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ПРЕ МИ ЈЕ РА У ДРА МИ, МЕ ЂУ НА РОД НИ ДАН БА ЛЕ ТА, СВЕТ СКИ ДАН ОПЕ РЕ...

ПовратакАлександраПоповића

По сле тач но две де
це ни је, на ре пер то
ар Дра ме се вра ћа 
је дан од нај зна
чај ни јих срп ских 

драм ских ства ра ла ца XX ве ка, 
Алек сан дар Аца По по вић. По чет
ком де ве де се тих го ди на, По по ви
ћев „Раз вој ни пут Бо ре Шнај де ра“ 
је про гла шен за нај бо љи до ма ћи 
драм ски текст на пи сан про шлог 
сто ле ћа и тим по во дом је овај ко

мад, са ве ли ким успе хом, на Ве
ли ку сце ну На род ног по зо ри шта 
по ста вио та да мла ди Ко кан Мла
де но вић (пре ми је ра је би ла 31. ја
ну а ра 1995). Ово га пу та, та ко ђе 
мла ди ре ди тељ Ми лан Не шко вић, 
при пре ма По по ви ће ву „Бе ла ка
фа“. Дра ма тург пред ста ве је Мо
ли на Удо вич ки Фо тез (ре ди тељ и 
дра ма тург су и ауто ри адап та ци је 
тек ста), сце но граф Ве сна По по вић, 
ко сти мо граф Ма ри на Ву ка со вић 

Ме де ни ца, ком по зи тор Ања Ђор
ђе вић, сцен ски го вор по ста вља Ра
до ван Кне же вић а сцен ски по крет 
Та тја на По по вић, док ди зајн зву ка 
пот пи су је Вла ди мир Пе три че вић. 
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). Пре ми је ра је за ка за на 

за по не де љак, 4. мај 2015. на Сце
ни „Ра ша Пла о вић“.  

Пре и по сле овог драм ског до
га ђа ја, ба лет ски и опер ски ан самбл 
На род ног по зо ри шта обе ле жа ва ју 
два зна чај на да ту ма – 29. април, 
Ме ђу на род ни дан игре, ка да ће у 
Са ва цен тру би ти од и гран „Дон 
Ки хот“ са го сту ју ћим ба лет ским 
па ром (ви ше на стр. 2), те 8. мај, 
Свет ски дан опе ре, ка да ће на Ве ли
кој сце ни со ли сти, Хор и Ор ке стар 

Опе ре из ве сти сво ју 
нај но ви ју пред ста
ву, „Ме лан хо лич ни 
сно ви гро фа Са
ве Вла ди сла ви ћа“ 
Све ти сла ва Бо жи ћа, 
под ди ри гент ском 
упра вом ма е стра 
Ђор ђа Па вло ви ћа, у 
ре жи ји Алек сан дра 
Ни ко ли ћа. 

Р. П. Н.
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МЕЂУНАРОДНИ ДАН ИГРЕ У САВА ЦЕНТРУ

ДонКихотсагостима

У б а  л е т  с к о ј 
п р е д  с т а  в и 
„Дон Ки
хот“ на му
зи ку Лу дви га 

Мин ку са ко ја ће ве че рас би ти 
из ве де на у Ве ли кој дво ра ни 
Цен тра „Са ва“, у уло зи Ки три 
го сту је при ма ба ле ри на На ци
о нал ног ба ле та из Ам стер да ма 
Ана Ци ган ко ва, уз парт не ра, 
пр ва ка Кра љев ског ба ле та из 
Лон до на Ме тјуа Гол динга у уло зи 
Ба зи ла. Ор ке стром На ци о нал ног 
те а тра ди ри го ва ће Ве сна Шо уц, а у 
пред ста ви, ко ја је на Ве ли кој сце
ни На род ног по зо ри шта пре ми јер
но из ве де на 15. но вем бра 2007. у 
по став ци чу ве ног ру ског игра ча 
и ко ре о гра фа Вла ди ми ра Ва си
ље ва, ан га жо ван је це ло куп ни ан
самбл Ба ле та На род ног по зо ри шта 
у Бе о гра ду. 

Ана Ци ган ко ва, при ма ба ле ри на 
На ци о нал ног ба ле та из Ам стер да
ма (Dutch Na ti o nal Bal let), ро ђе на 
је у Но во си бир ску, Ру си ја. По 
за вр шет ку Ба лет ске шко ле у 
род ном гра ду, ангажована 
је у Бољ шој те а тару; 2004. 
по ста је при ма ба ле ри на 
На ци о нал ног 
ба ле тa Ма ђар
ске, а три го
ди не ка сни је, 
при ма ба ле ри на 
На ци о нал ног 
ба ле та у Ам стер да му и рав но прав
но на сту па у обе ком па ни је. Као го
шћа, на сту па ла је у Беч кој др жав ној 
опе ри, Ма ђар ском на ци о нал ном 
ба ле ту, рим ској Опе ри, на Фе сти ва
лу „Ну ре јев“ са Др жав ним ба ле том 
Та тар ста на...

Ме тју Гол динг, пр вак Кра љев
ског ба ле та у Лон до ну и стал ни 
гост На ци о нал ног ба ле та у Ам стер
да му, ро ђен је у Ка на ди. По ха ђао је 
шко лу при Кра љев ском ба ле ту Ви
ни пег и Ба лет ску ака де ми ју у Ва
шинг то ну, а ди пло ми рао у Ба лет
ској шко ли при Кра љев ском ба ле ту 
у Лон до ну 2003. Осво јио је „Youth 
Ame ri ca Grand Prix“ и „Prix de La u
san ne pri ze scho lar ship“ 2002. Члан 
чу ве не ком па ни је АBT (Ame ri can 
Bal let The a tre) у Њу јор ку по ста је 
2003, а од 2009. је пр вак На ци о нал
ног ба ле та у Ам стер да му.

Да под се ти мо, Ин тер на ци о нал
ни те а тар ски ин сти тут при UNE
SCOу је 1982. го ди не уста но вио 
Ме ђу на род ни дан игре, ко ји се обе
ле жа ва сва ког 29. апри ла, у знак 
сећања на ЖанЖорж Но вера, тво
рца мо дер ног ба ле та. Сва ке го ди не 
јед на по зна та лич ност из све та игре 
ша ље по ру ку ко ја оби ла зи свет. 
Ово го ди шњу по ру ку ша ље слав
ни фла мен ко играч Изра ел Гал ван 
(Israel Galván). Између осталог, он 

поручује својим колегама и 
публици широм света: „Кар
мен Ама ја, Ва ле шка Герт, 
Су зу ши Ха на ја ги, Мајкл Џек
сон… в и 
д и м 

и х 

као тур би не ко је ге не ри шу енер ги
ју, и они ме во де у раз ми шља ње о 
то ме ко ли ко је ко ре о гра фи ја ва жна 
за енер ги ју игра ча. Или мо жда ко ре
о гра фи ја и ни је то ли ко ва жна, ко ли
ко је бит на та енер ги ја, тај ви хор ко
ји она по кре ће. За ми шљам Те слин 
струј ни ка лем ко ји их при вла чи и 
еми ту је ис це љу ју ћи зрак, са по сле
ди цом ме та мор фо за њи хо вих те ла: 
Пи на Ба уш као бо го мољ ка, Рај мунд 
Хо ге пре тво рен у бу бу ко тр ља
ру, Ви ћен те Еску де ро у ин сек та са 
ри ли цом, а Брус Ли у сто но гу. (...) 
Вре ме ном сам схва тио да игра ис це
љу је и по се ду је го то во ме ди цин ски 
ефе кат, она ми је по мо гла да не бу
дем то ли ко ин тро вер тан, отво ри ла 
ме је у од но су на дру ге љу де. Ви део 
сам сли ку де те та обо ле лог од ебо

ле и био све док ње го вог из ле че ња 
игром (...)  ја по сма трам љу де ко ји 
се кре ћу док про ла зе ули цом, док 
зо ву так си, док пра ве по кре те на 
раз ли чит на чин, у њи хо вом сти
лу и са свим не пра вил но сти ма. И 
они сви игра ју! Они то не зна ју, 
али они сви игра ју. И же лео бих 
да им вик нем: има љу ди ко ји још 
не зна ју! Ми сви игра мо! Они ко ји 
не игра ју су не срећ ни, они су мр
тви, они не осе ћа ју и не па те! (...) 
Сви мо гу игра ти за јед но! Мо жда 
се не мо гу осла ња ти јед ни на дру
ге, али мо гу игра ти на обе стра не. 
По сто ји ста ра ки не ска по сло ви ца 
ко ја ка же: ‘ле пр ша ње леп ти ро вих 

кри ла мо же се осе ти ти у це лом 
све ту’. Ка да му ва ле ти у 

Ја па ну, тај фун ко ме ша 
во ду на Ка ри би ма. Пе

дро Ро ме ро, на кон вра то
лом не се ви ли ја не ка же: истог 

да на ка да је бом ба па ла на Хи ро
ши му, Ни жин ски је по на вљао свој 
са вр ше ни скок по аустриј ској шу
ми. И на да ље за ми шљам: уда рац 
Сеј ви о на Гло ве ра, те ра Ми ха и ла 
Ба ри шњи ко ва на окрет. У том мо
мен ту Ка зуо Оно сто ји мир но и 
ша ље вр сту елек три ци те та ка Ма
ри ји Му њоз, ко ја раз ми шља о Кон
ра ду Ве ид ту и те ра Акра ма Ка на 
да про у зро ку је зе мљо трес у сво
јој гар де ро би; они скла ња ју сво је 
звеч ке да би се под пре крио умор
ним ка пи ма њи хо вог зно ја. Же лео 
бих да мо гу да по све тим овај Ме
ђу на род ни дан игре и све ове ре
чи свим оним љу ди ма ко ји игра ју 
баш у овом тре нут ку. Али, до зво
ли те ми да на пра вим исто вре ме но 
и ша лу и же љу: игра чи, му зи ча ри, 
про ду цен ти, кри ти ча ри, ор га ни за
то ри, хај де да се сви до бро за ба
ви мо, да сви за и гра мо, као што је 
то Бе жар чи нио, хај де да игра мо у 
истом сти лу, да игра мо на му зи ку 
Ра ве ло вог Бо ле ра, хај де да игра мо 
за јед но.“ 

Ми ли ца Зај цев, кри ти чар
ка умет нич ке игре и пу бли ци ста, 
аутор је ово го ди шње по ру ке ко ју 
ша ље Удру же ње ба лет ских умет
ни ка Ср би је. По ред оста лог, она 
поручује: „су о ча ваш се са све ко
дне ви цом су ро вом, пу ном ла жи, 
су је та, не по што ва ња ни је дин ке, 
ни за јед ни штва. Но, не мој се ‘раз
би ти у па рам пар чад, оста ни чи тав 
и играј’, да па ра фра зи ра мо сти хо ве 
Вас ка По пе. По ку шај да у без гла
вој ху ци и јур ња ви за обез бе ђе ње 
ма кар и основ не ег зи стен ци је, по
не кад по гле даш у деч ја ко ли ца по
ред ко јих про ла зиш и да Ти ср це, 
упр кос све му, за и гра ка да ви диш 
да ма лец ка де вој чи ца и ма лец ки 
де чак цуп ка ју и пље ска ју уз ри там 
му зи ке за игру“.

Б. Кнежевић

ЦиљМеђународногда
на игре и Поруке је

стедасенаовајдануједи
ни свеколика Игра, да се
прославиовауметности
укаженањенууниверзал
ност, њену моћ да укине
све политичке, култур
не и етничке баријере, и
да зближиљуде умиру и
пријатељству кроз зајед
ничкијезик–ИГРУ.

ВЕЛИКИ ЈУБИЛЕЈ

Ми ли ца Зај цев, кри ти чарка уметничке 
игре, стал на са рад ница По зо ри шних 

но ви на, обе ле жа ва не сва ки да шњи ју би леј – 
60 го ди на ра да! У ор га ни за ци ји Удру же ња 
ба лет ских умет ни ка Ср би је, 28. ма ја 2015. 
у 13 са ти ће у Фо а јеу  II га ле ри је На род ног 
по зо ри шта би ти упри ли че на ова је дин стве на 
про сла ва.

Р.П.Н.
НУ ШИЋ „ПО СЛА НИ КУ“

Ну ши ћев „На род ни по сла ник“, у ре жи ји Са ше Га бри
ћа и про дук ци ји На род ног по зо ри шта у Бе о гра ду, 

по бед ник је ово го ди шњег Фе сти ва ла „Ну ши ће ви да ни“ 
у Сме де ре ву, пре ма јед но гла сној од лу ци жи ри у ко јем су 

би ли глум ци Ра да Ђу ри чин и 
Бо жи дар Сто шић и про фе сор 
књи жев но сти из Сме де ре ва 
Дра го слав Ман дић. По чет ком 
ме се ца, на Глу мач ким све ча
но сти ма „Ми ли во је Жи ва но
вић“ у По жа рев цу, ко ји су ове 
го ди не одр жа ни ју би лар ни 
20. пут, На род но по зо ри ште 
се пред ста ви ло још јед ним 
Ну ши ће вим ко ма дом – „Књи

га дру га“, у ре жи ји Ан ђел ке Ни ко лић. Струч ни жи ри, у 
ко јем су би ли драм ска умет ни ца Ђур ђи ја Цве тић и те а тро
ло зи Ми ло ван Здрав ко вић и Пе тар Зец, до де лио је Не ли 
Ми ха и ло вић На гра ду за глу ми цу ве че ри, за уло гу Рај не 
Ма ле тић Дол ске. 

М. Б.
МО ДА И ОПЕ РА 

Мод на ре ви ја про сла вље ног ита ли јан ског мод ног 
кре а то ра, ди зај не ра и ко сти мо гра фа Ре на та Ба ле

стре, под на зи вом „Мо да и опе ра“, у ор га ни за ци ји Мод не 
аген ци је „Фа бри ка“ и ком па ни је „Те ле груп“, одр жа на је 
у пе так 24. апри ла на Ве ли кој сце ни. У окви ру про гра

ма, ко ји је отво ри ла пр ва ки ња 
Опе ре На род ног по зо ри шта у 
Бе о гра ду Ја дран ка Јо ва но вић, 
при ка за но је око 160 мо де ла. 
Ре ви ја је би ла са ста вље на из 
не ко ли ко де ло ва и об у хва ти ла 
је сег мент по све ћен опер ској 
му зи ци, из ло жбу ко сти ма из 
Ро си ни је ве опе ре „Пе пе љу
га“, свет ску пре ми је ру Ба ле
стри не нај но ви је ко лек ци је, 
као и ре тро спек ти ву це ле ње

го ве ка ри је ре, од се дам де се тих го ди на про шлог ве ка до 
да нас. Да под се ти мо, Ба ле стра – ико на мод не ин ду стри је, 
у на шој на ци о нал ној Опе ри ди зај ни рао је ко сти ме за по
ме ну ту „Пе пе љу гу“, ко ја је под упра вом ма е стра Де ја на 
Са ви ћа, у ре жи ји Ја го ша Мар ко ви ћа и са Ја дран ком Јо
ва но вић у на слов ној уло зи, пре ми јер но из ве де на 17. ок
то бра 1998.

М. Б.
КОН ЦЕР ТИ ОПЕРЕ

Кон церт Ор ке стра Опе ре На род ног по зо ри шта под на
зи вом „Без пе ва ња, мо лим“, би ће одр жан у сре ду 20. 

ма ја на Ве ли кој сце ни. У окви ру про гра ма „Од Чи ма ро зе 
до Пја цо ле“, пу бли ка ће би ти у при ли ци да ужи ва у број
ним ну ме ра ма ве ли ких свет ских ком по зи то ра, а по се бан 
ку ри о зи тет пред ста вља чи ње ни ца што ће се том при ли ком 
не ки од чла но ва Ор ке стра пр ви пут пред ста ви ти као со ли
сти. За ди ри гент ским пул том ће се сме њи ва ти Ана Зо ра на 
Бра јо вић, Ђор ђе Па вло вић, Сте фан Зе кић и го шћа из Ба ња
лу ке, Ва не са Кре ме но вић. Кра јем ме се ца, 31. ма ја у 12 ча
со ва, та ко ђе на Ве ли кој сце ни, би ће при ре ђен ху ма ни тар ни 
кон церт по во дом Свет ског да на де те та. Под ди ри гент ским 
упра ва ма Ве сне Шо уц и Ане Зо ра не Бра јо вић, на сту пи ће 
пр ва ци и со ли сти Опе ре Ја дран ка Јо ва но вић, Су за на Шу
ва ко вић Са вић, Алек сан дра Ан ге лов, Сне жа на Са ви чић 
Се ку лић, Де јан Мак си мо вић, Вла ди мир Ан дрић, Дра го љуб 
Ба јић, Дар ко Ђор ђе вић, Дра гу тин Ма тић и со ли ста Опе ре 
СНПа, Не бој ша Ба бић. У про гра му ће уче ство ва ти и драм
ски умет ни ци Иван Бо сиљ чић и Бра ни слав То ма ше вић, као 
и Деч ји хор „Хо ри слав ци“. Ре при за кон цер та, ко ји ће би ти 
ор га ни зо ван у са рад њи са На ци о нал ним удру же њем ро ди
те ља де це обо ле ле од ра ка (НУР ДОР), би ће одр жа на сле де
ће ве че ри, 1. ју на у 19 ча со ва.

М. Б.

б а  л е т  с к о ј 
п р е д  с т а  в и 
„Дон Ки
хот“ на му
зи ку Лу дви га 

Мин ку са ко ја ће ве че рас би ти 
из ве де на у Ве ли кој дво ра ни 
Цен тра „Са ва“, у уло зи Ки три 
го сту је при ма ба ле ри на На ци
о нал ног ба ле та из Ам стер да ма 
Ана Ци ган ко ва, уз парт не ра, 
пр ва ка Кра љев ског ба ле та из 
Лон до на Ме тјуа Гол динга у уло зи 
Ба зи ла. Ор ке стром На ци о нал ног 
те а тра ди ри го ва ће Ве сна Шо уц, а у 
пред ста ви, ко ја је на Ве ли кој сце
ни На род ног по зо ри шта пре ми јер
но из ве де на 15. но вем бра 2007. у 
по став ци чу ве ног ру ског игра ча 
и ко ре о гра фа Вла ди ми ра Ва си
ље ва, ан га жо ван је це ло куп ни ан
самбл Ба ле та На род ног по зо ри шта 

Ана Ци ган ко ва, при ма ба ле ри на 
На ци о нал ног ба ле та из Ам стер да
ма (Dutch Na ti o nal Bal let), ро ђе на 
је у Но во си бир ску, Ру си ја. По 
за вр шет ку Ба лет ске шко ле у 
род ном гра ду, ангажована 
је у Бољ шој те а тару; 2004. 
по ста је при ма ба ле ри на 

поручује својим колегама и 
публици широм света: „Кар
мен Ама ја, Ва ле шка Герт, 
Су зу ши Ха на ја ги, Мајкл Џек
сон… в и 
д и м 

и х 

ле и био све док ње го вог из ле че ња 
игром (...)  ја по сма трам љу де ко ји 
се кре ћу док про ла зе ули цом, док 
зо ву так си, док пра ве по кре те на 
раз ли чит на чин, у њи хо вом сти
лу и са свим не пра вил но сти ма. И 
они сви игра ју! Они то не зна ју, 
али они сви игра ју. И же лео бих 
да им вик нем: има љу ди ко ји још 
не зна ју! Ми сви игра мо! Они ко ји 
не игра ју су не срећ ни, они су мр
тви, они не осе ћа ју и не па те! (...) 
Сви мо гу игра ти за јед но! Мо жда 
се не мо гу осла ња ти јед ни на дру
ге, али мо гу игра ти на обе стра не. 
По сто ји ста ра ки не ска по сло ви ца 
ко ја ка же: ‘ле пр ша ње леп ти ро вих 

кри ла мо же се осе ти ти у це лом 
све ту’. Ка да му ва ле ти у 

Ја па ну, тај фун ко ме ша 
во ду на Ка ри би ма. Пе

дро Ро ме ро, на кон вра то
лом не се ви ли ја не ка же: истог 

да на ка да је бом ба па ла на Хи ро
ши му, Ни жин ски је по на вљао свој 
са вр ше ни скок по аустриј ској шу
ми. И на да ље за ми шљам: уда рац 
Сеј ви о на Гло ве ра, те ра Ми ха и ла 
Ба ри шњи ко ва на окрет. У том мо
мен ту Ка зуо Оно сто ји мир но и 
ша ље вр сту елек три ци те та ка Ма
ри ји Му њоз, ко ја раз ми шља о Кон
ра ду Ве ид ту и те ра Акра ма Ка на 
да про у зро ку је зе мљо трес у сво
јој гар де ро би; они скла ња ју сво је 
звеч ке да би се под пре крио умор
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ИЗЛОЖБЕ

• ПРВА ПОСТАВКА 
аутор Зорица Јанковић

• ДАРОВИ И ДАРОДАВЦИ
аутори Ана Томић

Весна Бижић Омчикус, Александар Келић

ОМАЖ КОМПОЗИТОРУ

Му зеј На род ног по зо ри шта ове го ди
не за по пу лар ну ма ни фе ста ци ју Ноћ 

му зе ја пла ни ра отва ра ње из ло жбе о Да во
ри ну Јен ку. Да под се ти мо, овај зна чај ни 
сло ве нач ки умет ник је ско ро чи тав рад ни 
век про вео у Бе о гра ду, од ко јег је ве ћи део 
по све тио на шем на ци о нал ном те а тру где је 
оста вио ду бок и не из бри сив траг као ди ри
гент, во кал ни и ин стру мен тал ни пе да гог, а 
нарочито ком по зи тор. Из ме ђу оста лог, Јен ко 
се ета бли рао и као родоначелник наше сцен
ске му зи ке, а нај ве ће до ме те је по сти гао у 
ком по зи ци ја ма ин спи ри са ним срп ским на
род ним мо ти ви ма. Из ло жбу је, у не што све де ни јем оби му, 
кра јем но вем бра пре ми јер но ви де ла пу бли ка у Љу бља ни, у 
оквиру обележавања 100 година од уметниковог упокојења. 
По став ку су при ре ди ли Ар хив Ср би је и Ар хив Ре пу бли ке 
Сло ве ни је, а ауто ри су Је ли ца Ре љић, Гре гор Је нуш и Франц 
Кри жнар. Бе о град ска по став ка ће би ти до пу ње на екс по на ти
ма ко ји бли же сли ка ју Јен ко ву де лат ност у На род ном по зо
ри шту у Бе о гра ду (из бор Је ли ца Сте ва но вић), чи ме се ова 
ин сти ту ци ја при дру жу је при ре ђи ва чи ма. Из ло жба „Да во рин 
Јен ко (1835–1914)“ ће би ти отво ре на уочи са ме Но ћи му зе ја, 
а Бе о гра ђа ни ће, ако се из у зме лет ња па у за, мо ћи да је ви де 
све до кра ја сеп тем бра.

Р. П. Н.
ТУ РЕ ЗА СТРА НЕ ТУ РИ СТЕ

По след њих ме се ци, гру пе стра них ту ри ста ко је до ла зе 
реч ним бро до ви ма ком па ни је „Vi king Ri ver Cru i ses“, у 

окви ру оби ла ска Бе о гра да фа кул та тив но по се ћу ју На род но 
по зо ри ште. Уз струч но во ђе ње, они се упо зна ју са исто ри јом, 
згра дом и основ ном де лат но шћу на шег на ци о нал ног те а тра, 
а на кра ју ту ре у Му зе ју На род ног по зо ри шта при су ству ју 
ми ни кон цер ту опер ских ари ја у из во ђе њу чла но ва Опер ског 
сту ди ја и мла дих умет ни ка ове ку ће. Са рад ња је оства ре на 
пу тем по сре до ва ња до ма ће ту ри стич ке аген ци је „Пре ми јум
турс“ ко ју за сту па Не ве на Чвар ко вић.

Д. С.

ТРИ ПИ ТА ЊА ЗА АН ДРЕ ЈА ШЕ ПЕТ КОВ СКОГ

Опоменауправичас

По сле па у зе од три 
де це ни је, јед но 
од нај по зна ти јих 
де ла слав ног ру
ског књи жев ни ка 

Мак си ма Гор ког „На дну“, уско
ро ће по но во по ста ти са став ни 
део драм ског ре пер то а ра На род
ног по зо ри шта. Пре ми је ра овог 
ко ма да, ко ји го во ри о жи во ту 
си ро ма шних љу ди с дру штве них 
мар ги на, пла ни ра на је за по чет ак 
на ред не се зо не на Сце ни „Ра ша 
Пла о вић“ у ре жи ји Ане Ђор ђе
вић, а у ве ли ком ан сам блу, јед ну 
од глав них уло га (Глу мац) ту ма
чи ће Ан дреј Ше пет ков ски.

Шта вам је по себ но ин спи
ра тив но и упе ча тљи во у овој 
су мор ној при чи о још су мор ни
јим окол но сти ма, о „ве се лом“ 
дру штву са дна, ло по ви ма, пре
ва ран ти ма, бо ле сни ци ма, пи
јан ци ма, кри ми нал ци ма, по ли
цај ци ма...

По сле до ста вре ме на од пр
вог су сре та, овај ко мад ми је тек 
са да от крио сво је бо гат ство. Че
као је да ма ло са зрим. А по ка за
ће ми сву ду би ну ка да на про ба
ма, уз по моћ Ане Ђор ђе вић, до 
кра ја уро ни мо у ње га. Же ље и 
сно ви чуд них, не срећ них, огру
бе лих, по ни же них љу ди са про
кле тим стра сти ма ко је их гу та ју, 
ма што ви то су ис пре пле та ни у 
нео бич ном ко на чи шту. Опис те 
за јед ни це, ат мос фе ра, не до у ми це 
ли ко ва и њи хов ме ђу соб ни од нос 
из ла зе из вре мен ских и про стор
них огра ни че ња и отва ра ју веч на 
пи та ња на је дин ствен на чин. Ти 
жи во пи сни, раз ли чи ти ка рак те
ри, ве о ма опи пљи во на сли ка ни, 
су о че ни јед ни са дру ги ма на та ко 
ма лом про сто ру, као у не кој вр
сти за тво ра, за и ста са ми иска чу 
са па пи ра на сце ну. Са мо да ми 
овај мој не по бег не.

Ути сак је, ма да и не мо ра 
та ко да бу де, да је у овој те шкој 
и муч ној дра ми о про па да њу, о 
дну, смрт за пра во је ди ни мо гу
ћи из лаз?

Иако дра ма је сте по тре сна, а 
си ту а ци ја за ли ко ве за и ста муч
на, ве ру јем да ће пред ста ва би ти 
пит ка, а ујед но ра за ра ју ћа. А да 
бег у смрт ни ка да не ре ша ва ни
шта, на го ве шта ва и сам аутор. У 
њу се бе жи од бо ла ко ји до но си 
жи вот без љу ба ви. И пре сво је 
фи зич ке смр ти, чо век је мр тав 
кад не во ли. Љу бав је ре ше ње, 
али ве чи то је пи та ње ка ко до ње. 
Жи вот на дну ка кав, на жа лост, 
мно ги и ов де већ де це ни ја ма жи
ве, по зи ва упра во на по тра гу за 
сми слом по сто ја ња. То је и по зив 
да се су штин ски окре не мо дру го
ме, да кроз бли жњег по сто ји мо, 

да има мо ак ти ван, жив, не се би
чан љу бав ни од нос. Ако већ до
ти че мо ма те ри јал но дно, ни је 
ну жно да жи ви мо и на мо рал ном 
дну...

Да ли то не мо сви на дно или 
не, или смо увек на дну, а ми
сли мо по вре ме но да ни смо?

Дно у овом де лу до жи вља вам 
и као сли ку па кла. Ме сто хлад
ног ср ца. Ко мад је не ве ро ват но 

ак ту е лан. Да нас је на ше дру штво 
баш по то ну ло. Се бич лук, страх, 
ма ло вер је, ло по влук... То тал ни 
не до ста так чо ве ко љу бља. Че ру
па мо јед ни дру ге, без ум ни… За то 
нам се и де ша ва све ово. Тро ши
мо вре ме и енер ги ју окри вљу ју ћи 
дру ге за на ше не сре ће. Ево, сад и 
ја упа дам у ту гре шку и осу ђу јем 
дру штво, уме сто се бе, јер да сам 
ја био бо љи, про ме нио би се ма
кар тај ми кро ко смос око ме не, а 
он да, ко зна... Мо жда би и до екс
пло зи је до бро те до шло. Фор му ла 
је хи ља да ма го ди на иста. Ка да 
по ми слим да сам бо љи од дру гих 
и ка да сам глув за чо ве ка на спрам 
се бе, су штин ски ле жим на блат
ња вом дну, а да то и не знам. А 
ако искре но за ви рим на дно сво је 
ду ше, те ка ју ћи се са гле дам сво
ју су ро вост, по чи ње успон… Ако 
та ко бу де мо ус пе ли да у се бе усе
ли мо љу бав и да пра шта мо јед ни 
дру ги ма, има на де. Нео п ход но је 
да уло жи мо на пор раз у ме ва ња за 
бли жњег. Али, по треб но је и да 
се бо ри мо. Пр во, са со бом. Ина че 
ће нас сна ћи суд би на ју на ка ов е 
дра ме. Не па ме ту јем ни ко ме, ово 
пр во се би го во рим, те ако об ја
ви те, има ћу ко ри стан под сет ник. 
Си гу ран сам да ће, мо ти ви са на 
љу ба вљу, пред ста ва сви ма би ти 
оштра опо ме на у пра ви час.

Ми ко јан Без бра ди ца

Поред нашег саговор
ника, улоге тумаче

Марко Николић (Михаил
Иванов Костиљов), Ма
рија Вицковић (Василиса
Карповна), Калина Кова
чевић (Наташа), Алек
сандар Срећковић (Васка
Пепел),МиленаЂорђевић
(Ана), Вања Ејдус (На
стја), Златија Ивановић
(Квашња),ДаркоТомовић
(Бубнов), Немања Оливе
рић(Сатин),МилошЂор
ђевић (Барон) и Танасије
Узуновић (Лука). Пред
ставурежираАнаЂорђе
вић, драматург јеСлавко
Милановић, сценографију
ћекреиратиДраганаМа
цан,акостимеЛанаЦви
јановић.

СЕЋАЊЕ
8. 5 | 18.00
АЛЕКСАНДАР ПОПОВИЋ (1929–1996)

ПРОМОЦИЈЕ
13. 5 | 18.00 Гордана Крајачић, МУЗИЧКИ УТИСЦИ, издање аутора

ОТВОРЕНА ВРАТА
16. 5 | 12.00

ИЗЛОЖБА – ОТВАРАЊЕ
16. 5 | 16.30 ДАВОРИН ЈЕНКО (1835–1914), аутори Јелица Рељић, Грегор 
Јенуш, Франц Крижнар, Јелица Стевановић;
изложбу приредили Архив Србије, Архив Републике Словеније и Народно 
позориште у Београду 
17.00 – 01.00 НОЋ МУЗЕЈА

ЧИТАЛИШТЕ–ПОЗОРИШТЕ
19. 5 | 19.30 монодрама СТРАХ ОД ЉУБАВИ по роману
Лепосаве Јовановић, у извођењу драмске уметнице Соње Јауковић 
29. 5 | 19.30 Бранислав Нушић, ПРИПОВЕТКЕ ЈЕДНОГ КАПЛАРА, у 
извођењу драмског уметника Зорана Ћосића и Нине Ћосић (обоа)

КОНЦЕРТИ
12. 5 | 18.00 БИСЕРИ КЛАСИЧНЕ ГИТАРЕ – Данило Милојковић, гитара
19. 5 | 18.00 ПРОЛЕЋНИ КОНЦЕРТ – Љиљана Арсеновић, клавир; 
Мегуми Тешима Калман, виолина; Земунски трио „Орион“
21. 5 | 18.00 ОСАМ ПАСАКАЉА – гитаре: Софија Михаиловић, 
Милош Зубац, Марко Сарић, Филип Живановић, Момчило Александрић
29. 5 | 18.00 КЛАСИЧНЕ НОТЕ 
Марија Лазић, обоа; Горана Ћургус, харфа

ИЗ РИ ЗНИ ЦЕ ОПЕ РЕ НА РОД НОГ ПО ЗО РИ ШТА
28. 5 | 18.00 промоција аудио компакт диска представе
„Фигарова женидба“ (1964)

ПРЕДАВАЊЕ
30. 5 | 12.00 Милица Церовић КРИТИЧКЕ ПРАКСЕ У ОБЛАСТИ 
УМЕТНИЧКЕ ИГРЕ II  (у оkвиру XIX фестивала кореографских 
минијатура у организацији УБУСа)
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ИН ТЕР ВЈУ | РАД МИ ЛА ЖИВ КО ВИЋ 

Свакиликупозориштујецеоједанживот

Пр ва ки ња Дра ме На
род ног по зо ри шта 
у Бе о гра ду, Рад ми
ла Жив ко вић, до
бит ни ца је број них 

глу мач ких на гра да: „Злат на аре
на“ у Пу ли, „Ца ри ца Те о до ра“ у 
Ни шу, „Де спо ти ца Је ри на“, „Жан
ка Сто кић“, „Ми ли во је Жи ва но
вић“… Ове го ди не уру че на јој је 
пре сти жна „Ну ши ће ва на гра да за 
жи вот но де ло глумцукомичару“. 
Тим по во дом, го во ри за По зо ри
шне но ви не:

Сва ка на гра да има сво је ме сто 
у ср цу и ве за на је за не ки од ре ђе
ни део жи во та ко ји глу мац уло жи 
да би на пра вио не ки лик у пред
ста ви или на фил му. Не ве ро ва тан 
осе ћај сам има ла ка да сам при
ма ла На гра ду „Жан ка Сто кић“ и 
пр ви пут гле да ла крат ки филм о 
се би, о свом ра ду, са ин сер ти ма из 
фил мо ва и пред ста ва, а на сло ви су 
се ре ђа ли... Чо век је стал но не за
до во љан, ми сли да је мо гао бо ље 
или да не ма до вољ но по сла, да би 
тре ба ло ви ше да ра ди... За бо ра ви 
шта је све ура дио и ко ли ко је свог 
жи во та ве зао за све то што је ура
дио. Kада сам пр ви пут са гле да ла 
сво је де ло на јед ном ме сту, схва
ти ла сам ту уз бу дљи вост, то чу до... 
Глу му. 

У ан сам блу На род ног по зо
ри шта сте од 1984. и јед на сте од 
љу би ми ца пу бли ке. 

До шла сам на ин си сти ра ње 
Ми ше Жу ти ћа, Ми ки ја Ма ној ло
ви ћа и Да ни ла Ла зо ви ћа. У то вре
ме сам би ла у По зо ри шту на Те
ра зи ја ма и са ња ли смо да на пра
ви мо ствар но ве ли ко по зо ри ште, 
али по ли ти кант ство и по ли ти ка 
све уна ка зе. Све се бр зо рас па ло. 
На кон на гра да „Ца ри ца Те о до ра“ 
и „Злат на аре на“, до шла  сам у  
На род но, за јед но са Пе тром Бо
жо ви ћем. Пу бли ка је глав на. Они 
осе ћа ју, пре по зна ју, ди ве вам се на 
људ ски, пле ме нит на чин. Ни сам 
ја ни чи ји идол, али љу ди ми при
зна ју оно што ра дим, а пу бли ку је 
ве о ма те шко пре ва ри ти. И да нас у 
на ва ли ове из ме ште не „Ибар ске 
ма ги стра ле“ са сво је тра се и пре
ба че не на те ле ви зи ју, на род са мо 
при вид но мо же да би ра. На род ни
је до те ме ре обра зо ван, ни ти у мо
гућ но сти да гле да оно што би хтео 
да ви ди, а оно што и не зна да би 
же лео да ви ди, та ко ђе не мо же да 
ви ди. На тај на чин се пу бли ка др
жи у кон теј не ру у ста ту су не ке се
кун дар не си ро ви не. Ни је дан по
сао ни сам схва та ла као те згу. Ме
ни је сва ка уло га ва жна, исто ми је 
по зо ри шни и филм ски ан га жман. 
Наш по сао др жим ви со ко, уз ви
шен је. Не мо же сва ко њи ме да се 
ба ви и са ми не сме мо да де вал ви
ра мо про фе си ју. Глу ми ца сам, ни

сам драм ски умет ник, то мо же да 
се не кад де си да бу дем умет ник. 
Не сме мо да уни зи мо сво ју стру
ку, то је уру ша ва ње кул ту ре у ма
лом. Мо ра мо да бу де мо озбиљ ни у 
про сто ру у ко јем ра ди мо, а не да 
пре жи вља ва мо у ње му. 

У ко јој ме ри је до зво ље но 
јед ном умет ни ку да ути че на вр
сту умет но сти ко ја ће би ти при
ка за на на не кој од ве ли ких по зо
ри шних сце на?

Мо же да ути че ве о ма мно го, 
ако има да ра и ако је ство рен за тај 
по сао. У да на шње вре ме је уве де
на ко ва ни ца „сна ђи се“, а сна ла зе 
се они ко ји не ма ју Бож ји дар. Бож
ји дар не да је про стор да се сна ла
зиш, не го из те бе из ви ре та искра. 
Мно ги ме ди о кри те ти не до зво
ља ва ју да дар до ђе до из ра жа ја, 
али се за то сна ла зе. Они узи ма ју 
при мат и ства ра ју кул тур ну сли ку, 
укус. Њи хов ма ли дар та ко до ла
зи до из ра жа ја ви ше од оних ко ји 
има ју пра ви дар јер они се рет ко 
сна ла зе. Има ју по тре бу, али не ма
ју при ли ку да до ђу у по зи ци ју да 
се ис ка жу за то што не ма мо то ли ко 
по зо ри шних сце на, не ма мо нов ца 
за про из вод њу пред ста ва. Kажу 
ни је све у нов цу, али ни је по зо ри

ште до бро твор но дру штво. Сва
ко ко има дар, тре ба од ње га и да 
жи ви, а то су љу ди ко ји углав ном 
има ју стид ко ји по кре ће све оно 
што је умет нич ко. Умет ност се 
ства ра из кри ти ке и са гле да ва ња 
про бле ма ко јим же лиш да се ба
виш. Тек он да мо же да се до го ди 
да се про из ве де умет нич ко де ло. 
Ра ди ти на пред ста ви, не зна чи да 
је то умет ност. Умет ност се до го
ди. Да нас љу ди не ма ју про сто ра 
да ис ка жу сво је иде је, да про ба ју 
сво ја раз ми шља ња са дру ги ма, да 

про го во ре о про бле
му ко ји их ин те ре су
је, а то је је дан текст 
ко ји је све ве зао у 
од ре ђе ном тре нут ку. 
Не маш где да про
баш, ни ти из во диш. 
У по след њих два де
сет го ди на су отво
ре не са мо две но ве 
сце не у Бе о гра ду. 
Жао ми је мла дих 
љу ди. Ни је ви ше мо
гу ће као не ка да са
ста ти се и из во ди ти 
пред ста ву. 

Ну шић је че сто 
под ло га за по ли ти
кант ско за но ше ње, 
за кри ти ко ва ње 
јед не или дру ге вла
сти, јед не или дру ге 
пар ти је. Kако сте 
то из бе гли у пред
ста ви „Го спо ђа ми
ни стар ка“? 

Ја гош Мар ко вић 
је ве ли ки ре ди тељ и 
ни је по ли ти кант ство 
не што што је одр жа
ло по зо ри ште то ком 
те ду ге исто ри је, 
не го исти на, не што 
што је уз бу дљи во, 
тач но... Оно што је 
нас ин те ре со ва ло 
код Ну ши ћа и што 
је бли ско сви ма на ма 
је по ро ди ца, јер се 
све де ша ва у по ро

ди ци. Ну шић је у пред го во ру на
пи сао: „узмеш јед ну же ну за ру ку 
и из ве деш из ње ног уоби ча је ног 
жи во та“. Мно го је љу ди ко ји не 
мо гу да се сна ђу у то ме, али има ју 
по др шку од истих та квих. Ни је то 
чуд но у си ту а ци ји „на шла се ви ла, 
у чем` ни је би ла“. Шта је та му че
на же на у ства ри за ми сли ла? Шта 
је она из ме ни ла? Ода кле же ни ко ја 
зај ми две ста ди на ра од тет ке, као 
и да нас што се жи ви, да про ме ни 
сав на ме штај и сву гар де ро бу оног 
мо мен та ка да јој муж бу де име но
ван за ми ни стра? Да нас је ја сно да 
је у пи та њу то да мо раш не ко ме да 
опе реш па ре, или опе реш по ло жај, 
или на ме стиш по сао. Тај чо век ко
ји ни је био ни шта, по стао је ми
ни стар, али ни је због же ни них ма
ри фе тлу ка сме њен, не го за то што 
ви ше ни је био по тре бан. Сме ње на 
је вла да, не ко је за вр шио по сао, а 
он је пла ћен за то. Го спо ђа је сти
гла да про ме ни на ме штај и об у че 
се дру га чи је и, на рав но, по ку ша ла 
да обез бе ди по ро ди цу. Си на на пу
ту да по ста не Љу ба Зе му нац же
ле ла је да сме сти у ди пло мат ски 
кор, ко ји је по да на шњим ме ри ли
ма исти та кав као и де ли квент ско 
дру штво, са мо има ме ђу на род ну 

за шти ту. Та ко ђе, ћер ку сла бог ге
нет ског ма те ри ја ла уда ли су за зе
та ко ји се же ни за па ре, а са да по
ми шља да би и њој мо гла да обез
бе ди тај ди пло мат ски лук суз, да је 
уда ка ко она ми сли да је нор мал но. 
То је тај ма ли свет, ко јем се де си ло 
шта се де си ло, то је људ ска при ро
да, а не мен та ли тет ска ствар. 

Пред ста ву „Го спо ђа Ми ни
стар ка“ сте игра ли у швед ском 
„Дра ма те ну“. Kакве су би ле ре
ак ци је та мо?

Та мо се то це ни и вред ну је, то 
што „Го спо ђу ми ни стар ку“ игра
мо је да на ест го ди на и што је са ла 
пу на, и што апла уз тра је два де сет 
ми ну та. У хо лу ме је на кон пред
ста ве че ка ла же на ир ског ам ба са
до ра, оду ше вље на из вед бом. Ни је 
раз у ме ла срп ски, ни швед ски, али 
је од лич но раз у ме ла пред ста ву и 
то је оно што Ну шић но си. Мо жеш 
ти да ка ри ки раш, да уми шљаш да 
је де ло мо гу ће пре ком по но ва ти 
ка ко ко ме пад не на па мет, да се 
по ли ти зу је и ка же да је то иде ја. 
У на шој по став ци се рад ња де ша

ва у вре ме у ко јем и дра ма, не ма 
уба ци ва ња тек ста... Kада сам на
су мич но отво ри ла дра му ви де ла 
сам сце ну у ко јој Ми ни стар ка пу
ши. Шта то зна чи же ни ко ја ни ка
да ни је за па ли ла ци га ре ту? Та кав 
лом у на из глед обич ној си ту а ци ји. 
Три де се тих го ди на, са шпо ре том 
на др ва... Шта јој се де ша ва, ка ко 
па ли ци га ре ту, не ма упа љач. Слу
ђе на, узи ма жа ра чем жар, сед не на 
фо те љу и па ли ци га ре ту, ис па да 
јој жар јер је ду ван пре се че и за па
ли се у фо те љи у ко јој се ди. 

Игра ли сте је са не ком вр
стом ем па ти је: за бри ну ту, ус
пла хи ре ну... 

За бри ну та је „и кад се зај ми и 
ка да се кр пи“. Во ће на аран жи ра
ном сто лу, у дру гом де лу ка да је 
већ ми ни стар ка, ни ко не сме да 

Нисам ишчекивала
ову улогу. Увек је ле

покренутиизпочетка,а
немаштатиопредстави
која ће ме учинити „нај
бољом“ глумицом. То ни
је тачна полазна тачка
за једног глумца. Глумцу
требаогледало–редитељ
који је огледало и парт
неркоји јеогледало.То је
ситуацијаукојојсеможе
све.Никаданебихрадила
„Министарку“безЈагоша
Марковића. Направили
смоЖивкузадеветпроба.
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Пред ста ва „Те сла 
или при ла го ђа ва ње 
ан ђе ла“ пре ми је ру 
у На род ном по зо
ри шту у Бе о гра ду 

има ла је 24. мар та 1995. го ди не. 
Ко мад је ре жи рао Ду шан Ми ха
и ло вић, а у сце но гра фи ји ко ју је 
кре и рао Бо рис Мак си мо вић и ко
сти ми ма ко је је ода брао Ра до мир 
Ми ћо вић, уло ге – да нас као и он да 
– ту ма че Љубивоје Тадић (Те сла), 
Ра до ван Ми ља нић 
(Џон Смит), Ан ђел
ка Ми ли во је вић Та
дић (Глас). Аутор
ски тим су чи ни ли 
и Пе тар Ан то но вић 
(му зи ка), Са ња Жи
ва но вић (лек тор) 
и Зо ри ца Ци врић 
(струч ни са рад ник). 

О „сцен ском 
при зи ва њу“, ка ко не
ки ка рак те ри шу овај 
ко мад, кри ти ка ка
же: „Ова дра ма ми
сли има свој уну тра
шњи стил, ле по ту, 
из ра жај ност, од ме
ре ност и деј ство ко
је под јед на ко скре ће 
па жњу на Ни ко лу Те слу, али и на 
ауто ра Сте ва на Пе ши ћа“. За ре ди
те ља, ина че на шег нај ве ћег шек
спи ро ло га Ду ша на Ми ха и ло ви ћа, 
оце ње но је да је „осе тио су шти ну 
тек ста. За то је на вео глум це да из
бе га ва ју пре те ра ну не по сред ност, 
да се кло не ба нал них по је ди но сти 
и да по себ ну па жњу кон цен три шу 
на на чин на ко ји се са оп шта ва ју 
те чу де сне ми сли и ви зи је ве ли ког 
ге ни ја“. У скла ду са тим, „ре жи ја 
је ис по љи ла за вид ну де ли кат ност, 
сто пи ла се по себ но са глу мач ком 
игром... та ко да се до био склад у 
ко јем је те шко ра за бра ти шта је ко 
у ње га унео... Не ма спољ них ег зи
би ци ја, игра је све де на на су шти
ну, а то је оно што је ов де ле по, 
уз бу дљи во“, за бе ле же но је.

Сце но граф Бо рис Мак си мо
вић је сце ну „об ло жио плат ном 
бо је зе мље“. За хва љу ју ћи ње го
вој уме шно сти је „на тој ма лој, 
ску че ној по зор ни ци, са све га не
ко ли ко сто ли ца ство ре на аде кват
на ат мос фе ра. Ту је би ло из ве сне 
сим бо ли ке, али и оних гра нич них 
пре де ла из ме ђу ре ал ног и ире ал
ног, што се упра во пре ла ма кроз 
са ме ак те ре“. А њи ма је кри ти ка 
по сле пре ми је ре би ла ве о ма за
до вољ на. Ту мач ли ка Ни ко ле Те
сле, Љу би во је Та дић „је тај ду ги 
и чуд ни текст го во рио сми ре но, 
по не кад са стра шћу, али увек та
ко да су сли ке би ле јед но став не, 
при род не, по ма ло сет не... За Љу
би во ја Та ди ћа је то зре ла ин тер
пре та ци ја, сна жног на бо ја, про

ду хо вље них ви зи ја, при род них 
ми сли, отво ре них асо ци ја ци ја 
ко је се у та квом из ла га њу сла жу 
у це ли ну док се не до би је са свим 
од ре ђен ути сак о уну тра шњем 
све ту у ко ме је жи вео ју нак ове 
при че“. За Ра до ва на Ми ља ни ћа 
у уло зи но ви на ра Џо на Сми та је 
кон ста то ва но ка ко је „пот пу но 
сво ју игру ускла дио“ са Та ди ћем, 
при том „оста ју ћи дис кре тан и 
не на ме тљив“. Ни аудио по ја ва је

ди ног жен ског ли ка у пред ста ви, 
иако оби мом ма ла, ни је оста ла 
не за па же на: „апо те о за са див ним 
и то плим гла сом Ан ђел ке Ми ли
во је вић Та дић из ‘офа’ као Те сли
не мај ке ко ја тра жи свог де ча ка у 
ди ја ло гу са но ви на ром по при ма 
над ре ал не ко но та ци је“.

Иако го во ри о ве ли ком на уч
ни ку, фи зи ча ру, пред ста ва је ли
ше на спек та ку лар них ефе ка та. Ту 
и та мо бле сне тек по не ка му ња и 
вар ни ца, али „... му зич ка под ло га 
Пе тра Ан то но ви ћа во ђе на тра гом 
мо гу ћег ком по но ва ња по зна тих 
сли ка и са вре ме ног схва та ња соп
стве ног за дат ка, пред ста ви да је 
тре ћу ди мен зи ју“.

По зо ри шна пред ста ва је до
га ђај за се бе, увек је дин ствен и 
дру га чи ји... Ак те ри ове пред ста
ве, ме ђу тим, че сто су пу бли ци уз 
тај не по но вљив до жи вљај по кла
ња ли још по не ки: мул ти ме ди јал

не про јек те под на зи вом „Те сли но 
пла не тар но по се ло“, те ле фон ске 
раз го во ре са „те сли јан ци ма“ из 
це лог све та, са до бит ни ци ма На
гра де „Те сли ног по се ла“, про мо
ци је не ко ли ко књи га („Те сли но 
про ро чан ство“, „Те сла – ма ги ја 
и по е зи ја“, „По све ће ник“, „Те
сла у ка ри ка ту ри“), про мо ци
ју ком по зи ци је Љу би це Ма рић 
„Чу де сни ми ли грам“, про јек ци ју 
фил ма по све ће ног Те сли... Овом 

пред ста вом че сто су обе ле жа ва
ни ју би ле ји и про сла ве ве за не за 
Те слу: го ди шњи це по се те ко ју је 
овај на уч ник учи нио Бе о гра ду (2. 
ју на 1892), го ди шњи це ње го вог 
ро ђе ња, Свет ски дан те ле ко му ни
ка ци ја... а игра на је и на отва ра њу 
„Те сла фе ста 98“ у Но вом Са ду.

Ма ло је ко мо гао прет по ста
ви ти да ће текст ко ји је ока рак те
ри сан као „по ет скофи ло зоф ско 
сци ен ти стич ка ду о дра ма“, а ко ји 
је ре ди тељ по ста вио „пре не бре
га ва ју ћи си рен ски зов сцен ских 
атрак ци ја у ко рист до аске зе све
де ног ре ди тељ ског по ступ ка са 
ак цен том на текст и глу му“ би
ти ду гог ве ка. Ме ђу тим, сто та 
пред ста ва „Те сле“ је игра на већ 
18. апри ла 1998. (у но ви је вре ме, 
овај ста ти стич ки успех су у та ко 
крат ком ро ку по сти гле са мо још 
две пред ста ве, „Ко шта на“ и „Со
лун ци го во ре“). Пред ста ва је већ 
та да има ла обо жа ва о це ко ји су је 
по ви ше пу та гле да ли, ме ђу ко
ји ма је био и гле да лац ко ји је од 
пр вих сто ви део чак пет на ест ре
при за. Сто пе де се то из во ђе ње је 
би ло 29. де цем бра 2000, по сле 
че га је за бе ле же но: „за хва љу ју ћи 
њој (пред ста ви) у но ви ми ле ни
јум ушли смо оза ре ни Те сли ним 
ви зи о нар ством и лич но шћу чи ји 
су про на ла сци од у век стре ми ли 
бу дућ но сти“.

И та ко, од ре при зе до ре при зе, 
од гра да до гра да, од зе мље до зе
мље – 20 го ди на, 172 пред ста ве.

Је ли ца Сте ва но вић

ЈУ БИ ЛЕЈ ПРЕД СТА ВЕ „ТЕ СЛА ИЛИ ПРИ ЛА ГО ЂА ВА ЊЕ АН ЂЕ ЛА“

ДведеценијетрајањаСвакиликупозориштујецеоједанживот

ЗанимљивкомадСтева
наПешића„Теслаили

прилагођавањеанђела“ко
јијесатканодфиктивног
интервјуа између великог
научника Николе Тесле
и новинара Џона Смита,
3. јула 1899. у Колорадо
Спрингсу, игра се, на ве
ликозадовољствопублике
Народног позоришта али
имногих сцена у земљии
иностранству,пунихдва
десетгодина.

пип не. Оно је украс и не сме да 
се је де. Оно ће да про пад не, али 
ће да се ви ди. За њу је дру штве ни 
ни во би ти ле по вас пи тан и би ти 
де те ен гле ског кон зу ла. Мо је тач
ке у гра ђе њу овог ли ка су ћер ка и 
син. Ни је има ла ма те ри ја ла да их 
вас пи та сход но сво јим же ља ма. Ту 
ле жи ва жност то га да се ре ди тељ 
без ре чи раз у ме са глум ци ма. Мо
ра ју да је дан дру гог чу ју. Са ма лим 
ре ди те љи ма не ма тог раз у ме ва ња 
и пред ста ва је увек на по ла, а што 
је нај го ре, пу бли ци је не ра зу мљи
ва. Дво стру ко од би ја те пу бли ку, 
уме сто да је вас пи та ва те, та ко је 
убе ди те да је глу па. На о па ко је и 
ула ги ва ти се пу бли ци, то је иста 
ствар. Љу ди су осе тљи ви и па
мет ни, али су за тр па ни сме ћем. 
Ак ту ел на је рас про да ја ду ше овог 
на ро да и то је сра мо та за кул тур ну 
по ли ти ку др жа ве, не до зво ља ва ње 
обра зо ва ња. Ме ди ји мо ра ју да еду
ку ју, а не да под сти чу не ва спи та ње 
и по вла ђу ју но во ком по но ва ним 
дру штве ним сло је ви ма ко ји на па
да ју све оне ко ји же ле и мо гу да 

ми сле. И он да ка жу, про ме ни про
грам. Не ћу ја да про ме ним про
грам, не го ви про ме ни те про грам 
ко јим вас пи та ва те свој на род. 

У обра зло же њу жи ри ја за 
Ну ши ће ву на гра ду за жи вот но 
де ло, про фе сор Све то зар Ра па
јић је ре као да Ваш ко ми чар ски 
сен зи би ли тет ни је ла ко опи са ти, 
да иде од иш ча ше не вр ца во сти 
са сет ном осен че но шћу, пре ко 
гро теск не оштри не, али и ем па
ти је, убе дљи во сти, и сти ли за ци
је, јар ке жи вот но сти, све до осе
ћа ња ап сур да.

Хва ла му. Ве ли ки љу ди ве ли
ко ви де. Слич ну кри ти ку сам до
би ла на фе сти ва лу у Ом ску од ен
гле ског кри ти ча ра, ко ји је ре као 
да пр ви пут ви ди у ли ку две исто
вре ме не, а ан ти под не емо ци је ко

је од лич но функ ци о ни шу. По и
гра ва ти се ти ме је и про ми шља ти 
и про на ћи то у се би. Тај фун дус 
смо сте кли то ком вас пи та ва ња и 
са мо ва спи та ва ња. По треб на је 
ве ли ка мен тал на сна га да из тих 
там них ви ла је та где смо не што 
не ка да од гур ну ли, то из ву че мо и 
по ста ви мо у би ће ли ка ко ји игра
мо. У то ме је ве ли чан стве ност 
ове про фе си је. 

Ре пер то ар мо дер не ко ме ди о
гра фи је вам је бли зак... 

Мој по сао је да при ка зу јем 
љу де, а не ка ри ка ту ре. Ако се ба
ви мо ви це ви ма, шта ће нам фа
кул те ти за то. При ста јем да бу дем 
те шка и ду гог је зи ка, али за то што 
не при ста јем да бу дем из ма ни пу
ли са на. Не ста ће мо у гро хот ном 
сме ху. Ну шић је дао упут ства шта 
ће нам би ти ако се бу де мо гро хо
том се би сме ја ли. Мо ра мо да раз
ми шља мо ко га пу шта мо. 

Уз Вас, са мо су још две глу
ми це, Ђур ђи ја Цве тић и Ру жи
ца Со кић, до би ле На гра ду „Ми
ли во је Жи ва но вић“. 

Ли те ра ту ра 
је му шка, уло ге 
су му шке, та ко 
је и у свет ској 
ли те ра ту ри. Јед
ном сам на пу ту 
за Пул ски фе
сти вал пи та ла 
Да ни ла Kиша да 
ли пи ше о же
на ма. Ре као ми 
је да не по зна је 
же не, да не по
зна је чак ни сво
ју мај ку и за то се 
не усу ђу је. 

У „На род
ном по сла ни
ку“ игра те Пав
ку, а у „Др“ сте 
игра ли Ма ру, 
на фил му и у 
по зо ри шту. 

Ухва ти ла сам сва ко зрн це и ма
лим ли ко ви ма, же ле ла сам да ви дим 
где је тој же ни ме сто, а огром но јој 
је ме сто. Ну шић је као ве ли ки пи
сац и ве ли ки ре ди тељ жи во та, сво
је ви зи је и бу дућ но сти, имао иде ју: 
„Да јем ти на тац ни, а ти се по слу
жи“. Па три јарх Па вле је об ја снио 
де ци у При зре ну пра во сла вље као 
ве ли ку со фру пре пу ну во ћа и сва
ко ја ке хра не, а ти узмеш са мо оно 
што ти је за и ста по треб но. Сва ки 
лик је је дан жи вот. Увек сам се тру
ди ла да тај жи вот дам у пу но ћи, јер 
и ма ла уло га је је дан цео жи вот. За
што је не ки жи вот баш та кав и шта 
из ње га про из и ла зи, то је мо је ис
тра жи ва ње и ве ли ко ужи ва ње, али 
и озбиљ на ствар је ба ви ти се овим 
по слом на тај на чин. 

Гор да на Сму ђа
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СЕ ЋА ЊЕ НА ДРА ГЕ СА РАД НИ КЕ

БрачнипарСоколић

Чи ње ни ца да смо на
род склон бр зом за
бо ра вља њу, не спор
на је. За умет ност те
а тра, ко ја се де ша ва 

у тре нут ку, са мо јед ном исто та ко, 
са мо сад и ов де, бор ба про тив ове 
на ци о нал не осо би не је од ви тал
ног зна ча ја. По ку ша ва мо, сто га, да 
ис ко ри сти мо сва ку при ли ку ко ја се 
ука же па и да ство ри мо но ве – ка ко 
би смо се при се ти ли и за бу ду ће на
ра шта је са чу ва ли успо ме ну на не ке 
од зна чај них пред ста ва, до га ђа ја, 
умет ни ка, ства ра ла ца на ше по зо
ри шне про шло сти и са да шњо сти. 
Ме ђу кре а то ри ма чи ји је до при

нос те а тру ве ли ки а ко ји не ка ко 
увек оста ју на мар ги ни, на ла зе се 
ли ков ни и при ме ње ни умет ни ци – 
сли ка ри, ва ја ри, ар хи тек те, фо то
гра фи – пред во ђе ни сце но гра фи ма 
и ко сти мо гра фи ма. 

У дру гој по ло ви ни про шлог ве
ка, у не ка да шњој др жа ви, брач ни 
пар Со ко лић је био ве о ма це њен 
и тра жен ли ков ни тан дем. Ру жи
ца Не на до вићСо ко лић, ко сти мо
граф, и сце но граф До ри ан Со ко
лић, би ли су чла но ви На род ног ка
за ли шта „Иван пл. Зајц“ у Ри је ци, 
али оста ви ли су свој ства ра лач ки 
пе чат на мно гим сце на ма ши ром 
зе мље. У На род ном по зо ри шту у 
Бе о гра ду кре и ра ли су, по је ди нач
но или за јед но, не ко ли ко опер ских 
пред ста ва. 

У на шој Опе ри су де би то ва ли 
27. апри ла 1972, ка да је пр ви пут 
у исто ри ји ове ку ће пре ми јер но 
из ве ден Вер ди јев „Ер на ни“. Ди
ри го вао је Оскар Да нон, а ре ди тељ 
је био Мла ден Са бљић. Кри ти ка, 
ко ја ли ков ној опре ми пред ста ва 
обич но по кла ња ма ло или ни ма ло 
па жње, ве о ма је по зи тив но оце
ни ла до при нос го сту ју ћег па ра. 
Ста на Ђу рићКлајн у По ли ти ци 
бе ле жи: „Два го ста из Ри јеч ке опе
ре опре ми ла су ли ков но пр во из

во ђе ње ‘Ер на ни ја’ у Бе о гра ду, До
ри ан Со ко лић сце но гра фи јом ко ја 
је ап стракт ним сим бо ли ма са мо 
обе ле жа ва ла раз ли чи те ам би јен
те, а Ру жи ца Не на до вићСо ко лић 
ко сти ми ма ко ји су по склад но сти 
пре ли ва у бо ја ма, по аутен тич ном 
стил ском пе ча ту, па и по уку сној 
рас ко ши, пру жи ли у сва ком мо
мен ту из ван ред но ви зу ел но ужи
ва ње“. Пред ста ва је сле де ће го ди
не го сто ва ла у За гре бу, по сле че га 
Вје сни ков кри ти чар Ја го да Мар
тин че вић оце њу је: „Ве ли ки удио у 
овој, у цје ли ни атрак тив ној пред
ста ви да ли су сце но граф и ко сти
мо граф До ри ан Со ко лић и Ру жи ца 

Не на до вићСо ко лић сво јим рас
ко шним ли ков ним при ло зи ма“. За 
ко сти ме у овој пред ста ви, Ру жи ца 
је до би ла на гра ду пре сти жног Ју
го сло вен ског би је на ла у Љу бља ни 
(1978).

Усле ди ла је До ри а но ва сце но
гра фи ја за „За мак Пла во бра дог“ 
Бе ле Бар то ка, у ре жи ји го ста Дин
ка Сво бо де, под упра вом ма е стра 
Ду ша на Ми ла ди но ви ћа и у ко сти
ми ма Љи ља не Дра го вић (пре ми је
ра 11. ок то бра 1973), па Ру жи чи ни 
ко сти ми за Пу чи ни је ву „Ту ран дот“ 
у ре жи ји Јо ва на Пут ни ка и сце но
гра фи ји Вла ди ми ра Ма ре ни ћа, 
под ди ри гент ском па ли цом Ду ша

на Ми ла ди но ви ћа (пре ми је ра 17. 
октобра 1975), за ко је је за бе ле же
но: „У так ми че њу за оства ре њем 
рас ко ши и сја ја уче ство ва ла је и 
ко сти мо граф Ру жи ца Не на до вић
Со ко лић, ко ја је по сти гла пик ту
рал ност сце не ве о ма ра зно вр сним, 
ја сно ди фе рен ци ра ним ко сти ми ма, 
увек при ла го ђе ним ли ко ви ма или 
гру па ма ко је су их но си ли“ (Ста на 
Ђу рићКлајн, По ли ти ка).

Сле де ћи за јед нич ки ан га жман 
у На род ном по зо ри шту оства ри ли 
су на по став ци Бе то ве но вог „Фи
де ли ја“ (ди ри гент Бо ри слав Па
шћан, ре ди тељ Мла ден Са бљић, 
пре ми је ра 19. ок то бра 1979. у 
окви ру БЕ МУСа). Њи хо ва оства
ре ња кри ти чар По ли ти ке оце њу је: 
„Де кор До ри а на Со ко ли ћа, ге о ме
триј ски упро шћен, са пу ним до
ча ра ва њем ду бин ског про сто ра и 
су ре там нич ке ат мос фе ре, ко сти
ми Ру жи це Не на до вићСо ко лић 
ве о ма ма што ви ти у сла га њу бо ја 
и ма те ри ја ла“ (В. Сте фа но вић), а 
кри ти чар ка Вје сни ка кон ста ту је да 
су ре ди тељ и ли ков ни са рад ни ци 
пред ста ву ви де ли „уну тар ве ли ких 
пло ха и по те за 
ко ји, ли ше ни 
су ви шних ре а
ли стич ких за
хва та чи сто и 
пла стич но ис
ка зу ју вјеч ност 
ауто ро ве по
ру ке“ (Ја го да 
Мар тин че вић 
Ли пов чан). До
ри ан Со ко лић 
је три го ди не 
ка сни је по зван 
да кре и ра сце
но гра фи ју за 
М о  ц а р  т о  в о г 
„Дон Жу а на“ 
у ре жи ји Мла
де на Са бљи
ћа, ко сти ми ма 
Мир ја не Мар
ко вић и под 
му зич ком упра вом Ан то на Ко ла
ра (пре ми је ра 8. но вем бра 1982). 

Њи хо во по след ње за јед нич ко 
го сто ва ње у Опе ри На род ног по зо
ри шта је би ло 1983, ка да су са ре
ди те љем Бо ри сла вом По по ви ћем 
по ста ви ли Би зе о ву „Кар мен“; пре
ми је ру је, 25. мар та, ди ри го вао Ан
тон Ко лар. Иако кри ти ка ни је би ла 
на ро чи то за до вољ на овом по став
ком, пу бли ка је, ка ко то че сто би
ва, би ла са свим су прот ног ми шље
ња. О ово ме све до чи и бе о град ска 
штам па („глав ну уло гу у нај но ви
јој бе о град ској ‘Кар мен’ оства ру је, 
из ве сно, пу бли ка. На пр ве че ти ри 
пред ста ве ис пу ни ла је по зо ри шну 
ку ћу до кро ва и ни је ште де ла дла
но ве и гр ла бе ла… тра же се ве зе 
за ула зни це, а пу бли ка: апла у зи, 
по ви ци, оду ше вље ње – ко ри да!“), 

као и по да ци да је пред ста ва жи
ве ла пу не 22 го ди не, то ком ко јих је 
од и гра на ско ро 150 пу та, пред без
ма ло 80.000 гле да ла ца!

Сли кар и сце но граф До ри ан 
Со ко лић је умро 20. мар та 2008, 
у сво јој 78. го ди ни. Те а тар чи ји је 
сце но граф био од 1968. до пен зи је, 
а ко јим је и ру ко во дио од 1969. до 
1980, испра тио га је и овим ре чи ма: 
„Ње гов из ни ман та лент за па жен је 
још ти је ком сту ди ја, а по твр дио се 
у де се тље ћи ма ра да ко ја су усли
је ди ла. Ре а ли зи рао је ви ше од три 
сто ти не сце но гра фи ја, а ба вио се и 
ди зај ном књи га и пла ка та. До бит

ник је број них на гра да 
и при зна ња, ме ђу ко ји
ма и дви ју го ди шњих 
на гра да и На гра де за 

жи вот
но дје ло 
Г р а  д а 
Ри је ке“ 
(www.hnkzajc.hr, 2008). 

Ру жи ца Не на до вићСо ко лић, 
„пр ва по сли је рат на и до уми ро
вље ња 1990. го ди не, је ди на ко сти
мо граф ки ња ри јеч ке ка за ли шне 
ку ће, умјет ни ца ко ја је ти је ком 
че тр де сет го ди на про фе си о нал ног 
ра да у Ри је ци пот пи са ла ко сти мо
гра фи је за ви ше од 400 пред ста ва, 
свих жан ро ва, по ви је сних раз до
бља и епо ха“, на пу сти ла нас је 31. 
де цем бра 2014. По ред на ве де них 
ре чи, у ду гом и то плом ис пра ћа ју 
ко ји Свје тла на Хри бар 11. ја ну а ра 
2015. об ја вљу је у хр ват ском Но
вом ли сту, бе ле жи и: „Пре по зна
тљи вим, вир ту о зним а рас ко шним 

цр те жом она је кре и ра ла на ти су
ће ко сти ма уз ко је су ишли цр те
жи обу ће, ма ски, пе ри ка, фри зу ра, 
ка па и огла вља... Чи тав ви зу ал ни 
до јам био је цје ли на ре а ли зи ра на 

до по сљед њег де та ља ви со ко 
про фе си о нал но и с вр хун ским 
уку сом“. 

Још за жи во та, до ни ра
ли су свој бо га ти ства ра лач ки 

опус, Му зе ју гра да Ри је ке, ко ји им 
је уз вра тио лук су зно опре мље ном 
мо но гра фи јом „Сце на и ко стим“, 
ауто ра Ер ви на Ду бро ви ћа (1998). 
Ски це, цр те же, ма ке те ра ђе не и за 
На род но по зо ри ште, пре не ко ли ко 
го ди на су на из ло жби ко ју је овај 
Му зеј при ре дио, мо гли да ви де и 
Но во са ђа ни.

Је ли ца Сте ва но вић

Она, потомак чувене
српске породице Не

надовић,рођенајеуВаље
ву,одраслауБеограду.Он,
потомакистарскихСоко
лића и Мажуранића, ро
дио сеи одрастао у Зему
ну. Срели су се и заволели
наАкадемијипримењених
уметности у Београду и
Позоришту„БошкоБуха“,
брачни и професионални
животнивекпровелиуРи
јеци.

НедавнојеуРијеципре
минула наша сугра

ђанкаРужицаНенадовић
Соколић, позната кости
мографкињакојаје,заједно
са супругом, сценографом
ДорианомСоколићем,рад
ни век провела у театру
овоглепогприморскоггра
да.Тимповодом,присећа
мо се њихових креација у
НародномпозориштууБе
ограду.
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На кло ност пре ма 
лут кар ском те а тру 
Де кер је раз вио 
још у нај ра ни јем 
де тињ ству, игра ју

ћи се по зо ри шта са дру го ви ма у 
дво ри шту сво је ку ће, али на мла
дог Ери ха и ње гов осе ћај за лут ке 
је пре суд но ути ца ло оче во „Ма
ри о нет ско и ги њол по зо ри ште“. 
На и ме, Де ке ров отац – ин же њер 
гво зде них кон струк ци ја, ра дио је 
у из ве сној не мач кој фир ми чи ји 

глав ни по сло ви су се на ла
зи ли у Афри ци. До ла ском 
Хи тле ра на власт, ко ји до но
си за кон о пре ки ду од но са 
са ино стран ством, мно ги су 
оста ли без по сла, па и Ерих 
Де кер ста ри ји. И сам ве ли
ки Та ли јин по кло ник, отац 
Ерих, 1933–34. ре ша ва да 
осну је сво је ма ри о нет ско, а 
не што ка сни је и ги њол по
зо ри ште, у ко јем за по шља ва 
це лу по ро ди цу. Он је осми
шља вао и пра вио (углав ном 
од др ве та) лут ке и де кор, 
мај ка је ши ла ха љи не, а де
ца су по ма га ла у све му где 
тре ба. Та ко је Ерих мла ђи не 

са мо пра вио лут ке, не го га је отац 
увео и да „игра“, глу ме ћи ло по ве, 
жан да ре, ђа вол ке... Пред ста ве су 
се одр жа ва ле у Умет нич кој ку ћи у 
Лај пци гу, све до из би ја ња Дру гог 
свет ског ра та.

Ово ис ку ство из де тињ ства Де
кер је не се бич но пре но сио и у пред
ста ве ко је је ра дио на на шем тлу. У 
Деч јем по зо ри шту „Бо шко Бу ха“ 
(за Сце ну лу та ка ко ја је по сто ја ла 
крат ко, од ју ла 1953. до сеп тем бра 
1962) уче ство вао је у ства ра њу се

дам пред ста ва. Сце
но гра фи ју, лут ке и 
ко стим пот пи сао 
је за че ти ри: 
„Ала ди  но  ва 
ча роб на лам
па“ Р. Ђу ки
ћа, у ре жи ји С. 
Стан ко ви ћа (пре
ми је ра 6. ма ја 
1954), „Кње
ги њи ца на зр
ну гра шка“ Р. 
Бирк не ра, у ре жи ји 
Д. Вла ди са вље ви ћа 
(18. но вем бра 1954), 
„Се ља че и вук, Тр
буц и раз бој ник, 
те лен це Мур ко“ 
Е. Бев ка, у ре жи ји 
М. Ср до ча, 
С. Сто ја
но ви ћа и 
Д. До бри ча ни на (20. ја ну ар 1955) 
и „Ке кец“ Ј. Ван до та и В. Ра ба да на, 
у ре жи ји С. Стан ко ви ћа (31. април 
1955). Био је тво рац лу та ка и ко сти
ма за пред ста ве „Па ја ци – ју на ци“ 
М. Ни ки че ви ћа, у ре жи ји Р. Ђу ки
ћа и сце но гра фи ји Ј. Кри же ка (пре
ми је ра 22. но вем бра 1953), „Ви ла 

лу та ка“ Ј. Ба је ра, ре жи ја 
С. Стан ко вић, сце но гра

фи ја Ј. Кри же ка (17. ја
ну ар 1954) и „Ча роб ни 
ше шир“ Р. А. Сте мла, 
у ре жи ји Д. Вла ди са
вље ви ћа и сце но гра
фи ји Ј. Кри же ка (4. 
јул 1954).

Дом кул ту ре „За
пад ни Вра чар“ је 

1958. осно вао сво ју по
крет ну лут кар ску сце ну, 

ко ја је да ва ла пред ста ве по бе о град
ским шко ла ма и дру гим до мо ви ма 
кул ту ре, а за ко ју је Де кер из ра дио 
15 лу та ка, са раз ли чи тим ка рак те
ри ма. 

Де ке ро ве лут ке ме ких, об лих, 
пле ме ни тих, из ра жај них ли ни
ја, кра си ле су и пред ста ве По зо
ри шта лу та ка у Но вом Са ду, где 
је сре ди ном пе де се тих као ва јар, 
сце но граф и ко сти мо граф кре и рао 
за пред ста ве Сте ри ји ног „Вол шеб
ног ма гар ца“ у ре жи ји Сте ва на 
Ша ла ји ћа (лут ке, де кор и ко стим); 
„Хај ди“ Јо ха не Шпи ри у ре жи ји 
Сте ва на Ша ла ји ћа и сце но гра фи
ји Жар ка Ра ди ћа (ко стим и лут ке); 
„Пал чи ца“ А. Бру штај на, у ре жи ји 
Зо ре Та нур џић (сце но гра фи ја са 
Иви цом Ма ђа ре ви ћем и лут ке).

За Сце ну лу та ка Деч јег по зо
ри шта у Ни шу, 1959/60. је кре и рао 
лут ке за три пред ста ве у ре жи ји 
Алек сан дра Ђор ђе ви ћа и сце но
гра фи ји Бо ри са Чер шко ва: „Ча
роб њак из Оза“ и „Ма ла Ви ла“ В. 
Ра ба да на и „Зла то ко са“ Ј. Кај на ра. 
Исте се зо не ра ди лут ке и ко стим 
за „Со је вред ни ја од зла та“ Б. 
Сва то на у ре жи ји Јор да на Па у но
ви ћа и сце но гра фи ји Бо ри са Чер
шко ва, са ко ји ма је че ти ри го ди не 
ка сни је са ра ђи вао и на пред ста ви 
„Срећ ко ме ђу бу ба ма“ Ј. Ску па и 
Ф. Ве ни га.

(на ста ви ће се)

ЕРИХ ДЕ КЕР (10) / ПИ ШЕ МИР ЈА НА ОДА ВИЋ

Чаробњаклуткарских сцена

ФЕЉ ТОН / ЛИЧ НО СТИ БЕ О ГРАД СКОГ БА ЛЕ ТА (51) / ПИ ШЕ МИ ЛИ ЦА ЗАЈ ЦЕВ 

ТамараИвановић:Узбудљивостдуетнеигре
ФЕЉТОН

ФЕЉТОН

Токомпедесетих
година овог ве

ка,ЕрихДекерједао
великидоприносна
шојлуткарскојпозо
ришној уметности,
осмисливши многе

лутке, сценографије и
костимезапотребелут
карскихпредстава.

дам пред ста ва. Сце
но гра фи ју, лут ке и 
ко стим пот пи сао 
је за че ти ри: 
„Ала ди  но  ва 
ча роб на лам
па“ Р. Ђу ки
ћа, у ре жи ји С. 
Стан ко ви ћа (пре
ми је ра 6. ма ја 
1954), „Кње
ги њи ца на зр
ну гра шка“ Р. 
Бирк не ра, у ре жи ји 
Д. Вла ди са вље ви ћа 
(18. но вем бра 1954), 
„Се ља че и вук, Тр
буц и раз бој ник, 
те лен це Мур ко“ 
Е. Бев ка, у ре жи ји 
М. Ср до ча, 

лу та ка“ Ј. Ба је ра, ре жи ја 
С. Стан ко вић, сце но гра

фи ја Ј. Кри же ка (17. ја
ну ар 1954) и „Ча роб ни 
ше шир“ Р. А. Сте мла, 
у ре жи ји Д. Вла ди са
вље ви ћа и сце но гра
фи ји Ј. Кри же ка (4. 
јул 1954).

пад ни Вра чар“ је 
1958. осно вао сво ју по
крет ну лут кар ску сце ну, 

Чаробњаклуткарских сцена

ТокомпедесетихТокомпедесетихТгодина овог веТгодина овог веТ
ка,ЕрихДекерједао
великидоприносна
шојлуткарскојпозо
ришној уметности,
осмисливши многе

лутке, сценографије и

Пр ва со лист ки ња Ба
ле та На род ног по
зо ри шта у Бе о гра
ду од 2000. го ди не, 
Та ма ра Ива но вић 

Пи н го вић (1975), за вр ши ла је 
Ба лет ску шко лу „Лу јо Да
ви чо“ и већ два де сет 
го ди на са под јед на
ким успе хом игра 
у кла сич ном, 
нео кла сич ном 
и са вре ме ном 
ре  пер то  а  ру 
у сво јој ма
тич ној ку ћи, 
Bi tef dan ce 
ан сам блу и 
Те а тру „Ма
дле ни а нум“. 

Њ е  н е 
су Мир та у 
„ Ж и  з е  л и “ , 
Бри ли јант, ви ла 
Јор го ван, Пла
ва пти ца, ви ла Ка
ра бос у „Успа ва ној 
ле по ти ци“, раз ли чи те 
зна чај не уло ге у ба ле ти ма 
„Ла бу до во је зе ро“, „Дон Ки хот“, 
„Па ки та“, „Укро ће на го ро пад“, 
„Сам сон и Да ли ла“, „Да ма са ка
ме ли ја ма“, „Ка вез“, „Љу бав ча

роб ни ца“, „Бах чи са рај ска фон
та на“, „Ро мео и Ју ли ја“, „Је се њи 
пљу сак“, „Кра љи ца Мар го“, „Ву

ко ви“, „Је се ње цве ће“, „Ви ва ла 
ви да“, „Ко то та мо пе ва“, „Алек

сан дар“, „Сте ла“... По себ но упе
ча тљи ве ли ко ве Ива но ви ће ва је 
оства ри ла у зах тев ним ро ла ма 
у ба ле ти ма „По све ће ње про ле

ћа“, „Док тор Џе кил и ми стер 
Хајд“, „Не чи ста крв“, „Ба

ја де ра“, „Ин тер вал“, а 
на ро чи то се ис ти че 

лик Де зде мо не 
у „Оте лу“ (ко

ре о гра фи М. 
Ко лар и З. 
Мар ко вић) 
у Би теф 
те а тру. У 
М а  д  л е 
ни  а  ну  му 
је игра ла 
у пред
с т а  в а  м а 
„Ор феј у 

под зе мљу“ 
и „Ни жин

ски“ (К. Си
мић), „Li be ra

bend“ (Д. Сиф
ни ос, В. Ло гу нов), 

„Мо царт“ (Р. За не ла) 
и „Пра зник љу ба ви“ (А. 

Илић), у ко јем је, са оста лим 
ин тер пре та то ри ма, има ла ве о ма 
за па жен успех на го сто ва њу у 
Ки ни.

Са ан сам блом Ба ле та На род
ног по зо ри шта и дру гим до ма ћим 
тру па ма, го сто ва ла је у Грч кој, 
Ита ли ји, Ки пру, Шпа ни ји, Ру си
ји, Ка на ди и Ју жној Аме ри ци, а 
са ба лет ском тру пом „Кро а ци ја“, 
у про дук ци ји са „Ма дрид ба ле
том“, го сто ва ла је у Мек си ку са 
пред ста вом „Крц ко Ора шчић“.

Као де вој чи ца се успе шно 
ба ви ла спорт ском гим на сти
ком, а у бе о град ском ан сам блу 
је уса вр ша ва ла сво ју игру код 

пе да го га Ве сне Ле чић, Ба хра ма 
Јул да ше ва, а доц ни је са Ду шком 
Дра ги че вић ко ја, по Та ма ри ном 
ми шље њу, ве о ма до при но си об
ли ко ва њу ње них уло га и да је пе
чат ње ној умет нич кој лич но сти. 
Ива но ви ће ва ис ти че и по зи тив
ни ути цај ко ји су на њен играч ки 
раз вој на чи ни ли Ли ди ја Пи ли

пен ко, Кру ни слав Си мић и Вла
ди мир Ло гу нов, као и Ко ла ров, 
Мар ко вић, Ко мле ва и „је дин
стве ни Пол Лајт фут са ха ри змом 
ко ју пре но си на игра ча, ко ји и 
нај скри ве ни ји део лич но сти из
вла чи на по вр ши ну“.

Рад на уло га ма Ива но ви ће
ва по чи ње усва ја њем тех нич
ких де о ни ца, по том се ба ви ка
рак те ри за ци јом ли ка и на кра ју 
це ло куп ном ин тер пре та ци јом у 
кон тек сту пред ста ве. Од кла сич
них уло га из два ја Мир ту у „Жи
зе ли“, а од са вре ме них Де зде
мо ну у „Оте лу“, ко је су јој нај
о ми ље ни је. Ду ет ну игру сма тра 
нај жи вљим об ли ком парт нер ске 
са рад ње, јер то су за њу „нај у
збу дљи ви ји тре ну ци ко ји ис по
ља ва ју ме ђу соб но по ве ре ње и 
за јед нич ко пре пу шта ње ле по ти 
сцен ског чи на“. 

Ка да је пот пу но си гур на у 
оно што оства ру је на сце ни, Та
ма ра Ива но вић осе ћа не ку вр сту 
ми ра и са свим спо кој но кре и
ра сво је играч ке уло ге. Та да је, 
из ја вљу је, нај срећ ни ја. На да мо 
се да ће са та квим спо кој ством 
у бу дућ но сти, ко ја ће тек до ћи, 
би ти и успе шан пе да гог.

(на ста ви ће се)

ТамараИвановићспа
дауонереткебалет

ске уметнице којима се
могу поверити стилски
различитеиграчкеулоге,
којеонасаистимзнањем
и уметничким ентузија
змомостварује.
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фотографије архива Народног позоришта, МПУС и личних архива | Припрема и дизајн Народно позориште у Београду | Народно позориште у Београду, Француска 3, 11000 Београд | Маркетинг 2622-180

Радно време благајне:
сваког дана од 11 до 15 и од 17 сати до почетка представе.

Недељом од 17 сати до почетка представе.

НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ ЗАДРЖАВА ПРАВО ИЗМЕНЕ РЕПЕРТОАРА

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

ВЕ ЛИКА СЦЕНА М А Ј  2 0 1 5 .

СЦЕНА „РАША ПЛАОВИЋ”

www.narodnopozoriste.rs  ONLINE ПРОДАЈА УЛАЗНИЦА

ГОСТОВАЊА У МАЈУ

ДОГАЂАЈИ У МАЈУ

понедељак

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

26

19.30

ПУТ У 
ДАМАСК

драма
Аугуста 
Стриндберга 24

недеља19.30

СВЕЧАНО 
ОТВАРАЊЕ 
КОНФЕРЕНЦИЈЕ

Завода за спорт и 
медицину спорта 
Србије 21

четвртак

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

петак

19.30

НАБУКО

опера
Ђузепа
Вердија 16

субота

19.30

РИГОЛЕТО

опера
Ђузепа
Вердија 23

субота

19.30

ВЕЛИКА 
ДРАМА

драма
Синише
Ковачевића 17

недеља

20.00

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

понедељак 19.30

МИЗАНТРОП

комедија
Ж.Б.П.
Молијера 09

субота 19.30

ГОСПОЂА 
МИНИСТАРКА

комедија
Бранислава
Нушића 10

недеља

19.30

МАЈКА 
ХРАБРОСТ И 
ЊЕНА ДЕЦА

драма
Бартолта
Брехта 29

петак

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

19.30

СРПСКА 
ТРИЛОГИЈА

М. и С. Никачевић 
/ С. Милановић, 
по роману Стевана 
Јаковљевића 11

понедељак

19.30

КРЦКО 
ОРАШЧИЋ

балет
Петра Иљича
Чајковског

уторак

12

19.00

ДОН КАРЛОС

опера
Ђузепа
Вердија 13

среда 20.00

ДАН 
НАЦИОНАЛНОГ 
АНСАМБЛА 
„КОЛО”

15

петак 19.30

КИР ЈАЊА

комедија
Јована Стерије
Поповића 18

понедељак 19.30

УСПАВАНА 
ЛЕПОТИЦА

балет
П. И. 
Чајковског

уторак

19
20.00

БЕЗ ПЕВАЊА, 
МОЛИМ

концерт
Оркестра Народног 
позоришта 20

среда 20.00

ГАЛЕБ

драма Антона 
Павловича Чехова, 
гостује Народно 
позориште 
Лесковац 22

петак 19.30

НАРОДНИ 
ПОСЛАНИК

комедија
Бранислава 
Нушића 27

среда 19.00

ЖИЗЕЛА / 
откупљено

балет
Адолфа 
Адама

четвртак

28
19.30

ЧУДО У 
ШАРГАНУ 

драма
Љубомира
Симовића 31

недеља19.30

ХЕНРИ ШЕСТИ

драма
Вилијама
Шекспира 30

субота 12.00

КОНЦЕРТ 
ПОВОДОМ 
СВЕТСКОГ ДАНА 
ДЕТЕТА

31

недеља 19.00

КОНЦЕРТ 
ПОВОДОМ 
СВЕТСКОГ ДАНА 
ДЕТЕТА

01

понедељак 19.30

АЛЕКСАНДАР

балет у кореографији 
Роналда 
Савковића

уторак

02

19.30

УСПАВАНА 
ЛЕПОТИЦА

балет
Петра Иљича
Чајковског

четвртак

04

19.30

ПОСТМОДЕРНИ 
КАБАРЕ ДОБРОГ 
ВОЈНИКА ШВЕЈКА

05

петак

А.Лукач по 
мотивима Ј.Хашека, 
гостује Шабачко 
позориште

19.30

СЛИКА 
ДОРИЈАНА 
ГРЕЈА 
балет у кореографији 
Владимира Логунова, 
према роману 
Оскара Вајлда

четвртак

14
19.30

ХЕНРИ ШЕСТИ 
/ откупљено

драма
Вилијама
Шекспира 25

понедељак 19.30

КО ТО ТАМО 
ПЕВА

балет на музику 
Војислава Вокија 
Костића

уторак

26

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

драма 
Стевана
Пешића 15

ТЕСЛА ИЛИ 
ПРИЛАГОЂАВАЊЕ 
АНЂЕЛА 

петак

20.30

документарна драма 
Антонија Ђурића, 
гостујућа 
представа 24

СОЛУНЦИ 
ГОВОРЕ

недеља

20.30

драма Милене 
Ђорђевић, 
у извођењу 
Позоришне трупе 
„УРА” 28

ДАР

четвртак

20.30

комедија
Александра
Поповића 13

БЕЛА КАФА

среда

20.30

драма
Ерика Е. 
Шмита 23

ЗАГОНЕТНЕ 
ВАРИЈАЦИЈЕ

субота

20.30

црна комедија
Жељка
Хубача 16

БИЗАРНО

субота

20.30

Т.М. Ригонат, 
по роману Ф.М. 
Достојевског 19

ЗЛИ ДУСИ

уторак 20.30

драма
Војислава 
Јовановића 
Марамбоа 20

НАШИ 
СИНОВИ

среда

20.30

Ксенија Поповић / 
Бојана Мијовић 18

УСПАВАНКА ЗА 
ВУКА НИЧИЈЕГ

понедељак

20.30

комедија
Оскара 
Вајлда 08

ВАЖНО ЈЕ 
ЗВАТИ СЕ 
ЕРНЕСТ

петак

20.30

комедија
Ерика Е. 
Шмита 29

МАЛИ БРАЧНИ 
ЗЛОЧИНИ

петак

20.30

драма
драма Љубивоја Тадића, 
гостовање Центра за 
стратешке пројекте, 
Београд 07

АРЧИБАЛД РАЈС

четвртак 20.30

Ђорђе Макаревић 
ОНИ / Дејан Коларов 
ЋЕЛАВА 
ПЕВАЧИЦА  09

ПРОГРАМ 
- МЛАДИ 
КОРЕОГРАФИ

субота

20.30

драма 
Бранислава 
Нушића 21

КЊИГА ДРУГА

четвртак

20.30

комедија
Жана
Ануја 10

ЖЕНСКИ 
ОРКЕСТАР

недеља20.30

комедија
Јована Стерије
Поповића 03

ЛАЖА И 
ПАРАЛАЖА

недеља 20.30

БЕЛА КАФА
ПРЕМИЈЕРА

понедељак

04
комедија
Александра
Поповића

20.30

БЕЛА КАФА

уторак

05
комедија
Александра
Поповића

20.30

драма
Тенесија
Вилијамса 11

СТАКЛЕНА 
МЕНАЖЕРИЈА

понедељак 20.30

драма
драма Љубивоја Тадића, 
гостовање Центра за 
стратешке пројекте, 
Београд 14

АРЧИБАЛД РАЈС

четвртак 20.30

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

МОЈЕ НАГРАДЕ 

недеља

20.30

комедија
Жана
Ануја 22

ЖЕНСКИ 
ОРКЕСТАР

петак 20.30

драма
Лукаса
Берфуса 27

СЕКСУАЛНЕ 
НЕУРОЗЕ НАШИХ 
РОДИТЕЉА

среда

20.30

комедија
Милоша
Николића 30

КОВАЧИ

субота 20.30

комедија
Владимира и Олега
Пресњакова 31

ИГРАЈУЋИ 
ЖРТВУ

недеља 20.30

драма
Лукаса
Берфуса 01

СЕКСУАЛНЕ 
НЕУРОЗЕ НАШИХ 
РОДИТЕЉА

понедељак 20.30

драма
Горане
Баланчевић 02

ОГВОЖЂЕНА

уторак 20.30

комедија
Оскара 
Вајлда 03

ВАЖНО ЈЕ 
ЗВАТИ СЕ 
ЕРНЕСТ

среда

Удружење 
балетских уметника 
Србије

XIX ФЕСТИВАЛ 
КОРЕОГРАФСКИХ 
МИНИЈАУТРА

04-07. јуна

20.30

комедија
Николаја В. 
Гогоља 26

ЖЕНИДБА

уторак

20.30

12

ОТВАРАЧ ЗА 
КОНЗЕРВЕ

уторак

комедија Виктора 
Лануа, гостује 
Народен театар, 
Штип

12.00

10

ПРЕЗЕНТАЦИЈА 
„ХРОНИКЕ СЕЛА” 
ЗА ИЗДАЊА 2014.

недеља

у организацији 
Културно-просветне 
заједнице 
Србије

12.00

22

ДОДЕЛА 
ЗЛАТНЕ ЗНАЧКЕ

петак

у организацији 
Културно-просветне 
заједнице 
Србије

11.00

03

ФЕСТИВАЛ 
ДЕЧЈЕГ ДРАМСКОГ 
СТВАРАЛАШТВА

среда

Предшколске 
установе 
„Дечји дани”

ФИНАЛНИ ИЗБОР ЗА „MISS TOURISM SERBIA”, уз подршку Туристичке организације Србије, у 20 часова,
Велика сцена
БЕЛА КАФА / ПРЕМИЈЕРА, комедија Александра Поповића, Сцена „Раша Плаовић”
МНОГО ВИКЕ НИ ОКО ЧЕГА, комедија Вилијама Шекспира, гостује Народно позориште Сомбор, Велика сцена
АРЧИБАЛД РАЈС, драма Љубивоја Тадића, гостовање Центра за стратешке пројекте, Београд,
Сцена „Раша Плаовић”
МЕЛАНХОЛИЧНИ СНОВИ ГРОФА САВЕ ВЛАДИСЛАВИЋА, опера Светислава Божића, ПОВОДОМ СВЕТСКОГ 
ДАНА ОПЕРЕ, Велика сцена
ПРЕЗЕНТАЦИЈА „ХРОНИКЕ СЕЛА” ЗА ИЗДАЊА 2014, у организацији Културно-просветне заједнице Србије,
у 12 часова, Сцена „Раша Плаовић”
ОТВАРАЧ ЗА КОНЗЕРВЕ, комедија Виктора Лануа, гостује Народен театар, Штип, Сцена „Раша Плаовић”
ДАН НАЦИОНАЛНОГ АНСАМБЛА „КОЛО”, у 20 часова, Велика сцена
БЕЗ ПЕВАЊА, МОЛИМ, концерт Оркестра Народног позоришта, у 20 часова, Велика сцена
СВЕЧАНО ОТВАРАЊЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ, Завода за спорт и медицину спорта Србије, Велика сцена
ДОДЕЛА ЗЛАТНЕ ЗНАЧКЕ, у организацији Културно-просветне заједнице Србије у 12 часова, Сцена „Раша Плаовиоћ”
ГАЛЕБ, драма Антона Павловича Чехова, гостује Народно позориште Лесковац, у 20 часова, Велика сцена
ДАР, драма Милене Ђорђевић, у извођењу Позоришне трупе „УРА”, Сцена „Раша Плаовић”
КОНЦЕРТ ПОВОДОМ СВЕТСКОГ ДАНА ДЕТЕТА, у 12 часова, Велика сцена
КОНЦЕРТ ПОВОДОМ СВЕТСКОГ ДАНА ДЕТЕТА, у 19 часова, Велика сцена
ФЕСТИВАЛ ДЕЧЈЕГ ДРАМСКОГ СТВАРАЛАШТВА, Предшколске установе „Дечји дани”, у 11 часова,
Сцена „Раша Плаовић”
XIX ФЕСТИВАЛ КОРЕОГРАФСКИХ МИНИЈАТУРА, Удружење балетских уметника Србије, Сцена „Раша Плаовић”
ПОСТМОДЕРНИ КАБАРЕ ДОБРОГ ВОЈНИКА ШВЕЈКА, А.Лукач по мотивима Ј.Хашека,
гостује Шабачко позориште, Велика сцена 

04.05.

04.05.
05.05.
07.05.

08.05.

10.05.

12.05.
15.05.
20.05.
21.05.
22.05.
22.05.
28.05.
31.05.
01.06.
03.06.

04-07. јуна
05.06.

ДАМА С КАМЕЛИЈАМА | Панчево
МОЈЕ НАГРАДЕ | Студентски град
ЧУДО У ШАРГАНУ | Бања лука, Фестивал
МОЈЕ НАГРАДЕ | Панчево

12.05.
21.05.
22.05.
28.05.


