
По след њег да на ја
ну а ра, Вла да Ре
пу бли ке Ср би је 
име но ва ла је за 
управ ни ка На

род ног по зо ри шта у Бе о гра ду 
ди ри ген та Де ја на Са ви ћа, ду го
го ди шњег вр ши о ца те ду жно сти. 
Ма е стру Са ви ћу, ко ји је ди пло ми
рао ди ри го ва ње на Фа кул те ту му
зич ке умет но сти у Бе о гра ду, а сте
као зва ње ма ги стра ди ри го ва ња на 
Ака де ми ји умет но сти у Но вом Са
ду, као пр ви у исто ри ји ове ви со
ко школ ске уста но ве, ово је дру ги 
ман дат на че лу На род ног по зо ри
шта где је до са да је ди ни му зич ки 
умет ник на тој по зи ци ји. Пр ви пут 
био је управ ник од 31. мар та 2005. 
до 22. но вем бра 2007, док је у пе ри
о ду од 4. ок то бра 2012, до 31. ја ну
а ра ове го ди не, оба вљао функ ци ју 
в.д. управ ни ка.

zz Буzдуzћиz даz стеz наz чеzлуz Куzће,z
алиz уz в.д.z стаzтуzсу,z биzлиz ско
роz чеzтиzриz иz поz гоzдиzне,z овајz
изzборzуzсуzштиzниzпредzстаzвљаz
поzтврzдуz даz стеz својz поzсаоz
раzдиzлиz веzоzмаz доzбро.z Ко
лиzкоz стеz Виz заzдоzвољzниz
реzзулzтаzтиzмаz остваzреzнимz
уzтомzпеzриzоzду?z
Не мо гу да ка жем да ни

сам за до во љан, али чи ње ни ца 
је да увек мо же бо ље и ви ше и 
да увек има пр о сто ра за уна
пре ђи ва ње од ре ђе них еле ме
на та по чев ши од ре пер то а ра, 
па до људ ских ре сур са, 
одр жа ва ња згра де, 
об но ве тех нич
ког пар ка, ма
ши на... Да кле, 
кад по гле да
мо уна зад, 
на свим 

по љи ма је мно го то га ура ђе но, 
али је, на рав но, го то во на сви ма 
њи ма мо гло да бу де и бо ље. Што 

се ти че ре пер то а
ра, има мо за

и ста ве ли ка 
при зна ња са 
свих стра на, 
и од љу би
те ља на ше 

умет но сти и 
од оних ма ло

број них ко ји 
нам тра же за

м е р  к е 
н а 

сва ком ме сту. Ме ђу тим, чак и 
они при зна ју да је на ше по зо ри
ште по ста ло до ми нант но и у Ср
би ји и у ре ги о ну. Ту пре вас ход но 
ми слим на драм ске пред ста ве, 
по што опер ске и ба лет ске, прак
тич но не ма ју мно го парт не ра за 
по ре ђе ње. На жа лост, и да ље је 
не до ста так пр о сто ра ве ли ки пр о
блем и за то увек мо рам да из ра
зим од ре ђе ну до зу не за до вољ ства 
што се три на ци о нал на ан сам бла 
„гу ра ју“ на две сце не. У та квим 
окол но сти ма не мо же мо да од и
гра мо све на сло ве ко је би смо мо
ра ли, ни оне ко ји би мо ра ли да 
бу ду ви ше за сту пље ни. Та ко ђе, 
ни кад ни сам на ро чи то во лео ка да 
пре ми је ре пред ви ђе не за те ку ћу, 
пре ла зе у сле де ћу го ди ну, јер то 
ства ра од ре ђе ни при ти сак и оп
те ре ћу је ре пер то ар. 

(наставак на стр. 2 и 3)

ФЕБРУАР 2017. ГОДИНА XIII, БРОЈ 104

ИЗДАЈЕ НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ У БЕОГРАДУ

ИН ТЕР ВЈУ | ДЕ ЈАН СА ВИЋ, УПРАВ НИК

Ово је во де ћа уста но ва срп ске кул ту ре

алиz уz в.д.z стаzтуzсу,z биzлиz ско
роz чеzтиzриz иz поz гоzдиzне,z овајz
изzборzуzсуzштиzниzпредzстаzвљаz
поzтврzдуz даz стеz својz поzсаоz
раzдиzлиz веzоzмаz доzбро.z Ко
лиzкоz стеz Виz заzдоzвољzниz
реzзулzтаzтиzмаz остваzреzнимz
уzтомzпеzриzоzду?z
Не мо гу да ка жем да ни

сам за до во љан, али чи ње ни ца 
је да увек мо же бо ље и ви ше и 
да увек има пр о сто ра за уна
пре ђи ва ње од ре ђе них еле ме
на та по чев ши од ре пер то а ра, 
па до људ ских ре сур са, 
одр жа ва ња згра де, 
об но ве тех нич
ког пар ка, ма
ши на... Да кле, 
кад по гле да

али је, на рав но, го то во на сви ма 
њи ма мо гло да бу де и бо ље. Што 

се ти че ре пер то а
ра, има мо за

и ста ве ли ка 
при зна ња са 
свих стра на, 
и од љу би
те ља на ше 

умет но сти и 
од оних ма ло

број них ко ји 
нам тра же за

м е р  к е 
н а 



2 ПОЗОРИШНЕ НОВИНЕ ФЕБРУАР 2017.

Један од пр о блема са којима 
се сусрећемо је и за кон ска оба ве за 
ко ја се од но си на сма ње ње бр о ја 
за по сле них. Де ша ва се да на по
је ди ним рад ним ме сти ма не ма мо 
љу де, јер су не ки оти шли у пен зи
ју или су на пу сти ли по зо ри ште, а 
ми не мо же мо да при ми мо но ве 
ка дро ве због за кон ских пр о пи са. 
И на кра ју, до ла зи мо до фи нан
сиј ских сред ста ва. За њих се увек 
ка же да не до ста ју. Ја твр дим да 
па ра, и у кул ту ри и сву да, има, не
го је пи та ње на ко ји на чин и ка ко 
се онe тр о ше и да ли за и ста иду 
у ону свр ху и на ме не ко је су нај
по треб ни је по зо ри шту. На рав но, 
иако су нам сви би лан си, и ма те
ри јал ни и умет нич ки, у плу су, не 
би би ло зго ре га да до би је мо, а то 
оче ку је мо у ју би лар ној го ди ни, 
ма ло ви ше сред ста ва на по зи ци ја
ма ко јe се ти чу одр жа ва ња згра де 
и уна пре ђи ва ња не ких тех нич ких 
усло ва за рад.

zz Приzлиzкомz приzјаzвљиzваzњаz наz
конzкурсzзаzуправzниzка,zподzне
лиzстеzвеzоzмаzобиzманzиzтеzмељ
ноzосмиzшљенzпланzиzпрzоzграмz
разzвоzјаzКуzћеzуzнаzредzнеzчеzтиzриz
гоzдиzне.z Коzјиz ћеz биzтиz најzзна
чајzниzјиz правzциz разzвоzјаz уz томz
пеzриzоzду,z одzноzсноz чеzмуz ћеzтеz
даzтиzприzоzриzтет?
При о ри тет су увек нај ви ши 

умет нич ки ни во и не сма ње ни 
обим пр о дук ци је од по две пред
ста ве днев но. При о ри тет ће пред
ста вља ти и ме ђу на род на са рад ња, 
а по што смо ми ку ћа у ко јој су 
умет ни ци но си о ци де лат но сти, 
ло гич но је да је ре пер то ар нај ве ћи 
при о ри тет. У пр о те кле две го ди не 
од лу чи ли смо се за ко ма де нај зна
чај ни јих свет ских и срп ских кла
си ка, ко ји и при па да ју ре пер то а ру 
На род ног по зо ри шта, као и за са
вре ме на де ла, чи та на и при ка за на 
на но ви на чин. Су де ћи по бр о ју 
на гра да и при зна ња ко ја смо до
би ли, по го ди ли смо у цен тар ме
те. Ге не рал ни оквир, на ко ји увек 
под се ћам умет нич ке ди рек то ре 
сва три сек то ра, од но си се на то 
да ов де, као и у На род ном му зе ју, 
увек мо ра мо да има мо за сва ко га 
по не што: и ан ти ку, и ро ман ти ку, 
сред њи век, ре не сан су, мо дер ну, 
аван гар ду... и јед но ве ли ко оде ље
ње ко је се ти че на шег срп ског, до
ма ћег, ства ра ла штва. Пре ма то ме, 
то ће би ти при о ри те ти и у бу дућ
но сти. Осим то га, ве о ма су ва жна 
и пи та ња ко ја се од но се на пр о сла
ву ју би лар не 150. се зо не, али и но
ве сце не ко ја је у по след ње вре ме, 
ка ко се ре ђа ју ови ус пе си, по но во 
по ста ла ак ту ел на. Ви дим да већ 
има не ких ре ак ци ја на ни воу Гра
да и ре пу бли ке, и ми слим да су то 
до бри сиг на ли да на ше се ме, као 
иде ја, па да на плод но тле.

zz Уочиz Ноzвеz гоzдиzне,z наz тра
диzциzоzналzномz кокzтеzлуz заz
предzставzниzкеz меzдиzја,z изzмеzђуz

остаzлогzстеzнаzјаzвиzлиzдаzћеzНа
родzноz поzзоzриzште,z уz оквиzруz
друzгаzчиzјеz саzрадzњеz саz Влаzдомz
РеzпуzблиzкеzСрzбиzјеzиzреzсорzнимz
миzниzстарzством,z „поzкуzшаzтиz
неzдаzсмаzњиzбрzојzзаzпоzслеzних,z
већzдаzтајzбрzојzприzлаzгоzдиzсво
јимzреzалzнимzпоzтреzбаzма“.zШтаz
то,zзаzпраzво,zзнаzчиzуzпракzси?
То зна чи да ми, у овом тре нут

ку, по го то ву у ан сам бли ма, има мо 
ма њак љу ди. На ма су не ком плет
ни ба лет ски ан самбл, Орке стар и 
Хор. То су пр о бле ми ко ји де фи
ни тив но мо ра ју да бу ду ре ше ни у 
на ред ном пе ри о ду, јер су они ба за 
сва ке иоле озбиљ ни је по зо ри шне 
Ку ће. И на ша тех ни ка, ко ја днев но 
зна да оп слу жу је и по три пред ста
ве, има исти пр о блем. Пре ма то ме, 
на ла зи мо се у под јед на ко те шкој и 
не за хвал ној си ту а ци ји, прак тич

но, у свим сек то ри ма. Вла да је 
пре по зна ла на ше пр о бле ме и ми 
смо већ до би ли не ке упит ни ке од 
ми ни стар ства ко ји се ти чу ми ни
мал нооп ти мал ног, али за до во ља
ва ју ћег бр о ја за по сле них у На род
ном по зо ри шту. Он је бар за 10 до 
15, ако не и ви ше пр о це на та ве ћи 
не го са да. Тај бр ој за по сле них сва
ка ко не ће би ти као ра ни је, јер смо 
ми у оном пр вом та ла су ра ци о на
ли за ци је сма њи ли наш пра вил ник 
о си сте ма ти за ци ји за 111 рад них 
ме ста. Исту му ку и пр о бле ме има ју 
и на ше ко ле ге из Срп ског на род
ног по зо ри шта у Но вом Са ду, па 
ће мо, сход но то ме, по ку ша ти да 
се за јед нич ки орга ни зу је мо и да у 
јед ном, ка ко бих ре као, кон струк
тив ном раз го во ру и до го во ру са 
ми ни стар стви ма кул ту ре, фи нан
си ја, ра да и за по шља ва ња до ђе мо 
до ре ше ња ко је би би ло за до во ља
ва ју ће за све стра не. 

zz Наz истомz суzсреzтуz сz ноzвиzна
риzмаz стеz поzмеzнуzлиz иz буzџет,z
оцеzњуzјуzћиz каzкоz сеz наzдаzтеz „даz
ћеzмоz прzоzћиz наz ниzвоуz каоz иz
прzоzшлеz гоzдиzне,z моzждаz чакz иz
неzштоz боzље“.z Штаz сеz уz меzђу
вреzмеzнуzпрzоzмеzниzло?z
Ми ни стар ство је при хва ти ло 

нај ве ћи део на ших пред ло га и по

тра жњи у од но су на бу џет и ту смо, 
као што смо и оче ки ва ли, не где на 
ни воу пр о шло го ди шњег. То зна чи 
да ће мо нај ве ро ват ни је ус пе ти да 
одр жи мо пр о дук ци ју но вих пред
ста ва на оном бр о ју на ко ји смо 
на ви кли то ком прет ход них го ди
на. Али, и ако не успе мо... Ми, зна
те, на обе сце не има мо ве о ма мно
го пред ста ва. Опе ра, на при мер, 
има ви ше од 30 на сло ва, од ко ји 
су 25 ак тив ни у тој ме ри да у сва
ком мо мен ту мо гу да се игра ју. То 
је фан та сти чан ка пи тал. Слич на је 
си ту а ци ја и у Дра ми и Ба ле ту. Ту, 
на рав но, по сто је и не ке пред ста ве 
ко јих ће мо, на жа лост, мо ра ти да 
се од рек не мо, јер су већ од гле да не 
у тој ме ри да сла би је пр о ла зе код 
пу бли ке. Са дру ге стра не, има мо 
не ке фан та стич не на сло ве по пут 
„Ве ли ке дра ме“, ко ја је фе но мен 
сво је вр сте. Да не го во рим о опер
ским и ба лет ским пред ста ва ма ко
је су већ са ме по се би по пу лар не, 
као „Тра ви ја та“ или „Ла бу до во 
је зе ро“. Да кле, мо ра ће мо да се по
тру ди мо да пред ста ве та кве вр сте 
бу ду ви ше на ре пер то а ру. Бу ду ћи 
да тре нут но не по сто ји мо гућ ност 
но вог за по шља ва ња, а да би смо 
за до во љи ли она два при о ри те та 
свих при о ри те та (нај ви ши умет
нич ки ни во и обим пр о дук ци је од 
две пред ста ве днев но), мо ра мо да 
ан га жу је мо хо но рар не са рад ни ке 
у ме ри ве ћој не го што је то уоби
ча је но, јер се без њих рад ан сам
ба ла не мо же ре а ли зо ва ти. На тај 
на чин, оба ве зни смо да део сред
ста ва за пре ми је ре пре ба ци мо на 
тр о шко ве за ко ле ге „хо но рар це“, 
у че му смо до са да успе ва ли да на
ђе мо до бар ба ланс, а ве ру јем да ће 
та ко би ти и на да ље.

zz Изzмеzномz Заzкоzнаz оz кулzтуzри,z
преzгоzдиzнуzдаzнаzјеzодzуzзетzста
тусz„одzнаzциzоzналzногzзнаzчаzја“z
заz 60z устаzноzваz кулzтуzре,z меzђуz
коzјиzмаz јеz иz Наzродzноz поzзоzри
ште.zБиzлиzстеzјеzданzодzнајzже
шћихzкриzтиzчаzраzтогzпредzлоzгаz
коzјиz јеzдоzшаоzодzстраzнеzтаzда
шњегz миzниzстраz кулzтуzре.z Даz
лиzстеzразzмиzшљаzлиzдаzпоzкре
неzтеzиниzциzјаzтиzвуzдаzсеzтаzод
луzкаzукиzне?
Да је то је ди на од лу ка бив шег 

ми ни стра ко ја је штет на за кул ту
ру Ср би је, би ло би ла ко, али је она, 
на жа лост, са мо јед на у чи та вом 
ни зу ње го вих бе сми сли ца и по гре
шних по те за. Зна се ве о ма до бро 
да На род но по зо ри ште, На род на 
би бли о те ка и На род ни му зеј пред
ста вља ју кр ов не, цен трал не ин сти
ту ци је срп ске кул ту ре. Што се ти че 
На род ног по зо ри шта, по ку ша ћу 
да се у на ред ном пе ри о ду из бо рим 
да оно до би је на зив, не са мо на ци
о нал не, не го цен трал не уста но ве 
кул ту ре у сво јој обла сти, да кле за 
по зо ри шну умет ност. Сма трам да 
је то пот пу но при ме ре но, јер На
род но по зо ри ште то за слу жу је. 

НАСТАВАК СА НАСЛОВНЕ СТРАНЕ

Враћање статуса „од
националног значаја“,

што ће се сигурно догоди
ти, условиће поправљање
односапрематимустано
вамакултуреусмислуњи
ховогположајаудруштву,
као и односа грађана и
публике према њима. На
некиначин,икодзапосле
нихутиминституцијама
појавићесеосећај,свакако
другачији од садашњег, да
радеукултурнимустано
вама које не само својим
називом, него и својим де
лањем,представљајупра
вонационалноблаго.

КИ НЕ СКЕ ОПЕР СКЕ ЗВЕ ЗДЕ 

Во рен Мок, је дан од три нај и стак ну ти ја ки не ска те но ра и 
со пран Бинг Бинг Ванг ко ју је ки не ска На ци о нал на те ле

ви зи ја свр ста ла у де сет нај бо љих во ка ла Ки не, пред ста ви ће се 
пре ми јер но бе о град ској пу бли ци 1. мар та, у Би зе о вој опе ри 
„Кар мен“, као Дон Хо зе и Ми ка е ла. На слов ну уло гу ту ма чи Ја
дран ка Јо ва но вић, а Еска ми ља – Алек сан дар Ста ма то вић. Три 

да на ка сни је, мла да ки не ска 
опер ска зве зда пред ста ви
ће се бе о град ској пу бли ци 
као Ми ми у  ју би лар ном 50. 
из во ђе њу Пу чи ни је вих „Бо
е ма“. Ро дол фа пе ва Ду шан 
Пла зи нић, у оста лим уло га ма 
на сту па ју Вла ди мир Ан дрић 
(Мар сел), Љу бо драг Бе го вић 
(Шо нар), Вук Ма тић (Ко

лин), Иван ка Ра ко вић Кр сто но шић (Ми зе та), Ми хај ло Шљи
вић (Бе ноа и Ал син дор). Со ли сти ма, Хо ром и Ор ке стром 
Опе ре и ба лет ским ан сам блом у обе пред ста ве ди ри гу је Де јан 
Са вић. Ина че, за Мо ка кри ти ча ри ка жу да „нај ви ше но те по
сти же и одр жа ва по пут Па ва ро ти ја“, а ње гов ре пер то ар чи
ни ви ше од 60 уло га ве ли ког ре пер то а ра. Он је и умет нич ки 
ди рек тор Опе ре у Хонг кон гу и два ки не ска Ве ли ка те а т ра – 
„Фу џи ан“ и  „Жу аи Ху а фа“. Бин Бинг Ванг је пр ва Ки не ски ња 
ко ја је за вр ши ла ма стер на Кон зер ва то ри ју му „Ђу зе пе Вер ди“ 
у Ми ла ну, што јој је отво ри ло вра та број них опер ских ку ћа и 
кон церт них дво ра на Евро пе и све та. Ка да се као пр ва опер ска 
пе ва чи ца по ја ви ла у по пу лар ној ТВ еми си ји „Икс фак тор“ у 
Ми ла ну 2014, сни мак ње ног на сту па на Ју тју бу имао је ви ше 
од 2 ми ли о на пре гле да.                                                           Д. К. С.

ВУ КО ВА НА ГРА ДА ЂОРЂУ ПАВЛОВИЋУ

Ђор ђе Па вло вић, ди ри гент На род ног 
по зо ри шта у Бе о гра ду, је дан је од 

до бит ни ка Ву ко ве на гра де за 2016. Пре
сти жно при зна ње ко је до де љу је Кул тур но 
про свет на за јед ни ца Ср би је по је дин ци
ма и уста но ва ма за на ро чи те ре зул та те 
оства ре не у ства ра лач ком ра ду на ши ре њу 
кул ту ре, обра зо ва ња и на у ке, уру че но је 
до бит ни ци ма 8. фе бру а ра у згра ди Пред
сед ни штва Ре пу бли ке Ср би је. Жи ри у са
ста ву Мом чи ло Ан то но вић, Све ти слав Бо
жић, Ми ло ван Ви те зо вић, Жар ко Ди мић, 
Бо ра Ду гић, Ра да Ђу ри чин, Дра ган Мра о

вић, Се ли мир Ра ду ло вић и Љу би во је Ршу мо вић, од лу ку је до
нео јед но гла сно, а ме ђу до бит ни ци ма су и са рад ник На род ног 
по зо ри шта, ком по зи тор Ми ро љуб Аран ђе ло вић Ра син ски, не
ка да шњи члан ове ку ће, драм ски пи сац Ми ла дин Ше вар лић, 
драм ска умет ни ца Љи ља на Стје па но вић и дру ги.

Р. П. Н.

НА ШИ УМЕТНИЦИ У БУ ГАР СКОЈ

Ма е стро Де јан Са вић и ба ри тон Алек сан дар Ста ма то вић 
ода зва ли су се не дав но на из не над ни по зив Др жав не 

опе ре у Ру сеу, Бу гар ска, и са ве ли ким успе хом уче ство ва ли у 
из во ђе њу Вер ди је ве „Аиде“. Уз на ше умет ни ке, те Хор, Ор ке
стар и Ба лет ове, јед не од нај бо љих опер ских ку ћа у Бу гар ској 
ко ја по след њих не ко ли ко го ди на осва ја при зна ње нај бо љег 
му зич ког те а тра у зе мљи, у пред ста ви су на сту пи ли со ли сти 
из це ле Бу гар ске. Ста ма то ви ћу је ово би ло пр во го сто ва ње у 
Ру сеу, док ма е стра Са ви ћа пу бли ка у овом по ду нав ском гра ду 
већ по зна је као вр сног пе да го га. Пу бли ка је на ше умет ни ке ис
пра ти ла ова ци ја ма. 

Р. П. Н.
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• ПРВА ПОСТАВКА 
аутор Зорица Јанковић

• РОМЕО И ЈУЛИЈА 
на сцени Народног позоришта у Београду –  драма и балет 

(јубилеји Шекспира, Прокофјева и Парлића)
аутори Мирјана Одавић и Јелица Стевановић

Изложба остварена у сарадњи са Музејом позоришне уметности Србије 

zz Наzродzноzпоzзоzриzштеzћеzуско
ро,zштоzстеzиzпоzмеzнуzлиzтоzкомz
разzгоzвоzра,z уz оквиzруz сеzзоzнеz
2018/19,z обеzлеzжиzтиz векz иz поz
одz осниzваzња.z Наz коzјиz наzчинz
плаzниzраzтеz прzоzслаzвуz тогz веzо
маzзнаzчајzногzјуzбиzлеzја?z
То, пре све га, ни је оби чан ју

би леј, јер наш на ци о нал ни те а тар 
је јед но од рет ких по зо ри шта ко је 
ско ро кон ти ну и ра но ра ди 150 го
ди на. То је озбиљ на тра ди ци ја и 
епо ха то ком чи јег тра ја ња су кр оз 
ње га пр о шле све нај зна чај ни је и 
нај ум ни је гла ве Ср би је и мно ге из 
све та, као и нај ве ћи умет ни ци, и 
за то овај ју би леј има по се бан зна
чај. Осим по кре та ња ини ци ја ти ве 
о Ен ци кло пе ди ји На род ног по
зо ри шта, пла ни ра мо да у са рад
њи са Ра диоте ле ви зи јом Ср би је 
ре а ли зу је мо се ри ју од де се так, 
два на ест епи зо да о исто ри ја ту 
Ку ће. Ка да је реч о ре пер то а ру, 
опре де ли ли смо се да те се зо не у 
сва три сек то ра бу ду пре ми јер но 
из ве де на до ма ћа де ла ко ја ће ре а
ли зо ва ти до ма ћи ства ра о ци. То је 
наш дуг пре ма до ма ћем ства ра ла
штву, по го то ву у Опе ри и Ба ле ту. 
У од бор за пр о сла ву би ће укљу че
ни пред сед ник др жа ве, пре ми јер, 
па три јарх, пред сед ник СА НУ... 
На да мо се да ће и ре сор но Ми ни
стар ство из дво ји ти фи нан сиј ска 
сред ства у ве ћој ме ри, не са мо за 
пр о гра ме, не го и за ре кон струк
ци ју згра де, ма кар оног де ла ко ји 

ће та да нај че шће би ти под оком 
јав но сти и ко ји је до сту пан пу
бли ци и по се ти о ци ма.

zz Уzсиzстеzмуzвредzноzсти,zнаzкул
турzнојzмаzпиzСрzбиzје,zНаzродzноz
поzзоzриzштеz јеz увекz биzлоz веzо
маzвиzсоzкоzпоzзиzциzоzниzраzно?
На род но по зо ри ште је ре

пер но по зо ри ште, од но сно во

де ћа уста но ва срп ске кул ту ре по 
мно гим пи та њи ма. Ка да је реч о 
драм ској, опер ској и ба лет ској 
умет но сти, ту смо прак тич но не
при ко сно ве ни. Са дру ге стра не, 
ка да је реч о не ким прак тич ним 
ства ри ма, као што су од ре ђе на 
за кон ска ре ше ња или не ки по те
зи ко ји у прак си не ко ме из гле да ју 
дру га чи је не го она ко ка ко је пр
о пи са но и пред ви ђе но, де ша ва се 
да нам се ко ле ге из це ле Ср би је 
обра ћа ју да им на осно ву сво јих 
огром них ис ку ста ва да мо не ка
кве смер ни це или савет. И на тај 
на чин ми са свим ја сно ис ти че мо 
сво ју во де ћу уло гу не са мо на по
љу кул ту ре, еду ка ци је и умет но
сти, већ и прав них, тех нич ких, 
ад ми ни стра тив них пи та ња и све

га дру гог што ути че на нео ме тан 
рад умет ни каства ра ла ца у са мој 
Ку ћи. На род но по зо ри ште фор
ма циј ски је нај бли же Вла ди и ми
ни стар стви ма, па се од нас оче ку је 
и да се мно го лак ше и ефи ка сни је 
обра ћа мо над ле жни ма за од ре ђе
на раз ја шње ња и пре по ру ке, што 
смо увек де ли ли са ко ле га ма из 
дру гих ср од них и ма ње ср од них 
уста но ва кул ту ре.

zz Имаzјуzћиzуzвиzдуzглоzбалzнеzтен
денzциzјеzиzпрzоzмеzнеzкоzјеzнеzза
оzбиzлаzзеz уметzностz иz кулzтуzруz
уопzште,z каоz иz прzоzмеzнуz људ
скеz свеzстиz иz поzиzмаzњаz свеzта,z
каzкоzће,zпоzВаzшемzвиzзиzоzнар
скомz осеzћаzју,z изzглеzдаzтиz На
родzноzпоzзоzриzштеzуzнаzредzнојz
деzцеzниzји?
Пре ви ше го ди на, на те ле ви

зи ји је еми то ва на од лич на еми си
ја, „Тоp Ge ar“, где су три ду хо ви
та, сре до веч на Ен гле за, при ча ла 
о ауто мо би ли ма. Ту је би ло по
ста вље но слич но пи та ње, ка ко 
ће из гле да ти ауто бу дућ но сти, и 
је дан од њих је од го во рио: „Ауто 
бу дућ но сти ће има ти бу дућ ност, 
ако бу де ли чио на ауто са да шњо
сти“. Шта је хтео да ка же? Све 
ино ва ци је ко је пред ста вља ју не
ка кав бе сми сле ни екс пе ри мент, 
не ће оста ви ти тра га у исто ри
ји људ ских изу ма. И то се, ре као 
бих, у ве ли кој ме ри, од но си и на 
по зо ри ште. По зо ри ште бу дућ
но сти има бу дућ ност и има ће 
пу бли ку уко ли ко бу де ли чи ло на 
по зо ри ште да на шњо сти. Иако ме 
мно ги сма тра ју за чо ве ка са ја
сном ви зи јом и по гле дом у прав
цу на прет ка и бу дућ но сти, без 
ла жне скром но сти из ја вљу јем да 
сам јед но две тре ћи не сво јих ви
зи ја ви део не где, на сту па ју ћи као 
ди ри гент по све ту. Пр о у чио сам 
их, пре по знао као не што што ће 
на ма би ти ко ри сно, и по ку шао да 
при ме ним ов де. Сви по зо ри шни 
мо де ли ко ји су се из ре ђа ли по 
Евро пи (од „ста ђо не“ по зо ри шта, 
пре ко пр о јект них по зо ри шта, до 
оних ко ја да ју хе пе нин ге и ма ни
фе ста ци је, или ко ја се укљу чу ју у 
по ли тич ки или не ки дру ги дру
штве ни вид ак тив но сти – што 
на рав но мо ра и тре ба да по сто ји, 
али ни ка ко као свр ха и око сни ца 
ре пер то а ра), а ко ји су да ли при
о ри тет не че му дру гом у од но су 
на умет ност, по ла ко пр о па да ју и 
вра ћа ју се ре пер то ар ском мо де лу. 
У том сми слу, до бро је што ми, 
ка ко не ки твр де, то ли ко ка сни
мо за Евро пом, да смо по пи та
њу по зо ри шног мо де ла са че ка ли 
и ни шта ни смо ди ра ли, а они су 
оти шли, па су се вра ти ли та мо где 
смо ми са да. Да кле, са да смо сви 
за јед но на том пу ту, ис прав ном 
ре као бих, по врат ка ре пер то ар
ских по зо ри шта. Сма трам да ће 
то у мно го ме обе ле жи ти и бу дућ
ност по зо ри шта.

Ми ко јан Без бра ди ца

Позориште будућно
стиимабудућности

имаћепубликууколикобу
де личило на позориште
данашњости.

ПРО МО ЦИ ЈА 

Не ка да шњи ди рек тор Дра ме На род ног по зо ри шта 
(1982–90), драм ски пи сац, пу бли ци ста и пре во ди лац 

Ми о драг Илић, 30. ја ну а ра је у Му зе ју На род ног по зо ри шта 
п р о  м о  в и  с а о 
свој но ви ро
ман – „Љу бав 
се зо ве Ван
да“, у из да њу 
ку ће „Ал ба
трос плус“. 
Пред број ном 
пу бли ком, о 
књи зи су, осим 
ауто ра, го во
ри ли те а тро лог Ра шко В. Јо ва но вић, проф. књи жев но сти, 
пи сац и но ви нар Те о до ра Су јић и проф. др Бо шко Су вај џић, 
а од лом ке из књи ге су чи та ли драм ски умет ни ци Би ља на Ђу
ро вић и Ми лан Ца ци Ми ха и ло вић.

М. Б.

НА ГРА ДА ПРИМАДОНИ

На гра да „Му зи ка кла
си ка“ за 2016. го ди

ну за из у зе тан до при нос 
кла сич ној му зи ци, ко ју 
до де љу је исто и ме на ре
ви ја, уру че на је 2. фе бру
а ра при ма до ни и пе да го
гу Рад ми ли Ба ко че вић, 
на све ча но сти одр жа ној 
у Му зе ју На род ног по зо
ри шта. За хва љу ју ћи уред
ни ци ре ви је Алек сан дри 
Па ла дин ко ја јој је уру чи ла 
На гра ду, као и чла но ви ма 
жи ри ја, го спо ђа Ба ко че
вић је на гла си ла ка ко је ве
о ма зна чај но кад умет ник 
до би је при зна ње за сво је 
ства ра ње и он да ка да ви ше 
ни је при су тан на сце ни. 

Р. П. Н.

КОНЦЕРТИ
7. 3 | 18.00 МИЛОШ ВУКОВИЋ, гитара
(члан Београдског гитарског друштва)
14. 3 | 18.00 С ХАРМОНИКОМ КРОЗ КЛАСИКУ
Квинтет хармоника „Accordeus“ Музичке академије 
Универзитета у Источном Сарајеву
24. 3 | 18.00 МУЗИКА И РЕЧ – Невена Милошевић, 
сопран; Владимир Глигорић, клавир

КОНЦЕРТИ – ФМУ у Музеју 
15. 3 | 18.00 САНДА МАШИЋ, флаута

ЧИТАЛИШТЕ–ПОЗОРИШТЕ 
6. 3 | 19.30 Бранислав Нушић, ПРИПОВЕТКЕ ЈЕДНОГ 
КАПЛАРА, у извођењу драмског уметника Зорана 
Ћосића и Нине Ћосић (обоа)
10. 3 | 19.30 монодрама СТРАХ ОД ЉУБАВИ по 
роману Лепосаве Јовановић, у извођењу драмске 
уметнице Соње Јауковић

ОТВОРЕНА ВРАТА
18. 3 | 12.00
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Глу мац На род ног по зо
ри шта Бран ко Ви да
ко вић, ко га осим у ма
тич ном те а тру гле да мо 
и у пре ко пе де сет до ма

ћих фил мо ва и де се так ТВ се ри ја, 
по но во је при ву као па жњу кри ти
ча ра и пу бли ке оства ре ним по зо
ри шним уло га ма. У по след ње две 
се зо не имао је чак шест пре ми
је ра, ме ђу ко ји ма се по себ но из
два ја ју уло ге у пред ста ва ма „Бе ла 
ка фа“ и „Ива нов“. Пре ма ре чи ма 
кри ти ча ра, уло га Ле бе де ва у Че хо
вље вој дра ми „Ива нов“, у ре жи ји 
Та тја не Ман дић Ри го нат, ње гов је 
сво је вр сни „глу мач ки пре по род“. 

zz КриzтиzкаzкаzжеzдаzјеzВашzЛеzбе
девz даоz поzсеzбанz пеzчатz пред
стаzвиz„Иваzнов“?
Сре ћан сам што се „Ива нов“ 

до го дио и што је Та ња по но во на
пра ви ла до бру пред ста ву. Она па
жљи во би ра глум це и гле да да ре
а ли зу је оно што је за ми сли ла, а то 
ни је ла ко. Ин си сти ра ла је да Ле бе
де ва играм ја, иако у по чет ку ни
сам био за то. Са да ми је ве о
ма дра го што ме је убе ди ла 
и што сам по ред лич них 
от по ра при хва тио Ле бе
де ва. Уло га ни је ла ка. То 
је лик ко ји иза зи ва сим па ти је, ме
ка на је и до бра ду ша, а за пра во је 
пи ја нац, не срећ ник ко ји про па да у 
ло шем бра ку, а ко ји је не ка да дав
но био ква ли те тан чо век. 

zz ИмаzлиzоправzдаzњаzзаzЛеzбеzде
вљевzбегzуzпиzјанzствоzпредzжи
вотzнимzпроzблеzмиzма?
То је за пра во пи та ње – ко ли ко 

је сва ко до нас по је ди нач но под
ло жан људ ским сла бо сти ма. При
па дам ге не ра ци ји ко ју је за ка чи ло 
од ра ста ње у не ком опу ште ни јем 
вре ме ну од да на шњег, ге не ра ци ји 
ко ја је се би мо гла да до пу сти хе до
ни зам. Ме ни су људ ске сла бо сти 
бли ске и не осу ђу јем их.

zz Коzлиzкоzстеzуzраzдуzсаzреzдиzтељ
комz имаzлиz слоzбоzдеz уz креzиzра
њуzлиzкаzиzкоzлиzкоzјеzтајzличzниz
пеzчатzваzжанzзаzглумzца?
Са мном је те шко ра ди ти, ме

не и не узи ма не ко ко хо ће да ме 
ста ви у не ки свој ша блон. До са да 
сам не ко ли ко пу та са ра ђи вао са 
Та њом и од лич но ме је схва та ла. 
По зна то јој је да имам спе ци фи
чан на чин ра да, текст знам тек на 
пр вим ге не рал ним про ба ма, а до 
та да се, уме сто бу ба њем, ба вим 
не чим дру гим. Она зна ме ру сло
бо де ко ју ми тре ба да ти. Ина че, 
не во лим ре ди те ље ко ји не ма ју 
зах те ве пре ма ме ни. Оче ку јем да 
ре ди тељ тра жи од ме не не што 
што ни је ла ко, или што ни је ти
пич но мо је. 

zz Предz крај,z Иваzновz преzкли
њеz Саzшу:z „Моzлиz сеz заz меzне“.z
Даz лиz јеz моzждаz гуzбиzтакz веzреz
иz преzкидz акzтивzногz одzноzсаz саz
Боzгомz кључz њеzгоzвеz безzизzла
знеzсиzтуzаzциzје?
Код Че хо ва, тај мо ме нат од но

са пре ма Бо гу је ја ко озби љан, то 
је као кад ра ди те До сто јев ског. И 
ка да је Че хов од ре дио да Ива нов 
на кра ју се би од у зи ма жи вот, то 
ни је без раз ло га на пра вио. Ми 
је смо раз ми шља ли о мо гућ но
сти да се Ива нов не уби је 
на кра ју, или да то оста не 
„отво ре но“, али та ко 
би смо озбиљ но из
не ве ри ли Че хо ва. 
Ни је он имао не
до у ми це око то
га да је Ива нов 
гре шан чо
век ко ји свој 
грех но си до 
кра ја. 

Ми сви пра ви мо из бо ре у жи во ту 
и мо ра мо пла ти ти це ну сво јих из
бо ра. Ми слим да је то Че хо вље ва 
по ру ка. 

zz Доzсаzдаz сеz сталzноz проzвлаzчиz
крозz коzмад,z свиz лиzкоzвиz сеz
боzреzсаzњом.zТаzборzбаzјеzакzту
елzнаz иz даzнас.z Слуzшаzмоz каzкоz
јеz наzшојz деzциz радz доzсаzдан,z иz
каzкоz имz праzвеz вредzноzстиz неz
дрzжеzпаzжњу...
До са да је опа сно по ље. Лич но 

не мам про блем те вр сте и стал но 
по на вљам: „Кад сам сâм, у нај бо
љем сам дру штву“. Али је сте до са
да ђа во ље по ље, јер ми он да про
из во ди мо про бле ме, ге не ри ше мо 
про бле ме, уме сто да их ре ша ва мо 
ка ко на и ла зе. Да та је не нор мал
на бр зи на на шим жи во ти ма, све 
се све ло на ко му ни ка ци ју ко ја је 
по вр шна, ко ја не за ла зи у ду би
ну, ко ја је ли ше на сва ке ем па ти
је, а од ви ја се пре ко елек тро ни ке. 
Да на шња де ца има ју ути сак да су 
обра зо ва на, јер су по вр шно ин
фор ми са на, пре ко „Гу гла“, а су
шти ну не зна ју. Кад сам схватио 
да мом сину не пада на памет да 

РАЗ ГО ВОР С ПО ВО ДОМ | БРАН КО ВИ ДА КО ВИЋ 

У љу ба ви не ма кал ку ла ци је
лу мац На род ног по зо
ри шта Бран ко Ви да
ко вић, ко га осим у ма
тич ном те а тру гле да мо 
и у пре ко пе де сет до ма

ћих фил мо ва и де се так ТВ се ри ја, 
по но во је при ву као па жњу кри ти
ча ра и пу бли ке оства ре ним по зо
ри шним уло га ма. У по след ње две 
се зо не имао је чак шест пре ми
је ра, ме ђу ко ји ма се по себ но из
два ја ју уло ге у пред ста ва ма „Бе ла 
ка фа“ и „Ива нов“. Пре ма ре чи ма 
кри ти ча ра, уло га Ле бе де ва у Че хо
вље вој дра ми „Ива нов“, у ре жи ји 
Та тја не Ман дић Ри го нат, ње гов је 
сво је вр сни „глу мач ки пре по род“. 

КриzтиzкаzкаzжеzдаzјеzВашzЛеzбе
девz даоz поzсеzбанz пеzчатz пред

Сре ћан сам што се „Ива нов“ 
до го дио и што је Та ња по но во на
пра ви ла до бру пред ста ву. Она па
жљи во би ра глум це и гле да да ре
а ли зу је оно што је за ми сли ла, а то 
ни је ла ко. Ин си сти ра ла је да Ле бе
де ва играм ја, иако у по чет ку ни
сам био за то. Са да ми је ве о
ма дра го што ме је убе ди ла 

z Предz крај,z Иваzновz преzкли
њеz Саzшу:z „Моzлиz сеz заz меzне“.z
Даz лиz јеz моzждаz гуzбиzтакz веzреz
иz преzкидz акzтивzногz одzноzсаz саz
Боzгомz кључz њеzгоzвеz безzизzла
знеzсиzтуzаzциzје?
Код Че хо ва, тај мо ме нат од но

са пре ма Бо гу је ја ко озби љан, то 
је као кад ра ди те До сто јев ског. И 
ка да је Че хов од ре дио да Ива нов 
на кра ју се би од у зи ма жи вот, то 
ни је без раз ло га на пра вио. Ми 
је смо раз ми шља ли о мо гућ но
сти да се Ива нов не уби је 
на кра ју, или да то оста не 
„отво ре но“, али та ко 
би смо озбиљ но из
не ве ри ли Че хо ва. 
Ни је он имао не
до у ми це око то
га да је Ива нов 
гре шан чо
век ко ји свој 
грех но си до 
кра ја. 

Била је привилегија од
растати у сенци глу

мачких великана, дружио
сам се и снимао са Пајом
Вујисићем,ПеромБаниће
вићем,ПеромБожовићем,
Гагом Николићем и оста
лима.

ИН ТЕР ВЈУ | ХА НА СЕ ЛИ МО ВИЋ

Човек је најважнији

Мла да и та лен то
ва на Ха на Се
ли мо вић, ко ја 
је го ди на ма 
би ла у ста ту су 

сло бод ног умет ни ка, од не дав но 
је део глу мач ког ан сам бла На род
ног по зо ри шта, у ко јем игра ве о ма 
зна чај не уло ге у пред ста ва ма „Чу до 
у Шар га ну“ (Цми ља) и „Ива нов“ 
(Са ша). У ин тер вјуу за По зо ри
шне но ви не, го во ри ко ли ко јој је 
ва жно што је тренутно део те зна
чај не кул тур не ин сти ту ци је, али и 
от кри ва не ке по је ди но сти у ве зи са 

но вом пред ста вом – Тол сто је вим 
„Цар ством мра ка“, у ко јем ту ма чи 
лик Ани сје. Пре ми је ра ће би ти 25. 
мар та на Сце ни „Ра ша Пла о вић“, 
у ре жи ји и адап та ци ји Иго ра Ву ка 
Тор би це, јед ног од нај тра же ни јих 
мла дих ре ди те ља у Ср би ји и ре ги
о ну.

zz Толzстој,z јеzданz одz најzвеzћихz ру
скихzреzаzлиzстаzсвогzдоzба,zнаzпи
саоz јеz „Царzствоz мраzка“z давzнеz
1886.zЗаzштоzјеzдаzнас,zпоzслеzто
лиzкоzвреzмеzна,zваzжноzсаzсцеzнеz
проzгоzвоzриzтиzоzтеzмаzмаzкоzјиzмаz
сеzуzњеzмуzбаzвио?
Ов де је слу чај сли чан као и са 

мно гим дру гим ве ли ким пи сци ма. 
Основ на те ма ти ка ко јом се ба ве 
ни ка да ни је не што че му је по треб
на ак ту е ли за ци ја или до дат но об
ја шње ње че му тај ко мад да нас. То 
су те ме ко је су се ти ца ле чо ве ка, 
ка ко кра јем XIX та ко и у XXI ве ку. 
А чо век је, ваљ да, у сва ком ве ку ва
жан. „Ак ту ел но ст“ се ти че трен да, 
тре нут ног, днев нопо ли тич ког. Тај 
пи јач ни, тр жи шни си стем по ну де 
на да ту по тра жњу ме ни ка да ни је 
за ни мао. Лич но во лим да се ба вим 
веч ним те ма ма, они ма на ко је не 
по сто је ко нач ни од го во ри. Је ди но 
та да мо гу на пра ви на чин да се пи
там. Све дру го је крат ког да ха. Да
нас се тра жи ово, су тра оно, но вац 

се да је за од ре ђе не те мат ске окви
ре, а ко ји су, то ва ри ра од фон да до 
фон да, али не ке те ме, пра ве те ме, 
увек оста ју исте. Све док је чо ве ка. 
Ду жност по зо ри шних љу ди је да се 
та квим те ма ма увек вра ћа ју.

zz Каzкоzстеzви,zличzно,zдоzжиzвеzлиz
овајz Толzстоzјевz коzмадz коzјиz јеz
шиzројzјавzноzстиzмаzњеzпоzзнат?
Чи та ју ћи овај ко мад, и ра де

ћи са Иго ром и оста лим чла но
ви ма ове ве о ма уз бу дљи ве еки пе, 
схва ти ла сам да је, из ме ђу оста лог, 
ду жност умет ни ка да се су о чи са 

злом, раз у ме ва ју ћи да је оно мо
гу ће и до ступ но сви ма на ма. Оно 
ни је екс клу зив но пра во не ких та
мо љу ди, ко ји ни смо ми. Сви смо 
ми за ње га спо соб ни и ни ко не зна 
ка да ће га зло окр зну ти и уву ћи у 
сво је ду бо ке вр тло ге. На не ке по ја
ве „ци ви ли зо ван чо век“ гле да та ко 
што се згро зи над но вин ским на
сло вом о уби ству у по ро ди ци, по
пи је еспре со, па оде у дан. Про ђе 
по ред чо ве ка са ве ли ким кр стом и 
бра дом, ко ји ле жи на тлу и бо го ра
ди у ви си ни на ших но гу, а на при чу 
о зло ста вља њу од ре а гу је тро ну то уз 
оба ве зну су ћут, ду бо ко у се би ми
сле ћи: „Али, ни сам ја тај. То ни сам 
ја. То при па да не ким ди вља ци ма. 
То је та ко да ле ко од ме не. Ја сам 

спа сен“. Ка ква је то за блу да? Ни ко 
ни је спа сен. Ве ли ки улог је по тре
бан да би чо век био бо љи од оно
га што су му да то сти. Ве ли ки улог. 
Мно го ве ћи од иг но ри са ња ужа са. 
За ову фа зу ра да, ми слим да то ни
су ма ла са зна ња.

zz Реzдиzтељz вамz јеz поzвеzриоz једzнуz
одz главzнихz улоzга,z ликz Аниzсје,z
жеzнеz боzгаzтогz сеzљаzкаz Пеzтра.z
Коzлиzкоz јеz изаzзовzноz „коzпаzти“z
поz дуzшиz таzквихz јуzнаzкиzња,z неz
тоzлиzкоz поzзнаzтихz каоz штоz су,z
реzциzмо,z њеzгоzваz Анаz Каzреzњи
на,zилиzШекzспиzроzваzОфеzлиzја,z
НаzстаzсјаzФиzлиzповzнаzДоzстоzјев
ског,z Чеzхоzвљеzваz Ниzнаz Заzреч
на,zСтриндzберzгоzваzГоzспоzђиzцаz
Јуzлиzја...
Не про це њу јем ду ше ју на ки ња 

по то ме ко ли ко су им име на звуч
на. Ово је нај те жа уло га са ко јом 
сам се су сре ла до са да. Ам пли ту де 
тог ли ка су огром не, упра во за то 
што, за раз ли ку од ско ро свих го
ре по ме ну тих же на, Ани сја при па
да сло ју ко ји не по зна је гра ђан ске 
об зи ре. Окви ри де ло ва ња та квих 
љу ди су на гон ски и не ко ре спон ди
ра ју са ико но гра фи јом са лон ских 
про бле ма. Уто ли ко је мој за да так и 
уз бу дљи ви ји. А са ре ди те љем ка кав 
је Тор би ца и парт не ри ма ко ји ма 
сам окру же на, сва ка уло га је озби
љан за да так, без об зи ра на то да ли 
смо је чи та ли као сред њо школ ску 
лек ти ру. До са да сам на овим про
ба ма схва ти ла ко ли ко смо због ра
зних окол но сти и ми глум ци скло
ни да за бо ра ви мо шта је за пра во 
наш по зив и шта је све по треб но 
да се де си је дан це ло вит умет нич ки 
чин. За хвал на сам на том под сет
ни ку. По зо ри шна лек ти ра ни је не
ка уџ бе нич ка да тост, она се ства ра.

zz Неzдавzноzстеzпоzстаzлиzчланzглу
мачzкогz анzсамzблаz Наzродzногz
поzзоzриzшта.z Коzлиzкоz јеz ваzжноz
заzвасzштоzстеzсаzдаzдеоzовеzзна
чајzнеzкулzтурzнеzустаzноzвеzуzкоzјојz
суz остаzвиzлаz траzгаz неzкаz одz нај
веzћихzимеzнаzнаzшегzглуzмиzшта?
На рав но да ми зна чи, по ред ег

зи стен ци јал ног пи та ња ко је је не за
ни мљи во за овај раз го вор, али у да
на шњем вре ме ну ну жно. На род но 
по зо ри ште има вр сне глум це у ан
сам блу, мо гућ ност игра ња озбиљ
ног кла сич ног ре пер то а ра ко ји ни
је ну жно ре пер то ар ска по ли ти ка 
оста лих ку ћа. Због то га по след ња 
драмска се зо на де лу је у кон тек сту 
бе о град ских по зо ри шта као ап со
лут ни из у зе так и озби љан ре пер то
ар ски по ду хват. За хвал на сам што 
имам при ли ку да се у тим окол но
сти ма ба вим сво јим по слом, а на
дам се и раз во ју по вољ них окол
но сти, ко је ов да шњи умет ни ци 
ап со лут но за слу жу ју.

Ми ко јан Без бра ди ца

Више од добрих улога
прижељкујем добре

редитеље. Више новца за
пројекте, неке системске
промене и побољшања
законаорадуизапошља
вању у култури, вођење
рачуна о институција
ма културе и отворенија
вратазамладе,даровите
људе. У тим околности
ма,несумњамдаћесвака
улога бити она коју при
жељкујем.
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По сле ви ше го ди
шње па у зе, не ка
да шњи со ли ста 
Опе ре На род ног 
по зо ри шта у Бе

о гра ду – бас Ве ли зар Мак са Мак
си мо вић, у де ве тој де це ни ји жи
во та по но во је за пе вао на сце ни 
на ко јој је то ком ве о ма успе шне 
ка ри је ре оства рио ве ли ки број 
за па же них уло га.

По вра так је усле дио из не на
да, спле том не пред ви ђе них окол
но сти. На и ме, оба мла да пе ва ча, 
ко ја већ ду же вре ме у ал тер на ци
ји пе ва ју уло гу ку ће вла сни ка Бе
ное у Пу чи ни је вим „Бо е ми ма“, 
раз бо ле ла су се, па је ди рек ци ја 
Опе ре од лу чи ла да по зо ве го
спо ди на Мак си мо ви ћа и за мо ли 
га да „уско чи“ у по ме ну ту ро лу. 
Сви ко ји га по зна ју су би ли убе
ђе ни да по зив не ће од би ти. И би
ли су, на рав но, у пра ву. Зна ли су 
да је реч о умет ни ку ко га по себ но 
кра се ви со ка про фе си о нал ност и 
ко ле ги јал ност. Јер Мак са, ка ко га 
мно ге ко ле ге и при ја те љи зо ву из 
ми ло ште, по себ но се из два ја по 
то ме што је то ком ка ри је ре до
био чак око 150 по хва ла за „уска
ка ња“ ка ко би, да се из ра зи мо 
по зо ри шним реч ни ком, спа са вао 
пред ста ве Опе ре На род ног по зо
ри шта. За хва љу ју ћи том, још јед
ном ње го вом див ном ге сту, ово га 
пу та спа се ни су по ме ну ти „Бо е
ми“, ко ји су те ве че ри, 25. ја ну
а ра, из ве де ни 49. пут у овој 
по став ци.

Та ко је Ве ли
зар Мак си мо вић, 
ро ђен 1933. у Ба
до вин ци ма, се лу 
у Ма чви, по но
во по сле ви ше 
од де це ни је 
осе тио ма
ги ју сце не 
– по след њи на ступ му је био у 
„Ев ге ни ју Оње ги ну“ Пе тра Иљи
ча Чај ков ског. „Из у зет но сам за
до во љан сво јим на сту пом. Де јан 
(Са вић) је то сјај но во дио, он је 
од ли чан ди ри гент, та ко да ни је 
би ло ни ка квих про бле ма, иако су 
‘Бо е ми’ ве о ма те шка опе ра за ди
ри го ва ње. Ко ле ге, као и сви они 
љу ди иза сце не, до че ка ли су ме на 
нај леп ши мо гу ћи на чин. Пу бли ка 
та ко ђе. За и ста, по нео сам нај леп
ше ути ске са те пред ста ве“, ка же 
за По зо ри шне но ви не.

Ка да је сти гао по зив из ди рек
ци је Опе ре, ни је се дво у мио ни
јед ног тре нут ка да ли да при хва ти 
по ну ду или не, иако је имао све га 
48 са ти да спре ми уло гу. „Мо ра
мо увек да бу де мо спрем ни. То је 
наш жи вот. Код нас не ма од мо ра, 
до кле год смо жи ви. Глас се пр ви 
ра ђа и по след њи уми ре. По кој ни 
ко ле га Жар ко Цве јић, ко ји је та

ко ђе че сто уска као у раз не пред
ста ве, го во рио је: ‘Кад ку ћа го ри, 
тре ба је спа са ва ти’. Том ње го вом 
ми шљу но сио сам се и ра ни је, па 
и са да. Ни сам по ста вљао ни ка кве 
усло ве, са мо сам ре као: ‘Ту сам’. 

Но те сам до био у по не де љак 
уве че, а пред ста ва је би ла на ре
пер то а ру два да на ка сни је, у сре
ду. У гар де ро бу сам сти гао тач но 
два са та пре по чет ка пред ста ве, 
као и увек. Без об зи ра на то што 
су на по љу би ли ло ши вре мен ски 
усло ви. То је, про сто ре че но, ја
че од ме не. На пред ста ву се увек 
до ла зи, ми ни мум два са та ра ни
је. Знао сам ову уло гу на срп ском, 
али не и на ита ли јан ском. За бо
ра ви ло се, зна те, го ди не су у пи
та њу. Ни је то ме ни био про блем 
кад сам био млад, али већ са да, у 
овим го ди на ма... Фа ли ми ма ло 
фос фо ра“, ка же кроз смех Мак
си мо вић, ко ји је ову уло гу пе
вао и на пре ми јер ном из во ђе њу, 
21. ју на 2000, под ди ри гент ском 
упра вом Бо ја на Су ђи ћа, и у ре
жи ји Пре дра га Про ти ћа.

Са од ре ђе ном до зом се те, 
при се тио се и до ба ка да је по стао 

члан ан сам бла Опе ре На род ног 
по зо ри шта, 1953: „То је би ло ле
по вре ме. Пу но ен ту зи ја зма, ма ло 
па ра, а пу но во ље да се пре ско чи 
чак и Ме сец“, при ча. Ка же да ће 
се и убу ду ће, ако бу де тре ба ло да 

уска че у не ку 
од пред ста ва, 
ве о ма ра до ода
зва ти сва ком 
по зи ву: „Са мо 
да бу дем жив 
и здрав. За све 
оста ло не ма 
про бле ма“. 

Ина че, Ве
ли зар Мак си
мо вић је пен зи
о ни сан на кра ју 
се зо не 1990/91, 
али је на ста вио 
да пе ва још пу
них 16 го ди на 
као хо но рар
ни са рад ник 
у Опе ри. То
ком ка ри је ре је 
оства рио ве о ма 
за па же не уло
ге, на ро чи то у 
ита ли јан ском 
р е  п е р  т о  а  р у , 
од ко јих се по
себ но из два ја 
Жорж Жер
мон, у Вер ди је
вој „Тра ви ја ти“, 
са 132 на сту
па. Пу бли ка 
га пам ти и као 

Гро фа Лу ну у „Тру ба ду ру“, Ри
го ле та у „Ри го ле ту“, Амо на сра 
у „Аиди“, Фи га ра у „Се виљ ском 
бер бе ри ну“, Бел ко реа у „Љу бав
ном на пит ку“, То ни ја у „Па ја ци
ма“… Пе вао је и зна чај не уло ге у 
фран цу ском ре пер то а ру („Фа уст“, 
„Кар мен“, „Шпан ски рат“), не
мач ком ре пер то а ру („Ју ли је Це
зар“, „Ча роб на фру ла“, „Кар ми
на бу ра на“), ру ском ре пер то а ру 
(„Бо рис Го ду нов“, „Пи ко ва да ма“, 
„Иван Гро зни“), че шком ре пер
то ару („Ка ћа Ка ба но ва“, „Про да на 
не ве ста“) и ју го сло вен ском ре пер
то а ру („Ко шта на“, „Еро с оно га 
сви је та“, „По кон ди ре на ти ква“, 
„Гор ски ви је нац“)... Уче ство вао 
је и у ра зним кон церт ним ма
ни фе ста ци ја ма, а де це ни ју и по 
успе шно се ба вио и пе да го шким 
ра дом у Му зич кој шко ли „Сте
ван Мо кра њац“. Осво јио је број не 
на гра де ме ђу ко ји ма се по себ но 
из два ја ју На гра да за мла де ју го
сло вен ске пе ва че (Тре ћа у За гре бу 
1959. и Пр ва у Бе о гра ду 1961/62), 
На гра да за бас (Вер ви је у Бел ги ји 
1961/62), при зна ња На род ног по
зо ри шта (Фра Ме ли то не у опери 
„Моћ суд би не“, Па па ге но у „Ча
роб ној фру ли“...).

Ми ко јан Без бра ди ца

прочита „Рат и мир“, 
гурнуо сам му 

у руке кратке 
Т о л с т о ј е в е 

приповетке. И – сад радо чита 
књиге. Ива нов и Че хов се ба ве ти
ме, не зна ју ћи да ће пи та ње до са де 
оста ти, пре жи ве ти и над жи ве ти 
све нас. 

zz Каzкоz доzжиzвљаzваzтеz чоzвеzкаz
коzјиz сеzбеz уz 36.z гоzдиzниz наzзи
ваz „стаzрим,z леzњим,z исzтро
шеzним,zструzњеzним,zбезzвеzре,z
безzљуzбаzви,zбезzциzља“?z
Про блем Ива но ва је до ста 

ком пли ко ван. Ја имам 57 го ди
на и већ де сет го ди на ви чем да 
сам ома то рио и да сам умо ран... 
та за мо ре ност жи во том је че ста, 
у на шем вре ме ну на сту пи ла је 
оп шта за си ће ност, те шко је ис
ка за ти сво је вр ли не. Чак и ка да 
иза се бе има те три де сет го ди на 
ка ри је ре, ви и да ље мо ра те да се 
до ка зу је те, што је за мор но. Са да 
су љу ди на пи са ли да сам по но во 
екс пло ди рао као глу мац, а то се 
де си ло за то што су у јед ном тре
нут ку пре ста ли да ме пра те, јер 
сам стал но до би јао слич не уло ге. 
По ка зао сам се као до бар ко ми
чар, и он да кад то кре не, ни ко 
ви ше ни је тра жио од ме не ни
шта но во. Ето на при мер, Ми лан 
Не шко вић, ре ди тељ „Бе ле ка фе“, 
ко нач но је тра жио не што но во од 
ме не. Та ко сам у „Бе лој ка фи“ на
го ве стио, а у „Ива но ву“ до вр шио 
при чу – да сам све вре ме исти 
глу мац, али не до би јам увек уло гу 
у ко јој нај бо ље мо гу да се из ра
зим. Што се ти че Ива но ва, ди ле
ма је коб на и за вр ши ла се ка ко се 

за вр ши ла, а све нас то че ка ка да 
из гу би мо ве ру. 

zz „Деzвојzкуz при
влаzчиz ак

т и в 

наz љуzбав,z преz ћеz јојz сеz
доzпаzстиz неzсрећzникz неzгоz сре
ћанz чоzвек...z јер...z укоzлиzкоz јеz
виzшеzтруzда,zутоzлиzкоzјеzљуzбавz
лепzша,zутоzлиzкоzсеzјаzчеzосеzћа“z
каzжеzСаzша,zаzштаzВиzкаzжеzте?
Отац сам див не ћер ке, те ми је 

уло га Ле бе де ва са те стра не пот
пу но бли ска. Оно што Ле бе дев 
има као про блем са ћер ком, то је 
оно што сви има мо ка да по ста не
мо ро ди те љи. То је тре ну так ка да 
схва ти те да не мо же те сво ју ћер ку 
за шти ти ти од жи во та. Не мо же те 
је за шти ти ти од по гре шних из
бо ра, мо же те са мо да по сма тра те 
и да се на да те да ће она иза бра ти 
пра вог чо ве ка, ко ји ће је во ле ти. 
Мо же те са мо да ћу ти те и да се на
да те. То је оно што Ле бе дев чи ни, 
а уз то, пру жа јој и пу ну по др шку 
са сво је стра не.

zz Заz крајz разzгоzвоzра,z Леzбеzде
вљеzвоz пиzтаzње:z „Заzштоz сеz наz
љуzбавzнеzодzгоzваzраzљуzбаzвљуzиz
заzистиzнуzплаzћаzлаzжиzма“?z
За то што се ни љу бав ни исти

на не сме ју да ва ти укал ку ли са но. 
Ка да да ру је те љу бав, ако од мах 
оче ку је те на зад, то се не ће де
сити. Не мо же се кал ку ли са ти у 
љу ба ви и не мо же се кал ку ли са
ти са исти ном, за то што ни су сви 
љу ди исти и ни је сва ко у ста њу да 
уз вра ти исту ко ли чи ну љу ба ви. 
Дај те оно ли ко ко ли ко мо же те, 
и не мој те оче ки ва ти ви ше не го 
што до би ја те. 

Да ни је ла Кне же вић Сте ва но вић

РАЗ ГО ВОР С ПО ВО ДОМ | БРАН КО ВИ ДА КО ВИЋ 

У љу ба ви не ма кал ку ла ци је
прочита „Рат и мир“, 

гурнуо сам му 
у руке кратке 
Т о л с т о ј е в е 

за вр ши ла, а све нас то че ка ка да 
из гу би мо ве ру. 

z „Деzвојzкуz при
влаzчиz ак

т и в 

РАЗ ГО ВОР С ПО ВО ДОМ | ВЕ ЛИ ЗАР МАК СА МАК СИ МО ВИЋ

Фали ми мало фосфора

био чак око 150 по хва ла за „уска
ка ња“ ка ко би, да се из ра зи мо 
по зо ри шним реч ни ком, спа са вао 
пред ста ве Опе ре На род ног по зо
ри шта. За хва љу ју ћи том, још јед
ном ње го вом див ном ге сту, ово га 
пу та спа се ни су по ме ну ти „Бо е
ми“, ко ји су те ве че ри, 25. ја ну
а ра, из ве де ни 49. пут у овој 

Та ко је Ве ли
зар Мак си мо вић, 
ро ђен 1933. у Ба
до вин ци ма, се лу 
у Ма чви, по но
во по сле ви ше 
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Вер ди је ва опе ра Моћ 
суд би не се на ре пер то
а ру Опе ре На род ног 
по зо ри шта у Бе о гра ду 
пр ви пут на шла по

во дом 125 го ди на од ро ђе ња ауто
ра, 7. ок то бра 1938. (на 
плакату грешком стоји 
1937). Пред ста ву је ре
жи рао Ерих Хецл, ди
ри го вао је Иван Бре зов
шек, сце но граф је био 
Мла ден Јо сић, ко сти мо
граф Ми ли ца Ба бић Јо
ва но вић, ко ре о граф Ана
то лиј Жу ков ски, а пе ван је 
ли бре то у пре во ду Ми ло ја 
Ми ло је ви ћа. На пре ми је ри 
су у глав ним уло га ма на сту
пи ли Алек сан дар Три фу но
вић (Мар киз од Ка ла тра ве), 
Зла та Ђун ђе нац (Ле о но ра), 
Кр ста Ивић (Ал ва ро), Ру
долф Ертл (Дон Кар ло), Жар
ко Цве јић (Гвар ди јан), Ста но
је Јан ко вић (Фра Ме ли то не), 
Бо жи ца Сар ван (Пре ци о зи ла). 
По сле пре ми је ре, кри ти ча ри 
нај ви ше по ле ми шу о ква ли те ту 
и ка рак те ру овог Вер ди је вог де
ла. Из ме ђу оста лог, за пи са но је 
ка ко је Мoћ суд би не „опе ра за пу
бли ку. Мо жда раз ву че на по не где, 
али увек рас пе ва на; си гур но и дра
ма тич на у не ко ли ко тре ну та ка, али 
за ла зи у сфе ре ша ро ли ког зби ва
ња“. Оце ње но је да је Хецл по ма ло 
упао у ма нир, на ро чи то у сми слу 
„ус пла хи ре ног кре та ња ма са“, ко је 

„по не ка да за ма ра и сме та слу ша о
цу да при ми мир но ути ске од му
зи ке“. Ре ди те љу је за ме ре но и од су
ство ре ак ци ја ак те ра на емо ци ја ма 
бре ме ни та зби ва ња (кад ме так по
го ди мар ки за, они „уч ти во са слу
ша ва ју во кал ну пар ти ју са мрт ни ка, 
ко ји их про кли ње“), али му се ода је 
при зна ње да је „са пу но дра ма тур
шке ин вен ци је и истин ске убе дљи
во сти“ по ста вио ве ћи ну сце на, за 
ко је има мо и до ста сли ко вит опис: 
„Те сце не су из гра ђи ва не не са мо 
са па жљи вом пси хо ло шком ана
ли зом драм ског и му зич ког тек ста, 

не го и са све стра ним по зна ва њем и 
по у зда ном при ме ном сцен ске ар
хи тек то ни ке. И све тло сни ефек ти 
игра ју код г. Хец ла јед ну од глав
них уло га. У сце ни Ле о но ри ног 
по све ће

ња у ма на сти ру, г. Хецл је ско ро 
у оштрим ге о ме триј ским ли ни ја
ма дао мо ну мен тал но уоб ли че ње 
хор ске ма се, та ко да је ова сце на 
и сво јом пер спек ти вом и див ном 
му зич ком са др жи ном, оста ви ла 
ду бо ки ути сак. Да по ме не мо још 
као бес пре кор но успе лу и пр ву сли
ку тре ћег чи на, оти ма ње из глад не
ле ма се око ка за на с је лом, пу ну 
ре а ли стич ке ди на ми ке. Пред се о
ском крч мом би ло је пу но жи во
пи сне фол клор не све жи не, ме ђу
тим, док су Дон Кар лос и Ци ган ка 
Пре ци о зи ла има ли сво је ис так ну те 

сцен ске по ло жа је, Ле о но
ра, скри ве на у јед ној ни
ши, гу би ла се у оп штој ма
си, да је за мно ге 

гле да о це оста ла не
при ме ће на“. Вој нич ка 
сце на са ра та пла ном је, 
ме ђу тим, „пот пу но про
ма ши ла“, јер је сад Пре
ци о зи ла по ста вље на у 
дру ги план и ни је се чу
ла, а це ла сце на је има ла 
„пре ка рак тер бе за зле
не деч је игре, не го пра
вог ју нач ког по кли ча“. 
Упр кос у осно ви ве о ма 
до брим кри ти ка ма, ова 
пред ста ва је од и гра на 
све га 10 пу та.

Сле де ћа пре ми је ра 
ове опе ре је би ла 6. фе
бру а ра 1965, под ди ри
гент ском па ли цом Ду

ша на Ми ла ди но ви ћа, у по став ци 
Ани Ра до ше вић, сце но гра фи ју је 
кре и рао Пе тар Па шић, а ко сти ме 
Ин ге Ко стин чер. У по де ли су би
ли: Алек сан дар Ђо кић (Мар киз), 
Рад ми ла Ба ко че вић / Мил ка Сто
ја но вић (Ле о но ра), Ати лио Пла
нин шек / Стје пан Ан дра ше вић 
(Ал ва ро), Ста но је Јан ко вић / Јо ван 
Гли го ри је вић (Дон Кар лос), Ђур
ђев ка Ча ка ре вић / Ми ли ца Ми ла
ди но вић (Пре ци о зи ла), Ве ли зар 
Мак си мо вић / Алек сан дар Ве се
ли но вић (Фра Ме ли то не), Ђор ђе 
Ђур ђе вић / Жар ко Цве јић (Отац 

Гвар ди јан). Кри ти ка оце њу је да 
је аутор ски тим био на ви си ни за
дат ка, а нај ве ће по хва ле упу ћу је 
ди ри ген ту и ре ди тељ ки. 

Усле ди ла је пре ми је ра у тек 
об но вље ној згра ди На род ног по
зо ри шта, 26. де цем бра 1989. Ди
ри го вао је Ни ко лај Жли чар, ре
ди те љи су би ли Мла ден Са бљић 
и Бо ри слав По по вић, сце но граф 
Вла ди мир Ма ре нић, ко сти мо
граф Љи ља на Дра го вић, ко ре
о граф Бран ко Мар ко вић. Уло гу 
Дон Ал ва ра су ту ма чи ли го сти 
Ру мен Дој ков (Бу гар ска) и Си
мон Баг да ди шви ли (Гру зи
ја), а у оста лим уло га ма пр ви 
пе ва чи тог пе ри о да: Мил ка 
Сто ја но вић, Рад ми ла Ба ко
че вић и Вје ра Ми ра но вић 
(Ле о но ра), Ву ка шин Са вић 
и Иван То ма шев (Мар киз), 

Зо ран Алек сан дрић и Сло бо дан 
Стан ко вић (Дон Кар лос), Ја дран
ка Јо ва но вић и Ду брав ка Зу бо вић 
(Пре ци о зи ла), Алек сан дар Ђо кић 
и Жи ван Са ра ман дић (Гвар ди јан), 

Ве ли зар Мак си мо вић 
(Фра Ме ли то не). Кри
ти ка ни је до бро оце ни
ла пред ста ву у це ли ни, а 
по је ди ни ауто ри и из во
ђа чи су иза зва ли опреч не 
оце не. 

Пр ва пре ми је ра у 
XXI ве ку је би ла 11. апри
ла 2009, под му зич ком 
упра вом го ста ди ри ген
та Алек сан дра Мар ко
ви ћа, у ре жи ји Да ри ја на 
Ми хај ло ви ћа, сце но гра
фи ји Алек сан дра Де ни
ћа и ко сти ми ма Ива не 

Ва сић. Ко ре о гра фи ју ба лет ских 
ну ме ра је по ста вио Лео Му јић, а 
хо ро ве спре ми ли Ана Зо ра на Бра
јо вић и Ђор ђе Стан ко вић. Уло ге 
су ту ма чи ли: Вук Ма тић, (Мар
киз); Дра га на Ра да ко вић, Ја сми на 
Трум бе таш Пе тро вић, (Ле о но ра), 
Ми о драг Д. Јо ва но вић (Дон Кар
лос), Хон Ли (Дон Ал ва ро), Алек
сан дра Ан ге лов, Жељ ка Здје лар, 
Та ма ра Мар ко вић (Пре ци о зи ла), 
Не бој ша Ба бић (Фра Ме ли то не), 
Дра го љуб Ба јић и Не над Ја ко вље
вић (Гвар ди јан), Иван ка Ра ко вић и 
Та тја на Ми тић (Со ба ри ца), Бра ни
слав Ко са нић и Све то Ка стра то вић 
(Ал ка де), Игор Ма тве јев и Дар ко 
Ђор ђе вић (Тра бу ко), Љу бо драг 
Бе го вић (Хи рург). На жа лост, упр
кос од лич ним ре ак ци ја ма и кри ти
ке и пу бли ке, ова по став ка је игра
на са мо до кра ја те се зо не, све га 3 
пу та. Раз лог је био тех нич кофи
нан сиј ске при ро де – сце но граф ско 
ре ше ње је зах те ва ло из најм љи ва ње 
из у зет но ску пе тех нич ке опре ме. 

Је ли ца Сте ва но вић

У СУ СРЕТ ВЕ ЧЕ РА ШЊОЈ ПРЕ МИ ЈЕ РИ

Моћ суд би не на сце ни На род ног по зо ри шта

Солистима,ХоромиОркестромОпереибалетскоман
самблу диригује Дејан Савић. Представу је режирао

гост из Италије Алберто Палоша, као слободну рекон
струкцијучувенепредставеопереМоћ суд би неупоставци
ГеоргаВилхелмаПабстаиФранкаЛолија,премијернопри
казаненаФестивалу„МузичкимајуФиренци“из1953.Сце
нографјеМирашВуксановић,избориадаптацијукостима
потписује Катарина Грчић Николић, кореограф је Дејан
Коларов. Асистенти диригента су Дијана Цветковић и
младиПатрикБернскојијеуБеограддошаокаодиригент
напракси,уоквируГрантаВладеАустралије. Помоћни
циредитељасугошћаТерезаГарганоиИванаДрагутино
вићМаричић,асистентиредитеља–гостМатеоАнселми
иАнаГригоровић,ашефхораЂорђеСтанковић.Улогесу
спремане са алтернацијама, а вечерас наступају солисти
чије име наводимо прво: Александар Маневски / Михаило
Шљивић/СтрахињаЂокић(Маркиз);ЈасминаТрумбеташ
Петровић/АнаРупчић(Леонора),МиодрагД.Јовановић/
ДрагутинМатић(ДонКарлос),ДејанМаксимовић/Душан
Плазинић(Дон Алваро), Јадранка Јовановић / Александра
Ангелов / Љубица Вранеш (Прециозила), Небојша Бабић /
АлексаВасић(ФраМелитоне),ИванТомашев/НенадЈако
вљевић/ДрагољубБајић(Гвардијан),ТатјанаМитић/Јо
ванаБелић/НевенаМатић(Собарица),СветоКастрато
вић/СтрахињаЂокић/МихаилоШљивић(Алкаде),Дарко
Ђорђевић/СлободанЖивковић/СтеванКаранац(Трабу
ко),ПредрагГлигорић/МирославМарковски(Хирург).
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Култ на пред ста ва 
На род ног по зо ри
шта, „Ве ли ка дра
ма“, про сла ви ла је 
свој 15. ро ђен дан 6. 

фе бру а ра 2017. Поводом ју би лар
ног, 150. из во ђе ња пред ста ве ко
ју је Си ни ша Ко ва че вић ре жи рао 
по соп стве ном, са да већ култ ном 
ко ма ду, аутор је 2010. изјавио за 
Позо ри шне но ви не: „Ова пред ста
ва је пу на куриoзит ета, од то га да 
је пи са на 13 го ди на, пре ко то га да 
ме је та да шњи управ ник, го спо дин 
Љу би во је Та дић, звао истог да на 
ка да сам му дао ко мад на чи та ње 
и то у че ти ри са та ују тру, да би ми 
вид но уз бу ђен ре као ка ко ‘Ве ли ка 
дра ма’ мо ра да се игра у На род ном 
по зо ри шту, па пре ко чи ње ни це да 
на сце ни има ак те ра као да је у пи
та њу опе ра, да се увек игра на кар
ту ви ше, да је во ље на и од оних ко
ји не игра ју у њој... та ко да ве ру јем 
да је све то, на раз ли чи те на чи не, 
до при не ло ду го веч но сти. Али пре 
све га, ми слим да је ‘Ве ли ка дра ма’ 
до бра пред ста ва“.

А после пре ми је ре ко ја је била 
22. фе бру а ра 2003, у штам пи су 
осва ну ли на сло ви „Ова ци је Си
ни ши Ко ва че ви ћу“, „Бра во, бра
во, бра во“, „Ка ко је ‘Ве ли ка дра ма’ 
осво ји ла Ве ли ку сце ну На род ног 
по зо ри шта“... Огла ша ва се, на рав

но, и кри ти ка. О ква ли те ту овог 
ко ма да нај ре чи ти је го во ри На гра
да „Дра ги ша Ка ши ко вић“, до де ље
на Ко ва че ви ћу ко ји се опре де лио 
да „ма ни ром До бри це Ћо си ћа 
по зна те исто риј ске до га ђа је раз
мо три из угла њи хо вих ко нач них 
по сле ди ца, од но сно да на шњег 
вре ме на сво ђе ња ра чу на“, при том 
по сти жу ћи тен зи ју „се би свој стве
ном, сна жном ре пли ком, не кад 
брит ком, кат кад ду хо ви том, а увек 
сцен ски ефект ном“. Ова кав по сту
пак пи сца усло вио је „ре ди те ље во 
ин си сти ра ње на де та љу“, ко је су 
пра ти ли сце но гра фи ја Ге ро сла
ва За ри ћа и „сти ли зо ван ре а ли
зам ко сти ма“ Ма ри не Ву ка со вић 
Ме де ни це, те „аде кват не му зич ке 
ре флек си је“ Ксе ни је Зе че вић, уз 

за кљу чак да је ово „нео спор но ве
ли ки и озби љан сцен ски по ду хват 
им пре сив не си ли не“. 

Кри ти ка је го то во јед но гла сна 
у ми шље њу да у овој пред ста ви 
не ма сла бог глу мач ког ме ста. По 
не ки ма, у бр ој ном ан сам блу нај ви
ше се ис ти чу Љи ља на Бла го је вић, 
Љу бо мир Бан до вић, Си ни ша Убо

вић, Ле по мир Ив ко вић и Бран ко 
Је ри нић, по дру ги ма „ње ни ста ме
ни сту бо ви је су ис ку сни мај сто ри: 
Та на си је Узу но вић, Ми о драг Ра
до ва но вић, Ру жи ца Со кић, Љу би
во је Та дић, Ра да Ђу ри чин, Бо шко 
Пу ле тић“, по тре ћи ма су нај бо љи 
Ан ђел ка Та дић, Бра ни слав То ма
ше вић, Не над Ма ри чић... док не ки 
у пр ви план ис ти чу игру мла дих 
глу ма ца – Ву ка Ко сти ћа, Бо ја не 
Сте фа но вић, Со ње Ко ла ча рић, 
Ива не Јо ва но вић (по то ња Шће па
но вић)...  „Нај ја чи драм ски мо ме
нат пред ста ве је сце на опла ки ва ња 
мр тве де вој чи це у ко јој је Ду шан
ка Сто ја но вић, пр о ми шље ним и 
кон тро ли са ним глу мач ким сред
стви ма, до не ла сна жну мај чин ску 
емо ци ју, пре ва зи ла зе ћи сва ку па
те тич ност и до се жу ћи истин ски 
тра гич ки па тос“, док је „спон та на 
и осе ћај на“ Ко ла ча рић ка од сво
је Хел ге на чи ни ла „лир ски ме
да љон“, Љи ља на Га здић свој лик 
до но си „мир но, сет но, са дис крет
ним под се ћа њи ма на пр о ма ше ни 
жи вот“. Љи ља на Бла го је вић, ко јој 
је Ви до са ва Ву чић до не ла На гра
ду На род ног по зо ри шта, била је 
„дру га по лу га ове пред ста ве (...) у 
ње ној ин тер пре та ци ји по хра ње на 
је сва ста ме ност и тра ги ка же не 
цр но гор ског кр ша“, ко је је умет
ни ца до ча ра ла „крај ње не по сред но 

и убе дљи во“. Ју нак ве че ри је сва ка
ко био млади Вук Ко стић који је 
„ус пео да на сво јим пле ћи ма, од 
пр ве до по след ње сце не, из не се 
ову пред ста ву (...) та кав глу мац се 
рет ко ра ђа“. За ову креацију овен
чан је Сте ри ји ном на гра дом. 

Те шко је на бро ја ти све ак те
ре овог спек та кла, а поготовo све 
пр о ме не у по де ли то ком пр о те кле 
де це ни је и по игра ња пред ста ве. 
По ме ни мо бар да су са Ру жи цом 
Со кић и Ра дом Ђу ри чин у ал тер
на ци ји би ле Ог њан ка Ог ња но вић 
Жу тић и Гор ја на Ја њић, те да су 
за па же не уло ге оства ри ли и Алек
сан дра Ни ко лић, До бри ла Ћир
ко вић, Је ле на Хелц, Ми ле на Ђор
ђе вић, Вје ра Му јо вић, Ана ста сиа 
Ман дић, Се на Ђо ро вић, Ма ри ја 
Виц ко вић, Ка ли на Ко ва че вић, 
Љи ља на Цин цар Да ни ло вић, Ср
бо љуб Ми лин, Ра до ван Ми ља нић, 
Ан дре ја Ма ри чић, Пре драг Ми ле
тић, Урош Уро ше вић, Игор Илић, 
Не ма ња Јо кић и мно ги дру ги.

Убр зо по пре ми је ри но ви не 
су по че ле да об ја вљу ју ка ко су се 
пред вра та По зо ри шта вра ти ли 
тап ка ро ши ко ји ула зни це за ову 
пред ста ву пр о да ју по ду плој це
ни. И – та ко пу них пет на ест го ди
на. Укуп но 215 пред ста ва и ско ро 
110.000 гле да ла ца.

Је ли ца Сте ва но вић

Ата на си је Ни ко лић 
је са сво јим ђа ци ма 
при ре ђи вао по зо
ри шне пред ста ве 
за вре ме школ ског 

рас пу ста још за вре ме слу жбо ва ња 
у Но вом Са ду, а ка сни је и Кра гу јев
цу. Се ћа ња на рад са ђа ци ма је за бе
ле жио у сво јој ауто би о гра фи ји: „по 
свр шет ку школ ске го ди не узмем ја 
од мо ји ђа ка ко ји су нај бо љи би ли, 
па раз дам уло ге од јед ног по зо ри
шног де ла ‘Зао отац и не ва љао син’, 
па ји по се би це на у чим ка ко ће ко ји 
сво ју уло гу пред ста вља ти, по сле ји 
из ве жбам у сва ко ме по ја ву осо бе
но, и на по слет ку це ло де ло ви ше 
пу та про ба ју ћи та ко ји из ве жбам 

да су они фе ри ја три пу та исто де
ло пред ста вља ли с нај ве ћом по
хва лом“. По сле ове, усле ди ло је 
још не ко ли ко пред ста ва ко је је са 
ђа ци ма при ре дио у Но вом Са ду, 
а о ње го вим пред у зет нич ким ква
ли те ти ма нај бо ље го во ри по да так 
да се са пред став ни ци ма оп шти не 
до го во рио да сав при ход оде шко
ли цр та ња – ко ју је он осно вао и 
во дио. У Кра гу јев цу је оти шао ко
рак да ље. За вре ме рас пу ста је сам 
на пи сао ко мад „Же нид ба ца ра Ду
ша на“ ка ко би је уочи Св. Ар хан ге
ла Ми ха и ла при ка зао у част Кне за 
Ми ха и ла. „За пред ста вља ње ово га 
де ла иза бе рем ли ца ко је из ре да 
чи нов нич ког ко је од мо јих ко ле га 

па и сам узмем уло гу ца ра Ду ша на. 
Оде ло и де ко ра ци је скр пи мо ка ко 
се мо гло и де ло бу де вр ло до бро и 
на за до вољ ство Кња за пред ста вље
но“, бе ле жи Ни ко лић. 

На о ру жан до бром во љом и 
овим ис ку стви ма, по пре ла ску у 
Бе о град са Ли це јом, од мах чи ни 
ко ра ке ка по кре та њу по зо ри шног 
жи во та у но вој пре сто ни ци. Овог 
пу та има дра го це ног са рад ни ка: 
„Још у по чет ку ове школ ске го ди не 
до би је мо у Ли це у му ко ле гу Јо ва на 
Сте ри ју По по ви ћа за пре да ва ње 
пра ва при род ног. Са овом сам се 
мно го дру жио и че сто раз го ва
рао о на шој не во љи... Ове је се ни о 
фе ри ја ма со чи ним за по зо ри шну 
пред ста ву по на род ној пе сми ‘Кра
ље вић Мар ко и Ара пин’ по зо ри
шну игру с пе сма ма у три чи на, а г. 
Ј. По по вић со чи ни ‘Смрт Сте фа на 
Де чан ског’. Ја ску пим ди ле тан те од 
мла ди чи нов ни ка, на ђем и жен ски
ње и све об у чим, на Ђу мру ку до ле 
усту пи ми се јед на ма га за у ко јој на
пра вим по зор ни цу и ту се от поч ну 
пред ста ве да ва ти“, пи ше Ни ко лић 
у ауто би о гра фи ји.   

По сле пр ве две пред ста ве „Но
ви не Срб ске“ 13. де цем бра 1841, 

пи шу о из во ђа чи ма: „Прем да о 
де ли ма ди ле тан та су ди ти то ли ко 
не при сто ји; опет кад по ми сли
мо да је ово код нас из ни че га по
че так, и то од ли ца ко ја су с тим 

ства ри ма до сад вр ло се ма ло ба ви
ла, а кад рад су ди мо, што и ко ли ко 
тре ба, да се шта са свим са вр ше но 
мо же по ка за ти, ми дру го не мо
же мо, не го и во љу и труд и успех 
ли ца, ко ја ову љу бав Срп ству ука
за ше, по хва ли ти...“ 

И Ни ко лић и Сте ри ја су до бро 
зна ли да ди ле тан ти, упр кос љу ба
ви и ода но сти те а тру, ни су осно

ва за уво ђе ње и одр жа ње стал ног 
те а тра. За то већ на пла ка ту пр ве 
пред ста ве сто ји да је при ход на
ме њен „за за ве де ни је Те а тра“, 
по сле тре ће пред ста ве (15. де цем
бра) упра ва је, уз одо бре ње вла
сти, до не ла од лу ку о рас пи си ва њу 
кон кур са за стал не глум це, ко ји 
су „Но ви не Срб ске“ об ја ви ле 20. 
и 24. де цем бра. Из ме ђу оста лог, у 
ње му сто ји: „Упра ви тељ ство ов
да шњег Те а тра по на ло гу ви шеј
шем, же ле ћи стал не Ак те ре при 
Те а тру има ти, по зи ва сва ког кои 
је у овом ху до же ству вешт или 
ко ји до вољ но спо соб но сти у се би 
за ово осе ћа да се при ја ви. Сва ки 
ће од при ја вље ни не ко ли ко пу
та про бе ра ди игра ти, ко ме ће се 
по то ме по спо соб но сти ма од 12 
до 25 та ли ра ме сеч но пла ћа од ре
ди ти. За ово дру штво из и ску ју се 
јошт две жен ске, кое би до вољ но 
со вер шен ства ка ко у прет ста вља
њу, та ко и у пе ва њу има ле, па ће 
се и њи ма та ко ђе отлич на пла та 
по њи хо вим отлич ним спо соб но
сти ма опре де ли ти“.

Стал ни ан самбл је за ме нио 
ди ле тан те по чет ком мар та 1842.

(на ста ви ће се)

Подршка државе и вла
дајуће породице, као

и чињеница да је убрзо
формиран професионални
ансамбл (о чему ће касни
је бити речи), Театар на
Ђумруку чине првим др
жавним професионалним
позориштем у Београду и
Србији. У неким докумен
тимаиновинскимнаписи
маоносечакиназива–На
роднимпозориштем.

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“ (3) / ПИ ШЕ ЈЕ ЛИ ЦА СТЕ ВА НО ВИЋ

Пр ви ан самбл Те а тра на Ђу мру ку

ЈУБИЛЕЈ „ВЕЛИКЕ ДРАМЕ“

Пет на ест го ди на на кар ту ви ше

То је представа у којој
сусвихваљени,укојој

писац, односно редитељ,
и сви њени протагони
сти, а има их око педе
сет,подједнакоделеславу
успеха (Гордана Вићен
тијевићЕремија,2006).
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КАРМЕН / са гостима
опера Жоржа Бизеа
ДАМА С КАМЕЛИЈАМА 
балет на музику Ђузепа Вердија

БОЕМИ / с гостима / 50. извођење
опера Ђакома Пучинија

РОДОЉУПЦИ 
комедија Јована Стерије Поповића  
ВЕЛИКА ДРАМА
драма Синише Ковачевића

КО ТО ТАМО ПЕВА
балет на музику Вокија Костића

ДОН КИХОТ
балет Лудвига Минкуса
ВЕЧИТИ МЛАДОЖЕЊА
по роману Ј. Игњатовића,  гостује СНП, Нови Сад

ПУТ У ДАМАСК
драма Аугуста Стриндберга
ИЗБИРАЧИЦА
драма Костe Трифковићa
КРАЉИЦА МАРГО
балет на музику Горана Бреговића

ЂАНИ СКИКИ / ПАЈАЦИ / са гостом
опере Ђ. Пучинија / Руђера Леонкавала

КРЦКО ОРАШЧИЋ
балет П. И. Чајковског

АДРИЈАНА ЛЕКУВРЕР
опера Франческа Чилее

ХЕНРИ ШЕСТИ 
драма Вилијама Шекспира

МАЈКА ХРАБРОСТ И ЊЕНА ДЕЦА
драма Бертолта Брехта
БАЈАДЕРА / са гостом
балет Лудвига Минкуса

ЕВГЕНИЈЕ ОЊЕГИН / са гостом
опера П. И. Чајковског

ИВАНОВ
драма А. П. Чехова
СЛИКА ДОРИЈАНА ГРЕЈА
балет у кореографији Владимира Логунова, према роману Оскара Вајлда
ОТЕЛО / са гостом
опера Ђузепа Вердија

ТОСКА
опера Ђакома Пучинија

РИЧАРД ТРЕЋИ / ПРЕМИЈЕРА
драма Вилијама Шекспира

РИЧАРД ТРЕЋИ / ПРЕТПРЕМИЈЕРА
драма Вилијама Шекспира

ДОН КИХОТ
балет Лудвига Минкуса
ПРВИХ 80 ГОДИНА
свечана академија Факултета музичке уметности

СЕЋАЊЕ НА ДОБРИЛУ БОГОШЕВИЋ

МОЋ СУДБИНЕ 
опера Ђузепа Вердија

РИГОЛЕТО
опера Ђузепа Вердија

НАБУКО
опера Ђузепа Вердија
МАЕСТРО 
драма Миливоја Млађеновића, гостује Народно позориште, Сомбор
ДАМА С КАМЕЛИЈАМА 
драма Александра Диме Сина

ЖИЗЕЛА
балет Адолфа Адама

ХАСАНАГИНИЦА
драма Љубомира Симовића
ЖЕНИДБА 
комедија Николаја В. Гогоља

СРПСКА ЛАЈКА
комедија Александра Југовића, НП Кикинда/НП у Београду

СРПСКА ЛАЈКА
комедија Александра Југовића, НП Кикинда/НП у Београду

ПРАХ 
комедија Ђерђа Шпира, Народно позориште у Београду и Шабачко позориште

ЕЛЕКТРА 
драма Данила Киша

ЕЛЕКТРА 
драма Данила Киша

БЕЛА КАФА
комедија Александра Поповића
МАЛИ БРАЧНИ ЗЛOЧИНИ
драма Ерика Е. Шмита
КОВАЧИ / ОТКУПЉЕНО 
комедија Милоша Николића

КОВАЧИ 
комедија Милоша Николића

КОВАЧИ 
комедија Милоша Николића

ЛАЖА И ПАРАЛАЖА
комедија Јована Стерије Поповића

ЛАЖА И ПАРАЛАЖА
комедија Јована Стерије Поповића

ЗАБАВА КОД МОЦАРТА
у извођењу Оперског студија „Борислав Поповић“

БИЗАРНО 
црна комедија Жељка Хубача
ОЖАЛОШЋЕНА ПОРОДИЦА 
комедија Бранислава Нушића, гостује Шабачко позориште
СИРАНО 
драма Едмона Ростана

ВАЖНО ЈЕ ЗВАТИ СЕ ЕРНЕСТ
комедија Оскара Вајлда 

ПЕСНИЧКО ПОДНЕ
у организацији Задужбине „Доситеј Обрадовић“

МОЈЕ НАГРАДЕ
по роману Т.Бернхарда, ауторски пројекат М.Пелевић / С.Бештић, копродукција

ЦАРСТВО МРАКА / ПРЕМИЈЕРА
драма Лава Н. Толстоја

ЦАРСТВО МРАКА
драма Лава Н. Толстоја

ЦАРСТВО МРАКА / ПРЕТПРЕМИЈЕРА
драма Лава Н. Толстоја

КЊИГА ДРУГА
драма Бранислава Нушића

УСПАВАНКА ЗА ВУКА НИЧИЈЕГ 
Ксенијa Поповић / Бојанa Мијовић
ЧЕХОВ ЈЕ ТОЛСТОЈУ РЕКАО ЗБОГОМ
драма по тексту Мира Гаврана, у продукцији „YUGOART-а“

ПРАХ 
комедија Ђерђа Шпира, Народно позориште у Београду и Шабачко позориште

КОВАЧИ
комедија Милоша Николића
МОЈЕ НАГРАДЕ
по роману Т.Бернхарда, ауторски пројекат М.Пелевић / С.Бештић, копродукција

ВЕЛИКА ДРАМА
драма Синише Ковачевића

СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА 
поводом обележавања годишњице погрома на Косову и Метохији

ТЕСЛА И БИТКА НА МАГНЕТНОМ ПОЉУ
мјузикл за децу Дечјег културног центра, Београд

ТЕСЛА И БИТКА НА МАГНЕТНОМ ПОЉУ
мјузикл за децу Дечјег културног центра, Београд

ДОДЕЛА НАГРАДЕ „МЕША СЕЛИМОВИЋ“

ПЕНЕЛОПИЈАДА 
драма Маргарет Етвуд, гостује Центар за културу Тиват

СУНЦЕ ТУЂЕГ НЕБА
комедија Весне Радусиновић, гостује Театар „Алфа“

ЖЕНСКИ ОРКЕСТАР
комедија Жана Ануја

50%

50% ПОПУСТА НА ЦЕНУ УЛАЗНИЦА ЗА ОБЕЛЕЖЕНУ  
ПРЕДСТАВУ ОМОГУЋАВА EUROBANK

ДОГАЂАЈИ – ВЕЛИКА СЦЕНА  
01.03.
03.03.
04.03.
09.03.
10.03.
15.03.

17.03.
21.03.
23.03.
25.03.
29.03.
31.03.
05.04.

КАРМЕН, гостују Бинг Бинг Ванг у улози Микаеле и Ворен Мок у улози Дон Хозеа
СЕЋАЊЕ НА ДОБРИЛУ БОГОШЕВИЋ
БОЕМИ, гостује Бинг Бинг Ванг у улози Мими, 50. представа
ДОН КИХОТ, Игор Пастор први пут у улози Базила
ВЕЧИТИ МЛАДОЖЕЊА, гостује СНП, Нови Сад
12.00 – ДОДЕЛА НАГРАДЕ „МЕША СЕЛИМОВИЋ“
19.00 – ЂАНИ СКИКИ / ПАЈАЦИ / „Пајаце“ диригује Лари Њуленд (САД)
СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА
БАЈАДЕРА / гостује Денис Недак, првак балета из Кијева
МАЕСТРО, гостује Народно позориште, Сомбор
ЕВГЕНИЈЕ ОЊЕГИН / гост диригент Александар Којић (Нови Сад)
ОТЕЛО / гост диригент Патрик Бернс (Аустралија)
ПРВИХ 80 ГОДИНА, свечана академија ФМУ
РИЧАРД ТРЕЋИ / ПРЕМИЈЕРА

ДОГАЂАЈИ – СЦЕНА „РАША ПЛАОВИЋ“  
10.03.
13.03.
15.03.
21.03.
24.03.

ЗАБАВА КОД МОЦАРТA
ОЖАЛОШЋЕНА ПОРОДИЦА, гостује Шабачко позориште
ПЕНЕЛОПИЈАДА, гостује Центар за културу Тиват
ПЕСНИЧКО ПОДНЕ
ЦАРСТВО МРАКА / ПРЕМИЈЕРА

ГОСТОВАЊА 
07.03.
15.03.
01.04.
02.04.
05.04.

НАРОДНА ДРАМА – Студентски град
ВАЖНО ЈЕ ЗВАТИ СЕ ЕРНЕСТ – Нови Сад
НАРОДНА ДРАМА – Глумачке свечаности „Миливоје Живановић“, Пожаревац
ИВАНОВ – Глумачке свечаности „Миливоје Живановић“, Пожаревац
ИВАНОВ – Позоришно пролеће, Шабац


