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ИЗДАЈЕ НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ У БЕОГРАДУ

Поводом значајног
јубилеја–150година
постојања Народног
позоришта у Бео
граду,каоипочетка

нове сезоне, 22. септембра на Сав
ској променади, шеталишту у окви
ру„Београданаводи”,преднеколико
хиљада одушевљених посетилаца,
одржан је оперски гала концерт са
вишеод200учесника.

Уоквируовогспектакланаотво
реномподназивом„Операнаводи“,
који је почео чувеном темом „Грли
ца“ из балета Стевана Христића
„Охридска легенда“, публика је ужи
валаупопуларнимаријама,дуетимаи
хорскимнумерамаизпознатихопера
којесунајвећимделомзаступљенена
редовном репертоару Националног
театра–„Фигароваженидба“,„Риго
лето“, „Вертер“, „Хофманове приче“,
„ЕвгенијеОњегин“,„Набуко“,„Тоска“,
„Кармен“,„ДонКарлос“...

Под диригентском управом
Дејана Савића, у режији Иване
Драгутиновић Маричић, уз Орке
стариХор,учествовалисупрваци
ОпереНародногпозориштауБео
градуВладимирАндрић,Снежана
СавичићСекулић,ДејанМаксимо
вић, Софија Пижурица, Алексан
дра Ангелов, Јанко Синадиновић,
Јасмина Трумбеташ Петровић,
Александар Стаматовић, Душан
Плазинић, Миодраг Д. Јовановић
иЈадранкаЈовановић.

Као специјални гост наступио
јечувенисрпскивиолинистаЈован
Колунџијакојисепредставионај
познатијом нумером француског
композитора Камија Сен Санса
„РондоКапричозо“.

Овај прворазредни културни
догађај,каопоклонБеограђанима
исвимпосетиоцимаглавногграда
Србије,узовацијејезавршен„Вин
ском песмом“ из Вердијеве „Тра

вијате“,апотомје,набисизведена
чувена српска корачница „Марш
наДрину”СтаниславаБиничког.

У гледалишту смештеном у
ексклузивном амбијенту поред
реке,унепосреднојблизининека
дашњеЂумрукане,првогбеоград
скогпозориштакојејепретходило
оснивању Националног театра,
осиммногобројнихстранихтури
ста, виђене су и читаве породице
утригенерације.Заједносањима,
уживалисуињиховинаследници,
бројни клинци и клинцезе, који
ма је то био први сусрет са опе
ром. Остаће им, сигурно, дубоко
у сећању. Јер, било је то, заиста,
величанствено, магично вече на
Савској променади. Истински
спектакл за очи и душу, достојан
почеткаобележавањаовогвеликог
изацелусрпскукултуруиисторију
веомазначајногјубилеја.

М.Безбрадица

СПЕК ТА КУ ЛАР НИМ ОПЕР СКИМ КОН ЦЕР ТОМ ОТВО РЕ НА ЈУБИ ЛАР НА 150. СЕЗО НА НАРОД НОГ ПОЗО РИ ШТА

Магич но вече на Сав ској про ме на ди

Првапремијерауновој
сезонибићеодржана

прекосутра, 1. октобра,
у 20,30 часова на Сцени
„Раша Плаовић”. Реч је
о „Балканском шпију
ну”, чувеном драмском
комаду Душана Коваче
вића који говори о Илији
Чворовићу, човеку пуном
страха, чија уверења и
ревност више не требају
никоме, па захваљујући
томе,свињеговипоступ
ци постају гротескни и
смешни. Нову поставку,
с брижљиво одабраном
глумачком екипом коју у
улозиглавногјунакапред
води Љубомир Бандовић,
режира Тања Мандић
Ригонат.
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ИНТЕР ВЈУ | ДЕЈАН САВИЋ, УПРАВНИК НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА У
АУДИ ЦИ ЈА ЗА ОПЕ Р СКИ СТУ ДИО 

Аудиција за пријем нових полазника Оперског студија
„БориславПоповић”,којуорганизујеНароднопозори

штеуБеограду,бићеодржанаупетак5.октобра,у12часо
ва,наВеликојсцени.Правонаполагањеаудицијеимајукан
дидатикојисудипломиралиилисеналазенастудијамасоло
певања, на некој од високошколских институција у Репу

блициСрби
ји или ино
с т р а н с т в у .
Усавршава
ње у Опер
скомстудију
је бесплат
но и траје
две године.
За аудици
ју кандида
ти треба да
п р и п р е м е
по три арије

изрепертоараОперепосопственомизбору(програм).Ако
некоимасвогкорепетиторатребаданаведењеговоимеи
презимеупријави.Осталикандидатидостављајуузпријаву
ноте за позоришног корепетитора. Пријаве се примају од
20.септембраод10,00до14,00часовауканцеларијиОпер
скогстудија(55.25)дирекцијеОпереНародногпозоришта,
Београд,Француска3,IIIспрат.Пријавеморајудасадрже:
кратку биографију, податке о досадашњем школовању,
контакттелефон,еmailадресуипрограм(удвапримерка).
Узпријавудоставитииочитануличнукарту.Сваобавеште
њаувезисапрограмомаудицијекандидатимогудобитина
телефон0602240015кодорганизаторасектораОпереДра
ганеИвковић,свакоградногданаод10,00до14,00часова.

Р.П.Н.

ПЛОДАН ИНИЦИЈАТИВНИ САСТАНАК

На иницијативу Народног позоришта у Београду,
недавнојеодржанвеомаплоданисадржајаниници

јативни састанак представника институција културе које
у свом саставу имају професионални играчки ансмабл, са
темомИницијативазадоношењезаконскихрешењауциљу
унапређења рада установа културе у области уметничке

игре.Општеје
позната ситу
ација да због
н е д о с т а т к а
о д г о в а р а ј у 
ћих закон
ских решења
и н с т и т у ц и 
је културе и
играчи имају
а к у м у л и р а 
не пробле
ме у вези са

одласком у пензију и преквалификацијом у сродна зани
мања, тако да је забрана запошљавања и рационализаци
ја јавног сектора уз претходне теме, била предмет овог
састанка,којитребадапредстављапрвиунизудоформу
лисања предлога решења стања у коме се професионални
ансамблиуметничкеигреналазе.Осимовога,изнесенису
иосновнипроблемисакојомасесвакаинстутуцијапона
особсусреће,асвојевиђењепрезентовалисуредомпред
ставнициНародногпозориштауБеограду,Српскогнарод
ногпозориштаизНовогСада,ансамблинароднихигараи
песамa „Коло“ из Београда и „Венац“ из Грачанице као и
ПозориштенаТеразијамакаоградскеинституције,затим
УдружењебалетскихуметникаСрбијеиСиндикатабалет
скихиграча.Наконовогиницијалногсастанка,одржаногу
БиблотециНародногпозоришта,учесницисусесложили
да би се на једном од наредних сусрета требало усагласи
ти око модела решења и координације удружених насту
папремарелевантнимдржавниминституцијама,сациљем
дасеудогледновремезаједничкимснагамаунапредирад
професионалнихиграчкихансамбалаунашојземљи.

Р.П.Н.

Претходнасезонаје
била веома успе
шна, поново смо
поставили неке
нове рекорде у

посети, гледаности, броју награ
дазанашепредставеиуметнике,
такода јеоправданорећидасмо
задовољни постигнутим резулта
тима, каже на почетку интервјуа
за„Позоришненовине”управник
Националног театра Дејан Савић
сумирајући,унајкраћем,резулта
теостваренеу149.сезони.

„С друге стране, ред је да се
каже и чиме нисмо задовољни.
Реч јеобројунаступапоСрбији,
јер испада да смо више гостова
ли по иностранству него у својој
земљи,каоичињеницидајенеоп
ходноосмислитинаступевансво
је куће, на отвореном. Али, то се
сада битно мења после успешно
изведеног концерта „Опера на
води” којим смо отворили јуби
ларну150.сезону.

zz Сz обзиzромz наz тоz даz Беоzграzдуz
хроzничzноzнедоzстаzјуzкулzтурzниz
садрzжаzјиzтаквеzврсте,zаzкојиzсуz
уобиzчаzјеzниzуzсветzскимzметро
поzлаzма,zкаквеzсуzшанzсеzдаzоваz
маниzфеzстаzциzјаz постаzнеz тра
диzциzоzналzна?
Шансе су више него реалне, с

обзиром на огроман успех кон
церта и број посетилаца, упркос
одлагању и нестабилним времен
ским приликама. Као и обично,
када је култура и пројекти такве
врсте у питању, овом идејом се
бавимо више година уназад, али
тексадасустестеклиуслови.Поја
вио се спретан продуцент који
намјеомогућиодасвојууметност
прикажемо великом броју гледа
лаца. Укратко, нека наши прија
тељиочекујуоваконештоиличак
ибољеивеће,напочеткунаредне
сезоне.

zz Но,zвраzтиzмоzсеzсадаzактуzелzнојz
слаzвљеzничzкојz сезоzни.z Кадаz
говоzриzмоz оz реперzтоzаzру,z онаz
биzнајzвеzћимzделомzтреzбаzлоzдаz
сеz базиzраz наz делиzмаz домаzћихz
аутоzра?
Сматрам потпуно исправном

одлуку да се репертоар Народног
позоришта у јубиларној сезони
посвети и повери домаћим умет
ницима, ствараоцима и реализа
торима. У Драми је ово најлакше
спровести, и ту ћемо видети дела
Нушића, Станковића, Андрића
и Душана Ковачевића. Опера је
пажњупосветиланајвећемствара
оцунаовомпољуунас,Коњовићу
ињеговој„Коштани”,каои„Лен
ки” Мирослава Штаткића. Нај
зад, Балет се одлучио за искорак
уовомпрограму,предлогомдасе
сачини нова кореографија „Лабу

довогјезера”Чајков
ског. Све у свему,
изузетно инте
ресантан и зах
теван програм
којим, макар
д е л и м и ч н о ,
о д у ж у ј е м о
дуг домаћим
ствараоци
ма.

zz Ценzтралzнаz
с в е zч а zн о с тz
повоzдомz 150.z
годиzнаz Народ
ногz позоzриzштаz
бићеz одрzжа

наz 22.z новемzбраz наz Велиzкојz
сцеzни.zКакоzтекуzприzпреzмеzзаz
обеzлеzжаzваzњеz тогz веоzмаz зна
чајzногzдатуzма?
С обзиром на значај датума

и јубилеја који не превазилази
само позоришне димензије, него

постаје друштве
на и државна

прослава, као
и на најавље
не највише
госте у дво
рани, уместо
редовне пре
мијере, за
Дан позо
ришта ће

се одржати
Свечана ака

демија. Том
приликом, уз
учешће држав
ногврха,култур

нихпосленика

ипријатељаНародногпозоришта,
бићеприказанпребогатиистори
јат и највиши домети наше Куће.
Већсеувеликорадинаосмишља
вању програма, бирању учесника
исадржајаовевечери,којаћеући
уаналепозоришногживотаунас.

zz КолиzкоzиzуzкојојzмериzНарод
ноz позоzриzштеz заz свеz тоz имаz
подрzшкуz одz ресорzногz мини
старzства?
Министарство културе и

информисања прати активно
сти Народног позоришта када је
редовна сезона у питању, а пого
товосапажњомпозитивноодго
вараи,уоквирусвојиховлашћења
и могућности, издваја неопходна
средства за реализацију преви
ђених програма и манифестаци
ја. Не треба заборавити да је ове
године отворен Народни музеј,
Музеј савремене уметности, те да
су у плану још неки капитални
пројекти, тако да је тешко оче
кивати да се сва пажња посвети
Народном позоришту. Но, ми
самисмотогасвесниизатовели
кидеопослапреузимамоспремно
насебе.

zz Већz извеzсноz вреzме,z одвиzјаzјуz
сеzиzрадоzвиzнаzреконzструкzци
јиz зграzде.z Треzнутzноz сеz среzђу
јеz фасаzдаz иz адапzтиzраz Велиzкаz
сцеzна.zШтаzјеzсвеzуzвезиzсzтимz
плаzниzраzноzдаzсеzураzдиzиzдаzлиz
ћеzсвеzбитиzзаврzшеzноzуzпред
виzђеzномzроку?
Радовинафасадизграденису

Савић је летос добио
Ордениталијанскезве

здеурангувитеза,анагра
ђен је за личне заслуге на
јачању пријатељства и
сарадње Италије и Србије
напољукултуреиуметно
сти. У присуству чланова
Савићеве породице, колега,
пријатеља и личности из
јавногикултурногживота,
насвечаностиодржаној12.
јула у Амбасади Италије у
Београду, амбасадор Кар
лоЛоКашојенагласиодаје
Савић,каоуправникНарод
ног позоришта, не само
учврстио сарадњу са мно
гобројним оперским уста
новама у Италији, него је
својим залагањем омогућио
и да се на репертоару те
Куће нађу традиционалне
италијанскеопереуизвође
њу италијанских уметни
ка. Према амбасадоровим
речима, Савићеви резулта
тиумузицисеуписујуудео
дуге традиције залагања
културних институција и
плодоносне сарадње изме
ђу италијанских и српских
уметника.

довогјезера”Чајков
ског. Све у свему,
изузетно инте
ресантан и зах
теван програм
којим, макар
д е л и м и ч н о ,
о д у ж у ј е м о
дуг домаћим
ствараоци
ма.

z Ценzтралzнаz
с в е zч а zн о с тz
повоzдомz 150.z
годиzнаz Народ
ногz позоzриzштаz
бићеz одрzжа

постаје друштве
на и државна

прослава, као
и на најавље
не највише
госте у дво
рани, уместо
редовне пре
мијере, за
Дан позо
ришта ће

се одржати
Свечана ака

демија. Том
приликом, уз
учешће држав
ногврха,култур

нихпосленика

Богата позоришна историја
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БЕОГРАДУ ПОВО ДОМ ПОЧЕТ КА ЈУБИЛАРНЕ 150. СЕЗО НЕ
„БОЛИ ВУД“ ТРЕ ЋИ НА БИТЕ ФУ

Мјузикл„Боливуд“,потекстуиурежијиМајеПелевић,на
музику Ање Ђорђевић, на основу гласова публике 52.

Битефа,освојиојетрећеместо
са оценом 4,26. Највише про
цената гласова публике (4,58)
освојила је музичка представа
„Свита бр. 3 Европа“францу
скогредитељаЖорисаЛакоста,
аодмахизање,саоценом4,35
нашао се комад „Шест лица
тражиписца”потекстуЛуиђи
јаПиранделаурежијиОливера
ФрљићаипродукцијиСатиричкогказалишта„Керемпух“из
Загреба.У„Боливуду“,којисенадуховитначинбавиСрбијом
данасизперспективерадникаукултури,улогетумачеМилош
Ђорђевић,ЈеленаЂокић,ДанијелаУгреновић,СузанаЛукић,
ПавлеЈеринићиБојанаЂурашковић.Представајепремијер
ноизведена25.мајаовегодиненаСцени„РашаПлаовић”.

Р.П.Н.

ПЛА КА ТИ НП У СВЕ ТУ

ПлакатиНародногпозориштаобићићесветутокуокто
бра и новембра, гостујући на најпознатијим светским

фестивалима дизајна. Прва дестинација је Мексико, где ће
плакатзаоперу„ДонЂовани“аутораЈованаТарбукабитиу
главној селекцији за награду на 15. Међународном бијеналу
плаката (Bienal Internacional
del Cartel en Mеxico), који се
отвара 30. октобра у Музе
ју „Франц Мејер“ у Мексико
Ситију. Селекција обухва
та 350 плаката разврстаних
у пет категорија, од 7350
приспелих плаката из целог
света. Потом ће Тарбукови
плакати бити приказани у
Москви на чувеном Golden
Bee дизајн фестивалу („Чудо у Шаргану“, „Моћ судбине“),
каоинаизложбипозоришнихплакатауЖешовууПољској.
Утокуновембра,моћићедасевидеинаизложбиуоквиру
чувеног„Мадридграфика“фестивала,каоинаБијеналупла
катауЕквадору.

Р.П.Н.

УСПЕХ НА ФЕСТИ ВА ЛУ У ВЕР НИ ГЕ РО ДУ

Петорица чланова Хора Опере Народног позоришта у
БеоградуикорепетиторНевенаЖивковићгостовалису

успешнонаОперскомфестивалуунемачкомградуВерниге
роду.Нашиуметници,којисубилиангажованипутемоперске
агентуре Сандре
Миланков, насту
пилису12.августа
на премијерном
извођењу Вер
дијевог „Риголе
та“, реализованог
у фестивалској
продукцији, а
дан касније и на
музичкој манифе
стацији под нази
вом „Балкан концерт“. У чувеној опери, за коју је либрето
написаоФранческоМаријаПјавепремадрамиВиктораИгоа
„Краљсезабавља”,МилошЂуричић,каосолиста,певаојеуло
геМонтеронаиТамничара,МиланПанић,МилошМилојевић,
ПредрагГлигорићиМихајлоОташевићгостовалисуусаставу
Хора,докјеНевенаЖивковићбилакорепетиторпродукције.
Наредногдана,узклавирскупратњуЖивковићеве,нашиумет
ницизаједносаколегамаизсвихрепубликабившеЈугославије,
наступили су на веома посећеном концерту одржаном пово
домотварањацрквеLiebfrauenkircheуВернигероду,градукоји
сеналазиусавезнојдржавиСаксонијаАнхалт,уокругуХарц.
Овајпознатиоперскилетњифестивалтрадиционалносеодр
жаваудворцуиз19.векакојијесаграђенустилуромантизма.

М.Б.

самоестетске,негоибезбедносне
природе, јер ће спречити отпада
ње великих и тешких делова на
плочник који би могли да угрозе
безбедност пролазника. Они иду
ускладусасвимзаконимаипро
писима,узредовненедељнеизве
штајеизвођачарадоваипотпуно
су у оквиру задатих рокова. Уну
трашњост дворане је такође уве
ликопредметрадова,самомного
мањег обима. Мења се тапаци
рунг,сређујунеупотребљиваседи
шта и гланца сцена, такође, без
кашњењаиусагласностисароко
вимаизахтевима.

zz Уz последzњихz годиzнуz дана,z
честоzстеzнајаzвљиzваzлиzиzпоче
такz изградzњеz новеz двоzра
неz Народzногz позоzриzшта,z наz
местуz тржногz ценzтраz „Ста
клеzнац”,z каоz иz реконzструк
циzјуz Ђумруzкаzне,z првеz позо
риzшнеz зграzдеz уz Србиzји,z којаz
данасz каоz такваz неz постоzји,z
алиzпостоzјеzњениzтемеzљи?
Ђумрукана је већ одмакла са

радовима,теренјеспреманиради
се на установљавању темеља као
јединог материјалног трага ове
значајне грађевине. Ситуација са

Стакленцем није тако једностав
на,почеводсамогтржногцентра
који више није него што јесте у
функцији,пасведообавезедасе
део фасада према Дечанској ули
ци остави као заштићена целина
наместу.Најважнијеједајеодлу
ка донета, да ће се нова дворана
градити у оквиру реконструкције
и редефинисања целог простора
Трга Републике, да су радови већ
почели, и да ће се са припремом

теренакренутинајкаснијенапро
леће.Реалнозвучииуверенисмо
даћетакоибити.

zz Народzноz позоzриzштеz јеz уz
последzњихz некоzлиzкоz годиzнаz
постаzлоz обаzвеzзнаz туриzстичzкаz
дестиzнаzциzја,zјерzсвеzчешћеzсти
жуzзахzтеzвиzодzагенzциzјаzдаzсеzзаz
њихоzвеzклиzјенzтеzиграzјуzодреzђе
неzпредzстаzвеzодреzђеzногzдатуzма.z
Даz лиz ћеz тајz трендz битиz наста
вљенzиzуzјубиzларzнојzсезоzни?
Свака посета Бечу, престони

ци Аустрије, подразумева и вече у
Државној опери, тако да се међу
посетиоцима понекад нађе и више
странаца него Бечлија. Можда ово
нетребаинеможедабудезадатаки
кадајеречоНародномпозоришту,
алијечињеницадасенашепредста
весвевишетражемеђуиностраним
посетиоцимаБеограда.Интересова
њезадневнепосетејеудвостручено
и утростручено последњих година,
траже се и драмске представе као
потенцијална атракција за стран
це,такодасе,сходнотоме,увелико
размишља о коришћењу оперских
титловазапревод,макарнаенгле
ски језик, најтраженијих прозних
наслова.

zz Наz конzфеzренzциzјиz одрzжаzнојz
краzјемz јунаz повоzдомz заврzшет
каz 149.z сезоzне,z реклиz стеz даz јеz
Народzноz позоzриzштеz свеz своzје,z
уметzничzкеzиzфинанzсијzске,zоба
веzзеz уz овојz сезоzниz испуzниzлоz иz
даz јеz уz ишчеzкиzваzњуz оконzчаzњаz
забраzнеzзапоzшљаzваzња,zсzозби
ромz наz тоz даz „треzнутzноz посто

јиz окоz 40z упраzжњеzнихz местаz
иz велиzкиz приzтиzсакz збогz тога,z
преzвасzходzноzнаzансамzбле”.zШтаz
сеz треzнутzноz дешаzваz уz везиz саz
тимzпитаzњем?
Народнопозориштеједржавна,

односнорепубличкаинституцијаод
прворазредногзначаја,иутомсми
слу,дужнисмо,атоирадимо,дасле
димопрописеинамередржавекоја
желидауведередуобластикултуре.
Свепрописеспроводимобезодлага

ња,пасмотакоодговорнопристу
пилиирационализацијиисмањили
свој правилник о систематизаци
ји радних места за 111 бројева. Уз
осмишљенсоцијалнимоменат,није
билогубиткараднихместаиочуван
је људски радни потенцијал. Сада,
наконприродногодливараднесна
ге, у ишчекивању смо наредних
потезадржаве,дајућиисвојдопри
носувидуаргументованихпредлога
за превазилажење постојећих про
блема.Уверенисмодаћеинаредни
потези Владе и закодоваца управо
ићиутомправцу,идаћемоускоро
моћи да попунимо слободна радна
места квалификованим, одговор
нимиангажованимпојединцима.

МикојанБезбрадица

Маестро Савић је и
овога лета имао низ

веомазапаженихнаступа
на реномираним фести
валима у Италији. На
фестивалу од државног
значаја, „Музички јули”
који се тачно 70 година
одржава у Трапанију, на
Сицилији, реализовао је
две представе Донице
тијеве духовите опере
„Љубавни напитак”, а
публика и стручна јав
ностсјајносуоценилиову
продукцијуињенедомете.
На 33. издању Фестивала
„Средином лета” у пре
дивном средњевековном
градићу Таљакоцу поред
Рима, Савић је извео три
програма, а као врхунац
овогодишњег ангажмана
на Апенинском полуостр
ву,билојеучешћенаједном
од најзначајнијих европ
скихоперскихфестивалау
ТоределЛаго,гдејенасту
пиокаодиригентПучини
јевих наслова „Боеми” и
„Тоска”, са фестивалским
ХоромиОркестром.Ууло
зисолиставеомауспешно
представили су се и прва
циОпереНародногпозори
шта,баритонАлександар
СтаматовићитенорЈан
коСинадиновић.

Савићјеуавгустубора
виоиукинескомграду

Фуџоу, где је у оквиру про
јекта Опере Хонг Конга,
музички уобличио захтев
ноидуховитоМоцартово
ремек–дело„Чаробнафру
ла”. Управник Народног
позоришта је гост Опере
Хонг Конга већ другу годи
нузаредом,удвораникоја
се сматра историјском у
овом значајном центру
Азије, и у којој наступају
именапопутПапана,Ланг
Ланга, Академије „Санта
Чечилија” и других, што
самопосебиговориовисо
комрангунакојидомаћини
сврставају нашег истак
нутогдиригента.

понос народа и државе



4 ПОЗОРИШНЕ НОВИНЕ СЕПТЕМБАР/ОКТОБАР 2018.

НовасезонанаСце
ни „Раша Плао
вић”,угодиникада
Народно позори
ште у Београду

обележававеомазначајанјубилеј–
векипопостојања,бићеотворена
1.октобрапремијернимизвођењем
култне драме „Балкански шпијун”,
чувеног српског савременог драм
ског писца, романсијера, сцена
ристе, позоришног и филмског
редитеља,академикаДушанаКова
чевића. Инсценацију овог кома
да, који говори о односу власти и
појединца,иукојемсеможевиде
тисатиричнафарса,алиипримесе
политичке драме, потписује Тања
Мандић Ригонат, а главног јуна
каИлијуЧворовића,чијијеживот
испреплетен прошлошћу, коју су
обележилиратирањавање,апотом
хапшењеиробијањенаГоломото
ку,имучномсвакодневицом,тума
чи један од наших најбољих глу
маца средње генерације Љубомир
Бандовић.

zz Коваzчеzвићz јеz уz овомz комаzдуz
напиzсаzномz1983.zгодиzне,zзапра
во,zприzкаzзаоzистоzриzјуzдушевzнеz
криzзеz уz којуz запаzдаz једанz опа
санzчовек,zнекаzдаzшњиzинфор
мбиzроzвац,z приzкриzвеzниz при
стаzлиzцаz стаzљиzниzзма,z који,z
проzвоzциzранz извеzснимz спољ
нимz приzтиzском,z почиzњеz даz
ухоzдиzсвогzподzстаzнаzра,zповрат
ниzкаzизzПариzзаzзаzкогаzверуzје,z
мадаzтомеzсвеzпроzтивzреzчи,zдаzјеz
опаzкиzиноzстраzниzагент.zКоzјеzиz
какавz јеz данаzшњиz Илиzјаz Чво
роzвић?

Д а н а ш њ и
Илијајесувиоста
так оног некада
шњег, Душковог
Илије. У време
ну без политич
ке идеологије,
као потрошач и
корисник, Илија
је скрајнут, исме
јан и заборављен.
Илија је аналог
ни играч у диги
талном времену
у коме нема сво
је место. Док се
борио за живот
и са животом, он
је губио здравље
покушавајући да,
као и сви Душко
ви ликови, саста
ви нешто што
се саставити не
може. Покуша
ва да разуме све
нераузумнијисвет
и има потребу да
све то логично
објасни и томе да
име. Идеја да му
државни неприја
тељ живи у кући,
на неки чудан
начинбудиуИли
ји заспале идеале правичности и
затоонкрећеубеспоштеднубор
бузанародидржаву.

Даz лиz јеz заz Илиzјиzнеz параzноzјеz
вишеzзаслуzжанzњеговzстрахzили,z
пак,z потреzбаz даz искоzчиz изz соп
ствеzногz сивиzлаz своzјеz сваzкоzдне
виzцеzкакоzбиzуzнечеzмуzпроzнаzшаоz
смиzсаоzпостоzјаzња?

Више фактора су Илијини
мотиви. Све ово већ речено, али
и замисао да је од првог контак
та с полицијом, који се у комаду
помиње, он пред својом супру
гом мањи мушкарац. Временом
је изгубио самопоуздање и забо
равиозаштосеонаудалазањега.
И то је мотив. У сваком случају,
појава подстанара, као потенци
јалногстраногагента,отвараИли
јимогућност,какоонсамкаже,да
умре као поштен човек, срећан
штојемакарједногмладогчовека
извеонаправипут.Спартанцису
ималиидејуоидеалнојсмртипод
непријатељскиммачем,уборби...

zz …zА,zИлиzја?
Илијина идеална смрт је исто

то,алидаумреназадаткукаооба
вештајац.

zz Бројzниz позоzриzшниz иz филм
скиzтеоzреzтиzчаzриzдожиzвљаzва
јуzЧвоzроzвиzћаzкаоzчовеzкаzкојиz
предzстаzвљаz типиzчанz при
мерzпараzноzиzкаzкојиz јеzнастаоz
захваzљуzјуzћиz репреzсивzномz

ИНТЕР ВЈУ | ЉУБО МИР БАН ДО ВИЋ, ИЛИ ЈА ЧВО РО ВИЋ У ДРА МИ ДУША НА КОВА ЧЕ ВИ ЋА „БАЛ КАН СКИ ШПИ ЈУН”

Aналогни играч у диги тал ном вре ме ну

Осим Илије Чворови
ћа, који живи и делу

је по свом принципу, а који
му говори да је све супрот
но од онога што изгледа да
јесте, јунаци „Балканског
шпијуна”суињеговасупру
га Даница Чворовић (Нела
Михаиловић), брат му
Ђура, односно сестра бли
знакиња (Душанка Глид
Стојановић), ћерка Соња
(КатаринаМарковић),под
станар Петар Јаковљевић,
(Милутин Милошевић)
и Радиоспикерка (Вања
Милачић). У ауторском
тиму су и Бранко Хојник
(сценограф), Ивана Васић
(костимограф), Ирена
Поповић Драговић (компо
зитор), др Љиљана Мркић
Поповић(лектор),Анђелија
Тодоровић (стручни сарад
ник за сценски покрет) и
Балша Ђого (режија видео
материјала).

БандовићјеуНационал
ном театру, у перио

ду од 1995. године до дана
шњих дана, као гостујући
глумац, остварио неке од
својих најбољих позори
шних улога. Дебитовао је
ролом Голуба у предста
ви „Последња битка кне
гиње Милице”, а потом је
играоиу„Снулетњеноћи”
(Никола Вратило), „Сака
том Билију са Инишма
на” (Бабибоби), „Демону”
(Менаше), „Јанезу” (Горазд
Крајнц), „Женидби” (Кај
гана), „Великој драми”
(Батрић), „Зечијем наси
пу”(ВојаЈарчевић),„Покој
нику” (Младен Ђаковић),
„Хеди Габлер” (Судија
Брак)… На Великој сцени,
већ десет сезона, својом
игромидаљеснажноплени
пажњу публике као Хасан
ЏелебџијауСелимовићевој
драми „Дервиш и смрт”, у
режији Егона Савина, док
на „Раши Плаовићу”, од
краја марта прошле годи
не,такође,веомаубедљиво,
тумачиликПетраупред
стави „Царство мрака”,
по тексту Лава Николаје
вичаТолстоја,упоставци
ИгораВукаТорбице.

ЂОР ЂЕ ВИ ЋУ „ЉУБИН КА БОБИЋ“

Глумац Народног позоришта у Београду Милош Ђорђе
вић добитник је бијеналне глумачкe награде Удружења

драмскихуметникаСрбије„ЉубинкаБобић“за2017.годи
ну.Ђорђевић јепризнањедобиозаулогеАлексеЖуњићау
представи „Сумњиво лице“, по тексту Бранислава Нушића,

у режији Андраша Урба
наипродукцијиНародног
позоришта у Београду и
Рубеолеупредстави„Удај
семушки”,потекстуДуње
Петровић,урежијиМари
јеЛиповскиипродукцији
Центра за интерактивну
уметност Београд. Пето
члани жири, у саставу:
Олга Одановић (председ

ник),РадаЂуричин,ДушанкаГлидСтојановић,ГоранЈевтић
и Ирфан Менсур, разматрао је 13 номинованих глумачких
остварења,аодлукуједонеовећиномгласова.Уконкуренци
јизанаградубиласуглумачкаостварењауобластикомеди
је,премијерноизведенауСрбији,упериодуод1.септембра
2015. до 31. августа 2017.године. Датум уручења признања
бићенакнадносаопштен.

М.Б.

ХОР ВАТ И ФРЉИЋ ГОСТОВАЛИ У ФТ

Хрватски филозоф Срећко
Хорватипозоришниреди

тељ Оливер Фрљић, чије анга
жованепредставеизазивајубур
не реакције не само у региону,
већиудругимделовимаЕвропе,
билису15.септембраучесници
Филозофског театра у оквиру
52. Битефа у Народном позо

риштууБеограду,гдесудужеоддвасатаразговаралимеђу
собноиодговаралинапитањапубликеомноштвутемаод
односа позоришта и друштвене реалности преко проблема
фашизације друштва, национализма, неолибералног капи
тализма, до (не)могућности цивилног отпора и потреби за
радикализацијомпротеста.

Р.П.Н.

ДАНИ ЕВРОП СКЕ БАШТИ НЕ

Народно позориште је и ове године било активан уче
сникманифестације„Даниевропскебаштине”.Наиме,

у периоду од 17. до 21. септембра, многобројни посетиоци
могли су бесплат
но, у оквиру акци
је „Отворена вра
та”, да обиђу музеј
и зграду театра. У
добро осмишљеној
тури, уз медијато
ра Драгана Сте
вовића, били су у
прилицидасазнају
најосновније исто
ријске податке о

овом здању културе од националног значаја, упознају се са
процесом рада, обиђу гардеробе, радионице, позоришни
бифе,музеј...Утокуобиласка,посетиоцисумоглидапогле
дају и актуeлну изложбу „Одета и Одилија – Бели и Црни
лабуд на сцени Народног позоришта у Београду“ ауторке
МиленеЈауковић.Поставка,којаћебитиотворенадосреди
неновембра,представљасвојеврсниомажнашимнајзначај
нијимбалетскимуметницама,каои гошћамаНационалног
театраизцелогсветакојесуинтерпретиралеулогеОдетеи
Одилије у балету „Лабудово језеро“. Манифестација „Дани
европскебаштине”уБеоградудеојевеликеевропскемани
фестацијеСаветаЕвропеиЕвропскекомисије,којомсесва
когсептембра,поистимпринципимаисаистимсимболима,
представљанашенаслеђекаозаједничкабаштинаевропских
народа,разноликосткултура,традиције,обичаја.

Р.П.Н.
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ИНТЕР ВЈУ | ЉУБО МИР БАН ДО ВИЋ, ИЛИ ЈА ЧВО РО ВИЋ У ДРА МИ ДУША НА КОВА ЧЕ ВИ ЋА „БАЛ КАН СКИ ШПИ ЈУН”

Aналогни играч у диги тал ном вре ме ну
комуzниzстичzкомz систеzмуz уz
Југоzслаzвиzји.z Дакле,z даz биz
докаzзаоzдаzјеzлојаzлан,zаzвећz
јеz проzшаоz торzтуzру,z почи
њеz даz радиz иz оноz штоz неz
биz треzбаzлоz даz ради.z Даz лиz
јеz Илиzја,z „саz стаzноzвиzштаz
свогz идеzаzла”,z ипак,z уz пра
ву?

У неку руку да. Дана
шње време интернета
и свеопштег техничког
напретка указује на мно
го перфидније видове
шпијунаже и задирања
у туђи живот. Том логи
ком вођен, наравно да се
дођедозакључкадасусви
потенцијални агенти стра
нихслужби.Незнајуљуди
скимживе,акамоликоје
комшијапрекопута.

zz Уz ориzгиzналzнојz верzзи
јиz комаzда,z Илиzјиzноz пси
хичzкоz стаzњеz је,z наравzно,z
послеzдиzцаzтогаzштоzје,zкаоz
полиzтичzкиz затвоzреzник,z
слаzманz поz коz знаz каквимz
казаzмаzтиzма?zАzданас?

Код нас је он произ
водидеалногпотрошачког
друштва које нема више
циљеве. У се, на се и пода
сеједанашњевреме.Свако

коиолепоменесуштину јескрај
нут и изопштен. Илијина потре
базамиромусветуиза једнако
шћу, у нашој представи је дечија
ичиста,растерећенаидеологијеи
амбиције.

zz Данас,z триz иz поz децеzниzјеz
откаzдаzјеzКоваzчеzвићzнапиzсаоz
комад,z никоz вишеz неz поми
њеz ниz Стаzљиzнаz ниz Инфор
мбиzро,z алиz параzноzју,z каоz
пореzмеzћајzдруzштвеzнеzсвеzсти,z
сваzкаzкоzда.zКолиzкоzјеzтаzтемаz
актуzелzнаz неz самоz овдеz кодz
нас,zнего,zуопzште,zиzуzсвеzту?
Још увек не довољно. Ваљда

вишељудитребадастрадаивише
животадабудеупропаштенодаби
сепитализаштосунампотурили
људска права, а одузели људско
достојанство. Неограничена сло
бодајеанархијабезредаизакона.
Болећенасјакосвеово.

zz Колиzкоz јеz заz глумzца,z саz једzнеz
страzне,zоптеzреzћеzње,zаzсаzдруzге,z
пак,z изаzзов,z тумаzчиzтиz једzнуz
оваzквуzулоzгуzкојуzјеzуzантоzло
гијzскомzфилмzскомzостваzреzњуz
изz 1984.z годиzне,z маеzстралzноz
одиzграоz чувеzниz Даниzлоz Батаz
Стојzкоzвић?
Већ сам негде рекао, најбо

љећуодатипоштовањеБатиако

покушам да дигнем лествицу.
Менесуучилида,акопостојивас
питано и неваспитано, сигурно
постоји и преваспитано. Храбро,
без страха, с пуним поштовањем
према претходној генерацији,
стварамо своје висине и домете.
Иначе,усупротном,свеовонеби
ималосмисла.

МикојанБезбрадица

Бандовић сматра да је
време у којем је Кова

чевић 1984. године, зајед
носаБожидаромНиколи
ћем режирао истоимени
филм, било последње вре
мекадасупостојалиполи
тички идеолошки непо
добни људи. „Овде, већ
три деценије, нико није
робијао због политичког
деловања. У међувремену,
шпијунажајепосталадео
светског фолклора. Шпи
јунажу су, у великој мери,
олакшаледруштвенемре
же и интернет. Ко год да
има друштвене мреже у
прилици је да шпијунира,
алијеистовременоишпи
јуниран“.

Представа „Топо
графијараја“,коју
је Народно позо
риште у Београ
ду реализовало у

сарадњи са театрима из Шведске,
Шпаније, Данске и Немачке, пре
мијернојеизведена25.августана
сцениКраљевскогдрамскогпозо
ришта „Драматен” из Стокхолма.
Комадјеодигранудвапремијерна
термина, поподневном и вечер
њем, а одушевљена публика на
оба извођења дуго је аплаудирала
и враћала глумце неколико пута
на бис. Ауторски пројекат дан
ске уметнице Мадам Нилсен који
кроз тему „национализма“, осим
Народног позоришта и „Драма
тена“, повезује Театар Лиуре из
Барселоне (Каталонија,Шпанија),
Академију сценских уметности
Лудвигсбург(БаденВиртемберг,
Немачка)иКраљевскопозориште
из Копенхагена (Данска), изведен
је у оквиру „Бергман фестивала“,
престижне интернационалне теа
тарске манифестације. Нилсен,
међународно призната ауторка
разноврсног жанровског ствара
лаштва, кроз пет сегмената спо
јених у заједничку целину бави
се преиспитивањем очувања соп
ственогјезикаинационалногбића
уданашњојЕвропи,aуједномод
делова представе, који редитељ
скипотписујеОлгаДимитријевић,
улоге тумаче глумци Народног
позориштаПавлеЈеринићиСуза
наЛукић.

У интервјуу за „Позоришне
новине” Олга каже да су сва

ку екипу из пет земаља чинили
предивниљудисакојима јебило
задовољство радити и упознати
их,докзареакцијепубликенаво
ди да су биле врло занимљиве и

у том контексту наглашава да је
после свега не би „изненадило
да представа крене у дуготрајан
фестивалскиживот”.

„МадамНилсенјежелеладана
сценимапираразличитеевропске
националнеидеје,идапреиспита
какосамиактеринационалистич
ких струја замишљају свој „рај”,
икакобисеон,поњима,идеал
но представио на сцени. Поста
вљањем тих различитих визија
на сцену у исто време, добија се
комуникација између њих, види
се како идеје савремене европ
ске деснице добро комуници
рају међусобно, и истовремено
се види ко би био све искључен
из тих визија. Овим мапирањем

указујесенамалеразликеиброј
не сличности савремених десних
идеја са којима данашња Европа
апсолутнонезнаштадаради.

zz Дакле,z свиz тиz проzблеzмиz сz
нациzоzнаzлиzзом,z којиz данасz
постоzјеz уz Евроzпи,z наz некиz
начин,zсуzмеђуzсобzноzсличzни?z
Апсолутно. На крају нам је

билочакисмешноколиконаиз
глед различите националистичке
идеје и визије деле потпуно исте
мотиве, од визија незапрљане
славне прошлости, преко односа
према женама, до односа према
мигрантима.

zz Штаzстеzвиzконzкретzно,zуzсво
јихz „15z минуzта“,z заједzноz саz
ПавломzиzСузаzном,zизвуzклиzуz
првиzплан?
Текстнаосновукогсморади

ли наш део представе заснован
је на истраживачком боравку
МадамНилсенуБеограду,ујану
ару ове године. Ми смо ушли у
сценскудебатусасамимтимтек
стом,ипокушалисмодаизпози
цијеевропскепериферијеутих15
минутапроговоримоотомекако
нас центар види, уз неизбежан
аутоиронијскиотклон.

zz Колиzкоz јеz билоz захzтевzноz свеz
тоzукомzпоzноzваzтиzуzпреzоzстаzлеz
четиzриz целиzнеz сz обзиzромz наz
тоzдаzсуzосимzјезичzких,zсигур
ноzпостоzјаzлеzиzдруzгеzбариzјеzре,z
преz свеzга,z наz нивоуz „сукоzба“z
разzлиzчиzтихzмишљеzњаzиzесте
тиzка?
Билојемаловремена,алицела

екипа је уложила сву своју енер
гију, радну дисциплину и енту
зијазамдасесвестигне.Естетске
разлике између појединачних
епизода, као и језичке баријере,
покушалисмодаискористимоза
динамику и ритам саме предста
ве, за креирање унутрашње тен
зије. Опет, интензиван рад био
јевеомаисцрпљујући,и јасамсе
свевремедивилаСузанииПавлу
на вишедневном превазилажењу
својихфизичкихграница.

zz Овајzдео,zуzвашојzрежиzји,zнаz
осноzвуz криzтиzкаz иz реакzциzјеz
публиzке,zсваzкаzкоzјеzпокаzзао,z
уzестетzскомzиzнаzуметzничzкомz
плаzну,z даz ми,z заиzста,z јесмо,z
деоzевропzскогzтеаzтра?
Мислимданаснебинизва

ли у цео пројекат кад нас не би
перципирали као део савреме
не европске театарске сцене. На
самом лицу места, тај наш део
добио је заиста добре критике
и привукао доста пажње, и на
редитељскомиизвођачкомпла
ну.

МикојанБезбрадица

РАЗ ГО ВОР С ПОВО ДОМ | ОЛГА ДИМИ ТРИ ЈЕ ВИЋ

Наци о на ли зми су слич ни

Олга није могла са
сигурношћу да одго

вори каква је будућност
представесобзиромнато
да,како јеистакла,много
тога зависи од копродук
цијских планова и даљих
фестивалских позива.
Ипак... „Надам се да ће
бити прилике следеће
годинедасвивидимопред
ставу и у Београду”, каже
наша позната драматур
шкиња, драмска списате
љицаиредитељка.
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Аристофанова коме
дија„Плуто“уадап
тацији и поставци
једног од најзна
чајнијих српских

редитеља Никите Миливојевића,
премијерно је одиграна 13. јула у
чувеномантичкомтеатрууЕпида
урусунаПелопонезу,уоквирупре
стижног„Атинскогфестивала“.

Представа је настала на осно
ву протокола о дугорочној сарад
њи између Народног позоришта
у Београду и Националног театра
ГрчкеизАтине,којисууоктобру
прошле године у српској престо
ници потписали управници Дејан
СавићиСтатисЛиватинос.

Овај изузетни позоришни
подухват, између осталог, остаће
упамћенипотомештосесате,за
Гркесветесцене,старе2500годи
на, први пут зачуо и српски језик
захваљујући глумцу Хаџи Нена
ду Маричићу који тумачи улогу
Хоровође.

„Свеједеловалокаосанзакоји
знашдаћеједномдасезаврши,али
нежелишдасебудишипушташга
да траје”, преноси Маричић своје
првеутискеуразговоруза„Позо
ришне новине” и додаје да су
колегеизАтине,кадасепрвипут
сусрео са њима, неколико недеља
уочипремијере,„већималискоро
целупредставуготову”.

„Било је више него необично
приступити новом задатку. Тре
балојенаучитигрчкешлагвортеи
инструментбасбубањ,којидотада
нисамсвирао.Узосмех,компози
торАнгелосТријандафилу,увера
ваомеједатонећебитибаштако
тешко. Његови музичари, као и
глумци,указалисумиповерењеи
стрпљивочекалидапронађемсво
јеместо.Њиховапомоћнијеизо
стала све до самог краја. Део свог
бићаусмерилисуинатодамиина
самој премијери буду од помоћи”,
каженашсаговорникинапомиње
дасусепробеуоквируакадемије
атинскогНационалногтеатраодр
жавалеподведримнебомкакоби

уметницисвојегласовеприпреми
лизаотворенпростор.

Умеђувремену,какокаже,сти
глисуикостимиМаринеМедени
цепајебалканскагрупаглумацаи
музичаранапоконмогладапочне
једнунеобичнуигрукојаихјезано
сно, кроз атинске вечери, носила
каЕпидаурусу.

„Уверавалисумеглумцидаће,
кададођемотамо,сведобитисвој
смисаоидаћенамтоместопружи
тисвештонамутомтренуткутре
ба.Нисамихтадаразумео.Некиод
њихсутовећдоживелиисапоно
сом су те наступе истицали. Дан
кадасмодошлинато,позоришно
светоместозаувекћупамтити,јер
јесвакооднасимаоосмехналицу
какав раније никада у позоришту
нисамвидео.Биојетосвечаничин
који смо тихо прославили, ишче
кујући стрпљиво оно што нас за
парданачека.Ноћинаконвечер
њих,каснихпробазавршавалиби
у тавернама малог места Епида
врос,којесуминајбољеговориле
означајутогместаифестивала.На
сликамаулокалнојтавернивидео

сам читав један свет, који пред
ставља историју светског позори
шта. Највећи светски уметници,
позоришни редитељи и глумци
прошли су кроз то мало место и
оставили своје потписе на слика
ма  Марија Калас, Ирена Папас,
КевинСпејси,ХеленМирен,Итан
Хок...Призоритогантичкогпозо
риштасапочеткафестивала,педе
сетих година прошлог века, оста
вљалисумебездаха.Преснабисе
свиокупиликрајмора,отимајући
још мало лепоте од тог чаробног
места. Ипак, требало је прво ску
пити сву енергију, јер је тренутак
премијере био веома близу”, при
сећасеМаричић.

Више од 12.000 гледалаца, у
препуном и величанственом Епи
даурусу,содушевљењемибурним
аплаузима наградило је комплет
ну глумачку и ауторску екипу ове
представе,амеђуњимабилисуи
члановизваничнеделегацијеРепу
бликеСрбијеминистаркултуреи
информисања Владан Вукосавље
вић, помоћник министра културе
ИванаДедићипредседникУправ
ног одбора Народног позоришта
АлександарГаталица.

„Из целе Грчке, колоне ауто
мобила и аутобуса приближавале

сусевеликомЕпидаурусу.Утиши
ни, да не надјачају песму зрика
ваца, пролазила је публика поред
нашихгардероба.Окруженимеди
теранскимрастињем,проверавали
смо гласове, инструменте, слуша
липоследњеинструкцијеипевали
сонгове који су се ускоро зачули
са најакустичније сцене на свету.
Осим радости, у нашим бићима
није било ничег другог. Стрепња
је остала иза нас. Смешкали смо
сезаједно,кореографкињаАмали

ја Бенет, Никита и ја, знајући већ
проверени рецепт: Бити спреман
то је све... Отишли смо на сво
је позиције ишчекујући да пад
не мрак. Док су гледаоци спрем
но чекали почетак, ми смо могли
самодачујемозрикавцекојинису
прекидали своју песму, не маре
ћизанас.Трубачкиоркестарубр
зо је заменио њихову симфонију.
Представа једног Србина, Мили
војевића, закорачила јеуисторију
фестивала… Све ми се сада чини
као један велики плес, пун сме
ха,сасценеиизпублике.Башкао
некакавраскошанвалцеркојисви
играју, уз звуке балканског бенда.
Антички комад на свом извору
заплесаојепредгрчкомпубликом
којакаодагајепрвипутчула,гле
дала”, прича Маричић и додаје да
сугледаоцитакореаговалисвевре
ме,токомизвођењапредставе.

Он истиче да је Миливојевић
веомадоброразумеоштатонедо
стаје и „њима” и „нама”, односно,
какокаже,схватиојекојеуствари
наш„Плуто”,богновца,каконам
улепшава живот и како нас чини
тужнима.

„Баш као у античком позори
шту deus ex machina решава крај
представеикаоштомиимеговори,
изненада нудим решење, песмом.
Чекао сам са осмехом излазак на
сценуиподелиотајтренутаксазве
здама,гледајућиуњих,говорећиим
дајетозамогнедавнопреминулог
професораБајчетића.„Идемопола
ко“.Утишинисамрекаомузичари
ма да је време да кренемо. Док се
оркестаркретаоизамене,клизило

јесвеувечност.Такосечовекосе
ћаутомтренутку.Можда...нисам
сигуран.Вишенијебиобитаннидуг
аплауз,којијезасигурноговориоо
правојуметничкојпобеди.Важноје
билосамодасмобилиту.Сутра,на
првојрепризи, једонело јошједну
такву ноћ, са још више гледалаца,
сајошснажнијомпесмомзрикава
ца, а након тога свитање. Позори
шна ноћ завршила се најлепшим
изласкомсунцаумомживоту.Тако
сам завршио сан у маленом селу
Епидаурусу. Као да сам ту заувек
зауставиосвојдах.НикитајеМари
ниимениудланспустиоуспомену.
КаменизЕпидаурусапонелисмоза
Београд”.

Месециподанакасније,крајем
августа, уследила је мини турнеја
представе„Плуто”поГрчкој.

„Свисмобилирадозналихоће
ли публика и сада реаговати на
исти начин. Требало је поновити
онајзаносиигратијошбоље.Чека
ла су нас извођења у позоришту
у Петруполи, Елефсини, Солуну,
Херодовом Одеону и у Папагоу.
Пред хиљадама гледалаца комеди
јајесвевишераслаикаодајесама
стасавалазаигруподАкрополисом.
ХеродовОдеонуАтинибиојезасве
местокојемсмодали,ипак,највећу
пажњу.Публикакојајепознатапо
својим високим критеријумима,
спремала се да провери наше уме
ће. Са друге стране, група вештих
уметника ишчекивала је више од
свега управо ту публику. Штипао
сам се током пробе, гледајући у
античке зидине, стубове акропо
ља,уневерицидајесвеоноочему
саммаштаокаодечак,садату,око
мене. Пун Одеон и дугачак аплауз
наконнашепредставе,каодасунас
занековремепослалидаседружи
мосаантичким,позоришнимбого
вима.Мириспокојствомоглоједа
се прочита на нашим насмејаним
лицима”.

Маричићнапомињедаје,упра
во,затопоследњапредставауокви
ру грчке турнеје, у позоришту у
Папагоу, у Атини, „била за нашу
душу,песмазанашгрош”.

„Осетилајетопубликаиготово
намсечинилодаћенамсесваког
тренапридружитинасцени.Ужи
вали смо заједно у представи која
Грцимаувекнакрајуизмамисузе…
Мој сан још увек траје и тако ће
битидокгодтрајесећањенаљудеса
којимасамствараоовубожанстве
нуантичкукомедију”,кажеспоно
сомнашсаговорник.

У међувремену, представа је,
такође с великим успехом, изведе
на прексиноћ у београдском Сава
центруисиноћ,уСрпскомнарод
номпозориштууНовомСаду.Сан
ХаџиНенадаМаричићаможедасе
настави…

МикојанБезбрадица

ХАЏИ НЕНАД МАРИ ЧИЋ О УТИ СЦИ МА ПОВО ДОМ ПРЕ МИ ЈЕ РЕ ПРЕД СТА ВЕ „ПЛУ ТО“ У ЧУВЕ НОМ ЕПИ ДА У РУ СУ И ТУР НЕ ЈИ ПО ГРЧ КОЈ

Рас ко шан вал цер уз зву ке бал кан ског бен да

Утој и данас веома
актуелној причи, коју

јевеликикомедиографста
ре Грчке и оштар крити
чар свога доба написао као
бритку сатиру на поли
тичке прилике, све остале
роле играју глумци Нацио
налног театра из Атине.
Уовомпројекту,изНарод
ногпозориштауБеограду,у
чијимрадионицамасуура
ђени костими, осим Мари
чића и костимографкиње
Меденице,учествујеипро
дуцентВукМилетић.

Плуто је бог новца,
обиља, а прича о

њемује,каоисвеАристо
фановеприче,поучна:два
Атињана огорчени због
чињеницедаселошиљуди
лако и брзо богате док
вредниипоштениостају
сиромашни, иду у проро
чиште Делфе да затра
же савет. Добију поруку
да првог човека ког срет
ну у повратку треба да
поведусасобом.Исретну
слепца. Зачуде се, збуне,
међутим, кроз разговор
открију да је то, у ства
ри,Плуто...
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Следећазначајнауло
гаГорданеЈевтовић
билајеулогаМика
еле у Бизеовој опе
ри„Кармен“,укојој

јепрвипутнаступилауБеограду,
17. новембра 1973. године, зајед
но са Бредом Калеф (Кармен),
Стојаном Ганчевим (Дон Хозе),
Јованом Глигоријевићем (Еска
миљо) и Бориславом Пашћаном
за диригентским пултом. Млада
и шармантна, веома музикална,
са особитим смислом за топлу и
пластичну певачку фразу, са изу
зетнолепимичистимгласом,сјај
наглумицакојајеодмахосвојила
публику присношћу, топлином и
искреношћусвојекреације,онаје
те вечери приказала Микаелу са
девојачком нежношћу и дубоко
доживљено.

Непуне две године касније,
11.априла1975,Горданајеполо
жила аудицију у Ковент Гардену
уЛондонупослеотпеванихарија
Розине из Росинијевог „Севиљ
скогберберина“иЂилдеизВер
дијевог „Риголета“, и добила
позивдауновембруистегодине
наступи на тој чувеној оперској
сцени као Микаела у шест пред
става„Кармен“.

Горданине наступе у уло
зи Микаеле у Ковент Гардену 31.
октобра, 3, 6, 12, 15. и 18. новем
бра1975.саРужомПоспишБалда
ни(Кармен),ПедромЛавиргеном
(Дон Хозе), Мајклом Девлином
(Ескамиљо) и диригентом Хесус
ЛопезКобосом,публикајепоздра
вила дуготрајним аплаузима на
отвореној сцени, док су музички
критичари истицали њено склад
но и музикално певање, неуоби
чајено привлачну глуму и њен
глас као један од најлепших који
се у последње време чуо на сце
ниКовентГардена.Овепредставе
су широм отвориле врата даљим
њенимгостовањиманаевропским
сценама, тако да је већ 14, 18. и
21. децембра исте године са вели
ким успехом тумачила ту улогу у
Торину,упозориштуTeatroRegio,
са Ружом Поспиш Балдани (Кар
мен),ЖилберомПиом(ДонХозе),
Мариом Серенијем (Ескамиљо)
и диригентом Питером Магом. У
некадашњој Југославији такође је
вишепутагостовалакаоМикаела,
најпре у Загребу на концертном
извођењу „Кармен“, 14. јуна 1975,
са познатим француским опер
скимуметницимаВилмомМишел
(Кармен), Жилбером Пиом (Дон

Хозе)иАленомФондаријем(Еска
миљо), када је „својим чистим и
кристално јасним гласом одуше
вила посебно аријом Микаеле из
трећегчина”,(„Око”,Загреб,26.јун
–10.јул1975)азатимуМарибору,
РијецииСплиту,где јепоследњи,

тридесет осми
пут у овој уло
зи наступила 23.
маја1995.године.

Гордана је 1.
фебруара 1974.
године први
пут играла Ђил
ду у Вердијевом
„ Р и г о л е т у “ н а
сцени Народ
ног позоришта
у Земуну као
партнерка Јова
на Глигоријеви
ћа (Риголето),
Предрага Про
тића (Војвода од
Мантове),Жива
на Сарамандића
(Спарафучиле)
и Олге Милоше
вић (Мадалена),
а под диригент
ском палицом
Богдана Бабића.

ТумачењеЂилдејезањутадабила
изванредна прилика да се конач
но потврди у једној улози „првог
фаха”, коју је она искористила на
најбољиначин,такодајезаврхун
скомузичкосценскоостваривање
судбине ове трагичне Вердијеве

јунакињедобиланесамодуготрај
неаплаузепубликеиодличнекри
тике него и Награду Народног
позоришта у Београду за сезону
1973/74.године.

У то време најмлађа солист
киња београдске Опере, она је 10.
октобра 1975. године први пут
самостално наступила на некој
иностранојсцениитоуНародном
дивадлууПрагу,гдејесаНиколом
Митићем (Риголето) и Звоними
ром Крнетићем (Војвода од Ман
тове)постиглакаоЂилдазапажен
успех,башкао17.и23.марта1983,
кадајенагостовањууСССРуоду
шевила публику у Театру опере
и балета у Новосибирску и Алма
Ати. У некадашњој Југославији
такође је самостално више пута
тумачила Ђилду у Новом Саду,
Скопљу,СплитуиСарајеву,докје
са београдском Опером исту уло
гу певала у Нишу, Светозареву,
Крагујевцу и другим градовима у
Србији.

После четрнаест година уче
ствовањаутридесетпетпредстава
„Риголета“уземљииусвету,Гор
данајепоследњипуттумачилауло
гуЂилде23.јануара1988.насцени
НародногпозориштауЗемуну.

(наставићесе)
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При влач на глу ма и кри стал но јасан глас

Духовитост, хумор
и анегдоте, никако
нису суштина теа
тра,већсамоједнаод
његовихнајкорисни

јих,најпријатнијихинајефикасни
јих елемената. Све ово, али и још
много тога што је у вези са анег
дотом, том кратком књижевном
формом,којасадржиистинитеили
измишљене приче о догађају из
животапознателичности,живуће
или историјске, односно причу из
животаодређенесрединеилидру
штвенегрупе,свакакодајеимаоу
виду Милован Здравковић док је
припремао своју најновију књигу
која је и у самом наслову добила
јаснуодредницу–дајеречоанег
дотамаизпозоришногживота.

Ово веома драгоцено теа
тарско штиво, чија је промоција
одржана 22. септембра у Музеју
Народногпозоришта,ауторјераз
врстао у више целина називајући
их„Патриотско–родољубиве“,„О
утицају политике на позориште“,
„Однос према великим уметни
цима“, „Однос према колегама“,
„Глумциинадимци“...

Шалеианегдотебројнихписа
цаипозоришнихглумаца,одЈоа

кимаВујићадоПетраКраља,акоје
је Здравковић прикупио током
вишегодишњег истраживања, не
самодаговореоњиховимлично
стимаинарави,већидухувремена
укојемсунастајале.

Здравковић каже да је овом
књигом желео да направи одре
ђену врсту погледа на театар зато
штоанегдота,какојеоценио,нека

да хуморно, а некад
врлосурово,приказује
стањенесамоутеатру,
већицеломдруштву.

Према његовом
мишљењу, позори
шниствараоцимогуда
будупристрасни,алије
анегдота увек објекти
вантрагувремену.

Здравковић напо
миње да је, истражу
јући историју позо
ришта, као професор,
наилазио на различи
те занимљивости из
позоришног живота
које су га понукале да
најприје почне о томе
размишљати,аондаи
дасветообједињује.

Највећи број анег
дота посвећен је глумцима (Чича
Илија Станојевић, Раша Плаовић,
Добрица Милутиновић, Љубинка
Бобић,ЉубишаЈовановић,Мили
воје Живановић, Стево Жигон,
Љуба Тадић, Драган Николић,
ЗоранРадмиловић...)алииуправ
ницимаидрамскимписцима(Јоа
кимВујић,ЈованЂорђевић,Милан
Ђоковић, Бранислав Нушић, Јан

ко Веселиновић, Бора Станковић,
Стеван Сремац...), као и разним
државницимаиполитичарима.

У рецензији насловљеној
„Заводљивост анегдотског жан
ра“, Мирко Жарић наводи да из
ових анегдотских приказа поне
кад можемо више да сазнамо о
појединим личностима, њиховим

карактернимособинамаинарави
ма,неголиизпозоришнихкрити
ка угледних хроничара театарског
живота.

„Прави хумор и духовитост,
имају задатак да код онога који
анегдоту слуша или чита, произ
веде општу раздраганост, јер она

приказује саму слику „живота на
позорници“илиизванње,ањихо
во опажање треба да произведе
извесно узбуђење које именујемо
комиком или смехом. И ту код
Здравковића имамо неуједначене
резулате, све у зависности ко је те
анегдотеиспричиоилизабележио.
Умногомезависиоддуховитостии
инвенције самог казивача анегдо
та. Очито, Здравковић се сретао у
својимистраживањимасаљудима
различитог интелектуалног знања,
знатижеље,склоностизаприпове
дање и доховитости“, приметио је
Жарић.

Он напомиње да ова књига,
компонованаудвадесетпоглавља,
успева да спасе од заборава „пре
галаштво анегдотског жанра“ из
историјенашегпозоришногживо
та,иутомсмислупредстављалепо
штиво,којећечитаоцезабавитии
орасположити.

„Само човек велике и несу
мњивељубавиипреданостипозо
ришту,какавјеМилованЗдравко
вић,могаојечитаоцимадаподари
књигу овако богату живписним и
животнимпричамаисадржајима“,
оцениојеЖарић.

Р.П.Н.

У МУЗЕ ЈУ НАРОД НОГ ПОЗО РИ ШТА ОДР ЖА НА ПРО МО ЦИ ЈА КЊИ ГЕ ТЕАТРОЛОГА МИЛО ВА НА ЗДРАВ КО ВИ ЋА

Анег до те и црти це из позо ри шног живо та

Осим аутора и рецен
зента,окњизисугово

рили в.д. директора Дра
ме Народног позоришта
Жељко Хубач, театролог
Радомир Путник, уред
ник Белмедије Александар
Гаон, лектор и коректор
Александра Милошевић и
драмски уметници Милан
Цаци Михајловић и Весна
Станковић.
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