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Д В Е  П Р Е М И Ј Е Р Е  Н А  П О Ч Е Т К У  Г О Д И Н Е

УЗ ОВАЈ КУПОН ПРИ КУПОВИНИ КАРТЕ 

У МЕСЕЦУ ФЕБРУАРУ ОСТВАРУЈЕТЕ

У при су ству го сти ју и за-
по сле них, На род но по-
зо ри ште је у не де љу, 20. 

ја ну а ра, про сла ви ло сво ју сла ву, 
Све тог Јо ва на. Отац Бран ко То па-
ло вић је пре ре зао слав ски ко лач, 
а про то јереј-ставрофор, отац Пе-
тар Лу ко вић, одр жао је Бе се ду о 
све том Јо ва ну. До ма ћин сла ве је 
био го спо дин Бог дан Не шко вић, 
пот пред сед ник за мар ке тинг ком-
па ни је Га ле ни ка а.д. Управ ник 
Позоришта, Пре драг Еј дус, обра-
тио се при сут ни ма ре чима: „Не-
ма бо љег до ка за да смо ушли у но-
ву еру, еру по ми ре ња, у вре ме кад 
су и те а тар и цр ква на шли за јед-
нич ки је зик. Но ва, пре бр за ства р-

ност чо ве ку рет ко да је вре ме на да 
за ста не, да се за ми сли над со бом 
и све том, а на ро чи то над вред но-
сти ма соп стве ног и ко лек тив ног 
ду ха. Сто га се чо век ин стинк тив-
но вра ћа ста рим уто чи шти ма, са-
свим раз ли чи тим али јед на ко нео-
п ход ним, ко ја се у од го во ри ма на 
чо ве ко ве ва па је за тра же њем ко ре-
на и су шти не, за оп ште до бро и 
на за јед нич ку ра дост, чуд но ва то 
до пу њу ју. Цр ква и те а тар, ова два 
уто чи шта ду ха са вре ме ног чо ве-
ка, чо ве ка 21. ве ка, су сре ћу се на 
за јед нич ком за дат ку очу ва ња тра-
ди ци је на шег на ро да, јер зна се: 
без тра ди ци је не ма на ро да.” 

Г. В. Е.

СВЕ ТИ ЈО ВАН,  СЛА ВА НА РОД НОГ ПО ЗО РИ ШТА По што ва ни чи та о ци, 
По зо ри шне но ви не од овог бро ја чи та ће те као до да так медијског 
партнера Народног позоришта, Ве чер њих но во сти. На ше и ва ше По-
зо ри шне но ви не су та ко, уз нај ти ра жни ји днев ни лист у Ср би ји, по-
ста ле нај ти ра жни је те а тар ске но ви не на све ту!

На сце ни Са ва цен тра, 24. и 26. ја ну а ра 2008. са ве ли ким успе хом је из ве де на 
Вер ди је ва „Аида“, у ре жи ји го ста из Аустри је, Ка ре ла Др га ча. Пред ста ва је ре-
а ли зо ва на у са рад њи са Ма ке дон ском Опе ром и Ба ле том (сце но граф Зо ран Ко-

стов ски), ко сти мо граф је Ми лан ка Бер бе ро вић а ко ре о граф Кон стан тин Ко стју ков. Пред-
ста ва ма је ди ри го вао Јо ха нес Хар најт, а на сту пи ли су: Не над Ја ко вље вић, Дра го љуб 
Ба јић (Краљ), Дра га на дел Мо на ко, Је ле на Вла хо вић (Ам не рис), Ја сми на Трум бе таш Пе-
тро вић, Ана Руп чић (Аида), Ду шан Пла зи нић, Хон Ли (Ра да мес), Иван То ма шев, Не над 
Ја ко вље вић (Рам фис), Ми о драг Д. Јо ва но вић, Ми ка Јо ва но вић (Амо на сро), Дар ко Ђор ђе-
вић, Љу бо драг Бе го вић (Гла сник), Све тла на Бој че вић Ци цо вић, Та ња Ан дри јић (Све ште-
ни ца), те Ол га Ол ћан и Ни ки ца Кр луч (со ли сти ба ле та).  

На Ве ли кој сце ни На род ног по зо ри шта, 5. фе бру а ра 2008. би ће из ве де на пре ми је ра 
дра ме „Та лен ти и обо жа ва о ци“ А. Н. Остров ског у ре жи ји Сла вен ка Са ле то ви ћа 
(пре вео Ки рил Та ра нов ски, дра ма тург Слав ко Ми ла но вић, је зич ка адап та ци ја и 

сцен ски го вор – Љи ља на Мр кић По по вић). Аутор сце но гра фи је је Алек сан дар Де нић, ко-
сти мо граф Ми лан ка Бер бе ро вић, а ком по зи тор Ми ро љуб Аран ђе ло вић Ра син ски.
У представи играју Је ле на Хелц, На да Блам, Ле по мир Ив ко вић, Зо ран Ћо сић, Вла дан Га-
јо вић, Ми ха и ло Ла ђе вац, Ол га Ода но вић, Ра до ван Ми ља нић, Бо шко Пу ле тић, Ми хај ло 
Јан ке тић, Ми лош Ђу ри чић, Дра ган Ни ко лић, Александра Крунић, Љубица Ковачевић, 
Бојана Раденковић, Татјана Јањић, Зорица Стошић и Јелена Попац.



2 ПОЗОРИШНЕ НОВИНЕ ЈАНУАР 2008.

У земљама у транзицији, то-
ком деведесетих година 
XX века владала је еуфо-

рија доношења нових закона у по-
љу културе – закона који је тре-
бало да реформишу културни 
систем, да успоставе нове односе 
међу главним актерима, и да, фак-
тички, ставе одговорност за кул-
турни развој на професионалце и 
уметнике, умањујући улогу држа-
ве до максимума. Тако су основ-
ни слогани у том процесу били: 
демократизација (система одлучи-
вања), де-етатизација (пренос одго-
ворности на струку), денационали-
зација (посебно црквене имовине 
као и других објеката који су у со-
цијализму добили културну функ-
цију, најчешће били претворени у 
музеје или архиве, концертне дво-
ране...), приватизација и децентра-
лизација (али децентрализација 
која није схваћена као ширење кул-
турних садржаја на целој територи-
ји земље, већ као пренос права на 
управљање културом локалној са-
моуправи), итд.

Циљ нових закона био је да 
подстакне и нови начин рада у кул-
тури, да уведе стратешко планира-
ње, маркетинг и fundraising – то 
јест да омогући филантропима и 
донаторима ослобађање од пореза 
за велика улагања у културу. Сва-
ки нови закон: од пољског закона 
о децентрализацији културе (1998) 
преко бугарског закона о заштити 
и развоју културе (1999), до хрват-
ског закона о већима културе (2001. 
и 2004) доносио је бројна очекива-
ња, али и разочарања у првом тре-
нутку, јер је „тешки“ културни 
систем и даље извесно време по-
словао по инерцији и споро се ме-
њао. Неки аспекти законске регу-
лативе, створени да подстакну још 
улагања и већу одговорност јавних 
власти, посебно оних локалних, 
не само што се нису остварили, 
већ су у првом моменту произвели 
негативан ефекат. Многе мале оп-
штине и војводства у Пољској, на 
пример, одбиле су да финансирају 
градска позоришта, сматрајући то 
прескупим и непотребним издат-
ком, или су рационализовале мре-
жу градских установа, одбијајући 
да преузму финансирање бројних 
позоришних трупа и невладиног 
сектора у целини. С друге стране, 
у многим земљама локалне само-
управе нису имале компетенције, 
стручност и знање да „управљају“ 
на прави начин установама у до-
мену културе, па су именовалe не-
стручни политички кадар, а о стра-
тешком развоју и евалуацији није 

могло бити ни речи. Тиме је хори-
зонтална покретљивост у домену 
одређене струке смањивана, јер је 
локална самоуправа именовала за 
директоре музеја, архива, библи-
отека или позоришта само локал-
ни кадар – што је директно супрот-
но развојним интересима, јер води 
очувању рутине и status quo-а. Сто-
га су закони врло често добијали 
амандмане и били мењани, у же-
љи да се коначно постигну ефика-
сне и ефективне мере које ће кул-
турни систем водити истинским 
променама.

Најзначајнији у транзиционим 
земљама били су закони о посеб-
ним националним фондацијама у 
култури, у које се директно слива 
новац од пореза, такси или акци-
за на алкохол или дуван. Они су 
означили суштинску прекретницу 
у поимању функције државе у кул-
тури. Практично, они су омогући-
ли развлашћивање државе, јер ни-
су уређивали поље културе, већ 
су дали право независном телу 
да из таквог Фонда врши расподе-
лу средстава за пројекте (oвакви 
фондови формирају се на осно-
ву одговарајућих закона у Мађар-
ској 1993, Естонији 1994, Латвији 
1997, Литванији 1998, те у Румуни-
ји 2005. године). Закони о меценат-
ству почињу да се доносе у Бугар-
ској (2005), Румунији... али нити 
један од њих није истински стиму-
лативан и не доноси оне ефекте 
ради којих су стварани, јер би њи-
хова пуна ефикасност могла да се 
оствари тек усклађивањем са дру-
гим законима који важе у домену 
пореза и такси. Треба напомену-
ти да су општи Закони о култури 
све ређи (Грузија 1997, Македони-
ја 1998), Словенија свој фокусира 
на „јавни интерес“ (1994), а европ-
ски правници у овом домену (Ве-
сна Чопич и Делија Мучика) сма-
трају да их тако не би ни требало 
звати, већ Законом о културном си-
стему, организовању институција 
(Латвија 1998) или Законом о кул-
турним делатностима (Мађарска 
1997), јер се поље културе у најши-
рем смислу тешко може уређивати 
законима.

Ипак, суштински, сви ови за-
кони, без обзира како се зову, има-
ју само један циљ: да стимулишу 
промене у домену институционал-
ног менаџмента (посебно важним 
амандманима у 2002. години, сло-
веначки Закон о јавном интересу 
у култури по први пут је обухва-
тио теме стратешког планирања, 
вишегодишњег финансирања кул-
турних организација у невлади-

ном сектору итд.), 
те да пребаце део до-
садашње одговорно-
сти државе професи-
оналном сектору у 
култури, који обухва-
та јавне установе, не-
владине организације 
али и широки спектар 
приватних иницијатива – од ме-
дијских и филмских корпорација, 
преко издавачких предузећа (која 
у највећем броју ових држава спа-
дају у мала и средња предузећа), 
до сасвим малих приватних услу-
жних иницијатива (кастинг аген-
ције, уметнички атељеи, „школи-
це глуме и плеса“, итд...). Опште 
законе о култури прати и велики 
број посебних закона који регули-
шу питања у домену библиотечко-
информативне делатности, зашти-
те културног наслеђа, ауторског 
права...

Посебни закони о позоришној 
делатности изузетно су ретки, а 
још су ређи појединачни закони ко-
ји говоре о статусу кључних наци-
оналних установа културе. Ипак, 
земље конзервативне културне по-
литике доносе овакве законе, више 
да би симболички ставиле до зна-
ња јавности да је национална кул-
тура државни приоритет но да би 
тим законима решиле одређена пи-
тања самих установа (Закон о Ла-
твијској Националној библиотеци 
– 1992. и Закон о Латвијској Наци-
оналној Опери – 2002). У пракси 
су чешћи декрети о оснивању но-
вих установа или центара, попут 
румунских о оснивању Национал-
ног плесног центра, али и о дело-
вању Позоришта „Јон Лука Карађа-
ле“ (2005. године).

Шта нови закон о култу-
ри доноси Народном по-
зоришту?

Матична функција, коју већи-
на националних установа културе 
има, остављена је да буде преци-
зирана посебним законима за сва-
ку делатност, па би се могло прет-
поставити да би будући Закон о 
позоришној делатности могао да, 
по први пут, дозволи Народном по-
зоришту да обавља ову функцију, 
која је у другим доменима култу-
ре стожер професионализма и бри-
ге за контролу квалитета. Она не 
би требало да се односи на позо-
ришно стваралаштво, већ на коди-
фикацију и стандардизацију усло-
ва позоришног рада (продукције 
и представљања) као и деловања 

оних позоришних занимања без 
којих позориште не може, а за ко-
ја не постоје одговарајући облици 
школовања – па је нужна квалифи-
кација и сертификација током рад-
ног процеса (дизајнери и мајсто-
ри светла, позоришни власуљари 
и маскери, обућари и цео скуп „по-
зоришног занатства“). Специјалну 
сертификацију би требало давати 
и за један број најсложенијих позо-
ришних менаџерских и маркетин-
шких занимања, што би омогућило 
генерално подизање позоришних 
стандарда рада. Међутим, Закон, 
као што је и једино логично, оста-
вља ово питање отвореним, јер об-
ликовање његовог решења не сме 
да зависи од државе и правничке 
струке, већ пре свега од самих по-
зоришних људи и начина на који 
они виде решење тог проблема.

Други важан елемент Закона је-
сте чињеница да он предвиђа нео-
пходност доношења Програма кул-
турног развоја. Сам Програм би 
требало да предвиди место Народ-
ног позоришта у развоју српске 
културе (на целој њеној територи-
ји), дакле, да обезбеди и планира 
средства за оне облике рада који 
подржавају приоритете културног 
развоја (рецимо, партнерске про-
јекте са позориштима из унутра-
шњости земље, што је већ пракса 
Народног позоришта, али и опер-
ске турнеје, рецитале у местима у 
којима не постоје услови за изво-
ђење опере и балета итд). Најзна-
чајнији део Закона за сагледавање 
смисла и значаја Народног позори-
шта као и Српског народног позо-
ришта у Новом Саду, јесте погла-
вље о установама културе (члан 33 
– члан 68), у којем се последњих 
пет чланова специфично односи 
на националне установе културе. 
„Установа културе од националног 
значаја је јавна установа културе, 
која има националну и репрезен-
тативну улогу у откривању, ства-
рању, истраживању, проучавању, 
представљању, ширењу и очувању 
културних вредности.“

Битно је да овај статус није ве-
чан – да се он мора не само одржа-
вати стандардним начином рада, 
већ бранити сталним постизањем 
све већег и већег квалитета – на-

ционална установа, савременим 
речником исказано – мора да буде 
„benchmark“ у својој области. Та-
ко је у Француској позориште Ша-
јо неколико пута стицало и губило 
статус националног позоришта, 
као и Одеон, док је једно мало 
позориште, настало у радничком 
кварту, Театар Источног Париза, 
због високих естетских, али и кул-
туролошких резултата у време ми-
нистровања Жака Ланга, овај ста-
тус добило упркос својој стартној 
маргиналној позицији. Тако овај 
Закон у ствари настоји да буде сти-
мулативан, да каже да ће се у прак-
си вредновати резултати, те чак, 
по први пут код нас, даје и могућ-
ност да једна приватна установа 
културе може тежити ка остваре-
њу тог статуса. (Када је у питању 
приватна установа то именовање 
не значи прелазак на буџет, већ 
право коришћења „титуле“: нацио-
нална установа културе).

Ипак, чини ми се најзначајни-
јим у овом Закону то што предви-
ђа подједнаке обавезе саме власти 
и актера. Дакле, држава мора да 
донесе Програм културног разво-
ја (стратегију, приоритете), а уста-
нове културе своје трогодишње 
стратешке планове на основу ко-
јих ће разрађивати једногодишње 
програме за финансирање. Увође-
ње стратешког планирања и евалу-
ације на свим нивоима власти и де-
ловања, требало би да представља 
прекретницу у раду свих устано-
ва културе, а борба за постизање 
врхунског квалитета кроз интегра-
тивне европске процесе – кључну 
развојну стратегију.

Када конференције попут оне 
недавно одржане у Народном позо-
ришту у Београду, на коју су дошли 
многи директори националних теа-
тара Европе, постану уобичајене, 
а заједничке представе-пројекти 
попут пројекта Српског народног 
позоришта из Новог Сада са позо-
риштем из Женеве стална пракса – 
тек онда ћемо моћи да се позицио-
нирамо на прави начин и овде, и у 
региону, и у Европи. А смисао За-
кона је само да тим процесима дâ 
подршку, а никако не да диктира 
облике и форме.

Уредник теме Сања Живановић

ТЕМА | Народно позориштe под кровом Закона

Пише: Милена Драгићевић Шешић

ДОМЕТИ И МОГУЋНОСТИ 
ЛЕГИСЛАТИВЕ У КУЛТУРИ 
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Закон о култури, који је при-
премило Министарство кул-
туре, изазвао је велико ин-

тересовање позориштника током 
јавне расправе. Тим поводом и По-
зоришне новине су започеле обја-
вљивање најпре текстова у којима 
се коментаришу одређени аспекти 
функционисања националних теа-
тара у Европи, а од прошлог бро-
ја и серије ауторских текстова у ко-
јима се пре свега фокусирамо на 
положај Народног позоришта у 
оквиру предлога Закона. О значају 
јавне расправе и самом Закону раз-
говарали смо са Војиславом Бра-
јовићем, министром културе, који 
наглашава да су пажљиво саслуша-
ни савети и мишљења који су изне-
ти на јавној расправи, те да је тек 
након тога коначно уобличен пред-
лог Закона који је, по уверењу Ми-
нистарства, најбољи. 
„Предлог закона сада иде на ми-
шљење других министарстава“, 
објашњава Брајовић даљу процеду-
ру „и, коначно, на Скупштину. Јав-
на расправа је врло озбиљно праће-
на, унете су одређене сугестије... 
Уосталом, зато је и постојала“. 

За овај Закон Народно позори-
ште је, наравно, витално заинтере-
совано, јер непостојање законске 
регулативе је умногоме отежавало 
рад у Кући. Но, једно од питања ко-
је се намеће јесте да ли је Закон о 
култури довољан правни оквир у 
којем се Национални театар може 
наћи, или је потребно доношење 
посебног Закона о Народном позо-
ришту. Тим поводом, Брајовић ка-
же да се у нацрту Закона о култури 
врло јасно види шта се очекује, од-
носно на шта позоришта могу да 
се ослоне. 

„То се, разуме се, односи и на 
Народно позориште. Наравно да 
може да се донесе посебан Закон 
о Народном позоришту, но треба 
имати у виду и чињеницу да је је-
дан од приоритета децентрализа-
ција у организовању, руковођењу, 
финансирању установа културе, те 
да се управо од позоришта очекује 
да упути предлог високог квалите-
та, који ће од министарства бити 
подржан или, евентуално, допу-
њен.“

Интересовало нас је и то како 
ново Министарство оцењује акту-
елно стање у Народном позоришту 

и да ли се анализирају проблеми у 
функционисању Куће. Брајовић на-
помиње да садашњи састав Мини-
старства ради тек седам месеци и 
да то није био довољно дуг период 
да се сагледају сви аспекти пробле-
ма рада Националног театра.

„Но, оно што се показује као 
озбиљна потреба, макар то било и 
на дугом штапу“, вели министар 
„јесте да се Опера и Балет одвоје 
од Драме. Односно, да се изгради 
Опера и да се тако омогуће неоп-
ходни услови за континуиран рад 
и развој оперске и балетске уметно-

сти. На тај начин би се, такође, до-
било (још) једно значајно позори-
шно здање у земљи“.

Министра смо упитали и за ми-
шљење о плановима амбициозне 
међународне сарадње Народног по-
зоришта. 

„Свакако да је међународна 
сарадња Народног позоришта по-
требна“, уверен је Брајовић, и до-
даје како је познато да његово ми-
нистарство стоји на становишту да  
су међународна сарадња и европ-
ске интеграције један од приорите-
та рада. „Све установе, поготово 

Уговор о ангажовању у стал-
ни радни однос у Францу-
ској комедији, базира се 

на Посебном колективном угово-
ру, који је ова институција потпи-
сала са Удружењем глумаца. Из-
узетно је прегледан и јасан, тако 
оба потписника (Француска коме-
дија и уметник) имају добар пре-
глед својих обавеза и права.

Карактеристично је за ово на-
ционално позориште да постоје 
две врсте ангажовања: „pansioner“ 
и „sosieter“. Pansioner је стални 
члан, тј. стално запослени (до 20 
чланова), sosieter је придружени 
члан, по Уговору о повременом ан-
гажовању (такође до 20 чланова). 

Ево неких важнијих ставки из 
тог уговора, са кратким комента-
рима:

Члан 1– Ангажовање. Анга-
жовање уметника-сталног члана 

је одређено законским и одредба-
ма прописаним Колективним уго-
вором од 31. јула 1989. године, 
који је Француска комедија потпи-
сала са Удружењем глумаца. 

Члан 2 – Рок важности уго-
вора. Овај уговор се закључује и 
усваја на неодређено време, али 
он није коначан пре истека перио-
да од 24 месеца (што значи да су 
будући стално запослени на своје-
врсном пробном раду у трајању од 
2 године).

Члан 3 – Примања. Месечна 
плата се одређује сагласно одред-
бама Колективног уговора, а у ви-
сину износа улазе: утврђена основ-
на месечна плата, надокнада за 
играње на главној сцени по обич-
ној тарифи, надокнада за играње 
на главној сцени по повећаној та-
рифи, надокнада за турнеје по 
обичној тарифи, надокнада за тур-

неје по повећаној тарифи (повећа-
на тарифа се односи на број игра-
ња ван прописане норме). 

Члан 4 – Плаћена одсуства. 
Уметник има право на плаћена од-
суства која се одмеравају сагласно 
одредбама Општег колективног 
уговора Француске комедије од 1. 
априла 1985. године, чију дужину 
и време утврђује Генерални управ-
ник.

Члан 5 – Професионалне 
обавезе. Уметник се ангажује из-
ричито да: игра у Паризу, у про-
винцији или иностранству, у име 
Француске комедије, све улоге 
које ће му доделити Генерални 
управник, без могућности да од-
бије било коју, под било којим из-
говором и без могућности да их 
уступи, врати или напусти без 
писмене сагласности Генералног 
управника. У обавези је да се поја-
вљује у сваком програму-свечано-
сти и сваком комаду, кад год се то 
од њега захтева. Учествује у сва-
кој проби у време и на месту које 
утврђује администрација Позори-
шта и повинује се упутствима ко-
ја му се дају, а нарочито оним која 
се тичу интерпретације, костима, 
шминке. Учествује, кад год се то 
од њега захтева, у реализацији 

филмова, емисија за радио и теле-
визију, снимању дискова... у који-
ма званично суделује Француска 
комедија. (Посебни пословници и 
договори одређују услове за њего-
во учествовање и његова права на 
примања у то име.)

И још:
- Pansioner има обавезу да сва-

кодневно консултује службену та-
блу. Сва обавештења која се ти-
чу позоришне службе, нарочито 
представа, проба, дистрибуције, 
поделе улога, реприза, одузима-
ња улога... чине се пуноважним је-
динственим оглашавањем на овој 
табли; позоришна управа није у 
обавези да доставља посебно оба-
вештење. Оглашавање се врши 
свакога дана за сутра.

- Pansioner мора да сваку своју 
активност стави у службу Францу-
ске комедије. То значи да не може 
да се појави ни у једној представи, 
ни у једној емисији за радио и теле-
визију, не може да сними ни један 
диск нити филм, а да претходно не 
добије, писменим путем, редовно 
одсуство од Генералног управни-
ка. Одсуство ће увек бити одбије-
но ако дата подела подразумева ви-
ше од два уметника из Француске 
комедије.

- Pansioner не може ни на који 
начин учествовати у комерцијалној 
или уметничкој управи, нити у по-
словању неког позоришног преду-
зећа. 

- За сваку представу којој је 
Француска комедија продуцент 
или копродуцент, pansioner ће при-
хватити да добровољно суделује у 
интервјуима као и у делимичним 
преносима (преко медија) како би 
се обезбедило промовисање пред-
ставе. Он ће учествовати, ако се то 
од њега захтева, и у другим манифе-
стацијама, радио или тв емисијама, 
дебатама, читаоницама итд, које 
улазе у опсег уобичајених активно-
сти везаних за представу. У случају 
да pansioner предузме личну иници-
јативу за промовисање представе, 
он о томе мора обавестити Генерал-
ни секретаријат и сагласити се са 
упутствима која му се дају, будући 
да је Генерални секретаријат једи-
ни овлашћен за комуникацијску по-
литику Француске комедије.

Несумњиво је да би стандарди 
који важе у Француској комедији 
у много чему могли бити узор и на-
шим позориштима, а нарочито На-
родном позоришту као сродној ин-
ституцији – националном театру.

Милован Здравковић

Разговор с поводом | Војислав Брајовић, министар културе у Влади Србије

УПУТИТЕ ПРЕДЛОГ ВИСОКОГ КВАЛИТЕТА

УГОВОРИ У 
ФРАНЦУСКОЈ КОМЕДИЈИ 

тако значајна установа као што је 
Национални театар, требало би да 
презентују нашу културу где год је 
то могуће. Наравно, увек некакав 
мали приоритет имају регионална 
сарадња и развој. Кад говоримо о 
међународној сарадњи, мисли се 
не само на размену у смислу го-
стовања, већ и у смислу размене 
уметника, ангажовања иностраних 
уметника овде и пружање подршке 
нашим уметницима када су позва-
ни да раде у другим срединама“.

Да ли можемо из овог кратког 
разговора и досадашњег односа 
Министарства културе према На-
родном позоришту извући одређе-
не закључке? Свакако да је у пита-
њу кратак период, но интензиван 
рад на законској регулативи која 
се итекако односи и на Национал-
ни театар, одговоран однос пре-
ма резултатима јавне расправе, те 
отвореност према евентуалним за-
конским подстицајима из Народ-
ног позоришта,  потом врло важна 
финансијска подршка која је нову 
управу довела у позицију да неоп-
терећена дуговањима уђе у нову го-
дину, спремност да се подржи ко-
муникација са сродним театрима 
из окружења, као и одређени кон-
кретни кораци у правцу раздваја-
ња Опере и Балета од Драме, по-
казују да актуелно Министарство 
жели да се ухвати у коштац са на-
гомиланим проблемима.

Жељко Хубач
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Народно позориште у Бео-
граду је кућа за коју се 
везује универзални репе-

роарски рецепт: домаћа и стра-
на класика, плус потврђени са-
времени, махом домаћи драмски 
аутори. Многи мисле да сцене На-
ционалног театра нису место за 
експеримент. Како се Ви одређу-
јете према овим, условно речено, 
стереотипима?

Волео бих да репертоар На-
родног позоришта чине предста-
ве које смело и оригинално про-
мишљају време у којем живимо. 
Постављање класичних дела до-
маће и светске литературе није са-
мо себи циљ, већ је нужно уочити 
у тим текстовима живо и актив-
но језгро, које их и данас чини ак-
туелним. „Нове форме! Потреб-
не су нове форме!“, викао је онај 
Рус пре него што се утопио у та-
ласу чеховштине. Да, потребне су 
нове форме и ми ћемо трагати за 
њима. Што се новина тиче, најја-
снији рез ћемо направити у репер-
тоару Сцене „Раша Плаовић“ на 
којој ће, у наредном периоду, би-
ти постављани искључиво комади 
младих домаћих и страних аутора. 
Нова редитељска читања нове ли-
тературе омогућиће нам да јавно-
сти представимо изузетну генера-
цију наших младих аутора и да, на 
најбољи начин, однегујемо будуће 
значајне писце и редитеље Вели-
ке сцене. Простор за експеримен-
тисање на нивоу сценских форми 
и истраживања позоришног језика 
је Сцена V спрат, која је привреме-
но затворена, али ми ћемо, пошту-
јући важност ове Сцене за укупни 
развој нашег позоришта, учинити 

све да је у што скорије време изно-
ва активирамо.

Годинама се у Кући распра-
вља на тему да ли Драма треба 
да прави репертоар искључиво 
према могућностима сопственог 
ансамбла, или пак треба да бу-
де отворена и за госте. Какав је 
Ваш став по том питању?

Господин Ејдус и ја смо се, на 
самом почетку, јасно одредили по 
овом питању – Народно позори-
ште припада најбољима и најдаро-
витијима. Ми имамо срећу да већи-
ну нашег драмског ансамбла чине 
глумци кадри да изнесу сложене 
позоришне задатке, али ћемо, сход-
но потребама, ангажовати и глум-
це са стране, водећи рачуна да ан-
гажман гостију буде оправдан и да 
они својим талентом и угледом у 
струци доприносе побољшању ква-
литета нашег репертоара.

Последњих месеци се интен-
зивно води полемика на тему 
Закона о позоришту и положа-
ју Народног позоришта у одно-
су на друге театре. Коју позици-
ју Народно позориште, по Вама, 
треба да има у театарској слици 
Србије и како да стигне до те по-
зиције?

Народно позориште је, онако 
како га ми видимо, стожерна ин-
ституција културе у Србији. Оно 
је, уз то, огледало амбиција Ми-
нистарства културе и наша изван-
редна сарадња резултат је зајед-
ничких тежњи ка отварању нашег 
културног простора ка Европи и 
свету, и жеље да том свету презен-
тирамо оно понајбоље од наше 
културне баштине, као и најмодер-
нијих кретања у нашој позори-
шној уметности.

Жељко Хубач

Три питања за Кокана Младеновића, новог директора Драме

ПОЗОРИШТЕ 
НАЈБОЉИМА

Народно позориште Сом-
бор је гостовало 19. јануа-
ра са представом „Via Бал-

кан“. То је најновија премијера 
овог реномираног ансамбла, којом 
је 25. новембра 2007. прослављен 
велики јубилеј: 125 година посто-
јања позоришног здања у том мир-
ном граду на северу Бачке. Иза на-
слова „Via Балкан“ крију се три 
наручена текста значајних дома-
ћих драмских писаца: текст Биља-
не Србљановић „Путовање“ режи-
рао је Горчин Стојановић; текст 
Ненада Јовановића „Нигде дру-
где“ је поставио Лари Запија, а 
Кокан Младеновић је режирао ко-
мад Маје Пелевић „Путоказ – бес-
крајно близу / бескрајно далеко“.

Сценограф је Весна Штрбац, ко-
стимограф Маја Мирковић, коре-
ограф Ирена Шаровић. Београд-
ска публика, која добро познаје и 
веома цени овај ансамбл, у препу-
ној сали Велике сцене је изузетно 
топло прихватила актере: Ивану 
В. Јовановић и Душана Јовића, те 
гитаристу Зорана Врањеша, Кри-
стину Раденковић, Бранислава 
Јерковића, Татјану Шанту Торла-
ковић, Пера Стојанчевића, Марка 
Марковића, Марка Зл. Марковића 
и Милијану Макевић, Сашу Торла-
ковића, Михајла Несторовића, Би-
љану Кескеновић, Богомира Ђор-
ђевића, Ксенију Марић Ђорђевић 
и Давида Тасића.

J. С. 

ГОСТИ СА СЕВЕРА БАЧКЕ

Највећи позоришни фести-
вал на свету, Ибероамери-
кано у Боготи, одржава се 

у периоду од 7. до 23. марта 2008. 
године. Овогодишњи програм чи-
ни преко 100 различитих предста-
ва (760 извођења), које долазе из 
42 земље, са пет континената, а ко-
је ће бити изведене у 22 позоришта 
главног града Колумбије и које ће 
видети око 3.000.000 гледалаца. 
Културно благо из целог света са-
купиће се у Боготи, укрштајући 
различите уметничке диспозици-
је и дилеме театарског алтруизма. 
Наиме, селектор је сакупио пред-
ставе које се одричу националних 
тема и обрађују теме које долазе 
из других култура, чинећи их уни-
верзалним и опште прихваћеним. 
Почасно место на Фестивалу доде-
љено је Великој Британији, која 

наступа са највећим бројем пред-
става и учесника. 

После изванредног утиска ко-
ји је Балет Народног позоришта 
из Београда остварио на свом пр-
вом наступу на овом фестивалу, 
2006. године, није необично што 
је позив поновљен, овог пута за 
отварање XI фестивала! Биће то 
„Краљица Марго“,  која ће се у Бо-
готи играти 5 пута. Према роману 
Александра Диме, у кореографији 
Крунислава Симића, посебан кури-
озитет ове представе је музика про-
слављеног Горана Бреговића, који 
је 1994. године већ компоновао му-
зику за истоимени филм, са Изабе-
лом Ађани у насловној улози. Од 
своје премијере, у децембру 2005. 
године, „Марго“ не престаје да бу-
ди велико интересовање публике, 
носећи атрибут хит-представе.

У Боготи ће играти првак На-
родног позоришта и директор Ба-
лета Константин Костјуков, као и 
Константин Тешеа, Милица Без-
маревић, Светозар Адамовић, Ми-
лан Рус, Јован Веселиновић, Де-
јан Коларов и Тамара Ивановић. 
На представама од 12. до 17. мар-
та, у престижном Театру „Хорхе 
Гаитан“ (Jorge E. Gaitán) који је 
величине београдског Сава цен-
тра, насловну улогу ће играти на-
изменично Мила Драгичевић и 
Ана Павловић.

Наступ на претходном Фе-
стивалу био је значајна одскоч-
на даска која је Балет Народног 
позоришта винула на међународ-
ну сцену, што само потврђује ва-
жност наступа у Боготи.

Милош Дујаковић

БАЛЕТ У КОЛУМБИЈИ

Боравак Предрага Ејдуса у 
Стокхолму поводом пре-
мијере позоришног спек-

такла „Три круне“ на сцени Кра-
љевског драмског позоришта 
Драматен у Стокхолму, средином 
јануара, искоришћен је за раз-
говор са управником Стафаном 
Валдемаром Холмом о будућој 
сарадњи две националне куће, у 
оквиру које ће Драма Народног 
позоришта гостовати у Драмате-
ну почетком јуна, у оквиру про-
славе стогодишњице шведског 
театра. Узвратно гостовање пред-
виђено је за 2009, када ће почети 
и припреме представе у нашој ку-
ћи, по тексту Стафана Валдема-
ра Холма, истакнутог шведског 
драмског писца и редитеља. У 
плану је да 2010. године Холм ре-
жира на Великој сцени Народног 
позоришта, а о детаљима сарад-
ње разговори ће бити наставље-
ни током боравка делегације из 
Драматена у Београду, од 26. до 
28. фебруара. 

Иначе, режија Јагоша Марковића у 
Драматену, означена је као велики 
успех. Он је поставио комад „Кри-
стина“, једну од три Стриндберго-
ве историјске драме које чине овај 
спектакл, који се бави судбинама 
три владара из шведске историје. 
Публика је имала прилику да исте 
вечери види и комад „Густав Ва-
са“ у режији Оса Калмера, те „Гу-
став III“ у режији Марија Оберга. 
Драматург пројекта је била Весна 
Станишић, а за драму „Кристина“, 
костимске скице  је урадила Божана 
Јовановић, док је костим извела Ма-
рина Вукасовић Меденица. У којој 
мери је Јагошева режија узбуркала 
шведску театарску јавност сведочи 
текст утицајног критичара Леифа Зе-
рена, који за „Dagens Niheter“, изме-
ђу осталог, пише: „да није било ма-
гично лепе 'Кристине', средишњег 
дела трилогије, коју потписује Ја-
гош Марковић, био бих спреман да 
кажем да нема наде за Стриндберго-
ве историјске драме“.

Ж. Х.

ИНТЕНЗИВИРАНА САРАДЊА 
СА ДРАМАТЕНОМ
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Гост из Аустрије, редитељ 
Карел Дргач, поставио је на 
сцену Сава центра Вердије-

ву „Аиду“ (премијера 24. јануара), 
продукцију која представља сарад-
њу између Опере Народног позори-
шта у Београду, Македонске Опере 
и Сава центра.

Карел Дргач је рођен у Чешкој 
Републици, где је дипломирао на 
Катедри за позоришну уметност. 
На Музичкој академији у Бечу је 
магистрирао 1982. године, на Ка-
тедри за оперску режију. У доса-
дашњој каријери, радио је као аси-
стент редитеља у најчувенијим 
оперским кућама, био професор ре-
жије на Музичкој академији у Ам-
стердаму и генерални и уметнички 
директор Прашке државне опере. 
Тренутно је ангажован као умет-
нички директор Оперског летњег 
фестивала у Гарсу, Аустрија.

Реците нам нешто о Вашој 
концепцији Вердијеве „Аиде“ у 
Сава центру...

С обзиром на то да се ради о 
сарадњи између Македонског теа-
тра и Опере Народног позоришта 
у Београду, не може се говорити о 
личној концепцији, јер сам морао 
да се прилагодим сценографији ко-
ја је донета из Македоније. У овој 
констелацији, у постојећем деко-
ру и са постојећим костимима, би-
ло је важно организовати хор и со-
листе тако да то не буде концертно 
извођење „Аиде“, или само препри-
чавање приче из времена Фараона. 
Сматрао сам да је неопходно у по-
стојећим оквирима радити на акту-
елизацији текста, јер је то у основи 
ангажован текст – у смислу неких 

политичких односа који су били ва-
жни у доба Фараона исто као и да-
нас. Нажалост, данас, као и у дав-
ним временима, постоји тај раскол 
између појединца и масе, тачни-
је организоване групе људи која 
је на власти, која има моћ, и поје-
динца који у друштвеном систему 
не може ништа да уради и често је 
свесна жртва система. Имамо три 
главна лика: Аиду, Амнерис и Рада-
меса који, сваки за себе, нису оства-
рени, јер нису били у могућности 
да управљају својом судбином. Бо-
рећи се против те пирамиде власти 
у постојећим друштвеним околно-
стима, изгубили су битку. 

И сам Верди је у „Аиди“ про-
пратио тадашња актуелна деша-
вања (Француско-пруски рат)...

Код Вердија скоро увек наила-
зимо на ситуацију да се протагони-
сти његових опера боре за слободу, 
или против неправде у друштву. 
Примери за то су „Дон Карлос“, 
„Сицилијанске вечери“ или „Набу-
ко“. Верди је, својим истанчаним 
укусом и стилом, успео да повеже 
актуелне теме са музиком и либре-
том. Код њега су ретке аполитичне 
опере, као на пример „Травијата“ и 
„Риголето“, које се баве судбином 
појединаца.

Већ у јулу постављате „Аиду“ 
у Аустрији, у оквиру Фестивала 
у Гарсу. Да ли можете да напра-
вите паралелу између ове две 
продукције, с обзиром да се фе-
стивал одвија на отвореном про-
стору?

Принципијелно гледано, ре-
жија у затвореном простору и ре-
жија на отвореном подразумевају 

различите услове рада. У случа-
ју затвореног простора, где не за-
висите од временских услова, мо-
гуће је да неометано спроведете 
неке ефекте које желите, док је 
отворени простор, лети, публици 
можда занимљивији. Тада предста-
ва на отвореном може да има неке 
атмосферске ефекте – сумрак или 
залазак сунца, који су атрактивни 
за публику. 

Данашње модерне режије на-
мећу певачу да све више глуми, 
мањи је акценат на гласу. Шта је 
за Вас битније?

Не мора увек да буде лош при-
мер једна захтевна или луцкаста 
режија која је замишљена за одре-
ђени пројекат. Ако има довољно 
новца и времена да се спроведе у 
дело таква режија, као што је био 
случај са летњим фестивалом у 
Салцбургу где је за „Фигарову же-
нидбу“ била ангажована Ана Не-
требко, консеквентним радом од 
шест недеља је могло да се изве-
де да се гласу који је у самом врху 
оперске сцене данас, придода врло 
интересантна и модерна режија. 
Али, све је више примера захтевне 
и модерне режије која је у колизи-
ји са изражајним певачким могућ-
ностима, тако да је публика већ по-
мало уморна од овакве режије која 
на крају нарушава оперско дело. 
С обзиром да се оперском режи-
јом бавим већ 25 година и да сам 
био интендант неких оперских ку-
ћа, сматрам да је много теже на-
правити једну „класичну“ режију, 
која преноси поруку публици. Мо-
дерне режије, које су врло захтев-
не, често немају идеју и „хватају“ 

Интервју | Карел Дргач, оперски редитељ

РЕЖИЈА ПРОТИВ ГЛАВОБОЉЕ

Уочи Нове 2008. године, 
у Линцу је преминуо Ду-
шан Миладиновић. Ма-

естро Миладиновић је рођен у 
Суботици, 1924. године. На Му-
зичкој академији у Београду ди-
пломирао је соло певање (проф. 
Јелка Стоматовић), дириговање 
(проф. Крешимир Барановић) 
и композицију (проф. Станојло 
Рајичић), да би 1943. године по-
стао корепетитор Опере Народ-
ног позоришта у Београду. Као 
диригент је дебитовао 1949. годи-

не и потом остварио импресиван 
број оперских – 70, те око 16 ба-
летских наслова. Бавио се и пре-
вођењем многих вокално-инстру-
менталних форми. Од 1969. до 
1973. био је директор Опере На-
родног позоришта, а краће време 
и в.д. управника ове куће. Био је 
и на битним функцијама у Опера-
ма Београда и Новог Сада (дирек-
тор), те стални гост-диригент у 
Загребу, Сарајеву, Скопљу, Спли-
ту и Осијеку, а неколико година 
гост Опере и оркестра у Каиру. 
Као оркестарски диригент сара-
ђивао је са свим симфонијским 
оркестрима бивше Југославије, 
као и са оркестрима Каира и Ру-
ана. Био је професор на Музич-
кој академији у Београду. Водио 
је Оперски студио и предавао ко-
репетицију. Важан део његовог 
уметничког и друштвеног опуса 
је рад са хоровима, још од 1945. 
године. Споменућемо Банкарски 

хор „Братство“, Хор „Абраше-
вић“, и најзад, од 1966. до 1991, 
хор Београдских мадригалиста. 
Осамдесетих година прошлог 
века маестро диригује Хором 
свештеника Београдске Митро-
полије, а здруженим хоровима 
поводом 600 година од Косовске 
битке и поводом наставка град-
ње Храма Светога Саве, 1985. и 
1989. године, са неколико стоти-
на певача. Од 1950. године био 
је члан УМУС-а, као и његовог 
председништва, а у два мандата 
је био и председник Удружења. 
Одликован је одлуком Синода 
СПЦ Орденом Светога Саве I ре-
да (1990), Златном лиром Савеза 
музичких уметника Југославије 
(1983), Великом плакетом Народ-
ног позоришта у Београду за жи-
вотно дело (1984) и Златном пла-
кетом Савеза аматера Србије за 
животно дело (1985).

Александар Саша Спасић

публику на одређене ефекте. Опер-
ска режија данас би требало да 
смири и да задовољи публику, а не 
да јој изазове главобољу. 

Били сте асистент редитеља 
у Метрополитен опери осамдесе-
тих година, какве утиске носите 
из тог периода?

Имао сам ту част да будем аси-
стент великог редитеља Жан Пјер 
Понела. Карактеристика његове ре-
жије била је естетика, јер је реди-
тељ превасходно био сликар, цртач, 
а касније сценограф, костимограф и 
тек на крају редитељ. То је била тра-
диционална режија, у којој је музи-
ка примарна. У Метрополитен опе-
ри у Њујорку, поставио је оперу „La 
clemenza di Tito“ са Ренатом Ското 
и Татјаном Трајанов у главним уло-
гама, а у Чикагу је поставио „Кар-
мен“ са Пласидом Домингом и Тере-
зом Берганцом. Предност великих 
оперских кућа је што у једној опер-
ској продукцији ангажују тренутно 
најбоље певаче на свету. Међутим, 
ми у источно-европским земљама 
можда имамо лошу представу – 
да је у питању слава заснована са-

мо на гласу. Код тих певача је доми-
нантна дисциплина, ред и оно што 
омогућава да из пробе у пробу пред-
става расте – оно што је, нажалост, 
у нашим условима још увек немо-
гуће: да друга певачка подела седи 
све време док прва подела ради, и 
да записује оно што редитељ тражи 
од њих. У случају да се из прве по-
деле неко разболи и не дође на про-
бу, друга подела аутоматски ускаче 
и резултат је један према један.

Какви су Ваши даљи плано-
ви?

У фебруару ћу у Мумабајиу ре-
жирати „Мадам Батерфлај“, а за-
тим настављам припреме за Опер-
ски летњи фестивал у Гарсу, чији 
сам директор. Припреме трају го-
дину дана, али пошто се фестивал 
који је био на државном нивоу про-
ширује и на Чешку, припремам за 
2009. годину „Продану невесту“. 
У случају када се прелазе држав-
не границе, потребне су две годи-
не припрема да би се завршио биро-
кратски део, маркетинг, па тек онда 
музички део.

Вања Косанић

In memoriam |  ДУШАН МИЛАДИНОВИЋ

„ЗЛАТНИ ВИТЕЗ“ – ЉИЉАНИ 
БЛАГОЈЕВИЋ

На Сцени „Раша Плаовић“, 
21. јануара је одиграна мо-
нодрама „Злостављање“ 

по тексту Ива Андрића, у драмати-
зацији Синише Ковачевића и режи-
ји Виде Огњеновић. За глумачку 
креацију у овој представи Љиљана 
Благојевић  је добила прву награду 
„Златни витез“ на Међународном 
позоришном фестивалу у Москви. 

ГАЛА КОНЦЕРТ

На Великој сцени, 13. јану-
ара је изведен оперски Га-
ла концерт. На програму су 

биле арије из опера Вердија, Пучи-
нија, Росинија, Доницетија, Гершви-
на, Чајковског, Бизеа... Дириговали 
су Дејан Савић, Зорица Митев Вој-
новић и Ђорђе Станковић. Уз прат-
њу Оркестра и Хора Опере, као со-
листи су наступили: Миодраг Д. 
Јовановић, Александра Ангелов, 
Драгољуб Бајић, Александра Ста-

менковић, Босиљка Стевановић, Ду-
шан Плазинић, Софија Пижурица, 
Љубомир Поповић, Александар Дој-
ковић, Снежана Савичић Секулић, 
Живан Сарамандић, Александар 
Стаматовић, Гордана Томић, Јанко 
Синадиновић, Владимир Андрић, 
Жељка Здјелар, Небојша Бабић, Дар-
ко Ђорђевић, Предраг Милановић, 
Свето Кастратовић, Игор Матвејев, 
Ненад Јаковљевић, Никола Китанов-
ски, Сузана Шуваковић Савић, Ната-
ша Јовић Тривић, Иванка Раковић, 
Драгана Бранислава Радаковић. 

В. К.
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терпретације, талентирани г. Раша 
Плаовић настојао је Стеријиној ша-
љивој игри дати линије модерне 
гротеске. Таквој интерпретацији 
инсценација г. Вербицког дала је ли-
јеп оквир, можда само с мало преја-
ком нотом русицизма“, бележи је-
дан критичар, док други додаје: 
„Смјелост Плаовићеве режије није 
наметљива (...) Плаовићева је режи-
ја духовита, интересантна и, што је 
у театру најглавније, ефектна“. Све 
у свему, „представа даје снажан до-
јам“ и „од свих гостовања београд-
ске Драме у Загребу јамачно је то 
најљепша представа.“  

Поменимо овде да је следећег 
дана, 19. новембра, иста представа 
одиграна у Љубљани, али незванич-
но, као „гостовање чланова Драме 
Народног позоришта у Београду“. 
Упркос томе, ово гостовање је ве-
ома значајно јер је то био први су-
срет љубљанске публике и са Сте-
ријом и са београдским глумцима, 
а како се испоставило – и једини из-
међу два рата. Представа је имала 
„многобројну посету и добила жи-
во признање“, а најстрожи слове-
начки критичар јој је упутио број-
не похвале, нарочито глумцима и 
посебно Гошићу у насловној роли. 

Годишњак Народног позори-
шта за сезону 1935/36. доноси, 
између осталог, и податке о још 
једном значајном међуратном го-
стовању нашег драмског ансамбла: 
„Ове сезоне остварено је узајам-
но гостовање Народног театра у 
Софији и Народног позоришта 
у Београду. Преговори су вође-
ни врло срдачно, са надом да ће 
се, у време општег рада на збли-
жењу бугарског и југословенског 
народа, низом одабраних претста-
ва показати уметнички успон оба 
јужнословенска позоришта и 
да ће се створити могућности 
за извлачење непосредних кори-
сти од гостовања: измена драм-
ских дела, узајамно усавршавање 
онога што је у обема национал-
ним институцијама најпозитивни-
је, стварање традиције сталног до-
дира и обостраног интереса...“ 
Једна од четири представе које 
су одигране у главном граду су-
седне Бугарске био је Стеријин 
„Кир Јања“, 29. јуна 1936. Пред-
ставе су изазвале велико интересо-
вање и публике и стручне јавно-
сти, те освојиле бурне аплаузе и 
изузетне критике. 

(наставиће се)

До 1882. године, када је изведе-
на прва српска оперета „Вра-
чара“ Даворина Јенка, на сце-

ни Народног позоришта у Београду 
приказиване су само драмске представе 
и „комади с певањем“. Од тада до 1914. 
године, повремено и у склопу драмског 
репертоара, даване су опере „Кавалери-
ја рустикана“ Пјетра Маскањија, „Па-
јаци“ Руђера Леонкавала, „Продана не-
веста“ Беджиха Сметане, „Трубадур“ 
Ђузепеа Вердија, „Тоска“ Ђакома Пучи-
нија, „Чаробни стрелац“ Карла Марије 
Вебера и „Вертер“ Жила Маснеа, као 
и оперете „Птичар“ Карла Целера, „Ле-
па Галатеја“ Франца Супеа, „Гејша“ Џо-
на Сиднија, „Лутка“ Карла Милекара, 
„Лепа Јелена“ Жака Офенбаха и „Сле-
пи миш“ Јохана Штрауса, у чијем су 
извођењу учествовали углавном глум-
ци овог театра: Драга Спасић, Теодора 
Арсеновић, Зорка Тодосић, Војислав Ту-
рински, Раја Павловић и Александар Ту-
цаковић, а понекад и оперски певачи – 
најчешће гости из Загреба и Осијека, 
затим Султана Цијукова, те познати бас 
Жарко Савић и други. Важни датуми 
у том периоду, који су дали вредан под-

стицај афирмацији оперске уметности 
у Београду, били су праизвођење прве 
српске опере „На уранку“ Станислава 
Биничког 1903. године, оснивање и рад 
првог приватног оперског театра у Бео-
граду – Опера на Булевару Жарка Сави-
ћа од 1909. до 1911. године и гостовање 
Опере Хрватског земаљског казалишта 
из Загреба 1911, са 15 представа из кла-
сичног оперског репертоара.

Када је на почетку сезоне 1919/
20. званично основана Опера као само-
стални сектор Народног позоришта у 
Београду, Бинички је постављен за ње-
ног првог директора и диригента. Изме-
ђу 1924. и 1935. године бројни руски 
уметници-емигранти  (певачи, балет-
ски играчи, редитељи, сценографи и ко-
стимографи) омогућили су тадашњем 
директору престоничке Опере, компо-
зитору и диригенту Стевану Христићу, 
да њен, углавном италијански реперто-
ар, прошири и обогати руским операма, 
делима француских, немачких и наших 
оперских композитора, као и низом нај-
значајнијих остварења светске оперске 
класике. Даљем репертоарском, изво-
ђачком и музичком узлету београдске 

Опере између два рата, знатно је допри-
нео и Ловро Матачић, који је био њен 
директор и диригент од 1938. до 1941. 
године.

Током прве две деценије постојања 
и рада Опере у Београду, њени солисти 
– Бахрија Нури-Хаџић, Јелисавета Попо-
ва, Ксенија Роговска-Христић, Зденка 
Зикова, Злата Ђунђенац, Анита Мезето-
ва, Евгенија Пинтеровић, Меланија Бу-
гариновић, Јосип Ријавец, Владета Попо-
вић, Драгутин Петровић, Рудолф Ертл, 
Павле Холодков, Станоје Јанковић, Ни-
кола Цвејић, Милорад Јовановић, Ми-
лан Пихлер и Жарко Цвејић; диригенти 
– Станислав Бинички, Стеван Христић, 
Иван Брезовшек, Крешимир Барано-
вић, Предраг Милошевић, Ловро Ма-
тачић и Јозеф Крипс; редитељи – Ју-
риј Ракитин, др Бранко Гавела, Ерих 
Хецел и Јосип Кулунџић; сценографи  
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пише Јелица Стевановић

НЕКА ЗНАЧАЈНА ГОСТОВАЊА
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пише Владимир Јовановић

ПРВИ ИЗЛАЗАК У СВЕТ

Између два светска рата, 
Народно позориште је по-
чело да гостује у култур-

ним центрима новоосноване др-
жаве СХС, у којој су сва позоришта 
постала државне установе и дошла 
под ингеренцију Министарства про-
свете у Београду. Стерија је био 
један од назаобилазних аутора 
када је требало представити срп-
ско драмско стваралаштво. Тако 
се његова „Лажа и паралажа“ на-
шла на сцени ХНК у Загребу, у 
оквиру прославе 25-годишњице 
отварања нове зграде, 28. октобра 
1920. „Стара је комедија Ј. Стерије 
Поповића литерарна знаменитост, 
то је један велики почетак, почетак 
наше реалистичне комедиографи-
је“, објавила је загребачка штампа. 
„Поповићева весела игра запала је 
очито у најбоље руке. Ту су се ре-
дом надбијали у доброј вољи и сва-
кој народној ријечи стари мајстори 
гђа Павловић и гг. Добриновић, То-

доровић и Станојевић. Многе сцене 
изашле су управо класичне (...) Од-
лични београдски глумци имају већ 
и у Загребу својих штоватеља.“

Новоустановљена размена 
представа између загребачког и 
београдског театра прекинута 
је 1931. године, услед заоштре-
не политичке ситуације. Приликом 
последњег гостовања београдског 
ансамбла, загребачка публика је по-
ново имала прилике да види једно 

Стеријино дело, овог пута „Кир Ја-
њу“, 18. новембра 1931. Иако је би-
ло и мишљења да, због тешко ра-
зумњивог Стеријиног језика, избор 
комада није био прикладан, превла-
давао је став да је „Као класично 
репрезентативно позоришно срп-
ско дјело, 'Кир Јања' управо ство-
рен за овакво гостовање“.  За разли-
ку од домаће, загребачка критика 
је поздравила овај Плаовићев екс-
перимент: „Редатељ београдске ин-

У неколико наставака објавићемо поједине сегменте из рукописа 
књиге Владимира Јовановића „Инострана гостовања београдске 
Опере у XX веку“. Владимир Јовановић је био солиста београд-

ске Опере до 1987. године, а од тада ради као професор на Академији 
уметности у Новом Саду. Аутор је студија „Београдска Опера у Европи“ 
(1996), „Живот посвећен опери“ (1997), „Европска сведочанства о београд-
ској Опери“ (1999), „Поезија Десанке Максимовић као инспирација му-
зичких стваралаца“ (2003), „Ђурђевка Чакаревић“ (2005) и других.

Леонид Браиловски, 
Владимир Загородњук, 
Јован Бијелић и Сташа 
Беложански; костимогра-
фи – Владимир Жедрин-
ски и Милица Бабић, те 
хор, балет и оркестар, ус-
пели су да музичко-сцен-
ски веома квалитетно и 
аутентично интерпрети-
рају многа дела из свет-
ске и наше оперске ба-
штине, како на матичној 
сцени тако и на првом  
иностраном гостовању 
београдске Опере – на 
Међународном музич-
ком фестивалу „Позори-
шта европског југоисто-
ка играју у Франкфурту 
на Мајни“, 1939, када 
су 14. и 16. јуна извели 
комичну оперу „Еро с 
оног свијета“ Јакова Го-

товца.
Листови Frankfurter Volksblatt, 

Фrankfurter Zeitung и Neueste Zeitung из 
Франкфурта на Мајни, Offenbacher Zei-
tung и Offenbacher Nachrichten из Офен-
баха, Völkischer Beobachter из Берлина, 
Taunus Anzeiger из Оберурсела и Mittag 
из Диселдорфа, потрудили су се да по-
дробно обавесте своје читаоце о истори-
јату, раду и репертоару београдске Опе-
ре, као и о опери „Еро с оног свијета“ 
и њеним извођењима у позоришту Frank-
furter Opernhaus. С друге стране, захва-
љујући написима у Политици, Правди 
и Времену,  наши  љубитељи оперске 
уметности могли су да сазнају на какав 
су пријем наишли београдски уметни-
ци код немачке публике и критике.

Већ прве вечери, до последњег 
места испуњено гледалиште Опере у 
Франкфурту на Мајни и музички крити-

чари били су сагласни да су „гости по-
стигли сензационалан успех“, „потвр-
дили завидни ниво оперског извођења 
у Београду“ и „успели на прави начин 
да афирмишу домаће оперско стварала-
штво у представи која неће моћи тако бр-
зо да се заборави“ (Offenbacher Zeitung, 
Ofenbah, 15. јун 1939). Као и Е. Ц. При-
ват, и Герхард Шварц се веома похвално 
изразио о свим извођачима, Вилхелма 
Хендела је нарочито импресионирало 
„мајсторство“ диригента Ловра Матачи-
ћа, док је Карл Хол написао „да су све 
партије биле подељене изврсним пева-
чима – Иван Францл (Мића-Еро) дао је 
једно изразито и свеже остварење, Ани-
та Мезетова креирала је Ђулу својим 
топлим и блиставим сопраном, Евгени-
ја Пинтеровић је интерпретирала Дому 
финим карактерним алтом, Милан Пи-
хлер је подарио млинару Сими свој рас-
кошни баритон и пријатан хумор, Мило-
рад Јовановић је много допринео успеху 
опере у целини као набусити али не и 
груби сељак Марко“; написао је и да је 
хор био „поуздан и интонативно чист“, 
игра балета „тачна, темпераментна и ми-
мички изразита“, а да ће се „предивни 
костими“ Милице Бабић, режија Марга-
рете Фроман и сценографија Сташе Бело-
жанског „памтити због своје аутентично-
сти“ (Frankfurter Zeitung, Франкфурт, 16. 
јун 1939).

Још много лепих речи и признања 
које су Београђанима подарили немач-
ки музички критичари, као и дуготрај-
ни аплаузи којима је одушевљена публи-
ка изразила „своје симпатије и искрену 
захвалност за велики уметнички дожи-
вљај“ (Taunus Anzeiger, Оберурсел, 15. јун 
1939), само су потврдили да је београдска 
Опера овим својим првим иностраним 
гостовањем успешно започела „поход“ 
на светске оперске сцене. 

(наставиће се)


