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НА ПОЧЕТКУ 147. СЕЗОНЕ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА У БЕОГРАДУ

Две премијере у октобру

По сле ве о ма успе
шне се зо не, кру
ни са не пре ми је
ром Мо цар то ве 
опе ре „Ча роб на 

фру ла“ у ре жи ји Ива не Дра гу ти но
вић Ма ри чић и уче шћем драмских 
представа на не ко ли ко ре но ми ра
них до ма ћих и стра них фе сти ва ла, 
те по сле кра ће лет ње па у зе, сва три 
умет нич ка ан сам бла На род ног по
зо ри шта вред но при пре ма ју по че
так но ве, 147. се зо не.

Дра ма ће већ 3. ок то бра об ра
до ва ти љу би те ље ру ске кла си ке 
пре ми је ром ко ма да Мак си ма Гор
ког „На дну“, на Сце ни „Ра ша Пла
о вић“. Пред ста ву ре жи ра Ана Ђор
ђе вић, ко ја пот пи су је и адап та ци ју 
тек ста, дра ма тург је Слав ко Ми ла
но вић, сце но граф Дра га на Ма цан, 
ко сти мо граф Ла на Цви ја но вић, за 
ди зајн зву ка је за ду жен Вла ди мир 
Пе три че вић, а за сцен ски го вор 

др Де јан Сре до је вић. Уло ге ту ма че 
Гој ко Ба ле тић (Ми ха ил Ива нов Ко
сти љов), Со ња Ко ла ча рић (Ва си
ли са Кар пов на), Ка ли на Ко ва че вић 

(На та ша), Алек сан дар Срећ ко вић 
(Вас ка Пе пел), Ми ле на Ђор ђе вић 
(Ана), Ва ња Еј дус (На стја), Зла
ти ја Ива но вић (Ква шња), Дар ко 

То мо вић (Клешч), Не ма ња Оли ве
рић (Са тин), Ан дреј Ше пет ков ски 
(Глу мац), Ми лош Ђор ђе вић (Ба
рон) и Та на си је Узу но вић (Лу ка). 
Већ за крај ме се ца се на ја вљу је но ва 
по став ка Сте ри ји них „Ро до љу ба
ца“ у ре жи ји Ан дра ша Ур ба на. 

Ба лет, поред ре дов ног ре пер то
а ра, спре ма и пре ми је ру „Ко пе ли
је“ Л. Де ли ба ко ја се у ко ре о гра фи
ји Љу бин ке До бри је вић на ја вљу је 
за крај го ди не, као и „Ба ја де ру“ Л. 
Мин ку са (ко ре о гра фи ја Пе ти па 
/ Ко мле ва) ко ју ће, са го сти ма из 
Ру си је а у окви ру 46. БЕ МУСа, из
ве сти на сце ни Цен тра „Са ва“ 26. 
ок то бра. 

Се зо ну на Ве ли кој сце ни отва ра 
До ни це ти је ва „Лу чи ја од Ла мер му
ра“, а со ли сти Опе ре, Хор и Ор ке
стар ужур ба но при пре ма ју пре ми је
ру Вер ди је вог „Оте ла“ ко ја се пла ни
ра за Дан по зо ри шта, 22. но вем бар. 

Ј. С.

НА МА ПИ КУЛ ТУР НОГ ТУ РИ ЗМА

На род но по зо ри ште у Бе о гра ду, под упра вом Де ја на Са ви
ћа, по ста ло је про шле го ди не део па не вроп ског кул тур

ног про јек та „Европ ска ру та исто риј ских те а та ра“ ко ји је 
по кре ну ло Удру же ње исто риј ских те а та ра Евро пе из Бер ли
на. Та ко је наш на ци о нал ни те а тар зва нич но по ста вљен на 
ма пу, за ту ри стич ке аген ци је али и за фи нан си је ре, не за о би
ла зних кул тур ноисто риј ских и умет нич ких ин сти ту ци ја. 
Због ле по те ар хи тек ту ре, очу ва но сти, бо га те исто ри је и 
зна чај ног ме ста у окви ру европ ске кул тур не ба шти не, те као 
во де ћи те а тар у ре ги о ну са нај ја чим ан сам блом (ка ко је ре че
но на ску пу одр жа ном 2014. у Хва ру), На род но по зо ри ште је са 
још не ко ли ко теа та ра из exYu зе ма ља, увр ште но у „Ја дран
ску ру ту“. Као та кво, пред ста вље но је и у ми ни ка та ло гу ко ји 
је не дав но об ја вљен на ћи ри ли ци и на ен гле ском је зи ку. Осим 
Ја дран ске, од 2007. су осно ва не Не мач ка, Нор диј ска, Цар ска, 
Ита ли јан ска и Бри тан ска ру та.

M. Б.
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ИН ТЕР ВЈУ | АНА ЂОР ЂЕ ВИЋ

У СУ СРЕТ ПРЕ МИ ЈЕ РИ 

Им пе ра тив је про те ра ти        ем па ти ју и љу бав

Оштра кри ти ка дру штва

Драм ски ан самбл 
На род ног по зо
ри шта у Бе о гра ду 
одр жао је у че твр
так 10. сеп тем бра 

пр ву чи та ћу про бу Сте ри ји ног 
ко ма да „Ро до љуп ци“, у ре жи ји и 
сце но гра фи ји Ан дра ша Ур ба на. 
Пре ми је ра је пла ни ра на за 30. ок
то бар на Ве ли кој сце ни. 

Пре по чет ка про бе, умет нич
ку еки пу је по здра вио в.д. управ
ни ка На ци о нал ног те а тра Де јан 
Са вић, ко ји им је по же лео сре ћан 
рад и успе шну пре ми је ру: „Ве
о ма ми је дра го што ће Ан драш 
Ур бан пр ви пут ре жи ра ти у На
род ном по зо ри шту. Са ве ли ким 
за до вољ ством смо при хва ти ли ту 
иде ју и ини ци ја ти ву да ра ди код 
нас, а са још ве ћим за до вољ ством 
да по ста ви је дан ова кав текст. 
Оче ки ва ња су ве ли ка, же лим вам 
све нај бо ље“, по ру чио је Са вић.

В.д. ди рек то ра Дра ме Жељ

ко Ху бач, та ко ђе је из ра зио за
до вољ ство што ће „Ро до љуп це“ 
по ста ви ти Ур бан, је дан од на
ших тре нут но нај бо љих и нај ан
га жо ва ни јих ре ди те ља: „Ус пе ли 
смо да оку пи мо по де лу из те а

тра, са не ко ли ко дра гих го сти
ју. Мо ја же ља је, а то сам већ у 
не ко ли ко на вра та јав но го во
рио, да ре пер то ар осло ним на 

ан самбл На род ног по зо ри шта, 
па жљи во би ра ју ћи го сте, који 
имају перспективу у репертоару 
Народног позоришта“, ис та као је 
Ху бач.

Оце њу ју ћи да те ма „и је сте и 
ни је та бу“ и да ко мад пред ста вља 
„оштру кри ти ку дру штва“, Ур бан 
је на ја вио ка ко то ком про ба пла
ни ра да са глум ци ма ра ди им про
ви за ци је на од ре ђе не те ме, ка ко 
са тек стом, та ко и без ње га: „У 
сва ком слу ча ју, ово ће би ти Сте
ри ји ни ‘Ро до љуп ци’, али ће по ред 
основ ног тек ста, нај ве ро ват ни је, 
би ти до да ти још не ки или ће се 
де ло ви Сте ри ји ног тек ста пре
при ча ва ти на не ки дру ги на чин. 
То је још увек отво ре но. Ви де ће
мо“, ре као је ре ди тељ.

Дра ма тур зи су Слав ко Ми ла
но вић  и Су за на Ву ко вић ко ја је и 
са рад ник ре ди те ља, ком по зи тор је 
Ире на По по вић Дра го вић, ко сти
мо граф Ма ри на Сре мац, сцен ски 

По сле па у зе од три 
де це ни је, дра ма 
Мак си ма Гор ког 
„На дну“ вра ћа 
се на ре пер то ар 

На род ног по зо ри шта у Бе о гра
ду 3. ок то бра, за кад је за ка за
на пре ми је ра на Сце ни „Ра ша 
Пла о вић“. Ко мад у ко јем слав
ни ру ски пи сац сли ка бру тал ну 
ре ал ност нај у гро же ни јих и 
нај бе спо моћ ни ј и х , 
оних из чи је 
пер спек
ти ве бу
дућ ност 
и не по
сто ји, ре жи ра А н а 
Ђор ђе вић, ко ја пот пи су је и 
а д а п  т а  ц и  ј у т е к 
ста. 

„На дну“ је пр ви ко мад у 
исто ри ји европ ске дра ма тур ги-
је у ко јем драм ске кон флик те 
и рад њу во де сло мље ни љу ди, 
бес по моћ но па ли на дру штве-
но дно, љу ди ко ји оли ча ва ју 
та лог дру штва. Где је „дно“ да-
нас, тач но 113 го ди на од пра и-
звед бе?

„На дну“, 
да. Од ред
ни ца не 
с а  м о 
т е  м е 
н е  г о 
и 

„ме ста“ зби ва ња рад ње. При пр
вим ре ди тељ ским ана ли за ма де
ла, а све бе же ћи од уоп шта ва ња 
као упор не хро нич не бољ ке ко ја 
је пот пу но оки ла ви ла кри тич ку 
свест да на шњих тзв. ин те лек
ту а ла ца, за пи та ла сам се шта је 
уоп ште то дно. Где је то? Где су 
они? Фра за „до та кли смо дно“ се 

то ли ко че сто чу је, да гу би на 
сва ком зна ча ју. Ни ти ико 

ви ше зна шта је то тач
но до та као, ни ти га 

се су штин ски ти че. 
Углав ном љу ди 
ту фра зу по ве
зу ју са со ци јал

ноеко  ном ском 
си ту а ци јом, и то 

оним ње ним 
а с п е к  т о м 
ко ји се ти
че ди рект

но њи

хо ве ег зи стен ци је. Про се чан чо
век ми сли да је до та као дно ка да 
уми ре од гла ди. То ни је дно. Чо
век је до та као дно кад ми сли да 
онај ко ји има хле ба не уми ре од 
гла ди. И бо га ти и си ро ма шни су 
под јед на ко ро бо ви ста ња све
сти ко је не пре ла зи гра ни це њи
хо вог ега. Его цен три зам, и као 

По сле па у зе од три 
де це ни је, дра ма 
Мак си ма Гор ког 
„На дну“ вра ћа 
се на ре пер то ар 

На род ног по зо ри шта у Бе о гра
ду 3. ок то бра, за кад је за ка за
на пре ми је ра на Сце ни „Ра ша 
Пла о вић“. Ко мад у ко јем слав
ни ру ски пи сац сли ка бру тал ну 
ре ал ност нај у гро же ни јих и 
нај бе спо моћ ни ј и х , 
оних из чи је 
пер спек
ти ве бу
дућ ност 
и не по
сто ји, ре жи ра А н а 
Ђор ђе вић, ко ја пот пи су је и 
а д а п  т а  ц и  ј у т е к 
ста. 

„На дну“, 
да. Од ред
ни ца не 
с а  м о 
т е  м е 
н е  г о 
и 

то ли ко че сто чу је, да гу би на 
сва ком зна ча ју. Ни ти ико 

ви ше зна шта је то тач
но до та као, ни ти га 

се су штин ски ти че. 
Углав ном љу ди 
ту фра зу по ве
зу ју са со ци јал

ноеко  ном ском 
си ту а ци јом, и то 

оним ње ним 
а с п е к  т о м 
ко ји се ти
че ди рект

но њи

До кле се год бу де мо са
мо хва ли ли, сла бо сти 

и по гре шке при кри ва ли, у 
по ве сни ци учи ли ко ли ко 
je ко од пре да ка на ших ју
нач ких гла ва од ру био, a не 
и гди је с пу та си шао; дон
де ће мо хра ма ти и ни за 
дла ку не ће мо би ти бо љи 
(Из Сте ри ји ног Пред го во ра 
„Ро до љуп ци ма“)

БА ЈА ДЕ РА ЗА БЕ МУС

Ба лет На род ног 
по зо ри шта ће, са 

гостима из Бољ шој 
те а тра, у окви ру 46. 
БЕ МУСа при ка за ти 
чу ве ну „Ба ја де ру“ Л. 
Мин ку са. Аутор ли
бре та и ори ги нал не 
ко ре о гра фи је је Ма
ри јус Пе ти па, а ову  

ко ре о граф ску по став ку пот пи су је Га бри је ла Ко мле ва, пре
ма вер зи ји В. М. Ча бу ки ја ни ја и В. И. По но ме ре ва. Ор ке
стром На род ног по зо ри шта ће ди ри го ва ти ма е стро Алек сеј 
Бо го рад, а уз со ли сте и ан самбл Ба ле та у во де ћим ро ла ма ће 
на сту пи ти пр ва ци овог чувеног руског балета, Све тла на За
ха ро ва, Ми ха ил Ло бу хин и Ана Ти хо ми ро ва. Пред ста ва ће 
би ти из ве де на на сце ни Цен тра „Са ва“ 26. ок то бра. 

Р. П. Н.

ПРИ МА ДО НА У ЗА ГРЕ БУ 

Са ња Кер кез је 12. сеп тем бра де
би то ва ла на сце ни Хр ват ског 

на род ног ка за ли шта у За гре бу, као 
Ви о ле та Ва ле ри у Вер ди је вој „Тра ви
ја ти“. Под му зич ким вођ ством ма е
стра Ник ше Ба ре зе, у ре жи ји Ја ну ша 
Ки це, пр ва ки ња Опе ре На род ног по
зо ри шта у Бе о гра ду је у овој ро ли на
сту пи ла и на ре при за ма 18. и 19. сеп
тем бра, а оче ку ју је још два из во ђе ња, 
2. ок то бра и 18. но вем бра. Пред ста ва 
је ре зул тат са рад ње опер ских ан сам
ба ла ХНК из За гре ба и ХНК Ива на пл. 
Зај ца из Ри је ке.

Р. П. Н.

УМЕТ НОСТ СЦЕН СКОГ КО СТИ МА

Про мо ци ја мо но гра фи је Ми лан ке Бер бе ро вић „Умет
ност сцен ског ко сти ма“, ко ју је об ја вио Фа кул тет 

при ме ње не умет но сти у Бе о гра ду, 
одр жа на је си ноћ на Ве ли кој сце ни. 
Про мо ци ју је пра ти ла из ло жба ски
ца и ко сти ма на ше чу ве не ко сти мо
граф ки ње, про фе со ра еме ри ту са, 
за ко јом је пре ко 150 ре а ли зо ва них 
пред ста ва, 15 са мо стал них и 145 ко
лек тив них из ло жби. О умет ни ци 
и мо но гра фи ји су го во ри ле Де ја на 
Ми ла ши но вић и Ве сна То до ро вић, 
у про гра му су уче ство ва ли опер ски, 
драм ски и ба лет ски умет ни ци. 

М. Б.

ДА НИ ЕВРОП СКЕ БА ШТИ НЕ 

На род но по зо ри ште у Бе о гра ду и ове го ди не, уче ству
је у Кул тур ноту ри стич кој ма ни фе ста ци ји „Да ни 

евр оп ске ба шти не“. Од 21. до 30. сеп тем бра ула зак у Му зеј 
је бес пла тан, да нас ће се у 12 ча со ва ор га ни зо ва ти „Отво
ре на вра та“ (ме ди ја тор је Дра ган Сте во вић), а у скла ду са 
ово го ди шњом те мом ма ни фе ста ци је, „Ста ри и тра ди ци
о нал ни за на ти – очу ва ње и одр жа ње“, ор га ни зо ва не су 
че ти ри ра ди о ни це са те мом „Ста ри за на ти у по зо ри шту“, 
чи ји мо де ра тор је мо дист ки ња На род ног по зо ри шта Ра
ди ца Жи ва но вић Ко ма зец (по след ња је на про гра му у 
уто рак, 29. сеп тем бра, у 18 са ти). 

М. Б.
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Музеј Народног позоришта у Београду. Tел: 328 44 73

ОКТОБАР 2015.
ИЗЛОЖБЕ

• ПРВА ПОСТАВКА
аутор Зорица Јанковић

• ДАВОРИН ЈЕНКО (1835–1914)
аутори Ј. Рељић, Г. Јенуш, Ф. Крижнар, Ј. Стевановић

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

У СУ СРЕТ ПРЕ МИ ЈЕ РИ 

Им пе ра тив је про те ра ти        ем па ти ју и љу бав

го вор по ста вља Љи ља на Мр кић 
По по вић, сцен ски по крет Та ма ра 
Ан то ни је вић, док је Ми ра шу Вук
са но ви ћу по ве ре на ре а ли за ци ја 
сце но гра фи је. Уло ге ту ма че Сло
бо дан Бе штић (Жу ти лов), Ана
ста сиа Ман дић (Нан чи ка), Су за на 
Лу кић (Мил чи ка), Па вле Је ри нић 
(Шан дор Ле пр шић), Не ла Ми ха и
ло вић (Го спо ђа Зе ле нић ка), Ха џи 
Не над Ма ри чић (Шер бу лић), Ни
ко ла Ву јо вић (Смр дић), Пре драг 
Еј дус (Га ври ло вић), Бран ко Је ри

нић (Нађ Пал), Бо јан Кри во ка пић 
(Ско ро те ча)...

Ко ме ди ја на ра ви „Ро до љуп
ци“, на пи са на у пе ри о ду из ме ђу 
1850. и 1854. го ди не,  пра и звед бу 
је до жи ве ла тек 30. де цем бра 1904, 
у На род ном по зо ри шту, у ре жи ји 
Чи ча Или је Ста но је ви ћа. Сле де ћа 
и до са да по след ња по став ка овог 
ко ма да на ис тој сце ни пре ми је ру 
је има ла 8. мар та 1929, у ре жи ји 
др Бран ка Га ве ле.

М. Без бра ди ца

про стор и као ат мос фе ра и као 
ду хов но ста ње, то је дно.

Ко ли ко је то „дно“, са да, 
овог тре нут ка, не са мо ло кал-
ни, већ гло бал ни ци ви ли за циј-
ски про блем?

Ме не као ре ди те ља нај пре 
за ни ма ју про бле ми чо ве чан ства 
у це ли ни, па тек он да њи хо во 
пре ла ма ње на ни воу ло кал ног и 
тре нут ног, а у сва ком ло кал ном 
и тре нут ном про бле му по ку ша

вам да про на ђем од јек уни вер
зал ног, ци ви ли за циј ског, че сто 
и ар хе тип ског. Ово је при ча о 
чо ве чан ству ко је је до та кло дно. 
Ко су ти ли ко ви? Они су на род. 
На го лој су „зе мљи“ (зе мља као 
по јам на ше зе мље или би ло ко
је зе мље на све ту или свих зе ма
ља), на јед ном остр ву ко је пли ва 
у не по зна том прав цу ка не че му 
не по зна том, ка рас та ка њу. Они 
су да на шње чо ве чан ство у це ли
ни. Про стор у ко јем су, про стор 
је „све та“, да на шњег „све та“. У 

том све ту, све ту на ше пред ста
ве, им пе ра тив је би ти ду хов но и 
емо тив но не ак ти ван, за ро бљен 
со бом. Им пе ра тив је про те ра
ти ем па ти ју и љу бав. Љу бав је 
нео н ска ре кла ма на ко јој пи ше 
„I lo ve you“, из ја вљи ва ње са у
че шћа пре ко Феј сбу ка; не за то 
што су љу ди без о се ћај ни, не го 
упра во за то што је су осе ћај ни, 
и јер су ту осе ћај ност по и сто ве
ти ли са сла бо шћу.

Да ли су по тре ба за исти ном 
и стре мље ње ка исти ни, за пра-
во, оно че га се чо век не мо же 
ли ши ти, чак и у си ту а ци ји ка да 
видно про па да?

А шта је уоп ште исти на? То 
пи та ње не ми нов но до во ди до 
иде о ло шких раз ми ри ца. Ме ђу
тим, у вре ме ну ко је ми жи ви
мо, иде о ло шки при ступ је чист 
лук суз. Ми не ма мо вре ме на за 
иде о ло шке раз ми ри це, јер је 
су но врат вр то глав. Ди стинк ци
ја из ме ђу ла жи и исти не, ко јој 
прет хо ди де фи ни са ње исти не, 
па ла жи, фи ло зоф ски при ступ 
овој те ми са ци љем да се де фи
ни шу и ре ше го ру ћа со ци јал на 
пи та ња – то је све лук суз ко
ји су има ли ми сли о ци и пи сци 
про шлог и прет про шлог ве ка. 
Ми да нас вр ло до бро зна мо да 
раз ли ку је мо про па ган ду од чи
ње ни ца. Наш свет је пре за си ћен 
ин фор ма ци ја ма. На ма не не до
ста је увид у исти ну о дру штве

ној не прав ди, што је, пре ма 
Гор ком, не до ста ја ло пу бли ци 
ње го вог до ба. На ма чак не тре
ба ни не ко ко би нам по ну дио 
ре ше ње, јер су сва „ре ше ња“ 
раз о ча ра ла чо ве чан ство у про
шло сти.

У че му се огле да ко нач ни 
пад ко ји слу ти на крај?

Мо же мо да то не мо у си ро
ма штво, да уми ре мо од гла ди, 
да нас бо лест ко си све ре дом, 
мо же мо да све до чи мо ма лим 
лич ним не прав да ма, па и ве ли
ким дру штве ним не прав да ма, 
да до жи ви мо да моћ ни ци га зе 
на ше до сто јан ство, уки да ју нам 
пра во на жи вот и вре ђа ју наш 
здрав ра зум, али дно смо до та
кли он да ка да, има ју ћи све то 
у ви ду, ур ни ше мо, уни жа ва мо 
и иг но ри ше мо јед ни дру ге, ка
да из гу би мо же љу да се ба ви мо 
они ма нај бли жим се би и ве ру у 
то да ће се они ика да ба ви ти на
ма, ка да чо ве ка до се бе без ус
те за ња пре пу сти мо су ро во сти 
жи во та, и на њу до да мо и свој 
удео. 

Упр кос све му из гле да да, 
ипак, има ме ста за оп ти ми зам?

Ја ми слим да је све што сам 
ре кла за до је но оп ти ми змом, и 
то стра стве ним. Оп ти ми зам не 
под ра зу ме ва не до ста так уви да у 
про блем, оп ти ми зам се из ње га 
ра ђа.

Ми ко јан Без бра ди ца

По узо ру на про шло го
ди шњу успе шну ма

ни фе ста ци ју „Ну ши ћу у 
част“, На род но по зо ри
ште по во дом пре ми је ре 
овог ве ли ког до ма ћег кла
си ка при ре ђу је до га ђа је 
„Сте ри ји у част“. То ком 
ме сец да на пу бли ка ће, уз 
пре ми је ру и две ре при зе 
„Ро до љу ба ца“, те два на
сло ва са ре пер то а ра На
ци о нал ног те а тра – „Кир 
Ја ња“ (8. X) и „Ла жа и па
ра ла жа“ (20. X), ви де ти и 
Сте ри ји на де ла у из во ђе
њу На род ног по зо ри шта 
„То ша Јо ва но вић“ из Зре
ња ни на („Има ње и не ма
ње“, 21. X), Град ског по зо
ри шта из Бе че ја („Ла жа и 
па ра ла жа“, 21. X), Срп ског 
на род ног по зо ри шта из 
Но вог Са да („Џан др љив 
муж или ко ја је до бра же
на“, 24. X) и На род ног по
зо ри шта Ту зла („По кон
ди ре на ти ква“, 1. XI). 

На пи та ње шта је 
исти на мо же још 

са мо по е зи ја да од го во ри. 
Чо век је исти на. Чо век до 
нас. На ма ни су по треб не 
„исти не“, тре ба нам чо
век до нас, али ми ви ше не 
зна мо да до ђе мо до ње га. 
То је исти на.

ПРЕД ЗА ТВА РА ЊЕ ИЗ ЛО ЖБЕ

У Му зе ју На род ног по зо ри шта љу
би те љи исто ри је му зи ке ће, по

во дом за вр шет ка по став ке „Да во рин 
Јен ко (1835–1914)“, би ти у при ли ци 
да 28. ок то бра при су ству ју про мо ци ји 
исто и ме ног збор ни ка ра до ва пре зен то
ва них на ме ђу на род ном сим по зи ју му 
ко ји је пре го ди ну да на одр жан у Љу
бља ни у част умет ни ко вог ју би ле ја, а у 
ор га ни за ци ји Ар хи ва Ср би је и Ар хи ва 
Ре пу бли ке Сло ве ни је. У на став ку ве че
ри би ће при ка зан до ку мен тар ни филм 
„Да во рин Јен ко: Тво рац хим ни и буд
ни ца“, у про дук ци ји РТС (уред ник Ана 
Па вло вић, ре ди тељ Дра го мир Зу панц, про ду цент Све тла на 
Бан дић, ди рек тор фо то гра фи је Ми лан Ста нић, мон та жер 
Ђор ђе Ан ђел ко вић и ди зај нер зву ка Не бој ша Дра ги ће вић). 

Р. П. Н.

ЈУ БИ ЛЕЈ ЧАЈ КОВ СКОГ

По во дом 175 го ди на од смр ти 
ве ли ког ру ског ком по зи то ра 

Пе тра Иљи ча Чај ков ског, Му зеј 
при пре ма из ло жбу „Ба ле ти Чај
ков ског на сце ни На род ног по зо
ри шта“. Аутор по став ке је ку стос 
Ана То мић, а из ло жба ће би ти 
отво ре на 26. ок то бра, а за ин те ре
со ва ни ће мо ћи да је ви де до 10. 
де цем бра 2015.  

Ј. С.

СТЕ РИ ЈИ У ЧАСТ

Му зеј На род ног по зо ри шта се ма ни фе ста ци ји „Сте ри ји 
у част“ при дру жу је раз го во ром о књи зи Је ли це Сте

ва но вић, „Сте ри ја у На род ном по зо ри шту – во дич кроз те
а тро граф ску гра ђу“ (Из да ње На род ног по зо ри шта у Бе о гра
ду). Као сво је вр сна на ја ва „Ро до љу ба ца“, раз го вор ће би ти 
упри ли чен уочи са ме пре ми је ре, 30. ок то бра у 18.00. 

Р. П. Н.

СЕЋАЊЕ
13. 10 | 18.00 АНИ РАДОШЕВИЋ, редитељ и кореограф 
(поводом 100 година од рођења)

ОТВОРЕНА ВРАТА
17. 10 | 12.00

КОНЦЕРТИ – ФМУ У МУЗЕЈУ
26. 10 | 18.00 НА МЕСЕЧИНИ, концерт студената виолине 
из класе проф. Маје Јокановић

ЧИТАЛИШТЕ–ПОЗОРИШТЕ 
16. 10 | 19.30 монодрама СТРАХ ОД ЉУБАВИ по роману 
Лепосаве Јовановић, у извођењу драмске уметнице
Соње Јауковић
23. 10 | 19.30 Бранислав Нушић, ПРИПОВЕТКЕ ЈЕДНОГ 
КАПЛАРА, у извођењу драмског уметника Зорана Ћосића 
и Нине Ћосић (обоа)

У СУСРЕТ ЗАТВАРАЊУ ИЗЛОЖБЕ
28. 10 | 18.00 Промоција зборника ДАВОРИН ЈЕНКО (1835–
1914) – радови са научног скупа одржаног у Љубљани 2014; 
издавачи Архив Србије и Архив Републике Словеније
28. 10 | у наставку вечери: ДАВОРИН ЈЕНКО – ТВОРАЦ 
ХИМНИ И БУДНИЦА, пројекција филма Драгомир 
Зупанца, продукција РТС

СТЕРИЈИ У ЧАСТ
30. 10 | 18.00 РАЗГОВОР О КЊИЗИ: Јелица Стевановић, 
Стерија у Народном позоришту – водич кроз театрографску 
грађу, Издање Народног позоришта у Београду
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Апла у зи, по хва ле, на гра де Мо ја стал на бор ба за ква ли тет ни је уза луд на

Прет ход на се зо
на за пр ва ки њу 
Опе ре На род ног 
позориштa у Бе
о гра ду, Ја сми ну 

Трум бе таш Пе тро вић, би ла је 
ви ше не го успе шна. Осим ма
е страл них на сту па на ма тич ној 
сце ни у ра зним и ве о ма зах тев
ним уло га ма со пран ског фа ха, са 
ве ли ким успе хом пред ста ви ла се 
и ино стра ним љу би те љи ма опер
ске умет но сти на кон цер ти ма у 
Бра шо ву, Фи рен ци и Је ру са ли
му. Ипак, оно по че му ће по себ
но пам ти ти по ме ну ти пе ри од, 
сва ка ко је и тре ну так ка да је са
зна ла да је до би ла На гра ду Удру
же ња му зич ких умет ни ка Ср би
је за 2014. го ди ну, у ка те го ри ји 
„Нај бо љи кон церт у се зо ни“, ко ја 
се, под по кро ви тељ ством Ми ни
стар ства кул ту ре Ср би је, сва ке 
го ди не до де љу је умет ни ци ма ко
ји су се на мет ну ли јав но сти сво
јим умет нич ким ква ли те том на 
му зич кој сце ни.

У крат ком обра зло же њу, 
про чи та ном на све ча ној це ре-
мо ни ји уру че ња 28. ма ја, на ве-
де но је да сте На гра ду до би ли 
за вр хун ско пе вач ко и глу мач ко 
ту ма че ње уло ге То ске у исто и ме-
ној Пу чи ни је вој опе ри, пре ми-
јер но из ве де ној 2. апри ла 2014. 
на Ве ли кој сце ни На род ног по-
зо ри шта у Бе о гра ду…

Тач но по сле го ди ну да на од 
пре ми је ре, ка да сам се нај ма ње 
на да ла, а још увек жи ве ла под 
ути ском сво је ова ци ја ма ис пра
ће не То ске, сти гло је оба ве ште ње 
из УМУСа да сам до би ла ову на
гра ду. За ме не је то би ло не што 
као гром из ве дра не ба. Ову на
гра ду до жи вља вам, за и ста, као 
ве ли ко при зна ње. Она, та ко ђе, 
пред ста вља част и до каз да на на
шој му зич кој сце ни, ипак, још 
увек по сто је љу ди, мо је ко ле ге, 
умет нич ка ели та… ко ји се за ла
жу за ви со ку кул ту ру и ква ли тет, 
али и ука зу је да још увек по сто ји 
кри те ри јум за при зна ва ње пра
вих вред но сти. То ми је по твр да 
да сам се кре а тив но шћу и стал
ним ра дом на мет ну ла ши рој му
зич кој јав но сти и да мо ја стал на 
бор ба за ква ли тет ни је би ла уза
луд на. Исто вре ме но, ова на гра да 
ми не пред ста вља са мо са тис фак
ци ју, не го и ве ли ку од го вор ност 
да и да ље оста нем на ви со ком ни
воу и не до зво лим да ме би ло шта 
по ву че у осред њост.

Уло га стра стве не и им пул-
сив не ди ве, Фло ри је То ске, сан 
је сва ког со пра на, зар не?

Мој од го вор је, без ла жне 
скром но сти – да, јер је Фло ри ја 
То ска, упра во, опер ска ди ва. Ја 
не ми слим да сам ди ва као што 

су то не кад би ле Ка лас, Те бал
ди… али сам си гур но јед на од 
умет ни ца ко је су се гла сов ним 
мо гућ но сти ма, тех ни ком, кре а
тив но шћу и бо јом гла са, на не ки 
на чин, при бли жи ле ве ли ким пе
ва чи ма. Да би сте би ли зве зда, не 
за ви си са мо од вас. То је пи та ње 
сре ди не, по што ва ња, не го ва ња 
пра вих умет ни ка и њи хо вог екс
по ни ра ња у јав но сти. Уоп ште, 
по сто ји чи тав низ окол но сти ко
ји од ре ђу ју да ли ће те би ти зве зда 
или не. На жа лост, на ша сре ди на 
не да је ве ли ке мо гућ но сти, а у та
квим окол но сти ма, чак и ве ли ки 
свет ски пе ва чи, да су при мо ра ни 
да ра де ов де, по ста ли би део сва
ко дне ви це без ве ли ке пом пе.

По ме ну том уло гом сте ујед но 
обе ле жи ли и две де це ни је умет-
нич ког ра да. Ко ли ко сте за до-
вољ ни оства ре ним ре зул та ти ма 
то ком до са да шње ка ри је ре?

Пр вих 20 го ди на ми је про
шло за и ста бр зо. Ни са ма не 
знам ка ко је све та ко про ле те ло, 
а то ли ко то га још имам да ура
дим. Сва ка ко да сам уло гом То
ске за о кру жи ла је дан део свог 
умет нич ког ра да и она је си гур но 
кру на мо је до са да шње ка ри је ре. 
Осим На гра де УМУСа коју сам 
добила, пред ста ва је про гла ше на 
и за до га ђај се зо не у 2014. 

Ви сте чест и ра до ви ђен 
умет ник на број ним ино стра-
ним сце на ма. Зи мус сте на-
сту пи ли као спе ци јал ни гост 
Га ла кон цер та одр жа ног 
у окви ру Ме ђу на род ног 
опер ско-ба лет ског фе-
сти ва ла у ру мун ском 
гра ду Бра шо ву. Ка-
кви су вам ути-
сци?

Чу да се за и
ста до га ђа ју, али 
исто та ко 
ни шта 
се у 

Нај но ви ја пред ста
ва Дра ме На род
ног по зо ри шта, 
о ко јој се од мах 
по сле пре ми је ре 

на дру штве ним мре жа ма го во
ри ло као о до га ђа ју го ди не, „Бе
ла ка фа“ Алек сан дра По по ви ћа у 
ре жи ји Ми ла на Не шко ви ћа, већ у 
дру гом ме се цу свог сцен ског жи
во та је оства ри ла два ме ђу на род на 

фе сти вал ска го сто ва ња: 5. ју на је 
игра на на МНТ ФЕСТу у Ско пљу, 
а 28. ју на на Ви ше град ском ле ту. 

И пред ста ва „Мо је на гра де“, 
аутор ски про је кат Ма је Пе ле вић 
и Сло бо да на Бе шти ћа по ро ма ну 
То ма са Бер нхар да, у ко про дук ци
ји На род ног по зо ри шта и Цен тра 
за Кул ту ру Пан че ва, уче ство ва ла је 
на три фе сти ва ла: 27. ју на на но во
сад ском ИН ФАНТу и дан ра ни је 
на Фе сти ва лу мо но дра ме 
и пан то ми ме у Зе му ну. На 
том ре но ми ра ном ме ђу на
род ном фе сти ва лу ко ји је 
ове го ди не ор га ни зо ван 40. 
пут, глав ну на гра ду, Злат ну 
ко лај ну за мо но дра му „Ма
ја Ди ми три је вић“, струч ни 
жи ри је јед но гла сно до де
лио пр ва ку Дра ме На род ног 
по зо ри шта у Бе о гра ду, Сло
бо да ну Бе шти ћу. Жи ри су 
чи ни ли драм ске умет ни це 
Љи ља на Бла го је вић (пред
сед ник) и Мар та Бе реш, као 
и ба лет ска умет ни ца Та ња 
По по вић, а у са оп ште њу се, 
из ме ђу оста лог, ка же: „Мо
но дра ма ‘Мо је на гра де’ је 
до ка за ла да це ло ви тост јед
не пред ста ве мо же да чи ни 
сам глу мац на сце ни. Глу мач ком 
ла ко ћом, све де ним сред стви ма, 
Сло бо дан Бе штић до ка зу је сту
ди о зан рад по твр ђу ју ћи фан та
стич ну де фи ни ци ју Остров ског 
да је та ле нат осе ћај за ме ру“. Иста 
представа је почетком септембра 
успешно приказана и на ФИАТу 
у Подгорици.

На тра ди ци о нал ном По зо ри
шном ма ра то ну ко ји је у Сом бо ру 
одр жан 23. пут, 18. ју на је при ка за
на пред ста ва „Би зар но“ по тек сту 
Жељ ка Ху ба ча, у ре жи ји Сне жа не 
Три шић, спре ма на у ко про дук

ци ји са Ша бач ким по зо ри штем, 
а на јед ном од нај мла ђих до ма ћих 
фе сти ва ла, на Дру гим „Бу ци ним 
да ни ма“ у Алек сан дров цу, игран 
је Ну ши ћев „На род ни по сла ник“ 
у ре жи ји Са ше Га бри ћа. Жи ри у 
чи јем су са ста ву би ли пре сти жни 
драм ски умет ни ци Ми ра Ба њац 
(пред сед ник), Гор да на Ђур ђе вић 
Ди мић и Ми ли ја Ву ко вић, јед
но гла сно је од лу чио да На гра ду 

„Злат но зр но“ за нај бо ље глу мач ко 
оства ре ње фе сти ва ла до де ли пр
ва ку Дра ме На род ног по зо ри шта 
у Бе о гра ду, Бо ри су Ком не ни ћу, уз 
обра зло же ње: „Бо рис Ком не нић 
је ра фи ни ра ним сред стви ма глу
мач ког мај сто ра пру жио осо бен и 
са свим аутен ти чан до при нос ту
ма че њу кла сич ног ко ме ди о граф
ског ли ка Је вре ма Про ки ћа у Ну
ши ће вом На род ном по сла ни ку“.

Кру на успе шне се ри је на сту
па Дра ме На род ног по зо ри шта на 
лет њим фе сти ва ли ма и смо тра ма 
сва ка ко је го сто ва ње „Ан ти го не“ 
у ре жи ји Ја го ша Мар ко ви ћа на 
Ин тер на ци о нал ном фе сти ва лу 
ан тич ке грч ке дра ме на Ки пру. То 
је би ло пр во пред ста вља ње јед ног 
срп ског те а тра на фе сти ва лу ко
ји је ове го ди не одр жан 19. пут, 
а ујед но и пр во из во ђе ње ове по
став ке у аутен тич ном ам би јен ту 
ка кав је пру жа ла сце на древ ног 
ам фи те а тра у Ку ри у му. Две ве че
ри за ре дом, 6. и 7. ју ла, наш ан

самбл је осво јио без ре зер вно оду
ше вље ње пу бли ке, али и струч не 
јав но сти. Пре но си мо део пре вода 
кри ти ке Но не Мо ле ски, об ја вље
не 12. ју ла 2015. у ли сту „Фи ле леф
те рос“:

„Бе о град ско На род но по зо ри
ште је до ве ло на Ме ђу на род ни фе
сти вал ан тич ке грч ке дра ме ‘Ан
ти го ну’ по Со фо клу. Мо жда нај
ста тич ни ја из вед ба ан тич ке дра ме 

ко ју смо ика да 
ви де ли. Ми ни
мал но кре та ње, 
не до ста так ве ли
ког Хо ра са пу но 
чла но ва, сце
но гра фи ја као 
кон струк ци ја на 
ви ше ни воа ко ја 
се ни је ско ро ни
ка ко ко ри сти ла. 
Су коб из ме ђу 
дво је про та го
ни ста не рав но

пра ван – са су пер и ор но шћу јед ног 
глум ца про тив дру ге глу ми це, са 
ре ди тељ ском па жњом окре ну том 
јед но стра но.  При ме ти ли смо те 
еле мен те не ко ли ко ми ну та на кон 
по чет ка срп ске из вед бе. 

Ме ђу тим, ре ди тељ Ја гош Мар
ко вић је уско ро до ка зао да на ве де
но ни су про пу сти, не го еле мен ти 
сна жног ре ди тељ ског си сте ма. 
Че сто се до га ђа да у грч ким и ки
пар ским про дук ци ја ма ан тич ке 
дра ме ре ди те љи цр та ју сво је ви
ђе ње на кла сич ном плат ну древ
ног тек ста а на на ма, пу бли ци, је 
да се фо ку си ра мо на њи хо ву хра
брост и ори ги нал ност, јер текст 
‘већ зна мо’. Ја гош Мар ко вић је 
про чи тао и пре нео нам го вор као 
нај ва жни ји еле мент (због то га и 
ми ни мал но кре та ње), иако је хра
бро од лу чио шта на гла си ти, а шта 
из ба ци ти... избацивање ве ли ких 
де ло ва тек ста Хо ра је би ло оправ
да но об ли ком ко ји је ре ди тељ 
ода брао за Хор, кон ден зу ју ћи га у 
је дан лик му дрог стар ца, и да ју ћи 
те жи ну овом ли ку кроз глу мач ку 
ве ли чи ну Пре дра га Еј ду са... У фо
ку су је би ла бор ба из ме ђу Кре он
та и од го вор но сти ко ја ле жи на 
сва ком вла да ру, то је био су коб 
из ме ђу ње го вих лич них осо би
на, као што су ње го ва аро ган ци
ја и ње го ва опи је ност вла шћу,   с 
не под но шљи вом и на гри за ју ћом 
те жи ном од лу ка о ту ђим жи во
ти ма и смр ти. Све то се мо гло 
про чи та ти са вр ше но ја сно у из во
ђе њу из вр сног Алек сан да ра Срећ
ко ви ћа. Од јед ном, дру ги еле мент 
се та ко ђе по ја снио: сце но гра фи ја 
је при ка за ла ‘пу сту зе мљу’, у ко јој 
вла да онај ко не по шту је мо рал не 
за ко не, а ви си не на ко је се Кре онт 
пе ње су ла жне“. 

Ј. Сте ва но вић
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жи во ту не де ша ва слу чај но. По
сле на сту па у Кра јо ви, где сам пе
ва ла Аиду, мно ги љу би те љи опе
ре у Ру му ни ји чу ли су за ме не. За
хва љу ју ћи том го сто ва њу, до би ла 
сам по зив да до ђем у Бра шов. Би
ла сам за ди вље на њи хо вим умет
ни ци ма ко ји за ве о ма скром ну 
пла ту да ју вр хун ске ре зул та те на 
сце ни. Они су сви, за и ста, ве ли
ки умет ни ци, а по те кли су из ја ко 
до брих ру мун ских шко ла за пе
ва че и за ин стру мен та ли сте. Див
но су ме при хва ти ли и на дам се 
по нов ној са рад њи.

У ме ђу вре ме ну, на сту пи ли 
сте у Фи рен ци, а пре два ме се ца 
сте би ли и у Изра е лу?

Да, би ла сам у Је ру са ли му. Та
мо сам пе ва ла на кон цер ту у част 
отва ра ња Ин тер на ци о нал ног 
ма стер кур са за пе ва че, за јед но 
са ко ле га ма из Аме ри ке, Ита ли
је, Шпа ни је и Изра е ла. Сви смо 
р а  ди ли и као про

фе со ри са 
м л а  д и м 
п е  в а 

ч и  м а . 
М а 
стер

курс се за вр шио так ми че њем на 
ко јем сам би ла члан умет нич ког 
жи ри ја. Био је то мој пр ви ма
стер курс и са ње га, као и из Је
ру са ли ма, но сим сјај не ути ске. 
Упо зна ла сам див не мла де пе ва че 
ко ји ма сам да ла по др шку за да
ље, и по мо гла им да ре ше не ке 
ди ле ме. Оста ла су див на при ја
тељ ства, по ве ре ње и са рад ња за 
бу дућ ност. Мно ги би же ле ли да 
на ста ве да ра де са мном. За ме не 
је то ве ли ки успех и по твр да да 
умем до бро да им пре не сем сво
је зна ње.

От пе ва ли сте број не зна чај-
не со пран ске уло ге, као што су 
Аида, Ле о но ра, Аме ли ја, Адри-

ја на, Ба тер флај, Та тја на, Ми ми, 
Па ми на, Фјор ди ли ђи, Ка ро ли на, 
Су за на… Ко ја Вам је нај бли жа? 
Да ли Вас је не ка од њих у му зич-
ком, емо тив ном, ка рак тер ном и 
пси хо ло шком сми слу то ли ко из-
гра ди ла да мо же те ка за ти ка ко 
по сле ње ви ше ни сте би ли иста 
осо ба, не са мо умет нич ки, већ, 
мо жда, и при ват но?

Сва ка ко, без раз ми шља ња 
мо гу ре ћи да ми је Ле о но ра у 
„Тру ба ду ру“ би ла пре крет ни ца 
у ка ри је ри. Том уло гом сам от
кри ла свој бу ду ћи пут, од но сно 
спо зна ла да ми ле же Вер ди је ве 
опе ре. Осе ћа ла сам се ла ко, као да 

сам од у век би ла „вер ди јан ка“. 
Као што сте на ве ли, до 

са да нај ви ше оства
ре них уло га имам 

упра во у Вер
ди је вим опе

ра ма: Аида, 
Ле о но ра у 
„Тру ба ду
ру“, Ле о но
ра у „Мо ћи 
с у д  б и  н е “, 

Ели за бе та у 
„Дон Кар ло
су“, Аме ли ја 
у „Ба лу под 
ма ска ма“… 
Сен ти мен
тал но сам 
н а ј  в и  ш е 
ве за на за 
Аиду и за 
Т о  с к у , 
а мо
жда и 
за Чи
л е  и  н у 

Адри ја ну. То су хе ро и не ко је 
има ју јед ну за јед нич ку цр ту: увек 
су до сто јан стве не и ис кре не у 
оно ме што ра де, ни кад се не пре
да ју и ни кад не од у ста ју од сво је 
бор бе за љу бав. Кроз те уло ге по
ста ла сам ја ча и све сни ја сво јих 
вред но сти.

Уско ро Вас на ма тич ној сце-
ни, на Дан по зо ри шта 22. но-
вем бра, оче ку је и пре ми је ра 
„Оте ла“, ин спи ри са ног исто и-
ме ном Шек спи ро вом тра ге ди-
јом о љу бо мо ри и уби ству, ко-
ји уз „Фал ста фа“, ка ко мно ги 
опер ски знал ци твр де, пред ста-
вља кру ну Вер ди је вог ства ра-
ла штва. По ве ре на Вам је уло га 
ле пе, бо га те и пле ме ни те Де зде-
мо не, чи ју је ве ли ку и ис кре ну 
љу бав са на слов ним ју на ком 
уни шти ла људ ска зло ба… На 
ко ји на чин гра ди те њен лик, ка-
ко сте јој при шли у осми шља ва-
њу ка рак те ра и ка ко по ве зу је те 
про шло и са да шње вре ме ко-
је је, у те ма ти ци рад ње, и да ље 
јед на ко ак ту ел но?

Дав но сам че ка ла ову уло
гу, али, ето, де си ло се да је до
шла баш са да, по сле Аиде, То
ске, Аме ли је, иако је, у не кој 
по ступ но сти, мо жда тре ба ло да 
бу де обр ну то. Ме ђу тим, по што 
на не ке ства ри у жи во ту не мо
же мо да ути че мо, по го то ву ако 
смо са мо „лу ди умет ни ци“ жељ
ни ства ра ња, ипак сва ка уло га, 
под усло вом да је од го ва ра ју ћа 
ва шем фа ху, до ђе – макар и он
да кад по ми сли те да ни кад не ће 
до ћи. Ето, то се упра во са да де
си ло. Де зде мо на је у би ти лир ска 
ду ша. Сен ти мен тал на, сет на, не
жна у ка рак те ру, што се огледа и 
кроз ње не во кал не де о ни це. Она 
је пре ле па же на и баш она ква ка
кву би сва ки ра зу ман чо век по
же лео. Смер на, ти ха, уми ру ју ћа, 
же на ко ја искре но во ли, а стра да 
не пра вед но због љу бо мо ре, не 
до че кав ши ни да до ка же су прот
но. Це ла уло га, са ма лим драм
ским иска ка њи ма у рас по ло же
њу, про же та је ње ном ја сном 
по ру ком да се све мо же ре ши ти 
на ми ран на чин. Али, ка ко то 
об ја сни ти ње ном Оте лу ко ји је 
бо ле стан од љу бо мо ре? Вр ху нац 
ње не не пре су шне пат ње због то
га је ари ја о вр би и мо ли тва ко ју 
пе ва пре не го што је Оте ло уби
је. Још увек не знам ка ква ће мо
ја Де зде мо на би ти. Имам ути сак 
да сам све што она до жи вља ва и 
пре жи вља ва, ја одав но пре ва зи
шла и по ма ло ме нер ви ра што је 
та ко ти ха. Ја бих хте ла да она бу
де гла сни ја. Али, та ко је то хтео 
Вер ди. Мо жда је вре ме (смех) да 
про ме ним фах.

Ми ко јан Без бра ди ца

НАШИ ПЛАКАТИ У ЕВРОПИ И САДИН ТЕР ВЈУ | ЈА СМИ НА ТРУМ БЕ ТАШ ПЕ ТРО ВИЋ

Продор у светМо ја стал на бор ба за ква ли тет ни је уза луд на

У ју ну је ве ли ки број 
љу би те ља ли ков не 
и при ме ње не умет
но сти из Вар ша
ве али и го сти ју из 

це лог све та, по се тио „Из ло жбу 
срп ског и пољ ског по зо ри шног и 
ан га жо ва ног пла ка та“, у Кра љев
ском зам ку пољ ске пре сто ни це. 
За из ло жбу су за слу жни ор га ни за
ци ја за про мо ви са ње про је ка та из 
обла сти на у ке, кул ту ре и умет но
сти „Кул ту ра лист“ и по кро ви те
љи – Ам ба са да Ре пу бли ке Ср би је 
у Пољској и вар шав ски Фа кул тет 
по ло ни сти ке, а отво ри ли су је 
наш ам ба са дор, го спо дин Ра дој
ко Бо го је вић, и де кан Од се ка за 
по ло ни сти ку, про ф. др Збиг њев 
Грењ. Из ло жба по све ће на пла ка
ту и но вој умет но сти ука за ла је на 
ди ја лог две или ви ше умет нич ких 
или кул тур них сце на – на на чин 
до сту пан, ја сан, хра бар, ан га жо
ван и упе ча тљив – што је и де фи
ни ци ја умет нич ког пла ка та. На
ро чи ту за хвал ност ор га ни за то ри 
су упу ти ли уче сни ци ма и го сти ма 
на отва ра њу и па нелди ску си ји 
из Бе о гра да, умет ни ци ма Јо ва
ну Тар бу ку, ди зај не ру На род ног 
по зо ри шта ко ји је био аутор са 
нај ве ћим бро јем из ло же них ра до
ва, и про ф. Здрав ку Ми ћа но ви ћу 
са Фа кул те та при ме ње них умет
но сти. Раз ме ње на су ми шље ња 
о актуелним те ма ма из области 
уметности плаката, међу којима 
и „Пла кат као умет нич ки из раз 
и ан га жо ва на умет ност – на при
ме ру по зо ри шног и ан га жо ва
ног пла ка та у Ср би ји и Пољ ској“. 
Увод ну реч је има ла др Маг да ле на 
Бо гу слав ска из Ин сти ту та сла ви
сти ке пољ ске Ака де ми је на у ка, а 
поред наших представника уче
ствовали су проф. Ри шар д Кај зе р 
са вар шав ске Ли ков не ака де ми

је, Ева Вру блев ска 
Трок си мук из Ин
сти ту та сла ви сти ке 
и Ми ха л Го жђи к, 
про ду цен т По зо
ри шта ТР. Донесен 
је за кљу чак да је 
по зо ри ште по
след ње уто чи ште 
сло бод ног из ра за у 
ства ра њу пла ка та. 
У окви ру го сто ва
ња, Јо ван Тар бук 
је на вар шав ском 
Уни вер зи те ту одр
жао и пре да ва ње 
на те му „Ме сто и 
зна чај са вре ме ног 
пла ка та у по зо ри
шту, на при ме ру 
срп ског те а тра“. 

Не што ра ни је је 
у Со лу ну, у фо а јеу 
згра де Оп шти не, 

би ла упри ли че на из ло жба ода бра
них пла ка та На род ног по зо ри шта 
у Бе о гра ду истог ауто ра, у окви ру 
Тре ћег фе сти ва ла је зи ка „Со лун, 
по ли глот ски град“, на ко јем су, 
по ред Грч ке и Ср би је, уче ство ва ле 
и Ру си ја, Ки пар, Ру му ни ја, Бу гар
ска, Фран цу ска, Не мач ка, Тур ска, 

Сло вач ка, Ита ли ја, Еги пат, Па ле
сти на... Из ло жбу  је ор га ни зо вао 
Ге не рал ни кон зу лат ре пу бли ке 
Ср би је у Со лу ну.

Пла кат Јо ва на Тар бу ка кре и
ран за про шло го ди шњи По зо ри
шни фе сти вал у Мла де нов цу увр
штен је у се лек ци ју Ита ли јан ског 
би је на ла пла ка та ко ји се у ок то бру 
одр жа ва у Ђе но ви. Од 2200 при
спе лих ра до ва из це лог све та, ме
ђу на род ни струч ни жи ри је ода
брао 130 нај бо љих ко ји су у кон
ку рен ци ји за пре сти жне на гра де 
Би је на ла. 

Че ти ри пла ка та ко је је Тар бук 
кре и рао за Шек спи ро ве ко ма де, 
на ћи ће се у ка пи тал ном из да њу 
„Пред ста вља ју ћи Шек спи ра: 1100 
пла ка та из це лог све та“, ауто ра 
Мир ка Или ћа и Сти ве на Хе ле ра. 
Пре сти жна из да вач ка ку ћа из Њу
јор ка Prin ce to ne Ar chi tec tu ral press, 
по во дом про мо ци је ове књи ге, 
кра јем го ди не ће у кул тур ној пре
сто ни ци САД упри ли чи ти и из ло
жбу свих об ја вље них пла ка та.

Ј. Сте ва но вић / Р.П.Н.

Ди зај нер На род ног по
зо ри шта Јо ван Тар

бук, ни же но ве ин тер на ци
о нал не успе хе – овог ле та 
ње го ви пла ка ти су го сто
ва ли у Вар ша ви и Со лу ну, а 
уско ро ће се са ње го вим ра
дом упо зна ти Ита ли ја ни 
и Аме ри кан ци. 

У ово вре ме, ка да се 
све окре ну ло про тив 

ви со ке кул ту ре, за и ста 
се осе ћам по ча ство ва
но што сам иза бра на да 
бу дем на гра ђе на, и то од 
стра не ко ле га.
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О ЈЕДНОМ ЗНАЧАЈНОМ ГОСТОВАЊУ – ИЗ ДРУГОГ УГЛА

IN ME MO RI AM

Кад је Кенет Бра на био у Бе о гра ду

По ја вљи ва ње Ре
не сан сне по зо
ри шне дру жи не 
(The Re na is san ce 
The a tre Com pany) 

из Ве ли ке Бри та ни је у два нај ве ћа 
гра да та да шње др жа ве, Бе о гра
ду и За гре бу, ка ко су на ја вљи ва ле 
но ви не, омо гу ћио је Бри тан ски 
са вет ко ји је ово го сто ва ње увр
стио у про грам про сла ве ко јим је 
обе ле жа вао 50 го ди на ра да у на
шој зе мљи. Тру па је до Ју го сла
ви је свра ти ла у окви ру им по зант
не тур не је ко ја је об у хва та ла 19 
свет ских ме тро по ла, од Аме ри ке 
до Ја па на – Лос Ан ђе лес, То кио, 
Ли са бон, Бу дим пе шта, Чи ка го, 
То рон то... да би се за вр ши ла на 
чу ве ном Един бур шком фе сти ва
лу. Бри тан ски глум ци су на пут 
по шли са Бра ни ним по став ка ма 
„Сна лет ње но ћи“ и „Кра ља Ли ра“. 
По ре чи ма „фе но ме на Бра на“ или 
„но вог Ло рен са Оли ви јеа“ ка ко су 
га на ши ме ди ји на ја вљи ва ли, ове 
пред ста ве су иде а лан спој за ду гу и 
ис цр пљу ју ћу тур не ју, јер ко ме ди ја 
и тра ге ди ја „хра не јед на дру гу (...) 
чо век би по лу део да глу ми Ли ра 
пет пу та не дељ но“. 

Ка ко то код нас би ва, о овом 
го сто ва њу је оста ло ма ло тра га. 
Или бар – не до вољ но. По зо ри ште 
је штам па ло про грам ко ји се и по 
ди зај ну и по кон цеп ци ји укла пао 
у он да шње стан дар де про гра ма 
ко ји су об ја вљи ва ни по во дом пре
ми је ра, уз не знат но од сту па ње: 
по ред уоби ча је не кастли сте (за 
обе пред ста ве), Шек спи ро ве би о
гра фи је (ко ја је у овом слу ча ју сва
ка ко из ли шна), те два тек ста о ко
ма ди ма ко ји се игра ју (пи са ни као 
за исто ри ју књи жев но сти), ту је и 
је дан из у зет но кра так (и очи глед
но не баш ква ли тет но пре ве ден) 
текст о Ре не сан сној по зо ри шној 
дру жи ни. Из ње га са зна је мо да 
су тру пу пре три го ди не осно ва

ли глум ци Ке нет Бра на и Деј вид 
Пар фит, да игра ју кла си чан и са
вре ме ни ре пер то ар, за тим ко је су 
им нај у спе ли је про дук ци је (две су 
сни мље не за ТВ), те да су Бра на 
и Пар фит осно ва ли и ком па ни ју 
Re ne sans Film PLC, ко ја је сни ми ла 
но ву вер зи ју „Хен ри ја V“ (филм је 
но ми но ван за Оска ра у три ка те
го ри је, али на то нас под се ћа ју но
вин ски на пи си, у про гра му се овај 
„де таљ“ не по ми ње). Не до вољ но. 

У до ку мен та ци ји На род ног 
по зо ри шта на ла зи мо и исеч ке из 
но ви на, од ко јих је укуп но де вет 
на ја ва – осам са свим крат ких ве
сти из бе о град ских, за гре бач ких, 
скоп ских, ри јеч ких, при штин ских 
и ба ња луч ких днев них но ви на, те 
јед на ма ло из да шни ја из за гре

бач ког Ви је сни ка. Ту су још је дан 
кра так осврт на пр ву бе о град ску 
пред ста ву ко ји је об ја вио ри јеч ки 
Но ви лист, два не ве ли ка „раз го во
ра с ко мен та ри ма“ са Бра ном и – 
све га две кри ти ке „Сна лет ње но
ћи“. О „Ли ру“ ни сло ва. За хва љу
ју ћи Ви је сни ко вој на ја ви, они ко ји 
сла бо пам те име на глу ма ца мо ћи 
ће да са зна ју ка ко су у Бе о гра ду и 
За гре бу та да, пред крај јед ног ре
жи ма, јед не др жа ве и јед ног ве ка, 
игра ли глум ципро та го ни сти ТВ 
се ри ја и фил мо ва ко је и да нас са 
ра до шћу гле да мо: „Да, ми ни стре“, 
„Цр на Гу ја“, „Рат не суд би не“ (ко ја 
је упра во у то вре ме еми то ва на на 
на шим ка на ли ма а ко ја је сни ма
на и код нас), „Па кле на по мо ран
џа“... а да је ко ре о гра фи је ра ди ла 

иста умет ни ца ко ја пот пи су је и 
култ не фил мо ве „То ми“, „Баг зи 
Ма лон“, „По вра так Џе да ја“... 

Под прет по став ком да је не
ким не ма ром хе ме ро те ка но вин
ских исе ча ка ко ја се чу ва у По зо
ри шту ус кра ће на за оста так на пи са 
ко ји су, ка ко би се мо гло и мо ра ло 
оче ки ва ти, пра ти ли ово го сто ва
ње, аутор ових ре до ва се обра тио 
ко ле га ма из Му зе ја по зо ри шне 
умет но сти Ср би је (та два фон да 
се обич но успе шно до пу њу ју – на 
ра дост ис тра жи ва ча и свих дру гих 
љу би те ља и по што ва ла ца на ше 
на ци о нал не ба шти не и исто ри је 
на шег те а тра). А та мо – ни шта! 
Ни јед ног је ди ног ли сти ћа! Да ли 
је мо гу ће да је тих 14 чла на ка је ди
но што је у оној, „ве ли кој“ зе мљи 
би ло об ја вље но о: два Шек спи ро ва 
ко ма да ко је тру па та да мла дог али 
већ ве о ма афир ми са ног Ке не та 

Бра не, игра под по кро ви тељ ством 
Прин ца Чар лса и Бри тан ског са
ве та, у два нај ве ћа гра да, на сце на
ма два на ци о нал на те а тра, у ко јој 
по ред Бра не игра ју већ по зна та 
Ема Том псон и још мно ги зна чај
ни са вре ме ни бри тан ски глум ци 
(уоста лом, чак и да ни јед но име 
ни ко код нас ни кад ни је чуо, ни
је ли ло гич но да већ по сло вич но 
из ван ред ни драм ски умет ни ци са 
Остр ва иза зо ву ве ћу па жњу)?! Или 
смо, мо жда, те, 1990. го ди не, би ли 
то ли ко раз ма же ни да нам до га ђај 
ко ји из са да шње пер спек ти ве још 

све жег се ћа ња на го ди не изо ла ци
је и ви ше де це ниј ског си ро ма штва 
из гле да та ко ве ли ки – ни је мно го 
зна чио? Или...

Би ло ка ко би ло, у то ма ло из 
не та ко дав не про шло сти пре жи
ве лог ма те ри ја ла, оста ло је и све
до чан ство о на шој не ис црп ној 
аро ган ци ји. Док ри јеч ки Но ви 
лист из ве шта ва ка ко је бе о град
ска пу бли ка из ван ред но при ми ла 
„Сан лет ње но ћи“ у ко јем је лон
дон ска тру па по ка за ла „вр хун ско 
глу мач ко уми је ће и ла ко ћу игре“, 
бе о град ска кри ти ка (гле чу да) 
има дру га чи ји став. Је дан ре цен
зент, уз пот пу но су ви шно оп шир
но при ча ње о ауто ру и ко ма ду, те 
пре при ча ва ње пред ста ве са овла
шним освр ти ма на ре ди тељ ски 
при ступ (сти ли за ци ја и оса вре ме
њи ва ње), из „со лид ног ан сам бла“ 
из два ја са мо Ри чар да Бра јер са (да
нас га пре по зна је мо по ка сни јим, 
по пу лар ним се ри ја ма BBCја као 
што су „Ми стер Бин“ или „Doc tor 
Who“). Дру ги кри ти чар кон ста ту је 
ка ко се Бра наре ди тељ од лу чио за 
ли ков ну јед но став ност и сти ли за
ци ју без ефе ка та, те те жи ште ста
вио на глу мач ку игру и на пра вио 
про ма шај, јер глум ци – ни су би
ли до бри: ко мад су пре тво ри ли у 
ла кр ди ја ње ра ди ла кр ди ја ња, а из 
тог оп штег аче ња се, на мо мен те, 
из два ја ла сво јом ори ги нал но шћу 
са мо Ема Том псон. Та ко је на ста
ла пред ста ва ко ја „ни је ни па мет
на ни до вр ше на“... 

Ако би за крај тре ба ло ре ћи 
не што уте шно, ево де ла Бра ни ног 
од го во ра на пи та ње о по зо ри шној 
кли ми у Ве ли кој Бри та ни ји: „Вла
да го спо ђе Та чер са ве ли ким от
по ром до ти ра умет ност, кул ту ру 
уоп ште, ве о ма нео д го вор но је свр
ста ва на мар ги ну, уда ра по пра ви
ма умет ни ка са свих стра на“... 

Без ко мен та ра.
Је ли ца Сте ва но вић

Пре две и по де це ни је, две 
ве че ри уза стоп но, 15. и 16. 
ма ја 1990, Ке нет Бра на и 
Ема Томп сон су се са сце
не На род ног по зо ри шта 
обра ћа ли бе о град ској пу
бли ци, као Шек спи ро ви 
ли ко ви из „Сна лет ње но
ћи“ и „Кра ља Ли ра“. 

Драм ски те нор, не
ка да шњи пр вак 
Опе ре На род ног 
по зо ри шта, пре ми
нуо је 31. ав гу ста у 

Бе о гра ду.
Ду бро вин је ро ђен 3. ју на 

1942. го ди не у Са мар кан ду, у Уз
бе ки ста ну, а по сле за вр ше ног Ле
њин град ског кон зер ва то ри ју ма, 
од мах је по зван у Бољ шој те а тар. 
По том пре ла зи у Ки јев ску опе
ру, а ода тле, као пр вак, од ла зи 
на свет ска го сто ва ња где је ве о ма 

за па же но на сту пао у Ма дрид ској 
опе ри, а у Вис ба де ну је од Шо ста
ко ви ча до био из ван ред не по хва ле 
за уло гу Сер ге ја у „Ка та ри ни Из
ма и ло вој“. За Ду бро ви на је ве зан 
нео би чан ку ри о зи тет: на по чет ку 
ка ри је ре је био бас, за тим ба ри
тон, да би пре шао на те нор ски – и 
драм ски и лир ски ре пер то ар. Ра
до је ис ти цао умет ни ке ко ји су му 
би ли узор: ди ри гент по зо ри шта 
Ки ров из Ле њин гра да Кон стан
тин Се ми о нов, ре ди тељ истог по
зо ри шта Смо лич, Стје пан Тур чак, 

а од пе ва ча Ма рио Лан ца и 
Ен ри ко Ка ру зо.

У На род но по зо ри ште 
је до шао по чет ком де ве де
се тих го ди на. „Ми смо га 
од мах за во ле ли. Не са мо 
због то га што је имао из
ван ре дан и мо ћан глас, већ 
и за то што је био ди ван и 
јед но ста ван чо век. Го ди
на ма ка сни је, и у оно те
шко вре ме, то ком бом бар
до ва ња кра јем де ве де се
тих, био је са на ма. Мо гао 

је да оде, али ни је хтео. И 
та да је, прак тич но, но сио 
ре пер то ар опе ре На род ног 
по зо ри шта... био је узор за 
све нас ка ко је дан опер ски 
умет ник во ли сво ју про
фе си ју и жр тву је се за њу“, 
ре као је, из ме ђу оста лог, 
ма е стро Де јан Са вић опра
шта ју ћи се од ко ле ге. 

На сце ни На род ног 
по зо ри шта у Бе о гра ду 
оства рио је низ вр хун ских 
уло га од ко јих се по себ но 
пам те оне у опе ра ма „Тру
ба дур“,  „Аида“, „Оте ло“, 
„Борис Годунов“, „Кар
мен“...  

М. Б.

Сер геј Ду бро вин (1942–2015)

„Моје награде”
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Де ке ро ви цр те жи, 
ја сни, ла ки, ис тан
ча ни и из ра жај ни у 
де та љу, до ча ра ва ју 
не са мо про стор

ност и ду би ну, већ и са му бо ју. У 
цр нобе лим це ли на ма на цр та ним 
ту шем или гра фи том, осе ћа се бо
ја, чу је се звук бо је. Пр ва и нај ка
рак те ри стич ни ја осо би на Де ке ро
вог цр те жа је по крет, чи ја по чет на 
бр зи на је огром на и не сма њу је се 
до за вр шет ка цр те жа, а на ро чи то 
је ви дљи ва у се ри ји цр те жа, ин
спи ри са ним ва си о ном и ма шта
њи ма о њој, на ста лим кра јем се
дам де се тих го ди на.

По ред свог мно го о бу хват ног 
по сла у по зо ри шту, Де кер је ус пео 
да на сли ка и на цр та за ви дан број 
аква ре ла и цр те жа у ту шу, гра

фи ту, кре ди и фло ма сте ру, 
ко је је из ла гао на два на ест 
са мо стал них и де вет ко лек
тив них из ло жби. Од 1959. 
го ди не је члан УЛУ ПУДСа, 
а био је и члан Умет нич ког 
удру же ња „Пет па ле та“, са 
ко јим је из ла гао не ко ли ко 
пу та.

Пр ву по сле рат ну са мо
стал ну из ло жбу је имао у 
са на то ри ју му на Озре ну, 
1958, где се опо ра вљао од 
упа ле плу ћа. При ка зао је 
75 цр те жа и аква ре ла, пре
те жно са мо ти ви ма Озре
на, на ве ли ку ра дост и за
до вољ ство – и умет ни ка и 
пу бли ке. По се ти о ци (углав ном 
па ци јен ти са на то ри ју ма) су сво је 
оду ше вље ње и за хвал ност то пло 
из не ли у књи зи ути са ка. 

У Со ко ба њи је из ла гао че ти ри 
пу та: по чет ком 1959, по том 1975, 
па 1985. нај зад ле та 1999. Ули чи це, 
кро во ви, бр да, про план ци и др ве
ће овог ме ста је трај но за бе ле же но 
у ње го вим де ли ма; мно гих мо ти ва 
са ње го вих сли ка ви ше не ма, за ме
ни ли су их про из во ди но вог до ба 
– бе тон, че лик, ста кло. Пре ње га, 
ста ру Со ко ба њу су сво јим по се

та ма, опи си ма ње не ле по те и за
ве шта њи ма по себ но ове ко ве чи ли 
Бра ни слав Ну шић, Иво Ан дрић, 
Иси до ра Се ку лић и дру ги. Сво
јој Со ко ба њи је 1963. по кло нио и 
идеј ни про је кат и ре ше ње за ло
ка ци ју „Шум ске“, ка сни је на зва не 
„Лет ње по зор ни це“ на Вре лу, за 
по тре бе одр жа ва ња тра ди ци о нал
ног фе сти ва ла Пр ва хар мо ни ка 
Ју го сла ви је (у по чет ку Пр ва хар
мо ни ка Ср би је). Би на и гле да ли

ште, ко је је за ми шље но као ам фи
те а тар, на пра вље ни су од др ве ног 
ма те ри ја ла, јер умет ни ку је би ла 
глав на на ме ра по што ва ње при ро
де и ње них за ко на.

Пре о ста лих се дам из ло жби 
Де кер је имао у Бе о гра ду, по чев
ши од На род ног уни вер зи те та 
„Ђу ро Са лај“ (1968), пре ко Ма ле 
га ле ри је При ме ње не умет но сти 
(1972), Га ле ри је Гра фич ког ко
лек ти ва (1978), фо а јеа „Кру га 101“ 

(1975, 1979), Га ле ри је „Син ги ду
нум“ (1984), до Га ле ри је Ет но
граф ског му зе ја (ма ја 1999, усред 
НА ТО агре си је на на шу зе мљу).

Све ове из ло жбе пра ти ле су и 
„књи ге ути са ка“, у ко је су упи са
на нај и скре ни ја људ ска осе ћа ња 
ко ја је сво јим де ли ма бу дио Ерих 
Де кер. Ево не ких од тих то плих 
за па жа ња: „Док сто ји те и гле да те 
ње го ве шу ме, ста бла, ви чу је те, ви 
осе ћа те шу му, ње не ми ри се. Све 
по ста је опи пљи во по гле дом. Од
јед ном то ви ше ни је из ло жбе на 
про сто ри ја, то ни је ви ше град, бу
ка ауто мо би ла, гла сно до ви ки ва
ње. Пре ста је ствар ност и по чи ње
те да жи ви те у ам би јен ту ње го вих 
сли ка. Осе ћа те озон, чу је те ти ши
ну, шу ма је пу на тај ни, нео че ки ва
ног. На не ки по се бан на чин у њи
ма до жи вља ва те са мо ћу и ле по ту 
са мо ће...“ (Сту дент ки ња, сеп тем
бар 1972). „Ви де ла сам пу но сли ка 
мно гих по зна тих и це ње них сли
ка ра, али ова из ло жба је оста ви ла 
дру га чи ји, при сни ји ути сак. До
жи ве ла сам вас као чо ве ка за љу
бље ног у при ро ду... оду ше вље на 
сам јед но став но шћу, мир но ћом и 
искре но шћу.“ (Ли ди ја, 1975).

(на ста ви ће се)

ЕРИХ ДЕ КЕР (12) / ПИ ШЕ МИР ЈА НА ОДА ВИЋ

Пеј за жи Ср би је у ср цу јед ног нем ца

IN ME MO RI AM

Јо ван ка Бје го је вић (1931–2015)
ФЕЉТОН

ФЕЉТОН

Вр хун ска срп ска и ју
го сло вен ска ба лет ска 
умет ни ца, Јо ван ка 
Бје го је вић, по кла ња
ла је пу бли ци са мно

гих свет ских ме ри ди ја на истин
ске умет нич ке до жи вља је ду бо ко 
ху ма ним по ру ка ма сво је игре, не 
до зво лив ши ни јед ног тре нут ка 
да за нат ско мај стор ство над вла да 
искре на осе ћа ња. Њен умет нич ки 
пут био је прав и горд. 

Ба лет ско обра зо ва ње Јо ван
ка Бје го је вић је сте кла у Бе о гра ду 
код Рад ми ле Ца јић и Ми ле та Јо ва
но ви ћа, у чи јој кла си је за вр ши ла 
Ба лет ску шко лу и дво го ди шње 
сту ди је на Од се ку за ба лет при та
да шњој По зо ри шној ака де ми ји у 
Бе о гра ду. Умет нич ку ка ри је ру у 
Ба ле ту На род ног по зо ри шта у Бе
о гра ду за по че ла је глав ном уло гом 
у ба ле ту „Ба ла да о јед ној сред њо
ве ков ној љу ба ви“ (1950) Фра на 
Лот ке. По сле овог пр вог успе ха, на 
бе о град ској ба лет ској сце ни сле ди 
Бе ли ла буд, Оде та, у „Ла бу до вом 
је зе ру“ (1951), за тим „Сим фо ни
ја“ Би зеа, „Јо лан да“ Ка ло ми ри
са, „Ки не ска при ча“ Ба ра но ви ћа, 
„Ро мео и Ју ли ја“ Про ко фје ва. 

Од 1956. до 
1959. го ди не 
она је пр
ва ки ња у 
тру пи по
з н а  т о г 
ф р а н 
ц у  с к о г 
и г р а  ч а 
и ко ре
о  г р а  ф а 

Жа на Ба би леа, где на сту па у кла
сич ним и са вре ме ним ба лет ским 
де ли ма. На ред них пет на ест ме
се ци је при ма ба ле ри на у тру пи 
Бо ро ван ског у Аустра ли ји, где 
ту ма чи уло ге у тра ди ци о нал ном, 
кла сич ном, ре пер то а ру: „Ла бу до
во је зе ро“, „Сил фи де“, „За ча ра на 

ле по ти ца“, „Жи зе ла“ и дру ге.
По по врат ку у Бе о град на

ста вља да игра по зна те уло
ге у кла сич ним ба ле ти ма, 
а упо ре до оства ру је но ве 
кре а ци је, у „Дво бо ју Тан
кре да и Кло рин де“ де 
Бам фил да, „Чу де сном 
ман да ри ну“ Бар то ка, те 
„Трип ти хо ну“ Ко њо ви ћа, 

за ко је 1962. го ди не до би ја 
нај ви шу ре пу блич ку, Сед мо

јул ску на гра ду.
За тим игра и Оди

ли ју у „Ла бу до вом је
зе ру“, као и глав не 
уло ге у ба ле ти ма 
стра них ком по
зи то ра: „Пе пе
љу га“ Про ко фје
ва, „На пу ште ни“ 
Ке ле ме на, „Ху ан 
од Ца ри се“ Ека, 

„Го лем“ Бар та, „Зве зда ни круг“ 
Ал би но ни јаПен де рец ког, као и у 
до ма ћем ба ле ту „Пти цо, не скла
пај сво ја кри ла“, ко ји је Ен ри ко 
Јо сиф ком по но вао спе ци јал но за 
Јо ван ку. На сту па ла је на по зор ни
ца ма Евро пе, Аустра ли је, Ја па на, 
Бли ског ис то ка, игра ју ћи у ко ре

о гра фи ја ма чу ве них свет ских ба
лет ских мај сто ра и на ших нај зна
чај ни јих ко ре о гра фа то га вре ме на, 
као што су Пиа и Пи но Мла кар, 
Ни на Кир са но ва, Ве ра Ко стић, а 
нај ви ше у по став ка ма Ди ми три ја 
Пар ли ћа.

Ба ви ла се пе да го шким ра дом 
као ре дов ни про фе сор Фа кул те та 
драм ских умет но сти у Бе о гра ду 
и би ла шеф бе о град ског Ба ле та. 
Удру же ње ба лет ских умет ни ка 

Ср би је јој је до де ли ло нај ви ше 
при зна ње – На гра ду за жи вот но 
де ло, а Вла да Ре пу бли ке Ср би је на
ци о нал но при зна ње за вр хун ски 

до при нос раз во ју кул ту ре и умет
но сти у на шој зе мљи.

Бје го је ви ће ва је сво јом умет
нич ком сна гом и лич но шћу оста
ла узор мла ђим ге не ра ци ја ма, 
као јед на од нај ве ћих ба лет ских 
умет ни ца у це ло куп ној исто ри ји 
ју го сло вен ског и срп ског ба ле та. 
Из у зе тан зна лац сво је умет нич ке 
про фе си је, ин те лек ту ал ка брит
ког ума, обра зо ва ња и ре чи, увек је 
те жи ла да по стиг не склад из ме ђу 
ми сли, ду ха и те ла. А то су и би
ле нај зна чај ни је осо бе но сти ње них 
број них умет нич ких ин тер пре та
ци ја. О свом од но су пре ма пу бли
ци је го во ри ла: „Сва мо ја љу бав 
пре ма игри не би ме из ву кла на 
сце ну да ни је би ло пу бли ке. Пу
бли ка је би ла крај њи циљ свих мо
јих на по ра и же ља. Сто га пу бли ци 
хва ла што ме је по др жа ла, што ми 
је оста ла вер на од пр ве до по след
ње пред ста ве. Срећ на сам што ни
ка да ни сам игра ла пред пра зним 
гле да ли штем, ни ти пред не за ин
те ре со ва ном пу бли ком“.

Ње на пу бли ка ће јој за у век би
ти за хвал на за дра го це не умет нич
ке тре нут ке ко је им је пру жи ла.

Ми ли ца Зај цев

Док ше там кроз шу му, 
др ве ће (мо ји ти хи 

мо де ли) ме не зо ве! Цр
та ју ћи их, од ма рам на
па ће ну ду шу. То је је ди ни 
лек и сми ре ње у овом ха
о тич ном и су ро вом ве ку. 
(Е. Де кер)

Од 1956. до 
1959. го ди не 
она је пр
ва ки ња у 
тру пи по
з н а  т о г 
ф р а н 
ц у  с к о г 
и г р а  ч а 
и ко ре
о  г р а  ф а 

ле по ти ца“, „Жи зе ла“ и дру ге.
По по врат ку у Бе о град на

ста вља да игра по зна те уло
ге у кла сич ним ба ле ти ма, 
а упо ре до оства ру је но ве 
кре а ци је, у „Дво бо ју Тан
кре да и Кло рин де“ де 
Бам фил да, „Чу де сном 
ман да ри ну“ Бар то ка, те 
„Трип ти хо ну“ Ко њо ви ћа, 

за ко је 1962. го ди не до би ја 
нај ви шу ре пу блич ку, Сед мо

јул ску на гра ду.
За тим игра и Оди

ли ју у „Ла бу до вом је
зе ру“, као и глав не 
уло ге у ба ле ти ма 

Увек стро га пре ма се би, 
а тек он да пре ма дру

ги ма, бес ком про ми сна, из
у зет но пре да на умет нич
кој игри, у ко јој је на сце ни 
до жи вља ва ла стреп ње, 
на да ња, љу бав и мр жњу, 
као и сре ћу ко је се у сва ко
днев ном жи во ту на мер но 
од ри ца ла, она је по кло ни
ла се бе игри, ко ја је за њу 
жи вот зна чи ла.

„Моје награде”
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29

понедељак

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

01

04

субота

19.30

ДЕРВИШ И 
СМРТ

Б.М.Михиз / 
Е.Савин, по 
роману Меше 
Селимовића 11

недеља 19.00

АИДА

опера
Ђузепа
Вердија 14

среда

19.30

СРПСКА 
ТРИЛОГИЈА

М. и С. Никачевић 
/ С. Милановић, 
по роману Стевана 
Јаковљевића 16

петак 19.30

МАЈКА 
ХРАБРОСТ И 
ЊЕНА ДЕЦА

драма
Бертолта 
Брехта 18

недеља

19.30

ЛУЧИЈА ОД 
ЛАМЕРМУРА

опера
Гаетана 
Доницетија 01

четвртак 19.30

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

петак

02

20.00

СВЕЧАНА 
АКАДЕМИЈА

поводом 70 година 
Фудбалског клуба 
„Партизан”

недеља

04

19.30

СЕВИЉСКИ 
БЕРБЕРИН

опера
Ђоакина
Росинија 03

субота

19.30

ИЗБИРАЧИЦА 

комедија
Косте
Трифковића 13

уторак 19.30

КО ТО ТАМО 
ПЕВА

балет на музику 
Војислава Вокија 
Костића

четвртак

15
19.30

ХЕНРИ ШЕСТИ

драма
Вилијама
Шекспира 20

уторак 19.30

ДАМА С 
КАМЕЛИЈАМА

балет на музику 
Ђузепа
Вердија 22

четвртак 19.30

МЕЛАНХОЛИЧНИ 
СНОВИ ГРОФА 
САВЕ 
ВЛАДИСЛАВИЋА 
опера
Светислава
Божића 24

субота

19.30

НАРОДНИ 
ПОСЛАНИК

комедија
Бранислава 
Нушића 25

недеља 19.30

ТОСКА

опера
Ђакома
Пучинија 31

субота

19.30

КИР ЈАЊА*

комедија
Јована Стерије
Поповића 08

четвртак

19.30

АНТИГОНА 

трагедија
Софокла 05

понедељак 19.30

ЧУДО У 
ШАРГАНУ

драма
Љубомира
Симовића 06

уторак 19.30

ЧАРОБНА 
ФРУЛА 

опера
В. А.  
Моцарта 07

среда

19.30

ПУТ У 
ДАМАСК

драма
Аугуста 
Стриндберга 09

петак 19.30

РИГОЛЕТО

опера
Ђузепа
Вердија 10

субота

19.00

КАРМЕН

опера
Жоржа
Бизеа 17

субота 19.30

ЧУДО У 
ШАРГАНУ

драма
Љубомира
Симовића 19

понедељак 19.30

РИГОЛЕТО

опера
Ђузепа
Вердија 21

среда

19.30

ДАМА С 
КАМЕЛИЈАМА

мелодрама 
Александра 
Диме Сина 27

уторак 19.30

РОДОЉУПЦИ / 
ПРЕТПРЕМИЈЕРА*

комедија
Јована Стерије
Поповића 29

четвртак 19.30

РОДОЉУПЦИ / 
ПРЕМИЈЕРА*

комедија
Јована Стерије
Поповића 30

петак 19.30

РОДОЉУПЦИ*

комедија
Јована Стерије
Поповића 01

недеља 19.30

ВЕЛИКА 
ДРАМА

драма
Синише
Ковачевића 02

понедељак

*СТЕРИЈИ У ЧАСТ

*СТЕРИЈИ У ЧАСТ

        

драма 
Тонија 
Кушнера

20.30

03

четвртак 20.30

комедија 
Милоша
Николића 0808
субота 20.30

11

ВАЖНО ЈЕ ЗВАТИ 
СЕ ЕРНЕСТ

20.30

документарна драма 
Антонија Ђурића, 
гостујућа 
представа 25

СОЛУНЦИ 
ГОВОРЕ

недеља

20.30

драма 
Милене Ђорђевић, 
у извођењу 
Позоришне трупе 
„УРА” 13

ДАР

уторак

20.30

комедија
Јована Стерије
Поповића 20

ЛАЖА И 
ПАРАЛАЖА*

уторак20.30

по роману Т.Бернхарда, 
ауторски пројекат 
М.Пелевић и С. Бештић, 
копродукција са 
Панчевом 19

МОЈЕ НАГРАДЕ 

понедељак20.30

драма
Тенесија 
Вилијамса 17

СТАКЛЕНА 
МЕНАЖЕРИЈА

субота

20.30

комедија
Оскара
Вајлда 31

ВАЖНО ЈЕ 
ЗВАТИ СЕ 
ЕРНЕСТ

субота

20.30

драма
Ерика Е. 
Шмита 18

МАЛИ БРАЧНИ 
ЗЛОЧИНИ

недеља

20.30

драма
Максима
Горког 02

НА ДНУ / 
ПРЕТПРЕМИЈЕРА

петак

20.30

Ксенија Поповић / 
Бојана 
Мијовић 22

УСПАВАНКА ЗА 
ВУКА НИЧИЈЕГ

четвртак

20.30

комедија 
Марка Торјанца, 
гостује Казалиште 
Планет Арт, 
Загреб 08

РИТИНА 
ШКОЛА

четвртак 20.30

трагикомедија
Александра
Поповића 12

БЕЛА КАФА

понедељак

20.30

драма 
Бранислава 
Нушића 01

КЊИГА ДРУГА

четвртак 20.30

драма
Максима
Горког 03

НА ДНУ / 
ПРЕМИЈЕРА

субота 20.30

драма
Максима
Горког 04

НА ДНУ 

недеља 20.30

комедија
Оскара
Вајлда 05

ВАЖНО ЈЕ 
ЗВАТИ СЕ 
ЕРНЕСТ

понедељак 20.30

комедија
Владимира и Олега 
Пресњакова 06

ИГРАЈУЋИ 
ЖРТВУ

уторак 20.30

комедија
Жана
Ануја 07

ЖЕНСКИ 
ОРКЕСТАР

среда

20.30

драма 
Нине Раине, гостује 
Казалиште Планет 
Арт, Загреб 09

ПЛЕМЕНА

петак 18.00

комедија у извођењу 
Дајен Кићиђицу, 
у сарадњи са 
Амбасадом Јапана 
у Србији 10

РАКУГО

субота 20.30

комедија Ј.С. 
Поповића, гостује 
Народно позориште 
„Тоша Јовановић”, 
Зрењанин 11

ИМАЊЕ И 
НЕМАЊЕ*

недеља 20.30

комедија
Милоша
Николића 14

КОВАЧИ

среда 20.30

комедија
Николаја В. 
Гогоља 15

ЖЕНИДБА

четвртак

20.30

драма
Албера
Камија 16

НЕСПОРАЗУМ

петак 20.30

комедија Јована 
Стерије Поповића, 
гостује Градско 
позориште Бечеј 21

ЛАЖА И 
ПАРАЛАЖА*

среда 20.30

драма
Максима
Горког 23

НА ДНУ 

петак

20.30

комедија 
Ј.С.Поповића, гостује 
Српско народно 
позориште, 
Нови Сад 24

ЏАНДРЉИВ МУЖ 
или КОЈА ЈЕ ДОБРА 
ЖЕНА?*

субота 20.30

по роману Т.Бернхарда, 
ауторски пројекат 
М.Пелевић и С. Бештић, 
копродукција са 
Панчевом 26

МОЈЕ НАГРАДЕ 

понедељак 20.30

драма
Ерика Е. 
Шмита 27

МАЛИ БРАЧНИ 
ЗЛОЧИНИ

уторак 20.30

драма Мира 
Гаврана, у 
продукцији 
„YUGOART-a“ 28

ЧЕХОВ ЈЕ 
ТОЛСТОЈУ 
РЕКАО ЗБОГОМ

среда 20.30

комедија
Милоша
Николића 29

КОВАЧИ

четвртак 20.30

драма
Федора Шилија, 
гостује Народно 
позориште 
Сомбор 30

ЧАРОБЊАК

петак 20.30

комедија Јована 
Стерије Поповића, 
гостује Народно 
позориште Тузла 01

ПОКОНДИРЕНА 
ТИКВА*

недеља

ГОСТОВАЊА У ОКТОБРУ

ДОГАЂАЈИ У ОКТОБРУ
НА ДНУ / ПРЕМИЈЕРА, драма Максима Горког, Сцена „Раша Плаовић“
СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА, поводом 70 година Фудбалског клуба „Партизан“, у 20 часова, 
Велика сцена
РИТИНА ШКОЛА, комедија Марка Торјанца, гостује Казалиште Планет Арт, Загреб, 
Сцена „Раша Плаовић”
ПЛЕМЕНА, драма Нине Раине, гостује Казалиште Планет Арт, Загреб, Сцена „Раша Плаовић”
РАКУГО, комедија у извођењу Дајен Кићиђицу, у сарадњи са Амбасадом Јапана у Србији, 
у 18 часова, Сцена „Раша Плаовић”
ЧЕХОВ ЈЕ ТОЛСТОЈУ РЕКАО ЗБОГОМ, драма Мира Гаврана, у продукцији „YUGOART-а“, Сцена 
„Раша Плаовић”
ЧАРОБЊАК, драма Федора Шилија, гостује Народно позориште Сомбор, Сцена „Раша Плаовић”  

03.10.
04.10.

08.10.

09.10.
10.10.

28.10.

30.10.

КЊИГА ДРУГА | 10. позоришни фестивал „Театар у једном дејству“, Младеновац
ЖЕНСКИ ОРКЕСТАР | Студентски град
БЕЛА КАФА | Панчево
МОЈЕ НАГРАДЕ | Борини дани, Врање
БЕЛА КАФА | Дани Зорана Радмиловића, Зајечар
БЕЛА КАФА | Фестивал „Вршачка позоришна јесен“, Вршац
РИГОЛЕТО | Темишвар, Румунија

08.10.
12.10.
14.10.
23.10.
26.10.
28.10.
28.10.

*СТЕРИЈИ У ЧАСТ
ИМАЊЕ И НЕМАЊЕ, комедија Јована Стерије Поповића, гостује Народно позориште „Тоша 
Јовановић“, Зрењанин, Сцена „Раша Плаовић”
ЛАЖА И ПАРАЛАЖА, комедија Јована Стерије Поповића, гостује Градско позориште Бечеј, 
Сцена „Раша Плаовић”
ЏАНДРЉИВ МУЖ или КОЈА ЈЕ ДОБРА ЖЕНА?, комедија Јована Стерије Поповића, гостује 
Српско народно позориште, Нови Сад, Сцена „Раша Плаовић”
РОДОЉУПЦИ / ПРЕМИЈЕРА, комедија Јована Стерије Поповића, Велика сцена
ПОКОНДИРЕНА ТИКВА, комедија Јована Стерије Поповића, гостује Народно позориште Тузла, 
Сцена „Раша Плаовић”

11.10.

21.10.

24.10.

30.10.
01.11.

ЦЕНТАР САВА
26.10. БАЈАДЕРА, балет Лудвига Минкуса, гостују прваци Балета 
Бољшој театра Светлана Захарова, Михаил Лобухин,
Ана Тихомирова и маестро Алексеј Богорад, у 20 часова, у оквиру  
47. БЕМУС-а


