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Традиционалним об
редом и пријемом
за велики број го
стију – званица из
јавног и културног

живота, представника медија,
пријатеља Куће и запослених,
НароднопозориштеуБеограду
је 20. јануара прославило крсну
славу,СветогЈована.

Обред освећења и сечења
славског колача обавио је ста
решинабеоградскеСаборнецр
кве, протојерејставрофор Пе
тар Лукић, уз саслужење Хора
Народног позоришта којим је
дириговао Ђорђе Станковић. У
својој беседи, отац Петар је ре
каодавећгодинамаимавелику
част,задовољствоипривилеги
ју да запосленима у Народном
позориштучеститакрснуславу,

али и да им, овога пута, прене
сеиблагословЊеговеСветости
Патријарха српског, господина
Иринеја,којијеНационалните
атар,наЛукићевпредлог,недав
ноодликоваоГраматом.

Обраћајући се присутнима,
в.д. управника Народног позо
риштауБеограду,ДејанСавић,
рекаоједаимавеликозадовољ
ство да свима покаже Грамату
иобјасниодајеКућатовисоко
признање добила за показану
вишегодишњу несебичну са
радњу и љубав према Српској
православнојцркви(СПЦ),као
и за несебичну помоћ прили
коморганизовањаиреализације
традиционалногНовогодишњег
концерта Саборне цркве у Бео
граду.

(наставакнастрани2)

НА РОД НО ПО ЗО РИ ШТЕ У БЕ О ГРА ДУ ПРО СЛА ВИ ЛО КР СНУ СЛА ВУ – СВЕ ТОГ ЈО ВА НА КР СТИ ТЕ ЉА

Театру Грамата Патријарха

ИЗДАЈЕ НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ У БЕОГРАДУ

Новогодишњи гала концерт
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ОперомЂузепаВер
дија „Травијата“,
диригент Младен
Јагушт недавно је
прославио 91. ро

ђендан.Накрајупредставе,публи
ка је комплетну уметничку екипу,
а посебно великог маестра који је
својом посвећеношћу, енергијом
и креацијом обележио историју
извођења класичне музике у нас
од друге половине двадесетог ве
ка, поздравила бурним аплаузима
иовацијама.ГосподинЈагуштјеи
овогапута,убедљиво,младалачком
енергијом,донеосвусложеносттог
ремекделаоперскеуметности,во
дећисолисте,ХориОркестаркроз
још једно снажно и веома упеча
тљиво,123.извођењеовепоставке.

„Билојетоједнодивно,посеб
но вече, препуно емоција“, казао
намјенапочеткуразговоразаПо
зоришне новине, присећајући се
некиходтренутакатокомизвође
њаовепопуларнеоперенаВеликој
сцени Народног позоришта, тог
23.децембра.

Докнасје,онако,домаћински,
гостиоусвомстанунаНовомБео
граду,причаонамјеиопремијер
номизвођењу„Травијате“,одржа
ном пре скоро две и по деценије,
30.децембра1991.године,подње
говом диригентском управом, и у
режијиБориславаПоповића.Уме
ђувремену, представа је почетком
октобрапретпрошлегодинеимала
премијернуобнову,сановомсоли
стичкомподелом,ЂорђемПавло

вићем као диригентом и Иваном
Драгутиновић Маричић која је
„пренела“Поповићевурежију.

ГосподинЈагуштнамје,између
осталог,откриоидајезатајнаслов
посебно везан, јер је „Травијата“
билапрваоперакоју једириговао
у својој професионалној каријери.
Било јетонасцениХрватскогна
родногказалиштауЗагребу,1952.
године.„Волимсвакоделокојеима
драмскудубину.‘Травијата’управо
тосадржиусеби,онајемелодрама
са малим милионом ситница. Ди
риговао самосамВердијевихопе
ра, али ова је посебна јер је реч о
драмисапевањем,анеопери.То,
такође,нијесамоличнадрамаВио
летеВалери,негојеупитањунешто
више–тоједруштвенадрамакоју

РАЗ ГО ВОР С ПО ВО ДОМ: МЛА ДЕН ЈА Г УШТ

„Тра ви ја та“ је дру штве на     дра ма са пе ва њем  

„ТопоказуједаНароднопозори
ште дели, увек је делило и увек
ће делити судбину свог народа,
каоидајенераскидивимвезама
утканоуисторијусвоганародаи
везанозаСПЦ.Тедвеисторије,
поштосмомимлађечедоСПЦ,
некако,увекидуједнасадругом“,
оцениојеСавић.

Говорећиотеатруначијемсе
челу налази, Савић је подсетио
да се Народно позориште то
комсвоједугеибогатеисторије
мењало и указао „да смо сада у
једној фази промена на које нас
терају Међународни монетарни
фонд, Европска унија... Уверен
сам да ћемо и кроз те промене
проћи,иакопозориштекроздве
године, можда, неће изгледати
башистокаосада...Кадсуупи
тању стваралаштво и уметност,
тусмоавангарда,акада јеречо
организационим стварима, ту

Драго ми је да је заштитник ове велике и зна
чајнекуће,храмакултуренашегнарода,свети

ЈованКрститељ,некокојенајвећирођенодженеи
онајкојеприпремиопутГосподуикојијеГоспода
крстио...природноједаовопозориште,уосталом,
каоисвакасрпскапородица,имасвогзаштитни
каипатрона,јерјетоутрадицијинашегнарода...
Изато,некавашсветиЈованКрститељкојијеза
штитниквашеКућекултуре,будепутипутоказ
вашимживотима,каоивашимпородицама...Че
ститајућивамовуславу,преносимвамиблагослов
Његове Светости Патријарха српског господина
Иринеја који је недавно, као што знате, на пред
логмојемаленкости,својомпредивномГраматом
одликоваоовуКућу.Одсрцавамчеститамславу
исвевасодсрцапоздрављам.Некавасгосподукра
сирадошћуданашњегдана.Живииздравибилина
многаја љета. Бог вас благословио. (из беседе оца
ПетраЛукића)

НАСТАВАК СА НАСЛОВНЕ СТРАНЕ

ФИЛОЗОФСКИ ТЕАТАР

Веома успешно започет подухват „Филозофски театар“,
посленедавноггостовањаФранкаБифаБерардија,наста

вљасе14.фебруарау20сати,наСцени„РашаПлаовић“,крат
кимпредавањемхрватскогфилозофаСрећкаХорвата,после
којегћеразговорсагостомводитиМајаПелевић.

Р.П.Н.

ЈУ БИ ЛЕ ЈИ У ДРА МИ

Почетак2016.обележиласујубиларна,50.
извођењатридрамскепредставенаСце

ни „Раша Плаовић“: 12. јануара је одиграна
драма Тенесија Вилијамса „Стаклена менаже
рија“ у режији Радослава Миленковића (пре
мијера 16. марта 2012); комедија Жана Ануја
„Женскиоркестар“урежијиЈугаРадивојевића
(у адаптацији Иване Димић и редитеља; пре

мијера3.новембра2012)бићеизведена7.фебруара,апедесе
тоизвођењецрнекомедијеЖељкаХубача„Бизарно“урежији
СнежанеТришић(копродукцијасаШабачкимпозориштем,
премијере1.и12.октобра2013),заказанојеза12.фебруара.

Р.П.Н.

НО ВО ГО ДИ ШЊИ КОН ЦЕР ТИ

Поред традицио
налног оперског

Новогодишњег гала
концерта којим На
родно позориште, на
великурадостпублике,
већдведеценијеобеле
жава Нову годину по
Јулијанскомкалендару,

Опера је ове године даривала и најмлађу публику. Под на
словом„Свирамозадецу“солистиОпере,ОркестариДечји
хор „Хориславци“, под диригентским палицама Ане Зоране
БрајовићиДијанеДискић,4. јануара суизвелинајпопулар
нијепесмезадецупредпунимгледалиштемзадовољнихма
лишанаињиховихродитеља.Галаконцертје,каоиувек,ан
гажоваосолисте,ОркестариХорОпере,ааријеиансамбле
из популарне оперске, оперетске и друге класичне музичке
литературедириговалисуАнаЗоранаБрајовић,ЂорђеСтан
ковић,СтефанЗекићиДејанСавић.УсарадњисаАмбасадом
РепубликеКорејеуБеограду,публицисепредставилаиЈујеон
Сонг,сопран.

Р.П.Н.

ТАРБУК НА БИ ЈЕ НА ЛУ У РУСИЈИ

Дизајнер Народног позоришта Јован Тар
бук, један јеодучесникаифиналистана

Међународном бијеналу дизајна „Стрелка“
којисеодржавауРусији.Темаовогбијенала,
посвећеногславномрускомписцуињеговом
роману„Злочиниказна“,билаје„Достојевски
–црнобело“.Од844пристигларада,међуна
роднижириизабраоје98плакатакојићебити
презентовани на изложби бијенала, а која ће
обићивишеградовауРусији(Москва,Санкт
Петербург, Смоленск итд). Фестивал је орга

низованузподршкуРускеакадемијеуметности.
Ј.С.

МЛАДИ КОРЕОГРАФИ

Прошлесезонезапочетпројекатподназивом„Програм
– млади кореографи“, Балет Народног позоришта на

ставља 28. фебруара премијером још два кратка комада на
Сцени„РашаПлаовић“:МилицаЈевићДрндаревићпотписује
балет„НикомовденијесталодоЈозефа“помотивимакулт
ногроманаФранцаКафке„Процес“,аЈованВеселиновићпо
стављабалет„Пушкин“оживотуиделуовогвеликогруског
књижевника.

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

ФЕБРУАР2016.
ИЗЛОЖБЕ

•ПРВАПОСТАВКА
ауторЗорицаЈанковић

•РАДМИЛАБАКОЧЕВИЋ–НЕЗАБОРАВНАНОРМА
поводом60годинауметничкоги40годинапедагошкограда

ауторДраганСтевовић

МУЗИКАКЛАСИКА
3.2|18.00Доделагодишњихнаградаревије„Музика
класика“

КОНЦЕРТИ
12.2|18.00СтудентиАкадемијеумјетности,БањаЛука
13.2|18.00ВЕЧЕОПЕРСКИХАРИЈАИДУЕТА,
Удружењеоперскихпевача„Фигаро“,БањаЛука
20.2|18.00МУЗИКАНАЖИЦАМА,ГалинаЂорђевић,
виолина;СоњаРадојковић,клавир
24.2|18.00LECORDE,EдитМакедонска,виолина;
АлександраДимитријевић,виолина;ГоранаЋургус,
харфа

СЕЋАЊЕ
17.2|18.00дрМиленкоМисаиловић(1923–2015),
театролог

ОТВОРЕНАВРАТА
20.2|12.00

ЧИТАЛИШТЕ–ПОЗОРИШТЕ
25.2|19.30БраниславНушић,ПРИПОВЕТКЕЈЕДНОГ
КАПЛАРА,уизвођењудрамскогуметникаЗорана
ЋосићаиНинеЋосић(обоа)

„Тра ви ја та“ је дру штве на     дра ма са пе ва њем  
јеВердидубокоосећаоусеби“,по
вераванамгосподинЈагуштипод
сећадајеславнииталијанскиком
позитор,после„тешких“операкао
што су „Риголето“ и „Трубадур“,
желео да компонује нешто савре
мено, потпуно друга
чије, узбудљивиjе, ро
мантичније, набијено
страстима и емоција
ма.Осетиоједасе„то
нешто“ налази баш у
Диминомроману„Да
маскамелијама“,паје
буквално наговорио
свогдугогодишњегса
радника Ф. М. Пјавеа
да се у либрету у пот
пуности ослони на ту
трагичнупричуодво
јемладихљудичија је
љубаводсамогпочет
кабилаосуђенанане
успех.

Маестро нам је поверио да га
веома нервира то што многи ову
оперу,пачакионикојиимајунеко
музичко образовање углавном ве
зују за „неколико арија“: „‘Трави
јата’има ‘душевнокомпликовану’
музику. Због тога је ја, за разлику
од Италијана, не посматрам као
скуп од три, четири арије. Они су
велики непријатељи своје музи
ке, јерсвегледајусамокрозарије.
КадбихвамсадапрочитаоВерди
јеваписма,односнаупутствакако
сештауњојизводиинаштапо
себнотребадасеобратипажња,ви
бисте се запитали шта су, побогу,
овиИталијаниурадилиодње.Вер
ди је веома слојевит композитор
и ја га доживљавам потпуно дру
гачијенегоњеговиземљаци.Онје
овде указивао да на неким мести

матребамноговишедасеговори
негодасепева,јерјеречодубокој
драмитогвременаукојемјенапи
сана. Верди је био друштвеноан
гажовани композитор“, оценио је
маестро Јагушт и нагласио да се

„Винска песма“ издвојила, одмах,
у самом почетку живота ове опе
ре, затошто јеутовреме,како је
истакао,билаправапомамазавал
церима:„Утодобаживеоје‘краљ
валцера’, Штраус. Цео свет је био
опчињен валцерима. То је, једно
ставно,биокаонекитренд.Људи
сутоволели.Тадајебиломодерно
дасенешто ‘позајми’одШтрауса.
То јебиоглавништос. Јер,шта је
друго‘Винскапесма’,неговалцер“,
истиченашсаговорник.

Присећаседајетокомвишене
дељнихпробаимаолепусарадњуса
свимуметницима,апосебносату
мачимаглавнихулога–Снежаном
СавичићСекулић(ВиолетаВалери),
Дејаном Максимовићем (Алфред
Жермон)имладимВукомЗекићем
(Жорж Жермон): „Можда сам их

све заједно мало више ‘давио’, али
то је било у најбољој намери како
биштобољедоживелииосетилито
штојегосподинВердикомпоновао.
Заменејеон‘господиннаквадрат’
и велики композитор. Хвала им

штосумеистрпели.Вре
делојесветомучење,јер
сам успео из њих да из
вучем оно најбоље што
имају“, задовољно кон
статујечувенимаестрои
напомињедајетоосети
ла и публика у препуној
сали. „Нема веће награ
де од њиховог аплауза.
Ћерка ми је причала да
сумноги,нарочитопред
крај представе, плакали.
Томијебилонајвећеза
довољство и богатство
које сам могао да доби
јемтевечери.Јер,онису
осетили да сви заједно

живимо са тим ликовима, да ди
шемо са њима. Волим током рада
да‘вучем’људе,дазаједносањима
проживљавамсватадуховнастања,
емоције...Онајконеосећаинедо
живљаварадњунекогделадубокоу
себи,нијеуметник,негозанатлија.“

Познато је да уметници, а на
рочито они врхунски, ретко кад
„физички“ одлазе у пензију. Чак
и кад испуне законски услов, ако
суздрави,крепкииорнизарад,и
даљеостајуверниуметностикојом
себаве.Навратима,доксмосепо
здрављали,пожелелисмомудобро
здрављe и још много животних и
уметничкихрадости.Захвалиојеи,
крозосмех,додао:„Музикаидири
говањесумојживот.Остаћуимве
рандосудњегдана“.

МикојанБезбрадица

смо мало ‘на репу’. Али,
то је тако јер нам је кул
тура, нажалост, ту где је.
С обзиром на то да нам
предстоје избори, има
моправодасенадамода
ћекултураунашојземљи
имати бољи положај не
гоштогаимасада.Јасам
уверен у то и мислим да
ћемо из свега тога, као
што Народно позориште
обично и успева, изаћи и
јачиибољинегоштосмо
били“,поручиојеон.

Савић је посебно за
хвалиоХотелу„Envoy“из
Београдакојијеовегоди
небиодомаћинславе.

У оквиру уметничког
дела програма, наступиле
сучланицедуа„Едит“.

М.Безбрадица

ПРИЗНАЊЕ МУЗЕЈУ

Музеј Народног позоришта
у Београду један је од до

битника Захвалницe за попула
ризацију наслеђа у оквиру „Дана
европске баштине 2015“, којe до
дељује Градска управа града Бе
ограда. Бројним сарадницима и
непосредним организаторима
програматекултурнотуристичке
манифестације, признања су уру
чена25.децембрауСвечанојсали
СкупштинеградаБеограда.Нате
му„Стариитрадиционалнизана
ти–очувањеиодржање“,удругој
половини септембра је у оквиру
прошлогодишњих „Дана европ
ске баштине“ у Музеју Народног позоришта приређено
неколикоинтересантнихпрограма,међукојимајепосебну
пажњупривукларадионица„Старизанатиупозоришту“
чијијемодераторбиламодисткињаНационалногтеатра,
РадицаЖивановићКомазец.

М.Б.

МУЗЕЈ 2016.

До краја године, Музеј Народног позоришта планира
да публику обрадује новим изложбама о нашем на

ционалномтеатрунекадисад.ПоставкуоРадмилиБако
чевићсменићегостујућаизложбаДомакултуреопштине
НовиБечеј„ЖивотиуметностТеодореАрсеновићБобе
рић“, чији је аутор Јелена Пауљев. За Ноћ музеја, кости
мографиНародногпозориштаправеизборрадовасвојих
младихколега,поднасловом„Младикостимографи“.По
четкомследећесезоне,очекујенаспоставкаповодом50го
динаоддебијауНародномпозориштунашегистакнутог
уметника „Живан Сарамандић – српски Шаљапин“, коју
припремаДраганСтевовић.Закрајгодинејепредвиђена
изложба„‘РомеоиЈулија’насцениНародногпозоришта–
драмаибалет(Шекспир,Прокофјев,Парлић–јубилеји)“,
којуповодом400годинаодсмртиВиљемаШекспира,125
годинаодрођењаСергејаПрокофјеваи100годинаодро
ђењаДимитријаПарлића,припремајуЈелицаСтевановић
иМирјанаОдавић.

Р.П.Н.
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Колекцији бројних
признањакојејепри
мадонаСузанаШува
ковић Савић добила
током досадашње ве

омауспешнеибогатекаријере,не
давносепридружилојошједнокоје
јој је, како открива за Позоришне
новине,далододатни„ветарулеђа“,
асамимтимијошвећуенергијуда
превазилази своје, већ постигнуте,
сјајне домете.  Реч је о Награди за
изузетнозначајанукупниуметнич
кидоприноскојујепримилаодсво
јематичнеКуће–Народногпозори
штауБеограду.

 z Мно ги су скло ни ми шље њу, ка
да се го во ри о на гра да ма, да су 
оне по треб не умет ни ци ма да 
би се осе ћа ли бо ље, јер де лу ју 
ле ко ви то и учвр шћу ју са мо
по у зда ње. Да ли на тај на чин 
на гра да де лу је и на оства ре не 
и при зна те умет ни ке; дру гим 
ре чи ма шта је за Вас зна чи ло 
ка да су вам са оп шти ли да сте од 
сво је ма тич не ку ће до би ли то 
зна чај но при зна ње? 
Танаграда,којамиједошла„ти

хо,незвана,сама“,стиглајеуправом
тренутку.Направила јенекочудоу
мени,подстакламенанекеидејеи
даламијошвећистимуланс.Можда
инијетаколошедасенекеправена
граде,попутове,добијупослевише
годишњегдоказивања.Јер,акобито
било на самом почетку, вероватно
бистесеушушкалиимислилидасве
знате,аустваритоуопштенијета
ко.Великипевачиобичнокажудаје
једанживотзаучење,адругизапе
вање.Конкретно,ованаградазначи
датоштосамрадила,шторадими
штоћурадити,радимдобро.После
овога,дефинитивносамсхватилада
самусвојојматичнојКућипостала
деоједневеликепричекојојјошод
раније припадају моја професорка
Радмила Бакочевић и други наши
врхунски уметници. Дејан Савић
је препознао мој таленат и дао ми
шансуиподршкувећупрвимдани
ма на сцени, а Дејан Миладиновић
мијеомогућиодаосетимсценујош
доксамбиланаАкадемији,улогама
којесумеохрабрилезадаљи,већии
озбиљнијирад.Безобзираштосам
досадаостварилавеликибројуло
га, захваљујући тој награди добила
сам жељу да радим још више, јаче
и да направим нешто ново, потпу
нодругачије,свежије.Тобитребало
дапривучепажњунесамољудико
јидолазеуоперу,негоионихкоји
ћемождапрвипутзакорачитиоњу.

 z Шта је то но во што же ли те да 
по ну ди те пу бли ци?
То је јошувекидеја, алинадам

седаћеускоробитииреализована.
Речјеоопери„Травијата“укојојби

свакичинпевалапоједнаоднаших
дива,атосуСнежанаСавичићСе
кулић,СањаКеркез,ЈасминаТрум
беташ Петровић и ја. Убеђена сам
даћетобитивеликиспектакл, јер,
коликознам,таконештониконије
урадиодосада,несамокоднас,не
гоиусвету.Верди јепрвичинна
писаозаколоратурнисопран,други
је већ спинто, а трећи драматико.
Једва чекам тренутак када ћемо то

направити, на радост наше публи
ке.Мислимдаћемоизазвативелику
пажњудомаће,а,надамсе,исветске
јавности.

 z На шта сте то ком до са да шње 
ка ри је ре по себ но по но сни, од
но сно шта је то што Вас увек 
под се ћа да ни сте по гре ши ли 
ка да сте ве ро ва ли да ће те јед
но га да на сво јом ин тер пре та
ци јом до та ћи вр хун це опер ске 
умет но сти? 
Рад и истина. Радохолик сам и

збогтогамирадникаданијепадао
тешко.Акожелитедауспетеунече
му,моратемноговишедадате,ка
кобистедобилисамомалоодоно
га што сте уложили. Да би нешто
добио,човекморабитистрпљиви
упоран.А,штосетичеистине,она
некадзнаидазаболи,нарочитонас

ИН ТЕР ВЈУ | СУ ЗА НА ШУ ВА КО ВИЋ СА ВИЋ

За успех – упор ност и та ле нат

За оперско певање је
неопходан таленат,

којијебожијидар.Алиако
га не негујете, ако то не
осетите као велику оба
везу да узвратите Богу,
оннећезаживети.Атоје
великаштета,јерсусамо
неки људи, на тај начин,
обележениодстранеБога.

Стеријини „Родо
љупци“, преми
јерно изведени 30.
октобра у режији
Андраша Урбана,

добили су веома позитивне оце
неиодпубликеиодкритике–у
свиманкетама,безобзиранатода
ли јеречоштампанимилиелек
тронским медијима, ово „весело
позорјеупетдејствија“јепрогла
шенозанајбољупредставуу2015.
години.

Кри ти ча ри су сло жни у оце ни 
да сте тек сту при шли искре но и 
да сте ус пе ли да отво ри те све сло

је ве ње го вог зна че ња. Да ли сте 
оче ки ва ли баш то ли ку „бу ји цу“ 
по зи тив них ко мен та ра?

Искрено да кажем, не бавим
сеунапредпитањемкакоћепред
става бити процењена од стране
стручнејавности.Алидокрадим,
јанаизвестанначинмислимопу
блици, о човеку гледаоцу који ће
топриматинанекиначин.Јер,по
јамгледаоцајенекакоистоветани
са мном: и ја, као редитељ, ипак
самигледалац,пананекиначин
моја перцепција је и његова или
обрнуто.Но,изузетномиједраго
дасе„Родољупци“прихватајуида
насвојначинкомуницирајусаљу
димаразнихполитичкихубеђења,
безнекогподилажења.

По став ка го во ри о по сле
ди ца ма ма ни пу ла ци је ра зним 
иде о ло ги ја ма, на би је на је бол
ним емо ци ја ма и на си љем – као 
си ро ва и су ро ва жур ка на те му 
тра гич не ре ал но сти ко ју сви ви
ди мо, али ни шта не чи ни мо да 
је про ме ни мо. У стал ном смо 
су ко бу по и ма ња раз ли ка из
ме ђу па три о ти за ма и на ци о на
ли за ма, истин ског ро до љу бља 
и ма ни пу ла ци је ро до љу бљем. 
На ша исто ри ја се, очи то, и да ље 
вр ти укруг. До кле?

Опетморампочетиодговор
речју„искрено“.Дакле,искрено
мислим да је врло тешко јавно
подвући неку црту између ра
зних патриотизама, доброг и
злог. Без обзира што отприли
кезнамонаштамислимоутом
разликовању, без обзира што
ихдефинишемонанекиначин,
ипакјетоврстанекогкукавич
лука.Уједномтренуткукадасе

зачују трубе о угрожено
сти, сви ти разни па

триотизми ће се наћи поново
подистомзаставом,изнасеко
излази у причи као доминант
ни предводник. Национализам
увекнађесвојпутупредвођењу
тих емоција. Ми никад нисмо
рашчистили те приче. Стално
се некако лицемерно односимо
према разним сегментима дру
штва. У једну руку говоримо о
некој либералној, демократској
и европској стварности, о путу
ка томе, с друге стране, испод
стола или чак и јавно, на пара
доксаланначинфорсирамоиде
је које су супротне овим прет
ходним. Национализам, чак и
нека врста шовинизма, нека
ко се одржава у животу у свим

приликама, намерно. У сваком
тренуткуможетеочекиватибу
јицутога.Астрадајуистрадаће
увекневиниљудикаожртвете
изманипулисанеполитике.Суо
чавањесасобомјеболанпроцес.
Друштвујепотребнаспремност
да погледа себи у очи. А то је
најтеже.Родољупци,попутСте
ријиних, мењају свој начин го
вора,чакисуштинскисадржај,
а утицај им остаје исти. Бити
лицемер, постаје карактеристи
какојаједобродошла.Моменти
јавног и декларативног су само
флоскуле спектакла, и то је не
како опште прихваћено прави
ло.Нажалост,плашимседани
у некој позадини нема правих
садржаја, осим оних које нала
зимоуСтеријиномтексту.

У овој пред ста ви са еле мен
ти ма брех тов ског те а тра, од
ре ђе но ме сто, као део сцен ске 
рад ње, има ју сон го ви на пра
вље ни на сти хо ве Јо ва на Сте
ри је По по ви ћа, Ђу ре Јак ши ћа, 
Јо ва на Ха џи ћа и Сте ва на Вла
ди сла ва Ка ћан ског. Ко ли ко је 
за Вас му зи ка ин спи ра ти ван 
сег мент у кре а тив ном ства ра њу 
по зо ри шног чи на?

Ирена Поповић Драговић
и ја већ извесно време радимо
заједно на некој врсти музич
ког театра, који се разликује
од оног мјузикхолског. Сонг и
музика су део радње, или сама
радња. Допуњује се са осталим
акцијамаипостајеорганскидео
самогдешавањаинаидејноми
на практичном плану. Сонго
ви за ову представу настали су
у сарадњи са Сузаном Вуковић
као драматургом и сарадником
те продукције. Да не заборави
мо, ни музика ни песме нису
само интермецо, нису моменти
да предахнемо, него напротив.
Чине повремено суштину са
мог сценског дешавања. Но, да
све то профункционише, тре
ба вам и добар ансамбл. То не
значи само техничко баратање
глумачкосценскимсредствима,
већ и неку врсту личне, људске
спремности што се тиче отво
рености, колективног делова
ња… Поред помињаног успеха
„Родољубаца“,мождами је још
дражи однос који сам имао са
тимљудимасакојимасамрадио
представу.Тупресвегамислим
наонемоментекадсмонекако
прихваталиједнидруге,кадсмо
успевали да дођемо до неког
консензуса у решењима, где су
свинекакосхватилиононајбит
нијеутеатру,атојезаједнички
чин,заједничкидогађај.

МикојанБезбрадица

ТРИ ПИ ТА ЊА ЗА АН ДРА ША УР БА НА

Су о ча ва ње са со бом боли
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УМузеју Народног
позоришта је у току
изложба „Радмила
Бакочевић – неза
боравна Норма“,

приређена поводом 60 година
уметничког и 40 година педаго
шког рада наше оперске диве и
професораемеритуса.Заинтересо
ванићеовустудиозноспремануи
занимљиву поставку чији аутор је
ДраганСтевовић,моћидавидедо
почетка марта, а Бакочевићкини
некадашњи студенти ће 1. марта
наВеликојсцениодржатиконцерт
професоркиучаст.Тимповодом,
разговарали смо са госпођом Ба
кочевић.

 z На кло ност пре ма 
умет но сти се нај че шће 
ја вља у ра ној мла до
сти. Је ли то био и Ваш 
слу чај?
РођенасамуГучи,где

самживеладодругограз
редаосновнешколе.Први
наступпредпубликомсам
имала са четири године,
у оквиру приредбе Кола
српских сестара и од тада
сампеваланасвимшкол
ским приредбама. Шко
ловање сам наставила у
Чачку,ипослемалемату
ресамуписалаУчитељску
школу у Ужицу, коју сам
завршила 1951. Моја ге
нерација,једнапреиједна
после, унапред су декре
том биле распоређене у
Санџакгдејенеписменост
била на високом нивоу.
То су све била забачена места, а
мојраспоредјебиоуТутину.Ме
ђутим, јасам1949.учествовалана
великомјугословенскомомладин
скомтакмичењухорова,малихан
самбалаидрамскогстваралаштва.
Певала сам у дуету, октету, као и
соло – и добила награду. Један од
члановажирија,професорЈоваше
вићизУчитељскешколе,нагласио
је да би требало да студирам пе
вање. И тако, иако сам била сти
пендистаиималараспоредподе
крету, председник области Ужица
и специјална комисија су ми одо
брили да наставим школовање у
Београду. Положила сам аудицију
и постала студент Музичке акаде
мије у класи познатог уметника и
педагогаНиколеЦвејића,школске
1951/52.

 z Ка ко сте до шли у На род но по
зо ри ште?
Дебитовала сам још као сту

дент, 3. децембра 1955, на преми
јериВердијевеопере„ДонКарлос“.
Певала сам две улоге – паж Те
балдо и Глас са неба. Уследили су

Керубин у „Фигаровој женидби“,
Микаелау„Кармен“,Блондау„От
мициизСараја“,Евицау„Покон
диренојтикви“...Дипломскаулога
мијебилаМимиу„Боемима“.

 z Би ли сте још по чет ни ца ка да 
сте се на сце ни на шли уз чу ве
ног Ма ри ја дел Мо на ка? 
Дел Монако је 1959. гостовао

на сцени Народног позоришта у
опери„Кармен“ипоштосеАнита
Мезетова разболела, ја сам певала
Микаелу.Очигледнојебиопријат
ноизненађен,јермејеодмахпосле
тога,приликомсвогнаступауми
ланској Скали, препоручио тада

шњем уметничком директору ове
реномиране куће, др Сићилијани
ју.Такосампочетком1961.добила
стипендијуиотишлауМиланона
усавршавањеуоквируСкале.

 z И то је ши ром отво ри ло вра та 
Ва шој ме ђу на род ној ка ри је ри, 
за ко ју је но вин ски про стор 
пре ма ли. Ипак, ре ци те нам бар 
не што о то ме.
ОпераНародногпозориштаје

тихгодинамногогостоваланаве
ликим фестивалима и у великим
оперскимкућама–Визбаден,Ло
зана, Беч, Милано, Венеција, Фи
ренца,Мадрид...ијасампевалау
већинитихпредстава.Уследилису
позивизасамосталнагостовањау
ЕвропииАмерици,амојпрвиса
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Не за бо рав на Нор ма

Уметник не може по
стићи прави резул

тат ако нема подршку
публике. Ја сам имала по
дршкусвојебеоградскепу
бликеитусамималанај
већуодговорност.

мосталнинаступјебиоуРусији,у
Кијеву,1958.Убрзосуузпозивеза
наступеутекућемрепертоарузна
чајних оперских кућа почели да
пристижу и позиви за премијере.
Дешавало се да своје највеће уло
ге прво певам у иностранству, па
текуБеограду.Рецимо,Леоноруу
„Трубадуру“сампрвопевалауКо
вентГардену,апотомуСанФран
цискуиЛосАнђелесу...

 z Ка ко су ге ри ше и на слов из ло
жбе, Нор ма је јед на од уло га 
ко је су обе ле жи ле Ва шу ка ри
је ру...
И Норму сам прво певала на

иностраним сценама:
најпре у Анкари, па у
Барију и Лећеу са Дел
Монаком,затимТрсту,
Лисабону, Барселони
и тек онда у Београду.
Маестро Данцузо, му
зиколог из Катаније
који се искључиво ба
вио Белинијевом му
зиком, израчунао је
да сам ја највише пута
отпевалаНормуодкад
је написана. У Опери
у Паризу сам била у
подели за Норму по
ред Монсерат Кабаље.
Једном, када се она
разболела, истог да
на сам отпевала гене
ралнупробу„Балапод
маскама“ пре подне у
Београду, апослепод
не сам авионом који
је послат за мене, од
летела у Париз и под

полицијском пратњом стигла у
позориште, обукла костим и иза
шланасцену.

 z Уз све то, увек сте би ли члан 
На род ног по зо ри шта?
Током целе каријере остала

самвернакућиукојојсампочела.
Захваљујући управама које су це
нилемојенаступеуиностранству
иималеразумевања,никаданисам
промениластатус.Наравно,одав
но сам у пензији, али и сада сам
стално присутна у Народном по
зоришту, на овај или онај начин:
водила сам Оперски студио, пра
тим рад својих студената и свих
других млађих колега, у фундусу
су и моји костими, перике, дело
ви костима које сам поклонила
Позориштукадсамодлазила,аод
кадјеоснованМузејНародногпо
зоришта, у сталној поставци је и
мој дар – венчани костим Мадам
Батерфлај, који ми је својевреме
но поклонила сестра јапанског
императора после мог гостовања
уЈапану.

ЈелицаСтевановић
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За успех – упор ност и та ле нат
уметнике.Мито,просторечено,до
живљавамо на другачији начин. У
ствари,некадзнамалодавасукочи,
даскренепажњуиодузмеенергију.
Јеристина–коликопостоји,толико
инепостоји.Тосамсхватилапосле
толико година, захваљујући иску
ству које сам недавно имала. Ми
уметници, док сазревамо, пролази
мокрозразнаискушењатокомко
јихнисмо,можда,нисвесниколико

дајемо себе зарад те неке истине, а
онда, у ствари, схватимо да се око
њебашсвеиневрти.

 z На свом ре пер то а ру има те низ 
ве ли ких уло га по пут Ми ка е ле 
(„Кар мен“), Ми ми („Бо е ми“), 
ЋоЋо Сан („Ма дам Ба тер
флај“), Не де („Па ја ци“), То ске 
(„То ска“)… Раз ми шља те ли да 
им у бли жој бу дућ но сти, при
дру жи те и не ке дру ге, исто та ко 
ве ли ке и иза зов не ро ле, по пут 
Бе ли ни је ве Нор ме или Вер ди је
ве Ле ди Маг бет ?
С обзиром на искуство које

имам, сада бих већ себи могла да
приредим такав „луксуз“ и урадим
једнуодтедве,заиставеликеулоге
одкојихсесвакаспремапо,мини
мум,годинудана.Нормуволимне
самозбогпрелепеаријеCastaDiva,
негоизбогњенеприче,алиакобих
сејапитала,пребихсеопределилаза
ЛедиМагбет.Одговарамивишепо
гласу, регистру, нотном запису, јер
мојспинтоидекадрамском.Дакле,
таулога захтеваправидрамскисо
пран,апоштојемојглассазрео,сада
бихвећмогладауђемуту„аванту
ру“.Кададотогадође,желелабихда
је радим дуго, темељно и, наравно,
са сјајном екипом – од диригента,
прекокорепетиторадопевача.

 z У На род ном по зо ри шту сте 
већ не ко ли ко се зо на ан га жо
ва ни и као во кал ни пе да гог у 
Опер ском сту ди ју „Бо ри слав 
По по вић“, где сво јим зна њем 
и бо га тим ис ку ством учи те и 
при пре ма те мла де пе ва че за 
оно што их јед ног да на че ка 
на сце ни. Ко ли ко су да на шњи 
мла ди на ра шта ји, ко ји же ле да 
се ба ве опер ском умет но шћу, 
ду бин ски мо ти ви са ни за то? 
Таленат је нешто што носите

у себи. Или га имате, или га нема
те. Потребно је да се уради много
ствари,пренегоштосетоповежеу
квалитетчијибирезултатбиоизла
закнасцену,накојојћетепленитии
„ухватити“публику.Тојејакотежак
истресанпосао,којитраживелику
посвећеност. У ове три године сам
кодмногихполазникаСтудијапри
метилажељузарадом,напретком...

 z Да ли сте као та лен то ва на пе ва
чи ца на по чет ку ка ри је ре има
ли не ке уз о ре?
Пошто сам сваку улогу радила

са својом професорком, Радмилом
Бакочевић,могуслободнодакажем
дамијеонабилаузородпрвогдана.
У то време нисмо имали YouTube,
већсмосеослањалинаплоче,касе
те…Међутим,јаникаданисамслу
шалавеликепеваче,нитисамимала
времена да се тиме бавим. Гледала
сам ноте и оно што је композитор
писао. Следила сам динамику, јер
самзналадасвештојеонзаписао,
треба испратити. Тек последњих
година, пошто сам већ изградила
својстил,понекадмождапожелим
да чујем нека од ранијих великих
имена... Многи који се баве овим
послом, ако се превише ослањају
наслушањедругихпевача,несвесно
почну да имитирају неке, и самим
тимдакваресвојуприроду.Аковам
сетојошдесиусамомстарту,онда
неможетедаочекујетедаћевамка
ријератрајатидуго.

 z Ко ји је нај дра го це ни ји са вет 
ко ји сте, у ве зи са умет но шћу 
опер ског пе ва ња, до би ли од 
сво је про фе сор ке?
Увек је саветовала да не треба

мешатифаховеиићиунештошто
утоммоментунијезатебе,безоб
зиранатоштовасјемузикапонела.
Ми,наравно,увекможемомалода
додамојачине,„офарбамо“својглас
итотадаможедазвучилепонеко
лико година. Међутим, после то
гапостојиопасностдадобијете,на
пример,чворићенагласницамаили
да једноставно толико упропастите
својутехникудавишенеможетеот
певатичакнионоштостемоглина
почеткукаријере.

МикојанБезбрадица
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Асве је почело ма
ја 1934, када је као
шаргарепариђаде
војчица, са плавом
машномукоси,зе

ленимочимаибеличастимтрепа
вицама полагала пријемни испит
уМосковскојкореографскојшко
ли.Њенудаљусудбинуодлучиоје
једноставни,љупки,реверанс.

Много година доцније, у јуну
1991, шпански краљ Хуан
Карлос I је уру
чио „exima
donna“ Маји
високо одли
ковање. Двор
ски службеници,
упућени у строгу
етикецију шпан
ског двора, запита
ли су уметницу хоће
ли упутити Краљу ре
чи зaхвалности. Она је
обећала: „Моја реч биће
реверанс“. Са много не
поверењасунатопристали
службеници краљевог про
токола, али Маја је своју реч
одржала. Данима после тога
телевизијски програми широм
света„цитирали“сутењенеречи
захвалности у виду дубоког, пре
фињено достојанствено изведе
ногиграчкогпоклона.

Уметничка биографија Маје
Плисецке је позната, а за нас су
посебно значајни сусрети са ње
ном игром на сцени Народног
позориштауБеограду,накојој је
гостовала први пут у марту 1964.
каоОдета/Одилијау„Лабудовом
језеру“,сасвојимпартнером,Ни
колајем Фадејечевим. Други пут
тај величанствен догађај збио се
маја1965,кадајеПлисецканасту
пиласабалетомБољшогтеатрау
улозиМехменеБануубалету„Ле
гендаољубави“.

Приликом њеног првог го
стовањаписалисмо:„Ууметнич
кој личности Маје Плисецке, у
садашњем тренутку, без сумње,
највеће класичне балерине света
–прожимајусепрефињенамузи
калност, феноменална играчка
техника, бујни плесни
темперамент,
а и

лирска из
ражајност, који се

стапајуууметничкуинтер
претацијукојафасцинира.Њена
Одета је, можда, имала у првим
појавама на сцени замах на који
нисмонавикликадасерадиоовој
улози,дабисеудаљемразвојуба
летскерадњепотпуноидентифи
ковала са лиричношћу зачаране
белептице.Тосепосебноодноси
напрефињенуигруруку,којесу
у сваком, па и најмањем треп
тају, толико биле изражајне да

смо стал
но имали
утисакда

се пред
н а м а
нена
ла зи
в р 

хунска ба
летска уметница, већ

бајковити зачарани лабуд...
Сасвим супротну личност, ура
ганску по темпераменту, демон
ску по за наш укус пренагла
шеном пантомимском изразу,
Плисецка је остварила као Оди
лија–Црнилабуд.Одизласкана
сцену до последњег бравурозног
окретаонајесупериорновладала
непогрешивом класичном тех
ником, прекрасним линијама у
лаганомплесуинадалекопозна
тим скоковима блиставе елеган
ције...“

На другом гостовању у На
родном позоришту у Београду

Маја Плисец
ка је показала
тада последњу
у низу сво
јих врхун
ских креаци
ја. Играла је
царицу Мех
мене Бану у
„Легенди о
љубави“ Ари
фа Меликова,
којује„донела
у једном да
ху, истичући
не само своје
играчко мај
сторство, већ
исмисаозава
јање снажних
драмских ли
кова“.

О овом
њеном остварењу забележили
смо:„Гледаоцисуобичносклони
дасвојесимпатијепоклонетако
званим позитивним личностима
позоришног дела, али овога пу

та дивљење је било упућено ли
ку чији карактер то не би заслу
живао.Јер,Плисецкајеодпрвог
до последњег корака у улози зле
МехменеБануучиниладапубли
каморасаосећатисаликомкоји
она тумачи. Противстав силови

тојиенергичнојигри,којајеис
казивала немоћни бес Мехмене,
биојењенлирскидуетсаФерха
дом–одличанбалетскиуметник
МарисЛијепа–укојем јебогат
ство изражајних плесних облика
Плисецкебилоненадмашно“.

Грађанкасветајетокомсвоје
дуге каријере наступала са вели
чанственим успехом на многим
светским балетским сценама,
увелајенови,савременијииграч
ки израз у свој матични театар
кореографијама Ролана Петија,
АлбертаАлонсаисвојомпостав
ком Толстојеве „Ане Карењине“
на музику супруга, композитора
Родиона Шчедрина. Играла је и
код Бежара познате камерне ба
лете „Исадора“ и „Болеро“, уста
новила свој Балетски фестивал
„Маја“, постављала играчке ин
серте за чувени Новогодишњи
концерт у Бечу и такорећи до
свогпоследњегдахадариваласе
беуметничкојигри.

А ту спада и трећи реверанс
Маје Михајловне. Било је то
априла 2005, после концерта де
ла Родиона Шчедрина у Београ
ду,на„Коларцу“.Послесрдачног
аплаузакомпозитору,измеђуду
вачаигудачаБеоградскефилхар
монијепојавиласелепршавокао
пролећни лахор Маја Плисецка
и,сашармомвеликесветскеди
ве, наклонила се одушевљеној
београдској публици. Тај дубоки
балетски реверанс био је и по
здравизахвалностиљубавпрема
слушаоцимаделањеногвољеног
супруга, и никога није оставио
равнодушним због своје искре
ности. Остао је заувек у нашем
незабораву непоновљиве Маје
Михајловне...

Садубокимпоштовањем,
МилицаЗајцев

Јануар2016.

ЗА НЕ ЗА БО РАВ (ПО ВО ДОМ ГО ДИ ШЊИ ЦЕ УПО КО ЈЕ ЊА ПРИМАБАЛЕРИНЕ МАЈЕ ПЛИСЕЦКЕ)

Три ре ве ран са Ма је Ми хај лов не...

Планетарна примаба
лерина assoluta Ма

ја Михајловна Плисецка,
наставилајесвојдуховни
пут звезданим стазама
других галаксија у новем
бру 2014, оставивши за
увек за незаборав целом
човечанству своју племе
ниту играчку уметничку
личност.

Напустила нас је
Марика Пец Га
лер, некадашња
првакиња наше
Опере.

Рођена је 26. јуна 1932. Соло
певањеједипломиралаапотоми
магистрирала (1969) на Факулте
тумузичкеуметностиуБеограду.
По завршеном факултету ступа у
Народно позориште у Суботици,
гдепеванасрпскомимађарском
језику,апотомпрелазиуновосад
ско Српско народно позориште.
После запажених остварења на
сцениовогтеатра,1968/69.прела
зи у Оперу Народног позоришта

у Београду, где је провела
следећихдвадесетгодина.

Као врсни представ
ник најосетљивијег фа
ха – колоратурни сопран,
певалајепрвеулогенеса
мо на сцени наше Опере,
већиширомземље.Своје
роле је креирала ванред
ном техником, великом
музикалношћу,саизрази
тим смислом за драмско
доживљавање улоге, уз
врхунски професионали
зам. Њене лаке и сигурне
колоратуре су, својим чу
десним крајњим висина

ма,заустављаледахугледалишту.
Била је Краљица ноћи у „Чароб
нојфрули“,Розинау„Севиљском
берберину“, насловни лик у „Лу
чијиодЛамермура“,Адинау„Љу
бавномнапитку“,Норинау„Дон
Пасквалеу“, Ђилда у „Риголету“,
Олимпијау„Хофмановимприча
ма“,Антоњидау„ИвануСусањи
ну“,Аделау„Слепоммишу“...

Захваљујући великој енерги
ји насталој у „мешавини четири
крви“, буњевачке, мађарске, је
врејске и немачке, те ванредној
племенитости, Марикина био
графија је обогаћена низом до
бротворних концерата, академи

ја, свечаности,прослава,наступа
у болницама, школама, рудни
цима,касарнама,караулама,рад
нимакцијама,домовимапензио
нера...

Добитница је признања за
врхунски допринос националној
култури Републике Србије, а од
предвегодинеиНаграде„Prour
be“заистакнутаделакојадопри
носе угледу Града Суботице по
дизањемњеговихматеријалнихи
духовнихвредности.

Хору анђела се придружио
јошједанбожанскиколоратурни
сопран.

Р.П.Н.

IN ME MO RI AM 

Ма ри ка Пец Га лер (1932–2015)
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Првисо
л и с т а
Балета,
корео
граф и

магистар кореографије
саЛабанконзерватори
јумазамузикуиплесу
Лондону, Александар
Саша Илић (1977) је
амбициозан и вредан
следбеник Терпсихо
рине уметности. Нижу
Балетску школу завр
шиојеуНовомСадуу
класиДобрилеНовков,
асредњуБалетскушко
лу „Лујо Давичо“ у Бе
ограду, у класи Иванке
Лукатели.

Први професио
нални ангажман добија у Балету
Народногпозоришта1997.иисто
временопочињедасебавикорео
графијом,очемусведочиНаграда
на Фестивалу кореографских ми
нијатура 1999, за дебитантску по
ставку„Анализасрца“.

После низа успешно оства
рених солистичких деоница у те
кућем репертоару, Илић добија
звање првог солисте, у којем је
оствариоPasdetrois у„Лабудовом
језеру“, Мишка (до сада његова
најбоља улога) у култној предста
ви „Ко то тамо пева“, Жар птицу

уистоименомбалету,Бенволијау
„Краљици Марго“ и др. Посебно
треба истаћи класичну чистоту у
поштовању овог стила уметничке
игре,којујеИлићпрецизно,лако,
поуздано остварио у дуету Плава
птицау„Успаванојлепотици“.

У Позоришту „Пинокио“
остварује свој први већи корео
графски пројекат, „Чаробни па
суљ“ (2008), а у Народном позо
ришту поставља балете „Вива ла
вида!“ (2009) и „Лисабонска при
ча“(2010),којисуималиуспехаи
кодпубликеикодкритике.УБи

тефтеатрујепоставиоигрезапрву
представу Фонда „Мила и кућни
љубимци“ (2010). У Позоришту
„Мадленианум“ је кореографисао
балет„Празникљубави“покњизи
Capsellabursapastoris(2011)Теодо
реСујић,којијегостоваодвапута
уКиниинатамошњемФестивалу
младихосвојиоНаградузанајбољу
представу.Уистомтеатрујепоста
виоидвабалетасрпскихкомпози
тора–„Баладаомесецулуталици“
ДушанаРадићаи„Собареваметла“
Милоја Милојевића (2012). Следи
поставка„Госпође,Берачице“као

почасницасликаруСавиШумано
вићуинспирисанањеговимпозна
тимистоименимтриптихом(коа
уторјеТеодораСујић),апотоми
„BalkanDanceProjekt1“наСцени
„Раша Плаовић“.
Пројекатјенастао
у оквируМеђуна
родног плесног
пројекта који
удружује младе
талентоване игра
че, са циљем да
свакоодњихсоп
ственим стилом
и осећајношћу
изрази „етику и
естетику универ
залног поимања
суштине и традиција Балкана“.
Београдској премијери овог сво
јеврсног кореографског диптиха
двојице аутора (А. Илић и Игор
Киров из Македоније), претходи
лојеизвођењенаФестивалу„Веле
ње“уСловенији.

У оквиру завршног магистар
ског пројекта на Лабан конзерва
торијуму за музику и плес у Лон
дону, Илић је 2012. приказао „My
phobia“, деконструкцију II чина
„Лабудовогјезера“. Овајмагистар
ски рад из кореографије још ни
је представљен домаћој јавности,
штобибилонеопходноикорисно.

Александар Илић је оснивач

Удружења професионалних ба
летских играча, кореографа и пе
дагогаСрбије(историчаре,крити
чаре, теоретичаре уметничке игре
није узео у обзир) и иницијатор

јеНаграде„Терп
сихора“ која се
додељује најуспе
шнијем балет
ском уметнику у
претходној сезо
ни. Добитник је
награда „Дими
трије Парлић“,
града Београда
и Народног по
зоришта, које су
додељене ансам
блу и солистима

нашегБалетазаизвођењепредста
ва„Кототамопева“,„Шестплесо
ва“и„Ромеои Јулија“.Објавио је
две књиге поезије, покретач је и
главни и одговорни уредник ин
формативнепубликацијезаумет
ничкуигру„Степарт“,иницијатор
је и један од оснивача Института
за уметничку игру, где изучава и
предаје драмске и аудиовизуелне
уметности.

Очекујемо да га на сцени На
родног позоришта видимо као
Копелијусауновојпоставци„Ко
пелије“ (кореографија Љубинке и
ПетраДобријевића).

(наставићесе)

ЛИЧ НО СТИ БЕ О ГРАД СКОГ БА ЛЕ ТА (53) / ПИ ШЕ МИ ЛИ ЦА ЗАЈ ЦЕВ 

Алек сан дар Илић: По ме ра ти своје гра ни це
ФЕЉТОН

Утексту Милке Гр
гурове „Цртице из
глумачког живота“
из 1901, који цити
рамо у последња

два броја Позоришних новина,
великаглумицадаљебележи:

„Писац, ако није добро рас
положен, неће тај дан писати,
бацићесвојрукописуфиоку,па
ћеганаставитикадмувољабуде.
Сликар ако данас поквари који
потезнаслици,онћегасутрапо
правити,такоистомузичар,паи
вајар, и сви ти уметници оста
вљајузасобомпослесмртисвоје
уметничкерадовекојимасесвет
диви кроз столећа. Али глумац,
штаоноставља?Онјејединисам
својинструмент,уњемусесасто
јисавњеговуметничкирад.Био
доброилирђаворасположен, је
лимудоплачаилисмеја,никога
затонепитанапозорници,ка
којеуњеговојдуши.Онморана
онимдаскамадазаборависвепа
исамогсебе,онуонајмахживи
и дише само оном улогом коју
представља,уњууливасвусвоју
душукојомјеоживљаваиизно

си пред публику. И кад му дође
крај–онсавсвојтрудиуметност
односисобомугроб.

И кад има уметник предста
ву, он се труди да тај дан буде
прибран, чува се сваког узбу
ђења, да му живци буду ми
рни, душа спокојна, и то све
само зато да улогу изведе
штобољеивернијепредпу
бликом.Иакогаслучајнотај
дан што потресе, колико га
трудаинапорастаједоксебе
савлададаможеизаћинапо
зорницу.

Никаданећузаборавитикад
смо први пут давали ‘Нарциса’
од Брахфогла. Имала сам нову
улогу:Помпадуру.Скаквомво
љом глумац проучава улогу ко
ју треба створити, карактер јој
проучити и изнети је пред пу
блику!Послемногихпроба нај
после дође и дан представе; већ
наглавнојпробисвасеуживим
уњој,теснајвећомвољомиси
гурношћуиграм.Дођемкући,ни
наштодругонемислимсамона
својуулогуиакопокушамдасе
поподне мало одморим, она ми

неизлазиизглаве.Штавише,ако
изаспимоњојсневам,пасане
ком грозничавом стрепњом је
два чекам да дође вече. За мене
ништа више не постоји до моје
улоге,самочекамчаскадћуна
представу.Итамандапођему
позориште,кадсевратаотво
рише и уђе разносач телегра
ма.

Много сам пута оставила
и писма и телеграме неотво
рене до после представе. Али
онда, ни сама не знам како га

отворих, знам само да сам ври
снулакадгапрочитах, јермисе
јављало да ми је рођена сестра
умрла.Укаквомсамсенаједан
путужасномстањуналазила–то
неумемниописати–потресена,
ожалошћена,мислисезбркаше,
адушевниболмеобори.Сасвим
сам била клонула скоро бесве
сно,докменетржеизбијањеса
хатакојимеопоменудасеокле
ватинеможе.Аликакодаиграм
вечерас?Акакодапоручимдане
могу играти? Та кућа је распро
дана још пре подне, ни једног
местапразног,пајошисастра

неподолазилосвета.Би(х)лисад
могларећи:немогупредставља
ти?Паонда,штојејошнајстра
шније,утомкомадуиграла јеи
моја млађа сестра Мара Ђорђе
вићка.Какопредњомдасакри
јемсвојесузе?Акакодајојопет
кажем, да и њу узнемирим, па
ондакознадалибисемоглаи
савладати?Не,бољеданезна.А
јаћусвесвојесилеприкупитида
сесавладам.Доксамтакоочајно
размишљалаштадарадим,изби
иподругипутсахат,исадсеви
ше није могло оклевати. Готово
очајно повичем: ‘Боже, буди са
мномиукрепимидушу,дајми
снагемасамојошзавечерас,па
ма сутра и умрла!’ Натчовеч
ном снагом савладах себе, одох
у позориште, уздржах сузе пред
мојом сестром, изађох пред пу
бликукојанијенислутитимогла
какомијебилоудуши.“

Тим речима Гргурова завр
шавасвојесећањенаболнетре
нуткесакојимасеглумацсреће,
аокојимапубликанесменишта
дазна.
(одследећегбр.оПерсиПавловић)

Својим досадашњим
опусом Александар

Илић настоји да поме
ранапредличнегранице
физичке издржљиво
сти, уметничке експре
сије и интелектуалних
способности,штопред
ставља пажње вредан
подухват.

ФЕЉ ТОН / ЈУ БИ ЛЕ ЈИ НА ШИХ ВЕ ЛИ КИХ УМЕТ НИ КА (3) / МИЛ КА ГР Г У РО ВА III / ПИ ШЕ ЈЕ ЛИ ЦА СТЕ ВА НО ВИЋ

Глумца нико не пита како му је у души

Једном ми рече нека го
спођа: „Благо вама, ви

глумци проводите најве
селији живот!“ Ја сам са
мо помислила: еј моја го
спо,немашнипојма,како
је много пута тежак глу
мачкизадатак!
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ВЕЛИК А СЦЕНА Ф Е Б Р УА Р  2 0 1 6 .

СЦЕНА „РАША ПЛАОВИЋ”   

02

19.30
ВАЉЕВСКА 
БОЛНИЦА

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

понедељак 19.30
НАБУКО

опера
Ђузепа
Вердија 03

среда 12.00
ДОДЕЛА 
НАГРАДЕ 
„ИЗВИИСКРА 
ЊЕГОШЕВА“

04

четвртак 19.30
НАРОДНИ 
ПОСЛАНИК 

комедија 
Бранислава
Нушића 05

петак 19.30
ТРАВИЈАТА

опера
Ђузепа
Вердија 06

субота19.30
КОПЕЛИЈА

балет
Леа
Делиба

уторак 19.30
КРЦКО 
ОРАШЧИЋ

балет
П.И. Чајковског 04

четвртак 19.30

07

ДЕРВИШ И СМРТ
недеља

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

19.30
ДАМА С 
КАМЕЛИЈАМА

мелодрама
Александра 
Диме Сина 08

понедељак

19.30
ЖИЗЕЛА

балет
Адолфа
Адама 11

четвртак19.30

09

СЛИКА 
ДОРИЈАНА ГРЕЈА

уторак

балет у кореографији 
Владимира 
Логунова, према 
роману Оскара 
Вајлда  

19.00
ОТЕЛО

опера
Ђузепа
Вердија 10

среда
50%

12.00
КОПЕЛИЈА

балет
Леа
Делиба 14

недеља19.30
СЕВИЉСКИ 
БЕРБЕРИН / 200
година од 
праизведбе
опера
Ђоакина
Росинија 13

субота 19.30
ТРУБАДУР

опера
Ђузепа 
Вердија 17

среда 19.30
КО ТО ТАМО ПЕВА

балет на музику 
Војислава 
Вокија Костића 18

четвртак19.30
АНТИГОНА

трагедија
Софокла 12

петак 19.30
ПОКОЈНИК

комедија
Бранислава
Нушића 14

недеља
50%

19.30
ВЕЛИКА ДРАМА

драма
Синише
Ковачевића 19

петак 12.00
ДОДЕЛА 
НАГРАДЕ 
„ДОСИТЕЈ 
ОБРАДОВИЋ“

21

недеља19.30
БОЕМИ / 
са гостом

опера
Ђакома
Пучинија 20

субота 19.30
РОДОЉУПЦИ

комедија 
Јована Стерије 
Поповића 21

недеља 19.30
ЧУДО У ШАРГАНУ

драма 
Љубомира
Симовића 22

понедељак 19.30
МАРИЈА СТЈУАРТ

драма
Фридриха
Шилера 26

петак19.30
КРЦКО 
ОРАШЧИЋ

балет 
П.И.Чајковског 25

четвртак19.30
ХЕНРИ ШЕСТИ
уторак

23
драма 
Вилијама
Шекспира

19.00
АИДА / 
са гостом

опера
Ђузепа
Вердија 24

среда

50%

20.00
ПРОФЕСОРКИ, 
ОД СРЦА
концерт у част 
примадоне и 
професорке 
Радмиле 
Бакочевић 01

уторак 19.30
КРАЉИЦА 
МАРГО 

балет на музику
Горана
Бреговића 03

четвртак 19.30
КАИНОВ 
ОЖИЉАК 

В.Кецмановић / 
Д.Стојиљковић, 
гостује Шабачко 
позориште 04

петак 20.00
КОНЦЕРТ
МАРИЈЕ 
ШЕРИФОВИЋ

25

петак19.30
МАГБЕТ / 
ПРЕМИЈЕРНА 
ПРОЈЕКЦИЈА 
ФИЛМА
редитељ Џастин 
Курцел, у оквиру 
44. ФЕСТ-а 02

среда19.30
ТОСКА

опера
Ђакома
Пучинија 27

субота 19.30
РОДОЉУПЦИ

комедија
Јована Стерије 
Поповића 28

недеља 19.30
МАЈКА 
ХРАБРОСТ И 
ЊЕНА ДЕЦА

драма 
Бертолта
Брехта 29

понедељак 19.30
ЧАРОБНА ФРУЛА

опера
В.А. Моцарта 05

субота
50%

03

20.30

драма
Мира Гаврана, 
у продукцији 
„YUGOART”-a

ЧЕХОВ ЈЕ 
ТОЛСТОЈУ 
РЕКАО ЗБОГОМ

среда 20.30

комедија
Николаја В. 
Гогоља 04

ЖЕНИДБА
четвртак20.30

драма 
Максима
Горког 01

НА ДНУ
понедељак 20.30

комедија
Оскара 
Вајлда 02

ВАЖНО ЈЕ 
ЗВАТИ СЕ 
ЕРНЕСТ

уторак 20.30

драма
Лукаса
Берфуса 06

СЕКСУАЛНЕ 
НЕУРОЗЕ НАШИХ 
РОДИТЕЉА

субота20.30

комедија
Ђерђа Шпира, 
Народно позориште 
у Београду и 
Шабачко 05

ПРАХ
петак

50%
20.3020.30

комедија
Жана
Ануја 07

ЖЕНСКИ 
ОРКЕСТАР / 
50-та представа

недеља

драма
Бранислава
Нушића 08

КЊИГА ДРУГА
понедељак

50%
50%

20.30

драма
Ерика Е. 
Шмита 10

МАЛИ БРАЧНИ 
ЗЛОЧИНИ

среда20.30

Т. М. Ригонат, 
по роману Ф. М. 
Достојевског 09

ЗЛИ ДУСИ
уторак

50%
50%

20.00

гост Срећко Хорват; 
разговор води Маја 
Пелевић 14

ФИЛОЗОФСКИ 
ТЕАТАР

недеља20.30

црна комедија
Жељка
Хубача 12

БИЗАРНО / 
50-та представа

петак 20.30

драма
Љубомира
Симовића 13

ХАСАНАГИНИЦА
субота 20.30

комедија
Александра
Поповића 17

БЕЛА КАФА
среда 20.30

драма 
Албера
Камија 18

НЕСПОРАЗУМ
четвртак

50%
50% 50%

20.30

драма Милене 
Ђорђевић, 
у извођењу 
Позоришне трупе 
„УРА“ 22

ДАР
понедељак20.30

драма 
Ерика Е. 
Шмита 19

МАЛИ БРАЧНИ 
ЗЛОЧИНИ

петак 20.30

Ксенија Поповић / 
Бојана Мијовић 20

УСПАВАНКА ЗА 
ВУКА НИЧИЈЕГ

субота 20.30

комедија
Милоша
Николића 24

КОВАЧИ
среда20.30

комедија
Ђерђа Шпира, 
Народно позориште 
у Београду и 
Шабачко 21

ПРАХ
недеља

50%
50%

50%
20.30

комедија
Јована Стерије
Поповића 25

ЛАЖА И 
ПАРАЛАЖА

четвртак 20.30

по роману 
Т.Бернхарда, 
ауторски пројекат 
М.Пелевић / С.Бештић, 
копродукција 26

МОЈЕ НАГРАДЕ
петак

50%
50%

        20.30

комедија
Јована Стерије
Поповића 05

ЛАЖА И 
ПАРАЛАЖА

субота20.30

Милица Јевић 
Дрндаревић, ПРОЦЕС 
/ Јован Веселиновић, 
ПУШКИН 28

ПРОГРАМ - МЛАДИ 
КОРЕОГРАФИ / 
ПРЕМИЈЕРА

недеља 20.30

комедија 
Жана
Ануја 29

ЖЕНСКИ 
ОРКЕСТАР

понедељак 20.30

Милица Јевић 
Дрндаревић, ПРОЦЕС 
/ Јован Веселиновић, 
ПУШКИН 06

ПРОГРАМ - МЛАДИ 
КОРЕОГРАФИ

недеља20.30

комедија
Оскара 
Вајлда 04

ВАЖНО ЈЕ 
ЗВАТИ СЕ 
ЕРНЕСТ

петак20.30

драма
Бранислава
Нушића 03

КЊИГА ДРУГА
четвртак20.30

комедија
Николаја В. 
Гогоља 02

ЖЕНИДБА
среда20.30

црна комедија
Жељка
Хубача 01

БИЗАРНО 
уторак

50%

ПОКЛОН 50% ПОПУСТА НА ЦЕНУ УЛАЗНИЦА ЗА ОБЕЛЕЖЕНЕ ПРЕДСТАВЕ

ДОГАЂАЈИ
01.02. ВАЉЕВСКА БОЛНИЦА, Б.Недић, према роману „Време смрти“ Д. Ћосића, копродукција Крушевачког позоришта и Центра 
за културу „Вук Караџић“, Лозница, Велика сцена
04.02. ДОДЕЛА НАГРАДЕ „ИЗВИИСКРА ЊЕГОШЕВА”,  у организацији Епархије будимљанско-никшићке и Компаније 
„Мона”, у 12 часова, Велика сцена
07.02. ЖЕНСКИ ОРКЕСТАР / 50-та представа, комедија Жана Ануја, Сцена „Раша Плаовић“ 
12.02. БИЗАРНО / 50-та представа, црна комедија Жељка Хубача, Сцена „Раша Плаовић“ 
13.02. СЕВИЉСКИ БЕРБЕРИН / 200 ГОДИНА ОД СВЕТСКЕ ПРАИЗВЕДБЕ, опера Ђоакина Росинија, Велика сцена
14.02. ФИЛОЗОФСКИ ТЕАТАР, гост Срећко Хорват; разговор води Маја Пелевић; у сарадњи са ХНК Загреб, у 20 часова, 
Сцена „Раша Плаовић“
20.02. БОЕМИ, опера Ђакома Пучинија, гостује Рената Вари, Велика сцена
21.02. ДОДЕЛА НАГРАДЕ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“, у организацији Задужбине „Доситеј Обрадовић“, у 12 часова, Велика 
сцена
24.02. АИДА, опера Ђузепа Вердија, гостује диригент Лари Њуленд, у 19 часова, Велика сцена
28.02. ПРОГРАМ - МЛАДИ КОРЕОГРАФИ / ПРЕМИЈЕРА, 
Милица Јевић Дрндаревић, ПРОЦЕС / Јован Веселиновић, ПУШКИН, Сцена „Раша Плаовић“
01.03. ПРОФЕСОРКИ, ОД СРЦА, концерт поводом 60 година уметничког и 40 година педагошког рада Радмиле Бакочевић, у 
20 часова, Велика сцена
02.03.МАГБЕТ / ПРЕМИЈЕРНА ПРОЈЕКЦИЈА ФИЛМА, редитељ Џастин Курцел, у оквиру 44. ФЕСТ-а, Велика сцена
04.03. КАИНОВ ОЖИЉАК, В. Кецмановић /Д. Стојиљковић, гостује Шабачко позориште, Велика сцена
25.03. КОНЦЕРТ МАРИЈЕ ШЕРИФОВИЋ, Велика сцена, у 20 часова

САВА ЦЕНТАР
11.03. ЛАБУДОВО ЈЕЗЕРО, балет П. И. Чајковског | гостују прваци 
Холандског националног балета Ана Циганкова и Јозеф Варга

ГОСТОВАЊА
03.02. БЕЛА КАФА - Студентски град
01.03. БЕЛА КАФА - Алексинац


