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ИЗДАЈЕ НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ У БЕОГРАДУ

ДО ГО ВО РИ О СА РАД ЊИ ДВА НА ЦИ О НАЛ НА ТЕ А ТРА

Природнипартнери

На по зив сво је ко
ле ги ни це Ду брав
ке Вр гоч, ин тен
дан та ХНК из 
За гре ба, хр ват ску 

пре сто ни цу је 30. мар та по се тио 
Де јан Са вић, управ ник На род ног 
по зо ри шта у Бе о гра ду. Ру ко во ди
о ци нај ве ћих и нај зна чај ни јих ин
сти ту ци ја кул ту ре у сво јим др жа
ва ма, то ком ве о ма кон струк тив ног 
раз го во ра ко јем је при су ство вао 
и ма е стро Ник ша Ба ре за, углед ни 
ди ри гент и ди рек тор Опе ре, до го
во ри ли су као нај ва жни ју по је ди
ност да два те а тра кра јем те ку ће 
се зо не пот пи шу Про то кол о са рад
њи, ко јим ће по сле ду же вре ме на 
ин сти ту ци о на ли зо ва ти сво је парт
нер ске од но се. На тај на чин ће се уз 
знат но ни же тро шко ве пу бли ци на 
обе стра не при ка за ти нај ве ћа умет
нич ка до стиг ну ћа оба по зо ри шта, 

а са рад ња ко ја је и до са да по сто ја
ла ће се уве сти у ре дов не то ко ве и 
пла но ве обе ку ће.

Са вић је ис та као да по ред 
узор них од но са ко ји по сто је са 
ХНК из Оси је ка и Ри је ке, при род
ни парт не ри је су упра во бе о град
ски и за гре бач ки на ци о нал ни те а
три, са чи ме се гђа Вр гоч сло жи ла. 
Од кон крет них ван ре пер то ар ских 
ак тив но сти Са вић је на вео од лич
но парт нер ство око Фи ло зоф ског 
те а тра, из вор ног про јек та ХНК, 
ко ји оку пља ве ли ки број пре те
жно мла ђе пу бли ке, те пред ло
жио за јед нич ке де лат но сти око 
сни ма ња до ку мен тар ног фил ма о 
при ма до ни Зин ки Кунц, о чи јем 
жи во ту и не над ма шној опер ској 
ка ри је ри Филм ске но во сти у Бе о
гра ду чу ва ју филм ске ма те ри ја ле, 
док хр ват ска стра на по се ду је фо
то граф ске и дру ге ар те фак те.

За на ред ну се зо ну је већ до
го во ре на са рад ња сва три ан сам
бла, и то та ко да се у Опе ри раз
ме њу ју нај бо љи умет ни ци – уз 
на по ме ну да је не дав но бе о град
ска пр ва ки ња Са ња Кер кез оду
ше ви ла за гре бач ку пу бли ку као 
Ви о ле та у Вер ди је вој „Тра ви ја
ти“, и на ја ву април ског го сто ва
ња ма е стра Ба ре зе у Вер ди је вој 
ве ли кој опе ри „Дон Кар лос“. У 
Ба ле ту су пла ни ра не раз ме не 
пред ста ва, при че му су за гре
бач ки парт не ри од мах из ра зи ли 
ин те ре со ва ње за већ ле ген дар
ни на слов „Ко то та мо пе ва“, а у 
Драм ском сек то ру ће по ку ша ти 
да се про на ђе под јед на ко ин те
ре сан тан пи сац и на слов за обе 
стра не, ка ко би се ушло у ко про
дук ци ју.

Го спо ди на Са ви ћа је ви ше 
не го ср дач но до че ка ла и при

ми ла у сво јој ре зи ден ци ји ам ба
са дор ка Ре пу бли ке Ср би је у За
гре бу, Њ. Е. гђа Ми ра Ни ко лић, 
ко ја је у пот пу но сти по др жа ла 
ини ци ја ти ву о про фе си о нал
ном при ја тељ ству два на ци о нал
на по зо ри шта, ис ти чу ћи да ће и 
Ам ба са да са сво је стра не да ти сву 
ло ги стич ку и ме диј ску по др шку 
пред ви ђе ним ак тив но сти ма. На 
кра ју, ва жно је на по ме ну ти да је 
и Њ. Е. г. Гор дан Мар ко тић, ам
ба са дор Ре пу бли ке Хр ват ске у 
Бе о гра ду, прак тич но од по чет ка 
сво га ман да та у на шој др жа ви 
ис трај но ра дио на по ве зи ва њу 
ин сти ту ци ја кул ту ре два на ро да, 
та ко да и са стра не Хр ват ске ам
ба са де не ће из о ста ти по зи тив не 
ре ак ци је и по др шка овим обо
стра но ко ри сним и зна чај ним 
кул тур ним про јек ти ма.

Ми ко јан Без бра ди ца
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Пред бе о град ску 
пу бли ку, по сле 
ви ше де це ниј ске 
па у зе, сти гао је 
још је дан зна ча

јан умет нич ки ства ра лац – Ник ша 
Ба ре за, ма е стро европ ске и свет ске 
ре пу та ци је и ак ту ел ни ди рек тор 
Опе ре Хр ват ског на род ног ка за
ли шта из За гре ба. Овај углед ни и 
број ним на гра да ма овен чан ди ри
гент, ро ђен 1936. го ди не у Спли ту, 
ре до ван је гост чу ве них кон церт
них дво ра на у Салц бур гу, Мин хе ну, 
Франк фур ту, Ди зел дор фу, Па ри зу, 
Ци ри ху, Пра гу... као и во де ћих 
опер ских ку ћа по пут Беч ке др жав
не опе ре, мо сков ског Бољ шој те
а тра, Ска ле у Ми ла ну, Те а тра „Ла 
Фе ни че“ у Ве не ци ји, Хам бур шке 
опе ре… На сце ни На род ног по зо
ри шта је по след њи пут ди ри го вао 
12. ок то бра 1972, у окви ру че твр
тог БЕ МУСа, ка да је пред во дио 
ан самбл Опе ре за гре бач ког ХНКа 
са де лом Мил ка Ке ле ме на „Оп сад
но ста ње“, пре ма исто и ме ном ро
ма ну Ал бе ра Ка ми ја. Ово га пу та, 
бе о град ској пу бли ци пред ста вио 
се 19. апри ла са до ма ћим сна га ма 
– ан сам блом Опе ре На род ног по
зо ри шта и ве ли чан стве ним „Дон 
Кар ло сом“ Ђу зе па Вер ди ја. 

zz Саz каzквимz стеz очеzкиzваzњиzма,z
поzслеz тоzлиzкоz гоzдиzна,z поzноzвоz
доzшлиz уz једzнуz одz најzстаzриzјихz
поzзоzриzшнихzКуzћаzуzреzгиzоzнуzиz
овомzдеzлуzЕвроzпе?
Ово је био пр ви пут да сам ди

ри го вао ан сам блом Опе ре На род
ног по зо ри шта, али ме ни је и од 
ра ни је по зна та бо га та исто ри ја и 
ква ли тет свих ан сам ба ла по на о соб 
– со ли ста, Хо ра и Ор ке стра. Умет
нич ки кон такт и рад на ова квој 

ге ни јал ној Вер ди је вој пар ти ту
ри је не што што нас је ме ђу соб но 
обо га ти ло. Ве о ма ми је дра го што 
сам сво је ис ку ство у ра ду на Вер ди
је вим де ли ма, кон крет но са „Дон 
Кар ло сом“, пре нео и на ан самбл 
Опе ре На род ног по зо ри шта. За 
ме не је то био уз бу дљив иза зов. До
нео сам Вер ди ја ко ји је мо жда ма ло 
дру га чи ји, али је у су шти ни то Вер
ди ка кав мо ра би ти – за сно ван на 
ње го вој чвр стој струк ту ри. То је, 
иако ни смо има ли мно го вре ме на, 

у ве ли кој ме ри ус пе ло и ве о ма ми 
је ва жно да је то чу ла и бе о град ска 
пу бли ка. За пра во, ве о ма сам за
до во љан ка ко је то све из гле да ло. 
Пу бли ка је би ла сјај на и вр ло, вр ло 
кул ти ви са на. Тач но је зна ла где је 
шта и ка ко тре ба да ре а гу је. Упу ћу
јем јој ве ли ки ком пли мент.

zz „Донz Карzлос“,z коzјиz сеz ослаzњаz
наz истоzиzмеzниz Шиzлеzровz ко
мад,z каоz цеzлиzнаz остаzвљаz ути
сакz деzлаz веzлиzкеz емоzциzоzналzнеz

СВЕТ СКИ ДАН ИГРЕ

Пројекат„Игромзанулаглади“

НА ГРА ДЕ НА ФЕ СТИ ВА ЛИ МА

Глав ну на гра ду на ово го ди шњем фе сти ва лу Глу мач ке све
ча но сти „Ми ли во је Жи ва но вић“, ста ту е ту овог на шег 

бар да, осво ји ла је Ха на Се ли мо вић за уло гу Са ше у пред ста
ви „Ива нов“ На род ног по зо ри шта у Бе о гра ду. Она је би ла и 
глу мац ве че ри по од лу ци струч ног жи ри ја (Ми ха и ло Ми ша 
Јан ке тић, пред сед ник, Ана Со фре но вић и Ми ло ван Здрав ко

вић), док се жи ри пу бли ке 
опре де лио за Бран ка Ви да
ко ви ћа (Ле бе дев). На истом 
фе сти ва лу је при ка за на и 
„На род на дра ма“, ка да су 
глум ци ве че ри би ли Се на 
Ђо ро вић (струч ни жи ри) и 
Иван Мар ко вић (жи ри пу
бли ке). На „По зо ри шном 
про ле ћу“ у Шап цу, жи ри у 
са ста ву Ми ле на Зу пан чич, 
Зи јах Со ко ло вић и Бла гој 

Сте фа нов ски, На гра ду за нај бо љег глум ца је до де лио Пре дра
гу Еј ду су за уло гу Ша бељ ског у „Ива но ву“. А чла ни ца Дра ме 
На род ног по зо ри шта, Ка ли на Ко ва че вић, про гла ше на је за 
нај бо љу глу ми цу Фе сти ва ла „Да ни ко ме ди је“ у Би је љи ни, за 
уло ге од и гра не у пред ста ви „Бра ко ло ми је“, у про дук ци ји По
зо ри шта „Сце на“ из Бе о гра да.

Р. П. Н.

МА ЂА РИ ИЗ РУ МУ НИ ЈЕ

Ма ђар ско др жав но по зо ри ште „Чи ки Гер гељ“ из Те ми
шва ра, го сто ва ло је 11. апри ла у На род ном по зо ри шту 

са пред ста вом „Шек спир, Со нет 66“ у ре жи ји Ко ка на Мла де
но ви ћа, ко ји нам је ре као: „Од 14 сти хо ва ура ди ли смо це лу 
пред ста ву! Шек спи ров со нет го во ри о рас па ду пи шче вог све
та, али је пот пу но при ме њив и на наш, да на шњи. Јер, у со не ту 
је реч о со ци јал ним раз ли ка ма, сло му мо ра ла, про фа ни за ци ји 
љу ба ви, нов цу, мо ћи и си ли ко је упра вља ју све том...“ Му зи ку 
за пред ста ву је ком по но ва ла Ире на По по вић, Ма ри ја Ка ла бић 
је сце но граф, Та тја на Ра ди шић ко сти мо граф, Ан дре ја Ку ле ше
вић ко ре о граф.

М. Б.

ЗЛАТ НИ БЕ О ЧУГ

Ме ђу ово го ди шњим до бит ни ци ма при зна ња ко ја тра
ди ци о нал но до де љу је Кул тур нопро свет на за јед ни ца 

Бе о гра да су и чла но ви На род ног по зо ри шта у Бе о гра ду. Пр
вак Дра ме Не бој ша 
Ду га лић и не ка да
шњи пр вак Ба ле та 
Бо ри во је Мла де но
вић, до бит ни ци су 
на гра де за жи вот но 
де ло Из ван ред ни 
„Злат ни бе о чуг“, пр
вак Опе ре Ми о драг 

Д. Јо ва но вић je добитник Злат ног бе о чу га, а из вр шни ди
рек тор Ја сми на Зо то вић – посебно признање, Повељу. Све
ча ност уру че ња је упри ли че на 13. апри ла на Ве ли кој сце ни 
На род ног по зо ри шта.

Ј. С.

ГО СТО ВА ЊА У ОПЕ РИ

То ком апри ла су у пред ста ва ма Вер ди је вог ре пер то а ра 
го сто ва ли зна чај ни умет ни ци. Ма е стро Ник ша Ба ре за 

је 19. апри ла ди ри го вао „Дон Кар ло са“ (Јан ко Си на ди но вић 
пр ви пут у на слов ној уло зи). Три ве че ри ка сни је, у „Тра ви
ја ти“ су го сто ва ли умет ни ци из Бу гар ске – ди ри гент Нај ден 
То до ров и со пран Ма ри ја Цвет ко ва Ма џа ро ва у уло зи Ви о
ле те, Ра да ме са је у „Аиди“ 26. пе вао Да рио ди Ви е три из Ита
ли је, као Ле о но ра у „Тру ба ду ру“ је 29. апри ла на сту пи ла Ла на 
Кос из Хр ват ске, а „Оте ла“ ће 10. ма ја ди ри го ва ти Адри ан 
Мо рар из Ру му ни је. Пу чи ни је ву „То ску“ 6. и „Ма дам Ба тер
флај“ 20. ма ја ди ри го ва ће Ал бер то Ве ро не зи из Ита ли је, ка да 
ће као ЋоЋоСан на сту пи ти го шћа из Ју жне Ко ре је Се ун
ге ун Лу на.

Р. П. Н.

ИН ТЕР ВЈУ | НИК ША БА РЕ ЗА

Култураиуметностсу

По во дом Свет ског 
да на игре, 29. 
апри ла, Ме ђу на
род ни са вет за 
игру CID, UNE

SCO, на че лу са пред сед ни ком 
Ал ки сом Раф ти сом, оба ве шта ва 
да ове го ди не удру жу је сна ге са 
ор га ни за ци јом „Свет ски про
грам за хра ну“ (World Food Pro
gram) са ко јом кре и ра про је кат 
„Игром за ну ла гла ди“ (Dan ce to 
Ze ro Hun ger). „Ка да се здра ва ис
хра на и игра ује ди не у за јед нич
ком про јек ту, та да се лак ше мо же 
уна пре ди ти здрав на чин жи во та, 
пре све га кроз еду ка ци ју мла дих 
игра ча. CID и Свет ски про грам 
за хра ну овим про јек том же ле да 
на гло бал ном ни воу про мо ви шу 

си гур не и ста бил не усло ве ис хра
не и да ју до при нос оства ри ва њу 
про цен ту ал ног ни воа ‘ну ла гла ди’ 
у свим зе мља ма све та“, пи ше у са
оп ште њу (пре ве ла Ива на Ми ло
ва но вић, пред сед ник Бе о град ске 
сек ци је CID UNE SCO). Ши ром 
све та, ба лет ске шко ле ће кре и
ра ти ма ле пле сне про јек те ко ји 
ће го во ри ти о гла ди „као вр ло 
озбиљ ном про бле му са ко јим се 
да нас су о ча ва це ло чо ве чан ство“, 
као и о зна ча ју пра вил не ис хра не 
за здрав жи вот, чи је пре ми је ре ће 
би ти да нас или на Свет ски дан 
хра не (16. ок то бар 2017). Чи тав 
по ду хват се ре а ли зу је под по кро
ви тељ ством свет ске ор га ни за ци је 
UNE SCO, а про мо ви са ће се све до 
Свет ског да на игре 2018.

По во дом Свет ског да на игре, 
ве че рас ће се пре до га ђа ја ве за них 
за умет нич ку игру, чи та ти по ру ка 
ко ју је на по зив Удру же ња ба лет
ских умет ни ка Ср би је, на пи са ла 
ба лет ска умет ни ца Аш хен Ата
љанц: 

„Игра се на ро ђен да ни ма, 
вен ча њи ма, по ули ца ма, со ба ма, 
на сце ни, иза ку ли са...

Та ко раз ме њу је мо ра дост, бол 
– као ри ту ал, жи ве ћи екс трем на 
ис ку ства.

Игра је уни вер зал ни је зик, 
ам ба са дор јед ног све та ми ра, то
ле ран ци је и са о се ћа ња. Игра је 
ма ни фе ста ци ја жи во та. Игра је 
тран сфор ма ци ја. Игра је екс пре
си ја ду ше. Игра те лу да је ду хов ну 
ди мен зи ју. Игра је ак тив но уче
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снаzгеzиzдиzјаzпаzзоzна.zУzчеzмуzсе,z
поz Ваzшемz миzшљеzњу,z оглеzдаz
веzлиzчиzнаzиzснаzгаzовеzопеzре?
„Дон Кар лос“, као рет ко ко ја 

опе ра, има ду гу исто ри ју на стан
ка и раз во ја. Пра и зве де на је 1867. 
у Па ри зу и ни је са свим за до во
љи ла Вер ди ја. На ге не рал ној про
би је уста но вље но да је пре ду га за 
та да шње при ли ке, па је мо ра ла 
би ти скра ће на. Ка сни ја пре ра да 
у че ти ри чи на, па за тим у пет чи
но ва, обе на ита ли јан ском је зи ку, 
та ко ђе ни су за до во ља ва ле ге ни јал
ног дра ма тур га Вер ди ја. Та ко је за 
де фи ни тив ну вер зи ју утро шио 21 
го ди ну. Она, ко јом је ко нач но био 
за до во љан, на зва на „Мо де на“, би
ла је за вр ше на 1888. Дра ма тур шки 
је до ра ђе на до нај сит ни јих де та ља, 
прот ка на ге ни јал ним Вер ди је вим 
по тен ци ја лом за му зич ку струк ту
ру. За ко ни тост ње го вог ства ра ла
штва је за сно ва на на је дин стве но
сти му зич ке ар хи тек ту ре. Вер ди је, 
као дра ма тург, са ве ли ком па жњом 
сле дио пси хо ло шки про цес раз во ја 
дра ме, а ти ме и ме та мор фо зе про
та го ни ста и њи хо вих ме ђу соб них 
од но са. Ни јед на лич ност, на кра
ју опе ре, ни је иста као што је би ла 
на по чет ку. Ова по след ња ком
пле ти ра на вер зи ја, не дав но је, 10. 
апри ла, има ла сво је пр во из во ђе ње 
у Хр ват ској, у Опе ри ХНКа у За
гре бу.  

zz Изаz Васz јеz огромzноz уметzнич
коzисzкуzство,zсаzимzпреzсивzномz
биzоzграzфиzјом,z коzјиz суz Вамz
очиzгледzноz доzнеzлиz сиzгурzност,z
мирzноzћу,zаутоzриzтетzиzсаzмоzпо
уzздаzње.zКоzјиzпеzриzодzсмаzтраzтеz
врzхунzцемzсвоzјеzкаzриzјеzре?
Је дан од мо јих про фе со ра др 

Херман Шерхен, ин си сти рао је на 

по сту ла ту да је ди ри го ва ње по зив 
ко ји тре ба по зна ва ти у це ло сти. Ја 
сам тај им пе ра тив схва тио вр ло 
озбиљ но, утро шив ши де це ни је да, 
ка ко је го во рио Ри хард Штра ус, 
схва тим „о че му се у му зи ци ра ди“. 
То је за пра во огро ман рад без кра
ја и кон ца, та ко да, ка ко је та ко ђе 
Штра ус ре као, „ди ри гент тек не
где око 70. го ди не жи во та по чи ње 
раз у ме ва ти о че му се у му зи ци ра
ди“. Ја сам то кон се квент но ра дио 
ула зе ћи у пар ти ту ре до њи хо вих 

нај ду бљих ко ре на, свих мо гу ћих 
му зич ких фор ми и стил ских раз
во ја. Би ло је мно го им пре сив них 
до га ђа ња, а ја бих из дво јио де би 
у ми лан ској Ска ли са Ваг не ро вим 
„Пар си фа лом“, Бе то ве но ву „Ми
су Со лем нис“ и про шло го ди шњу 

пр ву из вед бу у Хр ват ској гран ди
о зне кан та те Ар нол да Шен бер га 
„Gur reLi e der”.

zz Штаz јеz заz Вас,z наzконz свихz го
диzна,zнајzуzзбуzдљиzвиzјеzкаzдаzјеzоz
оперzскојzуметzноzстиzреч?
Опер ска умет ност са сто ји се 

од свих раз ли чи тих умет но сти 
уз при ме се пси хо ло ги је, фи ло зо
фи је… Но, глав на ком по нен та је 
људ ска реч. Спо ме ну ћу Вер ди је ву 
из ре ку: „У опе ри ме не ин те ре су је 
ни глас, ни ме ло ди ја, ни хар мо ни
ја, не го „La pa ro la esat ta men te in to
na ta“ („по го ђе на“ реч). У ра ду на 
опер ским де ли ма, до га ђа ју се стра
шне де ви ја ци је не у ку са и не зна
ња. Бор ба за Вер ди је ву исти ну је 
за ме не фа сци нант на, јер вре ди за 
сва опер ска де ла. Дру га ди мен зи ја 
је етич ка; да мо ра мо ком пе тент но 
до ве сти у жи вот оне ма ле тач ки це 
ко је на зи ва мо но та ма. 

zz Преz неzкоzлиzкоz сеzзоzна,z поzноzвоz
стеz изаzбраzниz заz прzвогz чоzве
каz Опеzреz Хрzватzскогz наzродzногz
каzзаzлиzштаzуzЗаzгреzбу.zНаzосно
вуz коzјихz криzтеzриzјуzмаz биzраzтеz
реzперzтоzарzиzкоzлиzко,zуzоквиzруz
тоzга,z воzдиzтеz раzчуzнаz иz оz афи
ниzтеzтиzмаzпуzблиzке?
Ре пер то ар мо ра да бу де ба зи

ран у скла ду са по сто је ћим ан сам
блом у по зо ри шту, на де ли ма кла
сич ног ре пер то а ра, али из ве де них 
на нај ви шем умет нич ком ни воу, 
по ма ло час на ве де ним прин ци пи
ма. На рав но, нео п ход но је га је ње 
на ци о нал не ба шти не, али и из во
ђе ње нај но ви јих ква ли тет них де ла 
ко ја обо га ћу ју естет ски и му зич ки 
ан самбл и ко ја ће про на ћи пут ка 
сен зи би ли те ту са вре ме ног чо ве ка.

Ми ко јан Без бра ди ца

Музеј Народног позоришта у Београду. Tел: 328 44 73
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ИЗЛОЖБЕ

• ПРВА ПОСТАВКА 
аутор Зорица Јанковић

• 20 ГОДИНА СА БАЛЕТОМ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА 
ауторска изложба фотографија Срђана Михића

Пројекат„Игромзанулаглади“

спасзасвекризе

Уверенсамдасукулту
ра и уметност спас

засвекризекрозкојепро
лазичовечанство.Утом
смислу видим и сарадњу
измеђуОпереХНКаиНа
родног позоришта у ра
знимоблицима.Онаћеза
ансамбле, у уметничком
смислу, сигурно предста
вљати обострано обога
ћење, атрактивно и за
нимљиво, али и важно за
међусобно упознавање.
НашаДрамаиБалетвећ
имају интензивну сарад
њусапозориштимауБе
ограду и Србији, тако да,
свакако, треба поздра
вити и проширење те
сарадње и на оперске ин
ституције.

БАЛЕТСКА ФОТОГРАФИЈА

Поставка под на зи вом „20 
го ди на са Ба ле том На

род ног по зо ри шта“ – аутор
ска из ло жба фо то гра фи ја 
Ср ђа на Ми хи ћа, отворена је у 
Музеју Народног позоришта 
13. апри ла 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 
Ср ђа ну Ми хи ћу, 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 отво ре на до Но ћи му зе ја, 20. ма ја.

Р. П. Н.

ПАРЛИЋ И ДОМАЋИ КОМПОЗИТОРИ

У Му зе ју На род ног по зо ри
шта ће по во дом Свет ског 

да на игре, ве че рас у 18 са ти, би ти 
пред ста вљен збор ник ра до ва Ми
ли це Зај цев „Ди ми три је Пар лић и 
до ма ћи ком по зи то ри“, у из да њу 
На род ног по зо ри шта. Пу бли ка
ци ја об у хва та 6 сту ди ја на ста лих 
у пе ри о ду из ме ђу 1989. и 1997, 
ко је су са да пр ви пут об је ди ње не. 
Ми ли ца Зај цев је ба лет ски кри
ти чар са ста жом ду жим од шест 
де це ни ја, сво је вр сни хро ни чар и 
исто ри чар умет нич ке игре у нас, 
а о овом ње ном де лу ће го во ри ти глав ни уред ник Из да вач ке 
де лат но сти На род ног по зо ри шта Је ли ца Сте ва но вић и пред
сед ник Бе о град ске сек ци је CID UNE SCO, Ива на Ми ло ва но вић.

Р. П. Н.

ство ва ње у ви бра ци ја ма уни вер
зу ма.

Бог Ши ва је кре и рао свет 
игра ју ћи.

Ка да игра мо не мр зи мо, не 
осу ђу је мо... ка да игра мо при бли
жа ва мо се се би и уни вер зал ним 
зна њи ма.

Кон фу чи је је ре као: Не дај те 
мач чо ве ку ко ји не уме да игра.

Ако већ ни сте, да нас удах ни те 
ду бо ко... и за и грај те!

Ле по том ко ја ће иза ћи из вас 
бо ри те се про тив ру жно ће ко ја 
нас на па да!

Из тог пле са љу ба ви, иза ћи 
ће те про чи шће ни и бо љи....

Је ди но та ко мо же мо ме ња ти 
свет!“

Ј. Сте ва но вић

Удружење професионалних балетских играча, кореогра
фа и балетских педагога Србије, ове године је Награду

„Терпсихора“доделилоиграчимаБалетаНародногпозори
штазаизвођењедваједночинабалетаРадуаПоклитаруа,
„Женеуdмолу“и„Дугабожићнавечера“,аСпецијалнупо
хвалу „Терпсихора“ играчима камерног кореографског дела
„ЧетирипесмезаТађа“,укореографијиАлександраИлића.
Свечанадоделапризнањаћебитиданасу13часова,уМузе
јуНародногпозоришта.

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
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Пр ва ки ња Дра ме 
На род ног по зо
ри шта у Бе о гра ду 
Ол га Ода но вић, 
ово го ди шња је 

до бит ни ца На гра де „Жан ка Сто
кић“ ко ју до де љу ју ње на ма тич на 
ку ћа, Ком па ни ја „Но во сти“ и град 
По жа ре вац. При зна та глу ми ца, 
ко јој је пре сти жно при зна ње уру
че но 23. апри ла на све ча но сти у 
На ци о нал ном те а тру, у сво јим 
пр вим из ја ва ма за ме ди је је нај че
шће ис ти ца ла да је ве о ма срећ на и 
уз бу ђе на, али и да, има ју ћи у ви ду 
ка ква је глу мач ка ве ли чи на би ла 
Жан ка, осе ћа „ма ли за зор и ве ли
ку од го вор ност пред на гра дом с 
ње ним име ном“. Ина че, на ша са
го вор ни ца је 15. ла у ре ат тог углед
ног при зна ња, уста но вље ног 2003, 
на пред лог чу ве не срп ске и ју го
сло вен ске глу ми це Ми ре Сту пи це.

zz Тоzкомzвеzоzмаzуспеzшнеzиzбоzга
теz каzриzјеzре,z освоzјиzлиz стеz ви
шеz знаzчајzнихz наzграzда.z Даz лиz
јеz „Жанzка“z круzнаz тогz доzсаzда
шњегzпеzриzоzда?
Је сте. Ма да, кад бо ље раз ми

слим, ја сам у овој се зо ни, на ње
ном по чет ку, до би ла и На гра ду 
„Љу бин ка Бо бић“ ко ја ми је, та
ко ђе, ве о ма дра га. Не знам ка ко да 
одво јим јед ну од дру ге. Обе те на
гра де ми мно го зна че и ми слим да 
су, бар што се ме не ти че, нео дво
ји ве, јер су и Жан ка и Љу бин ка би
ле ве ли ке глу ми це и умет ни це ко је 
су пи са ле на шу по зо ри шну исто
ри ју и у њој оста ви ле не из бри сив 
траг. За хвал на сам го спо ђи Ми ри 
Сту пи ци – за чи ју сен сам си гур
на да је и да ље при сут на ту не где 
ме ђу на ма, ме ђу овим зи до ви ма 
у На род ном по зо ри шту, и да нас 
пом но гле да и пра ти шта ра ди мо 

– што је би ла ини ци ја тор на гра де 
ко ја чу ва успо ме ну на та кву умет
ни цу ка ква је би ла Жан ка. 

zz Овоz виzсоzкоz приzзнаzњеz уру
чуzјеz сеz глуzмиzциz чиzјаz јеz лич

ностz обеzлеzжиzлаz поzзоzриzшни,z
филмzскиz иz теzлеzвиzзијzскиz жи
вотz Срzбиzјеz своzјомz стваzраzлач
комz зреzлоzшћуz иz боzгатzствомz
глуzмачzкогz изzраzза.z Штаz је,z
преzмаz Ваzшемz миzшљеzњу,z нај
знаzчајzниzјеz штоz стеz доz саzдаz
ураzдиzли?
Што се ти че по зо ри шта, то је 

Гру бе у Др жи ће вом „Ску пу“, у ре
жи ји Ја го ша Мар ко ви ћа. Та пред
ста ва, ко ја је пре ми јер но из ве де

на 2002. у ЈДПу, ствар но је би ла 
чу де сна у мно гим сег мен ти ма, а 
сви ма на ма ко ји смо игра ли у њој 
би ла је не ка вр ста глу мач ке пре
крет ни це. На фил му, иако је реч 
о епи зод ној ро ли, из два јам уло
гу Из бе гли це у оства ре њу Го ра на 
Па ска ље ви ћа „Кад сва не дан“. На 
ма лом про сто ру, ус пе ли смо да 
„осво ји мо“ ве о ма бо гат уну тра

шњи жи вот те же не ко ја жи ви на 
Ста ром сај ми шту. За ту уло гу сам 
до би ла и на гра ду на јед ном фе сти
ва лу у Цр ној Го ри. На те ле ви зи ји, 
без ика кве ди ле ме, из два јам се ри ју 
„Се ло го ри, а ба ба се че шља“. Она 

је за и ста оста ви ла јак пе чат код 
пу бли ке и ве ру јем да ће, ка ко вре
ме бу де од ми ца ло, све ви ше до би
ја ти на вред но сти. За ту се ри ју ме 
ве жу ве о ма ле пе успо ме не, а то се 
на ро чи то од но си на мо ју са рад њу 
са по кој ним Ман дом, ко ји ми је, 
по ред Ра до ша Ба ји ћа, све вре ме 
био осло нац. 

zz Даz лиz иz сад,z докz разzгоzваzра
мо,zсаzодzреzђеzномzвреzменzскомz
дисzтанzцомz одz треzнутzкаz ка
даz стеz саzзнаzлиz даz стеz доzбиzлиz
„Жанzку“,zосеzћаzтеz„заzзорzиzве
лиzкуzодzгоzворzностzпредzнаzгра
домzсzњеzнимzимеzном“?
Да, на рав но. Тај осе ћај, чи ни 

ми се, не ће баш та ко ла ко да ме 
на пу сти. Кад год до би је те не ко 
при зна ње, про сто мо ра те ма ло да 
се „пре и спи та те“ и се ти те се свих 
уло га ко је сте до та да ра ди ли. Још, 
ако оно но си Жан ки но име, па се 
освр не те уна зад 15 го ди на и ви
ди те ко га је све до био… Раз ми
шља ла сам да ли сам га за слу жи
ла. До ста сам са мо кри тич на, и као 
чо век, и као умет ник. Зна те, глу
мац ни кад ни је за до во љан. Увек 
мо же те да ка же те: „Је сте, мо гло је 
то и бо ље“. И то вам увек, не ка ко, 
пра ви ма ли при ти сак у сми слу да 
ли ви по зо ри ште ствар но „чи та
те“ на не ки дру ги на чин. Јер, ово 
је ипак XXI век, ко ји зах те ва дру
га чи ја сред ства од оних на по чет
ку ка ри је ре и где се мно ге ства ри 
гле да ју из не ког дру гог угла. Све 
се про ме ни ло, не са мо пу бли ка, 
не го и ми са ми. То ме мо раш да 
се при ла го диш. И он да, ка да до ђе 
на гра да, схва ти те да по сто је љу ди 
ко ји це не то што ра ди те и да све 
то, ипак, има не ког сми сла. За и ста 
сам ве о ма по ча ство ва на и срећ на 
што се на ла зим у дру штву та ко ве

ли ких глу мач ких име на 
ко ја су до би ла На гра ду 
„Жан ка Сто кић“. 

zz Судzбиzнаz теz
уметzниzце,z једzнеz одz на
шихzнајzвеzћихzглуzмиzца,z
уједzноzјеzиzнајzтуzжниzјаzуz
истоzриzјиzсрпzскогzпоzзо
риzшта?z

Ни кад и ниг де ни
сам про чи та ла не ку 
та ко дра ма тич ну би о
гра фи ју, као што је би
ла Жан ки на. На чин на 
ко ји је за вр ши ла, ве о ма 
ми је по тре сан. Чи ње
ни ца је да је игра ла у 
вре ме ка да је на ша зе

мља би ла под оку па ци јом и да је 
уче ство ва ла у не ким ра дио еми си
ја ма ко је су би ле под па тро на том 
Не ма ца, али без об зи ра на све, ја 
не мо гу да је осу дим, јер је ра ди
ла свој по сао. По себ но ми је бол

но кад по ми слим на ње не апе ле и 
мол бе, по сле ра та, упу ће не та да
шњој вла сти да је вра те да ра ди, 
ка ко би има ла за ле ко ве, јер је бо
ло ва ла од ди ја бе те са. На жа лост, 
ни су јој до зво ли ли.  Из ње не би о
гра фи је мо же да се ви ди ко ли ко је 
би ла по све ће на по зо ри шту. Би ла 
је не ве ро ват но та лен то ва на и до 
кра ја по све ће на свом глу мач ком 
по зи ву. За њу се мо же ре ћи да је 
би ла глу мач ка ин сти ту ци ја. Још 
јед ном хва ла ве ли кој Ми ри Сту
пи ци, јер је уста но вље њем ове на
гра де, бар на не ки на чин ус пе ла да 
Жан ки вра ти част и до сто јан ство 
ко је јој је би ло од у зе то. 

Меzђуz бројzнимz наzграzдаzмаz
имаzтеz иz маzлоzчасz поzмеzнуzту,z саz
имеzномz Љуzбинzкеz Боzбић.z Иz онаz
иz Жанzкаz суz биzлеz Нуzшиzћеzвеz „Го
споzђеz миzниzстарzке“.z Таz улоzга,z
сваzкојz глуzмиzциz саz овихz наzшихz
проzстоzра,z проzстоz реzчеzно,z пред
стаzвљаz веzлиzкиz изаzзов.z Претzпо
стаzвљамzиzВаzма?zz

Да, на рав но. То ком до са да
шње ка ри је ре сам игра ла у до ста 
Ну ши ће вих ко ма да, ма ње и ве ће 

уло ге. Жив ка По по вић је сва ка ко 
уло га ко ју бих во ле ла да имам у 
би о гра фи ји, ма да са да, из ове ви
зу ре, ка да би ми је не ко и по ну дио, 
не знам ка ко бих је игра ла. Ако се 
то не кад и де си, во ле ла бих да то 
бу де у кон тек сту не ког но вог, пот
пу но дру га чи јег „чи та ња“.  

zz Уz тојz њеzгоzвојz најzпоzпуzларzни
јојzкоzмеzдиzји,zуzпредzстаzвиzкоzјуz
јеz наz Веzлиzкојz сцеzниz реzжиzраоz
Јаzгошz Марzкоzвић,z већz 14z се
зоzнаzмаzеzстралzноzиграzтеzДаzру,z
Живzкиzнуzћерzку…z
Ну шић је ван вре мен ски пи

сац. На ша пу бли ка га, ма ло је ре ћи 
обо жа ва, јер нас сво јим је дин стве
ним ху мо ром и са ти ром под се ћа 
на све оно у че му љу ди гре ше и на 
оно што за и ста је су, а по сва ку це
ну же ле да са кри ју. Код ње га увек 
има са свим до вољ но „ма те ри ја ла“, 
не са мо о да на шњем вре ме ну, не
го и бу ду ћем. Ње гов дар је не пре
ва зи ђен. Да нас је ди но мо же да му 
па ри ра Ду шан Ко ва че вић, јер се 
и он на спе ци фи чан на чин ба ви 
мен та ли те том на шег на ро да, иако 

Уовом послу је веома
важно да нас не на

пушта љубав коју према
њему гајимо. Зато у себи
стално морамо да налази
монекудодатнуснагуида
то одржавамо, негујемо...
Веомасамзахвалнанашим
младим редитељима, пре
свих Милану Нешковићу и
ИгоруВукуТорбици,којису
мисвојимначиноммишље
њаираданапредставама
„Бела кафа“ и „Царство
мрака“ дали додатну „ин
фузију“.Натајначин,по
дигли су ми адреналин и
мотивдаовајпосаоидаље
радим са великим жаром,
ентузијазмом и љубављу,
као пре 30 година, на по
четкукаријере.
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су њих дво ји ца раз ли чи ти 
по сти лу пи са ња.  

zz Даzраz јеz виzшеz траzгиzчанz
неzгоzкоzмиzчанzлик,zмаzдаzнаz
прzвиzпоzгледzтаzкоzнеzизzгле
да.z Онаz јеz једzнаz изz плеzјаzдеz
онихzваzшихzјуzнаzкиzњаzкоzјеz
суz наz саzмојz ивиzциz суzзаz иz
смеzха?z

Да, сла жем се, упра
во бих је та ко не ка ко и ја 
де фи ни са ла. Мно го сам, 
док сам спре ма ла ту уло гу, 
обра ћа ла па жњу на го вор
ну рад њу. То се на ро чи то 
ви ди кад на Жив ки но пи та
ње: „Да ро, си не, ка ко ће ме 
зва ти?“, од го во ри, она ко, у 
по ла гла са: „Го спо ђа ми ни
стар ка“, али од мах по том и 
на ста ви: „Шта ти то зна чи 
да бу деш ми ни стар ка, је л’ 
то сре ћа?“ И, ми слим да је 
Да ра ту пот пу но у пра ву. 
Ми, као на род, сви во ли мо 
да бу де мо ди рек то ри, не
ки ру ко во ди о ци, да во ди
мо глав ну реч… Али ја се 
сла жем са њом и ми слим 
да сре ћа ту не ле жи. Би ло 
је, ре ци мо, мно го ве ли ких 
глу ма ца, пе ва ча, му зи ча
ра… ко ји су има ли из ван
ред не ка ри је ре. За хва љу
ју ћи то ме, има ли су мно го 

сла ве и за до вољ ства у по слу, али 
мно го ма ње ра до сти у при ват ном 
жи во ту, јер ни су сти гли да му се 
по све те. А ми слим да је по ро ди ца 
осно ва све га.

zz Даzраz јеz иz јеzданz одz „криzваzца“z
штоzстеzпреzнеzкоzлиzкоzгоzдиzнаz
доzбиzлиz Нуzшиzћеzвуz наzграzдуz заz
жиzвотzноz деzлоz глумzцуz коzми
чаzру…
Ја сам, као ве о ма мла да, по че ла 

да играм у ко ме ди ја ма. Се ћам се 
во дви ља „Ноћ лу да ка у Го спод ској 
ули ци“ у ре жи ји Ја го ша Мар ко ви
ћа, у По зо ри шту на Те ра зи ја ма, и 
по сле то га, не ка ко су ме баш „кре
ну ле“ ко ме ди је. Има ла сам 27 го
ди на и сма тра ла да у том тре нут ку 
уоп ште не мам пра во да би ло шта 
од би јам. Са дру ге стра не, глу мац 
што ви ше ра ди, са мим тим ви ше 
и ка ли свој за нат. Иако су 90 по

сто од оно га што сам до са да игра
ла би ле ко ме ди је, се бе ипак ви ше 
до жи вља вам као драм ску глу ми цу 
не го као ко ми чар ку. Мно го сам 
за хвал на Иго ру Ву ку Тор би ци ко
ји ми је не дав но дао уло гу Ма тр јо
не у Тол сто је вом „Цар ству мра ка“. 
То је ве о ма, ве о ма озбиљ на драм
ска ро ла и не што ди ја ме трал но су
прот но од све га оно га што сам до 
са да игра ла. 

zz Коzмеzдиzјаz уz смиzслуz „заzнаzта“z
јеzвеzоzмаzозбиљzнаzствар.zМно
гоzјеzтеzжеzзаzсмеzјаzтиzглеzдаzоzца,z
неzгоz гаz наzтеzраzтиz даz заzплаzче,z
зарzне?
На рав но. Ко ме ди ју је те шко 

ра ди ти. То је ве о ма зах те ван жа нр. 
Не ка жем да је дра ма ма ње зах тев
на, али у ко ме ди ји мо ра те да на ђе
те по се бан „кључ“. Да би сте не ко га 
на сме ја ли, тре ба вам мно го уме ћа, 
ве шти не и, на рав но, глу мач ког да
ра баш за ту вр сту жан ра, где ће те 
ићи до тан чи на, до нај сит ни јих де
та ља, ка ко би сте про на шли сред
ства ко ја ће гле да о ца „по ме ри ти 
из се ди шта“. 

zz Заz коzмиzчаzреz сеz чеzстоz каzжеz
даz суz уz приzватzномz жиzвоzтуz
саzсвимz друzгаzчиzјиz одz своzјихz
„веzсеzљаzка“zсаzсцеzне.zПоzзнаzва
јуzћиzВасzсвеzовеzгоzдиzне,zчиzниz
миzсеzдаzсеzиzВи,zбарzдеzлиzмич
ноzуклаzпаzтеzуzтај,zнаzзоzвиzмоzга,z
клиzше?
Ха, ха, ха… Да, ја сам, ка да ни

сам на сце ни, то тал но озбиљ на. 
Али, по не кад то за ви си од да на 
до да на, од си ту а ци је до си ту а ци
је. Као и код свих љу ди, умем да 
бу дем и дру га чи ја. Ни сам од оних 
ко ји оба ве зно, у свим при ли ка ма, 
за ба вља ју дру штво, ма да… кад 
сам рас по ло же на, сва шта „иза ђе“ 
из ме не, али то су за и ста рет ки 
тре ну ци. 

zz Љуzдиzвасzпреzпоzзнаzјуzпоzмно
гимz улоzгаzма,z најzчеzшћеz онимz
изzтеzлеzвиzзијzскихzсеzриzја.zКаzкоz
сеzбоzриzтеzсаzпоzпуzларzноzшћу?
Не оп те ре ћу јем се ти ме, ни ти 

о то ме раз ми шљам. Тру дим се да 
то пу штам да иде не ким сво јим 
то ко ви ма и да сви ма ко ји по шту
ју оно што ра дим, иза ђем у су срет. 
Код нас љу ди има ју не ку вр сту 
сло бо де, кад вас срет ну у про дав
ни ци, на пи ја ци или ули ци, да вам 
при ђу, да вас за гр ле, по љу бе… То 
је сте ле по и при јат но, али по не
кад, кад вам ни је ни до че га, уме 
и да умо ри, да бу де на пор но. Шта 
да се ра ди, то је са став ни део овог 
по сла. Тру дим се да пу бли ку увек 
ста вљам на пр во ме сто, јер на кра
ју кра је ва, све ово што ра ди мо, ра
ди мо ра ди ње. 

Ми ко јан Без бра ди ца
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Мислим 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
намсвимабиломногобоље.

Пред пре пу ном 
са лом Сце не 
„Ра ша Пла о
вић“ одр жан је 
још је дан, пе ти 

по ре ду, „Фи ло зоф ски те а тар“ 
у На род ном по зо ри шту у Бе о
гра ду, ка да је го шћа би ла бе не
дик тан ска ча сна се стра Те ре за 
Фур ка дас. Овај про је кат ко ји је 
по кре нуо Срећ ко Хор ват у Хр
ват ском на род ном ка за ли шту у 
За гре бу 2015, са же љом да по но
во ус по ста ви бли ску ве зу из ме ђу 
фи ло зо фи је и по зо ри шта, уго
стио је Сла во ја Жи же ка, Ја ни
са Ва ру фа ки са, Ју ли ју Кри сте ву, 
То ма са Пи ке ти ја и мно ге дру ге, а у 
Бе о гра ду смо има ли при ли ку да чу
је мо ита ли јан ског фи ло зо фа Фран
ка Би фа Бе рар ди ја, Срећ ка Хор ва
та ко ји је го во рио о ра ди кал но сти 
љу ба ви, чу ве ног бри тан скопа ки
стан ског пи сца и но ви на ра Та ри ка 
Али ја, као и ди рект но укљу че ње 
Џу ли ја на Асан жа, ка да је Бе о град 
био је дан од не ко ли ко гра до ва ко ји 
су уче ство ва ли у до га ђа ју „Пр во су 
до шли по Асан жа“. 

„Ка да су пан ке ри то ком 1977. 
го ди не ви ка ли ‘Не ма бу дућ но сти’, 
њи хов је крик  ли чио на  па ра докс 
ко ји не тре ба схва та ти пре ви ше 
озбиљ но. У ства ри, то је би ла на ја ва 
не че га при лич но ва жног – ме ња ла 
се пер цеп ци ја бу дућ но сти. Бу дућ
ност ни је при род на ди мен зи ја ума, 
већ мо да ли тет пер цеп ци је и има ги
на ци је, вид оче ки ва ња и ста ња све
сти, а ње ни мо да ли те ти и осо би не 
ме ња ју се са про ме на ма кул ту ра“, 
ре као је из ме ђу оста лог, Фран ко Би
фо Бе рар ди на „Фи ло зоф ском те а
тру“ у Бе о гра ду.

Овај про је кат је пре све га отво
рио На род но по зо ри ште јед ној са
свим но вој пу бли ци, ко ја до ла зи 

да слу ша и ди ску ту је о зна чај ним 
дру штве ним пи та њи ма да на шњи
це. По зо ри ште је увек би ло ме сто 
за ак тив но про ми шља ње дру штва 
и дру штве них про це са, а „Фи ло
зоф ски те а тар“ је ме сто за јав ну 
ди ску си ју и то упра во у На род ном 
по зо ри шту, што је у овом тре нут
ку ви ше не го нео п ход но. У том 
сми слу Хор ват на по ми ње: „Ако из 
по зо ри шта не иза ђе мо као дру га
чи ји љу ди, че му он да још уоп ште 
по зо ри ште? И за што уоп ште још 
ићи у по зо ри ште ако не оче ку је мо 
да ће нам се не што до го ди ти, да 
ће мо не што осе ти ти, да ће мо про
ме ни ти ми шље ње, да ће мо ви де ти 

се бе и упо зна ти дру ге?“. По зо ри ште 
та ко по ста је ме сто оку пља ња раз ли
чи тих дру штве них струк ту ра ко је су 
по зва не да слу ша ју пре да ва ња нај
по зна ти јих са вре ме них фи ло зо фа, 
со ци о ло га, пси хо а на ли ти ча ра, еко
но ми ста, књи жев ни ка, ко ји на раз
ли чи те на чи не го во ре о да на шњем 
тре нут ку и пред ла жу и про ми шља
ју дру штве не ре фор ме. Пу бли ка се 
у овом слу ча ју не тре ти ра као не ми 
по сма трач до га ђа ја већ као ак тив ни 
уче сник у де ба ти ко ја се отва ра по
сле сва ког пре да ва ња.

Ка да смо од лу чи ли да по кре
не мо овај про јект у На род ном 
по зо ри шту у Бе о гра ду, у окви ру 
ме ђу на род не са рад ње са ХНК, нај
бит ни је нам је би ло да за др жи мо 
кон ти ну и тет и да се он одр жа ва нај
ма ње три пу та го ди шње. По чет ком 
ју на оче ку је мо го сто ва ње хр ват ског 
фи ло зо фа Бо ри са Бу де на, ко ји ће 
раз го ва ра ти са Срећ ком Хор ва том 
о мно гим ак ту ел ним те ма ма да на
шњи це. 

Ма ја Пе ле вић

ОДР ЖАН ПЕ ТИ ФИ ЛО ЗОФ СКИ ТЕ А ТАР

Промишљањедруштва

УЈеванђељупоМатеју,
ушестомпоглављупо

стоји реченица „не може
теслужитиБогуиновцу“.
Тојезаменедовољно.Тоје
за мене моја лева позици
ја.Заменејекапитализам
несамоекономскивећдру
штвеноекономскисистем
који у свој центар ставља
тежњу за остваривањем
што већег економског про
фита, што је за мене пер
верзно, антихришћански,
супротносвемуономешто
ја разумем као сврху људ
скихбићанапланети,ато
једасмоствореникакоби
смо третирали једни дру
ге са поштовањем и при
знавањем Другога. (Тереза
Фуркадас)

У окви ру ма ни фе ста
ци је „Грч ки да ни у 
Бе о гра ду“ у не де љу, 
23. апри ла је на Сце
ни „Ра ша Пла о вић“ 

одр жан Кон церт Гу дач ког квар те та 
„Аена он“ Атин ског др жав ног ор ке
стра. Истим по во дом, три да на ра
ни је наш на ци о нал ни те а тар је уго
стио ми ни стар ку Кул ту ре и спор та 
Грч ке Лидиjу Kоњорду, ми ни стра 
Кул ту ре и ин фор ми са ња Србиjе 
Вла да на Ву ко са вље ви ћа и ам ба са
до ра Грч ке у Бе о гра ду, Њ.Е. Ели а са 
Ели а ди са. До ма ћи ни су би ли управ
ник Де јан Са вић, в. д. ди рек тор 
Дра ме Жељ ко Ху бач, пред сед ник 
Управ ног од бо ра Алек сан дар Га
та ли ца, те глум ци Ол га Ода но вић, 
Сло бо да Ми ћа ло вић и Иван Бо
сиљ чић, ко ји је ми ни стар ку Ко њор

ду ра до сно 
по здра вио 
Вас кр шњим 
по здра вом 
„ Х р и  с т о с 
ане сти“, на 
шта му је она са осме хом уз вра ти ла: 
„Али тос Хри стос ане сти“.

У ср дач ном раз го во ру, раз ме
ње на су ис ку ства и на го ве ште ни 
но ви об ли ци са рад ње. Са вић је 
ува же ну го шћу упо знао са ра дом 
На род ног по зо ри шта у ко јем свој 
умет нич ки жи вот де ле три ан сам
бла, а де ле га ци ја је об и шла и Му зеј 
На род ног по зо ри шта. Као ре но
ми ра на глу ми ца, грч ка ми ни стар
ка је са по себ ним пи је те том при су
ство ва ла про би „Ри чар да Тре ћег“.  

Ко њ ор ду је то ком раз го во
ра упо зна ла домаћине са ра дом 

по зо ри шног жи во та Грчке, на
гла ша ва ју ћи за ла га ње за по моћ 
мла дим умет ни ци ма. У  Ати ни 
има око 200 не за ви сних те а та ра 
у ко ји ма се из во ди ве ли ки број 
пред ста ва. Пре ма ње ним ре чи ма, 
та мо шњи умет ни ци не у мор но 
ства ра ју и сво јом кре а тив но шћу 
ша љу ја сне по ру ке. Она је та ко
ђе до да ла да је зна чај умет но сти 
упра во у то ме да у љу ди ма про бу
ди свест и за ин те ре су је их за не ке 
те ме и про бле ме, по пут ми грант
ске кри зе.

Д. К. С.

МИНИСТРИ У ПОСЕТИ ПОЗОРИШТУ

Грчкидани
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Бранzкаz од
лаzзиz јошz даzљеz
уz смиzслуz доzжи
вљаzјаz истоzпол
ногz љуzбавzногz
исzкуzства...z даz лиz
сеz иz коzлиzкоz Ва
шеz миzшљеzњеz
оz тојz теzмиz про
меzниzлоz наzконz
туzмаzчеzњаz овихz
лиzкоzва?

Мо је ми шље
ње о исто пол ним 
љу ба ви ма се уоп
ште ни је про ме
ни ло ра де ћи „На
род ну дра му“. 
Оно је од у век 

би ло пот пу но при хва тљи во за ме
не у сва ком сми слу. Про бле ма ти ка 
та кве вр сте од но са и од нос сре ди не 
пре ма тој те ми, ду бо ко су ме по
тре сли и емо тив но дир ну ли. Ту ма
че ћи лик Бран ке, ка фан ске пе ва чи
це хо мо сек су ал не опре де ље но сти, 
су сре ла сам се са же љом и по тре
бом да за у змем вр ло ја сан ли чан 
став, кроз сло бо ду из ра жа ва ња у 
ко ју нај ду бље ве ру јем. Сма трам да 
је нео п ход но да сва ки умет ник, ко
ји же ли озбиљ но да се ба ви сво јом 
про фе си јом, тре ба да бу де све стан 
про сто ра и вре ме на у ко јем жи ви и 
тре ба да де лу је ис кљу чи во у скла ду 
са сво јим ста во ви ма.

zz Маzриzјаz Стјуzартz каzжеz „жеzлимz
даz саzњамz слоzбоzдуz иz среzћу“,z

слоzбоzдаz јеz једzнаz одz окоzсниzцаz
овогzдеzла...
Сло бо да је око сни ца не са

мо дра ме „Ма ри ја Стју арт“ већ и 
„На род не дра ме“. Ве чи та бор ба за 
не до сти жну, са вр ше ну сло бо ду, 
те ма је оба ко ма да. Та бор ба се во
ди на ви ше фрон то ва и на мно го 
раз ли чи тих на чи на. Сло бо да као 
сло бо да, увек је зло у по тре бље
на, ком пли ко ва на, те шка, ску па... 
Увек је усло вље на – ста ту сом, по
ло жа јем, про сто ром, сре ди ном 
и вре ме ном. И Ма ри ја Стју арт и 
Бран ка би ра ју да жи ве сво ју сло
бо ду до са мог кра ја. Ма ри ја због 
те од лу ке гу би жи вот, а Бран ка 
се ни ка да не вра ћа и не освр ће. 
Бран ка је оства ру је муч но, те шко 
и не пот пу но. Али је ипак оства
ру је. 

zz Маzриzјуzупоzзоzраzваzју:z„Кадzмр
жњаz сретzнеz мрzжњуz тоz доzбарz
плодzнеzдоzноzси“.zДаzлиzбиzмо
ждаz одzносz љуzбаzвиz наzспрамz
инаzтаzиzмрzжњеzкоzјуzСтјуzарzто
ваzпоzкаzзуzјеzнаzпоzчетzку,zдоzнеоz
друzгаzчиzјиzисzходzњеzнојzсудzби
ни?z
Ко мад „Ма ри ја Стју арт“ по

чи ње не по сред но пред ње ну смрт, 
опи су је ње не по след ње да не. Ако 
узме мо у об зир да је шкот ској кра
љи ци суд би на би ла пред о дре ђе на 
и да јој је смрт пре ти ла од ро ђе ња, 
сум њам да би ис ход био дру га чи
ји од овог ко ји по зна је мо. Не ма 
сум ње да га је она са мо убр за ла. 

Као не ко ко је про вео у за то че ни
штву осам на ест го ди на, бо ре ћи се 
за соп стве ни жи вот и сло бо ду до 
кра ја, она ту не на ла зи ме ста за 
љу бав. Ели за бе та и Ма ри ја су би
ле две ве ли ке ха ри зма тич не исто
риј ске лич но сти, две кра љи це, две 
по ли тич ке фи гу ре, два пот пу но 
раз ли чи та жен ска прин ци па ко
ја ни су мо гла да жи ве за јед но под 
истим сун цем. Не чи ја гла ва је мо
ра ла па сти. А па ла је она не так
тич ни ја и им пул сив ни ја, ма ње ко
ле бљи ви ја. Ма ри ји на.

zz Неzдавzноz стеz освоzјиzлиz иz На
граzдуz „Виzтоzмирz Боzгић“,z заz
најzуzспеzшниzјуz женzскуz улоzгуz уz
раzдиодиzфуzзномz глуzмачzкомz
остваzреzњу,zзаzликzпсаzЛајzкеzуz
истоzиzмеzнојz драzмиz Криzстиzнеz
Ђуzкоzвић,z уz реzжиzјиz Меzлиzнеz
ПоzтеzКоzљеzвић...
Вест о овој на гра ди ме је ја ко 

об ра до ва ла и из не на ди ла. Сма
трам да спа да у оне рет ке и по
себ не на гра де ко је укра ша ва ју 
умет нич ку би о гра фи ју. Већ ду ги 
низ го ди на са ра ђу јем са Драм ским 
про гра мом Ра дио Бе о гра да, рад 
са њи хо вим аутор ским ти мом за 
ме не увек пред ста вља сре ћу и за
до вољ ство. То је је дан фан та сти
чан и сло жен вир ту ел ни свет ко ји 
глум цу пру жа до дат ну при ли ку да 
из бру си све већ сте че не глу мач ке 
ве шти не и стек не мно штво но вих. 
Увек му се ра до вра ћам.

Да ни је ла Кне же вић Сте ва но вић

Пр вак Дра ме Срп
ског на род ног по
зо ри шта, Ми хај ло 
Ба џа Пле ско њић, 
био је члан драм

ског ан сам бла На род ног по зо ри
шта у Бе о гра ду од 26. ја ну а ра 1990. 
до 9. де цем бра 1994. 

Студирао је глу му на Ака де ми
ји умет но сти у Но вом Са ду, у кла си 
ко ју је пр ве две го ди не во дио Де јан 
Ми јач, а по том Ди ми три је Ђур
ко вић. Ди пло ми рао 1984. и од мах 
при мљен у стал ни ан га жман, као 
тре ћи глу мац из по ро ди це Пле ско
њић, уз оца, Ти хо ми ра–Ти ку, ко ји 
је де це ни ја ма био је дан од сту бо ва 
СНПа, и ста ри ју се стру Алек сан
дру–Ца ку.

Убр зо до би ја На гра ду на Су
сре ти ма вој во ђан ских по зо ри шта 
у Вр шцу, за уло гу По ли ја Беј ке ра 
у пред ста ви „Чо век је чо век“, а пет 
го ди на ка сни је сти же и Сте ри ји на 
на гра да за уло гу Бај ре у пред ста ви 
„Три че ки ћа (о ср пу да и не го во
ри мо)“, као и Го ди шња на гра да 
Срп ског на род ног по зо ри шта за 

исто оства ре ње. Сле ди по зив ко ји 
се не од би ја и по чет ком 1990. по
ста је члан На род ног по зо ри шта у 
Бе о гра ду, где игра у пред ста ва ма 
„Вој вот ки ња од Мал фи ја“ (Ан
то нио Бо ло ња, 1990), „Ве шти це 
из Са ле ма“ (Џон Прок тор, 1990), 
„Ри чард III“ (Краљ Едвард IV, 
1992), „Освр ни се у гне ву“ (Џи ми 
Пор тер, 1992), „Со кра тов те ста
мент“ (Те о фи лос, Бо го љуб Тан та
ло вић, 1993), „Вожд Ка ра ђор ђе и 

књаз Ми лош“ (Јо хан фон Рај мунд, 
1994). По сле пет го ди на у пре сто
ни ци, вра ћа се у сво је Срп ско на
род но по зо ри ште, ко је за пра во ни
кад ни је ни на пу штао. Од број них 
уло га у ма тич ној ку ћи, из два ја ју се: 
Пје ро („Дон Жу ан“), Це ре мо ни
јал мај стор, Тру скот, Бро кет, Пр ви 
лорд („Вла да ју ћа кла са“), Ни ко ла 
Ру ко де љац („Џан др љив муж“), Га
ври ло Ву ко вић („Све ти Ге ор ги је 
уби ва ажда ху“), Ан ђел ко („Чу до у 
Шар га ну“), Гри шка („Уј кин сан“), 
Брат Ма ка ри је („Је ли би ло кне же
ве ве че ре?“). 

Ње го ва по след ња уло га је би ла 
Не стор Про фит, у пред ста ви „Ве
чи ти мла до же ња“, чи ја пре ми је ра 
је од и гра на 5. де цем бра 2016. Не ки 
чу дан по зо ри шни усуд уре дио  је 
да ова пред ста ва 10. мар та го сту је 
на Ве ли кој сце ни На род ног по зо
ри шта, али – без Ба џе. А на ис тој 
сце ни, на ко јој још од је ку је Ба џин 
глас ко ји го во ри ре чи Едвар да IV, 
те кле су при пре ме но ве по став ке 
„Ри чар да III“...

Ј. Сте ва но вић

IN MEMORIAM

МихајлоПлескоњић(1958–2017)

Уло га шкот ске кра
љи це Ма ри је Стју
арт у исто и ме ном 
Ши ле ро вом ко ма ду, 
у ре жи ји Ми ло ша 

Ло ли ћа, Се ни Ђо ро вић је не дав но 
до не ла На гра ду „Пе тар Ба ни ће
вић“. У На ци о нал ном те а тру, ова 
глу ми ца је оства ри ла и дру ге зна
чај не уло ге, ме ђу ко ји ма су Бран ка 
у „На род ној дра ми“, Со ња у пред
ста ви „Три се стре“, Ви до са ва у 
„Ка њо шу Ма це до но ви ћу“, Са ве та 
у „Из би ра чи ци“ и Се си ли у „Ва
жно је зва ти се Ер нест“.

zz Штаz заz Васz знаzчиz Наzграzдаz
„ПеzтарzБаzниzћеzвић“?
Има ла сам сре ћу да по зна

јем го спо ди на Пе тра Ба ни ће ви
ћа. Нај пре сам га упо зна ла као 
про фе со ра глу ме на Ака де ми ји 
умет но сти у Но вом Са ду, а по том 
је по стао и мој ко ле га у На род
ном по зо ри шту. Био је ко ло са лан 
умет ник и ин те лек ту а лац, глу мац 
ве ли ке сна ге и ха ри зме. Пам тим 
га по ле по ти сцен ског го во ра, увек 
ин вен тив ном глу мач ком из ра
зу и по ла ко ћи ко јом је ту ма чио 
нај ком плек сни је драм ске ли ко ве. 
Био је и остао је дан од нај ве ћих 
ауто ри те та у глу мач кој про фе
си ји. Ова на гра да пред ста вља за 
ме не ве ли ку част и за до вољ ство, 
огром ну ин спи ра ци ју, а по нај ви
ше од го вор ност. Не мо гу да не 
по ме нем цео аутор ски тим и мо је 
дра ге ко ле ге, без чи је по др шке и 
до бре уза јам не парт нер ске игре не 
би би ло ове на гра де.

zz Маzриzјаz Стјуzартz сеz изz блаzтаz
моzћи,z мрzжње,z страzсти,z гор
доzсти,zсуzјеzтеzиzпоzхоzтеzузzдиzжеz
доzисzкреzнеzпоzкајzниzцеzкоzјаz„саz
Боzгомz поzмиzреzна“z одzлаzзиz саz
овогz свеzта,z опраzштаzјуzћиz свеz
свиzма,z паz иz краzљиzциz Елиzза
беzти?z
Дуг је и те жак пут ко ји је Ма

ри ја Стју арт мо ра ла да пре ђе у 
сво јој са мо спо зна ји. Же ле ла сам 
да мо ја ју на ки ња до пе тог чи на ра

ци о нал но и ка тар зич но са зри. Да 
пот пу но схва ти да је са мо она од
го вор на за све сво је лич не и по ли
тич ке по ступ ке. Не као ве ли ка ка
тол ки ња и вер ни ца, већ као чо век.

zz Моzжеzлиzсеzреzћиzдаzликzшкот
скеzкраzљиzце,zкаоzиzликzБранzкеz
уz„Наzродzнојzдраzми“,zноzсиzуzсе
биzиzборzбуzсаzсопzствеzнимzеро
сом...z илиz онајz „краzљевzски“z
поzљуzбацz Маzриzјеz Стјуzартz иz
Елиzзаzбеzтеzзнаzчиzнеzштоzдруzго?

Ап со лут но. Ма ри ја Стју арт 
због сво јих сло бод них из бо ра и 
од лу ка, не при ме ре них јед ној кра
љи ци, гу би гла ву. Стра сна на гон
ска при ро да во ђе на еро сом је пре
ваг ну ла и уда љи ла ју је од озбиљ не 
по ли тич ке фи гу ре. Ро ђе њем је 
до би ла све, а у жи во ту је из гу би ла 
све. Три кру не, три кра ља и соп
стве ну гла ву. Ме ђу тим, „кра љев
ски по љу бац“ из ме ђу Ма ри је и 
Ели за бе те не ма ап со лут но ни ка
кве ве зе у бор би Ма ри је Стју арт 
са ње ним еро сом, већ у бор би са 
та на то сом. То је са мо још је дан 
у ни зу ни ских, не про ми шље них, 
очај нич ких уда ра ца ко ји по ку ша
ва да за да сво јој су пар ни ци Ели за
бе ти, пре стра вље на осе ћа јем да је 
смрт на пре су да из ве сна.

ИН ТЕР ВЈУ | СЕ НА ЂО РО ВИЋ

Нагонскаприродавођенаеросом

СенаЂоровићјеукрат
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
ренеупретходнојсезони.
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Као што је по ме ну то, 
Ата на си је Ни ко лић 
и Сте ри ја већ на са
мом по чет ку ра да 
Те а тра на Ђу мру ку 

пред у зи ма ју ко ра ке ка фор ми ра њу 
пр о фе си о нал ног ан сам бла. На кон
курс об ја вљен у „Но ви на ма Срб
ским“ 20. и 24. де цем бра 1841, ка ко 
пи ше Ми ло рад Т. Ни ко лић, по ред 
„оте че стве ни си но ва“ ја ви ла се и 
гру па пр о фе си о нал них глу ма ца из 
За гре ба, од ко јих су не ки ра ни је би
ли чла но ви но во сад ског „Ле те ћег 
ди ле тант ског по зо ри шта“. 

По зив из Бе о гра да је ову по
зо ри шну дру жи ну, ко ју су чи ни ли 
Ју ли ја на Штајн (ро ђе на Ма ре тић), 
То ма Иса ко вић, Јо ван Кап де морт, 
Ди ми три је Гру јић, Са ва Мар ко
вић, Ни ко ла Ба длај и Јо сип Тка
лац, за те као на по врат ку са тур не
је по уну тра шњо сти Хр ват ске, где 
је, ка ко су пи са ле бе о град ске но
ви не, да ва ло пред ста ве „на на шем 
на род ном је зи ку“. Без дво у мље ња, 
глум ци су од мах по ну ди ли да пре
ђу у Бе о град, што је упра ва По зо
ри шта ра до при хва ти ла. Но ви не 
су пи са ле да је зах те ва ни пут ни 
тр о шак од стра не Све тлог Кња за 
већ по слат, али ис тра жи ва ња М. 
Т. Ни ко ли ћа су до ка за ла да је 200 
фо рин ти сре бра у ове свр хе обез
бе ди ло та да шње, за по зо ри ште 
над ле жно По пе чи тељ ство пр о
све те, то јест се кре тар ми ни стар
ства а ујед но и управ ник те а тра, 
Пе тар Ра до ва но вић. Ак том од 17. 
ја ну а ра 1842, дат је на лог др жав
ној бла гај ни да се глум ци ма но вац 
до ста ви пре ко по слов них ве за у 
За гре бу, али и упут ство да се ис
пла та оба ви тек кад тру па бу де 
пот пу но спрем на за пут, ко ла ко ја 
ће их до ве сти до Бе о гра да до го во
ре на, умет ни ци оп скр бље ни па со

ши ма и рас те ре ће ни свих евен ту
ал них ду го ва. 

Глум ци су у За гре бу при ми ли 
но вац и пот пи са ли ре верс ко јим, 
из ме ђу оста лог, јем че да су „овај 
из нос као пут ни тр о шак до Бе о
гра да при ми ли уз оба ве зу да ми in 
so li dum је дан за све и сви за јед но
га, за сва ки, па и за слу чај ако би 
не ко из на шег дру штва из о стао, 
јам чи мо и ме ђу со бом се оба ве зу
је мо да ми гор њи из нос из на ше 

за ра де од по зо ри шних пред ста
ва... има мо вра ти ти“. На пут су 
кре ну ли по чет ком фе бру а ра, али 
им ло ше вре ме и за ве ја ни пу те ви 
ни су до зво ли ли да у Бе о град стиг
ну у пред ви ђе ном ро ку, па им је 
до би је ни но вац по тра јао је два до 
Но вог Са да. Ту су ус пе ли да по зај
ме још 50 фо рин ти по мо ћу ко јих 
су по сле још три да на пр о би ја ња 

сти гли до Зе му на и до – но ве по
зај ми це, ко ја ће их ко нач но пре
ба ци ти до Бе о гра да 20. фе бру а ра 
1842. по ста ром ка лен да ру (4. мар
та по но вом).

До ла ском глу ма ца из За гре
ба, ко ји су у ан сам блу већ за те кли 
не ко ли ци ну прет ход но стал но 
ан га жо ва них „ак те ра“, Те а тар на 
Ђу мру ку по ста је пр во пр о фе си о
нал но по зо ри ште у та да шњој Ср
би ји. Ни не де љу да на ка сни је, 26. 
фе бру а ра 1842, од и гра на је пр ва 
пр о фе си о нал на пред ста ва – „Ми
лош Оби лић или Бој на Ко со ву“ Ј. 
С. По по ви ћа. 

По све му су де ћи, од при до
шлих чла но ва ан сам бла су се нај
бо ље по ка за ли Штај но ва, Ба длај, а 
на ро чи то Кап де морт, за ко је кри
ти ка ка же да је по не кад „те шко 
би ло пре су ди ти ко ји је од ко га бо
љи“. За по то њег је чак за бе ле же
но ка ко је и у ма лој уло зи умео да 
иза зо ве ве ли ку па жњу и апла у зе 
пу бли ке. Ме ђу бив шим ама те ри
ма ко ји су по ста ли пр о фе си о нал
ни глум ци, на ро чи то су се ис ти ца
ли не ка да шњи учи тељ Љу бо мир 
Јо ва но вић и на ше пр ве глу ми це, 
Ма ри ја и Љу ба Сте фа но вић. 

(на ста ви ће се)

Дилетанти сусвојупо
следњу представу на

сцени Театра на Ђумру
ку, репризу Стеријиног
комада „Владислав краљ
Бугарски“,одиграли25.фе
бруара 1842. (премијера је
била15.фебруара).Већсу
традан, на репертоару је
био још један комад истог
аутора, жалосна игра у 5
дејствија„МилошОбилић
или Бој на Косову“, али у
извођењу новоформираног
професионалногансамбла.

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“ (5) / ПИ ШЕ ЈЕ ЛИ ЦА СТЕ ВА НО ВИЋ

Оснивањепрофесионалногансамбла

Само онај лепо име ве
штака заслужује, који

свогасписатељадоброраз
уме,сњимеговори,ипоње
говомдухудејствује.Адасе
овопроизведе,ниједовољно
самосвојезадаткенаизуст
научити,номислитиидо
кучивати тежње сочини
теља. Наравно да је ово с
великим трудом скопчано.
Но тек оног венац праве
похвале, веће него сва пље
скањарукукраси,коисвоје
заниманије не као надни
чар, но као художник љу
би, и томе све своје часове
посвећује(овакојеСтерија
подучавао глумце Театра
наЂумруку).

У уто рак, 11. апри ла 
по под не, над Бе о
гра дом је гр ме ло 
као да се не бо це па. 
На шу Дан ку ни је ни 

мо гло дру га чи је да при ми. Ње ну 
не ве ро ват ну екс пло зив ну енер
ги ју, сна гу, упор ност, од луч ност, 
од ва жност, хра брост, не по пу стљи
вост... Оти шла је са ве ли ким пра
ском!

У На род но по зо ри ште је до
шла мла да, њен шко ло ван звон
ки со пран јој је био пре по ру ка за 
ан га жман у Хо ру. Пе ва ла је с љу
ба вљу, уме ћем и во љом, као што 
је чи ни ла и све дру го. Пе ва ла је у 

Хо ру, по по тре би и со ло уло ге, а по 
ну жди и оне ко је ни ко не би при
хва тио без при пре ме и у по след
њем мо мен ту – да спа се пред ста ву. 
Јер Дан ка је би ла у пу ном сми слу 
чо век по зо ри шта. По зна ва ла је и 
раз у ме ла све ње го ве сло же не ме ха
ни зме, сва ко зр но пра ши не, сва ки 
тра чак све тла и сва ки ду бо ки мрак, 
сал ве сме ха и гор ке су зе, ду бо ка не
за до вољ ства и ве ли ке за но се, сит
не сплет ке и искре на при ја тељ ства. 
Ди са ла је са по зо ри штем и за ње га. 

За тим је си шла са сце не и по
ста ла дра ма тург и умет нич ки са
вет ник у Опе ри, ма ги стар Да ни ца 
Том ко вић. И на ста ви ла да во ли 
свој те а тар, да му по ма же, да га уз
ди же. Би ла је све док и сво је вр сни 
хро ни чар жи во та Опе ре и Ба ле та, 
ди пло ма та и пе да гог, гла сно го
вор ник и ини ци ја тор. Сми шља ла 
је кон фе рен ци је за но ви на ре ко је 
су би ле пред ста ве за се бе, др жа ла 
струч на и за бав на пре да ва ња пу
бли ци на број ним го сто ва њи ма по 
уну тра шњо сти он да шње зе мље, 
ста ра ла се о сли ци ко ју но си мо све
ту на број ним го сто ва њи ма. 

И та ко пу них 35 го ди на, цео 
рад ни век. Али из По зо ри шта ни
кад ни је оти шла. Ми ко ји смо је 
на овај или онај на чин на сле ди ли, 

зва ли смо је „опер ска ен ци кло пе
ди ја“ и по зи ва ли у по моћ кад год 
би за тре ба ло. Уз ве ли ки осмех, 
увек би ре кла све што нас је за ни
ма ло и до да ла бар не ко ли ко анег
до та. Ни кад ни смо чу ли „не знам“ 
или „не мам“; оп ци ја „не ћу“ је би ла 
не за ми сли ва. 

Дан ка се по зо ри шту да ва ла це
ла. Али ни је по сто ја ла са мо јед на 
Дан ка. Она дру га се, та ко ђе це ла, 
по све ћи ва ла си ну, се стри, по том и 
уну ку. А тре ћа Дан ка је има ла мно
го де це. Ви ше сто ти на де це, са да 
ра су те по це лом све ту. Пре тач но 
40 го ди на, са Бо ри сла вом Па шћа
ном је по кре ну ла на из глед те шко 
из во див по ду хват – Омла дин ску 

фил хар мо ни ју. „Не мо гу ће“ је још 
јед на реч ко ју Дан ка ни је по зна
ва ла. Пу не че ти ри де це ни је она је 
би ла умет нич ки ди рек тор, али и 
ор га ни за тор, порт па рол, пе да гог 
и дру га ма ма ге не ра ци ја ма и ге
не ра ци ја ма мла дих му зи ча ра ко ји 
да нас чи не сту бо ве свих до ма ћих 

али и дра го це не чла но ве ор ке ста
ра у без ма ло сва ком кут ку зе маљ
ске ку гле. Увек мла да и ра до зна ла, 
ни су јој би ле стра не ни но ве тех
но ло ги је. Упу сти ла се и у овла да
ва ње дру штве ним мре жа ма, јер то 
је био на чин да пра ти сво је „пле ме  
Па шћа но ва ца“, ка ко их је од ми ло
ште зва ла. Ка да је ма е стро оти шао, 
ор ке стар је по стао Фил хар мо ни ја 

мла дих „Бо ри слав Па шћан“ ко ја је 
на ста ви ла да оку пља стал но но ве 
мла де умет ни ке, вред не, та лен то
ва не, ве се ле али и, ка ко мла до сти 
и умет нич ком ду ху при ли чи – не
по слу шне, нео б у зда не, по ма ло ди
вље. Дан ка их је при хва та ла и од
га ја ла као ро ђе не, гр ли ла и гр ди ла, 
до че ки ва ла и ис пра ћа ла, пра ти ла 
и пам ти ла. „Баш сам се рас ту жио. 
Не пам тим да сам та ко пла као и 
за нај ро ђе ни ји ма... Тет ка Дан ка, 
о, Бо же! То ли ко је це лог жи во та 
да ва ла Фил хар мо ни ча ри ма. Пре 
не ко ли ко ме се ци сам при чао са 
њом...“, ово је део пи сма јед ног од 
не ка да шњих де ча ка из пр ве ге не
ра ци је Дан ки них фил хар мо ни ча
ра. Слич не по ру ке сти за ле су из 
це лог све та. Да ни ма.

И не знајући, ре дак ци ја По зо
ри шних но ви на се од Дан ке, свог 
дра го це ног са рад ни ка, опро сти ла 
на нај леп ши на чин – на про сла ви 
100. бро ја. Иако на сла бим но га
ма, би ла је ве се ла и ве дра, ши ро ко 
на сме ја на, на ша Дан ка, као и увек. 
„По ша љи ми ове фо то гра фи је, то 
је по след њи пут да се сли кам у На
род ном по зо ри шту“, ре кла ми је. 
Ни сам јој ве ро ва ла. На жа лост, би
ла је у пра ву. Као и увек.

Је ли ца Сте ва но вић

IN ME MO RI AM

ДаницаДанкаТомковић(1939–2017)
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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

ДОГАЂАЈИ – ВЕЛИКА СЦЕНА  

ГОСТОВАЊА 
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

ДОГАЂАЈИ – СЦЕНА „РАША ПЛАОВИЋ“  

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.

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

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

07.05
10.05.
10.05.
15.05.

22.05.
23.05.
24.05.

28.05.
од 02- 04.06.  


