
НОВЕМБАР/ДЕЦЕМБАР 2017. ГОДИНА XIII, БРОЈ 110

ИЗДАЈЕ НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ У БЕОГРАДУ

Све ча ним про гра мом на Вели кој 
сце ни, у окви ру којег су доде
ље на годи шња при зна ња за 
умет нич ке и рад не резул та те, 
Народ но позо ри ште у Бео

гра ду про сла ви ло је 22. новем бра 149. 
годи на посто ја ња.

Поздра вља ју ћи при сут не, 
управ ник Дејан Савић, изме ђу 
оста лог, је иста као да је Народ
но позо ри ште изме ђу два Дана 
позо ри шта оства ри ло вео ма 
запа же не резул та те на које „сва
ко од нас може да буде поно сан“.

„Наци о нал ни теа тар, као 
држав на уста но ва, пра ти све 
интен ци је, одно сно наме ре 
Вла де Репу бли ке Срби је да уве де 
ред и да, нека ко, систе ма ти зу је наше 
редов не и послов не делат но сти. Када 
је рече но да напра ви мо систе ма ти за
ци ју, ми смо то ура ди ли тако што смо 

сма њи ли 111 места. На то тре ба још 
да се ура чу на неких три де се так 
рад них места која су оста ла пра зна 
зато што мно ги од наших в е л и 
ка на, при ја те ља и коле

га, нису више 

с а нама или су 
оти шли из позо ри шта 

по неком дру гом осно
ву. Ми смо сада, што се 

тиче запо сле них, на јед
ном исто риј ском мини му му. Но, 
упр кос томе, не дозво ља ва мо да 

се она два основ на посту ла та које смо зацр та ли 
на било који начин нару ше или неис по шту ју”, 
рекао је Савић.

Пре ма њего вом мишље њу, реч је о нај ви
шем умет нич ком нивоу и оби му про дук ци је од 
две пред ста ве днев но.

„Али, то није зато што смо ми тако сми
сли ли да тре ба, него зато што ми има мо 
публи ку за то, зато што има мо капа ци
те те, зато што је Бео град град са више од 

два мили о на ста нов ни ка и зато што смо ми 
нај ве ћа и, можда, нај ва жни ја наци о нал на уста
но ва кул ту ре“, обја снио је Савић и наја вио да ће 
теа тар, у том прав цу „тако наста ви ти и убу ду ће“.

Он је подр жао изград њу нове кон церт не 
дво ра не на Ушћу, јер то води и ка „оства ре
њу нашег циља“ да уме сто Ста клен ца на Тргу 
Репу бли ке буде подиг ну та нова згра да Наци
о нал ног теа тра што ће, уве рен је, у наред ном 
пери о ду бити један од при о ри те та држа ве, гра
да и ресор ног мини стар ства.

(наставак на стр. 2 и 3)

НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ У БЕОГРАДУ ОБЕЛЕЖИЛО 149. ГОДИНА ПОСТОЈАЊА

Приоритет је висок уметнички ниво
ве ча ним про гра мом на Вели кој 
сце ни, у окви ру којег су доде
ље на годи шња при зна ња за 
умет нич ке и рад не резул та те, 
Народ но позо ри ште у Бео

гра ду про сла ви ло је 22. новем бра 149. 
годи на посто ја ња.

Поздра вља ју ћи при сут не, 
управ ник Дејан Савић, изме ђу 
оста лог, је иста као да је Народ
но позо ри ште изме ђу два Дана 
позо ри шта оства ри ло вео ма 
запа же не резул та те на које „сва
ко од нас може да буде поно сан“.

„Наци о нал ни теа тар, као 
држав на уста но ва, пра ти све 
интен ци је, одно сно наме ре 
Вла де Репу бли ке Срби је да уве де 
ред и да, нека ко, систе ма ти зу је наше 
редов не и послов не делат но сти. Када 
је рече но да напра ви мо систе ма ти за
ци ју, ми смо то ура ди ли тако што смо 

сма њи ли 111 места. На то тре ба још 
да се ура чу на неких три де се так 
рад них места која су оста ла пра зна 
зато што мно ги од наших в е л и 
ка на, при ја те ља и коле

га, нису више 

с а нама или су 
оти шли из позо ри шта 

по неком дру гом осно
ву. Ми смо сада, што се 

тиче запо сле них, на јед
ном исто риј ском мини му му. Но, 
упр кос томе, не дозво ља ва мо да 

се она два основ на посту ла та које смо зацр та ли 
на било који начин нару ше или неис по шту ју”, 
рекао је Савић.

Пре ма њего вом мишље њу, реч је о нај ви
шем умет нич ком нивоу и оби му про дук ци је од 
две пред ста ве днев но.

„Али, то није зато што смо ми тако сми
сли ли да тре ба, него зато што ми има мо 
публи ку за то, зато што има мо капа ци
те те, зато што је Бео град град са више од 

два мили о на ста нов ни ка и зато што смо ми 
нај ве ћа и, можда, нај ва жни ја наци о нал на уста
но ва кул ту ре“, обја снио је Савић и наја вио да ће 
теа тар, у том прав цу „тако наста ви ти и убу ду ће“.

Он је подр жао изград њу нове кон церт не 
дво ра не на Ушћу, јер то води и ка „оства ре
њу нашег циља“ да уме сто Ста клен ца на Тргу 
Репу бли ке буде подиг ну та нова згра да Наци
о нал ног теа тра што ће, уве рен је, у наред ном 
пери о ду бити један од при о ри те та држа ве, гра
да и ресор ног мини стар ства.



2 ПОЗОРИШНЕ НОВИНЕ НОВЕМБАР/ДЕЦЕМБАР 2017.

ПОХВА ЛЕ

Jавне Похва ле, одлу ком Управ ног одбо ра, доби ли су Игор 
Вук Тор би ца, Бојан Кри во ка пић, Ана ста сиа Ман дић, Нела 

Миха и ло вић, Кали на Кова че вић, Лепо мир Ивко вић, Сена 
Ђоро вић, Дра ган Нико лић, Небој ша Кун да чи на, Алек сан дар 
Срећ ко вић, Дејан Кар ле чик, Зоран Кара јић, Ната ли ја Игњић, 
Нема ња Кон стан ти но вић, Тара Манић и Милош Голу бо вић 
(дирек ци ја Дра ме), Ива на Дра гу ти но вић Мари чић, Орке
стар Опе ре, Хор Опе ре, Ана Гри го ро вић, Бра ни сла ва Пља
скић, Ђор ђе Стан ко вић, Вук Зекић, Дра гу тин Матић, Небој

ша Бабић и Урош Јовић 
(дирек ци ја Опе ре), Tay
lor Alli ster Clow, Михај ло 
Сте фа но вић, Mar garyta 
Che ro muk hi na и Нада 
Ста ма то вић (дирек ци ја 
Бале та), Горан Мило
ше вић, Зоран Јан ко вић, 
Божи дар Петро вић, 
Сла ђа на Костић, Јова на 
Јела ча, Дани је ла Попо
вић, Дра ган Антић, 
Мило рад Пан те лић, 
Дејан Ага то но вић, Гор

да на Митић, Мир ја на Мило ше вић, Суа да Аго вић, Дра га на 
Дрљић, Мими ца Роко, Дими три је Ради но вић, запо сле ни на 
посло ви ма Помоћ ни рад ник у Деко ра те ри ма, Зоран Ста но
је вић, Срђан Пуше љић, Весна Бје ла ди но вић, Дра ган Ђук нић, 
Мар ко Дукић, Бран ко Пери шић,Дејан Раден ко вић, Деси мир 
Лукић и запо сле ни у Гру пи Маска (сек тор Тех ни ке), Гор
да на Ота ше вић, Зоран Петро вић, Саша Бузу ро вић, Урош 
Милен ко вић, Сан дра Михал ков, Фати ма Ахме то вић, Сил
ва на Петро вић, Мина Мато вић, Зоран Коса но вић, Дра ган 
Илић, Пре драг Радић, Дејан Павло вић, Љуби сав Петро вић 
и пост хум но Вла до Огње но вић (Сек тор струч них и општих 
посло ва). 

ПЕН ЗИ О НЕ РИ

Ове годи не у заслу же ну пен зи ју смо испра ти ли глум це 
Радо ва на Миља ни ћа и Пре дра га Миле ти ћа, дирек то ра 

сек то ра Тех ни ке Мила на Мар ко ви ћа, коор ди на то ра посло ва 
јав них набав ки Алек сан дра Пали ју, чла но ве Хора Мило ра да 

Маној ло ви ћа и Или ју 
Нико ли ћа, деко ра те
ра Исме та Сијер чи
ћа, кре а то ра сцен ске 
маскемасјто ра спе
ци ја ли сту Дра го љу ба 
Јере ми ћа, мај сто ра 
за одр жа ва ње деко ра 
и опре ме Ивка Мар
ко ви ћа, гар де ро бе ра 
Ради во ја Ђур ђе ви

ћа, музи ча ра – заме ни ка вође кон тра ба са Мари ја Бело ти ја, 
рефе рен такоор дин то ра у слу жби за без бед ност и зашти ту 
од пожа ра Вла ду Огње но ви ћа (пре ми нуо 30. окто бра ове 
годи не), рефе рен та за комер ци јал не посло ве Тама ру Костић 
и бин ског мај сто ра Гра ди ми ра Стој ко ви ћа.  

ЗЛАТ НЕ ЗНАЧ КЕ

Тра ди ци о нал но при зна ње за две деце ни је анга жма на у 
Народ ном позо ри шту ове годи не су доби ли прва ки

ња Дра ме Љиља на Бла го је вић, прва ки ња Опе ре Ната ша 
ЈовићТри вић, соли сти Бале та Јован Весе ли но вић, Оли ве ра 
Гаври ловСто јиљ ко вић и Ната ша Нај ман, извођaч музич
ког дела 1вођа гру пе вио лон че ла Сини ша Јова но вић, опе р
ски соли ста Алек сан дра Ста мен ко вић, чла но ви Хора Милан 
Чиво вић, Мире ла Чубра, Мари на Ђор ђе вић, Ната ша Томић, 
Биља на Трм чићСте фа но вић и Милан Вран ко вић, сарад ник 
за посло ве без бед но сти и здра вље на раду Све то зар Босић, 
тех ни чар за изра ду деко ра Татја на Секу лић Јова но вић,  мај
стор за изра ду и одрж.деко ра и опре метапе тар Ненад Ста
ној ло вић, моде лар кости мамај стор спе ци ја ли ста Дре на Дри
нић, помоћ ни рад никмај сто ри сце не Дра ган Жива но вић и 
гар де ро бер Татја на Лукић.

НАСТАВАК СА НАСЛОВНЕ СТРАНЕ

 „Има мо сна жну подр шку 
и мислим да ће то у наред ном 
пери о ду бити један од при о ри
те та и ове држа ве и Гра да Бео

гра да, а самим тим и наш при о
ри тет. Мислим да Кућа, као што 
је Народ но позо ри ште тре ба 
да доби је још јед ну сце ну. Неће 

то бити сце на само за Опе ру и 
Балет, то ће бити дво ра на у којој 
ће се игра ти и драм ске пред ста
ве“, пре ци зи рао је Савић.

После „Хин ке ма
на“, у којем је 
за меа страл но 
тума че ње Мај
сто ра цере мо ни

је, зимус на Вели кој сце ни, дожи
вео више ми нут не бур не ова ци је 
бео град ске публи ке, један од нај
бо љих загре бач ких глу ма ца сред
ње гене ра ци је Озрен Гра ба рић 
поно во је госто вао у Народ ном 
позо ри шту. Ово га пута, сре ди
ном новем бра, пред ста вио се 
моноопе ром „Днев ник јед ног 
луда ка“, ура ђе ној по крат кој при
чи Нико ла ја Васи ље ви ча Гого ља, 
у режи ји Мари ја на Нећа ка, који 
је и аутор музи ке и сце но гра фи
је. За уло гу у том камер ном спек
та клу, у тра ја њу од сат вре ме на, 
који кроз музи ку, видео и драм
ско изво ђе ње истра жу је изви то
пе ре ну пер цеп ци ју све та јед ног 
чинов ни ка којег дру штво мар
ги на ли зу је и отпи су је као непо
жељ ног, овај ван се риј ски глу
мац осво јио је више награ да на 
разним фести ва ли ма у реги о ну, а 
од публи ке, на Сце ни „Раша Пла
о вић” поно во је добио више ми
нут не ова ци је. Заслу же но. 

„Да, било је фено ме нал но, 
уоста лом, као и сва ки пут кад 
госту јем у Бео гра ду. Овде увек 
вла да јед на пра ва позо ри шна 
атмос фе ра, то су људи који воле 
теа тар. Бео град је био и остао 

истин ски позо ри шни цен тар у 
који бих волео чешће да дола зим, 
не само да играм, него и да пра
тим раз не ства ри које се ту дога
ђа ју”, каже Гра ба рић у раз го во ру 
за „Позо ри шне нови не“.

Гого ље ва при по вет ка не ана
ли зи ра болест у меди цин ском 
сми слу, већ про пи ту је дру штво 
у коме поје ди нац поку ша ва 
да про на ђе сми сао соп стве ног 

посто ја ња, дру штве ног поло жа ја 
и вла сти тог иден ти те та. На луци
дан начин, кроз лите рар но пер
фект не, меди цин ски уве р љи ве и 
песнич ки опој не опи се Попри

шчи но ве боле сти, гово ри се о 
боле сти дру штва и под се ћа нас 
да смо сви ми, запра во, у некој 
врсти суко ба са ствар но шћу. 

„Ми живи мо у јед ном све ту 
без пара ме та ра, без ика квих пра
ви ла. Види мо да су неки људи на 
висо ким дру штве ним лестви ца
ма, иако то ни по чему нису заслу
жи ли. У таквим окол но сти ма, 
нор мал но је да се неки поје ди нац 
пита: „Ок, у реду, али зашто сам 
ја ту, а они тамо?“. Ово је јед на 
фено ме нал на ана ли за шизо фре
ни је, не само поје дин ца, него дру
штва уоп ште“, твр ди Гра ба рић и 
оце њу је да Гого ље ва при ча, упр
кос вре мен ској дис тан ци од када 
је напи са на, савр ше но коре спон
ди ра са дана шњим вре ме ном. 

Током доса да шње кари је ре, 
на само њему свој ствен начин 
– мај стор ски и бри љант но, оди
грао је низ вели ких позо ри шних 
јуна ка, укљу чу ју ћи и Ибзе но вог 
Пер Гин та који се, као и поме ну
ти јунак ове Гого ље ве при че, бави 
пита њем: „Ко сам, у ства ри, ја“? 

Да ли се и Озрен бави пита
њем ко је, у ства ри он? 

„Волео бих да будем сва ка кав. 
Међу тим, а надам се да то неће 
да зву чи пре тен ци о зно, ја сам, 
пре све га, глу мац. Овај посао је, 
запра во, истра жи ва ње људ ског 
иден ти те та кроз раз не лико ве. 
У мно ги ма од њих, успео сам да 

РАЗ ГО ВОР С ПОВО ДОМ | ОЗРЕН ГРА БА РИЋ

Волео бих да заи грам у

Култура је увек била
и биће нешто што

може да нас инспирише,
за разлику од политике и
политичара. Они не могу
да нас инспиришу. Могу
само да нас живцирају. У
овом времену, када погле
дамо владаре неких од
највећих земаља света
и највећих војних сила,
попутТрампа,илиПути
на, схватимо да је реч о
људима који немају садр
жај. Њихов једини садр
жај јепопулизам,односно
како да добију што више
гласача.
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Музеј Народног позоришта у Београду. Tел: 328 44 73

ДЕЦЕМБАР 2017.
ИЗЛОЖБЕ

• ПРВА ПОСТАВКА 
аутор Зорица Јанковић

• ГОРДАНА ЈЕВТОВИЋ МИНОВ 
ПРИМАДОНА И ПРОФЕСОР

аутор Драган Стевoвић

• ИЗЛОЖБА – OTВАРАЊЕ
14. 12 | 18.30

25 ГОДИНА ОД ПРЕМИЈЕРЕ – КИРЈАЊА И ДОН КАРЛОС
Аутори изложбе Јелица Стевановић и Драган Стевовић

Тако ђе, Савић се осврнуо и на 
рекон струк ци ју Ђумур ка не, прве 
позо ри шне згра де у Срби ји, која 
данас као таква не посто ји, али 
посто је њени теме љи 

Он је под се тио да ће током 
2018. и 2019. бити обе ле же но 150 
годи на од осни ва ња Народ ног 
позо ри шта, а 2020. годи не век од 
уста но вље ња Опе ре Народ ног 
позо ри шта.

„Жели мо да пред ста ви мо оно 
нај бо ље што има мо, да пре ми јер
но изво ди мо дела дома ћих ауто ра 
и потвр ди мо сво је важно и доми
нант но место у срп ској кул ту ри. 
Веру јем да ће то бити пери од којег 
ћемо се касни је вео ма радо сећа
ти“, пору чио је управ ник Народ ног 
позо ри шта.

На све ча но сти су доде ље не 
Годи шње награ де Народ ног позо
ри шта, Пла ке та НП, Јав не похва ле 
за резул та те у раду, Злат не знач ке 
за 20 годи на рада и Пове ље рад ни
ци ма који су оти шли у пен зи ју.

Награ да „Раша Пла о вић“, 
која афир ми ше нај ве ће вред но
сти позо ри шне глу ме на под
руч ју Бео гра да у позо ри шној 
сезо ни 2016/2017, уру че на је прва
ки њи Дра ме Олги Ода но вић, 

(за улоге Матрјоне у представи 
„Царство мрака“, у режији Игора 
Вука Торбице и Мајке Југовића 
у представи „Царство небеско“ у 
режији Јернеја Лоренција), којој 
је при па ла и Пла ке та Народ ног 
позо ри шта на пред лог управ ни ка, 
а одлу ком Управ ног одбо ра, као и 
Награ да НП за нај бо ља инди ви ду
ал на пре ми јер на умет нич ка оства
ре ња у окви ру репер то а ра наци о
нал ног теа тра.

Ода но ви ће ва је рекла да је 
више пута иза шла на обе сце не 
Наци о нал ног теа тра, али да јој је 
ово га пута било нај те же, као и да 
јој при зна ња матич не куће јако 
зна че.

Она је иста кла изван ред не 
резул та те Народ ног позо ри шта у 
послед ње две годи не захва лив ши 
на томе дирек то ру Дра ме Жељ ку 
Хуба чу, као и сво јим коле га ма без 
којих, како је иста кла, не би могла 
ништа да напра ви на сце ни.

После „Жан ка Сто кић“ и 
„Љубин ке Бобић“, Награ да „Раша 
Пла о вић“ за њу пред ста вља вели ку 
одго вор ност.

При зна та глу ми ца при ми ла 
је награ ду из руку Деја на Сави ћа, 
док јој је дело ака дем ског сли ка ра 

Душа на Ради ши ћа уру чио пред
сед ник Општи не Уб Алек сан дар 
Дам ња но вић.

Нај бо љом пред ста вом у сезо ни 
2016/2017. про гла ше на је Пучи ни
је ва опе ра „Ђани Ски ки“ у режи ји 
Ане Гри го ро вић, а за нај бо ља иди
ви ду ал на пре ми јер на умет нич ка 
оства ре ња награ ђе ни су прва ки ње 
Дра ме Душан ка Сто ја но вић Глид и 
Ната ша Нин ко вић и првак Дра ме 
Игор Ђор ђе вић, солист ки ња Опе
ре Дубрав ка Фили по вић и првак 
Опе ре Ненад Јако вље вић.

Награ да Народ ног позо ри шта 
за изу зет но зна ча јан уку пан умет
нич ки и рад ни допри нос доде ље на 
је кор ди на то ру посло ва про дук ци је 
Мило ра ду Јова но ви ћу и уред ни ку 
WEB сај та Мико ја ну Без бра ди ци.

У окви ру све ча но сти, управ ник 
Савић је доде лио и три сре бр ња ка 
Народ ног позо ри шта који су уру
че ни солист ки ња ма Бале та Паши 
Мусић и Мари ји Вје шти ци Сто ја
ко вић, те прва ки њи Опе ре Ната ши 
Јовић Три вић.

Осим Олге Ода но вић, Пла ке ту 
пово дом зна чај них актив но сти у 
раду Народ ног позо ри шта добио је 
и Хотел „Метро пол“.

M.Б.

Народ ном позо ри шту

пре по знам себе, како у мана ма, 
тако и у врли на ма“, вели наш 
саго вор ник и каже да је позо ри
ште за њега „про стор у којем тра
га за сло бо дом“. 

„Са дру ге стра не, сло бо да је, 
онда, нека ква потра га за исти ном. 
У позо ри шту се осе ћам попри
лич но сигур но. Теа тар није настао 
да би кри ти ко вао власт, нити да је 
хва ли. Он је ту да поста вља пита
ња. Позо ри ште има про све ти тељ
ску уло гу која је пуно јача од било 
које индок три на ци је јер под сти
че инди ви ду ал ца, овог или оног, 
да раз ми сли”, сма тра Гра ба рић, 

који је годи на ма члан Драм ског 
каза ли шта  „Гаве ла”. 

На кра ју раз го во ра, волео 
би, каже, да јед ног дана заи гра 
и у некој од буду ћих про дук ци ја 
Народ ног позо ри шта у Бео гра ду. 
Али, то не зави си само од њега.

„Да, нарав но. Ја бих то стра
шно волео, то „мије ша ње” међу 
нама. Био бих вео ма сре ћан када 
би то поче ло да се дога ђа. Но, за 
тако нешто, осим нов ца, тре ба 
вам и подр шка поли ти ке која, 
очи то, опет жели да раз два ја, као 
што је то ради ла веко ви ма. Дакле, 
жеља посто ји. Виде ће мо…”

Мико јан Без бра ди ца

ОБНО ВЉЕН УГО ВОР

Народ но позо ри ште у Бео гра ду обно ви
ло је 10. новем бра Уго вор о спон зор ству 

са ком па ни јом Hyundai Srbi ja д.о.о, овла шће
ним дистри бу те ром Hyundai ауто мо би ла за 
Срби ју. Уго вор, који су пот пи са ли управ ник 
Народ ног позо ри шта у Бео гра ду Дејан Савић 
и дирек тор те углед не ком па ни је, госпо дин 
Славц Хабич, обно вљен је на наред них годи
ну дана. У окви ру те сарад ње, Наци о нал ном 
теа тру је на кори шће ње усту пљен ауто мо
бил мар ке Hyundai elantra, а кљу че ве од кола, 
Хабич је уру чио Сави ћу на при год ној све ча
но сти, одр жа ној на Вели кој сце ни. Цере мо
ни ји су при су ство ва ли заме ник управ ник Народ ног позо ри шта 
Алек сан дар Ста ма то вић и дирек тор мар ке тин га Hyundai Srbi ja 
Анђел ка Брзу ља.

М.Б.

ПИН ГО ВИ ЋЕ ВА ПОЕ ЗИ ЈА

Про мо ци ја зби р ке песа ма „Да 
ништа при знао не бих“, чији 

је аутор глу мац Народ ног позо ри
шта Борис Пин го вић, одр жа на је 6. 
новем бра на Сце ни „Раша Пла о вић“. 
Пин го ви ће ва нај но ви ја, дру га по реду, 
зби р ка песа ма, одра жа ва јед ну пома ло 
тужну сли ку све та, али она се над вла
да ва дис крет ним хумо ром, само и ро
ни јом, а поне кад и гро те ском.

М.Б. 

ПРОМОЦИЈА
7. 12 | 13.00
Музички спот састава Дуо Модерато и вокалне групе Константин

ДОДЕЛА НАГРАДЕ
14. 12 | 12.00
Годишња Награда Фондације „Ружица Сокић“

ИЗЛОЖБА – OTВАРАЊЕ 
14. 12 | 18.30
25 ГОДИНА ОД ПРЕМИЈЕРЕ – КИР ЈАЊА И ДОН КАРЛОС

ОТВОРЕНА ВРАТА
23. 12 | 12.00

ЈУБИЛЕЈ 
21. 12 | 12.00
50.број публикације за уметничку игру СТЕПАРТ

КОНЦЕРТИ
27. 12 | 18.00 
Новогодишњи концерт на жицама 
Галина Ђорђевић, виолина ; Соња Радојковић, клавир 

КОНЦЕРТИ – ФМУ у Музеју 
11.12 | 18.00
Студијски програм за виолину, класа Мадлен Стокић-Васиљевић

15.12 | 18.00 
Дуо гитара Никола Коровљев и Богдан Благојевић, 
класа Вера Огризовић

21.12 | 18.00 
Студијски програм за виолину, класа Маја Јокановић

23.12 | 18.00  
Студијски програм за виолину, класа Ивана Аћимоски-Жикић

25.12 | 18.00  
Студијски програм за виолину, класа Марија Шпенглер Марковић 

ЧИТАЛИШТЕ–ПОЗОРИШТЕ 
8. 12 | 19.30 
Бранислав Нушић, ПРИПОВЕТКЕ ЈЕДНОГ КАПЛАРА, 
у извођењу драмског уметника Зорана Ћосића и Нине Ћосић (обоа) 

25. 12 | 19.30 
Бранислав Нушић, ПРИПОВЕТКЕ ЈЕДНОГ КАПЛАРА, 
у извођењу драмског уметника Зорана Ћосића и Нине Ћосић (обоа)
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ТРИ ЈУМФ У УЖИ ЦУ

На 22. Југо сло вен
ском позо ри шном 

фести ва лу у Ужи цу „Без 
пре во да“, Народ ном 
позо ри шту у Бео гра
ду при па ле су чети ри 
награ де. Већи ном гла
со ва струч ног жири ја, 
Награ да „Арда ли он“ 
за нај бо љу пред ста ву 

доде ље на је Чехо вље вом „Ива но ву“, у режи ји Татја не Ман дић 
Риго нат.„Арда ли он“ за нај бо љу жен ску уло гу доби ла је Хана 
Сели мо вић за уло гу Саше, а „Арда ли он“ за нај бо љу мушку уло
гу  Пре драг Ејдус за уло гу Шебељ ског, обе у „Ива но ву“, који је 
са оце ном 4,75 нај бо ља пред ста ва и по оце ни публи ке.

М.Б.

САВИЋ У СОФИ ЈИ

Истак ну ти срп ски музич ки умет ник, 
дири гент Дејан Савић, успе шно је 

насту пио са Софиј ском фил хар мо ни јом у 
сали „Бул га ри ја“, изво де ћи изу зет но зах
те ван про грам, у скла ду са висо ким ниво
ом овог рено ми ра ног европ ског орке стра. 
Поред Раве ловог „Вал са“ и сви те „Петру
шка“ Стра вин ског, соли ста у попу лар ном 
Моцар то вом кон цер ту за кла вир и орке стар 
бр. 21 била је проф. Миле на Моло ва, дуго
го ди шњи врхун ски умет ник и педа гог. Кон
цер ти Софиј ске фил хар мо ни је пре но се се и 

ужи во путем интер не та. Кон цер ту је при су ство вао Њ.Е. г. Вла
ди мир Ћур гуз, амба са дор Срби је у Софи ји, са којим је мае стро 
Савић, сада у свој ству Управ ни ка Народ ног позо ри шта у Бео
гра ду, раз мо трио могућ но сти побољ ша ња сарад ње на пољу 
кул ту ре изме ђу два глав на гра да и држа ве.

Р.П.Н. 

ТАМАШ У „ФИЛО ЗОФ СКОМ ТЕА ТРУ”

Фило зоф ски теа тар ће 9. децем бра уго сти ти мађар ског 
фило зо фа, диси ден та и писца Г. М. Тама ша, који ће на 

Сце ни „Раша Пла о вић” (20,30) одр жа ти пре да ва ње под нази
вом „Фаши зам и рево лу ци ја“. Кар те се могу купи ти по цени од 
200 дина ра на бла гај ни Народ ног позо ри шта у Бео гра ду.

Р.П.Н.

ТАР БУК НАЈ БО ЉИ У ВАРА ЖДИ НУ

Гра фич ки уред ник и дизај нер Народ
ног позо ри шта у Бео гра ду Јован Тар

бук ово го ди шњи је добит ник Награ де 
„Горан Мер каш“ за нај бо љи пла кат на 
Петом бије на лу каза ли шног пла ка та у 
Вара жди ну. При зна ње му је при па ло за 
пла кат пред ста ве „Вене ци јан ке“, у режи ји 
Нена да Тодо ро ви ћа и изво ђе њу ансам
бла Народ ног позо ри шта у При шти ни, 

са седи штем у Гра ча ни ци. Аутор изло жбе Мари јан Вар ја чић 
под се тио је, изме ђу оста лог, да је Тар бук изла гао на сва чети ри 
доса да шња бије на ла и оце нио да су се њего ва оства ре ња у пла
ка ту и неким дру гим обли ци ма дизај на афир ми са ла не само у 
Срби ји и Хрват ској, него и у Евро пи.

Р.П.Н.

СПО РА ЗУМ СА САРА ЈЕ ВОМ

Управ ник Народ ног позо ри шта у Бео гра ду Дејан Савић 
и дирек тор Народ ног позо ри шта Сара је во Мари је ла 

Хашим бе го вић пот пи са ли су 10. новем бра у Скуп шти ни гра
да Бео гра да Спо ра зум о сарад њи који је скло пљен за 2018. 
годи ну, са могућ но шћу про ду же ња, а одно си се на раз ме ну 
про грам ских пред ста ва. Прва пред ста ва са којом ће Народ но 
позо ри ште Сара је во госто ва ти у Бео гра ду биће балет „Омер 
и Мери ма“, у режи ји и коре о гра фи ји Беле ме ЧечоБакрач, на 
музи ку Ђела Јуси ћа, по либре ту Гра ди ми ра Гоје ра.

М.Б.

Моцар то ва опе
ра „Дон Ђова
ни“, ура ђе на у 
копро дук ци ји 
са Опе ром и 

теа тром „Мадле ни а нум“, пре ми
јер но је изве де на са вели ким успе
хом на Дан Народ ног позо ри шта, 
22. новем бра, под дири гент ском 
упра вом и у режи ји гости ју из Ита
ли је  Мар ка Бое ми ја и Албер та 
Три о ле. Нарав но, успех није изо
стао ни неко ли ко дана касни је, 28. 
новем бра, када је пре ми је ра одр жа
на и у Зему ну, на сце ни „Мадле ни а
ну ма“. Наслов ну ролу, на оба изво
ђе ња, певао је Вла ди мир Андрић, 
а уло ге су оства ри ли и Алек сан дар 
Манев ски (Комен да то ре), Сне
жа на Сави чић Секу лић/ Алек сан
дра Петр о вић (Дона Ана), Мар ко 
Жив ко вић/ Сте ван Кара нац (Дон 
Ота вио), Иван ка Рако вић Крсто
но шић/ Алек сан дра Ста мен ко вић 
Гар си ја (Дона Елви ра), Дра го љуб 
Бајић/ Вук Матић (Лепо ре ло), 
Гаври ло Рабре но вић/ Мар ко Пан
те лић (Мазе то) и Софи ја Пижу
ри ца/ Неве на Матић (Цер ли на). У 
интер вјуу за „Позо ри шне нови не“, 
ура ђе ном неко ли ко сед ми ца уочи 
пре ми је ре, мае стро Бое ми је при
чао о томе зашто је „Дон Ђова ни“ 
толи ко спе ци фи чан, шта га чини 
раз ли чи тим у одно су на дру ге опе
ре, шта је то што је посеб но у њего
вој пар ти ту ри...

  Мај стор ски вла да ју ћи тра гич-
ним и комич ним ситу а ци ја ма, 
поје ди нач ним и зајед нич ким 
при зо ри ма те вокал ним и 
инстру мен тал ним део ни ца ма, 
Моцарт је, како је сам гово-
рио, ком по но вао сво ју нај о-
збиљ ни ју опе ру, коју је нешто 
касни је фило зоф Кјер ке гор 
опи сао као „дело без мане, 
непре ки ну то савр шен ство”. 
Како Ви про фе си о нал но али 
и интим но, дожи вља ва те то 
ремек-дело које већ више 
од два века осва ја публи ку 
широм све та?
„Дон Ђова ни“, који се сма

тра и роман тич ном и нео кла сич
ном опе ром, заи ста пред ста вља 
нешто посеб но. Тако је спе ци фи
чан, а опет, и тако раз ли чит и због 
тога га ја дефи ни тив но укљу чу јем 
у сво јих десет оми ље них опе ра. 
Сплет лико ва је тако зади вљу ју
ћи да мора иза зва ти инте ре со ва
ње код дири ге на та који су рође ни 
у роман ти чар ском пери о ду. У тој 
опе ри се нала зи пот пу но музич ко 
савр шен ство, као и баланс изме ђу 
ари ја и дуе та, тако да је за дири
ген та пот пу но зади вљу ју ће посма
тра ти како се тем по стал но мења. 
Нарав но, може те дири го ва ти и по 
истом так ту, а то је после ди ца тога 

што је у Моцар то во вре ме, када 
није било дири ге на та, сам орке стар 
могао да мења тем по без дири ген
то вог упут ства. Начин на који је 
Моцарт то сме стио у ток музи ке је 
заи ста пот пу но зади вљу ју ћи. Тако
ђе, желим да поме нем и јед ну ствар 
веза ну за фина ле где је Моцарт 
кори стио три раз ли чи та мала орке
стра на сце ни и, иако сва ки сви ра у 
раз ли чи том тем пу, сва три се спа
ја ју и ства ра ју неку врсту сте ре о
фо нич ног зву ка. Ово нам довољ
но гово ри, с обзи ром да је то тада 
било пот пу но непо зна то, коли ко 
је Моцарт био раз ли чит од дру гих 
ком по зи то ра свог вре ме на. Тако
ђе, зади вљу ју ћа је и упо тре ба соло 
инстру ме на та, наро чи то дувач ких, 
као што је тру ба. Чим оне поч ну да 
сви ра ју, при ме ћу је се да дола зи до 
про ме не у музи ци.

  Исто се деша ва и у вели ком 
фина лу са Комен да то реом, 
када се земља отво ри и он 
вуче Дон Ђова ни ја са собом у 
пакао...
Сим бо лич но је то што Дон 

Ђова ни не пру жа ника кав отпор, 
зато што је спре ман да при хва
ти сво ју суд би ну. Он је одлу чио 
да умре и нико, сем њега, не може 
доне ти такву одлу ку у њего во име, 
чак и по цену одла ска у пакао... 
Дакле, у поје ди ним момен ти ма 
посто ји нешто што ме под се ћа на 

упо тре бу лајт мо ти ва у Ваг не ро вој 
музи ци, иако не посто ји посе бан 
лајт мо тив у сми слу мело ди је који 
би при па дао одре ђе ном лику. У 
сва ком слу ча ју, посто је одре ђе
не музич ке ћели је. Оне могу бити 
инстру мен тал не, скри ве не, а могу 
се нала зи ти и у рит му зато што је 
он апсо лут но нео п хо дан ради опи
си ва ња лико ва. Посто ји вели ки 
број див них карак те ри сти ка ове 
пар ти ту ре који се не могу раз у ме ти 
при првом слу ша њу, наро чи то ако 
је публи ка саста вље на од људи који 
нису музи ча ри. Нарав но, за музи
ча ра је пра во задо вољ ство про на ћи 
све ове карак те ри сти ке, док је за 
оне, који нису музи ча ри, зади вљу
ју ће то како при хва та ју и осе ћа ју 

све оно што се дога ђа на сце ни, 
чак, иако не зна ју на који начин је 
Моцарт то учи нио могу ћим.

  Либре ти ста Лорен цо да Пон те 
као и Моцарт сма тра ли су да 
је ово весе ла, комич на опе ра. 
С обзи ром на то да се смрт 
сусре ће и на почет ку и на кра-
ју дела, да ли је пре ма Вашем 
мишље њу, „Дон Ђова ни” – 
тра ге ди ја или коме ди ја?
Због тога што посе ду је савр

ше ну рав но те жу изме ђу коме ди је 
и тра ге ди је, вео ма је тешко рећи 
да ли је „Дон Ђова ни“ више јед
но или дру го. Али, кад погле да те 
да на почет ку опе ре пише „ dram
ma gio co so”, одно сно „раз и гра
на дра ма“, схва ти ће те да је 
Моцарт успео да нађе 
јед ну неве ро ват ну и 
савр ше ну рав но те
жу изме ђу коме ди је 
и тра ге ди је, одно сно 
успео је да пред ста
ви живот. Нарав но, 
живот није пот
пу но црн или 
бео, али може 
бити раз

и гран и болан у исто вре ме или у 
раз ли чи тим момен ти ма. Дакле, 
оно што је посеб но сјај но у овој 
пар ти ту ри је то што је Моцарт 
успео да спо ји еле мен те тра ге ди је 
(на почет ку и на кра ју опе ре има мо 
смрт) и коме ди је. Вео ма је инте ре
сант но да је дуго, а наро чи то почет
ком про шлог века, Малер, на при
мер, дири го вао ову опе ру у Бечу без 
фина ла. С обзи ром на то да се она 
завр ша ва Дон Ђова ни је вом смр ћу, 
рав но те жа, одно сно живот ни круг 
се боље пред ста вља на овај начин 
 почи ње мо смр ћу и завр ша ва мо 
још јед ном смр ћу. За гене ра ци ју 
рође ну под роман ти чар ском зве
здом, нарав но да је инте ре сант ни је 
да се при ча завр ши дра мом.

  Моцарт је то, ипак, ура дио 
дру га чи је?
Да, одлу чио је да завр ше так 

буде коми чан. Сви лико ви раз
го ва ра ју о Дон Ђова ни ју, али су 
више усме ре ни на оно што ће се 
њима дога ђа ти када се вра те свом 
уоби ча је ном живо ту. Дакле, Дона 
Елви ра ће се пову ћи у оса му, Дон 
Ота вио је при ну ђен да саче ка годи
ну дана пре него што ће моћи да 
се оже ни Дона Аном, Лепо ре ло 
ће тра жи ти новог госпо да ра, док 
ће Цер ли на и Мазе то јед но став но 
оти ћи кући и она ће му веро ват но 
спре ми ти фину вече ру...
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што је у Моцар то во вре ме, када 
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кори стио три раз ли чи та мала орке
стра на сце ни и, иако сва ки сви ра у 
раз ли чи том тем пу, сва три се спа
ја ју и ства ра ју неку врсту сте ре о
фо нич ног зву ка. Ово нам довољ
но гово ри, с обзи ром да је то тада 
било пот пу но непо зна то, коли ко 
је Моцарт био раз ли чит од дру гих 
ком по зи то ра свог вре ме на. Тако
ђе, зади вљу ју ћа је и упо тре ба соло 
инстру ме на та, наро чи то дувач ких, 
као што је тру ба. Чим оне поч ну да 
сви ра ју, при ме ћу је се да дола зи до 
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вуче Дон Ђова ни ја са собом у 
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Ђова ни не пру жа ника кав отпор, 
зато што је спре ман да при хва
ти сво ју суд би ну. Он је одлу чио 
да умре и нико, сем њега, не може 
доне ти такву одлу ку у њего во име, 

све оно што се дога ђа на сце ни, 
чак, иако не зна ју на који начин је 
Моцарт то учи нио могу ћим.

 Либре ти ста Лорен цо да Пон те 
као и Моцарт сма тра ли су да 
је ово весе ла, комич на опе ра. 
С обзи ром на то да се смрт 
сусре ће и на почет ку и на кра-
ју дела, да ли је пре ма Вашем 
мишље њу, „Дон Ђова ни” – 
тра ге ди ја или коме ди ја?
Због тога што посе ду је савр

ше ну рав но те жу изме ђу коме ди је 
и тра ге ди је, вео ма је тешко рећи 
да ли је „Дон Ђова ни“ више јед
но или дру го. Али, кад погле да те 
да на почет ку опе ре пише „ dram
ma gio co so”, одно сно „раз и гра
на дра ма“, схва ти ће те да је 
Моцарт успео да нађе 
јед ну неве ро ват ну и 
савр ше ну рав но те
жу изме ђу коме ди је 
и тра ге ди је, одно сно 
успео је да пред ста
ви живот. Нарав но, 
живот није пот
пу но црн или 
бео, али може 
бити раз
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Сведругеопере,укључу
јући„Фигаровуженид

бу“и„Такочинесве“,иако
су то дивна ремекдела, су
више на страни комеди
је.Дакле,нигденепостоји
оваква дивна равнотежа,
затоштосусведругеопе
ре више усмерене на јед
ну страну живота, или,
можда, стављају фокус
углавномнаједнустрану,а
сасвиммалонадругу.
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  Живот мора да 

се наста ви?
Тако је. 

Он се 

наста вља упр кос свим овим неве
ро ват ним нат при род ним ства ри
ма које су се деси ле. Сви ради је 
бира ју да оста ве сим бол нат при
род ног у сфе ри сим бо ла и да 
наста ве са сва ко днев ним, нор
мал ним живо том. Начин на који 
Моцарт спа ја и пра ви рав но те жу 
изме ђу реал ног и нат при род ног да 
би дости гао савр шен ство је нешто 
што није успео да постиг не у дру
гим опе ра ма. Ово је једи на опе ра 
где заи ста може те да осе ти те да 
је вели ки број раз ли чи тих чини
ла ца здру жен, при чему сва ки од 
њих има неве ро ват но и савр ше но 
место међу свим дру ги ма.

  Моцарт је рас по ла гао изу зет-
ном спо соб но шћу да, како 
каже један исто ри чар, у сво-
јој музи ци сли је све, чак и 
супрот не стру је вре ме на и 
тако ује ди ње не у нову цели ну 
поно во их роди. Шта је, у том 
сми слу, кон крет но ура дио у 
овој опе ри да се она на посе-
бан начин издво ји од свих 
оста лих које је ком по но вао?
Оно што чини „Дон Ђова ни

ја“ тако посеб ним и раз ли чи тим 
од дру гих опе ра је њена савр ше
ност у сми слу рав но те же изме ђу 
дра ме и коме ди је, одно сно што 
пред ста вља живот упра во она
квим какав јесте.

  Дон Хуан - интри гант ни 
леген дар ни шпан ски пле мић 
и бес кру пу ло зни завод ник, 
који је Моцар ту послу жио да 

ком по ну је ову опе ру, 
при па да, попут Фау ста, 

Хамле та или Дон Кихо та 
оним књи жев ним лико ви ма 
који су сво јом сна гом и сло-
је ви то шћу пре ра сли окви-
ре дела у коме се поја вљу ју 
и пре тво ри ли се у широ ке, 
опште позна те пој мо ве одре-
ђе ног фило зоф ског етич ког 
зна че ња. Да ли је и у којој 
мери, захва љу ју ћи при зо ри-

ма сусре та ња земаљ ског и 
оно стра ног све та те откри-
ва њем про тив реч них осе-
ћа ја стра ха и прко са глав-
ног јуна ка, који је смр ћу 
кажњен јер се није поко ра-
вао посто је ћим зако ни ма и 
оби ча ји ма, ово дело, запра-

во, наја ви ло епо ху музич ке 
роман ти ке, а може се рећи, 

по неким еле мен ти ма, чак и 
вери зам, који ће се поја ви ти 
тек после више од јед ног века?
Ово је вео ма инте ре сант но 

пита ње пошто нагла ша ва сим бо
лич но зна че ње лика Дон Ђова ни ја, 
у сми слу карак те ра, пси хо ло шког 
типа и лика у опе ри. Дон Ђова
ни, уз дру ге тако зва не архе ти по ве 
запад њач ке кул ту ре, попут Фау
ста, Дон Кихо та, Кар мен, при па
да лико ви ма који зала зе даље од 
реги о нал ног зна че ња и има ју тен
ден ци ју да пред ста вља ју нешто 
дру го и посеб но за сва ку кул ту ру 
и за сва ки пери од. На при мер, Дон 
Кихот је био виђен као сим бол сло
бо де, наро чи то у пери о ду роман
ти зма, али ово је пот пу но изван 
аван ту ра датих у Сер ван те со вом 
делу. Дон Ђова ни дефи ни тив
но има отво ре ни ји карак тер. Он 
се може посма тра ти раз ли чи тим 
очи ма и кроз раз ли чи те кул ту ре. 
Може се сма тра ти роман тич ним 
херо јем, што по мени он заи ста 
и јесте. О њему посто је раз ли чи
та мишље ња, наро чи то нега тив на 
када се гово ри о етич ком и морал
ном ста но ви шту. То је типич но, на 
при мер, баш за Кјер ке го ра, који је 
кори стио Дон Ђова ни ја као нега
ти ван сим бол, гово ре ћи да се људи 
могу дели ти у две кате го ри је. Јед ну 
кате го ри ју би могао да пред ста вља 
Дон Ђова ни као сим бол осо бе која 
никад не може бити задо вољ на 
оним што има у живо ту и љуба ви, 
што, гле да но са рели гиј ског ста
но ви шта, није у реду. Кјер ке гор је 
вер ност сма трао јед ном од нај ва
жни јих ства ри у живо ту чове ка, 
па је сто га Дон Ђова ни ја сма трао 
нега тив ним сим бо лом. Међу тим, 
роман ти чар ски покрет је дефи ни
тив но оти шао изван ове иде је, те 

је Дон Ђова ни сма тран сим бо лом 
осо бе која прко си дру штву, зако
ни ма, тра ди ци ји и реду, про ти
ви се рели ги о зним схва та њи ма и 
мисли да има пра во да у пот пу но
сти про жи ви соп стве ни живот без 
оба зи ра ња на судо ве и веро ва ња 
дру гих. Што се мене тиче, то је оно 
што га чини јед ним од нај ин те ре
сант ни јих лико ва у књи жев но сти 
и музи ци.

  Јасно је да и Моцарт гаји сим-
па ти је пре ма овом јуна ку...
Да. И он сам, на одре ђе ни 

начин, би могао бити сма тран 
отпад ни ком од дру штва. Дон 
Ђова ни се ника да не пла ши оно
га што ради. Вео ма добро зна да 
сло бо да може иза зва ти одре ђе не 
после ди це, иако оне могу има ти 

и смрт ни исход, што се у њего вом 
слу ча ју и деша ва. Изме ђу оста лог, 
он одби ја Дон Елви ру јер њега не 
при вла чи иде ја обич не, досад не 
поро ди це и досад ног живо та, увек 
уз исту жену. Ми, данас у Ита ли
ји каже мо: „Идем да одра дим Дон 
Жуа на“, што под ра зу ме ва да ће тај 
неко да заве де неку жену. Ово је 
тран спо зи ци ја зна че ња. Не ради се 
ту о жена ма. Оне су само спољ ни, 
повр шин ски део.

  Инте ре сант но је да у овом 
Моцар то вом делу Дон Ђова-
ни никад не успе ва да оде у 
кре вет са женом?
У сва кој таквој ситу а ци ји, када 

је при кра ју заво ђе ња, нешто се 
деси и заво ђе ње се пре ки не. На 
при мер, на почет ку када га Лепо
ре ло пита за Дона Ану, љути то му 
одбру си да умук не. Зна чи, да је био 
са Дона Аном, он би тај свој успех 
поде лио са Лепо ре лом. Исто се 
деша ва са Цер ли ном и Дона Елви
ром. Дакле, може мо закљу чи ти 
да Дон Ђова ни и није баш толи
ко успе шан код жена, а неки се 
чак усу ђу ју да кажу да он, запра во, 
има сек су ал не про бле ме. Са дру

ге стра не, неки иду толи ко дале
ко да сма тра ју како „има нече га“ 
изме ђу Дон Ђова ни ја и Лепо ре ла 
јер он, када поку ша ва да избег не 
дру ге лико ве који тра же да га уби
ју, изја вљу је: „Дон Ђова ни је украо 
моју неви ност.“ То би, нарав но, 
могло да буде сим бо лич но, али би 
могло да буде и физич ки. Вео ма је 
инте ре сант но да Моцарт оста вља 
Дон Ђова ни ја недо ре че ним. Ипак, 
оно што је пот пу но јасно је да Дон 
Ђова ни никад не би при хва тио 
диску си ју о свом пра ву и оба ве зи да 
чини соп стве не избо ре и да у пот
пу но сти живи живот она ко како 
он жели. Њего ве жеље су усме ре не 
на ужи ва ње. То је једи но до чега му 
је ста ло. Њега не зани ма ју морал
не вред но сти. Он их, исти на, има, 
али оне нема ју ништа зајед нич ко 

са морал ним вред но сти ма дру гих 
људи... Јер, и Дон Ђова ни је човек 
од крви и меса, а та њего ва витал
на, плам те ћа одлуч ност да ужи ва 
у живо ту, може да се осе ти упра
во из музи ке. С обзи ром на то да, 
ипак, не при па да свом вре ме ну, он 
је дефи ни тив но човек који наја
вљу је роман ти зам.

  У том раз до бљу музи ка је 
поста ла више емо ци о нал-
на и сле ди ла је књи жев ност, 
фило зо фи ју и умет ност?.
Када је реч о музи ци, роман

ти зам сма трам пози тив ним 
момен том кул ту ре, за раз ли ку од 

вери зма у којем су пева чи забо ра
ви ли „корек тан“ начин да пева ју. 
Поче ли су да уно се сва ка кве про
ме не и да зала зе даље од оно га 
што је напи са но како би учи ни ли 
да нешто буде реал ни је од реал
ног. Вери зам је про ме нио при ступ 
пева њу и самој музи ци и од тога 
смо пати ли годи на ма, деце ни ја
ма, а поне кад се то и данас деша
ва. Дакле, када се ради о при сту пу 
музи ци, роман ти зам је пот пу но 
дру га чи ји. У том сми слу, када ме 
пита те да ли „Дон Ђова ни“, када је 
музи ка у пита њу, наја вљу је вери
зам, мој одго вор је нарав но – не. 
Његов лик је пре ви ше ком плек
сан, , а у вери зму се живот при
ка зу је у сво јој реал но сти и није се 
ишло у дуби ну и даље од тога. Али, 
у музич ком сми слу, нарав но, „Дон 

Ђова ни“ наја
вљу је роман ти
зам, чак и када 
се ради о њего
вим речи ма, 
њего вој иро ни
ји коју упли ће у 
пева ње. Иако је 
херој и пле мић, 
он испо ља ва 
толи ко сар ка
зма и иро ни
је типич не за 
обич ног чове
ка. Код Дона 
Ане и Ота виа 
то никад неће
те наћи, зато 
што се они 
никад неће 

насме ја ти, јер сма тра ју да то није 
одго ва ра ју ће пона ша ње за осо
бу пле ме ни тог поре кла. Дакле, 
без обзи ра на то што је пле мић, 
Дон Ђова ни ја уоп ште није бри га 
за дру штве на огра ни че ња. Исту 
иде ју има мо чак и у „Фига ро вој 
женид би“, док у „Тако чине све“ 
тога нема. Када са музич ког и пси
хо ло шког ста но ви шта пра ви мо 
раз ли ку изме ђу „Дон Ђова ни ја“ 
и дру гих опе ра, овде види мо да 
је музи ка и орке стра ци ја не само 
дефи ни тив но јача, већ је и дубља 
и детаљ ни ја него у мно гим дру гим 
опе ра ма. Нарав но, на неки начин, 
посто ји и упо тре ба лајт мо ти ва, 
али је она раз ли чи та у одно су на 
Ваг не ро ве опе ре. Тако ђе, неке 
мело ди је су дефи ни тив но роман
тич ни је него у дру гим опе ра ма. 
У „Фига ро вој женид би“ има те 
неко ли ко магич них и роман тич
них тре ну та ка, на при мер у ари
ји „Гро фи це, опро сти те ми“, али 
осим тога, ту на тако дубок начин 
не посто ји није дан дру ги вид 
изра жа ва ња осе ћа ња као што се 
то, касни је, ради ло током роман
ти зма.

Мико јан Без бра ди ца

Дон Ђовани је особа коју уопште не занимају нормалне вредности
 Живот мора да 

се наста ви?
Тако је. 

Он се 

 Дон Хуан - интри гант ни 
леген дар ни шпан ски пле мић 
и бес кру пу ло зни завод ник, 
који је Моцар ту послу жио да 

ком по ну је ову опе ру, 
при па да, попут Фау ста, 

Хамле та или Дон Кихо та 
оним књи жев ним лико ви ма 
који су сво јом сна гом и сло-
је ви то шћу пре ра сли окви-
ре дела у коме се поја вљу ју 
и пре тво ри ли се у широ ке, 
опште позна те пој мо ве одре-
ђе ног фило зоф ског етич ког 
зна че ња. Да ли је и у којој 
мери, захва љу ју ћи при зо ри-

ма сусре та ња земаљ ског и 
оно стра ног све та те откри-
ва њем про тив реч них осе-
ћа ја стра ха и прко са глав-
ног јуна ка, који је смр ћу 
кажњен јер се није поко ра-
вао посто је ћим зако ни ма и 
оби ча ји ма, ово дело, запра-

во, наја ви ло епо ху музич ке 
роман ти ке, а може се рећи, 

по неким еле мен ти ма, чак и 
вери зам, који ће се поја ви ти 
тек после више од јед ног века?
Ово је вео ма инте ре сант но 

пита ње пошто нагла ша ва сим бо
лич но зна че ње лика Дон Ђова ни ја, 
у сми слу карак те ра, пси хо ло шког 
типа и лика у опе ри. Дон Ђова

ДонЂованизнада,уко
лико се одупрете пра

вилима, морате да пла
титеодређенуцену.Онје,
наравно,потпуноспреман
да плати ту цену за своју
побунуинијемужаозато
што сматра да има пра
во да бира како ће живе
ти свој живот, јер је то
врхунска вредност до које
мујестало.



6 ПОЗОРИШНЕ НОВИНЕ НОВЕМБАР/ДЕЦЕМБАР 2017.

Мла дог глум ца 
Ду ша на Ма
те ји ћа, по ре
клом из Ни ша, 
уско ро оче ку је 

још јед на пре ми је ра на сце ни На
род ног по зо ри шта у Бе о гра ду. 
По ред уло га у пред ста ва ма „Књи
га дру га”, „Го спо ђа ми ни стар ка”, 
и „Ма ри ја Стју арт”, бе о град ској 
пу бли ци пред ста ви ће се и као 
члан чу ве не Ну ши ће ве „Ожа ло
шће не по ро ди це”. Тре нут но ра ди 
као аси стент на пред ме ту Глу ма, 
на Ка те дри за глу му ФДУ, где је 
прет хо дно ди пло ми рао и за вр
шио ма стер сту ди је. До са да је 
оства рио пре ко два де сет уло га у 
раз ли чи тим те а три ма. Гле да мо 
га и у не ко ли ко те ле ви зиј ских 
се ри ја, као што су: „Син ђе ли ћи”, 
„Ком ши је”, „Јед не лет ње но ћи”,  
дру гом де лу фил ма „Зо на Зам
фи ро ва”, де чи јој се ри ји „Све мир
ска прин це за”...Ње гов умет нич ки 
рад на гра ђи ван је од сту дент ских 
да на, по след ња у ни зу на гра да је 
„Зо ра нов брк’’ на да ни ма Зо ра на 
Рад ми ло ви ћа, у За је ча ру.   

  Ка кав је по ло жај и пер спек-
ти ва мла дог глум ца у срп-
ском по зо ри шту да нас?
По ло жај мла дог глум ца да

нас је не за ви дан. То је по сле ди ца 
по гре шног си сте ма на ших по зо
ри шта, хи пер про дук ци је глу ма
ца и не до вољ не за ин те ре со ва но

сти оних ко ји би ра ју. А глу мац је 
увек би ран. Го во ре ћи у име сво је 
ге не ра ци је,  мо гу да ка жем да та
лен то ван млад глу мац рет ко до
би ја шан су у на шим зна чај ним 
по зо ри шним ин сти ту ци ја ма. А 
још ре ђе до би ја стал ни ан га жман, 
пла ту и при ли ку да со бом, сво
јим је дин стве ним ра дом обо га ти 
ре пер то ар од ре ђе не по зо ри шне 
ку ће, ко ја тре ба да бу де ме сто за 
раз ви ја ње и не го ва ње ње го вог та
лен та и глу мач ке осо бе но сти. Ја 
лич но не мам пра ва да се мно го 
жа лим, али објек тив но гле да но, 

не го ва ње глум ца да нас не по
сто ји. Би ло не кад. За то се мла ди 
глум ци удру жу ју и пра ве сво је 
пред ста ве, игра ју их на нај ра
зли чи ти јим ме сти ма и ра де оно 
за ш тa су се шко ло ва ли. А основ 
њи хо вог ра да оста је у свом нај и
звор ни јем об ли ку, а то је – игра. 
Ипак, они се бо ре на те жи на чин. 
На рав но по зо ри ште је дру га ку
ћа глум че ва и за то млад глу мац и 
мо ра да пра ви ком про ми се, мо ра 
да бу де стр пљив и вре дан, ако же
ли да се гре је и на том ог њи шту. 
На рав но има и оних ко ји че ка ју 

са мо на ин сти ту ци ју. Мно ги не 
до че ка ју...Не та лен то ва них има 
ви ше не го икад. Они има ју свој, 
оп ште по знат пут. Све у све му 
млад глу мац мо ра да ра ди на се
би, да се раз ви ја, на овај или онај 
на чин. Ако му је циљ глу ма, а не 
оно око глу ме.

  Kолико сте за до вољ ни Ва-
шом ка ри је ром?
Прилично сам за до во љан сво

јом ка ри је ром и за ха ва лан они ма 
ко ји су ми да ли шан су и ве ру
ју у ме не. Мој је ди ни им пе ра тив 
је да се ба вим глу мом. Би ло где 
и увек. Идем та мо где је глу ма и 
где је до бра уло га. Ве ру јем да је у 
жи во ту као и у глу ми, ва жно ићи 
ко рак по ко рак. За хва лан сам што 
у свом ра ду имам кон ти ну и тет, а 
то је нај ва жни је. Тре нут но играм 
у пет на ест на сло ва, у раз ли чи тим 
по зо ри шти ма и раз ли чи тим гра
до ви ма. То је ма ло на пор но, али 
и ле по. Ва жно је, чи ни ми се кад 
играш са раз ли чи тим парт не ри
ма, јер је уз бу дљи ви ја та раз ме на 
на сце ни, а и од сва ког учиш и 
раз ви јаш се. Та ко ђе се од про шле 
го ди не ба вим и пе да го ги јом глу
ме.То је но во по ље за ме не, али, 
по шту ју ћи хи је рар хи ју, учим и 
од го вор но не гу јем чи сте же ље и 
пла но ве, та ко да сам по све ћен и 
том ра ду.

Оп ште ста ње у срп ском по
зо ри шту ни је до бро. Све до ци 

смо до сад них пред ста ва, све до ци 
смо ме ха ни зма, ја те би – ти ме ни. 
Глум ци тра же уте ху у ТВ се ри
ја ма, јер су у по зо ри шту или за
стра ше ни или збу ње ни. А без за
ин те ре со ва ног жи вог и ак тив ног 
глум ца, не ма ни по зо ри шта. Ем
па ти ја и ма шта су не ке од основ
них глу мач ких ка рак те ри сти ка, 
што за пра во на шем по зо ри шту и 
не до ста је.

  Ка ква су Ва ша оче ки ва ња и 
пла но ви у бу дућ но сти?
Уско ро ме оче ку је пре ми је ра 

Ну ши ће ве „Ожа ло шће не по ро
ди це“ у ре жи ји Ја го ша Мар ко
ви ћа у На род ном по зо ри шту, са 
пре див ном глу мач ком еки пом.  
То ме се ве о ма ра ду јем и за хва лан 
сам на при ли ци да бу дем део тог 
ти ма! Од се бе оче ку јем да се успе
шно раз ви јам у глу мач кој про фе
си ји, као и да стр пљи во учим и 
ра дим у пе да го ги ји глу ме, а да тај 
мој рад, јед ног да на до не се и до
бре ре зул та те. Оче ку јем да глум
ци бу ду ме ђу со бом бли жи, да се 
су прот ста ве ла жним иде ја ма и 
не та лен ту. И да ра де на се би као 
да је све у са вр ше ном ре ду. Оче
ку јем да ва жна по зо ри шта отво ре 
вра та мла дим глум ци ма и ре ди те
љи ма и да пра ве ауди ци је у сво
јим ку ћа ма. Оче ку јем по вра так 
пра вог кри те ри ју ма и уз бу дљи вог 
по зо ри шног чи на.

Жељ ко По зна но вић

ТРИ ПИ ТА ЊА ЗА ГЛУМ ЦА ДУ ША НА МА ТЕ ЈИ ЋА

Не го ва ње глум ца да нас не по сто ји

Ба лет На род ног по
зо ри шта у је ку је 
при пре ма пре ми је
ре ба ле та „Ев ге ни је 
Оње гин“ на му зи ку 

П. И. Чај ков ског 
ко ја је пред ви
ђе на за де цем
бар 2017. на 
Ве ли кој сце ни. 
Ко ре о гра фи ју, 
ли бре то и ре
жи ју овог спек
та кла пот пи су је 
на ша при зна та 
умет ни ца Ли
ди ја Пи ли пен ко 
чи ја су број на, 
ве о ма успе шна 
ба лет ска оства
ре ња већ го ди
на ма са став ни 
део ре пер то а ра 
н а  ц и  о  н а л  н о г 
те а тра. Из бор и 
адап та ци ју му
зи ке ура дио је 

ма е стро Ђор ђе Па вло вић ко ји је 
у са рад њи са ко ре о граф ки њом 
на пра вио из у зе тан из бор ком по
зи ци ја Чај ков ског. Ма е стро Па
вло вић ће пред во ди ти Ор ке стар 

На род ног по
зо ри шта. Сце
но граф пред
ста ве је Бо рис 
М а к  с и  м о  в и ћ , 
а ко сти мо граф 
Ка та ри на Гр
чић Ни ко лић. У 
пред ста ви уче
ству је це ло куп
ни ба лет ски ан
самбл и со ли сти 
ко ји при пре ма ју 
уло ге у ви ше по
де ла. По ме ни мо 
и со ли сте ко ји 
већ не ко ли ко 
ме се ци вред но 
ра де на при пре
ми сво јих уло га: 
Јо ван Ве се ли но
вић, Де јан Ко

ла ров (Оње гин), Бо ја на 
Же га рац Кне же вић, Та тја на Та
тић (Та тја на), Игор Па стор, Ни
ко ла Бјан ко (Лен ски), Те о до ра 
Спа сић, Ада Рас пор (Ол га).

Аси стент ки ња ко ре о гра фа Ду
шка Дра ги че вић и ре пе ти тор ка 
Ма ри ја Вје шти ца пре да но и по
све ће но ра де са ан сам блом и со
ли сти ма на при пре ми зах тев них 
со ли стич ких и ан самбл де о ни ца.

Чу ве но де ло Алек сан дра Сер
ге је ви ча Пу шки на „Ев ге ни је Оње
гин“, би сер ру ске, али и свет ске 

књи жев но сти ин спи ри
са ло је ко ре о граф ки њу 
Ли ди ју Пи ли пен ко да 
ства ра и на сце ну до не се 
сво ју ви зи ју при че о љу
ба ви и ча сти. Са не стр
пље њем оче ку је мо пре
ми је ру ба ле та Ев ге ни је 
Оње гин ко ји ће пу бли ку 
од ве сти у дру гу епо ху, а 
све нас под се ти ти на не
ке дру ге вред но сти. 

Бран ки ца Кне же вић

ПРЕ МИ ЈЕ РА У БАЛЕТУ

Ев ге ни је Оње гин

ла ров (Оње гин), Бо ја на 
Же га рац Кне же вић, Та тја на Та

књи жев но сти ин спи ри

Ев ге ни је Оње гин
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Реви ја пред ста ва под 
нази вом „Андри
ћу у част”, пово дом 
125. годи на од рође
ња нашег истак ну тог 

писца и нобе лов ца Иве Андри ћа, 
која је поче ла у новем бру, биће 
затво ре на 8. децем бра кома дом „На 
Дри ни ћупри ја”, у режи ји Кока на 
Мла де но ви ћа и изво ђе њу глу мач
ког ансам бла Срп ског народ ног 
позо ри шта из Новог Сада.

Пре ма Мла де но ви ће вим речи
ма, Андри ћев роман је пра ви 
повод за још јед ну при чу о нашем 
вре ме ну  при чу о злу које се деша
ва на јед ном истом месту, више од 
400 годи на, злу којем нема кра ја.

„Ова пред ста ва није ту да 
инсце ни ра један сја јан роман. 
Она је ту да наста ви Андри ће ву 
мисао и стреп њу од новог зла. 
Душко Кова че вић у јед ној сво јој 
песми каже: „Сад је мир у селу, 
док деца не пора сту”. Тако је сад 
у Босни. Бојим се да нам сле ди 
још један циклус зла, јер нисмо 
ништа ура ди ли да нам се не дого
ди. За раз ли ку од Андри ће вог 
рома на који се завр ша ва оку па
ци јом 1914, наша пред ста ва се 
завр ша ва 1995. годи не”, исти че 
Мла де но вић.

У поде ли су Јеле на Анто ни
је вић, Стра хи ња Бојо вић, Дани
ца Гру бач ки, Гор да на Ђур ђе

вић Димић, Гри го ри је Јаки шић, 
Душан Јаки шић, Милан Кова
че вић, Југо слав Крај нов, Тија на 
Мак си мо вић, Мари ја Меде ни ца, 
Сања Мики ти шин, Вишња Обра
до вић, Игор Павло вић, Алек сан
дра Пле ско њић, Нина Рука ви на, 
Мар ко Савић, Оли ве ра Ста мен ко
вић, Миро слав Фабри, Мило ван 
Фили по вић и Радо је Чупић, док су 
се у уло га ма деце нашли Михај ло 
Бугар ски, Нико ла Вели ми ро вић и 
Сер геј Сто ја но вић. Музи ча ри су 
Арпад Бакош и Бал ша Пеши кан.

Реви ја „Андри ћу у част“, са 
чети ри раз ли чи та насло ва посве
ће на нашем слав ном писцу и 
њего вом делу са репер то а ра срп
ских позо ри шта, отво ре на је 
14. новем бра, на Вели кој сце ни 

(19,30) пред ста вом „Play Андрић 
или људи о који ма се не може 
мно го кази ва ти”. Комад ура ђен 
пре ма теск то ви ма Иве Андри ћа, у 
адап та ци ји и режи ји Мие Кне же
вић, изве ли су глум ци Кра ље вач
ког позо ри шта.

Десет дана касни је, 24. новем
бра, тако ђе на Вели кој сце ни, оди
гра на је пред ста ва „Ани ка и њена 

вре ме на“, у режи ји Ане Ђор ђе вић, 
ура ђе на у копро дук ци ји Срп ског 
народ ног позо ри шта из Новог 
Сада и аген ци је „Бео арт“.

Из мно штва лико ва Андри
ће вих при ча, реди тељ ка је, поред 
Ани ке, жене ван ред не лепо те која 
је одлу чи ла да се „обја ви“ и „отво

ри кућу мушкар ци ма“, фокус ста
ви ла на локал ног про ту и њего вог 
сина Јак шу, који кроз љубав ну 
везу са „женом отпад ни цом“ и сам 
тра жи излаз из обра сца живо та у 
који га гура ју отац и окру же ње.

Шабач ко позо ри ште госто ва
ло је 30. новем бра на Сце ни „Раша 
Пла о вић“ са пред ста вом „Каи нов 
ожи љак“, по рома ну Вла ди ми ра 

Кец ма но ви ћа и Деја на Сто јиљ ко
ви ћа, у режи ји Југа Ради во је ви ћа. 

Овај комад на зани мљив и 
узбу дљив начин гово ри о миси ји 
Иве Андри ћа као амба са до ра Кра
ље ви не Југо сла ви је у наци стич кој 
Немач кој…

М. Безбрадица

Дописано је 80 посто
текста. Не може се

Андрић приповедати. Он,
просто, некако тражи да
се конвертује у позори
шни језик. Трудили смо се
да, у бити, останемо на
Андрићевом трагу и да
не изневеримо оно што је
суштински његово”, каже
Младеновић,редитељовог,
како су многи критичари
оценили, позоришног спек
таклапрвогреда.

Као и сам те а тар, и 
по зо ри шна кри
ти ка је те, 1841. и 
1842. го ди не, би ла у 
по во ји ма. Па ипак, 

оста ла су нам не ка вред на све
до чан ства о пред ста ва ма из овог 
пи о нир ског пе ри о да, и то из оба 
пе ри о да ра да – ама тер ског и про
фе си о нал ног. У пр во вре ме из ве
шта чи углав ном ис ти чу функ ци ју 
по зо ри шта као на род не шко ле ко
ја их учи мо рал ним и дру гим људ
ским вред но сти ма („те а тер је као 
не ки род шко ла, у ко и ма се љу ди 
усо вр шен ству ју с тим што ви де
ћи пред ста вле ни ја по ро ка та ко ве 
тру де се из бе га ва ти, ка ко би и не
из бе жи ма след стви ја њи на из бе
гли а ви де ћи пред ста вле ни ја сва ке 
стру ке до бр о де те љи, та ко ви ма се 
по дра жа ва ти уси ља ва ју, те та ко 
со вр ше ни љу ди из да на у дан по
ста ју“), те на гла ша ва ју до бру во
љу и труд ко ји ди ле тан ти ула жу 
у свој сцен ски ан га жман, хва ле ћи 
при том њи хов уро ђе ни та ле нат 
за хва љу ју ћи ко јем ства ра ју пред
ста ве, иако ве ћи на њих ни ка да 
ни јед ну пред ста ву ни је ви де ла. 
„Пре кју че су на ши Г.Г. ди ле тан ти 
по дру ги пут пред ста вља ли ‘Вла

ди сла ва’, и ти ме сво ја 
пред ста вле ни ја до
стој но за кљу чи ли. 
Ми ми сли мо да ће мо 
из ра жа те љи об штег 
осе ћа ња би ти, ако 
ов де јав ну бла го дар
ност ис тој го спо ди 
на ле пој вер но сти и 
уср ди ју от да мо с ко
јим с они на род ној 
овој ства ри у ње ном 
по стан ку та лен те и 
тру де жр тво ва ли“ – 
опра шта се из ве штач 
„Но ви на Срб ских“ од ама те ра и 
њи хо вог ро до љу би вог де ла ња. 

По сле од гле да ног из ве сног 
бро ја пред ста ва, а на ро чи то по до

ла ску про фе си о нал них глу ма ца, 
кри ти ча ри по ста ју стро жи. Ак це
нат је и да ље на тек сту и ње го вој 

по уч но сти, али и глу мач кој игри 
се по све ћу је ви ше па жње. „Из у
зи ма ју ћи дво је тро је ли од по зо
ришт ни ка, кои су у ху до же ству 
овом но ви или тек пр ви ји пут јав
но се да ли на те а тру ви де ти, сви су 
рол ле сво је до бро игра ли а на ро
чи то Г.Г. Ни ко ла Ба длај, Ју ли ја на 
Штајн, То ма Иса ко вић, Јо ван Кап
де морд, Јо сип Тка лац и Љу бо мир 
Јо ва но вић“, пре но си исти лист по
сле пре ми је ре Сте ри ји ног „Све ти
сла ва и Ми ле ве“.

У истом тек сту на ла зи мо још 
јед но за ни мљи во све до че ње ко је 
ба ца дру га чи је све тло на увре же но 
ми шље ње ка ко је на род у то вре

ме био ли стом не ук: 
у гле да ли шту је би ло 
и оних ко ји су овај 
Сте ри јин ко мад ра
ни је чи та ли и го то во 
„на и зуст“ зна ли, па 
су отво ре но при ме
ћи ва ли кад је не што 
„штри хо ва но“, то 
јест из о ста вље но из 
ори ги на ла. Кри ти
чар их под у ча ва ка ко 
је „дру го пи са ти те а
трал но со чи не ни је за 
са мо пред ста вле ни је, 

а дру го за пе чат њу и чи та ју ћи Пу
бли кум“. 

Ка ко на во де Шу ма ре вић и 
Ни ко лић, нај рев но сни ји ме ђу пр
вим бе о град ским по зо ри шним 
кри ти ча ри ма био је Вла ди слав 
Сто ја ди но вић Чи кош, на чел ник 
Ми ни стар ства про све те, пе сник, 
књи жев ник и уред ник „Но ви на 
Срб ских“ (1837–41). До брим де
лом, ње го ва је за слу га и што да нас 
има мо до ста до бру сли ку он да
шње пу бли ке, од ко је се ве ћи део 
та ко ђе пр ви пут су срео са по зо
ри штем. Пред ста ве су не кад би ле 
дуп ке пу не, као на при мер кад је 
да ва на „Смрт Ца ра Уро ша Пе тог“ 

на Бо го ја вље ње, та ко „да сви љу ди 
ни ме ста има ти мо гли ни су, не го 
су мно ги ку ћа ма вра ће ни“. Де ша
ва ло се, пак, да гле да ли ште бу де 
ско ро пра зно, и та да су но ви не 
апе ло ва ле на Бе о гра ђа не да „но ви 
за вод“ по др же. Па ипак, љу ти ли су 
се на оне ко ји до ђу са мо за то „да и 
је ви ше на бро ју“, јер та кви ни ка
да не ће из ву ћи за се бе „по прав ке 
из те а трал них прет ста вље ни ја“. А 
не ка да је сла ба по се та би ла оправ
да на – „зри те ља је ово ве че сла бо 
би ло кри ви цом ки ше“, пи ше из
ве штач по сле ре при зе Сте ри ји не 
„Ла же и па ра ла же“. Тре ба се се ти
ти да при ла зи Ђу мру ку ни су би ли 
кал др ми са ни, а ни осве тље ни. 

Пу бли ка је углав ном би ла за
до вољ на пред ста ва ма. „Што се 
зри те ља ти че, то се ре ћи мо же, да 
они по ве ћој ча сти за до вољ ни из 
те а тра ку ћа ма сво јим од ла зе. На
рав на ствар, при до да ти се мо ра, да 
се из ме ђу њи и ова кви на ла зе, кои 
се, по гди ко ју ша лу или из ра же ни
је кри во тол ку ју ћи или на се бе узу
ма ју ћи мр го ди и љу ти, али што да 
им се чи ни... Сва ком се у сва че му 
уго ди ти не мо же, и ко ме је пче ла 
за кло бу ком, онај се и сам се ћа“.

(на ста ви ће се)

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“ (9) / ПИ ШЕ ЈЕ ЛИ ЦА СТЕ ВА НО ВИЋ

Пу бли ка и кри ти ка Те а тра на Ђу мру ку

Имућнијигледаоцимо
гли су себи да обезбе

де скупа места у ложама,
којих је било свега шест,
одкојихјеједнабилаувек
резервисана за владајућу
породицу.

РЕВИ ЈА ПРЕД СТА ВА ПОСВЕ ЋЕ НИХ НАШЕМ ИСТАК НУ ТОМ ПИСЦУ ИВИ АНДРИЋУ И ЊЕГО ВОМ ДЕЛУ

Спек такл за крај - „На Дри ни ћупри ја” 
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ЧУДО У ШАРГАНУ
драма Љубомира Симовића

ДАМА С КАМЕЛИЈАМА
драма Александра Диме Сина

КОНЦЕРТ САБОРНЕ ЦРКВЕ

ДОН ЂОВАНИ
опера В.А.Моцарта, копродукција са Опером и театром Мадленианум

ПУТ У ДАМАСК
драма Аугуста Стринберга

ХЕНРИ ШЕСТИ 
драма Вилијама Шекспира

ИВАНОВ
драма А.П.Чехова

РИЧАРД ТРЕЋИ 
драма Вилијама Шекспира

КРАЉИЦА МАРГО
балет на музику Горана Бреговића

ДОН ПАСКВАЛЕ
опера Гаетана Доницетија

ЕВГЕНИЈЕ ОЊЕГИН/ПРЕМИЈЕРА
балет П.И.Чајковског

СЛЕПИ МИШ
оперета Јохана Штрауса
СЛЕПИ МИШ
оперета Јохана Штрауса

ПОСЛЕ КИШЕ - КОНЦЕРТ РАДЕТА ШЕРБЕЏИЈЕ

МАЕСТРО
драма Миливоја Млађеновића, гостује Народно позориште Сомбор

НОВОГОДИШЊИ ГАЛА КОНЦЕРТ

НАБУКО/ са гостом
опера Ђузепа Вердија

ВЕЛИКА ДРАМА
драма Синише Ковачевића

НОРМА
опера Винченца Белинија

ЖЕНИДБА 
комедија Николаја В. Гогоља

БЕЛА КАФА
комедија Александра Поповића

ПРАХ 
комедија Ђерђа Шпира, Народно позориште у Београду и Шабачко позориште
СТРАХ  И БЕДА ТРЕЋЕГ РАЈХА
драма Бертолда Брехта, гостује Народно позориште у Приштини

ЧОВЕК СА ЦВЕТОМ У УСТИМА
драма  Л. Пирандела, у сарадњи са Италијанским институтом за културу у Београду и асоцијацијом „Ponte tra culture”

СУМЊИВО ЛИЦЕ
комедија Бранислава Нушића

УСПАВАНКА ЗА ВУКА НИЧИЈЕГ
Ксенија Поповић/Бојана Мијовић
БИЗАРНО
црна комедија Жељка Хубача

НАРОДНА ДРАМА
драма Олге Димитријевић

ПРОМОЦИЈА МОНОГРАФИЈЕ БРАНКО МАРКОВИЋ 1917-1993, 
аутори Маја Красин Матић и Весна Бајић Стојиљковић

КОВАЧИ
комедија Милоша Николића

МАЛИ БРАЧНИ ЗЛОЧИНИ
драма Ерика Е. Шмита

КЊИГА ДРУГА
драма Бранислава Нушића

ФИЛОЗОФСКИ ТЕАТАР
гостује Г.М.Тамаш, разговор води Маја Пелевић

ЖЕНСКИ ОРКЕСТАР
комедија Жана Ануја

СТАКЛЕНА МЕНАЖЕРИЈА
драма Тенесија Вилијамса

ВАЖНО ЈЕ ЗВАТИ СЕ ЕРНЕСТ
комедија Оскара Вајлда 

ХАСАНАГИНИЦА
драма Љубомира Симовића

ЗЛИ ДУСИ 
Т. М. Ригонат, по роману Ф. М. Достојевског

ДОДЕЛА НАГРАДЕ „ВИТЕЗ ПОЗИВА”

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

НА ДРИНИ ЋУПРИЈА
по мотивима Иве Андрића, гостује СНП, Нови Сад

КО ТО ТАМО ПЕВА
балет на музику Вокија Костића

ЗРЕЊАНИН 
драма Игора Штикса, гостује Народно позориште „Тоша Јовановић”, Зрењанин

КАРМЕН
опера Жоржа Бизеа
ЛИЧНОСТИ ЖИВОТНОГ СТИЛА 2017  у организацији модне агенције „Фабрика“
ДУГА БОЖИЋНА ВЕЧЕРА, балет, кореограф Р. Поклитару (откупљено)

КИР ЈАЊА 
комедија Јована Стерије Поповића
ДЕРВИШ И СМРТ
Б. М. Михиз / Е. Савин, по роману Меше Селимовића

ТРУБАДУР
опера Ђузепа Вердија
ПУТ У ДАМАСК
драма Аугуста Стриндберга

РОДОЉУПЦИ 
комедија Јована Стерије Поповића  

КРЦКО ОРАШЧИЋ
балет П. И. Чајковског

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

УСПАВАНКА ЗА ВУКА НИЧИЈЕГ 
Ксенијa Поповић / Бојанa Мијовић

ВАЖНО ЈЕ ЗВАТИ СЕ ЕРНЕСТ
комедија Оскара Вајлда 

ЦАРСТВО МРАКА
драма Лава Н. Толстоја
ЦАРСТВО НЕБЕСКО – ЕПИКА БАЛКАНИКА
копродукција Народног позоришта у Београду и Битеф театра

САРА
по мотивима драме „Сара или Крик јастога“ Џ. Марела, гостује Шабачко позориште

МОЈЕ НАГРАДЕ
по роману Т.Бернхарда, ауторски пројекат М.Пелевић / С.Бештић, копродукција
ЛАЖА И ПАРАЛАЖА
комедија Јована Стерије Поповића

ВЕЛИКАНИ БЕЛКАНТА - КОНЦЕРТ ПОСВЕЋЕН БЕЛИНИЈУ
Ars Creativa, проф. Никола Китановски представља младе уметнике
НА ДНУ
драма Максима Горког

МАРИЈА СТЈУАРТ
драма Фридриха Шилера

БЕЛА КАФА
комедија Александра Поповића

ЖЕНИДБА
комедија Николаја В. Гогоља

ЧОВЕК СА ЦВЕТОМ У УСТИМА
драма  Л. Пирандела, у сарадњи са Италијанским институтом за културу у Београду и асоцијацијом „Ponte tra culture”

ЧОВЕК СА ЦВЕТОМ У УСТИМА
драма  Л. Пирандела, у сарадњи са Италијанским институтом за културу у Београду и асоцијацијом „Ponte tra culture”

ЧОВЕК СА ЦВЕТОМ У УСТИМА
драма  Л. Пирандела, у сарадњи са Италијанским институтом за културу у Београду и асоцијацијом „Ponte tra culture”

ДОГАЂАЈИ – ВЕЛИКА СЦЕНА  

ГОСТОВАЊА 
04.12.
07.12.
18.12.
27.12.

ОТЕЛО - Осијек
КЊИГА ДРУГА - Студентски град, Београд
ЖЕНСКИ ОРКЕСТАР – Рума
ДОН ЂОВАНИ - Темишвар

ДОГАЂАЈИ – СЦЕНА „РАША ПЛАОВИЋ“  
02.12.
04.12.
07.12.

08.12.
12.12.
23.12.
26.12.

НАБУКО - гост диригент Јакопо Сипари ди Пескасероли
МАЕСТРО - гостује Народно позориште Сомбор
ЛИЧНОСТИ ЖИВОТНОГ СТИЛА 2017  у организацији модне 
агенције „Фабрика“
ДУГА БОЖИЋНА ВЕЧЕРА, балет, кореограф Р. Поклитару 
(откупљено)
НА ДРИНИ ЋУПРИЈА гостује СНП, Нови Сад
ЗРЕЊАНИН гостује Народно позориште „Тоша Јовановић”, Зрењанин
ЕВГЕНИЈЕ ОЊЕГИН/ПРЕМИЈЕРА балет П.И.Чајковског
ПОСЛЕ КИШЕ - Концерт Радета Шербеџије

08.12.
09.12.
16.12.

20.12.

22.12.

29.12.

СТРАХ  И БЕДА ТРЕЋЕГ РАЈХА гостује Народно позориште Приштина
ФИЛОЗОФСКИ ТЕАТАР гостује Г. М.Тамаш, разговор води Маја Пелевић
ПРОМОЦИЈА МОНОГРАФИЈЕ БРАНКО МАРКОВИЋ 1917-1993, аутори Маја 
Красин Матић и Весна Бајић Стојиљковић
ЧОВЕК СА ЦВЕТОМ У УСТИМА драма  Л. Пирандела, у сарадњи са Италијанским 
институтом за културу у Београду и асоцијацијом „Ponte tra culture”
ЧОВЕК СА ЦВЕТОМ У УСТИМА драма  Л. Пирандела, у сарадњи са Италијанским 
институтом за културу у Београду и асоцијацијом „Ponte tra culture”
ВЕЛИКАНИ БЕЛКАНТА - КОНЦЕРТ ПОСВЕЋЕН БЕЛИНИЈУ, Ars Creativa, 
проф. Никола Китановски представља младе уметнике


