
Свечаним програмом,
у оквиру којег су до
дељена годишња при
знања, Народно позо
риште у Београду је у

уторак,22.новембра,обележило148
годинапостојања.Програмпрославе,
којијережираоБалшаЂогоаводили
Данијела Угреновић и Никола Вујо
вић,започеојепројекцијомдокумен
тарногфилмааутораПетраАнтоно
вића,укојемјесликомдочараносве
штојенауметничкомплануостваре
ноупротеклојгодини.

Каоисвакегодине,уоквирупро
грамајепрезентованималиподсет
ник везан за најбитније догађаје у
претходномпериодуукојемје,поред
представа са редовног репертоара и
бројнихгостовања,изведено10пре
мијера,каоидвепремијернеобнове.
Реч је о драмским насловима „Ма
рија Стјуарт“, „Сирано“, „Иванов“ и
„Народнадрама“,балетима„Копели

ја“, „Женеуdмолу“, „Дугабожићна
вечера“ и минијатуре „Процес или
ником овде није стало до Јозефа“ и
„Пушкин“(уоквирупрограма„Мла
дикореографи“),теоперама„Отело“,
„Бастијен и Бастијена“ и „Служавка
господарица“. Опере „Плашт“, „Се
страАнђелика“и„ИталијанкауАл
жиру“, доживеле су премијерне об
нове.

Представе су учествовале на ви
шедомаћихииностранихфестивала,
накојимасуосвојенебројненаграде.
„Белакафа“јепроглашеназанајбољу
представу на Сусретима позоришта
БиХуБрчкоДистрикту,а„Родољуп
ци“ за најбољу представу на Дани
ма комедије у Јагодини и на Првом
фестивалу „Позоришно пролеће“ у
Шапцу.„Родољупцима“суприпалаи
следећапризнања:Специјалнанагра
дазаколективнуигрунаДанимако
медије,НаградаОкруглогстолакри
тике Стеријиног позорја за најбољу

представу, Признање за преданост
колективној игри на Данима сатире
Фадила Хаџића, Награда „Златна
маска“ дневног листа „Ослобо
ђење“ за најбољу представу у
целининасарајевскомМЕСу
иНаграда занајбољупред
ставууцелининаФести
валу„Вршачкапозори
шнајесен“.

Награда „На
таша Бошковић“,
коју УБУС доде
љује за најбољу
интерпретацију
класичног или
неокласичногсти
лауобластибалетске
уметности, припала
је групној нумери из
представе„Копелија“,
за деоницу под на
зивом „Сванилдине
пријатељице“.Нела

Михаиловићјепроглашеназанајбо
љу глумицу на Међународном фе

стивалу малих сцена и моно
драмеуИсточномСарајеву,

анеколикомесецикасније,
добила је и Награду жи
рија публике за најбољег
глумца вечери на Глу

мачким свечаностима
„Миливоје Живано
вић“. На истом фе
стивалу, Павлу Је
ринићу је припала
Награда стручног
жиријазанајбољег
глумца вечери. На
да Шаргин је прва
добитница Награде

„Ружица Сокић“, а
потом су јој уручена и

друга значајна признања.
(наставакнастр.2и3)

УРУ ЧЕ НЕ НА ГРА ДЕ И ПРИ ЗНА ЊА ПО ВО ДОМ ДА НА НА РОД НОГ ПО ЗО РИ ШТА

Светионикнашекултуреиуметности

НОВЕМБАР 2016. ГОДИНА XII, БРОЈ 101

ИЗДАЈЕ НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ У БЕОГРАДУ



2 ПОЗОРИШНЕ НОВИНЕ НОВЕМБАР 2016.

ПО ХВА ЛЕ

Похвале На
родног позо

ришта ове године
су добили: Редак
ција ,,Позоришних
новина“; Видео
студио Народног
позоришта за 25
година успешног
рада; уредник веб
сајта Микојан Без

брадица; драмски уметници Соња Кнежевић, Сена
Ђоровић,АнастасијаМандић,ХанаСелимовић,Боја
на Стефановић, Ана Мандић, Сузана Лукић, Милош
Ђорђевић,НенадСтојменовић,ЗоранЋосић,Никола
Вујовић,УрошЈаковљевић,организаторуДрамиНа
талија Игњић, суфлер у Драми Даница Стевановић,
инспицијентиуДрамиСањаУгринићМимицаиМи
лошОбреновић;балетскиуметнициТеодораСпасић,
Ивана Савић Јаћић, Бранкица Мандић, Никола Бјан
ко,организаторБалетаБранкицаКнежевић;чланОр
кестраАлександраДимитријевић,члановиХораМаја
ЖивковићиНенадИванковић; сликарСрђанПуше
љић, мајстор маске Драгољуб Јеремић, мајстор тона
НебојшаКостић,миксерсветлаИгорВукојевић,тапе
тар Ненад Станојловић, кројачи Зорица Митровић и
ЗорицаЈовановић,гардеробериЉиљанаСтојиљковић
иРадивојеЂурђевић,шефреквизитеДејанЈанковић,
декоратери Бојан Антонијевић, Емил Ахметовић и
ЖиворадПетровић,бравармонтерМилинкоРадова
новић, мајстор одржавања Чедомир Цалић, секретар
у Сектору С.О.П. Силвана Петровић, заменик шефа
вешерајаБожанаСмиљковић,радникуфотокопирни
циАлександарЛудајић.

ЗЛАТ НЕ ЗНАЧ КЕ

Традиционално
признање за 20

година ангажмана
у Народном позо
ришту ове године
су добили: оперски
уметници Јасмина
ТрумбеташПетро
вић, Александар
Стаматовић,Влади
мирАндрић,Дарко

Ђорђевић;балетскауметницаАнђелаЂаковић;коре
петиторНевенаЖивковић,члановиОркестраГордан
Петровић,ДраганСелаковић,члановиХораСлавенка
Прстојевић, Драган Удовичић, Драган Николић; ко
стимографКатаринаГрчићНиколић;члановиТехни
ке–РадицаКомазец,ДаниелаЖига,НевенаПетковић,
Драгана Дрљић, Зорица Јовановић, Зоран Ђорђевић,
МаринаТрифуновић,СузанаМиловановић,Небојша
Драмићанин, Жарко Лукић, Саша Ђорђевић, Брани
слав Ђорђевић, Драгиша Момировић, Владо Марин
ковски;идругичлановиКуће–ДејанТасић,Стојанка
Мрдак,ДесимирСимовић,ВладанЈоксић.

ПЕН ЗИ О НЕ РИ

Ове године, у заслужену пензију смо испратили
драмске уметнице Наду Блам и Зорицу Мирко

вић, драматурга Славка Милановића, балетске умет
нике Милоша Дујаковића и Љубишу Пековића, чла
наХораЖиворадаИлића,шефамаркетингаЉиљану
Михајловић, правног саветника Светозара Остојића,
стручнесарадникезакадровеСпоменкуЖивковићи
МилицуЛукић,сарадниказабезбедностиопштепо
словеМирославаПупца,благајникаРајкаЧичаревића,
ликвидатора Весну Вучић, кројача Добривоја Стаме
ског,организатораизвођењапредставаИванаЈанића,
домаћина гледалишта Светислава Томовића, бравара
ПредрагаБелића.

За остварења у овогодишњој
продукцији(„Белакафа“и„Ма

рија Стјуарт“), Нада Шаргин је
проглашена за најбољу глумицу на
фестивалима „Позоришно проле
ће“ у Шапцу, Театар фест „Петар
Кочић“уБањалуци,Вршачкапозо
ришна јесенидобилаНаграду„Ар
далион“занајбољуженскуулогуна
Југословенскомпозоришномфести
валу у Ужицу. Првак Драме Марко
Николић је добитник Златног бео
чуга, Игор Ђорђевић је проглашен
занајбољегглумцаНушићевихдана
уСмедереву, аБојанКривокапић је
овенчан Наградом „Залог за будућ
ност“,занајбољегмладогглумцана
Фестивалу „Позоришно пролеће“.
НаташаНинковићједобилаНагра
дузанајбољуженскуулогунаМеђу
народном фестивалу малих сцена у
Ријецизаулогуупредстави„Прах“,
анаистојманифестацијије,заисту
представу,ЉубициМилановићуру
чена Награда за сценографију „До
рианСоколић“.ЗаулогуМајкаЈање
у представи „Бела кафа“, Олга Ода
новић је добила Награду „Љубинка
Бобић“, као и Награду „Ардалион“
заепизоднуулогунаЈугословенском
позоришномфестивалууУжицу.За
исту представу, Марини Вукасовић
Меденици је уручен „Ардалион“ за
најбољу костимографију, а нешто
ранијеиНаградазанајбољегкости
мографа на Театар фесту „Петар
Кочић“. Нада Шаргин је добитни
ца и Златне значке КПЗ Србије, а
осим ње, ово признање је уручено
и њеном колеги Бојану Кривокапи
ћу, балетском уметнику Александру
Илићу и прваку Опере Јанку Сина
диновићу.

Андраш Урбан је освојио две
Стеријине награде – за режију и за
сценографију Стеријиних „Родољу
баца“, док је композиторки Ирени
Поповић Драговић, за исту пред
ставу,урученаСтеријинанаградаза
оригиналну сценскумузику.НаВр
шачкојпозоришној јесени,Предраг
Ејдус је добио Награду за најбољег
глумца,аМилошЂуровић–Награ
дузамладогглумца.

Првак Балета Константин Ко
стјуковдобиојеНаграду„БраћаКа
рић“уобластикултуреиуметности,
његовомколегиКонстантинуТешеи
припала је Награда „Милорад Ми
шковић“, а првакиња Опере Јелена
Влаховићпосталајепрвадобитница
оперске Награде Фондације „Бреда
Калеф“.

БранкоВидаковићјепроглашен
за најбољег глумца на Театар фесту
„ПетарКочић“,аАдаРаспорјеосво
јила Другу награду на Интернаци
оналном такмичењу MYSLPOTOK
за класичан балет и кореографију у
Кијеву. Првакиња Опере Јадранка
Јовановићовогодишњиједобитник
Изузетне Вукове награде, као и На
граде „Димитрије Митриновић“ за
изузетан допринос српској култури
и очувању лепих уметности, док је
првак Драме Игор Ђорђевић добио
НаградуФестивала„Градтеатар“Бу
двазадрамскостваралаштво.

У току прошле сезоне смо обе
лежили јубилеје: „Риголето“ је про
славио15.рођендануовојпоставци,
абалет„Успаваналепотица“јеоди
гран поводом 20 година од преми
јере. Прославили смо и 400. изво
ђење балета „Лабудово језеро“, 200.
извођење комедије „Ковачи“, 100.
извођење дуодраме „Мали брачни
злочини“,адрамскепредставе„Ста
клена менажерија“, „Женски орке
стар“, „Бизарно“ и „Хенри Шести“
ималесусвоја50.извођења.

Народно позориште је наста
вило да негује сарадњу са домаћим
и иностраним театрима – у Опери
и Балету су гостовали реномирани
уметници из иностранства, а наста
вљенјеипројекат„Младикореогра
фи“.

У Музеју Народног позоришта
су,поредредовнихпрограма,оства
рене изложбе „Радмила Бакочевић
–НезаборавнаНорма“и„ЖиванСа

рамандић – српски Шаљапин“ чији
аутор је Драган Стевовић, изложба
„Млади костимографи“, те госту
јућа поставка о глумици и певачи
ци Народног позоришта – Теодори
Боберић Арсеновић, аутора Јелене
Пауљев.

Нажалост, период од прошлог
Дана позоришта ћемо памтити и
потомештосунасзаувекнапусти
ли:првакињаДрамеМираСтупица,
примабалерине Катарина Обрадо
вићиДушанкаСифниос,првакиње
Опере Марика ПецГалер и Сузана
ШуваковићСавић,првакОпереЗво
нимир Крнетић, глумац Србољуб
Срба Милин, солиста Опере Тома
Јовановић,моделаробућеМиланРа
кићифинансијскиреферентДраган
Мркшић.

Унаставкупрограма,присутни
ма су се обратили министар култу
реиинформисањаВладеРепублике
Србије,господинВладанВукосавље

вић,идомаћинпрославе,в.д.управ
ника Народног позоришта Дејан
Савићкојије,измеђуосталог,казао
дамујевеомадрагоштојенапокон
формиранУправниодборНародног
позоришта, који је дан раније одр
жао своју прву седницу: „Народно
позориштејеконачнодобилоУОпо
својој мери... Људи који сачињава
јуУОсадаимајупредставуозначају
институције на чије чело су дошли.
Један од првих задатака Народног
позориштабићедасестањесауправ
ником доведе у склад са законом и
статутом“,казаојеСавићинагласио
дајепрвадужностсвихкојиНарод
номпозориштумиследоброда„са
чувајуњеговпрофил,препознатљив
начин рада и систем делатности“.
Упозориоједа„проблемпредставља
обавезаукидањадодатногзапошља
вања, али ми као државна институ
ција поштујемо систем ове земље.
Народнопозориштејеупретходном
периодуугасилочак111раднихме
ста и сада се налазимо на граници
издржљивости функционалног оп
стајања. Намера нам је да Народно
позориштеостанесветиониккулту
реиуметностикакоуСрбијитакои
урегиону“,рекаојеСавић.Истакаоје
даНароднопозориштемораимати
уметничку,едукативнуистваралач
ку мисију у друштву: „Ми себи не
можемо да дозволимо да спустимо
ниво својих представа или да сма
њимообимуметничкепродукције...
Народно позориште са својих 1000
места на две сцене дневно, мора да
будестубнашекултуре,јертооднас
тражепосетиоци.Вишеод150хиља
да људи годишње посети Народно
позориште и ми морамо да имамо
високнивопродукције“.Савићједа
ље истакао да Народно позориште
чекапрослава150годинапостојања
идасесаприпремамавећзакаснило:
„Каоштотобивакоднас,свећемо
стићи у последњи час... Јубилеј 150
годинаНародногпозориштаумно
гоме надилази нашу културу. То је
значајандржавнидатумзаСрбијуи
такоћемосепремањемуопходити“,
навеоје.Савићјеподсетиодасепо
следњихгодиначестопричакакоће
сенаместутржногцентра„Стакле
нац“изградитиновасценаНародног
позоришта: „То треба да буде нова
дворана Народног позоришта која
једнакотребадаслужииградуина
ма.Техничкиопремљенипростору
којем ми можемо да правимо веће
сценскеспектакленегосада.Кадасе
та дворана изгради, моћи ћемо да
тражимо од надлежних да се сада
шњем Тргу Републике врати његов
првобитни назив Позоришни трг“.
Онјејошподсетионасвојпредлогда
Велика сцена Народног позоришта
добијеимеБраниславаНушића.„То
јеиницијативазачијеусвајањејепо
требанопштенароднииопштеумет
ничкиконсензус,јерћетоостатиза
свавремена“,рекаоје.Накрајуобра
ћања,Савићјечеститаосвимдобит
ницимананаградама,априсутнима,
посебно пензионерима, захвалио
штосудошлидаувеличајуовупро

Награда Народног по
зоришта у Београду

за најбољу представу у
оквиру репертоара Куће,
у периоду од 22. новембра
2015. до 10. новембра ове
године, припала је драми
„Марија Стјуарт“ Фри
дриха Шилера, у режији
МилошаЛолића.

НАСТАВАК СА НАСЛОВНЕ СТРАНЕ



3ПОЗОРИШНЕ НОВИНЕНОВЕМБАР 2016.

Музеј Народног позоришта у Београду. Tел: 328 44 73
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• ПРВА ПОСТАВКА 
аутор Зорица Јанковић

• ЖИВАН САРАМАНДИЋ – СРПСКИ ШАЉАПИН
аутор Драган Стевовић

славу поручивши им да су увек до
бродошлиуНароднопозориште.

МинистарВукосављевићјеиста
као да је Народно позориште једна
од свега неколико установа културе
уСрбијиукојебилокојиминистар
мора да долази са пијететом, скру
пулозноисарадошћу,нагласиоjeда
јеовде„отвориовратарукомдома
ћина,анерукомгоста“иобјаснио:
„Овдесеосећамдобро,међусвојима.
Намеранамједасеозбиљноприпре
мимозаобележавање150годинаод
настанка Народног позоришта и да
докажемо и себи и
другимаштаје
понос српске
културе“.Ву
косављевић
је подсетио
на време
кадајеосно
вано Народ
нопозориште:
„ О г р о м н и м
прег

нућем које је вишеструко надила
зило националне и буџетске потен
цијале, народ и они који су били у
прилици да одлучују, успели су да
породеизсебеједноздањекојејепо
архитектонским карактеристикама
вишеструкопревазилазилоархитек
тонски амбијент Београда. То није
биоизразпретенциозности,већна
мерадаСрбијаињенпрестониград
снажнимкорацимахватајуритамса
културним зонама у Европи“, рекао
јеВукосављевићиистакаодасмокао
друштвоуосвитXXIвекауспелида

идемоукораксанародимаи
државама који су имали

нешто срећније исто
ријскеоколности.„Ка
да је одлучено да се
Народно позориште
градикоднекадашње
Стамболкапијебиоје

томоменатукојемје,у
простору где су страда

ли невини људи, почео да
сеградихрамсрпскекултуре.
Прошло је 148 година од ка

датајхрамсијаиодолева
епохамаиисторијским

изазовима. На хо
ризонту догађаја

у протеклих век
и по, Народно
позориштени
је имало чега

да се сти
ди, а

и м а 

ло је и те како чиме да се поноси.
УвекјенасцениНационалногтеатра
могаодасепрепознадухкласицизма
или модернизма, у зависности од
представа које су игране“, подсетио
јеВукосављевић.Министарјеуказао
дакакавгодбудедухвременаикул
туре у годинама које долазе, посто
јање Народног позоришта предста
вљаће неопходност о којој не треба
трошитиречи: „Акобиседесилои
тодасенаовојсценииграјуСофо
кле,Еурипид,Есхил,Шекспир,Сте
рија,Нушићидругинашиисветски
класици само за једног заинтересо
ваногпосетиоца,овопозориштеће
идаљебитикултурнојезгроизкојег
ће сеподићислава српскекултуре“,
рекаојеВукосављевић.Онјеуказао
даизборновогУправногодбораНа
родног позоришта показује наме
ру Министарства културе да ствара
потребан амбијент за боље услове
функционисања установа културе.
„Очекујемо од УО много, у окви
ру његових овлашћења. Очекујемо
много од запослених и управника
даучинесвештомогу,дарадесвој
посаонајбољештомогу.Минећемо
препуститиНароднопозориштеси
туацијиукојојнећебитифинансиј
скеподршке.Некестваривезанеза
Народно позориште регулисаћемо
у стратегији културне политике на
којој сада радимо“, најавио је Вуко
сављевић.

У наставку свечаности, додеље
насубројнапризнања,међукојима
и Печат Народног позоришта, који
се, по одлуци управника, додељује
поводомпосебногдоприносаживо
туирадуНародногпозоришта.Ове
године,добитницисупрвакБалетаи
кореографВладимирЛогуновидра
матургСлавкоМилановић.

Плакету поводом значајних ак
тивности у раду Народног позо
ришта добили су примабалерина и
кореографЛидијаПилипенко,заце
локупнидоприносбалетуНародног
позоришта,иИталијанскиинститут
закултурууБеограду.

По одлуци Управног одбора,
НаградеНародногпозориштазавр
хунскоуметничкоостварење,доби
лисупрвакињаДрамеНадаШаргин
(заулогуенглескекраљицеЕлизабе
те у представи „Марија Стјуарт“ и
за улогу Ане Петровне у представи
„Иванов“), глумац Бранко Видако
вић (за улогу Лебедева у представи
„Иванов“), првакиња Балета Ана
Павловић(заглавнуулогуубалету
„Копелија“), целокупни ансамбл

представе „Жене у dмолу / Ду
га божићна вечера“, првакиња

Опере Александра Ангелов (за
висок уметнички допринос у
представи „Италијанка у Ал
жиру“), костимограф Ка
тарина Грчић (за изузетан
уметнички и радни допри
носуСекторутехнике),Та
њаМандићРигонат(заре
жију представе „Иванов“)
и Ненад Стојменовић за
глумачкаостварења.

МикојанБезбрадица

СА ВИЋ У ИТА ЛИ ЈИ

МаестроДејанСавић јесавеликимуспехомдириговао
Моцартову„Чаробнуфрулу“наотварањуоперскесе

зонеиталијанскогТеатра„КарлоГолдони“,уЛиворну.Пред
препуномсаломодушевљенепублике,стручњакаиприпад
ника музичке индустрије из целе Италије и многих сусед
них земаља, Савић је руководио регионалним Оркестром
Тоскане,једнимоднајбољихуИталији,иуглавноммладим
али већ афирмисаним певачима из Италије, других европ
скихземаљаиЈужнеАмерике.Представа,којукаоредитељ,
костимограф и сценограф потписује чувени Линдзи Кемп,
приказиваћесеиупозориштимауПизи,Лукииналетњем
фестивалууТрапанијунаСицилији.Усвојствув.д.управни
каНародногпозоришта,Савићјеразговараосагенералним
директором театрадомаћина о могућностима сарадње два
позоришта у областима драмске и оперске, а нарочито ба
летскепродукције.

Р.П.Н.

ЗА ВР ШНИ ЦА ТУ РИ СТИЧ КЕ СЕ ЗО НЕ

МузејНародногпозориштавећдвегодинеуспешноса
рађујесаагенцијом„PremiumTоurs“,прекокојејенаш

националнитеатарсамоовегодинепосетиловишеод1200
туристаизцелогсветакојикрузеримапролазекрозБеоград.
Уз обилазак зграде и причу о Народном позоришту, посе
тиоцесвакипуточаракратакконцертполазникаОперског
студија,којиупросторијамаМузејаприредемладипевачи.
За крај сезоне, сви овогодишњи учесници ће 16. децембра
приредитиНовогодишњиконцерт.

Р.П.Н.

 

ИЗЛОЖБА – отварање 
15. 12 | 18.30 „РОМЕО И ЈУЛИЈА“ НА СЦЕНИ НАРОДНОГ 
ПОЗОРИШТА У БЕОГРАДУ – ДРАМА И БАЛЕТ (јубилеји 
Шекспира, Прокофјева и Парлића), аутори Мирјана 
Одавић и Јелица Стевановић
 
ОТВОРЕНА ВРАТА
10. 12 | 12.00

КОНЦЕРТИ 
9. 12 | 18.00 ПРЕДСТАВЉАМО МЛАДЕ – виолончелисти 
М.Ш. „Војислав Вучковић“
16. 12 | 18.00 НОВОГОДИШЊИ КОНЦЕРТ – Оперски 
студио „Борислав Поповић“ 
23. 12 | 18.00 ВЕЧЕ АРИЈА И СОЛО ПЕСАМА – Катарина 
Радовановић, сопран; Стеван Каранац, тенор; Дијана 
Ђорић, клавир 
27. 12 | 18.00 МУЗИКА НА ЖИЦАМА – Галина Ђорђевић, 
виолина; Соња Радојковић, клавир 

СЕЋАЊЕ 
13. 12 | 18.00 ДИМИТРИЈЕ ПАРЛИЋ, КОРЕОГРАФ (1916–
2016), у организацији Удружења балетских уметника 
Србије 

КОНЦЕРТИ – ФМУ У МУЗЕЈУ
7. 12 | 18.00 Катедра за дувачке инструменте
10. 12 | 18.00 Студенти на малој харфи, класа ван. проф. 
Милене Станишић
21. 12 | 18.00 Студијски програм за виолину, класа ван. 
проф. Иване Аћимоски Жикић
22. 12 | 18.00 Студијски програм за виолу, класа доцента 
Немање Маријановића 
26. 12 | 18.00 Студијски програм за виолину, класа 
доцента Марије Мисите 
 
ЧИТАЛИШТЕ–ПОЗОРИШТЕ 
8. 12| 19.30 монодрама НЕ ЗНАШ ТИ ЊИГ Матије 
Бећковића, у извођењу првакиње Драме Народног 
позоришта Соње Јауковић
17. 12 | 19.30 Бранислав Нушић, ПРИПОВЕТКЕ ЈЕДНОГ 
КАПЛАРА, у извођењу драмског уметника Зорана 
Ћосића и Нине Ћосић (обоа)
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ТРИ ПИ ТА ЊА ЗА БРАН КА ЈЕ РИ НИ ЋА

Надатисе,менијеравноседети

Утокусупробе„Елек
тре“ Данила Киша,
урежијиИвеМило
шевић. Тим пово
дом разговарамо са

Бранком Јеринићем који тумачи
улогуСтрофија.

Како коментаришете чиње
ницу да се дела Данила Киша,
било драмска или прозна у ви
ду драматизација, изузев једног
превода Кеноових „Стилских
вежби“, никада нису изводила
на сцени Народног позоришта у
Београду?

Чињеница да ништа од ве
ликих дела Данила Киша, било
драмских или прозних, ни један
бриљантни превод осим помену
тог,илипрепев,даниједанњегов
великироман(којисе,увремену
у којем је настао, својом актуел
ношћу готово сам нудио) није
драматизован за сцену Народног
позоришта нити на њој одигран,
свакакоспадауозбиљнупрограм
скуирепертоарскугрешкуигруб
превид националне куће. Али, с
обзиромдајетаквихгрешакаби
ло одиста врло мало, да је наша
кућа ретко мимоилазила велика
изначајнадела,тедаје,углавном,
имала пристојан рефлекс спрам
новонасталих добрих дела, ми
шљењасамдабиовуврступропу
ста пре ваљало крстити као ома
шку.Побројности,таквеомашке
не захтевају ни прсте једне руке.
Мадасуозбиљне,свакако.

Е, сад, зашто је тотако?Како
сутаквеомашкебилемогуће?За
штосуседесиле?Ја,засебе,имам
неколико одговора на та питања.
Али ту већ постоји и неколико
проблема да се одговори јавно
дефинишу и саопште како тре
ба:једанодговор,напросто,неби
био тачан. Други би, можда, био
неучтив? Неки одговор би неког,
може бити, омаловажавао? Опет
би се, можда, нешто неправедно
прејудицирало?Некоутоменеби,
објективно,имаоникаквогуделаа
био би неправедно оптужен. Не
комбисеучинилодасеводика
ква кампања спроћу њега. Ко то
каже,котолаже,датајитајније
знаоиданијеимаокуражи?

И још нешто. Тужна је коин
циденцијадајевеликиписацпре
минуооногдана,15.октобра1989.
године,башистогкадјеНародно
позориште,наконтригодинеиз
бијања, славило повратак у своју
обновљенукућу.

Дакле,дабомедајенајбољеда
данас, пре и после и изнад свега,
ускликнемоодсрећештоједанод
најзначајнијихсрпскихписаца,на
највећаврата, ступанасценуНа
ционалногтеатра!

Кишову верзију Еврипидо
ве „Електре“ својевремено су де

финисали као „балкански еп о
заточеницима мржње“. Неки су
је чак доживљавали као темељ
ни увид у ауторову антиципа
цију крвавог расплета криза у
овим крајевима, генерисаних у
другој половини прошлог века,
тражећи упориште за ову тезу у
Кишовом поступку заоштрава
ња односа ликова који показују
широку палету деструктивности
страсти,којепаккаодасуусађене
уподсвест,дубоко,саонестране
разума. Како ви данас тумачите
ово ремек дело домаће драмске
литературе?

Ух...НакојеодВашихнеколи
копитања,уовомједномкојесте
поставили, да се прво одговори?
Мождајенајбољенасумично.Не
штоћесевећукомпоновати.

Дакле,убеђенсамдауживоту
нормалног човека не постоје де
структивнија осећања, можда је
боље рећи тежи и гнуснији наго
ни, него што су мржња и освета.
Одакле потичу и куда нас воде?
Докле нас доводе и по коју цену,
мождајенајзначајнијепитање.

Да не лутамо даље, него да
се дохватимо самог дела. Дакле,
млађахни Орест, син који треба
да убије мајку да би осветио оца,
и сам дуго жуди за тим чином, у
трену пред извршење, ипак зава
пи:„Убитимајку–зарјемудрост
утом?Крвзакрв.Окозаоко.Зуб
зазуб.Главазаглаву.Гробзагроб.
Исветакоукруг.Данасмени,су
тра теби. Мач и плач. Дивних ли
законаљудскихибожанских!“

Да подсетимо, преми
јера јебилапре једа
наест година, 4. но
вембра2005.Превод
Кирила Тарановског

језички је адаптирала др Љиљана
Мркић Поповић која потписује и
сценски говор, драматург је био
Славко Милановић, композитор
Мирољуб Аранђеловић Расин
ски, а сценски покрет је поставио
ПјерРајковић.Премијерусуигра
ли: Нада Шаргин (Агафја),Љиља
наБлагојевић (Арина),НадаБлам
(Фјокла), Михаило Лађевац (Пот
кољосин),ВладанГајовић(Кочкар
јов),ЉубомирБандовић(Кајгана),
Зоран Ћосић (Анучкин), Борис
Пинговић (Жевакин), Лепомир
Ивковић(Степан),ДејанаМилади
новић(Дуњашка).

Михаило Лађевац је за улогу
Поткољосина добио Награду На
родног позоришта, а представа је
сазапаженимуспехомигранаина
фестивалима: на Данима Зорана
Радмиловића 2005. године „Же
нидба“ је, по мишљењу публике,
биланајбољапредстава,аЛађевац
јеосвојио„Златнибрк“;наДанима
Миливоја Живановића 2006, Ла
ђевацјеосвојиоНаградустручног
жирија, а Нада Шаргин Награду
публике, док је на Данима коме
дије 2007. Нада Шаргин освојила
„Ћурана“, Михаило Лађевац На
градуВечерњихновостизанајбо
љег младог глумца, а Борис Мак
симовић и Миланка Берберовић
добилиНаградезанајбољусцено
графију и костимографију. Пред
става је учествовала и на Првом
фестивалу„Балканскопозоришно

пространство“уСанктПетербургу
2007.СлавенкоСалетовићјеовом
режијом освојио најпрестижније
признање–Награду„БојанСтупи
ца“(2007).

Својепедесетоизвођењепред
ставајепрославила26.марта2008,

анепосреднопослесвогпетогро
ђендана, 14.
јануара 2011,
одиграна је и
стота реприза.
Током једа
наест година
сценског тра
јања, било је и
изменауподе
ли.Тако,улогу
Агафјеод2013.
тумачи Калина Ковачевић, улогу
Арине Пантелејмонове је најпре
преузелаСоњаКнежевић,апотом
ДанијелаУгреновић;улогуПотко
љосина је уз Лађевца једно време
играо и Иван Зекић, а од јануа
ра2013. јетумачиПавлеЈеринић;
једновремесусеуулозиСтепана
смењивали Лепомир Ивковић и

Гојко Балетић, а у улози Кајгане
Љубомир Бандовић и Лепомир
Ивковић–дабиихконачнопре
узелипотоњи.УлогуКочкарјоваје
дуготумачиоМилошЂорђевић,а
од2014.јујепреузеоБојанКриво
капић.Својепремијернеулогесуу

свих150представатумачилиНада
Блам, Зоран Ћо
сић, Борис Пин
говић, а Дејану
Миладиновић (од
скора Гајдаш), на
последњој пред
стави пред овај
великијубилеј,за
менила је Бојана
Бамбић.

Представу је
на матичној сцени и на гостова
њимауСтудентскомграду,Зему
ну, Зајечару, Панчеву, Јагодини,
Костолцу, Врању, Руми, Неготи
ну,Трстенику,Кладову,Лесковцу,
Аранђеловцу,каоиуБечу,Тирани
иСанктПетербургу,виделоскоро
40.000гледалаца.

ЈелицаСтевановић

ЈУ БИ ЛЕЈ У ДРА МИ

150.Женидба

Малојепредставако
је се могу похвали

ти150.извођењем.Од28.
новембра, Гогољева „Же
нидба“ у режији Славен
ка Салетовића, на Сцени
„Раша Плаовић“, постаје
једнаодњих.

Народнопозориште
је,маломсвечано
шћукојаје16.но
вембрабилаупри
личена у Музеју

Народног позоришта, прославило
стотибројсвојих„Позоришнихно
вина“. Присутнима се најпре обра
тио главни уредник овог листа,
Жељко Хубач, кратким присећа
њемнаскромнепочеткеиједанаест
годинадугпутдоданашњегмесеч
ника богатог садржаја и савреме
ногдизајна.Његовзаменик,Јелица
Стевановић,поменулајепретходне,
мање или више успеле покушаје
нашег националног театра да пу
бликује своја периодична издања.
Њихдвојесузахвалиличлановима
малобројнередакцијеиприсутним
алииодсутнимсарадницима,затим

ш т а м п а 
рији„Бор
ба“узчију
помоћ су
о б ј а в љ е 
на прва
триброја,потомлисту„Политика“
чијиподлистаксу„Позоришнено
вине“ биле две године, а нарочито
„Вечерњим новостима“, у оквиру
којиховајлистизлазиод2008.В.д
управника Народног позоришта,
Дејан Савић, подсетио је да је он
бионачелуКућеиувремекадасу
„Позоришненовине“покренуте,те
дајевизионарскипрепознаоњихов
значајисвесрдноихподржао.Ди
ректорКомпаније„Новости“,Ратко
Дмитровић,  обећао је да ће „Ве
черњеновости“идаљесазадовољ
ством бити „носач авиона“ овом

јединственомпозоришномгласилу.
Сечењем торте завршен је офици
јелни део прославе, после којег су
члановиредакције,сарадницииго
стинаставилидружење,каоидого
вореодаљемживоту„Позоришних
новина“, ове својеврсне хронике
Народног позоришта, његових
уметника,сарадникаичланова–од
изузетног значаја за савремену де
латност нашег националног театра
алиизањеговуисторијутесходно
томе и за историју српске уметно
стиикултуреуопште.

Р.П.Н.

ВЕ ЛИ КИ ЈУ БИ ЛЕЈ „ПОЗОРИШНИХ НОВИНА“

100.број
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ТРИ ПИ ТА ЊА ЗА БРАН КА ЈЕ РИ НИ ЋА

Надатисе,менијеравноседети

На овим нашим просторима,
балканским(данетумарамодаље,
на друге континенте, на исто ће
модоћи),ништанеобично,рекло
бисе.Чак,деообичајногфолкло
ра, прадавних дана установљен
и много и опште поштован. Уз
велику дику преношен с колена

на колено. Са најчаснијим при
мерима. Породичним идолима.
Најдубље запретен у национални
мит.Опеванузгусле,напрелима
игувнима.

Справом?Незнам.Илизнам,
анесмемдаизговорим?Несмем
јернезнамкакобихјасутра?Где
је граница да се све заустави? Ко

ћепрви?Хајдетевипрви,
зашто баш ми?  Колико
временатребадапрођеда
сеопрости?Коликогене
рација?Икадсеопрости,
зар неће никад, поново
и без разлога да груне из
човека? Шта је то? Где је
то?Какостим?

Дабоме да су те стра
сти, ти нагони, ти ин
стинкти,најдубљемогуће
усађениизапретениучо
веку.Истрашнојетешко,
готово немогуће контро
лисати их. У Фројдовој
троделној санти леда, ид,

највећи и најнедокучи
вији део личности,

руководи и иници
расвимонимшто

личност испо
љава. У њему

су сви узроци
зала које чо
век чини.
Најситнија
и најбениг
нија осу
јећења у
најранијем

детињству и мла дости, вели
научник,могудовестидовеликих
експлозија и трансформација.
Сви несклади и тескобе испли
вавају на површину у свој својој
разорности и бесмислу. Она два
знатно мања, изнад површине
пливајућаделаличности,имајуу
свемутоменезахвалнудужносту
покушају да све те страсти и на
гоне приведу каквомтаквом ра
зуму и смислу, да формирају ка
квутакву категорију и етичку и
људскувертикалу.

Кад је тако са човеком, како
лијетектешкосачитавимнаро
дима, са колективним разумом?
Осврнувшисенаисторијуваско
ликогсвета,лакоможемозакљу
чити да у томе неког озбиљнијег
успехабилоније.

Икадјесветакокакојесте,а
свакакоимиленијумимајесте,зар
је потребна нека особита моћ да
сетоантиципира?Дасебацинека
племенита светлост опомене на
данашњицу?Некаособитауобра
зиља?Неверујем.ДанилоКишје
много од овог есенцијалног зла,
свевеликегубитке,осетионасво
јојкожи,дететомјош.Свуираци
оналностзла,свенајниженагоне
који генеришу зло у човеку ви
део је својим очима. И отпатио.
Касније је то поетски и високом
осећајношћу и особитим досто
јанством, у својим „Раним јади
ма“ назвао „отменошћу патње“.
Наравнодајетувећмогаодобра
но да предвиди и сасвим тачно
схватинаштаће„тосве“даизађе.

Послесвега,далијеонопростио?
Незнам, алине знамнидругии
озбиљнији разлог зашто би пи
сао,ствараотавеликадела.Опо
мена,опомена,опомена.

Уосталом, Кишов велики
књижевни узор, Бруно Шулц,
страдаојенанајбесмисленијимо
гући начин. Професора књижев
ностиицртања,док је седећина
степеницамашколеугету,нешто
скицираоипоказиваогрупиђака,
убиоје,теконако,могломусе,у
пролазу, без икаквог повода, не
мачкивојник.Имирнопродужио
даље.Каодасеништаниједого
дило.БруноШулц јеоставиоиза
себетекдвезбиркеприча.Таквих,
дагасврставајууврхсветскекњи
жевности.Акобешетајубица?

Ималинадезаразумнаовим
нашимпросторима?

Допустите, најпре, једну лич
ну нетрпељивост, одбојност, ре
каобих,прематакочестоирадо
употребљаваном појму нада. Ра
нијесамвећрекаоданезнамде
структивније осећање од мржње.
У нашој породици, сви заједно,
озбиљносмосетрудилидасетај
појам потпуно елиминише из
било какве комуникације. Други
појам који сам ја покушавао да
одбацимојестенада.Непознајем
варљивијеи,истовремено,пасив
нијеосећање.Надатисе,мени је
равно седети. Чекати. Веровати
даће.Сигурноћеакосе јакона
дам.Мождаједном,ипак,хоће.

Наравноданеће.Сигурно.
Паштадасеради?
Браво!То!Дасеради.
Дакле,штосетичеВашегпо

следњегпитања,надедаћеразум
да победи на овим просторима,
штосеменетиче,нема.Тумидаје
заправомојискуственипесими
зам. Али да се много тога може
урадитикорисногдаразумабуде
ујакојмери–дабомедаможе.И
натоме,свакако,требанепреста
но и најпреданије радити. Ради
ти. И само радити. Нешто мора
дасепомери.Нештоћедаиспад
не. Неко ће да попусти. Макар
паметнији.Аиглупљинекапопу
сти,опетћепаметнијебити.

Удаљити се што више, побе
ћиодниских,најнижихнагонаи
страсти, колективних и личних,
уздићипаметизнање,етикуиљу
бав,добротуилепотуизнадсвега,
тоје,заиста,људскадужностнај
светија!

Исталноиматинаумубесцен
стиховеЉубомираСимовића:

„Аодсеченајеглава,косепла
ве, /вишеодживеговорилагла
ве, / да се нисмо одмакли од па
кла,/акојестрелацстрељан,ако
јекољачзаклан.“

ЈелицаСтевановић

Редитељ представе је
Ива Милошевић, сце

нограф Горчин Стојано
вић, костимограф Борис
Чакширан, композитор
Владимир Пејковић, а
сценски говор поставља
Љиљана Мркић Поповић.
Поред нашег саговорника,
улоге тумаче Нада Шар
гин (Електра), Душанка
Стојановић Глид (Кли
темнестра), Марко Јан
кетић (Орест), Павле
Јеринић(Пилад),Алексан
дар Ђурица (Зидар), Дар
коТомовић(Егист)...Пре
мијерајенајављеназа25.
децембарнаСцени„Раша
Плаовић.

ГРАД-ТЕАТАР ИГО РУ ЂОР ЂЕ ВИ ЋУ

Првак Драме Народног позоришта
у Београду Игор Ђорђевић, ово

годишњиједобитникНаградезадрам
ско стваралаштво Фестивала „Будва
градтеатар“. У одлуци Жирија који су
чинилиредитељиписацВидаОгњено
вић,проф.ЈанкоЉумовићиуметнички
директорФестивалаМеринСмаилагић,
између осталог стоји: „Игор Ђорђевић
је глумац, који је у насловне и главне
улогеступиоправоизстудентскеклупе
ивећупрвимкорацимапоказаодаћеседрамскиликови
отиматизањега,анеобрнуто“.ЂорђевићјеуБудвиго
динаманаступаоуразличитимпредставама,одкојихсе
посебноиздвајају„ДонКрсто“и„КањошМацедоновић“.

Р.П.Н.

НА ГРА ДЕ У УЖИ ЦУ

Народно позориште је са овогоди
шњег Југословенског позоришног

фестивалауУжицупонелотрипризнања:
Награда „Ардалион“ за најбољу женску
улогу припала је Нади Шаргин за улоге
у представама „Марија Стјуарт“ и „Бела
кафа“, „Ардалион“ за епизодну улогу је
додељенОлгиОдановићзаулогуупред
стави „Бела кафа“, а Марина Вукасовић
Меденица је добила „Ардалиона“ за нај
бољукостимографију, заиступредставу.
Једногласнуодлукудонеојестручнижири
усаставу:ДејанМијач(председник),сценографМиодраг
Табачки,драматурзиЖељкаТурчиновићиТомиславЗа
јец,теглумацГоранЈевтић.

Р.П.Н.

ПРВИ ЛАУРЕАТ

Првакиња Опере Народног позо
ришта у Београду, мецосопран

Јелена Влаховић, прва је добитница
НаградеФондације„БредаКалеф“,која
се додељује за најбоље интерпретира
ну мецосопранску улогу у претходној
сезони, на сцени Националног театра.
Госпођа Калеф је ово признање уру
чила добитници 5. новембра 2016. на
Великојсцени,уочипочеткаВердијеве
„Аиде“.Јеленаједосада„својимраско
шним гласом отпевала најтеже мецо
сопранске улоге на највишем светском нивоу“, рекла је,
измеђуосталог,некадашњапрвакињанашеОпере,Бреда
Калеф.ДасеовопризнањедоделиВлаховићевој зауло
гуАмнерису„Аиди“,одлучиојеЖириукојемсу,поред
оснивача Фондације, били Ана Зорана Брајовић, Драган
Стевовић,ВеснаСтефановићиМиркоЛеви.

Р.П.Н.

НАЈ БО ЉИ У ВР ШЦУ

Најбоља представа у це
лини на Фестивалу „Вр

шачка позоришна јесен“ били
су Стеријини „Родољупци“, у
режијиАндрашаУрбанаииз
вођењу Народног позоришта
уБеограду–одлучио јеструч
ни жири у саставу: драмски уметник Саша Торлаковић
(председник), критичар Бранка Криловић и театролог
Ксенија Радуловић. Предраг Ејдус је добио Награду за
најбољег глумца за улогу Гавриловића у овој представи,
аНадаШаргин јеосвојилаНаграду занајбољу глумицу,
заулогукраљицеЕлизабетеудругојпредставиНародног
позориштакоја јеигрананаовомфестивалу–Шилеро
војдрами,,МаријаСтјуарт“,урежијиМилошаЛолића.За
улогуМортимерауистојпредстави,МилошуЂуровићује
додељенаНаградазамладогглумца.

Р.П.Н.
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Срединомдецембра,
у Музеју Народног
позоришта биће
отворена нова те
матска изложба:

„‘РомеоиЈулија’насцениНарод
ногпозориштауБеограду–дра
ма и балет (јубилеји Шекспира,
Прокофјева и Парлића)“. Раз
говарали смо са ауторкама ове
поставке, Јелицом Стевановић и
МирјаномОдавић.

„У години која је на измаку
навршилосе400годинаодсмрти
Вилијама Шекспира,125 година
од рођења Сергеја Прокофјева и
100годинаодрођењаДимитрија
Парлића.Наслов‘РомеоиЈулија’
се сам наметнуо“, каже Одавић

ка. „Шекспирова сага о несрећ
нојљубавимладогпараизВеро
не,токомвишеодчетиривекаје
непресушни извор глумцима и
редитељима, али и другим умет
ницима. Тако је Сергеј Проко
фјев1935/36.компоноваомузику
инаписаолибретозаистоимени
балет,којијеДимитријеПарлић,
наш свакако најуспешнији коре
ограф,првипутнасценуНарод
ног позоришта поставио 1949“,
појашњаватеатрологЈелицаСте
вановић.

Од свог оснивања, Музеј На
родног позоришта блиско сара
ђујесаМузејомпозоришнеумет
ности Србије, а ова изложба ће
бити други заједнички подухват
музејског саветника ове куће,
МирјанеОдавићиСтевановиће
ве.„Насдвесмодобарспој– Је
лица се бави историјом Народ
ногпозоришта,ајаводимзбирку
фотографијакојајевећимделом
сачињена од материјала који
сведоче о нашем националном
театру. На жалост, захваљују
ћи нашој бурној, често разорној
историји, али и традиционалној
немарности према документима
и другим сведочанствима мину
лихвремена,посаоодабирафото
и друге грађе за изложбу никад
није једноставан. У оба светска
рата, у бомбардовањима је стра
дала управо документација. Не

што је спасено, нешто накнадно
допуњеноиздонацијаиоткупа...
Иовомприликомћемодатисве
одсебеданаправимонајбољииз
бор из расположиве грађе и да
штојемогућебољеикомплетни
је посетиоцима дочарамо живот
Шекспировог љубавног пара на
сцениНародногпозориштауБе
ограду–удрамскомибалетском
репертоару“,упућујенасОдавић
ка.

Парлићева поставка балета
„РомеоиЈулија“,којајеувекбила
великииспитзаиграчеивелика
радостзапублику,донашихдана
је доживела више обнова: „Пре
мијеруједириговаоОскарДанон,
а у насловним улогама су били
РутПарнелисамПарлић.Обно
весубиле1954,1965,1979.и2003.
Поменимо бар неке од тумача
насловних улога: Душка Сиф
ниос, Јованка Бјегојевић, Душка
Томић, Вишња Ђорђевић, Ми
лицаБијелић,МилаДрагићевић,
Далија Иманић, Ана Павловић
као Јулије, те Душан Трнинић,
ЖаркоПребил,БоривојеМладе
новић,РадомирВучић,Констан
тин Тешеа, Денис Касаткин као
Ромео.Честоседешавалодакри
тикаупрвипланистичеитумаче
улоге Меркуција (Душан Трни

нић,АлександарИзраиловски)и
Тибалда(БранкоМарковић).Не
могућејесвенавести...Парлиће
ва поставка ‘Ромеа и Јулије’ је, у
целости или у одломцима, пред
стављаланашубалетскууметност
иуАтини,Амстердаму,Ротерда
му, Хагу, Визбадену, Салцбургу,
Женеви,Цириху,Барселони,Ма
дриду, Венецији, Лозани, Палер

му...“, наглашава Стевановићева
и подсећа да се 1994. овај балет
нашаонарепертоаруиупостав
ци госта из Украјине, Анатолија
Шекере,саизванреднимДушком
ДрагичевићиКонстантиномКо
стјуковимунасловнимулогама.

Шекспиров комад, нарав
но, има много дужу историју на
нашој сцени: „Народно позори
ште је основано 1868. године, а
већследећегодине,свегадесетак
дана по отварању позоришног
здања у којем и данас стварамо
представе, на сцени је оживео
први Шекспиров комад – ‘Мле
тачкитрговац’.Одтада,Шекспир
јеокосницадрамскогрепертоара
ове куће. Према истраживањи
ма нашег великог шекспироло
га, Душана Михаиловића, током
првих сто година је био нај
извођенији писац на сцени
Националногтеатра, а сва је
приликадасеовастатистика
ни до данас није промени
ла. То је можда и једин
ствен случај у свету
– да један иностра
ни аутор заузи
ма прво место
у репертоару.
Нај познати
ја љубавна
прича свих
в р е м е н а ,
‘Ромео и
Јулија’,
био
је

четврти комад који
је упознала београдска публика,
већ 1876. Дакле, пре пуних 140
година“,велиСтевановићева.

Наша саговорница наставља
причу о животу ове ране Шек
спирове трагедије: „Комад је на
београдску сцену донео глумац
и редитељ Милош Цветић, који
јеииграоРомеа,апартнеркаму
је била наша велика трагеткиња,
Милка Гргурова. Занимљиво је
да јетадаимала35година,ање
накћиЕвицајетакођебилачлан
ансамбла.Публици,међутим,ни
је сметало што Јулија није ‘мла
ђахно девојче’. Игран је превод
Лазе Костића и то са енглеског,
у стиховима, што је у оно време
био ређи случај: будући да су се
наши малобројни ђаци у то вре
ме школовали углавном у Бечу,
најчешће су користили немачке
преводе и прераде, и то у прози.
О популарности комада најбо
ље говори податак да је до Пр

вогсветскогратаималанеколико
премијера,иликакосеуоновре
ме звало – обнова. У недостатку
школованих редитеља, предста
ву су постављали глумци: Ђура
Рајковић (1895), Љуба Станоје
вић(1901),МилорадГавриловић
(1903), Сава Тодоровић (1905),
да би последњу поставку потпи
саоМилутинЧекић(1914).Изтог
најранијегпериодаостаћезапам
ћен маестрални Ромео Добрице
Милутиновића,којијеулогупрви
путзаиграо1903,узсвојупотоњу
супругу, Јелену Петковић. Инте
ресантна је појава Ане Суханко
ве,глумицепрашкогпозоришта,
којајевећнасамомпочеткусвог
ангажмана у Београду, у сезони
1905/06. заиграла тешку улогу
Јулије, најпре на чешком, а убр

зо потом и на српском језику. У
међуратном периоду, негдашњи
Ромео,ВитомирБогић,поставља
комад 1921. са Владетом Драгу
тиновићем и Надеждом Ризнић.
Представа је била кратког даха,
алиРомеа јепоновоиграоиДо
брица, сада у својој 42. години и
са много мање снаге и живости.
У другој половини XX века ‘Ро
мео и Јулија’ су на сцениНарод
ногпозориштачешћеиграникао
балетнегокаодрама–СтевоЖи
гонје1981.режираопредставуса
Драганом Варагић и Тихомиром
Арсићем, а Ивана Вујић 2006. са
Вањом Ејдус и Ненадом Стојме
новићем у насловним улогама“,
закључујеСтевановићеваинапо
миње да се овај наслов на сцени
Народног позоришта нашао као
опера Шарла Гуноа, на либрето
Жила Барбијеа и Мишела Кареа,
1935.

ДраганСтевовић

РАЗ ГО ВОР С ПО ВО ДОМ – У СУ СРЕТ ИЗ ЛО ЖБИ

Једаннаслов,тријубилеја

После изложбе „Брани
слав Нушић – управ

никНародногпозориштау
Београду(1900–1902)“,коју
су приредиле пре две годи
не, поводом 150годишњи
це рођења нашег великог
комедиографа, Мирјана
ОдавићиЈелицаСтевано
вићспремајуновупостав
ку у Музеју Народног по
зоришта, овог пута да би
обележиле три значајна
јубилеја.

Шекспир је био и
остао омиљени пе

сник и Народног позори
штаињеговогансамблаи
његовепублике,токомчи
тавогдугогинадасвебур
ног столећа. Сред огром
них друштвених промена
и грандиозног техничког
напретка, сред ратова,
метежа, буна, револуци
је, борбе за ослобођење, и
поредбројнихпроменали
терарних и позоришних
наклоности и непрекид
них промена саме публи
ке,Шекспирјебиоиостао
једна од константних
вредностиињеговајепо
пуларностраслаизгодине
у годину. (Душан Михаи
ловић,1968)
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Годишњак Народног
позоришта за сезону
1940/41. који су своје
времено припремили
Боривоје Јевтић и Бо

ривојеНедић,алијеостаонеобја
вљенсведо2000.кад јештампан
у „Театрону“, доноси некрологе
члановаовекућекојејеоднеопо
четак Другог светског рата. „То
ком бомбардовања Београда, 6.
априла 1941, погинуо је и Миха
ило Цариков, члан Хора Опере,
једанодмногихрускихуметника
којисусеубекствуодбољшевич
ке власти задржали у Београду,
и захваљујући којима су конач
но оформљени ансамбли Опере
и Балета Народног позоришта и
омогућен им континуирани рад.
„Бас профондо, врло музикалан,
изврстан глумац, он је с времена
навреметумачиоимањеоперске
партије. „У царској руској војсци
био је активни војносудски пу
ковник. Уживао је врло леп глас
међу својим колегама. Управа
Опереценила га јекао једногиз
међу највреднијих и најпозитив
нијихчлановаоперскогхора.Ми
хаилуЦариковунијебилосуђено
да избегне трагичну судбину која
га је пратила од бекства из Руси

је. Српска земља даће вечни мир
његовомнапаћеномтелу“,бележи
Годишњак.

Нешто касније, страдао је и
младиглумацМилошПаунковић.
„Српска православна општина у

Старој Молдави известила је На
роднопозориштедаје2.маја1941.
Дунавизбационастаромолдавску
обалу леш регрутованог младог
глумцаМилошаПаунковића.Ро
ђенје4.августа1902.уШапцу,где
је завршио гимназију, после чега
одлазиуБеограднастудијеправа,
алиглумачкипозивгавишепри
влачитеускороуписујеГлумачку
школуНародногпозоришта.Још
каођаковешколе,са„одушевље

њем и са страшћу
правог глумач
ког темперамен
та“ остварује своје
прве роле у тада
шњемАкадемском
позоришту:Митке
у „Коштани“, Не
дозвани у исто
именом комаду
Момчила Наста
сијевића, Хајдук у
„Божјем човеку“...
Потом је ангажо
ван у шабачком
позоришту, па у
трупи Мике Ри
стића, новосад
ском СНПу, у
Бановинском по
зориштууЦетињу
и у неколико на
врата у Народном
позориштууБеограду.Почињеда
игра велике улоге, па и да режи
ра.„Подефинитивномповраткуу
Народно позориште, Паунковић
знатно проширује свој репертоар
карактерног фаха... Он је, дакле,
неопходан у домаћем као и стра
ном репертоару, у улогама људи
одлучнихчији јекарактерпотпу
ноформирандугимипречишће

ним животним искуством. Врло
карактеристична лица, живих и
изразитих очију, с много чистог
сценског темперамента, Паунко
вић, у исти мах, суверено влада
дикцијомиправилнимнагласком
свога мачванског краја“, пише у
Годишњаку.

Исти извор сведочи и о ње
говом последњем глумачком за

датку: „Предсвојурану смрт до
биваглавнуулогу,Оца,у‘Манди
Војнићевој’, фолклорном комаду
од Маре ЂорђевићМалагурске.
Комадјебиовећспремљен,ање
гова премијера одређена за сре
динуаприла.Догађајиод6.апри
ла одгодили су остварење овога
комада, а главнуулогуизбилиза
увекизрукуМилошаПаункови
ћа.Цењенуредовимасвојихглу
мачких другова, Милош Паун
ковић је био, све до своје смрти,
и претседник Централне управе
Удружења глумаца. На овом по
ложајупуномповерења,живахно
се бринуо за интересе глумачког
сталежа,пајесасвојимколегама
уУправисаодушевљењемрадио
на новој Уредби о позоришту и
настојао да она што пре добије
надлежне санкције. Упражњено
местоМилошаПаунковићауНа
родном позоришту неће се лако
попунити.Његовоиме,међутим,
имаће,убурниманалимаовеку
ће,увексјајодличногглумцапот
пуно преданог својој уметности,
иносићепечатчовекапуногсрца
итоплељубавипремамалимиза
борављеним позоришним после
ницима“.

(наставићесе)

ФЕЉТОН

Упрошлом броју смо
писали о Милици Бе

шевић, сценографу и сли
карки. Причу о чланови
ма Народног позоришта
страдалим пре 75 година,
на почетку Другог свет
ског рата, настављамо
сећањем на члана Хора
ОпереМихаилаЦарикова
иглумцаМилошаПаунко
вића.

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

МихаилоЦариковиМилошПаунковић

Јошодмалихногу,Милош
Маријан(1990) језаволео
игру и музику, па су га
родитељи водили на ба
летске представе, и убрзо

уписали у Балетску школу „Лујо
Давичо“. Прве класичне кораке
научиојеовајталентованидечак
код педагога Мире Нешић, која
му јесвојимпреданимстручним
радомпомогладамноготогаса
влада и да сазри у младог игра
ча,којијенаКијевскојбалетској
академији усавршавао техничку
сигурност и сопствену уметнич
ку личност. Велику захвалност
дугује нашем прваку и педагогу
Константину Тешеи, који га је
несебично и зналачки упутио да
изградииобликујесвојуиграчку
индивидуалност.

О припремама нових улога
младиуметниккажеда,пресве
га, добро упозна либрето цело
купног дела, затим се поистове
ћује са задатом улогом и њеним
карактером, да би је на крају на
најбољи начин представио пу
блици.

Милош сматра да је сарадња
скореографомизузетноважнаи
да захтева обострано разумева

ње. Истиче да је најбоље срађи
ваосаСташомЗуровцемиАлек
сандром Илићем, због тога што
су још пре започетог пројекта
ималивизијуулогекојутребада
игра, чиме су помогли његовом

личном ства
рању жељеног
играчкоглика.

Милош ве
рује да је дует
на игра врло
јединствена и
ефектна на сце
ни, јер захтева
узајамнуповеза
ност, познавање
п а р т н е р к и н о г
покрета и тем
перамента. То је
чини једном од
најтежих ком
поненти балет
ске уметности.
Као партнерку
посебно издваја
Далију Иманић,
чије искуство
му је помогло
да савлада неке
од најбитнијих
задатака дуетне

игре.
Турнеја2009.поНемачкој,на

коју је Маријана позвао А. Хоф
ман, упознала га је са посебним
начином рада – сваког дана се
играло у другом граду. Било је

веоманапорно,јерсутакотоком
дванаест вечери исту представу
увек играли пред новом публи
ком. Са једне стране, то је било
необично, али са друге – треба
ло јесвефизичкииздржати.Но,

билојеизанимљивоизамладог
играчавеомакорисно.

Милош Маријан каже да не
жели да издвоји ни једну своју
представу, нити посебан трену
такнасцени,поштогасвењегове
улоге подједнако чине срећним.
А узор му је још од детињства
један од највећих светских ба
летскихуметника,МихаилБари
шњиков.

Иако млад играч, Милош
Маријанјевећодиграобогатре
пертоар, што му је омогућило

пре свега солидно образовање.
Уматичномпозориштујеоства
рио следеће важне улоге: Принц
Дезире у „Успаваној лепотици“,
Pasde troisиРотбарту„Лабудо
вом језеру“, Војвода од Анжуја у
балету „Краљица Марго“, Еспада
у „Дон Кихоту“, Господин К. у
„Дамискамелијама“,Хилариону
„Жизели“,Индијскаиграу„Баја
дери“,теулогеубалетима„Кото
тамопева“и„Songs“.

Насценитеатраиопере„Ма
дленианум“ наступа у балетима
„Празникљубави“,„Орфејупод
земљу“, „Северна бајка“, „Лиса
бонскаприча“.

Добитник је Награде „Ра
домир Вучић“ (2012), а први је
добитник Награде „Наташа Бо
шковић“, коју му је Удружење
балетскихуметникаСрбиједоде
лиозапремијерноизведенууло
гу Принца Дезиреа у представи
„Успаваналепотица“2012. годи
не.

Почетак уметничке каријере
МилошаМаријанаобећавадаће
београдски Балет и даље имати
образованог и врсног носиоца
значајнихбалетскихулога.

(наставићесе)

ФЕЉ ТОН / ЛИЧ НО СТИ БЕ О ГРАД СКОГ БА ЛЕ ТА (59) / ПИ ШЕ МИ ЛИ ЦА ЗАЈ ЦЕВ 

МилошМаријан:Свеулогесумидраге

Средњу балетску шко
лу „Лујо Давичо“ је

завршио2006.укласиМи
ре Нешић, следеће године
је био на специјализаци
ји на Кијевској балетској
академији,аод2008.јеан
гажовануНародномпозо
риштууБеограду.
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