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ЧЕТИРИ ПРЕМИЈЕРЕ ДО КРАЈА ГОДИНЕ

КласиканасцениНародногпозоришта

Н

а самом почет
ку сезоне 2015/16,
Драма Народног
позоришта у Бео
граду је у петак, 30.
октобра, приказала већ другу пре
мијеру. За светским класиком, Мак
симом Горким и његовим комадом
„На дну“ у режији Ане Ђорђевић,
дошао је и домаћи класик, Јован
Стерија Поповић и његови „Родо
љупци“ у режији Андраша Урбана.
Прва Урбанова режија у нашем на
ционалном театру изазвала је вели
ко узбуђење позоришне јавности и
– оправдала сва очекивања. Поред
редитеља који је и аутор сценогра
фије, ауторски тим ове представе
чине драматург Славко Милановић,
сарадник редитеља и драматург Су
зана Вуковић, композитор Ирена
Поповић Драговић, костимограф
Марина Сремац, Љиљана Мркић

Поповић која је поставила сценски
говор и Тамара Антонијевић сцен
ски покрет, док је за реализаци
ју сценографије заслужан Мираш
Вуксановић. Улоге тумаче Слобо
дан Бештић (Жутилов), Анастасиа
Мандић (Нанчика), Су
зана Лукић (Милчи
ка), Павле Јеринић
(Шандор Лепршић),
Нела
Михаиловић
(Госпођа Зеленић
ка), Хаџи Ненад
Маричић (Шер
бу лић),
Никола
Вујо

вић (Смрдић), Предраг Ејдус (Га
вриловић), Бранко Јеринић (Нађ
Пал), Бојан Кривокапић (Еден).
За Дан позоришта, 22. новем
бар, Опера најављује премијеру
Вер ди је
вог „Отела“, која ће
ујед но
бити и прослава 20
годи
на уметничког
рада

Душана Плазинића. Представу
музички припрема маестро Ана
Зорана Брајовић са асистенти
ма Стефаном Зекићем и Ђорђем
Станковићем, редитељ је гост из
Италије Паоло Бајок, сценограф
Невенка Видак а костимограф
О л 
га Мрђеновић. Пла
зи
нић ће улогу Отела
ту
мачити у алтер
нацији са Јан
ком Синадино
вићем, а остале
улоге тумаче Ја
смина Трумбе
таш Петровић
/ Сузана Шу
ваковић Савић
/ Ана Рупчић
(Де зде мо на),
Миодраг Д. Јо
вановић / Вук
Зекић / Дра

гутин Матић / Владимир Андрић
(Јаго), Љубица Вранеш / Тама
ра Никезић / Светлана Несторов
(Емилија), Ненад Чича / Дарко
Ђорђевић / Данило Стошић (Ка
сио), Данило Стошић / Ненад Чи
ча / Слободан Живковић / Игор
Матвејев (Родриго), Свето Кастра
товић / Драгољуб Бајић / Михаило
Шљивић (Лодовико), Павле Жар
ков / Љубодраг Беговић (Монта
но) и Гаврило Рабреновић / Павле
Жарков (Гласник).
Већ 2. децембра драмски репер
тоар постаје богатији за још једно
класично дело светске литературе,
драму „Марија Стјуарт“ Фридриха
Шилера у режији Милоша Лолића,
док Балет припрема „Копелију“ Леа
Делиба у кореографској постав
ци Љубинке Добријевић. (више на
стр. 25)
Р. П. Н
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БАЛЕТСКЕ НАГРАДЕ

ИНТЕРВЈУ | ПАВЛЕ ЈЕРИНИЋ

С

Нег ат ивц и су зав од љив и        

олисти нашег Балета, Дејан Коларов и Игор Пастор,
овогодишњи су добитници Награде „Наташа Бошко
вић“ за најбољу
инт ерп рет ац и
ју неокласич
ног стила, коју
додељује Удру
жење
балет
ских уметника
Србије.
Ово
п р е с т и ж н о
признање им
је донела улога
Доријана Греја
у кореографији Владимира Логунова, коју су донели сасвим
различито, али изванредно. „Они су у своје улоге угради
ли несвакидашњи уметнички набој који ни једног тренут
ка публику не оставља равнодушном, уносећи прегршт
емотивних стања који изис кује лик Доријана Греја“, каже
се, између осталог, у образложењу жирија који су чинили
Милица Безмаревић (председник), Логунов и Паша Мусић.
Награда ће им бити уручена 19. новембра уочи извођења
балета „Слика Доријана Греја“.
M. Б.

САВИЋ У АЛБАНИЈИ

М

аестро Дејан Савић се недавно вратио са више не
го успешног гостовања у Албанији, где је, на позив
Иљира
Кернија,
директора Нацио
налне Опере и Ба
лета у Тирани, са
Оркестром Опере
извео дела Бето
вена и Дворжака.
Било је то прво
гостовање једног
српског диригента
после више деце
нија и посвећена
му је велика па
жња: Савића и Кернија су примили министарка културе гђа
Мирела Кумбаро Фурџи и његова екселенција амбасадор
Србије у Албанији, Мирољуб Зарић. Раније започети пре
говори о сарадњи два национална теат ра овом приликом
су конкретизовани идејом да нова балетска представа у ко
реографији Ангелина Прељокаја, пре одласка у Париз, дође
у Београд, Нови Сад и Ниш. А Савић је позван да током
сезоне наступи и са Симфонијским оркестром Радио-теле
визије Тиране.
Р. П. Н.

ПРЕМИЈЕРА „ПРАХA“

К

омедија „Прах“, по
тексту Ђерђа Шпира, а
у режији Вељка Мићунови
ћа, биће премијерно изве
дена 15. новембра на Сце
ни „Раша Плаовић“. Комад
једног од најзначајнијих са
времених мађарских драм
ских писаца, написан 2005,
бави се тумачењем одно
са брачног пара средњих
година, растрзаног изме
ђу материјалне и моралне
кризе. Представа је настала
у сарадњи Народног позо
ришта у Београду и Шабачког позоришта, а улоге тумаче
Наташа Нинковић (Жена) и Зоран Цвијановић (Мушка
рац). Текст је превео Радослав Миленковић, редитељ пот
писује и избор музике, сценограф је Љубица Милановић, а
костимограф Марина Вукасовић Меденица. Премијера ће у
Шабачком позоришту бити 20. новембра.
М. Б.

П

алети различи
тих ликова које
тренутно тумачи
у десетак пред
става на сцени
матичног Народног позоришта
(„Бела кафа“, „Госпођа министар
ка“, „Хенри Шести“, „Женидба“,
„Српска трилогија“, „Успаван
ка за Вука Ничијег“, „Пут у Да
маск“…), глумац
Павле
Јеринић
придружио је и
песника Шандо
ра Лепршића. У
питању је један
од главних јунака
Стеријиног кома
да „Родољупци“,
који је поставио
један од наших
тренутно најбо
љих и најангажо
ванијих редитеља
Андраш Урбан.
Са младим глум
цем који је већ че
тири године стал
ни члан ансамбла
Драме, разговара
ли смо неколико
дана уочи премијере која ће бити
одржана у петак, 30. октобра, на
Великој сцени.
zz „Родољупци“ су не само бри
љантно и бритко написан ко
мад, већ и једна субверзивна
прича у којој је Стерија на
маестралан начин разоткрио
механизам политичких ма
нипулација
патриотским
идејама које су, заправо, са
мо параван за остваривање
личних интереса. Због чега су

овакви обрасци понашања и
у нашој друштвеној стварно
сти, у доба демократије, и да
ље неискоренљиви?
Живимо у доба глобалног ли
цемерја где неке силе, под изго
вором „утеривања“ демократије
и „демократских слобода“ имају
права да уништавају животе сто
тина хиљада недужних. Дакле,

није то лицемерје само питање
Србије. Међутим, код нас се оно
исказује на тако тупав и апсурдан
начин да је трагикомично, као
код Стерије. Проблем је што са
мо седимо и констатујемо тупане
око нас, а не чинимо заправо ни
шта. Онда када будемо схватили
да треба памећу да испомажемо
једни друге и да се заједно бори
мо против себичлука, иза којег
год се паравана крио, тада ће Сте
рија испунити свој циљ, а за „Ро
дољупце“ ћемо напокон моћи да

кажемо – тако је било некад.
zz Шта Вас посебно интригира,
инспирише, па, рецимо, и
провоцира у овој „приватној
повесници српскога покре
та“?
Ако могу тако да кажем, по
себно ме иритира лик Гаврилови
ћа кога игра наш дивни Предраг

Ејдус. Он види сва злодела и све
манипулације и критикује их,
отворено, али и даље иде уз сав
тај лицемерни шљам и заправо
га подржава тиме што само пуца
у празно. Нешто као наша импо
тентна културна елита. То ме под
стиче да останем на правом путу,
самим тим доследан Стерији.
zz Иако их је Стерија дефини
сао као „весело позорје у пет
дејствија“, бројни критичари
и театролози сматрају да је

СЕРИЈА УСПЕШНИХ НАС Т УПА

Народно позориште на          

Ј

есен и пролеће су у Србији
сезоне позоришних фести
вала. Овог октобра, драм
ске представе Народног
позоришта видела је публи
ка четири домаћа фестивала – у
Младеновцу, Врању, Зајечару и
Вршцу. На Позоришном фестива
лу „Театар у једном дејству“ који је
у Младеновцу одржан јубиларни,
десети пут, 8. октобра је приказана
Нушићева „Књига друга“ у режији
Анђелке Николић. Ауторски про
јекат Маје Пелевић и Слободана
Бештића по роману Томаса Бер
нхарда „Моје награде“ серију успе
шних фестивалских наступа на
ставио је 23. октобра на Бориним
данима у Врању. „Бела кафа“ Алек
сандра Поповића у режији Милана
Нешковића, коју су многи одмах
после премијере прогласили дога
ђајем претходне сезоне, играна је

26. октобра на Данима Зорана Рад
миловића у родном граду великог
глумца, Зајечару, где је „Зоранов
брк“ добила Вања Ејдус за улогу
Цркве Ружице. Два дана касније,
исту представу је видела и публика
„Вршачке позоришне јесени“.
Балет Народног позоришта је
у оквиру 47. БЕМУС-а 26. октобра
на сцени Центра „Сава“ пред више
од 4000 гледалаца приказао Мин
кусову „Бајадеру“ (кореографска
поставка Габријеле Комлеве, пре
ма верзији В. М. Чабукијанија и В.
И. Пономерева; аутор оригиналне
кореографије Маријус Петипа),
са гостима из Бољшој теат ра. Ор
кестром Народног позоришта је
дириговао маестро Алексеј Бого
рад, а уз солисте и ансамбл Бале
та у водећим ролама су наступили
прваци Балета чувеног руског теа
тра Михаил Лобухин и Ана Тихо

мирова, а неприкосновена звезда
вечери била је Светлана Захарова,
примабалерина Бољшој театра и
звезда Миланске скале.
Солисти Опере, Оркестар,
Хор и балетски ансамбл, под ди
ригентском палицом Ане Зоране
Брајовић, одушевили су публику
28. октобра извођењем Вердијевог
„Риголета“ на сцени Националне
румунске опере у Темишвару, у
оквиру Интернационалног музич
ког фестивала.
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.
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        за глумачку игру
жанровско одређење „Родо
љубаца“ можда, чак, ближе
трагедији него комедији. На
који начин Урбан чита данас
ово дело, написано пре више
од век и по?
Урбан нам је на првој про
би поставио питање: „Хоће ли
бити рата?“ И сви смо заћутали.
Ови „родољупци“ сувише лако
преваљују ту реч преко уста, не
схватајући да је то најгнуснија по
јава људског постојања. Као што
сам већ рекао, човечанство ола
ко схвата губитке живота. А под
изговором патриотизма, јавља
ју се ултранационализам, затим
фашизам и сви они инструменти
којима шачица моћника користи
затуцани народ да добије своје де
бело парче колача. А раја то, уз
поклич, подржава, јер она се за
довољава мрвицама. Сутра може
да нема ни тога. Наводно, увек
може и горе. А ако си лојалан и
послушан, можда добијеш и мр
ву и по.
zz Где се у читавој тој причи на
лази млади поета Лепршић
који је, између осталог, и гро
тескни хушкач, али и пред
водник побуне родољубаца?
Лепршић је отворени зло
твор. Он то признаје сам на крају
комада, без икакве гриже савести.
Он само чини што је неопходно
да би остварио свој циљ. Виђали
смо у Србији већ такве харизма
тичне политичаре, врло сугестив
не, којима смо можда чак нешто
и поверовали, само да би се тре
нутак касније испоставило да су
образ продали за сићу. Лепршић
се, међутим, продао за фину сво

П

ре неколико дана, Па
вле Јеринић је постао
добитник Награде „Петар
Банићевић“ која се од 2011.
додељује младом глумцу/глу
мици (до 35 година), који се
уметнички истакао у пери
оду од 1. новембра 2014. до
31. октобра 2015. и исказао
висок професионализам у по
слу и односу према Народном
позоришту. Ово признање,
које су пре њега добили Игор
Ђорђевић, Ненад Стојме
новић, Милош Ђорђевић и
Нада Шаргин, додељено му
је за улогу Дели Јове у „Белој
кафи“ Александра Попо
вића. „Петар Банићевић је
свакако један од најзначај
нијих глумаца у историји
Народног позоришта. Сво
јим радом, изузетним улога
ма и врхунском уметношћу,
обележио је деценије срп
ског глумишта. Велика ми је
част да моја прва награда
носи име баш овог велика
на, у позоришту у којем сам
одрастао. Такође, веома ми
импонује што сам се нашао у
изузетном друштву добит
ника ове награде. Она је за
мене подстрек, јасан знак да
пожртвованост, велики рад
и професионализам мора
ју да буду главно упориште
сваког уметника“, изјавио
је Јеринић, који је прекјуче,
за исту улогу, добио и
Награду „Томислав Пејчић“
за најбољег младог глумца
на XIII Фестивалу класике
„Вршачка позоришна јесен“.

ИЗЛОЖБЕ
• ПРВА ПОСТАВКА
аутор Зорица Јанковић

ту. Закључак: не верујте полити
чарима ни кад дарове носе.
zz Колико су Вам такви нега
тивни ликови, којима част и
достојанство никад нису би
ли јача страна, инспиратив
ни за играње?
Негативци су увек заводљиви.
Много их је лакше осудити него
оправдати. Међутим, управо то
је занимљиво у вези са њима – да
нађеш начин да их разумеш. Ни
ко од нас није безгрешан. Свако
ме се по глави мотају неке црне
мисли, а само их, ваљда, исправан
карактер спречава да се претворе
у дело. Једноставно узмеш тај мр
ски део себе и даш ономе ко гле
да. Такође, сваки негативац мора
да има нешто добро, као што ју
нак мора да има нешто лоше. То
и једном и другом даје „трећу ди
мензију“.
zz Маштате ли о одређеним уло
гама, на пример неким за које
Вам се чини као да су писане
само за Вас?
Радујем се свакој наредној
улози. Врло брзо сам разбио за
блуде да желим да јурим улоге
које мислим да ми леже. Што се
литературе тиче, наравно, имам
своје фаворите. Али, пракса је
показала да Хамлет често није Ха
млет, већ нека друга редитељска
замисао. Можете да волите неку
улогу колико хоћете, али, ако је
око вас тим лош, пресешће вам.
Овако сам „убио две муве једним
ударцем“ – одржавам професио
нализам до пензије, а од пензије
надаље немам за чиме да жалим.
Микојан Безбрадица

          јесењим фестивалима

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

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

НУШИЋ У ВРАЊУ

И

зложба Музеја нашег национал
ног театра „Бранислав Нушић
– управник Народног позоришта у
Беог раду (1900–1902)“, ауторки Мир
јане Одавић и Јелице Стевановић, го
стовала је на овогодишњим Бориним
данима у Врању. У краћем обраћању
публици Стевановићева је подвукла да
је Нушић током свог кратког руково
ђења београдским театром посебну па
жњу посветио домаћем драмском тек
сту, а нарочито поновном извођењу
„Коштане“. Праизведба овог комада је
била непосредно пред Нушићево име
новање, али је под његовом управом
изведена нова, измењена верзија драме која ће у многоме
обележити наш национални репертоар у потоњим деце
нијама. Изложба је била постављена у Градској галерији, а
отворио ју је 21. октобра Жељко Хубач, председник Умет
ничког савета овог фестивала.
Р. П. Н.

ШКОЛСКИ ЧАС

Г

лумац Народног позо
ришта Михаило Лађе
вац већ дуже одсуствује са
наше сцене али и из наше
земље – већ две године он
живи у Окланду, на Но
вом Зеланду, где припрема
докторски рад, али и по
времено ради са студенти
ма позоришне уметности
на Вајкато универзитету.
Током краће посете свом
родном Београду, он ће 10.
новембра у Музеју Народ
ног позоришта, у оквиру циклуса „Школски час“ говорити
младима о свом боравку на другом крају света, тамошњем
позоришту, школи, свом односу према театру...
Р. П. Н.
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ПО ЧЕ ЛЕ ПРО БЕ ШИ ЛЕ РО ВЕ „МА РИ ЈЕ С ТЈУАРТ“

ИН ТЕР ВЈУ | ДУ ШАН ПЛА ЗИ НИЋ

Омоћиинемоћи

Отелoјеврх ун ац

Класично дело немачког ро
мантизма – „Марија Стјуарт“ Фри
дриха Шилера, ускоро ће постати
део драмског репертоара Велике
сцене. Режија је поверена младом
и талентованом Милошу Лолићу,
а на премијерном извођењу пла
нираном за 2. децембар, гледаћемо
Сену Ђоровић (Марија Стјуарт),

Наду Шаргин (Елизабета), Гојка
Балетића (Ејмијес Полит), Мило
ша Ђуровића (Мортимер), Бран
ка Видаковића (Вилијем Сесил),
Ивана Босиљчића (Роберт Дадли),
Небојшу Кундачину (Џорџ Тол
бот) и Зорана Ћосића (Вилијем
Девисон).
Говорећи о актуелно
сти овога комада написа
ног 1800, Лолић у изјави за
„Позоришне новине“ ка
же да „Шилерова ‘Марија
Стјуарт’ заслужује да буде
на репертоарима свуда и у
сваком времену... То је др
ска фантазија базирана на
историјским чињеницама,
поетизована полуистинита
кобна прича о моћи то јест
немоћи, о манипулацији и
користи, о ‘надзирању и ка
жњавању’, а када се загледа
мо дубље у човека: прича о
страху, грчу, безизлазу, самоћи. Ту
се људско растаче у политичком,
па отуд толико трилерских обрта;
сам наслов најављује и мелодрам
ско, али будући да се бавимо тра
гедијом, није реч само о актуел
ним значењима, већ, можда, пре о
исконским сферама и призивању
митолошког. Иако се овде ви
спрено проговара о власти, нисам
склон томе да класичну драмску
књижевност додатно актуели
зујем, или да бављење драмским
наслеђем рачунам у дневнополи
тички ангажман. Заправо, веру
јем да сценско стваралаштво носи
превратничку снагу која надила
зи питање новинске актуелности.

Сцена је простор политичког сама
по себи, а драмско позориште је
место окупљања и говорништва,
место реуспостављања односа
и редефинисања комуникације.
Преостаје нам питање: чиме сцен
ско уопште може да се бави, осим
људима и политиком“, рекао је
Лолић.
Шилер је у овом
комаду приказао су
коб Елизабете од Ен
глеске и шкотске кра
љице Марије Стјуарт,
настао због сукоба две
вере, католичанства и
протестантизма, као
и последње дане не
срећне краљице, након
смртне пресуде. „Иако
је ово врло политички
обојена прича, мени
је у њој, заправо, ин
спиративније све оно
што није политичко.
Конкретно, мислим на
индивидуалне, изоло
ване и веома компли
коване људске драме,
као и на сусрете који
се историјски никада
нису догодили. На два јака и пот
пуно различита женска принципа
која не могу да буду у исто време,
на истом месту. Желим да поку
шам да разумем све те историјске
харизматичне личности као људе
од крви и меса, са свим њиховим
манама и врлинама“, објашњава

Сена Ђоровић. Њој је поверен лик
насловне јунакиње Марије Стју
арт, коју је њена рођака, енглеска
краљица Елизабета, осудила на
смрт: „На општем плану, Марија
се храбро бори до краја за једну
прошлу ствар. Земља је, по њеном
мишљењу, везана за владара, а не
владар за земљу. У Елизабетином
случају, ситуација је сасвим обрну
та и зато она побеђује у историји.
Марија властитој земљи оставља
само легенду свог живота и наста
вља да живи у песми и легенди. На
личном плану имамо сасвим дру
гачију ситуацију. Стјуартова живи
своју женственост до краја и оста
вља наследника који ће коначно

спојити Шкотску и Енглеску под
једну круну, наслеђену од саме
Елизабете која, пак, с друге стране,
у потпуности кастрира своју жен
ственост зарад круне и не оставља
наследнике за собом“, каже наша
саговорница.
Елизабета је особа која не са
мо да не подноси ривалство, него
ни било какву помисао да је неко
може угрозити. Због тога је груба,
охола и сурова. Са том констата
цијом слаже се и Нада Шаргин:
„Она је, као лик, веома комплек
сна и, наравно, инспиративна за
истраживање. Надам се да ће та
ква бити и за игру, када завршимо
пробе и стигнемо до премијере.
У сваком случају, мене веома за
нимају Елизабетина дубока бол и
усамљеност“, открива нам Шарги
нова и додаје да јој се комад посеб
но допада зато што је Шилер у ње
му отворио многе теме пишући „о
свему и свачему“ – о амбицији и
жељи за влашћу и позицијом мо
ћи, о смртоносној женској сујети,
о трагичним детињствима и жи
вотима, о страху, усуду, нужности,
снази, слабости...
Зоран Ћосић, који ће играти
лик државног секретара Вилије
ма Девисона, оцењује да Шилер
на маестралан начин разоткрива
механизме политичких игара у
непрекидној борби за освајање и
очување власти, како појединца
тако и интересних група: „Нарав
но да је овај текст у директној вези

са временом у којем живимо, јер
поменути механизам, који нам са
да већ дрско и неприкривено иде
олошким обрасцима кроји живо
те на глобалном цивилизацијском
нивоу, има свој почетак управо у
времену о којем говоре Шилеров
текст и наша представа, а то је до
ба владавине краљице Елизабете.
Политички падови свих јунака
овог комада, њихов губитак дру
штвених позиција, а најчешће и
сопствених глава, показују грубо
наличје политичког механизма у
којем не постоје хероји, већ само
слуге са неизвесним роком упо
требе“, сматра Ћосић.
Микојан Безбрадица

У

логом Отела, на
словног јунака у
Вердијевој
опери
насталој према исто
именој драми Ви
лијама Шекспира, тенор Душан
Плазинић прославиће две децени
је уметничког рада. Представа ће
премијерно бити изведена на Ве
ликој сцени 22. новембра, на Дан
Народног позоришта,
под диригентском
управом Ане Зо
ране Брајовић и у
режији госта из
Италије Паола
Бајока.
zz В е р zд иz
јеz наzпи
саоz улоzгуz
огромzн огz
в о zк а л zн о гz
диzј аzп аzз оzн аz
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?
„Отело“ је, према мом мишље
њу, свакако најбоља и најдетаљније
написана Вердијева опера у коју је
он уложио све своје знање и иску
ство. Што се тиче саме улоге, њу
свако доноси на свој начин. Што
би рекао мој професор Звонко Кр
нетић, „свака птица својим гласом
пева“, тако да ћу се и ја трудити да
то исто урадим. У сваком случају,
Отело је много тежи и захтевнији
са интерпретативне, него са вокал
не стране. На пример, у једном тре
нутку мораш да искалиш сав свој
бес и да га потом супротставиш
моментима велике љубави коју он
осећа према Дездемони. Дакле, у
овој опери је највећи проблем, за
право, како сузбити и суздржати
емоције, а да оне не штете вокалној
деоници која би требало да се отпе
ва. Рецимо, вокална деоница Рада
меса у „Аиди“ је тежа него она коју
има Отело. Са друге стране, тај лик
није толико вишеслојан као што је
случај са Отелом.
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. Било је чак и неких
„теорија“ како се, заправо, ни
је усудио да је пева. Чисто сум
њам да он није имао храбрости
да се ухвати у коштац са Оте
лом. Сигуран сам да није у пита
њу страх, већ, вероватно, сплет
одређених околности. Не треба

сметнути с ума да је реч о великом
и сјајном уметнику који је отпевао
све могуће што тенор може да пе
ва у свом фаху. У својој биографији
„Мојих првих 40 година каријере“,
Пласидо Доминго се, између оста
лих, присетио наравно и те улоге,
коју је први пут отпевао са 35 го
дина. Говорили су му, тада, како
он уопште није за њу, јер је она као
написана за Дел Монака који има
много већи, „драмскији“ глас од
њега. Међутим, и Дел Монако је
имао сличних проблема када је по
чињао да пева ту улогу. Многи су га
подсећали да је њу на сцени незабо
равно дочарао чувени Рамон Винај
и да то нико боље од њега не може
да уради. Опет, кад је Винај почи
њао, њему су помињали Мартине
лија... У сваком случају, чињеница
је да је у питању заиста велика улога
и да је веома изазовна за сваког те
нора.
zz Чуzвеzниz верzдиzјанzскиz теzнорz
Карzлоz Берzгонzциz једzномz при
лиzкомzјеzизzјаzвиоzдаzкодzВерzди
јаzсвеzтаzкоzлеzпоzпиzшеzдаzвамzнеz
преzоzстаzјеzниzштаzдруzгоzосимzдаz
тоz„саzмо“zпроzчиzтаzтеzиzдаzсеzто
гаzприzдрzжаzваzте?
Верди је један од мојих омиље
них композитора. Да, наравно, сла
жем се са том тврдњом. Музичка
партитура са текстом је „свето пи
смо“ и свако од нас мора 99 посто
да се придржава тога. Међутим,
постоји разлика у тумачењу улоге,
није неопходно (а ни могуће) да
свако од нас донесе један те исти
лик на идентичан начин. Свако од
нас мора да улози преда део себе,
свог бића, своје личности… Упра
во су то оне разлике, финесе, које
људи примећују и које нам указују
да одређени певач има „оно не
што“, то јест да на посебан начин

ОКТОБАР 2015.

5

ПОЗОРИШНЕzНОВИНЕ

У СУ СРЕТ ОПЕР СКОЈ ПРЕ МИ ЈЕ РИ

мојекар ијер е
проживљава неку улогу и врло се
лично односи према њој док је ин
терпретира на сцени.

годину дана после тога примљен
сам у стални ангажман. И ево, тра
јем већ пуних 20 година.

zz Поzстоzјеzли,zосимzВерzдиzја,zјошz
неzкиz комzпоzзиzтоzриz коzјиzмаz сеz
диzвиzтеzиzуzчиzјимzопеzраzмаzво
лиzтеzдаzпеzваzте?
Обожавам композиторе ве
ристе. Веома волим, ценим и по
штујем Пјетра Маскањија и њего
ву „Кавалерију рустикану“, потом
Умберта Ђордана са предивном
опером „Андре Шеније“, па Руђера
Леонкавала и „Пајаце“… Наравно,
обожавам и Пучинија. Веристич
ку оперу волим зато што је она без
општих места и што приказује до
гађаје, навике и обичаје из живота
обичних људи, а не само оних из
високих слојева друштва.

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?
Улогу Отела. Она је заиста вр
хунац моје досадашње каријере и
веома сам срећан што ћу баш том
улогом прославити овај јубилеј – 20
година певања. Нећу да кажем ра
да, као што би рекле неке моје ко
леге, него баш певања. Јер, ја овај
посао не доживљавам као рад. За
иста је велики успех ући у стални
ангажман једне оперске куће као
што је наше Народно позориште, а
потом и опстати толико дуго.

zz
Даz лиz стеz имаzлиz узzоzреz уz
пеzвачzкомzсмиzслу?
Франко Корели је на првом
месту. Он није само најбољи тенор,
него и певач. Свака част Карузу,
Дел Монаку, Паваротију…. Сви
су они сјајни тенори, али Корели

Н

ажалост, данас је све
мањи и мањи број
позоришта која у својим
ансамблима имају сталне
чланове. То је веома лепа
традиција која се, изгле
да, неће одржати. Ми
слим да је то велика гре
шка и сматрам да би они
који воде културу треба
ло да размисле о томе.

је најбољи. Он је певач за сва вре
мена. Имао је савршену боју гласа,
феноменалну технику, фантастич
ну харизму.
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 трећој години постао
члан Оперског студија и то је била
невероватна срећа за мене. Уочи
представе био сам јако узбуђен,
осећао сам велику одговорност, а
имао сам и трему, иако не превели
ку. То је више она позитивна трема
с обзиром на то да су ми „Боеми“
били прва аудициона представа.
На том извођењу сам певао са сјај
ним колегама и колегиницама, ко
је сам гледао у представама које су
тада биле на редовном оперском
репертоару Народног позоришта.
Стварно ми је била изузетна част
да са свима њима будем на сцени.
Све је прошло у најбољем реду, а

zz Коzјиz биz моzглиz биzтиz слеzдеzћиz
изаzзоzвиzпоzслеzОтеzла?
У Пучинијевом репертоару ми
недостају улоге у две представе ко
је, нажалост, нису извођене од кад
сам ја у ансамблу. То су витез Де
Грије из „Манон Леско“ и, наравно,
принц Калаф у „Турандоту“. Волео
бих да певам и насловну улогу у
Ђордановој опери „Андре Шеније“.
Искрено се надам да ће у некој бли
жој будућности бар једна од те три
представе бити постављена на наш
репертоар.
zz Даz лиz јуzбиzлејz проzслаzвљаzтеz саz
осеzћаzњемz даz стеz заzдоzвољzниz
онимzштоzстеzпоzстиzглиzуzпрет
ходzнеz двеz деzцеzниzјеz или,z пак,z
миzслиzтеzдаzстеzмоzглиzдаzураzди
теzиzвиzшеzодzтоzга?z
Веома сам задовољан. Сто по
сто. Вероватно сам могао да урадим
и више, али се не оптерећујем тиме.
Верујте ми да, када бих све ово мо
рао поново да проживљавам, ни
шта не бих мењао. Остварио сам
репертоар који представља, онако,
школски пример постепеног раз
воја једног тенора – од Моцартове
„Чаробне фруле“, преко „Травија
те“, „Риголета“, „Боема“, „Кавале
рије рустикане“, „Пајаца“… па све
до „Отела“. На репертоару тренут
но имам 19 улога. То је стварно ве
лики капитал, који ми много значи.
Микојан Безбрадица

ОнашемпрвомОтелу

В

ердијевог „Отела“ бе
оградска штампа пр
ви пут помиње давне
1886. као ново дело
које велики Италијан
компонује, а потом живо прати
припреме и праизведбу у милан
ској Скали јануара идуће године.
Ово извођачки веома захтевно
дело прву премијеру на сцени
Народног позоришта у Београ
ду је доживело свега осам година
по званичном оснивању Опере,
12. децембра 1928. Либрето
Арига Боите певан је у
преводу Миливоја Ст.
Предића, дириговао
је Иван Брезов
шек, представу
је режирао пр
ви певач Зден
ко Книтл, а
сценограф
и костимо
граф је био
Станислав
Бе ло жан ски.
Улогу Отела
је тумачио гост
из Италије Сан
то Монтелаури,
Јаго је био Павле
Холотков,
Дезде
мону је певала Мари
ја Жалудова, а у осталим
улогама су наступили Драгу
тин Петровић (Касио), Милорад
Милутиновић (Родриго), Алек
сандар Трифуновић (Лодовико),
Бора Стефановић (Монтано), Ва
силије Шумски (Гласник), Љуби
ца Сфилогој (Емилија).
Готово по правилу неуједначе
на, па често и опречна мишљења
критичара овог пута се углавном
слажу да је представа у целини ве
ома успела: „опера је изведена пр
вокласно“; „леп успех“; извођење
„достојно признања“; „корак на
пред у развоју наше Опере“... беле
же рецензенти. Само поједини се
благо ограђују од ових хвалоспева
констатујући да се још увек осе
ћа „младост“ оперског ансамбла.
Највеће заслуге за овакав успех се
приписују „изврсном“, „савесном
и прецизном“ диригенту „чвр
сте руке“. Критика даље приме
ћује како је костим „стилизован“,
док је у креирању декора иначе
изузетно талентовани уметник
Беложански био спутан тежња
ма управе да уштеди, те су други
и трећи чин били „скрпљени... из
драме и без сјаја“. Оцене режије су
се кретале од процене да се „држа
ла старих добрих традиција“ до:
„стилска режија г. Книтла значи
дефинитивно утврђивање њего
вог редитељског реномеа“.
Гостујући тенор је поделио
критику – док једни тврде како
се није ни трудио да улогу Отела

и глумачки донесе, па је чак није
ваљано ни научио већ ју је донео
у маниру, „рутинерски“ и „пре
нео на рампу“ изнуђујући „апла
уз за себе“, други констатују да је,
имајући у виду „колико су ретки
тенори који се могу подухвати
ти тешке партије Отела... потпу
но успео“, док му трећи одају све
почасти: „Са својим јужњачким
темпераментом дао нам је једну

Д

ругу поставку „Оте
ла“ потписују Јо
сип Кулунџић и маестро
Иван Брезовшек 4. новем
бра 1936, за којом следе:
нова Кулунџићева режија
1. јула 1953. са маестром
Крешимиром Баранови
ћем који је дириговао и
премијеру режије Младе
на Сабљића од 16. новем
бра 1960, па премијера 9.
октобра 1985. под музич
ким вођством госта Кор
нела Траилескуа у режији
Дејана Миладиновића,
затим повратак режи
је Младена Сабљића, али
са Николајем Жличаром
за диригентским пултом
25. јуна 1988. и најзад ре
жија Борислава Попови
ћа 19. октобра 1993, под
диригентском управом
Јована Шајновића.

одличну интерпретацију. Његов
снажни и обимни глас лако се
кретао од најнежнијих љубавних
излива, до пароксизма љубоморе.
У игри беспрекоран, са добром
маском и мимиком“.
Марија Жалудова је оправда
ла висока очекивања. Дездемо

ну је остварила својим познатим
гласом „кристалне чистоте“, и
певачки и глумачки беспрекор
но: „Вокално сјајна, глумачки
убедљива, интимно стилизована
и дубоко проживљена“ – један је
међу сличним коментарима овог
њеног остварења. Критика се, ме
ђутим, не слаже у оцени Павла
Холоткова. Коментари се крећу
између две крајности, од оцене да
је „остао на површини у оквиру
оперског шаблона“ до конста
тације да му је Јаго једна
од најбољих креација;
од похвала њего
вом баритону ко
ји је „увек ме
талног звука“
до оцене да
„у његовом
гласу нема
ни довољ
но боје ни
снаге“, те
да „на свим
драмским
местима
његов глас и
поред форси
рања није имао
про дор но сти“;
од констатације да
улога обједињује „су
му његових изврсних
певачких квалитета“ до оне
да „није вокално задовољио“; од
похвале „јасној дикцији“ до под
влачења како би морао да обра
ти пажњу на „захтеве српског је
зика“; његов Јаго се оцењује као
комбинација Мефиста и Тонија
а његова глума као „шаблонска и
театрална“, али и као „одлична“.
Међу тумачима мањих улога,
који су према општој оцени успе
ли „да целина сачува своју озбиљ
ну линију“, нарочито су се исти
цали млади Драгутин Петровић
природношћу глуме те „звонким
гласом и лакоћом у певању и дик
цији“ и Александар Трифуновић
који је „имао пун гласовни успех
и глумачки је био беспрекоран“.
Исто тако „беспрекорна“ је била
и Емилија Љубице Сфилогој, те
критика жали што јој рола није
била већа како би још више „раз
вила свој лепи глас и певачке спо
собности“.
Критика бележи и да се пу
блика „загрејала за премијеру,
иако није испунила салу“. Да ли
публика ни касније није долазила
у већем броју, или је за кратак век
ове поставке била одговорна чи
њеница да у ансамблу није било
драмског тенора, тек – представа
је до краја те сезоне одиграна још
5 пута, што је био и крај сценског
живота прве поставке „Отела“ на
сцени Народног позоришта.
Јелица Стевановић
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ПОЗОРИШНЕ НОВИНЕ

У СУСРЕТ ПРЕМИЈЕРИ

„Родољупци“ на сцени Народног позоришта

В

есело позорје у пет
дејствија, како га је
окарактерисао аутор
Јован Стерија Попо
вић,
„Родољупци“,
своју праизведбу је доживело на
сцени Народног позоришта у Бе
ограду тек више од пола века по
настанку и нешто мање од пола
века по смрти аутора, 30. децембра
1904. Премијера је била у оквиру
Стеријине вечери, својеврсне ма
нифестације којом је од 1898. па
све до 1927. обележаван рођен
дан великог комедиог рафа. Пре
представе је др Јован Скерлић,
професор Универзитета и члан
Књижевно-уметничког
одбора
Народног позоришта др
жао „конферен
цију“
(преда
вање) са темом
„О Родољупци
ма у времену по
сле 1848. године“.
Представу је, према
тадашњим
обича
јима, режирао први
глумац, популарни Чи
ча Илија Станојевић.
Иако, нажалост, плакат
ове давне представе није
сачуван, захваљујући обја
ви у „Политици“ можемо
да реконструишемо пре
мијерну поделу: Чича Илија
је тумачио улогу Жутилова,
Вукосава Јурковић је играла
Нанчику, Алексићева је била
Милчика, Илић је играо Едева,
Добрица Милутиновић Лепрши
ћа, Поповићева је била г-ђа Зеле
нићка, Сава Тодоровић је тумачио
Шербулића, Динуловић и Богобој
Руцовић су играли Смрдића и Га
вриловића, Драгутин Петровић је
био Нађ Пал, а Радомир Петровић
је био Скоротеча.
„Родољупци, који нису никад
до данас ни играни ни штампани,
остали су у посмртним рукописи
ма пишчевим, као дело ‘готово за
штампу’. Каква судбина!... Сви ти
Жутилови, Смрдићи, Шербулићи,
Лепршићи или Гавриловићи, ма
колико у комедији јединствени и
прилично апстрактни створови,
оживели су ове вечери, оживели
први пут после педесет година од
свога постанка, први пут овапло
тили се, покренули, проговори
ли, први пут изишли пред свет...
оживели су у ‘Родољупцима’ изве
сну илузију и интерес(овање) које
нису увек имала на позорници ни
много савршенија дела Стерији
на“, бележи надахнуто Милан Грол
после праизведбе. Уз подсећање на
значај писца којем се одаје почаст,
те напомену да је комад тек тад
угледао светла позорнице не услед
лошег квалитета већ захваљујући
забранама од стране Мађара и Ма

тице српске,
критичар потписан
као „У“ оцењује да је „игра
но доста лепо“, те да су де
корације „добро изгледале“.
Поздрављајући потез управе
позоришта да пре представе
уприличи „конференцију“ –
предавање, констатује да је
било „марљиво и исцрпно
израђено“.
Упркос чињеници да је
био међу пионирима српске
драмске књижевности, у се
зони 1904/05, пола века после смр
ти, Стерија је други најизвођенији
домаћи писац (иза Нушића). Пре
ма подацима које наводи др Жи
војин Петровић, „Родољупци“ су
у тој сезони имали два, а до Првог
светског рата још три извођења.
Обновљена режија Чича Или
је Станојевића је поново играна
у оквиру Стеријине вечери, 13.
јануара 1921, овог пута са конфе
ренцијом управника Народног
позоришта у Новом Саду Косте
Луковића – „О Ј. Ст. Поповићу“.
Као и на праизведби, улогу Жути
лова је тумачио Чича Илија, њего

ву жену Нанчику је играла Ма
рија Поповић, а њихову децу
Милчику и Едена, госпођице
Бандић и Поповић. У оста
лим улогама били Никола
Гошић – Лепршић, Жанка
Стокић – Зеленићка, Сте
ван Тодоровић – Шербу
лић, Пера Добриновић
– Смрдић, Драгољуб
Гошић – Гавриловић,
Димитрије
Гинић
– Нађ Пал, Милан
Стојановић – Ско
ротеча.
О овим раним
п о с л е р а т н и м
„Родољупцима“
живо сведочи
Сима Панду

према добром националном ре
пертоару и дужнога пиетета према
заслужноме класичару“.
Према подацима из Годишња
ка Народног позоришта из тог
периода, те сезоне је Стерија са
19 представа најигранији домаћи
писац. Иако у том броју „Родо
љупци“ имају удела са чак 5 при
казивања, у наредним сезонама их
нема на репертоару.
Следећа и до данас последња
премијера овог комада је била 8.
марта 1929, у режији др Бранка
Гавеле и у декору и костимима Јо
вана Радовића и Владимира Же
дринског. Први сачувани плакат,
од 11. марта, наводи да су главне
улоге тумачили: Божа Николић
(Жутилов), Ана Паранос (Нанчи

ровић, који предавање Косте Лу
ковића оцењује као „врло добро
и врло исцрпно“; јер је успело „да
баци нешто нове светлости на жи
вот Ј. Ст. Поповића, а у исто време
да даâ јасну слику о вредности ово
га писца који је дуго времена био
запостављен, потцењиван и гото
во заборављен“. О представи Пан
дуровић бележи: „Представљачко
особље је унело много пажње и
љубави у приказивање ‘Родољу
баца’, тако да је ово вече било и
за ширу и за књижевнију публи
ку једно задовољство, као што је
с друге стране било знак пажње

ка), Невенка Урбанова (Милчика),
„мали“ Хет (Еден), Милорад Душа
новић (Шандор Лепршић), Жанка
Стокић (Гђа Зеленићка), Драго
љуб Гошић (Шербулић), Душан
Раденковић (Смрдић), Димитрије
Гинић (Гавриловић), Александар
Туцаковић (Нађ Пал), Светозар
Милутиновић (Скоротеча), Јован
Николић (Хонвел) и многи други
у улогама грађана, омладинаца, се
љанки и сељака.
Гавелин долазак у Београд по
зоришна и културна јавност је
доживела као велику радост, али
одушевљење је убрзо спласнуло и

његове прве режије нису наишле
на добар пријем. Стога је успешно
постављање једног новог Стери
је „модернизованог и освеженог,
исправљеног и допуњеног, сцен
ски, такорећи, изнова констру
исаног“, имало велики значај и
за редитеља и за театар. Критика
оцењује да је представа „значајан
уметнички експеримент“, „смео,
оригиналан“, доследан, „импозан
тан“ и „артистички“. Редитељева
основна интервенција је била од
устајање од реалистичког читања
комада и жанровско померање ка
гротески, која је дата „са мером и
укусом“. Међутим, Гавела у наше
позориште веома храбро доноси
новину без преседана – поред из
весних скраћивања и премештања
текста, он „прекраја“ и „дописује“
комад: „Гавела је допунио Стерију.
Дао је читаву уводну сцену са ма
сом и увео неколико нових типо
ва“, бележе изненађени критича
ри. Већина рецензената ове потезе
поздравља, јер су били „у духу ко
мада“, али има и оних који оштро
негирају свако право на такво
непоштовање изворног текста и
аутора. Како би остварио своју за
мисао да, по узору на МХАТ-овог
„Ревизора“ у режији Мејерхољда
којег је претходне године видео у
Москви, своје „Родољупце“ оства
ри у духу „конструктивног реали
зма“ (крајња сведеност у декору),
Гавела уместо сценографа ангажу
је младог сликара Ивана Радовића,
родом Вршчанина. Сценографски
деби овог уметника је оцењен као
„духовит и амбициозан“, те „при
јатан и смео“, док костими Же
дринског „носе све одлике гипког
и шармантног“ стила овог умет
ника.
У оцени игре глумачког ансам
бла савремена критика је једногла
сна: „Нисмо скоро имали случај,
да су се глумци тако предано уду
били у своје роле“. Жанка је имала
„нерва и полета“, Туцаковић је био
„изврстан“, Николић је „рељефно“
дао Жутилова, Раденковићу кри
тичари замерају „извесну кокете
рију“ захваљујући којој се највише
свидео публици, Урбанова је „нај
боље погодила пречански дија
лект“, Душановић је „дао једну од
својих најбољих рола“, а и Гинић
се прилично успешно изборио са
незахвалном „пасивном и резо
нерском“ улогом; Ани Паранос је
замерен недостатак „одсечности и
темперамента“, а Гошићу да је био
„строг и упрошћен“.
Најзад, критика закључује:
„‘Родољупци’ су били једна лепа и
европска представа“. На репертоа
ру се, међутим, задржала свега две
сезоне и за то време је одиграна 9
пута.
Јелица Стевановић
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ФЕЉТОН

СЕЋАЊЕ НА ВЕЛИКУ УМЕТНИЦУ

Ани-Аник аРад ош ев ић(1915–2004)

Р

ођена у Чешким Бу
ђеновицама 4. сеп
тембра 1915, у Прагу
је завршила Школу за
глуму, певање и балет
(1933–35), а затим и Школу мо
дерног балета код Ане Малетић
у Загребу (1936–38). Уметничку
каријеру је отпочела у Швамдло
вом дивадлу и Великој оперети
у Прагу. У нашу земљу долази
најпре у Хрватско народно каза
лиште у Загреб, где је у ангажма
ну од 1936. до 1938, после чега је
балерина и кореограф у Сарајеву,
од 1939–41. У граду на Миљац
ки је заједно са Оскаром Дано
ном, Исметом Мујезиновићем и
Војом Димитријевићем основа
ла авангардну уметничку трупу
„Collegium artisticum“ у којој је
учествовала у стварању „синте
тичког позоришта и тоталног
театра“. Због антиратних порука,
полиција је забранила извођење
њихове представе „Зашто пла
че мала Ема“. По избијању рата,
Аника је са супругом, инжење
ром Ненадом Радошевићем (На
тан Рајс) отишла најпре у илега
лу у Сплит, а 1942. године ступа
у Народноослободилачку борбу
где је до краја Другог светског ра
та наступала као глумица и бале
рина у Казалишту народног осло
бођења.
Од 1944. до 1947. играла је у
Балету Народног позоришту у

су били сјајни класични педагози
Нина Кирсанова, МилорадМиле
Јовановић и ЈеленаЉаља Вајс ко
ја је и својеручно исписивала пре
вод руских књига за предавања
карактерних и историјских игара.
Велика заслуга Анике Радошевић
је што је успела, и против воље
тадашњих „културтрегера“, да
нашу велику интелектуалку Ма
гу Магазиновић доведе у школу
као професора ритмике, нашег

П

оследњих дана 2004.
године, 29. децем
бра, престало је да куца
једно племенито, скром
но, достојанствено срце
пуно музике – АниАни
ка Радошевић, оперски
редитељ, кореограф, пр
ва директорка државне
Балетске школе у Бео
граду, отишла је заувек
у легенду.

Београду. Затим је добила тежак
и одговоран задатак да од Ба
летског студија при Народном
позоришту и Одељења за Балет
при Музичкој академији оснује

Средњу балетску школу у Београ
ду и буде њена прва директорка.
Тај задатак је обавила са много
ентузијазма, упорности и знања.
Формирала је колегијум у којем

фолклора и историје уметничке
игре. Веома захтеван посао уте
мељивања и вођења школе Ани
ка је, иако веома млада, одлично
обавила, о чему сведоче потоње
генерације наших школованих
балетских уметника, који су из
узетно много допринели оства
ривању изванредних оперских и
балетских представа код нас и у

свету током такозваног „златног
доба“ београдске Опере и Балета,
али и доцније.
Од 1950. Аника је поново у
Народном позоришту, најпре као
помоћник директора Опере за
Балет, а затим, по сопственој же
љи, асистент наших најпознати
јих оперских редитеља. Упоредо
са овим одговорним пословима,
кореографисала је и у другим по
зориштима у земљи. По сопстве
ном исказу она је, непрекидно
радећи, завршавала своје „уни
верзитете позоришне уметно
сти.“
Њена прва самостална опер
ска режија и кореографија била
је Моцартова „Отмица из Сараја“
(1958), а затим следи велики опус
најзначајнијих оперских дела, ме
ђу којима су „Орфеј и Еуридика“
(1959) и „Продана невеста“ која
је, са Аникином сјајном постав
ком сцене „Циркуса“, постигла
велике успехе на гостовањима у
Каиру, Визбадену, Палерму, Ве
нецији и Мадриду. Аника је била
кореограф и помоћни редитељ и
у антологијској поставци опере
„Заљубљен у три наранџе“, која је
1959. изведена у Београду, Визба
дену и Лозани.
(наставак Сећања у следећем
броју)
Милица Зајцев

ФЕЉТОН / ЕРИХ ДЕ КЕР (13) / ПИ ШЕ МИРЈА НА ОДА ВИЋ

Буд ичов ек!

М

ноге колеге из
позоришта и
друге познате
личности би
ле су Декерови
пријатељи и поштоваоци његове
уметности, сценографске али и
сликарске. У књигама утисака на
његовим изложбама су остале за
бележене мисли и утисци и неких
од њих. Глумица Ксенија Јовано
вић је забележила: „За лепоту шу
ма, за пастелне тонове, за сазнање
да су радости и лепота живота и
ван наше професије – хвала, драги
Декер!“ (1975). Глумачки и брач
ни пар Дара и Раша Плаовић су
оставили посвету: „У овој једно
ставној, једнобојној скупини сли
ка врло изразито живи шаренило
природних лепота. Са изузетним
композиционим осећањем изву
чени су снажни акценти који сва
кој слици дају тежину и вредност.
Хвала за труд и танане изборе.“
(16. мај 1975). А редитељ, драма
тург, песник и новинар Слободан

Бода Марковић је на Декеровој
последњој самосталној изложби
записао: „То су сликепоруке како
смо изгледали; Ерих је забележио
све лепоте Србије какву волим!“
(1999).
Од Мостарског моста проте
кло је много времена, много тога
се десило, променило, па чак и
нестало, али Ерих Декер, рођени

Е

рих Декер је умро на са
мом почетку новог ми
ленијума, 7. јануара 2001,
на православни Божић,
тихо и скромно како је и
живео осамдесет и једну
годину.

Немац са југословенским држа
вљанством, више од 52 године
је успешно истрајавао на нашим
просторима. Током живота, на
цртао је и изградио многе мо
стове, и позоришне и људске.
Београд, град који је добровољно

изабрао за свој, прихватио га
је без трунке резерве, јер је
према свима и са свима
био једноставно – човек!
Да ли је био у питању
управник, редитељ, глу
мац или мајстор из неке
позоришне
радионице,
њему је било свеједно: он
га је поштовао, поштују
ћи његов рад.
Ерих Декер за вели
ки допринос нашој по
зоришној и ликовној
уметности није добио ни
једну званичну награду, сем
Годишње награде УЛУПУДСа за
1986. и Повељу Народног позори
шта у Београду поводом одласка у
пензију. Он није марио за то, јер
како је сам истицао, њему нису
биле потребне друге награде од
оних које су се налазиле у Књига
ма утисака са изложби, или оних
као што је писмо колектива сто
лара Народног позоришта у Бео
граду, од 10. новембра 1975:

„Ој Декеру, ој бехару
ти нам ниси гастарбајтеру
нека си нам ведар, чијо
и до века такав био
ти си нашем срцу мијо
као да си рођен Шумадијом!“.
Или Златна медаља од старих
ратника – Солунаца, или једна

изложба у Етнографском музе
ју усред бомбардовања Београда.
Није примио ни Вукову, ни Ок
тобарску, ни неку другу награду,
али зато је снимљено неколико
телевизијских и радиоемисија о
њему. Споменимо документар
не филмове „Мој пут“, у окви
ру ТВ фељтона РТС Београд,
аутора Драгана Маринковића
и Зорана Соломуна (1977), и
„Линија живота“, редитеља
и сценаристе Срђана Замоле,
у продукцији РТС – ТВ Београд
(1999).
Поред позоришта и сли
кања, Декер је имао још јед
ну велику страст, сакупљање
модела аутомобила и возова,
којих је имао преко четири стоти
не свих врста, модела и годишта.
То је овако објашњавао: „Зар не
знате да играчке нису играчке, оне
те уче да будеш човек, да цениш,
да волиш...“.
(крај)
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В Е ЛИ К А С Ц Е Н А
недеља

понедељак

19.30

РОДОЉУПЦИ

комедија
Јована Стерије
Поповића
понедељак

01
19.00

уторак

19.30

РОДОЉУПЦИ

КОНЦЕРТ
поводом
обележавања
Међународног дана
борбе
против фашизма и
антисемитизма

четвртак

04

09

19.30

СЛИКА
ДОРИЈАНА ГРЕЈА

комедија
Јована Стерије
Поповића
петак

19.30

10

балет на музику
Ђузепа
Вердија

драма
Аугуста
Стриндберга

четвртак

02

03

петак

18.00

балет на музику
Војислава Вокија
Костића
субота

четвртак

субота

недеља

недеља

ЖИЗЕЛА

АИДА

ВЕЛИКА
ДРАМА

опера
Ђузепа
Вердија

балет
Адолфа
Адама

опера
Ђузепа
Вердија

драма
Синише
Ковачевића

18.00
21.00

драма
Бертолта
Брехта

06

недеља

20.00

драма
Вилијама Шекспира,
у извођењу Радионице
интеграције и Ћендра
мултимедије

драма
Вилијама Шекспира,
у извођењу Радионице
интеграције и Ћендра
мултимедије

драма
Вилијама Шекспира,
у извођењу Радионице
интеграције и Ћендра
мултимедије

14

недеља

понедељак

19.30

ДОДЕЛА
НАГРАДА
ФОНДАЦИЈЕ
„БРАЋА КАРИЋ“

29

30

понедељак
субота

19.00

КАРМЕН
БИЗАРНО

РОМЕО И ЈУЛИЈА

12.00

19.30

субота

19.30

РОМЕО И ЈУЛИЈА

22

ОТЕЛО

28

20.00

05

петак

МАЈКА
ХРАБРОСТ И
ЊЕНА ДЕЦА

РОМЕО И ЈУЛИЈА

ДАН
ПОЗОРИШТА

21

19.00

04

13

12

19.30

среда

26

19.30

опера
В. А.
Моцарта

балет на музику
Војислава Вокија
Костића

19.30

субота
четвртак

драма
Синише
Ковачевића

комедија
Јована Стерије
Поповића

20

19.30

ПУТ У ДАМАСК

КО ТО ТАМО
ПЕВА / откупљено

19.30

среда

ДАМА С
КАМЕЛИЈАМА

балет у кореографији
Владимира Логунова,
према роману
Оскара Вајлда

25

19.30

ФИГАРОВА
ЖЕНИДБА

КО ТО ТАМО
ПЕВА

19.00

уторак

ВЕЛИКА
ДРАМА

КИР ЈАЊА

19

НОВЕМБАР 2 0 1 5 .

15

19.00

драма Жељка
Хубача, гостује
Босанско народно
опера
позориште
Жоржа
из Зенице
Бизеа

07

уторак

19.00

недеља

мелодрама
Александра
Диме Сина
среда

опера
Гаетана
Доницетија

17

комедија
Косте
Трифковића

понедељак

19.30

уторак

ЧУДО У
ШАРГАНУ

опера
Ђузепа
Вердија

драма
Вилијама
Шекспира

драма
Љубомира
Симовића

драма
Фридриха
Шилера

02
01

субота

20.30

23

субота

19.30

МАРИЈА
СТЈУАРТ/
ПРЕМИЈЕРА

19.30

ИЗБИРАЧИЦА

ХЕНРИ
ШЕСТИ

среда

08

ЛУЧИЈА ОД
ЛАМЕРМУРА

ОТЕЛО
/ ПРЕМИЈЕРА

22

19.30

ДАМА С
КАМЕЛИЈАМА

19.30

среда

18
19.30

24
19.30

КНЕЗ ИВО ОД
СЕМБЕРИЈЕ

ТОСКА
/ са гостом

опера Исидора
Бајића, гостује
Српско народно
позориште из
Новог Сада

05

опера
Ђакома
Пучинија

04

20.30

четвртак

20.30

СЦ Е Н А „РА Ш А П Л АОВ И Ћ ”
недеља

20.30

петак

20.30

ХЕДА ГАБЛЕР

КОВАЧИ

комедија
Милоша
Николића

понедељак

01

02

20.30

субота

20.30

BALKAN DANCE
PROJECT

ПРОГРАМ - МЛАДИ
КОРЕОГРАФИ

Vol.1, гостовање
међународне
плесне продукције,
Фестивал Велење

Ђорђе Макаревић,
ОНИ / Дејан
Коларов, ЋЕЛАВА
ПЕВАЧИЦА

субота

недеља

20.30

20.30

четвртак

14

комедија
Николаја В.
Гогоља

04

ВАЖНО
субота
недеља ЈЕ ЗВАТИ
20.30
20.30
СЕ ЕРНЕСТ

комедија
Милоша
Николића
понедељак

27

НА ДНУ

БЕЛА КАФА

драма
Љубомира
Симовића

комедија
Јована Стерије
Поповића

08
09

драма
Максима
Горког

10
09

драма
комедија
Тонија
Александра
Кушнера
Поповића

20.30

четвртак

20.30

07

среда

20.30

комедија
Ђерђа Шпира,
Народно позориште у
Београду и Шабачко
позориште

драма
Ерика Е.
Шмита

16

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

комедија
Ђерђа Шпира,
Народно позориште у
Београду и Шабачко
позориште

понедељак

20.30

20.30

комедија
Оскара
Вајлда

ауторски пројекат
М. Пелевић
/ С. Бештић,
копродукција

ЛАЖА И
ПАРАЛАЖА

ПРАХ

11
15

22
субота

20.30

УБИ МЕ КУРИЈЕ
ОКО
ратна комедија
В.Станковић и
З.Мијаљевића, гостовање
позоришне трупе
БалканАрт

28

недеља

17
20.00

ВЕЧЕ БАЛЕТА И
МОДЕ

24

23
20.30

ЧЕХОВ ЈЕ
ТОЛСТОЈУ
РЕКАО ЗБОГОМ

драма
Мира Гаврана,
у продукцији
„YUGOART-a”

уторак

29

понедељак

20.30

СЕКСУАЛНЕ
НЕУРОЗЕ НАШИХ
РОДИТЕЉА
драма
Лукаса
Берфуса

30

уторак

ХАСАНАГИНИЦА

ЗЛИ ДУСИ

драма
Бранислава
Нушића

МОЈЕ НАГРАДЕ

05

уторак

20.30

МАЛИ БРАЧНИ
ЗЛОЧИНИ

драма
Тенесија
Вилијамса

по роману Т. Бернхарда,

03
20.30

ауторски пројекат
М. Пелевић
/ С. Бештић,
копродукција

понедељак

ПРАХ /
ПРЕМИЈЕРА

ВАЖНО ЈЕ
ЗВАТИ СЕ
ЕРНЕСТ

20.30

20.30

по роману Т. Бернхарда,

КЊИГА ДРУГА

петак

четвртак

МОЈЕ НАГРАДЕ

СТАКЛЕНА
МЕНАЖЕРИЈА

21

20.30

ЖЕНИДБА /
10 година од
премијере

драма
Хенрика
Ибзена

13

среда

ИЗГУБЉЕНИ У
БРУКЛИНУ

18

среда

20.30

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

19

четвртак

НА ДНУ

комедија
Милоша
Николића

драма
Максима
Горког
уторак

20.30

ФИЛОЗОФСКИ
ТЕАТАР
предавање Франка
Бифоа Берардија,
у сарадњи са ХНК
Загреб

01

среда

12
20.30

БИЗАРНО

црна комедија
Жељка
Хубача

20

20.30

КОВАЧИ / 200-та
представа

25

петак

26
20.30

ПРАХ

четвртак

20.00

ХУМАНИТАРНИ
КОНЦЕРТ

комедија
Ђерђа Шпира,
Народно позориште у
Београду и Шабачко
позориште

02

у организацији
асоцијације
„Жена+”

03

ДОГАЂАЈИ У НОВЕМБРУ
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.

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

ГОСТОВАЊА У НОВЕМБРУ
03.11.
03.11.
06.11.
14.11.
15.11.
20.11.

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

Радно време благајне:
сваког дана од 11 до 15 и од 17 сати до почетка представе.
Недељом од 17 сати до почетка представе.
НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ ЗАДРЖАВА ПРАВО ИЗМЕНЕ РЕПЕРТОАРА
Телефон благајне: 2620-946
Телефон за групне посете: 2626-566

www.narodnopozoriste.rs ONLINE ПРОДАЈА УЛАЗНИЦА

За издавача Дејан Савић, в. д. управника | Главни уредник Позоришних новина Жељко Хубач | Заменик главног уредника Јелица Стевановић | Редaкција: Микојан Безбрадица, Бранкица Кнежевић, Драган
Стевовић | Сарадници: Милица Зајцев, Мирјана Одавић, Вања Косанић, Марија Кнежевић | Техничка редакција: арт директор и графички дизајнер Јован Тарбук, графички дизајнер Јелена Ратковић | Коришћене
фотографије архива Народног позоришта, МПУС и личних архива | Припрема и дизајн Народно позориште у Београду | Народно позориште у Београду, Француска 3, 11000 Београд | Маркетинг 2622-180

