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Трипремијеренакрајугодине

На са мом кра ју ка
лен дар ске го ди
не, сва три умет
нич ка ан сам бла 
На род ног по зо

ри шта у Бе о гра ду су об ра до ва ла 
пу бли ку пре ми је ра ма кла сич них 
де ла: Вер ди је ве опе ре 
„Оте ло“ под ди ри
гент ском па ли цом 
Ане Зо ра не Бра јо
вић и у ре жи ји 
Па о ла Ба јо ка, 
дра ме Фри
дри ха Ши ле ра 
„Ма ри ја Стју
арт“ у ре жи ји 
Ми ло ша Ло
ли ћа и ба ле та 
Леа Де ли ба 
„Ко пе ли ја“ у 

ко ре о гра фи ји Љу бин ке и Пе тра 
До бри је ви ћа. 

Ме ђу број ним до га ђа ји ма 
ко је је, по ред ре дов ног ре пер то
а ра, На род но по зо ри ште при
ре ди ло у де цем бру (го сто ва ња, 
ју би ле ји, кон цер ти...) на ро чи то 
се из два ја је дан са свим нов про
је кат, ор га ни зо ван у са рад њи са 
за гре бач ким ХНК – „Фи ло зоф
ски те а тар“, за ми шљен као се ри
ја раз го во ра, пре да ва ња, де ба та... 
уз јав на чи та ња и дру ге вр сте 

ин сце на ци ја фи ло зоф ских 
де ла. Пр ви „Фи ло зоф

ски те а тар“, 1. де цем бра, во дио 
је Срећ ко Хор ват са ува же ним 
го стом, чу ве ним ита ли јан ским 
фи ло зо фом и ак ти ви стом, Фран
ком Би фом Бе рар ди јем. 
Од лом ке из Бе рар ди
је вих ра до ва је чи тао 
драм ски умет ник 
Сло бо дан Бе штић. 
Гле да ли ште Сце не „Ра
ша Пла о вић“ је би ло 
пре ма ло да при ми све 

за ин те ре со ва не за 
овај не сва ки да

шњи до га ђај, па је ве ли ки број по
се ти ла ца раз го вор о од но су ре ал ног 
и вир ту ел ног све та, тех но фи ли ји и 
тех но фо би ји и број ним дру гим ак
ту ел ним те ма ма – из бе гли ца ма, те
ро ри зму, на ди, ме лан хо ли ји, де пре
си ји – пра тио у фо а јеу, за хва љу ју ћи 
пре но су на пла зма ТВу. Сто га се 

пла ни ра да сле де ћи „Фи ло зоф
ски те а тар“, 14. фе бру а ра 

на ред не го ди не, 
бу де упри ли чен 
на Ве ли кој сце
ни. Ина че, про је
кат су ини ци ра ли 
управ ни ца ХНК 
Ду брав ка Вр гоч и 
хр ват ски фи ло зоф 
Срећ ко Хор ват, а 
за хва љу ју ћи Ма ји 
Пе ле вић је сти гао 
и до бе о град ске 
пу бли ке. 

Ј. С.
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Пр е д 
с т а  в а 
„Ма ли 
брач ни 
з л о 

чи ни“, по тек сту Ери
ка Ема ну е ла Шми та, у 
ре жи ји Фи ли па Грин
вал да, из ве де на је са 
ве ли ким успе хом 10. де
цем бра на Сце ни Кул
тур ног цен тра „Ис точ но Са ра је во“, 
у окви ру 20. Ме ђу на род ног фе сти
ва ла ма лих сце на и мо но дра ме. Са
вре ме ни фран цу ски пи сац Шмит у 
овој „ве ли кој афе ри жи во та удво
је“ у цен тар по сма тра ња по ста вља 
мо дер ног му шкар ца и же ну, раз
от кри ва ју ћи сплет ста ро мод них 
и са вре ме них еле ме на та њи хо вих 
емо тив них и фи зич ких од но са.

Грин валд ни је ре жи рао ко
ме ди ју, већ је по ста вио дра му о 
не за до вољ ству и ве чи тој и не у та
же ној че жњи за љу ба вљу. Ипак, 

гле да о ци ма у пре пу ној са ли ни шта 
ни је сме та ло да ре а гу ју баш она ко 
ка ко је Шмит и пла ни рао – сме
хом. На кра ју пред ста ве, ко ја је те 
ве че ри од и гра на 92. пут, ни су ште
де ли дла но ве да ду гим и сна жним 
апла у зом по здра ве ак те ре, Не лу 
Ми ха и ло вић и Бо ри са Пин го ви
ћа. Велики број гледалаца је по сле 
пред ста ве же ле о да лич но че сти та 
глумцима и да се фо то гра фише са 
њима. 

Да не ке бра ву ре ни су би ле при
ме ће не „са мо“ код пу бли ке, већ и 

код чла но ва жи
ри ја, по твр ђе но је 
два да на ка сни је, 
по след ње фе сти
вал ске ве че ри, ка да 
је са оп ште но да је 
Не ла Ми ха и ло вић 
до би ла На гра ду: 
„За нај бо љу глу ми
цу Фе сти ва ла жи ри 
је про гла сио Не лу 

Ми ха и ло вић за из у зет но од и гра
ну уло гу Лиз у пред ста ви ‘Ма ли 
брач ни зло чи ни’ На род ног по зо
ри шта у Бе о гра ду. На чин на ко ји је 
то ура ди ла, у овом ко ма ду у ко јем 
љу бав по кре ће ли ко ве, пред ста вља 
је дан од рет ких при ме ра у са вре
ме ној те а тар ској прак си“, оце ње но 
је у обра зло же њу Жи ри ја ко јим је 
пред се да вао те а тро лог Ра де Си мо
вић, а чла но ви су би ли ре ди те љи 
Ви то мир Ми трић и Дра ган Ел чић. 

На ју би лар ном фе сти ва лу, од 
8. до 12. де цем бра, у се лек ци ји 

„МАЛИ БРАЧНИ ЗЛОЧИНИ“ НА САРАЈЕВСКОМ 

ИН ТЕР ВЈУ | НА ТА ША НИН КО ВИЋ

Уло гом Же не у пред
ста ви „Прах“, пр
ва ки ња Дра ме На
род ног по зо ри шта 
у Бе о гра ду На та ша 

Нин ко вић по но во је, по ко зна 
ко ји пут, по ка за ла свој рас ко шан 
глу мач ки по тен ци јал и по твр ди
ла да, пот пу но за слу же но, већ ду
ги низ го ди на при па да са мом вр ху 
до ма ћег глу ми шта. Ову ду о дра му, 
по тек сту јед ног од нај зна чај ни јих 
са вре ме них ма ђар ских драм ских 
ауто ра Ђер ђа Шпи ра, ко ју је На
ци о нал ни те а тар оства рио у са
рад њи са Ша бач ким по зо ри штем, 
ре жи рао је мла ди и та лен то ва ни 
Вељ ко Ми ћу но вић, а Нин ко вић
кин парт нер је Зо ран Цви ја но вић.

z Какви су Ваши утисци после
премијерних извођења, прво
уБеограду,апотомуШапцу,
као и неколико реприза које
стеумеђувременуодиграли?
На пра ви ли смо пред ста ву ка

кву смо хте ли. Сме сти ли смо је на 
кров јед не згра де ко ја мо же би ти 
и цен тар гра да и пред гра ђе Бе о
гра да, Бу дим пе ште… Би ло нам је 
бит но да у ма лом, ин тим ном про
сто ру, а то су кров и је ди на те ра са 
ко ју глав ни ли ко ви има ју, за сат 
и де сет ми ну та уве де мо пу бли ку 
у ра зна емо тив на ста ња иза зва на 
нај пре ве шћу да су на ло тоу до би
ли два ми ли о на евра... Об у че ни су 
у јед но ста ван, уре дан и скро ман 
ко стим ко ји од мах ука зу је на то да 

је два одр жа ва ју оно ма ло до сто
јан ства ко је им је пре о ста ло. Ми
слим да је на овом про јек ту до шло 
до ле пе си нер ги је ко ја об у хва та 
све сек то ре – ко стим, сце но гра фи
ју, ре ди те ља, глум це… То се, док 
гле да те пред ста ву, и осе ћа. Вељ ко 
је ин си сти рао на про чи шће но сти 
про сто ра глу мач ке игре да би при
ча до шла у пр ви план. Баш због 

то га ми слим да је пу бли ци би ло 
ла ко да се по и сто ве ти. 

z Шпиро се у овом комаду, на
писаном 2005. године, бави
тумачењем односа брачног
пара, средњих година, рас
трзаног између материјалне
и моралне кризе. Та прича је
десетгодинакасније,блискаи

КЊИГАОВЕЛИКАНУ

Мо но гра фи ја о Жи ва ну Са ра ман ди ћу, јед ном од на ших 
нај по зна ти јих ба со ва, ду го го ди шњем пр ва ку Опе ре 

На род ног по зо ри шта, у из да њу „Слу жбе ног гла сни ка“, пред
ста вље на је 21. де цем
бра у Рим ској дво ра
ни Би бли о те ке гра да 
Бе о гра да. Пред број
ним по се ти о ци ма, о 
књи зи су го во ри ли 
ди рек тор Из да вач ке 
де лат но сти „Слу жбе
ног гла сни ка“ Пе тар 
Ар бу ти на, при ма до на 
Мил ка Сто ја но вић, 
му зи ко лог Бран ка Ра

до вић, ди рек тор Му зе ја На род ног по зо ри шта Дра ган Сте
во вић и при ре ђи вач из да ња Ду ши ца Ми ла но вић. Књи га је 
сво је вр сни мо за ик при ча о умет ни ко вом жи во ту и љу ба ви са 
жи вот ном и умет нич ком са пут ни цом Мил ком Сто ја но вић, 
се ћа ња ње го вих по зна ва ла ца и при ја те ља, струч них оце на и 
кри ти ка, те број них но вин ских чла на ка, ин тер вјуа, афи ша, 
пла ка та, про гра ма, фо то гра фи ја, спи ска оства ре них уло га...

М. Б.

ГОШЋАГАЛАКОНЦЕРТА

На тра ди ци о нал ном Но во го ди шњем га ла кон цер ту, 13. 
ја ну а ра 2016. на Ве ли кој сце ни, уз со ли сте Опе ре, Ор

ке стар и Хор На род ног по зо ри шта, на сту пи ће и го шћа Ју ји
он Сунг из Ју жне Ко ре је, ко ја по след њих го ди на гра ди ве о ма 
успе шну ме ђу на род ну ка ри је ру. По сле за па же них на сту па у 
ве ли ким опер ским ку ћа ма САД (Ка ли фор ни ја, Ал бу кер ки, 
Сан Фран ци ско), и Евро пе (Ита ли ја, Бу гар ска), те зна чај них 
кон церт них на сту па у Ма ђар ској, Че шкој, Фран цу ској... овај 
мла ди драм ски со пран ће се бе о град ској пу бли ци пред ста ви
ти Изол ди ном ари јом из Ваг не ро ве опе ре „Три стан и Изол
да“ и Ари јом Аби га и ле из Вер ди је вог „На бу ка“.

Ј. С.

КРЦКОУСАВАЦЕНТРУ

У ду ху но во го ди шњих пра зни ка, по сле две пред ста ве од
и гра не кра јем де цем бра на Ве ли кој сце ни На род ног 

п о  з о  р и  ш т а , 
п о  п у  л а р  н и 
кла сич ни ба лет  
П. И. Чај ков
ског „Крц ко 
Ора шчић“, у 
ко  ре  о  гра  фи
ји Кон стан ти
на Ко стју ко ва, 
би ће из ве ден 
у Са ва цен тру, 

16. ја ну а ра у 19.30. По у че ни про шло го ди шњим ве ли ким 
успе хом тог ба лет ског спек та кла, ко ор га ни за то ри су од лу
чи ли да пу бли ци по ну де сво је вр сну ре при зу овог до га ђа ја: 
као и про шле го ди не, под ди ри гент ском упра вом Ђор ђа Па
вло ви ћа, уз со ли сте и ан самбл Ба ле та, Ор ке стар На род ног 
по зо ри шта у Бе о гра ду и Деч ји хор „Хо ри слав ци“, на сту пи ће 
и пр ва ци На ци о нал не опе ре Укра ји не „Т. Шев чен ко“, На
та ли ја Ма цак и Де нис Не дак. У уло га ма на слов ног ју на ка и 
девојчице Ма ше, овај ба лет ски пар је пре го ди ну да на оду
ше вио пу бли ку у Са ва цен тру, што ће без сум ње по но ви ти 
и са да.

Р. П. Н.
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Музеј Народног позоришта у Београду. Tел: 328 44 73

ЈАНУАР 2016.
ИЗЛОЖБЕ

• ПРВА ПОСТАВКА 
аутор Зорица Јанковић

РАДМИЛА БАКОЧЕВИЋ – НЕЗАБОРАВНА НОРМА 
поводом 60 година уметничког и 40 година педагошког рада

аутор Драган Стевовић

драм ског умет ни ка Љу бе Бо жо
ви ћа, од и гра но је пет пред ста ва и 
че ти ри мо но дра ме. Осим „Ма лих 
брач них зло чи на“, у кон ку рен
ци ји су би ле и пред ста ве „Опа
сна игра“ (По зо ри ште „Сла ви ја“, 
Бе о град), „Би ло јед ном у ма ју“ 
(Ник шић ко по зо ри ште), „Ауто
би о гра фи ја“ (Срп ско на род но 
по зо ри ште, Но ви Сад), „Мре
шће ње ша ра на“ (На род но по
зо ри ште Ре пу бли ке Срп ске, Ба
ња Лу ка) и мо но дра ме „Глу мац, 
ка жи не што сме шно“ (Ир фан 
Мен сур), „Пе сник за пе сни ке – 
Мом чи ло На ста си је вић“ (Иван 
Пер ко вић), „На де жда Пе тро вић“ 
(Би ља на Ђу ро вић) и „Кон траш“ 
(Љу бо мир Бан до вић).

На гра ду за нај бо љег глум ца 
до био је Ир фан Мен сур, „На де
жда Пе тро вић“ је про гла ше на за 
нај бо љу мо но дра му, а „Мре шће
ње ша ра на“ за нај бо љу пред ста ву.

Ми ко јан Без бра ди ца

овдашњемгледаоцу...
Ра ди се о, за и ста, до бром пи

сцу, вр ло ве штом. При ча ће увек 
би ти ак ту ел на, бу ду ћи да је брач ни 
од нос је дан од, си гур но, нај сло же
ни јих од но са. Са мим тим, да кле, 
и веч на ин спи ра ци ја, по го то ву у 
овом де лу све та где су ис пре пле та
не раз не ства ри под ко ји ма се под
ра зу ме ва да је му шка рац гла ва ку
ће (чак и ка да је до ста сла би ји), где 
је трп на уло га же не уоби ча је на, где 
је, као у ве ћи ни не раз ви је них зе
ма ља не на вик ну тих и не спрем них 
на де мо крат ски на чин раз ми шља
ња, но вац глав ни по кре тач, циљ, 
оправ да ње… и је ди ни ауто ри тет. 
У та квом окру же њу, и по го то ву у 
ова квом вре ме ну, и му шка рац и 
же на се без нов ца осе ћа ју бес ко
ри сно, скрај ну то. У слу ча ју на ша 
два ли ка то је бит но, јер и због то га 
не ма ју до бру ко му ни ка ци ју са де
цом, што до дат но оте жа ва њи хо ве 
ди ле ме. Шта ура ди ти са нов цем? 
Да ли по пу сти ти под при ти ском 
дру штва без скру пу ла или оста ти 
ве ран сво јим прин ци пи ма? С об
зи ром на то да нам сно ве ни ко не 
мо же уки ну ти, сан о из не над ном 
до бит ку не че га увек ће би ти ак ту
е лан.

z Њих двоје, Мушкарац и Же
на, живе на рубу егзистенци
је. Заплет настаје у тренутку
када муж саопшти супрузи
дајеналотоудобиопоменуту
цифру од два милиона евра.

Могу ли сиромашни да буду
срећни?
Ка жу да су бо га ти че сто не

срећ ни. Али, ми слим да и бе да 
не сре ћу увек но си са со бом. Не го
во ри мо ми ов де о мањ ку, или о не
до вољ ном има њу. Та ква си ту а ци ја 
оста вља про стор за сан. Не од у зи
ма ти ве ру у пот пу но сти. Али, бе да 
све уни шта ва. Ме ња ти мо зак, а не 
скру пу ле. Па, по гле дај те са мо нас, 
као на род, ка ко нам, с вре ме ном, 
не за ми сли ве ства ри по ста ју нор
мал не, ка ко их оправ да ва мо и по
сле ста не мо иза њих.

z Да ли сте некад маштали да
добијете толику суму новца
налотоу?
Не играм ло то, ни ти би ло шта 

од ига ра на сре ћу. Не ве ру јем у ту 
вр сту до би та ка. Знам да по сто је, 
али ме ни, ми слим, ни су на ме ње
ни. Мој пут је – у се и у сво је кљу се!

z Играте жену „старог кова“
која са достојанством, без
својекривице,носисвојкрст
неуспешне и друштвено бес
кориснеособе.Дали,иукојој
мери,делитеморалнеставове
сасвојомјунакињом?
Ни сам раз ми шља ла о то ме, 

по што смо пот пу но раз ли чи те. 
Оно у че му је по др жа вам је то да 
мо раш да пра тиш се бе, свој глас 
из ну тра. Отво рив ши оно што је 
по ти сну то у њој, од лу чи ла је да 
бу де искре на пре ма се би. Не мо

же она из ту ђе гла ве да ми сли. Њој 
из гле да фар сич но да на кра ју, по
сле све бе де, јер се мно го на па ти ла, 
бу де бо га та. До шло је ка сно и она 
то осе ћа. Због све га то га мо ра ла је 
да до не се та кву од лу ку. Ме ни лич
но, из мог угла и мог при ват ног 
жи во та, то не би па ло на па мет. Да 
бу де мо ис кре ни, ја ди ле му не бих 
има ла. За час бих зна ла ка ко да их 
по тро шим. Ме ни би и за фа ли ло. 
Си гур но!

z Да ли се срећа мери богат
ством,односнодалисебогат
ствомериискључивоколичи
номновца?
Ма те ри јал не ства ри до но

се сре ћу ко ја је крат ког да ха, без 
истин ског са др жа ја и ду хов но сти. 
Бо гат ство мо же још ви ше да пот
цр та бе сми сао. Мо ја ју на ки ња ка
же: „Нај бо ље је кад има те не што 
нор мал но, што ни ко не ће же ле ти 
да вам укра де. Не што при стој но“. 
У том сми слу, осе ћа ња пра ве ра до
сти, ис пу ње но сти и оства ре но сти 
не ма ју ни ка кве ве зе са ма те ри јал
ним, спољ ним.

z КојијеВашрецептзасрећу?
Ре цепт за сре ћу је ин ди ви ду

а лан, али уни вер зал ни ре цепт за 
осе ћа ње за до вољ ства и жи вот не 
рав но те же су рад, труд, као и на ша 
по тра га за пра вим вред но сти ма – 
што нам осна жу је ве ру и обо га ћу је 
сми сао по сто ја ња.

Ми ко јан Без бра ди ца

НЕЗАБОРАВНАНОРМА

У Му зе ју На род ног по зо ри шта је 12. де цем бра све ча
но отво ре на из ло жба „Рад ми ла Ба ко че вић – не за бо

рав на Нор ма“. Дра ган Сте во вић, ди рек тор Му зе ја и аутор 
ове сту ди о зно спре ма не, за ни мљи ве по став ке о на шој ве
ли кој при ма до ни, од лу чио је да се овом при ли ком за др
жи на опер ском опу су на ше ве ли ке умет ни це чи ја бо га та 
и ра зно род на ин тер на ци о нал на ка ри је ра (из ме ђу оста лог, 
ту је ви ше од 1000 кон це ра та ши ром зе мље и све та) пру
жа оби ље ма те ри ја ла ко је је не мо гу ће пред ста ви ти са мо 
јед ном из ло жбом. О при
ма до ни је, пред из у зет но 
ве ли ким бро јем ње них ко
ле га, сту де на та, при ја те ља 
и по што ва ла ца, нај пре го
во рио ма е стро Де јан Са
вић ко ји је на гла сио да су 
„рет ки умет ни ци ко ји су за 
жи во та за слу жи ли да им се 
на пра ви јед на ова ко обим
на и озбиљ на по став ка“, те 
на ја вио да ће не ка да шњи 
сту ден ти про фе сор ке Ба
ко че вић, ко ји да нас но се 
ре пер то ар Опе ре На род ног 
по зо ри шта, по во дом за тва
ра ња из ло жбе, у фе бру а ру, 
одр жа ти кон церт про фе
сор ки у част. Из ло жба је 
при ре ђе на по во дом 60 го ди на умет нич ког и 40 го ди на пе
да го шког ра да срп ске опер ске ди ве, о че му је го во рио аутор 
Сте во вић, под се тив ши да је њен пр ви на ступ на на шој сце
ни био 3. де цем бра 1955, на пре ми је ри опе ре „Дон Кар лос“, 
ка да је „Рад ми ла Ва со вић, та да још увек сту дент Му зич ке 
ака де ми је, пе ва ла две уло ге – паж Те бал до и Глас са не ба“. 
Ве че су упот пу ни ле то пле ре чи ма е стра Оска ра Да но на, Ве
ли ми ра Лу ки ћа, уметничког директора „Скале“ Франческа 
Сићилијанија и Пласида Доминга упу ће не умет ни ци и за
бе ле же не ка ме ром по во дом обе ле жа ва ња 30. го ди шњи це 
ра да (1985), као и ви део сни мак ње ног из во ђе ња ари је Ле
ди Маг бет из опе ре „Маг бет“ (Вар ша ва, 1988). Вид но уз бу
ђе на, при сут ни ма се обра ти ла и го спо ђа Ба ко че вић, ко ја 
је по себ ну за хвал ност упу ти ла пу бли ци: „Је дан умет ник не 
мо же по сти ћи пра ви ре зул тат ако не ма по др шку пу бли ке. 
Ја сам има ла по др шку сво је бе о град ске пу бли ке и мо рам 
при зна ти да сам ту има ла нај ве ћу од го вор ност“. Ди зајн из
ло жбе и ка та ло га пот пи су је Је ле на Рат ко вић. 

Ј. С.

КОНЦЕРТИ – ФМУ у Музеју; циклус На месечини 
11. 1 | 18.00
Концерт студената виоле из класе проф. Немање 
Марјановића
12. 1 | 18.00
Концерт студената виолине из класе проф. Маје 
Јокановић
14. 1 | 18.00
Концерт студената виолине из класе проф. Гордане 
Матијевић 

ОТВОРЕНА ВРАТА
16. 1 | 12.00

ПРОМОЦИЈЕ
19. 1 | 18.00 Данијела Кличковић, ИСИДОР БАЈИЋ 
– ПЕДАГОГ, ИЗДАВАЧ И МЕЛОГРАФ, Издавачи 
Асоцијација гитариста Војводине и Академија уметности, 
Нови Сад, 2015. 

ЧИТАЛИШТЕ–ПОЗОРИШТЕ 
27. 1 | 20.00 Бранислав Нушић, ПРИПОВЕТКЕ ЈЕДНОГ 
КАПЛАРА, у извођењу драмског уметника Зорана 
Ћосића и Нине Ћосић (обоа)
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Уло гом Па па ге на, 
јед ног од глав них 
ак те ра Мо цар то ве 
„Ча роб не фру ле“, 
пр вак На род ног 

по зо ри шта у Бе о гра ду Вла ди мир 
Ан дрић про сла вио је 26. де цем
бра две де це ни је умет нич ког ра
да. На тај на чин је за о кру жио ве
о ма успе шан умет нич ки пе ри од 
у ко јем је на ма тич ној, и го сту ју
ћим сце на ма, оства рио низ глав
них ба ри тон ских уло га по пут 
Фи га ра („Се виљ ски бер бе рин“), 
Ен ри ка Ешто на („Лу чи ја од Ла
мер му ра“), Бел ко реа („Љу бав ни 
на пи так“), док то ра Ма ла те сте 
(„Дон Па сква ле“), на слов них 
уло га у опе ра ма „Ев ге ни је Оње
гин“ и „Дон Ђо ва ни“…

Ка ко нам је от крио у раз го
во ру за По зо ри шне но ви не, на 
опер ску сце ну На ци о нал ног те а
тра је сту пио слу чај ним спле том 
окол но сти. Би ло је то 22. ок то бра 
1994. На ре пер то а ру је био Вер
ди јев „Оте ло“…

„У то вре ме сам био по ла зник 
Опер ског сту ди ја. Бо ра По по
вић, ко ји је ру ко во дио сту ди ом, 
по звао ме je јед ног пре по дне
ва, око 11 ча со ва, и пи тао да ли 
бих пе вао на Ве ли кој сце ни уло гу 
Мон та на у ‘Оте лу’. Сав уз бу ђен, 
од го во рио сам, на рав но, по тврд
но и пи тао: ‘Кад?’ Од го во рио је – 
‘Ве че рас’. Био сам збу њен. ‘Ка ко 
то ми сли те, ка ко за та ко крат ко 
вре ме да на у чим уло гу?’, упи тао 
сам га, не ве ру ју ћи у то шта ми 
је ре као. ‘Оли вер Ње го се раз бо
лео и тре ба не ко да уско чи, да не 
би смо от ка за ли пред ста ву. Ево, 
ту ти је Ђор ђе Па вло вић, он ће 
ти по мо ћи да на у чиш уло гу. Она 
ни је та ко ве ли ка. Шај но вић ће 
ди ри го ва ти, ‘ај де иди учи, да спа
се мо пред ста ву’, го во рио је, ско
ро у да ху. При хва тио сам. Ко се 
иоле раз у ме у ово чи ме се ми ба
ви мо, схва ти ће ко ли ко је то би ло 
су лу до и ско ро не из во дљи во, јер 
је ‘Оте ло’ јед на од нај ком плек
сни јих Вер ди је вих опе ра. Био је 
то мој де би у На род ном по зо
ри шту. Сре ћом, успе шан. Алек
сан дар Бер чек, ко ји је у то вре ме 
био управ ник, ста вио је на огла
сну та блу за хвал ни цу, ода ју ћи ми 
при зна ње за то што сам ура дио. 
Али, ко зна за што је то би ло до
бро... Мо жда баш за то што сам 
по чео на та кав, пот пу но су луд 
на чин, да нас ни сам то ли ко зах
те ван у сми слу бро ја про ба, спре
ма ња уло га…“ 

Не ду го по том, усле ди ла је 
пр ва ве ли ка уло га. Реч је упра во 
о Па па ге ну у „Ча роб ној фру ли“, 
ко јем је „удах нуо ду шу“ на пр вој 
ре при зи овог је дин стве ног де ла 
ко је оду ше вља ва и де цу и од ра
сле. На пре ми је ри, 24. де цем бра 

1994, под ди ри гент
ском упра вом 
Јо ва на Шај но
ви ћа и у ре жи
ји Бо ри сла ва 
П о  п о  в и  ћ а , 
уло гу Па па
ге на је пе вао 
Ње го. „И дан 
да нас твр дим 
да је ово јед на од 
уло га за ко ју мо гу 
да ка жем да ми 
б а ш 

ле жи и да се по но сим њом. Ле по 
је про сла ви ти ју би леј ту ма че ћи 
баш ту уло гу. Не ки ма ће, мо жда, 
би ти чуд но што је и да ље пе вам, 
али ја не ви дим ни је дан раз лог 
за што то не бих. Глас ми је и да
ље сли чан, ни сам се ни не што 
дра стич но про ме нио, а не ки ка
жу да сам и да нас до вољ но бле
сав и де ти њаст да мо гу на сце ни 
да до ча рам тог клин ца“, при ча 
кроз смех.

Ан дрић ни је са мо од ли чан 
лир ски ба ри тон, не го је и му
зич косцен ски умет ник ве ли ке 
му зи кал но сти и кре а тив но сти. 
То је на ро чи то до шло до из ра
жа ја упра во у овој пред ста ви у 
ко јој, осим из ван ред ног пе ва ња, 
ве о ма убе дљи во и глу ми. „Ово је 
јед на од оних уло га ко је пру жа
ју огром не мо гућ но сти. Исти ни 
за во љу, она не ма те шке ну ме ре 
ко је но се не ку ве ли ку во кал ну 
зах тев ност, али има пу но глу ме 
без ко је би уло га би ла смрт но 
до сад на. Глу ма ме је од у век при
вла чи ла и увек је, на не ки на чин, 
би ла део мог би ћа. У све ту опе ре 
си гур но има бо љих пе ва ча од ме
не, али глу ма ца не то ли ко мно го. 
Ми слим да сам у тој сфе ри ве о ма 
до бар, што го ди на ма по твр ђу ју и 
кри ти ча ри. Ина че, уло га Па па ге
на је, ако је чо век до вољ но сна

ла жљив, пра ви ‘зи цер’. Са њом 
не мо же те да ома ши те и не 

осво ји те пу бли ку, јер је лик 
сам по се би ве о ма ду хо вит 
и до па дљив. Пе вао сам је и 
у дру гим те а три ма, ‘на по
љу’. Сву да је би ло су пер“, 
при се ћа се наш са го вор

ник и на по ми ње да би ово 
де ло, у ко јем слав ни ком по
зи тор му зич ким сред стви

ма ис по ве да сво је жи вот
не иде а ле, соп стве ну 

б е з  н а 

де жност, али и чвр сту ве ру у бу
дућ ност чо ве чан ства, тре ба ло да 
на ре пер то а ру има сва ка озбиљ на 
опер ска ку ћа.

И у сам „свет опе ре“ је ушао 
спле том окол но сти, за хва љу ју ћи 
пре све га при ја те љи ци Ма ри ја ни 

Ми ја но вић, да нас та ко ђе по зна
тој опер ској пе ва чи ци. „За вр шио 
сам ни жу му зич ку шко лу, смер 
кла вир, али у сред њој шко ли ни
сам хтео да на ста вим тим пу тем, 
већ сам упи сао при род нома те
ма тич ки смер. Ипак, остао сам 
уз му зи ку, јер сам као сред њо
шко лац, у род ном Ва ље ву, пе вао 
у Град ском хо ру ‘Абра ше вић’. 
На кон то га до ла зим у Бе о град да 
сту ди рам елек тро тех ни ку. Све 
то, у том тре нут ку, уоп ште ни је 
‘ми ри са ло’ на ка ри је ру опер ског 
пе ва ча“, при ча са осме хом на ли

цу и до да је: „Али… jедног да на, 
Ма ри ја на ме је упи та ла за што не 
бих упи сао со ло пе ва ње. На то 
сам јој од го во рио про тив пи та
њем: ‘Шта је то?’ Она ме је чуд но 
по гле да ла и ре кла: ‘Ма, не ма ве зе, 
‘ај де, идеш са мном’. Од ве ла ме је 
про фе сор ки Оли ве ри Гру јић ко ја 
је, за и ста, би ла оду ше вље на оним 
што сам по ка зао јер сам, сре ћом, 
већ имао ‘по ста вљен’ глас, или 
што би не ки ре кли ‘на тур зен
гер’. По сле све га три го ди не од 
пр вог ча са со ло пе ва ња са њом 
сам у На род ном по зо ри шту пе
вао по ме ну тог Мон та на, а убр зо 
и Па па ге на. То је за и ста рет кост. 
Пе ва чи обич но пр во за вр ше две 
го ди не ни же, по том по че ти ри 
сред ње шко ле и ака де ми је, па тек 
он да по чи њу да упли ва ва ју у те 
во де. Ја сам не ким су лу дим пре
чи ца ма мно го то га пре ско чио. 
Ба ци ли су ме у во ду, и че ка ли да 
ви де да ли ћу или не ћу да ис пли
вам. Је сам, сре ћом“, ка же, по но во 
кроз смех, Ан дрић ко ји је ди пло
ми рао на Ака де ми ји умет но сти 
у Но вом Са ду, у кла си про фе
сор ке Би сер ке Цве јић. „Био сам 
сту дент са ве ро ват но нај ду жим 
ап сол вент ским ста жом у исто ри
ји те ака де ми је: ап сол ви рао сам 
1999, а ди пло ми рао тек 2013. За
што? За то јер ми ди пло ма ни кад 

ни је би ла по треб на. У вре ме кад 
сам при мљен у стал ни ан га жман, 
по сто ја ла је оп ци ја да, ако не маш 
за вр ше ну ака де ми ју, мо жеш да 
до би јеш рад ни од нос са мо ако 
имаш из ван ред не гла сов не спо
соб но сти. Ја сам, очи глед но, био 
до бар, а имао сам већ иза се бе и 
не ке уло ге. Од лу чио сам да ди
пло ми рам тек кад су ми са оп
шти ли да ће ме Бо ло ња ‘пре га зи
ти’, од но сно да ако до од ре ђе ног 
ро ка то не ура дим, све што сам 
до та да по ло жио не ће вре де ти ни 
трун ке.“

У про те кле две де це ни је је 
оства рио низ зна чај них уло га, 
до био број на при зна ња, че сто го
сто вао на ино стра ним сце на ма… 
Те шко је, при зна је, из дво ји ти не
што по себ но, што је обе ле жи ло 
до са да шњи ток ка ри је ре: „Био је 
то за и ста ве о ма леп пе ри од у мом 
жи во ту. Би ло је мно го ле пих пре
ми је ра, уло га… Уз мо ју ка ри је ру, 
не ка ко, нај че шће се ве зу је тај Фи
га ро из ‘Се виљ ског бер бе ри на’ 
и по ње му ме пу бли ка нај ви ше 
пам ти. От ка ко је Оли вер Ње го 
пре стао да пе ва ту уло гу, ја сам је 
ов де др жао, мал те не, чи та ву де
це ни ју. Би ла је бар јед ном ме сеч
но на ре пер то а ру. У ме ђу вре ме ну 
је до шло и не ко ли ко мла ђих ко
ле га, па сад мо же мо ма ло и да се 
‘про ме ша мо’. Ипак, ако го во ри
мо о не ком ве ћем успе ху, он да је 
то без сум ње чу ве на ‘Пе пе љу га’ у 
ко јој сам пе вао уло гу Дан ди ни ја. 
Ипак, ме ни је од свих ро ла не ка
ко нај бли жи Па па ге но“. 

Жао му је, ве ли, што се у на
шој зе мљи ма ло нов ца из два ја за 
опе ру. Уоста лом, као и за чи та ву 
кул ту ру. Ипак, и у та квим окол
но сти ма, ка ко твр ди, на ша опе
ра не за о ста је мно го у по ре ђе њу 
са Евро пом и све том: „Да би смо 
би ли у са мом вр ху, на ма мо жда 
не до ста је за пад њач ка ор га ни зо

ва ност. На рав но, не 
мо же мо пре ко но ћи 
да по ста не мо Нем
ци. За то тре ба од ре
ђе но вре ме. Код нас 
све функ ци о ни ше по 
прин ци пу ‘ла ко ће мо’, 
‘су тра ће мо’... Код нас 
има мно го из у зет но 
вред них по је ди на ца. 
Има мо мно го та лен
то ва них пе ва ча, сви
ра ча, ди ри ге на та, ре
ди те ља... и за то увек 
мо же да се на пра ви 
из ван ред на еки па. 
Ме ђу тим, пи та ње је 
ко ли ко је она спрем на 
да сва ко днев но пру
жи све од се бе. Та ко 
не ка ко функ ци о ни
ше мо, а ту укљу чу јем 
и се бе. Да кле, по треб

но нам је са мо ма ло ви ше из бру
ше но сти, по ли ра но сти, па да нам 
пред ста ве, го во рим о опе ри, бу ду 
још са вр ше ни је. Код нас, на жа
лост, по сто је са мо два цен тра, 
Бе о град и Но ви Сад. Ту се ко
ли кото ли ко не што и де ша ва. О 
уну тра шњо сти да и не при чам. 
За ми сли те са мо ко ли ко та мо има 
љу ди ко ји, ве ро ват но, ни ка да ни
су има ли при ли ку да уђу у опе
ру. Све стан сам да је опе ра ‘скуп 
спорт’, али... На то ме би тре ба ло 
озбиљ но да се по ра ди“. 

Ми ко јан Без бра ди ца

РАЗ ГО ВОР С ПО ВО ДОМ | ВЛА ДИ МИР АН ДРИЋ

Папагеноје„зицер“улогакојаосваја

Не мислим да смо ми
народкојиневолида

ради, него смо једностав
нотакоодгојениданемо
рамобашсведанасдаура
димо, можемо нешто да
оставимоизасутра.Е,у
томејепроблем.

ло гом Па па ге на, 
јед ног од глав них 
ак те ра Мо цар то ве 
„Ча роб не фру ле“, 
пр вак На род ног 

по зо ри шта у Бе о гра ду Вла ди мир 
Ан дрић про сла вио је 26. де цем
бра две де це ни је умет нич ког ра
да. На тај на чин је за о кру жио ве
о ма успе шан умет нич ки пе ри од 
у ко јем је на ма тич ној, и го сту ју
ћим сце на ма, оства рио низ глав
них ба ри тон ских уло га по пут 
Фи га ра („Се виљ ски бер бе рин“), 
Ен ри ка Ешто на („Лу чи ја од Ла
мер му ра“), Бел ко реа („Љу бав ни 
на пи так“), док то ра Ма ла те сте 
(„Дон Па сква ле“), на слов них 
уло га у опе ра ма „Ев ге ни је Оње

Ка ко нам је от крио у раз го
во ру за По зо ри шне но ви не, на 
опер ску сце ну На ци о нал ног те а
тра је сту пио слу чај ним спле том 
окол но сти. Би ло је то 22. ок то бра 
1994. На ре пер то а ру је био Вер

„У то вре ме сам био по ла зник 

1994, под ди ри гент
ском упра вом 
Јо ва на Шај но
ви ћа и у ре жи
ји Бо ри сла ва 
П о  п о  в и  ћ а , 
уло гу Па па
ге на је пе вао 
Ње го. „И дан 
да нас твр дим 
да је ово јед на од 
уло га за ко ју мо гу 
да ка жем да ми 
б а ш 

ла жљив, пра ви ‘зи цер’. Са њом 
не мо же те да ома ши те и не 

осво ји те пу бли ку, јер је лик 
сам по се би ве о ма ду хо вит 
и до па дљив. Пе вао сам је и 
у дру гим те а три ма, ‘на по
љу’. Сву да је би ло су пер“, 
при се ћа се наш са го вор

ник и на по ми ње да би ово 
де ло, у ко јем слав ни ком по
зи тор му зич ким сред стви

ма ис по ве да сво је жи вот
не иде а ле, соп стве ну 

б е з  н а 

Папагеноје„зицер“улогакојаосваја
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Пр вак Дра ме На
род ног по зо
ри шта у 
Б е  о  г р а  д у , 
Сло бо дан 

Бе штић, ово го ди шњи је 
до бит ник На гра де „Ра ша 
Пла о вић“, ко ју ње го ва 
ма тич на ку ћа до де љу
је – за нај бо ље глу мач ко 
оства ре ње ко је се мо гло 
ви де ти на свим бе о град ским 
по зо ри шним сце на ма из ме ђу 
два Да на На род ног по зо ри шта, 
22. но вем бра – ка да  му је на
гра да и уру че на. Ово 
пре сти жно при зна ње 
Бе штић је до био за 
уло гу То ма
са Бер

нхар да у пред ста ви „Мо је на
гра де“, аутор ском про јек ту Ма је 
Пе ле вић и С. Бе шти ћа, по ро ма
ну Т. Бер нхар да, а јед но гла сну 
од лу ку је до нео жи ри ко јим је 
пред се да вао Ра шко В. Јо ва но вић, 
а чла но ви су би ли 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.

z Ово је први пут да за свој
раддобијетепризнањеуНа
родном позоришту, чији сте
чланод2001.године?
Пра ва на гра да глум цу је до

бра уло га у до број пред ста ви. Та
да ми осе ћа мо да смо оства ре ни 
и да смо жи ви, као ства ра о ци. 
Али, да би смо до би ли шан су по
треб но је да нас не ко пре по зна и 
по др жи. При зна ња су знак те по
др шке. Ако она из о ста не, наш рад 
не ма шан се да тра је, да оп ста не у 
та квој ат мос фе ри. Осе ћа мо страх 
да ће нас за бо ра ви ти, осу ди ти на 
ду го го ди шње та во ре ње са бе зна
чај ним за да ци ма од ра ђе ним за 
пла ту. Ка да та ква си ту а ци ја тра је 
ви ше го ди на, од у ми ру на ше сна ге 
и ве ра у се бе. За то су на гра де зна
чај не и за то је ме ни ова на гра да 
бит на. 

z Бернхард, за разлику од Вас,
има иронијски однос према
наградамакојеједобио?
Ни сам још до вољ но зрео и 

ауто но ман да бих мо гао искре но, 
као Бер нхард, да се иро ниј ски од
но сим пре ма њи ма. Још увек за
ви сим од ре ак ци је сре ди не на мој 
рад. На дам се да ћу јед ног да на 
мо ћи све му то ме да се под смех
нем као он.

z У „Мојим наградама“, које
представљају највише лите
рарно достигнуће на немач
ком језику у другој половини
XXвека,Бернхардсенадухо
вит, а истовремено горак на
чин обрачунава са корумпи
ранимаустријскимдруштвом
ињеговимкултурнимназори
ма и обичајима. У представи
коју ауторски потписујете за
једно са Мајом Пелевић, уоч
љив је ваш критички став не
самопремаданашњојСрбији,
негоипремаЕвропскојунији
иономештоЕвропапредста
вља?
Од по чет ка рас па да Ју го сла ви

је па до да нас, жи ви мо као све до ци 
рас па да ња мо рал них вред но сти, 
људ ско сти, умет нич ких иде а ла и 
основ них ци ви ли за циј ских те ко
ви на. Да нас смо све до ци тог про
це са не са мо у ЕУ, већ на чи та вој 
пла не ти. Глу мац не ма ви ше пра во 
на ин ди фе рент ност, нео се тљи вост 
пре ма пат њи дру гих. Про шло је 
вре ме по зо ри шта у ко јем је би ло 
до вољ но на у чи ти текст и од глу
ми ти ро лу ви ше или ма ње убе дљи
во. Да нас по зо ри ште оба ве зу је на 
став, кри тич ку свест сва ког глум

ца. Не го во рим о иде о ло ги ји ове 
или оне стран ке, не го о људ ској и 
умет нич кој са ве сти. Др жа ви та кви 
умет ни ци ни су по треб ни. Мо жда 
их до жи вља ва и као прет њу, па нас 
усло вља ва тр жи шном ис пла тљи
во шћу на шег про из во да и гу ра у 
бла то јеф ти не и ко мер ци јал не за
ба ве, по вр шно сти. Са дру ге стра
не, има мо и слу чај са раз ли чи тим 
стра ним фон да ци ја ма ко је тра же 
дру штве но ко ри сне про гра ме ко
ји ће про па ги ра ти њи хо ве иде је, 
као не ка да у послератној Ју го сла
ви ји ка да смо пра ви ли при год не 
про гра ме за про сла ву ре во лу ци је и 
иде ја пар ти је.

z Далииукојој
мери нашем дру

штву недо
стаје више

с а м о к р и 
тичности
потреб
не за
д у б љ е
читање

Бернхарда?
Да, не са мо код нас, већ и у 

Аустри ји где је ства рао. Та ко
ђе, и у Евро пи да нас не до ста је те 
пра ве са мо кри тич но сти. За та
кво ста ње смо ваљ да и ми од го
вор ни, ми слим на умет ни ке ко ји 
има ју по тре бу да не што про ме
не. Сма трам да смо ми, на про
сто ри ма бив ше Ју го сла ви је, са да 
мно го све сни ји 
по ли тич ких и 
дру штве них ма
ни пу ла ци ја не го 
на ше ко ле ге на 
За па ду ко је су, 
на жа лост, још 
увек збу ње не и 
под ло жне ма ни
пу ла ци ји. Упо
знао сам мно ге 
че сти те и ис кре
не љу де – глум це 
и ре ди те ље, ко ји 
сво је кри тич ке 
ста во ве ба зи ра
ју на ин фор ма
ци ја ма CNNа и 
днев не штам пе. 
Та ла ко вер ност 
се гра ни чи са на
ив но шћу. Та кви 
смо и ми би ли кра јем осам де се
тих.У ме ђу вре ме ну смо про шли 
кроз там ни ви ла јет и ипак не што 
на у чи ли. И, бар ма ло са зре ли.

z У образложењу жирија, из
међу осталог, наведено је да
сте осебујан глумац који не
ма погодног примера за по
ређење. Да ли сте себе некад
поредили са неким, односно
имате ли узора у својој про
фесији?

Учио сам од Ми ше Жу ти ћа 
ка ко се ти хо и не на ме тљи во, де
таљ по де таљ, гра ди уло га. Игра ли 
смо у „Ру же њу на ро да“ и „Се о ба
ма“ у ЈДПу кра јем осам де се тих. 
Гле дао сам га на про ба ма и упи
јао. Ни је ми био узор, јер смо би
ли ису ви ше раз ли чи ти, али је био 
мо дел глум ца ко ји ми сли, вла да 
глу мач ком ве шти ном и от ме но, 
с ла ко ћом, ре ша ва про блем уло
ге кроз де та ље. Тај осе ћај за де таљ 
ме и данда нас фа сци ни ра. Во лео 
бих да то на у чим. Али, има вре
ме на. Глу мац се стал но раз ви ја да 
би мо гао да тра је у овој про фе си
ји. Ту сам лек ци ју, та ко ђе, на у чио 
од ње га.

z Уједномпериодустеиграли
паралелно на сцени Народ
ног позоришта и Düsseldor
fer Schauspielhausа. Каква
искуства сте стекли наступа
јући у том значајном немач
комтеатру?
Ра дио сам у ин сти ту ци о нал

ном по зо ри шту ко је је до ти ра но 
од др жа ве, а де лом и од або не на
та ко ји има ју ве ли ку моћ да ути чу 
на ре пер то ар и рад те а тра. Мно ге 
ства ри су слич не као код нас. Про
цес ра да на пред ста ви је сли чан, 
ма да је, ипак, мно го угод ни ји и 
ор га ни зо ва ни ји, са ви ше ко рект
но сти и по што ва ња дру гих. Био 
сам ве о ма по но сан на на шу глу
мач ку шко лу и на на ше по зо ри

ште у це ли ни. Без про бле ма сам 
се укла пао у рад, ни је се осе ћа ло 
да сам до шао из не ке мно го дру
га чи је по зо ри шне сре ди не, из не
ка кве про вин ци је. Из раз го во ра 
са не мач ким ко ле га ма глум ци ма, 
ко ји су при ча ли о њи хо вим шко
ла ма и си сте ми ма обу ке, схва тио 
сам да су ме ђу њи ма нај це ње ни
је шко ле из бив ше Ис точ не Не
мач ке ко је има ју си стем сли чан 
оно ме ко ји смо ми про шли. То 
ме је ве о ма охра бри ло. На рав но, 

про бле ми ко је има ју по зо ри шта у 
Ср би ји по сто је, у не ком слич ном 
об ли ку, и та мо. Ви део сам не ке 
сјај не пред ста ве, али и та кве ко јих 
би се сти део да играм и ов де код 
нас. Умет нич ка кри за, есте тич ка 
и дру штве на кон фу зи ја, по сто је 
и та мо, али ма ло дру га чи је „упа
ко ва не“.

z Као,например?
Ви део сам, ре ци мо, кри ти ча

ре ко ји пи шу не га тив ну кри ти ку 
о пред ста ви ко ју ни су гле да ли. 
Ви део сам и упо знао пред став
ни ке од бо ра або не на та ко ји да ју 
но вац за рад по зо ри шта ко ји ма 
су се сви, па и ја, снис хо дљи во 
обра ћа ли стра ху ју ћи да ће мо жда 
ус кра ти ти сво ју по др шку ако им 
се не до пад не ре пер то ар. И то се 
до го ди ло. Не за до вољ ни ра дом 
ди рек то ра по зо ри шта Ста фа на 
Вал де ма ра Хол ма, од но сно ње
го вим са вре ме ним иро ниј ским 
при сту пом не ким те ма ма ко је су 
на па да ле ма ло гра ђан ски ка то
лич ки нео ли бе рал ни мо дел, по
вла чи ли су сво ју по др шку и жа
ли ли се град ским вла сти ма ко је 
су от по че ле да вр ше при ти сак да 
се ре пер то ар ска по ли ти ка ме ња. 
У то ме су уче ство ва ли и по ме ну
ти кри ти ча ри, као и не ки ло кал ни 
ме ди ји. Ста фан ни је под нео тај 
при ти сак и дао је остав ку, оста
вив ши чи тав умет нич ки ан самбл 
ко ји је сам оку пио да се у ро ку од 

го ди ну да на сна ђе ка ко зна и уме. 
На ста ло је ве о ма те шко вре ме, јер 
су глум ци, дра ма тур зи, ре ди те љи, 
оста ли без по сла. За и ста су ро во. 
Ми смо ов де још увек за шти ће
ни, што има и сво је до бре и ло ше 
стра не. До ду ше, го во рим о за по
сле ним глум ци ма, док они не за
по сле ни, ко јих има мно го ви ше, у 
Ср би ји има ју мно го ма ње шан се 
да ра де не го њи хо ве ко ле ге из Не
мач ке.

Ми ко јан Без бра ди ца

ИН ТЕР ВЈУ | СЛО БО ДАН БЕ ШТИЋ

Данашњепозориштеобавезујеглумца

Пр вак Дра ме На
род ног по зо
ри шта у 
Б е  о  г р а  д у , 
Сло бо дан 

Бе штић, ово го ди шњи је 
до бит ник На гра де „Ра ша 
Пла о вић“, ко ју ње го ва 
ма тич на ку ћа до де љу
је – за нај бо ље глу мач ко 
оства ре ње ко је се мо гло 
ви де ти на свим бе о град ским 
по зо ри шним сце на ма из ме ђу 
два Да на На род ног по зо ри шта, 
22. но вем бра – ка да  му је на
гра да и уру че на. Ово 
пре сти жно при зна ње 
Бе штић је до био за 
уло гу То ма
са Бер

ца. Не го во рим о иде о ло ги ји ове 
или оне стран ке, не го о људ ској и 
умет нич кој са ве сти. Др жа ви та кви 
умет ни ци ни су по треб ни. Мо жда 
их до жи вља ва и као прет њу, па нас 
усло вља ва тр жи шном ис пла тљи
во шћу на шег про из во да и гу ра у 
бла то јеф ти не и ко мер ци јал не за
ба ве, по вр шно сти. Са дру ге стра
не, има мо и слу чај са раз ли чи тим 
стра ним фон да ци ја ма ко је тра же 
дру штве но ко ри сне про гра ме ко
ји ће про па ги ра ти њи хо ве иде је, 
као не ка да у послератној Ју го сла
ви ји ка да смо пра ви ли при год не 
про гра ме за про сла ву ре во лу ци је и 
иде ја пар ти је.

z Далииукојој
мери нашем дру

штву недо
стаје више

с а м о к р и 
тичности
потреб
не за
д у б љ е
читање

Данашњепозориштеобавезујеглумца

Ова награда ми је
нарочито важна јер

долази из куће у којој ра
дим, од колега које су ме
предложиле, а такође и
од свих који су имали по
верењауменедамиједан
такав задатак – моно
драму на Сцени „Раша
Плаовић“,уопштеповере.
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У зда њу Опе ре и у 
Град ској скуп шти
ни Ста ра За го ра у 
Бу гар ској, одр жа на 
је пр ва Кон фе рен

ци ја ди рек то ра опер ских и ба лет
ских те а та ра из ре ги о на Бал ка на, 
на ко јој су На род но по зо ри ште у 
Бе о гра ду пред ста вља ли за ме ник 
управ ни ка Алек сан дар Ста ма то
вић и ди рек тор Сек то ра струч них 
и оп штих по сло ва Са мур Ран
ко вић. Глав на те ма ску па је би ло 
уста но вље ње Бал кан ске опер ске 
мре же као пр ве асо ци ја ци је ко
ја на ор га ни зо ван на чин оку пља 
за ин те ре со ва не чла но ве из ре до
ва опер ских и ба лет ских ку ћа у 
ре ги о ну, али и из дру гих кра је ва 
Евро пе.

До ма ћин је на са мом по чет ку 
упри ли чио пре зен та ци ју исто ри
ја та Опе ре Ста ра За го ра. Пред
став ни ци бу гар ског би роа за 
про грам „Кре а тив на Евро па“ су 
сво јим из ла га њем од шкри ну ли 
вра та мо гућ но сти ма ко је овај про
грам пру жа Балканскoj оперскoj 
мре жи. Кључ на тач ка Кон фе рен
ци је је би ла ра ди о ни ца у окви ру 
ко је су раз ма тра не иде је о нај ва
жни јим бу ду ћим де лат но сти ма, 
а де фи ни сан је и Ме мо ран дум о 
раз у ме ва њу и ак тив но сти ма за ка

за ним за сле де ћу, 2016. го ди ну.
Из ме ђу оста лог, у Ме мо ран ду

му сто ји: „Да нас, 5. де цем бра 2015. 
го ди не у Ста рој За го ри, пред став
ни ци по зо ри шта из бал кан ског 
ре ги о на и дру гих ор га ни за ци ја 

су се из ја сни ли о сво јој спрем но
сти за парт нер ство на кон про це
не при ли ка за ак тив ни ји ди ја лог 
и за јед нич ких афи ни те та за про
ши ри ва ње зна ња о кре а тив ним 
ауто ри ма из ре ги о на Бал ка на; 
узе ли су у об зир тра ди ци је, пре
по зна ли су по тен ци ја ле по зо ри
шта уче сни ка за раз вој му зич ких 
из во ђач ких умет но сти, на осно ву 
утвр ђе них за јед нич ких ин те ре са“. 
Пре ци зи ран је до го вор о осни ва
њу Бал кан ске опер ске мре же као 
„кон стант но ак тив не и отво ре не 
ини ци ја ти ве, уста но вље не у окви

ру Фе сти ва ла опер ске и ба лет ске 
умет но сти – Ста ра За го ра“, чи ји 
циљ је „ства ра ње усло ва за стал но 
и одр жи во парт нер ство у обла сти 
опер ске и ба лет ске умет но сти“. У 
том сми слу уче сни ци ће мо ћи да 

на у че ви ше о за јед нич ким исто
риј ским и кул тур ним вред но сти
ма, али и о спе ци фич но сти ма и 
кре а тив ним ак тив но сти ма сва ког 

те а трачла ни це. У окви ру Мре
же отво ри ће се но ве мо гућ но сти 
за раз ме ну про дук ци ја (сце но
гра фи је, ко сти ми, про дук циј ски 
ти мо ви), за уче ста ли ју раз ме ну 
умет ни ка, као и за ре а ли за ци ју 

за јед нич ких про дук ци ја. По себ
на па жња ће се по све ти ти мла дим 
умет ни ци ма – у сми слу ан га жма
на у за јед нич ким про дук ци ја ма, 
али и дру гих ви до ва раз ме не, јер 
је сти ца ње прак се у раз ли чи тим 
сре ди на ма од не про це њи вог зна
ча ја у ста са ва њу сва ког мла дог 
кре а тив ног чо ве ка. Ре зул та те сво
јих ак тив но сти, Мре жа ће про мо
ви са ти на од го ва ра ју ћим фе сти ва
ли ма у ре ги о ну.

Бал кан ска опер ска мре жа ће 
ко ри сти ти мо гућ но сти да те у по
сто је ћим уго во ри ма о кул тур ној 

са рад њи зе ма ља у ре ги о ну, али 
ће и су ге ри са ти над ле жним др
жав ним ин сти ту ци ја ма усва ја
ње но вих олак ши ца за са рад њу у 
обла сти ма му зич ких из во ђач ких 
умет но сти. Та ко ђе, ко ри сти ће се 
и ме ха ни зми европ ских про гра ма 
за кул тур ну, обра зов ну и на уч ну 
ме ђу на род ну са рад њу, а ус по ста
вља ће се и за јед нич ке ак тив но сти 
са дру гим слич ним ини ци ја ти ва
ма и ор га ни за ци ја ма. У по чет ку, 
Мре жа ће функ ци о ни са ти као 
не фор мал но удру же ње, али ње
ни уче сни ци ће ак тив но тра жи ти 
при ли ке за за јед нич ко кон ку ри
са ње код ра зних европ ских про
гра ма.

Ге о граф ска, кул ту ро ло шка, 
исто риј ска па и мен та ли тет ска 
срод ност бал кан ских на ро да од
у век су не го ва ли умет нич ку и 
кул тур ну са рад њу. План ски, ор
га ни зо ван, си сте мат ски при ступ 
ко ји Мре жа пред ви ђа, бу ду ће ме
ђу соб не од но се ће знат но олак
ша ти, раз гра на ти, про ду би ти и 
ти ме бла го род но де ло ва ти на 
уна пре ђе ње ре пер то ар ске по ли
ти ке по је ди нач них опер ских ку ћа, 
по ди за ње ква ли те та пред ста ва, 
уса вр ша ва ње умет ни ка, бо га ће ње 
умет нич ке по ну де.

Ј. Сте ва но вић

БАЛ КАН СКА ОПЕР СКА МРЕ ЖА

Новаасоцијацијаоперскихкућа

Народно позориште
је постало чланица

новоосноване асоцијаци
је оперских и балетских
кућа, Балканска оперска
мрежа, којом ће следеће
године председавати до
маћин оснивачке седнице,
ОпераСтараЗагора.

Глу ми ца На род ног по
зо ри шта у Бе о гра ду, 
На да Шар гин, пр ва је 
до бит ни ца На гра де 
„Ру жи ца Со кић“. Ово 

при зна ње је уста но ви ла Фон да
ци ја истог име на, ко ја је осно
ва на про шле го ди не, на пр ву 
го ди шњи цу смр ти на ше ве ли ке 
глу ми це (1934–2013), а ла у ре ат
ки њи су је уру чи ли Ве сна 
Ста нковић, глу ми ца Ју го
сло вен ског драм ског по
зо ри шта и пред сед ни ца 
Управ ног од бо ра Фон да
ци је, и Ми ро слав Лу кић, 
су пруг Ру жи це Со кић.

Ру жи чи на ду го го
ди шња при ја те љи ца 
и ко ле ги ни ца, Ве сна 
Ста нковић, об ја сни
ла је да су чла но ви 
Фон да ци је за мо ли ли 
де сет углед них лич
но сти из све та те а тра и 
фил ма да за ову на гра ду 
пред ло же умет ни ке или 
сту ден те по зо ри шне, филм ске и 
дру гих срод них умет но сти – за 
уло гу оства ре ну у се зо ни 2014/15. 
Ве ћи на је пре дло жи ла упра во На

ду Шар гин, за 
уло гу Зо ре 
Ши шар ке 
у дра ми 
„ Б е  л а 
к а  ф а “ 
А л е к 
сан дра 
По по

ви

ћа, ко ју је сво је вре ме но ма е
страл но игра ла Ру жи ца Со кић. 
Шар ги но ва је ову кре а ци ју оства
ри ла на Сце ни „Ра ша Пла о вић“, у 

ре жи ји Ми ла на Не шко ви ћа.
У обра зло же њу ове од лу ке, 

из ме ђу оста лог, сто ји: „Уло гу 
Зо ре Ши шар ке је ма што ви тим 

раз и гра ва њем вр ло је згро ви то 
до не ла На да Шар гин. Ус пе ла је 
да на мет не лик ко ји је на око сни
ци уоби ча је ног ту ма че ња исто
риј ског вре ме на, али и сти ла са ме 
пред ста ве ‘Бе ла ка фа’... Не ме
ња ју ћи стил и жа нр игре ка ко се 
про ме ни си ту а ци ја у По по ви ће

вој дра ми, све сме шне и тра гич
не де та ље при ка за ла је у рас ко
шном сти лу са мо и ро ни је, са 
пу но не за др жи вог шар ма, ко ји 
је кра сио игру Ру жи це Со кић“.

На све ча но сти до де ле овог 
при зна ња, уру чене су и за
хвал ни це при ја те љи ма и по
што ва о ци ма Ру жи це Со кић 
ко ји сво јим при ло зи ма по

ма жу Фон да ци ји, а мла
де глу ми це Је ли са ве та 
Ка ра џић и Сне жа на Је
ре мић су го во ри ле од
лом ке из књи ге „Мо ја 

глу ма“ Ру жи це Со кић (при ре ди
ли Ве сна Крч мар и Зо ран Т. Јо ва
но вић, из да ње „Ла гу не“). 

Ј. Сте ва но вић

„РУЖИЦА СОКИЋ“ НА ДИ ШАР ГИН

НаследницаЗореШишарке
ВЕЛИКО ПРИЗНАЊЕ ЈАДРАНКИ ЈОВАНОВИЋ

Вукованаграда
лу ми ца На род ног по
зо ри шта у Бе о гра ду, 
На да Шар гин, пр ва је 
до бит ни ца На гра де 
„Ру жи ца Со кић“. Ово 

при зна ње је уста но ви ла Фон да
ци ја истог име на, ко ја је осно
ва на про шле го ди не, на пр ву 
го ди шњи цу смр ти на ше ве ли ке 
глу ми це (1934–2013), а ла у ре ат
ки њи су је уру чи ли Ве сна 
Ста нковић, глу ми ца Ју го
сло вен ског драм ског по
зо ри шта и пред сед ни ца 
Управ ног од бо ра Фон да
ци је, и Ми ро слав Лу кић, 
су пруг Ру жи це Со кић.

Ру жи чи на ду го го
ди шња при ја те љи ца 
и ко ле ги ни ца, Ве сна 
Ста нковић, об ја сни

Фон да ци је за мо ли ли 
де сет углед них лич
но сти из све та те а тра и 
фил ма да за ову на гра ду 

ду Шар гин, за 
уло гу Зо ре 
Ши шар ке 
у дра ми 
„ Б е  л а 
к а  ф а “ 
А л е к 
сан дра 
По по

ви

ре жи ји Ми ла на Не шко ви ћа.
У обра зло же њу ове од лу ке, 

из ме ђу оста лог, сто ји: „Уло гу 
Зо ре Ши шар ке је ма што ви тим 

раз и гра ва њем вр ло је згро ви то 
до не ла На да Шар гин. Ус пе ла је 
да на мет не лик ко ји је на око сни
ци уоби ча је ног ту ма че ња исто
риј ског вре ме на, али и сти ла са ме 
пред ста ве ‘Бе ла ка фа’... Не ме
ња ју ћи стил и жа нр игре ка ко се 
про ме ни си ту а ци ја у По по ви ће

вој дра ми, све сме шне и тра гич
не де та ље при ка за ла је у рас ко
шном сти лу са мо и ро ни је, са 
пу но не за др жи вог шар ма, ко ји 
је кра сио игру Ру жи це Со кић“.

На све ча но сти до де ле овог 
при зна ња, уру чене су и за
хвал ни це при ја те љи ма и по
што ва о ци ма Ру жи це Со кић 
ко ји сво јим при ло зи ма по

ма жу Фон да ци ји, а мла
де глу ми це Је ли са ве та 
Ка ра џић и Сне жа на Је

лом ке из књи ге „Мо ја 

Пр  в а  к и  њ а 
Опе ре На
род ног по
зо ри шта у 
Бе о гра ду ме

цо со пран Ја дран ка Јо ва но вић 
ово го ди шња је до бит ни ца 
Из у зет не Ву ко ве на гра де ко ју 
до де љу је Кул тур нопро свет на 
за јед ни ца Ср би је. Јед но гла сну 
од лу ку, на пред лог жи ри ја 
ко јим је пред се да вао књи
жев ник Ми ло ван Ви те зо вић, 
а чла но ви су би ли ака дем ски 
сли кар проф. Мом чи ло Ан
то но вић, ком по зи тор проф. 
Све ти слав Бо жић, исто ри
чар Жар ко Ди мић, му зич ки 
умет ник Бо ра Ду гић, драм
ска умет ни ца Ра да Ђу ри чин 
и књи жев ни ци проф. Дра ган 
Мра о вић, Се ли мир Ра ду ло
вић и Љу би во је Ршу мо вић, 
до нео је Из вр шни од бор Кул
тур нопро свет не за јед ни це Ср би је.

Осим Ја дран ке Јо ва но вић, ово 
пре сти жно при зна ње ко је се до де
љу је за на ро чи те ре зул та те оства ре
не у ства ра лач ком ра ду на ши ре њу 
кул ту ре, обра зо ва ња и на у ке у Ре
пу бли ци Ср би ји и на све срп ском 

кул тур ном про сто ру, при па ло је 
и ака де ми ку Ма ти ји Бећ ко ви ћу и 
Гим на зи ји у Кру ше вцу. На гра да се 
са сто ји од ди пло ме и пла ке те, а све
ча но уру че ње би ће одр жа но по чет
ком фе бру а ра.

М. Б.
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МА ЛИ ОПЕР СКИ ПОД СЕТ НИК 2

„КнезИгор“АлександраБородина
ФЕЉТОН

У свом тек сту „Цр ти
це из глу мач ког жи
во та“, 1901. Мил ка 
Гр гу ро ва на ста вља 
раз ми шља ња о глу

мач ком усу ду:
„Кад сам до шла по зо ри шту, 

по знам се са не ком вр ло обра зо
ва ном го спо ђом, Не ми цом, ко
ја бе ше удо ви ца и вр ло ску че ног 
ста ња. Би ла је по ред обра зо ва ња 
и мла да и ле па. Ја сам је као по
чет ни ца че сто за пит ки ва ла, док 
смо се ба ви ли у том ме сту, ка ко 
сам сво ју уло гу од и гра ла, а она ми 
је искре но увек од го во ри ла, па и 
по пра вља ла та ко да сам се ви ше 
пу та за ди ви ла ње ном раз у ме ва њу 
па је јед ном и за пи тах: ка ко је то, 
да она та ко обра зо ва на и ле па же
на, ни је по ку ша ла да по ста не глу
ми ца? А она ми од го во ри: ‘За и ста 
сам по ку ша ла’, ре че. ‘Кад сам пр
ви пут сту пи ла на по зор ни цу пу
бли ка ме вр ло то пло до че ка, али 
кад по чех го во ри ти она би ва ше 
све хлад ни ја, ма да сам би ла са
свим спрем на са уло гом, а ни сам 
ни ма ло има ла тре ме, ипак не мо
гох ни шта из ве сти из уло ге. Дру ги 
пут кад иза ђох пред пу бли ку, ма
да уло га бе ше сен ти мен тал на, пу

бли ка се по че сме ја ти нај пре ти хо, 
а по сле уда ри у гла сно сме ја ње. Ја 
још не из гу бих сву на ду, па иза ђох 
и у тре ћој уло зи, и тад ме пу бли
ка ско ро изви жда; три раз не уло
ге, па не мо гох ни у јед ној ус пе ти. 
Шта ми по ма га ше мо је раз у ме
ва ње уло га, кад их не мо гах из ве

сти?!’ А та је же на 
свр ши ла учи тељ ску 
шко лу, го во ри ла је 
ви ше је зи ка, чи та ла 
је вр ло мно го, али 
та лен та ни је има ла. 
Доц ни је отво ри
ла је шко лу и би ла 
ва ља на учи те љи ца. 
Да кле ни је ла ко би
ти глу мац, а још је 
те же по ста ти умет
ни ком.

Ко сту па пр ви 
пут на по зор ни цу 
тај има од мах два 
ве ли ка про тив ни ка 
про тив се бе с ко ји
ма се мо ра бо ри ти 
– пр во је тре ма ко ја 
ни нај ве ћег умет ни
ка не ште ди, а по
чет ни ку све ква ри, 
ма ка ко да је спре

ман са уло гом тре ма му сме та; а 
пу бли ка, то је дру ги про тив ник, 
од мах га осу ђу је. За ме ра ју по чет
ни ку да мо но то но го во ри, глас му 
је су ви ше оштар, ни је из ра ђен, 
не ма пре ла за итд. А то је оно нај
те же, по че му се и раз ли ку је умет
ник од по чет ни ка. Глас је као и 

му зи ка, ње му тре ба вре ме на да се 
из ра зи, те да мо же глу мац пот пу
но вла да ти њи ме. 

Мно ги не ма ју ни пој ма ка
ко је дан глу мац мо ра да жр тву
је мно го што шта за љу бав сво је 
уло ге. И кад би се за ди вио ко ли ко 
је дан глу мац мо ра се бе да са вла да 
у нај те жим сво јим окол но сти ма 
са мо да од го во ри за да ћи сво јој. 

Не ћу ни кад за бо ра ви ти ка
ко ме је још као по чет ни цу је дан 

слу чај по тре сао па и за ди вио. Кад 
сам би ла код но во сад ског По зо
ри шта, да вао се не ки ко мад у ком 
је има ла уло гу по кој на Ко ла ро
вић ка, и док је она пред ста вља ла 
на по зор ни ци, де те јој је ле жа ло 
бол но на са мр ти. И та ман се свр
ши ла пред ста ва, кад до тр ча ше да 
јој ја ве да је де те умр ло. Не срет на 

ма ти за бо ра ви сву ћи са се бе оне 
ха љи не у ко ји ма је би ла на по зор
ни ци. И су тра дан свет се згле дао у 
чу ду ка ко јад на мај ка ле жи ско ро 
бе све сна над сво јим мр твим де
те том, још у оним ша ре ним ха
љи на ма. Ја сам је так гле да ла са 
не ким очај ним ди вље њем, и ми
сли ла: ка ко је мо гла пред ста вља
ти са то ли ким бо лом у ду ши? А 
ни сам тад ни слу ти ла да ће и ме не 
та ква суд би на ви ше пу та сна ћи.

Се ћам се кад је био го вор да 
до ђе мо пр ви пут у Бе о град као го
сти, та ман су се во ди ли пре го во ри 
кад до би јем вест да ми је ма ти на 
умо ру, од мах до би јем од су ство и 
одем ку ћи, али мо ју до бру ма тер 
не за те кох жи ву. Мо је оча ја ње 
бе ше ужа сно. Али кад по сле ме
сец да на до бих пи смо од управ
ни ка да по хи там у Бе о град, где 
је дру жи на већ сти гла, не и ма дох 
куд, мо ра дох до ћи на ду жност, 
и од мах сам мо ра ла игра ти у не
ком ве се лом ко ма ду ко ји је же лео 
да ви ди бла же но у по ко је ни књаз 
Ми ха и ло. Књаз се слат ко сме јао 
као и све оста ла пу бли ка. А ја? Ја 
сам гу та ла гор ке су зе, а осме јак ми 
је леб дио на усна ма.

(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 II / ПИ ШЕ ЈЕ ЛИ ЦА СТЕ ВА НО ВИЋ

Тешкојебитиглумац,јоштежеуметник

Прави глумац пун љу
бави и одушевљења

према уметности савла
даћесветешкоћекојему
предстоје на том путу
који је посут ружама пу
ним трња (Милка Гргу
рова).

Опе ра „Кнез Игор“ 
Алек сан дра Бо
ро ди на, јед но од 
н а ј  з н а  ч а ј  н и  ј и х 
опер ских де ла ру

ских ком по зи то ра XIX ве ка, пр
ви пут је при ка за на у Бе о гра ду 3. 
апри ла 1929. го ди не на сце ни На
род ног по зо ри шта. Ми ло је Ми ло
је вић, Ста ни слав Ви на вер, Вик тор 
Но вак, Бран ко Дра гу ти но вић и 
дру ги он да шњи му зич ки кри ти ча
ри сма тра ли су да је ан самбл бе о
град ске Опе ре те ве че ри по сти гао 
ве ли ки успех за хва љу ју ћи сјај ном 
и по у зда ном ди ри го ва њу Кре ши
ми ра Ба ра но ви ћа, ре а ли стич кој 
ре жи ји Ју ри ја Ра ки ти на, ле по сти
ли зо ва ном де ко ру и ко сти ми ма 
аутен тич ног ко ло ри та Вла ди ми ра 
Же дрин ског, пра вој по ли фо ни ји 
жи во пи сно сти ко ре о гра фи је Мар
га ри те Фро ман, као и Па влу Хо
лот ко ву (Игор), Ма ри ји Жа лу до
вој (Ја ро слав на), Ма ри ју Ши мен цу 
(Вла ди мир), Ми ла ну Пи хле ру 
(Га лиц ки), Све то за ру Пи са ре ви
ћу (Кон чак), Љу би ци Сфи ли гој 
(Кон ча ков на), хо ру, ба лет ском 
ан сам блу и ор ке стру, ко ји су оду
ше ви ли пу бли ку оства ре ним ви со
ким му зич косцен ским до ме ти ма, 
пле сач ким за но сом и рит мич ком 

и ди на мич ком пре ци зно шћу. До 
1941. го ди не „Кнез Игор“ је игран 
у Бе о гра ду че тр де сет пет пу та. У 
из во ђе њу тих пред ста ва, по ред на
ве де них умет ни ка, уче ство ва ли су 
и ди ри ген ти Сте ван Хри стић, Ло
вро Ма та чић, Иван Бре зов шек, те 
со ли сти Ге ор ги је Ју ре њев, Бо рис 
По пов, Ни ко ла Цве јић (Игор), Је
ли са ве та По по ва, Ксе ни ја Ро гов
ска Хри стић, Љу би ца Љу би чић, 
Зден ка Зи ко ва (Ја ро слав на), Вла

де та По по вић, Жи во јин То мић, 
Кр ста Ивић (Вла ди мир), Ми ло рад 
Јо ва но вић (Га лиц ки), Ми ло рад Јо
ва но вић, Жар ко Цве јић (Кон чак), 
Аман да Ли бертс Ре ба не, Ме ла ни
ја Бу га ри но вић, Бо жи ца Сар ван 

(Кон ча ков на) и дру ги на ши и ино
стра ни опер ски умет ни ци.

И у дру гој по ло ви ни XX ве
ка, тач ни је од 27. ју на 1946. до 23. 
апри ла 1988, на ша пре сто нич ка 
Опе ра је ви ше пу та пре ми јер но 
по ста вља ла и об на вља ла „Кне за 
Иго ра“. Два нај ва жни ја раз ло га 
што је ово де ло та ко ду го оста ло на 
ре пер то а ру бе о град ске Опе ре би ла 
су – по сто ја ње од го ва ра ју ће по де ле 
у ан сам блу за ње го во ква ли тет но 
из во ђе ње, као и же ља ино стра них 
им пре са ри ја да ову опе ру при ка
же мо на му зич ким фе сти ва ли ма у 
Ви зба де ну (1955, 1956, 1958, 1961), 
Па ри зу (1956), Ло за ни (1958, 1959, 
1961, 1967, 1971), Ве не ци ји (1959), 
Ка и ру (1961), То ри ну (1961), 
Един бур гу (1962), Ати ни (1964), 
Ма дри ду (1965, 1973), Ри му (1965), 
Ис точ ном Бер ли ну (1965), Лај пци
гу (1965), Па лер му (1967), Ко пен
ха ге ну (1968), Ослу (1968) и Се ге
ди ну (1973). На сва кој од че тр де сет 
се дам пред ста ва ко је су игра не у 
тим по зна тим му зич ким цен три
ма, сту ди о зност, ин вен тив ност и 
сен зи бил ност ди ри ге на та Оска ра 
Да но на и Ду ша на Ми ла ди но ви ћа, 
ре ди те ља Бран ка Га ве ле и Мла де
на Са бљи ћа, сце но гра фа Ми о ми
ра Де ни ћа, ко сти мо гра фа Ми ли це 

Ба бић и Бо жа не Јо ва но вић, ко ре
о гра фа Ани це Пре лић и Бран ка 
Мар ко ви ћа, као и из у зет не со ли
стич ке кре а ци је Ду ша на По по ви
ћа и Јо ва на Гли го ри је ви ћа (Игор), 
Ва ле ри је Хеј ба ло ве, Мил ке Сто ја
но вић, Рад ми ле Ба ко че вић и Слав
ке По по вић (Ја ро слав на), Дра га 
Стар ца и Зво ни ми ра Кр не ти ћа 
(Вла ди мир), Ми ро сла ва Чан га ло
ви ћа и Жар ка Цве ји ћа (Га лиц ки), 
Ми ро сла ва Чан га ло ви ћа, Ђор ђа 

Ђур ђе ви ћа и Жи ва на 
Са ра ман ди ћа (Кон чак), 
Ме ла ни је Бу га ри но вић, 
Ми ли це Ми ла ди но вић, 
Би сер ке Цве јић, Ђур
ђев ке Ча ка ре вић и Бре
де Ка леф (Кон ча ков на), 
звуч на над моћ ност хо ра, 
атрак тив на игра ба лет
ског ан сам бла и пре ци
зност и пре фи ње ност 
ор ке стра, на и шли су на 
оду ше вље ни при јем код 
пу бли ке и нај е ми нент ни
јих ино стра них му зич ких 
кри ти ча ра. Ернст То мас, 
Жил бер Блох, ЖанКлод 
Жа кар, Ма рио Ме си нис, 
Ма си мо Ми ла, Хо се Ма
ри ја Фран ко, Ман фред 
Шу берт и Жан Де лор, да 

по ме нем са мо њих, по твр ди ли су у 
сво јим кри ти ка ма да су бе о град ски 
умет ни ци на овим го сто ва њи ма 
оства ри ли аутен тич на и ре пре зен
та тив на ту ма че ња Бо ро ди но вог 
ре мекде ла, ко ја су пле ни ла уигра
но шћу и ле по том скуп ног на сту
па ња, му зич ком из ра жај но шћу, 
сцен ском сна гом и из у зет ним ен
ту зи ја змом – до та да не ви ђе ним на 
европ ским сце на ма. 

Вла ди мир Јо ва но вић

Представама Бороди
новог „Кнеза Игора“

и другим антологијским
остварењима, Опера На
родног позоришта у Бе
ограду дала је вредан ре
пертоарски, извођачки и
музички допринос развоју
нашеисветскеоперскере
продукције шездесетих и
седамдесетих година XX
века.
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СЦЕНА „РАША ПЛАОВИЋ”

понедељак

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

01

05

26

субота20.00
СВИРАМО ЗА 
ДЕЦУ

концерт у 
извођењу чланова 
Опере Народног 
позоришта 04

понедељак 19.30
СРПСКА 
ТРИЛОГИЈА

М. и С. Никачевић 
/ С.Милановић, по 
роману Стевана
Јаковљевића 08

петак

19.30
БОЕМИ

опера 
Ђакома 
Пучинија 28

четвртак

19.30
СЕВИЉСКИ 
БЕРБЕРИН

опера
Ђоакина
Росинија 09

субота

19.30
ТРУБАДУР

опера
Ђузепа
Вердија 20

среда

19.30
ТРАВИЈАТА / 
са гостом

опера
Ђузепа
Вердија 23

субота

19.30
ЧУДО У ШАРГАНУ

драма 
Љубомира 
Симовића 15

субота20.00

13

НОВОГОДИШЊИ 
ГАЛА КОНЦЕРТ

среда

19.30
ДАМА С 
КАМЕЛИЈАМА

мелодрама
Александра 
Диме Сина 31

недеља19.00
КАРМЕН

опера
Жоржа
Бизеа 30

субота

19.30
МАРИЈА СТЈУАРТ 

драма 
Фридриха
Шилера 17

недеља

19.30
КОПЕЛИЈА 

балет
Леа
Делиба 11

понедељак

19.30
ХЕНРИ ШЕСТИ

драма
Вилијама
Шекспира 16

субота

19.30
МАЈКА 
ХРАБРОСТ И 
ЊЕНА ДЕЦА

драма 
Бертолта
Брехта 24

недеља12.00
КРЦКО 
ОРАШЧИЋ 

балет
Петра Иљича
Чајковског 24

недеља

19.30
ВЕЛИКА 
ДРАМА

драма
Синише
Ковачевића 29

петак

19.30

19

уторак

19.00
АИДА / 
са гостима

опера
Ђузепа
Вердија 25

понедељак

18.00

14

КОНЦЕРТ 
САБОРНЕ ЦРКВЕ

четвртак

19.30
РОДОЉУПЦИ

комедија
Јована Стерије
Поповића 12

уторак19.30
СЛЕПИ МИШ

оперета
Јохана
Штрауса

уторак 19.30
ДЕРВИШ И СМРТ

Б.М.Михиз / 
Е.Савин, по роману 
Меше 
Селимовића 10

недеља

19.30
ПУТ У ДАМАСК 

драма 
Аугуста
Стриндберга 18

понедељак

19.30
КОПЕЛИЈА 

балет
Леа
Делиба 21

четвртак 19.30
РОДОЉУПЦИ

комедија
Јована Стерије
Поповића 22

петак 19.30
МАРИЈА СТЈУАРТ 

драма 
Фридриха
Шилера 26

уторак 20.00
СВЕТОСАВСКА 
АКАДЕМИЈА
у организацији 
Министарства 
просвете, науке 
и технолошког 
развоја

среда

19.30
КОПЕЛИЈА 

балет
Леа
Делиба 02

уторак 19.30
НАБУКО

опера
Ђузепа
Вердија 03

среда 12.00
КРЦКО 
ОРАШЧИЋ 

балет
Петра И.
Чајковског 04

четвртак 19.30
НАРОДНИ 
ПОСЛАНИК

комедија
Бранислава 
Нушића 05

петак19.30
ВАЉЕВСКА 
БОЛНИЦА

Б.Недић, према 
роману Време смрти 
Д.Ћосића, 
гостовање 01

понедељак

09
драма 
Тонија 
Кушнера

20.30

03

четвртак 20.30

комедија 
Милоша
Николића 08

субота 20.30
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ВАЖНО ЈЕ ЗВАТИ 
СЕ ЕРНЕСТ

20.30

драма
Ерика Е. 
Шмита 17

МАЛИ БРАЧНИ 
ЗЛОЧИНИ

недеља

20.30

драма
Максима
Горког 22

НА ДНУ
петак20.30

Т. М. Ригонат, 
по роману Ф. М. 
Достојевског 21

ЗЛИ ДУСИ
четвртак

20.30

по роману Т. 
Бернхарда, ауторски 
пројекат 
М. Пелевић 
/ С. Бештић, 15

МОЈЕ НАГРАДЕ
петак

20.30

драма
Мира Гаврана, 
у продукцији 
„YUGOART-a” 03

ЧЕХОВ ЈЕ 
ТОЛСТОЈУ 
РЕКАО ЗБОГОМ

среда

20.30

драма
Љубомира 
Симовића 25

ХАСАНАГИНИЦА
понедељак

20.30

црна комедија
Жељка
Хубача 08

БИЗАРНО
петак 20.30

драма
Тенесија
Вилијамса 12

СТАКЛЕНА 
МЕНАЖЕРИЈА / 
50-та представа

уторак

20.30

комедија
Николаја В. 
Гогоља 14

ЖЕНИДБА
четвртак

20.30

комедија
Александра
Поповића 11

БЕЛА КАФА
понедељак

20.30

комедија
Оскара
Вајлда 19

ВАЖНО ЈЕ 
ЗВАТИ СЕ 
ЕРНЕСТ

уторак

20.30

Ђорђе Макаревић, 
ОНИ / Дејан 
Коларов, ЋЕЛАВА 
ПЕВАЧИЦА 09

ВЕЧЕ МЛАДИХ 
КОРЕОГРАФА

субота

20.30

комедија
Милоша
Николића 16

КОВАЧИ
субота

20.30

драма
Бранислава
Нушића 20

КЊИГА ДРУГА
среда

20.30

комедија
Јована Стерије
Поповића 10

ЛАЖА И 
ПАРАЛАЖА

недеља

20.30

комедија
Жана
Ануја 24

ЖЕНСКИ 
ОРКЕСТАР

недеља

20.30

комедија
Ђерђа Шпира, 
Народно позориште 
у Београду и 
Шабачко 29

ПРАХ
петак

20.30

драма 
Албера
Камија 04

НЕСПОРАЗУМ
понедељак 20.30

драма
Лукаса
Берфуса 05

СЕКСУАЛНЕ 
НЕУРОЗЕ НАШИХ 
РОДИТЕЉА

уторак

20.30

комедија
Александра
Поповића 13

БЕЛА КАФА
среда 20.30

црна комедија
Жељка
Хубача 18

БИЗАРНО
понедељак

20.30

комедија
Александра
Поповића 23

БЕЛА КАФА
субота 20.30

Ђорђе Макаревић, 
ОНИ / Дејан 
Коларов, ЋЕЛАВА 
ПЕВАЧИЦА 26

ВЕЧЕ МЛАДИХ 
КОРЕОГРАФА

уторак 20.30

драма
Ерика Е. 
Шмита 27

МАЛИ БРАЧНИ 
ЗЛОЧИНИ

среда

20.30

драма
Бранислава
Нушића 28

КЊИГА ДРУГА
четвртак 20.30

комедија
Жана
Ануја 30

ЖЕНСКИ 
ОРКЕСТАР

субота 20.30

комедија
Милоша
Николића 31

КОВАЧИ
недеља 20.30

комедија
Николаја В. 
Гогоља 04

ЖЕНИДБА
четвртак20.30

комедија
Оскара 
Вајлда 02

ВАЖНО ЈЕ 
ЗВАТИ СЕ 
ЕРНЕСТ

уторак20.30

драма
Максима
Горког 01

НА ДНУ
понедељак

ДОГАЂАЈИ
СВИРАМО ЗА ДЕЦУ, концерт у извођењу чланова Опере Народног позоришта, у 20 часова, 
Велика сцена
СТАКЛЕНА МЕНАЖЕРИЈА / 50-та представа, драма Тенесија Вилијамса,
Сцена „Раша Плаовић“
НОВОГОДИШЊИ ГАЛА КОНЦЕРТ, у 20 часова, Велика сцена
КОНЦЕРТ САБОРНЕ ЦРКВЕ, у 18 часова, Велика сцена
СВЕТИ ЈОВАН, слава Народног позоришта, у 12 часова, пробна сала V спрат
ТРАВИЈАТА, опера Ђузепа Вердија, гостује диригент Паскал Менкизе, Италија, Велика сцена
АИДА, опера Ђузепа Вердија, гостују Милијана Николић у улози Амнерис и Росарио ла Спина 
у улози Радамеса, у 19 часова, Велика сцена
СВЕТОСАВСКА АКАДЕМИЈА, у организацији Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, у 20 часова, Велика сцена
ВАЉЕВСКА БОЛНИЦА, Б.Недић, према роману Време смрти Д.Ћосића, копродукција 
Крушевачког позоришта и Центра за културу „Вук Караџић“, Лозница

04.01.

12.01.

13.01.
14.01.
20.01.
23.01.
25.01.

27.01.

01.02.

САВА ЦЕНТАР
16.01. КРЦКО ОРАШЧИЋ, балет Петра И. Чајковског | наступају прваци Националне опере Украјине
„Т. Шевченко”,  Наталиа Мацак у улози Маше и Денис Недак у улози  Крцка Орашчића, у 19.30 часова

27

КО ТО ТАМО ПЕВА

балет на музику 
Војислава Вокија 
Костића


