
НОВЕМБАР 2015. ГОДИНА XI, БРОЈ 92

УРУ ЧЕ НЕ НА ГРА ДЕ И ПРИ ЗНА ЊА ПО ВО ДОМ  ДА НА НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА

Сачуватиљудеиресурсе

Све ча ним про гра
мом у окви ру ко јег 
су до де ље на го ди
шња при
зна ња за 

умет нич ке и рад не ре
зул та те, На род но по зо
ри ште у Бе о гра ду про
сла ви ло је 22. но вем бра 
147. ро ђен дан.

Про грам про сла ве, 
који је режирао Балша 
Ђого, за по чео  је под се
ћа њем на све оно што 
је на умет нич ком пла ну 
ура ђе но у про те клих го
ди ну да на: 12 пре ми је ра 
и јед на пре ми јер на об
но ва, уче шће на број
ним до ма ћим и ино
стра ним фе сти ва ли ма и 
смо тра ма, при зна ња и 
на гра де уру че не По зо

ри шту и умет ни ци мачла но ви
ма Ку ће (ме ђу ко ји ма су и три за 
жи вот но дело – Ну ши ће ва на гра

да Рад ми ли Жив ко вић, На гра да 
„До си теј Об ра до вић“ Би сер ки 
Цве јић и На гра да за жи вот но 

де ло УМУСа Све тла ни Бој че вић 
Ци цо вић), не ко ли ко зна чај них 
ју би ле ја, из ло жбе, кон цер ти... 
Кроз про те клу се зо ну по се ти о

це су во ди ли до ку мен тар ни 
филм ауто ра Пе тра Ан то
но ви ћа и во ди тељ ски пар, 
драм ски умет ни ци Ка ли на 
Ко ва че вић и Бо јан Кри во

ка пић. 
У свом обра ћа

њу, в.д. управ ни ка 
Де јан Са вић је оце
нио да је На род
но по зо ри ште у 
прет ход них го ди
ну да на оства ри ло 
ве о ма за па же не 
ре зул та те.

(наставак на
стр. 2 и 3)

Упредстави „Моје награде“, Бештић демонстрира свој
чисто драмски потенцијал и моћ управо једног сред

ства; говорне радње лишене било какве помоћи средстава
невербалногизразакаквастојенарасполагањуглумцуукли
шетизиранојдрамскојпредстави.Уверенусвојесхватање
глуме које захтева неклишетизиран приступ стварања
представе,Бештићје,каоиТомасБернхард,наградеипо
рицањасхватиокаоуспутнурецепцијукултурнихарбита
ракојанесмедапорекнезнањекојејеоглумачкојуметности
стицаоиунапређиваотокомчитавесвојеглумачкекарије
ре. Додељујући Бештићу ову награду, желимо да
допринесемо и афирмацији једног потпунијег,
целовитијег, а надасве посвећеничког
и високо професионалног односа
према глумачкој уметности код
нас–стоји,измеђуосталог,уобра
зложењужирија.
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Савић се по том освр нуо и на 
„ру жну кам па њу, у вре ме Да на по
зо ри шта, по ме ди ји ма“ и, између 
остачлог, нагласио да је оно што 
би „све оне ‘за бри ну те’, тре ба ло 
да за бри не је то што ми у на шој 
кул ту ри не ма мо и да ље је дан ја
сан план, не ма мо фор му ли са ну 
кул тур ну по ли ти ку и стра те ги ју 
к у л  т у р  н о г 
раз во ја. Има
мо За кон о 
кул ту ри ко ји 
се при ме њу је 
ка ко је ко ме 
згод но, има
мо про бле ма 
у мно гим ин
сти ту ци ја ма 
кул ту ре, има
мо про бле ма 
са умет нич
ким удру же
њи ма.... Иако 
нам се кул ту
ра по след њих 
не ко ли ко го
ди на уру ша
ва и про па да, 
иако мно ге 
на ше ко ле ге жи ве на ру бу ег зи
стен ци је они се сад, на вод но, бри
ну за На род но по зо ри ште ко је ту 
сто ји као пер ја ни ца, за хва љу ју ћи 
на шем ра ду и тру ду ов де и на шој 
пу бли ци. Не тре ба нам та бри га, 
она нам, за и ста, ни је по треб на“, 
по ру чио је Са вић и оце нио да На
род но по зо ри ште има сво је ре зул
та те ко ји ма од ска че од та кве си ве 
и ло ше сли ке у срп ској кул ту ри за 
„бар два, три ко пља“.

„Ни ко се не гра би за по зи ци је 

и ме сто у На род ном му зе ју, за Му
зеј са вре ме не умет но сти, Филм
ски цен тар Ср би је и мно ге дру ге 
ин сти ту ци је кул ту ре ко је су у про
бле ми ма, не го је згод но за ка чи ти 
се за На род но по зо ри ште ко је има 
успе хе, по тен ци ја ле, мо гућ но сти 
и, што је нај ва жни је, има ре зул та
те. Мо ја за кон ска оба ве за је да се

дим и да бу дем на овом ме сту и да 
ра дим нај бо ље што знам и нај бо
ље што умем све док Вла да Ре пу
бли ке Ср би је не од ре ди на след ни
ка на овој функ ци ји. То ми и је сте 
циљ, а у окви ру то га под ра зу ме ва 
се и др жа ње На род ног по зо ри шта 
што да ље од по ли тич ких и по ли
ти кант ских ути ца ја,  ин те ре сних и 
кла нов ских сфе ра и гру па ци ја ко
је би хте ле да На род но по зо ри ште 
на чи не дру га чи јим од оно га ка кво 
је са да. Ни ко га не бри не ни си ту а

ци ја у Бе о град ској фил хар мо ни ји 
где в.д. ста ње тра је шест ме се ци 
ду же не го код нас или што је та мо 
бив ши ди рек тор био осам го ди на, 
сам се хва лио ти ме, у в.д. ста њу, а 
од то га две го ди не у остав ци, па 
је опет во дио ту ку ћу. Ја ћу се са 
овог ме ста по ву ћи без ре чи оног 
тре нут ка ка да ме раз ре ши Вла да 

Ре пу бли ке Ср би је, не ћу по зва ти 
ни ака де ми ке, ни углед не кул тур
не рад ни ке, ни ме ди је ни ти би ло 
ко га да ме бра ни и шти ти. Ја сам 
чо век ко ји има сво ју про фе си ју, 
свој став и тај став бра ним. У сво
јој про фе си ји се сма трам, не по 
свом, не го по ми шље њу дру гих, за 
европ ског струч ња ка и ме ни ни је 
про блем да се са њом ба вим“, ре
као је Са вић.

Пре ма ње го вим ре чи ма, за
по сле не у На ци о нал ном те а тру у 

Стајаћеовације„Фигаровојженидби“уРумунији

НАСТАВАК СА НАСЛОВНЕ СТРАНЕ

НА ША ОПЕ РА ЗА ТВО РИ ЛА ИН ТЕР НА ЦИ О НАЛ НИ ФЕ СТИ ВАЛ У КРА ЈО ВИ

Тре ћи пут у не пу
них го ди ну да на, 
ан самбл Опе ре На
род ног по зо ри шта 
у Бе о гра ду је на сту

пио у Ру му ни ји и по но во оду
ше вио та мо шњу пу бли ку, за ко
ју већ тра ди ци о нал но ва жи да је 
уз др жа на, мо жда чак и по ма ло 
„хлад на“ пре ма све му што до ла
зи „са стра не“. По сле „Ри го ле та“ 
и „Ле те ћег Хо лан ђа ни на“, се ри ју 
успе шних го сто ва ња на ста ви ла 
је Мо цар то ва „Фи га ро ва же нид
ба“ ко ја је 15. но вем бра из ве де
на у Кра јо ви, на сце ни Ру мун ске 
опе ре, у окви ру по след ње ве че ри 
XIV ин тер на ци о нал ног фе сти ва
ла „Еле на Те о до ри ни“. Иако су 
има ли ве о ма скром не тех нич ке 
усло ве у овом по зо ри шту са ду
гом опер ском тра ди ци јом, на ши 
умет ни ци су са вр ше ним, бес пре
кор ним на сту пом, оча ра ли пу
бли ку у пре пу ној са ли и та ко на 
нај бо љи мо гу ћи на чин за тво ри ли 

ову кул тур ну ма ни фе ста ци ју ко ја 
је у прет ход них ме сец и не ко ли ко 
да на оку пи ла број на по зо ри шта и 
умет нич ке ан сам бле из Ру му ни је 
и Евро пе.

Под ди ри гент ском упра вом 
Сте фа на Зе ки ћа, на сту пи ли су 

Вук Зе кић (Гроф), Со фи ја Пи
жу ри ца (Су за на), Алек сан дра 
Ста мен ковћГар си ја (Гро фи ца), 
Не бој ша Ба бић (Фи га ро), Љу
би ца Вра неш (Ке ру бин), Иван ка 
Ра ко вић Кр сто но шић (Мар це ли
на), Дра го љуб Ба јић (Бар то ло), 
Да ни ло Сто шић (Ба зи лио), Игор 
Ма тве јев (Дон Кур цио), Јо ва на 
Бе лић (Бар ба ри на) и Па вле Жар
ков (Ан то нио), уз Ор ке стар и Хор 
Опе ре. Да под се ти мо, пред ста ва 
је у ре жи ји Ја го ша Мар ко ви ћа, 
де ко ру Бо ри са Мак си мо ви ћа и 
ко сти ми ма Бо ја не Ни ки то вић, 
пре ми јер но из ве де на 21. ок то бра 
2010, у окви ру 42. БЕ МУСа. У 
ме ђу вре ме ну, ре жи ју је об но вио 
Алек сан дар Ни ко лић (2014). 

Ме ђу на род ни фе сти вал „Еле
на Те о до ри ни“ осно ван је на 
ини ци ја ти ву гру пе ен ту зи ја ста и 
обра зо ва них пред став ни ка лир
ске умет но сти, са ци љем да се 
пру жи ду жно и искре но по што
ва ње овој ре но ми ра ној со лист ки

ПОХВАЛЕ

По хва ле На род ног по зо ри шта ове го ди не су до би ли: ан
самбл пред ста ве „Ко ва чи“; драм ски умет ни ци – Сло бо

дан Бе штић, Бран ко Ви да ко вић, Бо јан Кри во ка пић, Не бој ша 
Кун да чи на, Не над Стој ме но вић, Ва ња Еј дус и Ни ко ла Ву јо
вић; пр ва ци Опе ре – Ја дран ка Јо ва но вић, Ја сми на Трум бе таш 
Пе тро вић, Сне жа на Са ви чић Се ку лић, Јан ко Си на ди но вић 
и Де јан Мак си мо вић; ба лет ски умет ни ци – Ива на Ко ма рић, 
Мар га ри та Че ро му хи на, Љу би ша Пе ко вић и ре пе ти тор Па
ша Му сић; чла но ви Орке стра – Вла ди слав Ан то но вић, Ива
на Ста ма то вић, Ми лош Ни ко лић, Ва ња Ђор ђе вић, Вла ди мир 
Јо ва но вић, Мла ден Ва со је вић и Дра шко Јан ко вић; чла но ви 
Хо ра – Иван Де бе љак, Зо ра на Ка ла пиш, Ива на Вид мар, Пре
драг Гли го рић, Бо рис Ба бик, Ђор ђе То мић, Та ма ра Дој ко вић, 
Ма ја Ја ну шић; орга ни за то ри у Дра ми Ја сми на Уро ше вић и 
Не ма ња Кон стан ти но вић, ин спи ци јент у Дра ми Алек сан дра 
Ро квић, по слов ни се кре тар Дра ме На та ша Ми ја то вић, дра
ма тург Ма ја Пе ле вић, ком по зи тор Ире на По по вић Дра го вић; 
рад ни ци у Тех ни ци – шеф му шке кр о јач ни це Је ла Бо шко вић, 
шеф жен ске кр о јач ни це Сне жа на Иг ња то вић, за ме ник ше фа 
му шке гар де ро бе Дра ган Ан тић, сто лар Да ли бор Мар ко вић, 
бра вар Зо ран Ста но је вић, ре кви зи те ри Го ран Ко јић, Го ран 
Си мић, Не бој ша Ђе кић и Ду шан Ја нић; пр о ду цент за ме ђу на
род ну са рад њу Вук Ми ле тић, ис тра жи вач до ку ме на та и архи
ве и уред ник веб сај та Ми ко јан Без бра ди ца, глав ни ли кви да
тор Да ни је ла Об ра до вић Илић и глав ни мај стор одр жа ва ња 
ма шин ских по стро је ња Озрен Ог ње но вић. 

ЗЛАТНЕЗНАЧКЕ

Тра ди ци о нал но при зна ње за 20 го ди на ан га жма на у На
род ном по зо ри шту ове го ди не су до би ли: ба лет ски умет

ни ци Ли ди ја Па вло вић, Ива на Ра до ше вић, Ире на Збор ник и 
Го ран Ста нић; драм ске умет ни це Да ни е ла Ку зма но вић Па
вло вић и Ан ђел ка Ми ли во је вић Та дић; опер ске умет ни це 
Ана Руп чић и Алек сан дра Ан ге лов; чла но ви Орке стра – Вла
ди слав Ан то но вић, Ср ђан Ђа ко вић и Ми о драг Ма тић; чла
ни це Хо ра Та ма ра Дој ко вић и Ива на Жи ва ди но вић; чла но ви 
Тех ни ке – Гор да на Ми тић, Ми ла дин Па ви ће вић, Не вен ко Ра
да но вић, Го ран Си мић, Го ран Жи во ји но вић, Су а да Аго вић; 
и дру ги чла но ви Ку ће – Сан дра Бо ро вић, Ми лан ка Ве ли ми
ро вић, Дра га на Си ми џић, Ср ђан Ди ми три е ски, Не бој ша Ђе
кић, Де јан Ђор ђе вић, Де јан Фи ли по вић, Зо ран Јан ко вић.

ПЕНЗИОНЕРИ

Ове го ди не, у за слу же ну пен зи ју смо ис пра ти ли пр ва ке ба
ле та Ду шку Дра ги че вић и Све то за ра Ада мо ви ћа, опер ску 

умет ни цу Ол гу Са во вић, чла на Хо ра Ми о дра га Го ве да ри цу, 
Зо ра на Ве си ћа (I кла ри нет), кр о ја че му шких ко сти ма Јо ван ку 
Гр бић и Сла ви шу Жи ва ди но ви ћа, глав ног фри зе равла су ља ра 
Ма ри ју Ди ми три је вић, гар де ро бе ра му шке обу ће То ми сла ва 
Вла ди са вље ви ћа, де ко ра те ра Ми о дра га Ђор ђе ви ћа, рад ни ка 
ФТППО Ми ло са ва Или ћа, глав ног мај сто ра ма шин ских по
стро је ња Ми ла на Шпи ју но ви ћа и ло жа ча Ми ла на Вуј ка.

НОВАУТОМОБИЛ

У о к в и  р у 
по сто је

ће са рад ње, 
к о м  п а  н и  ј а 
Adri a tic Mo
tors d.o.o. је 
23. но вем бра 
усту пи ла На
род ном по
зо ри шту на 
к о  р и  ш ћ е  њ е 

ауто мо бил мар ке Hyun dai I 30. Го спо дин Славц Ха бич, ди
рек тор ове углед не ком па ни је, овла шће ног ди стри бу те ра 
Hyun dai ауто мо би ла за Ср би ју и Цр ну Го ру, уру чио је кљу че
ве од ко ла в.д. управ ни ка На род ног по зо ри шта Де ја ну Са ви
ћу. За хва љу ју ћи свом угле ду и ста ту су јед не од во де ћих уста
но ва кул ту ре у Ср би ји, На род но по зо ри ште је та ко на ста ви ло 
да, уз по моћ по слов них при ја те ља, одр жа ва соп стве ни во зни 
парк без оп те ре ћи ва ња бу џе та.

М. Б.

Публика је пуна три
сата уживала у ча

робној Моцартовој му
зици, уз изврсне солисте,
каоиодличанОркестари
члановеХора,асвеопшта
маскарада на сцени, уз
обиљеинтригаисплетки,
и сву комику ситуација и
ликова, често је током
извођења изазивала смех
и аплаузе у гледалишту;
на крају представе, пу
блика је наше уметнике
поздравила вишеминут
нимстајаћимовацијама.
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Стајаћеовације„Фигаровојженидби“уРумунији

Музеј Народног позоришта у Београду. Tел: 328 44 73

ДЕЦЕМБАР 2015.
ИЗЛОЖБЕ

• ПРВА ПОСТАВКА 
аутор Зорица Јанковић

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

аутор Ана Томић

ДВЕПРЕМИЈЕРЕ„ПРАХА“

Тра ги ко ме ди ја „Прах“ Ђер ђа Шпи ра, у пре во ду Ра до сла ва 
Ми лен ко ви ћа и адап та ци ји и ре жи ји Вељ ка Ми ћу но ви

ћа, пре ми јер но је из ве де на у не де љу 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 књи жев ни ка, на пи сан 2005. го ди не, 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. За плет на ста је у тре нут ку 
ка да муж са оп шти су пру зи да је на ло тоу до био „сед ми цу“ 
чи ји је из нос ве ћи од два ми ли о на евра... То ком 70 ми ну та 
тра ја ња, пред ста ва по ста вља број на пи та ња – шта је сре ћа, 
да ли је она си гур ност, има ли кра ја дру штве ној „тран зи ци

ји“ или ће се љу ди де ли ти на оне ко ји се кла де на сре ћу и оне 
ко ји су „срећ ни“ про фи те ри... Ко мад је на стао у са рад њи На
род ног по зо ри шта и Ша бач ког по зо ри шта, а уло ге ту ма че 
На та ша Нин ко вић и Зо ран Цви ја но вић, ко је су гле да о ци на 
кра ју пред ста ве на гра ди ли ду го трај ним и бур ним апла у зом. 
Ми ћу но вић 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 у Ша бач ком по зо ри шту, та ко ђе ве о ма успе шна, 
одр жа на је 20. но вем бра.

M. Б.

њи и пе да го гу ро дом из Кра јо ве. 
За хва љу ју ћи бо га тој кул тур ној 
тра ди ци ји овог ре ги о на, ство ре на 
је мо гућ ност да се по тра же но ви 
на чи ни про мо ци је пра вих му
зич ких вред но сти, па је Фе сти вал 
пре ра стао у ма ни фе ста ци ју ве ли
ких раз ме ра у европ ском кул тур
ном кон тек сту. Фе сти вал ујед но 

омо гу ћа ва да се про мо ви ше и ру
мун ска шко ла пе ва ња ко ју је, уз 
мно ге дру ге по зна те пе ва че, у нај
бо љој ме ри пред ста вља ла и Еле на 
Те о до ри ни (1857–1926).

Ове го ди не су, осим до ма ћи
на и на шег На род ног по зо ри шта, 
на овом фе сти ва лу ре ви јал ног 
ка рак те ра уче ство ва ли и На ци

о нал на опе ра и ба лет из Со фи је 
(Бу гар ска), На ци о нал ни му зич
ки уни вер зи тет из Бу ку ре шта 
(Ру му ни ја), Опер ско по зо ри ште 
Маг де бург (Не мач ка), На ци о нал
на опе ра и ба лет из Ки ши ње ва 
(Мол да ви ја), На ци о нал ни ка мер
ни хор Ма дри гал из Бу ку ре шта... 

Ми ко јан Без бра ди ца

на ред ној го ди ни че ка ју озбиљ ни 
за хва ти тех нич ке при ро де ко ји се 
ти чу За ко на о јав ним слу жба ма и 
сма ње ња бро ја за по сле них, од но
сно плат них раз ре да и ка та ло ги
за ци је рад них ме ста: „То је до ста 
осе тљи ва те ма и око ње ће мо ми 
има ти мно го то га да ка же мо. Нас 
у На род ном по зо ри шту, за раз ли
ку од оп штег ми шље ња, има пре
ко сто ма ње од оног бро ја ко ји је 
ов де био за цр тан и за ми шљен за 
до бро, нор мал но и оп ти мал но 
функ ци о ни са ње На род ног по зо
ри шта. Оно што ће мо си гур но 
ура ди ти на пр вом ме сту, то је да 
ће мо во ди ти вр ло па мет ну и за
штит нич ку со ци јал ну по ли ти ку и 
да ће мо чу ва ти све сво је за по сле
не и све сво је са рад ни ке. Не за то 
што смо ми не ка до бро твор на 
уста но ва или не што слич но, не
го за то што у На род ном по зо ри
шту, по оној ста рој но мен кла ту ри, 
има 232 за ни ма ња. За ви ше од 60 
по сто тих за ни ма ња, не по сто ји 
шко ла код нас. Да би На род но по
зо ри ште функ ци о ни са ло на онај 
на чин, на ко ји же ли мо да функ
ци о ни ше, на ко ји смо на ви кли 
ми и на ша пу бли ка, оно мо ра да 
са чу ва сво је љу де и сво је ре сур се. 
То зна чи да же ли мо да има мо ви
сок умет нич ки ни во и оно на шта 
смо на ви кли на шу пу бли ку, а то су 
две пред ста ве днев но“, на гла сио је 
Са вић.

На кра ју обра ћа ња, он је че сти
тао свим ово го ди шњим до бит ни
ци ма на на гра да ма, а при сут ни ма 
се за хва лио што су до шли да уве
ли ча ју ову про сла ву, по ру чив ши 
им да су увек до бро до шли у На

род но по зо ри ште.
У на став ку про гра ма, до де ље

на су број на при зна ња. По од лу ци 
Управ ног од бо ра Ку ће, Пла ке ту 
по во дом зна чај них ак тив но сти у 
ра ду На род ног по зо ри шта ове го
ди не су до би ли пр ва ки ња Дра ме 
Рад ми ла Жив ко вић и Вој ска Ре пу
бли ке Ср би је. На гра да за нај бо љу 
пред ста ву ове го ди не је до де ље на 
„Ро до љуп ци ма“ Јо ва на Сте ри
је По по ви ћа, у ре жи ји Ан дра ша 
Ур ба на. На гра ду за нај бо ља ин ди
ви ду ал на пре ми јер на умет нич ка 
оства ре ња до би ли су Не ла Ми
ха и ло вић, за уло гу Го спо ђе Зе ле
нић ке у пред ста ви „Ро до љуп ци“, и 
Де јан Ко ла ров – за на слов ну уло гу 
у ба ле ту „Сли ка До ри ја на Гре ја“. 
На гра да за вр хун ска умет нич ка 
оства ре ња, од но сно за из у зет но 
зна ча јан умет нич ки до при нос до
де ље на је пр ва ки њи Опе ре Су за ни 
Шу ва ко вић Са вић, а На гра ду за 
из у зе тан рад ни до при нос на пре
се ље њу ма га ци на, рав но прав но су 
до би ли мај стор по зор ни це Зо ран 
Ми рић, де ко ра те ри Бо јан Ан то
ни је вић, Емил Ах ме то вић, Ни но
слав Сте ва но вић, Де јан Ра ден ко
вић и – гру па у Тех нич ком сек то ру 
де ко ра те ритран спор те ри.

Пре ма од лу ци управ ни ка, 
Сре бр њак На род ног по зо ри шта 
за ве ли ки лич ни до при нос ра ду 
Опе ре до би ла је ме цо со пран Ол
га Са во вић, док је Пе чат, ко ји се 
до де љу је по во дом по себ ног до
при но са жи во ту и ра ду На род ног 
по зо ри шта, до де љен ба лет ском 
пр ва ку Све то за ру Ада мо ви ћу.

Кру ну све ча но сти, као и сва
ке го ди не, пред ста вља ла је до де ла 

На гра де „Ра ша Пла о вић“, за нај
бо ље глу мач ко оства ре ње на бе о
град ским сце на ма из ме ђу два Да
на по зо ри шта, ко ју је ове го ди не 
до био Сло бо дан Бе штић за уло
гу То ма са Бер нхар да у пред ста
ви „Мо је на гра де“ (по роману Т. 
Бер нхар да, ауторски пројекат С. 
Бештића и Маје Пелевић). Од лу ку 
је до нео жи ри у са ста ву: Ра шко В. 
Јо ва но вић (пред сед ник), Мо ли на 
Удо вич ки Фо тез, Сла вен ко Са ле
то вић, Слав ко Ми ла но вић и Бо
бан Јев тић. Пре сти жно при зна ње 
(пла ке та са Пла о ви ће вим ли ком и 
умет нич ка сли ка, де ло ака дем ског 
сли ка ра Дра га на Га ври ло ви ћа) 
до бит ни ку су уру чи ли дра ма тург 
Мо ли на Удо вич ки Фо тез и пред
став ник Оп шти не Уб, Ран ко Ра ји
шић.

У сво јој крат кој и ве о ма ду
хо ви тој за хвал ни ци, Бе штић је у 
„бер нхар дов ском“ сти лу на гла сио 
да је ра ди уру че ња овог при зна
ња, из ме ђу оста лог, „мо рао се би да 
на ба ви оде ло“ ко је до са да ни ка да 
ни је но сио јер се оно ни ка ко „не 
укла па у ње гов кон цепт“. Вест о 
на гра ди га је ве о ма уз бу ди ла, а на
ро чи то је сре ћан и по но сан и ср це 
му је пу но, јер је то пр ви пут да је за 
свој рад до био при зна ње у На ци о
нал ном те а тру. Бе штић је за хва лио 
чла но ви ма жи ри ја, љу ди ма ко ји су 
га пред ло жи ли за ово при зна ње, 
ди рек ци ји Дра ме, Ма ји Пе ле вић 
ко ја је има ла по ве ре ње да му да 
уло гу и в.д. ди рек то ра Дра ме Жељ
ку Ху ба чу за ње гов хра бар ре пер
то ар ски кон цепт ко ји по ста је ве
о ма би тан за бу дућ ност ове Ку ће.

Ми ко јан Без бра ди ца

ИЗЛОЖБА – ОТВАРАЊЕ
12. 12 | 18.30 РАДМИЛА БАКОЧЕВИЋ – НЕЗАБОРАВНА 
НОРМА (поводом 60 година уметничког и 40 година 
педагошког рада), аутор Драган Стевовић 

КОНЦЕРТИ
5. 12 | 18.00 Вече оперских арија и дуета;
Удружење оперских певача „Фигаро“ Бања Лука 

ПРЕДСТАВЉАМО МЛАДЕ
23. 12 | 18.00 Концерт малих виртуоза Музичке школе „Јосиф 
Маринковић“

ОТВОРЕНА ВРАТА
12. 12 | 12.00

ЧИТАЛИШТЕ–ПОЗОРИШТЕ 
7. 12 | 19.30 монодрама СТРАХ ОД ЉУБАВИ по роману 
Лепосаве Јовановић, у извођењу драмске уметнице
Соње Јауковић
18. 12 | 19.30 монодрама БОГ ТЕ МАЗО, по роману Бранка 
Ћопића, у режији Томе Курузовића и извођењу драмског 
уметника Зорана Карајића 
24. 12 | 19.30 Бранислав Нушић, ПРИПОВЕТКЕ ЈЕДНОГ 
КАПЛАРА, у извођењу драмског уметника Зорана Ћосића 
и Нине Ћосић (обоа)

КОНЦЕРТИ – ФМУ у Музеју; циклус На месечини  
15. 12 | 18.00 Студенати харфе из класе проф. Милене 
Станишић
16. 12 | 18.00 Трио „Look at Susan“
21. 12 | 18.00 Студенати виолончела из класе проф. Срђана 
Сретеновића 
22. 12 | 18.00 Студенати виолине из класе проф. Мадлене 
Стокић
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Ба лет „Ко пе ли ја“ на му
зи ку Леа Де ли ба, пре
ма ли бре ту Шар ла Ну
и те ра, у ко ре о гра фи ји 
Љу бин ке и Пе тра До

бри је ви ћа, би ће пре ми јер но из ве
ден на Ве ли кој сце ни На род ног по
зо ри шта 15. де цем бра 2015. Глав ну 
уло гу Сва нил де при пре ма ју Ана 
Па вло вић, Та ма ра Ива но вић, Те о
до ра Спа сић и Та тја на Та тић, док 
ће се у уло зи Фран ца пред ста ви ти 
Јо ван Ве се ли но вић, Јо ви ца Бе го јев, 
Игор Па стор и Ми лош Ма ри јан. 

Уло гу Ко пе ли ју са до ча ра ће Ми лан 
Рус, Де јан Ко ла ров и Алек сан дар 
Илић. У пред ста ви уче ству је це ло
куп ни ан самбл Ба ле та. Ор ке стром 
На род ног по зо ри шта ди ри гу је 
Ђор ђе Па вло вић, а у аутор ском 
ти му су и сце но граф Ми раш Вук
са но вић и ко сти мо граф ки ња Ка та
ри на Гр чић Ни ко лић. Ре пе ти то ри 
ба ле та су Вил хелм Вун дер, Ду шка 
Дра ги че вић, Све то зар Ада мо вић, 
Ма ри ја Вје шти ца и Па ша Му сић.

z Ваш пут кроз свет уметничке
игретрајевишеодшестдеце
нија. Тај креативни поход је,
верујем, био проткан многим
дилемама и проблемима. Ка
костесеборилииизборилиса
њима?
Ми слим да је од су штин ског 

зна ча ја чи ње ни ца да од са мог по
чет ка ни сам има ла ди ле му да је оно 
што сам иза бра ла је ди но мо гу ће и 
да ће при па да ти ис кљу чи во ме ни и 
мо јим стре мље њи ма. Кон стан тан 
рад и стал но уче ње су до бар ре цепт 
и про бле ме на ко је сам на и ла зи ла 
ре ша ва ла сам ис кљу чи во на тај на
чин, што чи ним и да нас. При род на 
пре ди спо зи ци ја за од ре ђе ни по сао 
или жи вот но опре де ље ње је ве о ма 
ва жна, али не и до вољ на. Од из у
зет ног, мо жда и пре суд ног зна ча ја 
је огро ман рад, али и же ља да се до
сег не са вр шен ство.

z Нераскидива нит Вашег при
ватног,алииуметничкогбив
ствовања је Петар Добрије
вић,врхунскиуметник,играч,
кореограф,педагог.ДалиВас
је само љубав водила у том
уметничкомпоходу?
Из у зет но је те шко са же ти у не

ко ли ко ре че ни ца ка кав је био наш 
жи вот. То је, за пра во, за јед нич ки 
пут кроз исто ри ју ба ле та 20. ве ка, 
са рад ња са нај бо љим ко ре о гра фи
ма, вр хун ским пе да го зи ма. На ша 
за јед нич ка зве зда во ди ља би ла је 

глад за зна њем ко је ће мо по том 
пре не ти дру ги ма. О то ме би за и ста 
тре ба ло на пи са ти књи гу. Пе ро је 
био пра ви еру ди та. Та ко је и при
ла зио на шем по зи ву, а за сту пао је 
те о ри ју да ни је ва жна про шлост, 
већ са да шњост и бу дућ ност. На 
тај на чин смо ишли кроз жи вот и 
на ша умет нич ка стре мље ња. Јед
но став но, би ли смо срећ ни. Наш 
при мар ни циљ је био да кон струк
тив ним ра дом оста ви мо не што иза 
се бе. Уко ли ко то ни је би ло мо гу ће, 
ишли би смо та мо где би смо мо гли 
да оства ри мо сво је ци ље ве. На ше 
ме сто увек је би ло у ба лет ској са ли. 
Ди са ли смо исти ва здух са пле са чи
ма. Тај тре ну так ис пу ње но сти ни је 
мо гла да за ме ни ни јед на по зи ци ја, 
ни ти ди рек тор ско ме сто. У по тра
зи за тим осе ћа јем ни шта ни је мо
гло да нас за у ста ви. Се ли ли смо се 
бар два де сет пу та. А на пи та ње да 
ли нас је са мо љу бав во ди ла на том 
за јед нич ком пу ту, од го ва рам: на
рав но, нај леп ше је у жи во ту ка да се 
до го ди истин ска љу бав, све дру го 
до ла зи са мо по се би. Пе тар и ја смо 
би ли тан дем у сва ком сми слу. Са да, 
ка да га ви ше не ма, на ста вљам пу
тем ко ји смо за цр та ли. 

z На том Вашем путу, један од
циљева је и балет „Копелија“.
Професионалниизазов,прот
канмноштвомемоција.

Овај про је кат ми емо тив но 
зна чи мно го јер је био пред ви ђен 
као обе ле жа ва ње мог ју би ле ја, 60 
го ди на умет нич ког ра да и 80 го ди
на жи во та. Те број ке смо већ по
ла ко пре шли, али још увек сам ту, 
срећ на, јер сам све сна да је ре а ли за
ци ја бли зу. Ве ру јем да сва ки чо век 
за о кру жи свој жи вот ни пут, па се, 
у скла ду са тим, до го ди ло и ме ни да 
се по сле 62 го ди не вра тим на ме сто 
са ко јег сам се оти сну ла у свет. По
ред сре ће ко ју осе ћам, све је обо је
но и из ве сном ту гом јер мој жи вот
ни и умет нич ки са пут ник са ко јим 
сам за јед нич ки и по ста вља ла овај 
ба лет, ни је ви ше ме ђу на ма. Ипак, 
си гур на сам да је сва ко днев но при
су тан не где око ме не, ујед но и сре
ћан јер мла де ко ле ге сво јом умет
но шћу обо га ћу ју лик Ко пе ли ју са у 
ко јем је он био ма е стра лан. Че ти ри 
по де ле глав них уло га пред ста вља ју 
ве ли ки иза зов и за ис ку сне пр ва ке, 
као и за мла де со ли сте и чла но ве 
ан сам бла. При зна јем да су ме но ви 
ин тер пре та то ри ин спи ри са ли јер 
је за сва ког ко ре о гра фа рад са на
да ре ним умет ни ци ма иза зов да се 
ство ри не што још бо ље и леп ше. 
На дам се да ће мо у то ме ус пе ти. 
Иде ја ни је би ла да са мо по ша ље
мо не ку ва жну по ру ку већ же ља да 
на пра ви мо ба лет у ко јем ће гле да
о ци ужи ва ти и у ле пој му зи ци, као 
и оно ме што се до га ђа на сце ни. 
Пред ста ва је на пра вље на за ма лу 
и ве ли ку де цу јер, ко нач но, сви ми 
у ду ши оста је мо де ца. Нај ве ћа на
гра да на ма умет ни ци ма је пу бли ка 
ко ја из ла зи из по зо ри шта срећ на и 
оза ре на јер је до жи ве ла не што ле по 
и по зи тив но. У пред ста ви уче ству
ју и мла ђи раз ре ди Ба лет ске шко ле 
„Лу јо Да ви чо“, а то је упра во шко ла 
ко ја је ме ни по ка за ла пут ко ји тре
ба да сле дим. 

z Ово није Ваша прва поставка
балета„Копелија“.
Пр ви пут смо Пе тар и ја овај 

ба лет по ста ви ли у Сар бри ке ну, у 
јед ном од нај ве ћих те а та ра у Не
мач кој. Ка сни је, пр ви и тре ћи чин, 
у фор ми ди вер ти сма на, из во ди ли 
смо у пред ста ва ма Ба лет ске ака де
ми је ко ју смо во ди ли у Ци ри ху, у 
Швај цар ској. По след ња про ши ре
на по став ка тре ба ло је да бу де из
ве де на у Ки је ву, али због рат них 
до га ђа ња, на жа лост, ни је до шло до 
ре а ли за ци је. Са рад ња са Ба ле том 
На род ног по зо ри шта тра је ду ги 
низ го ди на та ко да смо до шли на 
иде ју да „Ко пе ли ју“ пред ста ви мо у 
Бе о гра ду. Ово је пред ста ва ко ја ће 
по мо ћи ан сам блу, али и со ли сти ма 
да по диг ну сво је ин тер пре та тив не 
мо гућ но сти на ви ши ни во. Про
дук ци ја је ве о ма зах тев на и оче ку
је их те жак за да так. Ипак, ве ру јем 
у њих.

Бран ки ца Кне же вић

Је дан од нај по зна ти јих ко
ма да не мач ког драм ског 
пи сца Фри дри ха Ши ле ра 
„Ма ри ја Стју арт“, ових да
на по ста ће са став ни део 

ре пер то а ра Ве ли ке сце не. Пре ми
је ра је за ка за на за 2. де цем бар, а у 
тој ве о ма уз бу дљи вој и по тре сној 
при чи ко ја и да нас, 215 го ди на од 
тре нут ка ка да је на пи са на, „про во
ци ра“ сво јим ак ту ел ним те ма ма, 
јед ну од мар кант ни јих уло га, гро
фа од Шру збе ри ја Џор џа Тол бо та, 
ту ма чи Не бој ша Кун да чи на.

z „Марија Стјуарт“ припа
да класици, а она, као што је
познато, никад не застарева.
Штаданашњигледалацуовој
Шилеровој романтичарској
трагедијииз1800.године,мо
же да доживи као саставни
деонашегвремена?
Ка да не што, као што је слу чај 

са овим ко ма дом, пре жи ви то ли ко 
вре ме, он да је са свим си гур но да у 
се би но си не ке про ве ре не и уни
вер зал не вред но сти, а са мим тим, 
оно што на зи ва мо ак ту ел ност се 
са мо по се би под ра зу ме ва. На
рав но, при том не ми слим на не
ку днев нопо ли тич ку ак ту ел ност, 
ма да и тај мо тив мо же да по сто ји, 
али не као не што зна чај но и ве о
ма бит но за чи та ву при чу. По сто
је мно ги раз ло зи за што би да нас 
тре ба ло игра ти овај ко мад. У пр
вом ре ду, реч је о ве ли чан стве ном 
ауто ру. На пи сао је ко мад та ко да 
сва ко ко га про чи та, јед но став но 
мо ра да оста не без да ха. То је ви
со ки стил пи са ња, са ака де ми змом 
ко ји ни је оп те ре ћу ју ћи. Чо век се 
осе ти уз ви ше ним ка да схва ти да 
та ко не што по сто ји. Ето, са мо то 
је до вољ но да се ухва ти мо у ко
штац са ова квим тек стом. Ка да 
го во ри мо о ак ту ел но сти, она, на
рав но, мо же да се про на ђе у емо
тив но сти. Ако гле да лац кроз ову 
при чу емо тив но до жи ви оно што 
га се ти че, то је до во љан раз лог за 
по став ку овог ко ма да. У по след ње 
вре ме, на ро чи то из не ких од ре ђе
них кру го ва, че сто се по тен ци ра та 
по ли тич ност по зо ри шта. На рав но 
да она не мо же да бу де за о би ђе на, 
али не би тре ба ло да бу де осно ва, 
да бу де до ми нант на. Ми слим да 
је, ка да је о сце ни реч, емо тив ност 
нај ва жни ја.

z Политика,каодруштвенаак
тивност,свевише,итонеса
мо путем позоришта, улази у
„све људске поре“ и постаје
саставнидеонашихживота?
На жа лост, то је тач но. Она је, 

ре као бих, чак и пре ви ше ушла у 
на ше жи во те. То је са да по стао је
дан шоу би знис ко ји ви ше не ма 
ве зе са по ли ти ком, са не ким иде
ја ма… На рав но, да ме не ко по

гре шно не схва ти, 
не ми слим на оне 
па ро ле као што 
су „за иде а ле ги ну 
бу да ле“ и слич
но... ма да се не
ка кво оправ да ње 
увек мо же на ћи. У 
сва ком слу ча ју, не 
тре ба до зво ли ти 
се би да се за иде а
ле ги не уза луд, али 
ово је, чи ни ми се, 
још ве ћа по шаст 
– пре тва ра ње по
ли ти ке у шоу би
знис. За хва љу ју ћи 
ме диј ској агре си
ји, по ли ти ча ри су 
по че ли да се по
на ша ју као шо у
ме ни ко ји тре ба 
да оп чи не на род. 
По гле дај те са мо у 
шта су се пре тво
ри ле те пред из
бор не кон вен ци је. 
Узми те са мо, на 
при мер, ове ко је 
су се не дав но де
ша ва ле у јед ној су
сед ној зе мљи. То 
је из гле да ло као 
не ки хе пе нинг, 
кон церт… То ви
ше не ма ве зе ни са ка квим по ли
тич ким иде ја ма и бор бом за не ку 
пра вед ност чо ве ка и чо ве чан ства. 
То је ис кљу чи во шоу би знис.

z Шилерова „Марија Стјуарт“
је, пре свега, политички ко
мад.Далијеон,уствари,апо
теозаљудскогпоразауживо
ту,односноприлогтезидасе
и у поразу може бити побед
ник?
У под на сло ву ко ма да пи ше 

тра ге ди ја и очи глед но је да Ши
лер то ни је на пи сао без раз ло га. 
Од ан ти ке, ка да је ус по ста вље на 
као жа нр, има мо раз не си ту а ци је 
у ко је чо век до ђе са или без сво је 
во ље. Да кле, не ми нов ност усу да 
по је дин ца, што зна чи – шта год и 
ка ко год да ура ди чо век у од ре ђе
ној си ту а ци ји да би се спа сао, из
ла за не ма и све је без на де жно. То 
су че сте си ту а ци је у жи во ту мно
гих љу ди. Не мо ра не ко да бу де бог 
из грч ке ми то ло ги је или, у сми слу 
дру штве ног ста ту са, не ка ца ри ца 
или кра љи ца да би се на шао у та
квој си ту а ци ји. Ја ми слим да се и 
сви ми, обич но смрт ни ци, че сто 
на ла зи мо у слич ним си ту а ци ја ма 
али, на рав но, не са та ко тра гич
ним по сле ди ца ма као у овом ко
ма ду. Крај љу ба ви, не и ма ње иде је, 
не ке нео ства ре не же ље… све су то 
сва ко днев не бор бе кроз ко је мно
ги од нас про ла зе, а ко је мо гу да се 
тре ти ра ју тра гич но.
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z „Марија Стјуарт“ припада, у
добром смислу речи, старин
ском, књижевном позори
шту.КакавјеВашодноспре
ма,условноречено,трендуда
већина редитеља, нарочито
оних млађих, настоји да кла
сику по сваку цену осавреме
ни?
То је за ме не по ра жа ва ју ће. Не 

бих же лео да зву чим као не ко ко 
па ме ту је и де ли са ве те, али сам си
гу ран да се пре чи цом ни кад ни је 
сти гло до ци ља ко ји је уз ви шен. То 
је ве ли ка вар ка. Без те мељ ног, ру
дар ског ра да на та квим тек сто ви
ма, као што су кла сич ни, не мо же 
да се до ђе до пра вог ци ља. Ја сам у 
по зо ри шту ви ше од че тврт ве ка и 
за све ово вре ме про шао сам кроз 
раз не фа зе, укљу чу ју ћи и ал тер на
тив не, па је, мо жда, и при род но да 
у овим го ди на ма бу дем по ма ло и 
кон зер ва ти ван. Ме ђу тим, упр кос 
то ме, ни ко не мо же да ми ка же да 
ни сам са вре ме ник свог вре ме на и 
да сам не ка ко за ста рео, да сам „па
се“. Јер, у су о ча ва њу са та квим по
ку ша ји ма, осе ћам се пре ва ре ним, 
од но сно као да ме не ко отво ре но 
ла же. По на вљам, пре чи цом се ни
кад ни је сти за ло до пра вог ре зул
та та.

z РедитељМилошЛолићВамје
понудиоулогугрофаодШру
зберија, Џорџа Толбота. По
чемујеовајплемићинспира

тиванзаВас,нараз
личит начин од до
садашњихликова?

У тре нут ку док 
во ди мо раз го вор, 
оста ло је до ста вре
ме на до пре ми је ре, 
та ко да сам и да ље 
у про це су те мељ ног 
ра да и још увек сам 
са Тол бо том на „ви“. 
Тре нут но се ба вим 
оним основ ним еле
мен ти ма у сми слу ко 
је он, шта су ње го ве 
на ме ре, хте ња…. Он 
је је дан од ути цај ни
јих и вр ло по вер љи
вих, од го вор них љу
ди са Ели за бе ти ног 
дво ра. Има ве о ма 
ви сок ста тус као са
вет ник, а сте као га 
је ис кљу чи во сво јим 
за слу га ма. То су не
ке од од ред ни ца ко је 
сва ко днев но усва
јам, јед ну по јед ну, 
и по ла ко их сла жем 
у мо за ик ко ји ће до 
пре ми је ре пре ра сти 
у ком пле тан лик.

z На репертоару
матичног Народног

позоришта тренутно имате
десетак улога. У досадашњој
веома богатој каријери, који
Вамјеликпредстављаонајве
ћиизазов?
Те шко ми је да се опре де лим 

по том пи та њу. Мој прин цип је 
да кад спре мам не ку уло гу, то ра
дим мак си мал но ко ли ко мо гу у 
том тре нут ку. Е сад, то не зна чи да 
сам увек мак си мал но и спре ман. 

Не кад је то ви ше, не кад ма ње, јер 
мно го то га за ви си од пси хо фи зич
ких спо соб но сти и тре нут ка у ко
јем то ра дим. На рав но да је би ло 
си ту а ци ја ка да сам не што ра дио 
она ко за нат ски, али је би ло и оних 
у ко ји ма сам до жи вео не ку вр сту 
ма лог ус хи ће ња.

z Шекспир, Брехт, Молијер,
Стриндберг, Чехов… сада
Шилер, само су неки од про
верених светских класика у
чијим делима сте играли. Да
листезанекогодњихпосебно
везани?
Без раз ми шља ња – за Че хо ва, 

иако сам играо са мо у јед ној ње
го вој пред ста ви, „Га леб“ у ре жи ји 
Сте ва Жи го на. На рав но, во лео бих 
да ми се ука же још не ка при ли ка. 
С вре ме на на вре ме се вра ћам ње
го вим ко ма ди ма, а тај осе ћај, то уз
бу ђе ње ко је до жи вља вам чи та ју ћи 
ње го ве тек сто ве, нео пи сив је. Та 
не ка кон стант на че жња, та су бли
ми ра на емо тив ност ко ја је при сут
на у ње го вим ко ма ди ма је не што 
по себ но, не што што у ме ни иза
зи ва је дан емо тив ни геј зир по пут 
вул ка на.

z ПознатајеиВашаљубавпре
ма поезији. Шта је то у драм
скомуметникуштогауодносу
надругечинипријемчивијим,
осећајнијим и сензитивнијим
занабојписанепоетскеречи?
То је, ваљ да, са ма при ро да ре

чи. На ма је реч основ но сред ство, 
уз, на рав но, цео ха би тус. Ма ло час 
смо по ми ња ли Че хо ва. Иако ње
го ве ре че ни це кли зе док се го во ре, 
ту је ве о ма зна чај на и па у за, кад се 
ћу ти. Та ко је и у по е зи ји. Сна га по
е зи је је у ре чи ма. Кад би сте, на при
мер, у не кој Ан дри ће вој ре че ни ци 
про ме ни ли са мо јед но сло во или 
ред, све би зву ча ло пот пу но дру
га чи је. Као и у му зи ци. До во љан 
је са мо је дан по гре шан тон да све 
по ква ри. Емо тив ност, асо ци ја тив
ност, ми са о ност… Ако то по сто ји, 
он да је реч о по е зи ји. У су прот ном, 
у пи та њу би би ла обич на ко му ни
ка ци ја.

z Далисепоезијиданасдаједо
вољнопростора?
Не, на жа лост, за то што је у вре

ме ну у ко јем жи ви мо све до ве де но 
у ра ван упро шћа ва ња и сво ђе ња 
на нај при зем ни ји об лик ко му ни
ка ци је. Окру же ни смо грам зи во
шћу, по хле пом, љу ди су све ви ше 
оп сед ну ти со бом... Сад се при ча о 
не кој ин ди ви ду ал но сти, мно ги би 
же ле ли да бу ду не што као осо бе
ни, лич ни, раз ли чи ти од дру гих, а 
очи то да ни су све сни да је сва ко од 
нас, са мим ро ђе њем, по свом ДНК, 
не по но вљив… Ин ди ви ду ал ност је 
уну тра, а не спо ља. Да кле, у емо
тив ном жи во ту чо ве ка, у ње го вој 
ми са о но сти, па ме ти и спо соб но
сти да се пре по зна ју пра ве вред
но сти. По е зи ја мо же би ти јед на од 
њих. На жа лост, да нас ско ро ни ко 
не ма вре ме на или же ље да се по
све ти се би та ко што ће про чи та
ти не ки стих или не ку пе сму. Али, 
упр кос то ме, ве ру јем да има љу ди 
ко ји у ти ши ни сво јих со ба пи шу 
по е зи ју. Јер, пи са ње по е зи је пред
ста вља чо ве ко ву искон ску по тре бу 
да сво ју ин ти му пре то чи у пи са ну 
реч. Не кад у то ме успе, не кад не. 
Ме ђу тим, че сто је и сам по ку шај 
до во љан.

Ми ко јан Без бра ди ца
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Пр вих де це ни ја по 
осни ва њу На род
ног по зо ри шта 
у Бе о гра ду као 
драм ског те а тра 

(1868), ре пер то ар се у ве ли кој ме
ри осла њао на пре во де и пре ра де 
стра них ко ма да, а на ро чи то са не
мач ког го вор ног под руч ја: до Пр

вог свет ског ра та игра но је чак 230 
де ла пре ве де них са не мач ког, то 
јест 1893 пред ста ве! Ме ђу њи ма је 
би ло се дам ко ма да Фри дри ха Ши
ле ра, а ње го ва „Ма ри ја Стју арт“ је 
од и гра на 17 пу та. Ову тра ге ди ју у 
пет чи но ва Фри дри ха Ши ле ра је 
пре вео с не мач ког, у сти хо ви ма, 
Спи ро Ди ми три је вићКо то ра нин, 
а пр ви пут је игра на већ 11. ма ја 
1869. у адап ти ра ној са ли Код „Ен
гле ске кра љи це“ ко ју је По зо ри ште 
ко ри сти ло у иш че ки ва њу соп стве
не згра де. Пред ста ву је ре жи рао 
Ла за По по вић. Ка ко на во ди Жи во
јин Пе тро вић у сво јим де таљ ним и 
не по но вљи вим про у ча ва њи ма ре
пер то а ра од осни ва ња По зо ри шта 
до 1914, ко мад су „пре ра ди ли чла
но ви По зо ри шног од бо ра“, об но ву 
од 27. ма ја 1870. је ре жи рао Алек
са Ба чван ски, ону од 7. ма ја 1876. 
Ми лош Цве тић. Пре ма истом те а
тро ло гу, пред ста ва је 14. ју на 1869. 
го сто ва ла у Шап цу, 15. мар та 1879. 
у овој уло зи је го сто ва ла Ма ри
ја Ру жич каСтро ци, 1882. је „по
пра вљен пре вод“, 15. ав гу ста 1884. 
Ма ри ју је игра ла С. Ву јић, 22. сеп
тем бра 1890. је у уло зи  Мор ти ме
ра го сто вао Ми ша Ди ми три је вић. 
По след ња пре ми је ра овог ко ма да, 
а ујед но и по след ња пред ста ва до 
са да, би ла је 1. ју на 1906. у ре жи ји 
Чи ча Или је Ста но је ви ћа са „пре ра
ђе ним пре во дом“. 

Срећ ним спле том окол но сти, 
са чу ва на је ли ста пр ве ре при зе (13. 
ма ја 1869), те са си гур но шћу мо
же мо на ве сти ак те ре пра и звед бе 
(за јед но са, у нај ма њу ру ку чуд но 
тран скри бо ва ним или по ср бље
ним име ни ма ли ко ва): Ма ри ја 

По по вић (Је ли са ве та), Ма ри ја Је
лен ска, као го шћа (Ма ри ја Стју
ар то ва), То ша Јо ва но вић (Ро берт 
До длиј), Алек са Са вић (Ђор ђе 
Тал бут), Ла за По по вић (Вил хел мо 
Се сил), Ва са Мар ко вић (Вил хел мо 
Де ви зон), Ди ми три је Ко ла ро вић 
(Ами ја Па лет), Ми лош Цве тић 
(Мор ти мер), Мар ко Ста ни шић 
(Гроф Бе ли је вр)... О по став ци Ми
ло ша Цве ти ћа све до чи пла кат од 
19. но вем бра 1882, ка да су у глав
ним уло га ма би ли Мил ка Гр гу ро
ва као Је ли са ве та, Ве ла Ни гри но ва 
као Ма ри ја, те Ве ли мир Миљ ко вић 
(Ду длиј), Ла за По по вић (Тал бот), 
Ђу ра Рај ко вић (Ви љем Се сил), Ми
лош Цве тић (Мор ти мер)... 

За по след њу до да нас од и гра
ну пред ста ву „Ма ри је Стју арт“ на 
сце ни На род ног по зо ри шта, има
мо са чу ван оглас – ли сту из „По ли
ти ке“ ко ја на дан из во ђе ња на во ди 
као ре ди те ља Чи ча Или ју Ста но је
ви ћа. Уло ге су ту ма чи ли Ха на Ква
пи ло ва (кра љи ца Шкот ске), Еми
ли ја По по вић (кра љи ца Ен гле ске), 
Ду шан Бар јак та ро вић (Да дли), 
Сте ва То до ро вић (Тал бот), Ди ми
три је Пе тро вић (Се сил), До бри ца 
Ми лу ти но вић (Мор ти мер), Ви
то мир Бо гић (Окли), Или ја Ста
но је вић (Па лет), Је врем Бо жо вић 
(Мел вил)... Кри ти чар „По ли ти
ке“ пот пи сан „У“ (Јев та Угри чић) 
очи глед но да у то вре ме ни је био 
на кло њен На род ном по зо ри шту: 
кри ти ку је све, од са мог тек ста, пре
ко пре во да до ко сти ма и де ко ра. 
Са мо је че шка глу ми ца за слу жи
ла све по хва ле: „Она је да ла пра ву 
Ши ле ро ву Ма ри ју Сту арт, ка кву до 
са да ни смо ви ђа ли. Све је ту би ло 
ду бо ко про ми шље но, тач но про ра
чу на то, мај стор ски из ве де но – јед
ном ре чи осо би то фи ни и озби љан 
по сао, по чев ши од ре чи до то а ле
те, ко ја је би ла у све му са вре ме на, 
исто риј ска“. 

По ме ни мо и го сто ва ње Ита
ли је Ви та ли ја ни ко ја је са сво јом 
тру пом не ко ли ко да на у ма ју 1904. 
игра ла у На род ном по зо ри шту, из
ме ђу оста лих уло га и Ма ри ју Стју
арт (23. ма ја). И пу бли ка и штам
па су би ли оду ше вље ни го шћом: 
„Шта још да се ка же о овој чуд ној 
же ни, ко ја по сле под не као озбиљ
на и тра гич на Ма ри ја Стју арт ма ми 
сил не су зе и при свр шет ку сво јим 
по ла ском на гу би ли ште, нео бич
ним, стра шним, чи ни да нам се ко
са ди же на гла ви“, бе ле жи ано ним
ни са рад ник „По ли ти ке“ дан по сле 
ових пред ста ва. Из но ви на ко је су 
пом но пра ти ле ово го сто ва ње са
зна је мо да је Ви та ли ја ни је ва сва ке 
ве че ри би ла оба си па на апла у зи ма 
и цве ћем, да јој је на Ши ле ро вој 
пред ста ви бу ке том цр ве них ру жа 
че сти та ла и на ша Стју ар то ва, Ве ла 
Ни гри но ва. 

Је ли ца Сте ва но вић

У СУ СРЕТ ПРЕ МИ ЈЕ РИ

МаријаСтјуарт

За глумца је веома ва
жно да има способ

ност да се отргне од сва
когсвоглика.Оннесмеда
постане зависник ни од
једноглика,нитисмедасе
зачауриуњему.
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За хва љу ју ћи чи ње ни ци 
да под кро вом На род
ног по зо ри шта у Бе о
гра ду жи ве и ра де три 
умет нич ка ан сам бла 

ко ја сво је пред ста ве игра ју на све
га две сце не, као и мно гим не из
ве сно сти ма ко је не ми нов но пра те 
сва ки умет нич ки чин а на ро чи то 
„жи ву“ умет ност те а тра, те за хва
љу ју ћи при род ној по тре би ин сти
ту ци о нал ног ре пер то ар ског драм
ског те а тра за че стим пре ми је ра ма 
– рет ке су пред ста ве ко је мо гу да се 
по хва ле ду гим жи во том и мно го
број ним из во ђе њи ма. Сто га про
сла ва два та ква ју би ле ја у истом ме
се цу пред ста вља зна ча јан до га ђај. 

Нај пре је ко ме ди ја „Же нид ба“ 
ру ског кла си ка Ни ко ла ја В. Го го ља, 
4. но вем бра про сла ви ла свој де се ти 
ро ђен дан. Да под се ти мо, пред ста
ву је ре жи рао Сла вен ко Са ле то вић, 
а пре ми је ра је би ла 4. но вем бра 
2005. на Сце ни „Ра ша Пла о вић“. 
Пре вод Ки ри ла Та ра нов ског је зич
ки је адап ти ра ла др Љи ља на Мр
кић По по вић ко ја пот пи су је и по
став ку сцен ског го во ра, дра ма тург 
је био Слав ко Ми ла но вић, ком
по зи тор Ми ро љуб Аран ђе ло вић 
Ра син ски, а сцен ски по крет је по
ста вио Пјер Рај ко вић. Пре ми је ру 
су игра ли: На да Шар гин (Ага фја), 
Љи ља на Бла го је вић (Ари на), На
да Блам (Фјо кла), Ми ха и ло Ла ђе
вац (Пот ко љо син), Вла дан Га јо вић 
(Коч кар јов), Љу бо мир Бан до вић 
(Кај га на), Зо ран Ћо сић (Ануч кин), 
Бо рис Пин го вић (Же ва кин), Ле по
мир Ив ко вић (Сте пан), Де ја на Ми
ла ди но вић (Ду ња шка). 

Об ја шња ва ју ћи „кључ“ ре ди
тељ ског чи та ња ко ма да, Са ле то вић 
под се ћа на под на слов у ко јем „ле
по пи ше ‘не ве ро ват ни до га ђај’. То 
је би ла ши фра и за жа нр и за стил. 
Су шти на ‘Же нид бе’ је фо би ја од 
бра ка. Та ко ђе, пре по зна ли смо да 

у по зо ри шту као и у жи во ту сва ки 
лик има не ку осо би ну жи во тињ
ског цар ства“. По сле пре ми је ре се 
огла си ло све га не ко ли ко кри ти ча
ра ко ји, уз до ста при го во ра, бе ле же 
да је пред ста ва „из не на ди ла ин вен
тив но шћу и ин те ре сант ном сти
ли за ци јом“, да „оди ше „ла ко ћом 
и ко мич ном ши ри ном“ и „до бро
ћуд ном ко ми ком“, а из глу мач ког 
ан сам бла на ро чи то апо стро фи ра ју 
Ла ђев ца и Шар ги но ву. 

Дуг жи вот пред ста ве и увек за
до вољ на пу бли ка, по ко зна ко ји 
пут су де ман то ва ли стро ги суд ре
цен зе на та. Ме ђу тим, не та ко уоби
ча је но – „млак“ при јем кри ти ке је 
већ не по сред но по сле пре ми је ре 

оспо ри ла и струч на јав ност, о че му 
све до че број не на гра де и при зна
ња. Ми хаило Ла ђе вац је за уло гу 
Пот ко љо си на до био На гра ду На
род ног по зо ри шта, а пред ста ва је 
са за па же ним успе хом игра на и на 
фе сти ва ли ма: на Да ни ма Зо ра на 
Рад ми ло ви ћа 2005. го ди не „Же
нид ба“ је по ми шље њу пу бли ке 
би ла нај бо ља пред ста ва, а Ла ђе вац 
је осво јио „Злат ни брк“; на Да ни ма 
Ми ли во ја Жи ва но ви ћа 2006, Ла
ђе вац је осво јио На гра ду струч ног 
жи ри ја, а На да Шар гин На гра ду 
пу бли ке, док је на Да ни ма ко ме
ди је 2007. На да Шар гин осво ји ла 
„Ћу ра на“, Ми ха и ло Ла ђе вац На
гра ду Ве чер њих но во сти за нај бо
љег мла дог глум ца, а Бо рис Мак

си мо вић и Ми лан ка Бер бе ро вић 
су до би ли при зна ња за нај бо љу 
сце но гра фи ју и ко сти мо гра фи
ју. Пред ста ва је уче ство ва ла и на 
Пр вом фе сти ва лу „Бал кан ско по
зо ри шно про стран ство“ у Санкт 
Пе тер бур гу, 2007. Сла вен ко Са ле
то вић је овом ре жи јом осво јио нај
пре сти жни је при зна ње – На гра ду 
„Бо јан Сту пи ца“ (2007).

То ком про те клих де сет го
ди на би ло је и из ме на у по де ли: 
уло гу Ага фје Ти хо но ве с а  д а 
ту ма чи Ка ли на Ко ва
че вић; уло гу Ари
не Пан те леј мо
но ве је нај пре 
пре у зе ла Со ња 
Кне же вић а са да 
је ту ма чи Да ни је
ла Угре но вић; уло гу 

Пот ко љо си на је уз Ла ђев ца јед но 
вре ме играо Иван Зе кић а са да ју 
је пре у зео Па вле Је ри нић; у уло зи 
Сте па на су се сме њи ва ли Ле по мир 
Ив ко вић и Гој ко Ба ле тић а са да је 
игра са мо Ба ле тић, док су се Љу
бо мир Бан до вић и Ле по мир Ив ко
вић сме њи ва ли у уло зи Кај га не ко
ју са да ту ма чи са мо Ив ко вић; уло гу 
Коч кар јо ва је ду го играо Ми лош 
Ђор ђе вић а са да ју је пре у зео Бо
јан Кри во ка пић. На да Блам, Зо ран 
Ћо сић, Бо рис Пин го вић и Де ја на 
Ми ла ди но вић сво је уло ге ту ма че 
свих де сет го ди на.  

Пред ста ву је, осим у Бе о гра ду, 
има ла при ли ку да ви ди и пу бли ка 
ши ром зе мље (у За је ча ру, Пан че
ву, Ја го ди ни, Ко стол цу, Вра њу, 
Ру ми, Не го ти ну, Тр сте ни ку, Кла
до ву, Ле сков цу, Аран ђе лов цу), али 
и у Бе чу, Ти ра ни (пр во го сто ва ње 
На род ног по зо ри шта у На ци о нал
ном те а тру у пре сто ни ци Ал ба ни
је) као и на по ме ну том фе сти ва лу 
у Санкт Пе тер бур гу. Ро ђен дан ско 
из во ђе ње је би ло 140. по ре ду, а 
пред ста ву је до са да ви де ло ско ро 
35000 гле да ла ца.

Ко ме ди ја до ма ћег са вре ме ног 
пи сца Ми ло ша Ни ко ли ћа, „Ко ва
чи“, на ре пер то а ру Сце не „Ра ша 
Пла о вић“ је већ два на ест го ди на, 
а 25. но вем бра је про сла ви ла сво је 
200. из во ђе ње. Пред ста ва је спре
ма на по чет ком се зо не 2003/04. у 
ко про дук ци ји На род ног по зо ри
шта и Цен тра за кул ту ру Пан че во. 
Ко мад је ре жи рао мла ди Сте фан 
Са блић, аутор сце но гра фи је је Де
јан Пан те лић, ко сти мо граф Ка та
ри на Гр чић, дра ма тург Зо ран Ра и
че вић, сцен ски по крет је по ста вио 

Иви ца Кле менц, а лек тор је би ла 
др Љи ља на Мр кић По по вић.

„То је јед на пра ва те а тар ска 
ег зи би ци ја ви со ког јо не сков ског 
сти ла са ско ро не мо гу ћим и пот
пу но ап сурд ним си ме трич ним 
за пле том“, на ја вљу је пред ста ву 
Са блић, ка ко га пред ста вља штам
па – „је дан од нај пер спек тив ни јих 
ре ди те ља мла ђе ге не ра ци је“. Пре
ми је ра у Пан че ву је од и гра на 13. 
но вем бра, а бе о град ска пре ми је ра 
не што ка сни је, 18. де цем бра 2003, 
на Сце ни „Ра ша Пла о вић“. То ком 
про те клих два на ест го ди на, пред
ста ву је ви де ло око 35000 гле да
ла ца – на на шој сце ни, али и по 
не ко ли ко пу та у Пан че ву и у бе о
град ском До му кул ту ре „Сту дент

ски град“, као и на го сто ва њи ма у 
Па ра ћи ну, Ива њи ци, По жа рев цу, 
Ко стол цу, Убу, Ле ба ну, Вр ба су, 
Вр њач кој Ба њи, Ра бро ву, Гра ча
ни ци, Го ра ждев цу, Ве ли кој Хо чи, 
Зве ча ну, Сви лајн цу, Осе чи ни, Ма
лом Цр ни ћу, Про ку пљу, у Бје љи
ни (БиХ). Иако, ако се то сме ре ћи, 
по ста вља на без ве ли ких ам би ци ја 

и иако јој кри ти ка по
сле пре ми је ре ни је 

по све ти ла па жњу, 
ова пред ста ва је са 
за па же ним успе

хом уче ство ва ла 
и на ино стра ним 
ф е  с т и  в а  л и  м а : 

на Ме ђу на род ном по зо ри шном 
фе сти ва лу на ци о нал них ма њи
на у Ру му ни ји, у Те ми шва ру, ма ја 
2004; ма ја сле де ће, 2005. го ди не, на 
VI ин тер на ци о нал ном фе сти ва лу 
ко ме ди је „Бал кан 2000“ у Кор чи 
(што је би ло и пр во го сто ва ње на
шег Те а тра у Ал ба ни ји); 2006, опет 
у ма ју, на VI II ме ђу на род ном по
зо ри шном фе сти ва лу у Ки је ву, у 
Укра ји ни; на Фе сти ва лу „Да ни ма
лих ства ри“ у Тре би њу, сеп тем бра 
2010. Са фе сти ва ла у Кор чи, Ми
лен ко Па влов се вра тио овен чан 
На гра дом за глав ну му шку уло гу, а 
по сле на сту па на ки јев ском фе сти
ва лу, на ша кри ти ка бе ле жи: „Сна
жан ан ти рат ни ко мад о тра ги ко
мич ним укр шта њи ма вој ски и 
си но ва на тру сном европ ском тлу 
ди гао је, за и ста, ки јев ску пу бли ку 
на но ге... Пре пу на са ла Ки јев ског 
ака дем ског те а тра на Лип ка ма, 
сто је ћи је скан ди ра ла име Ср би је, 
док су се глум ци На род ног по зо
ри шта кла ња ли с по што ва њем“. 
Пред ста ва је у де цем бру 2011. го
сто ва ла и у Ка на ди – у Ван ку ве ру 
и То рон ту. За ни мљив је и по да так 
да је де сет го ди на по сле пре ми је ре, 
но вем бра 2013, пред ста ва игра на 
на још јед ном фе сти ва лу – „Бал
кан те а тар фе сту“ у Ди ми тров гра
ду. 

Од пр ве до ове, две сто те пред
ста ве, уло гу Аце игра Ми лен ко Па
влов, а Луј зу ту ма чи Зо ри ца Мир
ко вић. У уло зи Пе те ра, Бран ка 
Ви да ко ви ћа је не ко ли ко пу та за ме
нио Урош Уро ше вић, док је уло гу 
Ива на нај пре ту ма чио Стан ко Бо
го је вић, а са да Дра ган Ни ко лић. 

Је ли ца Сте ва но вић

10 ГО ДИ НА „ЖЕ НИД БЕ“ И 200. „КО ВА ЧИ“ 

ДвајубилејауДрами

Две драмске предста
ве – Гогољева „Же

нидба“ и „Ковачи“ Ми
лоша Николића (да ли је
случајност што су обе
комедије), међу оним не
тако честим дуговеким
поставкамананашојсце
ни, обележиле су у току
новембравеликејубилеје.

„Бо јан Сту пи ца“ (2007).
То ком про те клих де сет го

ди на би ло је и из ме на у по де ли: 
уло гу Ага фје Ти хо но ве с а  д а 
ту ма чи Ка ли на Ко ва
че вић; уло гу Ари
не Пан те леј мо
но ве је нај пре 
пре у зе ла Со ња 
Кне же вић а са да 
је ту ма чи Да ни је
ла Угре но вић; уло гу 

и иако јој кри ти ка по
сле пре ми је ре ни је 

по све ти ла па жњу, 

GrandPrix

Непосредно пред за
кључивање овог бро

ја сазнали смо да је пред
става „Бела кафа“ А.
Поповића у режији Ми
лана Нешковића освојила
Grand Prix на 32. сусре
тимапозориштаБоснеи
Херцеговине у Брчко ди
стрикту.Честитамо!
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СЕЋАЊЕ НА ВЕЛИКУ УМЕТНИЦУ (2)

Ани-АникаРадошевић(1915–2004)
ФЕЉТОН

Поред раније 
поменутих, Ани 
Ра до ше вић је у 
ма тич ној ку ћи 
пот пи са ла са мо

стал не ре жи је опер а међу којима 
су: „Тра ви ја та“ 1962. (исте го ди не 
и у Ка и ру), за тим Брит нов „Ма
ли дим ни чар“ (1962), „Ма дам Ба
тер флај“ (у Ка и ру 1962, у Бе о гра
ду 1963), „Аида“ 1966, „Кар мен“, 
„Краљ Едип“, „Тиресијине дој ке“, 
1967... У Срп ском на род ном по
зо ри шту у Но вом Са ду ре жи ра ла 
је опе ру „Вер тер“ 1968, а у Са ра
је ву „Аиду“ исте го ди не.

На ша пр ва опер ска ре ди тељ
ка, Ани Ра до ше вић, би ла је лич
ност ду бо ких и ис кре них емо
ци ја, ко ја је увек ис ти ца ла да је 
му зи ка за њу би ла ва здух ко ји 
ди ше. Ту љу бав пре ма му зи ци 
зна ла је да пре не се сви ма са ко ји
ма је ра ди ла и са ко ји ма је про ве
ла свој, умет нич ким ре зул та ти ма 
пло дан жи вот. Из у зет но обра зо
ва на, зна лац и пре во ди лац са ви
ше стра них је зи ка, увек спрем на 
да не на ме тљи вим са ве том, из
ре че ним мир ним, ти хим гла сом, 

иза ко јег је ста јао сна жан умет
нич ки ауто ри тет и по зи тив на 
жи вот на енер ги ја, упу ти у пра
вом сме ру мно ге па и оне одав но 
при зна те умет ни ке опер ске и ба
лет ске сце не. За ин те ре со ва на за 
све што се зби ва ло у по зо ри шту 
ше зде се тих и се дам де се тих го ди

на XX ве ка, Ани је би ла ве о ма по
штов на и тра же на у ино стра ним 
опер ским ку ћа ма, у Ми лан ској 
ска ли, Ко вент Гар де ну, опе ра ма у 
Ве не ци ји и Да ла су и на му зич ким 
фе сти ва ли ма у Фи рен ци и Ам
стер да му. Са ра ђи ва ла је са нај у
глед ни јим свет ским ре ди те љи ма 

као што су Фран ко Зе фи ре ли и 
Рај мон Ру ло. О ње ној ме ђу на род
ној успе шној ре ди тељ ској и ко
ре о граф ској ка ри је ри тре ба ло би 

са чи ни ти по
се бан чла
нак.

К о  р е  о 
гра фи је Ани 
Р а  д о  ш е  в и ћ 
у опе ра ма, 
дра ма ма, на 
фил му и те
л е  в и  з и  ј и , 
од  ли ко ва  ле 
су стил ска 
чи сто та, ма
ш т о  в и  т о с т 
и пла стич на 
пле сна лек
си ка, увек 
п р и  л а  г о  ђ е 
не вре ме ну 
у ко јем се 
од ре ђе но де
ло до га ђа. 
Она је на
ро чи то бра
ни ла опер
ску сце ну од 

де ху ма ни за ци је. Би ла је ве ли ки 
про тив ник опер ских пред ста ва 
ко је су би ле „ко сти ми ра ни кон
цер ти“. При па да ла је оној вр сти 

опер ских ре ди те ља ко ји су сцен
ску ин тер пре та ци ју му зич ке пар
ти ту ре под ре ђи ва ли му зич ком 
сти лу, при че му ни је сме ло да до
ђе до ра зи ла же ња из ме ђу осно ве 
му зич ког тек ста и ње го вог ту ма
че ња.

Иако је ра но пре ста ла да се 
ак тив но ба ви ре жи јом и ко ре
о гра фи јом (оти шла је по соп
стве ној же љи у пен зи ју 1970), 
на ста ви ла је да се ин те ре су је за 
сва умет нич ка зби ва ња код нас 
и у све ту. Го ди на ма сте је мо гли 
сре сти ка ко са су пру гом Не ђом 
иде на кон церт мла дих му зи ча ра 
у Га ле ри ји СА НУ, на по зо ри шну 
пред ста ву, ли ков ну из ло жбу или 
јед но став но ше та сун цем оба сја
ним бе о град ским ули ца ма.

По ред оста лог, за про јекат 
„Срп ска му зич ка сце на СА НУ“ је 
на пи са ла струч ну и до ку мен то ва ну 
сту ди ју о из во ђе њи ма на шег нај
по зна ти јег ба ле та – „Охрид ске ле
ген де“ Сте ва на Хри сти ћа. Де ло још 
ни је штам па но, али се на да мо да ће 
по сле ви ше де це ни ја уско ро би ти 
пред за ин те ре со ва ним чи та о ци ма.

  Ми ли ца Зај цев

По ч  н и  м о 
ова при
с е  ћ а  њ а 
на на ше 
ве ли ка не 

се ри јом тек сто ва о Мил ки 
Гр гу ро вој (Сом бор, 1840 
– Бе о град, 1924), по во дом 
175ого ди шњи це ро ђе ња 
ове зна чај не глу ми це из 
вре ме на по че та ка срп ског 
про фе си о нал ног по зо ри
шта. При ти снут не ма шти
ном, отац је ра но уда је за 
бо га та ша. Ми мо свих оби
ча ја, две го ди не ка сни је, у 
сво јој осам на е стој, са ћер
ком се вра ћа у ро ди тељ ски 
дом. Ин тен зив но чи та и 
убр зо по чи ње да се ин те
ре су је за те а тар. За хва љу ју
ћи по ро дич ном по зна ни
ку Јо ва ну Ђор ђе ви ћу већ 
1864. сту па у Срп ско на
род но по зо ри ште у Но вом 
Са ду, да би са не ко ли ци
ном ко ле га че ти ри го ди не ка сни је 
по ста ла око сни ца ан сам бла но во
о сно ва ног На род ног по зо ри шта у 
Бе о гра ду. Од пр ве пред ста ве овог 
те а тра, „Ђу рађ Бран ко вић“ Кар
ла Обер ња ка, па све до од ла ска у 
пен зи ју 4. апри ла 1902, „но си ре
пер то ар“ ове ку ће у пу ном сми слу 
те ре чи. Нео бич но и за на ше а ка

мо ли за оно вре ме, игра ла је уло ге 
нај ра зли чи ти јег фа ха, ве ли чи не и 
ка рак те ра. Од мно гих ре чи ко је су 
о ње ној глу ми за бе ле жи ле са вре
ме на кри ти ка и по то ње ге не ра ци је 
те а тро ло га, из два ја мо се ћа ње ње
ног мно го мла ђег ко ле ге, До бри це 
Ми лу ти но ви ћа, на сце ну из не ког 
дав но од и гра ног ко ма да. Она је 

игра ла вла сни цу друм ске 
ме ха не ко ју усред но ћи бу
ди пут никна мер ник. Сме
стив ши га крај пе ћи, вра ћа 
се у сво ју со бу: „Не где на 
сре ди ни сте пе ни ца за ста
је, лам па јој је по ред са мог 
ли ца и ви ди се да пре ми
шља: да ли је не кад ви де ла 
овог чо ве ка или ни је, да 
ли га од не куд зна или не. 
Ни шта не го во ри. Са мо 
ми сли по ме ра ју цр те ли
ца. Ду го се бо ри с том ми
шљу, он да од јед ном све то 
ода гна као: ни ка да га ни
сам ви де ла. Одах не и оде у 
сво ју со бу. У  ства ри, то је 
био њен муж ко ји се по сле 
ду гих го ди на про ве де них у 
роп ству и по бе лом све ту 
вра тио. Али, ни он не зна 
да је она по ста ла го сти о ни
чар. Јед но став но, то се не 
мо же опи са ти ре чи ма као 
ни му зи ком“, До бри ца за

вр ша ва сво је се ћа ње на Мил ку Гр
гу ро ву  (Слав ко Си мић, „До бри ца 
Ми лу ти но вић“, 1990). 

Из у зет не ин те ли ген ци је, 
скром на, ин тро верт на“, ка ко бе
ле жи Ми ро слав Ра до њић („Мил ка 
Гр гу ро ва или тра ге ди ја као суд би
на“, СА НУ, 1993), иако са мо у ка у 
сва ком сми слу, би ла је сва ка ко нај

о бра зо ва ни ја глу ми ца свог до ба – 
огле да ла се чак и као пре во ди лац 
драм ских ко ма да и при по ве да ка, 
и то са не мач ког и ита ли јан ског 
је зи ка. Љу бав пре ма књи жев но
сти оства ри ла је и као аутор ви ше 

при по ве да ка, ауто би о граф ских 
за пи са, пу то пи са, не кро ло га... од 
ко јих је ве ћи на об ја вље на у раз ли
чи тим ча со пи си ма. 

У овом и у сле де ћа два броја 
пре но си мо ње на раз ми шља ња о 
умет но сти глу ме и глу мач кој суд
би ни, ко ја су под на сло вом „Цр
ти це из глу мач ког жи во та“, 1901. 
об ја вље на у „По зо ри шном ли сту“, 
пр вом по зо ри шном гла си лу у 
Бе о гра ду, ко је је по кре нуо и уре
ђи вао Ну шић то ком свог крат
ко трај ног упра вља ња На род ним 
по зо ри штем:

„Мно ги ми сле да је ла ко би ти 
глу мац, па не ки и го во ре са не
ким ма ло у ва жа ва њем о глу мо ва
њу. Оту да мо жда и она пред ра су да 
ко ја још вла да код мно гих про тив 
по зо ри шта, или бо ље ре ћи про
тив глу мо ва ња, да већ код обра
зо ва ног све та по ста је сме шно. 
Да на шње де вој ке ода ју се на на у
ке, по ста ју адво ка ти, про фе со ри и 
док то ри итд. И то су ме ста где де
вој ка сту па у ја ван жи вот и по ста је 
са мо стал на, и ни ко јој не за ме ра, 
а чим хо ће да бу де глу ми ца од мах 
је осу ђу ју. А ни ко не ће да по ми
сли да та квој де вој ци по ред све 
ње не на у ке тре ба још не што што 
је глав но: ‘та ле нат’. Ако то га не ма 
ба да ва јој све ње но зна ње, умет
ни ца не мо же ни ка да би ти без та
лен та, она ће оста ти са мо осред ња 
глу ми ца, а где ко ја ни то не би мо
гла по ста ти.“

(на ста ви ће се)

ФЕЉ ТОН / ЈУ БИ ЛЕ ЈИ НА ШИХ ВЕ ЛИ КИХ УМЕТ НИ КА (1) / МИЛ КА ГР Г У РО ВА I / ПИ ШЕ ЈЕ ЛИ ЦА СТЕ ВА НО ВИЋ

МилкаГргурова–175годинаодрођења

Позоришни чин је
уметност прола

зности. Уметност непо
новљива. Уметност бр
зог заборава. Позоришни
уметници деле судбину
уметности чији су пода
ници. Јубилеји су поводи
да их се сетимо... Ове и
следеће године навршава
ју се јубиларне облетнице
рођења или смрти неко
лицине уметника који су
себеуткалиуготововеки
подугразвојНародногпо
зориштауБеограду.Поку
шаћемо да им се одужимо
низом текстова којима
ћемо их се сетити, али и
осветлитисанекихмање
познатих или до сада не
познатихстрана.

Увек изузетно скром
на, привржена под

једнакоироднојЧешкоји
нашој земљи, Ани Аника
Радошевићнасјезадужи
ла не само маштовитом
и зналачком креативно
шћу,већитоплиномдуха
и отвореношћу срца, ко
јиманас јесаљубављуза
незаборавдаривала.
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ГОСТОВАЊА У ДЕЦЕМБРУ

ДОГАЂАЈИ У ДЕЦЕМБРУ

          
ВЕ ЛИКА СЦЕНА Д Е Ц Е М Б А Р  2 0 1 5 .

СЦЕНА „РАША ПЛАОВИЋ”

понедељак

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

субота19.30
МАРИЈА 
СТЈУАРТ / 
ПРЕМИЈЕРА

драма 
Фридриха
Шилера 02

среда

19.30
ЧАРОБНА 
ФРУЛА

опера
В. А.
Моцарта 26

субота

19.30
РИГОЛЕТО

опера
Ђузепеа
Вердија 03

четвртак

19.30
ДЕРВИШ И СМРТ

Б.М.Михиз / Е.Савин, 
по роману Меше 
Селимовића 27

недеља

19.30
ТОСКА / 
са гостом

опера
Ђакома
Пучинија 04

петак

19.30
СЛЕПИ МИШ

оперета
Јохана
Штрауса 30

среда

19.30
МАРИЈА 
СТЈУАРТ

драма
Фридриха
Шилера 07

понедељак 19.00
СВАТО 
ЕРОМЕНГО 
(РЕЧ РОМА)

мултимедијални 
уметнички 
перформанс 08

уторак

19.00
ДОДЕЛА 
НАГРАДЕ „ВИТЕЗ 
ПОЗИВА“

10

четвртак 19.30
РОДОЉУПЦИ

комедија
Јована Стерије
Поповића 11

петак

19.30
ТРАВИЈАТА

опера
Ђузепа
Вердија 23

среда

19.30
ЧУДО У 
ШАРГАНУ

драма 
Љубомира 
Симовића 12

субота

20.00

13

НОВОГОДИШЊИ 
ГАЛА КОНЦЕРТ

среда

19.30
ДАМА С 
КАМЕЛИЈАМА

мелодрама
Александра 
Диме Сина 06

недеља19.30

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

КНЕЗ ИВО ОД 
СЕМБЕРИЈЕ

субота

19.00
КАРМЕН

опера
Жоржа
Бизеа 13

недеља 19.30
МАРИЈА 
СТЈУАРТ 

драма 
Фридриха
Шилера 14

понедељак 19.30
КОПЕЛИЈА / 
ПРЕМИЈЕРА

балет
Леа
Делиба 15

уторак 20.30

у организацији 
Модне агенције 
„Фабрика“ 16

ЛИЧНОСТИ 
ЖИВОТНОГ 
СТИЛА 2015.

среда

19.30
КОПЕЛИЈА 

балет
Леа
Делиба 17

четвртак 19.30
ХЕНРИ ШЕСТИ

драма
Вилијама
Шекспира 18

петак 19.30
МАЈКА 
ХРАБРОСТ И 
ЊЕНА ДЕЦА

драма 
Бертолта
Брехта 22

уторак 19.30
КРЦКО 
ОРАШЧИЋ 

балет
Петра Иљича
Чајковског 24

четвртак 19.30
АНТИГОНА

трагедија
Софокла 25

петак

19.30
ВЕЛИКА 
ДРАМА

драма
Синише
Ковачевића 28

понедељак 19.30
КРЦКО 
ОРАШЧИЋ

балет
Петра Иљича
Чајковског 29

уторак 20.00
СВИРАМО ЗА 
ДЕЦУ

04

понедељак

концерт у извођењу 
чланова Опере 
Народног 
позоришта

19.30
СЛЕПИ МИШ

оперета
Јохана
Штрауса 05

уторак 20.00

14

КОНЦЕРТ 
САБОРНЕ ЦРКВЕ

четвртак

20.00
ДОДЕЛА НАГРАДЕ 
„ЧОВЕК ГОДИНЕ“

20

недеља

у организацији 
Министарства за рад, 
запошљавање, борачка 
и социјална 
питања

19.30
РОДОЉУПЦИ

комедија
Јована Стерије
Поповића 21

понедељак

ПРАХ | Шабац
РОДОЉУПЦИ | Суботица
МАЛИ БРАЧНИ ЗЛОЧИНИ | 20. међународни фестивал малих сцена и монодраме, Сарајево
ДАМА С КАМЕЛИЈАМА | Нови Сад
РОДОЉУПЦИ | Панчево

01.12.
04.12.
10.12.
16.12.
17.12.

ФИЛОЗОФСКИ ТЕАТАР, гост Франко Бифо Берарди; разговор води Срећко Хорват; у сарадњи са ХНК Загреб, Сцена „Раша Плаовић“
МАРИЈА СТЈУАРТ / ПРЕМИЈЕРА, драма Фридриха Шилера, Велика сцена
ТОСКА, опера Ђакома Пучинија, гостује Марио Малањини из Италије, Велика сцена 
ПРЕСРЕЋНИ ЉУДИ, аутор концепта Предраг Штрбац, гостује Српско народно позориште, 
Нови Сад, Сцена „Раша Плаовић“ 
КНЕЗ ИВО ОД СЕМБЕРИЈЕ, опера Исидора Бајића, гостује Српско народно позориште Нови Сад, Велика сцена
СВАТО ЕРОМЕНГО (РЕЧ РОМА), мултимедијални уметнички перформанс, у организацији Владе Републике Србије и Сталне конференције ромских удружења грађана 
„Лига Рома“, у 19 часова, Велика сцена
ДОДЕЛА НАГРАДЕ „ВИТЕЗ ПОЗИВА“, у 19 часова, Велика сцена
ХУМАНИТАРНИ КОНЦЕРТ, у организацији Асоцијације „Жена+“, у 20 часова, Сцена „Раша Плаовић”
КОПЕЛИЈА / ПРЕМИЈЕРА, балет Леа Делиба, Велика сцена
ЛИЧНОСТИ ЖИВОТНОГ СТИЛА 2015, у организацији Модне агенције „Фабрика“, у 20.30 часова,Велика сцена
ДОДЕЛА НАГРАДЕ „ЧОВЕК ГОДИНЕ“, у организацији Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, у 20 часова, Велика сцена
ЧАРОБНА ФРУЛА / 20 година уметничког рада Владимира Андрића, опера В.А.Моцарта, Велика сцена
ИСПИТНА ПРЕДСТАВА, III године студената глуме у класи професора Небојше Дугалића, Академија уметности Београд, Сцена „Раша Плаовић“
СЛЕПИ МИШ, оперета Јохана Штрауса, гостује Оперски студио Факултета музичке уметности, 
Сцена „Раша Плаовић“
ГОСПОДИН ФОКА, испит III године позоришне режије у класи професора Душана Петровића, 
Факултет драмских уметности, Сцена „Раша Плаовић“
СВИРАМО ЗА ДЕЦУ, концерт у извођењу чланова Опере Народног позоришта, у 20 часова, Велика сцена
НОВОГОДИШЊИ ГАЛА КОНЦЕРТ, у 20 часова, Велика сцена
КОНЦЕРТ САБОРНЕ ЦРКВЕ, у 20 часова, Велика сцена 

01.12.
02.12.
04.12. 
04.12.

05.12.
08.12.

10.12.
11.12.
15.12.
16.12.
20.12.
26.12.
27.12.
28.12.

30.12.

03.01.
13.01.
14.01.

САВА ЦЕНТАР
16.01. КРЦКО ОРАШЧИЋ,
балет Петра Иљича Чајковског | са гостима

СРЕЋНИ ПРА ЗНИЦИ

        

09
драма 
Тонија 
Кушнера08

субота 20.30

11

ВАЖНО ЈЕ ЗВАТИ 
СЕ ЕРНЕСТ

20.30

драма
Ерика Е. 
Шмита 22

МАЛИ БРАЧНИ 
ЗЛОЧИНИ

уторак 20.30

драма
Максима
Горког 24

НА ДНУ

четвртак

20.30

Т. М. Ригонат, 
по роману Ф. М. 
Достојевског 29

ЗЛИ ДУСИ

уторак

20.30

по роману Т. Бернхарда, 
ауторски пројекат 
М. Пелевић 
/ С. Бештић, 
копродукција 09

МОЈЕ НАГРАДЕ

среда

20.30

аутор концепта 
Предраг Штрбац, 
гостује СНП, 
Нови Сад 04

ПРЕСРЕЋНИ 
ЉУДИ

петак

20.30

драма
Мира Гаврана, 
у продукцији 
„YUGOART-a” 10

ЧЕХОВ ЈЕ 
ТОЛСТОЈУ 
РЕКАО ЗБОГОМ

четвртак

20.30

драма
Љубомира 
Симовића 23

ХАСАНАГИНИЦА

среда

20.30

црна комедија
Жељка
Хубача 05

БИЗАРНО

субота 20.30

драма
Тенесија
Вилијамса 07

СТАКЛЕНА 
МЕНАЖЕРИЈА

понедељак

20.00

у организацији 
Асоцијације 
„Жена+” 11

ХУМАНИТАРНИ 
КОНЦЕРТ

петак

20.30

комедија
Николаја В. 
Гогоља 26

ЖЕНИДБА

субота

20.30

комедија
Александра
Поповића 06

БЕЛА КАФА

недеља 20.30

комедија
Оскара
Вајлда 08

ВАЖНО ЈЕ 
ЗВАТИ СЕ 
ЕРНЕСТ

уторак

20.30

Ђорђе Макаревић, 
ОНИ / Дејан 
Коларов, ЋЕЛАВА 
ПЕВАЧИЦА 05

ПРОГРАМ - МЛАДИ 
КОРЕОГРАФИ

уторак

20.30

комедија
Милоша
Николића 16

КОВАЧИ

среда20.30

драма
Бранислава
Нушића 13

КЊИГА ДРУГА

недеља

20.30

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

ПРАХ

среда20.30

гост Франко Бифо 
Берарди, разговор 
води Срећко Хорват, 
у сарадњи са ХНК 
Загреб 01

ФИЛОЗОФСКИ 
ТЕАТАР

уторак

20.30

комедија
Јована Стерије
Поповића 12

ЛАЖА И 
ПАРАЛАЖА

субота 20.30

комедија
Жана
Ануја 14

ЖЕНСКИ 
ОРКЕСТАР

понедељак 20.30

Ксенија Поповић / 
Бојана 
Мијовић 15

УСПАВАНКА ЗА 
ВУКА НИЧИЈЕГ

уторак

20.30

драма Милене 
Ђорђевић, у извођењу 
Позоришне трупе 
„УРА“ 17

ДАР

четвртак 20.30

црна комедија
Жељка
Хубача 18

БИЗАРНО

петак 20.30

комедија
Александра
Поповића 20

БЕЛА КАФА

недеља 20.30

драма
Момчила
Настасијевића 21

КОД ВЕЧИТЕ 
СЛАВИНЕ

понедељак

20.30

комедија
Ђерђа Шпира, 
Народно позориште у 
Београду и Шабачко 
позориште 25

ПРАХ

петак 20.30

III године студената 
глуме у класи проф. 
Н. Дугалића, Академија 
уметности Београд 27

ИСПИТНА 
ПРЕДСТАВА

недеља 20.30

оперета Јохана Штрауса, 
гостује Оперски студио, 
Факултет музичке 
уметности 28

СЛЕПИ МИШ

понедељак 20.30

испит III године позоришне 
режије у класи проф. 
Д. Петровића, Факултет
драмских уметности 30

ГОСПОДИН 
ФОКА

среда


