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РЕЧ АУТОРА

Л
ако је било потр ча ти у 
сусрет при пре ми јед
не изло жбе, посве ће

не ова ко зна чај ном умет ни ку. 
Испо ста ви ло се, пак, мно го 
тежим, али услед тога сва ка ко 
иза зов ни јим, про би ти се кроз 
раз у ђе ну и раза су ту, обим ну 
архив ску гра ђу и, напо слет ку, 
упу сти ти се у поку шај визу ел
ног уоб ли че ња тог вели чан
стве ног моза и ка, који би, на 
аде ква тан начин, пред ста ви о 
сцен ски карак тер и све богат
ство Вучи ће вог умет нич ког 
бића, теже ћи захва та њу оно га 
што је под јед на ко важно – духа 
јед не епо хе.                                                                                    
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Ра до мир Ра де Ву чић ро ђен је 31. ма ја 1948. у Бач ком Гра ди шту. Ба лет ско обра зо ва ње 
сти че у ба лет ској шко ли Лу јо Да ви чо, у раду са пе да го зи ма Ни ном Кир са но вом, Да ни цом Жи ва но вић, 
Тил ком Је зер шек и Ми ром Ни ко лић. Играч ку ка ри је ру за по чи ње 1965. го ди не, нај пре као члан ан сам
бла, а по том и као со ли ста Ба ле та Срп ског на род ног по зо ри шта у Но вом Са ду, где је од и грао и сво ју пр ву 
глав ну ро лу, уло гу Син ба да у ба ле ту Ше хе ре за да. Го ди не 1970. пре ла зи у Ба лет На род ног по зо ри шта у 
Бе о гра ду, у ко ме по ста је ис так ну ти со ли ста, а убр зо и пр вак Ба ле та, 1972. го ди не. То ком ка ри је ре, ту ма
чио је све нај зна чај ни је уло ге кла сич ног и нео кла сич ног ба лет ског ре пер то а ра и уче ство вао у мно гим 
сцен скому зич ким оства ре њи ма и број ним на сту пи ма на те ле ви зи ји. 
Са ра ђи вао је са на шим нај еминентнијим ко ре о гра фи ма и водећим балетским уметницима свога доба. 
Оства рио је мно га го сто ва ња у некадашњој Ју го сла ви ји и у ино стран ству. 
Са сце не се по вла чи 1992. го ди не и по све ћу је пе да го шком ра ду. 
Био је ди рек тор Ба ле та Срп ског на род ног по зо ри шта у Но вом Са ду и у два на вра та ди рек тор Ба ле та На
род ног по зо ри шта у Бе о гра ду.
До по след њег да на био је на че лу ба лет ског ан сам бла По зо ри шта на Те ра зи ја ма. 
На пу стио нас је 31. де цем бра 2009. го ди не. 
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Од мно го број них на гра да и при зна ња из два ја ју се:

На гра да На род ног по зо ри шта у Бе о гра ду за уло гу Дон Хо зеа у ба ле ту Кар мен, 1976.
На гра да На род ног по зо ри шта у Бе о гра ду за уло гу Ро меа у ба ле ту Ро мео и Ју ли ја, 1979.
На гра да На род ног по зо ри шта у Бе о гра ду за уло гу Ива на Ца ре ви ћа у ба ле ту Жар пти ца, 1983.
На гра да X Ју го сло вен ског ба лет ског би је на ла у Љу бља ни, за уло гу Пер Гин та у ба ле ту Пер Гинт, 1983.
Го ди шња на гра да СИЗа кул ту ре Бе о гра да за уло гу Ива на Ца ре ви ћа у ба ле ту Жар пти ца, 1983. 
Пла ке та На род ног по зо ри шта у Бе о гра ду за из у зе тан умет нич ки до при нос, 1985. 
На гра да за жи вот но де ло Удру же ња ба лет ских умет ни ка Ср би је, 2003.
На ци о нал но при зна ње за све у куп ни до при нос кул ту ри Ре пу бли ке Ср би је.

На ини ци ја ти ву Пред сед ни штва Удру же ња ба лет ских умет ни ка Ср би је, уста но вље на је го ди шња на гра да 
На род ног по зо ри шта у Бе о гра ду, Ра до мир Ву чић, на ме ње на ис так ну тим умет нич ким кре а ци ја ма мла дих 
ба лет ских игра ча, оства ре ним на сце на ма овог те а тра. Пр ви до бит ник ове на гра де је пр вак Ба ле та Јо
ви ца Бе го јев (2011).   

Боривоје Младеновић, Радомир Вучић и Љубиша Вучић, РОМЕО И ЈУЛИЈА, 1979.



4 Иванка Лукатели и Радомир Вучић, 1973.
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РАДО МИР ВУЧИЋ НА СЦЕ НИ НАРОД НОГ ПОЗО РИ ШТА

Р
адо мир Раде Вучић један је од нај це ње ни јих, нај во ље ни јих и умет нич ки нај мар кант ни јих балет
ских игра ча у исто ри ји Бале та Народ ног позо ри шта у Бео гра ду. На њего ву сце ну први пут је сту
пио 19. јану а ра 1970. годи не, тума че ћи уло гу Арсланбега у бале ту Охрид ска леген да. Пре по знат 
као пер спек ти ван и изу зет но тален то ван мла ди играч, Вучић ће, за крат ко вре ме, бити укљу чен 

у теку ћи балет ски репер то ар, тума че ћи уло гу Тибал да у бале ту Ромео и Јули ја, као и ван ред но зах тев ну 
уло гу кла сич ног балет ског насле ђа – Прин ца Дези реа у Зача ра ној лепо ти ци. О вели ком пове ре њу које је 
тада шња упра ва, на челу са дирек тор ком Бале та Јован ком Бје го је вић, вели ко ду шно ука за ла ново при
до шлом игра чу, можда нај бо ље све до чи пода так да је Радо мир Вучић, након само пар месе ци од при
кљу чи ва ња бео град ском ансам блу, постао Принц Зиг фрид у зна ме ни тој коре о граф ској постав ци Лабу
до вог језе ра Дими три ја Пар ли ћа. Ову ролу, која се, када је реч о мушкој балет ској лите ра ту ри, сма тра 
самим врхун цем кла сич ног балет ског репер то а ра, Радо мир Вучић ће на сце ни Народ ног позо ри шта у 
Бео гра ду тума чи ти у пре ко 80 пред ста ва, чиме је ушао у исто ри ју овог теа тра, као играч који је Прин ца 
Зиг фри да оди грао дале ко нај ве ћи број пута. 

Дело ва ње Радо ми ра Вучи ћа, као игра ча, нерас ки ди во је пове за но са име ном нашег нај зна чај ни
јег коре о гра фа, Дими три ја Пар ли ћа, али је током сво је играч ке кари је ре оства рио вео ма упе ча тљи ве 
и запа же не уло ге и у коре о граф ским дели ма Вере Костић, Лиди је Пили пен ко, Жанин Шара, Мика е
ле Ата на сиу, Мил ка Шпа рем бле ка и др. Слу чај је тако хтео да су играч ки успон и умет нич ко сазре ва
ње овог умет ни ка коин ци ди ра ли са ства ра лач ки дина мич ном, плод ном и кре а тив но врло надах ну том 
фазом оног пери о да, који у колек тив ном сећа њу оста је забе ле жен као „злат но доба“ бале та Народ ног 
позо ри шта. На кри ли ма овог ства ра лач ког импул са и њему при па да ју ћег аван гард ног коре о граф ског 
изра за, у пуном сми слу те речи, који сво је зачет ке беле жи сре ди ном про шло га века, на сце ну се 70тих 
годи на поста вља ју дела нај ра зно вр сни јег визу ел ног и коре о граф ског уоб ли че ња: Бахус и Ари јад на, Пти
цо, не скла пај сво ја кри ла, Ана Каре њи на, Дво бој Тан кре да и Кло рин де, Сим фо ни ја Cdur, Абрак сас, Кине
ска при ча, Кар мен, Kатарина Изма и ло ва’77, Ромео и Јули ја... Касни је дола зе Бано вић Стра хи ња, Пер Гинт, 
Петру шка, Жар пти ца, Три јумф Афро ди те, Охрид ска леген да, Јели са ве та, Сам сон и Дали ла... Зајед нич ко 
свим овим оства ре њи ма било је то да је у њима глав не и наслов не уло ге играо Раде Вучић  надах
ну то, сцен ски моћ но, посве ће но, неза бо рав но. Па тако, из сезо не у сезо ну, он ниже нове уло ге у анто
ло гиј ским нео кла сич ним коре о граф ским оства ре њи ма, нај ша ро ли ки јег интер пре та тив ног дија па зо на, 
исто вре ме но пре да но негу ју ћи и уна пре ђу ју ћи сво ју кла сич ну играч ку тех ни ку, кроз уло ге Гро фа Албер
та, Прин ца Зиг фри да, Бази ла, Фран ца. До оног дра го це ног, луцид но шћу про же тог „кљу ча“ за тума че
ње сво јих карак тер но сло же них уло га, у који ма је софи сти ци ра но пле нио, како сна гом свог умет нич ког 
бића, тако и скла дом и лепо том сво је сцен ске фигу ре, Раде Вучић је дола зио аутен тич ним осе ћа јем за 
сцен ски тре ну так и непо гре ши вим умет нич ким инстинк том. Захва љу ју ћи томе, он је на једин ствен и 
непо но вљив начин, суве ре но овла да вао сво јим Баху сом, Врон ским, Тан кре дом, Фау стом, Ман да ри ном 
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Вуом, Дон Хозе ом, Сер ге јем, Роме ом, Бано вић Стра хи њом, Пер Гин том, Ива ном Царе ви ћем, Мар ком,  
Радо шем Орло ви ћем, Оцем хра ма... Међу, можда, нај у спе шни је Вучи ће ве уло ге убра ја се и уло га Дон 
Хозеа у бале ту Кар мен, са чим се и сâм умет ник сво је вре ме но сло жио: „ Чини ми се да је Дон Хозе уло га 
коју сам нај ви ше осе ћао. [...] чини ми се да сам Дон Хозе јед но став но – ја. То је нешто што не могу лако 
речи ма иска за ти. То је оно када човек каже да му нека уло га пот пу но лежи.“1

Један од нај зна чај ни јих тре ну та ка у овој бли ста вој умет нич кој кари је ри, пред ста вљао је наступ на II 
Међу на род ном так ми че њу мла дих балет ских умет ни ка у Москви које се, и дан данас, сма тра јед ним од 
нај пре сти жни јих дога ђа ја ове врсте. Те 1973. годи не, Иван ка Лука те ли и Радо мир Вучић, у кон ку рен ци ји 
од 104 игра ча из чита вог све та, ушли су у дру ги круг овог так ми че ња, што је пред ста вља ло неза ми слив 
успех. Како се мно го годи на касни је и сам Раде сећао, након завр шет ка одлом ка из бале та Дво бој Тан
кре да и Кло рин де, у пре пу ној сали Бољ шог теа тра настао је поду жи мук, нео бич но дуг, у мери да је обо је 
наших умет ни ка поми сли ло да је него до ва ње гото во неми нов но, да би се, потом, про ло мио апла уз који 
је тра јао и тра јао... Вели ки успех овај наш балет ски пар пости гао је и у Оса ки 1978. годи не, ушав ши у 
фина ле Међу на род ног так ми че ња балет ских паро ва.   

Овла да ва ње свим оним вешти на ма које јед ног игра ча чине поу зда ним, несе бич ним и сна ла жљи
вим парт не ром, сма тра се вели ким достиг ну ћем и важном рефе рен цом у балет ској умет но сти. Радо мир 
Вучић је био врхунски партнер. У њего вим рука ма, њего ве парт нер ке су биле сигур не: могле су да мисле 
„на себе“, на сво је играч ке задат ке и на лик који тума че, зна ју ћи и осе ћа ју ћи да је он ту, спре ман да 
брзо и спрет но реа гу је, ако затре ба, спо со бан за брзу и ваља ну про це ну сва ке дели кат не сцен ске ситу
а ци је. Бале ри не је чува ла њего ва парт нер ска усре сре ђе ност, парт нер ска пожр тво ва ност и оно, можда, 
нај ва жни је  парт нер ска топли на, као суштин ски пред у слов дости за ња оне магич не, ничим ухва тљи ве 
сцен ске „хеми је“ дует них обли ка. Због тога су Раде та њего ве парт нер ке толи ко воле ле, веро ва ле му и 
са њим радо игра ле. „Дар за парт нер ство ми је мно го помо гао у живо ту. [...] Јед но став но, за парт нер ство 
сам имао при ро дан тале нат“.2 У почет ку, уче ћи од ста ри јих коле ги ни ца, вре ме ном је вели ко ду шно узи
мао уче шће у раду са тек ста са лим мла дим умет ни ца ма. Нај ве ћи број уло га и оди гра них пред ста ва Раде 
Вучић је оства рио са Иван ком Лука те ли, Вишњом Ђор ђе вић, Лиди јом Пили пен ко, Души цом Томић и 
Мили цом Бије лић. Током сво је дуге кари је ре, играо је са умет ни ца ма раз ли чи тих гене ра ци ја: Јован ком 
Бје го је вић, Душком Сиф ни ос, Јеле ном Шан тић, Весном Лечић, Љиља ном Хме лом, Соњом Вуки ће вић, 
Мари јом Јан ко вић, Зојом Бего ли, Љиља ном Шара но вић, Душком Дра ги че вић... Из ових непо но вљи вих 
ства ра лач ких сусре та и интен зив них умет нич ких про жи ма ња, која су увек оста вља ла довољ но места за 
испо ља ва ње инди ви ду ал них осо бе но сти сва ког од умет ни ка, наста ли су неки од нај по е тич ни јих, али и 
нај стра стве ни јих  играч ких дија ло га нашег кла сич ног и нео кла сич ног балет ског репер то а ра, од којих, 
услед вели ког бро ја оства ре них уло га, издва ја мо тек неко ли ко:  Кар мен  Дон Хозе, Ана – Врон ски, Ката
ри на – Сер геј, Јули ја – Ромео, Жарпти ца – Иван Царе вић... Раде је био парт нер и број ним госту ју ћим 
бале ри на ма: Ната ли ји Бесмерт но вој, Али Арту шки ној, Дорис Лејн, Алек сан дри Дек стер, Весни Буто
рац (у Лабу до вом језе ру), Вери Киро вој (у Жизе ли). Један непла ни ра ни дога ђај, зау зео је посеб но место 

1 Мили ца Зај цев, Игра што живот зна чи, Музеј позо ри шне умет но сти Срби је, Бео град, 1994, стр. 150
2 Исто, стр. 148
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у кари је ри овог вели ког игра ча – сти ца јем окол но сти, при ли ком госто ва ња чуве ног руског балет ског 
пара, зве здâ Бољ шог теа тра, вели ки играч Вла ди мир Тихо нов, био је спре чен да, са Бесмерт но вом, 
насту пи у уло зи Прин ца Зиг фри да пред бео град ском публи ком. Како би спре чи ли отка зи ва ње пред ста
ве са слав ном гошћом, одлу че но је да Раде те вече ри буде њен парт нер. За само један дан, тре ба ло је 
ускла ди ти све раз ли ке у коре о граф ској постав ци и што је нај ва жни је, али и нај те же – уза јам но „про ди
са ти“ са парт не ром и, за тако крат ко вре ме, сте ћи међу соб но пове ре ње. „Све вре ме раз ми шљао сам о 
томе како је Бесмерт но ва има ла хра бро сти да се упу сти у ова кав ризик. Коли ко је мени било тешко, њој 
је било још теже, јер годи на ма игра са Тихо но вим. Ако ја погре шим, публи ка ми неће земе ри ти, јер ће 
сазна ти да сам „уско чио“, али њој неће опро сти ти.“3 Упу ћу ју ћи му јав но ком пли мен те за парт нер ство, 
Бесмерт но ва је тада изја ви ла: „Ми смо јед на врста херо ја, када смо се усу ди ли да само са јед ном про бом 
изи ђе мо пред публи ку“4. 

Вучић је само стал но нај че шће госто вао у Спли ту, Новом Саду, Загре бу, Ско пљу. Са Бале том Народ
ног позо ри шта оства рио је вели ки број госто ва ња широм нека да шње Југо сла ви је, као и у ино стран ству: 
Лоза на, Бар се ло на, Техе ран, Сици ли ја, Солун, Дорт мунд, Будим пе шта... Годи не 1973. Вучић је, зајед но 
са Вишњом Ђор ђе вић, госто вао у Хава ни, где су тума чи ли глав не уло ге у Жизе ли и одлом ке из Ане Каре
њи не. Као наро чи то зна чај но, исти че мо госто ва ње у Ново си бир ску, Алма Ати и Вил ну су, 1976. годи не, 
када су, као пред став ни ци наше земље и Народ ног позо ри шта у Бео гра ду, Лука те ли је ва и Вучић госто
ва ли у скло пу вели ке међу на род не про сла ве 200годи шњи це посто ја ња Бољ шог теа тра у Москви. Тада 
их је за глав не уло ге у Лабу до вом језе ру при пре ма ла леген дар на руска бале ри на Олга Лепе шин ска, која 
је, на кра ју пред ста ве, изра зи ла жељу да се са нашим умет ни ци ма покло ни публи ци, у знак пошто ва ња 
пре ма оства ре ним висо ким доме ти ма њихо ве извед бе. 

О соп стве ном виђе њу балет ског ства ра ла штва, о спле ту одно са изме ђу играч ке тех ни ке и интер
пре та тив не наград ње, сâм Вучић је рекао: „Да би се оди гра ла јед на уло га, прво тех ни ка мора да се 
забо ра ви (она се под ра зу ме ва), а дру го, над град ња која дола зи касни је тре ба да иде из срца, из душе, 
јер ако тога нема – уло ге не посто је. Зашто неко изби је у први план? Нико у први план није избио само 
тех ни ком. То је нешто што се нау чи, што се мора зна ти, а над град ња тех ни ке, то је оно што је умет ност.“5

Два де сет годи на свог умет нич ког рада Вучић је 1985. годи не обе ле жио пре ми јер ним насту пом у уло
зи Мар ка, у бале ту Охрид ска леген да, у коре о гра фи ји Дими три ја Пар ли ћа. Од публи ке и сце не Народ ног 
позо ри шта у Бео гра ду опро стио се 23. апри ла 1992. годи не, уло гом Оца у пред ста ви Вас кр се ње, у коре
о гра фи ји њего ве дуго го ди шње парт нер ке Лиди је Пили пен ко. Чин опра шта ња био је потре сан. Суде ћи 
по дуго трај ним, ста ја ћим ова ци ја ма гле да ла ца и коле га, који ма се није нази рао крај, пот пи сни ци ово га 
тек ста, која се тада нала зи ла у гле да ли шту, као уче ни ца балет ске шко ле, било је и више него јасно да је 
реч о завр шет ку јед не вели ке, бли ста ве, неза бо рав не и једин стве не балет ске кари је ре, која је оста ви ла 
дубок, дубок траг у исто ри ји југо сло вен ског бале та и Народ ног позо ри шта у Бео гра ду.
                                                                                      

Миле на Јау ко вић

3 Авдо Муј чи но вић, За дан постао парт нер Бесмерт но ве, „Екс прес“, 22. XII 1971.
4 Исто
5 Мили ца Зај цев, Игра што живот зна чи, Музеј позо ри шне умет но сти Срби је, Бео град, 1994, стр. 150
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ОСТВАРЕНЕ УЛОГЕ
На сцени Српског народног позоришта

Чарлс тон, Балет ске ципе ли це при ча ју, кор. Ико Отрин и Георги Македонски, прем. 26. XII 1965.
Мазур ка / Чар даш, Копе ли ја, кор. Вера Костић, прем. 18. I 1966.
Мушкар ци, Демон зла та, кор. Ико Отрин, прем. 14. VI 1966.
Соли ста у: Мале игра ри је (1001 ноћ), кор. Ико Отрин, прем. 26. I 1967.
Син бад, Шехе ре за да (1001 ноћ), кор. Ико Отрин, прем. 26. I 1967.
Соли ста у: Балет ска све ча ност (1001 ноћ), кор. Ико Отрин, прем. 26. I 1967.
Pas de deux (I чин), Жизе ла, кор. Геор ги Маке дон ски, по Кора ли ју и Пети па, прем. 14. III 1967.
Гроф Алберт, Жизе ла, кор. Геор ги Маке дон ски, по Кора ли ју и Пети па, прем. 14. III 1967.
Ману ел, Дон Кихот, кор. Ико Отрин, прем. 3. II 1968.
Сне жни краљ, Шчел кун чик, кор. Ико Отрин, прем. 20. V 1968.
Принц Зиг фрид, Лабу до во језе ро, кор. Карол Тот, по Пети па и Ива но ву, прем. 10. XII 1968.
Pas de seul - Први офи цир, Есме рал да, кор. Ико Отрин, по Пероу, прем. 19. IV 1969.
Тор ти мо, Аго сти но, кор. Борис Тонин, прем. 12. XII 1969.
Солиста у: Passion, кор. Борис Тонин, прем. 12. XII 1969.
Жан де Бри јен, к.г, Рај мон да, кор. Жар ко Милен ко вић, по Пети па, прем. 12. III 1974.
Ћерим Абдул-ага, к.г, Ста ме на, кор. Фра њо Хор ват, прем. 7. V 1976.
Ромео, к.г, Ромео и Јули ја (Чети ри бале та), кор. Миљен ко Штам бук, прем. 20. XI 1978.
Мла дић, к.г, Рап со ди ја у пла вом (Чети ри бале та), кор. Миљен ко Штам бук, прем. 20. XI 1978.
Аме ри ка нац, к.г, Аме ри ка нац у Пари зу (Чети ри бале та), кор. Миљен ко Штам бук, прем. 20. XI 1978.
Софро ни је Кирић, к.г, Вечи ти мла до же ња, кор. Лиди ја Пили пен ко, 14. XII 1986. 

Опере и оперете

Лакеј, Чароб на вио ли на, кор. Ико Отрин, прем. 15. III 1966.
Црно го рац, Кнез од Зете, кор. Бран ко Мар ко вић, прем. 11. X 1966.
Соли ста, Про да на неве ста, кор. Жар ко Милен ко вић, прем. 1. XI 1966.
Mорнар / Носач / Мла дић, Пари ски живот, кор. Ико Отрин и Мар ги та Бра то но жић, прем. 24. IV 1967.

На сцени Народног позоришта у Београду

Aрслан-бег, Охрид ска леген да, кор. Дими три је Пар лић, први пут у уло зи: 19. I 1970. (прем.  29. XII 1966)
Тибал до, Ромео и Јули ја, кор. Дими три је Пар лић, први пут у уло зи: 26. I 1970. (прем. 29. III 1965) 
Хуа нов двој ник, Хуан од Цари се, кор. Дими три је Пар лић, први пут у уло зи: 1. II 1970. (прем.17. I 1968)
Принц Дези ре, Зача ра на лепо ти ца, кор. Олга Јор дан, по Пети па, први пут у уло зи: 2. III 1970. (прем. 8. VII 1968) 
Принц Зиг фрид, Лабу до во језе ро, кор. Дими три је Пар лић, по Пети па и Ива но ву, прем. 16. V 1970.
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Соли ста у: Пти цо, не скла пај сво ја кри ла, кор. Вера Костић, први пут у уло зи: 9. X 1970. (прем. 7. X 1970)
Човек, Шеста сим фо ни ја, кор. Дими три је Пар лић, први пут у уло зи: 13. XII 1971. (прем. 21. XII 1968)
Гроф Алберт, Жизе ла, кор. Лео нид Лавров ски, по Кора ли ју, Пероу и Пети па, први пут у уло зи: 9. I 1972. (прем. 14. IV 1957)
Бахус, Бахус и Ари јад на, кор. Дими три је Пар лић, прем. 18. III 1972.
Ханук, Голем, кор. Дими три је Пар лић, прем. 18. III 1972.
Врон ски, Ана Каре њи на, кор. Дими три је Пар лић, прем. 23. XII 1972.
Тан кред, Дво бој Тан кре да и Кло рин де, кор. Дими три је Пар лић, први пут у уло зи: 12. I 1973. (прем. 14. IV 1962)
Соли ста у: Сим фо ни ја Cdur, кор. Дими три је Пар лић, прем. 23. VI 1973.
Базил, Дон Кихот, кор. Дорис Леј н, по Пети па, прем. 23. VI 1973.
Фауст, Абрак сас, кор. Жанин Шара, прем. 26. XII 1973.
Ву, ман да рин, Кине ска при ча, кор. Дими три је Пар лић, прем. 29. III 1975.
Мужик са ста ни це, Ана Каре њи на, кор. Дими три је Пар лић, први пут у уло зи: 22. I 1976. (прем. 23. XII 1972) 
Дон Хозе, Кар мен, кор. Вера Костић, прем. 28. II 1976.
Сер геј, Ката ри на Изма и ло ва ‘77, кор. Дими три је Пар лић, прем. 27. XI 1977.
Ромео, Ромео и Јули ја, кор. Дими три је Пар лић, прем. 31. I 1979.
Соли ста у: Las Pasi o nes (Балетско вече), кор. Душан Трни нић, прем. 30. IX 1979.
Франц, Копе ли ја, кор. Дими три је Пар лић, прем. 14. II 1980.
Бано вић Стра хи ња, Бано вић стра хи ња, кор. Лиди ја Пили пен ко, прем. 2. IV 1981.
Соли ста у: Сусрет прве врсте (дует), кор. Вла ди мир Логу нов, прем. 5. X 1981.
Пер Гинт, Пер Гинт, кор. Мика е ла Ата на сиу, прем. 8. VI 1982.
Црнац, Петру шка, кор. Дими три је Пар лић, 17. I 1983.
Иван Царе вић, Жар пти ца, кор. Дими три је Пар лић, прем. 17. I 1983.
Соли ста у: Сим фо ниј ски трип ти хон, кор. Дими три је Пар лић, прем. 5. IV 1984.
Кори феј, Три јумф Афро ди те, кор. Мил ко Шпа рем блек, прем. 14. VI 1984.
Мар ко, Охрид ска леген да, кор. Дими три је Пар лић, прем. 7. V 1985.
Соли ста у: Пага ни ни  дует (Дивер ти сман), кор. Јуриј Вамош, прем. 27. XII 1985.
Радош Орло вић, Јели са ве та, кор. Лиди ја Пили пен ко, прем. 21. IV 1986.
Oтац хра ма, Сам сон и Дали ла, кор. Лиди ја Пили пен ко, прем. 11. XII 1989.
Отац, Вас кр се ње, кор. Лиди ја Пили пен ко, прем. 16. III 1992.

Опере

Поло не за/Кра ко вјак/Вал цер/Мазур ка, Иван Суса њин, кор. Сер ђо Ште фан ски, прем. 22. I 1970.
Принц, Ђокон да, кор. Дими три је Пар лић, прем. 21. XII 1970.
Фауст, Фауст (Вал пур гиј ска ноћ), кор. Вера Костић, прем. 15. III 1978.

Мла ди кра ље вић, Сте фан Дечан ски, драм ски лето пис у три виђе ња; ред. Јован Пут ник, кор. Дими три је Пар лић, 
прем. 7. X 1970.
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„При јат но је кон ста то ва ти да се као њихов парт нер, у уло зи Прин ца 
Зиг фри да, поја ви ло јед но тален то ва но, ново име – Радо мир Вучић. 
То је пле сач који рас по ла же мно гим свој стви ма потреб ним овој 
умет но сти: лако ћом у ско ко ви ма, сигур но шћу у подр шци и вео ма 
погод ном ста ту ром.“

Ста на Ђурић Клајн, Обно ва ‘Лабу до вог језе ра’, „Поли ти ка“,
22. V 1970.

„[...] у дру гом делу је он забли стао не само емо ци о нал ним треп та ји
ма, него и чуде сно лаким и хитрим ско ко ви ма, какви се рет ко виђа ју 
на нашој сце ни. Tиме је дока зао да је не само рав но пра ван парт нер 
глав не јуна ки ње, него и дора стао за нај сло же ни је балет ске задат
ке.“

Ста на Ђурић Клајн, Кру на два де се то го ди шњег рада,
„Поли ти ка“, 6. III 1976 – КАРМЕН 

 
„Сер ге ја је играо Радо мир Вучић, исти чу ћи лепо ту сво јих играч ких 
лини ја у соли стич ким део ни ца ма и сигур ност у дуе ти ма са про та го
нист ки њом, који су као лир ска ком по нен та пред ста ве били нај у пе ча
тљи ви ји.“

Мили ца Зај цев, Допри нос савре ме ном теа тру, „Бор ба“,
5. XII 1977 – КАТАРИНА ИЗМАИЛОВА `77

„Ромео Радо ми ра Вучи ћа је упра во имао ту сна гу, те је њего во оства
ре ње, у којем не тре ба зане ма ри ти пле сну ком по нен ту – сигур не 
окре те, висо ке ско ко ве са меким доско ци ма, вла да ње целим сцен
ским про сто ром – било коли ко стра стве но, толи ко и драм ски упе
ча тљи во.“

Мили ца Зај цев, Мај стор ство коре о гра фи је, „Бор ба“,
2. II 1979 – РОМЕО И ЈУЛИЈА

„Ипак, један балет ски умјет ник се пот пу но над вио над ције лом 
пред ста вом и довео је до гра ни ца нествар но сти: Ромео Радо ми ра 
Вучи ћа. Тешко је и опи са ти рије чи ма коли ки је тај про стор ни и зву
ков но миса о ни мир којег доно си са собом на сце ну овај изу зе тан 
играч. Ције ла њего ва игра и покре ти нису циљ сами себи, већ само 
пут ка откри ва њу јед ног знат но скри ве ни јег и дубљег сви је та. [...] 
Са сна гом која је гото во ибзе нов ска, про ди ре у има ги на ран живот 
неког изми шље ног јуна ка, да би га ожи вео и учи нио ствар ним.“

Ксе ни ја Зече вић, Носи о ци зву ка и покре та,
„Књи жев не нови не“, 10. II 1979 – РОМЕО И ЈУЛИЈА 

Лидија Пилипенко и Радомир Вучић,
БАХУС И АРИЈАДНА, 1972.

Милица Бијелић и Радомир Вучић,
РОМЕО И ЈУЛИЈА, 1979.
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„Радо мир Вучић као Бано вић Стра хи ња, дело вао је миса о но, 
пову че но, испо ља ва ју ћи дубо ке пат ње пре ва ре ног чове ка. Тех
нич ки изван ред но доте ра ном игром дао је уло гу која може оста
ти у сећа њу.“

Мира Сујић Вито ро вић, Дра ме и игра ри је, „Поли ти ка“,
8. IV 1981 – БАНОВИЋ СТРАХИЊА 

„Сла вље ник, Радо мир Вучић, иску сни мај стор балет ске сце
не, свој јуби леј је достој но обе ле жио, игра ју ћи Мар ка полет но и 
склад но, исти чу ћи пре фи ње ност пле сних лини ја и ско ко ва који 
карак те ри шу њего ву играч ку инди ви ду ал ност, што је и пре пу но 
гле да ли ште на кра ју пред ста ве ова ци ја ма поздра ви ло.“

Мили ца Зај цев, Јед но став на реше ња, „Бор ба“,
14. V 1985 – ОХРИДСКА ЛЕГЕНДА

„Радо мир Вучић, зала га њем, добром игром и убе дљи вом глу
мом, на које је бео град ска публи ка нави кла када је реч о овом 
врсном игра чу, доно си лик сер да ра Орло ви ћа.“

Мира Сујић Вито ро вић, Страст и изда ја, „Поли ти ка“,
23. IV 1986 – ЈЕЛИСАВЕТА

„Нај по тре сни ју кре а ци ју, у играч ком и у глу мач ком погле ду, дао 
је Радо мир Вучић, који је непра вед но прог на ног ста рог сер да ра 
Радо ша оди грао потре сно и пле ме ни то.“

Мили ца Зај цев, Осми шље на постав ка, „Бор ба“,
24. IV 1986 – ЈЕЛИСАВЕТА

„Радо мир Вучић, Отац хра ма, суге сти ван, одлич не поја ве, држао 
је у руци све кон це рад ње.“

Мира Сујић Вито ро вић, Шта се зби ло са при ма ба ле ри ном, 
„Поли ти ка“, 15. XII 1989 – САМСОН И ДАЛИЛА

 

„Непо гре ши ви парт нер и добар играч, Радо мир Вучић је Оца 
хра ма играо ауто ри та тив но и са изве сном мистич ном мир но
ћом.“

Мили ца Зај цев, Сам сон без косе, „Бор ба“,
18. XII 1989– САМСОН И ДАЛИЛА

Вишња Ђорђевић и Радомир Вучић,
КИНЕСКА ПРИЧА, 1975.

Боривоје Младеновић и Радомир Вучић,
РОМЕО И ЈУЛИЈА, 1970.



12
Иванка Лукатели, Соња Вукићевић и Радомир Вучић,

САМСОН И ДАЛИЛА, 1989.

Захваљујем се Свенки Савић и Милени 
Лесковац из СНПа, Милисанди Миловић и 

Зорану Максимовићу из ПМВа и Александри 
Милошевић и Гордани Степановић из МПУСа, на 

професионалној сарадњи и колегијалној подршци.

Пам ти мо, госпо до!

Наш вели ки умет ник, наш неза бо рав ни коле га, зве зда балет ске сце не, бес кра јан број вели чан стве них уло га   
то је био Раде Вучић.
Моје сећа ње на Раде та сеже у нека дру га чи ја вре ме на, мир ни ја, леп ша, неза бо рав на. Ушао је у балет ску салу, 

изу зет но гра ђен, скро ман, пле ме ни тог држа ња. Поло жио је руку на први балет ски штап, а погле ди целог ансам бла 
су се, за тре ну так, зау ста ви ли на њему. Био је вели ки од првог, првог тре нут ка.

И док данас раз ми шљам о Раде ту, сећам се да смо тада сви ми, њего ве буду ће коле ге, у њему виде ли изу зе тан 
тале нат и буду ћу балет ску зве зду, што се и оби сти ни ло. Убр зо је сви ма поста ло јасно да га и наш вели ки коре о граф 
Дими три је Пар лић пом но и непре кид но посма тра, осе ћа ју ћи да се у том мла дом чове ку кри је буду ћи вели ки умет ник. 

Са неве ро ват ном лако ћом ишао је из уло ге у уло гу, а парт нер ке су у њему пре по зна ле извр сног парт не ра, коме 
је бале ри на увек била на првом месту. До крај но сти осе ћа ју ћи при ма ба ле ри не са који ма је играо и имајући „слуха“ 
за њих, као ретко ко, он је чинио да су оне, кроз њего ве руке, поста ја ле и бива ле. 

Мно ге моје уло ге биле су нео дво ји во веза не за Раде та, оди грав ши са њим мно го, мно го пред ста ва. Али, ја сам 
данас захвал на суд би ни, која ми је доде ли ла ту сре ћу, и довољ но хра бро сти, да се у јед ном тре нут ку сво је кари је ре 
оти снем у коре о граф ски рад. Схва ти ла сам да, после мно гих годи на рада са тако моћ ним коре о гра фи ма, и ја могу, 
и тре ба, да поч нем да раз ми шљам као коре о граф. Поче так мог рада на кре и ра њу бале та био је обе ле жен стра хом и 
раз ми шља њем: ко је тај играч који може оди гра ти јед ног Бано вић Стра хи њу! Ко? Једи но  Раде Вучић. При сту па ње 
овој уло зи, за њега је било сат ка но од про ди ра ња у саму иде ју овог зна чај ног лика наше народ не пое зи је. Раде је 
ода гнао све моје стра хо ве, пока зав ши сву сво ју вели чи ну, као умет ни ка. Његов Бано вић Стра хи ња је био фасци нан
тан. Деси ло се чудо и, на Фести ва лу у Љубља ни, пред ста ва је изван ред но про шла, а ја сам зна ла коме тре ба да се 
захва лим, и као коле га, и као при ја тељ. Због тога сам и касни је у свом коре о граф ском раду има ла потре бу да Раде 
увек буде са мном, при су тан на про ба ма мојих бале та.

Као и мно ги наши балет ски умет ни ци, и Раде заслу жу је да се обез бе ди сећа ње на њега и његов рад, кроз које ће сви 
они и даље тра ја ти и живе ти. Балет ска умет ност заслу жу је да живи. И зато  чувај мо успомену на нашег Раде та Вучи ћа!

                                                                                                     
Лиди ја Пили пен ко

            при ма ба ле ри на, коре о граф, 
                                               нека да шњи директор

Бале та Народ ног позо ри шта у Бео гра ду и
  добит ник Наци о нал ног при зна ња 

за све у куп ни допри нос кул ту ри Репу бли ке Срби је

Сви наве де ни пода ци у каталогу поти чу из
доступ них архи ва Народ ног позо ри шта у Бео гра ду,

Срп ског народ ног позо ри шта и
Музе ја позо ри шне умет но сти Срби је.
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P. S. Са ово га све та, умет ни ку лави рин та и 
вечи том лута ли ци

Код тебе је све почи ња ло са кра јем, иако би тре ба ло са почет
ком балет ског уме ћа. Тај крај се дога ђао сва ко днев но и са сва
ким спу шта њем заве се, којих је било без број. Ти си лутао кроз 
ову балет ску умет ност, као кроз сно ве о њој. Ти си био музи ка и 
осе ћај. Позна ва ли смо те, неки од нас још од детињ ства, дели ли 
са тобом нешто нео бја шњи во и неу хва тљи во, свој стве но балет
ској умет но сти. Оста ћеш у нашим сећа њи ма као веч ни Принц, 
као неко ко нам је дат на поклон.

                                                                                  
Иванка Лукатели

примабалерина и балетски педагог,
добит ник Наци о нал ног при зна ња 

за све у куп ни допри нос кул ту ри Репу бли ке Срби је


