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ГОДИНА XII, БРОЈ 100

ИЗДАЈЕ НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ У БЕОГРАДУ

РЕЧ УРЕД НИ КА ПОВОДОМ 100 БРОЈА ПОЗОРИШНИХ НОВИНА

Дра ги чи та о ци

П

ред вама је 100.
број
„Позори
шнихновина“,нај
тиражнијег овда
шњегпозоришног
месечника. У питању је, уистину,
редак јубилеј, а овај лист своју ду
говечностдугујенајпречитаоцима,
сарадницимаалииуправамаНаци
оналногтеатракојесусе,упроте
клихшестгодина,својскитрудиле
даподржеовајпројекат.
Први број објављен је окто
бра 2005. у сарадњи са штампа
ријом„Борба“ибиојеневеликог
тиража(1000копија).Водиланас
је идеја да, после више ранијих,
углавном кратковеких покушаја,
установимотрадицијупубликова
ња новина Народног позоришта.
Први сличан покушај начинио
је Бранислав Нушић далеке 1901.
годинепокренувши„Позоришни
лист“, који је излазио само годи

ну дана. Уследила је истоим
 е
на публикација из 1934, коју
је убрзо сменила међуратна
„Сцена“ (1935–1941), да би је
наследила окупацијска „Срп
ска сцена“ (1941–1944). После
Другогсветскогратапокрену
тасудвагласилаистогименаи
сасвим различите концепције
– Позориште из 1948. и 1952,
сапосвеганеколикобројева,а
последњипокушајпубликова
њасопственогчасописаупро
шломвекуНационалнитеатар
јеначиниоусарадњиса„Позо
ришном комуном“, покренув
ши„Позоришнукултуру“која
јеизлазилаод1970.до1972.
Већ после трећег броја
„Позоришне новине“ су, захва
љујући чињеници да су, како је
то приметио Јован Ћирилов, из
бегле замку синдикалног листа,
почеле да излазе као подлистак

дневноглиста„Политика“.Поста
вљенекаоновинекојеафирмишу
радНародногпозоришта,„Позо
ришне новине“ су у том периоду
квалитативно напредовале у до

менуисадржајаидизајна.
Сарадња са „Вечерњим
новостима“, која је започела у
јануару2008.итраједоданас,
преломнијетренутакуразвоју
„Позоришних новина“. Наи
ме,значајноповећањетиража,
редизајн и промене у форми
које су биле последица креа
тивнепрофесионалнесарадње
саРедакцијомкултуре,учини
ле су наше новине атрактив
ним и у маркетиншком сми
слу.
Данас „Позоришне нови
не“ уређује мала редакција уз
помоћвеликогбројаспољних
сарадника, чији ентузијазам
и професионализам изузетно
ценимо.Јербезњих,стотогбро
ја „Позоришних новина“ не би
било.
ЖељкоХубачи
ЈелицаСтевановић
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ИН ТЕР ВЈУ | НИ КО ЛА РИ С ТА НОВ СКИ
ЈУБИЛЕЈИ У ДРАМИ

Ј

еданаест година после пре
мијере, Гогољева „Женидба“
у режији Славенка Салетовића
ће 28. новембра бити одигра
на150.пут!Двемлађепоставке
обележиће своја 50. извођења:
Шекспиров „Хенри Шести“ у
режији Никите Миливојевића
18. новембра и „Зли дуси“ Достојевског, у драматизацији и
режијиТањеМандићРигонат,1.децембра2016.Честитамо!
Р.П.Н.

ЉУБИНКА ОЛГИ

О

лгаОдановић,првакињиДрамеНародногпозоришта,
добитник је Награде „Љубинка Бобић“ за 2015, коју
додељује Удружење драмских
уметникаСрбије.Жириусаста
ву: Горан Јевтић (председник),
Јелисавета Сека Саблић, Бојан
Кривокапић и Славенко Сале
товић,одлучиоједајојпризна
ње додели за улогу Мајка Јање
у представи „Бела кафа“, а 15.
октобра, после извођења ове
представенаСцени„РашаПла
овић“, Награду су јој уручили
претходнидобитникГоранЈевтићипредседникУдружења,
ВојиславБрајовић.
Р.П.Н.

НАГРАДЕ УБУС-А

Ј

едноодпризнањакоједодељујеУдружењебалетскихумет
ника Србије, престижну Награду „Наташа Бошковић“ за
најбољу интерпретацију класичног или неокласичног сти
ла, жири у саставу Светозар
Адамовић, Марија Вјешти
ца и Ристо Михић, одлучио
је да додели Сванилдиним
пријатељицама из представе
„Копелија“ (Д. Каличанин, Б.
Мандић,А.Распор,М.Русић,
Т. Татић, С. Нинковић, Ј. За
рић, М. Черомухина, Д. Зла
тановскииС.Л.Голдхан).Истогдана,23.октобра,уручене
су и Награда за животно дело честом сараднику Народног
позоришта Љубинки Добријевић, Награда „Смиљана Ман
дукић“занајбољуинтерпретацијууобластисавременеумет
ничкеигреНиколиТомашевићу(у„Причиовојнику“Битеф
театра)идруге.
Р.П.Н.

Човечанство сигурно неће

П

осле Ахмеда Ну
рудина, главног
лика Селимови
ћеве драме „Дер
виш и смрт“, ко
га већ пуних седам година веома
убедљиво тумачи на Великој сце
ни Националног театра, призна
ти македонски глумац Никола
Ристановскијенедавно,наистом
месту, маестрално дочарао свог
новогпозоришногјунака.Речјео
Иванову,насловнојулозиизчуве
ногистоименогЧеховљевогкома
да,којијеурежијиТањеМандић
Ригонат премијерно изведен 12.
октобра. Осим нашег саговорни
ка, у подели су и Нада Шаргин,
ПредрагЕјдус,БранкоВидаковић,
Данијела Угреновић, Хана Сели
мовић, Ненад Стојменовић, Ни
колаВујовић,БранкаПетрић,Ва
њаМилачић,БојанКривокапић…
 Чехов, један од највећих
драмских писаца, има свој
свет, а сваки нови сусрет са
тим светом је увек бескрајно узбудљив и уметницима и
публици. Какав Вам је изазов
овог пута упутио?
Каоиувеккадајеонупитању
–изазовједноставности.Оночему
тежимкадарадимЧехова,јестеда
пронађем начин да ту једностав
ностживљења,којајесуштински
веома комплексна, претворим у
једноставност на сцени. Трудио
сам се на све начине да избегнем
туулогу,изстрахаданећумоћида
јеурадим.Јер,честосамсетоком
каријере бавио Чеховом, и никад
нисамбиодокрајасрећан.Ипак,у
једномтренуткусамсхватиодаби
тобиокукавичкипотезиодлучио
самдаприхватимизазов.
 Нисте се покајали?
Не. Нисам се покајао, не због

резултата, већ због
процесарада,потом
дивних колега
из ансамбла
испремности
редитељке да
заиста истра
жује.Тајпроцес
заменејошувек
није завршен и
сигурансамдапо
стоји веома плод
нотлекојемиомо
гућава да и даље
трагам.

 Колико се наше време разликује од онога у којем је, давне 1887, славни руски аутор
новела, приповедака и драма
писао „Иванова“? Да ли се нешто уопште променило?
Време се никад суштински не
мења. Контексти, на неки начин,
остају исти упркос томе што ме
њајусвојебоје,визуреи,наизглед,
квалитет. Позиција мислећег чо
векаизтогвременаиданасостаје
иста.Увексесвесводиначовека
и његове законитости у односу
саонимштојеокоњега.Такода

тражити неке дубље
с о ц и о л о ш к е
контексте код
Иванова, ре
цимо, може
бити зани
мљиво, али
није претера
но корисно.
Свеоноштоон
изговоринасце
ни, то је интим
на исповест која,
у ствари, није на
мењена за
пла

сман,асдругестране,свеононај
вишештосеуњемудогоди,дого
дисеондакаданеговориништа.
Дакле, то је веома компликован
глумачки технолошки процес,
алиморампризнатидасамутоме
нашао задовољство, да још увек
имамтозадовољствоидасавели
кимнестрпљењемишчекујемсва
кунареднупредставу.
 Иванов, кога многи називају
руским „Хамлетом“, дакако,
изразито је комплексан лик
и на позорницама широм

ПЕ ТИ ФИ ЛО ЗОФ СКИ ТЕ АТАР

Гост Та рик Aли
ФЕСТИВАЛ У УЖИЦУ

Н

аовогодишњемЈугословенскомпозоришномфестива
лу„Безпревода“,којисеодржавауУжицуод7.до13.
новембра,НароднопозориштеуБеоградупредстављајудве
представе–„Белакафа“А.Поповића,урежијиМиланаНе
шковића,и„МаријаСтјуарт“Ф.Шилера,урежијиМилоша
Лолића.СлогановогодишњегфестивалајеХамлетоварепли
ка:„Ововремејеискочилоиззглоба“,аселекторисуБојан
Муњин и Зоран Стаматовић. О наградама „Ардалион“ ће
одлучивати петочлани жири на челу са редитељем Дејаном
Мијачем.
Р.П.Н.

Н

акон врло успе
шне прве сезо
не Филозофског
театра, који На
родно позори
ште у Београду реализује у са
радњи са Хрватским народним
казалиштем из Загреба, нова се
зона почиње гостовањем једног
од најзначајнијих лево оријенти
саних интелектуалаца данашњи
це – Тарика Алија. До сада, го
сти Филозофског театра су били
Франко Бифо Берарди, Срећко
Хорват, Рената Авила и Џулијан
Асанж.

ТарикАлијебританскиинте
лектуалац пакистанског порекла,
писац, новинар, синеаста, поли
тички активиста и уредник часо

П

ети„Филозофските
атар“ћесеодржати
31.октобра2016.наСцени
„Раша Плаовић“ у 20.30.
РазговорводеСрећкоХор
ватиМајаПелевић.Ула
зницесураспродате,алиу
фоајеу ће бити емитован
директнипренос.

писа „New Left Review“. Рођен у
пакистанском граду Лахоре, ко
ји је у то време био под британ
скомуправомусаставуИндије,и
због својих опозиционих ставова
према пакистанској диктатури
шездесетих година, проналази
стални егзил у Великој Британи
ји. Студирао је на Оксфорду, а
шездесетих година је важио за
икону студентских протеста ши
ромсвета.Познатјекаожестоки
критичар рата у Вијетнаму и по
врло радикалним погледима на
блискоисточне и централноазиј
скекризе.Ауторјемногобројних
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завршити као Иванов
света га играју само врхунски
глумци. Када упоредите себе
и тог „антихероја“, где су вам
се путеви укрштали, а где разилазили?
Увечесмоувекбилинаистом
путу,аондабисмосеујутрурази
шли.Шалимсе,наравно.Започе
так, покушао сам да га разумем,
наравно,каоисвеосталеликове
које сам играо. Међутим, овде је
све много компликованије, јер
је драмска структура невидљи
вија. Из тих разлога, вероватно,
није ни постављан тако често, а
још ређе је био успешан. Сцен
скопостојањеИвановајенанеки
начин веома инферироно, јер да
би га описао, мораш се послу
жити неким екстровертним на
чинима. Иванова, као и читаву
представу,тешкојерадитијерје
неопходно да се помире његова
интровертност и импулсивност.
То је скоро немогуће. Таман по
мислиш: да, он је јако нервозан,
експлозиван, а онда, на следећој
проби, схватиш да се ту ради о
неком непомичном стању у ко
јемоннеманикаквеемоцијеида
је на ивици не само депресивног
деловања, него и на ивици воље
дапомакнеруку,ногу,даповиси
глас. То је сценски веома тешко
урадити.Збогсвегатога,доноси
ти драстичне закључке у вези са
његовим темпераментом, акци
јом,брзиномидушевнимстањем
је, заиста, контрапродуктивно
и неозбиљно. Ову улогу још ни
сам избрусио до краја. Она има
контуре које су веома близу тач
ности, али и даље ми се у неким
тренуцима чини да, за мене, по
стоји нека нејасноћа самог лика.
Међутим, кад боље размислим
–којеоднас,уопште,докрајаја
сан?Оноштознамсигурно,тоје
даудраматургијијошнисамсрео

човекакојијетоликоискренкао
Иванов.
 Иванов је човек у средишту
пажње, мета оговарања, дивљења... о којем се не зна ништа осим онога што други, сасвим контрадикторно, о њему
говоре. Ко су Иванови данашњег времена?
Човечанство.Онојенараскр
шћу, као и Иванов. Човечанство
данас осећа да нема снаге ни за
шта и да је себе претоварило ра
зним стварима које, испоставило

К

ада би свако радио
најбоље што уме оно
шторади,адапритомне
спречаваоногдругогдара
ди исто, ја мислим да би
свет, за нијансу, постао
бољеместо.
се,илинисутачнеилисупробле
матичнихвредности.Човечанство
је помислило да је само себи до
вољно.Помислилоједаможесве,
а не може, јер нешто зависи и од
некихдругихсила.Човечанствоје
постало егоистично. Престало је
даволионенасупротсебе.
 Којим путем ће човечанство
да (с)крене на тој раскрсници?
Левоилидесно.Правонемо
же.Дакле,можесамодаидепре
маизлечењуилипремасамоуни
штењу.
 Као код Иванова?
Да,наравно.Тараскрсницаје
веомаопаснаичовечанствосена
њојможелакоповредити.Ипак,
дубоко верујем да ћемо се изле
чити. Не остављам могућност за
опцијусамоуништења,маданеће

то бити нимало лако. Прогнози
рам да човечанство, ипак, неће
завршитикаоИванов.
 Иванов је романтичар, идеалиста, образован и поштен
човек. Никада није клеветао
живот, борио се против зла
јер је желео опште добро свима око себе, а потом је, кад је
био у пуној снази, одузео себи живот. Да ли је то баш
морало тако да буде, и шта се
заправо догодило са човеком
који је у будућност гледао „с
поверењем с којим дете гледа
у очи своје мајке“?
Нијеморалодабуде,наравно.
Али, он једноставно није издр
жао.Жаргонскиречено,пук’оје.
Међутим,нијеонсамопук’озато
штонијевишемогаодаподноси
оноштосеналазиуњему,негои
збогтогаштојесхватиодаљуди
којимајебиоокружен,пропадају
збогњега.Кудгоддакрене,Ива
нов уноси досаду, сету и незадо
вољство. Више није имао за шта
дасеухвати.Овдејевеомаважна
та дистанца. Кад то гледамо са
сцене,звучикаокапиталнаисти
на, али кад бисмо погледали са
неке друге планете, тај проблем
би изгледао заиста смешно – не
котаможивобиће,натамонекој
планети,мучисеипитасезашто
живи.Чеховсе,заправо,игра.Он
има ту способност да нас одведе
јако близу психолошког пробле
ма, а онда нас удаљи и одједном
људе посматрамо као неке мале
мраве који филозофирају о сво
јим судбинама, без обзира да ли
су везане за паре, коцкање, хра
ну...Наравно,оноштоувекоста
јесувапајзаверомунешто,нада
и љубав. То су константе које су
важнеукосмичкомсмислу.
МикојанБезбрадица
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НОВИНА“,издањеНародногпозориштауБеограду
ОТВОРЕНАВРАТА
12.11|12.00
КОНЦЕРТИ–ФМУУМУЗЕЈУ
21.11|18.00Студентивиолине,класапроф.Маје
Јокановић
24.11|18.00Студентивиолине,класапроф.Марка
Јосифовског
29.11|18.00Студентивиолине,класапроф.Марије
Шпенглер
КОНЦЕРТ
17.11|18.00ФЛАУТАУВЕКИСВУДА–МиаБрвар,
ВалентинаСтанојевић,МилицаЈовановић,Ана
Николић(ученицеМузичкешколе„ЈосипСлавенски“)
класапроф.ЉубомираДимитријевића
ЧИТАЛИШТЕ–ПОЗОРИШТЕ
4.11|19.30монодрамаСТРАХОДЉУБАВИпо
романуЛепосавеЈовановић,уизвођењудрамске
уметницеСоњеЈауковић
15.11|19.30БраниславНушић,ПРИПОВЕТКЕ
ЈЕДНОГКАПЛАРА,уизвођењудрамскогуметника
ЗоранаЋосићаиНинеЋосић(обоа)
ДОДЕЛАНАГРАДЕ
30.11|18.00Фондација„МиланЂоковић“
Музеј Народног позоришта у Београду. Tел: 328 44 73

НАШ ЖИВАН У МУЗЕЈУ

У

МузејуНародногпозоришта,
премалом да прими све за
интересоване, 14. октобра 2016. је
отворена Изложба „Живан Сара
мандић–српскиШаљапин“.Теве
черисуонашемвеликомбасуна
дахнуто говорили његова супруга,
примадонаМилкаСтојановић,в.д.
управникаДејанСавићиауторпо
ставке и директор Музеја Драган
Стевовић. Поставка која је оства
ренаусарадњисаСлужбенимгла
сником, посетиоцима ће бити до
ступнадосрединедецембра.
Р.П.Н.

ВЕЛИКИ ЈУБИЛЕЈ

књига, међу којима
су и: „Разговори са
Едвардом Саидом“,
„Сукоб фундамен
тализама“, „Банкар
за све сезоне“, „Буш
у Вавилону“, „Обама
синдром“, „Екстрем
ни центар: Упозоре
ње“.Коаут орјесцена
ријазадокументарни
филм Оливера Стоу
на „Јужно од грани
це“ и аутор је драме
„Нове пустоловине
Дон Кихота“ у ко

јој преиспитује идентитет и дру
штвену позицију Дон Кихота у
XXIвеку,акојајепочетком2016.
изведена у Хрватском народном
казалишту у режији Паола Ти
шљарића, у сарадњи Драме ХНК
иФилозофскогтеатра.Његовсе
ријал„Исламскиквинтет“је2010.
године добио Награду „Granadil
lo“, а код нас је преведен и обја
вљенуиздању„Лагуне“.Уредник
јесајтаhttp://tariqalitv.com,нако
јемсеналазеинтервјуи,политич
ки и културни прегледи најакту
елнијихтемаданашњице.
Р.П.Н.

П

озоришненовине,јединственипозоришнимесечник
уземљиамождаиусвету,прославићесвој100.броју
МузејуНародногпозориштауБеограду.Уоквируциклуса
„Јубилеји“,упонедељак,15.новембра2016.у12сати,би
ћеуприличенократкопри
сећање на
протеклих једанаест годи
на креирања, припремања
иобјављивањаове
својеврсне хро
нике нашег на
ционалног театра,
уз дружење сарад
ника Позоришних
новина и колега из
других београдских
гласила.
Ј.С.
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ПРЕМИЈЕРА ДВА ЈЕДНОЧИНА БА ЛЕТА

Праи з ведб а „Скик ија“ Бах и пролазност

В

еризам
је
своју пуну
зрелост до
сегао у делу
Ђакома Пу
чинија, и данас свепри
сутног на свим светским
оперским сценама. У
току Првог светског ра
та, мучен помањкањем
инспирације а гоњен
потребом да ствара упр
кос општем разарању,
компонује „Триптихон“
– „Плашт“, „Сестра Ан
ђелика“ и „Ђани Скики“.
Последња од ове три
кратке опере остаће
најд уж е
и нај
ч е ш ћ е
на сце
ни. Ин
спир ац и
ју за ову
искрич ав у
к о м е д и ј у
л и б р е т и 
ста Ђоак
 ино
Форцано на
лази у Данте
овом „Паклу“.
Ову занимљиву
идеју Форцано
разгранава у изу
зетно занимљиву
сасвим оригинал
ну причу чврстог
заплета, својеврсну
комбинацију коме
дије dell’ artre и гро
теске, изразито изва
јаних ликова. Пучини
јој даје богату музичку п о т к у
брзих темпа и изузетне енергије,
са неколико незаборавних арија
и дуета. Премијера „Триптихона“
је била у Њујорку, 14. децембра
1918. Највећи успех је и тада, а и
касније имао „Ђани Скики“, који

П

осле поставке из ме
ђуратног периода,
„Ђани Скики“ се на репер
тоару нашао тек 30. јуна
2005. у извођењу Оперског
студија , у сценској режи
ји Радослава Златана До
рића и музичкој режији
Александра Коларевића,
на Сцени „Раша Плао
вић“, а потом и 21. јануа
ра 2006, као копродукција
са Театром „Перголези“
из Језија, Италија, под
диригентском палицом
Андрије Павлича, у режи
ји, сценографији и кости
мима Ивана Стефанути
ја (режију пренео Матео
Мацони).

недостатак „локалне и историј
ске боје“, а Жедрински је донео
„изванредни“ декор, „натопљен
тосканским колоризмом, који се
оцртава позадином стилизоване
Фиренце“. Изгледа да Милоше
вић није успео да прати енергет

С

је убрзо
почео да се изво
ди уз „Кавалерију“ или „Пајаце“.
На праизведби у Народном
позоришту, 16. јуна 1934, овај
оперски бисер игран је уз два
кратка балета („Јесења поема“ и
„Соната великог града“). „Скики
ја“ је режирао др Ерих Хецл, ди
риговао је Предраг Милошевић,
представа је играна у декору и
костимима Владимира Жедрин
ског, а либрето је превео Тодор
Манојловић. Улоге су тумачили:
Милан Пихлер (Ђани Скики),
Катица Јовановић (Лаурета),
Меланија Бугариновић (Зита),
Владимир Поповић (Ринучо),
Драгутин Петровић (Герардо),
Надежда Стајић (Нела), Татјана
Хитрина (Герардино), Алексан
дар Трифуновић (Бето од Сиња),
Жарко Цвејић (Симон), Станоје
Јанковић (Марко), Анита Горски
(Ческа)...
Критичари су одавали при
знање редитељу који је „убризгао
чудотворни серум“ ансамблу и
начинио једну захукталу, чврсту,
духовиту и маштовиту, чак пре
разиграну представу. Ликовима
је замеран је и вишак гротеске и
карикатуре, костимима и маски

а солистима и Орке
стром Опере, ову по
ставку припремају дири
генти Ђузепе Аквавива,
који ће водити премије
ру, и Ђорђе Станковић.
Представу режира Ана
Григоровић,
сценограф
је Мираш Вуксановић,
костимограф Катари
на Грчић Николић, а ко
реограф Дејан Коларов.
Улоге тумаче: Вук Зекић /
Алекса Васић (Ђани Ски
ки), Софија Пижурица /
Невена Павловић (Лау
рета), Дарко Ђорђевић
/ Ненад Чича (Ринучо),
Дубравка Филиповић / Је
лена Петровић (Зита),
Слободан Живковић (Ге
рардо),   Невена Матић /
Весна Марковић (Нела),
Стеван Каранац (Герар
дино), Никола Микић (Бе
то), Михаило Шљивић
(Симоне), Павле Жар
ков (Марко), Љубица
Вранеш / Наташа Ра
шић (Ђиеска), Гаври
ло Рабреновић / Ђорђе
Томић (Мр Спинелоћо),
Свето
Кастратовић
(Амантио ди Николао),
Страхиња Ђокић (Пине
лино), Предраг Глигорић
(Гучо). Премијера је зака
зана на Дан позоришта,
22. новембар 2016, а прва
реприза за четири дана
касније, уз „Кавалерију
рустикану“.

ски набој који је владао сценом,
па је његово дириговање оцење
но као „врло поуздано, само не с
толико замаха и сугестије, коли
ко би још требало“, и „доста пре
цизно, али без елана“. Солисти
су оцењени неједнако (Јовано
вићева се једина свима допала),
али иако се једним критичарима
више допадају једни певачи, а
другима – други, општи утисак
сваког рецензента појединачно
је – да је представа одлична. Па
ипак, „Ђани Скики“ је до краја
те сезоне одигран још два пута,
да би 17. јануара 1936. био обно
вљен и одигран још 2. фебруара.
Значи, укупно пет пута и – никад
више у овој поставци.
Јелица Стевановић

О

д 25. октобра 2016,
на репертоару Ба
лета
Народног
позоришта су два
нова
једночина
балета, за које либрето, кореогра
фију и режију потписује Раду По
клитару. Реч је о балетима „Жене
у d-молу“, на музику Јохана Себа
стијана Баха (Концерт бр. 1 за кла
вир и оркестар у d-молу), за који
је костиме креирао Дмитро Ку
риата, а дизајн светла Олена Ан
тохина, и „Дуга божићна вечера“,
по мотивима истоименог комада
Торнтона Вајлдера и
на музику Антони
ја Вивалдија. Кости
ме и дизајн светла
су такође креирали
Куриата и Антохина,
сценограф је Андреј
Злобин, а видео-про
дукцију
потписује
Марија Пустовалова.
Асистенти кореогра
фа су, у припреми
оба балета, били Ана
толиј Козлов, Сергеј
Кон и Ана Герус, а
репетитори Марија
Вјештица („Жене у
d-молу“) и Паша Му
сић („Дуга божићна
вечера“).
Улоге тумаче со
листи Јован Весели
новић, Дејан Коларов, Бранкица
Мандић, Ивана Савић-Јаћић, Јо
вица Бегојев, Миља Ђурић, Та
мара Ивановић, Алекса Јелић,
Милош Кецман, Тејлор Клоу... и
ансамбл Балета Народног позори
шта у Београду.
Балет „Жене у d-молу“ је први
пут изведен 18. јуна 2014. године
у балетској трупи Кијевски мо
дерни балет (Kyеv Modern-Ballet),
коју је основао Поклитару. Аутор

либрета, редитељ и ко
реограф ове представе,
каже да је одувек био
задивљен генијално
шћу Јохана Себастија
на Баха, а инспирацију
за овај балет је нашао
у Баховој полифоној
музици: „Целокупна
пластичност тексту
ре балета је у потпу
ности полифонична.
Трагична прича о не
постојећем женском
пријатељству је само

изговор за софистициране компо
зиције са мноштвом фигура и за
дирљиве дуете“, каже Поклитару.
Како се наводи у програму пред
ставе, захваљујући комбинацији
Бахове небеске музике и модерне
експресивне пластичности, завр
шница овог балета се може по
редити са трагедијом библијских
размера. Према оценама корео
графа, костимограф Дмитро Ку
риата је успео да одговори на зах

ИЗЛ ОЖ БА ГЛУМЦ А-С ЛИК АРА

Нашем Циги у част

Б

ранислава Цигу Је
ринића, првака Дра
ме Народног по
зоришта,
публика
памти   као Шекспи
ровог Макбета, Фјодора Карама
зова Достојевског, Чеховљевог
Сорина у „Галебу“, Алфреда Ду
литла у Шоовом „Пигмалиону“,
Ефраим
 а Кебота у О’ Ниловој
„Чежњи под брестовима“, потре
сног Романа Козаченка у „Мај
стору“ Роналда Харвуда, Шпиру
Клонфера у „Развојном путу Бо
ре Шнајдера“ Александра Попо
вића, Марка у „Нечистој крви“
Боре Станковића, незаборавног

Миткета у „Коштани“... по број
ним улогама у ТВ драмама и сери
јама. Мало је оних који знао да је
био и – сликар. Љубазношћу сина
Бранислава и Славке Јеринић, та
кође значајне глумице Народног
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НАГРАДА НА МЕСС-У И УЛАЗАК У ЕТЦ

живота

тев који му је он задао – односно,
успео је да репродукује атмосферу
Баховог доба. У причи је 16 глав
них женских ликова, које тумаче и
мушкарци.
Други балет, „Дуга божићна
вечера“ је, како каже Поклитару,
„балетска контемплација о прола
зности живота, пуног узалудних
и бескорисних радњи које од нас
краду драгоцене тренутке, сате и
године нашег земаљског живота.

Двоструки успех

Д

У причи се говори о историји по
родице Бајард у периоду од деве
десет година, при чему су године
представљене као низ божићних
вечера. Људске судбине промичу
представљене кроз гозбе и банке
те. Попут лептира који живе само
један дан, оне се растачу у нека
кво непостојање, не остављајући
ништа по чему бисмо их памти
ли“. Поклитару мисли да енергич
на, гротескна кореографија лако
проналази пут до сваког срца у
публици, без догматичног мора
лисања, и верује да овај балет на
води гледаоце на поређење са ли
ковима на сцени.
Савремени балетски израз ин
спирисао је наше балетске умет
нике које смо видели у потпуно
новом издању, играчком, али и
глумачком. Непревазиђена музи
ка, потпуно другачији балетски
израз, бизарна тема, смела коре
ографска решења, доносе на наш
балетски репертоар представу ко
ја ће, надамо се, привући нову пу
блику у Национални театар.
Б. Кнежевић

рама
Народног
позоришта у Бе
ограду
учество
вала је на Ин
терн ац ио н алн ом
театарском фестивалу малих и
експерименталних сцена у Са
рајеву (МЕСС), 7. октобра, са
представом „Родољупци“ Јована
Стерије Поповића у режији Ан
драша Урбана. У конкуренцији
од 19 представа из 16 држава,
освојила је Награду „Златна ма
ска“ дневног листа „Ослобође
ње“ за најбољу представу у це
лини.
Овогодишњи МЕСС је био
и домаћин тродневне Међуна
родне позоришне конференције
ЕТЦ-а, под називом „Град, по
зорница за приче о различито
сти“, у организацији Европске
театарске конвенције (European
Theat re Convention – ETC). О
питањима историје југоисточне
Европе, модернизације, и бу
дућности театра, разговарали
су представници и позоришни
стручњаци из више од 35 позо
ришних и уметничких кућа, чла
ница ЕТЦ-а, те драмски писци,
редитељи, стручњаци из области
дигиталне уметности, академи
ци, међу којима су били и Ха
рис Пашовић, Ласло Вегел, Тања
Шљивар, Дино Мустафић...
Током конференције, упри
личени су и „МЕСС маркет“
(продукцијска платформа чији
циљ је била промоција регио
налних пројеката извођачких
уметности, и успостављање ко
продукција у оквиру региона
и са земљама ЕУ), презентаци
ја пројеката сарадње у области
уметности неколико позоришта,
чланова ЕТЦ-а, радионице, рад
не сесије, те Генерална скупшти
на ЕТЦ-а.

Ивана Ненад овић, прод у
цент Народног позор ишта у Бе
ограду, одржала је врло успешну
кратк у прис тупну презентац иј у
нашег националног театра, ко
ји је на Генер алној скупштини
ЕТЦ-а званично проглашен јед
ном од нових чланиц а (уз Teat ro
Stabil e из Ђенове – Италиј а и

Народно позор иште из Тир а
не – Албаниј а), ове престижне
организације кој а промовише
европс ки театар као виталну
друштвену платформу за диј а
лог, дем ок ратиј у и интеракц иј у,
у складу са захтевима данашње
публик е и друштва кој е се ме
ња, подс тич ући друштвено ан
гаж овани, инклузивни пој ам
теа т ра који приближава европ
ско култ урн о, лингвистичко и
друштвено наслеђе публиц и и
друштву.
На крају конфер енц иј е, Ду
бравк а Вргоч, председниц а
ЕТЦ-а је сумир ала утиске: „Са
рајево је место кој е је пружило
савршену позад ину за ова три
дана заним љивих дискусиј а и
чет ири веч ери испуњене инова

тивним позор ишним предста
вама из овог дела Европе. Ми
смо увер ени да је ова конфер ен
циј а дала трај ан допринос кул
турној сцени Сар ај ева тиме што
су бројни представниц и театар а
из Европе, а неки од њих по пр
ви пут, посетили овај град.“
Ј. Стевановић

П

о оцени сарајевског
листа
„Ослобође
ње“, наши „Родољупци“
су најбоља представа на
56. МЕСС-у, а Народно
позориште је постало
члан Европске театар
ске конвенције, једин
ствене мреже европских
позоришта, коју чини
више од 40 чланица из 20
земаља, 8.000 љубитеља
театра, више од 11.000
запослених у тим по
зориштима, на хиљаде
уметника и 16.000 пред
става и догађаја сваке
године.

ШЕКСПИРУ У ЧАСТ
400 година од смрти Вилијама Шекспира

Велика сцена
18. 11. ХЕНРИ ШЕСТИ, Народно позориште у Београду
23. 11. ПЕРИКЛЕ, Шабачко позориште
25. 11. САН ЛЕТЊЕ НОЋИ, Књажевско српски театар, Крагујевац

Сцена „Раша Плаовић“
02. 11. ХАМЛЕТ, СНП, Нови Сад
03. 11. БИТИ ИЛИ НЕ БИТИ, Академија лепих уметности
26. 11. РОМЕО И ЈУЛИЈА, НП „Тоша Јовановић“, Зрењанин
позоришта, господина Вука Јери
нића, његове радове ћемо моћи да
упознамо на изложби која ће би
ти отворена у фоајеу Сцене „Раша
Плаовић“ у петак, 25. новембра

у 18.30 сати. Биће то својеврсни
омаж овом уметнику поводом де
сетогодишњице његовог одласка
са позоришне и животне сцене.
Ј. С.

ДОНОСИОЦУ КУПОНА

50% ПОПУСТА НА ДВЕ УЛАЗНИЦЕ

СПЕЦИЈАЛНА ПОНУДА – ВАЖИ ДО 2. НОВЕМБРА
ПАКЕТ УЛАЗНИЦА ЗА СВИХ ШЕСТ ПРЕДСТАВА – 1200 ДИНАРА
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IN MEMORIAM

Душ ка Сифн ио с (1933–2016)

М

ало ко је оче
кивао да ће та
мршава девој
чица, предугих
ногу и руку,
која се 1946. уписала у балетску
школу, постати једна од наших
најпознатијих балетских уметни
ца. Једино је њена професорка Ни
на Кирсанова осетила шта се крије
у Душкици, како из милоште зову
Душанку Душку Сифниос, која је
завршила Средњу балетску школу
„Лујо Давичо“ у Београду 1953. Још
као ученица, почела је да наступа у
мањим солистичким улогама у На
родном позоришту, па је један од
њених запажених успеха била Ру
жа у Pas de trois у првој поставци
„Лабудовог језера“ после Другог
светског рата, 1951. Посвећеност
балетској уметности и готово иде
алне предиспозиције – велики ра
спон, лепо извајане ноге и руке, кр
ха фигура, љупко, насмејано, лепо
лице, брзо су освојили публику и
стручњаке.
На почетку каријере Душка
је играла класичне и неокласичне
улоге у „Жизели“, „Силфидама“,
„Копелији“, „Орфеју“, „Ромеу и Ју
лији“, „Краљици острва“, „Ђаволу
на селу“ и другима. Радећи са коре
ографом Димитријем Парлићем,

ји је управо стварао
своју чувену трупу
„Балет XX века“ у
Белгији. Није јој се
напуштао Београд,
али је схватила да
уметник савремених
афинитета може ве
ома много науч
 ити
од великог балет
ског мајстора као
што је био Бежар. И
отишла је, како је са
ма изјавила – на го
дину дана, а остала
стицала је неопходно искуство у
технички беспрекорној игри, коју
је оплемењавала природном спон
таношћу свог младалачког шарма.
Уследила је тајновито страствена
Девојка у Бартоковом и Парлиће
вом „Чудесном мандарину“, којој
је удахнула истанчану драмску сна
гу. То јој је донело похвале не само
у нашој средини, већ и од страних
критичара и строге париске публи
ке приликом гостовања београд
ског Балета на отварању Теат ара
нација, 1957.
Следи успех код чувеног Лео
нида Мјасина на традиционалном
Балетском фестивалу у Италији,
где ју је запазио Морис Бежар ко

Н

апустила нас је наша
и Бежарова велика
балерина, Душка Сиф
ниос. Удружење балет
ских уметника Србије и
Народно позориште ће
уприличити „Сећање“ на
уметницу, а датум ће би
ти накнадно објављен.
десет. У Бежаровој трупи је најпре
наступила у „Пулчинели“ и „Орфе
ју“ Стравинског, затим „Концерту“
Милоа, „Укусу“ Пуерта, „Кантата
ма“ Веберна, Бетовеновој „Деветој
симфонији“, Берговој „Материји“,
„Жар птици“ и другима. Са Бежа

ровом трупом је гостовала у мно
гим земљама, освајајући симпатије
и за себе и за великог кореог рафа.
Критичар из Торина је, на пример,
написао: „Играчи Мориса Бежара
су настојали да створе везу између
игре и драмске уметности, па ако
су у томе успели, заслуга у првом
реду припада Душки Сифниос, тој
газели балета, која игра толико на
дахнуто...“
Ипак, у свету уметничке игре
ненадмашном креацијом Душке
Сифниос сматра се Бежарова вер
зија Равеловог „Болера“, коју је за
њу поставио 1961. Ни после више
од пет деценија Душкина раско
шна играчка сензибилност ни
је заборављена. Многи познати
стручњаци сматрају да доцније
интерпретаторке ове чувене Бежа
рове кореог рафије, па и Маја Пли
сецка, нису успеле да „надиграју“
нашу Душку.
Приликом припрема за про
славу 20-годишњице свога умет
ничког рада на београдској сцени,
1974, за „беог радску најдражу пу
блику“ Душка је изјавила: „Иако
сам веома реална у односу на сво
је могућности, знам да још могу и
морам да играм. Тешко се оставља
овај позив... Игра је као дрога, када
је једном окусиш, ту магију не мо

жеш лако оставити...“
Али, Душка није волела само
игру испуњену у сваком дамару
емоцијама и драматиком, она је
своје срце давала својој породи
ци – ћерки, која је позната филм
ска глумица у Француској и сину,
познатом белгијском филмском и
телевизијском сниматељу, а и њи
ховој деци, својим унуцима, који
ма се са правом поносила.
Каријеру је наставила и по на
пуштању „светлости позорнице“.
Обновила је Парлићевог „Чудесног
мандарина“ преносећи несебично
своје богато искуство млађим ко
легиницама. Примабалерина ве
дрог духа, знала је да се са озбиљ
ношћу бави поставком Малерових
„Песама о мртвој деци“, коју је
остварила крајем 2002. у „Студи
ју“ Камерне опере Мадленианум.
Са топлином женске осећајности,
она је за четири младе и таленто
ване балерине поставила соло игре
дубоког бола, које су, свака разли
чита и прилагођена појединој ин
терпретаторки, дубоко узбуђивале
и чула и дух. Управо онако како је
то она чинила, вољена и поштова
на од многих генерација балетских
уметника и љубитеља истински ис
крене уметничке игре.
Милица Зајцев

IN MEM OR IA M

Суз ан а Шув ак ов ић Сав ић (1969–2016)

У

Београду је 18. ок
тобра умрла Сузана
Шуваковић Савић,
првакиња
Опере
Народног позори
шта у Београду. Ова година је,
тако, додала још једно велико и
блиставо име у свој тужни спи
сак преминулих глумаца, певача,
балерина, све одреда значајних
интелектуалаца и талентованих
уметника. А Сузана је, опет, била
посебан део ове подједнако ро
мантичне и трагичне колоне.
Постоје међу нама људи са, ре
као бих, „вишком живота“ у себи,
неком сасвим необичном, прели
вајућом количином енергије, во
ље, виталности, страсних чежњи
и снова на јави. Са таквим лично
стима је све увек лакше поднети, а
победа и подвиг, уз њих, постају
логични и сасвим очекивани део
наше судбине.
Та и таква живота пуна, не
уморна Сузана је била Тоска,
Адријана Лекуврер, Ћо Ћо Сан
у „Мадам Батерфлај“, Микаела
у „Кармен“, Татјана у „Евгени
ју Оњегину“, Мими у „Боемима“,
Неда у „Пајацима“...  Полако, али
незаус тављиво се, временом, про

јављивало и постајало све
познатије њено име и сна
жио њен певачки статус.
Није напредовала муњеви
то, већ лагано, али природ
но и некако спонтано, пре
кроз љубав публике него
кроз неку посебну и лаку
наклоност критике...
Рођена у Мајданпе
ку пре 47 година, Сузана је
почела своје бављење му
зиком свирајући класичну
хармонику, али кад је поче
ла да пева, више није пре
стајала, а њен живот је по
стао складна пратња њеном
певачком таленту.
Али ја ћу, кад је о нашој
Сузани реч, увек памтити
једно незаборавно вече од
пре две године, код наших
заједничких пријатеља. Чи
таво вече је прошло, сећам
се, у нашем заједничком
„смејању од срца“, у ствар
но фантастичном расположењу,
без трунке ичег међусобно такми
чарског или суревњивог (а ту су
били присутни неки од најлепших
гласова наше Опере). Врхунац ве
чери представљале су генијално-

духовите имитације наше Сузане,
која је ту, без грешке, „скинула“
неке од својих најпознатијих ко
легиница, и то на виртуозан начин
свестрано талентоване и једин
ствено-шармантне глумице. Ту се,

„на малом простору“, најбо
ље и на делу могао осетити
таленат, али и душа ове вечи
те девојчице у телу истинске
оперске примадоне.
И сада, док пишем ову
носталгичну умрлицу, у се
ћању ми опет искрсавају
Сузанин нежно-мангупски
осмех и широм отворене очи
што се онако шеретски и ве
дро сјаје док се труди да нас
забави и орасположи. И то
што је тада била ТОЛИКО
ВЕСЕЛА И РАДОСНА, данас
даје посебно тужне и трагич
не одсјаје чињеници њеног
одласка са друге стране жи
вотне сцене, иза тешке и тек
спуштене завесе, тако далеко
од њене публике, њене поро
дице, колега и бројних прија
теља…
У њеном имену се, све од
рођења, тајанствено крила
СУЗА и то сада добија неки
други и потпуно другачији смисао
него раније. Сада ми се чини, под
јаким утиском ове преране смрти,
да сам и раније могао да наслутим
неку меланхоличну сенку и печат
туге на лепом и вечно младом Су

занином лицу. Као да наше уну
трашње биће боље осећа неумит
но приближавање последњег нам
часа, много снажније и раније од
нашег ума и свести. И опрашта се,
још за живота, од свих себи бли
ских и наклоњених људи...
Сузана се дуго и јуначки бо
рила са тешком болешћу што ју је
неумољиво разједала и притиска
ла изнутра. Никад се није преда
вала, дословно до последњег часа,
тражећи спасење и утеху у вери и
молитви. И „уснула је у Христу“,
није просто „умрла“, налазећи се
би место на небеској позорници,
у рајском декору и царству непро
лазне лепоте. Служећи уметности
и неуморно изводећи „музичке
радове“, наша Сузана је сада доби
ла родитељску утеху нашег правог
Оца и заслужено место у Његовом
загрљају. Сада је, Тамо Горе, више
ништа не боли, а њена душа се ви
нула увис, високо изнад последње
галерије Народног позоришта. Та
мо где нема патње, ни смрти.
Бог да јој душу прости. И да је
никада не забораве сви њени драги.
Сви које је волела и поштовала, сви
који су њу волели и дивили јој се.
Д. Бокан

ОКТОБАР 2016.
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ФЕЉТОН

ФЕЉТ ОН / ЛИЧН ОС ТИ БЕОГ РАДС КОГ БА Л ЕТА (58) / ПИШ Е МИЛ ИЦ А ЗАЈЦ ЕВ

Тамар а Полонска – заљубљен иц а класике

Т

мурни јесењи дани
пре осамнаест година
однели су заувек из
наше балетске умет
ности Тамару Полон
ску (Севастопољ, 5. фебруар 1920
– Београд 9. новембар 1998), со
листкињу педагога и кореографа
– најмлађу и последњу из уважене
плејаде руских балетских уметни
ка, који су своје знање и креације
поклањали Београду и нашим љу
битељима уметничке игре изме
ђу два светска рата. Родитељи су
Полонску као шестомесечну бебу
донели из Одесе у Београд. Отац
официр и мајка милосрдна меди
цинска сестра су своју љубимицу
васпитавали као наше дете (го
ворила је беспрекорно и руски и
српски језик), а по мајчиној жељи
је балетско класично образовање
почела још у шестој години, код
чувеног педагога Јелене Пољако
ве. Строга професорка сматрала
је малу Тамару талентованом, а
девојчица се одушевила балетом.
Уследио је ускоро и „деби“ на бе
оградској балетској сцени. Тама
ра је изабрана да буде мали лабуд
у II чину Лабудовог језера. Нешто
доцније, позната кореографкиња

Маргарита Фроман поверила је
Тамари да на првом извођењу Ли
цитарског срца Крешимира Бара
новића у Београду буде Срце Мла
дића у лирском дуету са Јеленом
Корбе (Девојачко срце).
После осмогодишњег школо
вања код Пољакове и завршене
Руске гимназије, Полонска је до
била први ангажман у Народном
позоришту у Београду, у сезони
1938/39. Била је веома поносна
што је после годину дана играња
у ансамблу успела да на дневној
представи (тада се то звало мати
не) одигра главну улогу Колумби
не у балету Арлекинаде Р. Дригоа,
у поставци Ј. Николске. Ову улогу
су иначе играле Наташа Бошко
вић и Јања Васиљева. Затим је
имала солистичке деонице у I чину
опере Јеврејка заједно са Даницом
Живановић и Јелисаветом Коле
сниковом, а у балету Франческа да
Римини је била партнерка већ ис
кусном Александру Доброхотову.
Захваљујући своме елегантном и
високом скоку, играла је мазурку
и валс у Силфидама Шопена.
Дошао је Други светски рат и
Полонска је прекинула успешно
започету каријеру у Народном

позоришту у Београду. За време
окупације је стекла диплому Ба
летског одсека при Музичкој ака
демији у Београду, у класи Наташе
Бошковић, која јој је целог живота
била узор. Вежбала је и наступала у
трупи Смиљане Мандукић. По за
вршетку рата Полонска се бавила

педагогијом у деч
јем „Родином по
зоришту“ (аутор
ка ових редова је
као њена ученица
усвајала дисципли
ну и чистоту кла
сичног балетског
стила). У матичној
кући,
Полонска
наставља да игра
солистичке улоге
у Шехерезади, По
ловецком логору, а
у аналима београд
ског Балета остала
је трајно забележе
на њена потресна
креација Румун
ке на праизведби
Охридске легенде
Стевана Христи
ћа, у кореографији
Маргарите Фро
ман. Поред осталих солистичких
рола значајна је и њена интерпре
тација Савести у балету Балада о
једној средњовековној љубави Фра
на Лотке, у поставци Пие и Пина
Млакара.
У пензију је отишла 1970. го
дине, а наставила је да се бави

педагошким радом у „Родином
позоришту“, у домовима култу
ре у Крагујевцу, Бору, Ваљеву, а
доцније и на Сицилији. Будуће
глумце у Београду и Бањалуци
је упућивала у историјске игре и
сценске кретње. Постављала је
игре у представама Позоришта
„Бошко Буха“ и Југословенском
драмском, као и у другим театри
ма у нашој земљи.
Изузетно лепе и витке фигуре,
и у зрелом добу Тамара Полонска
је увек била префињено елегант
на, младалачки живахна и заинте
ресована за збивања у балетском
свету. Она је брзом, оштроумном
и зналачком речју знала да иска
же занимљиве и многима корисне
савете о игри коју је посматрала.
Била је страсни поборник кла
сичног балета и „новотарије“ на
балетској сцени је нису занимале.
Својим ученицима је преносила
љубав према чистоти класичног
балета. Посебно их је упућивала
да изоштре очи и уши, а тиме и
свој позоришни укус, који је наша
најмлађа руска балерина истанча
них естетских критеријума него
вала до последњег дана.
(наставиће се)
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Сцен ог раф и слик ар Мил иц а Беш ев ић

К

ако бележи Годи
шњак
Народног
позоришта за се
зону 1940/41, један
од најтежих губи
така за нашу позоришну, али и
ликовну уметност „свакако је
и трагична смрт дугогодишњег
сценографа и академске сликарке
Милице Бешевић, која је поги
нула у Београду 6. априла 1941...
деби Милице Бешевић на нашој
позорници био је ‘Гопсек’, од Бал
зака-Ханзенклевера, 28. априла
1936. Од тада дала је она цео низ
комада који су сценски били од
лично постављени. Нарочито су
били запажени њени интеријери,
пуни укуса... Због њених врлина,
Милицу Бешевић је ожалило са
толико срдачног саучешћа цело
купно особље наше Куће“.
Годишњак даље доноси ве
ома занимљиву аутобиографију
ове уметнице, њено „уметничко
Вјерују“, које овде преносимо у
целини:
„Осећајући у себи вољу и љу
бав према сликарству, тако ре
ћи, још из детињског доба, могу,
углавном, и на првом месту, за
хвалити доброти нашег врло ува
женог академика Господина Уро

ша Предића, што ми се та жеља и
остварила.
Још за време Великог рата,
под окупацијом, 1916, ушла сам
у атеље Чика-Уроша Предића,
где сам, његовом познатом до
бротом, и под његовим надзо
ром, почела озбиљније да цртам,

и где сам прешла
на прве покушаје
сликања угљеном
и кредом живих
модела. А моде
ли су били управо
сјајни: пок. ЧичаИлија Станојевић,
па Госпођа Тода
Арсеновић, и још
читава
галерија
света. У то доба, и
код куће неуморно
цртам. Дечурлија
из моје улице ре
ђала се и отимала
ко ће пре да седи
као модел. Црни
хлеб, са пекмезом
од шљива, богата
је ‘плата’ тада била
за ‘седења’.
После
осло
бођења одлазим
у Загреб на Ака
демију и завршавам је 1923. год.
Пролазим тамо, кроз класе Кова
чевића, Ивековића, Ванке и Баби
ћа. Враћам се, затим, кући и још
годину дана одлазим у Београд
ску сликарску школу. После тога
добијам место у Народном музе
ју као уметнички рестауратор, а

1926. одлазим у Париз на неколи
ко месеци, где разгледам галерије
и посећујем познатије приватне
атељее.
Прво моје излагање: ‘Учество
вање на I Југословенској изложби,
после рата, 1922. год; затим, на
свим заједничким изложбама,

П

ре 75 година, у шесто
априлском бомбар
довању Београда Народ
но позориште је изгубило
сценографа и академску
сликарку Милицу Беше
вић, глумца Милоша Па
унковића, члана оперског
Хора Михаила Царикова,
суфлера Милана Баћу
Марковића, столара Дра
гутина Николића.
‘Пролећним’ и ‘Јесењим’. Моја I
колективна изложба 1931. год, у
октобру. Моја II изложба у Спли
ту, 1932. год. у септембру.
Што се тиче мојих погледа на
сликарство, уопште, држим да не
ћу рећи ништа ново. Јер, ти ‘моји
погледи’ несумњиво су погледи и
свакога интуитивнијег работника
на томе пољу: сликарство, да би

с правом носило почастан назив
уметности, треба да буде одухо
вљено, не у смислу литературе, и
неког немогућег ‘надреализма’,
већ треба да је продукт унутра
шњег посматрања, да би се и нај
обичнији предмет, у спољњем
свету, обухватио. Треба, додуше,
дати оно, и онако, како се види.
Али, дати ‘реално’, још не значи
слепо и фотографски верно копи
рање. Мислим, да је ту повучена
оштра граница између уметности
и занатства, а уметничко сликар
ство не може, и не сме, да буде
обично занатство.
Инспирисана извесном реал
ном представом, био то портре (у
случају ако није ‘поруџбина’), пеј
саж, мртва природа, или компо
зиција, увек журим за једном има
гинарном визијом да је ухватим,
док траје. Морам брзо да радим, и
одједном. Па, ипак, оно, што би се
хтело достићи, измиче, као сенка,
и зато често рупе остају ‘празне’,
тј. од слике не бива ништа.
У томе су све сласти, али и гор
чина сликара, који осећа, и који
тако осећајући проживљује своје
уметничке циљеве и напоре...“
Њене је прекинуо рат.
(наставиће се)
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