
Об ре дом осве ће ња 
и се че ња слав
ског ко ла ча ко ји 
је оба вио ста ре
ши на бе о град ске 

Са бор не цр кве, про то је реј ста
вро фор Пе тар Лу кић, уз са слу
же ње Хо ра На род ног по зо ри шта 
ко јим је ди ри го вао Ђор ђе Стан
ко вић, те при је мом за број не го
сте, чла но ве На ци о нал ног те а тра, 
зва ни це из јав ног и кул тур ног 
жи во та и при ја те ље Ку ће, На
род но по зо ри ште је 20. ја ну а ра 
про сла ви ло кр сну сла ву, Све тог 
Јо ва на.

Обра ћа ју ћи се при сут ни ма, 
отац Пе тар је ре као да већ го ди
на ма има ве ли ку част, за до вољ
ство и при ви ле ги ју да за по сле
ни ма у На род ном по зо ри шту 
че сти та кр сну сла ву, али и да, 
ка ко је ис та као, чи но деј ству је 

на об ре ду се че ња слав ског ко ла
ча. „Дра го ми је да је за штит ник 
ове ве ли ке и зна чај не Ку ће, хра ма 
кул ту ре на шег на ро да, не ко ко је 

нај ве ћи ро ђен од 
же не и онај 

ко је при
п р е  м и о 
пут Го

спо ду и ко ји је Го спо да кр стио, 
све ти Јо ван Кр сти тељ. Он је, за
пра во, чо век ко ји је смо гао сна ге 
да у сво јој про по ве ди бу де бес
ком про ми сан и да по зо ве: ‘По
кај те се, јер се при бли жи цар ство 
не бе ско’“, под се тио је Лу кић и 
на гла сио да је та по ру ка би ла на
ме ње на ње го вим са вре ме ни ци ма 
и сви ма они ма ко ји су има ли да 

пре по зна ју Хри ста као спа
си те ља.

Он је ука зао да на ово зе маљ
ском све ту, от кад по сто ји чо ве
чан ство, не ма ни јед не осо бе ко
ја ни је згре ши ла, ко ја не гре ши 
и не па да у грех. 

(наставак на стр. 2 и 3)

ЈАНУАР 2017. ГОДИНА XIII, БРОЈ 103

ИЗДАЈЕ НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ У БЕОГРАДУ

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

Позориштекаовеликапородица
ча. „Дра го ми је да је за штит ник 
ове ве ли ке и зна чај не Ку ће, хра ма 
кул ту ре на шег на ро да, не ко ко је 

нај ве ћи ро ђен од 
же не и онај 

ко је при
п р е  м и о 
пут Го

све ти Јо ван Кр сти тељ. Он је, за
пра во, чо век ко ји је смо гао сна ге 
да у сво јој про по ве ди бу де бес
ком про ми сан и да по зо ве: ‘По
кај те се, јер се при бли жи цар ство 
не бе ско’“, под се тио је Лу кић и 
на гла сио да је та по ру ка би ла на
ме ње на ње го вим са вре ме ни ци ма 
и сви ма они ма ко ји су има ли да 

пре по зна ју Хри ста као спа
си те ља.

ском све ту, от кад по сто ји чо ве
чан ство, не ма ни јед не осо бе ко
ја ни је згре ши ла, ко ја не гре ши 
и не па да у грех. 

(наставак на стр. 2 и 3)



2 ПОЗОРИШНЕ НОВИНЕ ЈАНУАР 2017.

НАСТАВАК СА НАСЛОВНЕ СТРАНЕ

ОВА ЦИ ЈЕ ХИН КЕ МА НУ

Пред ста ву За гре
бач ког ка за ли

шта мла дих „Хин ке
ман“ Ерн ста То ле ра, 
у ре жи ји Иго ра Ву ка 
Тор би це, 24. ја ну а ра 
је ви де ла и бе о град
ска пу бли ка. У пре
пу ној са ли Ве ли ке 
сце не На род ног по
зо ри шта у Бе о гра ду, 
за гре бач ки глум ци 
су оду ше ви ли све 
при сут не и оправ да
ли ре пу та ци ју јед не 

од нај бо љих пред ста ва у ре ги о ну, овен ча не број ним при зна
њи ма. Да под се ти мо, на Ју го сло вен ском по зо ри шном фе
сти ва лу „Без пре во да“ у Ужи цу, ово је и по оце ни струч ног 
жи ри ја и по ми шље њу пу бли ке би ло нај бо ље оства ре ње, а 
пред ста ва је до би ла и На гра ду хр ват ског глу ми шта за нај
бо љу драм ску пред ста ву у це ли ни. За греп ча ни су из Ужи ца 
по не ли и на гра де „Ар да ли он“ за нај бо љу ре жи ју и за нај бо љу 
му шку уло гу (Озрен Гра ба рић за лик Мај сто ра це ре мо ни
ја ла), а Ра кан Рус ха и дат је за ту ма че ње на слов не уло ге до
био На гра ду хр ват ског глу ми шта за нај бо љу глав ну му шку 
уло гу.

Р. П. Н. 

КРЦ КО СА ГО СТИ МА

По сле ве о ма успе шног из во ђе ња ба ле та Пе тра Иљи ча 
Чај ков ског „Крц ко Ора шчић“, у ко ре о гра фи ји Кон

стан ти на Ко стју ко ва, на сце ни Ве ли ке дво ра не „Са ва цен
тра“ 23. де цем
бра 2016, овај 
спек такл је, на 
ве ли ку ра дост 
гле да ла ца свих 
уз ра ста, по но во 
од и гран на ис тој 
сце ни 21. ја ну а
ра, овог пу та са 
го сти ма. Глав не 
уло ге су ту ма чи
ли пр ва ци ба ле та 
из Ки је ва, Ол га 

Го ли ца и Де нис Не дак, а со ли сте и  ан самбл Ба ле та, Ор ке
стар На род ног по зо ри шта у Бе о гра ду и Деч ји хор „Хо ри
слав ци“ овог пу та је во дио гост из Ита ли је, Ја ко по Си па ри 
ди Пе ска се ро ли.

Р. П. Н. 

ПАР ЛИ ЋУ У ЧАСТ

Пред ста ва ба ле та „Ла бу до во је зе ро“ ко ја ће би ти из ве де
на у уто рак, 31. ја ну а ра, по след њи је у ни зу до га ђа ја ко

ји ма На род но по зо ри ште обе ле жа ва 100 го ди на од ро ђе ња 

ко ре о гра фа Ди ми три ја Пар ли ћа. У спо мен на овог ве ли ког 
умет ни ка, со ли сти и ан самбл Ба ле та и Ор ке стар На род ног 
по зо ри шта, под ди ри гент ском па ли цом Ђор ђа Па вло ви ћа, 
при ка за ће још јед ном Пар ли ће во ви ђе ње овог чу ве ног ба
ле та П. И. Чај ков ског. У глав ним уло га ма ће на сту пи ти Ана 
Па вло вић и Јо ван Ве се ли но вић.

Р. П. Н.

„Чо ве ко ва огре хо вље на при
ро да је скло на то ме, али чо век у 
том ста њу ни је оста вљен. Ка же 
наш на род: ‘Ни је стра шно па сти, 
али стра шно је не уста ти ка да се 
пад не’. Ако пад не
мо, а си гур но па
да мо сви, не тре
ба да се ва ља мо у 
бла ту, не го тре ба 
са ми да се по тру
ди мо да уста не мо 
и да иде мо да ље 
би ва ју ћи све сни 
за што смо па ли 
и у ко ји грех смо 
па да ли“, ре као је 
Лу кић. „По ка ја ње 
у ве ри, на ма Ср би
ма, ни је свој стве
но и ни је нам ја ча 
стра на“, оце нио је. 
„Че сто смо скло ни 
да твр ди мо: ‘Ни
сам ја крив ни за 
шта, сва ко дру ги је 
крив’. Би ло би до бро да да на шњим 
да ном, сви ви и ја, про бу ди мо у 
се би тај цен тар, ту искру ко ја нас 
чи ни бли жом Бо гу, и да бу де мо 
бла го род ни, скром ни, да се ка је мо, 
да пра шта мо... оче ку ју ћи да и на
ма дру ги опро сте. Го спод је у мо
ли тви, у ‘Оче  на ш’ ре као: ‘Опро сти 

ми гре хе мо је, ду го ве мо је, као што 
и ја опра штам ду жни ци ма сво јим’. 
Не ма ту мно го фи ло зо фи је, јер 
ако ја не опро стим, не ће ни Бог 
ме ни опро сти ти. Са тим по ру ка

ма, љу ба вљу, за хвал но шћу за ову 
Ку ћу и свим оним што чи ни те за 
Са бор ну цр кву, по здра вљам вас 
све од ср ца и же лим ва ма и ва шим 
по ро ди ца ма до бро здра вље и да 
ис тра је те у јед ној пре див ној ми си
ји ко ју На род но по зо ри ште има. 
Бог вас бла го сло вио. Жи ви и здра

ви би ли, на мно га ја ље та“, по ру чио 
је Лу кић.

Уме сто в.д. управ ни ка Де ја
на Са ви ћа, ко ји је на го ди шњем 
од мо ру, у име Ку ће при сут не је 

по здра вио пред сед ник Управ
ног од бо ра На род ног по зо ри шта 
Алек сан дар Га та ли ца, ко ји је ре као 
да му је ве о ма дра го што им се пр
ви пут обра ћа „у овој функ ци ји и у 
овом свој ству“.

„По но сан сам што сам пред
сед ник Управ ног од бо ра у овој 

ПО ЧЕ ЛЕ ПРО БЕ ПРЕД СТА ВЕ „ЦАР СТВО МРА КА“

Поновооткривеникласик

Пр ва чи та ћа про ба 
дра ме „Цар ство 
мра ка“, по тек сту 
Ла ва Ни ко ла је
ви ча Тол сто ја и у 

ре жи ји и адап та ци ји Иго ра Ву ка 
Тор би це, одр жа на је 24. ја ну а ра 
у би бли о те ци На род ног по зо ри
шта. Пре ми је ра је пла ни ра на за 
25. март на Сце ни „Ра ша Пла о
вић“, а у по де ли су Ол га Ода но
вић (Ма тр јо на), Ха на Се ли мо вић 
(Ани сја), Ва ња Еј дус (Аку љи на), 
Љу бо мир Бан до вић (Пе тар), Ана
ста сиа Ман дић (Ку ма), Не бој ша 
Кун да чи на (Аћим), Иван Ђор ђе
вић (Ни ки та), Ни ко ла Ву јо вић 
(Ми трић) и Ива на Шће па но вић 
(Ма ри на). У пред ста ви уче ству
ју и де вој чи ца Је ле на Бла го је вић 
(Ањут ка) и сту дент Фа кул те та 
драм ских умет но сти Но вак Ра ду
ло вић (Сват). 

Уз ре ди те ља, аутор ски тим 
чи не дра ма турзи Ти ја на Гру мић 
и Молина Удовички Фотез, ко
сти мо граф Ма ри на Ву ка со вић 
Ме де ни ца, аутор сце но гра фи је и 
ди зај на све тла је гост из Сло ве ни
је Бран ко Хој ник (на шој јав но сти 
по знат и по пред ста ви „Ива нов“ 
На род ног по зо ри шта), ком по зи
то ри су го сти из Хр ват ске Не над и 
Ален Син ка уз, из бор му зи ке је на
чи нио Не над Син ка уз, сцен ски го

вор по ста вља Љи ља на 
Мр кић По по вић, 
аси стент сце но гра
фа је Ду ња Ко стић, 
а аси стент ко сти
мо гра фа Ол га Мр
ђе но вић. Ива на Не
на до вић је из вр шни 
про ду цент, а 
Не ма

ња Кон стан ти но вић ор га ни за тор.
Би ће то у На род ном по зо ри

шту тре ћа по став ка ове дра ме ко ју 
је Тол стој, је дан од нај ве ћих ру
ских ре а ли ста свог до ба, на пи сао 
1886. го ди не. Пр ви пут, „Цар ство 
мра ка“ је пре ми јер но из ве де но у 
На род ном по зо ри шту 18. де цем
бра 1904. го ди не, у пре во ду Јо ва
на Мак си мо ви ћа, и у ре жи ји Чи ча 

Или је Ста но је ви ћа. Би ло је то, 
ујед но, и пр во Тол сто је во де
ло ко је је од и гра но на срп ској 
по зор ни ци. Пре ма ми шље њу 
те а тро ло га Ра шка Јо ва но ви
ћа, то уоп ште ни је би ло слу
чај но. „Зло чи ни при ка за ни 
у дра ми ‘Цар ство мра ка’ без 
дво у мље ња схва та ју се као 

за ко ни те по сле ди це ро би
ја шко га жи во та у 

тми ни ру ског се
ла, у ко је не за
др жи во про
ди ре моћ на 
и ци нич на 
власт нов ца. 
Би ло је то 
за ни мљи во 
и на шим 
гле да о ци
ма, ко ји 
тек што 

су пре
жи ве  ли 

пр во бит ну аку му ла ци ју кaпи та ла 
у Ср би ји, ко ја је има ла ка та стро
фал не по сле ди це на се лу“, оце нио 
је го спо дин Јо ва но вић. На ред на 
пре ми је ра овог ко ма да одр жа на 
је 15. сеп тем бра 1928. го ди не у ре
жи ји Ју ри ја Љво ви ча Ра ки ти на, а 
у по де ли су би ли Жан ка Сто кић, 
Ра ша Пла о вић, Љу бин ка Бо бић, 
Не вен ка Ур ба но ва…

ПО ЧЕ ЛЕ ПРО БЕ ПРЕД СТА ВЕ „ЦАР СТВО МРА КА“

Поновооткривеникласик
вор по ста вља Љи ља на 
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а аси стент ко сти
мо гра фа Ол га Мр
ђе но вић. Ива на Не
на до вић је из вр шни 
про ду цент, а 
Не ма

Или је Ста но је ви ћа. Би ло је то, 
ујед но, и пр во Тол сто је во де
ло ко је је од и гра но на срп ској 
по зор ни ци. Пре ма ми шље њу 
те а тро ло га Ра шка Јо ва но ви
ћа, то уоп ште ни је би ло слу
чај но. „Зло чи ни при ка за ни 
у дра ми ‘Цар ство мра ка’ без 
дво у мље ња схва та ју се као 

за ко ни те по сле ди це ро би
ја шко га жи во та у 

тми ни ру ског се
ла, у ко је не за
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ди ре моћ на 
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гле да о ци
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НА КРАЈУ ГОДИНЕ

Уочи Но ве го ди не, као што је оби чај го ди на ма уна зад, На
род но по зо ри ште је при ре ди ло но во го ди шњи кок тел за 

пред став ни ке ме ди ја ко ји пра те рад ове ку ће. У Му зе ју На род
ног по зо ри шта, 26. де цем бра је одр жа на и крат ка прескон фе
рен ци ја, на ко јој је в.д. управ ни ка Де јан Са вић, из ме ђу оста лог, 
рекао: „На род но по зо ри ште, без об зи ра на то ко ће да бу де 
управ ник, иде да ље и има свој пут, ко ји је ве о ма успе шан. Из 
ве че ри у ве че ви де ло нас је око 150.000 гле да ла ца. И ове го ди не, 
до ста ви со ко смо по ста ви ли ле стви цу и оства ри ли све оно што 
је и би ло пла ни ра
но у том пе ри о ду, 
упр кос про бле ми
ма ко је смо има
ли са прет ход ним 
Ми ни стар ством 
кул ту ре“. Са вић је 
казао и да На род
но по зо ри ште са 
до ста оп ти ми зма 
ула зи у на ред ну 
го ди ну, између осталог и зато што ми сли да ће овогодошњи 
буџет бити као про шле го ди не „мо жда чак и не што бо љи“. 
Го во ре ћи о но во и за бра ном Управ ном и Над зор ном од бо ру 
Ку ће, ис та као је „да смо до би ли упра вљач ка те ла на ни воу и 
она ко ка ко до ли ку је На род ном по зо ри шту“. Под се тио је и да 
је фор ми ран Умет нич ки са вет На род ног по зо ри шта ко ји је 
„вр ло ква ли фи ко ван“. Уз из ја ву да је у овој го ди ни про да ја ка
ра та за ба лет ске пред ста ве би ла из ме ђу 96 и 97 про це на та, за 
опе ру из ме ђу 92 и 93 про цен та, а за драм ске пред ста ве из ме ђу 
88 и 90 про це на та, на гла сио је: „Не тре ба за бо ра ви ти да на ша 
Дра ма не ки пут игра и по 50 пред ста ва ме сеч но, 45 на ма тич
ним сце на ма и пет на го сто ва њи ма. То је не што што зву чи као 
на уч на фан та сти ка“. Са вић је на ја вио да ће На род но по зо ри
ште у на ред ном пе ри о ду, у окви ру дру га чи је са рад ње са Вла
дом Ре пу бли ке Ср би је и ре сор ним ми ни стар ством, по ку ша ти 
не да сма њи број за по сле них, већ да тај број при ла го ди сво јим 
ре ал ним по тре ба ма. На кра ју, Са вић је на ја вио да су за пр ви 
квар тал 2017. го ди не пла ни ра не две пре ми је ре на Ве ли кој сце
ни – Вер ди је ва опе ра „Моћ суд би не“ и Шек спи ров „Ри чард III“.

М. Б.

ку ћи, ку ћи ко ја има по тен ци ја ла 
и ку ћи у ко јој има бу дућ но сти. Ни 
јед на ку ћа не ма бу дућ но ст, уко ли
ко не ма про шло ст. Брод ове ку ће, 
пре ско ро 149 го ди на, из гра ђен од 
до брих да са ка, пло ви го то во је дан 
и по век, и све док је бур не исто ри је 
све до да на шњег да на. Ова ку ћа је 
и да нас сто жер и кул ту ре и умет
но сти, али и пам ће ња и иден ти те
та овог на ро да. Сви ми, ко ји смо 
ов де, мо ра мо да схва ти мо да смо 
про ла зни и не тре ба да пи та мо 
шта ова ку ћа мо же да учи ни за нас, 
не го шта ми мо же мо да учи ни мо 
за њу“, ре као је, на гла сив ши 
да чла но ви Управ ног од
бо ра На род ног по зо ри
шта „упра во та ко ми сле“ 
и до дао: „Не ми сли мо да 
ће мо ов де се де ти ве ко ви
ма. Зна мо шта ов де тра
је ве ко ви ма. Ве ко ви ма 
тра је На род но по зо
ри ште“, за кљу чио је 
Га та ли ца.

У име до ма ћи на сла
ве, Ита ли јан ског ин сти ту
та за кул ту ру у Бе о гра ду, 
до ма ћи ни ма и го сти ма се 
обра ти ла за ме ни ца ди рек
то ра Па о ла Кор до не ко ја 
је, из ме ђу оста лог, на гла
си ла да јој је ве о ма дра го што 

тај ин сти тут већ го ди на ма има 
од лич ну са рад њу са На род ним по
зо ри штем. „Као до каз ове са рад
ње, про шле го ди не смо би ли пр ва 
стра на ин сти ту ци ја ко ја је при ми
ла Пла ке ту На род ног по зо ри шта и 
због то га смо из у зет но по ча ство
ва ни. На род но по зо ри ште је цен
тар опе ре у Ср би ји и срећ ни смо 
што ту има ве ли ког про сто ра за 
Ита ли ју и ње не умет ни ке, са ко ји
ма се ор га ни зу ју кон цер ти и мај
стор ске ра ди о ни це. Дра го ми је и 
што по др жа ва мо кул
тур ну и у м е т 

нич ку раз ме ну из ме ђу Ита ли је 
и Ср би је, а то је, уоста лом, и део 
ми си је са мог Ин сти ту та за кул ту
ру, не са мо кад је опе ра у пи та њу, 
већ и кад је реч о про зи, као што 
је не дав но био слу чај са пред ста
вом по све ће ном Да ри ју Фоу, ко ји 
је пре ми нуо про шле го ди не. И ове 
го ди не на ста ви ће мо на шу са рад
њу. Већ у фе бру а ру, Те а тар ‘Гол до
ни’ из Ли вор на пред ста ви ће у Бе
о гра ду про је кат по све ћен слав ном 
ком по зи то ру Ма ска њи ју, ко ји је у 
овом по зо ри шту био гост у пе ри
о ду из ме ђу два свет ска ра та. Ве о ма 

ми је дра го што смо до ма
ћи ни ове сла ве. То је знак 
ве ли ког при ја тељ ства из
ме ђу на ших ин сти ту ци ја 
и за хва љу ју ћи то ме осе ћа
мо се као део ве ли ке по
ро ди це овог по зо ри шта. 

Хва ла вам и срећ на 
вам сла ва“, ка за ла је 
Па о ла Кор до не.

На род но по зо ри
ште у Бе о гра ду у кон ти

ну и те ту обе ле жа ва кр сну 
сла ву од 2001. го ди не, 
ка да је про то је рејста вро
фор Пе тар Лу кић осве
штао зда ње на шег на ци

о нал ног те а тра.
М. Без бра ди ца

Мла ди и та лен то ва ни ре ди тељ 
Тор би ца је на пр вој чи та ћој про
би о свом кон цеп ту овог „по но
во от кри ве ног кла си ка“, ка ко га 
је на звао, између осталог рекао: 
„Од у век ме је за ни ма ло, још од 
фа кул те та, ка ко се по ста вља та 

јед на вр ста мор бид но сти и мра
ка. На дам се да ће мо кроз чи та ње 
и про бе до ћи до же ље ног ре зул
та та. Во лео бих да ко мад бу де још 

мрач ни ји не го што, за пра во, сам 
текст ну ди“, на ја вио је Тор би ца.

В.д. ди рек то ра Дра ме Жељ
ко Ху бач је ис та као да има ве о ма 
ве ли ка оче ки ва ња од ове пред
ста ве и на гла сио ка ко се на да да 
ће она, као озби љан про је кат, са 

од лич ном по де лом и јед ним од 
нај бо љих мла дих ре ди те ља у ре
ги о ну, има ти ви ше го ди шњи по
зо ри шни жи вот. „Сим бо лич но је 

да пр ву про бу има мо у да ну ка
да нам на Ве ли кој сце ни го сту је 
ЗКМ са ви ше стру ко на гра ђи ва
ном пред ста вом ‘Хин ке ман’, у ре
жи ји Тор би це. Же лим вам пу но 
успе ха у ра ду и на дам се да ће мо 
се 25. мар та ви де ти на пре ми је ри 

нај бо ље пред ста ве не са мо, у Ср
би ји, не го и у ре ги о ну“, по ру чио 
је Ху бач. 

М. Без бра ди ца

КОНЦЕРТИ
1. 2 | 18.00 СВЕТЛОСТ И ТАМА, Квартет „Монтенегро“
13. 2 | 18.00 У СУСРЕТ ДАНУ ЗАЉУБЉЕНИХ, концерт 
Организације МОТО 
25. 2 | 18.00 ВЕДРЕ МЕЛОДИЈЕ – Катарина Радовановић, 
сопран; Марко Пантелић, баритон; Стеван Каранац, тенор; 
Емилија Петковић, клавир; Дијана Ђорић, клавир

МУЗИКА КЛАСИКА
2. 2 | 18.00 Додела годишњих награда ревије „Музика 
класика“

КОНЦЕРТИ – ФМУ у Музеју 
17. 2 | 18.00 СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ЗА ФЛАУТУ, класа ред. 
проф. Љубише Јовановића
20. 2 | 18.00 СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ЗА ФЛАУТУ, класа ред. 
проф. Миомира Симоновића

ЧИТАЛИШТЕ–ПОЗОРИШТЕ 
6. 2 | 19.30 Бранислав Нушић, ПРИПОВЕТКЕ ЈЕДНОГ 
КАПЛАРА, у извођењу драмског уметника Зорана Ћосића и 
Нине Ћосић (обоа)

ФДУ У МУЗЕЈУ
10. 2 | 19.30 монодрама БОГ ДА ПРОСТИ, по роману „Петријин 
венац“, мастер рад глумице Аните Стојадиновић, ментор 
Срђан Ј. Карановић, доцент 

МОДНА РЕВИЈА
11. 2 | 18.00 УНИКАТНО ЈЕ УВЕК IN, модели Иване Николић 

ОТВОРЕНА ВРАТА
18. 2 | 12.00
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КОН ЦЕРТ СА БОР НЕ ЦР КВЕ

Као и сва ке го ди не, 14. ја ну а ра, на  пра зник Све тог Ва си
ли ја Ве ли ког, на Ве ли кој сце ни На род ног по зо ри шта је 

одр жан но во го ди шњи Кон церт Са бор не цр кве. По здрав но 
сло во је дао про то је рејста вро фор Пе тар Лу кић, ста ре ши на 
Са бор не цр кве у Бе о гра ду и пред сед ник Пр вог бе о град ског 

пе вач ког дру штва. 
Усле ди ла је бе се
да ака де ми ка Ма ти је 
Бећ ко ви ћа, а за њом 
на ступ нај ста ри јег хо
ра у Ср би ји, Пр вог 
бе о град ског пе вач ког 
дру штва, ко је је овим 
кон цер том про сла ви
ло сво ју кр сну сал ву и 
свој 164. ро ђен дан, као 
и њи хо вих го сти ју, по

зна тих му зич ких, драм ских и дру гих умет ни ка. Про грам, ко
ји је ди рект но пре но сио Сту дио Б, ре жи рао је Бо жи дар Ђу ро
вић, а ме ђу зва ни ца ма су би ли цр кве ни ве ли ко до стој ни ци на 
че лу са Ње го вом Све то сти Па три јар хом срп ским го спо ди ном 
Ири не јом, пред став ни ци вла сти, ди пло мат ског ко ра, вер ских 
за јед ни ца и дру ги.

Р. П. Н.

ГА ЛА КОН ЦЕРТ

Тра ди ци о нал ни но во го ди шњи Га ла кон церт пр ва ка, со ли
ста, Ор ке стра и Хо ра Опе ре На род ног по зо ри шта у Бе о

гра ду, одр жан је у пе так 13. ја ну а ра на Ве ли кој сце ни. У пре
пу ној са ли, пу бли ка је ужи ва ла у из во ђе њи ма по пу лар них 
ари ја, ду е та, се ре на да и хор ских ком по зи ци ја Вер ди ја, Би зеа, 
Чи лее, До ни це ти ја, Пу чи ни ја, Бо ро ди на, Ле ха ра, Ро си ни ја, 
Мо цар та, Јо ха на Штра у са... Под ди ри гент ским упра ва ма Зо
ри це Ми тев Вој но вић, Ђор ђа Стан ко ви ћа, Сте фа на Зе ки ћа и 
Ди ја не Цвет ко вић, пе ва ли су Алек сан дра Ста мен ко вић Гар си
ја, Ду шан Пла зи нић, Со фи ја Пи жу ри ца, Алек сан дра Ан ге лов, 
Де јан Мак си мо вић, Ана Руп чић, Вла ди мир Ан дрић, Ми о драг 
Д. Јо ва но вић, Дра га на дел Мо на ко, Иван То ма шев, Дра го љуб 
Ба јић, Алек сан дар Дој ко вић, Љу би ца Вра неш, Љу бо драг Бе
го вић, Иван ка Ра ко вић Кр сто но шић и Не ве на Па вло вић. Из
ме ђу оста лих, из ве де не су и ну ме ре из опе ра „Моћ суд би не“, 
„Сле пи миш“, „Адри ја на Ле ку врер“, „Бо е ми“, „Ђу ди та“, „Кнез 
Игор“, „Ита ли јан ка у Ал жи ру“, „Кар мен“, „Тра ви ја та“, „Дон 
Ђо ва ни“, „Се виљ ски бер бе рин“, по пу лар на кан цо на „Tor na a 
Su ri en to“ Ер не ста де Кур ти са, ро ман са Ста ни сла ва Га стал до на 
„За у ста ви те му зи ку“. Кон церт је за вр шен срп ском ко рач ни
цом „Марш на Дри ну“ Ста ни сла ва Би нич ког. По ло вец ке игре 
из Бо ро ди но ве опе ре „Кнез Игор“, ко ји ма је отво рен дру ги део 
кон цер та, из во ђа чи су по све ти ли чла но ви ма чу ве ног ру ског 
Хо ра „Алек сан дров“, ко ји су не дав но по ги ну ли у ави он ској не
сре ћи из над Цр ног мо ра. Кон церт је ре жи ра ла Ива на Дра гу ти
но вић Ма ри чић, а кон церт мај стор је би ла Ди на Бо бић.   

М. Б.

БАСИСТИ ЕВРОПИ

Кон церт „Ба си сти Ср би
је Евро пи и све ту“, би ће 

одр жан у пе так, 17. фе бру а ра 
на Сце ни „Ра ша Пла о вић“. У 
про гра му ће уче ство ва ти Ор
ке стар „Љу би ца Ма рић“, под 
ди ри гент ском упра вом Ра де та 
Пеј чи ћа, као и со ли сти Пе тар 
Бр ча ре вић (члан Љу бљан ске 
фил хар мо ни је), Го ран Ко стић 
(про фе сор Фи ло ло шкоумет
нич ког фа кул те та Уни вер зи те та 
у Кра гу јев цу) и Све то зар Ву јић 
Бор ски (члан Ор ке стра Опе ре 

На род ног по зо ри шта у Бе о гра ду). По ред три нај по зна ти ја 
кон цер та за кон тра бас срп ских ком по зи то ра Зо ра на Ери ћа, 
Сло бо да на Ата нац ко ви ћа и Алек сан дра С. Ву ји ћа, те ве че ри 
ће би ти пре ми јер но из ве ден „Кон чер то порте њо“ бр. 3 опус 
129, Ма у ри ци ја Анун ци ја теа. 

М. Б. 

Слав ни Шек спи ров 
кла сик и је дан од 
ње го вих нај ин три
гант ни јих ко ма да, 
„Ри чард Тре ћи“, 

по сле па у зе ду же од две де це ни
је уско ро ће по но во по ста ти део 
ре дов ног драм ског ре пер то а ра 
Ве ли ке сце не. Но ву по став ку де
ла пи са ног око 1593. го ди не, ко
је до да нас ни је пре ста ло да бу де 
ак ту ел но, ре жи ра Сне жа на Три
шић, на слов ну уло гу ту ма чи Игор 
Ђор ђе вић, а пре ми је ра се оче ку је 
то ком апри ла. У ве ли ком ан сам
блу су и Алек сан дар Срећ ко вић, 
На та ша Нин ко вић, Бо рис Ком
не нић, Алек сан дар Ђу ри ца, Не ла 
Ми ха и ло вић, Па вле Је ри нић, Све
тла на Бој ко вић, Ха џи Не над Ма
ри чић, Ва ња Еј дус, Ми лош Ђор
ђе вић, Бо јан Жи ро вић и Бран ко 
Је ри нић. 

zz Свеzвреzмеzностz „Риzчарzдаz Тре
ћег“zнаzлаzзиzсеzупраzвоzуzвеzчи
тојz акzтуzелzноzстиz иz неzзаzоzби
лаzзноzстиz оваzквихz лиzкоzваz уz
свимzепоzхаzмаzљудzскеzистоzри
је,z аz преzпоzзнаzтљиzвостz њиzхо
вихz меzтоzда,z реzтоzриzкеz иz иде
оzлоzгиzје,z оглеzдаz сеz уz теzмеzљуz
приzјемzчиzвоzстиz овогz коzмаzдаz
уz наzшеz вреzме.z Штаz ћеz биzтиz уz
фоzкуzсуzваzшегzсценzскогzчиzта
њаzовеzистоzријzскеzдраzме?
„Ри чар дов ске“ ме то де ма

ни пу ла ци је, из у зет ну ре то ри ку, 
так ти ке ви со ке еле ган ци је смр ти 
и зло чи на и бес по штед ну ин те
ли ген ци ју, по сма трам из ви зу ре 
да на шње по ли ти ке и ме ха ни за ма 
ко ји вла да ју уну тар ње и нео ли бе
рал ног ка пи та ли стич ког устрој
ства. По зна то је да ова исто риј ска 
тра ге ди ја го во ри о успо ну, пре у
зи ма њу, ус по ста вља њу, зло у по
тре би и гу бит ку вла сти Вој во де 
од Гло сте ра, ка сни је кра ља Ри
чар да Тре ћег. Ње гов по раз ујед
но пред ста вља по че так вла да ви не 
ди на сти је Тју дор, 1485. го ди не, 
за вр ше так три де се то го ди шњих 
гра ђан ских су ко ба, по зна тих као 
„Ра то ви ру жа“ и по че так но вог 
ели за бе тан ског до ба. Исто риј ски 
и ге о по ли тич ки кон текст дра ме се 
на из глед раз ли ку је од да на шњег. 
Ме ђу тим, мо тив зла, ко је по ста је 
глав ни мо тор вла сти и оп стан ка, 
до ба не из ве сне, на пе те и мрач не 
пре ра спо де ле по зи ци ја мо ћи, мир 
и при мир је као али би за зло чи не, 
ин те ре сне шпе ку ла ци је и тр го
ва ње по ло жа ји ма, ти ту ла ма и те
ри то ри ја ма, са мо су не ке од те ма 
на ше гло бал не и ло кал не су ро ве 
ствар но сти.

zz Риzчардzјеzликzкоzгаzмноzгиzсма
траzјуz за,z веzроzватzно,z најzвеzћегz
злиzковzцаzуzШекzспиzроzвимzде

лиzма,zвеzћегzиzодzМагzбеzта.zКа
даz једzномz поzтекzнеz крв,z каzкоz
тоzиzсамzкаzжеzуzнеzкомzодzмо
ноzлоzга,z поzвратzкаz виzшеz неzма.z
Даzјеzуzтоzвреzмеzпоzстоzјаоzјеzданz
доzбарz псиzхоzаzнаzлиzтиzчар,z даz
лиzбиzистоzриzја,zмоzжда,zизzгле
даzлаzпотzпуzноzдруzгаzчиzје?
Не ве ру јем да би пси хо а на ли

за спре чи ла да по те че та ре ка кр
ви кроз исто ри ју. У пе ри о ду ње

ног раз во ја, од XIX ве ка до да нас, 
из ме ђу оспо ра ва ња пси хо а на ли зе 
до ње не екс пан зи је, до го ди ли су 
се ма сов ни зло чи ни, кон цен тра
ци о ни ло го ри, ну кле ар ни на па ди, 
нео ко ло ни ја ли зам, а про тут ња ло 
је ту мно го вла да ра обо ле лих од 
син дро ма „Ри чард Тре ћи“. Ме ха
ни зми вла сти, гло бал не еко но ми
је, мо ћи и по ли ти ке, очи глед но 
су над ја ча ли све об ли ке ху ма них 
ди сци пли на од Шек спи ра до да
нас. Но, мо жда је Ри ча рад Тре ћи 
до бар пси хо а на ли ти чар та квог 
по рет ка и ци ви ли за циј ског су но
вра та?!

zz Риzчарzдовz жиzвотzниz иz поzли
тичzкиz crezdo,z његовaz луzцид
ност,z каоz иz ђаzволzскиz шармz
коzјиz поzсеzдуzје,z уz сваzкојz епоzхиz
слуzжиzлиz суz поzпутz лакzмусz па
пиzраzзаzодzносzдруzштваzпреzмаz
неzразzдвоzјиzвомzзлуzкоzјеzспаzваz
уz њеzгоzвимz неzдриzма.z Чиzниz сеz
даz јеzоштриzцаzтогzзлаzиzдаzљеz
веzоzмаz бритzка,z ниzкаzкоz даz барz
маzлоzотуzпи?
То зло ме ња свој об лик, на чин 

де ло ва ња и ре то ри ку, али оно не 
оту пљу је. То зло је на сва ком ћо
шку, на ра фу у про дав ни ци на ко
јем су ути сну те це не или на пум пи 

у ком ши лу ку, у сва ком ка дру ма
ни пу ла тив них ме ди ја, на ве ћи ни 
www. адре са, у сва ком спи ну, у 
сва кој ла жи, на гла сач ким ли сти
ћи ма, на про спек ту ег зо тич них 
де сти на ци ја, у про па лим и де ва
сти ра ним фа бри ка ма, на гра ни
ца ма са бо дљи ка вом жи цом и та
ко ре дом. Ри чард Тре ћи све вре ме 
пу бли ци го во ри исти ну о сво јим 
зло чи ни ма, раз от кри ва на ме ре, 

по ја шња ва их и на ја вљу је. Од пу
бли ке пра ви све до ка или са у че
сни ка тог зло де ла, у ко јем сла ма 
си стем и овла да ва њим у за во дљи
вом и мрач ном пи ру по ли ти кант
ства. Зло по ста је је дан од глав них 
усло ва ег зи стен ци је.

zz Друzгимz реzчиzма,z уz среzдиzштуz
теz приzчеz је,z заzпраzво,z маzкиzја
веzлиzстичzкиz наzчинz влаzдаzња,z
одzноzсноz тиzраzниzјаz каоz стилz
упраzвљаzњаz одz страzнеz неzкоzгаz
коz јеz скоzроz саzсвимz слуzчајzноz
ушаоzуzпоzлиzтиzку...
Иако по ли ти ка, по себ но на 

овим про сто ри ма, по вре ме но из
гле да као слу чај ност, ве ру јем да 
она до ла зи из ду бо ких по ри ва 
људ ске ду ше и оства ру је се кроз 
раз ра ђе не так ти ке и опро ба ни си
стем. По ступ ци по ли ти ча ра, њи
хо ве од лу ке и кам па ње, че сто де
лу ју са мо као „фран ши за“. Ве ли ко 
је пи та ње да ли је аутор не ка еко
ном ски раз ви је ни ја др жа ва или је 
сам Шек спир све то већ ус по ста
вио у сво јим дра ма ма. За раз ли ку 
од њих, Ри чард Тре ћи је аутен тич
ни ви зи о нар зла.

zz Ипак,z упрzкосz свимz неzгаzтив
ноzстиzмаz коzјиzмаz гаz јеz Шек
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спирz поzдаzрио,z моzжеzмоz лиz
очеzкиzваzтиz даz пуzблиzкаz преzмаz
ваzшемz Риzчарzдуz заzуzзмеz амzби
ваzленzтанz ставz иz осеzти,z чак,z
доzзуzемzпаzтиzје?
То је те шко и не из ве сно пи та

ње и не за ви си то ли ко од са ме по
став ке. Пре све га мо ра мо да узме
мо у об зир на шу пу бли ку и ње ну 
љу бав пре ма вла да ри ма и скло
ност идо ло по клон ству. Да бу дем 

искре на, ми слим да на ша пу бли ка 
већ има ем па ти ју пре ма Ри чар ду 
Тре ћем, пре не го што је одр жа на 
пр ва про ба и мно го пре ди за ња 
за ве се и по чет ка пред ста ве.

zz Каzкоzтоzобzјаzшњаzваzте?
То је на ша пу бли ка. Јед но

став но, во ли во ђе! Ме не да ле ко 
ви ше за ни ма да ли и шта тај Ри
чард Тре ћи мо же да иза зо ве у њи
ма осим ем па ти је или осу де.

zz Уz поzзоzриzшнимz круzгоzвиzма,z
изzмеzђуzостаzлог,zприzзнаzтиzстеz
иz поz тоzмеz штоz своzјимz реzди
тељzскимz руzкоzпиzсомz успеzваzтеz
даz наz храzбриzјиz наzчинz проzго
ваzраzтеz оz друzштвуz иz поzјеzдин
цу.zКоzлиzкоzсуzдаzнасzуметzниzциz
спремzниz даz се,z условzноz реzче
но,z одzрекzнуz комzфоzраz иz раzдеz
анzгаzжоzваzно?
Иако сам скло на да кри ти

ку јем се бе ко ли ко и дру ге, ов де 
мо рам да ста нем у од бра ну ве ћи
не умет ни ка, јер ни су у си ту а ци ји 
да се од ри чу би ло ка квог ком фо
ра. По зи ци ја умет ни ка ко ји ра
де, као и оних ко ји не ма ју ту мо
гућ ност, ве о ма је ком пли ко ва на 
и не у доб на. Оног тре нут ка ка да 
сте у Ср би ји од лу чи ли да се ба

ви те умет но шћу, од ре кли сте се 
зо не ком фо ра у сва ком сми слу. 
Не го во рим са мо о срам ним бу
џе ти ма, већ о за о ста лом и ста ро
мод ном си сте му, по ли тич кој, али 
и свим дру гим об ли ци ма ко руп
ци је, ат мос фе ри у ко јој до ми ни ра 
не из ве сност, страх и го ло пре жи
вља ва ње ве ћи не, ми ни мал на сло
бо да из бо ра, по ни же ња на сва ком 
ко ра ку, а ту су и под ра зу ме ва на 

зло на мер на ком пе ти ци ја и 
из ло же ност кри ти ци и јав
но сти. У та квим окол но сти
ма, ства ра ти умет ност је већ 
умет нич ко де ло. Да ли је она 
ан га жо ва на? Па, ако на ста
не упр кос све му ово ме, у ве
ли кој ме ри је сте. Ми слим да 
због све га што сам на ве ла 
ве ћи на умет ни ка да нас уоп
ште ни је спрем на да ра ди или 
не ма мо гућ ност за то. Ан
га жо ва но по зо ри ште на тај 
на чин под ра зу ме ва не ку вр
сту елит ног по зи ци о ни ра ња, 
што је са мо по се би кон тра
дик тор ност. У са вре ме ном 
по зо ри шту по сто ји огром на 
ма ни пу ла ци ја овим пој мом. 
Због то га не во лим да на зи
вам сво је пред ста ве дру штве
но ан га жо ва ним, иако че сто 
про бле ма ти зу ју по ли тич ке 
и дру штве не аспек те све та у 
ко јем жи вим.

zz Смаzтраzтеz даz јеz поzзоzри
штеzуметzностzтреzнутzкаzиzоноz

заzтоzмоzраzинzтенzзивzноzдаzпре
иzспиzтуzјеz своzјуz саzдаzшњост,z
чакzиzкаzдаzгоzвоzриzмоzоzклаzси
ци,zоzдеzлиzмаzкоzјаzниzсуzизzовогz
вреzмеzна.zДаzлиzиzкоzлиzко,zуоп
ште,z учиzмоz изz уметzноzстиz иz
поzруzкаz коzјеz намz онаz преzноzсиz
изzпроzшлоzсти?
Ја учим! Умет ност да је мо

гућ ност да са др жа је при хва та мо 
асо ци ја тив но, ин те лек ту ал но, 
емо тив но или под све сно и ту је 
ње на ве ли чи на, сна га и деј ство. 
Због то га је умет ност че сто по
дат но оруж је за по ли тич ку про
па ган ду или ме та цен зу ре, a зло
у по тре ба умет но сти и умет ни ка 
ви ше ве ков ни зло чин, и још јед на 
од кључ них ме то да ко рум пи ра
ња сло бо де. Као што са вре ме но 
де ло мо же би ти ста ро мод но, не
ко му ни ка тив но или не ва жно за 
са вре ме ног чо ве ка и са да шњи 
тре ну так, та ко и кла си ка по ста је 
са вре ме на оно ли ко ко ли ко јој ми 
то до пу сти мо. Од ка да сам по че
ла да ра дим на тра ге ди ји „Ри чард 
Тре ћи“, Шек спи ра до жи вља вам 
као са вре ме ног ауто ра, са ових 
про сто ра, и ве ро ват но ћу се из не
на ди ти ако се не по ја ви на на шој 
пре ми је ри.

Ми ко јан Без бра ди ца

МА ЛИ ОПЕР СКИ ПОД СЕТ НИК 3

Наша„Пиковадама“

По сле пр вог из во
ђе ња опе ре „Ев
ге ни је Оње гин“ 
П. И. Чај ков ског 
на сце ни На род

ног по зо ри шта у Бе о гра ду, 8. ма
ја 1920, ан самбл Опе ре је 23. ју на 
1924. пре ми јер но при ка зао још 
јед но зна чај но де ло овог ком по
зи то ра – опе ру „Пи ко ва да ма“. 
Пре ми је ра је би ла ве ли ки кул
тур ни до га ђај за Бе о град и љу би
те ље опе ре, али не у ис тој ме ри 
и за му зич ке кри ти ча ре, ко ји су, 
пи шу ћи о овој пред ста ви, на ве ли 
број не про пу сте и не до ра ђе но сти 
у ди ри го ва њу Сте ва на Хри сти ћа, 
ре жи ји Те о фа на Па влов ског и 
сце но гра фи ји Ле о ни да Бра и лов
ског, док су по хва ли ли ко сти ме 
Ри ме Бра и лов ски и ко ре о гра фи ју 
Алек сан дра Фор ту на та. Не ко ли
ко за мер ки упу ће них по је ди ним 
со ли сти ма ни су ума њи ле успех 
со ли стич ког ан сам бла у це ли ни, 
у ко јем су се све жи ном гла са и 
сцен ском увер љи во шћу ис ти ца
ли Ксе ни ја Ро гов ска (Ли за), Лав 
Зи но вјев (Хер ман), Ге ор ги је Ју
ре њев (Гроф Том ски и Плу тус), 
Ру долф Ертл (Кнез Је лец ки), Ев
ге ни ја Пин те ро вић (Гро фи ца), 
Со фи ја Дра у саљ (Клое) и Ев ге
ни ја Ва ља ни (По ли на и Даф нис). 
И ба лет ски ан самбл је до при нео 
ве о ма до бром из во ђе њу овог ре
м е к  д е  л а 
Чај ков ског 
пред пре
пу ним гле
да ли штем, 
док су хор 
и ор ке стар, 
н а  ж а  л о с т ,  
би ли не
склад ни и 
не си гур ни. 

 „Пи
ко ва да ма“ 
је до 1941. 
игра на 67 
пу та на 
сце ни код 
С п о  м е  н и 
ка. По ред 
на ве де них, 
ди ри го ва ли су и Ло вро Ма та чић, 
Иван Бре зов шек и Кре ши мир 
Ба ра но вић, а пе ва ли Је ли са ве та 
По по ва, Ма ри ја Жа лу до ва (Ли
за), Нар цис Гу ка сов, Бе ли на Ску
пјев ски, Ма рио Ши менц (Хер
ман), Па вле Хо лот ков, Ми ло рад 
Јо ва но вић, Ни ко ла Цве јић (Гроф 
Том ски и Плу тус), Алек сан дар 
Ба ла бан, Ми лан Пи хлер (Кнез Је
лец ки), Ев ге ни ја Ва ља ни, Аман да 
Ли бертсРе ба не, Је ле на Са до вен 
(Гро фи ца), Ани ца Вр ху нац, Ме
ла ни ја Бу га ри но вић (По ли на и 
Даф нис) и дру ги на ши и ино стра
ни опер ски умет ни ци.

По сле Дру гог свет ског ра та, 
„Пи ко ва да ма“ је пре ми јер но по
ста вља на 26. ју на 1947, 29. де цем
бра 1955. и 5. но вем бра 1980, а у 
ме ђу вре ме ну је и не ко ли ко пу та 
об на вља на. Ње ним успе шним 
из во ђе њи ма на ма тич ној сце ни 

и на го сто ва њи ма Опе ре у Ло за
ни (1961, 1967, 1971), Ве не ци ји 
(1967) и Ма дри ду (1973) до при
не ли су, из ме ђу оста лих, ди ри ген
ти Кре ши мир Ба ра но вић, Оскар 
Да нон и Ду шан Ми ла ди но вић, 
ре ди те љи Мла ден Са бљић и Де
јан Ми ла ди но вић, сце но гра фи 
Вла ди мир Же дрин ски, Ми о мир 
Де нић и Пе тар Па шић, ко сти мо
гра фи Ми ли ца Ба бић и Ду шан 
Ри стић, ко ре о гра фи Ани Ра до
ше вић и Та ма ра По кор ни, упе
ча тљи ве кре а ци је Зден ке Зи ко ве, 
Ва ле ри је Хеј ба ло ве, Рад ми ле Ба
ко че вић, Мил ке Сто ја но вић, Рад

ми ле Сми ља
нић (Ли за), 
А л е к  с а н  д р а 
М а  р и н  к о 
ви ћа, Ла за ра 
Јо ва но ви ћа, 
Љ у  б о  м и  р а 
Б о  д у  р о  в а , 
Сто ја на Сто
ја но ваГан че
ва (Хер ман), 
Јо ва на Гли
г о  р и  ј е  в и 
ћа, Ду ша на 
П о  п о  в и  ћ а , 
Вла де те Ди
ми три је ви ћа 
(Гроф Том

ски и Плу тус), Ста но ја Јан ко ви
ћа, Ни ко ле Ми ти ћа,  Сло бо да на 
Стан ко ви ћа (Кнез Је лец ки), Ев ге
ни је Пин те ро вић, Ме ла ни је Бу га
ри но вић, Ми ли це Ми ла ди но вић, 
Бре де Ка леф (Гро фи ца), Би сер ке 
Цве јић, Ју ли ја не Ана ста си је вић, 
Бре де Ка леф, Ол ге Ми ло ше вић 
(По ли на и Даф нис), Мир ја не Ва
си ље вић, Гор да не Јев то вић и Ол
ге Ђо кић (Клое), као и од лич ни 
хор, ба лет ски ан самбл и ор ке стар. 
О тим пред ста ва ма, у ко ји ма су 
оства ре ни ви со ки умет нич ки до
ме ти и ко је су на и ла зи ле на оду
ше вљен при јем код бе о град ске и 
ино стра не пу бли ке, об ја вље не су 
из у зет но по хвал не ре цен зи је на
ших и европ ских еми нент них му
зич ких кри ти ча ра. 

„Бли ста ва пред ста ва ‘Пи ко ве 
да ме’“, пи сао је 6. ја ну а ра 1967. 
по зна ти ита ли јан ски му зич ки 
кри ти чар Ма рио Ме си нис у ли
сту Il Gaz zet ti no, „при пре мље на 
је са по себ ном фи но ћом и му зи
кал но шћу ан сам бла Опе ре из Бе
о гра да. До вољ но је да по ми сли мо 
на му зич ко зна ње свих пе ва ча (и 
у глав ним и у спо ред ним уло га
ма), ко ји су, осим то га, и од лич ни 
глум ци, као и на ви сок умет нич
ки ни во овог по зо ри шта, по себ но 
у по гле ду во кал ног је дин ства, па 
да при зна мо да су Бе о гра ђа ни си
ноћ да ли лек ци ју на шим пре ску
пим опер ским ку ћа ма“.

Бе о град ски опер ски умет ни
ци да ли су лек ци ју и Фран цу зи ма 
из во де ћи Мaснеову опе ру „Дон 
Ки хот“ на Ме ђу на род ном фе сти
ва лу на ци ја – Те а тар на ци ја у Па
ри зу, 27. и 29. мар та 1957, као што 
су је, из ме ђу 1954. и 1969, да ли 
још не ким на ро ди ма ко ји има ју 
знат но ду жу опер ску тра ди ци ју. 
Јер, у то вре ме је ан самбл Опе ре 
На род ног по зо ри шта у Бе о гра ду 
био аутен ти чан и ре пре зен та ти
ван ту мач опер ских де ла ко је је 
при ка зи вао у За пад ној Евро пи, 
на ро чи то нај по зна ти јих ру ских 
опе ра XIX ве ка.

Вла ди мир Јо ва но вић

Међу седам LP плоча,
којесусолисти,Хор

и Оркестар наше Опере
веома квалитетно сни
мили 1954. и 1955. у Бео
граду за познату диско
графскукомпанијуDECCA
из Лондона, налази се и
снимак„Пиковедаме“.
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Још јед ну ода ну след бе ни цу 
умет нич ке игре од не ла је, 
(мо жда) на не ко леп ше ме
сто, ова су ро ва зи ма. А оста

ви ла је Зо ја бо гат траг на сце ни 
На род ног по зо ри шта у Бе о гра ду. 
Ба лет ску шко лу „Лу јо Да ви чо“ 
за вр ши ла је 1965. у кла си Да ни це 
Жи ва но вић. За тим је оти шла на 
уса вр ша ва ње у Санкт Пе терс бург 
код чу ве них ру ских пе да го га, Бе
ли ко ва, Пу шки на, код нај бо љег 
пе да го га за ду ет не игре Се ре бре
њи ко ва, ко јем је чак по ма га ла у 
пи са њу уџ бе ни ка...

Зо ја Бе го ли, из да нак чу ве не 
по зо ри шне по ро ди це Ђо ко вић, 
у Ба лет На род ног по зо ри шта у 
Бе о гра ду сту пи ла је 1. сеп тем бра 
1967. го ди не и ту је про ве ла це лу 
сво ју играч ку, пе да го шку и ре пе
ти тор ску ка ри је ру – до де цем бра 
1994. го ди не, у зва њу пр ве со лист
ки ње. Од и гра ла је низ кла сич них 
и ка рак тер них уло га са мо свој ним 
умет нич ким на дах ну ћем, му зи
кал но шћу, пре фи ње ном љуп ко
шћу. Би ла је Олим пи ја, Сва нил да, 
Мир та, Жи зе ла, По ло вец ка де
вој ка, Со вјег, Ин грид... Све сво
је ис ку ство је сти ца ла на сце ни. 
Ње на жи вот на уло га би ла је Ки
ти Шчер бац ка, у пред ста ви „Ана 
Ка ре њи на“ у ко ре о гра фи ји Ди
ми три ја Пар ли ћа. Од пр ве по ја ве 
у тој уло зи, еле гант них по кре та, 
де ти ња стог и шар мант ног осме
ха, Зо ја као да је си шла са стра
ни ца Тол сто је вог ре мекде ла на 
бе о град ску по зор ни цу, опле ме

нив ши то пли ном сла вен ске ду ше 
сво ју ле пр ша ву, а и дра ма тич ну 
игру. А то се пам ти! 

Зо ја се успе шно ба ви ла и пе да
го шким и ре пе ти тор ским ра дом 
са на шим ис так ну тим умет ни ци
ма, во ди ла је пред ста ве бе о град
ског ан сам бла. Би ла је пе да гог и 
у Ба лет ској шко ли где је ра ди ла и 
са Аш хен Ата љанц од ње не 14 го

ди не. На Ака
де ми ји умет
но сти БК Зо ја 
је од 1995. до 
2003. са ве ли
ким успе хом 
на играч ком и 
глу мач ком од
се ку при пре
ма ла бу ду ће 
глум це и ре ди
те ље.

У ч е  с т в о 
ва ла је у свим 
ак тив но сти ма 
о б  н о  в љ е  н о г 
Удру же ња ба
лет ских умет

ни ка, а по себ но је зна ча јан њен 
до при нос осни ва њу и обо га ће њу 
са др жа ја Фе сти ва ла ко ре о граф
ских ми ни ја ту ра, ко је ор га ни зу је 
УБУС.

По сле за хук та ле, плод не и ра
зно вр сне ка ри је ре у умет нич кој 
игри, ко ја јој је за јед но са од ра ста
њем ње на два си на, Ми ше и Ре
ље, до не ла мно го ра до сти, Зо ја је, 
ка ко је са ма го во ри ла, на шла свој 
ду шев ни спо кој ба ве ћи се из да ва
штвом и пре во ђе њем „бо жан ских 
књи га“.

И по ред мно го ра да, ко ји је 
че сто, али не и увек, био овен чан 
за слу же ним при зна њи ма, Зо ја Бе
го ли ни је би ла умор на или не за
до вољ на, та ко да ве ру је мо ње ним 
ре чи ма да је се бе сма тра ла срећ
ном осо бом. 

 Ми ли ца Зај цев

На пу сти ла нас је и 
не ка да шња пр
ва ки ња Опе ре 
На род ног по зо

ри шта, со пран До бри ла Бо
го ше вић, ко ја је то ком ду ге и 
бо га те ка ри је ре оства ри ла низ 
уло га ко ло ра тур ног и лир ског 
фа ха.

Ро ђе на је 20. ав гу ста 1929. 
го ди не у Уро шев цу. Не по сред
но по за вр шет ку Дру гог свет
ског ра та, на ин си сти ра ње сво
је се стре, оти шла је у При зрен 
где је за вр ши ла ма лу ма ту ру, а 
по том је у Пе ћи упи са ла Тр го вач ку 
ака де ми ју. Школ ске 1947/1948. го
ди не до би ла је сти пен ди ју за шко
ло ва ње гла са у му зич кој шко ли при 
Му зич кој ака де ми ји у Бе о гра ду.

По сле уда је, 1950. го ди не, пре
шла је у му зич ку шко лу при Кон
зер ва то ри ју му у За гре бу, у кла си 
про фе сор ке Ма ри је Бор чић. Шко
ло ва ње је за вр ши ла 1954, а две го
ди не ка сни је, при мље на је у стал ни 
ан га жман Опе ре На род ног по зо ри
шта где је оста ла до пен зи о ни са ња. 
Де би то ва ла је 11. но вем бра уло гом 
Ђил де у „Ри го ле ту“. Од број них ро
ла ко је су усле ди ле, по себ но се из
два ја Ви о ле та из Вер ди је ве „Тра ви
ја те“, ко ју је пе ва ла пу них 18 се зо на 
и за бе ле жи ла ре корд них 150 на сту
па у овој уло зи. У ни зу пре ми је ра 
на ма тич ној сце ни ту ма чи ла је во
де ће уло ге у пред ста ва ма „Фи га ро
ва же нид ба“, „Бо рис Го ду нов“, „Бал 
под ма ска ма“, „Фа уст“, „По кон ди
ре на ти ква“, „Дон Па сква ле“, „Иван 

Су са њин“, „Ита ли јан ка у Ал жи ру“, 
„Кар мен“, „Бо е ми“, „Лу чи ја од Ла
мер му ра“, „Па ја ци“...

За ра зна умет нич ка оства ре ња 
до би ла је ви ше при зна ња.

До бри ла Бо го ше вић је би ла и 
ве о ма ак тив ни дру штве ни рад ник: 
два пу та је би ла члан про грам ског 
са ве та „Про све те“, као члан Из вр
шног од бо ра Удру же ња му зич ких 
умет ни ка Ср би је оства ри ла је 7 
ман да та, би ла је де ле гат на VI и VIII 
кон гре су Са ве за му зич ких умет
ни ка Ју го сла ви је у Бу дви и Но вом 
Са ду...

Пре ми ну ла је у Бе о гра ду, 12. ја
ну а ра 2017, у 88. го ди ни.

На род но по зо ри ште у Бе о гра
ду, ко ле ге и сви по што ва о ци ове 
вр сне умет ни це, мо ћи ће да се од 
ње опро сте још јед ном, 13. фе бру
а ра у 12 сати на Великој сце ни, ка
да ће би ти упри ли че но „Се ћа ње на 
До бри лу Бо го ше вић“. 

М. Б.

IN ME MO RI AM

ЗојаБеголи
(1949–2017)

Увек насмешена, чак
кадасуболовипредве

операцијекуковабилине
издрживи, Зоја се на свој
позитиван начин радо
вала животу и доживела
је да се обрадује Рељиној
тек рођеној девојчици и
постанебака.

IN ME MO RI AM

ДобрилаБогошевић
(1929–2017)

ОПЕ РА НА ГО СТО ВА ЊУ У РУ МУ НИ ЈИ

УспехуТемишвару

У окви ру Про то ко ла о 
са рад њи Опе ре На
род ног по зо ри шта 
у Бе о гра ду и Ру мун
ске на ци о нал не опе

ре у Те ми шва ру, на ши умет ни ци 
су у овом гра ду из ве ли ре мекде ло 
Пе тра Иљи ча Чај ков ског „Ев ге ни
је Оње гин“.

Дво ра на та мо шње Опе ре је 
би ла пре пу на, а  пу бли ка ко ја је 
у Те ми швар до шла из ско ро це
ле Ру му ни је, на ше умет ни ке је 
по здра ви ла сто је ћим ова ци ја ма. 
Од ли чан Ор ке стар, зву чан Хор и 
уигран Ба лет, пред во ђе ни им пре
сив ним на сту пом, из вр сним му зи
ци ра њем и убе дљи вом сцен ском 
по ја вом на ших со ли ста, оду ше ви
ли су пу бли ку, по зо ри шну јав ност 
и до ма ћи не, ко ји су про це ни ли да 
је то би ло јед но од нај у спе шни јих 
го сто ва ња у овом при ја тељ ском 

гра ду. Број ни пред став ни ци Ср
ба у Ру му ни ји, би ли су по себ но 
за до вољ ни и по но сни. Они су са 
на шим умет ни ци ма и дру гим чла
но ви ма еки пе из Бе о гра да, ко ја је 
бро ја ла ви ше од 200 осо ба, у ср
дач ном раз го во ру и дру же њу про
ве ли при јат но вре ме пре и по сле 
пред ста ве.

Пред ста ву је ди ри го вао ма е
стро Де јан Са вић, у на слов ној уло
зи је, као гост, на сту пио Ни ко ла 
Ми ја и ло вић, уло гу Та тја не је ту ма
чи ла Ја сми на Трум бе таш Пе тро
вић, На та ша Јо вић Три вић је би ла 
Ол га, Де јан Мак си мо вић је ту ма
чио уло гу Лен ског, Дра го љуб Ба јић 
је био Гр је мин, а у оста лим уло га ма 
су би ли На та ша Ра шић (Ла ри на), 
Ду брав ка Фи ли по вић (Фи ли пјев
на), Игор Ма тве јев (Три ке), Пре
драг Гли го рић (Рот ни) и Ђорђе 
Томић (Зар јец ки).

Овој зна чај ној ма ни фе ста ци ји 
и успе ху срп ске кул ту ре у Ру му
ни ји при су ство вао је и Ге не рал ни 
кон зул Ср би је у Те ми шва ру, ње го
ва ек се лен ци ја Ла зар Ма ној ло вић, 
чи јом за слу гом и тру дом се раз ме
на ус по ста вље на из ме ђу на ци о нал
них ин сти ту ци ја кул ту ре Ср би је и 
Ру му ни је у по след њих не ко ли ко 
го ди на ин тен зи ви ра ла. Господин 
Ма ној ло вић је дан по го сто ва њу у 
Те ми шва ру по слао Отво ре ни те ле
грам у ко јем, из ме ђу оста лог, ка же: 
„У пре пу ној са ли (тра жи ла се кар
та ви ше), пу бли ка.. (је) ова ци ја ма 
по здра ви ла со ли сте и ди ри ген та 
– в.д. ди рек то ра На род ног по зо
ри шта Де ја на Са ви ћа. Под се ћа мо 
да На ци о нал ни те а тар у Те ми шва
ру има ду гу тра ди ци ју и вер ну пу
бли ку ко ја ре дов но пра ти ова ква 
де ша ва ња, а на ре пер то а ру се на
ла зе нај ве ћа де ла свет ских ком по

зи то ра, по пу лар не опе ре, ба ле ти 
и по зо ри шне пред ста ве. У окви
ру ме ђу на род не са рад ње на ис тој 
сце ни го сту ју и дру ги по зна ти на
ци о нал ни те а три (не дав но На ци о
нал ни те а тар из Санкт Пе тер бур га 
са ба ле том ‘Ла бу до во је зе ро’)... 
Ука зу је мо да је ру мун ска пу бли ка 
увек би ла ве о ма за ин те ре со ва на 
за го сто ва ње срп ских умет ни ка, 
а ова ква и слич на де ша ва ња увек 
су до бро по се ће на. Има ју ћи то у 
ви ду, де ли мич но пар ти ци пи ра ње 

од го ва ра ју ћих ин сти ту ци ја у тро
шко ви ма ре а ли за ци је бу ду ћих го
сто ва ња умет ни ка из Ср би је омо
гу ћи ло би да се ова ква де ша ва ња у 
Те ми шва ру ре а ли зу ју и че шће“.

Ан самбл На ци о нал не опе ре из 
Те ми шва ра ће у про лећ ном де лу 
се зо не уз вра ти ти го сто ва ње, ка да 
ће бе о град ској пу бли ци при ка за
ти по зна то де ло Пје тра Ма ска њи ја 
„Ка ва ле ри ја ру сти ка на“ и „Па ја це“ 
Ру ђе ра Ле он ка ва ла.

Р. П. Н.
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Про бу ђе на на ци
о нал на свест тек 
осло бо ђе них Бе о
гра ђа на има ла је 
по тре бу за по зо

ри штем, што је по ка зи ва ла сво
јом по се том. Иако је у то вре ме 
град имао је два де сет до два на ест 
хи ља да ста нов ни ка, углав ном не
пи сме них или по лу пи сме них, са ла 
је нај че шће би ла пу на, на ро чи то 
кад су да ва ни еп ски ко ма ди из на
ци о нал не исто ри је. За гра ђан ске 
дра ме и ко ме ди је па три јар хал на 
бе о град ска пу бли ка је има ла ма ње 
раз у ме ва ња и сим па ти ја. 

Све ти слав Шу ма ре вић бе ле жи 
по во дом сто го ди шњи це осни ва
ња Те а тра на Ђу мру ку: „По зо ри
ште је про ра ди ло оне исте го ди не 
ка да је Бе о град по стао пре сто ни ца 
кне же ви не Ср би је. Мла ди и оду
ше вље ни Ср би, зва нич ни ци ра
зних кан це ла ри ја, у рев но сти да 
бу ду од истин ске ко ри сти сво ме 
на ро ду, сло жи ше се да при ре
де срп ске по зо ри шне прет ста ве. 
Они су се већ то ли ко уз ди гли да 
су по ве ро ва ли ка ко је бо ље би
ти ‘из о бра жен’ не го бо гат. Та кви 
љу би те љи умет но сти и на род ног 
про све ћи ва ња на ста ви ли су рад 
Јо а ки ма Ву ји ћа, оца срп ског по
зо ри шта, и оста до ше вер ни след

бе ни ци ње му, пе да го гу у по зо ри
шту, у ње го вој ве ли кој шко ли за 
по ле зност и спа се ни је ду ша људ
ских“. Истим по во дом, у ча со пи су 
„Сце на“, Бо ри во је Јев тић на дах ну
то ве ли ча овај по ду хват: „Пре не го 
што је уоп ште нор ма ли зо ва ла жи
вот у сво јој се љач кој зе мљи, ли ше
ној то ли ко на су шних ства ри и по
тре ба, још сва у уз бу дљи вој ва три 
ве ли ких ис то ри ских зби ва ња ко ја 
су је не пре ста но по тре са ла, Ср би ја 
је у сво ме Бе о гра ду отво ри ла две
ри јед ној скром ној згра ди у ко јој 
ће се за чи сли ти ње но по зо ри ште. 
То је пр во ред но осе ћа ње ду хов

них вред но сти, на ро чи то осе ћа ње 
ве ли ке над моћ но сти ду ха над ма
те ри јом“. (Б. Јев тић, Сце на)

„Сви при хва ти ше по зо ри
ште“, кон ста ту је Шу ма ре вић – „од 
кне за Ми ха и ла до Мар ка Ка ра ма
те, зва нич ни ка кња жев ске кан
це ла ри је“. Ме ђу по што ва о ци ма 
те а тра би ла су и три ис так ну та 
„про свет на чо ве ка“, ко ја су чи ни ла 
упра ву: „ве ли ки на ци о нал ни труд
бе ник“ Ата на си је Ни ко лић, ко ме
ди о граф Јо ван Сте ри ја По по вић и 
Пе тар Ра до ва но вић, се кре тар По
пе чи тељ ства про све ште ни ја (ми
ни стар ства про све те) и упра ви тељ 

свих шко ла у Ср би ји. Ни ко лић је 
био осни вач и умет нич ки ру ко во
ди лац Те а тра на Ђу мру ку, Сте ри ја 
му је по ма гао и усту пао сво је ко
ма де и пре во де, а Ра до ва но вић је 
био управ ник (по са чу ва ним спи
си ма, он је на овој функ ци ји био 

од 4. де цем бра 1841. до 26. ав гу ста 
1842, без на кна де).

По зо ри шне пред ста ве да ва
не су са „ви со ким до пу ште њем“ 

и срп ска власт је те а тар по др
жа ва ла и кон тро ли са ла нај пре 
ад ми ни стра тив но, пре ко По пе
чи тељ ства про све ште ни ја и Ра до
ва но ви ћа. Фи нан сиј ска по др шка 
је би ла ве о ма зна чај на: упр кос 
си ро ма штву ко је је вла да ло у зе
мљи и број ним пре чим по тре ба
ма, Со вјет је пред ло жио, а Кнез 
одо брио да се те а тру од ре ди суб
вен ци ја у из но су од 2000 та ли ра 
на го ди шњем ни воу, пре ма бу
џет ским по лу го ђи ма, по чев ши 
од Ми тров ског. Нај зад, ту је би ла 
и мо рал на по др шка ко ју је власт 
очи глед но пру жа ла те а тру: кнез 
лич но и чла но ви ње го ве по ро
ди це, као и зна чај не лич но сти из 
др жав не упра ве че сти су по се ти
о ци по зо ри шних пред ста ва. По
сто ја ло је укуп но шест ло жа, за 
ко је се ула зни це ни су про да ва ле, 
већ су би ле ре зер ви са не за ви со
ке зва ни це. Вла да ју ћа по ро ди ца 
је, на рав но, има ла сво ју ло жу, 
ко ју ни ко ни је смео да ко ри сти 
ни кад они не би до шли на пред
ста ву. За ни мљи во је, ме ђу тим, и 
от кри ће Ми ло ра да Т. Ни ко ли ћа 
– не из ми ри ва ње тро шко ва за те 
ула зни це је уче ство ва ло ве ли ким 
де лом у ду гу ко ји је остао за Те а
тром на Ђу мру ку ка да је уга шен.

(на ста ви ће се)

Љи ља на Ду ло
вић (1937–
2003) је по ха
ђа ла Ба лет ску 
шко лу „Лу јо 

Да ви чо“ од 1949. до 1954. го ди не, 
у кла си пе да го га Ми ло ра да Ми ле
та Јо ва но ви ћа. Ту је и ди пло ми
ра ла, а по том сво ју мла да лач ки 
рас пе ва ну игру по кло ни ла гле
да о ци ма Хр ват ског на род ног ка
за ли шта у За гре бу, Ма ке дон ског 
на ци о нал ног те а тра у Ско пљу, а 
нај ви ше сво јој пу бли ци на ба лет
ској сце ни На род ног по зо ри шта у 
Бе о гра ду. 

Љи ља ну Ду ло вић су сви зва ли 
Тр ша, због ње не вра го ла сте тр
ша ве ко се ко ја је по себ но до при
не ла да је пам ти мо као раз дра га
но де вој че под јед на ко на да ре но 
за игру, му зи ку и глу му. 

Она је оча ра ва ла као љуп ка 
По ли на Бо на пар та у „Кра љи ци 
остр ва“, не жна и лир ска Ма ри ја 
у „Бах чи са рај ској фон та ни“, зла 
ви ла Ка ра бос у „Успа ва ној ле по
ти ци“, стил ски при ме ре на у кла
сич ном ду е ту из ба ле та „Пла мен 
Па ри за“, а њен Ка пе тан Ку ка из 
„Пе тра Па на“ је иза зи вао сал ве 

сме ха ма лих и од ра слих гле да ла
ца.

По ред уло га ко је се пам те, 
тре ба ис та ћи Љи ља ну Ду ло вић у 
ба ле ту „Пе пе љу га“ (ко ре о гра фи ја 
Ни не Ани си мо ве, ок то бар 1963) у 
ко јем је ту ма чи ла јед ну од охо лих 
и глу па вих Пе пе љу ги них се ста
ра, на ро чи то из ван ре дан ду ет са 
дру гом се стром, Ли ди јом Пи ли
пен ко. Њих две су уз ис тан ча ни 
пан то мим ски из раз сво јој ин тер
пре та ци ји да ле из раз нео до љи ве 
бла ге иро ни је. У ба ле ту „Апа си

о на то“, јед ном од нај у спе шни јих 
Пар ли ће вих по став ки, Тр ша се 
од лич но укло пи ла у квар тет ис

так ну тих бе о град ских ба лет ских 
умет ни ца. Са свим раз ли чит глу
мач коиграч ки из раз она је ис по
љи ла као Про во да џи ка у скоп ској 
пред ста ви „Ђа во ла на се лу“ у ко
ре о гра фи ји Пие и Пи на Мла ка ра, 
оста вља ју ћи не над ма шан обра зац 
све же, гро теск не играч ке ми ни ја
ту ре.

Ве дра, на сме ја на де вој ка убр
зо по ста је и пи о нир мо дер не игре 
и џез ба ле та на бе о град ској Те ле
ви зи ји, за јед но са не што ста ри
јим ко ле гом Бо ри сом Ра да ком. 
Иако су Тр ша и Бо рис, за јед но са 
оста лим ко ле ги ни ца ма и ко ле га
ма, има ли не за хвал ну ми си ју да 
на на шим екра ни ма уте ме ље мо

дер ни играч ки 
из раз, тај за да
так су из у зет но 
до бро оба ви ли. 
И да нас, до
ду ше рет ко, у 
не ким те ле ви
зиј ским еми си
ја ма за бав ног 
жан ра мо же мо 
ви де ти њи хо ву 
игру. И не са
мо ви де ти, не
го се це лој не
ве ли кој тру пи 
за хва ли ти за 
по лет, ен ту зи
ја зам и по све
ће ност. 

Љ и  љ а  н а 
Ду ло вић је ба
лет ску сце ну 

на пу сти ла на лич ни зах тев, 31. 
де цем бра 1978. го ди не. Пре ра но. 
Же ле ла је да се по све ти сво јим си
но ви ма. Си гур ни смо да је, по ред 
те ле ви зиј ских на сту па, Тр ша мо
гла и на ве ли ким ба лет ским сце
на ма оства ри ти још мно го уло га 
за пам ће ње.

(на ста ви ће се)

ФЕЉТОН

Овим фељтоном на
стављамо у прошлом

броју започету причу о
првом сталном позори
штууБеограду,Театруна
Ђумруку, који је са редов
ним радом почео децембра
1841.Коришћенисупревас
ходноматеријалиизкњи
ге Милорада Т. Николића
„ТеатернаЂумруку–прво
сталнопрофесионалнодр
жавно позориште у Срби
ји (1841–1842)“, објављене
1971, и из листа „Српска
сцена“ који је у децембар
ском броју 1941. донео не
колико текстова поводом
100годишњице од прве
представе.

ФЕЉ ТОН / 175 ГО ДИ НА ОД ОСНИ ВА ЊА ПР ВОГ ТЕ А ТРА У БЕ О ГРА ДУ, „ТЕ А ТРА НА ЂУ МРУ КУ“ (2) / ПИ ШЕ ЈЕ ЛИ ЦА СТЕ ВА НО ВИЋ

Прводржавнопрофесионалнопозориште

ФЕЉ ТОН / ЛИЧ НО СТИ БЕ О ГРАД СКОГ БА ЛЕ ТА (61) / ПИ ШЕ МИ ЛИ ЦА ЗАЈ ЦЕВ 

ЉиљанаДуловић–Трша:Разигранодевојче

Природа је обдарила
Тршувитком,склад

ном фигуром, љупким ли
цем на којем су блистале
веселе, крупне црне очи, 
танцовалношћу, истан
чаноммузикалношћу,као
и талентом за извође
ње по стилу различитих
играчких, певачких и глу
мачкихулога.
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