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ИЗДАЈЕ НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ У БЕОГРАДУ

На ини ци ја ти ву Међу
на род ног позо ри
шног инсти ту та 
(ITI), већ више од 
пола века, од 1961. 

годи не, широм све та обе ле жа ва се 
Свет ски дан позо ри шта. Први пут у 
Хел син ки ју, а затим у Бечу на деве
том ITI кон гре су, јуна 1961. годи не, 
тада шњи пред сед ник Арви Киви
маа из Фин ске, пред ло жио је да се 
про сла вља Свет ски дан позо ри шта. 
Његов пред лог је при хва ћен са оду
ше вље њем и од тада се сва ког 27. 
мар та (дан отва ра ња Теа тра наци ја 
1962. у Пари зу) обе ле жа ва Свет ски 
дан позо ри шта на раз ли чи те начи
не. На тај дан позо ри шта у све ту, 
наци о нал ни цен три Међу на род ног 
позо ри шног инсти ту та и чита ва 
међу на род на позо ри шна зајед ни ца 
орга ни зу је раз не позо ри шне мани
фе ста ци је, од којих је нај ва жни ја 
тра ди ци о нал на међу на род на пору

ка коју, на позив ITIја, увек пише 
позо ри шна лич ност свет ског угле
да. Прву пору ку за Свет ски дан 
позо ри шта напи сао је Жан Кок то 
(Jean Coc te au) 1962. годи не. Aутор 
ово го ди шње пору ке је бри тан ски 

глу мац, писац, реди тељ и суосни
вач позо ри шта „Thеаtre de Com
pli cit�“ Сај мон Мек бар ни, који је, 
изме ђу оста лог, иста као да се позо
ри ште увек бави сада шњим тре
нут ком. „Њего во зна че ње гра ди се 
у зајед нич ком чину изме ђу изво

ђа ча и публи ке. Не само овде него 
и сада. Без чина изво ђа ча, публи ка 
не би могла да веру је. Без веро ва ња 
публи ке, пред ста ва не би била цело
ви та. Сме је мо се у истом момен ту. 
Гану ти смо. Задр жа ва мо дах или 
изне на ђе ни оста је мо без речи. И у 
том тре нут ку, кроз дра му, откри
ва мо нај ду бљу исти ну: оно што смо 
сма тра ли нај ин тим ни јом гра ни цом 
изме ђу нас, гра ни ца наше лич не 
све сти, тако ђе је без гра ни ца. Она је 
нешто што дели мо са дру ги ма. И не 
могу да нас спре че... сва ке вече ри. 
Сва ке вече ри ће се поно во оку пи
ти глум ци и публи ка. И поно во ће 
се оди гра ти иста дра ма. По речи ма 
писца Џона Бер ге ра, ‘Дубо ко у при
ро ди позо ри шта је осе ћај риту ал ног 
поврат ка’, а упра во због тога је оно 
оду век умет нич ка фор ма без дом
ни ка, што ми запра во јесмо због тог 
рас та ка ња нашег све та. Где год има 
изво ђа ча и публи ке, игра ће се при че 

које се не могу испри ча ти ниг де дру
где, било да гово ри мо о опер ским и 
позо ри шним кућа ма наших вели
ких гра до ва, или кам по ви ма у које 
су се скло ни ли мигран ти и избе гли
це у север ној Либи ји и широм све та. 
Увек ћемо бити пове за ни, као зајед
ни ца, у овом понов ном оди гра ва њу. 
А да смо у Епи да у ру су, могли бисмо 
да подиг не мо поглед и види мо како 
нам је то зајед нич ко са ширим кра
јо ли ком. Да смо увек део при ро де и 
не може мо од ње побе ћи, као што 
не може мо побе ћи ни са ове пла
не те. Да смо у Глоб теа тру, виде ли 
бисмо како се наиз глед интим на 
пита ња поста вља ју сви ма нама. А да 
држи мо у рука ма кире нај ску фру лу 
ста ру 40.000 годи на, раз у ме ли бисмо 
да су про шлост и сада шњост нераз
двој не – ланац људ ске зајед ни це 
никад не могу рас ки ну ти тира ни и 
дема го зи”, пору чио је Мек бар ни.

Р.П.Н.

ПОРУ КА БРИ ТАН СКОГ ГЛУМ ЦА САЈ МО НА МЕК БАР НИ ЈА ПОВО ДОМ СВЕТ СКОГ ДАНА ПОЗО РИ ШТА

Не можемо  да побегнемо од природе
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После успе шних 
постав ки Син ге
ро вог „Демо на” 
(2000) и Шепар
до вог „Ста ња 

шока” (2001), један од наших нај
це ње ни јих позо ри шних реди те
ља Егон Савин, поно во је, након 
више го ди шње пау зе, режи рао 
на Сце ни „Раша Пла о вић”. 
Ово га пута, 
реч је 

о црно ху мор ној дра ми Гора на 
Милен ко ви ћа „Деве де се те”, која 
гово ри о пет жена чије се суд би не 
врте око мушка ра ца којих, запра
во, нема: неки од њих су мртви, 
неки су на послу, у коц кар ни ци, 
на пеца њу… Пред ста ва је пра и
зве де на 27. мар та, а оду ше вље на 
публи ка у пре пу ној сали награ
ди ла је бри жљи во ода бран аутор
ски тим више ми нут ним бур ним 
аплаузом и узви ци ма „бра во“. У 
интер вјуу за „Позо ри шне нови
не“, ура ђе ном десе так дана рани
је, Савин гово ри о томе како се у 
том несрећ ном, мрач ном пери о
ду мења ла коле тив на свест људи, 
о попу ла ри за ци ји зла и мржње, о 
нај ве ћим жртва ма тог вре ме на...

 z Рад ња кома да деша ва се у 
Бео гра ду у вре ме пот пу ног 
дру штве ног без на ђа које је 
увелико дове ло до про па

сти гра ђан ског дру штва и 
успо ста вља ња неког новог 
систе ма вред но сти који је 
кон тро ли са ла „ели та” из 
кри ми но ге ног миљеа. Зашто 
је ово пра ви тре ну так да се са 
одре ђе не вре мен ске дис тан
це, на умет нич ки реле ван тан 
начин, сагле да шта смо то све 

тада (про)живе ли и шта нас 
је, запра во, ствар

но сна шло?
Позо

ри ште 
се не 

бави исто ри јом, ни соци о ло ги
јом, а ја не волим ни када се поза
ба ви поли ти ком. Кори стим јед ну 
поли тич ку окол ност да при ка
жем пози ци ју обич ног чове ка у 
неком, могли бисмо рећи, него
сто љу би вом све ту и његов поку
шај да одго во ри на пита ње зашто 
су окол но сти у нашој ствар но сти 
такве какве јесу и шта је то што 
може мо да про ме ни мо у нашим 
живо ти ма на боље. Нарав но да 
су поли тич ке окол но сти нека да 
толи ко стра шне да јед но став но 
ника кав људ ски напор не може 
да их про ме ни. Добрим делом, 
деве де се те су биле упра во такве. 
У окви ру тога, човек је могао да 
мења само га себе и сви смо ми 
ради ли на томе да при хва ти
мо ствар ност и да саче ка мо да 
непо го да про ђе, а да при том не 
оста не мо бит но изме ње ни, него 
да вишемање оста не мо људи 

какви тре ба и жели мо да буде мо. 
Окол но сти деве де се тих су мења
ле нашу колек тив ну свест, тако 
да смо сви ми при ми ли тај рат ни 
вихор и дру штве не про ме не, неко 
са више, а неко са мање отпор но
сти. Окол ност рас па да ња свих 
вред но сти, не само морал них 
и естет ских, него и јед на попу
ла ри за ци ја мржње, нетр пе љи
вост пре ма дру гим наро ди ма и 
кон фе си ја ма, је запра во нешто 
што је било недо стој но циви
ли зо ва ног чове ка. Ја овде кори
стим јед ну исто риј ску окол ност, 
али не зато да бих ука зао на оно 
што сви зна мо, него да, запра во, 
при ка жем муку обич ног чове ка 
из непо сред не бли зи не и његов 
поку шај да се изба ви из те ужа
сне нела го де која га је заде си ла. 
Поли ти ка, дакле, није циљ, она 
је само сред ство да се обли ку ју 
раз ли чи те људ ске суд би не. Иако 
сма трам да теа тар није место у 
којем тре ба рас пре да ти поли
тич ке теме, ипак, са дру ге стра
не, морам при зна ти да је пери од 
деве де се тих доне кле пред ста вљао 
и јед но роман тич но вре ме.

 z У чему се то вре ме огле да ло?
Било је вере у демо крат ске 

про ме не и боље сутра. Посто ја ли 
су нека кви иде а ли, било је пуно 
отпо ра пре ма дик та ту ри и јед
но у мљу, м р ж њ и , 

рату.... То је 
било нешто 
кроз шта 
је народ 
испо ља вао 
свој вита
ли зам и 
с л о  б о  д о 
љу би вост, 
а наро чи то 
мла ди.

 z Пред ста ву режи ра те пре ма 
тек сту мла дог почет ни ка, 
пот пу но непо зна тог позо ри
шној јав но сти. Шта су пре
ма Вашем мишље њу глав не 
врли не овог кома да?
Комад има, заи ста, мно го 

врли на, али ако већ пита те, то 
је, пре све га, њего ва црно ху мор
ност и сар ка зам, а исто вре ме но 
и Милен ко ви ће ва спо соб ност да 
доча ра тра ги ку. Тако ђе, „Деве де
се те”, иако има ју доку мен та ри
стич ку вред ност, са дру ге стра не, 
ипак, има ју и одмак од доку мен
та ри зма у сво је вр сну есте ти ку.

 z Посеб ност ове при че, изме
ђу оста лог, огле да се и у томе 
што је реч о тако зва ном 
жен ском кома ду. Зна чи ли 
то да су у јед ној рат нич кој, 
патри јар хал ној земљи, каква 
је Срби ја, жене, запра во, 

„ЖАН КА СТО КИЋ“ НАТА ШИ НИН КО ВИЋ 

Прва ки ња Дра ме 
Народ ног позо ри

шта у Бео гра ду Ната ша 
Нин ко вић ово го ди шња је 
добит ни ца Награ де „Жан
ка Сто кић“ коју доде љу
ју Народ но позо ри ште 
у Бео гра ду, Ком па ни ја 
„Ново сти“ и Град Пожа
ре вац. Одлу ку, на сед ни ци 

одр жа ној 22. мар та, већи ном гла со ва донео је жири којим је 
пред се да ва ла драм ска умет ни ца Миле на Дра вић, а чла но ви 
су били управ ник Народ ног позо ри шта Дејан Савић, глав ни 
и одго вор ни уред ник Ком па ни је „Ново сти“ Мило рад Вуче
лић, про шло го ди шња добит ни ца Олга Ода но вић и драм ски 
писац и реди тељ Бра ти слав Пет ко вић. Висо ко при зна ње, уста
нов љно 2003. годи не на ини ци ја ти ву Мире Сту пи це (глу ми це 
века која је до прет про шле годи не била и поча сни пред сед ник 
жири ја) уру чу је се сва ке годи не глу ми ци чија је „лич ност обе
ле жи ла позо ри шни, филм ски и теле ви зиј ски живот Срби је 
сво јом ства ра лач ком зре ло шћу и богат ством глу мач ког изра
за“, а састо ји се од пла ке те коју дару је Наци о нал ни теа тар (рад 
ака дем ског сли ка ра и сце но гра фа Геро сла ва Зари ћа), ста ту е те 
Жан ке Сто кић (дар гра да Пожа рев ца, рад ака дем ског умет ни
ка Дра ги ше Мило ше ви ћа) и нов ча ног изно са који покла ња
ју „Вечер ње ново сти“. Награда ће бити уручена током маја на 
Великој сцени.

М.Б.

ТРИ ЈУМФ У ЈАГО ДИ НИ

Ста ту е та „Ћуран“ за нај бо ље реди
тељ ско оства ре ње на 47. Фести ва лу 

„Дани коме ди је“ у Јаго ди ни, доде ље на 
је Андра шу Урба ну за режи ју пред ста ве 
„Сум њи во лице“, по тек сту Бра ни сла
ва Нуши ћа. Одлу ком струч ног жири
ја, у којем су били позо ри шни реди тељ 
и дра ма тург Нико ла Зави шић, глу мац 
Срђан Алек сић и уред ни ца у Редак ци
ји за кул ту ру РТСа Оли ве ра Мило ше
вић, Нико ла Вујо вић је добио Награ ду 
„Нико ла Милић“ за нај бо љу епи зод ну 
уло гу, Суза ни Лукић је при па ла Награ да 
за нај бо љу мла ду глу ми цу, а Ире ни Дра

го вић Награ да за нај бо љу музи ку. На овом прво ра зред ном 
кул тур ном дога ђа ју, од 20. до 27. мар та, у сел екци ји позо ри
шне кри ти чар ке Ане Тасић, так ми чи ло се седам пред ста ва  
пет у изво ђе њу бео град ских ансам ба ла и по јед на из позо ри
шта у Кикин ди, Субо ти ци и Вра њу.

Р.П.Н.

БЕШТИ ЋУ „ВИТО МИР БОГИЋ“

Награ да „Вито мир Богић“, за нај у спе шни је ради о фон ско 
глу мач ко оства ре ње у про те клој сезо ни у кате го ри ји 

Нај бо ља мушка уло га, при па ла 
је прва ку Дра ме Народ ног позо
ри шта у Бео гра ду Сло бо да ну 
Бешти ћу. При зна ње је добио за 
уло гу Бар ба ро ге ни ја у радио
дра ми Љубо ми ра Мици ћа „Бар
ба ро ге ни је деци ви ли за тор“ у 
режи ји Зора на Ран ге ло ва. Награ
да „Вито мир Богић“ Драм ског 

про гра ма Радио Бео гра да уста но вље на је 2002. годи не и доде
љу је се за раз не обла сти ради о фо ниј ског ства ра ла штва, а чине 
је пове ља у виду диска са сни мље ним ради о фо ниј ским делом 
и пла ке та са ликом Вито ми ра Боги ћа, рад ака дем ског ваја ра 
Миро љу ба Ста мен ко ви ћа. При зна ње је уста но вље но у знак 
сећа ња на нека да шњег прва ка Дра ме Народ ног позо ри шта 
у Бео гра ду Вито ми ра Циле та Боги ћа (1887—1943) који је 24. 
мар та 1924. годи не пред микро фо ном Радио Бео гра да изго во
рио моно лог Сира на де Бер же ра ка „Тира да о пољуп цу“, Едмо
на Роста на. Радио Бео град тра ди ци о нал но обе ле жа ва тај датум 
као „Дан радио дра ме“. 

М.Б. 

ИНТЕР ВЈУ | ЕГОН САВИН, РЕДИ ТЕЉ ПРЕД СТА ВЕ „ДЕВЕ ДЕ СЕ ТЕ”

Немамо прави критички

Ппостав ки Син ге
ро вог „Демо на” 
(2000) и Шепар
до вог „Ста ња 

шока” (2001), један од наших нај
це ње ни јих позо ри шних реди те
ља Егон Савин, поно во је, након 
више го ди шње пау зе, режи рао 
на Сце ни „Раша Пла о вић”. 
Ово га пута, 
реч је 

успо ста вља ња неког новог 
систе ма вред но сти који је 
кон тро ли са ла „ели та” из 
кри ми но ге ног миљеа. Зашто 
је ово пра ви тре ну так да се са 
одре ђе не вре мен ске дис тан
це, на умет нич ки реле ван тан 
начин, сагле да шта смо то све 

тада (про)живе ли и шта нас 
је, запра во, ствар

но сна шло?
Позо

ри ште 
се не 

Окол но сти деве де се тих су мења
ле нашу колек тив ну свест, тако 
да смо сви ми при ми ли тај рат ни 
вихор и дру штве не про ме не, неко 
са више, а неко са мање отпор но
сти. Окол ност рас па да ња свих 
вред но сти, не само морал них 
и естет ских, него и јед на попу
ла ри за ци ја мржње, нетр пе љи
вост пре ма дру гим наро ди ма и 
кон фе си ја ма, је запра во нешто 
што је било недо стој но циви
ли зо ва ног чове ка. Ја овде кори
стим јед ну исто риј ску окол ност, 
али не зато да бих ука зао на оно 
што сви зна мо, него да, запра во, 
при ка жем муку обич ног чове ка 
из непо сред не бли зи не и његов 
поку шај да се изба ви из те ужа
сне нела го де која га је заде си ла. 
Поли ти ка, дакле, није циљ, она 
је само сред ство да се обли ку ју 
раз ли чи те људ ске суд би не. Иако 
сма трам да теа тар није место у 
којем тре ба рас пре да ти поли
тич ке теме, ипак, са дру ге стра
не, морам при зна ти да је пери од 
деве де се тих доне кле пред ста вљао 
и јед но роман тич но вре ме.

z У чему се то вре ме огле да ло?
Било је вере у демо крат ске 

про ме не и боље сутра. Посто ја ли 
су нека кви иде а ли, било је пуно 
отпо ра пре ма дик та ту ри и јед
но у мљу, м р ж њ и , 
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Аутор Мирјана Одавић

однос према том вре ме ну
биле твор ци и инспи ра то ри 
патри јар хал но сти и рат нич
ког мен та ли те та?
Ако је реч о мај ка ма из ове 

при че, да. Оне то сигур но јесу. 
Мај ке које иде а ли зу ју сво је сино
ве и у њима, на одре ђе ни начин, 
виде не само сјај не мла де људе, 
него чак и херо је. Њих две (Зора 
и Ран ка), су изгу би ле сво је сино
ве који су се бави ли опа сним 
посло ви ма. Били су у кри ми на
лу, поли ти ци, рату… Мај ке су у 
таквим окол но сти ма, иако их ја 
пот пу но раз у мем, у сва ком сми
слу биле подр шка све му што су 
њихо ви сино ви ради ли, па макар 
то било и нај стра шни је зло.

 z Зашто су Милен ко ви ће ве 
јуна ки ње затро ва не толи ком 
коли чи ном мржње, стра
сним и пот пу ним обо жа ва
њем зла?
Сви ми, током деве де се тих, 

били смо под уда ром вели ке 
попу ла ри за ци је зла. Кад кажем 
зло, мислим на рат и мржњу која 
је била врло усме ра ва на и мани
пу ли са на од стра не поли тич ких 
струк ту ра. Жене су саме, али су 
бит но одре ђе не сво јим мушкар
ци ма, иако они нису при сут ни, 
јер су били негде на рати шту, на 
неком послу, или су у трци за 
нов цем, у коц кар ни ци, на пеца
њу… Сву где су, само нису код 

куће. Вели ку цену пла ти ле су 
жене које себе нису могле да нађу 
у рат ним окол но сти ма.

 z Ко су нај ве ће жртве тог вре
ме на без на ђа, све оп штег 

луди ла и хао са?
Деца и мла ди који су били 

буквал но пре пу ште ни себи и 
сво јим одлу ка ма, а које у тинеј
џер ском добу никад нису сасвим 
раци о нал не. На ули ци је било 
мно го дро ге и кри ми на ла, мно
го погре шних, лоших узо ра 
међу рат ним јуна ци ма и кри ми

нал ци ма. У таквим окол но сти
ма, шко ла, факул тет и кућа су 
одјед ном изгу би ли сво ју сна гу, 
вред но сти и при влач ност. У том 
добу, од неких 14, 15, 16 годи на, 

мла ди људи још нису у ста њу да 
раза зна ју шта је шта, не могу да 
вред ну ју и да се кри тич ки поста
ве пре ма све ту у којем живе. 
Због све га тога, били су све сно, у 
огром ној мери, упо тре бља ва ни и 

мани пу ли са ни не само од стра не 
вла сти, већ и опо зи ци је.

 z Да ли деве де се те и данас, у 
21. веку, две деце ни је касни
је, још увек тра ју?
Ја овај комад, веро ват но, не 

бих ни радио да ми се у било ком 
момен ту учи ни ло да је он пре
жи вљен. Напро тив, он је вео ма 
акту е лан. Ми, пре све га мислим 
на инте лек ту ал це у овој сре ди ни, 
још увек нисмо успо ста ви ли пра
ви кри тич ки однос пре ма деве де
се ти ма. Док се то не дого ди, док 
се ства ри не назо ву сво јим име
ном, неће мо, веро ват но, напре
до ва ти. Сада живи мо у вре ме ну 
које је, у еко ном ском сми слу, 
мно го боље и дале ко ста бил ни је 
него што је било вре ме деве де се
тих. Али, у одно су на тај пери од, 
има мо један огро ман недо ста
так, а то је да данас више нема мо 
ника квих илу зи ја о будућ но сти, 
нема мо ника квих иде а ла и мало 
ко веру је у даљу демо кра ти за ци
ју дру штва. Мно га обе ћа ња која 
су изго во ре на у то вре ме, а за 
која су неки људи чак жртво ва
ли сво је живо те, јед но став но су 
изне ве ре на. Сада се испо ста вља 
да је то била јед на гоми ла лажи о, 
како ја волим да кажем, „слав ној 
про шло сти” и „све тлој будућ но
сти”. Шта је свр ха позо ри шта? Да 
пре вред ну је ствар ност, да расу ђу

је и о сво јој про шло сти и о сво
јој сада шњо сти и да, јед но став но, 
напра ви раз ли ку изме ђу оно га 
што је недо лич но и оно га за шта 
вре ди живе ти.

Мико јан Без бра ди ца

Улоге тумаче Радми
ла Живковић (Зора),

Олга Одановић (Ран
ка), Анастасиа Мандић
(Лена), Милица Гојковић
(Цеца)иДраганаВарагић
(Соња).Савинјеиаутор
адаптације текста,  а
драматург је Славко
Милановић. У ауторској
екипи су и Весна Попо
вић (сценограф), Сте
фан Савковић (костимо
граф), Борисав Ђорђевић
(композитор), Љиљана
Мркић Поповић (сценски
говор) и Предраг Анто
новић(уметничкисарад
ник).

САВИЋ У РУСИ ЈИ И РУМУ НИ ЈИ

После успе шног про шло го ди шњег насту па са Губер ниј
ским сим фо ниј ским орке стр ом из Иркут ска, Руси ја, у 

сибир ским гра до ви ма Иркут ску и Ангар ску, мае стро Дејан 
Савић је 10. мар та поно во насту пио са овим одлич ним 
руским орке стром. Зах тев ни про грам са дели ма Рим ског  
Кор са ко ва („Фан та зи ја на Срп ске теме“), Чај ков ског (Вио
лин ски кон церт, соли ста Лео нид Желе зњи, Москва) и Про
ко фје ва (Трећа сим фо ни ја), публи ка у пре пу ној кон церт ној 
сали је више него топло поздра ви ла. Наш умет ник је дожи
вео пра ве ова ци је 
на кра ју насту па, 
уз дого вор да се и 
у наред ној сезо ни 
поја ви за пул том 
извр сног орке
стра. У раз го во
ри ма са пред став
ни ци ма Губер ни је 
и руко вод ством 
Орке стра, дошло 
се до иде је да 
Народ но позо ри
ште и Губер ниј ски ансамбл пот пи шу Про то ко ло о сарад
њи, чија би основ на тема била обно ва Опе р ске сце не која 
је посто ја ла све до Окто ба р ске рево лу ци је у овом сибир
ском мили он ском гра ду. Неко ли ко дана касни је, Савић је 
госто вао у рено ми ра ној Наци о нал ној опе ри у Буку ре шту. У 
свом првом насту пу на тој сце ни, након ско ро десет годи
на, он је уз одли чан Хор и Орке стар ове куће, те соли сте 
тако ђе у дома ћој поде ли, дири го вао Пучи ни је вим нај сло
же ни јим насло вом  опе ром „Мадам Батер флај“. Пре пу на 
сала је са вели ким оду ше вље њем поздра ви ла умет ни ке на 
челу са нашим мае стром, који је посеб не апла у зе на отво
ре ној сце ни добио од стра не Орке стра и Хора. Пред ста ви 
је при ство ва ла и oтправница посло ва aмбасаде Срби је, гђа 
Јеле на Чукић Матић, чиме је ово госто ва ње доби ло на зна
ча ју и важно сти. Савић је нашег пред став ни ка оба ве стио о 
раз го во ри ма вође ним са гoсподином Ште фа ном Игња том, 
в.д. дирек то ра Опе ре и Бале та у Буку ре шту, где је тема била 
сарад ња на више нивоа и пла но ва.

Р.П.Н. 

КОНЦЕРТИ – ФМУ у Музеју 
13. 4 | 18.00
Студенти гитаре 
класа Срђан Тошић

16. 4 | 18.00  
Студенти виолине
класа Маја Јокановић

ЧИТАЛИШТЕ–ПОЗОРИШТЕ 
13. 4 | 19.30 
Бранислав Нушић, ПРИПОВЕТКЕ ЈЕДНОГ КАПЛАРА, 
у извођењу драмског уметника Зорана Ћосића и 
Нине Ћосић (обоа)

ПРЕДСТАВЉАМО МЛАДЕ
20. 4 | 18.00
Млади виртуози
Концерт ученика МШ „Јосиф Маринковић“

КОНЦЕРТ
23. 4 | 18.00
У част Меланије Бугариновић
Памела Киш Игњатов, сопран 
Маја Грујић, клавир

ОТВОРЕНА ВРАТА
28. 4| 12.00
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Бојан Кри во ка пић, 
један од нај та лен то ва
ни јих глу ма ца мла ђе 
гене ра ци је у драм ском 
ансам блу Народ ног 

позо ри шта, ово го ди шњи је добит
ник Награ де „Петар Бани ће вић“. 
Пре сти жно при зна ње, које је јед
но гла сном одлу ком жири ја добио 
за уло гу Ђоке у Нуши ће вом „Сум
њи вом лицу“, уру че но му је кра јем 
про шлог месе ца на при год ној све
ча но сти одр жа ној на Сце ни „Раша 
Пла о вић“. Награ да се јед ном годи
шње доде љу је мла дом глум цу који 
је иска зао висок про фе си о на ли
зам у раду и одно су пре ма Народ
ном позо ри шту, а у обра зло же њу 
жири ја, изме ђу оста лог, оце ње но 
је да Кри во ка пи ћа кра си осе ћа
ње мере у игри, вели ки про фе си
о на ли зам и тим ски однос пре ма 
коле га ма и ансам блу. У раз го во ру 
за „Позо ри шне нови не“, наш саго
вор ник каже да му је вео ма дра го 
што му је при па ло овo при зна ње, 
иако се, како је нагла сио, ника да 
није опте ре ћи вао тиме да ли ће за 
неку уло гу бити награ ђен или не.

„Увек ми је било бит но да свој 
посао ура дим ква ли тет но, не раз
ми шља ју ћи о награ да ма. Што се 
тиче ове, она за мене, заи ста, пред
ста вља вели ку част, али и оба ве зу 
да свом послу и даље при сту пам 
посве ће но и про фе си о нал но. Тако
ђе, вели ку радост за мене пред ста
вља и чиње ни ца што ми је Награ ду 
Петар Бани ће вић доде ли ло Народ
но позо ри ште у Бео гра ду, чији сам 
стал ни члан“.

 z Петар Бани ће вић, глу мач ки 
бард досто јан стве ног духа и 
поја ве, дубо ко је веро вао у 
ства ра лач ку моћ глу ме и сва
ком сво јом уло гом насто јао је 
да одбра ни то сво је уве ре ње. 
По чему га ви посеб но пам
ти те?
Када је реч о теа тру, нажа

лост, гле дао сам га само у њего вој 
послед њој позо ри шној уло зи, у 
пред ста ви „Суди ја“, овде, у Народ
ном позо ри шту. Нарав но, био је 
изу зе тан. Са дру ге стра не, често 
сам га гле дао на фил му и теле
ви зи ји где је увек био одли чан и 
господ ствен. Он је један од рет
ких глу ма ца, о којем коле ге при
ча ју са вели ким пошто ва њем, чак 
бих рекао стра хо по што ва њем. То 
је за мене нај ве ћи сте пен ува жа ва
ња. Тај сте пен, Петар Бани ће вић 
је апсо лут но заслу жио сво јом глу
мач ком поја вом и господ стве ним 
мани ри ма у глу ми.

 z Награ ду која носи њего во 
име доби ли сте 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.

Та уло га, да 
будем искрен до кра
ја, сама по себи није 
пре те ра но инспи ра
тив на, али зна ју ћи да 
комад режи ра Урбан, 
при хва тио сам је, 
oчекујући да ће и њој 
и сце ни дати јед ну 
димен зи ју и озбиљ
ност, рекао бих и 
бру тал ност, за коју, 
лич но мислим, 
да је тач на. 
Та сце на је 
ого ље на сли
ка ижи вља
ва ња вла сти 
над неду жним 
п о ј е  д и н 
цем, без 
и з в и 
ње ња те 
исте вла
сти када 

схва ти да је погре ши ла. То је сли
ка систе ма који неми ло срд но гази 
поје дин ца. Урбан је човек, који 
има хра бро сти да о таквим ства
ри ма гово ри на један дирек тан и 
не сви ма при ја тан начин, али ја 
волим такву врсту теа тра и пошту
јем га. Јер, мислим да је оба ве
за позо ри шта да гово ри о све ту у 
којем живи мо, а не да се пра ви да 
сви ти про бле ми не посто је.

Ансамбл Бале та 
Народ ног позо
ри шта са вели ким 
енту зи ја змом ради 
на при пре ми пред

ста ве „Хазар ски реч ник“ која ће 
поме ри ти гра ни це сво јим ино
ва тив ним позо ри шним реше њи
ма, које, за сада, само наслу ћу
је мо, јер је аутор ски тим вео ма 
тајан ствен и не жели да откри је 
ника кве дета ље веза не за про је
кат. Оно што је изве сно је да ће 
ова пре ми је ра уне ти све жи ну у 
балет ски репер то ар. Коре о граф
ски при ступ је, сва ка ко, дру га чи
ји, а у то смо има ли при ли ку и да 
се уве ри мо при су ству ју ћи неу о
би ча је ним при пре ма ма балет ског 
ансам бла који је са коре о гра фом 
запо чео рад на пома ло нео би чан 
начин  про ба ма у фор ми балет
ских ради о ни ца. 

Роналд Сав ко вић, добро 
је познат нашој публи ци, пре 
све га, по сво јој коре о граф ској 
постав ци бале та „Алек сан дар“ 
која је од 2011. годи не на редов
ном репер то а ру. После вео ма 
успе шне играч ке кари је ре, Сав
ко вић наста вља сво ју теа тар ску 
миси ју као коре о граф, а њего ве 
пред ста ве се са вели ким успе хом 
изво де на европ ским и свет ским 
сце на ма. Са вели ком хра бро
шћу при сту па новом балет ском 
изра зу. Сво јој скло но сти тема

ма из дале ке исто ри је, вели ким 
и зна чај ним лич но сти ма из про
шло сти, супрот ста вља моде ран 
коре о граф ски при ступ пре пун 
сим бо ли ке, мону мен тал не сце
но гра фи је и архи тек ту ре на сце
ни, уз помоћ фан та стич не еки пе 
сарад ни ка. 

У сво јим коре о гра фи ја ма, 
Роналд Сав ко вић не под ле же 
сте ре о ти пу, а гле да о цу оста вља 
могућ ност да ства ра свој лич
ни дожи вљај, сво ју вер зи ју при
че. „Хазар ски реч ник“, по сво јој 

струк ту ри оста вља мно го про сто
ра за такву пре зен та ци ју. Позна ти 
роман Мило ра да Пави ћа послу
жио је као инспи ра ци ја за пот пу
но ново тума че ње. Као што је ово 
дело засно ва но на раз би ја њу кон
вен ци о нал не пред ста ве о рома ну 
јер сво јом струк ту ром наго ве шта
ва пое ти ку новог начи на писа
ња, тако је и чита о цу оста вље на 
могућ ност да сам про на ђе исти ну. 

У овом делу пра ти мо тра га
ње за исти ном о јед ном наро ду. 
На нео би чан начин који наго

ве шта ва и под на слов „Роман 
лек си кон у 100 000 речи“, лек
си ко граф ским поступ ком, кроз 
пре да ња, мито ве и леген де само 
се наго ве шта ва при ча о Хаза ри
ма. Нема цело ви те пред ста ве о 
томе ко су били Хаза ри у погле
ду исто ри је, вере или јези ка, а 
из оскуд них чиње ни ца из раз
ли чи тих изво ра сазна је мо да је 
хазар ска држа ва дости гла свој 
врху нац моћи у пери о ду од 9. до 
почет ка 10. века. Хаза ри су били 

моћ но пле ме, номад
ски народ који је у 
раз до бљу од 7. до 10. 
века насе ља вао коп но 
изме ђу Каспиј ског и 
Црног мора. Про по
ве да ју ћи, нама данас, 
непо зна ту веро и
спо вест, ство ри ли су 
моћ но цар ство. 

Са исто риј ске 
позор ни це су неста
ли јер су вре ме ном 
пре о бра ће ни у јуда
и зам, ислам и хри
шћан ство. Мно го је 
пита ња веза них за 
њихо во поре кло, а 
још више сим бо ла 
који их пра те, као, на 
при мер, оби чај да су 
хазар ске жене после 

смр ти муже ва поги ну лих у рату          
доби ја ле јастук за чува ње суза 
које ће про ли ти. 

Хаза ри, као сим бол про ла
зно сти и неста ја ња, народ који 
се уто пио у јед ну од три вели ке 
рели ги је све та, изгу био је сво ју 
про шлост, тра ди ци ју и иден ти
тет. Све ово под се ћа на суд би ну 
нашег наро да коме исто ри ја није 
баш била накло ње на, а сим бо ли
ка коју ова пред ста ва носи, под
се ти ће нас и упо зо ри ти на то.

Бран ки ца Кне же вић 

ИНТЕР ВЈУ | БОЈАН КРИ ВО КА ПИЋ, ДОБИТ НИК НАГРА ДЕ „ПЕТАР БАНИ ЋЕ ВИЋ“

При ви ле ги ја је бави ти се глу мом

Веома сам срећан и
задовољан што могу

да се бавим послом за
који сам се школовао,
јер све више људи, нажа
лост, није у тој ситуа
цији. Такође, задовољан
сам и својом досадашњом
каријером, јер имам кон
тинуитет у раду. Било је
финих, успешних ствари,
као и неуспешних, али то
је судбина сваког глумца.
Савеликомрадошћуиграм
својепредставе,апосебно
сам поносан на чињени
цудаприпадамНародном
позоришту.

лич но мислим, 
да је тач на. 
Та сце на је 
ого ље на сли
ка ижи вља
ва ња вла сти 
над неду жним 
п о ј е  д и н 
цем, без 
и з в и 
ње ња те 
исте вла
сти када 

БАЛЕТ „ХАЗАР СКИ РЕЧ НИК“ УСКО РО У НАРОД НОМ ПОЗО РИ ШТУ

„Лов ци на сно ве“

Премијера ће бити
одржана 19. маја на

Великој сцени. Ауторски
тим чине: Ливија Пандур
редитељка, драматур
шкиња, Роналд Савко
вић кореограф, Мирослав
Бако композитор, Анге
лина Атлагић костимо
графкиња, док Свен Јонке
и „Нумен“ потписују сце
нографију.
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ИНТЕР ВЈУ | БОЈАН КРИ ВО КА ПИЋ, ДОБИТ НИК НАГРА ДЕ „ПЕТАР БАНИ ЋЕ ВИЋ“

При ви ле ги ја је бави ти се глу мом

 z Дакле, иако вам није била 
инспи ра тив на, при хва ти ли 
сте ту уло гу, само због Урба
на, реди те ља спе ци фич не 
позо ри шне есте ти ке. Какве 
уло ге вас посеб но инспи ри
шу, при вла че?
Сва ка уло га, сми сле но напи са

на, која има свој поче так, сре ди ну 
и крај је вред на и инспи ра тив
на за рад, без обзи ра да ли је реч 
о неком кла си ку или савре ме ном 
кома ду. Лич но бих пред ност дао 
драм ским уло га ма, које зах те ва ју 
вели ки емо тив ни анга жман. Али, 
исто тако мислим да је и ква ли
тет на коме ди ја иза зов за сва ког 
глум ца.

 z Због чега?
Зато што зах те ва вели ку брзи

ну, вир ту о зност и лако ћу. Насме
ја ти људе пле ме ни тим, а не про
стач ким сред стви ма, зах те ва 
вели ку глу мач ку вешти ну.

 z Ту вели ку глу мач ку вешти
ну (не само у коме ди ја ма) и 
емо тив ни анга жман, које сте 
поме ну ли, пока зу је те тре нут
но у чак 14. насло ва у који ма 
игра те на редов ном репер то
а ру Дра ме Народ ног позо ри
шта, у дели ма вели ких писа
ца попут Шек спи ра, Чехо ва, 
Гого ља, Сте ри је, Сели мо ви ћа, 
Симо ви ћа...
При ви ле ги ја је, нарав но, изго

ва ра ти мисли вели ких писа ца. 
Још, ако оне допру до публи ке и 
ако у гла ва ма тих људи одзво ни 
макар јед на вели ка мисао, то је већ 
пуно. За мене је бавље ње глу мом 
сва ка ко при ви ле ги ја. То је мој 
први избор и нешто што ме чини 

радо сним. Тако ђе, при ви ле ги ја је 
бити у ситу а ци ји да људи ма пре
но сиш мисли вели ких писа ца и да, 
поне кад, будеш део врло узбу дљи
вих позо ри шних тре ну та ка које 
пам те и публи ка и глум ци.

 z Коли ко је ваш отац, позна ти 
глу мац и првак Дра ме Народ
ног позо ри шта Мио драг 
Брик Кри во ка пић, ути цао на 
фор ми ра ње ваше глу мач ке 
лич но сти?
Он је у мом глу мач ком раз во ју 

цен трал на фигу ра. Мој отац, као 
вели ки глу мац, пока зао ми је на 
лич ном при ме ру коли ко је посве
ћен, про фе си о на лан и тим ски 
рад важан за глу мач ку про фе си ју. 
Запра во, пре су дан.

Мико јан Без бра ди ца

„Раме уз раме са претход
ним добитницима, Иго
ром Ђорђевићем, Ненадом
Стојменовићем, Милошем
Ђорђевићем, Надом Шар
гин, Павлом Јеринићем и
Сеном Ђоровић, глумац
Бојан Кривокапић заслу
жуједапонесеовупрести
жну награду и верујемо да
ће у новим ролама дости
ћи успех великог глумца
Петра Банићевиће, чије
име носи ова престижна
НаградаНационалногтеа
тра“, оценио је стручни
жири којим је председавао
драматург Славко Мила
новић, а чланови су били
глумица Сена Ђоровић
и в.д. директора Драме
ЖељкоХубач.

Изло жба „Пре драг 
Ејдус – чароб њак 
сце не“, аутор ке 
Мир ја не Ода вић, 
отво ре на је 28. 

мар та у Музе ју Народ ног позо ри
шта у Бео гра ду.

Постав ка је посве ће на позо
ри шном ства ра ла штву 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“.

Отва ра ју ћи изло жбу, истак ну
та срп ска књи жев ни ца и реди тељ
ка Вида Огње но вић је оце ни ла да је 
изре ка да уло ге саме бира ју глум це 
„у изве сном сми слу тач на, а када је 
реч о Пре дра гу Ејду су, непо ре ци
ва“.

„О њега се оне напро сто оти
ма ју, јуре га, пот ка зу ју га реди

те љи ма и глум ци ма, вре ба ју га и 
про го не, поста вља ју му саче ку ше, 
иза зи ва ју га на црту и на оба ра ње 
руке, лука во га про во ци ра ју, маме 
и зачи ка ва ју. Неке да дуго и сре
пљи во чека ју, неке га сустиг ну у 
трку, неке згра бе на брзи ну, а има 
их и које га тај но отму од дру гих 
који ма су биле наме ње не. На сре ћу, 
без ма ло све пра ве уло ге кад тад се 
домог ну глум ца Пре дра га Ејду са. 
И сва ко вре ме у које се то дого ди, 
изгле да као пра ви час за тај сусрет. 
И све те уло ге успе шно про на ђу 
сво је лико ве у њего вом чуде сном 
глу мач ком луди лу које се, као што 
каже Лоренс Оли ви је – пре по зна ју 
као до уси ја ња пови ше на вол та жа 
лич ног струј ног напо на, свој стве
на само иза бра ни ма“, под се ти ла је 
госпо ђа Огње но вић.

Пре ма њеним речи ма, упра
во тај елек три ци тет који се ства ра 
изме ђу Ејду са и драм ских лико ва 
које игра на сце ни чини да му све 
уло ге при ста ју као да су писа не по 
мери за њега, баш као оне које јесу, 
а ни њих њије мали број.

„Све што Ејдус чини на сце
ни, иза зи ва посеб но уси ја ње; дуга 
пау за којом под вла чи зна че ње 
иска за, као и хиро ви ти поле мич

ки говор ни налет, мир ни дија ло
шки тон, или пак заце ну то уве
ра ва ње. Мало који глу мац уме, 
реци мо, да тако зло слут но зури 

у јед ну тач ку на сце ни и да за ту 
тач ку уско ро при ку је колек тив но 
око гле да ли шта, или да гле да о
це изне на ди жустро запо че том 
репли ком, коју одјед ном зна ко
ви то утих не. Пре драг Ејдус уме 
све на сце ни. Уме да госпо да ри 
тем пом у сагла сју мисли и рад ње. 
Уме да осве тли и затам ни то што 
казу је, да се кре ће у рит му гово ра, 
да се лага но при бли жа ва важним 
тач ка ма уло ге, као да се тру ди да 
је не запла ши“... ука за ла је госпо
ђа Огње но вић.  

Дода ла је да Ејдус, као сва ки 
пот пу ни глу мац, уме и да пре и на
чи сце ну у пти цу и пти цу у сце ну, 
да по без број пута и на без број 
начи на изме шта ства ри, мисли 
и осе ћа ња из уоби ча је них ложи
шта и да их поно во вра ћа у рани је 
ста ње, држе ћи и даље све у уве ре
њу да позо ри ште јесте огле да ло 
живо та, али га тре ба пра вил но 
поста ви ти. 

О бога том умет нич ком опу
су овог бар да срп ског глу ми шта 
гово ри ли су и управ ник Народ

ног позо ри шта Дејан Савић и 
аутор ка изло жбе. 

Осим фото гра фи ја из број них 
позо ри шних пред ста ва, постав ка 

обу хва та и Ејду сов пор трет (рад 
ака дем ског сли ка ра и про фе со ра 
Чедо ми ра Васи ћа), моно гра фи ју 
коју је обја ви ло Удру же ње драм
ских умет ни ка Срби је, као и неке 
од укуп но 46. награ да које је добио 
током бли ста ве кари је ре попут 
Добри чи ног прсте на, Нуши ће ве 

награ де за живот но дело, Награ де 
„Раша Пла о вић“, „Злат ног ћура на“, 
Награ де „Мили во је Жива но вић“, 
Ста ту е те „Јоа ким Вујић“ за изу зе
тан допри нос раз во ју позо ри шне 
умет но сти у Срби ји...

Изло жба ће бити отво ре на до 
19. маја.

М. Без бра ди ца

ОТВО РЕ НА ИЗЛО ЖБА О ПРВА КУ ДРА МЕ ПРЕ ДРА ГУ ЕЈДУ СУ

Чароб њак сце не

„У овом тренутку, чини
ми се, да радим више него
икада. Имам неких 15, 16
наслова на репертоару, а
бар десетак од њих игра
ју се више од десет година.
КирЈању,например,играм
већ26година.Уовомпослу
је најважније трајање.
Алитотрајањенијеједно
ставно.Животјесан,што
бирекаоПедроКалдеронде
лаБарка,аживотуумет
ности је један невероват
но кошмарни сан... Ових
мојих пола века игре је,
заиста, прошло као трен.
Свака нова улога доносила
ми је неку нову димензи
ју, јер глума је, у суштини,
једносталноперманентно
копање“, рекао је, између
осталог, Ејдус, а потом је,
на одушевљење свих при
сутних,којисугапоздрави
ли бурним аплаузом, гово
рио монолог из представе
„Делиријум тременс“, по
тексту и у режији Горана
Марковића, у којој већ 15.
годинамаестралнотумачи
ликславногглумцаДагија.
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Сце ном „Раша Пла
о вић“ одзва ња ле су 
речи које је ауто ри
та тив но, стро гим 
гла сом изго ва ра ла 

Бер нар да, наслов на јуна ки ња чуве
ног Лор ки ног кла си ка „Дом Бер
нар де Албе“, коју тума чи глу ми ца 
Дара Џокић: „Никад ми нико није 
при ди ко вао. Седи те. Маг да ле на, 
не пла чи! Ако ти се пла че, лези у 
посте љу, па пла чи. Јеси ли чула?“
При су ству је мо јед ној од послед
њих про ба, уочи пре ми је ре која 
ће на тој сце ни бити одр жа на 5. 
апри ла. Ужи ва мо у одлич ној глу
ми и позо ри шној посве ће но сти 
свих акте ра овог кла сич ног дела о 
репре си ји и напе то сти у поро ди ци 
без мушка ра ца, у сре ди ни у којој 
су живо ти жена одре ђе ни стро гим 
кул тур ним и дру штве ним табу и ма.

Наи ме, после смр ти мужа, 
Бер нар да затва ра сво јих пет дево
ја ка у кућу да жале осам годи на. 
Све кће ри схва та ју да је то смрт 
за њихо ву уда ју и жен ска хисте
ри ја расте до фатал них после ди ца 
за јед ну од сеста ра која је заљу
бље на у Пепеа Рома на, вере ни ка 
нај ста ри је, нај ру жни је, али бога те 
сестре. Њено богат ство поти че од 
оца, који је био Бер нар дин први 
муж…

Нову постав ку тог све вре ме
ног тек ста, који је слав ни шпан ски 
песник, дра ма тург и позо ри шни 
реди тељ завр шио 19. јуна 1936. 
годи не, само неко ли ко месе ци пре 
него што је погу бљен, ради мла
да и тален то ва на реди тељ ка Ана 
Гри го ро вић. У ансам блу су и Све
тла на Бој ко вић (Пон си ја), Зла ти ја 
Ива но вић (Ангу сти ја), Дубрав ка 
Ковја нић (Маг да ле на), Сло бо
да Мића ло вић (Аме ли ја), Вања 
Ејдус (Мар ти рио), Суза на Лукић 

(Аде ла), Сара Вук са но вић (Мари
ја Хосе фа) и Рада Ђури чин (Глас).

„Овом пред ста вом желим да 
пре и спи там однос јав ног и при
ват ног у живо ту обич них људи, 
баве ћи се тра чем који је основ ни 
мотор за нашу, често комич ну 
потре бу за ства ра њем лажних сли
ка о соп стве ном иде ал ном живо
ту”, при ча нам полу ша па том, док 
пажљи во пра ти деша ва ња на сце
ни, реди тељ ка Гри го ро вић.

Кон ста ту је мо да је, запра
во, узрок свих стра сти и мржње 
 Пепе Рома но, мла дић који се 
често поми ње, али се физич ки 
уоп ште не поја вљу је у делу. Обја
шња ва ју ћи због чега су мушки 
лико ви намер но изо ста вље ни из 
актив них дога ђа ја на сце ни, реди
тељ ка каже да је Лор ка том, како 
је оце ни ла, памет ном одлу ком, 
избе гао да овај комад пре тво ри у 
мело дра му.

„Иако се узбу дљи ва теле но ве
ла деша ва иза сце не, ми гле да мо 
њене после ди це које нам поста ју 
важни је од љубав ног запле та. Рас
пад поро ди це, међу соб на мржња 

сеста ра и њихо ва дина ми ка наси
ља поста је важни ја од мушкар ца 
испред куће који је томе само оки
дач“, сма тра Гри го ро ви ће ва.

И док чека на сво ју сле де ћу 
сце ну, коју има зајед но са Бер нар
дом, при ла зи мо Све тла ни Цеци 
Бој ко вић, којој је пове ре на уло га 
Пон си је, глав не дади ље и дома ћи
це куће.

Она сма тра да је Лор ка напи
сао дра му која је пре пу на поет ских 
сим бо ла и у којој су моти ви смр
ти, љуба ви и стра сти међу соб но 
дубо ко усло вље ни.

„С обзи ром да је реч о кла си
ку, а кла си ка увек има рефе рен
це са сада шњим вре ме ном, ми из 
све га тога извла чи мо неке вред но
сти које важе и данас, а не само у 
оно вре ме, у неком селу у Шпа ни
ји. Ово је комад који ће публи ка 
сигур но воле ти да гле да”, твр ди 
срп ска глу мач ка дива.

За то вре ме, на сце ни се сме
њу ју дир љи ве, гор ке, тужне 
репли ке из кома да који се, изме
ђу оста лог, бави и тема ма као што 
су част, тра ди ци ја, новац, кла сне 
пред ра су де, мржња…

Нижу се сцен ске сли ке пуне 
пое ти ке, што и јесте свој стве
но дели ма слав ног Лор ке, кога су 

мно ги сма тра ли песни ком опој
ног живо та, неспу та них стра сти и 
дубо ког осе ћа ња тра гич ног.

Суза на Лукић сма тра да је ова 
при ча о, како је рекла, раз ли чи
тим жена ма, али са истим про бле
мом, данас акту ел на на неком дру
гом нивоу, „на нивоу сло бо де, на 
нивоу пра ва да се каже и посту па у 
скла ду са сво јим жеља ма”.

„Живи мо у јед ном вре ме ну, 
не само овде, него уоп ште, у ком 
посто је неки посту ла ти пона
ша ња и често се деша ва да себе 
дово ди мо до ситу а ци је у којој не 
реа гу је мо она ко како би суштин
ски желе ли, него у одно су на дру
штве не нор ме. Из те визу ре, овај 
комад и те како има сми сла”, сма
тра Луки ће ва.

Уско ро ће крај про бе… На 
сце ни су све јуна ки ње ове песнич
котра гич не пое ме, осим Аме ли је 
и Мари је Хосе фе.

„... Тиши на, тиши на, рекох! 
Тиши на”, изу сти Бер нар да на кра
ју пред ста ве. У сали мрак и осе ћај 
задо вољ ства који је био при су тан 
на сва ком кора ку, јер се још јед на 
про ба завр ши ла вео ма успе шно. 

Осмех, нарав но, није скри ва ла 
ни Дара Џокић која нам је при зна
ла да с нестр пље њем ишче ку је пре
ми је ру овог кома да који је, пре ма 
њеном мишље њу, запра во при ча о 
„спу та ној жен ској сек су ал но сти и 
спу та ним жен ским пра ви ма”.

„Можда она данас може и мало 
наив но да изгле да, али нажа лост, 
ово вре ме и даље није изби стри
ло тај про блем. Комад има ту неку 
игри вост и веру јем да ћемо у овој 
нашој постав ци бити зани мљи ви 
гле да о ци ма. Надам се да ће сва ко 
од њих про на ћи неку пара ле лу са 
собом и сво јим живо том“…

Мико јан Без бра ди ца

УОЧИ ПРЕ МИ ЈЕ РЕ ЛОР КИ НОГ КЛА СИ КА „ДОМ БЕР НАР ДЕ АЛБЕ“

После ди це су важни је од љубав ног запле та

Прву и, до сада, једину
поставку овог кома

да у Народном позори
шту, режирала је Вида
Огњеновић, а премијера је
одржана 23. марта 1978.
године на Сцени у Зему
ну. У подели су биле Ксе
нија Јовановић (Бернарда
Алба), Томанија Ђуричко
(Марија Хосефа), Добри
ла Ћирковић (Ангустија),
Љиљана Газдић (Магдале
на),АнђелкаРистић(Аме
лија), Нада Блам (Марти
рио), Огњанка Огњановић
(Адела), Славка Јеринић
(Понсија), Љиљана Јанко
вић (Служавка), Богосава
Никшић Бијелић (Пруден
сија), Горјана Јањић (Про
сјакиња) и Звонка Берус
(Либрадинакћи).

Опер ски пева чи 
свет ске репу
та ци је бас Кар
ло Колом ба ра 
и сопран Еле на 

Мошук госто ва ли су пре неко ли
ко дана (27. и 28. март) у пред
ста ва ма Народ ног позо ри шта, а 
оду ше вље на бео град ска публи ка 
награ ди ла их је ова ци ја ма. 

Колом ба ра, један од нај по
зна ти јих свет ских басо ва пре
те жно вер ди јан ског репер то а
ра, који је насту пао у милан ској 
Ска ли, Метро по ли те ну у Њујор
ку, москов ском Бољ шој теа тру, 
Позо ри шту Колон у Буе нос Ајре
су, Опе ри у Пари зу, Ковент Гар де
ну у Лон до ну, Аре ни у Веро ни … 

госто вао је 27. мар та у уло зи Дон 
Ђова ни ја, наслов ног јуна ка исто
и ме не Моцар то ве опе ре, у режи ји 
Албер та Три о ле.

Ово ремекдело опер ске лите
ра ту ре, које је Народ но позо ри
ште реализовало у копро дук ци ји 

са Мадле ни а ну мом, изве де но је на 
Вели кој сце ни тог теа тра у Зему ну.

Опе ром је дири го вао умет нич
ки дирек тор Luglio Musi ca le Tra
pa ne se опе ре са Сици ли је Андреа 
Чер та, а уло ге су оства ри ли и 
Оли ве ра Мер ку рио (Дона Елви

ра), Дра го љуб Бајић (Лепо ре ло), 
Сне жа на Сави чић Секу лић (Дона 
Ана), Мар ко Жив ко вић (Дон 
Ота вио), Неве на Матић (Цер ли
на), Мар ко Пан те лић (Мазе то) и 
Алек сан дар Манев ски (Комен да
то ре).

Дан касни је, 28. мар та, на 
Вели кој сце ни Народ ног позо ри
шта, изве ден је Вер ди јев „Тру ба
дур”, под дири гент ском упра вом 
Деја на Сави ћа, и у режи ји Ива не 
Дра гу ти но вић Мари чић.

Глав ну сопран ску уло гу (Лео
но ра) пева ла је Еле на Мошук, 
интер на ци о нал на зве зда, родом 
из Руму ни је, која је током доса
да шње вео ма успе шне и бога те 
кари је ре насту па ла на ско ро свим 

нај зна чај ни јим опер ским сце на ма 
широм Евро пе (милан ска Ска ла, 
Беч ка опе ра, Кра љев ски теа тар у 
Бри се лу, Бер лин ска опе ра...), као 
и у Јапа ну, Аме ри ци и Кини.

У уло зи Гро фа Луне насту пио 
је њен суна род ник, бари тон рас
ко шног гла са Фло рин Есте фан, 
рођен 1982. годи не у Ора де ји, 
дуго го ди шњи соли ста Наци о нал
не опе ре у Клу жу.

Наслов ну ролу, тру ба ду
ра Ман ри ка, певао је тенор Јан
ко Сина ди но вић, а мецо со пра ну 
Јеле ни Вла хо вић и басу Ива ну 
Тома ше ву биле су пове ре не уло ге 
циган ке Ацу че не, одно сно капе та
на гро фо ве вој ске – Феран да.

Р.П.Н.

БАС КАР ЛО КОЛОМ БА РА И СОПРАН ЕЛЕ НА МОШУК ГОСТО ВА ЛИ У ПРЕД СТА ВА МА НАРОД НОГ ПОЗО РИ ШТА

Ова ци је за свет ске опер ске зве зде
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Роси ни је ва комич
на опе ра „Пепе љу га“, 
поно во ће „забли ста
ти у пуном бај ко ви
том сја ју“ у апри лу 

месе цу, на Вели кој сце ни Народ
ног позо ри шта, после три на ест 
годи на од послед њег изво ђе ња. 
Mаестрално музич ко дело, по 
либре ту Јако па Фере ти ја, које 
је ком по зи тор напи сао у сво јој 
два де сет и петој годи ни, за само 
два де сет и чети ри дана, први пут 
је у исто ри ји Народ ног позо ри
шта изве де но 17. окто бра 1998. 
годи не. Пре ми је ра опе ре на тему 
попу лар не бај ке Шар ла Пероа, 
иза зва ла је огром но инте ре со
ва ње меди ја, публи ке и кри ти
ке, а оце ње на је као „гла му ро зна 
и спел та ку лар на“. Гла му ро зност 
пре ми је ри пода рио је врхун ски 
кре а тор висо ке моде Рена то Бале
стра пот пи су ју ћи се као кости мо
граф. Пла ви ча сти брод сце но гра
фа Мио дра га Табач ког про гла шен 
је спек та клом у ком би на ци ји са 
„аутен тич ном режи јом Јаго ша 
Мар ко ви ћа, пра вом глу мом на 
сце ни и изван ред ном скла ду сцен
ског и музич ког“. Наслов ну уло гу 
чије је тума че ње ува же на кри ти
чар ка Гор да на Кра ја чић оце ни ла 
као „мае сто зно“ пева ла је Јадран
ка Јова но вић. У оста лим уло га ма 
насту пи ли су Дејан Мак си мо вић 
(Дон Рами ро), Вла ди мир Андрић 
(Дан ди ни), Мио драг Миша Јова
но вић, (Дон Мањи фи ко), Сања 
Кер кез (Кло рин да), Ната ша Јовић 
(Тизбе) и Ненад Јако вље вић (Али
до ро). Машто вит сцен ски покрет 
осми слио је Вла ди мир Логу нов, 
а соли сти ма, хором и орке стром 
Опе ре дири го вао је Дејан Савић. 

Пепе љу га је тада при ка за на као 
„сен зу ал на, заво дљи ва и само све
сна жена коју одли ку је истин ска 
добро та“ како су исти ца ли умет ни
ци. На пита ње како је сада дожи
вља ва и какву ће Пепе љу гу данас 
при ка за ти бео град ској публи ци 
Јагош Мар ко вић одго ва ра:

„Није ми се мишље ње про ме
ни ло. Веру јем да добро та и лепо та 
побе ђу ју. Наро чи то жен ска ха ха 
 ха... шалим се, али заи ста Досто јев

ски је рекао и у пра ву је нарав но: 
‘Лепота ће спа си ти свет’.

Прва опер ска режи ја 
Јаго ша Мар ко ви ћа пости
гла је неза пам ћен успех, 
напра ви ла неку врсту 
пре крет ни це у изво
ђе њу опе ре на сце ни 
Народ ног позо ри шта, 
поме ри ла је гра ни це 
оче ки ва ња публи ке, 
дове ла у опе ру неку 
нову публи ку, 
под мла ди ла је. 
Пита мо реди
те ља коли ко је 
тада, у три
де сет дру
гој годи ни 
ж и в о  т а , 
поме рио 
и сво је 
р е д и 
тељ ске 
г р а 
н и 
це?

 „Не  знам коли ко сам имао 
годи на не сећам се. Биће толи ко 
коли ко реко сте. Поме рио сам и 
моје гра ни це, нарав но и реди тељ
ске, али и бића, што је важни је. 
Пре све га та музи ка која не ста је у 
речи, та радост живље ња, тај елан, 
витал, та фор ца која из мртвих 
диже. Знао сам да је позо ри ште 
чудо и пре тога, али та музи ка ме је 
поди гла изнад адре на ли на и обич
не про дук ци је. Нарав но, усло ви су 
били сјај ни, еки па цела, све је било 
као сан...то тада нисам знао нарав
но, био сам као и увек опте ре ћен 
да ли ће све бити добро и да ли ћу 
одго во ри ти задат ку. Такав сам и 
остао. Али било је неке пле ме ни те 
радо сти и ја сам је живео тих месе
ци. Оста ла је у мени зау век, захва
лан сам на све му томе“ – обја шња
ва реди тељ. 

Пре ма речи ма дири гент ки ње 
Ане Зора не Бра јо вић нај ве ћи иза
зов за све умет ни ке, био је како 
напра ви ти добру коме ди ју, јер 
коме ди ја је мно го захтевнија за рад 
од било које дра ме.

 „Сви зна мо шта је Роси ни и 
коли ко је ‘крвав’, шта он зна чи 
за орке стар, за соли сте, наро чи
то за соли сте. Коли ко год да је и 
‘хиги је на за глас’ због саме музи
ке, у исто вре ме, пар ти ту ра је 
тако писа на, да један дан све иде 
глат ко, а сле де ћег дана не можеш 
да веру јеш како ти не иде ништа, 
и тако у круг. Мора да се вежба 
нон стоп, као у тере та ни – напо
ми ње дири гент ки ња сећа ју ћи се 

да је у вре ме пре ми је ре и 
сам наслов при вла чио 

публи ку, јер је опе
ра „Пепе љу га“, 

била у сва ком сми слу фан та стич
на коме ди ја.  

 „Сте ре о тип на који смо ми 
нави кли је поме рен, захва љу ју ћи 
Јаго шу Мар ко ви ћу. ‘Пепе љу га’ је 
опу сти ла наше умет ни ке на сце
ни, отво ри ли су се више него што 

су то чини ли рани је, Јагош је успео 
да изву че из њих мак си мум. Они 
сви то има ју, само нека да кре а
ци ја оста не уну тра. Он је успео да 

покре не лави ну. Сада је ту и нова 
еки па умет ни ка и веома се радујем 
што уз Јадранку Јовановић има
мо још две нове Пепе љу ге и два 
нова Дан ди ни ја. Оца пева Небој
ша Бабић, без алтернације. Сања 
Кер кез и Ната ша Јовић, уда ри ле 
су свој, неза бо ра ван печат као зле 
сетре и јако је тешко после њих ући 
у те ципе ле, али мислим да има мо 
еки пу која обе ћа ва и да ћемо доби
ти  „Пепе љу гу“ са јед ним дру гим 
духом“ – сигур на је Ана Зора на 
Бра јо вић.

Први сусрет Јадран ке Јова но
вић са Роси ни је вом „Пепе љу гом“ 
био је у Шпа ни ји у Теа тру Сер ван
тес у Мала ги, а затим у Опе ри Палм 
Бич на Фло ри ди. Обе про дук ци је 
биле су у кла сич ним режиј ским 
постав ка ма, што јој је, како каже, 
оста ви ло доста про сто ра за ново 
чита ње и зна чај ну над град њу лика.  

„Бео град ска ‘Пепе љу га’ је 
моја тре ћа пре ми је ра ове опе ре. 
У тре нут ку када се она деша ва
ла у Бео гра ду, нисам била све сна 
њене тежи не и зна ча ја. Када сам 
је при пре ма ла није било Јутју
ба, има ла сам само Росинијеве 
ноте, Феретијев либрето, свој дар, 
машту и апсо лут ну окре ну тост 
ка соп стве ној инте р пре та ци ји, 

коју сам ишчи та ва ла, милиметар 
по милиметар, реч по реч, дах по 
дах из најскривенијих делова моје 
креативности, а морам рећи и 
огромних певачких могућности. 
Тек сад видим коли ко сам била 
ино ва тив на, коли ко ме је Јагош 
Мар ко вић надах нуо. Наше умет
нич ке душе, тада су се први пут 
сусре ле и кроз све ове године 
никада и ништа се између нас није 
дово ди ло у пита ње ни умет нич ки, 
ни људ ски. Нисам могла да будем 
Пепе љу га без лич но сти и карак те
ра, дала сам јој вели ки део себе. Та 
Пепе љу га допа ла се публи ци, јер 
је била аутен тич на. Див но је што 
се сада кроз пре ми јер ну обно ву 
‘Пепе љу ге’ даје могућ ност новим 
гене ра ци ја ма да озву че на свој 
начин фан та стич ну Роси ни је ву 
музи ку“ – исти че Јадран ка Јова но
вић. 

„Пепе љу га“ је сте кла вели ку 
попу лар ност и као „бом бар дер ска“ 
опе ра, са њом су умет ни ци како се 
писа ло „коме ди јом прко си ли тра
ге ди ји“. У годи ни бом бар до ва ња 
про гла ше на је за нај и зво ђе ни ју 
пред ста ву сезо не, што се поно ви ло 
и у наред не две. 

„Ради ли смо у миру, бом бе су 
дошле после. То је било чудо, у већ 
нашем малом позо ри шном чуду, 
та публи ка, сире не, пуно позо ри
ште и ста ја ње на тре ћој гале ри ји, а 
они пева ју ли пева ју. Заи ста вели
чан стве но. Мало се кад свр ха теа
тра могла мал те не опи па ти ско ро 
голом руком, као тада. То је све за 
филм, шта се све дога ђа ло тих дана, 
ти редо ви за кар те, на Тргу народ
ња ци и естра да, бом бе пада ју, а уну
тра у вели кој дво ра ни Народ ног 
позо ри шта чаро ли ја, пле ме ни тост“ 
– сећа се Јагош Мар ко вић.

„Пепе љу га“ је сва ка ко у делу 
умет нич ког све та учи ни ла да за 
вре ме бом бар до ва ња „не полу ди
мо сви колек тив но и да сачу ва мо 
здрав разум“   сла же се Ана Зора
на Бра јо вић. 

У међу вре ме ну, под се ћа нас 
Јадран ка Јова но вић, „данас може
мо чути фан та стич не Пепе љу ге 
одлич них пева чи ца, машто ви тих 
режи ја, ску пих про дук ци ја, фил
мо ва них опе ра, али у срце публи ке 
трајно се уре зу је само она Пепе
љу га која посе ду је добро ту,  ону 
искон ску, не одглу мље ну добро
ту“.  То и није слу чај но јер се опе ра 
„Пепе љу га“ завр ша ва упра во три
јум фом добро те, из тог раз ло га, 
пита ли смо и Јаго ша Мар ко ви ћа 
шта он данас под вла чи  као пору ку 
„Пепе љу ге“?

„Ето то што сте рекли и онда 
и сада: Тri on fа la bonta! Зло је јаче 
од сла бо сти али није од добро те  
да Вам каже Јагош сад у педе сет 
првој годи ни“.

 Дани је ла Кне же вић Сте ва но вић

У СУСРЕТ ПРЕМИЈЕРНОЈ ОБНОВИ ОПЕРЕ „ПЕПЕЉУГА“

Зло је јаче од сла бо сти али није од добро те

Упремијерној обнови
Росинијеве комичне

опере„Пепељуга“учеству
је бројна екипа солиста.
Уз Јадранку Јовановић,
као нове Ангелине (Пепе
љуге) слушаћемо Љубицу
Вранеш и Драгану Стан
ковић. Улогу Дон Рамира
тумаче Марко Живковић,
Саша Штулић и Сте
ван Каранац. Дандинија
ће уз Владимира Андри
ћа певати Марко Панте
лић и Гаврило Рабрено
вић. Ролу Дон Мањифика,
без алтернације браниће
Небојша Бабић. Клоринду
припремају Иванка Рако
вић Крстоношић, Невена
Матић, Јана Јовановић, и
ЈованаЧуровић,ањенузлу
сестру Тизбе представи
ћеТатјанаМитић,Ивана
Живадиновић и Наташа
Рашић. Алидора ће прика
затиСветоКастратовић
иСтрахињаЂокић.Соли
стима хором и оркестром
ОпередиригујеАнаЗорана
Брајовић.

ски је рекао и у пра ву је нарав но: 
‘Лепота ће спа си ти свет’.

Прва опер ска режи ја 
Јаго ша Мар ко ви ћа пости
гла је неза пам ћен успех, 
напра ви ла неку врсту 
пре крет ни це у изво
ђе њу опе ре на сце ни 
Народ ног позо ри шта, 
поме ри ла је гра ни це 
оче ки ва ња публи ке, 
дове ла у опе ру неку 
нову публи ку, 
под мла ди ла је. 
Пита мо реди
те ља коли ко је 
тада, у три
де сет дру
гој годи ни 
ж и в о  т а , 
поме рио 
и сво је 
р е д и 
тељ ске 
г р а 
н и 
це?

да је у вре ме пре ми је ре и 
сам наслов при вла чио 

публи ку, јер је опе
ра „Пепе љу га“, 
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КАРМЕН
опера Жоржа Бизеа

ДАМА С КАМЕЛИЈАМА
драма Александра Диме Сина

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

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

ПРАХ 
комедија Ђерђа Шпира, Народно позориште у Београду и Шабачко позориште
НАШИ СИНОВИ
драма Војислава  Јовановића Maрамбоа

ДОМ БЕРНАРДЕ АЛБЕ / ПРЕТПРЕМИЈЕРА
драма Федерика Гарсије Лорке
ДОМ БЕРНАРДЕ АЛБЕ / ПРЕМИЈЕРА
драма Федерика Гарсије Лорке

РИЧАРД ТРЕЋИ 
драма Вилијама Шекспира

ИЗБИРАЧИЦА
комедија Костe Трифковићa
КРЦКО ОРАШЧИЋ 
балет П. И. Чајковског
МАДАМ БАТЕРФЛАЈ / са гостима 
опера Ђакома Пучинија

КО ТО ТАМО ПЕВА / откупљено
балет на музику Вокија Костића
ИЗБИРАЧИЦА
комедија Костe Трифковићa
ВЕЛИКА ДРАМА
драма Синише Ковачевића

ИВАНОВ
драма А. П. Чехова
КИР ЈАЊА 
комедија Јована Стерије Поповића

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

ПЕПЕЉУГА / ПРЕМИЈЕРНА ОБНОВА
опера Ђоакина Росинија
АЗБУКА ЉУБАВИ 
концерт у организацији Амбасаде Грчке у Београду
ГОСПОЂА МИНИСТАРКА
комедија Бранислава Нушића

ПЕПЕЉУГА 
опера Ђоакина Росинија

ВЕЛИКА ДРАМА
драма Синише Ковачевића

ИВАНОВ
драма А. П. Чехова

БОЕМИ
опера Ђакома Пучинија

КОНЦЕРТ
поводом обележавања Светског дана борбе против Паркинсонове болести
ДОМ БЕРНАРДЕ АЛБЕ 
драма Федерика Гарсије Лорке

ДОДЕЛА НАГРАДЕ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ ЗА ЖИВОТНО ДЕЛО” 
у организацији Задужбине „Доситеј Обрадовић”
ЗЛИ ДУСИ 
Т. М. Ригонат, по роману Ф. М. Достојевског
ДЕВЕДЕСЕТЕ
драма Горана Миленковића
НЕСПОРАЗУМ / 50-та представа
драма Албера Камија
БЕЛА КАФА
комедија Александра Поповића
ЦАРСТВО НЕБЕСКО – ЕПИКА БАЛКАНИКА
копродукција Народног позоришта у Београду и Битеф театра
ЖЕНИДБА
комедија Николаја В. Гогоља
ЦАРСТВО МРАКА
драма Лава Н. Толстоја

ДЕВЕДЕСЕТЕ
драма Горана Миленковића
СЕКСУАЛНЕ НЕУРОЗЕ НАШИХ РОДИТЕЉА
драма Лукаса Берфуса

СРПСКА ЛАЈКА
комедија Александра Југовића, НП Кикинда/НП у Београду
ДОМ БЕРНАРДЕ АЛБЕ 
драма Федерика Гарсије Лорке

МАЛИ БРАЧНИ ЗЛOЧИНИ
драма Ерика Е. Шмита
ЛАЖА И ПАРАЛАЖА
комедија Јована Стерије Поповића
МАСЛАЧАК И РЕТАРД
драма Младена Поповића, гостује Академија уметности
ФРЕНКИ И ЏОНИ
романтична комедија Т. Мек Нелија, НП у Београду и НП Сомбор

НАРОДНА ДРАМА
драма Олге Димитријевић
СУМЊИВО ЛИЦЕ 
комедија Бранислава Нушића
СИРАНО 
драма Едмона Ростана

МИГРАНТИ ЖЕЛЕ БАТАЈНИЦУ
дипломска представа Марка Јовичића, по мотивима И. Хоровица, гостује ФДУ

БАНОВИЋ СТРАХИЊА
драма Б. М. Михиза, гостује Народно позориште из Приштине

МАЛОГРАЂАНСКА СВАДБА 
драма Бертолда Брехта, гостује Позориште „Стеван Сремац” Црвенка

КАД БИ СОМБОР БИО ХОЛИВУД 
ауторски пројекат Кокана Младеновића, гостује Народно позориште Сомбор 

ЖЕНЕ У D-МОЛУ / ДУГА БОЖИЋНА ВЕЧЕРА
jeдночини балети; кореограф Раду Поклитару
УСПАВАНА ЛЕПОТИЦА
балет П. И. Чајковског

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

КРАЉИЦА МАРГО
балет на музику Горана Бреговића

КО ТО ТАМО ПЕВА / ПОВОДОМ СВЕТСКОГ ДАНА ИГРЕ 
балет на музику Вокија Костића

АПР

МАЈ

АПР

МАЈ

БАЛ ПОД МАСКАМА  / са гостом
опера Ђузепа Вердија  

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

КОВАЧИ
комедија Милоша Николића

ДОГАЂАЈИ - ВЕЛИКА СЦЕНА

02.04.
11.04.

14.04.
25.04.
26.04.
29.04.
30.04.
05.05.

СУМЊИВО ЛИЦЕ - гостује Народно позориште Суботица
КАД БИ СОМБОР БИО ХОЛИВУД - ауторски пројекат Кокана Младеновића инспирисан драмом 
Радослава Златана Дорића, гостује Народно позориште Сомбор
МАДАМ БАТЕРФЛАЈ - гостују диригент Александар Којић и сопран Анастасија Холц (у улози Ћо Ћо Сан)
ПЕПЕЉУГА / ПРЕМИЈЕРНА ОБНОВА
АЗБУКА ЉУБАВИ - концерт у организацији Амбасаде Грчке у Београду
КО ТО ТАМО ПЕВА - ПОВОДОМ СВЕТСКОГ ДАНА ИГРЕ
БАЛ ПОД МАСКАМА - гостује Никола Мијаиловић, баритон (први пут у улози Рената) 
БОЕМИ - Снежана Савичић Секулић, сопран (први пут у улози Мими)

ГОСТОВАЊА 
03.04.
19.04.
21.04.
22.04.
25.04.
28.04.

ОЖАЛОШЋЕНА ПОРОДИЦА - Глумачке свечаности „Миливоје Живановић”, Пожаревац
ДОМ БЕРНАРДЕ АЛБЕ - Студентски град
ЦАРСТВО НЕБЕСКО - ЕПИКА БАЛКАНИКА - Позоришно пролеће, Шабац
ЦАРСТВО МРАКА - Позоришно пролеће, Шабац
ОЖАЛОШЋЕНА ПОРОДИЦА - Фестивал „Нушићеви дани”, Смедерево
ЦАРСТВО МРАКА - Нови Сад

ДОГАЂАЈИ - СЦЕНА „РАША ПЛАОВИЋ”

05.04.
10.04.
12.04.
22.04.

25.04.
06.05.

ДОМ БЕРНАРДЕ АЛБЕ / ПРЕМИЈЕРА
КОНЦЕРТ - поводом обележавања Светског дана борбе против Паркинсонове болести
ДОДЕЛА НАГРАДЕ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ ЗА ЖИВОТНО ДЕЛО”
МИГРАНТИ ЖЕЛЕ БАТАЈНИЦУ - по мотивима И. Хоровица, дипломска представа Марка Јовичића 
у класи Иване Вујић, гостује ФДУ 
БАНОВИЋ СТРАХИЊА - гостује Народно позориште из Приштине
МАЛОГРАЂАНСКА СВАДБА - гостује Позориште „Стеван Сремац” Црвенка


