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ЧЕТИРИ ПРЕМИЈЕРЕ ДО КРАЈА ГОДИНЕ

КласиканасцениНародногпозоришта

На са мом по чет
ку се зо не 2015/16, 
Дра ма На род ног 
по зо ри шта у Бе о
гра ду је у пе так, 30. 

ок то бра, при ка за ла већ дру гу пре
ми је ру. За свет ским кла си ком, Мак
си мом Гор ким и ње го вим ко ма дом 
„На дну“ у ре жи ји Ане Ђор ђе вић, 
до шао је и до ма ћи кла сик, Јо ван 
Сте ри ја По по вић и ње го ви „Ро до
љуп ци“ у ре жи ји Ан дра ша Ур ба на. 
Пр ва Ур ба но ва ре жи ја у на шем на
ци о нал ном те а тру иза зва ла је ве ли
ко уз бу ђе ње по зо ри шне јав но сти и 
– оправ да ла сва оче ки ва ња. По ред 
ре ди те ља ко ји је и аутор сце но гра
фи је, аутор ски тим ове пред ста ве 
чи не дра ма тург Слав ко Ми ла но вић, 
са рад ник ре ди те ља и дра ма тург Су
за на Ву ко вић, ком по зи тор Ире на 
По по вић Дра го вић, ко сти мо граф 
Ма ри на Сре мац, Љи ља на Мр кић 

По по вић ко ја је по ста ви ла сцен ски 
го вор и Та ма ра Ан то ни је вић сцен
ски по крет, док је за ре а ли за ци
ју сце но гра фи је за слу жан Ми раш 
Вук са но вић. 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 
В у  ј о 

вић (Смр дић), Пре драг Еј дус (Га
ври ло вић), Бран ко Је ри нић (Нађ 
Пал), Бо јан Кри во ка пић (Еден).

За Дан по зо ри шта, 22. но вем
бар, Опе ра на ја вљу је пре ми је ру 
Вер ди је вог „Оте ла“, ко ја ће 
у јед но би ти и про сла ва 20 
г о  д и  на умет нич ког 
р а  д а 

Ду ша на Пла зи ни ћа. Пред ста ву 
му зич ки при пре ма ма е стро Ана 
Зо ра на Бра јо вић са аси стен ти
ма Сте фа ном Зе ки ћем и Ђор ђем 
Стан ко ви ћем, ре ди тељ је гост из 
Ита ли је Па о ло Ба јок, сце но граф 
Не вен ка Ви дак а ко сти мо граф 
О л  га Мр ђе но вић. Пла
з и  нић ће уло гу Оте ла 
т у  ма чи ти у ал тер

на ци ји са Јан
ком Си на ди но
ви ћем, а оста ле 
уло ге ту ма че Ја
сми на Трум бе
таш Пе тро вић 
/ Су за на Шу
ва ко вић Са вић 
/ Ана Руп чић 
(Де зде мо на), 
Ми о драг Д. Јо
ва но вић / Вук 
Зе кић / Дра

гу тин Ма тић / Вла ди мир Ан дрић 
(Ја го), Љу би ца Вра неш / Та ма
ра Ни ке зић / Све тла на Не сто ров 
(Еми ли ја), Не над Чи ча / Дар ко 
Ђор ђе вић / Да ни ло Сто шић (Ка
сио), Да ни ло Сто шић / Не над Чи
ча / Сло бо дан Жив ко вић / Игор 
Ма тве јев (Ро дри го), Све то Ка стра
то вић / Дра го љуб Ба јић / Ми ха и ло 
Шљи вић (Ло до ви ко), Па вле Жар
ков / Љу бо драг Бе го вић (Мон та
но) и Га ври ло Ра бре но вић / Па вле 
Жар ков (Гла сник). 

Већ 2. де цем бра драм ски ре пер
то ар по ста је бо га ти ји за још јед но 
кла сич но де ло свет ске ли те ра ту ре, 
дра му „Ма ри ја Стју арт“ Фри дри ха 
Ши ле ра у ре жи ји Ми ло ша Ло ли ћа, 
док Ба лет при пре ма „Ко пе ли ју“ Леа 
Де ли ба у ко ре о граф ској по став
ци Љу бин ке До бри је вић. (ви ше на 
стр. 25)

Р. П. Н

Вук са но вић. 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 
В у  ј о 

бар, Опе ра на ја вљу је пре ми је ру 
Вер ди је вог „Оте ла“, ко ја ће 
у јед но би ти и про сла ва 20 
г о  д и  на умет нич ког 
р а  д а 

Стан ко ви ћем, ре ди тељ је гост из 
Ита ли је Па о ло Ба јок, сце но граф 
Не вен ка Ви дак а ко сти мо граф 
О л  га Мр ђе но вић. Пла
з и  нић ће уло гу Оте ла 
т у  ма чи ти у ал тер
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Па ле ти раз ли чи
тих ли ко ва ко је 
тре нут но ту ма чи 
у де се так пред
ста ва на сце ни 

ма тич ног На род ног по зо ри шта 
(„Бе ла ка фа“, „Го спо ђа ми ни стар
ка“, „Хен ри Ше сти“, „Же нид ба“, 
„Срп ска три ло ги ја“, „Успа ван
ка за Ву ка Ни чи јег“, „Пут у Да
маск“…), глу мац 
Па вле Је ри нић 
при дру жио је и 
пе сни ка Шан до
ра Ле пр ши ћа. У 
пи та њу је је дан 
од глав них ју на ка 
Сте ри ји ног ко ма
да „Ро до љуп ци“, 
ко ји је по ста вио 
је дан од на ших 
тре нут но нај бо
љих и нај ан га жо
ва ни јих ре ди те ља 
Ан драш Ур бан. 
Са мла дим глум
цем ко ји је већ че
ти ри го ди не стал
ни члан ан сам бла 
Дра ме, раз го ва ра
ли смо не ко ли ко 
да на уочи пре ми је ре ко ја ће би ти 
одр жа на у пе так, 30. ок то бра, на 
Ве ли кој сце ни.

zz „Роzдоzљупzци“zсуzнеzсаzмоzбри
љантzноzиzбритzкоzнаzпиzсанzко
мад,zвећzиz једzнаzсубzверzзивzнаz
приzчаz уz коzјојz јеz Стеzриzјаz наz
маzеzстраzланzнаzчинzразzотzкриоz
меzхаzниzзамz поzлиzтичzкихz ма
ниzпуzлаzциzјаz паzтриzотzскимz
идеzјаzмаz коzјеz су,z заzпраzво,z са
моz паzраzванz заz остваzриzваzњеz
личzнихzинzтеzреzса.zЗбогzчеzгаzсуz

оваzквиzобраzсциzпоzнаzшаzњаzиz
уzнаzшојzдруzштвеzнојzстварzно
сти,zуzдоzбаzдеzмоzкраzтиzје,zиzда
љеzнеzисzкоzренzљиzви?
Жи ви мо у до ба гло бал ног ли

це мер ја где не ке си ле, под из го
во ром „уте ри ва ња“ де мо кра ти је 
и „де мо крат ских сло бо да“ има ју 
пра ва да уни шта ва ју жи во те сто
ти на хи ља да  не ду жних. Да кле, 

ни је то ли це мер је са мо пи та ње 
Ср би је. Ме ђу тим, код нас се оно 
ис ка зу је на та ко ту пав и ап сур дан 
на чин да је тра ги ко мич но, као 
код Сте ри је. Про блем је што са
мо се ди мо и кон ста ту је мо ту па не 
око нас, а не чи ни мо за пра во ни
шта. Он да ка да бу де мо схва ти ли 
да тре ба па ме ћу да ис по ма же мо 
јед ни дру ге и да се за јед но бо ри
мо про тив се бич лу ка, иза ко јег 
год се па ра ва на крио, та да ће Сте
ри ја ис пу ни ти свој циљ, а за „Ро
до љуп це“ ће мо на по кон мо ћи да 

ка же мо – та ко је би ло не кад.

zz Штаz Васz поzсебzноz инzтриzгиzра,z
инzспиzриzше,z па,z реzциzмо,z иz
проzвоzциzраzуzовојz„приzватzнојz
поzвеzсниzциz српzскоzгаz поzкре
та“?
Ако мо гу та ко да ка жем, по

себ но ме ири ти ра лик Га ври ло ви
ћа ко га игра наш див ни Пре драг 

Еј дус. Он ви ди сва зло де ла и све 
ма ни пу ла ци је и кри ти ку је их, 
отво ре но, али и да ље иде уз сав 
тај ли це мер ни шљам и за пра во 
га по др жа ва ти ме што са мо пу ца 
у пра зно. Не што као на ша им по
тент на кул тур на ели та. То ме под
сти че да оста нем на пра вом пу ту, 
са мим тим до сле дан Сте ри ји.

zz Иакоz ихz јеz Стеzриzјаz деzфиzни
саоzкаоz„веzсеzлоzпоzзорzјеzуzпетz
дејzствиzја“,zбројzниzкриzтиzчаzриz
иz теzаzтроzлоzзиz смаzтраzјуz даz јеz

ИНТЕРВЈУ | ПАВЛЕ ЈЕРИНИЋ

СЕРИЈА УСПЕШНИХ НАСТ УПА

Је сен и про ле ће су у Ср би ји 
се зо не по зо ри шних фе сти
ва ла. Овог ок то бра, драм
ске пред ста ве На род ног 
по зо ри шта ви де ла је пу бли

ка че ти ри до ма ћа фе сти ва ла – у 
Мла де нов цу, Вра њу, За је ча ру и 
Вр шцу. На По зо ри шном фе сти ва
лу „Те а тар у јед ном деј ству“ ко ји је 
у Мла де нов цу одр жан ју би лар ни, 
де се ти пут, 8. ок то бра је при ка за на 
Ну ши ће ва „Књи га дру га“ у ре жи ји 
Ан ђел ке Ни ко лић. Аутор ски про
је кат Ма је Пе ле вић и Сло бо да на 
Бе шти ћа по ро ма ну Томаса Бер
нхар да „Мо је на гра де“ се ри ју успе
шних фе сти вал ских на сту па на
ста вио је 23. ок то бра на Бо ри ним 
да ни ма у Вра њу. „Бе ла ка фа“ Алек
сан дра По по ви ћа у ре жи ји Ми ла на 
Не шко ви ћа, ко ју су мно ги од мах 
по сле пре ми је ре про гла си ли до га
ђа јем прет ход не се зо не, игра на је 

26. ок то бра на Да ни ма Зо ра на Рад
ми ло ви ћа у род ном гра ду ве ли ког 
глум ца, За је ча ру, где је „Зоранов 
брк“ добила Вања Ејдус за улогу 
Цркве Ружице. Два да на ка сни је, 
исту представу је ви де ла и пу бли ка 
„Вр шач ке по зо ри шне је се ни“.

Ба лет На род ног по зо ри шта је 
у окви ру 47. БЕ МУСа 26. ок то бра 
на сце ни Цен тра „Са ва“ пред више 
од 4000 гледалаца при ка зао Мин
ку со ву „Ба ја де ру“ (ко ре о граф ска 
по став ка Га бри је ле Ко мле ве, пре
ма вер зи ји В. М. Ча бу ки ја ни ја и В. 
И. По но ме ре ва; аутор ори ги нал не 
ко ре о гра фи је Ма ри јус Пе ти па), 
са го сти ма из Бољ шој те а тра. Ор
ке стром На род ног по зо ри шта је 
ди ри го вао 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 су на сту пи ли 
пр ва ци Ба ле та чу ве ног ру ског те а
тра Ми ха ил Ло бу хин и Ана Ти хо

ми ро ва, а неприкосновена звезда 
вечери била је Светлана Захарова, 
примабалерина Бољшој театра и 
звезда Миланске скале.

Со ли сти Опе ре, Ор ке стар, 
Хор и ба лет ски ан самбл, под ди
ри гент ском па ли цом Ане Зо ра не 
Бра јо вић, оду ше ви ли су пу бли ку 
28. ок то бра из во ђе њем Вер ди је вог 
„Ри го ле та“ на сце ни На ци о нал не 
ру мун ске опе ре у Те ми шва ру, у 
окви ру Ин тер на ци о нал ног му зич
ког фе сти ва ла.

Серија фестивалских наступа 
се наставља и у новембру, када ће 
„Бизарно“ Жељка Хубача у режији 
Снежане Тришић гостовати на 12. 
међународном фестивалу глумца 
у Никшићу (3. новембра), а „Бела 
кафа“ на 32. сусретима позоришта 
Босне и Херцеговине у Брчко 
дистрикту (20. новембра).

Ј. С.

БАzЛЕТzСКЕzНАzГРАzДЕ

Со ли сти на шег Ба ле та, Де јан Ко ла ров и Игор Па стор, 
ово го ди шњи су до бит ни ци На гра де „На та ша Бо шко

вић“ за нај бо љу 
ин тер пре та ци
ју нео кла сич
ног сти ла, ко ју 
до де љу је Удру
же ње ба лет
ских умет ни ка 
Ср би је. Ово 
п р е  с т и  ж н о 
при зна ње им 
је до не ла уло га 
До ри ја на Гре ја 

у ко ре о гра фи ји Вла ди ми ра Ло гу но ва, ко ју су до не ли са свим 
раз ли чи то, али из ван ред но. „Они су у сво је уло ге угра ди
ли не сва ки да шњи умет нич ки на бој ко ји ни јед ног тре нут
ка пу бли ку не оста вља рав но ду шном, уно се ћи пре гршт 
емо тив них ста ња ко ји из и ску је лик До ри ја на Гре ја“, ка же 
се, из ме ђу оста лог, у обра зло же њу жи ри ја ко ји су чи ни ли 
Ми ли ца Без ма ре вић (пред сед ник), Ло гу нов и Па ша Му сић. 
На гра да ће им би ти уру че на 19. но вем бра уочи из во ђе ња 
ба ле та „Сли ка До ри ја на Гре ја“.

M. Б.

САzВИЋzУzАЛzБАzНИzЈИz

Ма е стро Де јан Са вић се не дав но вра тио са ви ше не
го успе шног го сто ва ња у Ал ба ни ји, где је, на по зив 

Иљи ра Кер ни ја, 
ди рек то ра На ци о
нал не Опе ре и Ба
ле та у Ти ра ни, са 
Ор ке стром Опе ре 
из вео де ла Бе то
ве на и Двор жа ка. 
Би ло је то пр во 
го сто ва ње јед ног 
срп ског ди ри ген та 
по сле ви ше де це
ни ја и по све ће на 
му је ве ли ка па

жња: Са ви ћа и Кер ни ја су при ми ли ми ни стар ка кул ту ре гђа 
Ми ре ла Кум ба ро Фур џи и ње го ва ек се лен ци ја ам ба са дор 
Ср би је у Ал ба ни ји, Ми ро љуб За рић. Ра ни је за по че ти пре
го во ри о са рад њи два на ци о нал на те а тра овом при ли ком 
су кон кре ти зо ва ни иде јом да но ва ба лет ска пред ста ва у ко
ре о гра фи ји Ан ге ли на Пре љо ка ја, пре од ла ска у Па риз, до ђе 
у Бе о град, Но ви Сад и Ниш. А Са вић је по з ван да то ком 
се зо не на сту пи и са Сим фо ниј ским ор ке стром Ра диоте ле
ви зи је Ти ра не.

Р. П. Н.

ПРЕМИЈЕРАz„ПРАХA“z

Ко ме ди ја „Прах“, по 
тек сту Ђер ђа Шпи ра, а 

у ре жи ји Вељ ка Ми ћу но ви
ћа, би ће пре ми јер но из ве
де на 15. но вем бра на Сце
ни „Ра ша Пла о вић“. Ко мад 
јед ног од нај зна чај ни јих са
вре ме них ма ђар ских драм
ских пи са ца, на пи сан 2005, 
ба ви се ту ма че њем од но
са брач ног па ра сред њих 
го ди на, рас тр за ног из ме
ђу ма те ри јал не и мо рал не 
кри зе. Пред ста ва је на ста ла 
у са рад њи На род ног по зо

ри шта у Бе о гра ду и Ша бач ког по зо ри шта, а уло ге ту ма че 
На та ша Нин ко вић (Же на) и Зо ран Цви ја но вић (Му шка
рац). Текст је пре вео Ра до слав Ми лен ко вић, ре ди тељ пот
пи су је и из бор му зи ке, сце но граф је Љу би ца Ми ла но вић, а 
ко сти мо граф Ма ри на Ву ка со вић Ме де ни ца. Пре ми је ра ће у 
Ша бач ком по зо ри шту би ти 20. но вем бра.

М. Б.
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жанzровzскоz одzреzђеzњеz „Роzдо
љуzбаzца“z моzжда,z чак,z блиzжеz
траzгеzдиzјиz неzгоz коzмеzдиzји.z Наz
коzјиzнаzчинzУрzбанzчиzтаzдаzнасz
овоzдеzло,zнаzпиzсаzноzпреzвиzшеz
одzвекzиzпо?
Ур бан нам је на пр вој про

би по ста вио пи та ње: „Хо ће ли 
би ти ра та?“ И сви смо за ћу та ли. 
Ови „ро до љуп ци“ су ви ше ла ко 
пре ва љу ју ту реч пре ко уста, не 
схва та ју ћи да је то најг ну сни ја по
ја ва људ ског по сто ја ња. Као што 
сам већ ре као, чо ве чан ство ола
ко схва та  гу бит ке жи во та. А под 
из го во ром па три о ти зма, ја вља
ју се ул тра на ци о на ли зам, за тим 
фа ши зам и сви они ин стру мен ти 
ко ји ма ша чи ца моћ ни ка ко ри сти 
за ту ца ни на род да до би је сво је де
бе ло пар че ко ла ча. А ра ја то, уз 
по клич, по др жа ва, јер она се за
до во ља ва мр ви ца ма. Су тра мо же 
да не ма ни то га. На вод но, увек 
мо же и го ре. А ако си ло ја лан и 
по слу шан, мо жда до би јеш и мр
ву и по.

zz Гдеzсеzуzчиzтаzвојzтојzприzчиzна
лаzзиz млаzдиz поzеzтаz Леzпрzшићz
коzјиzје,zизzмеzђуzостаzлог,zиzгро
тескzниz хуzшкач,z алиz иz пред
водzникzпоzбуzнеzроzдоzљуzбаzца?
Ле пр шић је отво ре ни зло

твор. Он то при зна је сам на кра ју 
ко ма да, без ика кве гри же са ве сти. 
Он са мо чи ни што је нео п ход но 
да би оства рио свој циљ. Ви ђа ли 
смо у Ср би ји већ та кве ха ри зма
тич не по ли ти ча ре, вр ло су ге стив
не, ко ји ма смо мо жда чак не што 
и по ве ро ва ли, са мо да би се тре
ну так ка сни је ис по ста ви ло да су 
образ про да ли за си ћу. Ле пр шић 
се, ме ђу тим, про дао за фи ну сво

ту. За кљу чак: не ве руј те по ли ти
ча ри ма ни кад да ро ве но се.

zz Коzлиzкоz суz Вамz таzквиz неzга
тивzниz лиzкоzви,z коzјиzмаz частz иz
доzстоzјанzствоz ниzкадz ниzсуz би
лиz јаzчаz страzна,z инzспиzраzтив
ниzзаzиграzње?
Не га тив ци су увек за во дљи ви. 

Мно го их је лак ше осу ди ти не го 
оправ да ти. Ме ђу тим, упра во то 
је за ни мљи во у ве зи са њи ма – да 
на ђеш на чин да их раз у меш. Ни
ко од нас ни је без гре шан. Сва ко
ме се по гла ви мо та ју не ке цр не 
ми сли, а са мо их, ваљ да, ис пра ван 
ка рак тер спре ча ва да се пре тво ре 
у де ло. Јед но став но узмеш тај мр
ски део се бе и даш оно ме ко гле
да. Та ко ђе, сва ки не га ти вац мо ра 
да има не што до бро, као што ју
нак мо ра да има не што ло ше. То 
и јед ном и дру гом да је „тре ћу ди
мен зи ју“.

zz Маzштаzтеzлиzоzодzреzђеzнимzуло
гаzма,zнаzприzмерzнеzкимzзаzкоzјеz
Вамzсеzчиzниzкаоzдаzсуzпиzсаzнеz
саzмоzзаzВас?
Ра ду јем се сва кој на ред ној 

уло зи. Вр ло бр зо сам раз био за
блу де да же лим да ју рим уло ге 
ко је ми слим да ми ле же. Што се 
ли те ра ту ре ти че, на рав но, имам 
сво је фа во ри те. Али, прак са је 
по ка за ла да Ха млет че сто ни је Ха
млет, већ не ка дру га ре ди тељ ска 
за ми сао. Мо же те да во ли те не ку 
уло гу ко ли ко хо ће те, али, ако је 
око вас тим лош, пре се шће вам. 
Ова ко сам „убио две му ве јед ним 
удар цем“ – одр жа вам про фе си о
на ли зам до пен зи је, а од пен зи је 
на да ље не мам за чи ме да жа лим.

Ми ко јан Без бра ди ца

Пре не ко ли ко да на, Па
вле Је ри нић је по стао 

до бит ник На гра де „Пе тар 
Ба ни ће вић“ ко ја се од 2011. 
до де љу је мла дом глум цу/глу
ми ци (до 35 го ди на), ко ји се 
умет нич ки ис та као у пе ри
о ду од 1. но вем бра 2014. до 
31. ок то бра 2015. и ис ка зао 
ви сок про фе си о на ли зам у по
слу и од но су пре ма На род ном 
по зо ри шту. Ово при зна ње, 
ко је су пре ње га до би ли Игор 
Ђор ђе вић, Не над Стој ме
но вић, Ми лош Ђор ђе вић и 
На да Шар гин, до де ље но му 
је за уло гу Де ли Јо ве у „Бе лој 
ка фи“ Алек сан дра По по
ви ћа. „Пе тар Ба ни ће вић је 
сва ка ко је дан од нај зна чај
ни јих глу ма ца у исто ри ји 
На род ног по зо ри шта. Сво
јим ра дом, из у зет ним уло га
ма и вр хун ском умет но шћу, 
обе ле жио је де це ни је срп
ског глу ми шта. Ве ли ка ми је 
част да мо ја пр ва на гра да 
но си име баш овог ве ли ка
на, у по зо ри шту у ко јем сам 
од ра стао. Та ко ђе, ве о ма ми 
им по ну је што сам се на шао у 
из у зет ном дру штву до бит
ни ка ове на гра де. Она је за 
ме не под стрек, ја сан знак да 
по жр тво ва ност, ве ли ки рад 
и про фе си о на ли зам мо ра
ју да бу ду глав но упо ри ште 
сва ког умет ни ка“, из ја вио 
је Је ри нић, који је прекјуче, 
за исту улогу, добио и 
Награду „Томислав Пејчић“ 
за најбољег младог глумца 
на XIII Фестивалу класике 
„Вршачка позоришна јесен“.

Музеј Народног позоришта у Београду. Tел: 328 44 73
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ИЗЛОЖБЕ

• ПРВА ПОСТАВКА 
аутор Зорица Јанковић

• БАЛЕТИ П. И. ЧАЈКОВСКОГ 
НА СЦЕНИ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА У БЕОГРАДУ 

аутор Ана Томић

НУzШИЋzУzВРАzЊУ

Из ло жба Му зе ја на шег на ци о нал
ног те а тра „Бра ни слав Ну шић 

– управ ник На род ног по зо ри шта у 
Бе о гра ду (1900–1902)“, аутор ки Мир
ја не Ода вић и Је ли це Сте ва но вић, го
сто ва ла је на ово го ди шњим Бо ри ним 
да ни ма у Вра њу. У кра ћем обра ћа њу 
пу бли ци Сте ва но ви ће ва је под ву кла да 
је Ну шић то ком свог крат ког ру ко во
ђе ња бе о град ским те а тром по себ ну па
жњу по све тио до ма ћем драм ском тек
сту, а на ро чи то по нов ном из во ђе њу 
„Ко шта не“. Пра и звед ба овог ко ма да је 
би ла не по сред но пред Ну ши ће во име
но ва ње, али је под ње го вом упра вом 
из ве де на но ва, из ме ње на вер зи ја дра ме ко ја ће у мно го ме 
обе ле жи ти наш на ци о нал ни ре пер то ар у по то њим де це
ни ја ма. Из ло жба је би ла по ста вље на у Град ској га ле ри ји, а 
отво рио ју је 21. ок то бра Жељ ко Ху бач, председник Умет
нич ког савета овог фе сти ва ла.

Р. П. Н.

ШКОЛСКИzЧАС

Глу мац На род ног по зо
ри шта Ми хаи ло Ла ђе

вац већ ду же од су ству је са 
на ше сце не али и из на ше 
зе мље – већ две го ди не он 
жи ви у Оклан ду, на Но
вом Зе лан ду, где при пре ма 
док тор ски рад, али и по
вре ме но ра ди са сту ден ти
ма по зо ри шне умет но сти 
на Вај ка то уни вер зи те ту. 
То ком кра ће по се те свом 
род ном Бе о гра ду, он ће 10. 
но вем бра у Му зе ју На род
ног по зо ри шта, у окви ру ци клу са „Школ ски час“ го во ри ти 
мла ди ма о свом бо рав ку на дру гом кра ју све та, та мо шњем 
по зо ри шту, шко ли, свом од но су пре ма те а тру...

Р. П. Н.

ИЗЛОЖБА – ОТВАРАЊЕ
9. 11 | 18.30 БАЛЕТИ П.И.ЧАЈКОВСКОГ НА СЦЕНИ
НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА У БЕОГРАДУ
(поводом 175 година од рођења), аутор Ана Томић

ШКОЛСКИ ЧАС
10. 11 | 12.00 MИХАИЛО ЛАЂЕВАЦ, драмски уметник

КОНЦЕРТИ
12. 11 | 18.00 РОМСКЕ БАЛАДЕ – Наташа Тасић Кнежевић,
сопран и Саша Кнежевић, клавир 
19. 11 | 18.00 ВЕЧЕ КАМЕРНЕ МУЗИКЕ – Трио „Sentimento“

ЧИТАЛИШТЕ–ПОЗОРИШТЕ 
13. 11 | 19.30 Бранислав Нушић, ПРИПОВЕТКЕ ЈЕДНОГ
КАПЛАРА, у извођењу драмског уметника Зорана Ћосића и
Нине Ћосић (обоа)
18. 11 | 19.30 монодрама СТРАХ ОД ЉУБАВИ по роману
Лепосаве Јовановић, у извођењу драмске уметнице
Соње Јауковић

ОТВОРЕНА ВРАТА
14. 11 | 12.00

КОНЦЕРТИ – ФМУ у Музеју 
16. 11 | 18.00 НА МЕСЕЧИНИ – концерт студената
Студијског програма за дувачке инструменте

ПРЕДСТАВЉАМО МЛАДЕ 
24. 11 | 18.00 КОНЦЕРТ малих виртуоза Музичке школе
„Јосиф Маринковић“
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Уло гом Оте ла, на
слов ног ју на ка у 
Вер ди је вој опе ри 
на ста лој пре ма исто
и ме ној дра ми Ви

ли ја ма Шек спи ра, те нор Ду шан 
Пла зи нић про сла ви ће две де це ни
је умет нич ког ра да. Пред ста ва ће 
пре ми јер но би ти из ве де на на Ве
ли кој сце ни 22. но вем бра, на Дан 
На род ног по зо ри шта, 
под ди ри гент ском 
упра вом Ане Зо
ра не Бра јо вић и у 
ре жи ји го ста из 
Ита ли је Па о ла 
Ба јо ка. 

zz В е р zд иz
јеz наzпи
саоz улоzгуz
огромzногz
в о zк а л zн о гz
диzјаzпаzзоzнаz
иz драмzскеz
изzраzжајzноzсти.z Каzкваz суz Ваzшаz
исzкуzстваz тоzкомz спреzмаzњаz теz
веzоzмаz теzшкеz иz слоzжеzнеz роzлеz
коzјаz предzстаzвља,z моzжда,z иz је
данzодzнајzвеzћихzисzпиzтаzзаzсва
когzтеzноzра?
„Оте ло“ је, пре ма мом ми шље

њу, сва ка ко нај бо ља и нај де таљ ни је 
на пи са на Вер ди је ва опе ра у ко ју је 
он уло жио све сво је зна ње и ис ку
ство. Што се ти че са ме уло ге, њу 
сва ко до но си на свој на чин. Што 
би ре као мој про фе сор Звон ко Кр
не тић, „сва ка пти ца сво јим гла сом 
пе ва“, та ко да ћу се и ја тру ди ти да 
то исто ура дим. У сва ком слу ча ју, 
Оте ло је мно го те жи и зах тев ни ји 
са ин тер пре та тив не, не го са во кал
не стра не. На при мер, у јед ном тре
нут ку мо раш да ис ка лиш сав свој 
бес и да га по том су прот ста виш 
мо мен ти ма ве ли ке љу ба ви ко ју он 
осе ћа пре ма Де зде мо ни. Да кле, у 
овој опе ри је нај ве ћи про блем, за
пра во, ка ко су зби ти и су здр жа ти 
емо ци је, а да оне не ште те во кал ној 
де о ни ци ко ја би тре ба ло да се от пе
ва. Ре ци мо, во кал на де о ни ца Ра да
ме са у „Аиди“ је те жа не го она ко ју 
има Оте ло. Са дру ге стра не, тај лик 
ни је то ли ко ви ше сло јан као што је 
слу чај са Оте лом.

zz Славzниz Енzриzкоz Каzруzзо,z јеzданz
одz најzвеzћихz теzноzраz свихz вре
меzна,zниzкаzдаzниzуzједzнојzпред
стаzвиzужиzвоzниzјеzпеzваоzтуzуло
гу.zПоzстоzјиzсаzмоzаудиоzсниzмакz
реzаzлиzзоzванz уz једzномz њуzјор
шкомzстуzдиzју,z1914.z
Да, знам. Би ло је чак и не ких 

„те о ри ја“ ка ко се, за пра во, ни
је усу дио да је пе ва. Чи сто сум
њам да он ни је имао хра бро сти 
да се ухва ти у ко штац са Оте
лом. Си гу ран сам да ни је у пи та
њу страх, већ, ве ро ват но, сплет 
од ре ђе них окол но сти. Не тре ба 

смет ну ти с ума да је реч о ве ли ком 
и сјај ном умет ни ку ко ји је от пе вао 
све мо гу ће што те нор мо же да пе
ва у свом фа ху. У сво јој би о гра фи ји 
„Мо јих пр вих 40 го ди на ка ри је ре“, 
Пла си до До мин го се, из ме ђу оста
лих, при се тио на рав но и те уло ге, 
ко ју је пр ви пут от пе вао са 35 го
ди на. Го во ри ли су му, та да, ка ко 
он уоп ште ни је за њу, јер је она као 
на пи са на за Дел Мо на ка ко ји има 
мно го ве ћи, „драм ски ји“ глас од 
ње га. Ме ђу тим, и Дел Мо на ко је 
имао слич них про бле ма ка да је по
чи њао да пе ва ту уло гу. Мно ги су га 
под се ћа ли да је њу на сце ни не за бо
рав но до ча рао чу ве ни Ра мон Ви нај 
и да то ни ко бо ље од ње га не мо же 
да ура ди. Опет, кад је Ви нај по чи
њао, ње му су по ми ња ли Мар ти не
ли ја... У сва ком слу ча ју, чи ње ни ца 
је да је у пи та њу за и ста ве ли ка уло га 
и да је ве о ма иза зов на за сва ког те
но ра. 

zz Чуzвеzниz верzдиzјанzскиz теzнорz
Карzлоz Берzгонzциz једzномz при
лиzкомzјеzизzјаzвиоzдаzкодzВерzди
јаzсвеzтаzкоzлеzпоzпиzшеzдаzвамzнеz
преzоzстаzјеzниzштаzдруzгоzосимzдаz
тоz„саzмо“zпроzчиzтаzтеzиzдаzсеzто
гаzприzдрzжаzваzте?
Вер ди је је дан од мо јих оми ље

них ком по зи то ра. Да, на рав но, сла
жем се са том тврд њом. Му зич ка 
пар ти ту ра са тек стом је „све то пи
смо“ и сва ко од нас мо ра 99 по сто 
да се при др жа ва то га. Ме ђу тим, 
по сто ји раз ли ка у ту ма че њу уло ге, 
ни је нео п ход но (а ни мо гу ће) да 
сва ко од нас до не се је дан те исти 
лик на иден ти чан на чин. Сва ко од 
нас мо ра да уло зи пре да део се бе, 
свог би ћа, сво је лич но сти… Упра
во су то оне раз ли ке, фи не се, ко је 
љу ди при ме ћу ју и ко је нам ука зу ју 
да од ре ђе ни пе вач има „оно не
што“, то јест да на по се бан на чин 

ИН ТЕР ВЈУ | ДУ ШАН ПЛА ЗИ НИЋ

Отелoјеврхунацмојекаријере

Уло гом Оте ла, на
слов ног ју на ка у 
Вер ди је вој опе ри 
на ста лој пре ма исто
и ме ној дра ми Ви

ли ја ма Шек спи ра, те нор Ду шан 
Пла зи нић про сла ви ће две де це ни
је умет нич ког ра да. Пред ста ва ће 
пре ми јер но би ти из ве де на на Ве
ли кој сце ни 22. но вем бра, на Дан 
На род ног по зо ри шта, 
под ди ри гент ском 
упра вом Ане Зо
ра не Бра јо вић и у 
ре жи ји го ста из 
Ита ли је Па о ла 
Ба јо ка. 

z В е р zд иz
јеz наzпи
саоz улоzгуz
огромzногz
в о zк а л zн о гz
диzјаzпаzзоzнаz

Отелoјеврхунацмојекаријере
Кла сич но де ло не мач ког ро

ман ти зма – „Ма ри ја Стју арт“ Фри
дри ха Ши ле ра, уско ро ће по ста ти 
део драм ског ре пер то а ра Ве ли ке 
сце не. Ре жи ја је по ве ре на мла дом 
и та лен то ва ном Ми ло шу Ло ли ћу, 
а на пре ми јер ном из во ђе њу пла
ни ра ном за 2. де цем бар, гле да ће мо 
Се ну Ђо ро вић (Ма ри ја Стју арт), 

На ду Шар гин (Ели за бе та), Гој ка 
Ба ле ти ћа (Еј ми јес По лит), Ми ло
ша Ђу ро ви ћа (Мор ти мер), Бран
ка Ви да ко ви ћа (Ви ли јем Се сил), 
Ива на Бо сиљ чи ћа (Ро берт Да дли), 
Не бој шу Кун да чи ну (Џорџ Тол
бот) и Зо ра на Ћо си ћа (Ви ли јем 
Де ви сон).

Го во ре ћи о ак ту ел но
сти ово га ко ма да на пи са
ног 1800, Ло лић у из ја ви за 
„По зо ри шне но ви не“ ка
же да „Ши ле ро ва ‘Ма ри ја 
Стју арт’ за слу жу је да бу де 
на ре пер то а ри ма сву да и у 
сва ком вре ме ну... То је др
ска фан та зи ја ба зи ра на на 
исто риј ским чи ње ни ца ма, 
по е ти зо ва на по лу и сти ни та 
коб на при ча о мо ћи то јест 
не мо ћи, о ма ни пу ла ци ји и 
ко ри сти, о ‘над зи ра њу и ка
жња ва њу’, а ка да се за гле да
мо ду бље у чо ве ка: при ча о 
стра ху, гр чу, без из ла зу, са мо ћи. Ту 
се људ ско рас та че у по ли тич ком, 
па отуд то ли ко три лер ских обр та; 
сам на слов на ја вљу је и ме ло драм
ско, али бу ду ћи да се ба ви мо тра
ге ди јом, ни је реч са мо о ак ту ел
ним зна че њи ма, већ, мо жда, пре о 
искон ским сфе ра ма и при зи ва њу 
ми то ло шког. Иако се ов де ви
спре но про го ва ра о вла сти, ни сам 
склон то ме да кла сич ну драм ску 
књи жев ност до дат но ак ту е ли
зу јем, или да ба вље ње драм ским 
на сле ђем ра чу нам у днев но по ли
тич ки ан га жман. За пра во, ве ру
јем да сцен ско ства ра ла штво но си 
пре врат нич ку сна гу ко ја на ди ла
зи пи та ње но вин ске ак ту ел но сти. 

Сце на је про стор по ли тич ког са ма 
по се би, а драм ско по зо ри ште је 
ме сто оку пља ња и го вор ни штва, 
ме сто ре у спо ста вља ња од но са 
и ре де фи ни са ња ко му ни ка ци је. 
Пре о ста је нам пи та ње: чи ме сцен
ско уоп ште мо же да се ба ви, осим 
љу ди ма и по ли ти ком“, ре као је 
Ло лић.

Ши лер је у овом 
ко ма ду при ка зао су
коб Ели за бе те од Ен
гле ске и шкот ске кра
љи це Ма ри је Стју арт, 
на стао због сукоба две 
ве ре, ка то ли чан ства и 
про те стан ти зма, као 
и по след ње да не не
срећ не кра љи це, на кон 
смрт не пре су де. „Иако 
је ово вр ло по ли тич ки 
обо је на при ча, ме ни 
је у њој, за пра во, ин
спи ра тив ни је све оно 
што ни је по ли тич ко. 
Кон крет но, ми слим на 
ин ди ви ду ал не, изо ло
ва не и ве о ма ком пли
ко ва не људ ске дра ме, 
као и на су сре те ко ји 
се исто риј ски ни ка да 

ни су до го ди ли. На два ја ка и пот
пу но раз ли чи та жен ска прин ци па 
ко ја не мо гу да бу ду у исто вре ме, 
на истом ме сту. Же лим да по ку
шам да раз у мем све те исто риј ске 
ха ри зма тич не лич но сти као љу де 
од кр ви и ме са, са свим њи хо вим 
ма на ма и вр ли на ма“, об ја шња ва 

Се на Ђо ро вић. Њој је по ве рен лик 
на слов не ју на ки ње Ма ри је Стју
арт, ко ју је ње на ро ђа ка, ен гле ска 
кра љи ца Ели за бе та, осу ди ла на 
смрт: „На оп штем пла ну, Ма ри ја 
се хра бро бо ри до кра ја за јед ну 
про шлу ствар. Зе мља је, по ње ном 
ми шље њу, ве за на за вла да ра, а не 
вла дар за зе мљу. У Ели за бе ти ном 
слу ча ју, си ту а ци ја је са свим обр ну
та и за то она по бе ђу је у исто ри ји. 
Ма ри ја вла сти тој зе мљи оста вља 
са мо ле ген ду свог жи во та и на ста
вља да жи ви у пе сми и ле ген ди. На 
лич ном пла ну има мо са свим дру
га чи ју си ту а ци ју. Стју ар то ва жи ви 
сво ју жен стве ност до кра ја и оста
вља на след ни ка ко ји ће ко нач но 

спо ји ти Шкот ску и Ен гле ску под 
јед ну кру ну, на сле ђе ну од са ме 
Ели за бе те ко ја, пак, с дру ге стра не, 
у пот пу но сти ка стри ра сво ју жен
стве ност за рад кру не и не оста вља 
на след ни ке за со бом“, ка же на ша 
са го вор ни ца.

Ели за бе та је осо ба ко ја не са
мо да не под но си ри вал ство, не го 
ни би ло ка кву по ми сао да је не ко 
мо же угро зи ти. Због то га је гру ба, 
охо ла и су ро ва. Са том кон ста та
ци јом сла же се и На да Шар гин: 
„Она је, као лик, ве о ма ком плек
сна и, на рав но, ин спи ра тив на за 
ис тра жи ва ње. На дам се да ће та
ква би ти и за игру, ка да за вр ши мо 
про бе и стиг не мо до пре ми је ре. 
У сва ком слу ча ју, ме не ве о ма за
ни ма ју Ели за бе ти на ду бо ка бол и 
уса мље ност“, от кри ва нам Шар ги
но ва и до да је да јој се ко мад по себ
но до па да за то што је Ши лер у ње
му отво рио мно ге те ме пи шу ћи „о 
све му и сва че му“ – о ам би ци ји и 
же љи за вла шћу и по зи ци јом мо
ћи, о смр то но сној жен ској су је ти, 
о тра гич ним де тињ стви ма и жи
во ти ма, о стра ху, усу ду, ну жно сти, 
сна зи, сла бо сти...

Зо ран Ћо сић, ко ји ће игра ти 
лик др жав ног се кре та ра Ви ли је
ма Де ви со на, оце њу је да Ши лер 
на ма е стра лан на чин раз от кри ва 
ме ха ни зме по ли тич ких ига ра у 
не пре кид ној бор би за осва ја ње и 
очу ва ње вла сти, ка ко по је дин ца 
та ко и ин те ре сних гру па: „На рав
но да је овај текст у ди рект ној ве зи 

са вре ме ном у ко јем жи ви мо, јер 
по ме ну ти ме ха ни зам, ко ји нам са
да већ др ско и не при кри ве но иде
о ло шким обра сци ма кро ји жи во
те на гло бал ном ци ви ли за циј ском 
ни воу, има свој по че так упра во у 
вре ме ну о ко јем го во ре Ши ле ров 
текст и на ша пред ста ва, а то је до
ба вла да ви не кра љи це Ели за бе те. 
По ли тич ки па до ви свих ју на ка 
овог ко ма да, њи хов гу би так дру
штве них по зи ци ја, а нај че шће и 
соп стве них гла ва, по ка зу ју гру бо 
на лич је по ли тич ког ме ха ни зма у 
ко јем не по сто је хе ро ји, већ са мо 
слу ге са не из ве сним ро ком упо
тре бе“, сма тра Ћо сић.

Ми ко јан Без бра ди ца

ПО ЧЕ ЛЕ ПРО БЕ ШИ ЛЕ РО ВЕ „МА РИ ЈЕ СТЈУ АРТ“

Омоћиинемоћи
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Вер ди је вог „Оте ла“ бе
о град ска штам па пр
ви пут по ми ње дав не 
1886. као но во де ло 
ко је ве ли ки Ита ли јан 

ком по ну је, а по том жи во пра ти 
при пре ме и пра и звед бу у ми лан
ској Ска ли ја ну а ра иду ће го ди не. 
Ово из во ђач ки ве о ма зах тев но 
дело пр ву пре ми је ру на сце ни 
На род ног по зо ри шта у Бе о гра
ду је до жи ве ло све га осам го ди на 
по зва нич ном осни ва њу Опе ре, 
12. де цем бра 1928. Ли бре то 
Ари га Бо и те пе ван је у 
пре во ду Ми ли во ја Ст. 
Пре ди ћа, ди ри го вао 
је Иван Бре зов
шек, пред ста ву 
је ре жи рао пр
ви пе вач Зден
ко Книтл, а 
с ц е  н о  г р а ф 
и ко сти мо
граф је био 
С т а  н и  с л а в 
Бе ло жан ски. 
Уло гу Оте ла 
је ту ма чио гост 
из Ита ли је Сан
то Мон те ла у ри, 
Ја го је био Па вле 
Хо лот ков, Де зде
мо ну је пе ва ла Ма ри
ја Жа лу до ва, а у оста лим 
уло га ма су на сту пи ли Дра гу
тин Пе тро вић (Ка сио), Ми ло рад 
Ми лу ти но вић (Ро дри го), Алек
сан дар Три фу но вић (Ло до ви ко), 
Бо ра Сте фа но вић (Мон та но), Ва
си ли је Шум ски (Гла сник), Љу би
ца Сфи ло гој (Еми ли ја). 

Го то во по пра ви лу не у јед на че
на, па че сто и опреч на ми шље ња 
кри ти ча ра овог пу та се углав ном 
сла жу да је пред ста ва у це ли ни ве
о ма ус пе ла: „опе ра је из ве де на пр
во кла сно“; „леп успех“; из во ђе ње 
„до стој но при зна ња“; „ко рак на
пред у раз во ју на ше Опе ре“... бе ле
же ре цен зен ти. Са мо по је ди ни се 
бла го огра ђу ју од ових хва ло спе ва 
кон ста ту ју ћи да се још увек осе
ћа „мла дост“ опер ског ан сам бла. 
Нај ве ће за слу ге за ова кав успех се 
при пи су ју „из вр сном“, „са ве сном 
и пре ци зном“ ди ри ген ту „чвр
сте ру ке“. Кри ти ка да ље при ме
ћу је ка ко је ко стим „сти ли зо ван“, 
док је у кре и ра њу де ко ра ина че 
из у зет но та лен то ва ни умет ник 
Бе ло жан ски био спу тан те жња
ма упра ве да уште ди, те су дру ги 
и тре ћи чин би ли „скр пље ни... из 
дра ме и без сја ја“. Оце не ре жи је су 
се кре та ле од про це не да се „др жа
ла ста рих до брих тра ди ци ја“ до: 
„стил ска ре жи ја г. Кни тла зна чи 
де фи ни тив но утвр ђи ва ње ње го
вог ре ди тељ ског ре но меа“. 

Го сту ју ћи те нор је по де лио 
кри ти ку – док јед ни твр де ка ко 
се ни је ни тру дио да уло гу Оте ла 

и глу мач ки до не се, па је чак ни је 
ва ља но ни на у чио већ ју је до нео 
у ма ни ру, „ру ти нер ски“ и „пре
нео на рам пу“ из ну ђу ју ћи „апла
уз за се бе“, дру ги кон ста ту ју да је, 
има ју ћи у ви ду „ко ли ко су рет ки 
те но ри ко ји се мо гу по ду хва ти
ти те шке пар ти је Оте ла... пот пу
но ус пео“, док му тре ћи ода ју све 
по ча сти: „Са сво јим ју жњач ким 
тем пе ра мен том дао нам је јед ну 

од лич ну ин тер пре та ци ју. Ње гов 
сна жни и обим ни глас ла ко се 
кре тао од нај не жни јих љу бав них 
из ли ва, до па рок си зма љу бо мо ре. 
У игри бес пре ко ран, са до бром 
ма ском и ми ми ком“. 

Ма ри ја Жа лу до ва је оправ да
ла ви со ка оче ки ва ња. Де зде мо

ну је оства ри ла сво јим по зна тим 
гла сом „кри стал не чи сто те“, и 
пе вач ки и глу мач ки бес пре кор
но: „Во кал но сјај на, глу мач ки 
убе дљи ва, ин тим но сти ли зо ва на 
и ду бо ко про жи вље на“ – је дан је 
ме ђу слич ним ко мен та ри ма овог 
ње ног оства ре ња. Кри ти ка се, ме
ђу тим, не сла же у оце ни Па вла 
Хо лот ко ва. Ко мен та ри се кре ћу 
из ме ђу две крај но сти, од оце не да 
је „остао на по вр ши ни у окви ру 

опер ског ша бло на“ до кон ста
та ци је да му је Ја го јед на 

од нај бо љих кре а ци ја; 
од по хва ла ње го

вом ба ри то ну ко
ји је „увек ме

тал ног зву ка“ 
до оце не да 
„у ње го вом 
гла су не ма 
ни до вољ
но бо је ни 
сна ге“, те 
да „на свим 
драм ским 
м е  с т и  м а 

ње гов глас и 
по ред фор си

ра ња ни је имао 
про дор но сти“; 

од кон ста та ци је да 
уло га об је ди њу је „су

му ње го вих из вр сних 
пе вач ких ква ли те та“ до оне 

да „ни је во кал но за до во љио“; од 
по хва ле „ја сној дик ци ји“ до под
вла че ња ка ко би мо рао да обра
ти па жњу на „зах те ве срп ског је
зи ка“; ње гов Ја го се оце њу је као 
ком би на ци ја Ме фи ста и То ни ја 
а ње го ва глу ма као „ша блон ска и 
те а трал на“, али и као „од лич на“. 

Ме ђу ту ма чи ма ма њих уло га, 
ко ји су пре ма оп штој оце ни ус пе
ли „да це ли на са чу ва сво ју озбиљ
ну ли ни ју“, на ро чи то су се ис ти
ца ли мла ди Дра гу тин Пе тро вић 
при род но шћу глу ме те „звон ким 
гла сом и ла ко ћом у пе ва њу и дик
ци ји“ и Алек сан дар Три фу но вић 
ко ји је „имао пун гла сов ни успех 
и глу мач ки је био бес пре ко ран“. 
Исто та ко „бес пре кор на“ је би ла 
и Еми ли ја Љубице Сфи ло гој, те 
кри ти ка жа ли што јој ро ла ни је 
би ла ве ћа ка ко би још ви ше „раз
ви ла свој ле пи глас и пе вач ке спо
соб но сти“.

Кри ти ка бе ле жи и да се пу
бли ка „за гре ја ла за пре ми је ру, 
иако ни је ис пу ни ла са лу“. Да ли 
пу бли ка ни ка сни је ни је до ла зи ла 
у ве ћем бро ју, или је за кра так век 
ове по став ке би ла од го вор на чи
ње ни ца да у ан сам блу ни је би ло 
драм ског те но ра, тек – пред ста ва 
је до кра ја те се зо не од и гра на још 
5 пу та, што је био и крај сцен ског 
жи во та пр ве по став ке „Оте ла“ на 
сце ни На род ног по зо ри шта. 

Је ли ца Сте ва но вић

У СУ СРЕТ ОПЕР СКОЈ ПРЕ МИ ЈЕ РИ

ОнашемпрвомОтелу

Дру гу по став ку „Оте
ла“ пот пи су ју Јо

сип Ку лун џић и ма е стро 
Иван Бре зов шек 4. но вем
бра 1936, за ко јом сле де: 
но ва Ку лун џи ће ва ре жи ја 
1. ју ла 1953. са ма е стром 
Кре ши ми ром Ба ра но ви
ћем ко ји је ди ри го вао и 
пре ми је ру ре жи је Мла де
на Са бљи ћа од 16. но вем
бра 1960, па пре ми је ра 9. 
ок то бра 1985. под му зич
ким вођ ством го ста Кор
не ла Тра и ле скуа у ре жи ји 
Де ја на Ми ла ди но ви ћа, 
за тим по вра так ре жи
је Мла де на Са бљи ћа, али 
са Ни ко ла јем Жли ча ром 
за ди ри гент ским пул том 
25. ју на 1988. и нај зад ре
жи ја Бо ри сла ва По по ви
ћа 19. ок то бра 1993, под 
ди ри гент ском упра вом 
Јо ва на Ша ј но ви ћа. 

На род ног по зо ри шта у Бе о гра
ду је до жи ве ло све га осам го ди на 
по зва нич ном осни ва њу Опе ре, 
12. де цем бра 1928. Ли бре то 
Ари га Бо и те пе ван је у 
пре во ду Ми ли во ја Ст. 
Пре ди ћа, ди ри го вао 
је Иван Бре зов
шек, пред ста ву 
је ре жи рао пр
ви пе вач Зден
ко Книтл, а 
с ц е  н о  г р а ф 
и ко сти мо
граф је био 
С т а  н и  с л а в 
Бе ло жан ски. 
Уло гу Оте ла 
је ту ма чио гост 
из Ита ли је Сан
то Мон те ла у ри, 
Ја го је био Па вле 
Хо лот ков, Де зде
мо ну је пе ва ла Ма ри
ја Жа лу до ва, а у оста лим 
уло га ма су на сту пи ли Дра гу
тин Пе тро вић (Ка сио), Ми ло рад 
Ми лу ти но вић (Ро дри го), Алек
сан дар Три фу но вић (Ло до ви ко), 

тем пе ра мен том дао нам је јед ну из ме ђу две крај но сти, од оце не да 
је „остао на по вр ши ни у окви ру 

опер ског ша бло на“ до кон ста
та ци је да му је Ја го јед на 

од нај бо љих кре а ци ја; 
од по хва ла ње го

вом ба ри то ну ко
ји је „увек ме

тал ног зву ка“ 
до оце не да 
„у ње го вом 
гла су не ма 
ни до вољ

драм ским 
м е  с т и  м а 

ње гов глас и 
по ред фор си

ра ња ни је имао 
про дор но сти“; 

од кон ста та ци је да 
уло га об је ди њу је „су

му ње го вих из вр сних 
пе вач ких ква ли те та“ до оне 

да „ни је во кал но за до во љио“; од 
по хва ле „ја сној дик ци ји“ до под
вла че ња ка ко би мо рао да обраДру гу по став ку „ОтеДру гу по став ку „ОтеД

ИН ТЕР ВЈУ | ДУ ШАН ПЛА ЗИ НИЋ

Отелoјеврхунацмојекаријере
про жи вља ва не ку уло гу и вр ло се 
лич но од но си пре ма њој док је ин
тер пре ти ра на сце ни. 

zz Поzстоzјеzли,zосимzВерzдиzја,zјошz
неzкиz комzпоzзиzтоzриz коzјиzмаz сеz
диzвиzтеzиzуzчиzјимzопеzраzмаzво
лиzтеzдаzпеzваzте?
Обо жа вам ком по зи то ре ве

ри сте. Ве о ма во лим, це ним и по
шту јем Пје тра Ма ска њи ја и ње го
ву „Ка ва ле ри ју ру сти ка ну“, по том 
Ум бер та Ђор да на са пре див ном 
опе ром „Ан дре Ше ни је“, па Ру ђе ра 
Ле он ка ва ла и „Па ја це“… На рав но, 
обо жа вам и Пу чи ни ја. Ве ри стич
ку опе ру во лим за то што је она без 
оп штих ме ста и што при ка зу је до
га ђа је, на ви ке и оби ча је из жи во та 
обич них љу ди, а не са мо оних из 
ви со ких сло је ва дру штва. 

zz Даz лиz стеz имаzлиz узzоzреz уz
пеzвачzкомzсмиzслу?

Фран ко Ко ре ли је на пр вом 
ме сту. Он ни је са мо нај бо љи те нор, 
не го и пе вач. Сва ка част Ка ру зу, 
Дел Мо на ку, Па ва ро ти ју…. Сви 
су они сјај ни те но ри, али Ко ре ли 

је нај бо љи. Он је пе вач за сва вре
ме на. Имао је са вр ше ну бо ју гла са, 
фе но ме нал ну тех ни ку, фан та стич
ну ха ри зму. 

zz Наz сцеzниz Наzродzногz поzзоzри
штаz деzбиzтоzваzлиz стеz наz треzћојz
гоzдиzниzстуzдиzја,zулоzгомzРоzдол
фаzуzПуzчиzниzјеzвимz„Боzеzмиzма“.z
Саzкаzквимzсеzемоzциzјаzмаzдаzнас,z
двеz деzцеzниzјеz каzсниzје,z сеzћаzтеz
тогzнаzстуzпа?z
Ја сам на тре ћој го ди ни по стао 

члан Опер ског сту ди ја и то је би ла 
не ве ро ват на сре ћа за ме не. Уочи 
пред ста ве био сам ја ко уз бу ђен, 
осе ћао сам ве ли ку од го вор ност, а 
имао сам и тре му, иако не пре ве ли
ку. То је ви ше она по зи тив на тре ма 
с об зи ром на то да су ми „Бо е ми“ 
би ли пр ва ауди ци о на пред ста ва. 
На том из во ђе њу сам пе вао са сјај
ним ко ле га ма и ко ле ги ни ца ма, ко
је сам гле дао у пред ста ва ма ко је су 
та да би ле на ре дов ном опер ском 
ре пер то а ру На род ног по зо ри шта. 
Ствар но ми је би ла из у зет на част 
да са сви ма њи ма бу дем на сце ни. 
Све је про шло у нај бо љем ре ду, а 

го ди ну да на по сле то га при мљен 
сам у стал ни ан га жман. И ево, тра
јем већ пу них 20 го ди на. 

zz Уz томz пеzриzоzдуz стеz наz маzтич
нојz сцеzниz остваzриzлиz чиzтавz
низz главzнихz улоzгаz уz Пуzчиzни
јеzвим,z Верzдиzјеzвим,z Доzниzце
тиzјеzвим,z Моzцарzтоzвимz иz опе
раzмаz друzгихz комzпоzзиzтоzра.z
Гоzстоzваzлиz стеz шиzромz бивzшеz
Јуzгоzслаzвиzје,z имаzлиz стеz бројzнеz
успеzхеz наz иноzстраzнимz опер
скимzсцеzнаzма,zнаzроzчиzтоzонимz
феzстиzвалzским,z пеzваzлиz стеz саz
Ћеzћиzлиzјомz Гаzздиzјом,z Елиzномz
Гаzранzчом,z биzлиz стеz поzбедzникz
преzстиzжногz оперzскогz Такzми
чеzњаz„ЂуzзеzпеzдиzСтеzфаzно“zнаz
Сиzциzлиzји,z већz гоzдиzнаzмаz стеz уz
стаzтуzсуz прzваzкаz Опеzре…z Штаz
смаzтраzтеzврzхунzцемzсвоzјеzдоzса
даzшњеzкаzриzјеzре?
Уло гу Оте ла. Она је за и ста вр

ху нац мо је до са да шње ка ри је ре и 
ве о ма сам сре ћан што ћу баш том 
уло гом про сла ви ти овај ју би леј – 20 
го ди на пе ва ња. Не ћу да ка жем ра
да, као што би ре кле не ке мо је ко
ле ге, не го баш пе ва ња. Јер, ја овај 
по сао не до жи вља вам као рад. За
и ста је ве ли ки успех ући у стал ни 
ан га жман јед не опер ске ку ће као 
што је на ше На род но по зо ри ште, а 
по том и оп ста ти то ли ко ду го. 

zz Коzјиz биz моzглиz биzтиz слеzдеzћиz
изаzзоzвиzпоzслеzОтеzла?
У Пу чи ни је вом ре пер то а ру ми 

не до ста ју уло ге у две пред ста ве ко
је, на жа лост, ни су из во ђе не од кад 
сам ја у ан сам блу. То су ви тез Де 
Гри је из „Ма нон Ле ско“ и, на рав но, 
принц Ка лаф у „Ту ран до ту“. Во лео 
бих да пе вам и на слов ну уло гу у 
Ђор да но вој опе ри „Ан дре Ше ни је“. 
Искре но се на дам да ће у не кој бли
жој бу дућ но сти бар јед на од те три 
пред ста ве би ти по ста вље на на наш 
ре пер то ар.

zz Даz лиz јуzбиzлејz проzслаzвљаzтеz саz
осеzћаzњемz даz стеz заzдоzвољzниz
онимzштоzстеzпоzстиzглиzуzпрет
ходzнеz двеz деzцеzниzјеz или,z пак,z
миzслиzтеzдаzстеzмоzглиzдаzураzди
теzиzвиzшеzодzтоzга?z
Ве о ма сам за до во љан. Сто по

сто. Ве ро ват но сам мо гао да ура дим 
и ви ше, али се не оп те ре ћу јем ти ме. 
Ве руј те ми да, ка да бих све ово мо
рао по но во да про жи вља вам, ни
шта не бих ме њао. Оства рио сам 
ре пер то ар ко ји пред ста вља, она ко, 
школ ски при мер по сте пе ног раз
во ја јед ног те но ра – од Мо цар то ве 
„Ча роб не фру ле“, пре ко „Тра ви ја
те“, „Ри го ле та“, „Бо е ма“, „Ка ва ле
ри је ру сти ка не“, „Па ја ца“… па све 
до „Оте ла“. На ре пер то а ру тре нут
но имам 19 уло га. То је ствар но ве
ли ки ка пи тал, ко ји ми мно го зна чи.

Ми ко јан Без бра ди ца

Отелoјеврхунацмојекаријере
про жи вља ва не ку уло гу и вр ло се 
лич но од но си пре ма њој док је ин
тер пре ти ра на сце ни. 

z Поzстоzјеzли,zосимzВерzдиzја,zјошz
неzкиz комzпоzзиzтоzриz коzјиzмаz сеz
диzвиzтеzиzуzчиzјимzопеzраzмаzво
лиzтеzдаzпеzваzте?
Обо жа вам ком по зи то ре ве

ри сте. Ве о ма во лим, це ним и по
шту јем Пје тра Ма ска њи ја и ње го
ву „Ка ва ле ри ју ру сти ка ну“, по том 
Ум бер та Ђор да на са пре див ном 
опе ром „Ан дре Ше ни је“, па Ру ђе ра 
Ле он ка ва ла и „Па ја це“… На рав но, 
обо жа вам и Пу чи ни ја. Ве ри стич
ку опе ру во лим за то што је она без 
оп штих ме ста и што при ка зу је до
га ђа је, на ви ке и оби ча је из жи во та 
обич них љу ди, а не са мо оних из 
ви со ких сло је ва дру штва. 

z Даz лиz стеz имаzлиz узzоzреz уz
пеzвачzкомzсмиzслу?

Фран ко Ко ре ли је на пр вом 

го ди ну да на по сле то га при мљен 
сам у стал ни ан га жман. И ево, тра
јем већ пу них 20 го ди на. 

z Уz томz пеzриzоzдуz стеz наz маzтич
нојz сцеzниz остваzриzлиz чиzтавz
низz главzнихz улоzгаz уz Пуzчиzни
јеzвим,z Верzдиzјеzвим,z Доzниzце
тиzјеzвим,z Моzцарzтоzвимz иz опе
раzмаz друzгихz комzпоzзиzтоzра.z
Гоzстоzваzлиz стеz шиzромz бивzшеz
Јуzгоzслаzвиzје,z имаzлиz стеz бројzнеz
успеzхеz наz иноzстраzнимz опер
скимzсцеzнаzма,zнаzроzчиzтоzонимz
феzстиzвалzским,z пеzваzлиz стеz саz
Ћеzћиzлиzјомz Гаzздиzјом,z Елиzномz
Гаzранzчом,z биzлиz стеz поzбедzникz
преzстиzжногz оперzскогz Такzми
чеzњаz„ЂуzзеzпеzдиzСтеzфаzно“zнаz
Сиzциzлиzји,z већz гоzдиzнаzмаz стеz уz
стаzтуzсуz прzваzкаz Опеzре…z Штаz
смаzтраzтеzврzхунzцемzсвоzјеzдоzса
даzшњеzкаzриzјеzре?
Уло гу Оте ла. Она је за и ста вр

ху нац мо је до са да шње ка ри је ре и 

На жа лост, да нас је све 
ма њи и ма њи број 

по зо ри шта ко ја у сво јим 
ан сам бли ма има ју стал не 
чла но ве. То је ве о ма ле па 
тра ди ци ја ко ја се, из гле
да, не ће одр жа ти. Ми
слим да је то ве ли ка гре
шка и сма трам да би они 
ко ји во де кул ту ру тре ба
ло да раз ми сле о то ме. 
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Ве се ло по зор је у пет 
деј стви ја, ка ко га је 
ока рак те ри сао аутор 
Јо ван Сте ри ја По по
вић, „Ро до љуп ци“, 

сво ју пра и звед бу је до жи ве ло на 
сце ни На род ног по зо ри шта у Бе
о гра ду тек ви ше од по ла ве ка по 
на стан ку и не што ма ње од по ла 
ве ка по смр ти ауто ра, 30. де цем бра 
1904. Пре ми је ра је би ла у окви ру 
Сте ри ји не ве че ри, сво је вр сне ма
ни фе ста ци је ко јом је од 1898. па 
све до 1927. обе ле жа ван ро ђен
дан ве ли ког ко ме ди о гра фа. Пре 
пред ста ве  је др Јо ван Скер лић, 
про фе сор Уни вер зи те та и члан 
Књи жев ноумет нич ког од бо ра 
На род ног по зо ри шта др
жао „кон фе рен
ци ју“ (пре да
ва ње) са те мом 
„О Ро до љуп ци
ма у вре ме ну по
сле 1848. го ди не“. 
Пред ста ву је, пре ма 
та да шњим оби ча
ји ма, ре жи рао пр ви 
глу мац, по пу лар ни Чи
ча Или ја Ста но је вић. 
Иако, на жа лост, пла кат 
ове дав не пред ста ве ни је 
са чу ван, за хва љу ју ћи об ја
ви у „По ли ти ци“ мо же мо 
да ре кон стру и ше мо пре
ми јер ну по де лу: Чи ча Или ја 
је ту ма чио уло гу Жу ти ло ва, 
Ву ко са ва Јур ко вић је игра ла 
Нан чи ку, Алек си ће ва је би ла 
Мил чи ка, Илић је играо Еде ва, 
До бри ца Ми лу ти но вић Ле пр ши
ћа, По по ви ће ва је би ла гђа Зе ле
нић ка, Са ва То до ро вић је ту ма чио 
Шер бу ли ћа, Ди ну ло вић и Бо го бој 
Ру цо вић су игра ли Смр ди ћа и Га
ври ло ви ћа, Дра гу тин Пе тро вић је 
био Нађ Пал, а Ра до мир Пе тро вић 
је био Ско ро те ча. 

„Ро до љуп ци, ко ји ни су ни кад 
до да нас ни игра ни ни штам па ни, 
оста ли су у по смрт ним ру ко пи си
ма пи шче вим, као де ло ‘го то во за 
штам пу’. Ка ква суд би на!... Сви ти 
Жу ти ло ви, Смр ди ћи, Шер бу ли ћи, 
Ле пр ши ћи или Га ври ло ви ћи, ма 
ко ли ко у ко ме ди ји је дин стве ни и 
при лич но ап стракт ни ство ро ви, 
ожи ве ли су ове ве че ри, ожи ве ли 
пр ви пут по сле пе де сет го ди на од 
сво га по стан ка, пр ви пут ова пло
ти ли се, по кре ну ли, про го во ри
ли, пр ви пут из и шли пред свет... 
ожи ве ли су у ‘Ро до љуп ци ма’ из ве
сну илу зи ју и ин те рес(ова ње) ко је 
ни су увек има ла на по зор ни ци ни 
мно го са вр ше ни ја де ла Сте ри ји
на“, бе ле жи на дах ну то Ми лан Грол 
по сле пра и звед бе. Уз под се ћа ње на 
зна чај пи сца ко јем се ода је по част, 
те на по ме ну да је ко мад тек тад 
угле дао све тла по зор ни це не услед 
ло шег ква ли те та већ за хва љу ју ћи 
за бра на ма од стра не Ма ђа ра и Ма

ти це срп ске, 
кри ти чар пот пи сан 

као „У“ оце њу је да је „игра
но до ста ле по“, те да су де
ко ра ци је „до бро из гле да ле“. 
По здра вља ју ћи по тез упра ве 
по зо ри шта да пре пред ста ве 
упри ли чи „кон фе рен ци ју“ – 
пре да ва ње, кон ста ту је да је 
би ло „мар љи во и ис црп но 
из ра ђе но“. 

Упр кос чи ње ни ци да је 
био ме ђу пи о ни ри ма срп ске 
драм ске књи жев но сти, у се
зо ни 1904/05, по ла ве ка по сле смр
ти, Сте ри ја је  дру ги нај и зво ђе ни ји 
до ма ћи пи сац (иза Ну ши ћа). Пре
ма по да ци ма ко је на во ди др Жи
во јин Пе тро вић, „Ро до љуп ци“ су 
у тој се зо ни има ли два, а до Пр вог 
свет ског ра та још три из во ђе ња.

Об но вље на ре жи ја Чи ча Или
је Ста но је ви ћа је по но во игра на 
у окви ру Сте ри ји не ве че ри, 13. 
ја ну а ра 1921, овог пу та са кон фе
рен ци јом управ ни ка На род ног 
по зо ри шта у Но вом Са ду Ко сте 
Лу ко ви ћа – „О Ј. Ст. По по ви ћу“. 
Као и на пра и звед би, уло гу Жу ти
ло ва је ту ма чио Чи ча Или ја, ње го

ву же ну Нан чи ку је игра ла Ма
ри ја По по вић, а њи хо ву де цу 
Мил чи ку и Еде на, го спо ђи це 
Бан дић и По по вић. У оста
лим улогама би ли Ни ко ла 
Го шић – Ле пр шић, Жан ка 
Сто кић – Зе ле нић ка, Сте
ван То до ро вић – Шер бу
лић, Пе ра До бри но вић 
– Смр дић, Дра го љуб 
Го шић – Га ври ло вић, 
Ди ми три је Ги нић 
– Нађ Пал, Ми лан 
Сто ја но вић – Ско
ро те ча. 

О овим ра ним 
п о  с л е  р а т  н и м 
„Ро до љуп ци ма“ 
жи во све до чи 
Си ма Пан ду

ро вић, ко ји пре да ва ње Ко сте Лу
ко ви ћа оце њу је као „вр ло до бро 
и вр ло ис црп но“; јер је ус пе ло „да 
ба ци не што но ве све тло сти на жи
вот Ј. Ст. По по ви ћа, а у исто вре ме 
да даâ ја сну сли ку о вред но сти ово
га пи сца ко ји је ду го вре ме на био 
за по ста вљен, пот це њи ван и го то
во за бо ра вљен“. О пред ста ви Пан
ду ро вић бе ле жи: „Пред ста вљач ко 
осо бље је уне ло мно го па жње и 
љу ба ви у при ка зи ва ње ‘Ро до љу
ба ца’, та ко да је ово ве че би ло и 
за ши ру и за књи жев ни ју пу бли
ку јед но за до вољ ство, као што је 
с дру ге стра не би ло знак па жње 

пре ма до бром на ци о нал ном ре
пер то а ру и ду жно га пи е те та пре ма 
за слу жно ме кла си ча ру“.

Пре ма по да ци ма из Го ди шња
ка На род ног по зо ри шта из тог 
пе ри о да, те се зо не је Сте ри ја са 
19 пред ста ва нај и гра ни ји до ма ћи 
пи сац. Иако у том бро ју „Ро до
љуп ци“ има ју уде ла са чак 5 при
ка зи ва ња, у на ред ним се зо на ма их 
не ма на ре пер то а ру.

Сле де ћа и до да нас по след ња 
пре ми је ра овог ко ма да је би ла 8. 
мар та 1929, у ре жи ји др Бран ка 
Га ве ле и у де ко ру и ко сти ми ма Јо
ва на Ра до ви ћа и Вла ди ми ра Же
дрин ског. Пр ви са чу ва ни пла кат, 
од 11. мар та, на во ди да су глав не 
уло ге ту ма чи ли: Бо жа Ни ко лић 
(Жу ти лов), Ана Па ра нос (Нан чи

ка), Не вен ка Ур ба но ва (Мил чи ка), 
„ма ли“ Хет (Еден), Ми ло рад Ду ша
но вић (Шан дор Ле пр шић), Жан ка 
Сто кић (Гђа Зе ле нић ка), Дра го
љуб Го шић (Шер бу лић), Ду шан 
Ра ден ко вић (Смр дић), Ди ми три је 
Ги нић (Га ври ло вић), Алек сан дар 
Ту ца ко вић (Нађ Пал), Све то зар 
Ми лу ти но вић (Ско ро те ча), Јо ван 
Ни ко лић (Хон вел) и мно ги дру ги 
у уло га ма гра ђа на, омла ди на ца, се
љан ки и се ља ка. 

Га ве лин до ла зак у Бе о град по
зо ри шна и кул тур на јав ност је 
до жи ве ла као ве ли ку ра дост, али 
оду ше вље ње је убр зо спла сну ло и 

ње го ве прве ре жи је нису на и шле 
на до бар при јем. Сто га је успе шно 
по ста вља ње јед ног но вог Сте ри
је „мо дер ни зо ва ног и осве же ног, 
ис пра вље ног и до пу ње ног, сцен
ски, та ко ре ћи, из но ва кон стру
и са ног“, има ло ве ли ки зна чај и 
за ре ди те ља и за те а тар. Кри ти ка 
оце њу је да је пред ста ва „зна ча јан 
умет нич ки екс пе ри мент“, „смео, 
ори ги на лан“, до сле дан, „им по зан
тан“ и „ар ти стич ки“. Ре ди те ље ва 
основ на ин тер вен ци ја је би ла од
у ста ја ње од ре а ли стич ког чи та ња 
ко ма да и жан ров ско по ме ра ње ка 
гро те ски, ко ја је да та „са ме ром и 
уку сом“. Ме ђу тим, Га ве ла у на ше 
по зо ри ште ве о ма хра бро до но си 
но ви ну без пре се да на – по ред из
ве сних скра ћи ва ња и пре ме шта ња 
тек ста, он „пре кра ја“ и „до пи су је“ 
ко мад: „Га ве ла је до пу нио Сте ри ју. 
Дао је чи та ву увод ну сце ну са ма
сом и увео не ко ли ко но вих ти по
ва“, бе ле же из не на ђе ни кри ти ча
ри. Ве ћи на ре цен зе на та ове по те зе 
по здра вља, јер су би ли „у ду ху ко
ма да“, али има и оних ко ји оштро 
не ги ра ју сва ко пра во на та кво 
не по што ва ње из вор ног тек ста и 
ауто ра. Ка ко би оства рио сво ју за
ми сао да, по узо ру на МХАТовог 
„Ре ви зо ра“ у ре жи ји Ме јер хољ да 
ко јег је прет ход не го ди не ви део у 
Мо скви, сво је „Ро до љуп це“ оства
ри у ду ху „кон струк тив ног ре а ли
зма“ (крај ња све де ност у де ко ру), 
Га ве ла уме сто сце но гра фа ан га жу
је мла дог сли ка ра Ива на Ра до ви ћа, 
ро дом Вр шча ни на. Сце но граф ски 
де би овог умет ни ка је оце њен као 
„ду хо вит и ам би ци о зан“, те „при
ја тан и смео“, док ко сти ми Же
дрин ског „но се све од ли ке гип ког 
и шар мант ног“ сти ла овог умет
ни ка. 

У оце ни игре глу мач ког ан сам
бла са вре ме на кри ти ка је јед но гла
сна: „Ни смо ско ро има ли слу чај, 
да су се глум ци та ко пре да но уду
би ли у сво је ро ле“. Жан ка је има ла 
„нер ва и по ле та“, Ту ца ко вић је био 
„из вр стан“, Ни ко лић је „ре љеф но“ 
дао Жу ти ло ва, Ра ден ко ви ћу кри
ти ча ри за ме ра ју „из ве сну ко ке те
ри ју“ за хва љу ју ћи ко јој се нај ви ше 
сви део пу бли ци, Ур ба но ва је „нај
бо ље по го ди ла пре чан ски ди ја
лект“, Ду ша но вић је „дао јед ну од 
сво јих нај бо љих ро ла“, а и Ги нић 
се при лич но успе шно из бо рио са 
не за хвал ном „па сив ном и ре зо
нер ском“ уло гом; Ани Па ра нос је 
за ме рен не до ста так „од сеч но сти и 
тем пе ра мен та“, а Го ши ћу да је био 
„строг и упро шћен“. 

Нај зад, кри ти ка за кљу чу је: 
„‘Ро до љуп ци’ су би ли јед на ле па и 
европ ска пред ста ва“. На ре пер то а
ру се, ме ђу тим, за др жа ла све га две 
се зо не и за то вре ме је од и гра на 9 
пу та. 

Је ли ца Сте ва но вић

У СУ СРЕТ ПРЕ МИ ЈЕ РИ

„Родољупци“насцениНародногпозоришта
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СЕЋАЊЕ НА ВЕЛИКУ УМЕТНИЦУ

Ани-АникаРадошевић(1915–2004)
ФЕЉТОН

Мно ге ко ле ге из 
по зо ри шта и 
дру ге по зна те 
лич но сти би
ле су Де ке ро ви 

при ја те љи и по што ва о ци ње го ве 
умет но сти, сце но граф ске али и 
сли кар ске. У књи га ма ути са ка на 
ње го вим из ло жба ма су оста ле за
бе ле же не ми сли и ути сци и не ких 
од њих. Глу ми ца Ксе ни ја Јо ва но
вић је за бе ле жи ла: „За ле по ту шу
ма, за па стел не то но ве, за са зна ње 
да су ра до сти и ле по та жи во та и 
ван на ше про фе си је – хва ла, дра ги 
Де кер!“ (1975). Глу мач ки и брач
ни пар Да ра и Ра ша Пла о вић су 
оста ви ли по све ту: „У овој јед но
став ној, јед но бој ној ску пи ни сли
ка вр ло из ра зи то жи ви ша ре ни ло 
при род них ле по та. Са из у зет ним 
ком по зи ци о ним осе ћа њем из ву
че ни су сна жни ак цен ти ко ји сва
кој сли ци да ју те жи ну и вред ност. 
Хва ла за труд и та на не из бо ре.“ 
(16. мај 1975). А ре ди тељ, дра ма
тург, пе сник и но ви нар Сло бо дан 

Бо да Мар ко вић је на Де ке ро вој 
по след њој са мо стал ној из ло жби 
за пи сао: „То су сли кепо ру ке ка ко 
смо из гле да ли; Ерих је за бе ле жио 
све ле по те Ср би је ка кву во лим!“ 
(1999).

Од Мо стар ског мо ста про те
кло је мно го вре ме на, мно го то га 
се де си ло, про ме ни ло, па чак и 
не ста ло, али Ерих Де кер, ро ђе ни 

Не мац са ју го сло вен ским др жа
вљан ством, ви ше од 52 го ди не 
је успе шно ис тра ја вао на на шим 
про сто ри ма. То ком жи во та,  на
цр тао је и из гра дио мно ге мо
сто ве, и по зо ри шне и људ ске. 
Бе о град, град ко ји је до бро вољ но 

иза брао за свој, при хва тио га 
је без трун ке ре зер ве, јер је 
пре ма сви ма и са сви ма 
био јед но став но – чо век! 
Да ли је био у пи та њу 
управ ник, ре ди тељ, глу
мац или мај стор из не ке 
по зо ри шне ра ди о ни це, 
ње му је би ло све јед но: он 
га је по што вао, по шту ју
ћи ње гов рад.

Ерих Де кер за ве ли
ки до при нос на шој по
зо ри шној и ли ков ној 
умет но сти ни је до био ни 
јед ну зва нич ну на гра ду, сем 
Го ди шње на гра де УЛУ ПУДСа за 
1986. и По ве љу На род ног по зо ри
шта у Бе о гра ду по во дом од ла ска у 
пен зи ју. Он ни је ма рио за то, јер 
ка ко је сам ис ти цао, ње му ни су 
би ле по треб не дру ге на гра де од 
оних ко је су се на ла зи ле у Књи га
ма ути са ка са из ло жби, или оних 
као што је пи смо ко лек ти ва сто
ла ра На род ног по зо ри шта у Бе о
гра ду, од 10. но вем бра 1975: 

„Ој Де ке ру, ој бе ха ру 
ти нам ни си га стар бај те ру 
не ка си нам ве дар, чи јо
и до ве ка та кав био
ти си на шем ср цу ми јо
као да си ро ђен Шу ма ди јом!“. 
Или Злат на ме да ља од ста рих 

рат ни ка – Со лу на ца, или јед на 

из ло жба у Ет но граф ском му зе
ју усред бом бар до ва ња Бе о гра да. 
Ни је при мио ни Ву ко ву, ни Ок
то бар ску, ни не ку дру гу на гра ду, 
али за то је сни мље но не ко ли ко 
те ле ви зиј ских и ра диоеми си ја о 
ње му. Спо ме ни мо до ку мен тар
не фил мо ве „Мој пут“, у окви
ру ТВ фељ то на РТС Бе о град, 
ауто ра Дра га на Ма рин ко ви ћа 
и Зо ра на Со ло му на (1977), и 
„Ли ни ја жи во та“, ре ди те ља 

и сце на ри сте Ср ђа на За мо ле, 
у про дук ци ји РТС – ТВ Бе о град 

(1999).
По ред по зо ри шта и сли

ка ња, Де кер је имао још јед
ну ве ли ку страст, са ку пља ње 

мо де ла ауто мо би ла и во зо ва, 
ко јих је имао пре ко че ти ри сто ти
не свих вр ста, мо де ла и го ди шта. 
То је ова ко об ја шња вао: „Зар не 
зна те да играч ке ни су играч ке, оне 
те уче да бу деш чо век, да це ниш, 
да во лиш...“.

(крај)

ФЕЉ ТОН / ЕРИХ ДЕ КЕР (13) / ПИ ШЕ МИР ЈА НА ОДА ВИЋ

Будичовек!

Ерих Де кер је умро на са
мом по чет ку но вог ми

ле ни ју ма, 7. ја ну а ра 2001, 
на пра во слав ни Бо жић, 
ти хо и скром но ка ко је и 
жи вео осам де сет и јед ну 
го ди ну. 

иза брао за свој, при хва тио га 
је без трун ке ре зер ве, јер је 
пре ма сви ма и са сви ма 
био јед но став но – чо век! 
Да ли је био у пи та њу 
управ ник, ре ди тељ, глу
мац или мај стор из не ке 
по зо ри шне ра ди о ни це, 
ње му је би ло све јед но: он 
га је по што вао, по шту ју

Ерих Де кер за ве ли
ки до при нос на шој по
зо ри шној и ли ков ној 
умет но сти ни је до био ни 
јед ну зва нич ну на гра ду, сем 
Го ди шње на гра де УЛУ ПУДСа за 
1986. и По ве љу На род ног по зо ри

из ло жба у Ет но граф ском му зе
ју усред бом бар до ва ња Бе о гра да. 
Ни је при мио ни Ву ко ву, ни Ок
то бар ску, ни не ку дру гу на гра ду, 
али за то је сни мље но не ко ли ко 
те ле ви зиј ских и ра диоеми си ја о 
ње му. Спо ме ни мо до ку мен тар
не фил мо ве „Мој пут“, у окви
ру ТВ фељ то на РТС Бе о град, 
ауто ра Дра га на Ма рин ко ви ћа 
и Зо ра на Со ло му на (1977), и 
„Ли ни ја жи во та“, ре ди те ља 

и сце на ри сте Ср ђа на За мо ле, 
у про дук ци ји РТС – ТВ Бе о град 

(1999).
По ред по зо ри шта и сли

ка ња, Де кер је имао још јед
ну ве ли ку страст, са ку пља ње 

мо де ла ауто мо би ла и во зо ва, 

Ро ђе на у Че шким Бу
ђе но ви ца ма 4. сеп
тем бра 1915, у Пра гу 
је за вр ши ла Шко лу за 
глу му, пе ва ње и ба лет 

(1933–35), а за тим и Шко лу мо
дер ног ба ле та код Ане Ма ле тић 
у За гре бу (1936–38). Умет нич ку 
ка ри је ру је от по че ла у Швам дло
вом ди ва длу и Ве ли кој опе ре ти 
у Пра гу. У на шу зе мљу до ла зи 
нај пре у Хр ват ско на род но ка за
ли ште у За греб, где је у ан га жма
ну од 1936. до 1938, по сле че га је  
ба ле ри на и ко ре о граф у Са ра је ву, 
од 1939–41. У гра ду на Ми љац
ки је за јед но са Оска ром Да но
ном, Исме том Му је зи но ви ћем и 
Во јом Ди ми три је ви ћем осно ва
ла аван гард ну умет нич ку тру пу 
„Col le gi um ar ti sti cum“ у ко јој је 
уче ство ва ла у ства ра њу „син те
тич ког по зо ри шта и то тал ног 
те а тра“. Због ан ти рат них по ру ка, 
по ли ци ја је за бра ни ла из во ђе ње 
њи хо ве пред ста ве „За што пла
че ма ла Ема“. По из би ја њу ра та, 
Ани ка је са су пру гом, ин же ње
ром Не на дом Ра до ше ви ћем (На
тан Рајс) оти шла нај пре у иле га
лу у Сплит, а 1942. го ди не сту па 
у На род ноосло бо ди лач ку бор бу 
где је до кра ја Дру гог свет ског ра
та на сту па ла као глу ми ца и ба ле
ри на у Ка за ли шту на род ног осло
бо ђе ња.

Од 1944. до 1947. игра ла је у 
Ба ле ту На род ног по зо ри шту у 

Бе о гра ду. За тим је до би ла те жак 
и од го во ран за да так да од Ба
лет ског сту ди ја при На род ном 
по зо ри шту и Оде ље ња за Ба лет 
при Му зич кој ака де ми ји осну је 

Сред њу ба лет ску шко лу у Бе о гра
ду и бу де ње на пр ва ди рек тор ка. 
Тај за да так је оба ви ла са мно го 
ен ту зи ја зма, упор но сти и зна ња. 
Фор ми ра ла је ко ле ги јум у ко јем 

су би ли сјај ни кла сич ни пе да го зи 
Ни на Кир са но ва, Ми ло радМи ле 
Јо ва но вић и Је ле наЉа ља Вајс ко
ја је и сво је руч но ис пи си ва ла пре
вод ру ских књи га за пре да ва ња 
ка рак тер них и исто риј ских ига ра. 
Ве ли ка за слу га Ани ке Ра до ше вић 
је што је ус пе ла, и про тив во ље 
та да шњих „кул тур тре ге ра“, да 
на шу ве ли ку ин те лек ту ал ку Ма
гу Ма га зи но вић до ве де у шко лу 
као про фе со ра рит ми ке, на шег 

фол кло ра и исто ри је умет нич ке 
игре. Ве о ма зах те ван по сао уте
ме љи ва ња и во ђе ња шко ле Ани
ка је, иако ве о ма мла да, од лич но 
оба ви ла, о че му све до че по то ње 
ге не ра ци је на ших шко ло ва них 
ба лет ских умет ни ка, ко ји су из
у зет но мно го до при не ли оства
ри ва њу из ван ред них опер ских и 
ба лет ских пред ста ва код нас и у 

све ту то ком та ко зва ног „злат ног 
до ба“ бе о град ске Опе ре и Ба ле та, 
али и доц ни је.

Од 1950. Ани ка је по но во у 
На род ном по зо ри шту, нај пре као 
по моћ ник ди рек то ра Опе ре за 
Ба лет, а за тим, по соп стве ној же
љи, аси стент на ших нај по зна ти
јих опер ских ре ди те ља. Упо ре до 
са овим од го вор ним по сло ви ма, 
ко ре о гра фи са ла је и у дру гим по
зо ри шти ма у зе мљи. По соп стве
ном ис ка зу она је, не пре кид но 
ра де ћи, за вр ша ва ла сво је „уни
вер зи те те по зо ри шне умет но
сти.“

Ње на пр ва са мо стал на опер
ска ре жи ја и ко ре о гра фи ја би ла 
је Мо цар то ва „От ми ца из Са ра ја“ 
(1958), а за тим сле ди ве ли ки опус 
нај зна чај ни јих опер ских де ла, ме
ђу ко ји ма су „Ор феј и Еури ди ка“ 
(1959) и „Про да на не ве ста“ ко ја 
је, са Ани ки ном сјај ном по став
ком сце не „Цир ку са“, по сти гла 
ве ли ке успе хе на го сто ва њи ма у 
Ка и ру, Ви зба де ну, Па лер му, Ве
не ци ји и Ма дри ду. Ани ка је би ла 
ко ре о граф и по моћ ни ре ди тељ и 
у ан то ло гиј ској по став ци опе ре 
„За љу бљен у три на ран џе“, ко ја је 
1959. из ве де на у Бе о гра ду, Ви зба
де ну и Ло за ни.

(на ста вак Се ћа ња у сле де ћем 
бро ју)

Ми ли ца Зај цев

По след њих да на 2004. 
го ди не, 29. де цем

бра, пре ста ло је да ку ца 
јед но пле ме ни то, скром
но, до сто јан стве но ср це 
пу но му зи ке – АниАни
ка Ра до ше вић, опер ски 
ре ди тељ, ко ре о граф, пр
ва ди рек тор ка др жав не 
Ба лет ске шко ле у Бе о
гра ду, оти шла је за у век 
у ле ген ду.
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ГОСТОВАЊА У НОВЕМБРУ

ДОГАЂАЈИ У НОВЕМБРУ

          
ВЕ ЛИКА СЦЕНА Н О В Е М Б А Р  2 0 1 5 .

СЦЕНА „РАША ПЛАОВИЋ”
29

понедељак

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

01

04

субота19.30
РОДОЉУПЦИ

комедија
Јована Стерије
Поповића 01

недеља

20.00
РОМЕО И ЈУЛИЈА

драма
Вилијама Шекспира,
у извођењу Радионице 
интеграције и Ћендра 
мултимедије 13

петак

19.30
ЧУДО У 
ШАРГАНУ

драма
Љубомира
Симовића 24

уторак

19.30
ВЕЛИКА 
ДРАМА

драма
Синише
Ковачевића 02

понедељак

19.00
ОТЕЛО

опера
Ђузепа
Вердија 25

среда

19.30
ДАМА С 
КАМЕЛИЈАМА

балет на музику 
Ђузепа
Вердија 04

среда

19.00
ЛУЧИЈА ОД 
ЛАМЕРМУРА

опера
Гаетана 
Доницетија 17

уторак

19.30
ЖИЗЕЛА

балет
Адолфа 
Адама 26

четвртак

19.30
ФИГАРОВА
ЖЕНИДБА

опера
В. А. 
Моцарта 03

уторак

19.30
ИЗБИРАЧИЦА

комедија 
Косте 
Трифковића 18

среда

19.00
АИДА

опера
Ђузепа
Вердија 28

субота

19.30
ПУТ У ДАМАСК

драма
Аугуста
Стриндберга 05

четвртак

19.30
СЛИКА 
ДОРИЈАНА ГРЕЈА

балет у кореографији 
Владимира Логунова, 
према роману 
Оскара Вајлда 19

четвртак

19.30
ВЕЛИКА 
ДРАМА

драма
Синише
Ковачевића 29

недеља

19.30
МАЈКА 
ХРАБРОСТ И 
ЊЕНА ДЕЦА

драма
Бертолта 
Брехта 06

петак

19.30
КИР ЈАЊА

комедија
Јована Стерије 
Поповића 20

петак

19.00
КАРМЕН

опера
Жоржа
Бизеа 07

субота

19.30
ДОДЕЛА 
НАГРАДА 
ФОНДАЦИЈЕ 
„БРАЋА КАРИЋ“

30

понедељак

19.30
ДАМА С 
КАМЕЛИЈАМА

мелодрама
Александра 
Диме Сина 08

недеља

12.00
ДАН 
ПОЗОРИШТА

22

недеља

19.00
КОНЦЕРТ

поводом 
обележавања 
Међународног  дана 
борбе 
против фашизма и 
антисемитизма 09

понедељак 19.30
РОДОЉУПЦИ

комедија
Јована Стерије
Поповића 10

уторак

19.00
ОТЕЛО
/ ПРЕМИЈЕРА

опера
Ђузепа
Вердија 22

недеља

18.00
КО ТО ТАМО 
ПЕВА / откупљено

балет на музику 
Војислава Вокија 
Костића 12

четвртак

19.30
ХЕНРИ 
ШЕСТИ

драма
Вилијама
Шекспира 23

понедељак

18.00
21.00

РОМЕО И ЈУЛИЈА

драма
Вилијама Шекспира,
у извођењу Радионице 
интеграције и Ћендра 
мултимедије 14

субота 20.00
РОМЕО И ЈУЛИЈА

драма
Вилијама Шекспира,
у извођењу Радионице 
интеграције и Ћендра 
мултимедије 15

недеља

19.30
МАРИЈА 
СТЈУАРТ/ 
ПРЕМИЈЕРА

драма
Фридриха
Шилера 02

среда

19.30
КО ТО ТАМО 
ПЕВА

балет на музику 
Војислава Вокија 
Костића 21

субота

19.30

опера Исидора 
Бајића, гостује 
Српско народно 
позориште из 
Новог Сада 05

КНЕЗ ИВО ОД 
СЕМБЕРИЈЕ

субота 19.30
ТОСКА
/ са гостом

опера
Ђакома
Пучинија 04

среда

        

09
драма 
Тонија 
Кушнера03

четвртак 20.30

комедија 
Милоша
Николића 08

субота 20.30

11

ВАЖНО ЈЕ ЗВАТИ 
СЕ ЕРНЕСТ

20.30

комедија
Милоша 
Николића 01

КОВАЧИ

недеља 20.30

драма
Хенрика
Ибзена 02

ХЕДА ГАБЛЕР

понедељак

20.30

драма
Ерика Е. 
Шмита 16

МАЛИ БРАЧНИ 
ЗЛОЧИНИ

понедељак

20.30

драма
Максима
Горког 26

НА ДНУ

четвртак

20.30

комедија
Николаја В. 
Гогоља 04

ЖЕНИДБА / 
10 година од 
премијере

среда

20.30

Т. М. Ригонат, 
по роману Ф. М. 
Достојевског 17

ЗЛИ ДУСИ

уторак

20.30

по роману Т. Бернхарда, 
ауторски пројекат 
М. Пелевић 
/ С. Бештић, 
копродукција 27

МОЈЕ НАГРАДЕ

петак

20.30

комедија
Ђерђа Шпира, 
Народно позориште у 
Београду и Шабачко 
позориште 18

ПРАХ

среда

20.30

ратна комедија 
В.Станковић и 
З.Мијаљевића, гостовање 
позоришне трупе 
БалканАрт 28

УБИ МЕ КУРИЈЕ 
ОКО 

субота

20.30

по роману Т. Бернхарда, 
ауторски пројекат 
М. Пелевић 
/ С. Бештић, 
копродукција 05

МОЈЕ НАГРАДЕ

четвртак

20.30

М.Гајић и М.Ћулум по 
Џ.Молеру, гостује НП 
Републике Српске из 
Бањалуке 19

ИЗГУБЉЕНИ У 
БРУКЛИНУ

четвртак

20.30

драма
Мира Гаврана, 
у продукцији 
„YUGOART-a” 29

ЧЕХОВ ЈЕ 
ТОЛСТОЈУ 
РЕКАО ЗБОГОМ

недеља

20.30

драма
Љубомира 
Симовића 07

ХАСАНАГИНИЦА

субота

20.30

црна комедија
Жељка
Хубача 20

БИЗАРНО

петак

20.30

драма
Лукаса
Берфуса 30

СЕКСУАЛНЕ 
НЕУРОЗЕ НАШИХ 
РОДИТЕЉА

понедељак

20.30

драма
Тенесија
Вилијамса 21

СТАКЛЕНА 
МЕНАЖЕРИЈА

субота

20.30

комедија
Јована Стерије
Поповића 09

ЛАЖА И 
ПАРАЛАЖА

понедељак

20.00

у организацији 
асоцијације 
„Жена+” 03

ХУМАНИТАРНИ 
КОНЦЕРТ

четвртак

20.30

драма
Максима
Горког 10

НА ДНУ

уторак 20.30

комедија
Александра
Поповића 12

БЕЛА КАФА

четвртак

20.30

комедија
Ђерђа Шпира, 
Народно позориште у 
Београду и Шабачко 
позориште 02

ПРАХ

среда

20.30

комедија
Оскара
Вајлда 23

ВАЖНО ЈЕ 
ЗВАТИ СЕ 
ЕРНЕСТ

понедељак 20.00

24

ВЕЧЕ БАЛЕТА И 
МОДЕ

уторак

20.30

Vol.1, гостовање 
међународне 
плесне продукције,
Фестивал Велење 13

BALKAN DANCE 
PROJECT

петак 20.30

Ђорђе Макаревић, 
ОНИ / Дејан 
Коларов, ЋЕЛАВА 
ПЕВАЧИЦА 14

ПРОГРАМ - МЛАДИ 
КОРЕОГРАФИ

субота 20.30

комедија
Ђерђа Шпира, 
Народно позориште у 
Београду и Шабачко 
позориште 15

ПРАХ / 
ПРЕМИЈЕРА

недеља

20.30

комедија
Милоша
Николића 25

КОВАЧИ / 200-та 
представа

среда20.30

драма
Бранислава
Нушића 22

КЊИГА ДРУГА

недеља

БЕЛА КАФА | Ваљево
БИЗАРНО | 12. међународни фестивал глумца, Никшић, Црна Гора
КО ТО ТАМО ПЕВА | у оквиру манифестације Вечери Душана Ковачевића, Шабац
ЖЕНИДБА | Студентски град
ФИГАРОВА ЖЕНИДБА | Крајова, Румунија
БЕЛА КАФА | 32. сусрети позоришта Босне и Херцеговине у Брчко дистрикту

03.11.
03.11.
06.11.
14.11.
15.11.
20.11.

ЖЕНИДБА / 10 година од премијере, комедија Николаја В. Гогоља, Сцена „Раша Плаовић“
КОНЦЕРТ, поводом обележавања Међународног дана борбе против фашизма и антисемитизма, у 19 часова, Велика сцена
BALKAN DANCE PROJECT, Vol.1, гостовање међународне плесне продукције, Фестивал Велење, Сцена „Раша Плаовић”
ПРАХ / ПРЕМИЈЕРА, комедија Ђерђа Шпира, Народно позориште у Београду и Шабачко позориште, Сцена „Раша Плаовић”
ИЗГУБЉЕНИ У БРУКЛИНУ, М.Гајић и М.Ћулум по Џ.Молеру, гостује Народно позориште Републике Српске из Бањалуке, 
Сцена „Раша Плаовић”
ДАН ПОЗОРИШТА, у 12 часова, Велика сцена
ОТЕЛО / ПРЕМИЈЕРА, опера Ђузепа Вердија, 20 година уметничког рада Душана Плазинића, у 19 часова, Велика сцена
ВЕЧЕ БАЛЕТА И МОДЕ, у 20 часова, Сцена „Раша Плаовић”
КОВАЧИ / 200-та представа, комедија Милоша Николића, Сцена „Раша Плаовић”
УБИ МЕ КУРИЈЕ ОКО, ратна комедија Весне Станковић и Зорана Мијаљевића, гостовање позоришне трупе БалканАрт, Сцена 
„Раша Плаовић“
ДОДЕЛА НАГРАДА ФОНДАЦИЈЕ „БРАЋА КАРИЋ”, Велика сцена
ФИЛОЗОФСКИ ТЕАТАР, предавање Франка Бифоа Берардија, у сарадњи са ХНК Загреб, Сцена „Раша Плаовић”
МАРИЈА СТЈУАРТ / ПРЕМИЈЕРА, драма Фридриха Шилера, Велика сцена
ХУМАНИТАРНИ КОНЦЕРТ, у организацији асоцијације „Жена+”, у 20 часова, Сцена „Раша Плаовић”
ТОСКА, опера Ђакома Пучинија, гостује Марио Малањини из Италије, Велика сцена 
КНЕЗ ИВО ОД СЕМБЕРИЈЕ, опера Исидора Бајића, гостује Српско народно позориште из Новог Сада, Велика сцена

04.11.
09.11.
13.11.
15.11.
19.11.

22.11.
22.11.
24.11.
25.11.
28.11.

30.11.
01.12.
02.12.
03.12.
04.12.
05.12.

20.30

предавање Франка 
Бифоа Берардија, 
у сарадњи са ХНК 
Загреб 01

ФИЛОЗОФСКИ 
ТЕАТАР

уторак


