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ИЗДАЈЕ НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ У БЕОГРАДУ

Пово дом Дана 
држав но сти Репу
бли ке Срби је, 
пред сед ник Алек
сан дар Вучић уру

чио је 14. фебру а ра одли ко ва ња 
заслу жним поје дин ци ма и инсти
ту ци ја ма, међу који ма је и Народ но 
позо ри ште у Бео гра ду. На све ча но
сти одр жа ној у згра ди Гене рал ног 
секре та ри ја та пред сед ни ка Репу
бли ке, пре сти жно при зна ње при
мио је управ ник Народ ног позо ри
шта Дејан Савић. У обра зло же њу 
је наве де но да се орден доде љу је 
за наро чи те заслу ге за Репу бли ку 
Срби ју и њене гра ђа не у обла сти 
кул ту ре, посеб но позо ри шне умет
но сти, а пово дом 150 годи на рада. 

„Овај орден дефи ни тив
но пред ста вља потвр ду те наше 
доми нант не уло ге у срп ској кул
ту ри. То, нарав но, и јесте при
род но и нор мал но да јед на кућа, 

са три наци о нал на 
ансам бла, толи ким 
бро јем људи и, што 
је нај ва жни је, толи
ким бро јем изве де
них пред ста
ва на тако 
висо ком 
у м е т 
нич ком 
н и в о у , 
зау зи ма 
в о д е  ћ е 
место у 
с р п  с к о ј 
к у л  т у 
ри“, каже 
Савић у 
изја ви за 
„ П о з о  р и 
шне нови не“ 
и нагла ша ва да 
му је вео ма дра го што је држа ва 
овим чином, на пра ви начин, 

скре ну ла пажњу јав но сти, и то 
не само кул тур не, и на зна ча јан 
јуби леј који Народ но позо ри ште 

про сла вља ове годи не – 150 
годи на посто ја ња. 

„Вео ма смо захвал ни пред
сед ни ку Вучи ћу и њего вом каби
не ту, као и про фе со ру Сими 
Авра мо ви ћу, пред сед ни ку коми
си је. И на овај начин, држа ва 
Срби ја је пока за ла да води рачу
на о кул ту ри и да афир ми ше пра
ве вред но сти, не само у тој обла
сти, него и у обра зо ва њу, јер је 
нај ве ћи орден, поред нас, добио 
и Уни вер зи тет у Бео гра ду пово
дом 210 годи на посто ја ња. Дакле, 
пока за ла је да ника ко не забо ра
вља сво је вели ка не, како инсти
ту ци о нал но, тако и поје ди нач но, 
и то је оно што и мене и сва ког 
од нас у позо ри шту раду је и чини 
поно сним“, сма тра Савић.

Сре тењ ски орден је одли ко
ва ње Репу бли ке Срби је уста но
вље но 26. окто бра 2009. годи не 
„Зако ном о одли ко ва њи ма Репу
бли ке Срби је“.

М.Б.

НАРОД НОМ ПОЗО РИ ШТУ У БЕО ГРА ДУ УРУ ЧЕН СРЕ ТЕЊ СКИ ОРДЕН ПРВОГ СТЕ ПЕ НА

Водеће место  у срп ској кул ту ри

У окви ру исте све
ча но сти, пред сед

ник Вучић уру чио је 
прва ку Дра ме Народ

ног позо ри шта у 
Бео гра ду Мар ку 
Нико ли ћу Злат

ну меда љу за 
заслу ге, висо
ко при зна ње, 

које се доде љу је 
за изу зет не заслу ге и 
постиг ну те резул та
те у јав ним и кул тур
ним делат но сти ма.

са три наци о нал на 
ансам бла, толи ким 
бро јем људи и, што 
је нај ва жни је, толи
ким бро јем изве де
них пред ста
ва на тако 
висо ком 
у м е т 
нич ком 
н и в о у , 
зау зи ма 
в о д е  ћ е 
место у 
с р п  с к о ј 
к у л  т у 
ри“, каже 
Савић у 
изја ви за 
„ П о з о  р и 
шне нови не“ 
и нагла ша ва да 

скре ну ла пажњу јав но сти, и то 
не само кул тур не, и на зна ча јан 
јуби леј који Народ но позо ри ште 

Водеће место  у срп ској кул ту ри

У окви ру исте свеУ окви ру исте свеУ ча но сти, пред седУ ча но сти, пред седУ 
ник Вучић уру чио је 
прва ку Дра ме Народ

ног позо ри шта у 
Бео гра ду Мар ку 
Нико ли ћу Злат

ну меда љу за 
заслу ге, висо
ко при зна ње, 

које се доде љу је 
за изу зет не заслу ге и 
постиг ну те резул та
те у јав ним и кул тур
ним делат но сти ма.
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Дејан Мак си мо вић, 
првак Опе ре Народ
ног позо ри шта, све
ча но је про шлог 
месе ца обе ле жио 

два де сет годи на умет нич ког рада 
у Народ ном позо ри шту, деби ту
ју ћи у опе ри „Бал под маска ма”. 
Прве часо ве соло пева ња поха ђао 
је у Музич кој шко ли „Мокра њац“ 
у кла си Мир ја не Вла о вић. Дипло
ми рао је на ФМУ у Бео гра ду у 
кла си Рад ми ле Бако че вић. Спе ци
ја ли стич ке сту ди је завр шио је на 
Кон зер ва то ри ју му „Ђузе пе Тар ти
ни“ у Трсту у кла си Рите Сусов ски.  
Опе р ски деби имао је на дру гој 
годи ни сту ди ја у наслов ној уло зи 
опе ре „Басти јен и Басти је на“ у про
дук ци ји теа тра Рекс, а исте годи не 
је постао и члан Опер ског сту ди ја 
Народ ног позо ри шта у Бео гра ду. 
Већ наред не, 1998. годи не на сце ни 
Народ ног позо ри шта деби то вао је 
са уло гом гро фа Алма ви ве у опе ри 
„Севиљ ски бер бе рин“. За два де сет 
годи на кари је ре, тума чио је пре
ко два де сет уло га првог тенор ског 
фаха  Тами но (Чароб на фру ла), 
Дон Ота вио (Дон Ђова ни), Феран
до (Тако чине све), Дон Рами ро 
(Пепе љу га), Немо ри но (Љубав ни 
напи так), Ерне сто (Дон Пасква ле), 
Едгар до (Лучи ја од Ламер му ра), 
Фауст, Вер тер, Хоф ман (Хоф ма но
ве при че), Дон Хозе (Кар мен) Лен
ски (Евге ни је Оње гин), Вла ди мир 
(Кнез Игор), Принц (Заљу бљен у 
три наран џе), Родол фо (Бое ми), 
Пин кер тон (Мадам Батер флај), 
Кава ра до си (Тоска), Ерик (Холан
ђа нин лута ли ца), Вој во да од Ман
то ве (Риго ле то), Алфре до (Тра ви
ја та) и Дон Алва ро (Моћ суд би не). 
Сада је први пут отпе вао Рикар да 
у опе ри која гово ри о исти ни том 
дога ђа ју уби ства швед ског кра ља 
Густа ва Тре ћег. 

„Опе ра ‘Бал под маска ма’ је 
сва ка ко дошла у пра вом тре нут
ку на ред у мојој кари је ри. За уло гу 
Рикар да нео п ход на је како певач ка, 
тако и мен тал на зре лост, да би се 
доне ла на пра ви начин! Као пра ви 
при мер бел кан та, са јед не стра не 
ста вља висо ке изво ђач ке зах те ве 
пред пева ча, а са дру ге  пру жа при
ли ку тено ру да пока же све могућ но
сти гла са, тех ни ке, глу ме и мен тал
не издр жљи во сти, од самог почет ка 
па до кра ја пред ста ве. Вео ма ми је 
дра го што су са мном у овој опе ри 
те вече ри деби то ва ле и изу зет ни 
мла ди пева чи, Јеле на Радо ва но вић 
у уло зи Аме ли је, Вишња Попов 
као Улри ка и Весна Мар ко вић као 
Оскар. Атмос фе ра на про ба ма и 
на пред ста ви је била сјај на, и једва 
чекам сле де ће изво ђе ње“.

zz Преzмиzјерzниz сусретz саz уло
гомz првогz фахаz уz Народ
номz позоzриzшту,z биоz јеz грофz

Алмаzвиzваz когаz стеz певаzлиz
вишеzодzдецеzниzје.
После завр шет ка Опе р ског 

сту ди ја Народ ног позо ри шта и 
пре див них годи на про ве де них у 
раду са реди те љем Бором Попо ви
ћем и бари то ном Нико лом Мити
ћем, 1997. годи не добио сам шан су 
да деби ту јем као гроф Алма ви ва. 
Сећам се да сам се за то озбиљ
но при пре мао, као и да није било 
баш пре ви ше вре ме на до насту па, 
што сам касни је схва тио да је моја 
„суд би на“. Тако сам на при мер, за 
про дук ци ју опе ре „Тако чине све“ у 
Коблен цу имао три неде ље да нау
чим уло гу са свим речи та ти ви ма у 
кла вир ском изво ду од три ста педе
сет стра на и да на прву ансамбл 
про бу дођем спре ман. 

zz Улоzгуz Донz Рамиzраz уz сјајzнојz
проzдукzциzјиz Росиzниzјеzвиzјеz
„Пепеzљуzге“,zтумаzчиzлиzстеzбезz
алтерzнаzциzјеzокоz70zпута.z
Роси ни је ва „Пепе љу га“ у 

режи ји Јаго ша Мар ко ви ћа, за 

мене има посеб но место у  кари
је ри. Током чети ри годи не изво
ђе ња и више десе ти на изве де них 
пред ста ва, било је задо вољ ство и 
част пева ти увек пред пуним гле
да ли штем Народ ног позо ри шта, 
па чак и за вре ме бом бар до ва ња, 
када сам на пред ста ве дола зио 
бици клом, зна ју ћи да ћу и себи, 
и публи ци макар на крат ко моћи 
да скре нем пажњу на неке лепе 
ства ри. Посе бан стрес је сва ка ко 
пред ста вља ла чиње ни ца да за уло
гу Рами ра није било алтер на ци је, 
тако да нисам имао „пра во“ да се 
слу чај но раз бо лим. 

zz Одz комичzнихz иz улоzгаz „лага
ниzјегzфаха“zкаоzштоzсуzТами
но,z Феранzдо,z Немоzриzно,z
Ернеzсто,z когаz бистеz издвоzји
ли?z
Посто је заблу де код нас да ако 

је нешто комич но или забав но за 
публи ку, да је онда лак шег фаха. 
Било је изу зет но тешко пева ти 
коло ра ту ре Роси ни ја, као што 

КРИ ВО КА ПИ ЋУ „БАНИ ЋЕ ВИЋ“

Наградa „Петар Бани ће вић“ за 2017 
годи ну, за мла дог глум ца који је 

иска зао висок про фе си о на ли зам у раду 
и одно су пре ма Народ ном позо ри шту, 
уру че на је 24. фебру а ра Боја ну Кри во
ка пи ћу. Јед но гла сном одлу ком жири ја, 
којим је пред се да вао дра ма тург Слав ко 
Мила но вић, а чла но ви су били глу ми
ца Сена Ђоро вић и в.д. дирек то ра Дра
ме Жељ ко Хубач, при зна ње је добио 
за уло гу Ђоке у пред ста ви „Сум њи во 
лице“ Бра ни сла ва Нуши ћа, у режи ји 
Андра ша Урба на. 

Р.П.Н. 

САВИЋ – БАЛЕ СТРА: О САРАД ЊИ

Про сла вље ни ита ли јан ски мод ни кре а тор, дизај нер и 
кости мо граф, Рена то Бале стра посе тио је 14. фебру а ра 

Народ но позо ри ште. Тема раз го во ра са управ ни ком Деја ном 
Сави ћем била је пре ми јер
на обно ва леген дар не Роси
ни је ве „Пепе љу ге“, која 
је пла ни ра на за 25. април 
на Вели кој сце ни. Госпо
дин Бале стра је дизај ни рао 
кости ме за чуве ну постав ку 
те опе ре која је под упра
вом мае стра Деја на Сави

ћа, у режи ји Јаго ша Мар ко ви ћа, са Јадран ком Јова но вић у 
наслов ној уло зи, већ на пре ми је ри 1998. годи не заслу жи ла 
епи тет исто риј ске пред ста ве. Посе ти о ци пре ми јер не обно ве и 
репри зе „Пепе љу ге“, осим те опер ске бај ке, виде ће и нај но ви ју 
колек ци ју вели ког мај сто ра. Бале стра ће у Наци о нал ном теа
тру кре и ра ти и кости ме за нову коре о граф ску постав ку „Лабу
до вог језе ра“ Петра Иљи ча Чај ков ског.

Р.П.Н.

ИЗЛО ЖБА О ПРЕ ДРА ГУ ЕЈДУ СУ

Изло жба „Пре драг Ејдус – 
чароб њак сце не“, аутор ке 

Мир ја не Ода вић, биће отво ре
на 28. мар та у Музе ју Народ ног 
позо ри шта у Бео гра ду. Постав ка 
ће се бави ти искљу чи во позо ри
шним ства ра ла штвом прва ка 
Дра ме Наци о нал ног теа тра који 

је ове годи не добио две награ де за живот но дело  Сте ри ји ну 
награ ду за наро чи те заслу ге на уна пре ђе њу позо ри шне умет
но сти и кул ту ре и Награ ду за живот но дело „Злат ни ћуран“.

Р.П.Н. 

ЈАВ НИ ЧАС ОПЕР СКОГ СТУ ДИ ЈА

Јав ни час Опер ског сту ди ја „Бори слав Попо вић“ Народ ног 
позо ри шта у Бео гра ду, одр жан је 13. фебру а ра на Сце ни 

„Раша Пла о вић”. У окви ру про гра ма, који је имао за циљ да 
пока же вешти не које су пола зни ци сте кли током доса да шњег 
рада, осим попу лар них опер ских ари ја, изве де ни су и моно ло
зи из „Хамле та“ и „Вој це ка“, као и дело ви из неко ли ко Шек
спи ро вих соне та. У умет нич ком руко вод ству Опер ског сту ди
ја су вокал ни педа гог др Софи ја Пижу ри ца, реди тељ ка Ива на 
Дра гу ти но вић Мари чић, дири гент Сте фан Зекић и глу мац 
Андре ја Мари чић.

Р.П.Н.

ДВЕ ДЕЦЕНИЈЕ УМЕТНИЧКОГ РАДА ДЕЈАНА МАКСИМОВИЋА

За Рикар да је нео п ход на
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• ПРВА ПОСТАВКА 
аутор Зорица Јанковић

• 25 ГОДИНА ОД ПРЕМИЈЕРЕ –
КИРЈАЊА И ДОН КАРЛОС

Аутори изложбе Јелица Стевановић и Драган Стевовић

певач ка и мен тал на зре лост

ДЕЈАН САВИЋ У БУГАР СКОЈ

Управ ник Народ ног позо ри шта Дејан Савић, бора вио је 
про те клих дана у Софи ји, на позив јед ног од воде ћих 

бугар ских драм ских умет ни ка Мари ју са Дон ки на, дирек то ра 
Наци о нал ног драм ског теа тра  „Иван Вазов“. Тема раз го во
ра је била осни ва ње Лиге бал кан ских наци о нал них позо ри
шта, која би поче ла са 
радом наред не годи
не и оку пи ла теа тре 
из Бугар ске, Срби је, 
Руму ни је, Грч ке, Алба
ни је и још неко ли ко 
бал кан ских држа ва, са 
који ма су раз го во ри у 
току. Савић је изра зио 
спрем ност Народ ног 
позо ри шта у Бео гра ду 
да узме уче шћа у јед
ној добро осми шље ној 
акци ји са потен ци јал но 
дале ко се жним пози
тив ним доме ти ма, те је 
дого во ре но да се заин
те ре со ва ним чел ни ци
ма инсти ту ци ја доста
ви Мемо ран дум о садр жа ју про јек та, на осно ву којег ће се 
они изја сни ти о потреб ним изме на ма или допу на ма таквог 
основ ног доку мен та. Савић је раз го во рао и са реди те љем и 
дирек то ром наци о нал не Софиј ске опе ре, ака де ми ком Пла
ме ном Кар та ло вим са којим се дого во рио да у јуби лар ној 
сезо ни дође до раз ме не госто ва ња, као и до раз ме не умет ни
ка две ком па ни је. Кар та лов је при хва тио да буде гост Народ
ног позо ри шта на пре ми јер ној обно ви Роси ни је ве „Пепе љу
ге“ и тада ће сагле да ти могућ ност изво ђе ња пред ста ва наше 
Опе ре на отво ре ном про сто ру, што је већ редов на прак са 
мно гих европ ских гра до ва, у чему овај сјај ни реди тељ има 
мно го иску ства и зна ња.

Р.П.Н. 

је, на свој начин, тешко пева ти и 
Моца р то ве уло ге. Сва ки репер то
ар има сво је тешко ће, али и даје 
при ли ку да певач савла да одре
ђе не тех нич ке про бле ме и нешто 
нау чи. Нарав но, при ро да пева ча 
доста ути че на избор репер то а ра, 
али су у мом слу ча ју и репе р то
ар ска поли ти ка Народ ног позо
ри шта и недо ста так тено ра који 

би пева ли Роси ни јев репер то ар, 
ути ца ле на уло ге које сам доби
јао. Тре ба ло је да про ђе, по мом 
мишље њу пре ви ше вре ме на да 
људи у мени виде и потен ци јал за 
дру га чи ји, прво лир ски, па онда 
и спин то репер то ар. Морао сам 
мно го да се борим да дока жем 
да ја то могу. Послед њих годи на 
више не певам Роси ни је ве уло ге, 

али са задо вољ ством при хва там 
сва ку при ли ку да са Моцар том 
„очи стим“ грло јер су њего ве уло
ге пра ва апо те ка за глас.

zz Параzлелzноz саz итаzлиzјанzскимz
реперzтоzаzромz певаzлиz стеz иz
важнеz улоzгеz франzцуzскихz
аутоzра.zzПоzчемуzсуzонеzспеzци
фицzнеzзаzинтерzпреzтаzциzју?
Непо зна ва ње фран цу ског 

јези ка за мене је под ра зу ме ва ло 
пот пу но дру га чи ји при ступ уло
га ма. Фауст, Вер тер и Хоф ман су 
обо га ти ли мој музич ки укус, па 
сам чак напра вио и један реси тал 
са соло песма ма и ари ја ма фран
цу ских ком по зи то ра. То је један 
спе ци фи чан сен зи би ли тет, који 
до тада нисам добро позна вао, 
али ми је вео ма бли зак. Јако ми је 
жао што је „Вер тер“ брзо ски нут 

са репер то а ра из мени непо зна тог 
раз ло га, јер је с обзи ром на певач
ке сна ге са који ма Народ но позо
ри ште рас по ла же, та опе ра могла 
да има леп живот пред бео град
ском публи ком.

zz Кадаz приzчаzмоz оz опеzраzмаz
којеz сеz траzгичzноz заврzшаzваzјуz
којуz улоzгуz бистеz издвоzјиzлиz уz
вокалzном,z аz којуz уz драмzскомz
смиzслуzиzзашто?
Издво јио бих сва ка ко уло

ге Родол фа и Кава ра до си ја, јер 
мислим да је Пучи ни у „Бое ми
ма“ и „Тоски“ тено ру омо гу ћио 
да сво јим гла сом иска же нај ду бља 
људ ска осе ћа ња која човек може 
да гаји. И поред изу зет но висо
ких зах те ва који су ста вље ни пред 
изво ђа ча, то су сигур но јед не од 
нај леп ших стра ни ца напи са них у 
исто ри ји музи ке. Иако су та два 
лика пот пу но раз ли чи та, не могу 

да се одлу чим да ли ми је бли жи 
сао се ћај ни ји Родол фо или хра бри 
Кава ра до си, волим их обо ји цу.

zz Донz Хозеz јеz мождаz најzраzди
калzниzјиz одz свихz ликоzваz којеz
стеz певаzли,z јерz онz убиzјаz Кар
мен.z Колиzкоz темzпеzраzментz
партzнерzкеz саz којомz певаzтеz
утиzчеzнаzостваzреzњеzВашеzуло
ге?z
Када је реч о тем пе ра мен ту, 

могао бих да гово рим једи но о 
томе да ли ми тем пе ра мент одре
ђе не парт нер ке одго ва ра, било да 
је она сопран или мецо со пран. У 
прак си ком по зи то ра уоби ча је но 
је да сопра не углав ном везу ју са 
тено ри ма, те су ова кве при ли ке 
сто га чешће. Нај ви ше волим да 
радим са коле га ма које пока зу ју 
потре бу да успех цело куп не пред

ста ве буде изнад лич них успе ха, 
јер је тада нај бо ља енер ги ја на 
сце ни. Ужи вам у уло зи Дон Хозеа, 
али и моја ћер ка која се раду је да 
види да и тата у некој опе ри не 
буде онај који је уби јен. 

zz Пожеzлиzтеzлиzнекадzдаzзапеzва
теz иz некогz антаzгоzниzсту,z уме
стоz улоzгаz хероzја,z принzчеzва,z
заводzниzкаz иz војzскоzвоzђаz којеz
уобиzчаzјеzноz каоz тенорz тума
чиzте?
Желим само да радим упра

во ово што сада радим, и то још 
мно го више, јер мислим да сам 
сад у нај бо љим годи на ма и да 
могу нај ви ше да пру жим. Волим 
посао којим се бавим и желим 
дуго да певам. Зато ћу се тру ди ти 
да мудро бирам репер то ар и да и 
даље ужи вам у пева њу, као што 
сам и до сада радио.

Дани је ла Кне же вић Сте ва но вић

Дејан Мак си мо вић је 
госто вао у про дук ци

ја ма опер ских кућа Љубља
не, Сара је ва, Коблен ца, 
Кон стан це, Русеа, Ско пља 
и Опе ре и теа тра Мадле
ни а нум. Био је гостсоли
ста орке ста ра Бео град ске, 
Рајн ске и Маке дон ске фил
хар мо ни је, Рим ског сим
фо ниј ског орке стра, сим
фо ниј ских орке ста ра РТВ 
Срби је и РТВ Сло ве ни је са 
дели ма Моцар та (Рекви јем, 
„Масон ско весе ље“), Бето
ве на (IX сим фо ни ја, Миса 
солем нис), Хајд на („Миса 
у вре ме рата“, „Годи шња 
доба“), Двор жа ка (Рекви
јем), Роси ни ја (Ста бат 
матер) и Орфа („Кар ми на 
бура на“). Сара ђи вао је са 
дири ген ти ма као што су: 
Мла ден Јагушт, Урош Лајо
виц, Албер то ХолдГари до, 
Сил вио Бар ба то, Дитер 
Рос берг, Петер Фера
нец, Дори јан Вил сон и др. 
Насту пао је у Мађар ској, 
Грч кој, Кини, Ита ли ји, 
Дан ској, Сло ве ни ји, Руму
ни ји и широм Бал ка на. До 
сада је извео циклу се песа ма 
Шубер та „Лепа мли на ри
ца“, Шума на  „Песни ко ва 
љубав“, Брам са „Љубав не 
песме“ као и реси та ле ита
ли јан ске, шпан ске, фран
цу ске и руске вокал не музи
ке. Као соли ста насту пао 
је са хором Оби лић АКУД 
Бран ко Крсма но вић и дири
ген том Дарин ком Матић
Маро вић у земљи и ино
стран ству. Интен зив ну 
сарад њу у раду на кон церт
ном и опер ском репе то а ру 
оства ру је са пија ни стом 
Гле бом Гор бу но вим.

ПРЕДСТАВЉАМО МЛАДЕ
6. 3 | 18.00
Концерт ученика МШ „Јосиф Маринковић“ 

ИЗЛОЖБА - отварање
28. 3 | 18.00
ПРЕДРАГ ЕЈДУС - ЧАРОБЊАК СЦЕНЕ
аутор Мирјана Одавић
 (Статуета „Ћуран“ за животно дело; 
Стеријина награда за нарочите заслуге на унапређивању 
позоришне уметности и културе;
у сусрет јубилеју - 50 година уметничког рада
Изложба остварена у сарадњи са Музејом позоришне 
уметности Србије)

КОНЦЕРТ
9. 3 | 18.00
Песме у сутон
Брана Бајовић, сопран 
Драгана Ђорђевић, клавир 

КОНЦЕРТИ – ФМУ у Музеју 
7. 3 | 18.00
Студенти гитаре
класа Дарко Карајић 

26. 3 | 18.00 
Студенти виолончела 
класа Срђан Сретеновић 

30. 3 | 18.00  
Студенти виолине
класа Марко Јосифовски

ЧИТАЛИШТЕ–ПОЗОРИШТЕ 
15. 3 | 19.30 
Бранислав Нушић, ПРИПОВЕТКЕ ЈЕДНОГ КАПЛАРА, 
у извођењу драмског уметника Зорана Ћосића и 
Нине Ћосић (обоа)

ОТВОРЕНА ВРАТА
24. 3| 12.00
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Након вео ма успе
шне сарад ње 
коју су пре више 
од две деце ни
је оства ри ли у 

Култ теа тру са пред ста вом „Там
на је ноћ”, један од наших нај у
глед ни јих позо ри шних реди те
ља Егон Савин и слав ни срп ски 
рокер, ком по зи тор, песник и 
вођа „Рибље чор бе” Бори сав Бора 
Ђор ђе вић поно во су сво је кре а
тив не енер ги је и иде је укр сти ли 
у позо ри шту. Ово га пута, спо јио 
их је комад мла дог и тален то ва
ног писца Гора на Милен ко ви ћа 
„Деве де се те”, чије је пра и зво ђе ње 
наја вље но за 27. март на Сце ни 
„Раша Пла о вић”. Глу мач ку еки
пу, у уло га ма Зоре и Ран ке, глав
них јуна ки ња ове црно ху мор не 
при че, пред во де прва ки ње Дра
ме Народ ног позо ри шта Рад ми
ла Жив ко вић и Олга Ода но вић, а 
у поде ли су и Ана ста сиа Ман дић 
(Лена), Мили ца Гој ко вић (Цеца) 
и Суза на Петри че вић (Соња).

У раз го во ру за „Позо ри
шне нови не”, вође ном сре ди ном 
фебру а ра, попу лар ни Бора Чор ба 
каже да заи ста има огром ну част 
и задо вољ ство што поно во сара
ђу је са, како је рекао, вели ким 
Его ном Сави ном, њего вим школ
ским дру гом са ФДУа. 

„Драма ‘Там на је ноћ’ је ремек 
дело Аце Попо ви ћа и тај текст, као 
и песма Мар ка Бер не са су толи ко 
инспи ра тив ни да није било тешко 
све при ме ни ти на Срби ју. Зато 
намер но нисам желео да пре во дим 
ори ги нал ни текст већ сам писао 
по души и у скла ду са Аци ним тек
стом. Нај ве ћи ком пли мент ми је 

био када сам чуо да су глум ци пла
ка ли када су чули наслов ну песму”, 
при се ћа се Ђор ђе вић неких од 
моме на та веза них за овај комад 
чија се рад ња, као и у Милен ко ви
ће вој при чи, деша ва у Бео гра ду у 
послед њој деце ни ји 20. века.

„Када сам први пут про чи тао 
‘Деве де се те’, остао ми је горак 
укус у усти ма. Била је то она иста 
муч ни на које су носи ле и саме 

те годи не. Од ста рих песа ма 
прво ми се намет ну ла ‘Јак, 
млад и глуп’, а потом и 
‘Там на стра на меда
ље’, коју певам у дуе ту 
са мла дим Павлом 
Деја ни ћем. Нарав
но, што сам више 
ишчи та вао комад, 
‘Овде’ је поста ја ла 
све реле вант ни
ја као лајт мотив. 
То се и потвр ди ло 
на првој чита ћој 
про би када је Егон, 
у увод ном 
т е к 

сту, буквал но гово рио у про зи 
сигур но 80 посто те песме. Када 
сам је касни је изго во рио, добио 
сам апла уз целог ансам бла”, 
каже поно сно наш саго вор ник и 
откри ва да ће у пред ста ви бити и 
намен ски ком по но ва не музи ке.

„Не желим, апсо лут но, жан
ров ски да се огра ни ча вам. На 
при мер, у првом делу кома да, 
писац зах те ва иди от ску песму 
сагла сну са иди от ским годи на
ма о који ма пише. Заи ста ми је 
задао тежак дома ћи зада так да 
напи шем глуп текст и још глу
пљу музи ку. Мучим се к’о црв у 
каме ну и, тре нут но, сам сти гао 
дов де: ‘Реци жено ‘оћеш Рено, 
ил’ би Пежо боље лежо? Патим 
сине од брзи не, нема везе што 
се гине, зато схва ти немој сра
ти, него вози Масе ра ти…’ Дакле, 
текст је пот пу но иди от ски, а 
таква ће бити и музи ка. Нарав
но, повре ме но ће се еми то ва ти 
и јако тиха музи ка, да не сме та 
репли ка ма. Ура ди ћу, сигур но, 
још јед ну ком плет но нову песму 

По з н а  т и 
г р у  з и н 
ски умет
ник Зураб 
З у р а  б и 

шви ли, који више од две 
деце ни је успе шно насту
па на вели ким опер ским 
сце на ма широм Евро пе 
и све та, госто ва ће 7. мар
та, први пут, у Народ ном 
позо ри шту у Бео гра ду. 
У свом деби ју пред бео
град ском публи ком, овај 
тенор који поред моћ ног 
гла са посе ду је спо соб ност 
за драм ско нијан си ра ње 
и сна жну сцен ску енер
ги ју, насту пи ће у уло зи 
Оте ла, наслов ног јуна ка 
исто и ме не Вер ди је ве опе
ре која ће од 19 часо ва, 
под дири гент ском упра
вом Ане Зора не Бра јо вић, 
бити изве де на на Вели кој 
сце ни. 

Зура би шви ли за 
„Позо ри шне нови не“ 
каже да се вео ма раду је 
свом првом госто ва њу у 
Бео гра ду, уз напо ме ну да се нада 
да ће оно уз помоћ, како је иста
као, одлич них коле га, про те ћи на 
нај ви шем музич ком нивоу.

„Оче ку јем лепу сарад њу са 
соли сти ма и орке ст ром Опе ре 
Наци о нал ног теа тра, јер знам да 
у Срби ји има мно го изван ред них 
музич ких умет ни ка. Тако ђе, знам 
да је Срби ја чуве на и по кули
нар ству, а посеб но ми је дра го 
што ћу пева ти у позо ри шту које 
има тако дугу и бога ту тра ди ци
ју. Сти жем у Бео град вео ма радо
стан, са вели ким респек том пре
ма вашим вред но сти ма. За ово 
госто ва ње заслу жна је опер ска 
аген ту ра Сан дре Милан ков. Она 
свој посао оба вља сјај но, висо ко 
про фе си о нал но  пору чу је наш 
саго вор ник, рођен 1. сеп тем бра 
1973 у гру зин ској пре сто ни ци 
Тби ли си ју. 

Оце њу ју ћи да је Оте ло вео ма 
спе ци фич на уло га која „при па
да кра љев ској, врхун ској кла си“, 
Зура би шви ли је ука зао да су за 
њу, да би се отпе ва ла на врхун
ском нивоу, потреб не одре ђе не 
годи не иску ства.

„Није пожељ но да се та уло
га пре ра но интер пре ти ра. Ја сам 
је, заи ста, спре мао дуго. Да бисте 
могли да тума чи те уло гу Оте
ла, није довољ но да има те само 
добру тех ни ку пева ња. Ту још 
мора мно го коц ки ца да се сло
жи, пре све га, мислим на огром не 
драм ске вокал не распо не, спо соб
ност за исто вре ме но дубо ко стра
сно и вео ма сен зи бил но пева ње, 
пого то ву у сце ни у којој тре ба да 
се доча ра дубо ко душев но расу ло 

Оте ла, у тре нут ку кад он тугу је“, 
обја шња ва Зура би шви ли и напо
ми ње да је Вер ди његов оми ље ни 
ком по зи тор.

„Осим у ‘Оте лу’, волим да 
певам и у дру гим њего вим опе
ра ма као што су ‘Дон Кар лос’, 
‘Аида’, ‘Тру ба дур’, ‘Моћ суд би
не’… Вер ди ја ва музи ка је јако 
искре на, она доти че дуби не моје 
душе. Са вео ма мало сред ста ва, 
он успе ва да ство ри нај ве ћу дра
ма ти ку, као није дан дру ги ком
по зи тор”, твр ди овај умет ник 
који је бли ста ву интер на ци о нал
ну кари је ру гра дио и на мае страл
но отпе ва ним уло га ма у опе ра ма 
дру гих ком по зи то ра, као што су: 
„Пико ва дама“ Чај ков ског (Хер
ман), Леон ка ва ло ви „Паја ци“ 
(Канио), „Јевреј ки“ Фро мен та
ла Але ви ја (Еле а зар), Пучи ни
јевој „Туран дот“ (Калаф), „Андре 

Шени је“ Умбер та Ђор
да на (Андре Шени је), 
„Коц кар“ Про ко фје ва 
(Алек сеј)…

Зура би шви ли, који 
је осво јио и број на 
међу на род на при зна
ња, од којих се посеб
но издва ја ју Поча сна 
награ да Аустри је и 
дво стру ка побе да на 
11. Међу на род ном так
ми че њу пева ча „Феру
чо Таља ви ни“, каже да 
не може није дан свој 
наступ да издво ји као 
посе бан, јер му је сва
ки од њих остао у некој 
лепој успо ме ни.

„Када иза ђем на 
сце ну, за мене је, у том 
тре нут ку, тај наступ 
нај ва жни ји. Ја не тума
чим сво је уло ге, ја се 
сје ди њу јем са њима. 
Поста јем та осо ба и 
тежим за нечим апсо
лут ним, јер знам да 
само таквим при сту
пом могу уло зи да 

удах нем душу“, исти че Зура би
шви ли и откри ва да су му нај ве ћи 
узо ри нека да шњи чуве ни свет
ски тено ри Марио дел Мона ко и 
Фран ко Коре ли. 

„Обо ји ца су има ли неве ро
ват но ква ли тет не гла со ве, били 
су вели ке лич но сти и, нарав но, 
има ли су одлич ну тех ни ку пева
ња”, сма тра наш саго вор ник који 
је током доса да шње кари је ре 
певао на сце на ма Грч ке наци
о нал не опе ре у Ати ни, Немач
ке опе ре у Бер ли ну, Кра љев ске 
опе ре у Копен ха ге ну, Штат со пе
ре у Хано ве ру, Опе ре у Кра ко ву, 
Наци о нал ног позо ри шта у Ман
хај му, Наци о нал ног теа тра у Тај
пе ју, ХНКа у Загре бу, Опе ре у 
Тби ли си ју, Изра ел ске опе ре у Тел 
Ави ву, Цири шке опе ре...

Овај умет ник, који је дипло
ми рао на Уни вер зи те ту „Моцар
те ум“ у Салц бур гу са поча сти ма 
и сте као зва ње масте ра у умет
но сти, каже да је још „од малих 
ногу“ знао да ће бити опер ски 
певач.

„Моји роди те љи су били вели
ки љуби те љи ита ли јан ске опе ре. 
Вео ма рано су ме уве ли у тај свет, 
тако да сам ја већ у четвр тој годи
ни живо та знао да ћу да поста
нем тенор. Ту су, дакле, два вео
ма бит на фак то ра оди гра ла сво ју 
уло гу – сре ћа што сам се родио у 
пра вој фами ли ји и моја огром
на страст за музи ком. Бес крај но 
сам захва лан сво јим роди те љи ма 
што су ми омо гу ћи ли да се бавим 
овим послом“, каже Зура би шви
ли.

Мико јан Без бра ди ца

ТЕНОР ЗУРАБ ЗУРА БИ ШВИ ЛИ, ГОСТ У „ОТЕ ЛУ“

Вердијeва музи ка је искре на

Зу р а  б и  ш в и  л и  ј е  в и 
директ ни пар тне ри на 

сце ни биће сопран Јасми
на Трум бе таш Петро вић 
у уло зи Дезде мо не и бари
тон Мио драг Д. Јова но
вић, као Јаго. У поде ли су 
и Љуби ца Вра неш (Еми
ли ја), Мар ко Жив ко вић 
(Касио), Сло бо дан Жив
ко вић (Родри го), Све то 
Кастра то вић (Лодо ви ко), 
Љубо драг Бего вић (Мон
та но) и Пре драг Гли го рић 
(Гла сник). У пред ста ви 
уче ству ју Орке стар и Хор 
Опе ре Народ ног позо ри
шта у Бео гра ду.

УОЧИ ПРЕ МИ ЈЕ РЕ ДРА МЕ „ДЕВЕ ДЕ СЕ ТЕ“| БОРА ЂОР ЂЕ ВИЋ, КОМ ПО ЗИ ТОР

Oвде је тада и црни гавран осе део
те годи не. Од ста рих песа ма 
прво ми се намет ну ла ‘Јак, 
млад и глуп’, а потом и 
‘Там на стра на меда
ље’, коју певам у дуе ту 
са мла дим Павлом 
Деја ни ћем. Нарав
но, што сам више 
ишчи та вао комад, 
‘Овде’ је поста ја ла 
све реле вант ни
ја као лајт мотив. 
То се и потвр ди ло 
на првој чита ћој 
про би када је Егон, 
у увод ном 
т е к 

Oвде је тада и црни гавран осе део

„...Ко лимун те цеде 
цело га живо та

буч ног посто ја ња зна
на ти је свр ха

пред тобом је брдо, 
зове се Гол го та

носе ћи свој крст пењеш 
се до врха

Овде се сре ћа на капи 
дози ра

и црни гавран је осе део
одав де је гла вом без 

обзи ра
побе гао сва ко, сва ко ко 

је вре део...“
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УОЧИ ПРЕ МИ ЈЕ РЕ ДРА МЕ „ДЕВЕ ДЕ СЕ ТЕ“| БОРА ЂОР ЂЕ ВИЋ, КОМ ПО ЗИ ТОР

Oвде је тада и црни гавран осе деоOвде је тада и црни гавран осе део

Истак ну ти мађар
ски умет ник Габор 
Кеве ха зи, првак и 
нека да шњи дирек
тор Наци о нал ног 

бале та Мађар ске, балетмај стор и 
коре о граф, гост педагог Народ ног 
позо ри шта. Гово ри 
нам о свом, изу зет но 
зани мљи вом умет
нич ком путу који га је 
водио кроз раз ли чи те 
дело ве Евро пе и све та 
и омо гу ћио да син те
зом раз ли чи тих сти
ло ва и шко ла изгра ди 
свој спе ци фи чан педа
го шки при ступ.

zz Радиzлиz стеz каоz
балетzскиzпедаzгогzуz
мноzгимz комzпаzни
јаzмаz широмz свеzта.z
Каоz сталzниz гостz
Народzногz позо
риzшта,z садаz већz
доброz познаzјеzтеz
балетzскиz ансамбл.z
Каквиz суz Вашиz
утиzсциzоzнашемzБалеzту?
Посеб но ценим вашу ком па ни

ју зато што негу је инди ви ду ал ност. 
Оно што увек при ме ћу јем код 
ваших балет ских умет ни ка је изра
жен пер со на ли тет. Када ана ли зи ра
те одре ђе не ком па ни је са Запа да ви, 
углав ном, има те при ли ку да види те 
исте игра че, све бале ри не су исте 
виси не, сви нека ко личе јед ни на 
дру ге. Код вас је дру га чи је, умет ни
ци се раз ли ку ју и то је оно што ми 
се посеб но допа да. Тако ђе, ценим и 
то што је већи на чла но ва ансам бла 
одав де, а стран ци чине мањи део 
ком па ни је. У Мађар ској је ситу а ци
ја пот пу но дру га чи ја, што мислим 
да није добро, јер држав на балет ска 
ком па ни ја тре ба да буде наци о нал
на, у пра вом сми слу те речи. Ваша 
ком па ни ја посе ду је свој соп стве ни 
дух.

zz Улоzгаz балетмајzстоzра,z каоz иz
педаzгоzгаz носиz велиzкуz одго
ворzност.zМораzтеzсваzкоzдневzноz
даz аниzмиzраzтеz некоzлиzкоz десе
тиzнаzљудиzиzдаzихzмотиzвиzше
теz даz напорzноz иz вредzноz раде.z
КакоzВамzтоzполаzзиzзаzруком?
Оно што је тешко и замор но 

је то што кон ти ну и ра но пона
вља те исту ствар, сва ког јутра 
мора те бити у балет ској сали и 
ради ти исте вежбе. То се пона вља 
годи на ма, током чита ве кари је ре. 
Основ ни зада так балетмај сто ра 
је, пре све га, да умет ни ци ма пре
не се добар осе ћај. То је и нај те
же. Игра чи често дола зе умор ни 
на јутар ње вежбе и мој зада так је 
да их кон стант но моти ви шем да 
дају нај бо ље од себе и у сали, али 
и на сце ни. Ја сам увек сре ћан, 

јер учи тељ мора да буде узор сво
јим уче ни ци ма. Тако ђе, морам да 
будем и добар пси хо лог, да при
ме ћу јем нијан се, да ли је неко 
можда повре ђен или инди спо ни
ран. Ја сам човек који се увек осе
ћа добро. Живот је вео ма тежак и 

наш пози ти ван однос пре ма њему 
је од суштин ског зна ча ја.

zz Какоzстеzодлуzчиzлиzдаzпостаzне
теzиграч?
Запра во, и нисам одлу чио. Ја 

сам желео да се бавим фуд ба лом. 
Пошто сам био хипе рак тив но 
дете, бака је одлу чи ла да ме одве де 
на часо ве бале та како бих тро шио 
сво ју енер ги ју на паме тан начин. 
После завр ше не прве годи не шко
ло ва ња, има ли смо насту пе у балет
ској пред ста ви „Крц ко Ора шчић” 
и тада сам дефи нитвно одлу чио 
да се нећу бави ти фуд ба лом. Балет 
и сце на су ме осво ји ли у пот пу но
сти. Изу зет но је важно да кла сич
но балет ско шко ло ва ње поч не на 

вре ме, а то је изме ђу осме и десе те 
годи не живо та. Ја сам се шко ло вао 
у Будим пе шти, а годи ну дана сам 
про вео на уса вр ша ва њу у Лењин
гра ду код фан та стич ног педа го га 
Бори са Бре гвад зеа.

zz УzВашојzбогаzтојzкариzјеzриzсвеzјеz
везаzноzзаzбалет.zБилиzстеzвеоzмаz
успеzшниz наz сцеzни,z преzноzси
теz знаzњаz новимz генеzраzциzјаzмаz
балетzскихz уметzниzка,z алиz стеz
иz водиzлиz балетzскеz комzпаzниzје.z
Наz којиz сегzментz кариzјеzреz стеz
посебzноzпоноzсни?
Мислим да сам био нај бо љи као 

балет ски играч. Изгле да да су то и 
дру ги при ме ћи ва ли јер сам десе так 
годи на био про гла ша ван за јед ног 
од нај бо љих игра ча у европ ским 
окви ри ма. Сва ка ко сам нај ви ше 
ужи вао на сце ни. Свој педа го шки 
рад, тако ђе сма трам вео ма важним. 
Од тога не оду ста јем. И сада радим 
у балет ској шко ли као педа гог. Цео 
мој живот буквал но је везан за 
балет и теа тар. Под тим под ра зу
ме вам и свој при ват ни живот јер је 
иза мене неко ли ко бра ко ва са умет
ни ца ма. И моја сада шња супру га је 
бале ри на. Ника да нисам имао вре
ме на за живот ван позо ри шта.

zz Изаz Васz јеz велиzкоz проzфеzсиzо
налzно,z алиz иz животzноz иску
ство.z Штаz бистеz поруzчиzлиz
млаzдимz балетzскимz уметzниzци
ма?
Позна то је да балет ска про фе

си ја крат ко тра је. Шко лу је мо се 
десет годи на, игра мо два де се так. 
Није довољ но бити само балет ски 
умет ник. Важно је да игра чи има
ју и дру га инте ре со ва ња и пла но ве. 
У нашој про фе си ји често се деша
ва ју повре де које могу бити вео ма 
озбиљ не. Поме нуо бих дво ји цу 
сво јих нека да шњих уче ни ка који 
су сада пило ти. Памет ни игра чи 
мора ју да има ју и дру гу опци ју.

Бран ки ца Кне же вић

РАЗ ГО ВОР С ПОВО ДОМ| ГАБОР КЕВЕ ХА ЗИ

Учи тељ мора да буде узор

У изу зет но бога тој био
гра фи ји овог умет ни ка 

откри ва мо да се уса вр ша
вао код нај бо љих педа го га 
у Мађар ској, али и Санкт 
Петер бур гу (нека да шњем 
Лењин гра ду). Носи лац је 
број них зна чај них при зна ња 
попут првих награ да на пре
сти жним интер на ци о нал
ним балет ским так ми че
њи ма у Вар ни и Токи ју, као 
и при зна ња мађар ске Вла де 
за уку пан умет нич ки допри
нос, али и награ де „Нижин
ски” коју је добио у Пари зу. 
Госто вао је на сце на ма нај
пре сти жни јих теа та ра све
та попут Бољ шој теа тра, 
милан ске Ска ле, кијев ског 
Бале та… Аутор је неко ли ко 
коре о гра фи ја.

„Ма, то је само месо”, биће 
ту још мало инстру

мен та ла и, нарав но, 
‘Овде’ као вели ко 

фина ле. Све то 
мора да буде у 
функ ци ји овог 
и з у  з е т  н о г 
Милен ко ви
ће вог тек ста“, 
сма тра чуве
на рокен рол 
зве зда чија 

кари је ра у 
к о н 

ти ну и те ту тра је више од чети ри 
и по деце ни је. 

Отров но семе замет ну то на 
Бал ка ну током осам де се тих, 

про кли ја ло је деве де се тих и 
зага ди ло озрач је злом, мржњом 
и луди лом. Упра во је то, негде, 
била пола зна тач ка мла дог и 
тален то ва ног Милен ко ви ћа да 
напи ше овај комад, за који Ђор
ђе вић, баш као и реди тељ Савин, 
сма тра да у њему има неке наше 
спе ци фич не духо ви те тра ги ке 
коју је у срп ској драм ској књи
жев но сти гајио већ поме ну ти 
Аца Попо вић.

„Оно што је у овој при чи нај
стра шни је, је чиње ни ца да у њој 
не посто ји није дан пози ти ван 
лик. Те годи не су, заи ста, пред

ста вља ле суно врат мора ла, 
неста нак тра ди ци о нал

них вред но сти, годи
не уби ја ња, девал ва
ци је живо та, рађа ње 
рија ли ти ја... Онда је и 
логич но да нема пози
тив них лико ва. Добри 
Егон је изба цио и једи
ни мушки лик, Дар ка 
који смр ди на смрт, 
па нам тако, баш као 
у 90 тим Мира (Мар
ко вић), и овде жене 
кро је суд би ну”, при
ме тио је, кроз смех, 
Ђор ђе вић који каже 
да се вео ма раду је сво
јој првој сарад њи са 
Народ ним позо ри
штем у Бео гра ду.

„Ствар но ми је 
ука за на вели ка част 
да радим у овом хра
му срп ске кул ту ре, са 
врхун ским умет ни
ци ма. То пове ре ње 
морам да оправ дам 
и даћу све од себе да 

напра вим добру музи ку”, пору
чу је наш слав ни музи чар и 
песник.

Мико јан Без бра ди ца
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Нову позо ри шну 
сезо ну прва ки ња 
Опе ре Народ ног 
позо ри шта Сне
жа на Сави чић 

Секу лић, запо че ла је запа же ним 
насту пи ма у неко ли ко раз ли чи тих 
теа та ра. На дан Народ ног позо ри
шта уче ство ва ла је у пре ми јер ној 
постав ци Моцар то ве опе ре „Дон 
Ђова ни“, као Дона Ана. У Дони
це ти је вом „Љубав ном напит ку“, 
поно во тума чи лик хиро ви те Ади
не. У Позо ри шту на Тера зи ја ма пре
ми јер но је отпе ва ла уло гу Кар ло те у 
попу лар ном мју зи клу „Фан том из 
опе ре“. Уче ство ва ла је на про мо ци
ји Моно гра фи је пово дом про сла ве 
две деце ни је рада Опе ре и теа траz
Мадле ни а нум. Одр жа ла је и соли
стич ки кон церт у „Бан ском дво ру“, 
пово дом обе ле жа ва ња осам де сет и 
пет годи на посто ја ња ове углед не 
кон церт не дво ра не. Уче ство ва ла 
је затим и на ново го ди шњем Гала 
кон цер ту Бања луч ке фил хар мо ни
је. Вечерас, са посеб ним задо вољ
ством, наступа на све ча ном кон цер
ту у част  своје професорке Радми ле 
Сми ља нић. Ових дана, при пре ма 
се за пре ми јер ни сусрет са још јед
ном несрећ ном херо и ном, уло гом 
Мими у „Бое ми ма“ у Народ ном 
позо ри шту. 

„Када при ча мо о ‘Бое ми ма’ 
пева ла сам уло гу Мизе те у три прод
ук ци је, у Спли ту, Бео гра ду и Загре
бу, а сада по први пут деби ту јем 
као Мими у тој опе ри и јако јој се 
раду јем. Зани мљи во је да сам уло гу 
Мими спре ма ла још на факул те ту у 
окви ру пред ме та Опе р ски сту дио, 
међу тим, схва ти ла сам да ми је тада 
било пре ра но за Мими, што су моји 
про фе со ри подр жа ли. Зани мљи во 
је и то да сам прву уло гу у Народ
ном позо ри шту доби ла захва љу ју
ћи кон цер ту у Дому војске, на коме 
сам пева ла упра во ари ју Мими из 
тре ћег чина. Пре драг Про тић, тада
шњи дирек тор Опе ре, при шао ми 
је после кон цер та и рекао да одмах 
поч нем са при пре ма ма за Ђил ду. 
Три месе ца касни је деби то ва ла сам 
као Ђил да у ‘Риго ле ту’. Мими је тек 
сада дошла на ред“. 

zz Наконz преzмиzјеzреz уz Беоzграzдуz
иz Земуzну,z Донаz Анаz јеz закоzра
чиzлаz иz позорzниzцомz Нациzо
налzнеz опеzреz уz Темиzшваzру,z гдеz
јеz публиzкаz дугимz иz срдачzнимz
аплаzуzзиzмаz награzдиzлаz читавz
ансамбл...
Реч је сва ка ко о јед ном од нај

леп ших опер ских насло ва. „Дон 
Ђова ни” је ремекдело и дру га чи ји 
је од оста лих Моцар то вих опе ра. 
Сам Моцарт га је ока рак те ри сао као 
дра му „ђоко зу”, ком би на ци ју две ју 
врста опе ре, комич не и озбиљ не. 
Пред ста ва је ура ђе на у копро дук
ци ји Опе ре Народ ног позо ри шта у 

Бео гра ду и Опе ре и 
теа тра Мадле ни а
нум, што ме је изу
зет но обра до ва ло. 
Дона Ана је нова 
уло га у мом репер
то а ру и са ужи ва
њем је певам. Bокално 
и емо тив но се осе ћам 
ста бил но у тој 
уло зи. У 

послед ња три месе ца сам је пева ла 
у Бео гра ду, Зему ну и Теми шва ру. У 
Теми шва ру сам до сада насту па ла 
неко ли ко пута. То је диван теа тар са 
дугом тра ди ци јом и одне го ва ном 
публи ком. Ансамбл Опе ре Народ
ног позо ри шта дожи вео је заи ста 
сто је ће ова ци је са пред ста вом „Дон 
Ђова ни“ што ћемо сви пам ти ти.z

zz Даz јеz виноz уz стваzриz „Љубав
ниz напиzтак“,z откриzваz намz оваz
комичzнаzДониzцеzтиzјеzваzопеzра.zz
„Љубав ни напи так“ је бисер 

опе р ске лите ра ту ре и див но је што 
је поно во на репер то а ру Народ ног 
позо ри шта. То је пред ста ва коју 
могу гле да ти све гене ра ци је. Као 
Ади на деби то ва ла сам 2006. годи
не, а ево, и после толи ко годи на, 
раду јем јој се и још увек је певам са 
лако ћом. То није слу чај баш са свим 
насло ви ма, јер се певач ки репер то
ар током годи на мења. Неке пред
ста ве, при род но, мора мо пре да ти 
мла ђим коле га ма. Ника да нећу 
забо ра ви ти пред ста ву „Љубав ни 
напи так“ коју сам гле да ла у Беч кој 
држав ној опе ри. Било је то дав
не 2005. када сам као сти пен ди ста 
ЦЕЕ Музик те а тра доби ла позив да 
при су ству јем пред ста ви. Тада сам 
и поже ле ла да је певам. Поде лу су 
пред во ди ли свет ски позна та Ана 
Нетреб ко као Ади на и Ролан до 
Вила зон као Немо ри но. То је био 
њихов деби, а мени неза бо рав но 
иску ство.

zz Уz теаzтруz Мадлеzниzаzнумz оства
риzлиz стеz некоzлиzкоz главzнихz
улоzга,z најzинzтриzгантzниzјаz међуz
њимаzjezАнжеzлик?
На сце ни Мадле ни а ну ма сам 

тако ђе деби то ва ла још као сту дент 
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Љубав покре ће сва ко биће
Бео гра ду и Опе ре и 
теа тра Мадле ни а
нум, што ме је изу
зет но обра до ва ло. 
Дона Ана је нова 
уло га у мом репер
то а ру и са ужи ва
њем је певам. Bокално 
и емо тив но се осе ћам 
ста бил но у тој 
уло зи. У 

Љубав покре ће сва ко биће
2001. годи не, као Каро ли

на у опе ри „Две удо ви
це“. Лико ви и опе ре су 
се низа ли: „Хоф ма но
ве при че“, „Ман дра го

ла“, „Анже лик“. Сада је 
акту е лан „Дон Ђова ни“. 

Анже лик је сва ка ко била 
нај ин три гант ни ја уло га за 

мене и мој вели ки иза зов, јер 
ме је публи ка виде ла 

у дру га чи јем све
тлу. Тако капри
ци о зан лик ника
да рани је нисам 
игра ла, нити 
сам пева ла 
Ибе ро ву музи
ку пре тога. 
Са Мадле

ни а ну мом сам 
оства ри ла и 

запа же на госто ва ња у Наци о нал
ним теа три ма у Руси ји, Сло ве ни ји 
и Хрват ској.

zz Славzниz „Фанzтомz изz опеzре“z
говоzриzоzљубаzвиzглавzногzјуна
каzпреzмаzанђеzоzскомzглаzсуzмла
деz опеzрzскеz певаzчиzце.z Какоz јеz
Карzлоzтаz дожиzвеzлаz фаталzниz
сусретzсаzмјуzзиzклом?z
 „Фан том из опе ре” први пут je 

изве ден у Срби ји и први је мју зикл у 
коме сам уче ство ва ла. Свет ски хит 

је конач но сти гао у Бео град. Фан та
сти чан је осе ћај бити део пред ста ве 
коју смо сви, после више ме сеч ног 
рада изве ли на сце ни. Позо ри ште је 
три годи не чека ло дозво лу за игра
ње. Овом пред ста вом поме ре не 
су изво ђач ке гра ни це и сами стан

дар ди Позо ри шта на Тера зи ја ма. 
Лик Кар ло те Ђуди че ли који тума
чим, писан је за шко ло ван сопран, 
вокал не део ни це зах те ва ју изу зет ну 
покре тљи вост и вели ки распон гла
са. Пар ти ту ра је изу зет но зах тев на, 
либре то сло жен, више сло јан, бај
ко вит, тајан ствен...Сва ка ко, љубав 
покре ће сва ко живо биће, једи но 
она одр жа ва овај наш свет да не оде 
у про паст. 

zz Каоz лауzреzатz бројzнихz такzми
чеzња,z недавzноz стеz отвоzриzлиz
Међуzнарzдоzноz такzмиzчеzњеz мла
дихzпеваzчаz„ЛазарzЈоваzноzвић“.z
Штаz такzмиzчеzњаz конzкретzноz
знаzчеzзаzкариzјеzруzмлаzдогzпева
ча?
Орга ни за ци ја „Кул тур ни еле

мент“, оку пи ла је у Бео гра ду, око 
120 мла дих пева ча из неко ли
ко зема ља, први пут ове годи не 
у Колар че вој заду жби ни, што је 
за сва ку похва лу. У овим вео ма 
тешким вре ме ни ма, када се кул ту
ра и пра ве вред но сти не вред ну ју 
на пра ви начин, ова ква так ми че ња 
ули ва ју наду у све тли ју будућ ност 
музич ке кул ту ре. Она раз ви ја ју 
само по у зда ње, доно се иску ство и 
зре лост који су нео п ход ни као при
пре ма за вели ке сце не и про фе си о
нал не анга жма не. На так ми че њи ма 
мла ди умет ни ци пред ста вља ју себе 
у јав но сти. И сама сам мно го нау
чи ла про ла зе ћи кроз таква иску
ства. Поча ство ва на сам што сам 
одр жа ла поздрав ну реч и отво ри ла 
ово го ди шње так ми че ње

Дани је ла Кне же вић Сте ва но вић

Пово дом про сла ве два 
јуби ле ја ува же не при

ма до не Рад ми ле Сми ља нић, 
педе сет годи на умет нич
ког и два де сет пет годи на 
педа го шког рада, вече рас 
ће на Вели кој сце ни Народ
ног позо ри шта од 20 сати, 
бити одр жан све ча ни кон
церт. Уз Орке стар Опе ре 
Народ ног позо ри шта, под 
упра вом мае стра Деја на 
Сави ћа, нај леп ше дело ве 
опе р ске музи ке, изво ди ће 
нека да шњи сту ден ти про
фе сор ке Сми ља нић, данас 
умет ни ци успе шних кари
је ра код нас и у све ту: Дуња 
Симић, Мили ја на Нико лић, 
Сне жа на Сави чић Секу
лић, Дејан Мак си мо вић, 
Алек сан дра Ста мен ко
вић Гар си ја, Ива Мрвош, 
Сава Вемић, Алек са Васић, 
Мари ја на Шовран, Бра ни
сла ва Подру мац, Михаило 
Шљивић и као „нај ва жни
ји“ међу пева чи ма, вече ће 
уве ли ча ти њен син, истак
ну ти срп ски бари тон 
Нико ла Мија и ло вић.  

Напу стио нас је баритон 
Вели зар Мак са Мак си мо
вић, дуго го ди шњи члан 

Опе ре Народ ног позо ри шта, који 
је током кари је ре оства рио вео ма 
запа же не уло ге, наро чи то у ита ли
јан сим опе ра ма, од којих се посеб но 
издва ја Жорж Жер мон, у Вер ди је вој 
„Тра ви ја ти“, са 132 насту па.

Мак си мо ви ћа, рође ног 1933. 
годи не у Бадо вин ци ма, у Мачви, 
публи ка пам ти и као Гро фа Луну 
у „Тру ба ду ру“, Риго ле та у „Риго ле
ту“, Амо на сра у „Аиди“, Фига ра у 
„Севиљ ском бер бе ри ну“, Бел ко реа 
у „Љубав ном напит ку“, Тони ја у 
„Паја ци ма“…

Певао је и у пред ста ва ма „Фауст“, 
„Кар мен“, „Шпан ски рат“, „Јули је 
Цезар“, „Чароб на фру ла“, „Кар ми на 
бура на“, „Борис Году нов“, „Пико ва 
дама“, „Иван Гро зни“, „Каћа Каба но
ва“, „Про да на неве ста“, „Кошта на“, 
„Еро с оно га сви је та“, „Покон ди ре на 
тиква“, „Гор ски вије нац“...

Стал ни члан Опе ре Народ ног 
позо ри шта у Бео гра ду постао је 1. 
сеп тем бра 1965. годи не.

Пен зи о ни сан је на кра ју сезо
не 1990/1991. и после тога наста вио 
је још пуних 16 годи на да пева као 
хоно рар ни сарад ник.

Послед њи наступ на матич ној 
сце ни имао је 25. јану а ра про шле 
годи не.

Иако пре тога пуну деце ни
ју није отпе вао нијед ну уло гу, без 
раз ми шља ња је при хва тио позив 

дирек ци је Опе ре да, „у послед њем 
тре нут ку“, уме сто коле ге који се 
раз бо лео, насту пи као ста но да вац 
Беноа у Пучи ни је вим „Бое ми ма”.

Осво јио је мно го број не награ
де, међу који ма се посеб но издва
ја ју Тре ћа награ да мла дих југо
сло вен ских пева ча, (Загреб 1959), 
Прва награ да мла дих југо сло вен
ских пева ча, (Бео град 1961/1962), 
Награ да за бас (Вер ви је у Бел ги ји 
1961/1962), две позо ри шне награ де 
за опе ру „Моћ суд би не“ (Фра Мели
то не) и „Чароб на фру ла“ (Папа ге
но), Пове ља Народ ног позо ри шта 
1990. годи не...

Уче ство вао је и у разним кон
церт ним мани фе ста ци ја ма, а деце
ни ју и по успе шно се бавио и педа
го шким радом у Музич кој шко ли 
„Сте ван Мокра њац“.

Мак си мо вић је пре ми нуо 13. 
фебру а ра у Бео гра ду, а сахра њен је 
два дана касни је на Новом гро бљу.

М.Б.

IN MEMO RI AM

Вели зар Мак са Мак си мо вић (1933-2018)



7ПОЗОРИШНЕ НОВИНЕФЕБРУАР/МАРТ 2018.

После неко ли
ко годи на пау
зе, поно во је, али 
само на крат ко, 
свра тио у Бео град, 

град у који је, почет ком седам де се
тих дошао „сти ца јем окол но сти“ 
и, потом, остао у њему да живи и 
ства ра, ско ро, деце ни ју и по. За 
то вре ме, овај сцен ски визи о нар, 
умет нич ки сањар и, сва ка ко, један 
од нај зна чај ни јих европ ских позо
ри шних реди те ља, ура дио је неке 
од сво јих нај бо љих инсце на ци ја, не 
само у Народ ном, већ и у дру гим 
бео град ским позо ри шти ма, а које 
су, несум њи во, обе ле жи ле један 
важан пери од у исто ри ји срп ског 
и, тада шњег, југо сло вен ског теа
тра. 

Повод њего вог дола ска у срп
ску метро по лу било је госто ва ње 
Загре бач ког каза ли шта мла дих са 
пред ста вом „Ноћ ни живот“, коју 
је поста вио пре ма тек сту Ива на 
Види ћа. Ура дио је то она ко како је, 
и ина че, чинио свих ових годи на и 
деце ни ја – машто ви то, зна лач ки и 
мае страл но. 

Иако је у Бео гра ду остао нешто 
мање од два де се так сати, потру дио 
се (и успео) да иза ђе у сусрет свим 
(мно го број ним) елек трон ским 
и штам па ним меди ји ма који су 
желе ли да од њега доби ју интер вју 
или, бар, изја ву. Међу њима је била 
и еки па „Позо ри шних нови на“. 
Сре ли смо се, у све ча ном сало ну 
Народ ног позо ри шта, неких пола 
сата уочи почет ка поме ну те пред
ста ве. Упр кос умо ру који је осе ћао, 
јер су га неки нови на ри, како је 
рекао, добро исце ди ли у неко ли ко 
интер вјуа које је имао током дана, 

са задо вољ ством је 
при стао да за наш 
лист ево ци ра неке 
од мно гих успо ме
на и вра ти се, бар 
на крат ко, у пери
од сво је бео град
ске мла до сти и 
живо та који му је, 
пре ма соп стве ном 
при зна њу, остао у 
вео ма лепом сећа
њу. 

zz Дугоz нистеz
билиzуzБеоzграzду?

Не знам коли
ко је већ годи на 
про шло од мог 
послед њег борав
ка. Исти ни за 
вољу, прет ход них 
годи на неко ли ко 
пута сам био на 
бео град ском аеро
дро му, али нисам 
свра ћао у град. 
Нисам имао вре
ме на, јер сам био у 

тран зи ту. Зато сам се баш обра до
вао овом дола ску, иако нећу оста ти 
ни пуна 24 сата. 

zz Заz Беоzградz васz вежеz мноzгоz
лепихzуспоzмеzна?
Кад сте сами ноћу, често вам 

нави ру разна сећа ња.... нека сно
ви ђе ња, нешто као изме ђу сна и 
јаве. Добар део тога везан је баш за 
Бео град. То је нај ва жни ји пери од 
мог живо та. Емо ци је које нави ру 
су вео ма сна жне, али оне су више 
умет нич ког, него сен ти мен тал
ног типа. Нарав но, има и сен ти
мен та. Посто ји пуно ства ри из те 
сфе ре, као што су, реци мо при ја
те љи. Нажа лост, мно ги од њих су 
оти шли на дру ги свет. Тешко је 
гово ри ти о емо ци ја ма, тешко их 
је обја сни ти... јер, оне су про во ци
ра не неким дога ђа ји ма, а не неким 
раз ми шља њи ма. 

zz Уz свеzмуz томе,z наравzно,z нави
руz сећаzњаz иz наz периzодz кадаz
стеz каоz редиzтељ,z некоzлиzкоz
годиzна,z уz друzгојz полоzвиzниz
седамzдеzсеzтих,z билиz уz сталzномz
ангаzжмаzнуz уz Народzномz позо
риzшту,zалиzиzонај,zпреzтога,zпоz
угоzвоzру,zбезzрадzнеzкњиzжиzце?
Те ства ри које смо ради ли 

тада... не знам да ли би биле могу ће 
данас. Били смо као опчи ње ни. Не 
знам чиме. Има ли смо мало пара, а 
пуно све га, оста лог. 

zz Пуноzљубаzвиzзаzпозоzриzште?
Да, изме ђу оста лог. То имам и 

данас, ту љубав пре ма теа тру. Не 
гаси се. Сва кој пред ста ви сам пот
пу но посве ћен и сва ки пут пот пу но 
спре ман дола зим на поче так про бе. 

zz Туz вашуz посвеzћеzност,z тада,z уz
тоz вреzме,z првиz јеz приzмеzтиоz
АрсаzЈоваzноzвић?
Јесте, у пра ву сте. У Бео град 

сам дошао захва љу ју ћи сти ца ју 
окол но сти. Наи ме, после неко ли
ко успе шних режи ја које сам ура
дио у Руму ни ји, Арса је слу чај но, 
на Фести ва лу „Thеаtre des Nati ons 
JeanLou i sa Bar ra ul ta“ у Пари зу, 
погле дао јед ну од тих мојих пред
ста ва. Очи то је био задо во љан 
оним што је видео и с обзи ром 
да је у то вре ме био умет нич ки 

дирек тор „Кру га 101“, тада шње 
мале сце не Народ ног позо ри шта, 
позвао ме је да дођем у Бео град и 
нешто режи рам на њој... 

zz Преzмаz подаzциzмаz архиzваz
Народzногz позоzриzшта,z биоz
јеz тоz комадz Карzлаz Пероzтиzјаz
„Помоzзиzтеzмиzдаzумрем“,zчијаz
јеz преzмиzјеzраz одрzжаzнаz тачzноz

наzвашz25.zрођенzдан,z3.zмарzтаz
1972.z годиzне.z Непуzнихz годи
нуz данаz касниzје,z поноzвоz стеz
добиzлиz позивz даz режиzраzтеz уz
Народzномzпозоzриzшту?
Веца (Вели мир Лукић, дуго

го ди шњи управ ник 19721990) 
ме је позвао да дођем и поста вим 
Маки ја ве ли је ву „Ман дра го лу“. 
Сце но гра фи ју је ура дио Душан 
Ристић, а пре ми је ра је била кра
јем јану а ра на Сце ни у Зему ну, са 
одлич ном еки пом глу ма ца. Били 
су ту Ста ша Пешић, Боба Стој нић, 

Бог дан Михај ло вић, Мар ко Нико
лић, Огњан ка Огња но вић, Дра ган 
Мак си мо вић, Милош Жутић и 
Мики Маној ло вић, који је још био 
сту дент на Ака де ми ји. 

zz Тоz јеz негде,z мањевише,z билаz
вашаz главzнаz глуzмачzкаz поста
ваz иz уz наредzнимz предzстаzва
маz којеz стеz радиzлиz подz овимz
кроzвомz –z „Рибарzскеz сваzђе“,z
„Галеб“,z „Принцz одz Хомzбур
га“,z„Какоzвамzдраzго“...
Да, углав ном. Били су ту још и 

Пеца Ејдус, Бог дан Диклић, Оли
ве ра Мар ко вић, Цига Јери нић... 
Било их је, заи ста, пуно. 

zz Чувеzнаz „Госпоzђаz миниzстар
ка“z Љубинzкаz Бобићz никаzдаz
нијеzиграzлаzуzвашимzпредzста
ваzма?
Ха, ха... Љубин ка... Не. Али, 

била је вели ка глу ми ца... Од ње 
сам доле, у „оном“ бифеу, (дана
шњи Музеј Народ ног позо ри шта) 
нау чио мно ге ваше соч не изра зе.

zz Саz већиzномz тихz „своzјих“z глу
маzцаzдруzжиzлиzстеzсеzиzприzват
но,zванzсцеzне?
Про во ди ли смо зајед но дане 

и ноћи, нонстоп, 24 сата. Живе
ли смо и били као фами ли ја, ско
ро да се никад нисмо раз два ја ли. 
Можда, само кад би тре ба ло мало 

да се исту ши ра мо, одмо ри мо. 
Једи но тад. И онда... нано во све. 
Ма, било је фан та стич но, заи ста.

zz Уz тимz предzстаzваzма,z некиz одz
њихzостваzриzлиzсуzулоzгеzкојеzсеz
иzданасzпамzте?
Да, сећам се. Глум ци су оду век 

били моја фасци на ци ја. Глу мац је 
цен тар све та. У позо ри шту може те 
бити без све га, и без кости ма, и без 
сце но гра фи је, па и без режи се ра, 
али не и без глум ца. Ви, кроз њега, 
може те да уђе те у, реци мо, исто
ри ју јед ног наро да. Глу мац, кад је 
пра ви, пред ста вља про зор кроз 
који може да се гле да душа јед ног 
наро да... Кул ту ра је увек нерас ки
ди во веза на за народ, наци ју, као 
и за, нарав но, људ ску циви ли за ци
ју. Све раз ви је не земље пре по зна
тљи ве су пре све га по сво јим кул
тур ним обе леж ји ма. Ако јед ном 
наро ду уни штиш њего ве књи ге, 
исто ри ју и кул ту ру, он ће вео ма 
брзо поче ти да забо ра вља оно шта 
јесте и што је био. Јер, то сам чини 
ми се већ јед ном рекао данас, али 
поно ви ћу опет, да богат ство јед не 
држа ве искљу чи во могу да напра
ве кул тур ни људи, а не непи сме не 
бара бе.

zz Тимz кулzтурzнимz људиzмаz
несумzњиzвоz јеz приzпаzдаоz и,z
малоzчасz помеzнуzти,z Вецаz
Лукићz саz којимz сте,z такоzђе,z
билиzвеоzмаzдобарzприzјаzтељ?
Био је вели ки песник, божан

ствен интен дант, диван при ја тељ 
и несре ћан човек. Нажа лост, у 
јед ном пери о ду свог живо та, на 
при ват ном пла ну, донео је неке 
погре шне одлу ке, и то га је ску по 
кошта ло. Веца је био човек рафи
ни ра не кул ту ре, који је пуно знао. 
Пам тим га као јед ну врло либе рал
ну осо бу и лич ност која је вео ма 
вешто избе га ва ла све те зам ке тада
шњег само у прав ног систе ма. Био 
је, заи ста, вели ки човек. Ствар но 
сам га мно го волео. 

zz Постоzјиzлиzшанzсаzдаzуzскоzриzјеz
вреzме,z послеz некоzлиzкоz деце
ниzјаzпауzзе,zпоноzвоzрежиzраzтеzуz
Народzномzпозоzриzшту?
Да, нарав но, волео бих да се то 

деси што пре. 

zz Којиz комадz биz желеzлиz даz
постаzвиzте?
Не знам, нисам још о томе раз

ми шљао. Пре него што се одлу чим 
који би комад могао да поста
вим, морао бих добро да про сту
ди рам ансамбл. Зна чи, прво то, 
па тек онда све оста ло. Искре но, 
волео бих да „сло жим“ неку врсту 
копро дук ци је. Но, има вре ме на да 
се о томе раз го ва ра. Надам се да ће 
се то уско ро и оства ри ти.

Мико јан Без бра ди ца

Мађе ли је рођен у Пра
ту, у самом сре ди

шту Тоска не, 3. мар та 
1947. годи не. На његов 
умет нич ки раз вој ути цао 
је Ђор ђо Стре лер, коме 
је био аси стент. Зајед но 
с Робер том Бени њи јем, 
Паме лом Вило ре зи, Саве
ри ом Мар ко ни јем, Фран
че ском Нути јем и Мар
че лом Бар то ли јем, био је 
један од осни ва ча Tea tro 
stu dio del Tea tro Meta sta
sio. Сту ди рао је режи ју и 
сла ви сти ку. Осим у Срби
ји, режи рао је и у Немач
кој, Ита ли ји, Мађар
ској, Вене цу е ли, Мек си ку, 
Швај цар ској, Колум би ји, 
Бел ги ји, Маке до ни ји, Сло
ве ни ји, Хрват ској, Црној 
Гори, Изра е лу...

ИНТЕР ВЈУ | ПАО ЛО МАЂЕ ЛИ

Љубав према театру се не гаси
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БИЗАРНО 
црна комедија Жељка Хубача

БЕЛА КАФА
комедија Александра Поповића

МОЈЕ НАГРАДЕ
по роману Т. Бернхарда, ауторски пројекат М. Пелевић / С. Бештић, копродукција

ЧЕХОВ ЈЕ ТОЛСТОЈУ РЕКАО ЗБОГОМ
драма Мира Гаврана, у продукцији „YUGOART-а“

МАЛИ БРАЧНИ ЗЛOЧИНИ
драма Ерика Е. Шмита
ПРАХ 
комедија Ђерђа Шпира, Народно позориште у Београду и Шабачко позориште
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КРЦКО ОРАШЧИЋ 
балет П. И. ЧајковскогМАР МАР

ЗИД, ЈЕЗЕРО
драма Душана Јовановића, гостује СНГ ДРАМА, из Љубљане
КОНЦЕРТ ПОВОДОМ 50 ГОДИНА УМЕТНИЧКОГ И 25 ГОДИНА 
ПЕДАГОШКОГ РАДА ПРОФЕСОРКЕ РАДМИЛЕ СМИЉАНИЋ
ИВАНОВ
драма А. П. Чехова
ЕВГЕНИЈЕ ОЊЕГИН
балет П. И. Чајковског
МАРИЈА СТЈУАРТ
драма Фридриха Шилера
ОТЕЛО / са гостом
опера Ђузепа Вердија

ПРОГРАМ - МЛАДИ КОРЕОГРАФИ / ОНИ
кореограф Ђорђе Макаревић 

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

АПР

АПР

ОЖАЛОШЋЕНА ПОРОДИЦА 
комедија Бранислава Нушића

РОДОЉУПЦИ 
комедија Јована Стерије Поповића  
СЕСТРА АНЂЕЛИКА / ЂАНИ СКИКИ / са гостом
опере Ђакома Пучинија 
РИЧАРД ТРЕЋИ 
драма Вилијама Шекспира
КРАЉИЦА МАРГО
балет на музику Горана Бреговића

КРЦКО ОРАШЧИЋ 
балет П. И. Чајковског
ВЕЛИКА ДРАМА
драма Синише Ковачевића
АИДА / са гостима              
опера Ђузепа Вердија 

СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА 
поводом обележавања годишњице погрома на Косову и Метохији 
ЛИФТ: СЛОБОДАН ШОУ                
драма Јелене Богавац, гостује Народно позориште из Приштине

КАРМЕН
опера Жоржа Бизеа
ДОН ПАСКВАЛЕ
опера Гаетана Доницетија

БАЈАДЕРА
балет Лудвига Минкуса

МОЈА ОДИСЕЈА
ауторски концерт Војкана Борисављевића
КИР ЈАЊА 
комедија Јована Стерије Поповића
КАРМЕН
опера Жоржа Бизеа

КАРМЕН
опера Жоржа Бизеа

ПУТ У ДАМАСК
драма Аугуста Стриндберга
ДАМА С КАМЕЛИЈАМА
драма Александра Диме Сина

ДАМА С КАМЕЛИЈАМА
драма Александра Диме Сина

ЖЕНЕ У D-МОЛУ / ДУГА БОЖИЋНА ВЕЧЕРА
jeдночини балети; кореограф Раду Поклитару
ТРУБАДУР / са гостима
опера Ђузепа Вердија
ДЕРВИШ И СМРТ
Б. М. Михиз / Е. Савин, по роману Меше Селимовића

БАЈАДЕРА
балет Лудвига Минкуса

ТРАВИЈАТА / са гостима
опера Ђузепа Вердија

СЛИКА ДОРИЈАНА ГРЕЈА 
балет у кореографији Владимира Логунова, према роману Оскара Вајлда

СУМЊИВО ЛИЦЕ 
комедија Бранислава Нушића, гостује Народно позориште Суботица

УСПАВАНА ЛЕПОТИЦА
балет П. И. Чајковског

СЕКСУАЛНЕ НЕУРОЗЕ НАШИХ РОДИТЕЉА
драма Лукаса Берфуса
НАРОДНА ДРАМА
драма Олге Димитријевић

КЊИГА ДРУГА
драма Бранислава Нушића  

МАСЛАЧАК И РЕТАРД
драма Младена Поповића, гостује Академија уметности

ЦАРСТВО НЕБЕСКО – ЕПИКА БАЛКАНИКА
копродукција Народног позоришта у Београду и Битеф театра

МАЛИ БРАЧНИ ЗЛOЧИНИ
драма Ерика Е. Шмита

ЛАЖА И ПАРАЛАЖА
комедија Јована Стерије Поповића
ВАЖНО ЈЕ ЗВАТИ СЕ ЕРНЕСТ
комедија Оскара Вајлда 

SHOWCASE
гостује Институт за уметничку игру

КОВАЧИ
комедија Милоша Николића

ЗЛИ ДУСИ 
Т. М. Ригонат, по роману Ф. М. Достојевског
ЦАРСТВО МРАКА
драма Лава Н. Толстоја

СУМЊИВО ЛИЦЕ 
комедија Бранислава Нушића

ЖЕНИДБА И УДАДБА 
комедија Јована Стерије Поповића, гостује Крушевачко позориште
УСПАВАНКА ЗА ВУКА НИЧИЈЕГ 
Ксенијa Поповић / Бојанa Мијовић
ФРЕНКИ И ЏОНИ
романтична комедија Т. Мек Нелија, НП у Београду и НП Сомбор
ОВДЕ ЈЕ ЛЕПО - СЕЧЕМ ДРВО ЈЕДЕМ ПАСУЉ
аутор текста Филип Грујић, ФИСТ продукција
ЖЕНСКИ ОРКЕСТАР
комедија Жана Ануја
СТАКЛЕНА МЕНАЖЕРИЈА
драма Тенесија Вилијамса
ДЕВЕДЕСЕТЕ / ПРЕТПРЕМИЈЕРА
драма Горана Миленковића

ДЕВЕДЕСЕТЕ / ПРЕМИЈЕРА
драма Горана Миленковића

ВАСКРШЊИ КОНЦЕРТ ЈАНЕ И БОГДАНА ДУГАЛИЋА

ДЕВЕДЕСЕТЕ
драма Горана Миленковића

НАШИ СИНОВИ
драма Војислава  Јовановића Maрамбоа

ДОМ БЕРНАРДЕ АЛБЕ / ПРЕТПРЕМИЈЕРА
драма Федерика Гарсије Лорке

ДОМ БЕРНАРДЕ АЛБЕ / ПРЕМИЈЕРА
драма Федерика Гарсије Лорке

СВЕЧАНИ МАРТОВСКИ КОНЦЕРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛНЕ 
ПОЛИЦИЈСКЕ АСОЦИЈАЦИЈЕ СРБИЈЕ  

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

ДОДЕЛА НАГРАДЕ „МЕША СЕЛИМОВИЋ“

ДОГАЂАЈИ - ВЕЛИКА СЦЕНА
02.03.
03.03.

07.03.
10.03.
13.03.

16.03.

17.03.

18.03.
22.03.
28.03.
30.03.
31.03. 
02.04.

ЗИД, ЈЕЗЕРО - гостује СНГ Драма из Љубљане
КОНЦЕРТ ПОВОДОМ ПРОСЛАВЕ 50 ГОДИНА УМЕТНИЧКОГ И 25 ГОДИНА
ПЕДАГОШКОГ РАДА ПРОФЕСОРКЕ РАДМИЛЕ СМИЉАНИЋ
ОТЕЛО - гостује Зураб Зурабишвили, тенор
ЂАНИ СКИКИ - гостује Ивана Албрехт, сопран (у улози Лаурете)
СВЕЧАНИ МАРТОВСКИ КОНЦЕРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛНЕ ПОЛИЦИЈСКЕ
АСОЦИЈАЦИЈЕ СРБИЈЕ
АИДА - гостују: диригент Борислав Иванов; Димитринка Рајчева, сопран (у улози Аиде); Даниела Ђакова, мецосопран 
(у улози Амнерис); Валериј Георгиев, тенор (у улози Радамеса)
СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА ПОВОДОМ ОБЕЛЕЖАВАЊА ГОДИШЊИЦЕ ПОГРОМА
НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ
ЛИФТ: СЛОБОДАН ШОУ - гостује Народно позориште из Приштине
МОЈА ОДИСЕЈА - ауторски концерт Војкана Борисављевића
ТРУБАДУР - гостују Елена Мосук, сопран (у улози Леоноре) и Флорин Естефан, баритон (у улози грофа Луне)
ДОДЕЛА НАГРАДЕ „МЕША СЕЛИМОВИЋ”
ТРАВИЈАТА - гостују диригент Ален Магната и Симонида Милетић, сопран (у улози Виолете)
СУМЊИВО ЛИЦЕ - гостује Народно позориште Суботица

ДОГАЂАЈИ - СЦЕНА „РАША ПЛАОВИЋ”
05.03.
11.03.
19.03.
23.03.
27.03.
29.03.
05.04.

МАСЛАЧАК И РЕТАРД - гостује Академија уметности
SHOWCASE - гостује Институт за уметничку игру 
ЖЕНИДБА И УДАДБА - гостује Крушевачко позориште
ОВДЕ ЈЕ ЛЕПО - СЕЧЕМ ДРВО ЈЕДЕМ ПАСУЉ - ФИСТ продукција
ДЕВЕДЕСЕТЕ / ПРЕМИЈЕРА
ВАСКРШЊИ КОНЦЕРТ ЈАНЕ И БОГДАНА ДУГАЛИЋА
ДОМ БЕРНАРДЕ АЛБЕ / ПРЕМИЈЕРА

ГОСТОВАЊА 
05.03.
07.03.
20.03.
23.03.
27.03.
29.03.
03.04.

СУМЊИВО ЛИЦЕ - Студентски град
ПРОГРАМ - МЛАДИ КОРЕОГРАФИ / ОНИ - Интернационални фестивал Сарајево „Сарајевска зима”, Босна и Херцеговина 
ЖЕНИДБА - Рума
СУМЊИВО ЛИЦЕ - 47. фестивал „Дани комедије”, Јагодина
ДОН ЂОВАНИ - Опера и театар Мадленианум
ЖЕНСКИ ОРКЕСТАР - Лазаревац
ОЖАЛОШЋЕНА ПОРОДИЦА - Глумачке свечаности „Миливоје Живановић”, Пожаревац


