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ИЗДАЈЕ НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ У БЕОГРАДУ

ДОГ ОВ ОР И О САРАДЊ И ДВА НАЦ ИОН АЛН А ТЕАТ РА

Прир одн и партн ер и

Н

а позив своје ко
легинице Дубрав
ке Вргоч, интен
данта ХНК из
Загреба, хрватску
престоницу је 30. марта посетио
Дејан Савић, управник Народног
позоришта у Београду. Руководи
оци највећих и најзначајнијих ин
ституција културе у својим држа
вама, током веома конструктивног
разговора којем је присуствовао
и маестро Никша Бареза, угледни
диригент и директор Опере, дого
ворили су као најважнију поједи
ност да два театра крајем текуће
сезоне потпишу Протокол о сарад
њи, којим ће после дуже времена
институцион
 ализовати своје парт
нерске односе. На тај начин ће се уз
знатно ниже трошкове публици на
обе стране приказати највећа умет
ничка достигнућа оба позоришта,

а сарадња која је и до сада постоја
ла ће се увести у редовне токове и
планове обе куће.
Савић је истакао да поред
узорних односа који постоје са
ХНК из Осијека и Ријеке, природ
ни партнери јесу управо београд
ски и загребачки национ
 ални теа
три, са чиме се гђа Вргоч сложила.
Од конкретних ванрепертоарских
активности Савић је навео одлич
но партнерство око Филозофског
театра, изворног пројекта ХНК,
који окупља велики број прете
жно млађе публике, те предло
жио заједничке делатности око
снимања документарног филма о
примадони Зинки Кунц, о чијем
животу и ненадмашној оперској
каријери Филмске новости у Бео
граду чувају филмске материјале,
док хрватска страна поседује фо
тографске и друге артефакте.

За наредну сезону је већ до
говорена сарадња сва три ансам
бла, и то тако да се у Опери раз
мењују најбољи уметници – уз
напомену да је недавно београд
ска првакиња Сања Керкез оду
шевила загребачку публику као
Виолета у Вердијевој „Травија
ти“, и најаву априлског гостова
ња маестра Барезе у Вердијевој
великој опери „Дон Карлос“. У
Балету су планиране размене
представа, при чему су загре
бачки партнери одмах изразили
интересовање за већ легендар
ни наслов „Ко то тамо пева“, а у
Драмском сектору ће покушати
да се пронађе подједнако инте
ресантан писац и наслов за обе
стране, како би се ушло у копро
дукцију.
Господина Савића је више
него срдачно дочекала и при

мила у својој резиденцији амба
садорка Републике Србије у За
гребу, Њ. Е. гђа Мира Николић,
која је у потпуности подржала
иницијативу о професионал
ном пријатељству два национал
на позоришта, истичући да ће и
Амбасада са своје стране дати сву
логистичку и медијску подршку
предвиђеним активностима. На
крају, важно је напоменути да је
и Њ. Е. г. Гордан Маркотић, ам
басадор Републике Хрватске у
Београду, практично од почетка
свога мандата у нашој држави
истрајно радио на повезивању
институција културе два народа,
тако да и са стране Хрватске ам
басаде неће изостати позитивне
реакције и подршка овим обо
страно корисним и значајним
културним пројектима.
Микојан Безбрадица
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НАГРАДЕ НА ФЕСТИВАЛИМА

Г

лавну награду на овогодишњем фестивалу Глумачке све
чаности „Миливоје Живановић“, статуету овог нашег
барда, освојила је Хана Селимовић за улогу Саше у предста
ви „Иванов“ Народног позоришта у Београду. Она је била и
глумац вечери по одлуци стручног жирија (Михаило Миша
Јанкетић, председник, Ана Софреновић и Милован Здравко
вић), док се жири публике
определио за Бранка Вида
ковића (Лебедев). На истом
фестивалу је приказана и
„Народна драма“, када су
глумци вечери били Сена
Ђоровић (стручни жири) и
Иван Марковић (жири пу
блике). На „Позоришном
пролећу“ у Шапцу, жири у
саставу Милена Зупанчич,
Зијах Соколовић и Благој
Стефановски, Награду за најбољег глумца је доделио Предра
гу Ејдусу за улогу Шабељског у „Иванову“. А чланица Драме
Народног позоришта, Калина Ковачевић, проглашена је за
најбољу глумицу Фестивала „Дани комедије“ у Бијељини, за
улоге одиг ране у представи „Браколомије“, у продукцији По
зоришта „Сцена“ из Београда.
Р. П. Н.

МАЂАРИ ИЗ РУМУНИЈЕ

М

ађарско државно позориште „Чики Гергељ“ из Теми
швара, гостовало је 11. априла у Народном позоришту
са представом „Шекспир, Сонет 66“ у режији Кокана Младе
новића, који нам је рекао: „Од 14 стихова урадили смо целу
представу! Шекспиров сонет говори о распаду пишчевог све
та, али је потпуно примењив и на наш, данашњи. Јер, у сонету
је реч о социјалним разликама, слому морала, профанизацији
љубави, новцу, моћи и сили које управљају светом...“ Музику
за представу је компоновала Ирена Поповић, Марија Калабић
је сценограф, Татјана Радишић костимограф, Андреја Кулеше
вић кореограф.
М. Б.

ЗЛАТНИ БЕОЧУГ

М

еђу овогодишњим добитницима признања која тра
диционално додељује Културно-просветна заједница
Београда су и чланови Народног позоришта у Београду. Пр
вак Драме Небојша
Дугалић и некада
шњи првак Балета
Боривоје Младено
вић, добитници су
награде за животно
дело
Изванредни
„Златни беочуг“, пр
вак Опере Миод раг
Д. Јовановић je добитник Златног беочуга, а извршни ди
ректор Јасмина Зотовић – посебно признање, Повељу. Све
чаност уручења је уприличена 13. априла на Великој сцени
Народног позоришта.
Ј. С.

ГОСТОВАЊА У ОПЕРИ

Т

оком априла су у представама Вердијевог репертоара
гостовали значајни уметници. Маестро Никша Бареза
је 19. априла дириговао „Дон Карлоса“ (Јанко Синадиновић
први пут у насловној улози). Три вечери касније, у „Трави
јати“ су гостовали уметници из Бугарске – диригент Најден
Тодоров и сопран Марија Цветкова Маџарова у улози Вио
лете, Радамеса је у „Аиди“ 26. певао Дарио ди Виетри из Ита
лије, као Леонора у „Трубадуру“ је 29. априла наступила Лана
Кос из Хрватске, а „Отела“ ће 10. маја дириговати Адриан
Морар из Румуније. Пучинијеву „Тоску“ 6. и „Мадам Батер
флај“ 20. маја дириговаће Алберто Веронези из Италије, када
ће као Ћо-Ћо-Сан наступити гошћа из Јужне Кореје Сеун
геун Луна.
Р. П. Н.
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Култ ур а и уметн ост су

П

ред
београдску
публику,
после
виш ед ец ен ијс ке
паузе, стигао је
још један знача
јан уметнички стваралац – Никша
Бареза, маестро европске и светске
репутације и актуелни директор
Опере Хрватског народног каза
лишта из Загреба. Овај угледни и
бројним наградама овенчан дири
гент, рођен 1936. године у Сплиту,
редован је гост чувених концерт
них дворана у Салцбургу, Минхену,
Франкфурту, Дизелдорфу, Паризу,
Цириху, Прагу... као и водећих
оперских кућа попут Бечке држав
не опере, московског Бољшој те
атра, Скале у Милану, Театра „Ла
Фениче“ у Венецији, Хамбуршке
опере… На сцени Народног позо
ришта је последњи пут дириговао
12. октобра 1972, у оквиру четвр
тог БЕМУС-а, када је предводио
ансамбл Опере загребачког ХНК-а
са делом Милка Келемена „Опсад
но стање“, према истоименом ро
ману Албера Камија. Овога пута,
београдској публици представио
се 19. априла са домаћим снагама
– ансамблом Опере Народног по
зоришта и величанственим „Дон
Карлосом“ Ђузепа Вердија.
zz Са каквим сте очекивањима,
после толико година, поново
дошли у једну од најстаријих
позоришних Кућа у региону и
овом делу Европе?
Ово је био први пут да сам ди
риговао ансамблом Опере Народ
ног позоришта, али мени је и од
раније позната богата историја и
квалитет свих ансамбала понаособ
– солиста, Хора и Оркестра. Умет
нички контакт и рад на оваквој

генијалној Вердијевој партиту
ри је нешто што нас је међусобно
обогатило. Веома ми је драго што
сам своје искуство у раду на Верди
јевим делима, конкретно са „Дон
Карлосом“, пренео и на ансамбл
Опере Народног позоришта. За
мене је то био узбудљив изазов. До
нео сам Вердија који је можда мало
другачији, али је у суштини то Вер
ди какав мора бити – заснован на
његовој чврстој структури. То је,
иако нисмо имали много времена,

у великој мери успело и веома ми
је важно да је то чула и беог радска
публика. Заправо, веома сам за
довољан како је то све изгледало.
Публика је била сјајна и врло, врло
култивисана. Тачно је знала где је
шта и како треба да реагује. Упућу
јем јој велики комплимент.
zz „Дон Карлос“, који се ослања
на истоимени Шилеров ко
мад, као целина оставља ути
сак дела велике емоционалне

СВЕТС КИ ДАН ИГРЕ

Пројекат „Игром за нул а       

П

оводом Светског
дана игре, 29.
априла, Међуна
родни савет за
игру CID, UNE
SCO, на челу са председником
Алкисом Рафтисом, обавештава
да ове године удружује снаге са
организацијом „Светски про
грам за храну“ (World Food Pro
gram) са којом креира пројекат
„Игром за нула глади“ (Dance to
Zero Hunger). „Када се здрава ис
храна и игра уједине у заједнич
ком пројекту, тада се лакше може
унапредити здрав начин живота,
пре свега кроз едукацију младих
играча. CID и Светски програм
за храну овим пројектом желе да
на глобалном нивоу промовишу

сигурне и стабилне услове исхра
не и дају допринос остваривању
процентуалног нивоа ‘нула глади’
у свим земљама света“, пише у са
општењу (превела Ивана Мило
вановић, председник Беог радске
секције CID UNESCO). Широм
света, балетске школе ће креи
рати мале плесне пројекте који
ће говорити о глади „као врло
озбиљном проблему са којим се
данас суочава цело човечанство“,
као и о значају правилне исхране
за здрав живот, чије премијере ће
бити данас или на Светски дан
хране (16. октобар 2017). Читав
подухват се реализује под покро
витељством светске организације
UNESCO, а промовисаће се све до
Светског дана игре 2018.

Поводом Светског дана игре,
вечерас ће се пре догађаја везаних
за уметничку игру, читати порука
коју је на позив Удружења балет
ских уметника Србије, написала
балетска уметница Ашхен Ата
љанц:
„Игра се на рођенданима,
венчањима, по улицама, собама,
на сцени, иза кулиса...
Тако размењујемо радост, бол
– као ритуал, живећи екстремна
искуства.
Игра је универзални језик,
амбасадор једног света мира, то
леранције и саос ећања. Игра је
манифестација живота. Игра је
трансформација. Игра је експре
сија душе. Игра телу даје духовну
димензију. Игра је активно уче
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спас за све криз е
снаге и дијапазона. У чему се,
по Вашем мишљењу, огледа
величина и снага ове опере?
„Дон Карлос“, као ретко која
опера, има дугу историју настан
ка и развоја. Праизведена је 1867.
у Паризу и није сасвим задово
љила Вердија. На генералној про
би је установљено да је предуга за
тадашње прилике, па је морала
бити скраћена. Каснија прерада
у четири чина, па затим у пет чи
нова, обе на италијанском језику,
такође нису задовољавале генијал
ног драматурга Вердија. Тако је за
дефинитивну верзију утрошио 21
годину. Она, којом је коначно био
задовољан, названа „Модена“, би
ла је завршена 1888. Драматуршки
је дорађена до најситнијих детаља,
проткана генијалним Вердијевим
потенцијалом за музичку структу
ру. Законитост његовог стварала
штва је заснована на јединствено
сти музичке архитектуре. Верди је,
као драматург, са великом пажњом
следио психолошки процес развоја
драме, а тиме и метаморфозе про
тагониста и њихових међусобних
односа. Ни једна личност, на кра
ју опере, није иста као што је била
на почетку. Ова последња ком
плетирана верзија, недавно је, 10.
априла, имала своје прво извођење
у Хрватској, у Опери ХНК-а у За
гребу.
zz Иза Вас је огромно уметнич
ко искуство, са импресивном
биографијом, који су Вам
очигледно донели сигурност,
мирноћу, ауторитет и самопо
уздање. Који период сматрате
врхунцем своје каријере?
Један од мојих професора др
Херман Шерхен, инсистирао је на

постулату да је дириговање позив
који треба познавати у целости. Ја
сам тај императив схватио врло
озбиљно, утрошивши деценије да,
како је говорио Рихард Штраус,
схватим „о чему се у музици ради“.
То је заправо огроман рад без кра
ја и конца, тако да, како је такође
Штраус рекао, „диригент тек не
где око 70. године живота почиње
разум
 евати о чему се у музици ра
ди“. Ја сам то консеквентно радио
улазећи у партитуре до њихових

У

верен сам да су култу
ра и уметност спас
за све кризе кроз које про
лази човечанство. У том
смислу видим и сарадњу
између Опере ХНК-а и На
родног позоришта у ра
зним облицима. Она ће за
ансамбле, у уметничком
смислу, сигурно предста
вљати обострано обога
ћење, атрактивно и за
нимљиво, али и важно за
међусобно
упознавање.
Наша Драма и Балет већ
имају интензивну сарад
њу са позориштима у Бе
ограду и Србији, тако да,
свакако, треба поздра
вити и проширење те
сарадње и на оперске ин
ституције.

најдубљих корена, свих могућих
музичких форми и стилских раз
воја. Било је много импресивних
догађања, а ја бих издвојио деби
у миланској Скали са Вагнеровим
„Парсифалом“, Бетовенову „Ми
су Солемнис“ и прошлогодишњу

прву изведбу у Хрватској гранди
озне кантате Арнолда Шенберга
„Gurre-Lieder”.
zz Шта је за Вас, након свих го
дина, најузбудљивије када је о
оперској уметности реч?
Оперска уметност састоји се
од свих различитих уметности
уз примесе психологије, филозо
фије… Но, главна компонента је
људска реч. Споменућу Вердијеву
изреку: „У опери ме не интересује
ни глас, ни мелодија, ни хармони
ја, него „La parola esattamente into
nata“ („погођена“ реч). У раду на
оперским делима, догађају се стра
шне девијације неукуса и незна
ња. Борба за Вердијеву истину је
за мене фасцинантна, јер вреди за
сва оперска дела. Друга димензија
је етичка; да морамо компетентно
довести у живот оне мале тачкице
које називамо нотама.
zz Пре неколико сезона, поново
сте изабрани за првог чове
ка Опере Хрватског народног
казалишта у Загребу. На осно
ву којих критеријума бирате
репертоар и колико, у оквиру
тога, водите рачуна и о афи
нитетима публике?
Репертоар мора да буде бази
ран у складу са постојећим ансам
блом у позоришту, на делима кла
сичног репертоара, али изведених
на највишем уметничком нивоу,
по малочас наведеним принципи
ма. Наравно, неопходно је гајење
националне баштине, али и изво
ђење најновијих квалитетних дела
која обогаћују естетски и музички
ансамбл и која ће пронаћи пут ка
сензибилитету савременог човека.
Микојан Безбрадица

       глад и“
ствовање у вибрацијама универ
зума.
Бог Шива је креир
 ао свет
играјући.
Када играмо не мрзимо, не
осуђујемо... када играмо прибли
жавамо се себи и универзалним
знањима.
Конфучије је рекао: Не дајте
мач човеку који не уме да игра.
Ако већ нисте, данас удахните
дубоко... и заиг рајте!
Лепотом која ће изаћи из вас
борите се против ружноће која
нас напада!
Из тог плеса љубави, изаћи
ћете прочишћени и бољи....
Једино тако можемо мењати
свет!“
Ј. Стевановић

ИЗЛОЖБЕ
• ПРВА ПОСТАВКА
аутор Зорица Јанковић
• 20 ГОДИНА СА БАЛЕТОМ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА
ауторска изложба фотографија Срђана Михића
ИЗЛОЖБА – отварање
20. 5 | 16.30 МЛАДИ СЦЕНОГРАФИ, радови студената ФПУ
Универзитета уметности, одсек сценографија
КОНЦЕРТИ
5. 5 | 18.00 ЗВУЦИ БАРОКА И РОМАНТИЗМА, Владимир
Марковић, виолина; Соња Радојковић, клавир
9. 5 | 18.00 СОЛИСТИЧКИ КОНЦЕРТ, Момчило Александрић,
гитара
19. 5 | 18.00 НОТЕ ЗА ВИОЛИНУ И КЛАВИР, Mина Николић,
виолина; Јасмина Раковић, клавир
ПРОМОЦИЈЕ
4. 5 | 18.00 МУЗИЧКИ ВИТРАЖИ и МУЗИЧКИ ЛЕКСИКОН
СРБИЈЕ, аутор Гордана Крајачић, приватна издања
КОНЦЕРТИ – ФМУ у Музеју
3. 5 | 18.00 ХАРФЕ, класа ванр. проф.Милене Станишић
16. 5 | 18.00 КАТЕДРА ЗА ДУВАЧКЕ ИНСТРУМЕНТЕ
17. 5 | 18.00 САЊА МАРИЋ, флаута
22. 5 | 18.00 ВЕЧЕ КАМЕРНЕ МУЗИКЕ, класа ред. проф.
Горана Маринковића
24. 5 | 18.00 ВИОЛИНИСТИ, класа ред. проф. Маје Јокановић
ЧИТАЛИШТЕ–ПОЗОРИШТЕ
16. 5 | 20.30 Бранислав Нушић, ПРИПОВЕТКЕ ЈЕДНОГ
КАПЛАРА / 50. ПРЕДСТАВА, у извођењу драмског уметника
Зорана Ћосића и Нине Ћосић (обоа)
ОТВОРЕНА ВРАТА
20. 5 | 12.00
Музеј Народног позоришта у Београду. Tел: 328 44 73

БАЛЕТСКА ФОТОГРАФИЈА

П

оставка под називом „20
година са Балетом На
родног позоришта“ – аутор
ска изложба фотографија
Срђана Михића, отворена је у
Музеју Народног позоришта
13. априла 2017. Присутне
је
поздравио
директор
Музеја Драган Стевовић, о
значају и специфичностима
позоришне а нарочито балетске фотографије и проблемима
са којима се суочава аутор ових докумената о уметности
тренутка, говориле су театролог Јелица Стевановић и оснивач
и главни уредник часописа за уметничку игру „Орхестра“
Ивана Миловановић. Балетском играчу и аутору фотографија
Срђану Михићу, за непроцењив допринос овековечивању
последње две деценије нашег Балета а уједно и целе њене
каријере, захвалила је и изложбу отворила примабалерина Ана
Павловић. Изложба ће бити отворена до Ноћи музеја, 20. маја.
Р. П. Н.

ПАРЛИЋ И ДОМАЋИ КОМПОЗИТОРИ

У

У

дружење професионалних балетских играча, кореогра
фа и балетских педагога Србије, ове године је Награду
„Терпсихора“ доделило играчима Балета Народног позори
шта за извођење два једночина балета Радуа Поклитаруа,
„Жене у d-молу“ и „Дуга божићна вечера“, а Специјалну по
хвалу „Терпсихора“ играчима камерног кореографског дела
„Четири песме за Тађа“, у кореографији Александра Илића.
Свечана додела признања ће бити данас у 13 часова, у Музе
ју Народног позоришта.

Музеју Народног позори
шта ће поводом Светског
дана игре, вечерас у 18 сати, бити
представљен зборник радова Ми
лице Зајцев „Димитрије Парлић и
домаћи композитори“, у издању
Народног позоришта. Публика
ција обухвата 6 студија насталих
у периоду између 1989. и 1997,
које су сада први пут обједињене.
Милица Зајцев је балетски кри
тичар са стажом дужим од шест
деценија, својеврсни хроничар и
историчар уметничке игре у нас,
а о овом њеном делу ће говорити главни уредник Издавачке
делатности Народног позоришта Јелица Стевановић и пред
седник Београдске секције CID UNESCO, Ивана Миловановић.
Р. П. Н.
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Пор од иц а је јед ан од основн их стуб ов а св

П

рвакиња Драме
Народног позо
ришта у Београду
Олга Одановић,
овогодишња
је
добитница Награде „Жанка Сто
кић“ коју додељују њена матична
кућа, Компанија „Новости“ и град
Пожаревац. Призната глумица,
којој је престижно признање уру
чено 23. априла на свечаности у
Националном теат ру, у својим
првим изјавама за медије је најче
шће истицала да је веома срећна и
узбуђена, али и да, имајући у виду
каква је глумачка величина била
Жанка, осећа „мали зазор и вели
ку одговорност пред наградом с
њеним именом“. Иначе, наша са
говорница је 15. лауреат тог углед
ног признања, установљеног 2003,
на предлог чувене српске и југо
словенске глумице Мире Ступице.
zz Током веома успешне и бога
те каријере, освојили сте ви
ше значајних награда. Да ли
је „Жанка“ круна тог досада
шњег периода?
Јесте. Мада, кад боље разми
слим, ја сам у овој сезони, на ње
ном почетку, добила и Награду
„Љубинка Бобић“ која ми је, та
кође, веома драга. Не знам како да
одвојим једну од друге. Обе те на
граде ми много значе и мислим да
су, бар што се мене тиче, неодво
јиве, јер су и Жанка и Љубинка би
ле велике глумице и уметнице које
су писале нашу позоришну исто
рију и у њој оставиле неизбрисив
траг. Захвална сам госпођи Мири
Ступици – за чију сен сам сигур
на да је и даље присутна ту негде
међу нама, међу овим зидовима
у Народном позоришту, и да нас
помно гледа и прати шта радимо

– што је била иницијатор награде
која чува успомену на такву умет
ницу каква је била Жанка.
zz Ово високо признање уру
чује се глумици чија је лич

ност обележила позоришни,
филмски и телевизијски жи
вот Србије својом стваралач
ком зрелошћу и богатством
глумачког израза. Шта је,
према Вашем мишљењу, нај
значајније што сте до сада
урадили?
Што се тиче позоришта, то је
Грубе у Држићевом „Скупу“, у ре
жији Јагоша Марковића. Та пред
става, која је премијерно изведе

У

овом послу је веома
важно да нас не на
пушта љубав коју према
њему гајимо. Зато у себи
стално морамо да налази
мо неку додатну снагу и да
то одржавамо, негујемо...
Веома сам захвална нашим
младим редитељима, пре
свих Милану Нешковићу и
Игору Вуку Торбици, који су
ми својим начином мишље
ња и рада на представама
„Бела кафа“ и „Царство
мрака“ дали додатну „ин
фузију“. На тај начин, по
дигли су ми адреналин и
мотив да овај посао и даље
радим са великим жаром,
ентузијазмом и љубављу,
као пре 30 година, на по
четку каријере.
на 2002. у ЈДП-у, стварно је била
чудесна у многим сегментима, а
свима нама који смо играли у њој
била је нека врста глумачке пре
кретнице. На филму, иако је реч
о епизодној роли, издвајам уло
гу Избеглице у остварењу Горана
Паскаљевића „Кад сване дан“. На
малом простору, успели смо да
„освојимо“ веома богат унутра

шњи живот те жене која живи на
Старом сајмишту. За ту улогу сам
добила и награду на једном фести
валу у Црној Гори. На телевизији,
без икакве дилеме, издвајам серију
„Село гори, а баба се чешља“. Она

је заис та оставила јак печат код
публике и верујем да ће, како вре
ме буде одмицало, све више доби
јати на вредности. За ту серију ме
вежу веом
 а лепе успомене, а то се
нарочито односи на моју сарадњу
са покојним Мандом, који ми је,
поред Радоша Бајића, све време
био ослонац.
zz Да ли и сад, док разговара
мо, са одређеном временском
дистанцом од тренутка ка
да сте сазнали да сте добили
„Жанку“, осећате „зазор и ве
лику одговорност пред награ
дом с њеним именом“?
Да, наравно. Тај осећај, чини
ми се, неће баш тако лако да ме
напусти. Кад год добијете неко
признање, просто морате мало да
се „преиспитате“ и сетите се свих
улога које сте до тада радили. Још,
ако оно носи Жанкино име, па се
осврнете уназад 15 година и ви
дите ко га је све добио… Разми
шљала сам да ли сам га заслужи
ла. Доста сам самокритична, и као
човек, и као уметник. Знате, глу
мац никад није задовољан. Увек
можете да кажете: „Јесте, могло је
то и боље“. И то вам увек, некако,
прави мали притисак у смислу да
ли ви позориште стварно „чита
те“ на неки други начин. Јер, ово
је ипак XXI век, који захтева дру
гачија средства од оних на почет
ку каријере и где се многе ствари
гледају из неког другог угла. Све
се променило, не само публика,
него и ми сами. Томе мораш да
се прилагодиш. И онда, када дође
награда, схватите да постоје људи
који цене то што радите и да све
то, ипак, има неког смисла. Заиста
сам веом
 а почаствована и срећна
што се налазим у друштву тако ве
ликих глумачких имена
која су добила Награду
„Жанка Стокић“.
zz
Судбина
те
уметнице, једне од на
ших највећих глумица,
уједно је и најтужнија у
историји српског позо
ришта?
Никад и нигде ни
сам прочитала неку
тако драматичну био
графију, као што је би
ла Жанкина. Начин на
који је завршила, веома
ми је потресан. Чиње
ница је да је играла у
време када је наша зе
мља била под окупацијом и да је
учествовала у неким радио емиси
јама које су биле под патронатом
Немаца, али без обзира на све, ја
не могу да је осудим, јер је ради
ла свој посао. Посебно ми је бол

но кад помислим на њене апеле и
молбе, после рата, упућене тада
шњој власти да је врате да ради,
како би имала за лекове, јер је бо
ловала од дијабетеса. Нажалост,
нису јој дозволили. Из њене био
графије може да се види колико је
била посвећена позоришту. Била
је невероватно талентована и до
краја посвећена свом глумачком
позиву. За њу се може рећи да је
била глумачка институција. Још
једном хвала великој Мири Сту
пици, јер је установљењем ове на
граде, бар на неки начин успела да
Жанки врати част и достојанство
које јој је било одузето.
Међу бројним наградама
имате и малочас поменуту, са
именом Љубинке Бобић. И она
и Жанка су биле Нушићеве „Го
спође министарке“. Та улога,
свакој глумици са ових наших
простора, просто речено, пред
ставља велики изазов. Претпо
стављам и Вама?  
Да, наравно. Током досада
шње каријере сам играла у доста
Нушићевих комада, мање и веће

улоге. Живка Поповић је свакако
улога коју бих волела да имам у
биографији, мада сада, из ове ви
зуре, када би ми је неко и понудио,
не знам како бих је играла. Ако се
то некад и деси, волела бих да то
буде у контексту неког новог, пот
пуно другачијег „читања“.
zz У тој његовој најпопуларни
јој комедији, у представи коју
је на Великој сцени режирао
Јагош Марковић, већ 14 се
зона маес трално играте Дару,
Живкину ћерку…
Нушић је ванвременски пи
сац. Наша публика га, мало је рећи
обожава, јер нас својим јединстве
ним хумором и сатиром подсећа
на све оно у чему људи греше и на
оно што заис та јесу, а по сваку це
ну желе да сакрију. Код њега увек
има сасвим довољно „материјала“,
не само о данашњем времену, не
го и будућем. Његов дар је непре
вазиђен. Данас једино може да му
парира Душан Ковачевић, јер се
и он на специфичан начин бави
менталитетом нашег народа, иако
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ак ог друш тва
су њих двојица различити
по стилу писања.
zz Дара је више трагичан
него комичан лик, мада на
први поглед тако не изгле
да. Она је једна из плејаде
оних ваших јунакиња које
су на самој ивици суза и
смеха?
Да, слажем се, упра
во бих је тако некако и ја
дефинисала. Много сам,
док сам спремала ту улогу,
обраћала пажњу на говор
ну радњу. То се нарочито
види кад на Живкино пита
ње: „Даро, сине, како ће ме
звати?“, одговори, онако, у
пола гласа: „Госпођа мини
старка“, али одмах потом и
настави: „Шта ти то значи
да будеш министарка, је л’
то срећа?“ И, мислим да је
Дара ту потпуно у праву.
Ми, као народ, сви волимо
да будемо директори, не
ки руководиоц
 и, да води
мо главну реч… Али ја се
слажем са њом и мислим
да срећа ту не лежи. Било
је, рецимо, много великих
глумаца, певача, музича
ра… који су имали изван
редне каријере. Захваљу
јући томе, имали су много

М

ислим да је по
родица основа
свега, друштва и све
та. Кад би нам она, у
правом смислу те ре
чи, постала основна
ћелија друштва, кад би се
поштовала, чувала и одр
жавала, сигурна сам да би
нам свима било много боље.
славе и задовољства у послу, али
много мање радости у приватном
животу, јер нису стигли да му се
посвете. А мислим да је породица
основа свега.
zz Дара је и један од „криваца“
што сте пре неколико година
добили Нушићеву награду за
животно дело глумцу коми
чару…
Ја сам, као веома млада, почела
да играм у комедијама. Сећам се
водвиља „Ноћ лудака у Господској
улици“ у режији Јагоша Маркови
ћа, у Позоришту на Теразијама, и
после тога, некако су ме баш „кре
нуле“ комедије. Имала сам 27 го
дина и сматрала да у том тренутку
уопште немам право да било шта
одбијам. Са друге стране, глумац
што више ради, самим тим више
и кали свој занат. Иако су 90 по

сто од онога што сам до сада игра
ла биле комедије, себе ипак више
доживљавам као драмску глумицу
него као комичарку. Много сам
захвална Игору Вуку Торбици ко
ји ми је недавно дао улогу Матрјо
не у Толстојевом „Царству мрака“.
То је веома, веома озбиљна драм
ска рола и нешто дијаметрално су
протно од свега онога што сам до
сада играла.
zz Комедија у смислу „заната“
је веома озбиљна ствар. Мно
го је теже засмејати гледаоца,
него га натерати да заплаче,
зар не?
Наравно. Комедију је тешко
радити. То је веома захтеван жанр.
Не кажем да је драма мање захтев
на, али у комедији морате да нађе
те посебан „кључ“. Да бисте некога
насмејали, треба вам много умећа,
вештине и, наравно, глумачког да
ра баш за ту врсту жанра, где ћете
ићи до танчина, до најситнијих де
таља, како бисте пронашли сред
ства која ће гледаоца „померити
из седишта“.
zz За комичаре се често каже
да су у приватном животу
сасвим другачији од својих
„весељака“ са сцене. Познава
јући Вас све ове године, чини
ми се да се и Ви, бар делимич
но уклапате у тај, назовимо га,
клише?
Ха, ха, ха… Да, ја сам, када ни
сам на сцени, тотално озбиљна.
Али, понекад то зависи од дана
до дана, од ситуације до ситуаци
је. Као и код свих људи, умем да
будем и другачија. Нисам од оних
који обавезно, у свим приликама,
забављају друштво, мада… кад
сам расположена, свашта „изађе“
из мене, али то су заиста ретки
тренуци.
zz Људи вас препознају по мно
гим улогама, најчешће оним
из телевизијских серија. Како
се борите са популарношћу?
Не оптерећујем се тиме, нити
о томе размишљам. Трудим се да
то пуштам да иде неким својим
токовима и да свима који пошту
ју оно што радим, изађем у сусрет.
Код нас људи имају неку врсту
слободе, кад вас сретну у продав
ници, на пијаци или улици, да вам
приђу, да вас загрле, пољубе… То
јесте лепо и пријатно, али поне
кад, кад вам није ни до чега, уме
и да умори, да буде напорно. Шта
да се ради, то је саставни део овог
посла. Трудим се да публику увек
стављам на прво место, јер на кра
ју крајева, све ово што радимо, ра
димо ради ње.
Микојан Безбрадица

Пром иш љањ е друш тва

П

ред препуном
салом
Сцене
„Раша
Плао
вић“ одржан је
још један, пети
по реду, „Филозофски театар“
у Народном позоришту у Бео
граду, када је гошћа била бене
диктанска часна сестра Тереза
Фуркадас. Овај пројекат који је
покренуо Срећко Хорват у Хр
ватском народном казалишту у
Загребу 2015, са жељом да поно
во успостави блиску везу између
филозофије и позоришта, уго
стио је Славоја Жижека, Јани
са Варуфакиса, Јулију Кристеву,
Томаса Пикетија и многе друге, а у
Београду смо имали прилику да чу
јемо италијанског филозофа Фран
ка Бифа Берардија, Срећка Хорва
та који је говорио о радикалности
љубави, чувеног британско-паки
станског писца и новинара Тарика
Алија, као и директно укључење
Џулијана Асанжа, када је Беог рад
био један од неколико градова који
су учествовали у догађају „Прво су
дошли по Асанжа“.
„Када су панкери током 1977.
године викали ‘Нема будућности’,
њихов је крик личио на парадокс
који не треба схватати превише
озбиљно. У ствари, то је била најава
нечега прилично важног – мењала
се перцепција будућности. Будућ
ност није природна димензија ума,
већ модалитет перцепције и имаги
нације, вид очекивања и стања све
сти, а њени модалитети и особине
мењају се са променама култура“,
рекао је између осталог, Франко Би
фо Берарди на „Филозофском теа
тру“ у Београду.

У    

Јев анђ ељ у по Матеју,
у шестом поглављу по
стоји реченица „не може
те служити Богу и новцу“.
То је за мене довољно. То је
за мене моја лева позици
ја. За мене је капитализам
не само економски већ дру
штвено-економски систем
који у свој центар ставља
тежњу за остваривањем
што већег економског про
фита, што је за мене пер
верзно, антихришћански,
супротно свему ономе што
ја разумем као сврху људ
ских бића на планети, а то
је да смо створени како би
смо третирали једни дру
ге са поштовањем и при
знавањем Другога. (Тереза
Фуркадас)

Овај пројекат је пре свега отво
рио Народно позориште једној са
свим новој публици, која долази

да слуша и дискутује о значајним
друштвеним питањима данашњи
це. Позориште је увек било место
за активно промишљање друштва
и друштвених процеса, а „Фило
зофски театар“ је место за јавну
дискусију и то управо у Народном
позоришту, што је у овом тренут
ку више него неопходно. У том
смислу Хорват напомиње: „Ако из
позоришта не изађемо као друга
чији људи, чему онда још уопште
позориште? И зашто уопште још
ићи у позориште ако не очекујемо
да ће нам се нешто догодити, да
ћемо нешто осетити, да ћемо про
менити мишљење, да ћемо видети
себе и упознати друге?“. Позориште
тако постаје место окупљања разли
читих друштвених структура које су
позване да слушају предавања нај
познатијих савремених филозофа,
социолога, психоаналитичара, еко
номиста, књижевника, који на раз
личите начине говоре о данашњем
тренутку и предлажу и промишља
ју друштвене реформе. Публика се
у овом случају не третира као неми
посматрач догађаја већ као активни
учесник у дебати која се отвара по
сле сваког предавања.
Када смо одлучили да покре
немо овај пројект у Народном
позоришту у Београду, у оквиру
међународне сарадње са ХНК, нај
битније нам је било да задржимо
континуитет и да се он одржава нај
мање три пута годишње. Почетком
јуна очекујемо гостовање хрватског
филозофа Бориса Будена, који ће
разговарати са Срећком Хорватом
о многим актуелним темама дана
шњице.
Маја Пелевић

МИНИСТРИ У ПОСЕТИ ПОЗОРИШТУ

Грчк и дан и

У

оквиру манифеста
ције „Грчки дани у
Беог раду“ у недељу,
23. априла је на Сце
ни „Раша Плаовић“
одржан Концерт Гудачког квартета
„Аенаон“ Атинског државног орке
стра. Истим поводом, три дана ра
није наш национални театар је уго
стио министарку Културе и спорта
Грчке Лидиjу Kоњорду, министра
Културе и информисања Србиjе
Владана Вукосављевића и амбаса
дора Грчке у Београду, Њ.Е. Елиаса
Елиадиса. Домаћини су били управ
ник Дејан Савић, в. д. директор
Драме Жељко Хубач, председник
Управног одбора Александар Га
талица, те глумци Олга Одановић,
Слобода Мићаловић и Иван Бо
сиљчић, који је министарку Коњор

ду радосно
п о з д р а в и о
Васкршњим
поз драв ом
„ Х р и с т о с
анести“, на
шта му је она са осмехом узвратила:
„Алитос Христос анести“.
У срдачном разговору, разме
њена су искуства и наговештени
нови облици сарадње. Савић је
уважену гошћу упознао са радом
Народног позоришта у којем свој
уметнички живот деле три ансам
бла, а делегација је обишла и Музеј
Народног позоришта. Као рено
мирана глумица, грчка министар
ка је са посебним пијететом прису
ствовала проби „Ричарда Трећег“.
Коњо
 рду је током разгово
ра упознала домаћине са радом

позоришног живота Грчке, на
глашавајући залагање за помоћ
младим уметницима. У Атини
има око 200 независних театара
у којима се изводи велики број
представа. Према њеним речима,
тамошњи уметници неуморно
стварају и својом креативношћу
шаљу јасне поруке. Она је тако
ђе додала да је значај уметности
управо у томе да у људима пробу
ди свест и заинтересује их за неке
теме и проблеме, попут мигрант
ске кризе.
Д. К. С.
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Наг онс ка прир од а вођ ен а ерос ом

У

лога шкотске кра
љице Марије Стју
арт у истоименом
Шилеровом комаду,
у режији Милоша
Лолића, Сени Ђоровић је недавно
донела Награду „Петар Баниће
вић“. У Национ
 алном театру, ова
глумица је остварила и друге зна
чајне улоге, међу којима су Бранка
у „Народној драми“, Соња у пред
стави „Три сестре“, Видосава у
„Кањошу Мацедоновићу“, Савета
у „Избирачици“ и Сесили у „Ва
жно је звати се Ернест“.
zz Шта за Вас значи Награда
„Петар Банићевић“?
Имала сам срећу да позна
јем господина Петра Банићеви
ћа. Најпре сам га упознала као
професора глуме на Академији
уметности у Новом Саду, а потом
је постао и мој колега у Народ
ном позоришту. Био је колосалан
уметник и интелектуал ац, глумац
велике снаге и харизме. Памтим
га по лепоти сценског говора, увек
инвентивном глумачком изра
зу и по лакоћи којом је тумачио
најкомплексније драмске ликове.
Био је и остао један од највећих
ауторитета у глумачкој профе
сији. Ова награда представља за
мене велику част и задовољство,
огромну инспирацију, а понајви
ше одговорност. Не могу да не
поменем цео ауторски тим и моје
драге колеге, без чије подршке и
добре узајамне партнерске игре не
би било ове награде.

zz Марија Стјуарт се из блата
моћи, мржње, страсти, гор
дости, сујете и похоте уздиже
до искрене покајнице која „са
Богом помирена“ одлази са
овог света, опраштајући све
свима, па и краљици Елиза
бети?
Дуг је и тежак пут који је Ма
рија Стјуарт морала да пређе у
својој самоспознаји. Желела сам
да моја јунакиња до петог чина ра

ционално и катарзично сазри. Да
потпуно схвати да је само она од
говорна за све своје личне и поли
тичке поступке. Не као велика ка
толкиња и верница, већ као човек.
zz Може ли се рећи да лик шкот
ске краљице, као и лик Бранке
у „Народној драми“, носи у се
би и борбу са сопственим еро
сом... или онај „краљевски“
пољубац Марије Стјуарт и
Елизабете значи нешто друго?

С

ена Ђоровић је у крат
ком року добила три
признања за своја умет
ничка достигнућа: На
граду стручног жирија на
глумачким свечаностима
„Миливоје
Живановић“
за најбољег глумца вечери,
Награду „Витомир Богић“
Драмског програма радио
Београда за најбоље ради
офонско глумачко оства
рење и Награду „Петар
Банићевић“, коју Народно
позориште додељује мла
дом глумцу за истакнуте
уметничке домете оства
рене у претходној сезони.

Апсолутно. Марија Стјуарт
због својих слободних избора и
одлука, непримерених једној кра
љици, губи главу. Страсна нагон
ска природа вођена еросом је пре
вагнула и удаљила ју је од озбиљне
политичке фигуре. Рођењем је
добила све, а у животу је изгубила
све. Три круне, три краља и соп
ствену главу. Међутим, „краљев
ски пољубац“ између Марије и
Елизабете нема апсолутно ника
кве везе у борби Марије Стјуарт
са њеним еросом, већ у борби са
танатосом. То је само још један
у низу ниских, непромишљених,
очајничких удараца који покуша
ва да зада својој супарници Елиза
бети, престрављена осећајем да је
смртна пресуда извесна.

Бранка од
лази још даље
у смислу дожи
вљаја истопол
ног
љубавног
искуства... да ли
се и колико Ва
ше
мишљење
о тој теми про
менило након
тумачења ових
ликова?
Моје мишље
ње о истополним
љубавима се уоп
ште није проме
нило радећи „На
родну
драму“.
Оно је одувек
било потпуно прихватљиво за ме
не у сваком смислу. Проблематика
такве врсте односа и однос средине
према тој теми, дубоко су ме по
тресли и емотивно дирнули. Тума
чећи лик Бранке, кафанске певачи
це хомосексуалне опредељености,
сусрела сам се са жељом и потре
бом да заузмем врло јасан личан
став, кроз слободу изражавања у
коју најдубље верујем. Сматрам да
је неопх одно да сваки уметник, ко
ји жели озбиљно да се бави својом
професијом, треба да буде свестан
простора и времена у којем живи и
треба да делује искључиво у складу
са својим ставовима.
zz Марија Стјуарт каже „желим
да сањам слободу и срећу“,

слобода је једна од окосница
овог дела...
Слобода је окосница не са
мо драме „Марија Стјуарт“ већ и
„Народне драме“. Вечита борба за
недостижну, савршену слободу,
тема је оба комада. Та борба се во
ди на више фронтова и на много
различитих начина. Слобода као
слобода, увек је злоупотребље
на, компликована, тешка, скупа...
Увек је условљена – статусом, по
ложајем, простором, средином
и временом. И Марија Стјуарт и
Бранка бирају да живе своју сло
боду до самог краја. Марија због
те одлуке губи живот, а Бранка
се никада не враћа и не осврће.
Бранка је остварује мучно, тешко
и непотпуно. Али је ипак оства
рује.
zz Марију упозоравају: „Кад мр
жња сретне мржњу то добар
плод не доноси“. Да ли би мо
жда однос љубави наспрам
ината и мржње коју Стјуарто
ва показује на почетку, донео
другачији исход њеној судби
ни?
Комад „Марија Стјуарт“ по
чиње непосредно пред њену смрт,
описује њене последње дане. Ако
узмемо у обзир да је шкотској кра
љици судбина била предод ређена
и да јој је смрт претила од рођења,
сумњам да би исход био другачи
ји од овог који познајемо. Нема
сумње да га је она само убрзала.

Као неко ко је провео у заточени
штву осамнаест година, борећи се
за сопствени живот и слободу до
краја, она ту не налази места за
љубав. Елизабета и Марија су би
ле две велике харизматичне исто
ријске личности, две краљице, две
политичке фигуре, два потпуно
различита женска принципа ко
ја нису могла да живе заједно под
истим сунцем. Нечија глава је мо
рала пасти. А пала је она нетак
тичнија и импулсивнија, мање ко
лебљивија. Маријина.
zz Недавно сте освојили и На
граду „Витомир Богић“, за
најуспешнију женску улогу у
радио-дифузном глумачком
остварењу, за лик пса Лајке у
истоименој драми Кристине
Ђуковић, у режији Мелине
Поте Кољевић...
Вест о овој награди ме је јако
обрадовала и изненадила. Сма
трам да спада у оне ретке и по
себне награде које украшавају
уметничку биографију. Већ дуги
низ година сарађујем са Драмским
програмом Радио Београда, рад
са њиховим ауторским тимом за
мене увек представља срећу и за
довољство. То је један фантасти
чан и сложен виртуелни свет који
глумцу пружа додатну прилику да
избруси све већ стечене глумачке
вештине и стекне мноштво нових.
Увек му се радо враћам.
Данијела Кнежевић Стевановић

IN MEMORIAM

Михајло Плескоњић (1958–2017)

П

рвак Драме Срп
ског народног по
зоришта, Михајло
Баџа Плескоњић,
био је члан драм
ског ансамбла Народног позори
шта у Београду од 26. јануара 1990.
до 9. децембра 1994.
Студирао је глуму на Академи
ји уметности у Новом Саду, у класи
коју је прве две године водио Дејан
Мијач, а потом Димитрије Ђур
ковић. Дипломирао 1984. и одмах
примљен у стални ангажман, као
трећи глумац из породице Плеско
њић, уз оца, Тихомира–Тику, који
је деценијама био један од стубова
СНП-а, и старију сестру Алексан
дру–Цаку.
Убрзо добија Награду на Су
сретима војвођанских позоришта
у Вршцу, за улогу Полија Бејкера
у представи „Човек је човек“, а пет
година касније стиже и Стеријина
награда за улогу Бајре у представи
„Три чекића (о српу да и не гово
римо)“, као и Годишња награда
Српског народног позоришта за

исто остварење. Следи позив који
се не одбија и почетком 1990. по
стаје члан Народног позоришта у
Београду, где игра у представама
„Војвоткиња од Малфија“ (Ан
тонио Болоња, 1990), „Вештице
из Салема“ (Џон Проктор, 1990),
„Ричард III“ (Краљ Едвард IV,
1992), „Осврни се у гневу“ (Џими
Портер, 1992), „Сократов теста
мент“ (Теофилос, Богољуб Танта
ловић, 1993), „Вожд Карађорђе и

књаз Милош“ (Јохан фон Рајмунд,
1994). После пет година у престо
ници, враћа се у своје Српско на
родно позориште, које заправо ни
кад није ни напуштао. Од бројних
улога у матичној кући, издвајају се:
Пјеро („Дон Жуан“), Церемони
јалмајстор, Трускот, Брокет, Први
лорд („Владајућа класа“), Никола
Рукодељац („Џандрљив муж“), Га
врило Вуковић („Свети Георгије
убива аждаху“), Анђелко („Чудо у
Шаргану“), Гришка („Ујкин сан“),
Брат Макарије („Је ли било кнеже
ве вечере?“).
Његова последња улога је била
Нестор Профит, у представи „Ве
чити младожења“, чија премијера
је одиграна 5. децембра 2016. Неки
чудан позоришни усуд уредио је
да ова представа 10. марта гостује
на Великој сцени Народног позо
ришта, али – без Баџе. А на истој
сцени, на којој још одјекује Баџин
глас који говори речи Едварда IV,
текле су припреме нове поставке
„Ричарда III“...
Ј. Стевановић

АПРИЛ 2017.
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IN MEM OR IA M

Дан иц а Данк а Томк ов ић (1939–2017)

У

уторак, 11. априла
поподне, над Бео
градом је грмело
као да се небо цепа.
Нашу Данку није ни
могло другачије да прими. Њену
невероватну експлозивну енер
гију, снагу, упорност, одлучност,
одважност, храброст, непопустљи
вост... Отишла је са великим пра
ском!
У Народно позориште је до
шла млада, њен школован звон
ки сопран јој је био препорука за
ангажман у Хору. Певала је с љу
бављу, умећем и вољом, као што
је чинила и све друго. Певала је у

Хору, по потреби и соло улоге, а по
нужди и оне које нико не би при
хватио без припреме и у послед
њем моменту – да спасе представу.
Јер Данка је била у пуном смислу
човек позоришта. Познавала је и
разум
 ела све његове сложене меха
низме, свако зрно прашине, сваки
трачак светла и сваки дубоки мрак,
салве смеха и горке сузе, дубока не
задовољства и велике заносе, сит
не сплетке и искрена пријатељства.
Дисала је са позориштем и за њега.
Затим је сишла са сцене и по
стала драматург и уметнички са
ветник у Опери, магистар Даница
Томковић. И наставила да воли
свој театар, да му помаже, да га уз
диже. Била је сведок и својеврсни
хроничар живота Опере и Балета,
дипломата и педагог, гласного
ворник и иницијатор. Смишљала
је конференције за новинаре које
су биле представе за себе, држала
стручна и забавна предавања пу
блици на бројним гостовањима по
унутрашњости ондашње земље,
старала се о слици коју носимо све
ту на бројним гостовањима.
И тако пуних 35 година, цео
радни век. Али из Позоришта ни
кад није отишла. Ми који смо је
на овај или онај начин наследили,

звали смо је „оперска енциклопе
дија“ и позивали у помоћ кад год
би затребало. Уз велики осмех,
увек би рекла све што нас је зани
мало и додала бар неколико анег
дота. Никад нисмо чули „не знам“
или „немам“; опција „нећу“ је била
незамислива.

филхармонију. „Немогуће“ је још
једна реч коју Данка није позна
вала. Пуне четири деценије она је
била уметнички директор, али и
организатор, портпарол, педагог
и друга мама генерацијама и ге
нерацијама младих музичара који
данас чине стубове свих домаћих

Данка се позоришту давала це
ла. Али није постојала само једна
Данка. Она друга се, такође цела,
посвећивала сину, сестри, потом и
унуку. А трећа Данка је имала мно
го деце. Више стотина деце, сада
расуте по целом свету. Пре тачно
40 година, са Бориславом Пашћа
ном је покренула наизглед тешко
изводив подухват – Омладинску

али и драгоцене чланове оркеста
ра у безмало сваком кутку земаљ
ске кугле. Увек млада и радознала,
нису јој биле стране ни нове тех
нологије. Упустила се и у овлада
вање друштвеним мрежама, јер то
је био начин да прати своје „племе
Пашћановаца“, како их је од мило
ште звала. Када је маестро отишао,
оркестар је постао Филхармонија

младих „Борислав Пашћан“ која је
наставила да окупља стално нове
младе уметнике, вредне, таленто
ване, веселе али и, како младости
и уметничком духу приличи – не
послушне, необуз дане, помало ди
вље. Данка их је прихватала и од
гајала као рођене, грлила и грдила,
дочекивала и испраћала, пратила
и памтила. „Баш сам се растужио.
Не памтим да сам тако плакао и
за најрођенијима... Тетка Данка,
о, Боже! Толико је целог живота
давала Филхармоничарима. Пре
неколико месеци сам причао са
њом...“, ово је део писма једног од
некадашњих дечака из прве гене
рације Данкиних филхармонича
ра. Сличне поруке стизале су из
целог света. Данима.
И не знајући, редакција Позо
ришних новина се од Данке, свог
драгоценог сарадника, опростила
на најлепши начин – на прослави
100. броја. Иако на слабим нога
ма, била је весела и ведра, широко
насмејана, наша Данка, као и увек.
„Пошаљи ми ове фотографије, то
је последњи пут да се сликам у На
родном позоришту“, рекла ми је.
Нисам јој веровала. Нажалост, би
ла је у праву. Као и увек.
Јелица Стевановић

ФЕЉТОН / 175 ГОДИНА ОД ОСНИВАЊА ПРВОГ ТЕАТРА У БЕОГРАДУ, „ТЕАТРА НА ЂУМРУКУ“ (5) / ПИШЕ ЈЕЛИЦА СТЕВАНОВИЋ

Оснив ањ е про ф ес ио н алн ог анс амб ла

К

ао што је поменуто,
Атанасије Николић
и Стерија већ на са
мом почетку рада
Театра на Ђумруку
предузимају кораке ка формирању
професионалног ансамбла. На кон
курс објављен у „Новинама Срб
ским“ 20. и 24. децембра 1841, како
пише Милорад Т. Николић, поред
„отечествени синова“ јавила се и
група проф
 есионалних глумаца из
Загреба, од којих су неки раније би
ли чланови новосадског „Летећег
дилетантског позоришта“.

Д

илетанти су своју по
следњу представу на
сцени Театра на Ђумру
ку, репризу Стеријиног
комада „Владислав краљ
Бугарски“, одиграли 25. фе
бруара 1842. (премијера је
била 15. фебруар
 а). Већ су
традан, на репертоару је
био још један комад истог
аутора, жалосна игра у 5
дејствија „Милош Обилић
или Бој на Косову“, али у
извођењу новоформираног
професионалног ансамбла.

Позив из Београда је ову по
зоришну дружину, коју су чинили
Јулијана Штајн (рођена Маретић),
Тома Исаковић, Јован Капдеморт,
Димитрије Грујић, Сава Марко
вић, Никола Бадлај и Јосип Тка
лац, затекао на повратку са турне
је по унутрашњости Хрватске, где
је, како су писале беог радске но
вине, давало представе „на нашем
народном језику“. Без двоумљења,
глумци су одмах понудили да пре
ђу у Београд, што је управа Позо
ришта радо прихватила. Новине
су писале да је захтевани путни
трошак од стране Светлог Књаза
већ послат, али истраживања М.
Т. Николића су доказала да је 200
форинти сребра у ове сврхе обез
бедило тадашње, за позориште
надлежно Попечитељство про
свете, то јест секретар министар
ства а уједно и управник теат ра,
Петар Радовановић. Актом од 17.
јануара 1842, дат је налог држав
ној благајни да се глумцима новац
достави преко пословних веза у
Загребу, али и упутство да се ис
плата обави тек кад трупа буде
потпуно спремна за пут, кола која
ће их довести до Београда догово
рена, уметници опскрбљени пасо

зараде од позоришних предста
ва... имамо вратити“. На пут су
кренули почетком фебруара, али
им лоше време и завејани путеви
нису дозволили да у Београд стиг
ну у предвиђеном року, па им је
добијени новац потрајао једва до
Новог Сада. Ту су успели да позај
ме још 50 форинти помоћу којих
су после још три дана пробијања

С

шима и растерећени свих евенту
алних дугова.
Глумци су у Загребу примили
новац и потписали реверс којим,
између осталог, јемче да су „овај
износ као путни трошак до Бео
града примили уз обавезу да ми in
solidum један за све и сви за једно
га, за сваки, па и за случај ако би
неко из нашег друштва изостао,
јамчимо и међу собом се обавезу
јемо да ми горњи износ из наше

амо онај лепо име ве
штака заслужује, који
свога списатеља добро раз
уме, с њиме говори, и по ње
говом духу дејствује. А да се
ово прои
 зведе, није довољно
само своје задатке наиз уст
научити, но мислити и до
кучивати тежње сочини
теља. Наравно да је ово с
великим трудом скопчано.
Но тек оног венац праве
похвале, веће него сва пље
скања руку краси, кои своје
заниманије не као надни
чар, но као художник љу
би, и томе све своје часове
посвећује (овако је Стерија
подучавао глумце Театра
на Ђумруку).

стигли до Земуна и до – нове по
зајмице, која ће их коначно пре
бацити до Беог рада 20. фебруара
1842. по старом календару (4. мар
та по новом).
Доласком глумаца из Загре
ба, који су у ансамблу већ затекли
неколицину претходно стално
ангажованих „актера“, Театар на
Ђумруку постаје прво проф
 есио
нално позориште у тадашњој Ср
бији. Ни недељу дана касније, 26.
фебруара 1842, одиграна је прва
професионална представа – „Ми
лош Обилић или Бој на Косову“ Ј.
С. Поповића.
По свему судећи, од придо
шлих чланова ансамбла су се нај
боље показали Штајнова, Бадлај, а
нарочито Капдеморт, за које кри
тика каже да је понекад „тешко
било пресудити који је од кога бо
љи“. За потоњег је чак забележе
но како је и у малој улози умео да
изазове велику пажњу и аплауз е
публике. Међу бившим аматери
ма који су постали проф
 есион
 ал
ни глумци, нарочито су се истица
ли некадашњи учитељ Љубомир
Јовановић и наше прве глумице,
Марија и Љуба Стефановић.
(наставиће се)
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РЕПЕРТОА Р ЗА
ВЕЛИКА СЦЕНА

сезона

2016/17.

СЦЕНА „РАША ПЛАОВИЋ“

ДОГАЂАЈИ – СЦЕНА „РАША ПЛАОВИЋ“
07.05
10.05.
10.05.
15.05.
22.05.
23.05.
24.05.
28.05.
од 02- 04.06.

САЛОНИКА – СОЛУН, представа трупе Equal Voices Arts, Нови Зеланд
ДОДЕЛА ЗЛАТНЕ ЗНАЧКЕ, у организацији КПЗС и Министарства спољних послова Републике Србије
ACCORDION FANTASY, концерт Д. Секулића (хармоника) и бенда, у организацији Ротаракт клубова Београд
ЉУБАВ НА СМРТ или ТРАГИЧНА ЉУБАВ У ДЕЛИМА НЕМАЧКИХ РОМАНТИЧАРА,
концерт за клавир и флауту
МАЛА МАЂАРСКА ПОРНОГРАФИЈА, гостује Ujvideki Szinhaz, Нови Сад
ОДУМИРАЊЕ МЕДВЕДА, гостује Народно позориште из Ужица
АНАЛФАБЕТА, комедија Б. Нушића, гостује Народен театар из Охрида,
у оквиру Дана македонске културе у Београду „Додир Македоније 2017“
ЉУБИНКО И ДЕСАНКА, студенти ФДУ, III година позоришне режије, класа проф. Иване Вујић
XXI ФЕСТИВАЛ КОРЕОГРАФСКИХ МИНИЈАТУРА у организацији Удружења балетских уметника Србије
02.06. Селекција финалиста (улаз слободан)
03.06. Финале такмичарског програма
04.06. Ревијални програм – јубилеј Смиљане Мандукић

ГОСТОВАЊА

ДОГАЂАЈИ – ВЕЛИКА СЦЕНА
06.05.
08.05.
09.05.
10.05.
17.05.
18.05.
20.05.
24.05.
25.05.
26.05.
27.05.
29.05.
10.06.
29.06.

ТОСКА, гост диригент Алберто Веронези (Италија)
КОНЦЕРТ „У ИНАТ 75-ој – КОРНЕЛИЈЕ КОВАЧ“
СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА ПОВОДОМ ДАНА ПОБЕДЕ НАД ФАШИЗМОМ
ОТЕЛО, гост диригент Адриан Морар (Румунија)
ПОГЛЕД У БУДУЋНОСТ, концерт младих оперских певача, уз клавирску пратњу
СВЕЧАНИ ПРОГРАМ, поводом обележавања 10 година рада Фондације „Ана и Владе Дивац“
МАДАМ БАТЕРФЛАЈ, гости диригент Алберто Веронези (Италија) и Сеунгеун Луна (Ј. Кореја) у улози Ћо-Ћо-Сан
ДАН СЛОВЕНСКЕ ПИСМЕНОСТИ, свечани концерт
у извођењу Националног ансамбла „Коло“ и Националног ансамбла Бугарске „Филип Кутев“
УСПАВАНА ЛЕПОТИЦА / гост диригент Јакопо Сипари ди Пескасероли (Италија)
ВЛАДИМИР И КОСАРА, гостује СНП, Нови Сад
КАРМЕН, први пут у насловној улози Љубица Вранеш
СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА, поводом 50 година постојања Фондације „Солидарност Србије“
НОРМА / ПРЕМИЈЕРА
ЗАВРШНИ ГАЛА КОНЦЕРТ

05.05.
06.05.
08.05.
26.05.
26.05.
29.05.
06.06.
10.06.

ИВАНОВ – Фестивал малих сцена, Ријека
ИВАНОВ – Загреб
СТАКЛЕНА МЕНАЖЕРИЈА – Студентски град
КО ТО ТАМО ПЕВА – отварање Стеријиног позорја, Нови Сад
ВЕЛИКА ДРАМА – Шабац
ЕЛЕКТРА – Стеријино позорје, Нови Сад
БИЗАРНО – Сусрети националних театара EX YU, Подгорица
ИВАНОВ – МНТ ФЕСТ, Скопље

Издавачка делатност Народног позоришта у Беогарду | За издавача Дејан Савић, управник | Главни уредник Позоришних новина Жељко Хубач | Заменик главног уредника Јелица Стевановић | Редaкција: Микојан Безбрадица,
Бранкица Кнежевић, Драган Стевовић | Сарадници: Милица Зајцев, Светозар Остојић, Вања Косанић, Данијела Кнежевић Стевановић, Никола Јанковић | Техничка редакција: арт директор и графички дизајнер Јован Тарбук,
графички дизајнер Јелена Ратковић | Коришћене фотографије архива Народног позоришта, МПУС, личних архива, В. Жакнића и С. Михића | Припрема и дизајн Народно позориште у Београду | Народно позориште у Београду,
Француска 3, 11000 Београд | Маркетинг 2622-180

