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ИЗДАЈЕ НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ У БЕОГРАДУ

Балет „Евгеније Оње
гин“,намузикуПетра
Иљича Чајковског,
у кореографији и
режијиЛидијеПили

пенко,поддиригенсткомуправом
Ђорђа Павловића, премијерно је
изведен 23. децембра на Великој
сцени.

Одушевљена публика, у пре
пуној сали, уживала је у овом
двочасовном спектаклу, инспи
рисаном истоименим бисером
руске књижевности, сатирич
ним ремекделом раног 19. века,
славног Александра Сергејевича
Пушкина.

Затајцеловечерњибалетудва
чина, први пут изведен на некој
српској сцени, наша чувена при
мабалерина и кореографкиња
Пилипенко написала је и либре
то, а са маестром Павловићем

урадила је и изузетан избор ком
позиција Чајковског, најпозна
тијег руског композитора позног
романтизма.

Чувенироман,чијисуглавни
јунаци млади аристократа Оње
гин, страствени млади песник

Ленски,шармантнаисимпатична
ОлгаињенастаријасестраТатја
на, слојевита и меланхолична
особа, опседнута романтичним
књигама… дочаран је покретом
на нов, јединствен, начин, аде
кватним кореографским изразом
(асистентДушкаДрагичевић)ове
нашеврхунскеуметницекојајена
крају представе награђена више
негозаслуженимаплаузом.

Госпођа Пилипенко није
желела да у либрету осуђује људ
скенедостатке,већјењенапотре
ба била да разуме и уметничким
језиком изрази сву сложеност и
противречности које чине сам
живот.

Изванредни костими Катари
не Грчић Николић, сведени, вео
ма функционални декор Бориса
Максимовића, сјајни солисти и
члановиансамбла,којисусваким

атомом снаге дали све од себе да
одговоре захтевима кореографа,
као и одличан оркестар, плени
лисусвевремепажњугледалаца,
којизаистанисуштеделидланове
да их, све заједно, поздраве бур
нимовацијама.

Углавнимулогаманаступили
су Јован Веселиновић (Евгеније
Оњегин), Бојана Жегарац Кне
жевић (Татјана), Игор Пастор
(Ленски),ТеодораСпасић(Олга),
Милан Рус (Кнез Гремин) и
МилошЖивановић(Слуга).

У представи је учествовао
целокупни балетски ансамбл и
Оркестар Народног позоришта у
Београду.

Концертмајстор је била Едит
Македонска.

Прва реприза биће одржана
16,адруга29.јануара.

М.Безбрадица

ПРЕ МИ ЈЕР A БАЛЕТA „ЕВГЕ НИ ЈЕ ОЊЕ ГИН“ У КОРЕ О ГРА ФИ ЈИ И РЕЖИ ЈИ ЛИДИ ЈЕ ПИЛИ ПЕН КО

Двочасовниспектаклзаочиидушу
“Дуго сам проучавала
феномен Пушкиновог дела
исазналадајеОњегин,који
је тешка и изразито ком
пликованаличност,запра
во имао часног пријатеља
који је одабрао част уме
стоживота...Тујеиизра
зито компликован однос
Татјанеињенесестрекоје
су карактерно другачи
је.Биојевеликиизазовсве
топоставитинасцени.”,
кажеЛидијаПилипенко.
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УСПЕ ШНО ГОСТО ВА ЊЕ ОПЕ РЕ НАРОД НОГ ПОЗО РИ ШТА У ХРВАТ СКОМ

Овацијеза„Отела“

ВУКО ВЕ НАГРА ДЕ

Управник Народног
позоришта у Београду,

маестроДејанСавић,ового
дишњи је добитник Вукове
награде,aпримадонаМилка
Стојановић Изузетне Вуко
венаграде.Престижнапри
знања, коју додељује Кул
турно просветна заједница

Србије,бићеурученапочеткомфебруара.
Р.П.Н.

СЕРИ ЈАЛ О НАРОД НОМ ПОЗО РИ ШТУ

Снимање новог серијала Радио телевизије Србије под
називом „Народно позориште у десет чинова“, према

сценарију Тамаре Барачков, у режији Мишка Милојевића,
почеојеупонедељак18.децембра.Удесетепизода,којеРTС
припремаповодом150годинаНародногпозориштауБео
градунаспецифичанначин,безкласичногиконвенционал
ног приступа историографији, биће истраживани најупе
чатљивијимотивиизбогатеисторијеНационалногтеатра.
АуторсеријалајеНебојшаБрадић.

М.Б.

УСПЕХ ПРИ МА ДО НЕ  У АЛЖИРУ

Примадона Јадранка Јовановић,
са гостима баритоном Оливером

Његом,пијанистомНиколомРацковими
директоромАлжирскеопереНурЕдином
Саудијем,одржалаје4.и6.децембрадва
веомауспешнаконцертауалжирскимгра
довима,АлжируиОрану.Овајуметнички
догађај подржало je Министарство кул
туре и информисања Републике Србије.

М.Б.

МАЕ СТРО БРАН КО МАР КО ВИЋ

Промоција монографије „Маестро Бранко Марковић“,
аутораМајеКрасинМатићиВеснеБајићСтојиљковић,

одржанаје16.децембранаСцени„РашаПлаовић“.Напро
моцији, коју је УБУС организовао поводом 100 година од
рођења овог цењеног солисте Балета Народног позоришта
и кореографа народних игара, осим ауторки, учестововали
супедагогикореографВладимирЛогунов,редитељичлан
уметниковепородицеГоранМарковић,синБранкаМарко
вићаВојинМарковић,солистаСрбољубНинковић,бале
ринаИваИгњатовић...

Р.П.Н.

ХУБАЧ НА КИПРУ

Вршилац дужности директора Драме Народног позори
штауБеограду,ЖељкоХубач,9.и10.децембра,учество

вао је по позиву на дводневној Међународној позоришној
конференцијиуНикозији,организованојповодомпрославе
40.годишњицекипарскогогранкаМеђународногтеатарског
института. Хубачево излагање „Модерно читање класике
као окосница  новог репертоара Драме Народног позори
шта у Београду“ изазвало је велико интересовање присут
них у потоњој дискусији, у оквиру које је он одговарао на

десетинепитањаколегаи сту
дената Универзитета уметно
сти у Никозији, који су ода
ли признање репертоарском
концепту Драме Народног
позориштауБеоградуипоста
вљању драматуршких тимова
у фокус креирања и реализа
ције позоришног репертоара.

Р.П.Н.

Промоција збирке
песама„Даништа
признао не бих“,
чији је аутор
глумац Народ

ног позоришта у Београду Борис
Пинговић,одржанајенедавнона
Сцени „Раша Плаовић“. У својој
најновијој, другој по реду, књизи
песама, коју је објавила издавач
ка кућа „Плато“ у оквиру библи
отеке „Посебна издања“, Пинго
вић успешно развија савремени
песничкиизразкојијесвојимрит
мом, метром и језиком ослоњен
нанајлепшутрадицијунашепое
зије, а мотивским слојевима и
стилским склопом, осликава ста
њемодерногсвета.

zz Збирzкаzодраzжаzваzједzнуzпома
лоzтужнуzслиzкуzсвеzта,zалиzонаz
сеz надzвлаzдаzваz дисzкретzнимz
хумоzром,z самоzиzроzниzјом,z аz
понеzкадzиzгроzтеzском.zСzобзи
ромzнаzтоzдаzсваzкиzуметzничzкиz
чинz предzстаzвљаz некуz врстуz
бекzства,z какоz биz овајz вашz
могаоzдаzсеz,,чита”?
Писање поезије и песништво

често поједностављују одузима
јући им све друге епитете осим
,,романтичних” и понекад ,,еска

пистичких”.Бићедајетозатошто
живимо у једном крајње ,,депое
тизованом” времену и стварно
сти одакле многи од нас, сасвим
разумљиво, имају порив да беже.
То је потпуно легитимно када се
већина ствари узме у обзир, али
заменејепитањебега,питање,,ка

чему”,ане,,одчега”.
Тако је и са песма
макојепишем.Ако
бисетудалоучита
ти извесно бежање,
онда би то засигур
нобио,,бегусреди
ште себе”, бег који
би ми донео сми
рење, управо кроз
суочавање са ствар
ношћу, каква год
дајеикудгодбила.
Акоовамојазбирка,
како рекосте, одра
жава ,,једну помало
тужну слику света”,
менијезаистадраго,
јернекакоимамосе
ћај да мање тужна
нијемоглабити,чак
ни упркос мојим
песмама.

zz Вашиz стиzхоzвиz
суzослоzбоzђеzниzсваzкеz

патеzтичzноzсти,z докz сеz нагоzве
штеzниz болz пароzдичzнимz сли
каzмаz преzоzбраzжаzваz уz ведарz
односz преzмаz живоzту.z Можеz
лиz поеzзиzјаz билоz штаz проzме
ниzтиzи,zакоzможе,zдаzлиzјеzбит
ниzјеz њомеz проzмеzниzтиz свет,z

РАЗ ГО ВОР С ПОВО ДОМ | БОРИС ПИН ГО ВИЋ

Поезијасвакакоимамоћ

Уоквиру Протоко
ла о сарадњи изме
ђу два национална
театра у Београду
и Осијеку, ансамбл

Опере Народног позоришта
гостовао је 4. децембра веома
успешно у Хрватском народном
казалиштуутомславонскомгра
дусаВердијевим„Отелом“,изве
денимподдиригентскомуправом
Дејана Савића, у режији госта из
ИталијеПаолаБајока.

Драмска експресија, изван
редна карактеризација ликова,
савршена оркестрација, богат и
разноврстанјезикилепотамело
дике главне су карактеристике
овогремекделаоперскеуметно
сти чије је протагонисте публи
ка у препуној сали наградила на
крају представе вишеминутним
бурним овацијама и узвицима
„браво“.

Овакве сјајне реакције наши
уметницизаслужилису,пресвега,
импресивним наступом, изван
реднимвокалнимспособностима
иубедљивомсценскомпојавом.

Такође, љубитеље опере у
Осијеку,одушевилисуиодличан
ОркестаризвучанХор.

Тенор Јанко Синадиновић у
насловној роли, сопран Јасмина
ТрумбеташПетровићкаоДезде
монаибаритонМиодрагД.Јова
новићуулозиЈага,којисудоби
лииаплаузенаотворенојсцени,
бриљирали су својим великим
гласовима и ангажованом глу
момутојмери,дасумногипоје
динци из публике били искрено

дирнути њиховим насту
пом.

Заслужене аплау
зе, наравно, добили су
и Вишња Попов (Еми
лија), Марко Живковић
(Касио), Слободан Жив
ковић (Родриго), Свето
Кастратовић (Лодовико),
Љубодраг Беговић (Мон
тано)иПредрагГлигорић
(Гласник).

Наша национална
Опера, на тај начин је
наставила низ успешних
гостовања у суседним
државама, представљају
ћиунајбољемсветлусвоје
уметникеипродукцију.

Ово значајно гостова
ње, представља наставак

сарадње између две Куће
чија је реализација започела 5.
јунапрошлегодинекадасупрва
киња Опере Јасмина Трумбеташ
ПетровићимаестроДејанСавић
наступили у продукцији Пучи
нијеве „Тоске“ у режији Озрена
Прохића.

Београдски уметници и чла
нови Народног позоришта, сви
без изузетка, одушевљени су
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Музеј Народног позоришта у Београду. Tел: 328 44 73

ЈАНУАР 2018.
ИЗЛОЖБЕ

• ПРВА ПОСТАВКА 
аутор Зорица Јанковић

• 25 ГОДИНА ОД ПРЕМИЈЕРЕ –
КИРЈАЊА И ДОН КАРЛОС

Аутори изложбе Јелица Стевановић и Драган Стевовић

ОТВОРЕНА ВРАТА
13. 1| 12.00

КОНЦЕРТИ
12. 1 | 18.00
Новогодишњи концерт
Музичка школа „Јосиф Маринковић“
Класа флауте, професор Марина Ненадовић
 
29. 1 | 18.00 
Вече оперских арија 
Сања Косанић, сопран
Стеван Каранац, тенор
Миливоје Вељић, клавир

30. 1 | 18.00 
Медитације 
Концерт камерне музике
Чланови Музичко оперско театарске организације (МОТО)

КОНЦЕРТИ – ФМУ у Музеју 
17. 1 | 18.00
Студијски програм за виолу
класа Дејан Млађеновић

18. 1 | 18.00 
Студијски програм за контрабас
класа Слободан Герић

27. 1 | 18.00  
Солистички концерт 
Богдан Благојевић, гитара
класа Вера Огризовић

31. 1 | 18.00  
Камерна музика 
класа Игор Лазић

ЧИТАЛИШТЕ–ПОЗОРИШТЕ 
15. 1 | 19.30 
Бранислав Нушић, ПРИПОВЕТКЕ ЈЕДНОГ КАПЛАРА, 
у извођењу драмског уметника Зорана Ћосића и 
Нине Ћосић (обоа) 

илиzчовеzкаzдоzсебеzиzчовеzкаzуz
самоzмеzсеби?
Чини ми се да немам прави

одговор на то питање, али кад
год размишљам о револуцијама,
увек су ми у мислима они ,,мра
вљикораци”којепомињеВладета
Јеротићу,,Даровиманашихрођа
ка”, као једине озбиљне тектони
ке које мењају свет на боље. Све
осталоми јеунајмањурукусум
њиво. Поезија свакако има моћ,
јерсеослањанаоноштоупочет
кубеше,атојереч.Великуснагу
реч има када је испевана, можда
чакивећунегокада јенеизрече
на.Уобаслучаја,ништаневреди
аконемакодачује.

zz Виz стеz вишеzструzкоz таленzто
ванz уметzник.z Осимz крозz глу
муzиzписаzњеzпоеzзиzје,zсвојzсна
жанz иz упеzчаzтљивz уметzничzкиz
изразz искаzзуzјеzтеz иz уz бенzдуz
,,Hamzmonzdeggs”,z каоz певачz иz
солоzгитаzриzста…
Требаломијевремена,којесе

мери деценијама, да схватима да
је тај уметнички ,,троножац” на
којисампосађенустваринајста
билнија тачка ослонца за мене и
замојеутемељење.Тојесвакакои
питање животне и људске зрело

сти, али, можда, понајпре, једно
од питања на која никада нисам
ни прозиван да дајем одговоре.
Долазилaz су, можда, мало касно,
али,ипакнавреме.

zz Вашаzуметzностzјеzвишеzумет
ностz проzжиzвљаzваzњаz негоz
уметzностzпредzстаzвљаzња?
Уметност,ипак,морададопре

дооногкомејенамераванаиупу
ћена.Морадабудеразумљива,па
макариназауманилитрансцен
денталан начин. Ту добар занат
помажеприизборубољихилеги
тимнијихсредстава.Мислимдаје
право место за удомљење ,,про

живљавања”  публика, а ако је
до представљања, онда нам нема
никогадонас,,,извођачарадова”.

zz Глуzмаz јеz спеzциzфичzнаz врстаz
уметzноzсти.z Уz сваzкојz уло
зиz глуzмац,z комеz суz телоz иz
умz његовz инструzмент,z мораz
негдеz даz проzнаzђеz иz себе,z даz
сеz поиzграzваz иz преzиzспиzтуzје,z
,,копа”zпоzсебиzкакоzбиzдошаоz
доz оноzгаz штоz одреzђеzнаz улоzгаz
одzњегаzзахzтеzва.zДаzлиzјеzглу
ма,z какоz јеz некадz говоzриоz
славzниzИнгzмарzБергzман,zзаи
ста,z једzнаz одz најzеzгоzценzтрич
ниzјихzпроzфеzсиzја?
Мислим да то нема везе са

самомпрофесијом,негосаљуди
ма.Постојемојеколегекојеужи
вају да мистификују наш занат и
тимесаблажњавају,,обичансвет”
јер им је то потребно из неких
разлога. Помало је тужно што је
најчешће питање лаика упуће
нонамаглумцима,акрозкојесе
рефлектујесвасилаоногачемусе
,,обични људи” диве када је наш
посаоупитању,оночувено,,…ма
свејетомениок,аликаконаучи
теоноликитекст?...”Ајд’сад,буди
егоцентричан,акосинормалан.

МикојанБезбрадица

НАРОД НОМ КАЗА ЛИ ШТУ У ОСИ ЈЕ КУ

гостопримством, једним колеги
јалним и пријатељским односом
којиихјесачекао,каконаулица
маовогпрелепогбарокногграда,
такоиусамомХрватскомнарод
номказалишту.

Управници Божидар Шнајдер
иДејанСавићјошприликомпот
писивањапротоколаконстатовали
судајепотребногледатиубудућ
ностидаоваквагостовања,запра

во, представљају модел
успешне и добре међу
државне и регионалне
сарадње која може да се
примениинадругеобла

стиживота.
Својимприсуством,овајзна

чајандогађајувеличаојеиЊ.Е.г.
МиланШапић,Генералниконзул
РепубликеСрбијеуВуковару,као
имногинашисународницикоји
живеуРепублициХрватској.

Наконпредставе,унајтопли
јем и пријатељском духу и дру
жењу,колегеизОсијекаоргани
зовале су велики пријем за све

чланове бројне експедиције из
Народног позоришта у Београ
ду, која је бројала око 180 људи,
адомаћинјебиодиректорОпере
Филип Павишић, диригент који
је чест и радо вођен гост у Бео
граду.

Осталајеобавезадаседрагим
колегама из Осијека, Народно
позориштенаистиначинодужи
приликом скорашњег гостова
ња једногодњиховихансамбала
какобиимидобилиприликуда
се покажемо као добри домаћи
ни.

МикојанБезбрадица

јерсеослањанареч

ТАМА Ш У ФИЛО ЗОФ СКОМ ТЕА ТРУ 

Гостпрвог„Филозофскогтеатра“уновојсезони,одржа
ног9.децембранаСцени„РашаПлаовић“биојемађар

скифилозоф,дисидентиписацГашпарМиклошТамаш.У
препунојсали,саовимзначајниминте
лектуалцем, разговор на тему „Фаши
замиреволуција“,водилаједраматург
Маја Пелевић. Тамаш је развио кон
цептпостфашизмакоји,премањего
вимречима,лакопроналазиуточиште
уновомсвету глобалногкапитализма,
без узнемиравања доминантних поли
тичких облика парламентарне демо
кратије.„Револуцијасудикојекрив,а
коправ,онанерасуђујенегоосуђујеи
такоакцијупреносинапланморалног
чинапренебрегавајућипоредакствари
и заступајући став да нема ничег
изванзаједнице једнаких”,казао је,измеђуосталог,Тамаш.
Говорећи о томе зашто је фашизам данас успешан и тако
близак неолибералном концепту, објаснио је да је то због
тога „јер се претвара да је револуционаран и да се бори за
бољитак,азаправојевладавинаелитаиуопштенедоводиу
питањекатегоријумоћи,самосебавињенимпреузимањем“.
Познат као жестоки критичар европске деснице, режима
актуелногмађарскогпремијераВиктораОрбана,каоинео
либерализма,Г.М.Тамашсврставасе,поредЖижека,Бадјуа
иНегрија,удруштвојеретичкихевропскихмарксиста.Рођен
у Румунији 1948. године, Тамаш је из политичких разлога
пребегао1978.годинеуМађарску,гдејепостаоједанодводе
ћихдисиденататогдоба.Држаојепредавањаширомсвета
измеђуосталогинаОксфорду,ЈејлуиКолумбији,атренутно
предајенакатедризасоциологијуисоцијалнуантропологију
на Средњоевропском универзитету у Будимпешти. Такође,
гостујући је предавач на Институту за хуманистичке науке
у Бечу. Аутор је бројних радова, међу којима су „Истина и
класа“, „Невина моћ”, “Постфашизам и антикомунизам“ и
„Етницизамнаконнационализма“.

Ж.Познановић
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Праизведба Нуши
ћеве „Ожало
шћенепородице“
билаје28.новем
бра 1934. године

наВеликојсцениНародногпозо
ришта у режији Јосипа Кулун
џића, којом је, наш најпознатији
комедиограф, обележио јубилар
ни70тирођендан.

Упрвојпоставци„Ожалошће
не породице“ једна од његових
најзначајнијих глумица Жанка
Стокић, тумачила је лик Сарке.
УподелисубилииДушанРаден
ковић (Агатон Арсић), Благоје
Величковић (Танасије Димитри
јевић), Фран Новаковић (Прока
Пурић),МаркоМаринковић(Три
фунСпасић),ДрагољубПетровић
(Мића Станимировић), Божидар
Дрнић (др. Петровић, адвокат),
Ана Паранос (Симка), Јованка
Дворниковић(Вида),ЗораЗлатко
вић(Гина),МаријаПоповић(Тет
ка)иМараПоповић(Даница).

Умеђувремену,„Ожалошћена
породица“,укојојјеславникоме
диографкритичкуоштрицуусме
рио на покварену, лицемерну и
повампирену обитељ, а пре свега
на људску похлепу, имала је још
трипремијереуНационалномтеа
тру,апрваодњихбилаје10.јуна
1949. године, у режији Предрага
Динуловића, са Јованом Гецом у
улозиАгатона.

Наредна поставка одржана је
четири деценије од праизвођења
 1974. године, у поставци Гради
мира Мирковића, који је улогу
Агатона Арсића поверио Мији
Алексићу.

Последња премијера „Ожало
шћене породице“ уприличена је
две деценије касније, 1994 годи
не у режији Златана Дорића, 22.
новембра,наДанНародногпозо
ришта.Утадашњојподелибилису
МиленкоПавлов(АгатонАрсић),

Богдан Михајловић (Танасије
Димитријевић), Михајло Вик
торовић (Прока Пурић), Драган
Зарић(ТрифунСпасић),Лепомир
Ивковић (Мића Станимировић),
ЗоранЋосић(др.Петровић,адво
кат), Зорица Мирковић (Симка),
Љиљана Газдић (Вида), Љиљана
Благојевић (Гина), Соња Јауко
вић (Сарка) и Нела Михаиловић
(Даница).

„Ожалошћена породица“
извођена је у скоро свим позо
риштима некадашње Југослави
је, али и данашње државе. Осим
„класичних“ поставки, зани
мљиво је напоменути, да је овај
комад,2012.године,првипутура
ђен и као луткарска представа за
одрасле, у Позоришту младих, у
НовомСаду.

Добро је познато да Нушић

није био
миљеник кри
тике, а, чак,
и за ово дело,
прозиван је
од тадашњих
критичара да
„покушава да
докаже да је
комедиограф
скижив“.

Насупрот
томе, његова
деласуувек,па
тако и данас,
била изазов
за редитеље и
глумце и, сва
ки пут, доче
кивана су са
радошћу од
стране публи
ке. Нушић
је имао сво
је глумце, а
данасби,веро
ватно, имао и
своје редите

ље.Једанодњих,можда,биобии
ЈагошМарковићзачијупоставку
„Госпође министарке“ у Народ
ном позоришту, већ више од 13
сезона, се тражи карта више. У
тојинсценацији,(каонезаборавна
Жанка Стокић у неким претход
ним), данас би му омиљена глу
мица,којапрослављањеговадела,
билаРадмилаЖивковић.

Нушић јепреминуо19. јануа
ра,четиригодиненаконпраизво
ђења „Ожалошћене породице“.
Тог дана фасада Народног позо
риштауБеоградубилајепрекри
вена у црно. Осам деценија од
смрти Алкибијада НушеБрани
слава Нушића , 19. јануара 2018
године, по пети пут биће пре
мијерно изведена „Ожалошћена
породица“, овога пута у Јагоше
вој режији. Наш Национлни теа
тар ће новом поставком славити
писцаиугодинисвогјубилеја,150
годинаодоснивања,атокомјану
арамесецаћезапочетисасвечано
стима„УчастНушића“.

Како су Нушић и „Ожало
шћена породица“, готово увек у
знаку јубилеја,надајмоседаћеи
ова, пета, поставка у Народном
позоришту доживети неколико
стотина јубиларних извођења. У
подели су Саша Торлаковић к.г.
(АгатонАрсић),РадмилаЖивко
вић (Симка), Даница Максимо
вић к.г. (Сарка), Небојша Дуга
лић (Прока Пурић), Вања Ејдус
(Гина), Александар Срећковић
(Танасије Димитријевић), Нела
Михаиловић (Вида), Слободан
Бештић (др. Петровић, адвокат),
Сузана Лукић (Даница) и Душан
Матејић(Мића).

ЈасминаУрошевић

НУШИЋ  И „ОЖА ЛО ЋЕ НА ПОРОДИЦА“ – УВЕК У ЗНА КУ ЈУБИ ЛЕ ЈА

УславувеликогБенАкибе

Један од најпознатијих
Пушкинових ликова Евге
нијеОњегиноденуојеново
рухо и упутио се у фанта
стичну балетску авантуру.

Вођенискусномрукомпримабале
рине Лидије Пилипенко која пот
писујережијуикореографијубале
та „Евгеније Оњегин”, као и сам
либрето,премијерносепредставио
београдској публици 23. децем
бра, под управом маестра Ђорђа
Павловића. Човек који је престао
да се радује, човек чија је душа
постала окамењено неосетљива
предвавека,стојинаВеликојсце
ниНародногпозориштазагледану
даљину,размишљаосвојојсудби
ни, желећи да нам исприча њего
ву животну причу. Према речима
ЛидијеПилипенко,Оњегин„гово
ри”о сталнојборбиизмеђудобра
и зла у нама и људском праву да
изаберемо зло и ходимо у тами.
Његова судбина доживела је без
бројна драмска, оперска и филм
ска читања, али сада добија ново
тумачење,балетско,којегадонекле
оправдава.

„Много сам размишљала о
томе ко је заправо Евгеније Оње
гин,покушаваласамдагаразумем
идамуопростим.Оњегинјетешка,
изузетно комликована личност
која лагано пролази кроз живот,
уништавајући све око себе. Он
ће и Татјани рећи „тебе сам убио
скоро,аЛенскогпотпуно”.Какоје
могуће да његов највећи пријатељ
будечовеккојићежртвоватисвој
живот,збогњега.Онмујеверовао,
даомусебеискрено,понудиомује
чакисвојживотисмртсе заиста
догађа.Оњегинпредстављапоруку
човевечанства,вечногчовека,који

по карактеру, рођењу, по схвата
њуприхваталакшулинијуживота,
свејемоје,јасамнајвећи,најбољи,
све мора бити мени подређено.
Пушкинјеовдеописаокакочовек
има права да одабере пут који му
највише одговара, иако је често
погрешан ” – објашњава Лидија
Пилипенко.

Чајковски је, према речима
наше саговорнице, пишући опе
рупокушаодаисправисвојелич
не, приватне грешке, оно што му
је представљало терет. У балету
„Евгеније Оњегин” одабир музи
ке Чајковског сачинили су Лиди

ФАНТАСТИЧНА БАЛЕТСКА АВАНТУРА

Оњегинпредстављапорукучовечанства

Традиционални ново
годишњи коктел за
представнике медија
који прате продук
цијунашеКуће,при

ређен је у уторак 26. децембра у
МузејуНародногпозоришта.

Том приликом, одржана је и
краткапресконференцијанакојој
је управник Дејан Савић, изме
ђу осталог, нагласио да Народно
позориште, успешно заврша
ва 2017. годину у којој су, како је
истакао, реализовани сви умет
ничкипланови.

Подсетио је да су у том пери
одуизведенечетиридрамске,три
оперскеи једнабалетскапремије
ра,каоидасуреализованабројна
успешнагостовањауземљииино

странству, прослављено неколико
значајнихјубилеја...

У МУЗЕ ЈУ НАРОД НОГ ПОЗО РИ ШТА ПРИ РЕ ЂЕН ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НИ НОВО ГО ДИ ШЊИ КОК ТЕЛ ЗА НОВИ НА РЕ

Значајнирезултатикаоувертирапредјубиларнусезону
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ја Пилипенко и Ђорђе Павловић.
Куриозитет је то што у балету,
нема ни једне оперске ноте, како
истичеуметница.

ГлавнаулогаЕвгенијаОњеги
на поверена је Јовану Веселино
вићу,чеституиодмеренуТатјану
приказалајеБојанаЖегарацКне
жевић, енергичног и експлозив
ногпесникаЛенскогдонеојеИгор
Пастор,  Теодора Спасић била
је кокетна Олга,  Кнеза Гремина
тумачиМиланРус,аслугуМилош
Живановић.Упредставиучеству
је балетски ансамбл и Оркестар
Народног позоришта у Београду.

Комплетну балетску причу у два
чина и осам слика употпунили
су колоритни костими Катарине
Грчић Николић и декор Бориса
Максимовића.

„Свако ко учествује у овој
представи, и тумачи било који
од ових ликова, мора себе много
датинесамокаоиграч,негоикао
уметниккојијеустањудадоживи
овако велике личности, пре све
га Оњегина и Ленског, а затим и
њиховеизабранице.Онинассуо
чавајусаиронијомживота,укоме
према Пушкину, и када човек
стоји до човека, никад запра

во не знамо коме, којој страни,
‘он’ припада.Натемељупричео
руским племићима са почетка 19
века,Пушкинјезаправоиспричао
причуочовекукојиживииданас,
којиимамогућност,давођенсво
јим карактером по рођењу иде
путемкојиносиусеби.Пушкинсе
играопишућиОњегина,икаода
јерекао,штосемалонезауставите
давидитегдесте,давидитекакви
стеикудастекренули,далијеово
шточитате,штонамседешава,да
лијеовоигра,илијереалност,да
лијемогуће.Пушкиннаснаводи
датокомживота‘седнемосамиса
собом’,дасесуочимосачовекому
себиисагледамограницесопстве
нихмогућности.Оннаспровоци
ра на мало дубља размишљања и
подсећадасвакичовекимаправо
на слободу избора, да има право
дабудесамочовек“–додајеЛиди
јаПилипенко.

Уважена балерина истиче на
крају, да озбиљно приступимо
текстуЕвгенијеОњегин,безобзи
ра на трагичан исход догађаја, у
коме нам писац између осталог
поручује,дапријатељствоиако је
рањиво,ипактребачувати.

„У тим великим пријатељ
ствима увек се може догодити
да сенешто заљуља,некољудско
незадовољство и ту онда почи
ње пуцање, тако нестаје величан
ствено пријатељство. И онда нам
остаје да наставимо живот и да
размишљамозаштосетодесило,а
данијеималоразлогауопште.Не
могудакажемдасамхиљадупута
сигурнадаможедапостоји једно
нерушено пријатељство – закљу
чујеЛидијаПилипенко.

ДанијелаКнежевићСтевановић

 

Уметничка личност првакиње балета и кореографа
ЛидијеПилипенко,највећимделомјевезаназаБалет

Народног позоришта у Београду. После специјализације у
ЛондонукодНинетдеВалоaибриљантнекаријереприма
балеринебеоградскогБалета,наглоиубедљивоизбијамеђу
водећекореографеуземљи.Намузикудомаћихкомпозито
ра поставила је балете „Бановић Страхиња“ и „Јелиса
вета“ Зорана Ерића у Београду, a „Вечити младожења“ и
„Избирачица“ЗоранаМулићауНовомСаду.Запредставу
„БановићСтрахиња“наБијеналууЉубљани1981.године,
награђенајекаокореограф.Такођејенаграђеназакореогра
фијецеловечерњихбалета„Јелисавета“и„Вечитимладо
жења“.СаансамбломБалетаНародногпозориштарадии
представу„СамсониДалила“,намузикуКамијаСенСанса,
за отварање балетске сезоне после реконструкције зграде
1989. године – за коју је добила Награду Народног позори
шта.Њенибалети„Васкрсење“намузикуДругесимфоније
Густава Малера и„Дама скамелијама“ намузикуЂузепа
Вердија,билисусветскепраизведбе.Балете„Љубавчароб
ница“ Мануела де Фаље и „Шехерезаду“ Николаја Рим
скогКорсаковапоставља1994,а„Жену“,намузикуСерге
јаРахмањинова,1998.године.Уоквирупрограма„КрајXX
века...?“Народномпозоришту1999.постављадваједночи
набалета:„Слике“,премаоригиналнојпартитуриА.Шен
берга „Преображена ноћ“, и „Кавез“ на музику Г. Малера
(премијерно обновљен 2007). „Охридску легенду“ Стевана
Христићапоставља2000.године,ањенбалет„ПесникЧај
ковски“намузикуП.И.Чајковског,бивапроглашензанај
бољупредставусезоне2003/04.уНационалномтеатру.Са
истимансамблом2008.постављајошједнусветскупраи
зведбу–балет„Нечистакрв“,премасопственомлибрету
инспирисномделимаБориславаСтанковићаиспопственој
компилацијимузикедомаћихаутора–СтеванаС.Мокрањ
ца,ПетраКоњовића,ВасилијаМокрањцаиСтеванаХри
стића. Са подједнаким успехом радила је и на телевизији
и филму, мјузикле („Прича о коњу“, „Мој дечко“, „Цигани
летеунебо“,„Волимсвојужену“,„Престаћеветар“...),као
иуоперама(„Кармен“,„Аида“,„Слепимиш“итд).Добит
никјеНаградезаживотнодело(2001),Награде„Димитрије
Парлић“(2004)иНационалногпризнањазадоприноскул
тури(2007).Упериодуод1992.до1993.иод1997.до2002.
билаједиректорБалетаНародногпозоришта.

ФАНТАСТИЧНА БАЛЕТСКА АВАНТУРА

Оњегинпредстављапорукучовечанства

Према Савићевим речима,
вишеод460одигранихпредстава

Драме, Опере и Балета, укључују
ћииблизу90гостујућихпредста

ва,концератаиосталихпрограма,
виделојеоко154.000гледалаца.

Онсеосврнуоинаслављенич
ку 150. сезону, чије обележавање
стартује већ почетком наредне
године, а која ће у потпуности,
када је реч о премијерним насло
вима у сва три сектора – Драми,
Опери и Балету, бити посвећена
домаћимствараоцима.

БићепостављенаделаДушана
Ковачевића, Иве Андрића, Боре
Станковића, Бранислава Нуши
ћа... опера ће извести „Ленку”
Мирослава Штаткића и „Отаџби
ну”,нашегнајзначајнијегоперског
композитораПетраКоњовића…

Савићјенајавиодаћезанеко
лико недеља, на Богојављење 19.
јануара,битиобележено80година

одсмртиБраниславаНушића,ау
оквиру тога, на Великој сцени ће
премијернобитиизведенањегова
комедија „Ожалошћена породи
ца” у режији Јагоша Марковића,
док је у холу зграде предвиђено
отварање изложбе „Нушић као
дипломата”.

Он је истакао да од тог дана,
Народно позориште и званично
крећеуобележавањесвогвеликог
јубилеја–150.годинаодоснивања.

Управник је нагласио да је то
дуг ове Куће према својој публи
ци и подсетио да је у марту 1868.
донета одлука да се гради Народ
но позориште, које је своју прву
представу одиграло 22. новембра
нареднегодине.

Савић је поновио да Народно

позориштенеодустајеодсвогпла
на,окојемонвећпричанеколико
година,атоједауместоСтакленца
на Тргу Републике буде подигну
та нова зграда Националног теа
траштоће, уверен је, унаредном
периодубитиједанодприоритета
идржавеиграда.

Објаснио је да је Кући, као
штојеНароднопозориште,преко
потребнајошједнасцена,којанеће
битисамозаоперуибалет,већби
тотребалодабудедворанаукојој
ћесеигратиидрамскепредставе.

Накрајуобраћања,свимпред
ставницима медија пожелео је
све најбоље у Новој 2018. години
и поручио им да и даље буду уз
Народнопозориште.

М.Б.

У МУЗЕ ЈУ НАРОД НОГ ПОЗО РИ ШТА ПРИ РЕ ЂЕН ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НИ НОВО ГО ДИ ШЊИ КОК ТЕЛ ЗА НОВИ НА РЕ

Значајнирезултатикаоувертирапредјубиларнусезону
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ДебинасцениНарод
ногпозоришта,глу
мацНиколаВујовић
имао је пре чети
ри године у драми

„Бизарно“, у којој је, захваљујући
изванредномтумачењутрилика
Ђиђе,СашеиГаге,стекаонесамо
наклоностпублике,већистручне
критике.Умеђувремену,уследили
суиновинасловипопут„Родољу
баца”, „Сирана”, „Царства мрака”,
„Сумњивог лица”, „Иванова“…
у којима, такође, игра значајне и
веомазапаженеулоге.

„Мислио сам да је прошло
вишеодчетиригодине,имамосе
ћајкаодасамтуодувек”,реченам
искрено, на почетку разговора
за „Позоришне новине” Никола
Вујовић,којијеодпрошлегодине,
послевишегодишњегстатусасло
бодног уметника, постао део глу
мачког ансамбла Народног позо
ришта.

„Пређашњи део позоришне
каријере био ми је везан за једно
другопозориштеи,кадасамзавр
шиосарадњусањима,остаомије
горакосећајудуши.Направиосам
паузуодокоосаммесецииСнежа
Тришић ме је позвала да „уско
чим“у„Бизарно“.

zz Уz потzпуzноzстиz стеz оправzдаzлиz
укаzзаzноzповеzреzње…
Дао сам све од себе за тих 25

пробаколикосмоимали,али,пре
свега.трудиосамседабудемдобар
војник, по навици, од служења
цивилневојскеуНародномпозо
ришту код Милете Т. Пантелића.
Представајеушлауисторијуовог
театракаонајнаграђиванијаикада,
атусамсенашаоија,каопоносни
носилацНаградезанајбољипарт
нерски однос са Игором Ђорђе
вићем. Тадашњи директор Драме
СпасојеЖ.Миловановићзаврша
вамандатинањеговоместодола

зиЖељкоХубачкојијепрепознао
мене као доброг војника и онда
самнизаоулогузаулогом.Колико
јемојеучествовањеупредставама
било значајно, запажено и разли
чито не знам, само знам да сам
биоинспирисан,дасамплесао,да
минијебилотешко,ауистовре
месамосећаодаседешаванешто
значајно, запажено и различито
у позоришном животу Београда.
Национална кућа позива Урбана,
Лолића, Тришићеву, Нешковића,
Вуковића да постављају класи
ке. Последњих годину дана Тања
МандићРигонат,ИгорВукТорби
ца и Јернеј Лоренци. Успех и низ
значајних представа Националне
куће, онако, нескромно, у шали,
повезиваосамсасвојимдоласком
уНароднопозориштеинедасам
поносан што сам део ансамбла,
негоништабољенисамнимогао
дазамислимдаможедамиседеси.

zz Једанz загреzбачzкиz криzтиzчар,z
којиzвасzјеzпроzлеzтосzглеzдаоzкаоz
Борzкиzнаzуz„Иваzноzву”,zнапиzсаоz
је,z измеzђуz остаzлог,z даz изгле
даzтеz „каоz једанz одz актуzелzнихz
бриzтанzскихz иz франzцуzскихz
глуzмаzца,z динаzмиzтан,z фасци

нантzнеz енерzгиzјеz иz глуzмачzкогz
нерzва”.zКакоzбистеzвиzдефиzни
саzлиzсвојzначинzглуzме?
Незахвално је говорити о

начину, о стилу игре као непро
мењивојкатегорији.Стилбиувек
мораобитиподложанадаптацији
на захтеве комада, сензибилитет
ансамбла, индикације редитеља
и тренутну инспирацију. Ника
да нисам направио конкретан
рецепт, волим да се упуштам, да
пустимподсвестнапоље,даослу
шкујем, „њушим“, да се не кон
тролишем, да нападам идеју, да
померам границе, у сваком слу
чају да се, што је више могуће,
осетимдругачијеуодносунаоно

штокаоцивилдожи
вљавам. Конкретно,
лик Боркина кога
сам тумачио на том
гостовању у Загребу,
градио сам тако да
има те епитете дина
митности, фасци
нантне енергије и
изванредног глумач
ког нерва. Значи да
самдоброурадиосвој
посао.Апоређењеса
актуалним францу
ским, односно бри
танским глумцима
ми веома ласка. Жао
мијештотунијеувр

стиоиНемце(смех).

zz Кадz већz приzчаzмоz оz глуzми,z
интеzреzсуzјеz меz даz лиz јеz поz
вашемzмишљеzњуzДениzДидроz
биоz уz праzвуz кадаz јеz рекаоz даz
јеz глуzмац,z запраzво,z осоzбаz безz
каракzтеzраz иz да,z захваzљуzјуzћиz
томе,zсzлакоzћомzулаzзиzуzдруzгеz
каракzтеzреzиzопоzнаzшаzих?
С обзиром на то да је Дидро

живеоудругомвремену,мислим
да је та његова дефиниција, пре
свега, романтична. „Глумац“ је
занимање,анечовек,барјатотако
видим. Човек је много више од
тога.Асвакичовекможедабуде
глумац. Радиодифузна агенција,
када је додељивала националне
фреквенцијетелевизијамауСрби
ји,поставилајеусловдаодређена
телевизија мора имати сопствену
продукцију драмског програма.
Нажалост,ријалитишоусврстала
је под драмски програм и самим
тимпоступком,менеимојеколе
ге са дипломом, изједначила са
полусветомсаестрадеупроизвод
њи„драмскогпрограма“.Мислим
дасутуколакренуланеповратно
низбрдо.Волимдасенашалимна
својрачундамијеглумахоби.

zz Штаz вамz јеz најzбитzниzјеz уz томz
„хобиzју“?
Битно ми је да сачувам инте

гритет,дабудемузоранотац,муж,
син,грађанин,дачувамсопствени
системвредности,анештоодтога
ће испливати напоље кроз улоге
које будем тумачио. На факулте
ту, када сам се први пут запитао
штажелимодглуме,односношта
језаменеглума,помислиосамда
је мој посао да инспирисано, без
задршке,отвореноиштоистини
тије,акрозигру,оваплотимдушу
лика који тумачим на сцени не
билитимпримероминспирисао
баремједногчовекаупублицида
нештопромениусвомживоту.Да
мислим,дасепонашам,дапосто
јим и да тиме утичем. И даље се
носимтоммишљу.

zz Иакоz стеz играzлиz уz мноzгимz
телеzвиzзијzскимz сериzјаzмаz иz
филzмоzвиzма,zзаzвасzможеzдаzсеz
кажеz даz сте,z преz свеzга,z позо
риzшниzглуzмац.zШтаzјеzтоzштоz
вамz уz одреzђеzнојz мериz вишеz
пруzжаzтеаzтар,zнегоzостаzлаzдваz
медиzја?
Да,заистасматрамдајепозо

риште нешто посебно. Као нај
лепша жена на свету коју изнова
и изнова мораш да заводиш, а с
којом си у слободној вези. Некад
си љубоморан, некад ти се гади
колико је промискуитетна, поне
кад ти се безрезервно даје те си
наседмомнебу,некаднијетуине
примећује те, али страст и жеља
су неограничени. И тако може
заувек.Баркодмене.Досадасам
убележионекихпедесетакпреми
јера, а имам осећај да нисам још
нипочеодасебавимпозориштем
како желим. Ових дана читам
„Меру за меру” и прижељкујем
улогуАнђелауследећихпаргоди
на…

МикојанБезбрадица

ИНТЕР ВЈУ|НИКО ЛА ВУЈО ВИЋ

Неограниченастрастижељазапозориштем

Сви редитељи, са који
ма сам радио, васпи

тавалисумеипомагалида
се пробијем кроз каријеру.
Сваки пут сам се трудио,
какогодбило,идасепосва
ђам и да нађем заједнички
језик. Да се играм и да ми
буде забавно, да провоци
рам и да будем испровоци
ран.Дагледамисподока,да
сеизбечим,исплазим…

Трећа међународ
на конференција
Балканске оперксе
мреже, одржана је
недавноуНародном

позоришту у Београду у орга
низацији Националног театра.
Конференцију је водио управ
ник Народног позоришта Дејан
Савић. Поред маестра Савића,
директора Сектора стручних и
општих послова Самура Ранко
вића и оперског редитеља Иване
Драгутиновић Маричић, скупу су
присуствовали управник Држав

не опере у Варни Даниела Димо
ваиуметничкидиректоруистом
театрумаестроБориславИванов,
затим, управник Словеначког
народног гледалишта у Марибо
ру Данило Рошкер, уметнички
директориталијанскогФестивала
ТаљакомаeстроЈакопоСипариде
Пескасероли,генералнидиректор
НационалогтеатраоперетеуКије
вуБогданСтрутинскиибалетски
кореограф у истом театру Вадим
Дмитрович. Присуствовали су и
представници Националне опере
из Темишвара Корнелиу Мургу

иНоваБатаниатимаестроДејан
Прошев и Крсто Скубев у име
Македонскеопереибалета.

Учесници конференције
представили су рад својих кућа и
фестивала, указујући на успехе и
добраискуствакојабележе,исто
временонудећирешењазасличне
проблемесакојимасесусрећусви
оперскитеатри.Уметничкасарад
њаиразменаизмеђутеатараБал
канске оперске мреже предста
вљајуважанкораккаунапређењу
радасвихпозориштаурегиону.

Д.К.С.

ТРЕ ЋА МЕЂУ НА РОД НА КОН ФЕ РЕН ЦИ ЈА

Балканскаоперскамрежа
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Представа „Аде
лаида, алписка
пастирка“ А.
Николића,тре
бало је да се

одржи20.августа1842,али
почелајебунаТомеВучи
ћа Перишића и њего
вих уставобранитеља.
Позориштејепреки
нулорад,адоласком
на власт нове дина
стије избрисано је
са списка државних
„заведенија“.

Значај овог кратковеког позо
ришта је немерљив. Најпре, то је
било наше прво стал но, репер то-
ар ско, про фе си о нал но, држав но и
народ но позориште: играло је два
путанедељноразличитепредставе,
после кратког периода аматери
зма, оформљен је професионални
ансамбл,радилојеподпатронатом
иузсубвенцијудржаве,публикује
чинилограђанство.

Затим, захваљујући Театру на
Ђумрукујавиласесвестосрпском
драмском стваралаштву, које је –
штојесвојеврснифеномен–наста
ло пре појаве театра. Ову појаву
анализира Боривоје Јевтић: „Да

дођеједанМаринДржић,Дубров
ник је требало да постане богат,
да разграна до врхунца своје дру

штвене, политичке и трговинске
везе,ида,поврху,примииупијеу
себеплоднеиразнообразнеутица
јеједневеликепозоришнекултуре
– италијанске, велике и старе већ

по наслеђеним римским
позоришним традици

јама. Молиер има пред
собом готов коме

диографски обра
зац, чак и теори

ски... Ни Лесинг,
после,нијеизу

зетак. Свугде
око њега у
Н е м а ч к о ј
цветажива
ханпозори
шниживот.

Онимагдеиначемудасеучи.А
шта је испред Стерије... до једино
сазнање да је позориште највећа
народна школа. Једанаест година
пре прве преставе у Београду... он
пише ‘Лажу и паралажу’, онај род
комедијекојијенајбољиинајтежи
–комедијукарактера!Дајући1837
‘Кир Јању’, он даје најбољу српску
комедију... После Стерије, који је
за наш позоришни репертоар и
нашупозоришнукултурузаслужан
толикоколикоВукзасрпскијезик,
могло је доћи српско позориште.
Оно је имало свог писца и свој,
домаћи,репертоар“.

Театар на Ђумруку је одиграо
велику улогу у буђењу националне

свестиувреместицањанезависно
стииуподстицањупотребезаобра
зовањем и културним садржајима
– о чему сведоче наслови играних
комада.Онје,каковидимоукрити
кама,скренуопажњуинанужност
очувања српског језика. Несумњи
ве заслуге Театар на Ђумруку има
и за формирање прве позоришне
публике, јер су захваљујући њему
Београђани сценску уметност трај
нозаволелиитокомследећихдеце

нија устрајали у настојањима да
оснују Народно позориште (1868).
Следствено, и држава је увидела
неопходност постојања и више
струкекористикојеодтеатраможе
имати.Такође,посталојеевидентно
да је Београду неопходна наменска
позоришназграда,паједеоприхода
одулазницавећодпрвихданабио
уплаћиван у фонд за „заведеније
народногТеатра“,апостојетрагови
да јебионаправљениархитектон
скиплан.

Токомкраткогделањаовогтеа
тра, формиран је фундус костима,
декора и реквизите, који је чинио
основузапотоњепозоришнеактив
ности.МожесерећидасеуТеатру
наЂумрукујављајуимаркетиншке
активности:одпрвогданасуштам
пане „позивателне цедуље“, то јест
плакати или „листе“ са основним
подацима о свакој појединој пред
ставикојесу,каконаводиШумаре
вић, „биле излепљене по зидовима
кућа, капијама и плотовима“. Овај
добар обичај је одржало и Народ
нопозориште,штојеоднемерљи
вогзначајазапроучавањеисторије
нашегтеатра–чијијеједанодкаме
намеђашаТеатарнаЂумруку.

(КРАЈ)

Иако је Театар на
Ђумруку трајао све

га8месеци,његовзначајје
однепроцењивеважности
занастанакидаљиразвој
позоришне уметности у
БеоградуиСрбији.

Упоследње време се
говориомогућојрекон

струкцији зграде старе
Ђумрукане, на изворној
локацији – то би био зна
чајан подухват у смислу
обнове културне башти
не и одлична прилика да
Београд добије још једну
камерну позоришну сцену,
али и да се Музеју позори
шне уметности Србије
обезбедe простор за стал
ну изложбену поставку
и депои са условима при
мереним чувању грађе о
историјинашегтеатра.

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“ (10) / ПИ ШЕ ЈЕ ЛИ ЦА СТЕ ВА НО ВИЋ

Тековине ТеатранаЂумруку
редстава „Аде
лаида, алписка
пастирка“ А.
Николића,тре
бало је да се

одржи20.августа1842,али
почелајебунаТомеВучи
ћа Перишића и њего
вих уставобранитеља.
Позориштејепреки
нулорад,адоласком
на власт нове дина
стије избрисано је

по наслеђеним римским
позоришним традици

јама. Молиер има пред
собом готов коме

диографски обра
зац, чак и теори

ски... Ни Лесинг,
после,нијеизу

зетак. Свугде
око њега у
Н е м а ч к о ј
цветажива
ханпозори

Тековине ТеатранаЂумруку

Изложба „25 годи
на од премијере
– Кир Јања и Дон
Карлос“, аутора
Јелице Стевано

вићиДраганаСтевовића,отворена
је14.децембрауМузејуНародног
позоришта.

Поздрављајући присутне, који
су се окупили у великом броју,
управник Дејан Савић је, између
осталог, оценио да ова два насло
ва представљају „живу историју
Народногпозоришта“.

Премањеговоммишљењу,ова
квиисличнијубилејисенедешава
јутакочесто,несамокоднас,негои

усвету,акадасеи
догоде,тообично
будесамо„увели
ким,озбиљними
квалификованим
театрима“ којима
свакако припада
и Народно позо
риште.

Онјепоручио
да ће наш наци
онални театар и
убудуће „водити
рачунаојубилеји
маовеврсте“,али
идаћесетрудити
датадванаслова„којипредставља
јублагоовеКуће,штодужеивише
будунанашемрепертоару“.

Подсећајући да је прошло заи
стамноговременаодњиховихпре
мијерних извођења, приметио је
да,упркостоме,ниједнаодоведве
представе није изгубила на „својој
актуелностиилепоти“.

Савић је нагласио да га вео
ма радује што је толико љубитеља
уметности и позоришта дошло на
отварањеизложбеиизразиоувере
ње„даћемоидоследећегвеликог
јубилејанесамоових,негоинеких
другихпредстава,поновоовдебити
заједно”.

Стевановићева је присутне
подсетила на, како је казала, неке
дивне и драге уметнике из обе
представекојивишенисусанама,
а који су својим креацијама, оста
виливеомаснажанпечат.

Међу њима су глумци Михај
ло Мика Викторовић, Богдан
Михајловић, Јанош Тот, Србољуб
Милин, редитељ „Дон Карлоса“
Младен Сабљић, први диригент
предстве Душан Миладиновић,
двојицагостујућихдиригенатаЈон
ЈанкуиИмреТоплак,солистиЗво
нимирКрнетић,СлавољубКоцић,
Живан Сарамандић, Јелена Чака
ревић,ЈованМилић,СузанаШува

ковић Савић и
ТомаЈовановић.

Онасепосеб
но захвалила
колегамаизМузе
ја позоришне
уметностиСрбије
истакавши да су,
као и увек, све
срдно помогли у
налажењу грађе,
као и запослени
мауИстраживач
кодокумента
ционом центру и

Издавачкојделат
ности Народног позоришта, те
Јелени Ратковић која је заслужна
задизајнизложбеикаталога.

Додалаједасуауториизложе
них фотографија Срђан Михић,
Срђа Мирковић, Миша Муста
пић,ВиценциоЖакнићиВукица
Микача.

Редитељ „Кир Јање“ Егон
Савинказаоједаимавеликучаст
и задовољство што је присутан
на једном овако значајном дога
ђајуиприметиода„нигдеживот
такобрзонепролази,каоупозо
ришту“.

Он јеистакаодатрајањеовог
комада пуне две и по деценије

представља „право чудо“, а њему
лично,чиниправозадовољство.

Присутнима су се обратили и
глумац Предраг Ејдус, који две и
по деценије маестрално тумачи
лик Кир Јање, директор Музеја и
коаутор изложбе Драган Стево
вић,  редитељка Ивана Драгути
новићМаричић,која јеобновила

режију „Дон Карлоса“ Младена
Сабљића и примадона Јадранка
Јовановић, која у тој опери пева
улогуКнегињеЕболи.

Изложбаћебитиотворенадо
марта2018.године.

М.Безбрадица

У МУЗЕ ЈУ НАРОД НОГ ПОЗО РИ ШТА ОТВО РЕ НА ИЗЛО ЖБА „25 ГОДИ НА ОД ПРЕ МИ ЈЕ РЕ – КИР ЈАЊА И ДОН КАР ЛОС“

НепроцењивоблагоНационалногтеатра

Вердијеваопераучети
ри чина „Дон Карлос“,

премијерно је изведена на
Великој сцени 9. октобра
1992. године и до сада је
имала32извођења.Преми
јера комедије „Кир Јања“
одржанајенаВеликојсце
ни25.децембра1992.годи
не. На 234 извођења, на
матичнојсцениигостова
њима,представујевидело
око85.000гледалаца.
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ЈАН ЈАН

ФЕБ

СЛЕПИ МИШ
оперета Јохана Штрауса
МАРИЈА СТЈУАРТ
драма Фридриха Шилера

ДОН ПАСКВАЛЕ
опера Гаетана Доницетија

НОВОГОДИШЊИ ГАЛА КОНЦЕРТ / са гостима

КОНЦЕРТ САБОРНЕ ЦРКВЕ

БЕЛА КАФА
комедија Александра Поповића
ЖЕНИДБА
комедија Николаја В. Гогоља

ОЖАЛОШЋЕНА ПОРОДИЦА / ПРЕТПРЕМИЈЕРА
комедија Бранислава Нушића

ЖЕНЕ У D-МОЛУ / ДУГА БОЖИЋНА ВЕЧЕРА
jeдночини балети; кореограф Раду Поклитару

ИЗБИРАЧИЦА
комедија Костe Трифковићa

ВЕЛИКА ДРАМА
драма Синише Ковачевића

ЉУБАВНИ НАПИТАК / са гостом
опера Гаетана Доницетија

ТОСКА / са гостом
опера Ђакома Пучинија

ДАМА С КАМЕЛИЈАМА
драма Александра Диме Сина

КО ТО ТАМО ПЕВА
балет на музику Вокија Костића

АИДА / са гостом                  
опера Ђузепа Вердија

ЕВГЕНИЈЕ ОЊЕГИН
балет П.И.Чајковског

ОЖАЛОШЋЕНА ПОРОДИЦА / ПРЕМИЈЕРА
комедија Бранислава Нушића
ФЕН МО
Кинески класичан плес, гостује Пекиншка плесна академија

ОЖАЛОШЋЕНА ПОРОДИЦА 
комедија Бранислава Нушића

ДЕРВИШ И СМРТ
Б. М. Михиз / Е. Савин, по роману Меше Селимовића

РОДОЉУПЦИ 
комедија Јована Стерије Поповића  

НОЋНИ ЖИВОТ
по тексту  Ивана Видића, гостује Загребачко казалиште младих
КРЦКО ОРАШЧИЋ
балет П. И. Чајковског
ОТЕЛО 
опера Ђузепа Вердија

КРЦКО ОРАШЧИЋ / са гостом
балет П. И. Чајковског

СВЕТОСАВСКА АКАДЕМИЈА

ЧУДО У ШАРГАНУ
драма Љубомира Симовића
ЕВГЕНИЈЕ ОЊЕГИН
балет П.И.Чајковског
ИВАНОВ
драма А. П. Чехова

КРЦКО ОРАШЧИЋ 
балет П. И. Чајковског
АНТИГОНА
трагедија Софокла
МОЋ СУДБИНЕ 
опера Ђузепа Вердија

ГОСПОЂА МИНИСТАРКА
комедија Бранислава Нушића

ЕВГЕНИЈЕ ОЊЕГИН / са гостима
опера П.И.Чајковског

ЛАЖА И ПАРАЛАЖА / 150-та представа
комедија Јована Стерије Поповића

УСПАВАНКА ЗА ВУКА НИЧИЈЕГ 
Ксенијa Поповић / Бојанa Мијовић
БИЗАРНО 
црна комедија Жељка Хубача
ЖЕНСКИ ОРКЕСТАР
комедија Жана Ануја
ЗЛИ ДУСИ 
Т. М. Ригонат, по роману Ф. М. Достојевског

ПРАХ 
комедија Ђерђа Шпира, Народно позориште у Београду и Шабачко позориште

ВАЖНО ЈЕ ЗВАТИ СЕ ЕРНЕСТ
комедија Оскара Вајлда 
КЊИГА ДРУГА
драма Бранислава Нушића

ЕЛЕКТРА 
драма Данила Киша
ВАЖНО ЈЕ ЗВАТИ СЕ ЕРНЕСТ
комедија Оскара Вајлда 

БЕЛА КАФА
комедија Александра Поповића
МЕСТО ПРЕДГОВОРА
по мотивима Саве Шумановића, ауторски рад Михајла Јовановића
БИЗАРНО 
црна комедија Жељка Хубача

СИРАНО 
драма Едмона Ростана
СЕКСУАЛНЕ НЕУРОЗЕ НАШИХ РОДИТЕЉА
драма Лукаса Берфуса
НАРОДНА ДРАМА
драма Олге Димитријевић
ЦАРСТВО НЕБЕСКО – ЕПИКА БАЛКАНИКА
копродукција Народног позоришта у Београду и Битеф театра

СУМЊИВО ЛИЦЕ 
комедија Бранислава Нушића
МОЈЕ НАГРАДЕ
по роману Т.Бернхарда, ауторски пројекат М.Пелевић / С.Бештић, копродукција
ХАСАНАГИНИЦА
драма Љубомира Симовића
МАЛИ БРАЧНИ ЗЛOЧИНИ
драма Ерика Е. Шмита

КОВАЧИ
комедија Милоша Николића
ЦАРСТВО МРАКА
драма Лава Н. Толстоја
СТАКЛЕНА МЕНАЖЕРИЈА
драма Тенесија Вилијамса

МАТА ХАРИ
драма Иде Јовић, гостује Шабачко позориште

НОВОГОДИШЊЕ ПУСТОЛОВИНЕ
У извођењу чланова Балета Народног позоришта

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

РАЗВОЈНИ ПУТ БОРЕ ШНАЈДЕРА
драма Александра Поповића, гостује Народно позориште из Приштине

КОНЦЕРТ ПОВОДОМ ОБЕЛЕЖАВАЊА СВЕТСКОГ ДАНА 
СЕЋАЊА НА ЖРТВЕ ХОЛОКАУСТА 

ДОГАЂАЈИ – ВЕЛИКА СЦЕНА  
10.01.
13.01.

14.01.
15.01.
19.01.
20.01.
23.01.
25.01.
26.01.

27.01.
28.01.  

05.02.
07.02.

ТОСКА гост Никола Китановски као Марио Каварадоси
НОВОГОДИШЊИ ГАЛА КОНЦЕРТ гостују баритон Венцеслав Анастасов, 
сопран Силвана Фроли и виолинисткиња Абигаила Воштина
КОНЦЕРТ САБОРНЕ ЦРКВЕ
АИДА гостује Сања Радишић као Амнерис   
ОЖАЛОШЋЕНА ПОРОДИЦА / ПРЕМИЈЕРА
ФЕН МО гостује Пекиншка плесна академија
НОЋНИ ЖИВОТ гостује Загребачко казалиште младих
ОТЕЛО  Ана Петровић први пут у улози Дездемоне
КРЦКО ОРАШЧИЋ у насловној улози Денис Недак
првак Националне опере из Кијева 
СВЕТОСАВСКА АКАДЕМИЈА
КОНЦЕРТ ПОВОДОМ ОБЕЛЕЖАВАЊА СВЕТСКОГ ДАНА 
СЕЋАЊА НА ЖРТВЕ ХОЛОКАУСТА
ЉУБАВНИ НАПИТАК гостује Габријела Убавић као Адина
ЕВГЕНИЈЕ ОЊЕГИН опера, гостују Анастасија Холц као Татјана, 
Сава Вемић као Грјемин и диригент Александар Којић

ГОСТОВАЊА 
31.01. ДОН ЂОВАНИ - Опера и театар Мадленианум

гостује диригент Фабрицио да Рос

ДОГАЂАЈИ – СЦЕНА „РАША ПЛАОВИЋ“  
08.01.
14.01.

17.01.
21.01.

05.02.

ЛАЖА И ПАРАЛАЖА 150-та представа
НОВОГОДИШЊЕ ПУСТОЛОВИНЕ 
у извођењу чланова Балета Народног позоришта
МАТА ХАРИ гостује Шабачко позориште
МЕСТО ПРЕДГОВОРА по мотивима Саве Шумановића, 
ауторски рад Михајла Јовановића
РАЗВОЈНИ ПУТ БОРЕ ШНАЈДЕРА гостује Народно позориште из Приштине


