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ЛЕТЊА ГОСТОВАЊА АНСАМБЛА ДРАМЕ У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ 

Одфестиваладофестивала

Ан самбл Дра ме 
На род ног по зо
ри шта у Бе о гра
ду, то ком лет њих 
ме се ци оче ку је 

ви ше го сто ва ња у зе мљи и ино
стран ству. Тра ги ко ме ди ја Алек
сан дра По по ви ћа „Бе ла ка фа“, 
у ре жи ји Ми лана Не шко ви ћа, 
 гостоваће на сце ни Ма ке дон
ског на род ног те а тра у Ско пљу 
5. ју на, у окви ру дру гог Ме ђу
на род ног те а тар ског фе сти ва ла, 
а исти ко мад ће, на позив Емира 
Кустурице, 28. ју на ви де ти и пу
бли ка у Ан дрић гра ду.

У окви ру 23. по зо ри шног ма
ра то на у На род ном по зо ри шту у 
Сом бо ру, 18. ју на би ће из ве де на 
дра ма Жељ ка Ху ба ча „Би зар но“, 
у ре жи ји Сне жа не Три шић. Не
де љу да на ка сни је, 25. ју на, на 
„Бу ци ним да ни ма“ у Алек сан
дров цу уче ство ва ће Ну ши ће ва 

ко ме ди ја „На род ни по сла ник“ у 
по став ци Са ше Га бри ћа.

Аутор ски про је кат Ма је Пе
ле вић и Сло бо да на Бе шти ћа, 

„Мо је на гра де“, пре ма ро ма ну 
То ма са Бер нхар да, учествоваће 
26. ју на на Фе сти ва лу мо но дра
ме и пан то ми ме у Зе му ну, а дан 

ка сни је, на 41. ин тер на ци о нал
ном фе сти ва лу ал тер на тив ног и 
но вог те а тра (ИН ФАНТ) у Но
вом Са ду. Сре ди ном сеп тем бра, 
ову ин тим ну ис по ве сти пу ну 
(ауто)иро ни је и па ро ди је, у ко јој 
се Бер нхард на ду хо вит, а исто
вре ме но го рак на чин об ра чу
на ва са ко рум пи ра ним аустриј
ским дру штвом и ње го вим кул
тур ним на зо ри ма и оби ча ји ма, 
ви де ће и под го рич ка пу бли ка у 
окви ру Фе сти ва ла ин тер на ци
о нал ног ал тер на тив ног те а тра 
(ФИ АТ).

Со фо кло ва тра ге ди ја „Ан ти
го на“ у ре жи ји Ја го ша Мар ко ви
ћа, са Ва њом Еј дус у насловној 
ро ли и Алек сан дром Срећ ко ви
ћем у уло зи окрут ног вла да ра 
Кре он та, го сто ва ће 6. и 7. ју ла 
на Ки пру, на Ин тер на ци о нал
ном фе сти ва лу ан тич ке дра ме.

М. Б. 
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17. јун 2015.
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ИН ТЕР ВЈУ | МИ ЛИ ЦА ЗАЈ ЦЕВ

ВЕР ДИ ЈЕ ВА ОПЕ РА „ДОН КАР ЛОС“ ПО НО ВО НА РЕ ПЕР ТО А РУ ВЕ ЛИ КЕ СЦЕ НЕ

Никадасенеразмећемсвојимзнањем

Успешанповратакпослетрогодишњепаузе

По сле па у зе ду же 
од три го ди не, на 
опер ском ре пер то
а ру је од 13. ма ја 
по но во „Дон Кар

лос“ Ђу зе па Вер ди ја. Со ли сти ма, 
Ор ке стром, Хо ром и ба лет ским 
ан сам блом, те ве че ри је ди ри го вао 
гост из Бу гар ске Ивај ло Крин чев, 
у уло зи кра ља Шпа ни је Фи ли па је 
де би то вао бас Не над Ја ко вље вић, 
со пран ску уло гу ње го ве су пру
ге Ели за бе те је ту ма чи ла Ја сми на 
Трум бе таш Пе тро вић, на слов ног 
ју на ка је до ча рао те нор Ду шан 
Пла зи нић, го шћа – ме цо со пран 
Са ња Ана ста сиа је пе ва ла ро лу 
шпан ске плем ки ње Ебо ли, ба ри
тон Вла ди мир Ан дрић је де би то

вао као шпан ски пле мић Ро дри го, 
а басба ри тон Алек сан дар Ста
ма то вић као Ве ли ки ин кви зи тор. 
Оста ле уло ге су ту ма чи ли Вук Ма

тић (Фра тар), Не ве на  Ма тић (Те
бал до), Мир ја на Бе ге ни шић (Глас 
са не ба), Сте ван Ка ра нац (Гроф 
Лер ма) и Сло бо дан Жив ко вић 
(Кра љев ски хе ралд).

„Дон Кар лос“, опе ра у че ти ри 
чи на (се дам сли ка) из ра жај них и 
ве о ма зах тев них ари ја, ко ја тра жи 
по себ ну па жњу пу бли ке, по след
њих де це ни ја је не за о би ла зни део 
ре пер то а ра озбиљ них свет ских 
опер ских ку ћа. Сна жан апла уз 
гле да ла ца на кра ју пред ста ве упу
ћен свим умет ни ци ма, био је ви ше 
не го ја сан по ка за тељ да је по вра
так те опе ре од ли чан ре пер то ар
ски по тез.

По след ње из во ђе ње ове по
став ке Мла де на Са бљи ћа, чи ју 

НАГРАДА ХАНИ СЕЛИМОВИЋ 

На гра да за нај бо љу 
глу ми цу на XVI II Те

а тар фе сту „Пе тар Ко чић“ 
у Ба ња лу ци додељена је 
Ха ни Се ли мо вић за уло гу 
Цми ље у пред ста ви „Чу
до у Шар га ну“ Љу бо ми ра 
Си мо ви ћа, у ре жи ји Его на 
Са ви на и извођењу Драме 
На род ног по зо ри шта у Бе
о гра ду. Јед но гла сну од лу
ку о ово го ди шњем ла у ре а

ту до нео је жи ри ко јим је пред се да ва ла по зо ри шна кри ти
чар ка из Бе о гра да Дра га на Бо шко вић.                        

М. Б.
НА ШИ ПЛА КА ТИ У ВАР ША ВИ

У глав ном гра ду Пољ ске, у Кра љев ском зам ку, 2. ју на 
2015. се отва ра из ло жба срп ског и пољ ског по зо ри

шног и ан га жо ва ног пла ка та „Кул ту ра лист: но ва умет ност 
и кон тек сти“ у ор га ни за ци ји Вар шав ског 
уни вер зи те та и Ам ба са де Ре пу бли ке Ср
би је у Вар ша ви. Нај ве ћи број екс по на та 
ко ји ма се пред ста вља срп ска умет ност би
ће пла ка ти На род ног по зо ри шта у Бе о гра
ду чи ји је аутор Јо ван Тар бук, дизајнер и 
технички уредник Издавачке делатности 
Националног театра и Позоришних 
новина. Из ло жбу ће отво ри ти наш ам
ба са дор у Пољ ској, ње го ва ек се лен ци ја 

Ра дој ко Бо го је вић, а по став ка ће би ти отво ре на за јав ност 
до 21. ју на. Тар бук ће, на по зив ор га ни за то ра, би ти гост на 
отва ра њу из ло жбе, уче ство ва ће у па нел ди ску си ји по во дом 
из ло жбе и одр жа ти пре да ва ње о са вре ме ном пла ка ту на та
мо шњем Уни вер зи те ту.

Ј. С.
АРЧИБАЛД РАЈС

Дра ма „Ар чи балд Рајс“ ауто ра и ре ди те ља Љу би во ја 
Та ди ћа, пр ви пут из ве де на на Сце ни „Ра ша Пла о вић“ 

15. фе бру а ра 2014. 
у окви ру про јек та 
„Евро пља нин ко ји 
нас је нај ви ше во
лео“ (по во дом обе
ле жа ва ња сто го ди
шњи це Ве ли ког ра та 
и Да на др жав но сти 
Ре пу бли ке Ср би је), 
по но во је, у из ме ње
ној по де ли и са од
ре ђе ним про ме на ма 

у тек сту, игра на на ис тој сце ни 7. и 14. ма ја, а најављена 
је и за 14. јун. На слов ну уло гу ту ма чи Љу би во је Та дић, a 
оста ле Уна Ђе ло ше вић, Алек сан дра Ћо сић, Ми лан Вуч ко
вић, Ми лан Ца ци Ми ха и ло вић и Уна Ми љу.

М. Б.
КОН ЦЕР ТИ 

По сле из у зет но успе шног кон цер
та Ор ке стра На род ног по зо ри шта, 

„Без пе ва ња, мо лим“, ко ји је 20. ма ја 
оду ше вио пу бли ку, Опе ра 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), а по
во дом Свет ског да на де те та, при пре ма 
ху ма ни тар ни кон церт „Му зи ка је... на
да, љу бав, сна га“ (1. јун у 19.00, Ве ли
ка сце на). Ор ке стром, пр ва ци ма и со
ли сти ма Опе ре ко ји ће пе ва ти не ке од 
нај по пу лар ни јих деч јих пе са ма ди ри
го ва ће Ве сна Шо уц и Ана Зо ра на Бра

јо вић, а у про гра му ко ји ре жи ра Ива на Дра гу ти но вић Ма
ри чић на сту пи ће и драм ски умет ни ци и чла но ви Деч јег 
хо ра „Хо ри слав ци“. Ку по ви ном кар те или сла њем СМС 
по ру ке на број 1150, при кљу чи те се акцији за изградњу 
но вог деч је Хе ма тоон ко ло шко оде ље ње Кли ни ке за деч је 
ин тер не бо ле сти у Ни шу. Сле де два кон цер та на Сце ни 
„Ра ша Пла о вић“: Бе о град ски Brass Qu in tet (BBQ) при пре
ма „Тру бе на пла жи“ (20. јун у 20.00), а „La don na ide a le“ 
је кон церт ка мер не му зи ке Ре спи ги ја, Ра ве ла, Бе ри ја и 
Шо со на ко ји ће би ти при ка зан 26. ју на у 20 са ти. Се зо ну 
за вр ша ва тра ди ци о нал ни Га ла кон церт, 30. ју на у 20.00 на 
Ве ли кој сце ни.

М. Б.

Кри ти чар ка, исто ри
чар ка, пу бли ци ста 
умет нич ке игре и 
ду го го ди шња са рад
ни ца По зо ри шних 

но ви на, Ми ли ца Зај цев, обе ле жи
ла је пре кју че, 28. јуна, не сва ки
да шњи ју би леј – 60 го ди на ра да. 
Не ко ли ко да на уочи све ча но сти, 
ко ја је у ор га ни за ци ји Удру же ња 
ба лет ских умет ни ка Ср би је, одр
жа на у Фо а јеу II га ле ри је На род
ног по зо ри шта у Бе о гра ду, раз го
ва ра ли смо са го спо ђом Зај цев о 
ње ном кри ти чар ском ра ду, ми си ји 
по сла ко јим се ба ви, лич но сти ма 
ко је су ути ца ле на њен раз вој, раз
о ча ра њи ма, же ља ма…

Шта је усло ви ло да ак тив
но ба вље ње умет нич ком игром 
за ме ни те шест де це ни ја ду гим 
кри ти чар ским ра дом?

Ре ла тив но ра но сам по че ла 
да се ба вим кри ти ком умет нич
ке игре. На тре ћој го ди ни сту ди
ја фи ло зо фи је на пи са ла сам свој 
пр ви есеј, као се ми нар ски рад, 
о по е зи ји по кре та у игри ве ли ке 
свет ске ба ле ри не Мар гот Фон тејн. 
Упо ре до сам за вр ши ла и Ба лет ску 
шко лу „Лу јо Да ви чо“ у Бе о гра ду, 
а из ве сно сцен ско ис ку ство, нео
п ход но сва ком кри ти ча ру игре, 
сте кла сам у ба лет ском ан сам блу 
Ма ке дон ског на род ног те а тра у 
Ско пљу. По што ми озбиљ на по
вре да ни је до зво ља ва ла да бу дем 
она ква ба лет ска умет ни ца ка ква 
сам же ле ла, по сле за вр ше них сту
ди ја фи ло зо фи је и дво го ди шњих 
пост ди плом ских сту ди ја есте ти ке, 
на ста ви ла сам да жи вим у по зо ри
шту и за по зо ри ште са љу ба вљу 
ко ју је у ме ни од не го ва ла мо ја тет

ка Ми ли ца Ба бић, наш пр ви шко
ло ва ни ко сти мо граф.

Ко је лич но сти су ути ца ле на 
Ваш кри ти чар ски раз вој?

Мо ји це ње ни про фе со ри ба
ле та Ни на Кир са но ва и Ми ло рад 
Ми ле Јо ва но вић, као и из у зет на 
ин те лек ту ал ка, про фе сор ка фол
кло ра и исто ри је игре, Ма га Ма
га зи но вић, упу ти ли су ме ста за ма 

раз ми шља ња о фе но ме ну играч ке 
умет но сти. Пр ва ди рек тор ка Ба
лет ске шко ле, ре ди тељ ка и ко
ре о граф ки ња Ани Ра до ше вић, 
пру жи ла ми је из у зет ну по др шку, 
на ро чи то пр вих го ди на мо га кри
ти чар ског ра да, а ње ном ми шље
њу о умет но сти Терп си хо ре и Та
ли је увек ћу се вра ћа ти. Мо ји не
по сред ни прет ход ни ци у кри ти ци 
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Музеј Народног позоришта у Београду. Tел: 328 44 73
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аутори Ј. Рељић, Г. Јенуш, Ф. Крижнар, Ј. Стевановић

изложбу приредили Архив Србије, Архив Републике Словеније и 
Народно позориште у Београду

ВЕР ДИ ЈЕ ВА ОПЕ РА „ДОН КАР ЛОС“ ПО НО ВО НА РЕ ПЕР ТО А РУ ВЕ ЛИ КЕ СЦЕ НЕ

Никадасенеразмећемсвојимзнањем

Успешанповратакпослетрогодишњепаузе

ре жи ју је об но ви ла Ива на Дра гу
ти но вић Ма ри чић, би ло је 4. фе
бру а ра 2012. Пред ста ва је би ла 

по све ће на на шем про сла вље ном 
ба су Жи ва ну Са ра ман ди ћу ко ји је 
при пре мао уло гу Ве ли ког ин кви

зи то ра, али је пре ми нуо не ко ли ко 
да на ра ни је, 30. ја ну а ра, у 73. го
ди ни. 

Да под се ти мо, Вер ди јев „Дон 
Кар лос“, на пи сан по по руџ би
ни Па ри ске опе ре, пре ми јер но је 
од и гран у фран цу ској пре сто ни
ци 1867. Ли бре то су, пре ма Ши
ле ро вој дра ми, на пи са ли Жо зеф 
Ме ри и Ка миј ди Локл, а рад ња 
се де ша ва у Шпа ни ји око 1560. У 
Са бљи ће вој ре жи ји, сце но гра фи
ји Вла ди ми ра Ма ре ни ћа, ко сти
ми ма Љи ља не Дра го вић и ко ре
о гра фи ји Вла ди ми ра Ло гу но ва, 
пре ми је ра ове пред ста ве је би ла 
9. ок то бра 1992, а пр ва об но ва 18. 
фе бру а ра 2006.

М. Без бра ди ца

СЕ ЋА ЊЕ НА УМЕТ НИ ЦУ

У Му зе ју На род ног по зо ри шта у Бе о гра ду ће у пе так, 5. 
ју на 2015. у 18 ча со ва, у окви ру ци клу са „Се ћа ња“ би ти 

ве че по све ће но пр ва ки њи Дра ме и Опе ре на шег на ци о нал
ног те а тра, Див ни (Ра дић) Ђо ко вић, по во дом 100 го ди на од 
ро ђе ња ове зна чај не умет ни це. Из
ме ђу оста лог, би ће представљена 
књи га „Те а тар ски про сто ри Див не 
Ђо ко вић“ ауто ра Ми ло ша Јев ти ћа и 
еми то ва ни аудио за пи си „Пе сме из 
Ко шта не“ у из во ђе њу Див не Ђо ко
вић. Књи га је тран скрипт еми си је 
еми то ва не на та ла си ма Ра дио Бе
о гра да 17. де цем бра 1990, у ко јој 
умет ни ца, у раз го во ру са М. Јев ти
ћем, на за ни мљив на чин го во ри о 
свом уз бу дљи вом и из у зет но плод
ном жи во ту. Уме сто пред го во ра, на 
по чет ку књи ге су то пле ре чи ко је је 
о дра гој ко ле ги ни ци сво је вре ме но, 
по во дом про сла ве 50 го ди на умет
нич ког ра да, из ре кла Ми ра Сту пи
ца: „Она је ве дар, ве сео чо век, ста
би лан у свим жи вот ним при ли ка ма 
и не при ли ка ма, она је стра сни при
вр же ник по зо ри шта, за љу бље на у по зо ри ште са мо, а не у 
се бе у по зо ри шту, она је чо век ко ји уме да не гу је све што је у 
ње ној око ли ни... пе де сет го ди на успе шног умет нич ког ра да 
у по зо ри шту. То је ви сок број го ди на. Али, те го ди не ни су 
са мо ње не. Те го ди не су не ка ко и на ше го ди не, нас, ње них 
ко ле га ко ји су ра ди ли с њом с ове стра не по зор ни це и вас, 
ње не и на ше пу бли ке, с оне дру ге стра не по зор ни це... пам
ти мо да је све што је ра ди ла свим за но сом и на по ном сво га 
да ро ви тог та лен то ва ног глу мач ког би ћа, до бро ра ди ла... да 
је са мо бли ста во и не пре ва зи ђе но 25 го ди на игра ла ве ли ки 
лик на ше ли те ра ту ре, Бо ри ну и ње ну Ко шта ну, био би то до
во љан раз лог... да јој ка же мо – хва ла ти, дра га Див на“. Ње но 
На род но по зо ри ште ко јем је по све ти ла цео ства ра лач ки век, 
пу них 35 го ди на од ко јих је пр вих 10 игра ла и у опер ским 
и у драм ским пред ста ва ма да би се ка сни је по све ти ла са мо 
дра ми, и по што ва о ци ње не умет но сти ће јој још јед ном ре ћи 
„Хва ла“.  Ор га ни за тор овог до га ђа ја, Фон да ци ја „Ми лан и 
Див на Ђо ко вић“ на чи јем че лу је њи хов син Ду шан Ђо ко
вић, свим го сти ма ће по кло ни ти књи гу и аудио диск. 

Ј. Сте ва но вић

умет нич ке игре би ли су др Ста на 
Ђу рић Клајн и Бран ко Дра гу ти но
вић, од ко јих сам мно го на у чи ла, 
иако су по свом глав ном опре де
ље њу би ли вр сни му зи ко ло зи. То
ком ми ну лих го ди на сам се тру ди
ла да у сво јим кри ти ка ма не гу јем 
јед но ста ван, ра зу мљив је зик, јер 
оне ни су на ме ње не те о ре ти ча ри
ма, већ ши ро кој пу бли ци. Јед ном 
при ли ком ми је мој те ча, но бе ло
вац Иво Ан дрић, са ве то вао: „Тру
ди те се да не ур ба ни зу је те је зик 
сво јих кри ти ка“. И ја сам га по
слу ша ла.

Шта сма тра те основ ним за
да ци ма кри ти ча ра умет нич ке 
игре?

Да ана ли зи ра ком по нен те од
ре ђе ног играч ког оства ре ња са 
сво јих естет ских ста но ви шта, да 
ука же на до бре и ма ње до бре чи
ни о це од ре ђе не играч ке пред ста
ве, да упу ти ја сну и до бро на мер
ну реч кри ти ке свим ње ним ауто
ри ма (ли бре ти сти, ком по зи то ру, 
ко ре о гра фу, ре ди те љу) и свим 
из во ђа чи ма (про та го ни сти ма, со
ли сти ма, ба лет ском ан сам блу, ди
ри ген ту и ор ке стру, сце но гра фу и 
ко сти мо гра фу), не из о ста вља ју ћи 
ни ко га од њих. Јер, по зо ри шна 
пред ста ва или пер фор манс су 
тим ско де ло и та ко их тре ба вред
но ва ти.

Ка ко би сте опи са ли свој 
кри ти чар ски ме тод?

Пр ва ре че ни ца кри ти ке, ко ју 
је нај те же на пи са ти, кључ је за 
све оста ле. Тру дим се да оста нем 
у дру гом пла ну и ни ка да се не раз
ме ћем зна њем, јер оно тре ба да се 
ви ди из мо јих оце на. Пре ма свим 
су ди о ни ци ма у играч ком оства ре

њу сам то ле рант на (што ми мно
ги за ме ра ју), али ја знам ко ли ко 
је тру да по треб но да се по ста ви и 
из ве де но во де ло. Ако је мој суд 
о оно ме што је по ну ђе но пу бли
ци не га ти ван, не устру ча вам се 
да то јав но из не сем, али ни ка да 
увре дљи вим ре чи ма. Јер, че му 
вре ђа ње ако не што ни је до стој но 
истин ске умет но сти? До вољ но је 
то сми ре но и ар гу мен то ва но кон
ста то ва ти. Знам да сво је ус хи ће ње 

по не ка да из ра зим у јед ном да ху, а 
не за до вољ ства ду го об ли ку јем у 
при год не ис ка зе. Ни ка да не пи
шем док о све му до бро не раз
ми слим, па ма кар ми то узе ло и 
до бар део но ћи по сле пре ми је ре. 
По шту јем умет ни ке, па на сто јим 
да чу ва њем њи хо вог до сто јан ства 
са чу вам и сво је.

Пи са ли сте нај пре за омла
дин ску штам пу, за тим за ли сто
ве Бор ба, На ша бор ба, Да нас, 
об ја вљи ва ли сте кри ти ке у ча
со пи си ма По зо ри ште, Те а трон, 
Сце на, Пре ми је ра, Кре та ња, 
Око, Те а тар ски гла сник, Збор
ник Ма ти це срп ске... Од пр
вог бро ја сте струч ни са вет ник 

и са рад ник је ди ног ча со пи са 
за умет нич ку игру у Ср би ји – 
Orchestrа, а за По зо ри шне но ви
не шест го ди на пи ше те крат ке 
би о гра фи је нај зна чај ни јих лич
но сти бе о град ског Ба ле та по сле 
Дру гог свет ског ра та до да нас. 
Об ја ви ли сте де вет струч них 
књи га. Има ли Ваш рад по зи ти
ван од јек код умет ни ка и њи хо
ве пу бли ке?

Сва ко од нас тре ба да зна шта 
пред ста вља ње го ву жи вот ну ми
си ју. Мо ја је ми си ја да сво јим ра
дом са чу вам од па ти не за бо ра ва 
нај зна чај ни је лич но сти и нај зна
чај ни ја зби ва ња у на шој умет
нич кој игри. У том свом на сто ја
њу имам ве о ма до бру са рад њу са 
Му зе јом по зо ри шне умет но сти 
Ср би је, По зо ри шним му зе јом 
Вој во ди не и Му зе јом На род ног 
по зо ри шта у Бе о гра ду. На дам 
се да мој шест де це ни ја дуг рад, 
ипак, оста вља тра га и обра зов но 
де лу је и на на шу пу бли ку, ко ја за
и ста во ли умет нич ку игру.

Да ли је би ло и не ких раз о
ча ра ња?

На жа лост, би ло је. Бо ли, ја
ко бо ли ка да не ки ве о ма це ње ни, 
вр хун ски умет ни ци, чи је сам ка
ри је ре од пр вих ко ра ка пра ти ла, 
јав но не ги ра ју по сто ја ње кри ти ке 
умет нич ке игре код нас у про шло
сти и са да шњо сти, а то пред ви ђа
ју и у бу дућ но сти...

Има те ли не ку лич ну же љу?
Ра до ва ла бих се да се об ја ви 

мо ја де се та књи га са би о гра фи ја
ма зна чај них лич но сти бе о град
ског Ба ле та, а да но си на слов „Се
дам де сет ве ли чан стве них“. 

Ми ко јан Без бра ди ца

Стеријина награда за
театрологију, Награда

за животно дело (УБУС),
Посебно признање за
врхунски допринос наци-
оналнојкултуриРепублике
Србје, Сребрњак народног
позоришта...некасуодлич-
ја која сведоче о шест де-
ценија дугом прегалаштву
МилицеЗајцев.

СЕМИНАР КРИТИЧКЕ ПРАКСЕ У ОБЛАСТИ УМЕТНИЧКЕ ИГРЕ II
(у оквиру 19. фестивала кореографских минијатура) 
4. 6 | 16.00 ПРЕДАВАЊЕ „Позориште и уметничка игра: могућности 
и примери прожимања уметничких и критичких пракси“,
др Иван Меденица, театролог и позоришни критичар 
8. 6 | 16.00 и 12. 6 | 16.00 РАДИОНИЦА ЗА ПОЛАЗНИКЕ СЕМИНАРА
модератор мр Јелена Кајго, драматург и критичар уметничке игре 
14. 6 | 16.00 ЗАВРШНИ СКУП СЕМИНАРА, дискусија полазника 
семинара са афирмисаним критичарима, уредницима и новинарима

ПРЕДСТАВЉАМО МЛАДЕ – МЛАДЕ ГИТАРСКЕ НАДЕ
3. 6 | 18.00 Вук Драгичевић, гитара
9. 6 | 18.00 Милош Вуковић, гитара

СЕЋАЊЕ
5. 6 | 18.00 ДИВНА ЂОКОВИЋ, драмска уметница (1915–2015)

КОНЦЕРТИ
15. 6 | 18.00 ОД ИЗВОРА ДО СТИЛИЗАЦИЈЕ, Вокална радионица 
„Бистрик“ 
18. 6 | 18.00 Никола Станковић, виолина 

ОТВОРЕНА ВРАТА
20. 6 | 12.00

ПРЕДСТАВЉАМО МЛАДЕ
24. 6 | 18.00 SUMMERTIME – Нађа Јовановић, сопран;
Наташа Рашић, мецосопран; Милена Малеш, мецосопран;
Данијела Милошевић, мецосопран; Урош Качаревић, контратенор; 
Милорад Стокин, баритон; Миливоје Вељић, клавир
27. 6 | 18.00 Милена Малеш, мецосопран; Југ Марковић, клавир
30. 6 | 18.00 У СУСРЕТ ЛЕТУ – Маријана Шовран, сопран;
Миливоје Вељић, клавир
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ЧаробнафрулаНапутуказаједничкомсазревању

Мо цар то ва „Ча
роб на фру ла“, 
ко ја је за мно ге 
сим бол сна ге 
це ло куп не му

зич ке умет но сти и јед но од нај
ве ћих ре мекде ла опер ске ли те ра
ту ре, по сле ду го го ди шње па у зе се 
вра ћа на Ве ли ку сце ну На род ног 
по зо ри шта у Бе о гра ду. Ре жи ја ове 
опе ре, чи је су основ не ка рак те ри
сти ке пре ле па му зи ка и ми стич ни 
за плет ко ји ни ко га не оста вља ју 
рав но ду шним а чи ја пра и звед ба је 
би ла 1791, по ве ре на је Ива ни Дра
гу ти но вић Ма ри чић, а пре ми је ра 
је за ка за на за сре ду, 17. јун 2015.

„Ча роб на фру ла“, са јед ном 
од нај сло же ни јих пар ти ту ра 
уоп ште, пред ста вља је дин стве
но де ло у опер ској ли те ра ту ри 
ко је исто вре ме но мо же да оду
ше ви и де цу и од ра сле. Чи ме је 
Вас осво ји ла?

Ова Мо цар то ва ге ни јал на опе
ра, за ба вља и за и гра ва де те у ме
ни, а ин три ги ра ин те лект, зна ње и 
ис ку ство од ра сле осо бе. Са ра ђу
јем са мла дим умет ни ци ма и сви 
смо ја ко по све ће ни и ре ше ни да 
на пра ви мо пра во ре мекде ло, јер 
Мо царт ни шта ма ње и не за слу жу
је. Про бе ме про сто ре ге не ри шу, 
јер гле дам про цес на стан ка не че га 
што има сми сао и но си ја ку по ру
ку ко ју ша ље мо пу бли ци, али и на
ма са ми ма и свом по том ству. 

Мо царт се по тру дио да у ову 
опе ру уне се сво ју ве ру у пле ме
ни тост и до бро на мер ност људ
ских осе ћа ња ко ји на кра ју, 
ипак, по бе ђу ју. Шта сте Ви, као 
ре ди тељ ка, до да ли?

Пред ста ву сме шта мо упра во 
ту, ме ђу нас, са да, у овом и сва ком 
тре нут ку. Ми од ра ста мо са глав
ним ју на ком, прин цем Та ми ном, 
про ла зи мо кроз жи вот не не да ће, 
окру же ни смо си ла ма Зла, али се 
окре ће мо си ла ма До бра и ве ру је
мо у њих и у свој пра ви из бор на 
пу ту ка уз ви ше ном и по све ће ном, 
на пу ту ка са зре ва њу, емо тив ном и 
ин те лек ту ал ном. Храм Му дро сти, 
Зна ња и По све ће но сти пре тва рам 
у на ше На род но по зо ри ште, ко је је 
би ло, је сте и би ће Храм Кул ту ре, 
са сво ја три ве ли ка сек то ра – Опе
ром, Дра мом и Ба ле том. Ако за лу
та те на не ку од драм ских про ба, на 
ко јој ре ди тељ, глум ци, дра ма тур зи 
ра де на пре тва ра њу пи са не ре чи 
у те а тар, схва ти ће те да је то раз
го вор Му дрих. На не се ли вас пут 
на би ло ко ју од мно гих ра зно вр
сних опер ских про ба (кла вир ске, 
ре жиј ске, ор ке стар ске, хор ске, 
сцен скоор ке стар ске, тех нич ке…) 
схва ти ће те да је за функ ци о ни са
ње тако сло же ног ор га ни зма нео
п ход но ве ли ко Зна ње. За ви ри те ли 
ра но ују тру у ба лет ску са лу, схва

ти ће те шта је По све ће ност. За то 
нема потребе да из ми шљам не ки 
ап стракт ни Храм.

Ро ман тич ни си же, у су прот
но сти из ме ђу Са ра стра и Кра
љи це но ћи и у сим бо ли ци ри
ту а ла сло бод них зи да ра, пред
ста вља бор бу из ме ђу све тло сти 
и мра ка, до бра и зла, по ка зу је 
пут чо ве ка до зна ња, му дро сти, 
сна ге, ле по те, ра до сти, ми ра и 
сре ће. Шта је Ва ша упо ри
шна тач ка, шта ста вља те 
у пр ви план?

У да на шње вре ме 
агре сив ног на ме та
ња „суб кул ту ре“ 
и не кул ту ре, ко ја 
ди вља сву да око 
нас као ко ров и 
ко ја ути че на 
са зре ва ње на ше 
де це, па и нас 
са мих, мо ра мо 
про на ла зи ти 
сво је ма ле 
мир не лу ке, 
у т о  ч и  ш т а 
му дро  сти, 
зна ња, ле
по те, исти
не и сре ће. 
Ка да ми је 
в.д. ди рек то ра 
Опе ре, ди ри
гент Ана Зо ра на 
Бра јо вић, са оп
шти ла да би во ле
ла да ра ди мо „Ча
роб ну фру лу“ ове се зо не у окви ру 
Опер ског сту ди ја и да укљу чи мо 
и про фе си о нал не со ли сте у про
цес ра да, оду ше вио ме је пред лог 
и од мах сам „за гри зла“. Током пр
вих иш чи та ва ња дела, по че ла је да 
ми од зва ња за ни мљи ва па ра ле ла у 
гла ви: Са ра стро = Ма е стро… Ма
е стро / Са ра стро… Ве ли ки Мај
стор, Ло же / по зо ри шне ло же… 
Храм Му дро сти / Храм Кул ту ре… 
али сам и да ље раз ми шља ла ко су 
он да та три де ча ка ко ја као три 
до бра ду ха пра те мла дог прин ца 
Та ми на на ње го вом пу ту од ра ста
ња. То сам на по ме ну ла Ани и про
на шле смо од го вор – то су му зе: 
Опе ра, Дра ма и Ба лет… 

„Ча роб на фру ла“ се из два ја 
и по то ме што омо гу ћа ва ве ли
ком бро ју мла дих пе ва ча да се 
огле да ју на сце ни, па је ве о ма 
ва жна у еду ка тив ном сми слу, 
за са вла да ва ње Мо цар то вог во
кал ног је зи ка?

У представи ће уз пр ва ке и со
ли сте Опе ре, наступати и чланови 
Опер ског сту ди ја На род ног по
зо ри шта „Бо ри слав По по вић“. 
Ско ро три го ди не у умет нич ком 
ру ко вод ству Студија је во кал
ни пе да гог при ма до на Су за на 
Шу ва ко вић Са вић, ко ја по ма же 

мла дим пе ва чи ма у из бо ру и при
пре ма њу уло ге. Ди ри гент Сте фан 
Зе кић, који ће ди ри го ва ти и пре
ми је ру „Ча роб не фру ле“, при кљу
чио нам се ове го ди не. Глу мац На
род ног по зо ри шта, Ан дре ја Ма ри
чић (чи је пре зи ме са свим на мер но 
но сим), са младим певачима ра ди 
глу мач ке ве жбе, сцен ски их опу
шта, уса вр ша ва сцен ски го вор, 
учи их да раз ми шља ју као из во
ђа чи и да се при ла го ђа ва ју ре ди
те ље вој кон цеп ци ји. Та ко сцен ски 
опу ште ни, во кал но пот ко ва ни и 

Утренуткудокводимоовајразговор,јошувек
чекамо да нампристигну
дечји цртежи на музич-
ко-ликовниконкурс,отво-
рен за београдске основне
школе, који је подржало
Министарство просве-
те, науке и технолошког
развоја,ачијициљјеупо-
знавање ученика са опер-
ском уметношћу и њихо-
во активно учествовање
устварањуделасценогра-
фијезапредставу(вишео
конкурсусазнајтенасајту
Народногпозоришта).

ти ће те шта је По све ће ност. За то 
нема потребе да из ми шљам не ки 
ап стракт ни Храм.

Ро ман тич ни си же, у су прот
но сти из ме ђу Са ра стра и Кра
љи це но ћи и у сим бо ли ци ри
ту а ла сло бод них зи да ра, пред
ста вља бор бу из ме ђу све тло сти 
и мра ка, до бра и зла, по ка зу је 
пут чо ве ка до зна ња, му дро сти, 
сна ге, ле по те, ра до сти, ми ра и 
сре ће. Шта је Ва ша упо ри
шна тач ка, шта ста вља те 

У да на шње вре ме 
агре сив ног на ме та
ња „суб кул ту ре“ 
и не кул ту ре, ко ја 
ди вља сву да око 
нас као ко ров и 
ко ја ути че на 
са зре ва ње на ше 
де це, па и нас 
са мих, мо ра мо 

Опе ре, ди ри
гент Ана Зо ра на 
Бра јо вић, са оп
шти ла да би во ле
ла да ра ди мо „Ча

Мо цар то ва „Ча
роб на фру ла“ је 
на сце ни На род
ног по зо ри шта 
у Бе о гра ду пр ву 

пре ми је ру има ла  27. ју на 1929. го
ди не. Пе ван је пре вод Ста ни сла ва 
Би нич ког (ко ји се ко ри сти и у свим 
по то њим из во ђе њи ма), ди ри го вао 
је Иван Бре зов шек, а пред ста ву 
је ре жи рао Зден ко Книтл. Пред
ста ва је на ја вљи ва на као „је дан од 
нај зна чај ни јих му зич ких до га ђа
ја се зо не“ и 
спре ма на са 
ве ли ком па
жњом и ам
би ци ја ма: де
кор и ко сти ме 
је ре а ли зо вао 
Ана ни је Вер
биц ки пре
ма на цр ти ма 
ше фа сце но
гра фа На род
ног ди ва дла 
из Пра га, Ј. Го тли ба, а пе вач ки ан
самбл је био са ста вљен од нај бо
љих чла но ва та да шњег ан сам бла 
на ше Опе ре. У глав ним уло га ма 
су на сту пи ли Све то зар Пи са ре вић 
(Са ра стро), Дра гу тин Пе тро вић 
(Та ми но), Ми лан Пи хлер (Бе сед
ник), Нео ни ла Во ле вач (Кра љи ца 
но ћи), Зла та Ђун ђе нац (Па ми на), 

Ру долф Ертл (Па па ге но), На да 
Ста јић (Па па ге на); двор ки ње Ма
ри ја Жа лу до ва, Је ли са ве та По по
ва и Ев ге ни ја Пин те ро вић... Иако 
Мо цар то ва му зи ка зах те ва из у
зет но ис ку сан и спе ци фи чан ин
стру мен тал ни и во кал ни ан самбл, 
на ша та да још мла да Опе ра (зва
нич но осно ва на 1920) се, пре ма 
јед но гла сном ми шље њу кри ти ке, 
по ка за ла до ра сла овом иза зо ву: 
„ово што смо на пре ми је ри ви де
ли и чу ли нас је на пу ни ло нај ве ћом 
ра до шћу“. Ре жи ја, сце но гра фи ја и 
ко стим су за пра во би ли пре не ти 
из пра шког по зо ри шта, а на ро чи
то им пре сив ни су би ли све тло сни 
ефек ти и сме њи ва ње сце но гра фи је 
за ше сна ест сли ка ко је се „од ви ја
ло филм ском бр зи ном“. У ве ли ком 
со ли стич ком ан сам блу са мо Н. Во
ле вач у те шкој уло зи ко ло ра тур ног 
со пра на ни је за до во љи ла кри те ри
ју ме кри ти ке, док су оста ли пе ва чи 
за слу жи ли све по хва ле. Пред ста ва 
је игра на све до оку па ци је, има ла 
је 41 из во ђе ње, од ко јих је чак два 
Ра дио ди рект но пре но сио.

Пр ву по сле рат ну пре ми је ру 
„Ча роб на фру ла“ је че ка ла све до 
15. ма ја 1971, ка да је под ди ри
гент ском упра вом ма е стра Ду ша
на Ми ла ди но ви ћа, би ла ин сце ни
ра на од стра не го сту ју ћег дуа из 
Не мач ке Де мо крат ске Ре пу бли ке 
– ре ди те ља Јо а хи ма Хер ца и сце
но гра фа и ко сти мо гра фа Бер нхар
да Шре те ра. Ко ре о граф је био Јо
ван Де спо то вић, по моћ ни ре ди тељ 
Бо ри слав По по вић, аси стент ди
ри ген та Стан ко Ше пић, аси стент 

сце но гра фа Ерих Де кер, аси стент 
ко сти мо гра фа Љер ка Кал чић. Са
ра стра је са да ту ма чио Ђор ђе Ђур
ђе вић, Та ми на Пре драг Про тић, 
уло гу Кра љи це но ћи је пе ва ла 
Мари ка ПецГа лер, Ол га Ђо кић 
је би ла Па ми на, три двор ки ње су 
би ле Рад ми ла Сми ља нић, До бри
ла Бо го ше вић и Та тја на Сла стјен
ко, Па па ге но и Па па ге на – Ве ли зар 
Мак си мо вић и Гор да на Јев то вић, 
Мо но ста то са је ту ма чио Дра го 
Старц, Вла де та Ди ми три је вић је 
био Бе сед ник, То ма Јо ва но вић и 
Вла ди мир Јо ва но вић су би ли Пр
ви и Дру ги по све ће ни... 

По след ња пре ми је ра у 20. ве
ку је би ла 24. де цем бра 1994, под 
ди ри гент ском па ли цом Јо ва на 
Шај но ви ћа, у ре жи ји Бо ри сла ва 
По по ви ћа, сце но гра фи ји Алек
сан дра Зла то ви ћа, ко сти ми ма Ми
лан ке Бер бе ро вић и све тлу ко је је 
кре и рао Пе тар Ала гић. По моћ ник 
ре ди те ља је би ла Ве сна Пе тро вић, 
а хо ро ве спре ми ла Зо ри ца Ми тев 
Вој но вић. Са ра стра су у ал тер на
ци ји ту ма чи ли Иван То ма шев и 
Бра ни слав Ја тић, Та ми на Ду шан 
Пла зи нић и Сла во љуб Ко цић, Кра
љи ца но ћи је би ла Ја сна Шај но вић, 
Па ми ну су ту ма чи ле Ви шња Па
вло вић и Ду ња Си мић, Па па ге но 
и Па па ге на су би ли Оли вер Ње го 
/ Вла ди мир Ан дрић и Са ња Кер кез 
/ Ја дран ка Пе тро вић. У оста лим 
уло га ма су би ли Не над Ја ко вље
вић (Бе сед ник), Пре драг Ми ле
тић (Пр ви по све ће ни), три да ме 
су ту ма чи ле Алек сан дра Ла зић / 
Ва лен ти на Та шко ва, Ана Руп чић / 
Ја сми на Трум бе таш, На та ша Јо вић 
/ Алек сан дра Ан ге лов, Мо но ста то
са Зо ран Рај ко вић... Ова по став ка 
је об но вље на 22. фе бру а ра 2003.

Је ли ца Сте ва но вић

Моцартова „Чаробна
фрула“ је била прво

оперско дело овог врхун-
скогнемачкогкомпозито-
ра премијерно приказано
нанашојсцени.
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Пред ста ва „Дер виш 
и смрт“, пре ма дра
ма ти за ци ји Бо ри
сла ва Ми хај ло ви ћа 
Ми хи за исто и ме

ног ро ма на Ме ше Се ли мо ви ћа, у 
адап та ци ји и ре жи ји Его на Са ви
на, би ће из ве де на ју би лар ни сто ти 
пут, у среду, 3. јуна. 

За раз ли ку од ро ма на, у ко јем 
се рад ња де ша ва то ком осман лиј
ске вла да ви не, пред ста ва у Са ви
но вој адап та ци ји од ви ја се у мно го 
бли жој про шло сти. Реч је о пе де
се тим го ди на ма про шлог ве ка, од

но сно о вре ме ну ка да је ухап шен 
и стре љан Ме шин брат, Шефки ја 
Се ли мо вић, због на ме шта ја ко ји 
је узео из „за пле ње не не при ја тељ
ске имо ви не“ ка ко би опре мио свој 
стан ко ји је у то ку ра та пот пу но 
опљач кан. Упра во та бе сми сле на 
смрт била је ин спи ра ци ја писцу 
за при чу о брат ској ода но сти и чо
ве ко вој илу зи ји да је ре ли гиј ском 
дог мом, у све ту са ре пре сив ним 
ме ха ни змом вла сти, мо гу ће од бра
ни ти исти ну. Овим из ме шта њем 
рад ње, Са вин је оства рио ан га жо
ва ну пред ста ву ко ја оштрим то
ном при ча о по сле рат ном пе ри о ду 
Бро зо ве Ју го сла ви је у ко јој су, као 
цен трал не фи гу ре, би ти са ли ра зни 
„пар тиј ски дру го ви“ ко ји су, за
хва љу ју ћи тре нут ној мо ћи, ола ко 
од лу чивали о жи во ти ма по је дин
ца... „Из ме стио сам рад њу у на ма 
бли жи вре мен ски пе ри од за то што 
је то та ли та ри зам те мла де Ти то ве 
вла сти, под при ти ском Ис то ка и 
За па да, био ве о ма сли чан осман
лиј ском то та ли та ри зму“, под се ћа 
Са вин и ис ти че да му је овај ко мад 
био ве о ма ин спи ра ти ван за рад за то 
што са др жи мно го сло је ва. „Са јед
не стра не, Ме ши на при ча је ве о ма 
жи вот на, а с дру ге, у њој по сто ји 
ком плек сан, фи ло зоф ски по глед на 
свет, од но сно раз ми шља ње о то ме 
шта је чо век, као је дин ка, у са вре
ме ном све ту. На рав но, ту је при

сут на и при ча о па лан ци, о мен та
ли те ту ко ји се не ме ња од тур ског 
вре ме на до да нас. Си стем и вла да
о ци се ме ња ју, али пси хо ло ги ја ма
се оста је иста“, сма тра ре ди тељ.

Ње го во ми шље ње о не про ла
зној вред но сти овог ко ма да де ли и 
гост из Ма ке до ни је, глу мац Ни ко
ла Ри ста нов ски (ту ма чи лик глав
ног ју на ка, Ах ме да Ну ру ди на) ко ји  
на по ми ње да се ве о ма ра ду је пред
сто је ћем ју би ле ју пред ста ве чи ја 
пре ми јера је била 27. де цем бра 
2008. „Ова при ча има ле по ту је зи
ка, ле по ту ми сли, јед но став ност... 

Ми стал но има мо не ко не по ве ре ње 
пре ма оном што је нај јед но став
ни је, а кад ма ло бо ље раз ми сли
мо, уви ђа мо да је ту увек нај ве ћа 
исти на. Ну ру дин је, јед но став но, 
чо век, а то је ствар но нај те же игра
ти“, оце њу је Ри ста нов ски, ко ји је 
за ту уло гу до био број на при зна ња 
(Сте ри ји на на гра да, на гра де „Зо
ран Рад ми ло вић“, „Ра ша Пла о
вић“, „Вељ ко Ма ри чић“…). 

У уло зи Ну ру ди но вог ди рект
ног парт не ра на сце ни, Ха са на Џе
леб џи је, у свих сто пред ста ва смо 
гле да ли Љу бо ми ра Бан до ви ћа ко ји 
на по ми ње да ка да ти не ко по ну ди 
јед ну та кву ро лу – „то је он да по
ве ре ње“. И до да је: „Пр во ме је би
ло страх. Све нас је би ло страх. А 
страх је по кре тач. Те шко је на сце
ни го во ри ти му дро сти, са мим тим, 
ва ља их са мо ре ћи. Што јед но став
ни је и без об ја шња ва ња и ки ће ња. 
Огром на је сре ћа и за до вољ ство 
игра ти у тој пред ста ви“. 

Осим Ри ста нов ског и Бан до ви
ћа, у пре ми јер ној по де ли су би ли 

и Не над Стој ме но вић (Му ла Ју
суф), Алек сан дар Ђу ри ца (Бе гу
нацне по зна ти), На та ша Нин ко
вић (Ка ди ни ца), Бо рис Пин го вић 
(Му се лим), Зо ран Ћо сић (Ухо
да), Сло бо дан Бе штић (Ка ди ја), 
Мар ко Ни ко лић (Ха џи Си на ну
дин), Не бој ша Кун да чи на (Там
ни чар), Та на си је Узу но вић (Ка ра 
За им), Дар ко То мо вић (Ми ра лај 
Осман Бег), Ми о драг Кри во ка
пић (Се кре тар), Мар ко Јан ке тић 
(Мла дић), Игор Илић (Дер виш) 
и Жељ ко Гро зда но вић (Дер виш). 
У ме ђу вре ме ну, у пред ста ви трај

но или по вре ме но игра ју и Бо јан 
Кри во ка пић, Бран ко Је ри нић, 
Алек сан дар Срећ ко вић, Ива на 
Шће па но вић, Ду шан Ми ло са вље
вић, Ми лош Ма ри јан... У про те
клих се дам и по го ди на, пред ста
ву је на ма тич ној сце ни и број ним 
го сто ва њи ма у зе мљи и ино стран
ству (По жа ре вац, Кра гу је вац, Но
ви Сад, Ужи це, Зе ни ца, Ма ри бор, 
Ко пар, Ри је ка, Пу ла, Под го ри ца, 
Ско пље, Бу дим пе шта, Беч...) ви
де ло ви ше од 36.000 гле да ла ца. 

Осим пу бли ке, ре чи хва ле за 
ову дра му ко јој су при па ла ра зна 
при зна ња (би ла је нај бо ља пред
ста ва на Јо а ким фе сту, на VI II 
Фе сти ва лу бо сан ско хер це го вач
ке дра ме, на Фе сти ва лу „Те а тар 
у јед ном деј ству“ у Мла де нов
цу…) ни су ште де ли ни кри ти ча
ри. Жељ ко Јо ва но вић је, из ме ђу 
оста лог, оце нио да је ово пред
ста ва „ко ја ће ући у ана ле на шег 
те а тра по сво јој пре ци зно сти, ре
ди тељ ској ин вен тив но сти и глу
мач ким кре а ци ја ма, као што је 
уло га Ах ме да Ну ру ди на, Ни ко ле 
Ри ста нов ског“, док ње гов ко ле га 
Вла ди мир Ста мен ко вић сма тра 
да је „Дер виш и смрт“ из ван ре
дан ко мад у ко јем су „све ком
по нен те – глу ма, сце но гра фи ја, 
осве тље ње, му зи ка – пло до твор
но уса гла ше не“.

Ми ко јан Без бра ди ца

ЈУ БИ ЛЕЈ ПРЕД СТА ВЕ „ДЕР ВИШ И СМРТ“

Причао„друговима“Напутуказаједничкомсазревању
ди ри гент ски утег ну ти, до ла зе у 
мо је ру ке и вр ло че сто, у пр вој фа
зи ра да са ре ди те љем – све на у че
но, за бо ра ве! Али по ла ко по чи њу 
да при ме њу ју сте че на те о риј ска и 
прак тич на зна ња и верујем да ће 
се добро снаћи на сцени.

Ка да се ка же „мо дер на ре жи
ја“, обич но се ми сли да ће сце на 
и ко сти ми би ти ли ше ни исто
риј ских ко но та ци ја вре ме на и 
ме ста рад ње – ма да то ни је услов 
за мо дер ну пред ста ву. Шта у том 
сми слу оче ку је мо од „Ча роб не 
фру ле“? 

Сва ка пред ста ва ко ја до пи ре до 
гле да о ца и чија проблематика је и 
да нас ак ту ел на је – мо дер на пред
ста ва. „Ча роб на фру ла“ је ча роб на и 
са мим тим пу на ма ги је и зна чај них 
сим бо ла. Сва ки ко стим мо ра би ти 
про ми шљен и ис при ча ти сво ју ма
лу при чу. Уздам се у кре а тив ност 
Ка та ри не Гр чић Ни ко лић и на ше 
за јед нич ко „по зи тив но лу ди ло“ 
и ве ру јем да ће ко сти ми би ти као 
из мо дер не бај ке, баш као и ма ске, 
пе ри ке и шмин ка ко је кре и ра ју 
на ши струч ни мај сто риумет ни
ци. Сце но гра фи ју у на шим ра ди
о ни ца ма ства ра ју сли ка ри, ва ја ри, 
мај сто ри, по ски ца ма и под буд
ним оком два сце но гра фа, Ми ра
ша Вук са но ви ћа и Ја сне Са ра ман
дић. Пред ста ва ће би ти обо га ће на 
ви деома те ри ја ли ма и одабраним 
ани ма ци ја ма об ра ђе ним у на шем 
сту ди ју под руководством Петра 
Антоновића, а на дам се да ће нам 
у све му то ме до ста по мо ћи и деч ја 
ма шта. Све тла у пред ста ви мо ра ју 
би ти нај ча роб ни ја, у ко ре о гра фи ји 
и сцен ском по кре ту ће нам по мо
ћи ко ре о граф и ба лет ски умет ник 
Алек сан дар Илић. Све су то са рад
ни ци са ко јим се раз у мем без мно
го ре чи и за то не сум њам у успех 
пред ста ве. 

Ре ди тељ Опе ре сте од де цем
бра 2003. По ста ви ли сте и об но
ви ли ви ше зна чај них пред ста ва, 
ре жи ра ли кон цер те, умет нич ке 
про гра ме… Шта из два ја те као 
нај ве ћи успех до са да?

То је сва ка пред ста ва ко ју тре
нут но ра дим и сва ка сле де ћа. И 
сва ки успех не ког бив шег сту ден
та или по ла зни ка Опер ског сту
ди ја у ко јем ра дим већ ја ко ду го, 
до жи вља вам де ли мич но као свој. 
Успех су и вре ме ном сте че не спо
соб но сти: са гле да ва ња соп стве
них и ту ђих мо гућ но сти, пре по
зна ва ње ре ал не сли ке у од ре ђе ној 
си ту а ци ји, сте че но са мо по у зда ње, 
хра брост... Ипак, не ки до га ђа ји су 
ме фор ми ра ли ма ло ви ше од оста
лих: „Тру ба дур“ на Ни шкој твр
ђа ви (са на шим и свет ским опер
ским зве зда ма и са са те лит ским 
ТВ пре но сом); „Дон Ђо ва ни“ на 
твр ђа ви у Сил ве шу у Пор ту га

ли ји (са на шим со ли сти ма и Хо
ром, и ди ри ген том и ор ке стром 
из Ли са бо на); свет ска пре ми је ра 
опе ре „Ха са на ги ни ца“ (Р. Кам ба
ско вић, по тек сту Љ. Си мо ви ћа, са 
пре див ним и не по но вљи вим ма е
стром Мла де ном Ја гу штом); „Све
док епо хе“ (мно го људ на пред ста
ва ко јом је обе ле жен век но вин ске 

ку ће „По ли ти ка“, 2004, на ко јој 
сам упо зна ла свог му жа Ан дре ју 
Ма ри чи ћа). И за крај – нај сла ђе: 
сва ка про ба и пред ста ва са нај
мла ђим чла но ви ма на ше ку ће, са 
Деч јим хо ром „Хо ри слав ци“, у 
ко јем пе ва и глу ми и мо ја че тво
ро го ди шња ћер ка, и без ко јих те
шко да ви ше мо гу да за ми слим и 
јед ну пред ста ву (мо жда са мо не ку 
баш, баш тра гич ну). И они ће узе
ти озбиљ ног уче шћа и у „Ча роб ној 
фру ли“, ко ја не ће би ти тра гич на, 
то вам обе ћа вам!

Ми ко јан Без бра ди ца

УзОркестариХорНа-
родног позоришта,

улоге тумаче: ДејанМак-
симовић/СтеванКаранац
/МаркоЖивковић/Ненад
Чича (Тамино), Владимир
Андрић/ВукМатић/Па-
влеЖарков /МаркоКала-
јановић / Гаврило Рабре-
новић (Папагено), Софија
Пижурица / Александра
Стаменковић Гарсиа /
Јелена Јањић (Памина),
Снежана Савичић Секу-
лић /ИванкаРаковићКр-
стоношић / Александра
Јовановић/НевенаМатић
(Краљица ноћи),Драгољуб
Бајић / Ненад Јаковље-
вић / Михаило Шљивић /
Страхиња Ђокић (Сара-
стро), Милица Стојчев /
Слађана Стошић, Јелена
Шкорић /МајаПавковић,
Јелена Петровић / Ната-
шаРашић(Тридаме),Сло-
боданЖивковић/Михаило
Оташевић/ИванДебељак
(Моностатос), АнаШип-
ка/МилицаСтојчев/Сла-
ђанаСтошић,Јелисавета
Цветковић / ЈеленаШко-
рић / Маја Павковић, На-
ташаРашић / ЈеленаПе-
тровић(Тридечака),Сло-
боданЖивковић/Михаило
Оташевић / Страхиња
Ђокић/МихаилоШљивић
/ГаврилоРабреновић(Два
свештеника), АнаШипка
/НевенаМатић/Слађана
Стошић (Папагена), Ми-
хаилоШљивић / Страхи-
њаЂокић(Говорник).

Глумац има једну пред-
ставууживотукојаће

муостатинајважнијакад
себудеправиларекапиту-
лација.‘Дервиш’туозбиљ-
но конкурише! (Никола
Ристановски)
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ПР ВА МЕ ЂУ НА РОД НА ИЗ ЛО ЖБА МУ ЗЕ ЈА НА РОД НОГ ПО ЗО РИ ШТА

МЕЂУНАРОДНИ ФЕ СТИ ВАЛ КО РЕ О ГРАФ СКИХ МИ НИ ЈА ТУ РА 

ДаворинЈенко–једанједини

Минијатуре19.пут

У окви ру по пу лар
не ма ни фе ста ци је 
„Ноћ му зе ја“, у Му
зе ју На род ног по зо
ри шта у Бе о гра ду  

је 16. ма ја отво ре на из ло жба „Да
во рин Јен ко 1835–1914“, ко ју су 
при ре ди ли Ар хив Ср би је, Ар хив 
Ре пу бли ке Сло ве ни је и На род но 
по зо ри ште у Бе о гра ду, а ауто ри су 
Гре гор Је нуш, Је ли ца Ре љић, Је ли
ца Сте ва но вић и Франц Кри жнар. 

О Сло вен цу Да во ри ну Јен ку и 
ње го вом зна ча ју за срп ску му зич
ку умет ност, По зо ри шне но ви не су 
оп шир ни је пи са ле по во дом сто го
ди шњи це ње го ве смр ти (но вем бар 
2014, бр. 82). На отва ра њу из ло жбе 
се у име ауто ра пу бли ци обра ти ла 
те а тро лог Је ли ца Сте ва но вић, ко ја 
је, за хва љу ју ћи гра ђи о Јен ко вом 
ра ду у На род ном по зо ри шту ко ја 
се чу ва у фон до ви ма Му зе ја по зо
ри шне умет но сти Ср би је, Би бли
о те ке гра да Бе о гра да (фонд Ста ре 
и рет ке књи ге и књи ге о Бе о гра ду) 
и Ар хи ва Ср би је, про ши ри ла „пре
ми јер ну“, љу бљан ску по став ку 
ове из ло жбе. „Словенија је земља 
Јенковог рођења и смрти. У Љу
бља ни је про вео ра ну мла дост и 
не ко ли ко по след њих го ди на жи во
та. У Ср би ји и Бе о гра ду је про вео 

чи тав рад ни век. Сто го ди на ка сни
је, Јен ко се овом из ло жбом вра ћа 
Ку ћи ко јој је по кло нио ско ро све 
сво је нај плод ни је го ди не и сву сво
ју кре а тив ну сна гу“, ка за ла је Сте
ва но ви ће ва, из ме ђу оста лог.    

О Јен ко вом зна ча ју за сло ве
нач ку кул ту ру и умет ност, за По
зо ри шне но ви не го во ри му зи ко лог 
Франц Кри жнар: „Иако је Јен ко 
по кло нио ско ро сав свој опус (ди
ри гент ски и ком по зи тор ски) брат
ској Ср би ји (у Пан че ву, 1863–65. 
и у Бе о гра ду, 1865–1902), оста вио 
је траг и у сло ве нач кој му зи ци, за
пра во у ње ној ро ман тич кој епо хи. 
Из овог пе ри о да нај ви ше вре де 
Јен ко ве пе сме, ко је је тек на кра
ју ка ри је ре об ја вио у Љу бља ни 
(„Осам на ест сло ве нач ких пе са ма“, 
Гла збе на ма ти ца, 1908). У том ње
го вом опу су, ко ји је сво је вр сни до
при нос сло ве нач ком на ци о нал ном 
пре по ро ду, су и две нај по пу лар ни
је „хим не“ – не су ђе на сло ве нач ка 
хим на „На преј, за ста ва Сла ве!“ и 
„Ли па“, ко ја се да нас сма тра на
род ном пе смом. Ње гов зна чај и за 
срп ску и за сло ве нач ку му зи ку XIX 
ве ка је одав но до бро по знат му зи

ко ло шкој стру ци. О то ме је нај пре 
го во рио до а јен сло ве нач ке му зи ко
ло ги је, ака де мик проф. др Дра го
тин Цвет ко, ко ји је из ме ђу 1952. и 
1980. на пи сао чак три мо но гра фи је 
о Јен ку, од ко јих је пр ва об ја вље на 

на срп ском је зи ку (Бе о град, 1952), 
а на чи је кон ста та ци је се у ве ћој 
или ма њој ме ри осла ња ју сви по то
њи на уч ни ци ко ји се ба ве про у ча
ва њем овог умет ни ка. Јен ко је сло
ве нач кој му зи ци оста вио нај ви ше 
хо ро ва и со ло пе са ма, као са мо ук и 
са вр ло ма ло про фе си о нал ног му
зич ког шко ло ва ња у Бе чу и Пра гу. 
Вла сти то ин стру мен тал но и во кал
ноин стру мен тал но стваралаштво 
је уса вр ша вао баш у Ср би ји и раз
вио га чак до пр вих по ку ша ја ства
ра ња срп ске на ци о нал не опе ре и 

опере те. Та ко је, не са свим сам већ 
у су рад њи са Кор не ли јем Стан ко
ви ћем, Сте ва ном Мо крањ цем и Јо
си фом Ма рин ко ви ћем, уте ме љио 
срп ски на ци о нал ни му зич ки стил у 
дру гој по ло ви ни XIX ве ка.“     

Го спо дин Кри жнар је про ко
мен та ри сао и бе о град ску по став ку 
из ло жбе чи ји је ко а у тор: „Про је кат 
‘Да во рин Јен ко 201415’, по во дом 
100го ди шњи це ње го ве смр ти и 
180го ди шњи це ро ђе ња, по кре ну
ли су на ци о нал ни ар хи ви Ср би је и 
Сло ве ни је про шле го ди не, ка да су 
ор га ни зо ва ни из ло жба (ко ју је ви де
ла пу бли ка у Љу бља ни, Ма ри бо ру 
и Цер кља ма) и ме ђу на род ни сим
по зи јум о Јен ку, а при дру жи ли су 
им се и пе ва чи из Но вог Са да пред
во ђе ни Ми о дра гом Ми ла но ви ћем, 
ко ји су из ве ли два кон це рта Јен ко ве 
‘срп ске’ му зи ке у Цер кља ма и Љу
бља ни. Уз Уни вер зи тет у Ма ри бо ру, 
са да се, ево, про јек ту при дру жио и 
Му зеј На род ног по зо ри шта у Бе о
гра ду. Бе о град ска из ло жба је ве ћа 
и има ће мно го ви ше по се ти о ца, по
што су до ми шља те ко ле ге из Бе о гра
да отва ра ње из ло жбе упри ли чи ле за 
Но ћ му зе ја. Из ло жба је и про ши ре
на, за хва љу ју ћи из вор ној гра ђи о 
Јен ку ко ја се нај ве ћим де лом на ла
зи баш у Ср би ји, где је про вео ве
ћи део жи во та“. Сло ве нач ки му зи
ко лог је за кљу чио ре чи ма ста ри јег 
ко ле ге, Дра го ти на Цвет ка о Јенку: 
„Сло ве нац и Ср бин у јед ном ду ху, 
у су шти ни још увек она кав ка кав је 
био као мла дић, пун све сло вен ски 
усме ре ног ду ха ко ји ни је из не ве рио 
до по след њег да ха“. 

Го сти из Сло ве ни је су нам пре
не ли и део ути са ка са свог крат ког 
бо рав ка у Бе о гра ду: „Ви де ли смо и 
чу ли од ли чан на ступ срп ског про
фе си о нал ног др жав ног ан сам бла 

‘Ко ло’ 15. ма ја (ми ста ри ји га до бро 
по зна је мо), као и Вер ди је вог ‘На
бу ка’ у из во ђе њу Опе ре, 16. ма ја. 
За ни мљи во ка ко смо у две ве че ри 
би ли у при ли ци да на нај бо љи на
чин до жи ви мо фол клор ну му зи ку 
ко ју је у свом ства ра ла штву та ко 
зна лач ки ко ри стио и Јен ко, као и 
вр хун ску опер ску му зи ку ко јој је 
те жио то ком сво јих ди ри гент ских 
и ком по зи тор ских го ди на баш у 
овом те а тру. Бра во Бе о гра ђа ни ма 
за све ово што су учи ни ли за нас, а 
сви за јед но за ‘јед ног је ди ног’ Јен
ка. Си гур ни смо да на осно ву ових 
и ова квих до стиг ну ћа два брат ска 
на ро да мо гу мир но да че ка ју но ве 
Јен ко ве ју би ле је: уз дух, жи вот и 
опус Да во ри на Јен ка“. 

Пр ву ме ђу на род ну из ло жбу 
Му зе ја На род ног по зо ри шта у Бе
о гра ду, отво рио је опу но мо ће ни 
ми ни старкон зул Ре пу бли ке Сло
ве ни је у Ср би ји, го спо дин Мар ко 
По лај жер. Из ме ђу оста лог, он је ис
та као да је Јен ко био „ве ли ки ком
по зи тор, ди ри гент и хор ски ли дер 
ко ји је на по се бан на чин спа јао два 
на ро да – срп ски и сло ве нач ки“ и, уз 
че стит ке ауто ри ма и ин сти ту ци ја ма 
за слу жним за ову из ло жбу, по звао 
пу бли ку ре чи ма: „Ужи вај мо у њој и 
си гу ран сам да ће мо из ње на у чи ти 
не што но во о на шем и ва шем, јед
ном је ди ном, Да во ри ну Јен ку“.

Жељ ко Ху бач

Изложба ће бити
отворена до средине

септембра, а, мимо оби-
чаја, словеначки и бео-
градски коорганизатори
ове поставке припремају
изанимљивпрогрампово-
домњеногзатварања.

Директор Музеја На-
родног позоришта,

Драган Стевовић, от-
крио је посетиоцима да
је у програму Ноћи музе-
ја оваизложбанајављена
поднасловом„Једанједи-
ни Јенко“. Иако је „кум“
остао непознат, наслов
сесвимавеомадопао.

Фе сти вал ко ре о
граф ског ства ра
ла штва у обла сти 
са вре ме не умет
нич ке игре, Фе

сти вал ко ре о граф ских ми ни ја ту ра, 
ко ји ће се 19. пут одр жа ти у Бе о
гра ду од 5. до 13. ју на, по ну ди ће 
пу бли ци так ми чар ски и ре ви јал ни 
про грам на сце на ма На род ног по
зо ри шта, Ју го сло вен ског драм ског 
по зо ри шта, До ма омла ди не Бе о
гра да и Уста но ве кул ту ре „Вук Ка
ра џић“. 

Са мо так ми че ње ће се одр жа ти 
5. и 6. ју на на Сце ни „Ра ша Пла о
вић“, где ће се ко ре о гра фи и игра чи 
из Ср би је и све та пред ста ви ти пре
ми јер но из ве де ним де се то ми нут
ним ко ре о гра фи ја ма. 

Струч ни ме ђу на род ни жи ри 
ода бра ће фи на ли сте ко ји ће се так
ми чи ти за три глав не фе сти вал ске 
на гра де као и за Пла ке ту „Алек сан
дар Изра и лов ски“ ко ја се до де љу је 
за нај у пе ча тљи ви ји сег мент ко ре о
граф ске ми ни ја ту ре. По од лу ци жи
ри ја кри ти ке би ће до де ље на и На

гра да кри ти ке, а би ће 
до де ље на и тра ди ци о
нал на На гра да пу бли ке 
умет ни ци ма ко ји до би
ју нај ве ћи апла уз. Удру

же ње ба лет ских умет ни ка Ср би је 
до де ли ће На гра ду „Охра бре ње“ 
ко ја је уста но вље на као по др шка 
срп ским ства ра о ци ма и под ра зу ме
ва про дук ци ју пре ми јер не це ло ве
чер ње пред ста ве.

Пр ви пут ће у окви ру Фе сти
ва ла би ти при ка за но пет пле сних 
пре ми је ра, на ви ше бе о град ских 
сце на, у ко ре о гра фи ји на гра ђи ва
них умет ни ка прет ход них го ди на. У 
На род ном по зо ри шту ће 7. ју на сво
ју пред ста ву „Hai“ (Бо ја си ве) из ве

сти про шло го ди шњи но си о ци Пр ве 
на гра де, Ма и ко Ха се га ва и Ма мо ру 
Са ка та из Ја па на. Исте ве че ри ће се 
пред ста ви ти и тру па „МА СА денс“ 
из Хр ват ске, ла у ре а ти Фе сти ва ла 
ко ре о граф ских ми ни ја ту ра и по бед
ни ци ал жир ског Фе сти ва ла са вре
ме не игре 2014. го ди не, пред ста вом 
под на зи вом „Ти“. Но си о ци На гра де 
„Охра бре ње“ 2013. го ди не, Ми лош 
Кец ман и Ми лан Бач ку ља, из ве шће 
пре ми јер но свој ко мад „Ме сто за 
нас“ 9. ју на у До му омла ди не, а мла
ди срп ски умет ник Са ша Па вић ко ји 
ства ра у Не мач кој, про шло го ди шњи 
до бит ник исте на гра де, пр ви пут ће 
се пред ста ви ти бе о град ској пу бли ци 
11. ју на у Ју го сло вен ском драм ском 

по зо ри шту це ло ве чер њом пред ста
вом „Gro un ding Soil“ (При зе мље ње 
зе мљи шта).

На за вр шној ве че ри Фе сти ва ла, 
13. ју на на сце ни Уста но ве кул ту ре 
„Вук Ка ра џић“, од и гра ће се пред
ста ва „Se arch of the in vi si ble“ (Ис
тра жи ва ње не ви дљи вог), у ко јој ће 
на сту па ти бе о град ски игра чи, а у 
ко ре о гра фи ји Пор ту гал ца Ри кар
да Фре и реа ко ји је про шле го ди не 
осво јио На гра ду пу бли ке. 

У окви ру пра те ћег фе сти вал
ског про гра ма, на окру глим сто ло
ви ма ће се раз го ва ра ти о јед ној од 
го ру ћих те ма из обла сти умет нич ке 
игре, пле сној и ба лет ској кри ти ци.

Р. П. Н.
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Ерих Де кер је, као 
сце но граф и идеј ни 
тво рац лу та ка, 1957. 
уче ство вао у сни
ма њу лут кафил ма 

„Све тлан и змај“, чи ји сце на рист 
и ре ди тељ је био Ра ди во је Ло ла 
Ђу кић, ка мер ман Вук Ка ра но вић, 
ани ма тор Сло бо дан Ве лиц ки, а 
ре а ли за ци је се при хва тио Ду нав 

филм из Бе о гра да. Глав ни ју на
ци бај ке, то јест ли ко ви овог лут
кафил ма су ма ли де чак Све тлан, 
не ва ља ли и стра шни змај, де ча ков 
де да и де ча ко ви вер ни при ја те љи 
јеж и зец. По ја вљу ју се још и де ча
ко ви „дру го ви“ ко ји га при хва та ју 
тек по што их је спа сао из кан џи 
опа сног зма ја. Лут кеју на ци Ери

ха Де ке ра су, сво јим вр ло успе лим 
из ра жај ним ка рак те ри ма, у пот пу
но сти од го ва ра ле по уч ном за дат ку 
овог оства ре ња – да се де ци на леп 
и при сту па чан на чин  су ге ри шу 
мо рал не и људ ске исти не.

Сво ју ско ро че тр де сет го ди на 
ду гу по зо ри шну ка ри је ру, Ерих 
Де кер је про вео скром но, у ти
ши ни и сен ци дру гих ства ра ла
ца, јер је уло га сце но гра фи је, као 
и дру гих за ни ма ња иза ку ли са, 

не до вољ но при зна та на на шим 
про сто ри ма. До при нос сце но
гра фа, ко сти мо гра фа, њи хо вих 
аси сте на та, као и мај сто ра ра
зних ра ди о ни ца је не мер љив, јер 
„По зо ри ште је као сат! Ку ћи ште 

са та је згра да по зо ри шта, глум ци 
су ка заљ ке, би на је по ље где се 
на ла зе бро је ви, а оно ис под, што 
се не ви ди – ме ха ни зам ко ји по
кре ће ка заљ ке, по зо ри шни ме ха
ни зам где се на ла зе све про фе си је 

од ко јих за ви си сва ка по зо ри шна 
пред ста ва“.

Ерих Де кер је као аси стент 
сце но гра фа био из у зет но са ве
стан, пре ци зан, ја сан и кон струк
ти ван, док као са мо ста лан сце

но граф ни кад ни је 
био „строг по зо ри
шни чо век“, већ ви ше 
умет ник ко ји је ра дио 
сце но гра фи ју. Из ње
го вих сце но граф ских 
ски ца зра чи осе ћа ње 
сре ће и ра до сти – што 
мо же да се игра. Не ке 
од њих пред ста вља
ју са мо за пис, то јест 
при каз де ко ра, а не
ке су до сти гле ни во 
умет нич ке сли ке. То
ком ду гог рад ног ве ка 
ни је од био ни је дан 
по ну ђе ни про је кат, та
ко ство рив ши мно га 
сце но граф ска ре ше ња 
за драм ски, опер ски, 
ба лет ски, лут кар ски, 

али и кон церт ни ре пер то ар.
Па ра лел но са сво јим по зо ри

шним ра дом Де кер се, то ком че
тр де се так го ди на, ба вио и сво јом 
дру гом ве ли ком љу ба вљу – сли
кар ством. По во дом отва ра ња ње

го ве из ло жбе у Га ле ри ји гра фич ког 
ко лек ти ва, 1978. го ди не, ко ле га
сли кар, ко ји се опро бао и на по љу 
сце но гра фи је, Ми ћа По по вић, при
ме тио је: „Сли кар, и кад је нај за
љу бље ни ји у по зо ри шну умет ност, 
са ња да се вра ти шта фе ла ју, плат
ну или па пи ру, да про из ве де де ло 
ко је ће са мо се би би ти до вољ но и 
ко је ће мо ћи да оп ста не у соп стве
ном са др жа ју. Сли кар са ња да се из 
цар ства ну жно сти пре се ли де фи
ни тив но у цар ство сло бо де... Чи ни 
ми се да је Де кер у по зо ри шту увек 
био ви ше са ве стан, не го за гри жљи
во и не при јат но ам би ци о зан и да је 
баш због та квог свог ста ва мо гао 
да чу ва и да са чу ва нео кр ње ну лич
ност за сво ју умет ност“. 

За и ста, ње го ви цр те жи су свет 
за се бе, ко ји се на ла зи у окви ру 
све та цр та ња као не за ви сне умет
нич ке ди сци пли не. Цр те жи и аква
ре ли Ери ха Де ке ра су вр ло ви со
ке умет нич ке вред но сти, ли ше ни 
сва ког ве ле град ског шти мун га. Из 
њих зра чи искре ност и го то во ре а
ли стич ка ле по та не так ну тих шум
ских пре де ла, пеј за жи су без ика
квог па то са и ки ча, ра ђе ни у јед ном 
да ху са пу но то пли не, раз у ме ва ња 
и јед но став но сти. 

(на ста ви ће се)

ЕРИХ ДЕ КЕР (11) / ПИ ШЕ МИР ЈА НА ОДА ВИЋ

Сценограф,ауторлутака,сликар

ФЕЉ ТОН / ЛИЧ НО СТИ БЕ О ГРАД СКОГ БА ЛЕ ТА (52) / ПИ ШЕ МИ ЛИ ЦА ЗАЈ ЦЕВ 

МиланРус:Дуетзахтевнијиодсолоигре
ФЕЉТОН

ФЕЉТОН

Од де тињ ства оп
чи њен му зи ком, 
игром и глу мом, 
Ми лан Рус (1977) 
је 1998. са успе

хом за вр шио сред њу Ба лет ску 
шко лу у Но вом Са ду и за тим ан
га жо ван као члан но во сад ског 
Ба ле та. У Срп ском на род ном 
по зо ри шту је од и грао низ со ли
стич ких уло га, па убр зо по ста
је дру ги со ли ста, а за тим 2003. 
пре ла зи у бе о град ски ба лет ски 
ан самбл у ко јем до би ја зва ње пр
вог со ли сте и игра уло ге пр ва ка. 

Овај ви со ки, вит ки мла дић 
бес пре кор не фи гу ре, от ме ног и 
до сто јан стве ног др жа ња и при
мер не играч ке и тех нич ке кул
ту ре, на бе о град ским сце на ма 
– На род но по зо ри ште, Ма дле ни
а нум, Би теф те а тар – од и грао је 
це ло куп ни ре пер то ар, кла сич ни, 
нео кла сич ни, са вре ме ни...

Рус је за не се ни ро ман тич
ни Ар ман у „Да ми с ка ме ли ја
ма“, зло коб ни Са ли је ри у ба ле ту 
„Мо царт“, за љу бље ни Мла дић 
у „La Capinerа“, ро бу сни и моћ
ни Врач у „По све ће њу про ле ћа“, 
бес крај но ко ми чан се о ски за вод

ник у „Ко то та мо пе ва“, стра сни 
Ла Мол у „Кра љи ци Мар го“, за
љу бље ник му за Ор феј у „Ор фе ју 
у под зе мљу“, ап сурд но при су тан 
и бес крај но од су тан Го спо дин 

Смит у „Ће ла вој пе ва чи ци“ и још 
мно го играч ких ли ко ва...

Дуг је спи сак по зна тих вр
сних пе да го га и ко ре о гра фа ко ји 
су ути ца ли на успе шан умет нич
ки раз вој Ми ла на Ру са. За хва
љу ју ћи њи ма, сво јим спо соб но
сти ма и љу ба ви пре ма играч кој 
умет но сти, овај играч је сте као 
са мо по у зда ње на сце ни. Ка да 
при пре ма но ву уло гу он ра ди на 
ње ном тех нич ком об ли ко ва њу, а 
он да, ка ко сам из ја вљу је, по раз
го ва ра са ко ре о гра фом, про чи та 
де ло или по гле да филм пре ма 
ко јем се пред ста ва при пре ма. 
Ипак, сма тра да је нај пре суд ни је 

оно што у се би но си и да је но вој 
кре а ци ји. 

„Обо жа вам ду ет ну игру и 
ми слим“, ка же умет ник „да је 
мно го зах тев ни је ура ди ти до бар 
ду ет не го со ло де о ни цу, као и да 
је мно го за хвал ни је ура ди ти уло
гу са парт нер ком, не го сам“. А и 
ли ста ње го вих парт нер ки оби лу
је ве о ма углед ним умет нич ким 
лич но сти ма, ко је се сла жу да је 
Рус си гу ран и спре тан парт нер, 
ко јем ве ру ју као дра го це ном 
при ја те љу.

Го сто ва ња у Ко лум би ји, Мек
си ку, Ка на ди, Ита ли ји, Шпа ни ји, 
Грч кој, Ки пру, Егип ту, Ру си ји, 
Ки ни, ве о ма су дра га Ми ла ну 
Ру су, јер се на њи ма упо зна је са 
но вим пре де ли ма, но вом пу бли
ком и сти че но ва са зна ња.

Иако пред Ми ла ном Ру сом 
сто ји још по зо ри шних се зо на и 
играч ких иза зо ва он це ни сва ки 
тре ну так ра до сти у игри, јер та 
ње го ва ве ли ка љу бав и ода ност 
Терп си хо ри му омо гу ћа ва да бар 
на крат ко по бег не од ре ал но сти 
и жи ви у бај ко ли ком све ту.

(на ста ви ће се)

Каданебибилоумет-
ника – свет, и све

у њему, био би празан...
Слике уметника Ериха
Декера су дивни тоно-
ви музике. Хвала, Ерих,
што синампружиомо-
гућност да уживамо у
дивним композицијама
наших предела! (Евгени-
јаПинтеровић)

ЗаМилана Руса, балет
јепрвенственовизуел-

науметност.Затосуње-
гови узори они уметници
којипленесвојомпојавом,
харизмомитехником.
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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 Ј У Н  2 0 1 5 .

СЦЕНА „РАША ПЛАОВИЋ”

www.narodnopozoriste.rs  ONLINE ПРОДАЈА УЛАЗНИЦА

ГОСТОВАЊА У ЈУНУ

ДОГАЂАЈИ У ЈУНУ

29

понедељак

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

01

субота

19.30

ПУТ У 
ДАМАСК

драма
Аугуста 
Стриндберга 12

петак 19.00

КАРМЕН

опера
Жоржа
Бизеа 13

субота

12.00

8. МЕЂУНАРОДНИ 
ФЕСТИВАЛ МУЗИКЕ 
И ИГРЕ АМАДЕУС

наступ добитника првих 
награда у категоријама: 
балет и соло певање 07

недеља 19.30

СРПСКА 
ТРИЛОГИЈА

М. и С. Никачевић 
/ С. Милановић, 
по роману Стевана 
Јаковљевића 07

недеља

19.30

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

уторак

09

19.30

НАБУКО

опера
Ђузепа
Вердија 06

субота

19.30

МАЈКА 
ХРАБРОСТ И 
ЊЕНА ДЕЦА

драма
Бертолта 
Брехта 14

недеља

19.30

ВЕЛИКА 
ДРАМА

драма
Синише
Ковачевића 23

уторак

19.00

МУЗИКА ЈЕ... 
НАДА... ЉУБАВ...
СНАГА

добротворни 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

А. Лукач по мотивима Ј. 
Хашека, гостује Шабачко
позориште 05

петак

19.30

ДОН КИХОТ

балет
Лудвига 
Минкуса

четвртак

11

19.30

ДЕРВИШ И 
СМРТ / 100-та 
представа
Б. М. Михиз 
/ Е. Савин, по 
роману Меше 
Селимовића 03

среда

19.30

ПОКОЈНИК

комедија
Бранислава
Нушића 08

понедељак 19.30

ИЗБИРАЧИЦА 

комедија
Косте
Трифковића 15

понедељак

19.30

УСПАВАНА 
ЛЕПОТИЦА

балет
Петра Иљича
Чајковског

уторак

16

19.30

ЧАРОБНА 
ФРУЛА / 
ПРЕМИЈЕРА

опера
В. А.  
Моцарта 17

среда 19.30

КО ТО ТАМО 
ПЕВА

балет на музику 
Војислава Вокија 
Костића

четвртак

18

19.30

ИЗБИРАЧИЦА 

комедија
Косте
Трифковића 19

петак 19.30

ДАМА С 
КАМЕЛИЈАМА

мелодрама
Александра Диме
Сина 20

субота 19.30

ЧАРОБНА 
ФРУЛА / 
СВЕТСКИ ДАН 
МУЗИКЕ 
опера
В. А.  
Моцарта 21

недеља 19.30

КИР ЈАЊА

комедија
Јована Стерије
Поповића 22

понедељак

19.30

ТОСКА

опера
Ђакома
Пучинија 24

среда 19.30

КРЦКО 
ОРАШЧИЋ

балет
Петра Иљича
Чајковског

четвртак

25

19.30

АНТИГОНА 

трагедија 
Софокла 26

петак 19.30

АТИЛА

опера
Ђузепа
Вердија 27

субота 20.00

30

ГАЛА 
КОНЦЕРТ

уторак19.30

КИР ЈАЊА

комедија
Јована Стерије
Поповића 29

понедељак19.30

ТРУБАДУР

опера
Ђузепа
Вердија 28

недеља

        

09
драма 
Тонија 
Кушнера

20.30

08
субота 20.30

11

ВАЖНО ЈЕ ЗВАТИ 
СЕ ЕРНЕСТ

20.30

драма 
Стевана
Пешића 03

ТЕСЛА ИЛИ 
ПРИЛАГОЂАВАЊЕ 
АНЂЕЛА 

среда

20.30

документарна драма 
Антонија Ђурића, 
гостујућа 
представа 27

СОЛУНЦИ 
ГОВОРЕ

субота

20.30

драма Олге 
Димитријевић, гостује 
позориште „Бора 
Станковић“, Врање 13

НАРОДНА 
ДРАМА

субота

20.30

трагикомедија
Александра
Поповића 08

БЕЛА КАФА

понедељак

20.30

драма
Ерика Е. 
Шмита 15

ЗАГОНЕТНЕ 
ВАРИЈАЦИЈЕ

понедељак

20.30

црна комедија
Жељка
Хубача 11

БИЗАРНО

четвртак

20.30

Т.М. Ригонат, 
по роману Ф.М. 
Достојевског 16

ЗЛИ ДУСИ

уторак

20.30

Ксенија Поповић / 
Бојана Мијовић 09

УСПАВАНКА ЗА 
ВУКА НИЧИЈЕГ

уторак

20.30

комедија
Јована Стерије
Поповића 21

ЛАЖА И 
ПАРАЛАЖА

недеља20.30

драма 
Бранислава 
Нушића 19

КЊИГА ДРУГА

петак

12.00

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

АРЧИБАЛД РАЈС

недеља

20.30

по роману Т.Бернхарда, 
ауторски пројекат 
М.Пелевић и С. Бештић, 
копродукција са 
Панчевом 12

МОЈЕ НАГРАДЕ 

петак

20.30

комедија
Жана
Ануја 14

ЖЕНСКИ 
ОРКЕСТАР

недеља

20.30

комедија
Оскара
Вајлда 22

ВАЖНО ЈЕ 
ЗВАТИ СЕ 
ЕРНЕСТ

понедељак 20.30

драма
Ерика Е. 
Шмита 23

МАЛИ БРАЧНИ 
ЗЛОЧИНИ

уторак

20.30

драма
Лукаса
Берфуса 01

СЕКСУАЛНЕ 
НЕУРОЗЕ НАШИХ 
РОДИТЕЉА

понедељак 20.30

драма
Горане
Баланчевић 02

ОГВОЖЂЕНА

уторак

20.30

комедија
Николаја В. 
Гогоља 18

ЖЕНИДБА

четвртак

20.30

10

МАГНЕТИ

среда

црна комедија Ивана 
Панића, гостује 
Народно позориште 
Сомбор

11.00

03

ФЕСТИВАЛ 
ДЕЧЈЕГ ДРАМСКОГ 
СТВАРАЛАШТВА

среда

Предшколске 
установе 
„Дечји дани”

14.00

Удружење балетских 
уметника Србије
СЕЛЕКЦИЈА 
ФИНАЛИСТА 
(улаз слободан) 05

XIX ФЕСТИВАЛ 
КОРЕОГРАФСКИХ 
МИНИЈАТУРА 

петак 20.30

Удружење балетских 
уметника Србије
ТАКМИЧАРСКИ 
ПРОГРАМ 06

XIX ФЕСТИВАЛ 
КОРЕОГРАФСКИХ 
МИНИЈАТУРА 

субота

20.30

HAI-Tarinof Dance 
Company (Јапан)

ТИ-MASA Dance Com-
pany (Хрватска) 07

XIX ФЕСТИВАЛ 
КОРЕОГРАФСКИХ 
МИНИЈАТУРА 

недеља

20.30

трагикомедија
Александра
Поповића 17

БЕЛА КАФА

среда

20.00

концерт BBQ (BE-
OGRADSKI BRASS 
QUINTET)

20

ТРУБЕ НА 
ПЛАЖИ

субота 20.00

26

LA DONNA 
IDEALE

камерна музика 
Респигија, Равела, 
Берија и Шосона

петак

МУЗИКА ЈЕ... НАДА... ЉУБАВ... СНАГА, добротворни концерт поводом Светског дана детета, у 19 часова, Велика сцена
ФЕСТИВАЛ ДЕЧЈЕГ ДРАМСКОГ СТВАРАЛАШТВА, Предшколске установе „Дечји дани”, у 11 часова, Сцена „Раша Плаовић“
ДЕРВИШ И СМРТ / 100-та представа, Б. М. Михиз / Е. Савин, по роману Меше Селимовића, Велика сцена
ПОСТМОДЕРНИ КАБАРЕ ДОБРОГ ВОЈНИКА ШВЕЈКА, А. Лукач по мотивима 
Ј. Хашека, гостује Шабачко позориште, Велика сцена 
XIX ФЕСТИВАЛ КОРЕОГРАФСКИХ МИНИЈАТУРА, Удружење балетских уметника Србије, Сцена „Раша Плаовић“
05.06. СЕЛЕКЦИЈА ФИНАЛИСТА (улаз слободан), у 14 часова
06.06. ТАКМИЧАРСКИ ПРОГРАМ, у 20.30 часова
07.06. РЕВИЈАЛНИ ПРОГРАМ, у 20.30 часова
     HAI (Боја сиве) - Tarinof Dance Company (Јапан), Мамору Саката и Маико Саката
     ТИ - MASA Dance Company (Хрватска), Александра Мишић и Огњен Вучинић
8. МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ МУЗИКЕ И ИГРЕ „АМАДЕУС“, наступ добитника првих награда у категоријама: балет и соло 
певање, у 12 часова, Велика сцена
МАГНЕТИ, црна комедија Ивана Панића, гостује Народно позориште Сомбор, Сцена „Раша Плаовић“
НАРОДНА ДРАМА, драма Олге Димитријевић, гостује Позориште „Бора Станковић“, Врање, Сцена „Раша Плаовић“
УСПАВАНА ЛЕПОТИЦА, балет П. И. Чајковског, гостује Денис Недак, првак Националне опере Украјине „Т. Шевченко“, Велика сцена
ЧАРОБНА ФРУЛА / ПРЕМИЈЕРА, опера В. А. Моцарта, Велика сцена
ТРУБЕ НА ПЛАЖИ, концерт BBQ (BEOGRADSKI BRASS QUINTET), у 20 часова, Сцена „Раша Плаовић“
ТОСКА, опера Ђакома Пучинија, гостују сопран Микаела Карози и баритон Карло Гуелфи (Италија), Велика сцена
LA DONNA IDEALE, камерна музика Респигија, Равела, Берија и Шосона, у 20 часова, Сцена „Раша Плаовић“
ГАЛА КОНЦЕРТ, у 20 часова, Велика сцена

01.06.
03.06.
03.06.
05.06.

05-07. 06.

07.06.

10.06.
13.06.
16.06.
17.06.
20.06.
24.06.
26.06.
30.06.

БЕЛА КАФА | МНТ ФЕСТ, Скопље, Македонија
БИЗАРНО | Позоришни маратон, Сомбор
НАРОДНИ ПОСЛАНИК | Буцини дани, Александровац
МОЈЕ НАГРАДЕ | Фестивал монодраме и пантомиме, Земун
МОЈЕ НАГРАДЕ | ИНФАНТ, Нови Сад
БЕЛА КАФА | Вишеград, Босна и Херцеговина
АНТИГОНА | Куриум, Кипар

05.06.
18.06.
25.06.
26.06.
27.06.
28.06.

06. и 07.07.


