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Пред вама је 100.
број „Позори
шнихновина“,нај
тиражнијег овда
шњегпозоришног

месечника. У питању је, уистину,
редак јубилеј, аовајлистсвојуду
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 истоиме
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
– По зо ри ште 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 језапочелау
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“уређујемаларедакцијауз
помоћвеликогбројаспољних
сарадника, чији ентузијазам
и професионализам изузетно

ценимо.Јербезњих,стотогбро
ја „Позоришних новина“ не би
било.

ЖељкоХубачи
ЈелицаСтевановић

РЕЧ УРЕД НИ КА ПОВОДОМ  100 БРОЈА ПОЗОРИШНИХ НОВИНА

Дра ги чи та о ци

ИЗДАЈЕ НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ У БЕОГРАДУ
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ИН ТЕР ВЈУ | НИ КО ЛА РИ СТА НОВ СКИ

Чо ве чан ство сигурно  неће        за вр ши ти као Ива нов

ПЕ ТИ ФИ ЛО ЗОФ СКИ ТЕ А ТАР

Гост Та рик Aли

Након 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
однајзначајнијихлевооријенти
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
тичкиактивистаиуредникчасо

писа „New Left Review“. Рођен у
пакистанском граду Лахоре, ко
ји је у то време био под британ
скомуправомусаставуИндије,и
збогсвојихопозиционихставова
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

Пети„Филозофските
атар“ћесеодржати

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

ЈУ БИ ЛЕ ЈИ У ДРА МИ

Једанаест 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.новембраи„Злидуси“Достојевског,удраматизацијии
режијиТањеМандићРигонат,1.децембра2016.Честитамо!

Р.П.Н.

ЉУ БИН КА ОЛ ГИ

ОлгаОдановић,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.

НА ГРА ДЕ УБУС-А

ЈедноодпризнањакоједодељујеУдружењебалетскихумет
никаСрбије,престижнуНаграду„НаташаБошковић“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.

ФЕ СТИ ВАЛ У УЖИ ЦУ

НаовогодишњемЈугословенскомпозоришномфестива
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
одлучиватипеточланижириначелусаредитељемДејаном
Мијачем.

Р.П.Н.

После 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…

  Че хов, је дан од нај ве ћих 
драм ских пи са ца, има свој 
свет, а сва ки но ви су срет са 
тим све том је увек бес крај-
но уз бу дљив и умет ни ци ма и 
пу бли ци. Ка кав Вам је иза зов 
овог пу та упу тио?
Каоиувеккадајеонупитању

–изазовједноставности.Оночему
тежимкадарадимЧехова,јестеда
пронађем начин да ту једностав
ностживљења,која јесуштински
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.

  Ни сте се по ка ја ли?
Не.Нисамсепокајао,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.

  Ко ли ко се на ше вре ме раз ли-
ку је од оно га у ко јем је, дав-
не 1887, слав ни ру ски аутор 
но ве ла, при по ве да ка и дра ма 
пи сао „Ива но ва“? Да ли се не-
што уоп ште про ме ни ло?
Времесеникадсуштинскине

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
п л а 

сман,асдругестране,свеононај
вишештосеуњемудогоди,дого
дисеондакаданеговориништа.
Дакле, то је веома компликован
глумачки технолошки процес,
алиморампризнатидасамутоме
нашао задовољство, да још увек
имамтозадовољствоидасавели
кимнестрпљењемишчекујемсва
кунареднупредставу.

  Ива нов, ко га мно ги на зи ва ју 
ру ским „Ха мле том“, да ка ко, 
из ра зи то је ком плек сан лик 
и на по зор ни ца ма ши ром 
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Музеј Народног позоришта у Београду. Tел: 328 44 73

НОВЕМБАР2016.
ИЗЛОЖБЕ

•ПРВАПОСТАВКА
ауторЗорицаЈанковић

•ЖИВАНСАРАМАНДИЋ–СРПСКИШАЉАПИН
ауторДраганСтевовић

Чо ве чан ство сигурно  неће        за вр ши ти као Ива нов

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“.Коауторјесцена
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.

НАШ ЖИ ВАН У МУ ЗЕ ЈУ

УМузејуНародногпозоришта,
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.

ВЕ ЛИ КИ ЈУ БИ ЛЕЈ

Позоришненовине,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.

сећање на

ника Позоришних
новина и колега из
других београдских

Ј.С.

све та га игра ју са мо вр хун ски 
глум ци. Ка да упо ре ди те се бе 
и тог „ан ти хе ро ја“, где су вам 
се пу те ви укр шта ли, а где ра-
зи ла зи ли? 
Увечесмоувекбилинаистом

путу,аондабисмосеујутрурази
шли.Шалимсе,наравно.Започе
так, покушао сам да га разумем,
наравно,каоисвеосталеликове
које самиграо.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,тешкојерадитијер је
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
јенаивицинесамодепресивног
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
контурекоје сувеомаблизутач
ности, алии даљемисеунеким
тренуцима чини да, за мене, по
стоји нека нејасноћа самог лика.
Међутим, кад боље размислим
–којеоднас,уопште,докрајаја
сан?Оноштознамсигурно,тоје
даудраматургијијошнисамсрео

човекакојијетоликоискренкао
Иванов.

  Ива нов је чо век у сре ди шту 
па жње, ме та ого ва ра ња, ди-
вље ња... о ко јем се не зна ни-
шта осим оно га што дру ги, са-
свим кон тра дик тор но, о ње му 
го во ре. Ко су Ива но ви да на-
шњег вре ме на?
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

се,илинисутачнеилисупробле
матичнихвредности.Човечанство
је помислило да је само себи до
вољно.Помислилоједаможесве,
анеможе, јернештозависииод
некихдругихсила.Човечанствоје
постало егоистично. Престало је
даволионенасупротсебе.

  Ко јим пу тем ће чо ве чан ство 
да (с)кре не на тој рас кр сни-
ци?
Левоилидесно.Правонемо

же.Дакле,можесамодаидепре
маизлечењуилипремасамоуни
штењу.

  Као код Ива но ва?
Да,наравно.Тараскрсницаје

веомаопаснаичовечанствосена
њојможелакоповредити.Ипак,
дубоко верујем да ћемо се изле
чити. Не остављам могућност за
опцијусамоуништења,маданеће

тобитинималолако.Прогнози
рам да човечанство, ипак, неће
завршитикаоИванов.

  Ива нов је ро ман ти чар, иде-
а ли ста, обра зо ван и по штен 
чо век. Ни ка да ни је кле ве тао 
жи вот, бо рио се про тив зла 
јер је же лео оп ште до бро сви-
ма око се бе, а по том је, кад је 
био у пу ној сна зи, од у зео се-
би жи вот. Да ли је то баш 
мо ра ло та ко да бу де, и шта се 
за пра во до го ди ло са чо ве ком 
ко ји је у бу дућ ност гле дао „с 
по ве ре њем с ко јим де те гле да 
у очи сво је мај ке“?
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.Вишенијеимаозашта
дасеухвати.Овдејевеомаважна
та дистанца. Кад то гледамо са
сцене,звучикаокапиталнаисти
на, али кад бисмо погледали са
неке друге планете, тај проблем
биизгледаозаистасмешно–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

Када би свако радио
најбоље што уме оно

шторади,адапритомне
спречаваоногдругогдара
ди исто, ја мислим да би
свет, за нијансу, постао
бољеместо.

ЈУБИЛЕЈ
7.11|12.00СТОТИБРОЈ„ПОЗОРИШНИХ
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“
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Бранислава 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“,
Ефраима 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
нимулогамауТВдрамамаисери
јама.Малојеонихкојизнаодаје
биои–сликар.Љубазношћусина
БраниславаиСлавкеЈеринић,та
кође значајне глумице Народног

ПРЕМИЈЕРА ДВА ЈЕДНОЧИНА БАЛЕТА

Бах и пролазност живота

ИЗ ЛО ЖБА ГЛУМ ЦА-СЛИ КА РА

Нашем Циги у  част

Од25.октобра2016,
нарепертоаруБа
лета Народног
позоришта су два
нова једночина

балета,закојелибрето,кореогра
фијуирежијупотписујеРадуПо
клитару.Реч јеобалетима„Жене
уdмолу“,намузикуЈоханаСеба
стијанаБаха(Концертбр.1закла
вириоркестаруdмолу),закоји
је костиме креирао Дмитро Ку
риата, а дизајн светла Олена Ан
тохина,и„Дугабожићнавечера“,
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,авидеопро
дукцију потписује
Марија Пустовалова.
Асистенти кореогра
фа су, у припреми
обабалета,билиАна
толиј Козлов, Сергеј
Кон и Ана Герус, а
репетитори Марија
Вјештица („Жене у
dмолу“)иПашаМу
сић („Дуга божићна
вечера“).

Улоге тумаче со
листи Јован Весели
новић, Дејан Коларов, Бранкица
Мандић, Ивана СавићЈаћић, Јо
вица Бегојев, Миља Ђурић, Та
мара Ивановић, Алекса Јелић,
Милош Кецман, Тејлор Клоу... и
ансамблБалетаНародногпозори
штауБеограду.

Балет„Женеуdмолу“јепрви
пут изведен 18. јуна 2014. године
у балетској трупи Кијевски мо
дерни балет (Kyеv ModernBallet),
којујеосноваоПоклитару.Аутор

либрета,редитељико
реографовепредставе,
каже да је одувек био
задивљен генијално
шћу Јохана Себастија
наБаха,аинспирацију
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

изговорзасофистициранекомпо
зиције са мноштвом фигура и за
дирљиве дуете“, каже Поклитару.
Како се наводи у програму пред
ставе, захваљујући комбинацији
Баховенебескемузикеимодерне
експресивне пластичности, завр
шница овог балета се може по
редити са трагедијом библијских
размера. Према оценама корео
графа, костимограф Дмитро Ку
риатајеуспеодаодговориназах

Веризам је
своју пуну
зрелост до
сегао у делу
Ђакома Пу

чинија, и данас свепри
сутногнасвимсветским
оперским сценама. У
току Првог светског ра
та, мучен помањкањем
инспирације а гоњен
потребомдаствараупр
кос општем разарању,
компонује „Триптихон“
– „Плашт“, „Сестра Ан
ђелика“и„ЂаниСкики“.
Последња од ове три
кратке опере остаће
најдуже
и нај
ч е ш ћ е
на сце
ни. Ин
спираци
ју за ову
искричаву
к о м е д и ј у
л и б р е т и 
ста Ђоакино
Форцано на
лази у Данте
овом „Паклу“.
Ову занимљиву
идеју Форцано
разгранавауизу
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
идуета.Премијера„Триптихона“
је била у Њујорку, 14. децембра
1918. Највећи успех је и тада, а и
касније имао „Ђани Скики“, који

јеубрзо
почеодасеизво

диуз„Кавалерију“или„Пајаце“.
На праизведби у Народном

позоришту, 16. јуна 1934, овај
оперски бисер игран је уз два
кратка балета („Јесења поема“ и
„Соната великогграда“).„Скики
ја“ јережираодрЕрихХецл,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
дарТрифуновић(БетоодСиња),
Жарко Цвејић (Симон), Станоје
Јанковић(Марко),АнитаГорски
(Ческа)...

Критичари су одавали при
знањередитељукојије„убризгао
чудотворни серум“ ансамблу и
начинио једну захукталу, чврсту,
духовиту и маштовиту, чак пре
разиграну представу. Ликовима
је замеран јеивишакгротескеи
карикатуре, костимима и маски

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

ски набој који је владао сценом,
па је његово дириговање оцење
нокао„врлопоуздано,самонес
толико замаха и сугестије, коли
кобијоштребало“,и„достапре
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,
даби17. јануара1936.биообно
вљениодигран још2.фебруара.
Значи,укупнопетпутаи–никад
вишеуовојпоставци.

ЈелицаСтевановић

У СУ СРЕТ ПРЕ МИ ЈЕ РИ

Пра и звед ба „Ски ки ја“

После поставке из ме
ђуратног периода,

„ЂаниСкики“сенарепер
тоарунашаотек30.јуна
2005.уизвођењуОперског
студија,усценскојрежи
јиРадославаЗлатанаДо
рића и музичкој режији
Александра Коларевића,
на Сцени „Раша Плао
вић“,апотоми21.јануа
ра2006,каокопродукција
са Театром „Перголези“
из Језија, Италија, под
диригентском палицом
АндријеПавлича,урежи
ји, сценографији и кости
мимаИванаСтефанути
ја (режију пренео Матео
Мацони).

Са солистима и Орке
стромОпере,овупо

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.
Улогетумаче:ВукЗекић/
АлексаВасић(ЂаниСки
ки), Софија Пижурица /
Невена Павловић (Лау
рета), Дарко Ђорђевић
/ Ненад Чича (Ринучо),
ДубравкаФилиповић/Је
лена Петровић (Зита),
Слободан Живковић (Ге
рардо),  Невена Матић /
Весна Марковић (Нела),
Стеван Каранац (Герар
дино),НиколаМикић(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).Премијерајезака
зана на Дан позоришта,
22.новембар2016,апрва
реприза за четири дана
касније, уз „Кавалерију
рустикану“.
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НАГРАДА НА МЕСС-У И УЛАЗАК У ЕТЦ

Двоструки успех 

Драма Народног
позоришта у Бе
ограду учество
вала је на Ин
тернационалном

театарском фестивалу малих и
експерименталних сцена у Са
рајеву (МЕСС), 7. октобра, са
представом„Родољупци“Јована
СтеријеПоповићаурежијиАн
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
роднепозоришнеконференције
ЕТЦа, под називом „Град, по
зорница за приче о различито
сти“, у организацији Европске
театарске конвенције (European
Theatre Convention – ETC). О
питањима историје југоисточне
Европе, модернизације, и бу
дућности театра, разговарали
су представници и позоришни
стручњаци из више од 35 позо
ришнихиуметничкихкућа,чла
ница ЕТЦа, те драмски писци,
редитељи,стручњациизобласти
дигиталне уметности, академи
ци, међу којима су били и Ха
рисПашовић,ЛаслоВегел,Тања
Шљивар,ДиноМустафић...

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
уметностинеколикопозоришта,
члановаЕТЦа,радионице,рад
несесије,теГенералнаскупшти
наЕТЦа.

Ивана Ненадовић, проду
центНародногпозориштауБе
ограду,одржалајеврлоуспешну
кратку приступну презентацију
нашег националног театра, ко
ји је на Генералној скупштини
ЕТЦазваничнопроглашенјед
номодновихчланица(узTeatro
Stabile из Ђенове – Италија и

Народно позориште из Тира
не – Албанија), ове престижне
организације која промовише
европски театар као виталну
друштвену платформу за дија
лог,демократијуиинтеракцију,
у складу са захтевима данашње
публике и друштва које се ме
ња, подстичући друштвено ан
гажовани, инклузивни појам
театра који приближава европ
ско културно, лингвистичко и
друштвено наслеђе публици и
друштву.

На крају конференције, Ду
бравка Вргоч, председница
ЕТЦа је сумирала утиске: „Са
рајево је место које је пружило
савршену позадину за ова три
дана занимљивих дискусија и
четиривечерииспуњенеинова

тивним позоришним предста
вама из овог дела Европе. Ми
смоуверенидајеоваконферен
ција дала трајан допринос кул
турнојсцениСарајеватимешто
субројнипредставницитеатара
изЕвропе,анекиодњихпопр
випут,посетилиовајград.“

Ј.Стевановић

По оцени сарајевског
листа „Ослобође

ње“, наши „Родољупци“
су најбоља представа на
56. МЕССу, а Народно
позориште је постало
члан Европске театар
ске конвенције, једин
ствене мреже европских
позоришта, коју чини
вишеод40чланицаиз20
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

ДОНОСИОЦУ КУПОНА 50% ПОПУСТА НА ДВЕ УЛАЗНИЦЕ
СПЕЦИЈАЛНА ПОНУДА – ВАЖИ ДО 2. НОВЕМБРА

ПАКЕТ УЛАЗНИЦА ЗА СВИХ ШЕСТ ПРЕДСТАВА – 1200 ДИНАРА 

тевкојимујеонзадао–односно,
успеоједарепродукујеатмосферу
Баховогдоба.Упричије16глав
нихженскихликова,којетумачеи
мушкарци.

Други балет, „Дуга божићна
вечера“ је,какокажеПоклитару,
„балетскаконтемплацијаопрола
зности живота, пуног узалудних
ибескориснихрадњикојеоднас
краду драгоцене тренутке, сате и
годиненашег земаљскогживота.

Упричисеговориоисторијипо
родицеБајардупериодуоддеве
десетгодина,причемусугодине
представљене као низ божићних
вечера. Људске судбине промичу
представљенекрозгозбеибанке
те.Попутлептиракојиживесамо
један дан, оне се растачу у нека
кво непостојање, не остављајући
ништа по чему бисмо их памти
ли“.Поклитарумислидаенергич
на, гротескна кореографија лако
проналази пут до сваког срца у
публици, без догматичног мора
лисања,иверуједаовајбалетна
водигледаоценапоређењесали
ковиманасцени.

Савременибалетскиизразин
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
ографскарешења,доносенанаш
балетскирепертоарпредставуко
јаће,надамосе,привућиновупу
бликууНационалнитеатар.

Б.Кнежевић

позоришта,господинаВука Јери
нића,његоверадовећемомоћида
упознамонаизложбикојаћеби
тиотворенауфоајеуСцене„Раша
Плаовић“ у петак, 25. новембра

у 18.30 сати. Биће то својеврсни
омажовомуметникуповодомде
сетогодишњице његовог одласка
сапозоришнеиживотнесцене.

Ј.С.
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УБеограду 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.АСузана је,опет,била
посебан део ове подједнако ро
мантичнеитрагичнеколоне.

Постојемеђунамаљудиса,ре
каобих,„вишкомживота“усеби,
неком сасвим необичном, прели
вајућом количином енергије, во
ље, виталности, страсних чежњи
иснованајави.Сатаквимлично
стимајесвеувеклакшеподнети,а
победа и подвиг, уз њих, постају
логични и сасвим очекивани део
нашесудбине.

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“,
Недау„Пајацима“... Полако,али
незаустављивосе,временом,про

јављивало и постајало све
познатије њено име и сна
жио њен певачки статус.
Није напредовала муњеви
то,већлагано,алиприрод
но и некако спонтано, пре
кроз љубав публике него
кроз неку посебну и лаку
наклоносткритике...

Рођена у Мајданпе
купре47 година,Сузана је
почела своје бављење му
зиком свирајући класичну
хармонику,аликадјепоче
ла да пева, више није пре
стајала, а њен живот је по
стаоскладнапратњањеном
певачкомталенту.

Алијаћу,кадјеонашој
Сузани реч, увек памтити
једно незаборавно вече од
пре две године, код наших
заједничкихпријатеља.Чи
таво вече је прошло, сећам
се, у нашем заједничком
„смејању од срца“, у ствар
но фантастичном расположењу,
безтрункеичегмеђусобнотакми
чарског или суревњивог (а ту су
билиприсутнинекиоднајлепших
гласованашеОпере).Врхунацве
чери представљале су генијално

духовитеимитацијенашеСузане,
која је ту, без грешке, „скинула“
неке од својих најпознатијих ко
легиница,итонавиртуозанначин
свестрано талентоване и једин
ственошармантнеглумице.Тусе,

„на малом простору“, најбо
ље и на делу могао осетити
таленат,алиидушаовевечи
тедевојчицеутелуистинске
оперскепримадоне.

И сада, док пишем ову
носталгичну умрлицу, у се
ћању ми опет искрсавају
Сузанин нежномангупски
осмехиширомотворенеочи
штосеонакошеретскииве
дросјаједоксетрудиданас
забави и орасположи. И то
што је тада била ТОЛИКО
ВЕСЕЛАИРАДОСНА,данас
дајепосебнотужнеитрагич
не одсјаје чињеници њеног
одласка са друге стране жи
вотнесцене,изатешкеитек
спуштенезавесе,такодалеко
одњенепублике,њенепоро
дице,колегаибројнихприја
теља…

Уњеномименусе,свеод
рођења, тајанствено крила
СУЗА и то сада добија неки

другиипотпунодругачијисмисао
негораније.Садамисечини,под
јакимутискомовепреранесмрти,
дасамиранијемогаоданаслутим
некумеланхоличну сенкуипечат
тугеналепомивечномладомСу

занином лицу. Као да наше уну
трашње биће боље осећа неумит
но приближавање последњег нам
часа, много снажније и раније од
нашегумаисвести.Иопраштасе,
још за живота, од свих себи бли
скихинаклоњенихљуди...

Сузана се дуго и јуначки бо
риласатешкомболешћуштојује
неумољиво разједала и притиска
ла изнутра. Никад се није преда
вала,дословнодопоследњегчаса,
тражећиспасењеиутехууверии
молитви. И „уснула је у Христу“,
нијепросто„умрла“,налазећисе
би место на небеској позорници,
урајскомдекоруицарствунепро
лазнелепоте.Служећиуметности
и неуморно изводећи „музичке
радове“,нашаСузанајесададоби
лародитељскуутехунашегправог
ОцаизаслуженоместоуЊеговом
загрљају.Садаје,ТамоГоре,више
ништанеболи,ањенадушасеви
нулаувис,високоизнадпоследње
галеријеНародногпозоришта.Та
могденемапатње,нисмрти.

Богда јојдушупрости.Ида је
никаданезаборавесвињенидраги.
Свикојејеволелаипоштовала,сви
којисуњуволелиидивилијојсе.

Д.Бокан

Мало 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.ЈединојењенапрофесоркаНи
наКирсановаосетилаштасекрије
уДушкици,какоизмилоштезову
Душанку Душку Сифниос, која је
завршилаСредњубалетскушколу
„ЛујоДавичо“уБеограду1953.Још
каоученица,почелаједанаступау
мањимсолистичкимулогамауНа
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
балетскојуметностииготовоиде
алне предиспозиције – велики ра
спон,лепоизвајаненогеируке,кр
хафигура,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“,„РомеуиЈу
лији“, „Краљици острва“, „Ђаволу
населу“идругима.Радећисакоре
ографом Димитријем Парлићем,

стицала је неопходно искуство у
технички беспрекорној игри, коју
јеоплемењавалаприродномспон
таношћусвогмладалачкогшарма.
Уследила је тајновито страствена
ДевојкауБартоковомиПарлиће
вом „Чудесном мандарину“, којој
јеудахнулаистанчанудрамскусна
гу.Тојојједонелопохваленесамо
унашојсредини,већиодстраних
критичараистрогепарискепубли
ке приликом гостовања београд
ског Балета на отварању Театара
нација,1957.

Следи успех код чувеног Лео
нидаМјасинанатрадиционалном
Балетском фестивалу у Италији,
где ју језапазиоМорисБежарко

ји је управо стварао
своју чувену трупу
„Балет XX века“ у
Белгији. Није јој се
напуштао Београд,
али је схватила да
уметниксавремених
афинитетаможеве
ома много научити
од великог балет
ског мајстора као
штојебиоБежар.И
отишлаје,какојеса
маизјавила–наго
дину дана, а остала

десет.УБежаровојтрупијенајпре
наступилау„Пулчинели“и„Орфе
ју“Стравинског,затим„Концерту“
Милоа,„Укусу“Пуерта,„Кантата
ма“Веберна,Бетовеновој„Деветој
симфонији“, Берговој „Материји“,
„Жарптици“идругима.СаБежа

ровомтрупом јегостовалаумно
гимземљама,освајајућисимпатије
изасебеизавеликогкореографа.
КритичаризТоринаје,например,
написао: „Играчи Мориса Бежара
сунастојалидастворевезуизмеђу
игре и драмске уметности, па ако
су у томе успели, заслуга у првом
редуприпадаДушкиСифниос,тој
газелибалета,којаигратоликона
дахнуто...“

Ипак, у свету уметничке игре
ненадмашном креацијом Душке
СифниоссматрасеБежаровавер
зија Равеловог „Болера“, коју је за
њупоставио1961.Нипослевише
од пет деценија Душкина раско
шна играчка сензибилност ни
је заборављена. Многи познати
стручњаци сматрају да доцније
интерпретаторкеовечувенеБежа
ровекореографије,паиМајаПли
сецка, нису успеле да „надиграју“
нашуДушку.

Приликом припрема за про
славу 20годишњице свога умет
ничкограданабеоградскојсцени,
1974, за „београдску најдражу пу
блику“ Душка је изјавила: „Иако
самвеомареалнауодносунасво
јемогућности,знамдајошмогуи
морамдаиграм.Тешкосеоставља
овајпозив...Играјекаодрога,када
јеједномокусиш,тумагијунемо

жешлакооставити...“
Али, Душка није волела само

игру испуњену у сваком дамару
емоцијама и драматиком, она је
своје срце давала својој породи
ци–ћерки,која јепознатафилм
ска глумица у Француској и сину,
познатомбелгијскомфилмскоми
телевизијскомсниматељу,аињи
ховој деци, својим унуцима, који
масесаправомпоносила.

Каријерујенаставилаипона
пуштању „светлости позорнице“.
ОбновилајеПарлићевог„Чудесног
мандарина“ преносећи несебично
своје богато искуство млађим ко
легиницама. Примабалерина ве
дрогдуха,знала једасесаозбиљ
ношћубавипоставкомМалерових
„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
ванебалеринепоставиласолоигре
дубокогбола,којесу,свакаразли
чита и прилагођена појединој ин
терпретаторки,дубокоузбуђивале
ичулаидух.Управоонакокакоје
тооначинила,вољенаипоштова
наодмногихгенерацијабалетских
уметникаиљубитељаистинскиис
кренеуметничкеигре.

МилицаЗајцев

IN MEMORIAM

Ду шка Сиф ни ос (1933–2016)

Напустиланасјенаша
и Бежарова велика

балерина, Душка Сиф
ниос. Удружење балет
ских уметника Србије и
Народно позориште ће
уприличити „Сећање“ на
уметницу,адатумћеби
тинакнаднообјављен.

IN ME MO RI AM

Су за на Шу ва ко вић Са вић (1969–2016)
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Како 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
сценографаиакадемскесликарке
Милице Бешевић, која је поги
нула у Београду 6. априла 1941...
деби Милице Бешевић на нашој
позорницибиоје‘Гопсек’,одБал
закаХанзенклевера, 28. априла
1936.Одтададалајеонацеониз
комадакојису сценскибилиод
лично постављени. Нарочито су
билизапаженињениинтеријери,
пуниукуса...Збогњенихврлина,
Милицу Бешевић је ожалило са
толико срдачног саучешћа цело
купноособљенашеКуће“.

Годишњак даље доноси ве
ома занимљиву аутобиографију
ове уметнице, њено „уметничко
Вјерују“, које овде преносимо у
целини:

„Осећајућиусебивољуиљу
бав према сликарству, тако ре
ћи,јошиздетињскогдоба,могу,
углавном, и на првом месту, за
хвалитидобротинашегврлоува
женогакадемикаГосподинаУро

шаПредића,штомисетажељаи
остварила.

Још за време Великог рата,
под окупацијом, 1916, ушла сам
у атеље ЧикаУроша 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. Чича
Илија Станојевић,
па Госпођа Тода
Арсеновић, и још
читава галерија
света.Утодоба,и
кодкућенеуморно
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’тадабила
за‘седења’.

После осло
бођења одлазим
у Загреб на Ака

демију и завршавам је 1923. год.
Пролазимтамо,крозкласеКова
чевића,Ивековића,ВанкеиБаби
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.одлазимуПаризнанеколи
комесеци,гдеразгледамгалерије
и посећујем познатије приватне
атељее.

Првомојеизлагање:‘Учество
вањенаIЈугословенскојизложби,
после рата, 1922. год; затим, на
свим заједничким изложбама,

‘Пролећним’ и ‘Јесењим’. Моја I
колективна изложба 1931. год, у
октобру.МојаIIизложбауСпли
ту,1932.год.усептембру.

Штосетичемојихпогледана
сликарство,уопште,држимдане
ћурећиништаново.Јер,ти‘моји
погледи’несумњивосупогледии
свакогаинтуитивнијегработника
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
шњегпосматрања,дабисеинај
обичнији предмет, у спољњем
свету, обухватио. Треба, додуше,
дати оно, и онако, како се види.
Али, дати ‘реално’, још не значи
слепоифотографскивернокопи
рање. Мислим, да је ту повучена
оштраграницаизмеђууметности
изанатства, ауметничкосликар
ство не може, и не сме, да буде
обичнозанатство.

Инспирисана извесном реал
номпредставом,биотопортре(у
случајуаконије‘поруџбина’),пеј
саж, мртва природа, или компо
зиција,увекжуримзаједномима
гинарном визијом да је ухватим,
доктраје.Морамбрзодарадим,и
одједном.Па,ипак,оно,штобисе
хтелодостићи,измиче,каосенка,
и зато често рупе остају ‘празне’,
тј.одсликенебиваништа.

Утомесусвесласти,алиигор
чина сликара, који осећа, и који
тако осећајући проживљује своје
уметничкециљевеинапоре...“

Њенејепрекинуорат.
(наставићесе)

ФЕЉТОН

Пре75година,ушесто
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,столараДра
гутинаНиколића.

ФЕЉ ТОН / ЈУ БИ ЛЕ ЈИ НА ШИХ ВЕ ЛИ КИХ УМЕТ НИ КА (4) / НЕ СТА ЛИ У ВИ ХО РУ РА ТА I / ПИ ШЕ ЈЕ ЛИ ЦА СТЕ ВА НО ВИЋ

Сце но граф и сли кар Ми ли ца Бе ше вић 

Тмурни јесењи дани
преосамнаестгодина
однели су заувек из
наше балетске умет
ностиТамаруПолон

ску (Севастопољ,5.фебруар1920
– Београд 9. новембар 1998), со
листкињу педагога и кореографа
–најмлађуипоследњуизуважене
плејадерускихбалетскихуметни
ка,којисусвојезнањеикреације
поклањалиБеоградуинашимљу
битељима уметничке игре изме
ђу два светска рата. Родитељи су
Полонску као шестомесечну бебу
донели из Одесе у Београд. Отац
официримајкамилосрднамеди
цинска сестра су своју љубимицу
васпитавали као наше дете (го
ворила је беспрекорно и руски и
српскијезик),апомајчинојжељи
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.
Уследиојеускорои„деби“набе
оградској балетској сцени. Тама
рајеизабранадабудемалилабуд
у II чину Ла бу до вог је зе ра. Нешто
доцније, позната кореографкиња

Маргарита Фроман поверила је
ТамариданапрвомизвођењуЛи
ци тар ског ср цаКрешимираБара
новићауБеоградубудеСрцеМла
дића у лирском дуету са Јеленом
Корбе(Де во јач ко ср це).

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(тадасетозваломати
не)одиграглавнуулогуКолумби
неубалетуАр ле ки на деР.Дригоа,
упоставциЈ.Николске.Овуулогу
су иначе играле Наташа Бошко
вић и Јања Васиљева. Затим је
ималасолистичкедеоницеуIчину
опереЈе вреј казаједносаДаницом
Живановић и Јелисаветом Коле
сниковом,аубалетуФран че ска да 
Ри ми ни јебилапартнеркавећис
кусном Александру Доброхотову.
Захваљујући своме елегантном и
високом скоку, играла је мазурку
ивалсуСил фи да маШопена.

Дошао јеДругисветскирати
Полонска је прекинула успешно
започету каријеру у Народном

позоришту у Београду. За време
окупације је стекла диплому Ба
летскогодсекаприМузичкојака
демијиуБеограду,укласиНаташе
Бошковић,којајојјецелогживота
билаузор.Вежбалајеинаступалау
трупиСмиљанеМандукић.Поза
вршеткуратаПолонскасебавила

педагогијом у деч
јем „Родином по
зоришту“ (аутор
ка ових редова је
као њена ученица
усвајаладисципли
ну и чистоту кла
сичног балетског
стила).Уматичној
кући, Полонска
наставља да игра
солистичке улоге
у Ше хе ре за ди, По
ло вец ком ло го ру, а
уаналимабеоград
ског Балета остала
јетрајнозабележе
на њена потресна
креација Румун
ке на праизведби
Охрид ске ле ген де
Стевана Христи
ћа,укореографији
Маргарите Фро

ман. Поред осталих солистичких
ролазначајнајеињенаинтерпре
тација Савести у балету Ба ла да о 
јед ној сред њо ве ков ној љу ба ви Фра
наЛотке,упоставциПиеиПина
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,каоиудругимтеатри
маунашојземљи.

Изузетнолепеивиткефигуре,
иузреломдобуТамараПолонска
је увек била префињено елегант
на,младалачкиживахнаизаинте
ресована за збивања у балетском
свету.Онајебрзом,оштроумном
и зналачком речју знала да иска
жезанимљивеимногимакорисне
савете о игри коју је посматрала.
Била је страсни поборник кла
сичног балета и „новотарије“ на
балетскојсценијенисузанимале.
Својим ученицима је преносила
љубав према чистоти класичног
балета. Посебно их је упућивала
да изоштре очи и уши, а тиме и
својпозоришниукус,којијенаша
најмлађарускабалеринаистанча
них естетских критеријума него
валадопоследњегдана.

(наставићесе)

ФЕЉ ТОН / ЛИЧ НО СТИ БЕ О ГРАД СКОГ БА ЛЕ ТА (58) / ПИ ШЕ МИ ЛИ ЦА ЗАЈ ЦЕВ 

Та ма ра По лон ска – за љу бље ни ца класике
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