
АПРИЛ 2018. ГОДИНА XIV, БРОЈ 115

ИЗДАЈЕ НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ У БЕОГРАДУ

ПРЕ МИ ЈЕР НА ОБНО ВА ОПЕ РЕ „ПЕПЕ ЉУ ГА“

Љубав сија небеском светлошћу

Популарна бај
ка Шарла Пероа,
„окићенавештим
Р о с и н и ј е в и м
пером“, у којој

добро побеђује зло, праштање
надјачава људску пакост и злобу,
а љубав сија небеском светлошћу
поновоје„заблисталаупуномбај
ковитом сјају“ на Великој сцени
Народног позоришта. Београдска
публика је са великим одушевље
њемиспратилапремијернуобнову
комичне опере „Пепељуга“, писа
ну по либрету Јакопа Феретија, у
аутентичној режији Јагоша Мар
ковића, под управом Ане Зоране
Брајовић.Гламурозностпредстави
дали су костими славног креатра
високемодеРенатаБалестре,који
сепотписаокаокостимограф.

У насловној улози, као и на
премијери1998.године,наступила
јепримадона Јадранка Јовановић.

Лепа и сиромашна девојка Анге
лина(Пепељуга)постајепринцеза
захваљујући младом принцу Дон
Рамиру у тумачењу Марка Жив
ковића.Његовогшармантногслу
гу Дандинија, вешто је дочарао

Владимир Андрић, као што је то
чинио више од педесет пута, од
саме премијере, до сада. Небојша
Бабић додао је злочестом очуху
ДонМањификуспецифичнуноту
своје духовитости, док су улоге
његових смешних кћерки пове
рене Иванки Раковић Крстоно
шић(Клоринда)иТатјаниМитић
(Тизбе). Мудрог Алидора при
казао је Свето Кастратовић. Сви
они заједно запловили су на кра
ју бајке, спектакуларним бродом
сценографа Миодрага Табачког,
корачајући сигурним корацима,
чији је сценски покрет осмислио
Владимир Логунов. Уочи пред
ставе,организована јефантастич
наревијамоделаРенатаБалестре,
у организацији модне агенције
„Фабрика“.

За оперу „Пепељуга“ увек се
тражила карта више, проглаше
најезанајбољупредставуНарод

ног позоришта у сезони премије
ре (1998/1999), а прве три сезоне
наконпремијере,билајеинајгле
данија представа. Током седам
година, колико је била на репер
тоару,изведенаје57пута.Јадран
ка Јовановић тумачила је Пепе
љугу27пута,АлександраАнгелов
наступила је унасловнојулози22
пута,аВиолетаСрећковићделила
јесудбинуАнгелинеосампута.

На премијери 1998. принц је
биоДејанМаксимовић,Клоринду
иТизбетумачилесуСањаКеркез
иНаташаЈовић,ДонМањификаје
певаоМишаЈовановић,аАлидора
Ненад Јаковљевић. Солистима,
хором и оркестром дириговао је
ДејанСавић.

У обнови ове опере у 2018.
представићесетриновеПепељуге
Љубица Вранеш, Драгана Попо
вићиЈеленаКончар.

Д.К.С.

Вечерас (28. априла)
Росини ће поново

испричати своју верзију
„Пепељуге“,наВеликојсце
ни Народног позоришта.
Насловнаулогаповеренаје
ЉубициВранеш,уосталим
ролама наступају Марко
Живковић, Марко Панте
лић, Небојша Бабић, Неве
наМатић,ИванаЖивади
новићиСтрахињаЂокић.
Солистима, хором и орке
стромдиригујеАнаЗорана
Брајовић.
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РАЗ ГО ВОР С ПОВО ДОМ | НАТА ША НИН КО ВИЋ, ДОБИТ НИ ЦА НАГРА ДЕ

Годинама сам мора ла да се
ПРЕ МИ ЈЕ РА „БОЛИ ВУ ДА“

Премијера ауторског про
јекта Маје Пелевић под

називом „Боливуд“ биће одр
жана 25. маја на Сцени „Раша
Плаовић“.Речјеоспецифичној
драминасталојуформипоеме
сапрознимкоментарима,ауло
гесуповеренеМилошуЂорђе
вићу,ПавлуЈеринићу,Данијели

Угреновић,ЈелениЂокић,СузаниЛукићиБојаниЂурашко
вић. У представи ће суделовати и музичари Невена Пејчић,
АлексндарСолунациДанилоТирнанић.Уауторскојекипису
ИгорВасиљев(сценограф),МаринаМеденица(костимограф),
АнаЂорђевић(композитор),ИгорКоруга(кореограф)иИси
дораСпасић(асистентсценографа).

Р.П.Н.

НАГРА ДЕ ЗА ДРА МУ

Драма „Царство мрака“ према тексту
Лава Николајевича Толстоја, у режи

ји Игора Вука Торбице, одлуком стручног
жирија проглашена је за најбољу предста
вунатрећемтеатарскомфестивалу„Позо
ришно пролеће“ одржаном од 16. до 23.
априла у Шапцу. На истој манифестацији,
НаградазанајбољуглумицуприпалајеХани
Селимовић (Анисја у истој представи), а
Награда за глумачко остварење Олги Ода
новић(Матрјонау„Царствумрака“иМајка
Југовићау„Царствунебеском“).Почетком
месеца,СашаТорлаковићједобиостатуету

МиливојеЖивановић,занајбољеглумачкоостварење(Ага
тону„Ожалошћенојпородици“),на23.Глумачкимсвечано
стима„МиливојеЖивановић“уПожаревцу.

Р.П.Н.

ЕКС КЛУ ЗИВ НА „ТОСКА“

Ексклузивноизвођењеопере„Тоска“ЂакомаПучинијаодр
жаћесе14.мајауСавацентру,поводомобележавања41.

рођендана тог београдског конгресног, културног и послов
ног центра. Италијан
скиинститутзакултуру
у Београду у сарадњи
са Народним позори
штем у Београду, Сава
центром и Фондацијом
Пучинијевог фестива
ла из места Торе дел
Лаго, представља оперу
„Тоска“угодиниукојој

сепрослављаи150годинаодоснивањаНародногпозориштау
Београду.Бићетојединственаприликадасечујугласовиита
лијанскихсолистаПаолетеМароку(Тоска),ДаријаДиВјетрија
(Каварадоси)иАлбертаГазалеа(Скарпија)поддиригентским
вођством Алберта Веронезија, председника Фондације Пучи
нијевог Фестивала из Торе Дел Лага. Народно позориште у
БеоградуучествоваћесасвојимОркестромиХором.Улазнице
поцениод600,900,1200и1500динарамогудасекупенабла
гајнамаСавацентраиНародногпозоришта.

Р.П.Н.

ПАВЛО ВИ ЋУ НАГРА ДА ГРА ДА БЕО ГРА ДА

Диригент Народног позо
ришта у Београду Ђорђе

ПавловићдобитникјеНаграде
града Београда за 2017. годи
ну за музичко стваралаштво.
Признање једобиозауспешну
адаптацијуиобликовањеорке
старске партитуре и премијер
но извођење балета „Евгеније

Оњегин”.Павловићујенаградауручена16.априланатради
ционалнојсвечаностиодржанојуСкупштиниграда.

М.Б.

Првакиња Драме
Народног позо
ришта у Београду
Наташа Нинко
вић овогодишња

је добитница Награде „Жанка
Стокић“ коју додељују Народно
позориште у Београду, Компани
ја „Новости“ и град Пожаревац.
Високо признање, установљно
2003.годиненаиницијативуМире
Ступице (глумице века која је до
претпрошле године била и поча
сни председник жирија) додељу
јесесвакегодинеглумицичија је
„личност обележила позоришни,
филмски и телевизијски живот
Србије својом стваралачком зре
лошћу и богатством глумачког
израза“,асастојисеодплакетекоју
дарује Национални театар (рад
академског сликара и сценографа
Герослава Зарића), статуете Жан
ке Стокић (дар града Пожаревца,
радакадемскогуметникаДрагише
Милошевића) и новчаног износа
који поклањају „Вечерње ново
сти“.

„Почаствованасамовимпри
знањем.Посебномиједрагошто
је реч о женској награди и то за
активну глумицу. Такође, значи
миизбогчињеницештоседоде
љује за позориште, филм и теле
визију,собзиромнатодасамсве
време настојала да покушам да
објединимтетриствари”,преноси

НаташаНинковић,уинтервјууза
„Позоришне новине“, своје прве
утискеувезисаовомпрестижном
наградомкојаће јојбитиуручена
20. маја на Великој сцени Народ
ногпозоришта.

zz СудzбиzнаzЖанzкеzСтоzкић,zсим
боzлаz блиzстаzвогz дараz иz посве
ћеzноzстиz уметzноzстиz глуzме,z
алиz иz страzдаzњаz уметzниzкаz наz
полиzтичzкојz иz истоzријzскојz
ветроzмеzтиzни,z сваzкаzкоz јеz јед
наzодzнајzтуzжниzјихzуzистоzриzјиz
српzскогz позоzриzшта.z Какваz суz
вашаz сазнаzњаz оz овојz глуzмач
којzхероzиzни?
Оњеномживотунајвишесам

сазнала из драме, у сјајној интер

претацији Светлане Бој
ковић. Жанка је, то сам
недавно рекла, а поно
вићу још једном,пример
да наша дела остају, без
обзира на пролазност
времена или суровост
историјског и политич
ког тренутка. Нушић је
био у праву кад је рекао,
отприлике, „могу се
мењати режими, догађа
ји, кризе, владе и каби
нети, ти остајеш мини
старка”! Е сад, да није
билонашедругеистинске
диве, са којом сам има
ла срећу нешто мало да
радим(алиувишенавра
таидаразговарам),Мире
Ступице, данас се нико
небинаовајначинсећао
и одужио Жанкином
ликуиделу. Јер,Мираса
„висине” која јој је оду
век припадала – у дру
штвеном, социјалном и
уметничкомсмислуније
дозволила да јој приви
легије одузму осећање за
људскост и правичност.
Затојеиинициралапри
знање са именом Жан
ке Стокић, које ми чини
истинскучаст.

zz Жанzкаz јеz билаz омиzљеzнаz
Нушиzћеzваz глуzмиzца,z аz општеz
јеz познаzтоz иz даz јеz улоzгуz јед
неz одz његоzвихz најzпоzзнаzтиzјихz
јунаzкиzњаz Живzкеz Попоzвићz
напиzсаоzспеzциzјалzноzзаzњу.zОдz
своzјеzпраzиzзведzбеz25.zмајаz1929.z
годиzне,z ликz госпоzђеz мини
старzке,z уz комеz суz сеz опроzба
леz најzпоzзнаzтиzјеz позоzриzшнеz
иz филмzскеz глуzмиzцеz сz нашихz
проzстоzра,z предzстаzвљаz вели
киzглуzмачzкиzизаzзов.zДаzлиzбиz
волеzлиzједzногzданаzдаzзаиzгра
теzуzтојzулоzзи?
Искрено, не размишљам о

томе унапред. Уколико би ме
позвао редитељ кога ценим, или
неко и непознат, а да има добар
разлог зашто би баш мене желео
у тој улози, наравно да бих при
хватила.Незнамдалијетодобар
приступ „да чекаш да будеш иза
бран”,алисамодавносхватилада
јејединимогућкодмене.Неверу
јембашуисфорсиранеинаметну
теилиизнуђенеприлике.Имаизу
зетака,алисереткодесе.

zz Кадаz биz улоzгеz бираzлиz искљу
чиzвоzнаzосноzвуzсвоzјихzличzнихz
афиzниzтеzтаz иz темzпеzраzменzта,z
каквеzбистеzликоzвеzодаzбраzли?
То би сигурно био неки тра

гикомичанлик,сајакимтемпера
ментом,лудилом,асадругестра

дока зу јем, то још увек тра је

Неколико пута сам
осетила љутњу

што неке представе нису
биле позване на одређе
не фестивале, па самим
тим и ја у њима. Биле су,
сигурно, три или четири
представе које су, по мом
мишљењу заслуживале
да се нађу на Стеријином
позорју,алинисуодговара
леконцептузатугодину,
ма шта год то значило.
С временом сам постала
потпуно равнодушна. И
томијежао.
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Музеј Народног позоришта у Београду. Tел: 328 44 73

МАЈ 2018.
ИЗЛОЖБЕ

• ПРВА ПОСТАВКА 
аутор Зорица Јанковић

• ПРЕДРАГ ЕЈДУС – ЧАРОБЊАК СЦЕНЕ
Аутор Мирјана Одавић

• ИЗЛОЖБА – отварање
19. мај у 16.30 часова 

Одета и Одилија – Бели и Црни лабуд
на сцени Народног позоришта у Београду

Аутор Милена Јауковић 

У оквиру манифестације Ноћ музеја, 19. маја од 17-01 часова

дока зу јем, то још увек тра је

ТРИ ЈУМФ САВИ ЋА У ТИРА НИ

На позив Радиотелевизије Албаније, наш истакнути
музички уметник, диригент Дејан Савић, гостовао је у

Тирани,наступајућиуоквируконцертнесезонеСимфонијског
оркестраРТА.НамузичкојвечерипосвећенојделимаРоберта
Шумана,изведенасуњеговарепрезентативнадела,Увертира
заоперу„Геновева“,КонцертзавиолончелоиоркестариСим
фонија бр. 3. У концерт
ној дворани Уметнич
ке академије, заједно са
изврснимсолистом,дуго
годишњим професором
Музичкеакадемије,чели
стом Астритом Селитом,
наш маестро је остварио
интерпретације које су
једногласно проглаше
не најбољим концертом
текућесезоне.Иоркестарскиуметнициипубликасуздушно
поздравилинаступисарадњунашегуметника,комеовоније
прво појављивање у Тирани, те га тамошњи аудиторијум
познајеипоштује.ГостовањууметникаизСрбијеуказана је
великапажњадржавнихиприватнихмедија,такодајеСавић
гостовао на Првом програму РТВ Албаније, дао неколико
интервјуа за приватне радио и ТВ станице, док је сам кон
цертсниманзателевизијуидиректнопреношеннадржавном
радиопрограму.УсвојствууправникаНародногпозоришта,
ДејанаСавића јепримиламинистаркакултуреАлбаније, гђа
МирелаКумбара,сакојомсенашуметникпознајејошодсвог
првог гостовања у Тирани. Са министарком која је недавно
започеласвојдругимандат,Савић јеразговараоокултурној
сарадњидвејупрестоница,налинијискорашњепосетемини
стракултуреиинформисањаСрбије,г.ВладанаВукосављеви
ћа, и протокола и меморандума потписаних том приликом.
Већнаредногданајеуследиодужииплодансастанаксагђом
ЗаномЋела,директоркомНационалногтеатраОпереиБале
та,томприликомсудоговоренимодалитетисарадњеунаред
номпериодудваНароднапозоришта.Онисеодносенаразме
неуметникаОпереиБалета,разменепредставакаоимогуће
копродукциједватеатра.

Р.П.Н.

дока зу јем, то још увек тра је

„ЖАН КА СТО КИЋ“

не претераном сензитивношћу.
Дакле,вишекомичан.

zz Уz Народzноz позоzриzште,z чијиz
стеzсталzниzчланzодz1994.zгоди
не,z ушлиz стеz наz велиzкаz враzтаz
незаzбоzравzномz улоzгомz Бјанzкеz
уz Шекzспиzроzвојz „Укроzћеzнојz
гороzпаzди”,z вашојz дипломzскојz
предzстаzви.zСаzкаквимzемоzци
јаzмаz сеz данасz сећаzтеz теz сјајzнеz
комеzдиzјеzкојаzјеzостаzвиzлаzзна
чаzјанzтрагzуzистоzриzјиzсрпzскогz
позоzриzшта?
Утовремеуопштенисамбила

свеснадајетовеликашанса,мада
и није морала да буде. То је била
сјајнапредстава,а јасамбилатек
једанњендео.Бјанканијеликкоји
некаглумицаприжељкуједаоди
гра, али мени је пружила огром
ну радост играња са својим кла
сићима. Захваљујући њој, добила
сам позив из ЈДПа да играм лик
Катарине, девојке кнеза Михаи
ла. Иначе, не могу рећи да су ме
после тога, у наредним годинама,
баш неговали у Народном позо
ришту.Напротив.Чактриглавне
улоге су ми одузете дан, два пре

почеткапроба.Редитељисухтели
дамеимајууподели,алитадашња
управајеималанекогдругогупла
ну. Но, срећом, „отворио” ми се
филм,пателевизија,добијаласам
позиве и из других позоришта…
Наравно, лепо је бити и гост и
мењатисредине,игратисадругим
партнерима.

zz Какоzвамzизzовеzперzспекzтиzве,z
двеzдецеzниzјеzкасниzје,zизглеzдаz
Вера,z улоzгаz уz чувеzномz анти
рантzномz филzмуz „Спаzсиzтељ”,z
којуz стеz наz самомz почетzкуz
кариzјеzреz ураzдиzлиz с,z чиниz се,z
пуномzглуzмачzкомzзреzлоzшћу?
Та улога и тај филм су дефи

нитивноодредилиразнествариу

момживоту–одпутовањапосве
ту, сусрета са највећим светским
именима,бројниммеђународним
и домаћим наградама… Такође,
то искуство научило ме је једној
много важнијој ствари. Наиме,
кад сам одлучила да ће мој дом
дефинитивнобитиБеоград,асрп
скасценамојеместоделања,увек
сам тај простор гледала из шире
перспективе не заборављајући

коликојемалиискоронепостоје
ћинасветскојмапи,патаконисам
дозволиладамипостаневажнији
однечегаштосезове„битичовек
ибитипријатељ”,пресвега.

zz Награzдаz „Жанzкаz Стоzкић”z
додеzљуzјеz сеz глуzмиzциz којаz јеz
обеzлеzжиzлаzпозоzриzшни,zфилм
скиz иz телеzвиzзијzскиz животz
Србиzјеz своzјомz стваzраzлачzкомz
зреzлоzшћуz иz богатzствомz глу
мачzкогzизраzза.zКојиzсуzтоzтре
нуzци,zтокомzдосаzдаzшњеzкари
јеzре,z којиz вамz сеz чинеz вредzниz
памzћеzња?
Када је реч о позоришту,

издвојила бих улоге Хеде, Госпо
ђице, Велике, Сузане, Нере, Лене,

Жене, Милице… На телевизији
памтимВукицуу„Рањеноморлу”,
Рики Салом у „Цват липе на Бал
кану”, Наталију у „Убицама мог
оца”,апосебномиједрагаИлкау
истоименојтвдрами.Штосетиче
филмова,највишесусе„запатили”
поменути„Спаситељ”и„Клопка”.

zz Важиzтеz заz глуzмиzцуz божанzскеz
лепоzте,z фасциzнантzнеz тран
сфорzмаzциzјеz иz моћzногz тален
та,z чијеz сеz улоzге,z једzноzставzноz
речеzно,z неz забоzраzвљаzју.z Којеz
одzњихzсуzвамzзадаzваzлеzнајzви
шеzпроzблеzма?
Мени су скоро сви проце

си били тешки. Нигде не прођем,
а да иза мене не остану огроман
знојитруд.Непричамокрајњем
производу,већопроцесу.Докми
семозакнеужари,докнепрођем
крозразнапреиспитивања,сумње,
кризе, очигледно не умем да дам
максимум.

zz Заzвеоzмаzкратzкоzвреzме,zпоста
лиzстеzвелиzкаzзвеzздаzглуzмачzкеz
сцеzне.z Можеz лиz такавz стреzло
витz успехz даz пољуzљаz млаzдојz

осоzбиzнекаzувеzреzњаzоzсебиzилиz
среzдиzниzкојаzјеzокруzжуzје?
Ја имам потпуно другачији

утисакотоме.Чак,тонијеутисак,
већ истина. Дакле, да је све ишло
сукцесивно, нарочито у позори
шту. Нисам била као неке моје
колегиницеокојимасе,чимсусе
појавиле, причало као о апсолут
ним и неприкосновеним тален
тимаизвездама.Јасамседуго,из
разноразнихразлога,доказивалаи
мислимда јето,у свакомслучају,
било боље за мене. Мој утисак је
да то још увек траје. Јер, ништа у
овомнашемпослунијезасвавре
мена.Баремнејош,умојимгоди
нама.

МикојанБезбрадица

Трудим се да немам
жеља у смислу улога

које бих волела да играм,
каконебихдошлауситуа
цијудабудемогорченаако
сетонеоствари.Срећом,
имала сам довољно посла,
па нисам ни размишљала
о томе. Наравно, са друге
стране, постоји неколико
улога које би ме обрадова
ле,каоштопостојеиљуди
са којима бих тако радо
делила и сценски и филм
ски простор. Сигурна сам
даћесеједногдананешто
одтогаиостварити.

ПРОМОЦИЈА
9. 5 | 18.00
Музички одјеци
аутор Гордана Крајачић, приватно издање, 2018. 

ИЗЛОЖБА - отварање
19. 5 | 16.30
Одета и Одилија – Бели и Црни лабуд
на сцени Народног позоришта у Београду
аутор изложбе Милена Јауковић
(У оквиру манифестације Ноћ музеја)

КОНЦЕРТИ – ФМУ у Музеју 
17. 5 | 18.00
Солистички концерт 
Вукашин Гогош, кларинет  

25. 5 | 18.00  
Студенти виолине
класа Марија Мисита

ЧИТАЛИШТЕ–ПОЗОРИШТЕ 
24. 5 | 19.30 
Бранислав Нушић, ПРИПОВЕТКЕ ЈЕДНОГ КАПЛАРА, 
у извођењу драмског уметника Зорана Ћосића и 
Нине Ћосић (обоа)

ОТВОРЕНА ВРАТА
26. 5| 12.00



4 ПОЗОРИШНЕ НОВИНЕ АПРИЛ 2018.

Јошнеколиконедељаоста
ло је до премијере балета
„Хазарски речникЛовци
наснове“наВеликојсце
ни националног театра.

Кореограф представе, Роналд
Савковић, добро је познат бео
градској публици, некада као
играч, а већ дуги низ година и
као афирмисани кореограф. У
разговору за „Позоришне нови
не“ открива нам детаље рада
на овом уметничком пројекту.
Поменимо и то да ће премијера
19. маја бити посвећена просла
ви 150 година Народног позо
ришта, а репрезентативно дело
националнекњижевностиМило
радаПавићазаслужилоједабуде
изведеноуоквируовогзначајног
ивеликогјубилеја.

zz Уz Вашимz претzходzнимz коре
оzграzфиzјаzмаz приzмеzћуzјеzмоz
даz идеzјеz заz своzјеz балеzтеz про
наzлаzзиzтеz уz темаzмаz изz дале
кеz проzшлоzсти,z уz моћzнимz
истоzријzскимz личzноzстиzма.z
Даz лиz себиz дајеzтеz слоzбоzдуz даz
самиzоткриzваzтеzкаквиzсуzониz
запраzвоz билиz илиz кориzсти
теz истоzријzскеz извоzре?z Уz
чемуz јошz проzнаzлаzзиzтеz
инспиzраzциzју?
У оквиру неколи

ко балета које сам
радио,бавиосамсе
историјским тема
ма и личностима.

Након што се кра
јем априла про
шле године,
после паузе од
скоро две и по

деценије, тријумфално вратила у
Народно позориште улогом Вој
воткињеодЈоркауШекспировом
„Ричарду Трећем“, Светлана Бој
ковић је недавно заиграла у још
једнојпредстависвојенекадашње
матичне куће. Овога пута, мае
стрално је дочарала лик Понсије,
главнедадиљеидомаћицекућеу
Лоркиномкласику„ДомБернарде
Албе”, који је у режији Ане Гри
горовић премијерно изведен 5.
априланаСцени„РашаПлаовић”.
Интересантноједајенашаславна
глумица,уистојсали,којајетада
носилазваничанназив„Маласце
на”, пре 27. година (22. новембра
1991) имала своју последњу пре
мијеру у Националном театру.
Реч је о Брукнеровом „Наполе
ону Првом“, у којем је, такође са
великимуспехом,тумачилаулогу
ЦарицеЖозефине.

„Тојебилавеомалепапредста
ва,каоимојаулога,којусамбаш
волеладаиграм“,кажеуинтервјуу
за„Позоришненовине“,крозонај
свој препознатљив, шармантан
осмех, госпођа Бојковић и додаје
да је тај комад био одлично при
хваћеннесамоодпублике,већи
одстручнекритике.

„Пеца Ејдус ми је био дирек
тан партнер, у насловној улози.
Били су ту и Марко Николић,
Соња Кнежевић, Гојко Балетић,
Зинаид Мемишевић.... Играли
смоје,заиста,свеликомрадошћу,
апослемогодласкаизпозоришта
1993. године, представа је скину
та с репертоара. Сећам се да смо
имали и дивне сараднике, покој

нуЗоруфризерку,Пеђу(Предраг
Ђапић) костимографа, који је,
такође,нажалост,покојни....Див
наекипа,несамонасцени,негои
ванње.

zz Повраzтакz наz
туz сцеzну,z
п о с л еz
толиzкоz
г о д и 
н а ,z

биоz јеz вишеz негоz успеzшан.z
Буранzаплаzузzнаzкраzјуzкомаzдаz
упуzћенz Вамаz иz колеzгиzниzца
маz иz петz путаz излаzзакz наz бисz
предzстаzвљаzјуzсасвимzрелеzван
танz покаzзаzтељz даz овуz драzмуz
преzпуzнуz поетzскихz симzбоzлаz
очеzкуzјеzлепаzбудућzност?z
Да, слажем се с вама и заиста

верујемдаћепредставаиматилепу
будућност. Репер су ми и колеге
које су биле присутне, а до чијег
мишљења ми је, наравно, стало.
Урадилисмоједан,заиста,поштен
посаоито јеморалодабудепри
мећено. Кад се ради представа,
веомајеважнодаонаусвомуоб

личавањупрођекрозбићеглумаца
идасеониусвемутомедоброосе
ћају.Веомалепосмосарађивалиса
Аном Григоровић, младом реди
тељком која поседује један врло

фини сензибилитет и
интелигенцију. Био је

тотимскирад,упра
вомсмислутеречи,

исвевреме,током
проба, имали

смо баш при
јатну атмос

феру, тако
да је овај
к р а ј њ и

р е з у л т а т ,
могу слободно

д а кажем, био
и очеки

ван.

zz УzВашојzбогаzтојzиzвеоzмаzуспе
шнојz кариzјеzри,z догоzдиzлоz сеz
даz стеz првогz Шекzспиzраz игра
лиz текz проzшлеz годиzне,z иz тоz
башz уz Народzномz позоzриzшту,z
наzВелиzкојzсцеzни,zаzсада,zподz
кроzвомz истеz Куће,z десиоz Вамz
сеzиzпрвиzЛорzка?z
Па, како да вам кажем, то је

(смех) само један сплет случај
нихоколности.Веомамиједраго
да је уобаслучајаречокласици,
јер њу, заиста, волим да играм.
Доброједасеонанегује,јерњоји
јесте место ту, у Народном позо
ришту. У време моје младости,
док сам била глумица Југосло
венског драмског позоришта, та
кућа је, такође,неговалакласику,
аондасепреоријентисалананеки
други репертоар. Због тога сам,
после пуних 16 година, прешла у
Народно позориште у којем сам
одиграла један диван репертоар
који сигурно не бих одиграла у

ЈДПу.Играласам,првииједини
пут у животу, античку трагедију,
паМолијера,Сардуа,Андрејева…
Затихдеветгодина,нисамимала
многопремијернихпредстава,али
сусвеонебиледуговечне.

zz Већz смоz сеz слоzжиzлиz окоz тогаz
даzбиzиzЛорzкаzтреzбаzлоzдаzбудеz
дугоzвеzчан…
Да, наравно. Волим Лорку,

иако је он веома тежак, нимало
лакзатумачење,јеркодњегаима
тесублимацијупоезије.Јер,штаје
одлика поезије? Управо сублима
ција. Тако је и код Лорке. Њего
ве реплике су кратке, набијене и
имају вишеслојан бек гра унд. Све
то захтева једну дубљу анализу и
тумачење, пре него што се уоб
личи не само у глумачки, него, у
крајњој линији, и у редитељски
израз.

zz Понzсиzјаz јеz једzнаz симzпаzтичzнаz
слуzжавzка,zалиzиzосоzбаzкојаzнеz
самоzдаzсеzусуzђуzјеzдаzдовеzдеzуz
питаzњеzБерzнарzдинzаутоzриzтет,z
негоz сеz иz индиzректzноz мешаz уz
пороzдичzнеzпроблемe?
Она је антипод Бернарди.

Пунајеживотаиживотногиску
ства. Једина је веза између жена
у кући и живог шпанског села.
Другачија је од свих и није, бар
према мом мишљењу, негативна.
Онајеженаизнародакојасаобе
ногестојичврстоназемљи.Волим
овуулогу,јерједостадругачијаод
многихкојесамдосадаиграла.

zz Колиzкоz стеz уz њенz каракzтерz
унеzлиzиzнештоzодzсебе?z
Сваки глумац, припремајући

улогу,морадапођеодсамогсебе.
Јер, прављење лика, је у ствари
склапање једног мозаика. И, кад
успетедагасклопите,то,наравно,
нистеви,алисвитиделови,свете
коцкицеиликвадратићимозаика,
су нешто што је изашло из вас и
представљајунекивашдео.

zz Даzлиzликоzвиzкојиzмаzсеzбави
теzнаzсцеzниzутиzчуzнаzвас,zусва
јаzтеzлиzВиzнештоzодzњих?
Не... не нешто претерано. Ја

се држим свог менталног здра
вља(смех).Немогурећиданешто
усвајам, али ми помаже да неке
делове себе, управо те мозаич
не, освестим. Значи, они постоје
у мени, али немам потребе да их
„провоцирам”уобичномживоту.

zz Даzлиzбисте,zевенzтуzалzно,zусво
јиzлиzнештоzодzПонzсиzје?
Допада ми се то што са обе

ногестојичврстоназемљи.Тосе
доста слаже са мном. И ја сам на
свој начин таква, али фундамен
талнотаква.

МикојанБезбрадица

ИНТЕР ВЈУ | СВЕ ТЛА НА ЦЕЦА БОЈ КО ВИЋ, ПОН СИ ЈА У ЛОР КИ НОЈ ДРА МИ „ДОМ БЕР НАР ДЕ АЛБЕ“

Волим да играм кла си ку
z Повраzтакz наz

туz сцеzну,z
п о с л еz
толиzкоz
г о д и 
н а ,z

фини сензибилитет и
интелигенцију. Био је

тотимскирад,упра
вомсмислутеречи,

исвевреме,током
проба, имали

смо баш при
јатну атмос

феру, тако
да је овај
к р а ј њ и

р е з у л т а т ,
могу слободно

д а кажем, био
и очеки

ван.

Упериоду од 1984. до
1993.године,коликоје

провела у Народном позо
ришту у Београду, Све
тлана Бојковић је имала
шестпремијера.Игралаје
главнеулогеупредставама
„МадамСанЖен”(Ката
рина), „Маска” (Краљи
ца Наталија Обреновић),
„Анфиса” (Александра
Павловна), „Орестија”
(Пророчица Касандра),
„Учене жене” (Белиза) и
„НаполеонПрви”(Царица
Жозефина).

ИНТЕР ВЈУ | РОНАЛД САВ КО ВИЋ, КОРЕ О ГРАФ БАЛЕ ТА „ХАЗАР СКИ РЕЧ НИК - ЛОВЦИ НА СНОВЕ“

Сно ви, лепо та, сли ке све та и чиста емоција

Штаосветља
ва наше сно

ве, који се дешавају
у потпуној помрчи
ни,изасклопљенихочи
ју? Сећање на светлост,
које више нема, или све
тлост будућности, коју
као предујам узимамо од
сутрашњегдана,мадајош
није свануло? Ништа се
незбиваупротокувреме
на. Свет се не мења кроз
године, него у себи... Овде
сесвапамћења,сваподсе
ћања и укупна садашњи
ца једног човека оствару
ју на разним местима и
у разним особама у исти
мах, у истом часу... Не
требасветеноћиоконас
ноћас сматрати једном
истом ноћи, јер она то
није: то су хиљаде, сто
тинехиљаданоћикојесе,
уместо да једна за другом
као птице путују кроз
време,остварујуједновре
мено...

МилорадПавић,
„Хазарскиречник“

ошнеколиконедељаоста
ло је до премијере балета
„Хазарски речникЛовци
наснове“наВеликојсце
ни националног театра.

Кореограф представе, Роналд
Савковић, добро је познат бео
градској публици, некада као
играч, а већ дуги низ година и
као афирмисани кореограф. У
разговору за „Позоришне нови
не“ открива нам детаље рада
на овом уметничком пројекту.
Поменимо и то да ће премијера
19. маја бити посвећена просла
ви 150 година Народног позо
ришта, а репрезентативно дело
националнекњижевностиМило
радаПавићазаслужилоједабуде
изведеноуоквируовогзначајног
ивеликогјубилеја.

Уz Вашимz претzходzнимz коре
оzграzфиzјаzмаz приzмеzћуzјеzмоz
даz идеzјеz заz своzјеz балеzтеz про
наzлаzзиzтеz уz темаzмаz изz дале
кеz проzшлоzсти,z уz моћzнимz
истоzријzскимz личzноzстиzма.z
Даz лиz себиz дајеzтеz слоzбоzдуz даz
самиzоткриzваzтеzкаквиzсуzониz
запраzвоz билиz илиz кориzсти
теz истоzријzскеz извоzре?z Уz
чемуz јошz проzнаzлаzзиzтеz
инспиzраzциzју?
У оквиру неколи

ко балета које сам
радио,бавиосамсе
историјским тема
ма и личностима.

таосветља
ва наше сно

ве, који се дешавају
у потпуној помрчи
ни,изасклопљенихочи
ју? Сећање на светлост,
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Сно ви, лепо та, сли ке све та и чиста емоција

Сматрам да се историја понавља,
аусветуокосебеналазимимно
го сличности са причама из про
шлости. У суштини, пресудан је
контекст, простор и време. Моје
тумачење зависи и од позоришта
укојемстварам,инспирације,али
највишеодтогаколикоменешто
провоцира у уметничком сми
слу.Кадасебавимоваквимтема
ма,држимсеисторијскихизвора,
трудимседапрочитамштовише,
алиусвемуувектражимнекесли
кеизмеђуредова.Усамомпроце
су рада са играчима, долазим до
нове,личневерзијеилиинтерпре
тације. Прошлост се понавља, а
тиранииосвајачипостојеиданас.
Ратовијошувектрају.Ипак,избор
великих историјских личности
представља случајност. Бавим се
и потпуно другачијим стварима,
апстрактнимбалетима.

zz КолиzкоzличzногzимаzуzВашимz
кореzоzграzфиzјаzма?z Каквуz

поруzкуz желиzтеz даz пошаzљеzтеz
крозzсвоzјаzдела?
Свеизлазиизмене.Другачији

путнепостоји.Мојеснаге,жеље,
слабости, све оно што је у мени,
иденасцену.Мислимданепосто
ји ниједно друго место у којем
можеш да пронађеш бол, љубав
или сећање, уколико не изла
зи директно из тебе. Тако је и са
кореографијом,онатечеизмене.
Понекад тај процес траје година
ма,аондасамоизађе,крозпокрет.
И животне околности утичу на
моје стваралаштво, а када погле
дам своје претходне кореографи

је,сетимсеизбогчега јенешто
настало баш у том тренутку.

Црпим инспирацију из свог
живота. И док сам био

играч, увек сам желео
да будем искрен. Сузе
су увек праве, бол је
права бол. Оно што
желимдапокажем је
–истина.Тојеглавна
порука коју желим
дапошаљем.

zz Плеzснаz драzма
турzгиzјаz јеz свеz засту
пљеzниzјаz последzњихz
годиzна,z посебzноz уz

оквиzруz савреzмеzнеz
игре.zУzВашимzпред

стаzваzмаz јеz видљиzваz иz
знаzчајzнаz улоzгаz драzма

турzга.zКолиzкоzВамzзна
чиz његоzвоz приzсуzствоz уz
проzцеzсуzрадаzиzдаzлиzстеz
спремzниzдаzсеzзбогzдра
маzтурzшкеz доследzноzстиz
одрекzнеzтеzсвоzјихzидеzја?

У плесном театру не
можемо да се изразимо
речима, али зато ствара
мо слике, тако да је рад

без драматурга готово немогућ,
иакомноготогазависииодсаме
теме. Потребно је имати и инте
лектуално сидро које те држи и
недозвољавадаодлуташ.Лакоје
залутатиупроцесурада,аизузет
нотешкопронаћидобресарадни
ке.Већдугинизгодинасарађујем
саЛивијомПандур.Каоуметник,
одрастаосамиразвијаосеупозо
ришту Томажа Пандура. Нарав
нодасамспремандасеодрекнем
појединих идеја због драматур
шкихзахтеваитосечестодешава.
Временомсамсхватиодајенемо
гућедасверадимсамидајекреа
тивнитимважан.

zz Какоzсеzприzпреzмаzтеzзаzрадzнаz
одреzђеzнојzкореzоzграzфиzји?
Од кључног значаја је пре

слушавање музике, али, ника
ко у балетској сали. Било који
простор, изван позоришта, је за
меневажан.Јасамнајкреативни
ји,доксатимаслушаммузикуза

„Хазарскиречник“,например,у
шетњи београдским улицама до
Калемегдана. Пролазим поред
људи, свуда око мене је инду
стријска, урбана димензија, али

иреалнасликаграда.Томеизу
зетно инспирише, одатле црпим
енергију, рађају се идеје које
затимпреносимубалетску салу.
Понекадизаиграмнаулициили
испробам одређени покрет. Тај

заносмеоднеседалеко.

zz Виz стеz уz праzвомz смиzслуz „гра
ђаzнинz свеzта“.z Колиzкоz таz
чињеzниzцаzутиzчеzнаzВашzпри

ватzниz иz проzфеzсиzоzналzниz раз
вој?
Искуствоживотаирадаураз

личитом окружењу је драгоцено.
Разлике у перцепцији су вели
ке и зависе од средине. Недавно
смобилинатурнејиуМексикуса
представом „Симфонија тужних
песама“, а слична ствар нам се
догодила и пре неколико годи
на на турнеји у Јужној Америци
када је гостовао Балет Народног
позоришта са представом „Алек
сандар“. Тамо су у потпуности
препознали мој рукопис, про
читали одређене ствари између
редова. И сами играчи су осети
литувеликуенергију,ананасту
пима су бриљирали. Сакупљам
енергију из различитих простора
и култура. Оно што је негатив
на страна таквог начина живота
је то што немам дом. Номадски
начин живота, стална путовања,
јошједанхотел,авион–тојелоша
страна.Ипак,мојакућаимојдом
сууБерлину.Таможивимпослед
њихдвадесетгодина.

zz Заштоz стеz сеz одлуzчиzлиz даz
кореzоzграфzскиz предzстаzви
теz оваzкоz слоzжеzноz иz знаzчајzноz
литеzрарzноz делоz каоz штоz јеz
„Хазарzскиzречzник“?
Сматрам да је дело Милорада

Павићавеомарепрезентативно,а
ипознатојеширомсвета.Свесни
смодага јенемогућепретворити
убалет.Затосу„ловцинаснове“
главни мотив и окосница наше
представе. У свом раду, бавимо
сесновима,сликамасветаилепо
том. Трагамо за чистом емоци

јом.Ово јемодернопозориштеу
правомсмислутеречи.Многоми
помажупрецизнарежијаидрама
тургијаЛивијеПандур јердикти
рају прави ток представе. Пави

ћевемислису
толико јаке,
и м п р е с и в 
не, а изазов
је пренети их
на сцену, не
изговоривши
их.Теречени
цепутујукроз
тело. Такође,
истакао бих
ивеомазани
мљиву играч
ку поделу.
Важноједасе
млади умет
ници разви
јају у оваквој
плесној фор
ми. Отворени
су, опуштени,
без икаквих
проблема са
егомилииде
а лизо ва њем

себе.Равноправнису,аштојенај
важније,свису–ловцинаснове.

zz Даzлиzстеzиzвиzловацzнаzсноzвеz
иz колиzкоz далеzкоz стеz спремzниz
даzидеzтеzуzтомzпохоzду?
Да, у сваком смислу. Велики

ловац на снове био је и мој позо
ришниотац,ТомажПандур,алије
онконстантнобиоупотразииза
лепотом,љубављу,срећом.Утоме
јеивеличина„Хазарскогречника“.
Тојекњига–водичзауметнике.У
личномловунаснове,спремансам
даидемјакодалеко.Границенема,
препуштамсеупотпуности.

БранкицаКнежевић

Представа се ради
у копродукцији са

ОперомитеатромМадле
нианум,укојемћепремије
рабитиодржана24.маја.У
подели су Соња Вукићевић
к. г,СањаНинковић,Дејан
Коларов, Милица Јевић
Дрндаревић,МилошМари
јан, Олга Олћан, Никола
Бјанко, Мина Радаковић,
Давиде Буфоне, Тијана
Шебез, Тејлор Клоу, Маја
Стојаков, Милош Жива
новић, Љиљана Вели
миров, Марко Луци, Ада
Распор, Себастиан Хелд,
Мина Радоја, Рафаеле
Дилиђенте, Бранкица
Мандић, Милош Кецман...
Композитор је Мирослав
Бако,сценографСвенЈонке/
NUMEN а костимограф
АнгелинаАтлагић.

поруzкуz желиzтеz даz пошаzљеzтеz
крозzсвоzјаzдела?
Свеизлазиизмене.Другачији

путнепостоји.Мојеснаге,жеље,
слабости, све оно што је у мени,
иденасцену.Мислимданепосто
ји ниједно друго место у којем
можеш да пронађеш бол, љубав
или сећање, уколико не изла
зи директно из тебе. Тако је и са
кореографијом,онатечеизмене.
Понекад тај процес траје година
ма,аондасамоизађе,крозпокрет.
И животне околности утичу на
моје стваралаштво, а када погле
дам своје претходне кореографи

је,сетимсеизбогчега јенешто
настало баш у том тренутку.

Црпим инспирацију из свог
живота. И док сам био

играч, увек сам желео
да будем искрен. Сузе
су увек праве, бол је
права бол. Оно што
желимдапокажем је
–истина.Тојеглавна
порука коју желим
дапошаљем.

z
турzгиzјаz јеz свеz засту
пљеzниzјаz последzњихz
годиzна,z посебzноz уz

оквиzруz савреzмеzнеz
игре.zУzВашимzпред

стаzваzмаz јеz видљиzваz иz
знаzчајzнаz улоzгаz драzма

турzга.zКолиzкоzВамzзна
чиz његоzвоz приzсуzствоz уz
проzцеzсуzрадаzиzдаzлиzстеz
спремzниzдаzсеzзбогzдра
маzтурzшкеz доследzноzстиz
одрекzнеzтеzсвоzјихzидеzја?

У плесном театру не
можемо да се изразимо
речима, али зато ствара
мо слике, тако да је рад
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Кадајепретригодине
основалауНемачкој
својуоперскуагенту
ру, један од главних
циљева магистра

театрологије Сандре Миланков
била је промоција представа и
уметникасапросторабившеЈуго
славије по европским и светским
музичкимцентрима.Упркосвеома
великојконкуренцијикоју јеима
ла, госпођа Миланков, пореклом
управоснашегподнебља,успелаје
закратковремедасевисокопози
ционираиусвојтимуврстимноге
признатеуметнике.Међубројним
регионалнимиевропскимзвезда
ма,измеђуосталих,уњемусенала
зеинекиодпрвакаОпереНарод
ногпозориштауБеограду.

„Засадајетопрваијединаопе
рскаагентура,којасефокусирана
сарадњу земаља бивше Југослави
јесаостаткомсвета.Агенцијаима
мисију да, путем оперске умет
ности, споји обе моје домовине,
Немачку и некадашњу Југослави
ју, односно државе које су наста
лењенимраспадом”,кажеСандра
Миланковуразговоруза„Позори
шненовине”иоткривадајегоди
нама маштала о томе да се бави
овимпослом.

„Важанимпулсуостварењутог
могсна,десиосеувремекадасам
радилауједномнемачкомпозори
штукаодраматургОпереиБале
та и имала сам потпуну слободу
дапредложимуметникесакојима
битеатармогаодасарађујенаред
несезоне.Узодобрењеуправнице,
довеласамдвојесолиста–првака
имаестраДејанаСавићадагосту

ју.Тадасамдошланаидејудабих
могладасебавимпосломкојиби
нашимуметницимапружаошан
судасепредставенемачкојпубли
ци”,причаСандракоја,наконшто
јепрерокамагистрираланаУни

верзитету ЛудвигМаксимилијан
уМинхену,тренутнопишедокто
ратнатему„ОперазавремеТита”.

„Одкадазнамзасебе,биласам
везана за оперу. Имала сам срећу
да су ме родитељи увек подржа
вали у томе. Захваљујући њима,
имала сам потпуну слободу да се
остварујемусветууметности.Док
сам ишла у школу, наступала сам
у Вуперталској опери, током сту
дијаволонтираласамкаоасистент
драматургије и режије у разним
продукцијама,аважанивеомалеп
периодумомживоту,којегсерадо
сећам,односисеинаволонтирање
уНародномпозориштууБеогра
ду, након магистрирања. Одувек
самжелеладауБеоградуборавим
дужевреме,адатонебудесамопо
неколико недеља, током летњег
распуста. Захваљујући господину
Савићу,осталасамгодинуданаиу
томпериоду,измеђуосталог,била
сам асистент режије у немачкој
продукцијиопере‘Салома’,атако
ђе, имала сам и задатак да радим
сапевачиманаправилномизгово
ру немачког текста. То је, заиста,
било дивно искуство. Народно
позориштеуБеоградуодувекима
посебноместоумомсрцу”,тврди
СандраМиланков.

План о отварању реализовала
је почетком 2015. године, а њена
основнаидејајебиладабиагенци
ја, по неким критеријумима, тре
балодасеразликујеодсвихоста
лихкојепостоје.

„Биласамсрећна,јерсамнапо
коноствариласвојудугогодишњу
жељу. Међутим, није било лако.
Конкуренцијанатржишту јевео
ма јака, само у Немачкој, постоји
више од сто уметничких агенту
ра.Управозатојеибиловажнода
имам нешто посебно, нешто што
другеагенцијенемају.Тоје,умом
случају, била сарадња са Балка
номуобасмера”,откриваСандра
и указује да нашим људима тре
ба пружити могућност да гостују
што више широм света, јер, како
јеоценила,„заиста,имамоизван
редне оперске певаче са дивним
гласовима”.

„Што се тиче страних умет
ника, моје искуство је до сада
такво, да би сви они са којима
сарађујем волели да гостују у
оперским кућама широм бивше
Југославије. Актуелни пример
је светски познати тенор Зураб
Зурабишвили, који је недавно
први пут гостовао у Народном
позоришту и одушевио публи
ку улогом Отела”, подсећа наша
саговорницаиистичедајеумет
ничка размена веома битна, јер,
према њеним речима, публика
увек воли да чује и види нешто
новоидругачије.

МикојанБезбрадица

„У претходне три годи
не, путем моје агентуре,
остварене су неке заиста
лепесарадње.Например,са
Националним театром у
Будимпешти, где је сопран
Сања Керкез фасцинира
ла мађарску публику као
Абигаила у три предста
ве „Набука“. Потом, наш
басбаритон Миодраг Д.
Јовановићјебиопрви,који
јенаконотварањаагенту
ре одржао веома запажен
концерт на Лахнфестива
лу,гдеје,узпратњуоргуља
и панове фруле, певао Ваг
нера, Дворжака, Вердија...
Прошлог лета, првакиња
загребачкогХНКаДубрав
ка Мушовић успешно је
одржалавеликисолистич
ки концерт у Далмацији.
Такође,агентураодпочет
ка сарађује са Народним
позориштемуПрагу,свет
ски познатим тенором и
редитељем Хозеом Куром
и малим, али елитним
фестивалом у Вернигеро
ду, на којем гостују млади
оперски певачи из Србије,
Босне, Хрватске и Маке
доније”, подсећа Сандра
Миланков.

РАЗ ГО ВОР С ПОВО ДОМ | САН ДРА МИЛАН КОВ

Има мо одличне солисте
НАЦИ О НАЛ НО ПРИ ЗНА ЊЕ ПРИ МА ДО НИ

Национално признање „Капетан Миша Анаста
сијевић“, за афирмацију српске музике и умет

ностиусвету,урученоје10.априлапрвакињиОпере
НародногпозориштауБеоградуЈадранкиЈовановић.
НасвечаностиодржанојупросторијамаМатицеСрп
ске у Новом Саду, примадони Јовановић престижно
признањесууручилидиректорМедиаИнвентаВладо
МаркановићигалеристаипсихологизБеоградаМом
чилоТодоровић.

М.Б.

„ОСКАР ДАНОН“ ЉУБИ ЦИ ВРА НЕШ

Награда„ОскарДанон“
за 2017. годину, коју

НароднопозориштеуБео
граду додељује младом
уметникунаосновупостиг
нутих уметничких резул
тата, а која носи име тог
великана српске музичке
сцене, уручена је мецосо

прануЉубициВранеш4.априла,уочипочеткаопере„Кармен“
укојојјепеваланасловнуулогу.Признање,установљено2011.
године,примилајеизрукув.д.директораОпереНационалног
театраЈанкаСинадиновића.

Р.П.Н.

„ТЕРП СИ ХО РА“ БОЈА НИ ЖЕГА РАЦ 

Првакиња Балета Народног позоришта у Бео
граду Бојана Жегарац Кнежевић, добитница

јеНаграде„Терпсихора“којусвакегодинеповодом
Светског дана игре додељује Удружење професио
налних балетских играча, кореографа и балетских
педагогаСрбије.Једногласнуодлукуоовогодишњем
лауреату донео је трочлани жири који су чинили
Милица Безмаревић, Лидија Павловић Ракочевић
иИваБојовићПетковић.Уобразложењу је,изме
ђуосталог,оцењенодајеБојанаЖегарацКнежевић
као Никија у балету „Бајадера“ Лудвига Минку
са, зрачилаосећајношћу, аликизвајалатоплином,
страственошћуибеспрекорномтехником,дочарав
шибурнимемоцијамаизневеренуљубав.

Р.П.Н.

САВИЋ ГОСТО ВАО У ВАР НИ

Истакнути српски диригент, Дејан Савић, гостовао је
недавноуДржавнојопериизВарне,Бугарска,гдеједири

говао продукцију Пучинијеве последње опере „Турандот“, уз
ХориОркестаровереномиранеоперскекуће.Уоквирусарад
њеизмеђуБеоградаиВарне,начувеномЛетњемфестивалуу
овомецрноморскомграду,ове93.сезонепоредуиграћесеи
Вагнеров „Летећи Холанђанин“, у продукцији Опере Народ
ногпозоришта.РежијуДејанаМиладиновићанасценуЛетњег
театрапренећеИванаДрагутиновићМаричић,аочекује сеи
гостовањесолистаизБеограда.

Р.П.Н.

КОПРО ДУК ЦИ ЈА СА ГРЦИ МА

Народно позориште у Београду, у сарадњи са Национал
ним театром Грчке из Атине спрема Аристофанову

комедију„Плуто“,апремијерајепланираназа13.јулуантич
комтеатрууЕпидаурусу,урежијиНикитеМиливојевића.Тим
поводом,недавнојеугрчкојпрестонициодржанаконферен
ција зановинарекојој јеприсуствоваоиуправникНПДејан
Савић.Представа,којаимаивеликуподршкуМинистарства

културе и информисања
Владе Републике Србије,
после премијере, путоваће
широм Грчке да би у Бео
граддошланаовогодишњи
БИТЕФ у Народном позо
ришту,токомсептембра.

Р.П.Н.
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Рођена у Бео
граду 9. јуна
1947. године
у породици
Радомира и

Јованке Јевтовић, Гор
дана је већ са тринаест
година примљена у хор
КУД „Ђока Павловић“
из Београда. Захваљују
ћилепомгласуиизрази
тој музикалности, она је
врло брзо постала једна
од најбољих вокалних
солисткиња народних
песама у овом познатом
културноуметничком
друштву, као и у бео
градском КУД „Полет“,
певачкој групи „Шума
дија“  Радио Београда и
групи певача „Распевана
Шумадија“  из Мрчаје
ваца. Као солисткиња и
чланица дуа Јевтовић
Стефановић и Јевтовић
Љуботиначестојепеваланарадију,
наступаланателевизијииснимала
грамофонске плоче. Такође, њене
фотографије у ондашњој дневној
штампи најављивале су забавно
музичке ревије које су одржаване
удворанамаКоларчевогнародног

универзитета и Дома синдиката
у Београду, на којима је наступа
ла заједно са Даницом Обренић,
Анђелијом Милић, Дубравком
Нешовић, Живаном Милићем,
БраниславомСимоновићемидру
гим познатим извођачима народ
нихистароградскихпесама.

Упркос многоброј
ним обавезама на естра
ди између 1962. и 1967.
године, Гордана је све
времебилаодличнауче
ницаVIIбеоградскегим
назијеинајбољаученица
професоркесолопевања
ОлгеГрданичкиуМузич
којшколи„Станковић“у
Београду. Учествовала је
сазапаженимуспехомна
школским концертима
на Коларчевом народ
номуниверзитету,каои
на гостовањима Музич
ке школе „Станковић“
у Пољској, 1966. и 1967.
године. Њен дипломски
концерт,одржан22.јуна
1967,оцењенјекаоједан
од најбољих апсолвент
скихвокалнихконцерата
средњошколаца у неко
ликопоследњихгодина.

Била је студенткиња
прве године енглеског језика на
Филолошком факултету у Београ
ду, када је 14. септембра положи
ла пријемни испит на београдској
Музичкој академији и била при
мљена у класу професора Николе
Цвејића, нашег великог оперског

уметника и познатог вокалног
педагога,којијеуњојвећтадапре
познао„певачкибисер“ посебног
сјаја. За све време студирања, она
своје часове соло певања никада
нијепропуштала,понекадје„уска
кала“начасовеколегаизкласекоји
тогдананисудошлинаАкадеми
ју,ачестојеишлаиуЧикаЉуби
нуулицуброј16,гдесустановали
ПрофесорињеговасупругаМари
ца,дабииту„учвршћивалагради
во“.

После успешно одигране уло
геКоштанеуистоименојдрамској
представи Борисава Станковића
на сцени Народног позоришта у
Земуну, 2. новембра 1969, поло
жене солистичке аудиције у бео
градској Опери, 22. јануара 1970,
добијања ангажмана и неколико
мањихулогауовомоперскомтеа
тру, освајања прве награде на VII
Југословенском натјецању младих
музичких умјетника у Загребу, 16.
октобра 1971, и јавног полагања
дипломскогиспитаусалиБеоград
ске филхармоније, 23. марта 1972,
Гордана је прихватила савет про
фесораЦвејићадаоперскопевање
буде њен животни позив. И није
погрешила!

(наставићесе)

ФЕЉ ТОН / ПЕТИ ЧИН - ГОРДАНА ЈЕВТОВИЋ МИНОВ (1) / ПИШЕ ВЛАДИМИР ЈОВАНОВИЋ 

Детињство, школовање, први успеси

Поводом изузетно зна
чајних јубилеја нашег

националног театра и
српске културе – стопеде
сетгодишњице Народног
позоришта (НП) у Београ
ду и стогодишњице Опере
НП у Београду, објавиће
мо у неколико наставака
фељтон Владимира Јова
новићаоГорданиЈевтовић
Минов, првакињи Опере
НП и редовној професор
ки соло певања на Факул
тету музичке уметности
у Београду и Факултету
уметностиуНишу,којаје
својимвеликимкреацијама
насвимјугословенскимина
бројниминостранимопер
скимсценама,супериорним
наступиманаконцертним
подијумимакоднасиусве
ту, као и веома успешним
педагошким резултати
ма,далазначајандопринос
развоју наше музичке кул
туреињенојмеђународној
афирмацији у другој поло
вини20.века.

ФЕЉТОН

Када Небојша Бабић
запева у Народном
позоришту, публи
кареагује скорокао
на фудбалској утак

мци.Онјеомиљени„домаћигост“
београдске Опере. Домаћи, зато
што је Београђанин по рођењу и
местустановања, а гост затошто
је првак Српског народног позо
ришта из Новог Сада. Пре само
тридана,дебитоваојеуулозиДон
Мањифика у опери „Пепељуга“
Ђоакина Росинија, а вечерас га
гледамопоновонаВеликојсцени
Националног театра, у истој уло
зи, али са другом поделом соли

ста, између осталог
изатоштојеонједи
ниДонМањификоу
представи.

„Улога Дон
Мањифика је јако
захтевна,представља
важан део Росиније
вог репертоара, има
три арије, стално се
мењају боје у фра
зама, а сам лик је
врло комплексан.
Певам га први пут,
што је посебан иза

зозов. Сви певачи у представи
морају бити у доброј кондицији,
способнидасваштаураденасце
ни, а да се уз све то чује и свака
нота. У опери учествују и нове
генерације певача, сви заједно
трудили смо се да унапредимо
представуидамојојнештосвоје“.

zz Проzшлеz годиzне,z учеzствоzлаzлиz
стеz уz преzмиzјерzнојz поставzциz
Верzдиzјеzвеzопеzреz„МоћzСудzби
не“z уz Народzномz позоzриzшту,z
тумаzчеzћиzфраzтраzМелиzтоzнеа.z
Тумачио сам Мелитонеа

такође као једини у подели, јер
поред мене нико други није

хтео да се прихвати тих тешких
нота.Мислимдасамтададоказао
да не постоје велике и мале уло
ге, већ само добро и лоше отпе
ване,штопоказујеибуранаплауз
наотворенојсценитокомизвође
ња.Народнопозориштедоделило
ми је и награду за високо умет
ничкодостигнућеуовојулози.

zz ТреzнутzноzстеzиzједиzниzБарzтоzлоz
уz чувеzномz „Севиљzскомz бер
беzриzну“z уz режиzјиz Бориzслаzваz
Попоzвиzћа.z
Борин „Севиљац“ је запра

во друга представа по старости
на репертоару у читавом  регио
ну,амождаишире.Прваје„Буба
у уху“, Југословенског драмског
позоришта, која се изводи четр
десет и пет година, а „Севиљ
ски берберин“ је пуних четрдесет
година на репертоару Народног
позоришта. Поносам сам што
сам део такве историјске пред
ставе. Надам се да ћу и ја носи
тикостимБартола,бар20година,
као што су то чинили моји прет
ходници.

zz НедавzноzјеzуzСНПуzбилаzпра
иzзведzбаz домаzћеz опеzреz z „Попz

Ћираz иz попz Спиzра“,z уz којојz
тумаzчиzтеz ликz попаz којиz
избиzјаzзубzдруzгомz„попи“.
Веомаинтересантноделоком

позитора Дејана Деспића, у коме
тумачим лик Спире. Наше куће

приказанесуубојама,умојојкући,
којаважизапростију,свејеуред
но и све функционише, а у Ћир
инојкући,којаважизагосподску
свејеунереду.Темакојајесвима
позната, а са друге стране тешка
музика,атонална,сатешкимфра
замаивеликимскоковимауинто
нацијама.Алинасвусрећуодлич
ноприхваћенаодстранепублике.
Режију је радила Ивана Драгу
тиновић Маричић, са којом сам
успешносарађиваоираније.

zz zПохађалиzстеzмастеркласzРуђе
раzРаиzмонzдиzја,zаzпроzшлеzгоди
неz настуzпиzлиz стеz саz чувеzнимz
светzскимz теноzромz Плаzсиzдомz
Доминzгомz уz опеzриz „Траzвиzја
та“,zуzМађаzрzској.z
Био сам у прилици, на моје

огромно задовољство, да видим
како изгледају светске звезде на
сцени, и где сам ту ја. Много је
важно за нас певаче, да се што
више сурећемо са великим умет
ницима, попут њих. Доминго је
врхунскипрофесионалац,показао
је да у уметности не постоје гра
нице,његоваенергијанасцении
енергијамузикејевечна.

ДанијелаКнежевићСтевановић

НЕБОЈША БАБИЋ УОЧИ ВЕЧЕРАШЊЕГ ИЗВОЂЕЊА ОПЕРЕ „ПЕПЕ ЉУ ГА“

Не посто је вели ке и мале уло ге

УНародном позори
штуотпеваојебројне

значајнеулогеизсвогфаха:
Фигаро (Фигарова женид
ба), Бартоло (Севиљ
ски берберин), Скарпија
(Тоска), Малатеста (Дон
Пасквале),Мустафа(Ита
лијанка у Алжиру), Мазе
то и Комендаторе (Дон
Ђовани), Тореадор (Кар
мен), Белкоре (Љубавни
напитак), Шонар (Боеми),
Џеронимо (Тајни брак) и
многе друге. У Опери СНП
тумачи и улоге Томског у
„Пиковој дами“, Шарпле
са у „Мадам Батерфлај“,
каоиПаолауопери„Симон
Боканегра“. Такође је и
дугогодишњи члан Позори
штанаТеразијамаиОпере
и театра Мадленианум у
Земуну.
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Данијела Стевановић Кнежевић | Графички уредници: Јован Тарбук, Јелена Ратковић | Редaкција: Бранкица Кнежевић,  Јасмина Урошевић | Сарадници: Милица Зајцев, Вања Косанић, Марија Кнежевић | Фотограф В. Жакнић; 
коришћене фотографије из фонда Народног позоришта, МПУС, личних архива | Припрема и дизајн:  Издавачка делатност Народног позоришта у Београду | Народно позориште у Београду, Француска 3, 11000 Београд |
Маркетинг 2622-180

ВЕЛИКА ДРАМА
драма Синише Ковачевића

БОЕМИ
опера Ђакома Пучинија

СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА ПОВОДОМ ДАНА ПОБЕДЕ НАД ФАШИЗМОМ
у организацији Одбора за неговање традиција  ослобoдилачких ратова Србије
КОНЦЕРТ ПОСВЕЋЕН АЗЕРБЕЈЏАНСКО-СРПСКОМ ПРИЈАТЕЉСТВУ 
И СТОГОДИШЊИЦИ ДЕМОКРАТСКЕ РЕПУБЛИКЕ АЗЕРБЕЈЏАН

МОЋ СУДБИНЕ / са гостима 
опера Ђузепа Вердија
ВЕЛИКА ДРАМА
драма Синише Ковачевића

ГОСПОЂА МИНИСТАРКА
комедија Бранислава Нушића
КАРМЕН
опера Жоржа Бизеа
ОЖАЛОШЋЕНА ПОРОДИЦА 
комедија Бранислава Нушића

ТРУБАДУР 
опера Ђузепа Вердија

АИДА                 
опера Ђузепа Вердија

ОЖАЛОШЋЕНА ПОРОДИЦА 
комедија Бранислава Нушића

ОЖАЛОШЋЕНА ПОРОДИЦА 
комедија Бранислава Нушића, гостује Театар „Фјодор Волков” из Русије

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

БИЗАРНО 
црна комедија Жељка Хубача

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

КЊИГА ДРУГА
драма Бранислава Нушића  

ЖЕНИДБА
комедија Николаја В. Гогоља

ЧЕТ.
19.30

ПЕТ.
19.30

СУБ.
19.30

НЕД.
19.30

СРЕ.
19.00 

ЧЕТ.
19.30

ПЕТ.
19.30

СУБ.
19.00

НЕД.
19.30

ПОН.
19.30

УТО.
19.30 

СРЕ.
19.30

ЧЕТ.
19.30

СУБ.
19.30 

НЕД.
12.00

19.30

ПОН.
19.00

УТО.
19.30

СРЕ.
19.30

ЧЕТ.
19.30

ПЕТ.
19.30

СУБ.
19.00

НЕД.
19.30

ПОН.
19.30

УТО.
19.30

СРЕ.
19.00

ЧЕТ.
19.30

ПЕТ.
19.30

СУБ.
19.30

ПОН.
19.30

УТО.
19.30

УТО.
19.30

СУБ.
19.30

ПОН.
19.30

СУБ.
20.00

03.

04.

05.

06.

09.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

01.

02.

04.

05.

12.

23.

25.

30.

ЧЕТ.
20.30

ПЕТ.
20.30

СУБ.
20.30

НЕД.
20.30

ПОН.
20.30

УТО.
12.00

20.30

СРЕ.
20.30 

ЧЕТ.
20.00

ПЕТ.
20.30

СУБ.
20.30

НЕД.
20.30

ПОН.
20.30

УТО.
12.00

20.30 

ЧЕТ.
20.30

ПЕТ.
20.30

СУБ.
20.30 

НЕД.
20.30

ПОН.
20.30

ЧЕТ.
20.30

ПЕТ.
20.30

СУБ.
20.30

НЕД.
20.30

ПОН.
20.30

УТО.
20.30

СРЕ.
20.30

ЧЕТ.
20.30

ПЕТ.
20.30

СУБ.
20.30

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

17.

18.

19.

20.

21.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

01.

02.

ИВАНОВ
драма А. П. Чехова

КРАЉИЦА МАРГО
балет на музику Горана Бреговића

НАРОДНА ДРАМА
драма Олге Димитријевић
СУМЊИВО ЛИЦЕ 
комедија Бранислава Нушића
СИРАНО 
драма Едмона Ростана
МАЛОГРАЂАНСКА СВАДБА 
драма Бертолда Брехта, гостује Позориште „Стеван Сремац” Црвенка

МАЈ МАЈ

ЈУН

ЈУН

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

ИЗБИРАЧИЦА
комедија Костe Трифковићa
ЧУДО У ШАРГАНУ
драма Љубомира Симовића
ТРАВИЈАТА / са гостом 
опера Ђузепа Вердија
ДАМА С КАМЕЛИЈАМА
драма Александра Диме Сина
ХАЗАРСКИ РЕЧНИК - ЛОВЦИ НА СНОВЕ / ПРЕМИЈЕРА
балет по мотивима романа Милорада Павића, копродукција са Опером и театром Мадленианум

МАРИЈА СТЈУАРТ
драма Фридриха Шилера

ДАМА С КАМЕЛИЈАМА
драма Александра Диме Сина
РОДОЉУПЦИ 
комедија Јована Стерије Поповића  
ДЕРВИШ И СМРТ
Б. М. Михиз / Е. Савин, по роману Меше Селимовића
МАДАМ БАТЕРФЛАЈ / са гостом  
опера Ђакома Пучинија

ПЕПЕЉУГА / са гостом  
опера Ђоакина Росинија
РИЧАРД ТРЕЋИ 
драма Вилијама Шекспира

ЛУЧИЈА ОД ЛАМЕРМУРА / са гостима 
опера Гаетана Доницетија
АНДРЕ ШЕНИЈЕ / ПРЕМИЈЕРА 
опера Умберта Ђордана
АНДРЕ ШЕНИЈЕ 
опера Умберта Ђордана

ЗАВРШНИ ГАЛА КОНЦЕРТ

ЕЛЕКТРА 
драма Данила Киша

ДЕВЕДЕСЕТЕ
драма Горана Миленковића
МИГРАНТИ ЖЕЛЕ БАТАЈНИЦУ
дипломска представа Марка Јовичића, по мотивима И. Хоровица, гостује ФДУ

ДОМ БЕРНАРДЕ АЛБЕ 
драма Федерика Гарсије Лорке

СРПСКА ЛАЈКА
комедија Александра Југовића, НП Кикинда/НП у Београду
КОВАЧИ
комедија Милоша Николића

ДОДЕЛА ЗЛАТНЕ ЗНАЧКЕ
у организацији КПЗС и Министарства спољних послова Републике Србије

ЦАРСТВО МРАКА
драма Лава Н. Толстоја

ЖЕНСКИ ОРКЕСТАР
комедија Жана Ануја

БОЛИВУД / ПРЕТПРЕМИЈЕРА
ауторски пројекат Маје Пелевић
БОЛИВУД / ПРЕМИЈЕРА
ауторски пројекат Маје Пелевић

БОЛИВУД 
ауторски пројекат Маје Пелевић
СТАКЛЕНА МЕНАЖЕРИЈА
драма Тенесија Вилијамса

ВАЖНО ЈЕ ЗВАТИ СЕ ЕРНЕСТ
комедија Оскара Вајлда 

БАНОВИЋ СТРАХИЊА
драма Б. М. Михиза, гостује Народно позориште из Приштине
ФРЕНКИ И ЏОНИ
романтична комедија Т. Мек Нелија, НП у Београду и НП Сомбор

ДЕВЕДЕСЕТЕ
драма Горана Миленковића

ПРОМОЦИЈА РОМАНА „ЖИГ”
аутора Драгана Гаге Поповића

КОНЦЕРТ ХОРА COLLEGIUM VOCALE BERN
под покровитељством Амбасаде Швајцарске у Београду

СЛИКЕ ИЗ ЖИВОТА ВЛАДИКЕ НИКОЛАЈА ВЕЛИМИРОВИЋА
драма Љубомира Ранковића, гостује Центар за културу Раковица

ВИКТОР ИЛИ ДЕЦА НА ВЛАСТИ
црна комедија Рожеа Витрака, гостује Народно позориште „Стерија”, Вршац

СЦЕНСКО-МУЗИЧКА ПОЕМА У СЛАВУ ЖЕНСКОГ СРЦА
  

КРАЉИЦА МАРГО
балет на музику Горана Бреговића

ДОДЕЛА НАГРАДЕ „ЖАНКА СТОКИЋ”

ДОГАЂАЈИ - ВЕЛИКА СЦЕНА
ГОСТОВАЊА 

ДОГАЂАЈИ - СЦЕНА „РАША ПЛАОВИЋ”

05.05.
09.05.
10.05.

12.05.
16.05.

19.05.

23.05.
24.05.
25.05.
26.05.
30.05.
01.06.
04.06.
12.06.
23.06.
30.06.

БОЕМИ - Снежана Савичић Секулић, сопран (први пут у улози Мими)
СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА ПОВОДОМ ДАНА ПОБЕДЕ НАД ФАШИЗМОМ
КОНЦЕРТ ПОСВЕЋЕН АЗЕРБЕЈЏАНСКО-СРПСКОМ ПРИЈАТЕЉСТВУ И СТОГОДИШЊИЦИ 
ДЕМОКРАТСКЕ РЕПУБЛИКЕ АЗЕРБЕЈЏАН
МОЋ СУДБИНЕ - гостују диригент Јакопо Сипари ди Пескасероли и сопран Марија Папајоану (у улози Леоноре) 
ТРАВИЈАТА - гостује сопран Евгенија Јеремић (у улози Виолете); Драгутин Матић, баритон (први пут у улози Жермона); 
први пут диригује Стефан Зекић
ХАЗАРСКИ РЕЧНИК - ЛОВЦИ НА СНОВЕ / ПРЕМИЈЕРА - балет у режији Ливије Пандур, кореографији Роналда 
Савковића, музика: Мирослав Бако, копродукција: Народно позориште у Београду и Опера и театар Мадленианум
ТРУБАДУР - Љубодраг Беговић, баритон (први пут у улози Грофа Луне)
ВИКТОР ИЛИ ДЕЦА НА ВЛАСТИ - гостује Народно позориште „Стерија”, Вршац
ДОДЕЛА НАГРАДЕ „ЖАНКА СТОКИЋ”
АИДА - Јелена Радовановић, сопран (први пут у улози Аиде); Александра Ангелов, мецосопран (први пут у улози Амнерис)
МАДАМ БАТЕРФЛАЈ - гостује Бинг Бинг Ванг, сопран (у улози Ћо Ћо Сан)
ПЕПЕЉУГА - гостује Драгана Поповић, мецосопран (у улози Ангелине)
ОЖАЛОШЋЕНА ПОРОДИЦА - гостује Театар „Фјодор Волков” из Русије
ЛУЧИЈА ОД ЛАМЕРМУРА - гостује Клер Кулен, сопран (у улози Лучије) и Алберто Газале, баритон (у улози Енрика)
АНДРЕ ШЕНИЈЕ / ПРЕМИЈЕРА - опера Умберта Ђордана
ЗАВРШНИ ГАЛА КОНЦЕРТ

06.05.
08.05.
10.05.
15.05.
15.05.

17.05.
25.05.

МАЛОГРАЂАНСКА СВАДБА - гостује Позориште „Стеван Сремац” Црвенка
ПРОМОЦИЈА РОМАНА „ЖИГ”аутора Драгана Гаге Поповића
КОНЦЕРТ ХОРА COLLEGIUM VOCALE BERN
ДОДЕЛА ЗЛАТНЕ ЗНАЧКЕ
СЦЕНСКО-МУЗИЧКА ПОЕМА У СЛАВУ ЖЕНСКОГ СРЦА - посвећено Десанки Максимовић и 
Јелени Јовановић Жигон
 СЛИКЕ ИЗ ЖИВОТА ВЛАДИКЕ НИКОЛАЈА ВЕЛИМИРОВИЋА - гостује Центар за културу Раковица
БОЛИВУД / ПРЕМИЈЕРА - ауторски пројекат Маје Пелевић

09.05.
16.05.
21.05.
23.05.
27.05.
31.05.
31.05.
05.06.

ПРАХ - Студентски град
СУМЊИВО ЛИЦЕ - Чачак
ОЖАЛОШЋЕНА ПОРОДИЦА - Панчево
ЦАРСТВО НЕБЕСКО - ЕПИКА БАЛКАНИКА - МНТ Фестивал, Скопље
ЦАРСТВО НЕБЕСКО - ЕПИКА БАЛКАНИКА - Стеријино позорје, Нови Сад
ЦАРСТВО НЕБЕСКО - ЕПИКА БАЛКАНИКА - СНГ, Љубљана
ЖЕНЕ У D-МОЛУ / ДУГА БОЖИЋНА ВЕЧЕРА - Интернационални балетски фестивал у Брну, Чешка Република
СУМЊИВО ЛИЦЕ - Фестивал народних театара, Подгорица

САВА ЦЕНТАР
14.05.  ТОСКА, опера Ђакома Пучинија, гостују диригент Алберто Веронези, сопран Паолета Мароку, 
              тенор Дарио ди Вјетри, баритон Алберто Газале, гости из Италије, у 19.30 часова 

ОПЕРА И ТЕАТАР МАДЛЕНИАНУМ
09.05.  ДОН ЂОВАНИ, опера Волфганга Амадеуса Моцарта, у 19.30 часова
24.05.  ХАЗАРСКИ РЕЧНИК - ЛОВЦИ НА СНОВЕ / ПРЕМИЈЕРА - балет у режији Ливије Пандур,  
              кореографији Роналда Савковића, музика: Мирослав Бако
              копродукција: Народно позориште у Београду и Опера и театар Мадленианум, у 19.30 часова


