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ИЗДАЈЕ НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ У БЕОГРАДУ

Све ча ном ака де
ми јом која ће 22. 
новем бра бити 
одр жа на на Вели
кој сце ни, обе ле

жи ће се 150 годи на посто ја ња 
и успе шног дело ва ња Народ ног 
позо ри шта у Бео гра ду, јед не 
од нај ста ри јих кул тур ноумет
нич ких инсти ту ци ја у Срби ји. 
Осно ва но 1868. годи не, после 
више поку ша ја да пре сто ни ца 
Срби је доби је стал ни теа тар
ски про фе си о нал ни ансамбл, 
Народ но позо ри ште је одмах 
поче ло редов ну делат ност, да 
би сле де ће, 1869. годи не, доби ло 
и згра ду у којој и данас изво ди 
пред ста ве. 

Дан Народ ног позо ри шта 22. 
новем бар, уста но вљен је 1968. 
годи не, при ли ком обе ле жа ва
ња сто го ди шњи це Наци о нал
ног теа тра. Наи ме, тог дату ма, 

по новом кален да ру, пре тач
но век и по (1868) одр жа на је 

прва пред ста ва ново о сно ва ног 
Народ ног позо ри шта  „Ђурађ 
Бран ко вић“ Каро ља Обер ња ка у 
гости о ни ци „Код енгле ске кра
љи це“. Прва пред ста ва у новој 
згра ди, „Посмрт на сла ва кне за 
Миха и ла“ Ђор ђа Мале ти ћа изве
де на је 30. окто бра 1869. годи не.

Поред него ва ња драм ске 
умет но сти, Наци о нал ни теа
тар је покла њао пажњу и сво јој 
музич кој гра ни, која се од скром
ног Орке стра и Хора раз ви ла у 
импо зан тан опер ски и балет ски 
ансамбл, спо со бан да реа ли зу је 
и нај сло же ни је музич косцен ске 
про јек те. 

Опе ра Народ ног позо ри
шта отпо че ла je сво ју само стал
ну делат ност 1919. годи не, a 
прва пред ста ва ново фор ми ра
ног ансам бла била је пре ми је ра 
Пучи ни је ве „Мадам Батер флај“, 
11. фебру а ра 1920, под музич

ким вођ ством првог дирек то ра 
тог сек то ра, Ста ни сла ва Бинич
ког. Непу не три годи не касни је, 
сво ју прву цело ве чер њу пред ста
ву, оди грао је и ансамбл Бале та. 
Било је то 22. јану а ра 1923. годи
не када је изве ден „Шчел кун чик“ 
(„Крц ко Ора шчић)“ Петра Или
ча Чај ков ског.

Током 15 деце ни ја свог 
посто ја ња, Народ но позо ри ште 
у Бео гра ду не само да је уте ме
љи ло позо ри шну умет ност у 
нашој сре ди ни, него је и дало 
допри нос од непро це њи вог 
зна ча ја срп ској кул ту ри уоп
ште. Зато ће обе ле жа ва ње овог 
јуби ле ја, 22. новем бра на Вели
кој сце ни, пред ста вља ти мно го 
више од про сла ве јед не инсти
ту ци је. Биће то пра зник не само 
позо ри шне умет но сти, него и 
чита ве наше кул ту ре.   

Р.П.Н.

СВЕ ЧА НОМ АКА ДЕ МИ ЈОМ 22. НОВЕМ БРА НАРОД НО ПОЗО РИ ШТЕ ОБЕ ЛЕ ЖИ ЋЕ 150 ГОДИ НА ПОСТО ЈА ЊА

Јубилејзапоносипоштовање

Првипокушајидаглав
ни град Кнежеви

не Србије добије стални
професионални театар
датирају још из четр
десетих година 19. века.
Одлукуоизградњипозори
шта, донео је српски кнез
МихаилоОбреновић.Уто
време, 1868, када је Наци
онални театар коначно
основан, у читавој Србији
је живело мање људи него
у данашњем Београду 
текнештовишеодмили
он и 200 хиљада. Српска
престоница имала је око
25.000 становника и 3.444
кућа.
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СОПРАН ЈАСМИ НА ТРУМ БЕ ТАШ ПЕТРО ВИЋ, НОВА ДИРЕК ТОР КА

МУЗЕЈ НАРОД НОГ ПОЗО РИ ШТА У БЕО ГРА ДУ ПРИ ПРЕ МА ИЗЛО ЖБУ

Потребномијевреме,

Омажславномбаритону

На осно ву Ста ту
та и овла шће ња 
управ ни ка, Дејан 
Савић је сре
ди ном окто бра 

донео одлу ку да уме сто прва ка 
Куће, тено ра Јан ка Сина ди но ви ћа, 
нови дирек тор Опе ре Народ ног 
позо ри шта у Бео гра ду буде при ма
до на Опе ре, про сла вље ни сопран 
Јасми на Трум бе таш Петро вић. 
У крат ком обра зло же њу, изме ђу 
оста лог је истак ну то да су „пред 
опер ским сек то ром зах те ви за 
попу ном ансам ба ла Хора и Орке
стра, као и зада так посте пе ног 
под мла ђи ва ња соли стич ког кор
пу са, уз оса вре ме њи ва ње дело ва ња 
ове умет нич ке гру па ци је насту пи
ма на отво ре ном, госто ва њи ма по 
земљи, реа ли зо ва њем трај них сни
ма ка и вели ких про је ка та, што ће 
бити оба ве зе новог руко вод ства“.

„Како бити добар дирек тор 
Опе ре? Ово ми је прво пита ње 
које ми се наме ће са мојим новим 
поста вље њем на месту дирек то
ра Опе ре Народ ног позо ри шта 
у Бео гра ду. Мно ги ће рећи: па то 
је див но! Али, ја знам да ми неће 
бити лако из раз ло га што сам у 
овој кући више од 20 годи на, што 
позна јем ансамбл, што знам усло
ве у који ма ради мо, што знам 
про бле ма ти ку ства ра ња јед не 
пред ста ве, што знам да смо сви 
за себе вели ки инди ви ду ал ци, а са 
дру ге стра не, ипак, део тима и јед
не вели ке поро ди це која се зове 
ансамбл Опе ре, а кога чине соли
сти, Хор и Орке стар. Како све то 
поми ри ти међу соб но, осло бо ди ти 
сурев њи вост, поди ћи морал сва
ког умет ни ка, оја ча ти међу соб
но пошто ва ње и коле ги јал ност, 
пона ша ти се у скла ду са већ уста
ље ним пра ви ли ма која се вео ма 
често зао би ла зе... Све то, не може 
да реши само дирек тор Опе ре. 
Све до ци смо да живи мо у земљи 
у којој висо ка кул ту ра и умет ност 
нису на првом месту, а потреб не 

су годи не и годи не вели ког тру да 
и рада да се један умет ник оства
ри, дока же и одр жи. Нима ло лак 
посао, јер је умет нич ки. Као што 
сам већ при зна та као опе р ски 
умет ник, поже ле ла бих себи да 
исто тако будем добар умет ник 
у вође њу посло ва Опе ре“, каже у 
раз го во ру за „Позо ри шне нови не“ 
Јасми на Трум бе таш Петро вић која 
је упо ре до са сту ди ја ма сла ви сти ке 
на Фило ло шком факул те ту, учи ла 
пева ње прво код про фе со ра Пре
дра га Андро ви ћа, а затим код про
фе сор ке Рад ми ле Бако че вић, код 
које је и маги стри ра ла. Још током 

сту ди ја доби ја ла је при зна ња као 
нај бо љи сту дент на одсе ку за соло 
пева ње, међу који ма су: Награ
да „Јеле на Михај ло вић“, Награ да 
„Бисер ка Цве јић“, Награ да „Петар 
Коњо вић“, Награ да „Алек сан дар 
Три фу но вић“...

У Опе ри Народ ног позо ри шта 
у Бео гра ду анга жо ва на је још од 
1993, прво као члан Опер ског сту
ди ја, потом као соли ста (од 1996), 
а зва ње прва ки ње доби ла је 2002. 
годи не. 

Госпо ђа Трум бе ташПетро вић 
каже да ће, као и њени прет ход ни
ци, насле ди ти део пла но ва и ука зу

Пово дом 80. 
рођен да на нека
да шњег прва ка 
Опе ре Народ
ног позо ри шта 

у Бео гра ду, чуве ног срп ског 
бари то на Нико ле Мити ћа, 27. 
новем бра (18,00) у Музе ју НП 
биће отво ре на изло жба „Нико ла 
Митић – бари тон 20. века“, ауто
ра Дра га на Сте во ви ћа.  

Слав ни умет ник, рођен 27. 
новем бра 1938. годи не у Нишу, 

после завр шет ка сред ње шко
ле, постао је члан Хора РТБа а 
потом је упи сао Музич ку ака де
ми ју, одсек за солопева ње. 

Као вео ма пер спек ти ван, 
после првог семе стра, поста је 
соли ста Опе ре Народ ног позо ри
шта, а после годи ну дана (1964) 
њен нај мла ђи првак. Деби то вао 
је у уло зи Вален ти на у Гуно о
вом „Фау сту“. Убр зо после тога 
сле де пози ви за госто ва ње у 
земљи и ино стран ству  у Аустри

ји, Фран цу ској, Бел ги ји, Шпа ни
ји, Ита ли ји, Немач кој, Швај цар
ској, САД, Тур ској и СССР. 

Облог пасто зног гла са, ујед
на че ног у целом реги стру, музи
ка лан, глу мач ки ста би лан и убе
дљив, Митић је дуго годи на био 
један од воде ћих југо сло вен ских 
бари то на, а наро чи то се исти цао 
као тумач глав них бари тон ских 
уло га у Вер ди је вим опе ра ма. 

Посеб но упе ча тљи ве кре а ци
је оства рио је као Фига ро, Риго

ГЛАС ПУБЛИ КЕ ЗА „ШПИ ЈУ НА“

Представа „Бал кан ски шпи јун“, по тек сту Душа на Кова
че ви ћа, у режи ји и дра ма тур ги ји Татја не Ман дић Риго

нат, осво јила је награ ду 
за нај бо љу пред ста ву по 
оце ни публи ке (9,78) на 
27. Дани ма Зора на Рад
ми ло ви ћа у Заје ча ру. У 
кома ду, који је пре ми
јер но изве ден 1. окто
бра ове годи не на Сце ни 
„Раша Пла о вић”, игра
ју: Љубо мир Бан до вић 
(Или ја Чво ро вић), Нела 

Миха и ло вић (Дани ца), Душан ка Сто ја но вић Глид (Ђура, 
Или ји на сестра бли зна ки ња), Ката ри на Мар ко вић (Соња Чво
ро вић), Милу тин Мило ше вић (Под ста нар) и Вања Мила чић 
(Радиоспи кер ка).

Р.П.Н.

ЈУБИ ЛЕЈ „ГОСПО ЂЕ МИНИ СТАР КЕ“

Нуши ће ва „Госпо ђа мини стар ка”, у режи ји Јаго ша Мар
ко ви ћа, с Рад ми лом Жив ко вић у наслов ној уло зи, биће 

изве де на јуби лар ни 150ти 
пут, у четвр так 1. новем бра 
на Вели кој сце ни. У вели
ком ансам блу су и Гој ко 
Бале тић, Олга Ода но вић, 
Мар ко Јањић, Алек сан дар 
Срећ ко вић, Андре ја Мари
чић, Бран ко Вида ко вић, 
Добри ла Стој нић, Анђел ка 
Мили во је вић, Дими три

је Илић, Радо ван Миља нић, Деја на Гајдаш, Бран ко Јери нић, 
Дар ко Томо вић, Павле Јери нић, Иван Ива нов, Боја на Бам бић, 
Миле на Ђор ђе вић и Милан Гер ди јан. Од пре ми је ре 10. мар та 
2004. годи не, пред ста ва се игра на „кар ту више“. Ова шала 
у чети ри чина, на разним фести ва ли ма, осво ји ла је број
не награ де. Сце но гра фи ју је ура дио Борис Мак си мо вић, а 
кости ме Божа на Јова но вић.

Р.П.Н.

УРБАНУ „БОЈАН СТУПИЦА“ ЗА РЕЖИЈУ

Награ да Удру же ња драм ских умет ни ка 
Срби је за режи ју „Бојан Сту пи ца”, за 

2017. годи ну, при па ла је реди те љу Андра шу 
Урба ну за пред ста ву „Родо љуп ци” Јова на 
Сте ри је Попо ви ћа, у про дук ци ји Народ ног 
позо ри шта у Бео гра ду. У саоп ште њу тог 
Удру же ња наве де но је да је тро чла ни жири, 
у саста ву Дими три је Јова но вић, пред сед
ник жири ја, Љиља на Тодо ро вић и Слав ко 
Мила но вић, одлу ку донео јед но гла сно. У 

кон ку рен ци ји за Награ ду била су реди тељ ска оства ре ња, пре
ми јер но изве де на у Срби ји, у пери о ду од 1. апри ла 2015. до 31. 
мар та 2017.годи не. Награ да „Бојан Сту пи ца” уста но вље на је 
1971. годи не у знак сећа ња на зна ме ни тог реди те ља, а Андраш 
Урбан је 32. лау ре ат овог ста ле шког при зна ња. Датум све ча ног 
уру че ња Награ де биће накнад но утвр ђен.

Р.П.Н. 

НЕЛИ „ЗОРА НОВ БРК“

Награ да „Зора нов брк“, сед ме так ми чар ске вече ри 
Фести ва ла „Дани Зора на Рад ми ло ви ћа“ у Заје ча ру, 

при па ла је глу ми ци Народ ног позо ри шта у Бео гра ду Нели 
Миха и ло вић. Одлу ком жири ја, којим је пред се да вао реди тељ 

Небој ша Бра дић, 
при зна ње за нај
бо љу глу мач ку 
бра ву ру, доде ље
но јој је за уло гу 
Дани це у пред
ста ви „Бал кан
ски шпи јун”.

Р.П.Н.
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је на то да је све сна чиње ни це да је 
„потреб но вре ме да се неке ства ри 
искри ста ли шу и реа ли зу ју“.

„Иако сам инди ви ду а лац, 
све сво је наме ре и иде је поде ли
ћу са ансам блом, јер без њихо ве 
подр шке и раз у ме ва ња није дан 
дирек тор не може да успе у сво
јој миси ји. Оно што бих могла 
са сигур но шћу да кажем јесте да 

ћу се бори ти да побољ шам усло
ве рада, да сва ком нашем чла ну 
буде задо вољ ство док ради, да се 
сви осе ћа ју при јат но и пошто ва
но. Самим тим, задо во љан умет
ник даје и свој мак си мум и тиме 
поди же ниво пред ста ва. Упра во је 
то и мој циљ. Ниво. Ниво у пред
ста ва ма, ниво у пона ша њу, ниво у 
пошто ва њу, ниво у добрим усло
ви ма, ниво у раз ли чи то сти репер
то а ра... Могла бих сад да набра јам 
унедо глед, али нећу да при чам бај
ке, јер сам све сна пози ци је у којој 
сам. Ништа не може пре ко ноћи, 
потреб но је вре ме и пове ре ње“ 
сма тра наша саго вор ни ца.

„Како сам у овом послу нова, 
мора ћу све ства ри да реша вам 
корак по корак и да нађем аде ква
тан начин да то и оства рим. Волим 
свој посао и сво ју Опе ру. Желим 
да буде мо нај бо љи и да наше пред

ста ве буду нај бо ље и нај
по се ће ни је. Желим да се 
коле ге међу соб но пошту ју 
и тру де да дају свој мак
си мум. Желим нај бо ље за 
нашу Опе ру. Шта ће од 
тога испа сти, виде ће мо. 
Потреб но ми је вре ме и 
стр пље ње. А о новим пла
но ви ма и могућ но сти ма, 
уско ро“, пору чу је Јасми
на Трум бе таш Петро вић 
која је током доса да шње 
вео ма успе шне и бли ста ве 
кари је ре осво ји ла број не 
награ де у земљи и ино
стран ству.

У бога том кон церт
ном опу су ове умет ни це, 
за коју кри ти ка твр ди да 
„доми ни ра сце ном, оства
ру је вир ту о зност и дра ма
ти ку нео п ход ну у иска зи
ва њу ком пли ко ва них, не 
само певач ких, већ и пси
хо ло шких карак те ри сти ка 
лика који тума чи“, издва
ја ју се Вер ди јев Рекви јем, 

Деве та Бето ве но ва сим фо ни ја, 
Дво р жа ков Рекви јем, Брук не ро ва 
Миса, Моцар тов Рекви јем, Пер го
ле зи јев „Ста бат матер“, Рекви јем 
Ксе ни је Зече вић, Рах ма њи но ва 
„Зво на“, Бето ве но ва Миса солем
нис, Хоне ге ров „Краљ Давид“... 

Репер то ар Јасми не Трум бе
таш Петро вић обу хва та вели ке 
и зна чај не уло ге као што су Лео
но ра („Тру ба дур“), Ели за бе та 
(„Дон Кар лос“), Аме ли ја („Бал 
под маска ма“), Аида („Аида“), 
ЋоЋо Сан („Мадам Батер флај“), 
Лео но ра („Моћ суд би не“), Мими 
(„Бое ми“), Мика е ла („Кар мен“), 
Татја на („Евге ни је Оње гин“), 
Адри ја на Леку врер („Адри ја на 
Леку врер“), Мар га ре та („Фауст“), 
Суза на („Фига ро ва женид ба“), 
Пами на („Чароб на фру ла“), Тоска 
(„Тоска“), Дезде мо на („Оте ло“)...

Мико јан Без бра ди ца

ОПЕ РЕ НАРОД НОГ ПОЗО РИ ШТА У БЕОГРАДУ

О НЕКА ДА ШЊЕМ ПРВА КУ ОПЕ РЕ НИКО ЛИ МИТИ ЋУ

стрпљењеиповерење

нањегов80.рођендан

Музеј Народног позоришта у Београду. Tел: 328 44 73

НОВЕМБАР 2018.
ИЗЛОЖБЕ

• ПРВА ПОСТАВКА 
аутор Зорица Јанковић

• ИЗЛОЖБА 
Одета и Одилија – Бели и Црни лабуд

на сцени Народног позоришта у Београду
Аутор Милена Јауковић 

Поштоване колеге,
захваљујући Вашем

несебичном пожртво
вању, неисцрпном енту
зијазму, високом профе
сионализму, а пре свега
безусловној љубави према
позоришту,секторОпере
је у претходне две сезоне
успео да изведе без ијед
ног отказаног термина,
следеће: 145 представа,
десет концерата, шест
премијера, осам обнова,
четири гостовања, пет
концерата Оперског сту
дија,каоиредовненасту
пе студената у Музеју
Народног позоришта.
Тренутно, Опера Народ
ногпозориштаимамогућ
ност извођења 37 насло
ва,чимесесврставаусам
врх светских оперских
кућа.ЗахваљујемсеУпра
ви Народног позоришта
на указаном поверењу и
подршци у руковођењу,
а целом ансамблу и свим
сарадницима на успешној
сарадњи. Свима, на челу
са новоизабраном дирек
торком, желим срећну
јубиларну сезону“, навео
је у писму досадашњи
први човек Опере Народ
ногпозориштауБеограду
ЈанкоСинадиновић.

ле то, Луна, Оње гин, Маг
бет, Јаго, Нико ла Шубић 
Зрињ ски, Симон Бока не
гра...

Митић при па да оној 
гру пи пева ча која, поред 
пре ци зно вокал но изра
ђе не уло ге, под јед на ку 
пажњу покла ња сцен ској 
интер пре та ци ји. Певао 
је са Каба ље, Рича ре ли, 
Мофо, Балт сом, Бер гон
ци јем, Домин гом, Каре ра

сом, Гедом...
Поред опер ског, него вао је и 

кон церт ни репер то ар. Уче ство
вао је у изво ђе њи ма вокал но
орке стар ских дела Баха, Бар то ка, 
Брит на, Фореа, Хен дла, Стра вин
ског, Бара но ви ћа, Папан до пу
ла...

У жељи да помог не мла дим 
пева чи ма, 1992. годи не, постао је 
педа гог Опер ског сту ди ја Народ
ног позо ри шта у Бео гра ду. 

Р.П.Н. 

САВИЋ ГОСТО ВАО У БУГАР СКОЈ

У бугар ској држав ној Опе ри у Ста рој Заго ри, у орга ни за
ци ји аген ци је „Пла ви Дунав“ из Беча, недав но је одр жан 

мај стор ски курс из опер ског дири го ва ња. Са пола зни ци ма из 
Вели ке Бри та ни је, Аустра ли је, Фран цу ске, Немач ке, Јапа на, 
Швај цар ске и Шпа ни је, радио је наш дири гент Дејан Савић. 
На репер то а ру је био зах те ван опус Хин де ми та, Вај ла, Дони
це ти је ва „Лучи ја од Ламер му ра“ као и чуве ни дво јац  Маска
њи је ва „Кава ле ри ја русти ка на“ и Леон ка ва ло ви „Паја ци“. Уз 
уче шће соли ста, хора и 
орке стра Држав не опе
ре, мла ди дири ген ти су 
савла да ли тешке пар
ти ту ре и успе шно их 
пред ста ви ли публи ци 
на три вече ри током 
сеп тем бра месе ца. У 
распо ну од опер ског 
кла си ка Дони це ти ја, 
пре ко вери ста Маска
њи ја и Леон ка ва ла, 
па све до модер не Вај ла и Хин де ми та, умет ни ци из разних 
зема ља су пока за ли спрем ност, прак тич ност, музи кал ност и 
сна ла жљи вост, вође ни иску ном руком и саве ти ма свог мен
то ра, тако да је публи ка са вели ким задо вољ ством испра ти ла 
насло ве који су изве де ни.

Р.П.Н.

СНЕ ЖА НА САВИ ЧИЋ ПОНО ВО РОЗИ НА

Прва ки ња Опе ре Народ
ног позо ри шта у Бео гра

ду Сне жа на Сави чић Секу лић 
после пау зе од ско ро чети ри и по 
годи не, поно во ће се поја ви ти у 
уло зи дови тљи ве Рози не, глав не 
сопран ске роле у Роси ни је вом 
„Севиљ ском бер бе ри ну“ који ће 
29. окто бра (19,30), под дири
гент ском упра вом Ђор ђа Стан
ко ви ћа, бити изве ден на сце ни 
Мадле ни а ну ма, у Зему ну. Тенор 
Љубо мир Попо вић насту пи ће 

у уло зи гро фа Алма ви ве, бари то ну Љубо дра гу Бего ви ћу 
пове ре на је наслов на рола, бари то ну Небој ши Баби ћу уло га 
док то ра меди ци не Дон Бар то ла, а басу Нена ду Јако вље ви
ћу  учи те ља музи ке Бази ли ја. У поде ли су и Све тла на Лов
че вић (Бер та), Павле Жар ков (Фјо ре ло), Пре драг Гли го рић 
(Офи цир)... У пред ста ви уче ству ју Орке стар и Хор Народ
ног позо ри шта у Бео гра ду.

Р.П.Н.

ОТВОРЕНА ВРАТА
17. 11| 12.00

КОНЦЕРТ
21. 11 | 18.00
Љубав и вино 
Милица Лалошевић, сопран
Стеван Каранац, тенор
Милица Илић, клавир

ИЗЛОЖБА - отварање
27. 11 | 18.00
Никола Митић – баритон 20. века
аутор изложбе Драган Стевовић
(Изложба остварена у сарадњи са Музејом позоришне уметности Србије)

КОНЦЕРТИ – ФМУ у Музеју 
28. 11 | 18.00
Студенти виолине
класа Марко Јосифовски

ЧИТАЛИШТЕ–ПОЗОРИШТЕ 
30. 11 | 19.30 
Бранислав Нушић, ПРИПОВЕТКЕ ЈЕДНОГ КАПЛАРА, 
у извођењу драмског уметника Зорана Ћосића и 
Нине Ћосић (обоа)
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Оти шао је још један 
бард нашег глу
ми шта – Пре драг 
Ејдус, умет ник 
пре бо га те био гра

фи је, непо но вљи ве енер ги је, глу
мац кога су коле ге обо жа ва ле, а 
публи ка и кри ти ка вео ма цени ли и 
пошто ва ли. Кра јем про шлог месе
ца, 28. сеп тем бра, дуго го ди шњи 
првак Дра ме Народ ног позо ри шта 
и нека да шњи управ ник напу стио 
нас је после дуге и тешке боле сти, 
са којом се годи на ма борио хра
бро, јунач ки, досто јан стве но. До 
послед њег дана. Веро вао је, као и 
сви њего ви мно го број ни пошто
ва о ци и при ја те љи, да ће и ово га 
пута побе ди ти ту про кле ту, опа ку 
болест, као што је то ура дио и пре 
неких десе так годи на. Да ће, како 
је то на коме мо ра ци ји одр жа ној 8. 
окто бра рекла госпо ђа Вида Огње
но вић, и ово га пута над и гра ти смрт 
и вра ти ти се на сце ну да испри ча 
како је тај окр шај изгле дао. Нажа
лост, ово га пута то се није дого ди ло. 
Пеца је оти шао у веч ност, пре се лио 
се у леген ду, на небе ску позор ни цу. 
Овај ван се риј ски умет ник, током 
дуге, бли ста ве и вео ма бога те кари
је ре, тума чио је вео ма разно лик 
репер то ар, почев од тра ге ди ја и 
вели ких дра ма, па све до коме ди ја, 
водви ља и каба реа. Био је глу мац 
неви ђе ног истра жи вач ко га ела на и 
неу мо ран у изна ла же њу луцид них 
поје ди но сти у при ка зи ва њу како 
драм ских, тако и комич них рола. 
У окви ру позо ри шног опу са, иза 
себе је оста вио око 200 драм ских 
уло га, сни мио је више од 50 фил
мо ва („Висо ки напон”, „Послед њи 
круг у Мон ци”, „Уби ство с пред у
ми шља јем”, „Вуко вар, јед на при
ча”, „Там на је ноћ”, „Ивко ва сла ва”, 
„Зона Зам фи ро ва”…) , уче ство вао 
је у 50 теле ви зиј ских дра ма и 30 
сери ја („Непо ко ре ни град”, „Бри са

ни про стор”, „Вук Кара џић”, „Смрт 
Госпо ђе мини стар ке”, „Лиси це”, 
„Ули ца липа”, „Мирис кише на 
Бал ка ну”, „Луд, збу њен, нор ма
лан”…) а оства рио је и више од 200 
уло га у радиодра ма ма сни мље ним 
за Радио Бео град. 

Сво је упе ча тљи ве улоге мај
стор ски је кре и рао на сце на ма 
широм нека да шње Југо сла ви је  у 
Бео гра ду, Новом Саду, Субо ти ци, 

Загре бу, у Немач кој, Фран цу ској, 
Кана ди, САД, Мађар ској, Швај
цар ској...

У њего ва анто ло гиј ска позо
ри шна оства ре ња сва ка ко се 
убра ја ју лико ви Оси па Ман дељ
шта ма, Кум пер та, Јуџи на Меџ
бенк са, Хепи ја, Јоа ки ма Вуји ћа, 
Кне за Мишки на, Фран ца Каф ке, 
Напо ле о на, Алек се ја Фјо до ро ви ча 
Кара ма зо ва, Сали је ри ја, Игња та 
Глем ба ја, Бори са Году но ва, Иса
ка Бабе ља, Пор фи ри ја Петро ви ча, 
Лазе Дун ђер ског, Фау ста, Зла ти ку
ма, Шај ло ка, Даги ја, Гаври ло ви ћа, 
Шебељ ског...

У сећа њу број них љуби те ља 
позо ри шта оста ће упам ћен и по 
мае страл ном тума че њу Кир Јање, 
наслов ног лика исто и ме не Сте
ри ји не коме ди је кога је на сце ни 
Наци о нал ног теа тра, у режи ји 
Его на Сави на, непре кид но играо 
од пре ми је ре 25. децем бра 1992. 
годи не. Послед њи, 237. пут, оди

грао је Кир Јању 21. апри ла ове 
годи не.

Као кури о зи тет, оста ће забе ле
же но и да је ролу Бер нар да Дра ха, 
у пред ста ви „Шови ни стич ка фар
са”, по тек сту Радо сла ва Павло
ви ћа, тако ђе у Сав ино вој режи ји, 
оди грао чак 1800 пута.

Ејдус је пре десет годи на, 
2008, добио „Добри чин прстен”  
нај ве ће при зна ње које се у Срби
ји доде љу је позо ри шним глум
ци ма и глу ми ца ма за живот но 
дело, одно сно цело куп но позо
ри шно глу мач ко оства ре ње.

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

Тим пово дом, 
у Музе ју Народ ног 
позо ри шта у Бео гра ду, 
28. мар та била је отво
ре на изло жба „Пре
драг Ејдус – чароб њак 
сце не“, аутор ке Мир ја
не Ода вић.

До 19. маја, број
ни посе ти о ци, осим 
фото гра фи ја из разних 
позо ри шних пред ста
ва, могли су да виде и 
Ејду сов пор трет (рад 
ака дем ског сли ка ра и 
про фе со ра Чедо ми ра 
Васи ћа), моно гра фи ју 
коју је обја ви ло Удру
же ње драм ских умет
ни ка Срби је, као и неке од укуп
но 46 награ да које је добио током 
бли ста ве кари је ре попут Добри
чи ног прсте на, Нуши ће ве награ де 
за живот но дело, Награ де „Раша 
Пла о вић“, „Злат ног ћура на“, 

Награ де „Мили во је Жива но вић“, 
Ста ту е те „Јоа ким Вујић“ за изу зе
тан допри нос раз во ју позо ри шне 
умет но сти у Срби ји...

У пери о ду од 1985. до 1989. 
годи не био је пред сед ник Удру же
ња драм ских умет ни ка Срби је.

Пара лел но са глу мом, више од 
деце ни ју и по бавио се успе шно и 
педа го шким радом на Ака де ми ји 
умет но сти у Бео гра ду.

Коли ко је Пеца био вољен 
и пошто ван од мно гих, виде ло 
се и 6. окто бра, на испра ћа ју за 
кре ма ци ју када су реке људи стр

пљи во ста ја ле у реду да му ода ју 
послед њу пошту. И, заи ста, капе
ла је била пре ма ла да при ми све 
оне који су желе ли да му упу те 
послед ње збо гом. Слич на сли ка 
виђе на је и два дана касни је, на 

IN MEMO RI AM – ПРЕ ДРАГ ПЕЦА ЕЈДУС (1938–2018), ПРВАК ДРА МЕ И НЕКА ДА ШЊИ УПРАВ НИК НАРОД НОГ ПОЗО РИ ШТА У БЕО ГРА ДУ

Вансеријскиглумацневиђеногистраживачкогелана

Ејдус се родио у Београ
ду24.јула1947.године.

Завршио је 14. Београд
ску гимназију, а глуму на
Академији за позориште,
филм и телевизију упи
сао је у класи професорке
Огњенке Милићевић код
које је студирао прве две
године. На трећој години
професормујебиоПредраг
Бајчетић,адипломираоје
1972.годинеукласипрофе
сора Миленка Маричића.
Упериодуод1962.до1968.
годинебиојечланаматер
ског позоришта „Дадов“.
Одмах после дипломира
ња,постаојечланНарод
ног позоришта у Бео
граду. Ту је провео пуне
две деценије, а потом је
током 1993. године одлу
чио да пређе у Југословен
ско драмско позориште.
Међутим,после13година,
поново се враћа у Наци
онални театар у којем
је, у периоду од 23. децем
бра 2007. до 11. марта
2009. обављао и функцију
управника.Кратковреме,
почетком деведесетих,
био је и вршилац дужно
сти директора Драме
Народногпозоришта.
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већ поме ну тој коме мо ра ци ји. У 
пре пу ној сали Вели ке сце не, десе
то ми нут ним бур ним апла у зом, уз 
ста ја ће ова ци је и узви ке „бра во“, 
са суза ма у очи ма, од глу мач ког 
бар да опро сти ли су се чла но ви 
поро ди це, мно го број ни при ја те
љи и коле ге. У сце но гра фи ји култ
не „Кир Јање“, бира ним речи ма о 
њего вим број ним антол гиј ским 
уло га ма, стра сти пре ма про фе си ји 
и несва ки да шњој ене р ги ји којом 
је пле нио на умет нич кој и живот
ној сце ни, гово ри ли су управ
ник Народ ног позо ри шта Дејан 
Савић, драм ска умет ни ца Све тла
на Бој ко вић, спи са те љи ца и реди
тељ ка Вида Огње но вић, реди те љи 
Јагош Мар ко вић, Тања Ман дић 
Риго нат и Егон Савин, глум ци 
Гор дан Кичић и Хана Сели мо вић 
и в.д. дирек то ра Дра ме Жељ ко 
Хубач.

Посе бан тре ну так, наби јен 
сна жним емо ци ја ма, дого дио се 
на самом кра ју коме мо ра ци је, 

када се са звуч ни ка зачуо сни мље
ни глас Ејду со ве ћер ке Вање, глу
ми це Народ ног позо ри шта, која 
се свом воље ном тати и коле ги 
обра ти ла кроз сти хо ве пре ле пе, 
потре сне песме „Јесе њи отац”, коју 
је напи са ла пово дом њего ве смр
ти. 

„Пло ви мо лети ли цом, огром
ном, сре бр ном, уау. Испло ви ли 
смо из јед ног космо са, упло вља
ва мо у дру ги. Мја у че нека обич
на музи ка, сен ти мен тал на, бљак. 
Зви жду ће мо јој. Не при ча мо мно
го, ту си, ту смо. Кроз сфе ру сипи 
жуто мокро лишће огром но сјај
но, уау. Чки љим кроз окна наше 
тво је лети ли це. Купио си нови 
мали ружни шешир, уф. Лице ти 
је бело мла до ста ро под се ћа ме 
на неког, хм. Очи су тво је про
зир не, про вид не. Тво је очи, моје 
очи, о да. Не пла шим те се више 
зау век, баш баш. Нави кла сам да 
ћути мо. Зато ћутим. Не као кад 
нас је у лети ли ци четво ро. Тад се 
затво ри круг. Хаос и бука. Твој 
круг, мој круг, наш круг. Тво је 
очи моје очи њего ве очи. И Њене 
очи. Моја поро ди ца, тада. Носиш 
ме у наруч ју јед не зоре. И прво 
што угле дам си ти. Сећам се тога. 
Било је то дав но пре два де сет осам 
годи на. Два де сет осам годи на. 
Два де сет осам годи на, инси сти
рам. Теби је било два де сет девет, 
можда, кога бри га, а сада си купио 
мали ружни шешир, рекао си. 
Шеши рић, дода јем у себи, нежно. 
Носиш ме у наруч ју поно во јед ног 
попо дне ва. Гле дам те као првог 
пута. Ти пла чеш, сада први пут 
видим како пла чеш. Бицикл ми је 
смр скао ногу. Бицикл који си ти 
возио, а само смо ишли да бере мо 
купи не, купи ни це. Уме сто црве
них купи на вра ћа мо моју крва ву 
ногу. Носиш ме у наруч ју јед ног 
пред ве чер ја. Уви је ну у ћебе, угу
ше ну. Гле дам те и пла чем што си 
поно во ту. Корак по корак. Још 
изве сно вре ме ћутим. Успе вам да 
кажем; тата”.

Мико јан Без бра ди ца

IN MEMO RI AM – ПРЕ ДРАГ ПЕЦА ЕЈДУС (1938–2018), ПРВАК ДРА МЕ И НЕКА ДА ШЊИ УПРАВ НИК НАРОД НОГ ПОЗО РИ ШТА У БЕО ГРА ДУ

Вансеријскиглумацневиђеногистраживачкогелана

Поводом Ејдусове смр
ти, у холу Сцене

„Раша Плаовић“ била је
отворена књига жалости
у којој су му његове број
не колеге, пријатељи и
поштоваоци упућивали
последњи поздрав. Искре
не поруке, пуне боли и
туге,збогодласкаовогглу
мачког великана, између
осталих, написале су глу
мице Рената Улмански,
Душанка Глид Стојано
вић, Нела Михаиловић,
ДобрилаСтојнић…њихо
веколегеМиленкоПавлов,
ЗоранЋосић,ИрфанМен
сур, Тихомир Станић…
позоришни критичари
Александар Милосавље
вић и Бранка Криловић…
благајнициНародногпозо
риштаБугииЗоки,инспи
цијенткињаСања…

Балет „Лабу до во језе
ро” пред ста вља сим
бол кла сич не балет
ске лите ра ту ре и део 
је репер то а ра свих 

зна чај них свет ских ком па ни ја. 
Неве ро ват на попу лар ност овог 
дела веза на је и за фан та стич
ну музи ку Чај ков ског која је и 
даље акту ел на и непре ва зи ђе на. 
Вероватно ни сам композитор 
није сањао да ће „Лабудово 

језеро“ постати најпопуларнији 
и најигранији балет у историји. 
Премијера је одржана у Бољшом 
театру у Москви 1877, али без 
већег успеха. У Маријинском 
театру у Санкт Петербургу 1895. 
године је изведена кореографски 
измењена верзија која је задржана 
све до данас, захваљујући одличној 
кореографији Маријуса Петипа и 
Лава Иванова. На сце ни Народ
ног позо ри шта „Лабу до во језе ро” 
се кон ти ну и ра но изво ди од 1925. 
годи не када су у коре о гра фи ји 
Алек сан дра Фор ту на та насту пи ле 
солист ки ње Јеле на Поља ко ва као 
Оде та и Нина Кир са но ва као Оди
ли ја. Публи ка је од самог почет ка 
воле ла ову пред ста ву и она се на 
репер то а ру задр жа ла све до 1941. 
годи не. Након рат них зби ва ња и 
десто го ди шње пау зе, Нина Кир са
но ва поста вља сво ју коре о граф ску 
вер зи ју која је пре ми јер но изве
де на 18. децем бра 1951. У овом 
пери о ду већ је било лак ше поста
ви ти тако зна ча ја но балет ско 
дело јер је из Држав не балет ске 
шко ле иза шао већи број тален
то ва них и обра зо ва них игра ча. 
Коре о граф ска вер зи ја Кир са но ве 
је има ла пра ве одли ке спек та кла 
и била је поста вље на под ути ца

јем вер зи је А. Фор ту на та уз даље 
реми ни сцен ци је на коре о гра фи
ју Пети па и Ива но ва. Као соли
сти на пре ми је ри су насту пи ли: 
Јован ка Бје го је вић, Вера Костић 
и Бран ко Мар ко вић. И ову коре
о граф ску вер зи ју публи ка је пра
ти ла са вели ким инте ре со ва њем, а 
на репер то а ру се задр жа ла све до 
1970. годи не. Дими три је Пар лић, 
један од наших нај зна чај ни јих 
балет ских ства ра ла ца поста вио 

је „Лабу до во језе ро” 1970. годи
не. На пре ми је ри су насту пи ли: 
Души ца Томић, Лиди ја Пили пен
ко и Радо мир Вучић. Обно ва ове 
коре о граф ске вер зи је ура ђе на је 

1998. годи не када су се у глав ним 
уло га ма публи ци пред ста ви ли 
Душка Дра ги че вић и Кон стан тин 
Костју ков. Пар ли ће ва кре а ци ја је 
оста ви ла вели ки траг у балет ском 
репер то а ру Наци о нал ног теа тра и 
обе ле жи ла чита ву јед ну умет нич
ку епо ху, све до 2017. годи не када 
је и послед њи пут изве де на пред 
бео град ском публи ком. 

Умет нич ки дирек тор Бале
та, Кон стан тин Костју ков, који 

је већ поста вио неко ли ко зна чај
них насло ва кла сич ног балет ског 
репе ра то ра попут „Ромеа и Јули је” 
или „Крц ка Ора шчи ћа” пре да но 
ради на при пре ми нове постав ке 
„Лабу до вог језе ра”. Коре о гра фи ја 
Мари ју са Пети па и Лава Ива но ва 
послу жи ће му као пут у кре и ра њу 
соп стве не коре о граф ске редак
ци је, а пре ми је ра је пред ви ђе на 
у мају 2019. годи не. Још увек је у 
про це су бира ња аутор ског тима, 
али оно што је изве сно је да ће 
Рена то Бале стра кре и ра ти кости
ме. Име вели ког умет ни ка, свет
ски при зна тог мод ног дизај не ра 
даје овом умет нич ком про јек ту 
пот пу но нову димен зи ју и обе ћа
ва гла му ро зни спек такл. У новој 
постав ци „Лабу до вог језе ра” ће 
уче ство ва ти цело куп ни балет ски 
ансамбл и Орке стар Народ ног 
позо ри шта. Кон стан тин Костју
ков нам откри ва да је „Лабу до во 
језе ро” дело, које је, захва љу ју ћи, 
пре све га ино ва тив ним коре о гра
фи ма напра ви ло пра ву рево лу
ци ју у балет ском изра зу, а они су, 
уз вели ки ризик успе ли да ство ре 
ван вре мен ско балет ско оства ре
ње чији успех још увек није над
ма шен. 

Бран ки ца Кне же вић

ПРИ ПРЕ МА СЕ НОВА ПОСТАВ КА БАЛЕ ТА „ЛАБУ ДО ВО ЈЕЗЕ РО“

Симболкласичногизраза

Публика жељно ишче
кујеповратакБелоги

Црног лабуда на сцену јер
је „Лабудово језеро” увек
довољно класично, али
сасвим инспиративно и
иновативно и као такво,
идеалнозаобразовањенове
публике, али и анимирање
постојећих поштовалаца
балетскеуметности.Када
сезапитамоучемујетајна
популарности „Лабудовог
језера”, одговори се можда
крију у чаробној музици
Чајковског или вечитој
борби између добра и зла
оличеној у ликовима лабу
дица.Оноштојеизвесноје
победаљубавиитојесигу
ран пут до срца публике
свих генерација, оних који
ће „Лабудово језеро” гледа
ти 2019. по први пут или
оних који су му верни већ
годинама.
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Пово дом зна чај
ног јуби ле ја – 150 
годи на Народ
ног позо ри шта 
у Бео гра ду, Кул

тур ноумет нич ки про грам Радио 
теле ви зи је Срби је при пре мио 
је доку мен тар но игра ни сери
јал од десет епи зо да под нази
вом „Народ но позо ри ште у десет 
чино ва“. 

Кроз суд би не зани мљи вих 
лич но сти из бога те исто ри је Наци
о нал ног теа тра биће испри ча не 
вео ма зани мљи ве при че о њего вим 
осни ва чи ма, глум ци ма, опер ским 
пева чи ма, балет ским игра чи ма, 
писци ма, управ ни ци ма, реди те љи
ма, сце но гра фи ма, кости мо гра фи
ма, коре о гра фи ма, сцен ским мај
сто ри ма....

„Нисмо при ча ли стан дард
ну, књи шку, школ ску при чу о 
исто ри ја ту Народ ног позо ри шта, 
него смо бира ли неке дра ма тич

не, можда мање дра ма тич не, али 
важне тре нут ке из те исто ри је који 
су нама нуди ли добру драм ску 
при чу“, откри ва реди тељ Мишко 
Мило је вић.

Сери јал, чији је кре а тор Небој
ша Бра дић, а дра ма тург и сце
на ри ста Тама ра Барач ков, има 
доку мен тар ну фор му са игра ним 
рекон струк ци ја ма и кори сти доку
мен та ци ју Музе ја позо ри шне умет
но сти, Архи ва и Музе ја Народ ног 
позо ри шта у Бео гра ду, Архи ва 
Срби је, Југо сло вен ске кино те ке, 
Филм ских ново сти, Архи ва РТСа, 
Музи ко ло шког инсти ту та Срп ске 
ака де ми је нау ка и умет но сти...

У окви ру сери је, која пред ста
вља моза ик сачи њен од меда љо на 
из исто ри је Народ ног позо ри шта 
у Бео гра ду и у којој се пре пли ће 
реал но и фик тив но, сада шње и 
про шло, уче ство ва ло је 56 изво ђа

ча, како глу ма ца који су ожи ве ли 
зна ме ни те лич но сти које су пове
за не са исто ри јом Народ ног позо
ри шта, тако и умет ни ка који су 
ево ци ра ли свој живот у Народ ном 
позо ри шту.

Бра дић, који је у пери о ду од 
16. јула 1997. до 13. авгу ста 1999. 
годи не био управ ник Народ ног 
позо ри шта, сма тра да је та вео ма 
зна чај на кул тур на уста но ва била 
и оста ла матич на кућа позо ри шне 
умет но сти.

„Током шест деце ни ја теле ви
зи је, Народ но позо ри ште је било 
адре са на коју смо увек дола зи ли, 
беле жи ли важне дога ђа је, сни ма
ли пред ста ве, раз го во ре са умет ни
ци ма… И све је то ство ри ло бога

ту архи ву РТСа. Оно што нас је у 
овом тре нут ку руко во ди ло јесте 
да део те архи ве отво ри мо, али и 
да ство ри мо нове које ће оста ти 
за гене ра ци је које дола зе“, сма тра 
Бра дић, који већ три годи не оба
вља функ ци ју глав ног и одго вор
ног уред ни ка Кул тур ноумет нич
ког про гра ма РТСа.

Сва ка од десет епи зо да, чије се 
еми то ва ње оче ку је уско ро, је пот
пу но дру га чи ја од прет ход не. Наи
ме, сва ка је на свој начин у дру гом 
жан ру, сва ка живи за себе, а опет, 
када ста не поред дру ге, пред ста вља 
инте ре сант но теле ви зиј ско тума
че ње исто ри је Наци о нал ног теа
тра. 

Кроз све епи зо де, гле да о це ће 
води ти Нара тор (Небој ша Дуга
лић)  сво је вр сни истра жи вач, који 
тежи да откри је при че о дога ђа ји
ма и људи ма који чине дух Народ
ног позо ри шта у Бео гра ду. 

У првој, под нази вом „Про лог“, 
која је посве ће на наста ја њу и раз
ви ја њу иде је о осни ва њу Народ ног 
позо ри шта, о иза зо ви ма и пре пре

ка ма које су пра ти ле наста нак ове 
позо ри шне инсти ту ци је, Нара тор 
раз го ва ра са Јова ном Ђор ђе ви ћем, 
првим управ ни ком Наци о нал ног 
теа тра.

У епи зо ди „Смрт прва ки ње“ 
гово ри се о две ма глу ми ца ма  Вели 
Нигри но вој и Зор ки Тодо сић ки, 
које су носи ле репер то ар Народ

ног позо ри шта и тра гич но окон
ча ле сво је живо те, док у „Опер
ској диви“, кроз раз го вор иску сног 
опер ског пева ча и мла де пер спек
тив не опе р ске пева чи це, еми си ја 

откри ва са каквим се иза зо ви ма и 
диле ма ма сусре ћу опе р ски пева чи 
у про це су при пре ме уло ге и пред 
пре ми је ру пред ста ве.

Потом сле ди епи зо да „Шек спи
ров сан“ у којој Нара тор, пола зе ћи 

од пода тка да је Шек спир нај и зво
ђе ни ји писац у Народ ном позо ри
шту, кре ће у истра жи ва ње при че 
о два „Сна“ која су се оди гра ла на 
сце ни овог позо ри шта  један је 
„Сан лет ње ноћи“ Пите ра Бру ка, 
при ка зан у окви ру Бите фа, а дру ги 
„Сан лет ње ноћи“ Ники те Мили во
је ви ћа.

„Наход“ истра жу је скан дал који 
се дого дио после пре ми је ре те мање 
позна те исто риј ске дра ме вели ког 

коме ди о гра фа Бра ни сла ва Нуши
ћа, када је црква зах те ва ла забра ну 
ове пред ста ве, а у окви ру „Белог 
лабу да“ Нара тор, раз го ва ра ју ћи 
са балет ским умет ни ци ма, тра жи 

одго вор на пита ње: када је вре ме 
ока чи ти пати ке о клин? Такође, он 
исто вре ме но откри ва при чу о јед
ном од нај во ље ни јих бале та на сце
ни Народ ног позо риш та  „Лабу до
вом језе ру“.

У сед мој епи зо ди под нази вом 
„Клуб Народ ног позо ри шта“, Нара
тор дола зи у бифе, место оку пља
ња позо ри шних умет ни ка, да кроз 
раз го вор са леген дом овог клу ба, 
Љубин ком Бобић, истра жи фено
мен глу мач ке бое ми је.

Кроз „Слу чај Цвет ко вић“, уз 
ком би но ва ње доку мен тар них мате
ри ја ла и испо ве сти и сећа ња све до
ка, еми си ја истра жу је хап ше ње и 
стре ља ње глум ца Аце Цвет ко ви ћа 
након Дру гог свет ског рата. 

У прет по след њој епи зо ди, која 
носи назив 
„Тај на вече
ра“, рад ња се 
деша ва у ноћи 
про сла ве јуби
ле ја Народ ног 
п о з о  р и  ш т а . 
Том при ли ком, 
на „тај ној вече
ри“, оку пља ју 
се управ ни ци 
ове инсти ту ци
је, а Нара тор ће 
се сусре сти са 
неки ма од њих 
и чути какви 
све про бле ми 

могу мучи ти јед ног управ ни ка. 
Десе та, послед ња, епи зо да зове 

се „Гар де ро бер ка“ и у њој Нара
тор одла зи иза сце не. Упо зна је све 
оне који сво јим радом допри но се 
настан ку јед не пред ста ве  гар де
ро бе ре, мај сто ре маске, моде ла ре, 
кости мо гра фе, док исто вре ме но 
пра ти јед ну фик тив ну гар де ро бер
ку и два глум ца који спре ма ју Хар
ву до ву дра му „Гар де ро бер“.

Мико јан Без бра ди ца

Иако Брадић и Мило
јевић нису желели да

сетокомсеријепонављају
глумци, стицајем околно
сти, десило се да је Пре
драг Ејдус био једини од
својих колега који је играо
у две епизоде. У „Тајној
вечери“, играо је запра
во себе, бившег управника
Народног позоришта, док
сеупоследњојепизодипод
називом „Гардероберка“
појавио у улози Глумца
којииграСера.Нажалост,
испоставиће се да је тај
чувениликизнајпознати
јегкомадапризнатогбри
танског драмског писца
Роналда Харвуда „Гарде
робер“, који на духовит
и племенит начин говори
о вечном партнерству
између великих уметника
и оних без којих не би ни
било те њихове величи
не, уједно била и послед
њаЕјдусоваулога.Тесцене
снимљене су летос, 16. и
17.јула.

ПОВО ДОМ ВЕЛИ КОГ ЈУБИ ЛЕ ЈА НАШЕ КУЋЕ, РТС ПРИ ПРЕ МИО ДОКУ МЕН ТАР НО-ИГРА НИ СЕРИ ЈАЛ ОД ДЕСЕТ ЕПИ ЗО ДА

Народнопозориштеудесетчинова

ОсимБрадића,Милоје
вићаиТамареБарач

ков, у ауторском тиму
су и сарадниксценари
ста Кристина Ђуковић,
композитор Божидар
Обрадиновић, сценограф
Мирослава Андрејевић,
костимографи Суза
на Глигоријевић, Ирина
Митриновић, Александра
Александрић. Директо
рифотографијесуМилан
Грбић, Дејан Трајковић,
Ненад Цветковић, Пери
ша Ђинђић, монтажер је
Тихомир Дукић, а извр
шни продуцент Алексан
дарЈанковић.
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Када су се 18. јану а ра 
1975. годи не зачу
ли први так то ви 
увер ти ре Роси ни
је вог „Севиљ ског 

бер бе ри на“, мла ди про та го ни сти 
– Гор да на Јев то вић (Рози на), Пре
драг Про тић (Гроф Алма ви ва), 
Сло бо дан Стан ко вић (Фига ро), 
Небој ша Мари чић (Док тор Бар
то ло) и Алек сан дар Весе ли но вић 
(Дон Бази лио), под пре ци зном 
дири гент ском пали цом Бори сла
ва Пашћа на осво ји ли су на јуриш 
број ну и рас по ло же ну публи ку 
сво јим рас ко шним изво ђач ким 
тален том, оства рив ши те вече ри 
изне на ђу ју ће добру пред ста ву чак 
и за нај про бир љи ви је бео град ске 
опе р ске сла до ку сце.

Певач ка лако ћа и гип кост 
гла са, глу мач ка духо ви тост, досе
тљи вост и полет на раз и гра ност, 
омо гу ћи ли су „новој Рози ни“ да 
сво јом кре а ци јом оча ра публи ку 
и под стак не музич ког кри ти ча ра 
Сло бо да на Тур ла ко ва да 1. фебру
а ра исте годи не напи ше у бео град
ским „Књи жев ним нови на ма“, да 
ће „Гор да на Јев то вић уско ро бити 
Рози на какву нисмо има ли још од 
Наде Штер ле“, а Миха и ла Вук дра
го ви ћа да јој пред ви ди бли ста ву 

певач ку кари је ру.
У уло зи Рози не Гор да на је 

више пута само стал но госто ва ла у 
Спли ту, Рије ци и Новом Саду, а са 
бео град ском Опе ром у Софиј ској 

н а р о д  н о ј 
опе ри, 18. 
мар та 1977. 
и 26. маја 
1986, затим 
1. јула 1986. 
у Љубља
ни, као и 
у број ним 
пред ста ва
ма „Севиљ
ског бер бе
ри на“ наше 
пре сто нич
ке Опе ре 
у Нишу, 
К р а  г у  ј е в 
цу, Новом 
Саду, Шап
цу, Чач ку, 
Л е с к о в 
цу, Вра њу 
и дру гим 
гра до ви ма 
у Срби ји. 
Послед њи, 
сто сед
ми пут је 

насту пи ла у уло зи ове дови тљи
ве, сна ла жљи ве, прко сне, љуп ке 
и заљу бље не девој ке 25. јану а ра 
1997. на сце ни Народ ног позо
ри шта у Бео гра ду после два де сет 

две годи не њеног непре кид ног 
тума че ња код нас и у ино стран
ству, још увек  нижу ћи са лако ћом 
лепр ша ве коло ра тур не тон ске 
бисе ре.

За непо но вљи во тума че ње 
Рози не и импре сив но оства ре ну 
уло гу Луси у Мено ти је вој камер
ној опе ри „Теле фон“, Гор да
на је доби ла  Награ ду Народ ног 
позо ри шта у Бео гра ду за сезо ну 
1974/75. годи не. 

Пучи ни је ва опе ра „Бое ми“ 
пре ми јер но је изве де на 11. децем
бра 1976. годи не на сце ни Народ
ног позо ри шта у Бео гра ду са 
Бори сла вом Пашћа ном за дири
гент ским пул том и мла дим пева
чи ма у глав ним уло га ма – Гор
да ном Јев то вић (Мими), Олгом 
Ђокић (Мизе та), Пре дра гом Про
ти ћем (Родол фо), Зора ном Алек
сан дри ћем (Мар че ло), Небој шом 
Мари чи ћем (Колен) и Гора ном 
Гли го ри ћем (Шонар), који су те 
вече ри осво ји ли публи ку мла да
лач ким поле том, оду ше вље ном 
игром и извр сном дик ци јом.

Спо јив ши гла сов ну лепо ту, 
висок сте пен вокал не кул ту ре и 
изван ред ну музи кал ност са потре
сном изра жај но шћу у тума че њу 
уло ге Мими, Гор да на је оства ри

ла сасвим изу зет ну и једин стве ну 
кре а ци ју. Носе ћи у себи пре фи ње
но осе ћа ње пева не фра зе и одме
ре ног покре та и геста, пре ци зна и 
музич ки и глу мач ки, сва у уло зи, 
при ка за ла је несрећ ну девој ку суп
тил но, суге стив но и дубо ко дожи
вље но, „са мно го лирич но сти и 
уздр жа не чед но сти. Бистри поток 
тон ских бисе ра из њена грла пре
ли вао се наро чи то бла го и нежно 
у ‘меца воче’ и ‘пија но’ одсе ци ма“ 
(С. Ђурић Клајн, ”Поли ти ка”, Бео
град, 15. XII 1976).

За два де сет годи на тума че ња 
уло ге Мими, Гор да на је три де сет  
шест пута уми ра ла на сце ни, нај че
шће у Бео гра ду и на госто ва њи ма 
бео град ске Опе ре са пред ста вом 
„Бое ми“ у Нишу, Шап цу, Тито
вом Ужи цу и дру гим гра до ви ма у 
Срби ји, али и на сце ни Народ ног 
дива дла у Пра гу, 13. маја 1984, када 
је пока за ла да посе ду је „истин ски 
ква ли тет који јој омо гу ћа ва да се 
звуч но над ме ће са орке стром и у 
крх ком пија ни си му, као и у екс
по ни ра ним висо ким тоно ви ма“ 
(„Svo bodné slo vo“, Праг, 15. V 1984). 
Послед њи пут у овој уло зи насту
пи ла је пред бео град ском публи
ком 14. фебру а ра 1996. годи не.

(на ста ви ће се)

ФЕЉТОНВЛА ДИ МИР ЈОВА НО ВИЋ: ПЕТИ ЧИН - ГОР ДА НА ЈЕВ ТО ВИЋ МИНОВ (4)

Певачкалакоћаипотреснаизражајност

У окви ру сарад ње 
на бази Про то ко
ла пот пи са ног јуна 
месе ца ове годи не 
изме ђу Народ ног 

позо ри шта у Бео гра ду и Наци о
нал ног теа тра Опе ре и Бале та у 
Тира ни, у глав ном гра ду Алба
ни је госто ва ли су соли сти Опе
ре Љуби ца Вра неш, мецо со пран, 
тенор Јан ко Сина ди но вић, Алек
сан дар Ста ма то вић бари тон и 
дири гент Дејан Савић.

Они су као гости, 27, 28, 29. 
и 30. сеп тем бра, уче ство ва ли у 
изво ђе њу Бизе о ве опе ре „Кар
мен“, којом је албан ско наци о нал
но опер ско позо ри ште отво ри ло 
сезо ну. 

Бео град ски умет ни ци су оста
ви ли сја јан ути сак на публи ку, која 
је сва ке вече ри до послед њег места 
испу ни ла дво ра не Кон гре сне 
пала те, с обзи ром на то да је дво
ра на Опе ре и Бале та на цен трал
ном тргу Скен дер бег у Тира ни у 

фази рекон струк ци је до почет ка 
наред не сезо не.

Нај бо љи албан ски соли сти, 
одлич ни Балет, Хор и Орке стар, 
зајед нич ки са нашим умет ни
ци ма, чети ри вече ри за редом 
пред ста ви ли су Бизе о ву музи ку 
и тра гич ну суд би ну Кар мен на 
увер љив, музи ка лан, енер ги чан и 
дра ма ти чан начин, 
како су иста кли 
држав ни и локал
ни меди ји, који су 
од кон фе рен ци је за 
штам пу па све до 
послед ње пред ста
ве пом но пра ти ли 
наше умет ни ке и 
пред ста ве.

Пре ми је ри је 
при су ство ва ла мини стар ка кул
ту ре Алба ни је, Мире ла Кум ба
ра, амба са дор Срби је у Алба ни ји, 
Њ.Е. Миро љуб Зарић, низ чла но ва 
дипло мат ског кора, стран ци који 
живе и раде у Тира ни, као и љуби
те љи опер ске умет но сти из целе 
Алба ни је.

Госпо дин Зарић је у два навра
та при мио наше умет ни ке у амба
са ди и рези ден ци ји, под вла че ћи 
зна чај реа ли за ци је сарад ње на 

пољу кул ту ре, која се, изме ђу оста
лог захва љу ју ћи и њего вом више
го ди шњем раду на побољ ша ва њу 
одно са изме ђу две земље, нала зи 
на узла зној пута њи.

Госпо ђа Зана Ћела, дирек тор
ка Наци о нал ног теа тра Опе ре и 
Бале та и Дејан Савић, управ ник 
Народ ног позо ри шта, на осно ву 

успе ха ове прве зајед нич ке акци
је, дого во ри ли су наред не кора ке 
у даљој сарад њи два позо ри шта, 
који се тичу госто ва ња албан
ских умет ни ка у Бео гра ду, раз ме
не балет ских соли ста, анга жо ва ња 
коре о гра фа из Срби је у Тира ни, те 
нај зад актив но сти на реа ли за ци ји 
раз ме не ком плет них про дук ци ја 
и дело ва ња у прав цу оства ри ва ња 
копро дук ци је у наред ном пери о ду.

Р.П.Н. 

УСПЕ ШНО ГОСТО ВА ЊЕ УМЕТ НИ КА ОПЕ РЕ НАРОД НОГ ПОЗО РИ ШТА У ТИРА НИ, У БИЗЕ О ВОЈ „КАР МЕН“

Овацијезауверљивиенергичаннаступ

Протокол о сарад
њи између Народног

позоришта у Београду и
Националнеопереибале
та из Тиране, потписан
је6.јунауМинистарству
културе и информисања
Републике Србије. Тим
уговором, који су у прису
ству министра културе
и информисања Влада
на Вукосављевића, пот
писали управници Дејан
Савић и Зана Ћела, пред
виђено је проширење и
унапређење уметничке
сарадњедвеКућенаосно
ву заједничких интере
са.„Тонијесамосарадња
између два театра, ово,
ко уме да прочита, има
многовећииширизначај.
Мислим да нас чека узбу
дљиво време, у оном нај
бољем уметничком сми
слу,исвеосталоштото
прати“, рекао је, између
осталог, том приликом
Савић.



8 ПОЗОРИШНЕ НОВИНЕ ОКТОБАР 2018.

ВЕЛИКА СЦЕНА                                                              СЦЕНА „РАША ПЛАОВИЋ“

Р Е П Е Р Т О А Р  З А                  Ј У Н  2 0 1 7 .

с е з о н а
2016/17.

ВЕЛИКА СЦЕНА                                                                            СЦЕНА „РАША ПЛАОВИЋ“

НОВЕМБАР 2018.СЕЗОНА 2018/19.

Народно позориште у Београду | За издавача Дејан Савић, управник | Уредник Позоришних новина Микојан Безбрадица | Графички уредници: Јован Тарбук, Јелена Ратковић | Редaкција: Бранкица Кнежевић, Јасмина Урошевић| 
Сарадници: Милица Зајцев, Вања Косанић, Марија Кнежевић | Фотограф Виценцио Жакнић; коришћене фотографије из фонда Народног позоришта, МПУС, личних архива | Припрема и дизајн:  Издавачка делатност Народног 
позоришта у Београду | Народно позориште у Београду, Француска 3, 11000 Београд | Маркетинг 2622-180

ПОШТОВАНА ПУБЛИКО,

ЗБОГ РЕНОВИРАЊА ФАСАДЕ ЗГРАДЕ
НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА У БЕОГРАДУ,

БЛАГАЈНА ЈЕ ПРИВРЕМЕНО ИЗМЕШТЕНА ПОРЕД УЛАЗА НА 
СЦЕНУ „РАША ПЛАОВИЋ“, ФРАНЦУСКА 3.

 ЗАХВАЉУЈЕМО ВАМ СЕ НА РАЗУМЕВАЊУ.
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ПУ СПАС ЗА СВЕ НАС
монодрама по мотивима дневника Диане Будисављевић

ГОСПОЂА МИНИСТАРКА / 150-та представа
комедија Бранислава Нушића
ИЗБИРАЧИЦА 
комедија Костe Трифковићa
КАРМЕН
опера Жоржа Бизеа
МАРИЈА СТЈУАРТ
драма Фридриха Шилера
ДЕРВИШ И СМРТ
Б. М. Михиз / Е. Савин, по роману Меше Селимовића
ДОН КИХОТ
балет Лудвига Минкуса
ТРАВИЈАТА 
опера Ђузепа Вердија

КОПЕЛИЈА
балет Леа Делиба

МЕМОРИЈАЛНИ КОНЦЕРТ
поводом Међународног дана борбе против фашизма и антисемитизма

СЕВИЉСКИ БЕРБЕРИН
опера Ђоакина Росинија

ДАМА С КАМЕЛИЈАМА
драма Александра Диме Сина
ХАЗАРСКИ РЕЧНИК - ЛОВЦИ НА СНОВЕ
балет по мотивима романа Милорада Павића

ПУТ У ДАМАСК
драма Аугуста Стриндберга
ТРУБАДУР 
опера Ђузепа Вердија
ИВАНОВ
драма А. П. Чехова
РОДОЉУПЦИ 
комедија Јована Стерије Поповића  
ДАМА С КАМЕЛИЈАМА
балет на музику Ђузепеа Вердија

РИГОЛЕТО
опера Ђузепа Вердија 

ДАН ПОЗОРИШТА

СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА
поводом јубилеја150 година Народног позоришта

ГОСПОЂА МИНИСТАРКА
комедија Бранислава Нушића
ЖЕНЕ У D-МОЛУ / ДУГА БОЖИЋНА ВЕЧЕРА
jeдночини балети; кореограф Раду Поклитару

КАВАЛЕРИЈА РУСТИКАНА
опера Пјетра Маскањија

ВЕЛИКА ДРАМА
драма Синише Ковачевића
ПЕПЕЉУГА
опера Ђоакина Росинија
ОЖАЛОШЋЕНА ПОРОДИЦА 
комедија Бранислава Нушића
ВЕЛИКА ДРАМА
драма Синише Ковачевића
КРЦКО ОРАШЧИЋ 
балет П. И. Чајковског
КРАЉИЦА МАРГО
балет на музику Горана Бреговића
ОТЕЛО / са гостом 
опера Ђузепа Вердија

БИЗАРНО 
црна комедија Жељка Хубача

ЖЕНСКИ ОРКЕСТАР
комедија Жана Ануја
КОВАЧИ
комедија Милоша Николића

ВАЖНО ЈЕ ЗВАТИ СЕ ЕРНЕСТ
комедија Оскара Вајлда 

БЕЛА КАФА
комедија Александра Поповића
СУМЊИВО ЛИЦЕ 
комедија Бранислава Нушића
БАЛКАНСКИ ШПИЈУН
драма Душана Ковачевића

ДЕВЕДЕСЕТЕ
драма Горана Миленковића
ЕЛЕКТРА 
драма Данила Киша
ДОМ БЕРНАРДЕ АЛБЕ 
драма Федерика Гарсије Лорке
ФРЕНКИ И ЏОНИ
романтична комедија Т. Мек Нелија, НП у Београду и НП Сомбор
ЗЛИ ДУСИ 
Т. М. Ригонат, по роману Ф. М. Достојевског
БОЛИВУД
мјузикл по тексту Маје Пелевић на музику Ање Ђорђевић
ЦАРСТВО МРАКА
драма Лава Н. Толстоја
МАЛИ БРАЧНИ ЗЛOЧИНИ
драма Ерика Е. Шмита

СИРАНО 
драма Едмона Ростана
СЕКСУАЛНЕ НЕУРОЗЕ НАШИХ РОДИТЕЉА
драма Лукаса Берфуса
БАЛКАНСКИ ШПИЈУН
драма Душана Ковачевића
ЖЕНИДБА
комедија Николаја В. Гогоља, гостује Народно позориште у Приштини

СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА
поводом 50 година рада Факултета политичких наука

ВРТЕШКА
Шаркади/Фабри/Надаши/Винце, гостује Народно позориште у Будимпешти
БАНК БАН
Јожеф Катона, гостује Народно позориште у Будимпешти

СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА 
поводом обележавања 100 година од пробоја Солунског фронта

СУПЕР ХЕРОЈИ НА ПУТУ 
Hyundai Србија, кампања за повећање безбедности деце у саобраћају

ЏАСТ МЕРИД
по тексту Дуње Петровић, гостује Књажевско-српски театар из Крагујевца

КОНЦЕРТ НАТАШЕ ЈОВИЋ ТРИВИЋ

ДОБРИ ЧОВЕК
по тексту дневника Б. Нушића, гостује Балкан Арт
ОТВОРЕНА ВЕЗА - СКОРО ПА ПРЕВИШЕ
по тексту Дариа Фоа и Франка Раме, гостује Италијански институт за културу

ЈА ПОСТОЈИМ
концерт у оквиру фестивала Бунт 

ДОГАЂАЈИ - ВЕЛИКА СЦЕНА

ГОСТОВАЊА 
07.11
15.11
15.11
23.11
24.11
26.11

ОЖАЛОШЋЕНА ПОРОДИЦА - Југословенски позоришни фестивал „Без превода”- Ужице 
БАЛКАНСКИ ШПИЈУН - Сусрети позоршта БиХ, Брчко
ЛАЖА И ПАРАЛАЖА - Студентски град 
КО ТО ТАМО ПЕВА - Сусрети позоршта БиХ, Брчко
БОЛИВУД - Алексинац
РОДОЉУПЦИ - Клуж, Румунија

01.11
08.11

13.11
22.11

23.11
24.11
29.11

08.12

ГОСПОЂА МИНИСТАРКА / 150-та представа
МЕМОРИЈАЛНИ КОНЦЕРТ поводом Међународног дана борбе против фашизма и антисемитизма, 
у организацији Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, у 19 часова
СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА поводом 50 година рада Факултета политичких наука, у 18 часова
ДАН ПОЗОРИШТА, у 12 часова
СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА, у 20 часова
ВРТЕШКА, гостује Народно позориште у Будимпешти
БАНК БАН, гостује Народно позориште у Будимпешти
СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА поводом обележавања 100 година од пробоја Солунског фронта, 
у организацији Интернационалне полицијске асоцијације (IPA) Србије, у 20 часова
ОТЕЛО, гостује диригент Јакопо Сипари ди Пескасероли

ДОГАЂАЈИ - СЦЕНА „РАША ПЛАОВИЋ”
03.11

04.11

14.11
15.11
26.11
27.11
01.12

СУПЕР ХЕРОЈИ НА ПУТУ, HYUNDAI СРБИЈА, кампања за повећање безбедности деце
у саобраћају, у 12 часова
ЈА ПОСТОЈИМ, гостује трупа Марк Синан са Симфонијским оркестром из Дрездена и
оркестром „Без граница“, у 20 часова
ЏАСТ МЕРИД, гостује Књажевско-српски театар, Крагујевац
КОНЦЕРТ НАТАШЕ ЈОВИЋ ТРИВИЋ, у 20 часова
ДОБРИ ЧОВЕК, гостује Балкан Арт
ОТВОРЕНА ВЕЗА - СКОРО ПА ПРЕВИШЕ, гостује Италијански институт за културу
ЖЕНИДБА, гостује Народно позориште у Приштини

ОПЕРА и ТЕАТАР МАДЛЕНИАНУМ
14.11 ДОН ЂОВАНИ, опера Волфганга Амадеуса Моцарта

копродукција: Народно позориште у Београду и Опера и театар Мадленианум, у 19.30 часова


