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ИЗДАЈЕ НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ У БЕОГРАДУ

НовасезонаНарод
ног позоришта у
Београду отвара
се вечерас, 1. ок
тобра представом

„Родољупци“, у оквиру БИТЕФа.
Нанедавноодржанојконференци
јизановинаре,в.д.управникаДејан
СавићјенагласиодаКућаспремно
дочекује нову сезону. „Рецепт који
смоприменилиуДрами,показаосе
каовеомадобар,такодаћемоиове
годинерадитивеликаизначајнаде

лакојаћемочитатинасавремени
другачијиначин.Публицииструч
нимжиријимасетоочитодопало,
јерсмосамоутомсектору,занаше
разне продукције освојили око 30
награда“,подсетиојеСавићинаја
виодаћеДрамаунаредномперио
дупремијерноизвестиЧеховљевог
„Иванова“(12.октобра),„Народну
драму“ Олге Димитријевић (сре
дина новембра), „Електра“ Данила
Киша(удецембру),апотомиШек
спировог „Ричарда Трећег“. До

краја године
ће, поводом
обележавања
400. годи
шњице смр
ти Вилијама
Ш е к с п и р а ,
бити одр
жана реви
ја представа
насталих по

његовим делима у продукцији На
родногпозориштаидругихтеатара
изСрбије.

У Опери ће све бити подређе
но „гвозденом репертоару“ који
подразумевавеликаизначајнадела

оперскелитературе,алићебитипо
свећенапажњаидомаћемстварала
штву.„Оперскапубликајехвалила
нашупротеклусезону,збогвеликог
броја сјајних представа, као и због
сјајнихгостијукојисунамдолази
ли“,казао јеСавићинајавиодаће
за Дан позоришта, 22. новембра,

премијерно бити изведен „Ђани
Скики“ којим ће бити заокружен
Пучинијев триптих (уз „Плашт“
и „Сестру Анђелику“), а почетком
следећегодинесеочекујеипреми
јера Вердијеве опере „Моћ судби
не“.

Првабалетскапремијерасудве
једночинке „Жене у dмолу“ (на
музикуЈ.С.Баха)и„Дугабожићна
вечера“ (на музику А. Вивалдија).
Представупотписујеједанодводе
ћих кореографа данашњице, Раду
Паклитару. Премијера је заказана
за 25. октобар. Подршка младим
кореографима, у оквиру пројекта
„Вече младих кореографа“, наста
вљасеиуовојсезони.

Томприликом,Савићјеуручио
СребрњакНародногпозориштаду
гогодишњем руководиоцу сектора
маркетинга,ЉиљаниЛазићМихај
ловић,поводомодласкаупензију.

М.Б.

НА ЈА ВЉЕ НА 148. СЕ ЗО НА НА РОД НОГ ПО ЗО РИ ШТА У БЕ О ГРА ДУ

Модераннационалнитеатар,пунесале

Прошлесезонесмоима
ливишеод150.000гле

далаца... Продаја карата
на почетку ове сезоне иде
одлично,некеодпредстава
са октобарског репертоа
равећсураспродате.
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Уместодиригенткиње
Ане Зоране Брајо
вић,од1.септембра
овегодинезаврши
оца дужности ди

ректора Опере именован је првак
Куће, тенор Јанко Синадиновић.
Овајеминентниуметник јетоком
досадашњебогатеиуспешнекари
јереостварионизулогапрвогфа
ха у операма „Набуко“ (Исмаил),
„Травијата“ (Алфредо), „Мадам
Батерфлај“ (Пинкертон), „Тоска“
(Каварадоси), „Кармен“ (Дон Хо
зе), „Бал под маскама“ (Рикардо),
„Кавалерија рустикана“ (Туриду),
„АдријанаЛекуврер“ (Маурицио),
„Трубадур“ (Манрико), „Аида“
(Радамес), насловне улоге у „Оте
лу“ „Вертеру“… У интервјуу за
Позоришненовинеоткрионам је
некеодплановазанареднипериод
Опере.

zz Виz сте,z поzслеz Преzдраzгаz Про
тиzћа,z Миzоzдраzгаz Д.z Јоzваzноzви
ћаzиzЈеzлеzнеzВлаzхоzвић,zчеzтврzтиz
соzлиzстаzиzпрzвакzКућеzкоzјемzјеz
тоzкомz поzследzњихz дваzдеzсеzтакz
гоzдиzнаz поzвеzреzноz руzкоzвоzђеzњеz
анzсамzбломz наzшеz наzциzоzналzнеz
опеzре.z Штаz васz јеz моzтиzвиzсаzлоz
даzприzхваzтиzтеzтуzфункzциzју?
Мотивисаламејепресвегаже

љадасеунашемансамблуутврде
принципииправилакојауначелу
свизнамо,аликојасмопочелида
тумачимоисувишеслободно.

zz Очиzгледzноz јеz даz већz имаzтеz ја
сноz деzфиzниzсаzнуz виzзиzјуz каzкоz
биzОпеzраzтреzбаzлоzдаzфункzциzо
ниzшеzпоzпиzтаzњуzанzсамzбла,zре
перzтоzаzра,zнаzчиzнаzраzда,zизzбоzраz
гоzстиzју,zброzјаzпреzмиzјеzра…z
У плану имам формирање

уметничког савета Опере у чијем
саставу ће се наћи најкомпетент

нијичлановисватрисегментана
шегкомплексногансамбла.Значи,
за овим малим конференцијским
столом, у канцеларији директора
ће се периодично састајати пред

ставници солиста, Хора и Орке
стра,којићеузетиактивноучешће
у реализацији наших заједничких
циљева.

zz Тоzјеzнеzштоzпотzпуzноzноzво.zКо
јиzћеzбиzтиzзаzдаzциzтогzтеzлаzиzкоz
ћеzгаzсаzчиzњаzваzти?
Главни задатак овог тела ће

бити пре свега оцена уметничког
нивоапредставаидоношењекон
кретнихрешењауциљуконстант
ногунапређењаквалитета.Телоће
сачињавати моје искусне колеге,
диригент, концертмајстор, шеф
ХораиредитељОпере.

Традиција–полазиштезановеперспективнеидеје

Упркос модернизаци
ји,оперскауметност

почиванаистимпринци
пима већ неколико сто
тина година. Треба само
следитипуткојисудруги
утрлидавнопренасиве
рујем да резултати неће
изостати.

ФЕzСТИzВАzЛИ,zГОzСТОzВАzЊА

Једна од најнаграђива
нијихпредставаНарод

ногпозориштаупрошлој
сезони, „Родољупци“,
званично отвара 148. се
зону вечерас, у оквиру
БИТЕФа. Потом ће 7.
октобрабитиизведенана
сарајевском МЕСу, три
данакаснијенаФестивалу

„Театаруједномдејству“уМладеновцу,а22.октобрана„Вр
шачкојпозоришнојјесени“уВршцу.Четириданакаснијена
истомфестивалућеучествоватии„МаријаСтјуарт“,а„Бела
кафа“јепозванаинаЈугословенскипозоришнифестивалу
Ужицу. Неколико дана уочи почетка сезоне, 28. септембра,
ансамбл Драме је гостовао у ХНК у Осијеку са представом
„Дамаскамелијама“, адуодрама„ФренкииЏони“ћесвоју
сомборскупремијеруимати28.октобра,прекојеће,11.ок
тобра,гостоватиуПанчеву.

 М.Б.

ЛАБУДzИЗzРУСИЈЕ

Љубитељи балетске уметности уживали су пре две ве
чери, 29. септембра, у „Лабудовом језеру“ П. И. Чај

ковског, у извођењу солиста и ансамбла Балета Државног
академског театра
Опере и Балета из
Јекатеринбурга и
Оркестра Народ
ног позоришта у
Београду. Дириго
вао је Алексеј Бо
горад, а у улогама
Одете / Одилије и
принца Зигфрида

наступилисуЛарисаЉушинаиИљаБородулин.Oвунеуоби
чајенупоставкукојајенарепертоарујекатеринбуршкогтеа
транештовишеодгодинудана,потписујекореографДми
тријКоренев,асценографијуАндрејВоитенко.

Р.П.Н.

ПЛАКАТИzНАzСВЕТСКОМzНИВОУ

После изложбе плака
та „Представљајући

Шекспира“, која је у јуну
одржана у Њујорку, а на
којој суизмеђуосталихби
ла изложена и четири пла
ката Народног позоришта
у Београду, њихов аутор и
графички уредник Народ
ног позоришта Јован Тар
бук наставља са успесима,

доказујућисвојталенатширомсвета.Почеткомновесезоне,
уоктобру,ТарбуковиплакатибићеизложенинаGoldenBee
(Златнапчела)бијеналуграфичкогдизајнауМоскви,једном
од најпрестижнијих у свету. Већ у новембру његови радови
ће се наћи у Бугарској, на Осмом међународном тријеналу
позоришнихплакатауСофији,послечегаћебитиизложени
иуЕквадору,наПрвомеквадорскомбијеналуплаката.Тар
букједосадаизлагаоплака
те у Америци, Француској,
Шпанији, Грчкој, Пољској,
Украјини,Русији,Хрватској,
Италији,Кини...Заовауче
сталаинтернационалнапри
знања, сама по себи веома
значајна, можемо већ рећи
да су обезбедила препозна
тљивост плаката Народног
позориштаусветуикоднас,
заузвратдоприносећирасту
уметничкогстандардаиква
литетанашихплаката.

Р.П.Н.

Иове сезоне Народно позо
риште и Музеј Народног

позоришта угостили су током
лета туристе са речних крузера
којима је пружена прилика да
завире иза сцене нашег театра.
Арон Сандерс, канадски нови
нар,писацикритичартуристич
ких путовања на крузерима, об
јавиојеујулунасајтуRiverCruise
Advisorа (http://www.rivercrui
seadvisor.com) приказ посвећен
посетиБеоградуукојемпосебно
место заузима двочасовни оби
лазак Народног позоришта. На
поменувши већ на почетку тек

ста како је
ова „тура
била из
в а н р е д н а
од почетка
до краја“
С а н д е р с
је навео
н е к о л и к о
моме на та
који су на
њега оста
вили по
себан ути
сак: позив
туристима

ИЗА СЦЕНЕ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА

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

ОКТОБАР2016.
ИЗЛОЖБЕ

•ПРВАПОСТАВКА
ауторЗорицаЈанковић

•МЛАДИКОСТИМОГРАФИ
МаријаТавчар,МашаСтанковић,КатаринаСтепановић,ЂорђеЈоксимовић

Традиција–полазиштезановеперспективнеидеје
zz Нашzоперzскиzанzсамбл,zнеzсум

њиzво,z имаz огроzманz поzтенzци
јал.z Меzђуzтим,z даz лиz јеz онz до
вољzноzисzкоzриzшћен?
Потенцијал ансамбла Опере

је велики и има капацитет за из
вођење јошвећегбројапредстава.
Међутим,каоштознате,сценуде
лимо са Балетом и Драмом. Нема
довољнопросторанизапробе,ни
запредставе.Свакогмесецапоку
шавамо да нађемо компромисна
решења са колегама из друга два
сектора и само захваљујући међу
собном уважавању долазимо до
прихватљивог броја наступа. То
је вишедеценијска пракса нашег
позоришта и на тај начин ћемо
функционисатисведоксенепро
нађе адекватно решење за физич
ко, организационо и финансијско
одвајањеОпереиБалетаодДраме.
Многотежепитањесакојимсесу
очавам је на који начин увести у
репертоарновегенерацијепевача,
каданепостојимогућностсталног
запошљавања ни приправничког
стажа.Мојемлађеколегесууста
тусухонорарнихсарадникакојисе
ангажујуповремено,попредстави,
асредствазатенаменесуограни
чена. Треба, дакле, балансирати
између захтева за пуном запосле
ношћусталногансамблаипотребе
дасеоднегујуновиталенти.Тоће
сигурнобитимојнајтежизадатак.

zz Каzкоz ћеzтеz конzциzпиzраzтиz ре
перzтоzарzзаzовуzсеzзоzну?
Репертоарска политика води

рачунапресвегаонасловимакоји
могу да привуку публику и о мо
гућностима ансамбла да те насло
ве изведе. У том погледу нисмо у
раскораку.Пореднајпопуларнијих
опера,трудићемоседаприкажемо
инасловекојисеређеизводекако
бисморепертоаручинилиштора
зноврснијимиатрактивнијим.

zz Коzјеz преzмиzјерzнеz наzслоzвеz мо
жеzмоzдаzочеzкуzјеzмоzуzнаzредzномz
пеzриzоzду,zбарzдоzкраzјаzсеzзоzне?
Собзиромдареализацијапла

новазависиодфинансијскихсред
става, ништа са сигурношћу не
можемодакажемо.Имамопетна
словауплану,апрвиодњих„Ђани
Скики“,требалобидабудепреми
јерно изведен за Дан позоришта,
22. новембра. Потом, планирамо
даурепертоаруврстимо„Моћсуд
бине“, „Норму“, „Андре Шенијеа“
иМоцартовог„ДонЂованија“.Да
кле,планпостоји,алисве,каошто

рекох, зависи од расположивих
средстава.

zz Неzсумzњиzвоzјеzдаzћеzфиzнанzсиzјеz
услоzвљаzваzтиzиzгоzстоzваzњаzино
страzнихz уметzниzкаz уz наzшимz
предzстаzваzма?
Свакако да смо у том погледу

лимитирани.Међутим,трудићемо
седанашапублика,пореддомаћих
оперских звезда, добије прилику
да ужива и у наступима еминент
нихуметникаизиностранства.За
сада је извесно да ће маестро из
Италије Паоло Белоли диригова
ти оперу „Трубадур“ 21. октобра,
апотом,26.октобра,турскаумет
ница,сопранТугбаДекак,чланица
државне опере у Анкари, насту
пиће у улози Микаеле у Бизеовој
„Кармен“. Из Хрватског народног
казалишта из Осијека, са којим
остварујемо вишегодишњу успе
шнусарадњу,долазедиригентФи
лип Павишић и баритон Далибор
Ханзалек,којићенаступити29.ок

тобрау„Боемима“.

zz ХоzћеzлиzнаzшаzОпеzраzтоzкомzна
стуzпаzјуzћеzсеzзоzнеzимаzтиzнаzсту
пеzиzванzмаzтичzнеzсцеzне?
Очекујемо наставак сарадње

санационалномоперамаизТеми
швараиКрајовеуРумунији,каои
савећпоменутимосијечкимХНК.
Дакле, с обзиром на финансијску
ситуацију, верујемо да ће се по
тенцијалнагостовањареализовати
пресвегауокружењу.

zz Коzјеz биzстеz предzстаzвеz јошz же
леzлиz даz уврzстиzтеz уz реzперzтоzарz
тоzкомzсвогzманzдаzтаzиzпоzстоzјиz
лиzнеzкаzодzстаzриzјихzопеzраzкоzјуz
биzстеzраzдоzвраzтиzлиzнаzсцеzну?
Свакако да би било лепо да

се још неки од значајних наслова
уврсте у репертоар наше нацио
налне опере, као што су: Пучи
нијеве опере „Девојка са запада“,
„Турандот“и„МанонЛеско“,аод
старих наслова Чилеина „Адрија
наЛекуврер“...Међутим,имајућиу
видуограничавајућефакторе,моја
жељајепресвегадапостојећире
пертоар и планиране премијере
изведемонависокомуметничком
нивоу и да наша опера добије за
служену медијску пажњу у дома
ћој, па и међународној јавности,
каоврхунскиуметничкибренд.

zz Саzдаzшњаz функzциzјаz захzтеzваz
веzоzмаz мноzгоz поzслаz иz обаzвеzза.z
Каzкоzћеzтеzсвеzтоzусклаzдиzтиzнаz
наzчинzкоzјимzнеzћеzбиzтиz„заzки
нуzта“zВаzшаzосновzнаzпроzфеzси
ја?
Неминовноједаћебитидоне

кле „закинута“ уколико желим да
функцијуобављамодговорноиса
весно.То је„жртва“укојусвесно
идем,санадомдаћебитисврсис
ходна.

МикојанБезбрадица

СРПzСКИzШАzЉАzПИН

Изложба под називом „Живан Са
рамандић–српскиШаљапин“,по

водомпедесетгодинаодпрвогнаступа
на сцени Народног позоришта нашег
великогоперскогпевача,бићеотворе
на у Музеју Народног позоришта 14.
октобра у 19 сати. Аутор поставке је
директор овог Музеја, Драган Стево
вић, а о нашем знаменитом уметнику
ћеговорити,измеђуосталих,ињегова
супруга,примадонаМилкаСтојановић.
ИзложбајеостваренаусарадњисаСлу
жбенимгласником.

Р.П.Н.

ЕВРОПСКАzБАШТИНА

Наш Музеј је и ове године учествовао у манифестацији
„Дани европске баштине“. Модисткиња Народног по

зоришта Радица Комазец је 27. септембра
одржала интерактивну презентацију свог
уметничког заната, на којој је причала о
историјатуовезанимљиведелатностиипо
казаланекедетаљеизсвогкреативнограда.
Дваданакасније,некадашњичлановекуће,
театролог др Милован Здравковић је одр
жао предавање „Позоришни живот Земуна
–утицајнапозоришниживоткодСрба“.То
ком„Данаевропскебаштине“,посетеМузеју
Народногпозориштасубилебесплатне.

Р.П.Н.

ИЗzЛОzЖБАzНАzГОСТОВАЊУ

Изложба „Даворин Јенко (1835–1914)“, својевремено
остварена у сарадњи Народног позоришта, Архива

Србије и Архива Републике
Словеније у част уметнико
вогјубилеја,позванајеуУжи
це. У Изложбеном салону
Историјског архива Ужица,
изложбу ће 7. октобра у 13
сати отворити амбасадор Ре
публике Словеније у Србији,
његоваекселенцијаВладимир
Гаспарич. Аутори изложбе су
Јелица Релић, Грегор Јенуш,
Јелица Стевановић и Франц
Крижнар.

ИЗЛОЖБА–отварање
14.10|19.00ЖИВАНСАРАМАНДИЋ–СРПСКИ
ШАЉАПИН
ауторДраганСтевовић;изложбаостваренаусарадњи
саСлужбенимгласником

ОТВОРЕНАВРАТА
15.10|12.00

ЧИТАЛИШТЕ–ПОЗОРИШТЕ
7.10|19.30БраниславНушић,ПРИПОВЕТКЕ
ЈЕДНОГКАПЛАРА,уизвођењудрамскогуметника
ЗоранаЋосићаиНинеЋосић(обоа)

17.10|19.30монодрамаСТРАХОДЉУБАВИпо
романуЛепосавеЈовановић,уизвођењудрамске
уметницеСоњеЈауковић

Наш ансамбл има ка
пацитет да изведе

великибројнасловаизго
тово сваке епохе и да од
говори свим захтевима
публике.

да се попну на
сцену и из тог
угла сагледају
раскошанамби
јентпозоришта,
одлазак иза ку
лиса и обилазак
кројачких ра
дионица где су
имали прилику
дасеупознајуса
процесом кре
ирања и израде
костима. Оби
лазакјезавршенуМузејуНарод
ногпозориштагдесуузшампа

њац туристи имали прилику да
чују„двојеталентованихмладих

људи, Сању Ко
санић (сопран) и
Стевана Каранца
(тенор)... Шампа
њац и приватно
оперско извође
ње представљали
су врхунац наше
авантуре иза сце
не“,пишеСандерс
закључујући: „...
ова факултативна
тура била је јед
наоднајбољихна

којојсамикадабио“.
Р.П.Н.

туристичкихпонуда
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У СУСРЕТ ПРЕМИЈЕРИ

Ивановнанашојсцени
ИН ТЕР ВЈУ | БО ЈА НА ЛА ЗИЋ

Kомадослободииљубави

Убезмало век и по
дугој историји На
родног позоришта
у Београду, драма у
четири чина Анто

на Павловича Чехова „Иванов“,
ималајесамоједнупремијеру–20.
децембра1924,упреводуЉубоми
раН.Рајића.Представујережирао
ЈуријЉвовичРакитин,некадашњи
члан Московског художественог
театра, који је у Београд стигао са
читавимталасомуметникакојису
послереволуцијенапустилиРусију
изадржалисеунашимкрајевима.
ПоступањууНароднопозориште,

1921, наставио је да нашим умет
ницима преноси глумачки метод
Станиславског и редитељски ме
тодМХАТа.УлогуИвановаРаки
тин је поверио Добрици Милути
новићу (премијера) и Драгољубу
Гошићу (прва реприза, 23. децем
бра),његовуженуАнујетумачила
Мара Таборска, Божа Николић је
био Шабељски, Димитрије Гинић
је играо Лебедева, а Перса Павло
вићњеговуженуЗинаиду.Двадесе
тогодишњудевојкуСашусуиграле
НадеждаРизнић(премијера)иДа
ра Гњатић Милошевић (реприза),
младог лекара Љвова Раша Плао
вић, Жанка Стокић је била млада
удовицаБабакина,ЗораЗлатковић
јетумачиластарицуАвдотју,Бор
кинајетумачиоНиколаГошић...

Очекивања позоришне јавно
сти су била велика, нарочито по
сле недавног гостовања групе не
кадашњихглумацаМХТа,којису
одушевили београдску публику и
критику. Пред Ракитином је био
озбиљан задатак – да досегне њи
хов ниво глуме, заједничке игре,
уметничког и техничког једин
ства... Већина критичара је била
разочарана, али углавном – кома
дом(!?).

Режија је, пак, заслужила по
хвале. Ракитин је успео да прене
сесвебитнеодликеМХТаи„дао
доказа о својој уметничкој снази“,
и поготову у другом чину је дао
„мајсторскодело,почеводпоједи
начнеобраде,допокретаикретања

целокупногансамбла“.Његовифи
ноизвајанидетаљи,каоираспоред
масаиспореднихликованасцени
иду „до генијалности“. Сима Пан
дуровић мисли да је редитељ „ве
лики мајстор у инсценацији“, али
будућидајепоштоваодухкомада,
упркостомешто је„нарочитупа
жњуобратиодетаљу,епизодамаи
честонагињаокарикатурномпод
влачењунекихцртаутиповимаи
ситуацији“, допринео је општем
утиску досадне и развучене пред
ставе: „Што се тиче саме режије,
онајеималаједанспортемпо,што
је код руских ствари, обично раз

вучених, прилично опасно. Зато
је‘Иванов’напремијеритрајаодо
поноћи.“

Па ипак, захваљујући глум
цима, представа је била „врло леп
успех,успехредитељаиуспехглу
маца... Премијера је већ показала

данашатрупаможе,инебезуспе
ха, да приказује Чехова. Са изме
намакојеједонела,синоћна,друга
представајетоипотврдила“,беле
жи критика после репризе. Мада
јебиловидљиводаимтешкопада
„траженистилвоштаногамузеја...
глумци су били одлични сви до
једнога“. Критика истиче „беспре
корну, савршено изграђену игру“
Стокићке, Персе Павловић и Та
борске(којајекрозцелуулогубила
одлична,уатрећемчинуњенаигра
јебилависокодраматична),каои
Гинића, Николу Гошића и Плао

вићакојисудали„маларемекдела
зналачкеигре“,анарочитоЗлатко
вићку„којајебилаједансјајантип,
дат са... суперлативном духовито
шћу“.

Што се тиче протагониста у
двојним поделама, сваки крити
чар је био више наклоњен једном
или другом тумачу насловне и
улоге Саше. Један сматра да До
брица Милутиновић, „богомдани
Иванов“, из неког разлога на пре
мијери није дао свој максимум,
док је Драгољуб Гошић приказао
„солидан и напоран уметнички
рад крунисан потпуним успехом“,

аобемладеглумицесуСашудале
„са успехом“. Други преимућство
даје убедљивијимисугестивнијим
Милутиновићу у насловној роли,
те Гњатићки у улози Шурочке, а
Пандуровић сматра да су оба глу
мачкапарадаласвојпечатулогама:

„Разлике између
г. Милутинови
ћа и г. Гошића
не иду на штету
једнога или дру
гог.Првијеимао
једанвишеруски
став, и основна
линијаинтерпре
тацијебилајевр
лодобра,докјег.
Гошић унео ви
шениансаипре
цизности у своју
интерпретацију.
Нарочиту похва
лу заслужује гђа

Ризнић у трећем и гђа Милоше
вићупоследњемчинудраме.Гђа
МилошевићјекаоСашабилабли
жаписцу,док јегђаРизнићбила
ближаискуству“.

Забележено је и да је, упркос
свему, публика „премијеру доче
каласпуносимпатија.Нарочитог.
Милутиновићјетоплопоздрављен
иизазиванпонеколикопутапред
завесу“. У том контексту чуди чи
њеница да је представа играна са
модокрајатесезоне,укупносвега
6пута.

ЈелицаСтевановић

Уадаптацији и режији Татјане Мандић Ригонат, Чехо
вљев„Иванов“ћесенасцениНародногпозориштапоно

воигратиод12.октобра,саНиколомРистановским,гостом
изМакедонијеунасловнојроли.УлогетумачеНадаШаргин
(АнаПетровна),ПредрагЕјдус(Шабељски),БранкоВидако
вић (Лебедев), Данијела Угреновић (Зинаида Савишна), Ха
на Селимовић (Саша, кћи Лебедевих), Ненад Стојменовић
(Љвов), Бранка Петрић (Авдотја Назаровна), Бојан Кри
вокапић (Косих), Никола Вујовић (Боркин), Вања Милачић
(Бабакина)... Драматург представе је Славко Милановић,
сценографјегостизСловенијеБранкоХојник,костимограф
БојанаНикитовић,композиторИренаПоповић,сценскиго
вор поставља Љиљана Мркић Поповић, а сценски покрет
АнђелијаТодоровић. Млада и тален

тована Боја
на Лазић, која
је последњих
неколико го

дина особеним редитељским ру
кописомскренуланасебепажњу
позоришне јавности, ускоро ће
дебитовати у Националном теа
тру.Већизвесновреме,њенукре
ативну енергију заокупља комад
Олге Димитријевић „Народна
драма“, чија се премијера очеку
је 15. новембра на Сцени „Раша
Плаовић“.

zz Коzјаz ћеz биzтиz поzлаzзнаz осно
ваzуzваzшемzсценzскомzчиzтаzњуz
овогz текzста,z чиzјаz јеz једzнаz одz
теzмаzљуzбавzизzмеzђуzдвеzжеzне?
„Народна драма“ је комад о

љубави која се рађа између две
жене,штозначидасууњегаду
боко уткане две универзалне те
мекојесуизузетноважнезаXXI
век–темаслободеитемаљубави,
каоипитањеслободеуљубавии,
евентуалне,љубавиу/наслободи.
Олга Димитријевић је радњу ко
мада сместила у једно село, што
значи да ова драма „додирује“
српску породицу и да врло ду
боко„претреса“односеуоквиру
те патријархалне заједнице. На
плану форме и језика, „Народна
драма“јемиксреалистичнихди
јалогаимасивних,поетских,ско
ро античких текстуалних бујица.
Њене јунакиње, Анка и Бранка,
имајумоћдабивајуудрами,али
и да изађу из ње и комуницира
ју са публиком. Некада се гово
ри у прози, некада у стиху, а све

јепрожетотекстовиманародних
песама. Врло потентан матери
јал зацелу екипупредставе,што
јеупозориштујаковажно.Давас
текстрадује!

zz „Наzродzнаz драzма“,z изzмеzђуz
остаzлог,z поzкреzћеz пиzтаzњаz
аутоzриzтарzноzстиz иz неzједzна
коzправzноzстиz оz коzјиzмаz сеz да
насz мноzгоz гоzвоzри.z Моzжеz лиz
поzјеzдиzнацz уz једzнојz изzраzзиzтоz
паzтриzјарzхалzнојz иz конzзерzва
тивzнојz среzдиzни,z каоz штоz јеz
слуzчајz уz овомz коzмаzду,z даz ме
њаzсветzокоzсеzбе?
Јакобихволеладаверујемда

може, али, нажалост, мислим да
не може. Ипак, важно је да по
куша. Јер тај покушај можда не
мења свет, али мења особу која
покушавадапроменитајнепро
менљиви свет. Наша јунакиња
Анканеуспевадапромениставо
веоцаимајке,али,нанекичудан
начин, успева да зграби животи
да сазри. У представи обрађује
мо три генерације жена и њихо
ве различите чежње за љубављу
и слободом. Анкина мајка сваке
ноћисатимакришомгледауМе
сеци„сања“,анајавиникаданије
покушаладаизађеизсвогдвори
шта.Заразликуодње,Бранка је
једне ноћи одлучила да побегне
изсвогселасациљемдасеника
да, никада, никада не врати. На
путу ка великом граду, она упо
знајемладуАнку,закојукажуда
нијеодовогсвета.Анкаимаисту
чежњукаоињенамајка,исадаје
у искушењу да ли да покуша да
урадинештошто,заправо,жели
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целогживота–да
себоризасебе.

zz Уz жанzров
скомz смиzслу,z
речz јеz оz анzга
жоzваzномz мју
зиzклуz коzјиz је,z
каоz штоz стеz
реzкли,z про
жетz текzсто
виzмаz наzрод
нихz пеzсаzма.z
Заzштоz јеz башz
таz врzстаz му
зиzкеz идеzалzнаz
даz сеz крозz њуz
доzчаzраz јед
наz приzличzноz
осеzтљиzваzдру
штвеzнаzтеzма?
Ако говори

мо о жанру, не бих искористила
одредницу мјузикл, већ музичка
представа у којој музику кори
стимо као говор љубави. „Са
ундтрек“ је уткан у саму радњу
комада и чине га песме Шемсе
Суљаковић, Љубе Аличића, Ми
ре Косовке, Гордане Стојићевић,
Хасана Дудића, Ане Бекуте... Ја
иданаспамтимсветепесмекоје
су се током мог детињство често
чуле из дединог радиоапарата
окаченого једанексернафасади
старекуће.Таврстамузикејене
штоштодолазиизнародаишто
припаданароду,каоисоцијалном
миљеуукојемсерадњадешава.

zz Реzдиzтељz стеz коzјиz своzјимz
предzстаzваzмаz воzлиz даz проzво
циzраz пуzблиzку.z Коzјаz суz тоz пи

таzњаzкоzјаzглеzдаzоzцеzнеzћеzоста
виzтиzравzноzдуzшним,zвећzћеzихz
наzтеzраzтиzнаzразzмиzшљаzње?
У раду на овој представи ми

је веома важна емоција, не про
вокација. Чињеница да се „На
родна драма“ игра у Народном
позоришту је за конзервативну
јавностнештошто јевећдовољ
но провокативно. Мене, као ре
дитељку, у овом процесу занима
креативна размена и отварање
широког поља слободе за сваког
аутора. Имам прилику да радим
сасјајнимглумцимакојипаметно
идубокопромишљајусвојеулоге.
Онисутикојићенассвојимемо
цијамаузбудити.Тојенештошто
публику сигурно неће оставити
равнодушном.

МикојанБезбрадица

Мира Ступица
нијеушлаупо
зориште као
Минервасака
цигом:њенпо

четак био је весељачки, јуношки,
подотворенимнебомнаКалемег
дану, где је, праћена околностима
које воде у неизвесност више но
у сигурностлика, тумачилаиваз
носила Керубина у Бомаршеовој
„Фигаровојженидби“.Тонијебио
изазов, то није била лекција која
секонтролишенеспокојствомили
спокојствомуспеха.Успоменекоје
носисвакиуметниксцене, специ
фичне и пуне обојених простора
дечаштва,могудаповедуприрод
ну игру и игру случаја у неухва
тљиве просторе калемегданских и
бомаршеовских година, али глу
мачкаконкретностМиреСтупице,
препунаибогатазначењима,ника
данегледадушувантелаиникад
не допушта да тело буде гледано
споља,безсродностииприсности
саонимштојеликиулогаионим
штојеметафораиинтерпретација.
ГордостиисвестибилојеуМири
Ступици исто колико младости и
чежњедасеусеријифасцинација
домашихаотичностженеумладо
стиикобженеузрелости.Рођена
каоПетруњеладабииспијалакр
чагесвихмедитеранскихкрчмари
ца и слушкиња, она ће се пењати
оним степеницама које је Валери
тако прецизно назвао „раздиру
ћимстепеницамасмртницеимај
ке“.

Испитујући себе, Мира Сту
пица непрестано је испитивала и
вредновала несрећну или радосну
свест жена које су ангажоване у
љубавииупартнерствусаприро
дом, трагедијом, отаџбином или
демоном. Волео бих да кажем да
је управо Мира Ступица глумица
којанајпредоживитеретједнесуд
бине,аондапронађетемељзасвоју
улогу,непрестајућидакрећесво
јуемоцијуизнадсвихпоноракоји
стојеизмеђусудбинеисликеоњој.
ПрвојеоткриладетињствоМеди
терана, затим проклетство мало
грађанске Русије, онда ребелијски
револт Лавренције, веродостојну
и физичку ватру Настасје Фили

повне, узвишену ојађеност наше
и блиске Данице, патетичну и ги
њолскуколоритностМелите,даби
унекојврстиживотногклицањаи
агресивногпосртањакасрећи,об
новиласвеоноштосепоказујекао
величанственагрешкаједногжен
ског континента у типично жен
скомодрицањуодсебесаме.(...)

Мира Ступица никада није
форсирала разлике између својих
улога;алијесвојимнаглоуздигну
тим капцима и својим вишњасто
светлуцавим очима оправдавала
сваку емоцију и природу хумо
раилитугекојиуњенимулогама,
па чак и њеним импровизација
ма, никада нису били изван зако
насценеипуноћеживота(...)Али
нема глумачке уметности без на

китакојиседодајеиодузима,без
носталгијекојомсепреливастараа
отварановаулога.Икадодљуба
вичиниспектакуларнудрамуикад
без љубави отвара драму средине,
каоупредставиАнеКарењине,ова
ћеглумица,„пунаживацадоубес
крај“,пронаћимуњевитуприсност
сасудбиномженакојеимајуправо
на избор свега, па чак и на избор
зла.

СвакојсвојојулозиМираСту
пицапоклањацелуличност,свака
њена улога покреће све личности
угледалишту.Тако јеоназа један
тонвише,заједнусузудубљетума
чила Лечи Елбернон у Клоделовој
„Размени“,додајућиовојличности
читавустудијуинесебичаншарм,
читаво дисање које се преноси у
дисањемора,уплућакосмоса.Као
дајеуправоуовојулозисублими
сала пркос из живота и са сцене,

мноштво успомена, светлости и
пепела, она је на сав глас и у свој
тишинигледалиштаприписаласе
бионоштоЛечикажезасвојуглу
му:„Онимеслушају,ионимисле

оноштојакажем;онимегледају,и
јаулазимуњиховудушукаоупра
знукућу...“

Припадност улози и присност
сасценомнисурутинскобогатство
МиреСтупице;онајепотпуноиз

градила своју глумачку
личност,развилаирас
пламсаласвојталенати
проверила способност
дадишекрозулогекоје
дуготрајуупредставама
иупамћењу.Несамоу
историји Народног по
зориштанегоиустолет
ним аналима београд
ског глумишта уопште,
онајеизузетниуметник
и подвижник: готово
све своје роле играла је
стотину и више пута, а
Петруњела,којујеизве
лаизстидљиверенесан
сне шкољке, жуборила
је животом и рекордом

безпреседана.ДушатеПетруњеле
осталајеусвимњенимулогама,у
целокупномглумачкомбићу,ито
јеонасветлосткојазрачиизњебез
обзира да ли носи накит руских
грофицаиливучекрстбрехтовске
паћенице.Кадступинасцену,кад
покрене своју игру и игру својих
партнера,МириСтупицинемапо
влачења. Свака реч коју изговара
јесте реч коју очекује гледалиште,
свакостањекоједоживи јестедео
живота који се, у елементарном
глумачкомдамару,изливаугледа
лиште(...)

СаМиромСтупицомнашепо
зориште налази смисао који није
самопозоришни,достижепоезију
којанијесамоглумачка.Абезње,
без њене грлене мелодије, за коју
би један Чехов тражио још пола
живота и пола века – позориште
небиумелодаличинашкољкуи
кошницу, на мрачну лепоту уга
шеног дана, на биће које волимо
да нађемо на дну себе самих. Ни
када краја видику који несебично
откриваоваблизнакињаЛечиЕл
бернон,никадараздораизмеђупо
буњене поезије која је позорје на
ше судбине. Када буде отишла из
позоришта,МираСтупицаћеући
правоулегенду...

МилосавМирковић(1968)

МираСтупицајеоти
шла из позоришта,

отишла је и из живота.
КаоштојепредвидеоМи
лосавБуцаМирковић,оти
шлаје–правоулегенду.

ИН ТЕР ВЈУ | БО ЈА НА ЛА ЗИЋ

Kомадослободииљубави
УМЕ СТО IN ME MO RI AM-A

МираСтупица(1923–2016)

УзредитељкуБојануЛазић,аутор
ски тим представе чине драма

турзиМолинаУдовичкиФотезиСло
бодан Обрадовић, сценограф Зорана
Петров,костимографМаринаВукасо
вић Меденица, композитор Владимир
Пејковић, Дамјан Кецојевић који по
ставља сценски покрет. Улоге тума
че: Ана Мандић (Анка), Сена Ђоровић
(Бранка), Иван Марковић (Милан),
АнастасиаМандић(Јелица),Слободан
Бештић (Драган), Милош Ђорђевић
(Поп Милош) и студенткиње Исидо
ра Симијоновић, Нина Нешковић и
Милица Сужњевић (Хор Анкиних дру
гарица). Путем видео порука које је
режираоГоранГајић,упредставиуче
ствују и Нела Михаиловић и Алексан
дарЂурица.

Народно позориште и
сви поштоваоци ве

лике уметнице, опрости
ћесеодњеупонедељак,3.
октобра 2016, „Сећањем
наМируСтупицу–глуми
цувека“.Програмпочиње
у19.30,наВеликојсцени.
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Напустила нас је
наша Катарина
Каћа Обрадо
вић. У родном
Београду језавр

шилаДржавнубалетскушколуи
дипломиралаисторијууметности
наФилозофскомфакултетууБе
ограду (изванредном анализом
чувенихремекделаЕдгараДегаа,
инспирисаних балетском среди
ном).Балетскообразовањејесте
клакодпедагогаЈеленеПољакове
иНаташеБошковић,анајдужеје
била ученица МилорадаМиле
та Јовановића. Усавршавала се у
МосквинаГИТИСукодчувених
совјетских педагога Семјонове,
Петрове,Захарова,Елијаса.

Првипутјенаступиланасце
ниуРодиномпозоришту,првом
дечјемпозориштукоднас,којеје
водила Гита Предић, ћерка Бра
нислава Нушића, и то као Пепе
љуга.МалаКатаринајетадапрви
пут осетила везу између сцене и
публике и изградила личну ди
сциплину,којајујепратилакроз
цео потоњи професионални и
личниживот.

Чланица београдског Бале
та постала је 1945. године, још
као ученица, затим је 1947. до
била стипендију за школовање у

Москви, одакле се, из познатих
разлога,већ1948.вратилауБео
град...

Свој уметнички пут успешно
наставља добијањем награде на
Омладинском фестивалу за из
вођење Grand pas de deux (Оде
та)из IIчина„Лабудовог језера“
1948, а 1950. је одиграла своју
прву главну улогу – Кнегињицу
у „Балади о једној средњовеков
ној љубави“. Током наредне две
деценије уследиле су бројне уло
гелирскогкласичногрепертоара,
као и карактерне роле у дома

ћимииностранимбалетима.
Успешно је играла у „Жизе
ли“ насловну улогу и Мир
ту, била је Одета и Одилија
у „Лабудовом језеру“, затим
Јулија, Пепељуга, Зарема,
солисткиња у „Силфидама“,
„Краљициострва“,„Кинеској
причи“, „Орфеју“, „Јоланди“,
као и у домаћем репертоару
– „Охридска легенда“, „Ђаво
на селу“, „Лицитарско срце“,
„Вибрације“, „Симфонијски
триптихон“ и друге, те у со
листичкимдеоницамабалет
скихделовауоперама.

Напитањешта јеуовом
богатом и разноврсном ре
пертоару највише одго
варало њеном афинитету,

својевремено је одговорила: „У
првом реду волела сам игру, без
обзирадалијеонакласичнаили
карактерна. Мени је било важно
да ме она испуњава. У традици
оналном класичном репертоару
чини ми се да сам имала осећај
застил,аукарактернимулогама
сам се некако ‘осећала својом’“.
И заиста, Катарина Обрадовић
јебилаполукарактернаиграчица
којајесаистимуспехомигралаи
једанидругибалетскирепертоар,
акојусукрасилипрецизнаиграч

катехникаиглумачкиизразпри
лагођенликукојиинтерпретира.
Радо се сећала ентузијазма и за
једништва који су красили њене
играчке године: „Заједничкисмо
стрепели за оног који први пут
игра неку улогу, бодрили смо га
и искрено се радовали његовом
успеху...“

Од 1970, Обарадовићева је
билаудванавраташефбеоград
ског Балета, а преко три деце
није се успешно бавила репети
торским радом, првенствено са
солистима, увек имајући на уму
како треба да професионално
усмераваиндивидуалнеособено
стисвакогиграча,непокушава
јућидарепродукујесебе.

Треба сва
како рећи и да
је била једа
нест пута члан
међународног
балетског жи
рија на такми
чењу у Варни,
шест пута у
Москви, чети
рипутау Јапа
ну,теуРимуи
Тунису.Билаје
и председник
Националног

савета за уметничку игру наше
земљеиуспешнојесарађиваласа
СаветомзаигруUnescoa.Радила
је кореографије за телевизију и
реализовалапредставекласичног
репертоара у Напуљу, Београду,
Новом Саду, Сплиту и Скопљу.
Удружење балетских уметника
СрбијејојједоделилоНаградуза
животнодело.

Њен радознали дух никад
није мировао. Увек загледана у
будућност, пратила је сва деша
вањананашимиграчкимсцена
ма, спремна да пружи користан
стручни савет, на себи својствен
начин – тихо, добронамерно и
ауторитативно.

МилицаЗајцев

IN MEMORIAM

КатаринаОбрадовић(1928–2016)

Балетски првак, педа
гогикореографЖар
коПребил,рођенјеу
Сплиту, школовао
се у Загребу у класи

Милорада Милета Јовановића, а
усавршаваосеубалетскомстуди
ју при ХНК Загреб код Ане Роје.
СталниангажманједобиоуХНК
Загребусвојој17.години,адеби
товао је као Мирко у „Ђаволу на
селу“иЦиганину„Лицитарском
срцу“, 1951. Четири године доц
није постаје солиста Балета На
родногпозориштауБеоградугде
остварује низ веома запажених
солистичкихиглавнихулога.Ви
сок,веомалепограђен,плавокос,
плавих изражајних очију, склад
не класичне играчке технике, он
је у београдском ансамблу оста
вио упечатљив уметнички траг.
Биојеглумачкивеомаубедљив,а
играчкибеспрекоранкаоБесмрт
ни Кашчеј у „Жар птици“, отмен
и романтичан принц Алберт у
„Жизели“,лаконогускоковимаи
окретимауваздухукаоБену„Ла
будовом језеру“ (1960). Следећих
година,истакаосеуставовимабр
зог темпа ефектним скоковима у
Бизеовој„Симфонији“,у„Двобоју
Танкреда и Клоринде“ је потвр

диосвојеразноврснеинтерпрета
торске могућности, у „Копелији“
је био полетни Франц, а у балету
„Пепељуга“ је испољио завидну
елеганцију покрета и спретност
при извођењу технички тежих
играчких фигура…У Београду је
највише радио у поставкама Ди
митрија Парлића и Вере Костић.
Поред већ поменутих, остварио
је запаженеулогекаопрвииграч
у балетима „Силфиде“, „Ромео и
Јулија“,„Чудеснимандарин“,„Ви
брације“, „Триптихон“, „Човек
предогледалом“.

Био је драгоцен партнер
нашим истакнутим примаба
леринама – Душки Сифниос,
Јованки Бјегојевић, Катарини
Обрадовић, Мири Сањиној,
ВишњиЂорђевић…Ниједну
одњихнијепосебноиздвајао,
алијевеомацениоипоштовао
њиховеличностииуметничке
квалитете. Са Душком Сиф
ниосјебиопрвијугословенски
играчкипаркојијегостоваона
сцени Бољшој театара у Мо
скви(1966),арелативнократ
куалибогатуиграчкукаријеру
је завршио 1968, гостујући са
Јованком Бјегојевић у Киров
театруутадашњемЛењингра
ду,теуКијевуиТашкенту.Са

београдскимБалетомјенаступаоу
многим светским културним цен
трима и на фестивалима, својим
креацијама доприносећи успеху
овогансамблаураздобљукоједа
нас називамо „златним“. Само
стално јегостоваоиуБакуу,Тби
лисију, Харкову, Одеси и Ослу, а
саансамбломсарајевскогБалетау
Италији и Бугарској. Краће време
је био члан трупе „Ballet de Paris“
МилорадаМишковића.

Његовудаљукаријерујеопре
делила стипендија Секретарија

та за културу
Београда, за
хваљујући ко
јој се 1965/66.
усавршавао у
Бољшојтеатру,
послечегапре
стаје активно
да игра и на
ставља студије на Државном по
зоришном институту у Москви,
познатомГитису,гдеједипломи
раонаодсекузапедагогијуико
реографијуистекаонаучнозвање
магистрауметности.

Кореографијом јепочеодасе
бави 1968, постављајући и пре
носећи дела класичног реперто
ара. Његове цењене поставке су:
„Жизела“уРимуиНапуљу,„Сил
фиде“ у Напуљу, „Пепељуга“ и
„КрцкоОрашчић“уРиму,„Лабу
дово језеро“ у Амстердаму, „Дон
Кихот“уНапуљуиРиму(савише
обнова).УБуеносАиресује„Дон
Кихота“и„КрцкаОрашчића“об
нављао чак 17 пута. У Београду
је поставио „Крцка Орашчића“
(1977.и1983)и„Силфиде“(1980).
Био је директор Балета и Балет
скешколеуНапуљуиСанКарлу
(1986–88),аод1978.јебиостални
педагогуИталијанскојакадемији

за игру у Риму, у звању доцента.
Преко 700 његових студената и
студенткиња заузело је истакну
таместаубалетскимансамблима
широмсвета.

Од домаћих признања издва
јамоНаградузанајбољегсолисту
у класичним балетима на Фести
валууЉубљани1960,теНаграду
заживотнодело(УБУС,2010).У
ИталијијеносилацзвањаКаваље
ра Републике Италије за педаго
шки и кореографски рад (2003),
Златнемедаљезазаслугеукулту
риишколству,Premiodellemuze
за заслуге у неговању класичног
балета, као и Годишње награде
за педагошки рад у класичном
балетском репертоару. У Студију
којијеједновремерадиоприБа
лету Народногпозоришта уБео
градудржаојепредавањаметоди
кекласичногбалета.

МилицаЗајцев

ЖаркоПребил(1934–2016)
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Пера Каленић је
лажац који хоће
да се пробије у
министарску фа
милију и да про

фитира. Непознат и непозван,
дошао је са рођацима у посету
тетки, готово непримећен било
одкога.Идокрођациседајуоко
Живке у првом плану сцене, Ка
ленић–Златковићсенечујнокао
сенка креће иза њихових леђа.
Почиње серија појединачних ис
повести у очекивању да ће тетка
административним путем реши
ти све фамилијарне бриге. За то
време,Златковићнемирује;онје
само привидно спокојан шетају
ћискрајанакрајупозадинисце
не;нервозанјезбогнеизвесности
његовеавантуре;истовременони
једногтренутканескидасаокани
тетку ни фамилију јер признање
за општег рођака зависи од це
логаскупа;затосталноослушкује
штакоприча,падабиседодво
рио, саучествује, повлађује, љути
се на неправду, а истовремено
вреба прилику да и сам причом
наступи. Премишља шта ће да
каже,присетисе,предомисли,ко
леба,најзадсеодлучујеипочиње
тронутљивуисповестомајцико

јамујенасамртипоручиладасе
обрати теткаЖивки, ако му кад
што затреба. Истовремено, он
сталнопроверавадејстворечина
присутне,живосекреће,гестови
ма убеђује, у једном тренутку се
сплићеиснисходљивоизвињава,
стално мења изразе, прилагођа
васе,доскаче.Он јепредтетком
и трагичан и наметљив, учтив и
кицошки шармантан, па и фи
зички насртљив само да дође до
циља. Када га породица коначно
прихватизачлана,ондаседрско
намеће као патрон фамилије и
гестовима широке дарежљиво
стидиктираузаписникодлукеса
овогскупа.

Златковићева креација Пере
Каленића пуна је самоиниција
тивнеиличненадградње,акаока
рактеристичнапотврдадовољнаје
већиједнасценаизмеђуњегаиЗо
реЗлатковић(уулозиСоје).Изми

шљајућикакодадокажесродство,
у моменту када се чини да ће му
план пропасти јер упркос причи
никонеможедагасесети,ондо
скаче:„Каленић:Јасам,знате,род

поженској(анепомушкој)лини
ји./Соја:Па,јасамженскалинија,
али Вас не познајем. / Даца (кроз
зубе):Чудо!“

Читавасценабимогладасеод
играискључивонаказивањуових
Нушићевихречи,ноАлександари
ЗораЗлатковићнатометекстугра

дечитавтеатарнањимасвојствен
начин. Пошто се Соја, о чијем се
моралусваштапричауфамилији,
оглашаваупадљивококетноииза
зовно,поженскојлинији,Каленић
сеодједномсетидабимождабаш
прекоовелиније,прекоСоје,мо
гаодасепробијеупородичникруг.
Онодмахпрекидаконтактсасви
манасцениикрећедаједнимпо
тезомигестомосвојижртву.Нај
презастаједаухватимаха,истеже
фигуру да физички упечатљиво
делује, укрути се готово свечано,

повијесемалоуструкупремаСоји
којасединадругомкрајупозорни
це,паситнимкораком,каоловац
којикрећенаплен,полазиунапад.
Забацивши једну руку позади на
бок а другом гладећи брк, засла
ђеног осмеха и у пози професио
налногосвајача,устремљујесекао
кобац. Његовим приближавањем
у Соји нараста узбуђење у чита
вој скали тонова и гестова слабе
и незаштићене женске, скоро на
паднуте девојке, чедне и збуње
не, изненађене и унезверене. Она
све нервозније маше марамицом
(чује се изненађено Ју!), све више
трепери, а на крају, кад јој он га
лантно пољуби руку пресекавши
је продорним погледом, она је на
ивици нерава, прска у крештави
и хистерични кикот, млатарајући
и рукама и ногама и заклањајући
‘одстида’лицемарамицом.Фами
лија јепренераженаовимбесрам
ним чином. У публици, грохотан
смех.Уутиску,једноминијатурно
глумачко ремекдело, надахнуто,
живописно, на нивоу Нушићевог
хумора,обогаћењеписцаглумцем,
надградњаликакојијетекстомтек
наговештен.

(уследећемброју
„Несталиувихорурата“)

ФЕЉТОН

Ево како се театро
лог Синиша Јанић сећа

Пере Каленића и Соје из
Нушићеве „Госпође мини
старке“, у креацији Алек
сандраиЗореЗлатковић.

ФЕЉ ТОН / ЈУ БИ ЛЕ ЈИ НА ШИХ ВЕ ЛИ КИХ УМЕТ НИ КА (3) / АЛЕК САН ДАР И ЗО РА ЗЛАТ КО ВИЋ II/ ПИ ШЕ ЈЕ ЛИ ЦА СТЕ ВА НО ВИЋ

Великимајсторикарактернекомике

Јошкаосасвиммала,Бојана
Жегарац (1987) је убеђива
ла родитеље да ће бити ба
лерина. И није их превари
ла.Удесетој годиниљупка,

плава девојчица, дугих лепих ногу
и радозналих очију положила је
пријемнииспитуБалетскојшколи
„ЛујоДавичо“укојојјеубрзосхва
тилалепоту,алиитежинубављења
уметничкомигром.Средњубалет
скушколујезавршилакодпедаго
гаЗинетеМусићАтанацковић,која
јојјепружиладивне,стручне,годи
необразовања.Већтадајезналада
јенасцени,подрефлекторима,нај
срећнијаинајиспуњенија.

АнгажмануНародномпозори
штууБеоградудобилајеуседамна
естојгодини.Имала јесрећудана
матичној сцени ради и напредује
сарађујући са великим кореогра
фима П. Лајтфутом, Ј. Килијаном,
МК.Пјетрагалом,Д.Сајфертоми
С.Зуровцем.Онисујеувелиумо
дернисветигреокојемјетадамање
знала,алију јевеомаинтересовао.
Њенизразитилирскиталенатито
плинуинтерпретацијекојејепока
зала још на годишњим школским
концертима,уочилисуинашико
реографи – Логунов, Пилипенко,

Симићидруги.Највећуприликује
добилаодЉубинкеиПетраДобри
јевића,којисујојповерилиглавну
улогу у балету „Пакита“, а коју је
она успешно одиграла у својој де
ветнаестојгодини.Билојето18.де
цембра2004.

Уследиле су и друге значајне
улоге,којепратииподучаванаша
примабалерина Душка Драгиче
вићзаједносапрвакомидиректо
ромКонстантиномКостјуковим.О
овојсарадњиБојанакаже:„Душка

мејенаучилакакоуживатинасце
ни, како стварати, бити уметник
ибољичовек.РадсаДушкомбих
окарактерисалакаопериодукојем
сам стекла разумевање, подршку,
поштовањеи,наравно,знање.Она
мејенаучиладајеиграуствариме
лемзадушу,којимиомогућавада
се опустим и предам свету маште
и илузије. Моје сазревање као ба
летскеуметницезахтевалојемного
сати рада и зноја. За усавршавање
мојеиграчкетехникеиграђењемо

јеуметничкеличности, заувексам
захвална Душки Драгичевић. Она
иКостјуковсуувексамномрадили
савеликимстрпљењем,отклањали
свакупрепреку,такодасамзахва
љујућињиховомпедагошкомуме
ћу и правом пријатељству могла
после великих представа да имам
осећајслободе.“

У класичном репертоару, Бо
јана се може похвалити улогама
Одете и Одилије у „Лабудовом је
зеру“,укојима јесазреланаправи
уметнички начин, комбинујући
лепоту,нежност,елеганцију,алии
судбинскунемоћ.Ипак,најомиље

нијаулога јој јеКитриу„ДонКи
хоту“. Посебан испит у својој већ
богатојкаријери,Бојанајеуспешно
положила као блистава Аурора у
„Успаванојлепотици“.Ипак,заса
да јој је остала неостварена жеља
улогаЖизелеуистоименомроман
тичномбалету.Игралајеготовоса

свимпрвациманаматичнојсцени,
а највише са Јовицом Бегојевим,
који јој јебиопартнерусвимње
нимнасловнимулогама.

О својим осећањима искрено
говори: „После неких представа
самсенајбољеосећалакадасепо
ладеоницанисамнисећала.Знам
само да сам била толико сигурна
у сложеним техничким деловима,
дасаммогласамодасепрепустим
емоцијамаидауживам.Малојета
квих представа у каријери, али се
зато и дуго памте“. Та искреност
осећајне лирске уметнице Бојане
Жегарац и висока професионал
ност њене младости, награђиване
сугодишњимнаградамаматичног
позоришта,а2013.једобилазаслу
жено Награду „Радомир Вучић“
као најуспешнија млада балетска
уметницадо28година.

Путујући и гостујући у другим
земљама,ималајеприликудаупозна
народеињиховодноспремакулту
ри–одЈужнеАмерике,прекоЕвро
педоКине.Засадајеранодаразми
шљаштаћерадитипослезавршене
играчкекаријере,алијесигурнадаће
увек,наодређениначин,битиодана
следбеницаТерпсихоре.

(наставићесе)

ФЕЉ ТОН / ЛИЧ НО СТИ БЕ О ГРАД СКОГ БА ЛЕ ТА (57) / ПИ ШЕ МИ ЛИ ЦА ЗАЈ ЦЕВ 

БојанаЖегарац:Најсрећнијасамнасцени

Бојана има поверења у
наш играчки подмла

дак и нада се да ће се убу
дуће млади више интере
соватизауметничкуигру.
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