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ИЗДАЈЕ НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ У БЕОГРАДУ

Балет „Хазарски реч
ник–Ловцинаснове“,
по мотивима рома
на Милорада Павића,
премијерно је изведен

19. маја на Великој сцени, у коре
ографији Роналда Савковића и
режијиЛивијеПандур.

Овај једночини балет, уједно,
представљаиомажчувеномслове

начкомиевроп
ском позори
шном редитељу
Томажу Панду
ру (19632016)
који је драм
ску представу
„Хазарски реч
ник“ поставио
2002. године на
сцени београд
ског Сава цен
тра.

Изтогпозо
ришног комада, у тиму су сада,
осим Савковића и Ливије Пандур,
и наша чувена балерина и корео
графкињаСоњаВукићевић,којаје,
после24године,поновонаступила
на сцени свог некадашњег матич
ногтеатра.

У овој „фантазмагоријској и
метафоричној поеми преведеној у
покрет“,улогесуостварилииСања

Нинковић, Милица Јевић Дрнда
ревић, Тијана Шебез, Олга Олћан,
ЉиљанаВелимиров,МајаСтојаков,
Мина Радаковић, Дејан Коларов,
ТејлорКлоу,ДејвидБуфон,Милош
Живановић, Марко Луци, Никола
БјанкоиРемиБијонс.

Ауторскумузику,специјалноза
овајбалетскипројекат,компоновао
је Мирослав Бако, сценографију је

креирала кућа за
дизајн и концеп
туалну уметност
НУМЕН, кости
мографкиња је
Ангелина Атла
гић, а дизајнер
светлаЈашаКоце
ли.

Одушевљена
публика поздра
вилајеовацијама
и бурним апла
узом комплетан

уметничкитимзанадахнутоизво
ђење овог модерног балета чији је
предложак препун симбола и без
граничних могућности за покрет,
телоивизуелнеефекте.Шестдана
касније,25.мајасличнаатмосфера
виђена је и на премијери мјузикла
„Боливуд“.

(опширнијеначетвртојстрани)
Р.П.Н.

ОВАЦИЈЕ НА ПРЕМИЈЕРАМА: „ХАЗАРСКИ РЕЧНИК – ЛОВЦИ НА СНОВЕ“ И „БОЛИВУД“

Магична поема преведена у покрет 

„Хазар ски реч ник – Лов ци 
на сно ве” прва је у низу пре
ми је ра који ма се обе ле жа ва 
вели ки јуби леј – 150 годи на 
Народ ног позо ри шта у Бео
гра ду. Пред ста ва је ура ђе на 
у копро дук ци ји са Опе ром и 
теа тром Мадле ни а нум, у 
којем је пре ми је ра, тако ђе 
са вели ким успе хом, одр жа
на 24. маја.
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ИНТЕР ВЈУ | НИКИ ТА МИЛИ ВО ЈЕ ВИЋ, РЕДИ ТЕЉ АРИ СТО ФА НО ВЕ

Свет, у сушти ни, оду век

У МУЗЕЈУ ОТВОРЕНА ИЗЛОЖБА „ОДЕТА И ОДИЛИЈА – БЕЛИ И ЦРНИ

Комплексне улоге за које

Изложба „Одета и
Одилија – Бели
и Црни лабуд на
сцени Народног
позоришта у Бео

граду“, ауторке Милене Јауковић,
отворенаје19.мајауМузејуНарод
ногпозоришта.

Поставка представља своје
врсни омаж нашим најзначајни
јим балетским уметницама, као и
гошћама Националног театра из
целог света које су интерпретира
леулоге ОдетеиОдилије убалету
„Лабудово језеро“. Такође, овом
изложбом, Народно позориште
обележавадвавекаодрођењакоре
ографа Маријуса Петипа, аутора
антологијских балетских остваре
ња класичног балетског наслеђа,
одкојихуправо„Лабудово језеро“

свакако представља најпрепозна
тљивијеинајпрослављенијеоства
рење.

Обраћајући се бројним посе
тиоцима који су дошли на отва

рањеовеизложбе,уоквирумани
фестације„Ноћмузеја“,управник
Дејан Савић је, између осталог,
подсетио да је „Лабудово језеро“
најпопуларнији и публици нај
занимљивији балетски наслов у
Народномпозоришту.

Oн је захвалио ауторки изло
жбе и свим осталим сарадници
ма „што су се потрудили да ова
поставканавремеугледасветлост
дана“,потомв.д.директораБалета
КонстантинуКостјуковуидирек
тору Музеја Драгану Стевовићу
што нас, како је рекао, редовно
затрпава добрим и интересант
нимдогађајима.

Говорећи о „Лабудовом језе
ру“, Костјуков је оценио да тај
наслов представља „химну за
балетскууметност“.

Протокол о дуго
рочној сарадњи
између Народног
позоришта у Бео
градуиНационал

ногтеатраГрчкеизАтине,којису
уоктобрупрошлегодинеусрпској
престониципотписалиуправници
Дејан Савић и Статис Ливатинос,
биће ускоро и званично „оверен“
првом копродукцијском предста
вом.РечјеоАристофановојкоме
дији„Плуто“,којаћеуадаптацијии
поставци једног од најзначајнијих
српских редитеља средње генера
цијеНикитеМиливојевићапреми
јернобитиодиграна13.јулаучуве
ном античком театру Епидаурусу
наПелопонезу.Овоизвођењебиће
одржано у оквиру престижног
„Атинског фестивала“, након чега
ћепредставапутоватиширомГрч
кедабиуБеоград,наВеликусцену
Народногпозориштастиглатоком
септембра, као део овогодишњег
52.БИТЕФа.

zz „Плуzто“zје,zбарzуzнекимzнашимz
оквиzриzма,z готоzвоz непоzзнатz
комад.z Штаz васz је,z наравzноz уz
једzномz уметzничzкомz смиzслу,z
испроzвоzциzраzлоzдаzмуzсеzпосве
тиzтеzбашzуzовомzтреzнутzку?
Једанодразлогазаштоје„Плу

то“ код нас готово непознат Ари
стофанов комад огледа се, пре
свега,учињеницида јетекнедав
но преведен на српски језик. То
је, заиста одлично, урадио Дејан
Ацовић...такода,сходнотоме,ни
међугрчкимбоговимаПлутоније
некиоднамапознатијих.Тојеврло
занимљиво,измеђуосталог,избог
тогаштосенанеки начин радио

најмоћнијемБогуовепланете.Јер,
међуразнимобиљемкојепредста
вља,Плуто је,наиме,ибогновца.

Један од ликова ове комедије, у
једном тренутку, док му се удва
ра,каже:„Свезбогтебедешавасе
на овом свету… Због тебе су све
вештинештојеизнашаољудскиум
…тебесејошникозаситионије.’’

zz Чиниzсе,zскоzро,zневеzроzватzнимz
даzјеzовоzнапиzсаzноzпреzвишеzодz
2000zгодиzна…
КадасуЏулијанаБека,оснива

ча чувеног „Ливинг театра“ пита
ли зашто је за почетак рада свог
авангардног позоришта изабрао
„Антигону“, једантакостари,кла
сичантекст,онјеодговориодане
знанизаштасавременијеодантич
кихкомада.Дакле,постојеписции
текстовикојићеједноставнобити
актуелнизаувек,јерумногимства
римаовајсветусуштинифункци

Хаџи Ненад Мари чић 
ће тума чи ти уло гу 

Хоро во ђе, а све оста ле роле 
пове ре не су грч ким глум
ци ма. Хор ће бити саста
вљен од девет умет ни ка 
из Народ ног позо ри шта и 
они ће има ти вео ма спе ци
фи чан музич ки зада так. 
Кости мо граф је Мари
на Вука со вић Меде ни ца, 
тако ђе из Народ ног позо
ри шта, сце но гра фи ју ради 
Кени Мекла лен, а музи ку 
Анге лос Три јан да фи лу.

ГАЛА КОН ЦЕРТ ЗА КРАЈ СЕЗО НЕ

Поводом завршет
ка 149. сезоне у

Народном позоришту,
усуботу30.јуна(20,00)
на Великој сцени биће
одржан традиционал
ни оперски Гала кон
церт. На програму ће
битиувертире,хорови,
аријеидуетиизпозна

тихoперакојесунајвећимделомзаступљененаредовномрепер
тоаруНационалногтеатра.УзОркестариХорОпере,наступиће
првациисолистиОпереНародногпозориштауБеограду

Р.П.Н.

ПОЧЕ ЛЕ ПРО БЕ „БАЛ КАН СКОГ ШПИ ЈУ НА“

Прва читаћа проба представе „Балкански шпијун“, по
текстуДушанаКовачевићаиурежијиТатјанеМандић

Ригонат,одржанаје28.мајаупробнојсали.Премијерајепла
нирана за 1. октобар на Сцени „Раша Плаовић“, а у подели

су Љубомир Бандовић
(Илија Чворовић), Нела
Михаиловић (Даница
Чворовић), Душанка
Стојановић Глид (Ђура,
Илијина сестра близна
киња), Катарина Марко
вић (Соња Чворовић),
Милутин Милошевић

(Подстанар)иВањаМилачић(Радиоспикерка).Уауторском
тимусуиБранкоХојник(сценограф),ИванаВасић(кости
мограф),ИренаПоповићДраговић(композитор),дрЉиља
наМркићПоповић(лектор),АнђелијаТодоровић(стручни
сарадник за сценски покрет) и Балша Ђого (режија видео
материјала).Ковачевићјеовусатиричнуфарсу,којаговорио
односувластиипојединца,написао1983.године.

Р.П.Н.

УСПЕХ САВИ ЋА У БУКУ РЕ ШТУ

Маестро Дејан Савић, протеклог
викенда јеборавиоуБукурешту,где

једириговаоуРумунскојнационалнојопе
ри.Онје,заједносаизврсниммладимсоли
стима, хором и оркестром, извео Пучини
јеву мелодраму „Боеми“, пред препуном
двораном. Огромном успеху ове предста
ве допринела је и промишљена и интере
снатна режија, као и чињеница да је наш
диригентвеомаомиљенуметникуглавном
градуРумуније,гдесевраћавећтрећипут
ове сезоне. Представи су присуствовали и
представнициамбасадеСрбијеуРумунији,
отправникпословагђаЈеленаЧукићМатић
игђаДубравкаЂуришић,првисаветник.

Р.П.Н.

МИЛА НО ВИЋ НА EURO PEAN TALKS-u

Драматург Народ
ног позоришта

у Београду Славко
Милановићучествовао
јенедавнонаEuropean
Talks,циклусуразгово
ра о актуелним дога
ђањима у европском
позоришту које орга

низује Драматен (Краљевско драмско позориште) у Сток
холму. На првој јавној сесији (прошле године одржани су
„пилот“разговори–самозаансамблДраматена),осимМила
новића,говорилисудраматургНационалногтеатраизСолу
на и генерална секретарка театарске асоцијације Митос21
Ифигенија Таксополу и позоришна критичарка из Москве
МаринаДавидова.

Р.П.Н.
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Музеј Народног позоришта у Београду. Tел: 328 44 73

ЈУН 2018.
ИЗЛОЖБЕ

• ПРВА ПОСТАВКА 
аутор Зорица Јанковић

• ИЗЛОЖБА 
Одета и Одилија – Бели и Црни лабуд

на сцени Народног позоришта у Београду
Аутор Милена Јауковић 

функ ци о ни ше идентично

треба имати храброст

КОМЕ ДИ ЈЕ „ПЛУ ТО“, УОЧИ ПРЕМИЈЕРЕ У ЕПИДАУРУСУ

ЛАБУД НА СЦЕНИ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА У БЕОГРАДУ“

онише одувек на исти начин, па
је тако, између осталог, подељен
на богате и сиромашне. Богати,
наравно, желе да остану богати и
радесвештојеуњиховојмоћида
својебогатствоувећају.Такојеоду
векбилоибиће,ништасетуније
променило, нити хоће. Плуто је
и даље покретач свега на свету, а
разни„економскиинтереси“одре
ђујусве,какоувремеАристофана,
такоиданас.

zz Основzнаz идеzјаz вашеz поставzкеz
бићеzусмеzреzнаzуzтомzправzцу?
Једноодмојихвећихчуђења,и

тогодинама,јесуразнелистебогат
ства,којесвременанавремеможе
модапронађемоуновинама.Увек
самизновазапањенчињеницомда
јенекихотприликестотинакљуди
богатије од скоро читаве плане
те?!И,наравно,дасеондапитате:
„какав јеово,уопште,свет”?Ари
стофанјеписаосвојукомедијукао
својеврсну сатиру на политичке
прилике у Атини, у његово вре
ме. Мислим да са истим мотивом
радимо и данас представу, једино
штојеАтинасадачитавсвет,или,
још тачније могли би рећи Бал
кан, с обзиром да је то наше уже
подручје. У сваком случају, Грчка
иСрбијасукаолицеиналичјена
ситномновчићуПлута.

zz Глаzваzилиzписмо?
Нама је свеједно. Наша улога

у овој вечито савременој „свет
скојкомедији“немењасемного.
МисмокаоРозенкранциГилден
стерн,краљевимасмоувекмање
вишеисти.

zz „Плуzто“z ћеz битиz извеzденz уz
оквиzруz Атинzскогz фестиzваzла,z
једzногz одz најzвеzћихz иz најzзна
чајzниzјихz европzскихz летzњихz
кулzтурzнихzдогаzђаzја,zкојиzрас
поzлаzжеzиzнајzлепzшимzпозоzри
шнимz сцеzнаzма,z укљуzчуzјуzћиz иz
Епиzдаzуzрус,zуzкојемzсуzсе,zизме
ђуz остаzлог,z извоzдиzлеz одеz уz
вреzмеzДиоzниzзиzјеzвихzсвеzчаzно
сти,zаzкасниzјеzтраzгеzдиzје,zкоме
диzје,zсатирzскеzигре…
Убеђен сам да не постоји

нико из овог нашег позоришног

света, коме премијера у Епидау
русу не би представљала нешто
изузетно.Тоје,бездилеме,једин
ствено позоришно место, а за
позоришне људе овде у Грчкој

нештокаоАкропољ,светилиште.
Посебно ме узбуђује чињеница
да ће глумци те исте реченице,
настале пре више од две хиљаде
година, изговарати поново баш
на истом месту где су и настале,
у Епидаурусу. Чини се, као да се
ради о некаквој временској кап
сулиукојој,увексаистимпору
кама,путујемокрозвреме.

zz Овомz предzстаzвомz бићеz озва
ниzченzиzпочеzтакzсарадzњеzдвеz
веоzмаz знаzчајzнеz нациzоzналzнеz
позоzриzшнеzкуће?
Годинамасамвећимаожељу

да спојим позоришта наше две
земље. То ми се некако чини
ло и природним с обзиром да
живим између Атине и Београ
да, али се увек нешто дешавало
што јеодлагалотајсусрет;изме
ђу осталог, и сам Плуто је доста
квариотепланове.Најзад,неким
срећним околностима, ствари су
се напокон склопиле. Прво смо
имали један сусрет у Београду
између управника националних
позоришта Савића и Ливатино
са,иидејао сарадњи јеобостра
ноприхваћена.Потомје,упосету
грчкој министарки културе, која
јеиначеглумицаикојупознајем
већ дуги низ година, дошао наш
министаркултуре,ионоштосмо
започели на нивоу позоришта
добилојејошчвршћиоблик.Ова
сарадња између два национална
позориштаседешавапопрвипут
иутомсмислу је сигурноважан
догађај,алионоштојојдајепосе
банзначајмислимдајепресвега
премијерауЕпидаурусу.

МикојанБезбрадица

У вели чан стве ном Епи
да у ру су, са гле да ли

штем усе че ним у брдо, 
које при ма више од 12.000 
гле да ла ца, данас насту па
ју само вели ка ни музи ке и 
позо ри шта из целог све
та. У том нај а ку стич
ни јем свет ском позо ри
шту, сва ки гле да лац може 
савр ше но да чује шта се 
деша ва на бини, без обзи
ра на то где седи. Чак и 
звук малог камен чи ћа, 
који се испу сти у цен тру 
позор ни це, јед на ко добро 
ће чути сва ки гле да лац, на 
сва ком седи шту, неза ви
сно од тога да ли се нала зи 
у првом или послед њем, 53. 
реду овог чуве ног антич
ког амфи те а тра.

Он је истакао да је тај балет
„сам по себи, генијално урађен,
какоодстранекомпозитора,тако
иодстранекореографа“.

„Безобзиранато
штојеречокласич
ној представи, то је,
према мом мишље
њу, најмодернији
и најсавременији
балет који ће икад
да буде постављен“,
рекаојеКостјуков.

Означајуиисто
рији овог чувеног
балетског наслова,
говорили су и Дра
ган Стевовић, као и
ауторка Милена Јау
ковићкојајеистакла
даизложбупосвећу

је„самимиграчима“.
„Како изгледа играти Одету

и Оделију, ја не знам, јер о томе,
само и једино, могу да говоре

балерине које су имале ту срећу,
могућност,храброст,накрајукра
јева,ипетљудасеупустеуинтер
претацију тако сложених улога“,
казалајеЈауковићевакојусупри
сутни поздравили дуготрајним и
бурнимаплаузом.

Осим фотографија, изложени
су оригинални програми, дело
ви костима; оригиналне афише
(кастинглисте)сапремијера,ски
цеоригиналнихкостимаисцено
графије из 1951. и 1970. године.
Поставкаћебитиотворенадосре
динеоктобра.

Балет„Лабудовојезеро“изво
ди се у Народном позоришту у
Београду скоро без прекида од
1925.године,адосадајебилопет
кореографскихпоставки.

М.Б.

БАЛЕТ НА ФЕСТИ ВА ЛУ У БРНУ

Представа „Жене у дмолу“/
„Дуга божићна вечера“ изве

денајесавеликимуспехом31.маја
у оквиру главног програма Интер
националног балетског фестивала
„Dance Brno 100“, у Чешкој Репу
блици. На тој манифестацији, која
ће од 23. маја до 16. јуна окупити
најзначајније играчке продукције
из региона, осим Балета Народног
позоришта у Београду, наступиће
и балетске компаније из Љубља
не, Загреба, Варшаве, Прага, Лаво
ва, Будимпеште и Беча. Представа
„Жене у Д молу“/ „Дуга божићна
вечера“, коју чине два једночина
балетанамузикуЈоханаСебастијанаБахаиАнтонијаВивал
дија, премијерно је изведена 25. октобра 2016. године на
Великој сцени, а кореографију, режију, концепт и либрето
потписао је један од водећих кореографа данашњице Раду
Поклитару.

М.Ђ.

УМЕТ НИЧ КА СЛИ КА ЗА ЈУБИ ЛЕЈ

Сликар и
моза и

чар из Бео
града Сне
жанаБекрић
поклонила
је Народ
ном позо
ришту свој
рад – умет
ничку сли
куНационалногтеатра.Оригиналноауторскодело,рађено
у техници уље на платну, чије су димензије 80x100 санти
метара,примиојеуправникДејанСавић.ГоспођаБекрић,
која је слику поклонила поводом 150 година од оснивања
Народног позоришта, казала је да јој је та установа “оду
векпредстављалаинспирацијуипрозорусветуметности”.
УимеКућеилично,СавићјеуметнициуручиоЗахвалницу
Народногпозоришта.

Р.П.Н.

КОНЦЕРТИ – ФМУ у Музеју
5. 6 | 18.00
Соња Марјановић, виолончело
Вук Оваскаинен, виолончело 

7. 6 | 18.00  
Солистички концерт 
Јована Вићентијевић, флаута 

КОНЦЕРТИ
18. 6 | 18.00
Солистички концерт 
Јована Јовановић, флаута 
Љиљана Сарић, контрабас 

19. 6 | 18.00
Trio Luminoso
Милица Ковачић (флаута)
Ива Станић (обоа)
Марко Богдановић (клавир)

ОТВОРЕНА ВРАТА
23. 6| 12.00
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опером, Лонгбороу опером, Чел
си опером и Енглеским камерним
оркестром,ПолитеатромуПекин
гу,грузијскомДржавномОпероми
БалетомуТбилсију,Националном
оперомЈерменијеуЈеревану,Наци
оналном опером Литваније, СНГ
изЉубљане,ХНКизЗагреба,СНП
уНовомСаду...

zz Радzњаz опеzре,z базиzраzнаz наz
истоzријzскимz чињеzниzцаzма,z
смеzштеzнаz јеz уz оквиzреz Фран
цуzскеzревоzлуzциzје,zаzњенzглав
ниz ликz јеz Шениzје,z песникz
кратzкогz иz траzгичzногz живоzта.z
Његоzваz судzбиzнаz инспиzриzса
лаz јеz Луиzђиzјаz Илиzкуz даz напи
шеzлибреzтоzнаzосноzвуzкојегzјеz
Ђорzдаzно,z „последzњиz итаzли
јанzскиz вериzста“,z комzпоzноzваоz
ефектzноz музичzкосценzскоz
дело.zПоzчемуzјеzоноzинспиzра
тивzноzзаzвас,zкаоzдириzгенzта?
„Андре Шеније“ је опера која

дефинитивноимаједнуоднајзах
тевнијих партитура. Ђордано је у
њој достигао врхунски квалитет
у оркестрацији користећи бројне
могућностиодсвакогсолоинстру
мента,а,такође,написаојеигени
јалну линију за певање. Диригент
неможедапожелиништабољеод
тога.Кадгоддиригујемовуоперу,

Послевеликогуспе
ха са ауторским
пројектом „Моје
награде“ према
истоименој књи

зи Томаса Бернхарда, урађеном
заједно са Слободаном Бешти
ћем, а који се и даље изводи на
Сцени„РашаПлаовић”,призната
драмска списатељица и редитељ
каМајаПелевић,наистомместу,
поставила је још један комад по
сопственомтексту.Речјеомјузи
клу „Боливуд”, (ово је први пут у

150годишњојисторијидаНарод
нопозориштеиманарепертоару
тајсценскижанр)којисенадухо
витначинбавиСрбијомданасиз
перспективе радника у култури.
Одличнаглумачкаекипа(Милош
Ђорђевић,ЈеленаЂокић,Данијела
Угреновић, Сузана Лукић, Павле
Јеринић и Бојана Ђурашковић)
на маестралан начин, уз овације
публике,крозбајковитуутопијуо
доласкуБоливудаунашекрајеве,
испричалајепричуосвиманамаи
наштасмосвеспремникаданам
сенудибољабудућност.

Радња комада, премијерно
изведеног 25.маја, почиње у тре
нутку када у мали град на грани
ци долази боливудски продуцент
који жели да у бившој фабрици
„Младост”,којајесадапозориште,
отвори студио и пружи прилику
глумцима,аисвимдругимљуди
ма у том месту да добију улогу у
боливудскомспектаклу.

„Та изненадна вест је узбуди
ла глумце из позоришта који су
одлучили да продуценту направе
приредбу и тиме повећају шансе
за улоге у будућем боливудском
спектаклу. Град је опет уједини

ла заједничка идеја и колективни
ентузијазам, алиживоткоживот
пунјенеочекиванихобрта”,каже
МајаПелевић.

Према њеним речима, дола
зак Боливуда тако постаје повод
запричуокрахуиндустрије,ксе
нофобији,дивљојприватизацији,
лажним световима, а све то кроз
песмуиигруподслоганом„‘леба
аконемају,дајтеимколаче”.

„ТакоБоливуд,каоиндустри
ја забаве и среће, постаје место
ескапизма и повод за удружива

ње, солидарност и слогу, вредно
сти које смо заборавили у овом
посткомунистичком, транзици
оном, апсурдном времену у коме
живимо.Истотакопринуђенида
заборавимо своју прошлост и да
прихватимо све што нам се нуди
доводи нас у једну инфантилну
позицијуизкојејејакотешкоиза
ћи. Како лепо каже Борис Буден

у књизи ‘Зона преласка’. О кра
ју посткомунизма: У чуд но ва том 
све ту пост ко му ни зма, демо кра
ти ја је исто вре ме но и циљ којем 
се тежи и изгу бље ни обје кат. Тако 
се ‘деци кому ни зма’ поглед у бољу 
будућ ност отва ра још само из 
нека кве мелан хо лич не пер спек ти
ве.(…) У посткумунизму питање
будућности слови као питање на
које је одговор већ дат. Али ни
питање прошлости више нема
смисла. Од ‘деце комунизма’ не
очекује се да имају сазрелу свест

о комунистичкој
прошлости. Упра
востогасупретво
рена у децу да се
небимогласећати
прошлости”, сма
тра Маја Пелевић,
добитница награда
„Борислав Михај
ловић Михиз” за
драмско стварала
штво, „Слободан
Селенић” за нај
бољу дипломску
драму, Стеријине
награде…

Кореограф је
ИгорКоруга,сцено
графИгорВасиљев,
костиме је урадила
Марина Вукасовић
Меденица,амузику
Ања Ђорђевић која
кажедајој јеМајин
паметни, духовити
илуциднитекстбио
веома инспирати
ванзарад.

„Прошетала сам се кроз хим
не,маршеве,музикузаприредбе,
баладе, кабаре. Од самог почет
кабило јемногорадостинапро
бама. Смејала сам се и уживала.
Цела екипа је веома духовита”,
кажекомпозиторкаидодајекако
јеубеђенадабисеимонтипајто
новци радовали једној оваквој
представи.

Коруга је указао да му је увек
биоизазовдарадисаљудимакоји
немају стриктно дисциплинова
наиграчкателаизаторазличито
приступајупокрету.

„Такође, веома ми је инспи
ративнодавидимкакосеодређе
ниплесовисавладавајуиусвајају.
Такође смо прошетали кроз раз
не врсте игре, класичне и савре
мене, а у раду са глумцима није
било препрека. У овој представи
покрет парира језику или га пра
ти, коментарише. То ми је било
занимљиво”,истакаојеон.

Ликовиупредстависудепер
сонализовани, немају лична име
на, него функције као што су
првакиња,младаглумица,дирек
торкапозоришта...

Р.П.Н.

Најпознатије дело
италијанскогком
позитораУмберта
Ђордана (1867
1948) „Андре

Шеније“,послепаузеодчетиридеце
није, поново ће постати део редов
ног оперског репертоара Велике
сцене.Премијером23.јунаипрвом
репризом, два дана касније, дири
говаће италијански маестро богате
интернационалнекаријереЂанлука
Марћано. Овај уметник посебног
сензибилитета и енергије, још као
петогодишње чудо од детета, сви
рајући клавир, освајао је награде
на националним и међународним
такмичењима за младе музичаре
ивећодтадапочеоједанаступау
чувеним оперским и концертним
дворанама широм света. Музичку
академију је завршио у Фиренци
код маестра Пјернарциса Масија,
а каријеру је започео наступима у
најважнијимиталијанскимкућама
и фестивалима. Честим ангажо
вањима у свету, учврстио је везе
и са оперским кућама у Минску,
Овиједу, Москви, Прагу, Сасарију,
у Великој Британији са енглеском
Националномопером,ГранџПарк

„БОЛИВУД“, ПРВИ МЈУ ЗИ КЛ НА РЕПЕРТОАРУ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА

Комич на бај ко ви та уто пи ја

„Ања и ја смо желе ле да 
истра жи мо мју зикл, тај 
инте ре сант ни жанр, који 
нуди раз не могућ но сти. 
Про цес рада је био диван, 
глум ци су се пот пу но укљу
чи ли, као да сам има ла сво
ју тру пу, а не да сам ради
ла у инсти ту ци о на лом 
позо ри шту. Цео аутор ски 
тим је уче ство вао у раз
ра ди иде ја, тако да је ова 
пред ста ва јед на врста 
колек тив ног чина. Бави ли 
смо се темом која нас све 
инте ре су је, Срби јом данас 
из пер спек ти ве рад ни ка у 
кул ту ри”, каже Маја Пеле
вић.

ИНТЕРВЈУ|ЂАНЛУКА МАРЋАНО, ДИРИГЕНТ НАЈПОЗНАТИЈЕ ОПЕРЕ УМБЕРТА ЂОРДАНА

„Андре Шеније“ је право ремек-дело

Режи ја је пове ре на Ђан
до ме ни ку Вака ри ју, 

тако ђе госту из Ита ли
је, а у поде ли су Душан 
Пла зи нић/ Јан ко Сина
ди но вић/ Алек сан дар 
Дој ко вић (Андре Шени
је), Мио драг Д. Јова но
вић/ Дра гу тин Матић/ 
Вук Зекић (Жерар), Ана 
Руп чић/ Јасми на Трум
бе таш Петр о вић/ Алек
сан дра Ста мен ко вић 
Гар си ја/ Јеле на Радо ва
но вић (Мада ле на де Коа
њи), Алек сан дра Анге лов/ 
Љуби ца Вра неш/ Ната
ша Рашић/ Свје тла на 
Ђокић (Бер си), Дубрав ка 
Фили по вић/ Тама ра Нике
зић/ Ива на Жива ди но
вић (Кон те са де Коа њи), 
Мар ко Пан те лић (Фла
вил), Миха и ло Шљи вић 
(Мати је), Сини ша Радин/ 
Милан Мла де нов (Аба те/ 
Опат), Дар ко Ђор ђе вић/ 
Сини ша Радин/ Милан 
Мла де нов (Енкро а јабл), 
Вук Матић/ Миха и ло 
Шљи вић (Руше), Све то 
Кастра то вић/ Миха и ло 
Шљи вић (Шмит), Ната
ша Рашић/ Свје тла
на Ђокић (Мадлен), Вук 
Матић/ Све то Кастра
то вић/ Миха и ло Шљи вић 
(Фуки је Тен вил), Миха и ло 
Шљи вић (Дима).
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увекторадимсапосебнимужива
њем.Уњојјесвакикарaкатервео
мапосебанидругачији.Радитиса
певачиманатоме,натимдетаљи
макојисетичусвакеулоге,аонда
све то заједно спојити са орке
стром, за мене је, заиста, више
негоинспиративно.

zz Криzтиzчаzриz иz музиzкоzлоzзиz
честоz подzсеzћаzјуz даz суz уz музи
циz овеz опеzреz уz четиzриz чина,z
којаz уједzноz предzстаzвљаz иz јед
нуz одz најzдирzљиzвиzјихz љубав
нихz приzча,z приzметzниz утиzцаzјиz
ПонzкиzјеzлиzјаzиzПучиzниzја,zкаоzиz
тадаzвлаzдаzјуzћегzвериzзмаzуzита
лиzјанzскојzоперzскојzуметzноzсти?
Ђордано је, у сваком случа

ју, био веома талентован компо
зитор. То је неспорна чињеница.
Његовеколеге,ПонкијелииПучи
ни, сигурно су му били инспи
рација, мада се ту и тамо чује и
Вагнер. Али, на том нивоу се све
завршава. Дакле, ништа више од
инспирације.Искреносенадамда
ће једног дана и његов „Сибир“,
бити популаран као што су то
„АндреШеније“и„Федора“.

zz „Андреz Шениzје“,z једzнаz одz
укупzноz13zЂорzдаzноzвихzопеzра,z
ипакz сеz поприzличzноz издво

јиzлаz одz остаzлих,z аz уz приzлогz
томеz говоzриz иz чињеzниzцаz даz
иz данасz живиz наz сцеzнаzмаz
широмzсвеzта.zЧимеzобјаzшња
ваzтеz попуzларzностz тогz делаz изz
1896.z годиzнеz –z непоzсредzно
шћуz музиzке,z изванzредzнимz
ариzјаzма,z поеzтичzноzшћуz тек
ста,z хумаzномz иz плеzмеzниzтомz
поруzкомz оz триzјумzфуz љубаzвиz
надzсмрzћу...
Овоједефинитивноистинско

ремекдело оперске уметности. У
њему се налазе неке од најпозна
тијихинајлепшихаријаизцелог
оперског репертоара (Nemi co del
la Patria, Un di� all’az zur ro spa zio,
Come un bel di� di mag gio),алибрето
је чиста поезија. Ово је уникатна
опера, јер је уњој свакиелемент,
атупресвегамислимнамузику,
текст и драматургију, апсолутно
савршен.Генијалнамузикадодат
нопотцртаваизванреднумоћтек
ста.Љубав,страстихероизам–то
јемикскојигарантујеуспех.

zz Дириzгент,z каоz некоz коz дајеz
тонz предzстаzви,z мора,z преz
свеzга,z даz имаz своzјуz визиzјуz иz
конzцепzциzјуz предzстаzве.z Штаz
беоzградzскаzпублиzкаzизzвашегz
новог,z ориzгиzналzногz читаzњаz
парzтиzтуzреzможеzдаzочеzкуzјеzодz
тогz наслоzваz којиz јеz уz Народ
номz позоzриzштуz последzњиz
путz преzмиzјеzрzноz извеzденz преz
четиzриz децеzниzје,z 22.z новем
браz1978.zгодиzне?
Мој став у односу на компо

зитора и његову партитуру увек
јебиоусмеренуправцутоталног
и апсолутног поштовања према
сваком детаљу који је написан. У
томсмислу,жељамиједапублика
може да ужива слушајући тачно
шта јеЂорданонаписао.Уњего
вимпартитурама,каоиуПучини
јевим,све јеразрађенодонајсит
нијихдетаља.Посебномијестало
дотогадасеуовојопериизрази
то добро покаже разлика између
камернихиграндиознихмомена
та,каоидијалозиизмеђуинстру
менатаипевача.

zz Уметzностzпреzоzблиzкуzјеzиzопле
меzњуzјеz човеzка.z Уz комz смиzслуz
тоz чиниz музиzка,z неz самоz онаz
којуz јеz комzпоzноzваоz Ђорzдаzно,z
негоzуопzште?
Музика је једини језик којем

нијепотребанпревод.Онајеуни
верзални језик за душу. Веома
је леп осећај када вам се у глави,
послезавршеткаоперскепредста
ве,„врти“некајакамелодијаизње.
Музикајезаистамоћна,онавеома
много може да утиче и на наше
расположење. Музика нас храни
емоцијама,обузиманашемислии
делујеизнадсвегаматеријалног.

МикојанБезбрадица

Награда „Жан
ка Стокић“, коју
16. пут додељују
Народно позо
риште у Београ

ду, Компанија „Новости“ и Град
Пожаревац, уручена је 20. маја
првакињиДрамеНародногпозо
ришта у Београду Наташи Нин
ковић,насвечаностиодржанојна
Великојсцени.

Ово угледно признање доде
љује се за целокупно глумач
ко остварење активне глумице
у пуној стваралачкој зрелости, а
које је оставило значајан траг у
домену позоришне, филмске и
телевизијскеуметности.

Награда, установљена 2003.
године на предлог Мире Ступи
це, глумице века која је до прет
прошле године била и почасни
председник жирија, састоји се
од Плакете, коју је у име Народ
ног позоришта доделио управ
ник Дејан Савић, Статуете, рад
академског уметника Драгише
Милошевића, а коју је у име СО
Пожаревац уручио председник
ЦентразакултуруСлободанСте
пић и новчаног износа који је, у
име компаније Новости, покло
нила новинарка културне редак
цијеВукицаСтругар.

Председница овогодишњег
жирија, прослављена драмска
уметница Милена Дравић иста
кла је да у Народном позори
шту, у које је уткана душа Жан
ке Стокић, свака глумица тежи

да достигне високе стандарде,
високу етику и естетику, што је
Нинковићева својим радом већ
успела.

„Незнамкакавјеосећајдоби
ти Оскара и увек сам се чудила
добитницимаштосетресу,плачу,
захваљују свима почев од проду
ценатаикућнихљубимаца,пасам
имсечакималосмејала.Садасеја
управотакоосећам,каодадржим
свог Оскара“, рекла је Наташа

Нинковић, поздрављена бур
ним овацијама и узвицима
„браво“.

„Тресем се, плакала бих и
захвалила бих свима са који
ма сам поделила и најмањи
глумачки тренутак на сцени
и испред камере и иза ње“,
призналајеонаиистаклада
јевеликаглумицаМираСту
пица, својом иницијативом да
сеустановиНаграда„ЖанкаСто
кић“ извукла из заборава велику
глумачкудиву.

„Омогућила је нама које смо
сталеуредЖанкинихдобитница
да сањамо наше снове и скриве

не жеље, а мени, која држим ову
награду у руци, дала је осећај да
ипак има смисла оно што ради

мо и на томе јој бескрајно хва
ла“, подвукла је првакиња Драме
Народногпозоришта.

О њеном веома богатом
и садржајном уметничком и
животном путу надахнуто су
говорилењенеколегеНелаМиха
иловић,СветланаЦецаБојковић,
НебојшаДугалић,МиодрагМики
Крстовић и редитељи Предраг
ГагаАнтонијевићиСнежанаТри
шић.

Подсећајућида јепреизласка
насценупогледаласписакдосада
шњих добитница Награде „Жан
ка Стокић“, Нела Михаиловић је
поручиласвојојколегиницидасе
налазиуодличномдруштву.

„Тојелигапрвихдамасрпског
глумишта. И те како ти је место
међуњима.Јакосуреткеглумице
којесуза25годинасвојекаријере
биле тако континуирано присут
неинафилму,инателевизијииу
позоришту,каоштојетоНаташа
Нинковић“,приметила јеМихаи
ловићева.

СветланаБојковићјенагласи
ладаНаташукрасемногеособине
попутглумачкогдара,радознало
сти, срчаности,перфекционизма,
храбрости....

„Наташајевеликипосвећеник
богиње Талије и њена је вечита
ученица.Мислимдајојјеимиље
ница.Онаседанасналазиу свом
зениту,упунојсназисвогглумач
когстваралаштадокогасуједове
ле бројне сјајно остварене улоге“,
казалајегоспођаБојковић.

Уобразложењужирија,укојем
су били и управник Народног
позоришта Дејан Савић, главни
и одговорни уредник Компаније
„Новости“ Милорад Вучелић, про
шлогодишњадобитницаОлгаОда
новић и драмски писац и редитељ
Братислав Петковић, истакнуто је
даНаташаНинковићсмелоикре
ативно корача својим уметничким
путемидаизулогеуулогу,очара
вајућисценскоменергијом,машто
витошћу, духовитошћу и студи
озношћу, надограђује несопоран
глумачкидар.

Уоквирусвечаности,емитован
је и получасовни филм о Наташи
Нинковић,аутораБалшеЂога.

МикојанБезбрадица

НАГРА ДА „ЖАН КА СТО КИЋ“ УРУ ЧЕ НА НАТА ШИ НИН КО ВИЋ

Ово је мој Оскар

„Ти си дав но схва ти ла да 
у глу ми, као и у љуба ви, 
нема ком про ми са и да ћеш 
на том путу изго ре ти и 
зга зи ти и себе, ако тре ба, 
а ја знам да си нај че шће, и 
ско ро увек, прво себе гази
ла и у себе сум ња ла. Имао 
сам то задо вољ ство да 
растем зајед но са тобом. 
Чини ми се да нијед ну реч 
са сце не нисам изго во рио, 
а да је прво ниси ти чула 
и одо бри ла“, иста као је 
у писму, које је послао из 
Пари за, Ната шин коле га 
Војин Ћет ко вић.

Нинковић, поздрављена бур
ним овацијама и узвицима

„Тресем се, плакала бих и
захвалила бих свима са који
ма сам поделила и најмањи
глумачки тренутак на сцени
и испред камере и иза ње“,
призналајеонаиистаклада
јевеликаглумицаМираСту
пица, својом иницијативом да
сеустановиНаграда„ЖанкаСто
кић“ извукла из заборава велику

„Омогућила је нама које смо
сталеуредЖанкинихдобитница
да сањамо наше снове и скриве

Ово је мој Оскар

„Ти си дав но схва ти ла да 
у глу ми, као и у љуба ви, 
нема ком про ми са и да ћеш 
на том путу изго ре ти и 
зга зи ти и себе, ако тре ба, 
а ја знам да си нај че шће, и 
ско ро увек, прво себе гази
ла и у себе сум ња ла. Имао 
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„Андре Шеније“ је право ремек-дело



6 ПОЗОРИШНЕ НОВИНЕ МАЈ/ЈУН 2018.

Већ први, визуелни
сусретсакњигом„Теа
три Европе“ Жоржа
Поповића, о архи
тектури театара, пру

жа утисак дела вредног посебне
пажње. Велики формат димензија
А4, уоквирен тврдим повезом, са
насловном страном ликовно изу
зетногизраза,те јошисамнаслов
који упућује на широк, континен
тални обухват – изузетно су при
мамљив позив читаоцу да најпре
крене у прелиставно упознавање,
а затим помно ишчитавање садр
жине. Преглед свих 248 страница
намећеутисакимпресивногаутор

ског труда да читаоцима пружи
панорамски, студиозно обрађен
текстом и обиљем илустрација,
увидуархитектонскуисторијутеа
тараширомнашегконтинента.

Многострано задивљује напор
аутора да најпре сакупи огроман
документациони материјал, да га,
затим,детаљнопроучи,тедагаспи
сатељски обради и уз одговарајуће
илустрације укомпонује у преглед
ну панорамску слику, примамљи
вузаобичногчитаоца,ајошвише
као издашан извор за разноврсну
стручнуупотребу.

На првим страницама књиге
налазе се опширне и аналитички

изреченерецензијеузмногопохва
лазарадаутора,чијисупотписни
ци наши истакнути посленици у
области архитектуре и позоришта:
Проф. Бранислав Миленковић, др
Александар Миленковић, проф.
др Љубиша М. Фолић и драмски
писац и сценариста Игор Бојовић,
који су за Поповићево дело рекли
даимавеликизначај.

Ауторјеисамусвомуводу,који
следипослерецензија,сачиниопре
гледанводичкрозобиманисложен
садржај. Иако је књига посвећена
просторима театара од отворених
сцена до монументалних грађеви
на,ауторјеупролошкередовеунео

иосвртнаразвојиисторијатпозо
риштакаодруштвенепојаве.

Ууводникутакођесазнајемоза
Поповићево опредељење да укуп
ни књижни материјал приреди
хронолошким распоредом што је
свакако била, уверени смо, и једи
на прикладна могућност за пре
зентацију тако обимног тематског
одређења,одпраисториједонаших
дана. Основну поделу књиге чине
„први и други део“, а њима су на
крајудодатикаопосебнеодредни
це: завршна реч, библиографија и
биографије рецензената и аутора,
уз информативни „статистички“
податакдакњигаима95страница

текстаи159страницаслика,црте
жа и планова. Издавач наслова је
„Епархијска радионица за умет
ничкопројектовањеиобликовање,
Београд2017“.

МилорадХ.Јевтић

КЊИГА „ТЕА ТРИ ЕВРО ПЕ“ ЖОР ЖА ПОПО ВИ ЋА 

Дело анто ло гиј ске вред но сти

Један од најталентовани
јих српских глумаца млађе
генерације Милош Бико
вић поново ће после краће
паузе, проузроковане број

ним професионалним обавезама
којејеимаоупретходномпериоду,
пресвегауиностранству,заиграти
у улози Армана Дивала, једног од
главнихјунакамелодраме„Дамас
камелијама“.Овапредстава,наста
ла по роману Александра Диме
Сина, у режији Југа Радивојевића,
којасевећпетсезонаиграна„кар
ту више”, биће изведена 14. јуна
(19,30)наВеликојсцени.

У тој сентименталној и веома
реалистичнојљубавнојпричи,лик
кога тумачи Биковић  младић из
угледне породице, заљубљује се у

несрећнуинасмртболеснупари
ску куртизану Маргариту Готје.
За разлику од других, бројних,
мушкараца, Арман је искрено
воли. Маргарита узвраћа љубав
и њих двоје, ношени емоцијама,
заједно беже на село. Међутим,
његов утицајни отац склапа
понудусанесуђеномснајком,
како би спасао част поро
дице. Неизлечиво боле
сна Маргарита прихвата
понудуузусловдаотац,
када она умре, каже
истинуАрману…

„Веома ми је драго
што се поново враћам у
ову улогу”,

каже, у интервјуу за „Позоришне
новине” Биковић чија ће директ
на партнерка на сцени, као Мар
гарита, бити Марија Вицковић,
којатуролунепрекиднотумачиод
премијерногизвођења,1.октобра
2013.године.

„Мислим да је, пре свега, за
успех представе заслужан уни
верзални и архетипски сиже мае
стралног романа Александара
Диме.Режијаиглумасумањеили
више успешно покушавали да
сустигну генијалност писца, али
оно што је најважније јесте то да
се нисмо правили паметнијим од
њега.Људисужељнилепотеииде
алауовомвременуцинизма.

zz Комадz насz враzћаz предz пита
њеzизбоzра:zљубавzилиzмржња,z
истиzнаz илиz лаж,z вераz илиz
невеzра.z Колиzкоz смоz иz самиz
одгоzворzниz неz самоz заz избо
ре,z негоz иz послеzдиzцеz којеz онеz
носе?

Избор између љуба
виимржњејејасан
и једноставан, али

између опро
штаја и мржње

није.Мислимдајеуовојпредста
ви страшније питање опроштаја.
Јер,опроштаји јестељубав.Само
опроштај је активна љубав, а не
идеалумислимаилинапапиру.

zz Даzлиzјеzиzнаzкојиzначинzмогу
ћеz избоzриzтиz сеz саz греzсиzма,z
штоzје,zуједzно,zиzосновzноzпита
њеz Димиzногz комаzда,z одноzсноz
даzлиzчистаzљубавzможеzпобе
диzтиz мрачzнуz иz сумzњиzвуz про
шлост?z
Мракносимоусеби,прошлост

је дефинисана нашим изборима,
алииоколностима.Дабисмонеко
месудили,мораморазуметиокол
ности,душуистањечовекакојисе

нашао у тим околностима, а то је
немогуће.Затојесвакисудљудски
осуђен на зло. Једино је опроштај
правиланизборзатоштосмосви
грешни, па ће и нама опроштај
бити потребан. Али, нажалост,
малокоимаснагезаопроштај.

zz Већz извеzсноz вреzме,z глуzмачzкуz
кариzјеzруz параzлелzноz граzдиzтеz
иzуzиноzстранzству,zпреzсвеzга,zуz
Русиzји,zгдеzстеzзаzкратzкоzвреzмеz

постаzлиz веоzмаz поштоzваzниz иz
цењеzни.z Колиzкоz стеz задоzвољ
ниzпостигzнуzтимzрезулzтаzтиzма?
Задовољансамвишенегошто

самочекивао.Заправо,нисамоче
киваоништа.Адобиосаммного.

zz Рускаz шкоzлаz глуzмеz јеz леген
дарzна,z њенеz осноzвеz суz поста
виzлиz Стаzниzславzски,z Немиzро
вичДанzченzкоzиzЧехов.zКакваz
стеz искуzства,z уz међуzвреzмеzну,z
стеzклиz радеzћиz саz тамоzшњимz
колеzгаzма?
Играо сам на великој сцени

МХАТа са првацима тог позори
штаимогувамрећи,наосновутог
искуства, да је наша школа глуме
врхунска.Нашиглумциупотпуно
стипарирајудостигнућимаруских
глумаца.Тојеједнаодреткихсфе

раукојојможемодасетакмичимо
санајвећомдржавомнасвету.

zz Наz приzмер,z уz филzмуz „Сунzча
ниzца”,z виz стеz сеz веоzмаz успе
шноz „такzмиzчиzли”z саz чуве
нимz рускимz редиzтеzљемz иz
глуzмаzцем,z оскаzровzцемz Ники
томz Серzгеzјеzвиzчемz Михалzко
вим?z
Веома ми је значила сарадња

са једним таквим уметником. То
је несагледиво. Михалков је гени
је.Али,нанесрећу,подстаредане
помалоје,чак,инесхваћен.Мно
госамупијаоодњега.Никадами
сениједесиотакавраднафилму,
каосањим.Тешко јетоописати.
Онглумцаосећаинегује.Користи
браво мајеутику  технику коју је
првипримениоСократ.Мајеутика
подразумева да дијалогом водите
саговорника до истине. У Ники
тиномслучајутозначидаглумца,
токомпроцесапроба,водиканај
бољем решењу, иако од почетка
знакрајњирезултат.Никитаради
на томе да глумац управо кроз
пробесамдођедотогрешења.

zz Осимz саz руским,z сараzђиzваzлиz
стеz иz саz друzгимz европzскимz иz
светzскимz уметzниzциzма.z Једанz
одz њихz јеz иz славzниz холиzвуд
скиz глуzмацz Антоzниоz Бан
деzрас,z саz којимz стеz играzлиz уz
филzмуz „Изванz граzниzцаz реал
ноzсти”,z преzмиzјерzноz приzкаzза
номzнедавzноzиzкодzнас…
Бандерас је, технички, одли

чанглумац. Једновреме јебиона
маргинама,аовегодинедоживља
ва велики повратак на филмско
платно. Драго ми је због њега и
његовогповратка,јермисепосеб
но допада темперамент који има.
Иначе, и као особа, приватно, је
веомапријатан.

МикојанБезбрадица

РАЗГОВОР С ПОВОДОМ | МИЛОШ БИКО ВИЋ 14. ЈУНА ПОНО ВО У УЛО ЗИ АРМА НА ДИВА ЛА У МЕЛО ДРА МИ „ДАМА С КАМЕ ЛИ ЈА МА”

Људи су жељ ни лепо те и иде а ла

У овом кома ду, про же
том суп тил ним при

ка зом истин ске љубав не 
стра сти, а којег је позна ти 
фран цу ски писац и дра ма
тург напи сао 1848. годи не, 
игра ју и Небој ша Дуга лић 
(Жорж Дивал), Сло бо дан 
Бештић (Гроф де Жире), 
Сте ла Ћет ко вић (При
данс), Кали на Кова че вић 
(Нанин), Дими три је Илић 
(Вар виљ), Андре ја Мари
чић (Гастон Рије), Миле на 
Ђор ђе вић (Нише та), Лепо
мир Ивко вић (Густав) 
и Боја на Сте фа но вић 
(Олим пи ја). Од апри ла 
про шле годи не, у алтер на
ци ји са Бико ви ћем, уло гу 
Арма на Дива ла тума чи и 
Јоа ким Тасић. Пред ста ву 
је на досадашњих 58 изво
ђе ња, на матич ној сце ни 
и госто ва њи ма, виде ло око 
25.000 гле да ла ца.

и њих двоје, ношени емоцијама,
заједно беже на село. Међутим,
његов утицајни отац склапа
понудусанесуђеномснајком,
како би спасао част поро
дице. Неизлечиво боле
сна Маргарита прихвата
понудуузусловдаотац,
када она умре, каже
истинуАрману…

„Веома ми је драго
што се поново враћам у
ову улогу”,

ре,z негоz иz послеzдиzцеz којеz онеz
носе?

Избор између љуба
виимржњејејасан
и једноставан, али

између опро
штаја и мржње
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Прва оперска уло
га коју је Гордана
Јевтовић певала
на сцени Народ
ног позоришта у

Београду, 2. фебруара 1970, била
је мала улога Пажа у Вердијевом
„Риголету“. Затим је 1970. и 1971.
тумачиланаистојсценијошнеко
ликомањихулога,дабипослезапа
женог  премијерног остваривања
Папагене(В.А.Моцарт,„Чаробна
фрула“, 15. V 1971) дебитовала 7.
новембра исте године у Донице
тијевом „Љубавном напитку“ као
партнерка Миливоја Петровића
(Неморино),ВелизараМаксимови
ћа(Белкоре)иАлександраЂокића
(Дулкамара),иуулозиАдинепока
заласвојуодличнувокалнутехни
ку,префињенумузикалностирас
кошанглумачкиталенат.

Као што је била сјајна Адина
на премијери и у свим предста
вама„Љубавногнапитка“насце
ни код Споменика, она је била
исто таква Адина и 12. новембра
1972.годиненасвомпрвомсамо
сталномгостовањуукаријери–у
скопској Опери, али и 18, 23. и
26. децембра 1976. када је насту
пилаупозориштуGranTeatrodel
Liceo у Барселони.  Тих вечери, у

сарадњи са диригентом Франком
Ферарисом и певачима светског
реномеа – Едуардом Хименезом
(Неморино), Атилиом д’Ораци
јем (Белкоре) и Сестом Брускан
тинијем (Дулкамара), креацијом
Адине веома је допринела да се
ова Доницетијева опера допадне
„размаженој“ шпанској оперској
публици.

Дневна штампа у Барсело
ни посветила је значајну пажњу
„непознатој“ младој певачици из

Београда. Тако је критичар листа
”El Correo Catalon” написао да се
„гостовање Гордане Јевтовић у
Барселони може сматрати срећ
ним догађајем“, док ”La Vanguar
dia”подвлачидаје„овогостовање
открилопевачицувеликихгласов
них могућности, добре технике
и сигурног сценског израза“. ”La
Prensa” је такође хвали, истичући
да она „поседује гласовну свежи
ну и чистоту, пева прецизно и не
недостаје јој позоришно иску

ство“.Коначноикритичар
дневног листа ”El Notici
ero Universal” тврди „да је
сопран Гордана Јевтовић
била достојанствена Ади
на, изврсне колоратуре
и коректне технике“. Све
наведене критике обја
вљене су у новембру 1976.
године.

УлогуАдинеГорданаје
играла последњи, једанае
стипутнасцениНародног
позоришта у Београду 16.
априла1978.године.

Пошто је изванред
ном креацијом шармант
ног, лукавог и довитљи
вог Мачка (К. Траилеску,
„Мачак у чизмама“, 25. II

1972) постала љубимица најмла
ђихоперскихгледалацауБеогра
ду и Србији, Гордана Јевтовић је
18.октобра1972.годиненаступи
ла у улози Оскара на премијери
Вердијевог „Бала под маскама“, 
када су главне улоге певали Рад
мила Бакочевић (Амелија), Зво
нимирКрнетић(Рикардо),Нико
ла Митић (Ренато) и Ђурђевка
Чакаревић (Улрика). Те вечери,
она је била истинско откровење
за београдску оперску публику и

музичкекритичаре,којисухвали
лињеноблиставопевање,фасци
нантну лакоћу виртуозно изве
дених колоратура, њен шарм и
љупкост,каоиграциозностњеног
сценскогпокрета.

Као Оскар најчешће је госто
валауријечкојОпери,сачијимје
ансамбломиреномиранимгости
ма из земље и иностранства (Р.
Бакочевић,Љ.Молнар,Р.Смиља
нић, Н. Митић, Ф. Радован, Кар
лос Монтане и други) наступа
ла у Луксембургу, Љубљани и на
летњим фестивалима у Опатији
и Пули, где се „нарочито дојмио
њенлепршавигласкојисеразли
јегао цијелом Ареном“(„Сцена“,
Ријека,30.VII1979).Увекгласов
но сигурна и сценски ефектна,
увекмеђунајбољима,честоинај
боља,онајеизузетнимкреирањем
ове улоге много пута одушевила
и љубитеље оперске уметности у
Сарајеву,СплитуиНовомСаду.

Гордана је улогу Оскара мае
стрално тумачила седамдесет два
путаипунихшеснаестгодина,све
до26.октобра1988,кадасенасце
ниНародногпозориштауЗемуну
последњипутпојавилаупредста
ви„Балподмаскама“.

(наставићесе)

ФЕЉТОНВЛА ДИ МИР ЈОВА НО ВИЋ: ПЕТИ ЧИН - ГОР ДА НА ЈЕВ ТО ВИЋ МИНОВ (2)

Увек гласовно сигурна и сценски ефектна

Ексклузивно извођење
„Тоске“, у продукци
ји престижног Пучи
нијевог фестивала из
ТоределЛага,узуче

шћеоперскихзвездаизИталијеу

главним улогама, као и солиста,
ОркестраиХораНародногпозо
риштауБеограду,одржаноје14.
мајауВеликојдвораниСавацен
тра.

Под диригентском управом
угледног италијанског маестра и
културноградникаАлбертаВеро
незија,којијеупоследњедвесезо
не чест и радо виђен гост Опере
Националног театра, насловну
ролу страствене и импулсив
не диве Флорије Тоске певала је
сопран Паолета Мароку, у улози
романтичног, слободољубивог и
заљубљеногсликараМаријаКава
радосијанаступиојетенорДарио
диВиетри,докјеликбескрупуло
зногшефаполицијебаронаСкар
пије дочарао баритон Алберто
Газале.

У овој мелодраматичној и
трагичнојсторијиољубави,стра
сти,опсесији,алиитиранији,злу,
корупцијиимоћи,штојеистовре
мено чини и својеврсним поли
тичким трилером, наступили су
иМихаилоШљивић(Црквењак),
АлександарСтаматовић(Анђело
ти), Дарко Ђорђевић (Сполета),
Гаврило Рабреновић (Шароне),
Сања Косанић (Пастир) и Свето

Кастратовић(Тамничар).
У представи, коју је пре две

године режирао познати итали
јански филмски редитељ Енрико
Ванчина (ово извођење потпи
сао је његов помоћник Лоренцо
Д’ Амико), учествовали су Орке
стариХорОпереНародногпозо
ришта и чланови Дечијег хора
„Хориславци“.

Тај својеврсни спектакл, који
јеИталијанскиинститутзакулту
ру у Београду приредио у сарад
њи са Националним театром,

Сава центром и Фондацијом
поменутог фестивала, одржан је
поводом41.рођенданаСавацен
траиобележавања150годинаод
оснивањаНародногпозориштау
Београду.

За ову прилику, из Италије
су стигли оригинални костими,
као и импресивна сценографи
јакоја јепрвипутизмештенаиз

театра на отвореном у Торе дел
Лагу,учаробнојТоскани,укојем
севећ64годинедешаваПучини
јевфестивал, једнаоднајпрести

жнијих манифестација класичне
музикенасвету.

Ова грандиозна музичка
манифестација, која траје сваког
летаодпочеткајунадокрајаавгу
ста,одржавасеупрелепомздању
амфитеатраучијојјеблизини,на
свега сто метара, тик уз језеро,
смештенавила(данаспретворена
умузеј)укојојјеПучининалазио
инспирацију за своја бесмртна
дела,укључујућии„Тоску“којује
написао1899.године.

Музичка драма у три чина
„Тоска“, која представља место
сталног преплитања политичких
и љубавних интрига, настала по
либретуЛуиђијаИликеиЂузепеа
Ђакозе, а на основу истоимене
драмеВикторијенаСардуа,деша
ва се у Риму јуна 1800. године, у
време Наполеоновог пробоја у
Италију и претње преотимања
тогградаодтадашњегНапуљског
краљевства.

Око две хиљаде гледалаца
није штедело дланове да на кра
јупредставекомплетнууметнич
куекипунаградивишеминутним
громогласним аплаузом и узви
цима„браво“.

Р.П.Н.

У ВЕЛИ КОЈ ДВО РА НИ САВА ЦЕН ТРА ОДР ЖА НО ЕКС КЛУ ЗИВ НО ИЗВО ЂЕ ЊЕ ПУЧИ НИ ЈЕ ВЕ „ТОСКЕ“

Спек такл за опер ске сла до ку сце
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ПЕПЕЉУГА / са гостом  
опера Ђоакина Росинија
РИЧАРД ТРЕЋИ 
драма Вилијама Шекспира

ОЖАЛОШЋЕНА ПОРОДИЦА 
комедија Бранислава Нушића, гостује Театар „Фјодор Волков” из Русије
КРАЉИЦА МАРГО
балет на музику Горана Бреговића

ЛУЧИЈА ОД ЛАМЕРМУРА / са гостима 
опера Гаетана Доницетија

АНДРЕ ШЕНИЈЕ / ПРЕМИЈЕРА 
опера Умберта Ђордана

АНДРЕ ШЕНИЈЕ 
опера Умберта Ђордана

ЗАВРШНИ ГАЛА КОНЦЕРТ

ФРЕНКИ И ЏОНИ
романтична комедија Т. Мек Нелија, НП у Београду и НП Сомбор
ДЕВЕДЕСЕТЕ
драма Горана Миленковића

МАРИЈА СТЈУАРТ
драма Фридриха Шилера

АНТИГОНА
трагедија Софокла
ВЕЛИКА ДРАМА
драма Синише Ковачевића
УСПАВАНА ЛЕПОТИЦА
балет П. И. Чајковског
ДЕРВИШ И СМРТ
Б. М. Михиз / Е. Савин, по роману Меше Селимовића

ХАЗАРСКИ РЕЧНИК - ЛОВЦИ НА СНОВЕ 
балет по мотивима романа Милорада Павића, копродукција са Опером и театром Мадленианум

ИВАНОВ
драма А. П. Чехова
ДАМА С КАМЕЛИЈАМА
драма Александра Диме Сина

ДАМА С КАМЕЛИЈАМА
драма Александра Диме Сина

КО ТО ТАМО ПЕВА
балет на музику Војислава Вокија Костића

ОЖАЛОШЋЕНА ПОРОДИЦА 
комедија Бранислава Нушића

ХАЗАРСКИ РЕЧНИК - ЛОВЦИ НА СНОВЕ 
балет по мотивима романа Милорада Павића, копродукција са Опером и театром Мадленианум

ВЕЛИКА ДРАМА
драма Синише Ковачевића

РОДОЉУПЦИ 
комедија Јована Стерије Поповића  

БАЈАДЕРА
балет Лудвига Минкуса

ДОН КИХОТ
балет Лудвига Минкуса
РИЧАРД ТРЕЋИ 
драма Вилијама Шекспира

ЧУДО У ШАРГАНУ
драма Љубомира Симовића

МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ МУЗИКЕ И ИГРЕ „АМАДЕУС“
концерт лауреата

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

БАЛЕТ И МОДА

БОЛИВУД 
мјузикл по тексту Маје Пелевић на музику Ање Ђорђевић
МАЛИ БРАЧНИ ЗЛOЧИНИ
драма Ерика Е. Шмита
ДОМ БЕРНАРДЕ АЛБЕ 
драма Федерика Гарсије Лорке
ЦАРСТВО МРАКА
драма Лава Н. Толстоја

КАМЕРНИ ОРКЕСТАР „СИМФОНИЈЕТА БЕОГРАД“
концерт поводом 30 година рада

БОЛИВУД 
мјузикл по тексту Маје Пелевић на музику Ање Ђорђевић

ЖЕНСКИ ОРКЕСТАР
комедија Жана Ануја
ЈА, ЂОАКИНО РОСИНИ
из циклуса „ВЕЛИКАНИ БЕЛКАНТА“, концерт поводом 150. година од смрти композитора

БЕЛА КАФА
комедија Александра Поповића

ЖЕНИДБА
комедија Николаја В. Гогоља
УСПАВАНКА ЗА ВУКА НИЧИЈЕГ 
Ксенијa Поповић / Бојанa Мијовић

ДЕВЕДЕСЕТЕ
драма Горана Миленковића
НАШИ СИНОВИ
драма Војислава  Јовановића Maрамбоа

ВАЖНО ЈЕ ЗВАТИ СЕ ЕРНЕСТ
комедија Оскара Вајлда 

СУМЊИВО ЛИЦЕ 
комедија Бранислава Нушића

СЕКСУАЛНЕ НЕУРОЗЕ НАШИХ РОДИТЕЉА
драма Лукаса Берфуса

ВРАПЧИЋ
драма Наташе Илић, гостује Пулс театар, Лазаревац

ЉУБИНКО И ДЕСАНКА
комедија Александра Поповића, гостује Факултет савремених уметности

РУЖА СА ДВА МИРИСА
комедија Емилија Карбаљида, гостује Факултет савремених уметности

БЕЗ ПОГОВОРА
драма Харолда Пинтера, гостује Факултет савремених уметности

КАД НЕКО ЗАЗВОНИ
драма А. П. Антоана, гостује Факултет савремених уметности

СУНЧАНА ЛИНИЈА
драма Ивана Вирипајева, гостује Факултет савремених уметности

ЈЕСЕЊА СОНАТА
драма Ингмара Бергмана, гостује Факултет савремених уметности

ДА БАР НИСАМ ЖЕНСКО
по тексту Нине Џувер, гостује организација МОТО

СВЕТСКИ КОНГРЕС МЕЂУНАРОДНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ 
ЗА ПОЗОРИШНА ИСТРАЖИВАЊА 2018.

КОНЦЕРТ ОПЕРСКОГ СТУДИЈА „БОРИСЛАВ ПОПОВИЋ“ 

ЈУН

ЈУЛ

ЈУН

ДОГАЂАЈИ - ВЕЛИКА СЦЕНА
01.06.
04.06.
12.06.

17.06.
23.06.
30.06.
09.07.

ПЕПЕЉУГА - гостује Драгана Поповић, мецосопран (у улози Ангелине)
ОЖАЛОШЋЕНА ПОРОДИЦА - гостује Театар „Фјодор Волков” из Русије
ЛУЧИЈА ОД ЛАМЕРМУРА - ПОВОДОМ НАЦИОНАЛНОГ ДАНА
СУВЕРЕНОГ МАЛТЕШКОГ РЕДА
гостују Клер Кулен, сопран (у улози Лучије) и Алберто Газале, баритон (у улози Енрика)
МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ МУЗИКЕ И ИГРЕ „АМАДЕУС“ - концерт лауреата
АНДРЕ ШЕНИЈЕ / ПРЕМИЈЕРА - опера Умберта Ђордана
ЗАВРШНИ ГАЛА КОНЦЕРТ
СВЕТСКИ КОНГРЕС МЕЂУНАРОДНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ ЗА
ПОЗОРИШНА ИСТРАЖИВАЊА 2018.

ГОСТОВАЊА 
13.06.
15.06.
05.07.
07.07.

ОЖАЛОШЋЕНА ПОРОДИЦА - Позоришни фестивал „Буцини дани”, Александровац
ОЖАЛОШЋЕНА ПОРОДИЦА - Позоришни маратон, Сомбор
ДОМ БЕРНАРДЕ АЛБЕ - Фестивал „Барски љетопис“, Бар
ОЖАЛОШЋЕНА ПОРОДИЦА - Будва „Град театар“

ДОГАЂАЈИ - СЦЕНА „РАША ПЛАОВИЋ”
05.06.
11.06.
13.06.

15.06.

21.06.
23.06.
24.06.
26.06.
27.06.
28.06.
29.06.
30.06.

БАЛЕТ И МОДА
КАМЕРНИ ОРКЕСТАР „СИМФОНИЈЕТА БЕОГРАД“ - концерт поводом 30 година рада
ЈА, ЂОАКИНО РОСИНИ - из циклуса „ВЕЛИКАНИ БЕЛКАНТА“, концерт поводом
150. година од смрти композитора, у организацији „Ars Creativa“
ЉУБИНКО И ДЕСАНКА - завршни испит III године, у класи проф. Бранислава Лечића и
Игора Ђорђевића, гостује Факултет савремених уметности 
КОНЦЕРТ ОПЕРСКОГ СТУДИЈА „БОРИСЛАВ ПОПОВИЋ“
ВРАПЧИЋ - гостује Пулс театар, Лазаревац
РУЖА СА ДВА МИРИСА - у режији Виде Огњеновић, гостује Факултет савремених уметности
ДА БАР НИСАМ ЖЕНСКО - представа поводом Међународног дана подршке жртвама тортуре
ЈЕСЕЊА СОНАТА - у режији Виде Огњеновић, гостује Факултет савремених уметности
СУНЧАНА ЛИНИЈА - у режији Виде Огњеновић, гостује Факултет савремених уметности
КАД НЕКО ЗАЗВОНИ - у режији Божидара Ђуровића, гостује Факултет савремених уметности
БЕЗ ПОГОВОРА - у режији Виде Огњеновић, гостује Факултет савремених уметности


