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ИЗДАЈЕ НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ У БЕОГРАДУ

Свечаномакадемијом
која је 22. новембра
одржана на Вели
кој сцени, у окви
ру које су додељена

годишња признања за уметничке
ираднерезултате,узподсећањана
богат историјат и великане Куће,
обележено је 150 година постоја
ња и успешног деловања Народ
ногпозориштауБеограду,једнеод
најстаријих културноуметничких
институцијауСрбији.

Програм прославе, у режији
Иване Драгутиновић Маричић,
(драматург Молина Удовички)
а који су, уз балетску игру Дејана
Коларова,водилидрамскиуметни
циЉиљанаБлагојевићиМиленко
Павлов, отворен је подсетником
на најзначајније догађаје из прет
ходних150година,акојисузапо
чели 22. новембра 1868. године,
кадајеугостионици„Коденглеске

краљице“, изведена прва предста
ваНародногпозоришта–„Ђурађ
Бранковић“КарољаОберњака.

У наставку свечаности, на
сцени се, са директорима Опере
(Јасмина Трумбеташ Петровић),
Балета (Константин Костјуков),
Технике(МалишаЂурашиновић),
извршномдиректоркомЈасмином
Зотовић, која привремено обавља
функцијудиректораДрамеидесе
так сарадника, појавила вршилац
дужности управника Народног
позориштауБеоградуИванаВујић
коју је Влада Републике Срби
јеименоваланатоместодвадана
раније, после једномесечне кризе
чијијеепилогбиоразрешењеДеја
наСавића.

Поздравивши присутне, међу
којима су били министар културе
и информисања Владан Вукоса
вљевић,представнициВладеРепу
бликеСрбијеидипломатскогкора,

госпођаВујићје,украткомговору,
казала да је веома почаствована
штостоји„наовомместу,данас,на
150. рођендан, наше највеће, нај
дуготрајнијекултурнеипросвети
тељскеинституције“.

„Бескрајно сам захвална на
задатку да сарађујем са више од
хиљаду вредних сарадника и да
свакевечерирадимозаокохиља
ду гледалаца. Рећи ћу само јед
ну реченицу: није довољно само
волети позориште, њему треба
бескрајнослужити“,казалајеИва
наВујићкојујепубликанаградила
снажнимаплаузом.

Потом је, уз филмски запис
Петра Антоновића, презентован
малиподсетникувезисанајзначај
нијим дешавањима у претходној
сезони у којој је, поред представа
са редовног репертоара и бројних
гостовања,изведено12премијера.

(наставакнастр.2и3)

НАРОД НО ПОЗО РИ ШТЕ У БЕО ГРА ДУ СВЕ ЧА НО ОБЕ ЛЕ ЖИ ЛО 150 ГОДИ НА ПОСТО ЈА ЊА

Позо ри шту тре ба бес крај но слу жи ти
Непуних годину дана

касније, 30. октобра
1869. године, представом
„Посмртна слава кнеза
Михаила“ Ђорђа Малети
ћа,свечанојеотвореназгра
да Народног позоришта.
Одуживањем успомени
на позоришног добротво
ра и иницијатора подиза
ња зграде, кнеза Михаи
ла, Народно позориште је
на најприкладнији начин
отпочело рад у новом, за
ондашње прилике велелеп
номздању.Указом,запрвог
управника постављен је
Јован Ђорђевић, а уз њега
изСрпскогнародногпозори
штасаодушевљењемдола
зи и половина глумачког
ансамблаупрестоницу.
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НАСТАВАК СА НАСЛОВНЕ СТРАНЕ
ЈАВ НЕ ПОХВА ЛЕ

Јавне Похвале за
резултате у раду

од изузетног и
посебногзначајаза
успешнуактивност
Народног позори
шта у Београду за
сезону 2017/2018.
добили су драмски
уметници Небој
ша Дугалић, Вања
Ејдус, Радмила
Живковић, Олга
Одановић, Све
тлана Бојковић,
Златија Ивановић,
Слобода Мића
ловић, Милош

Ђорђевић, Павле Јеринић, Данијела Угреновић, Душанка
Стојановић Глид, Александар Срећковић, Милена Ђорђе
вић,композиторкаАњаЂорђевић,суфлериДушанкаВукић,
ГорданаПеровски,инспицијентиАлександраРоквић,Сања
Угринић Мимица (дирекција Драме), Хор Опере Народног
позориштауБеограду,ОркестарНародногпозориштауБео
граду(дирекцијаОпере),МилошЖивановић,ТатјанаТатић,
МилицаЈевићДрндаревић,АнсамблБалетаНародногпозо
риштауБеограду(дирекцијаБалета),Запосленинапослови
мапомоћнирадникипословимавозачдекорауСлужбиза
извођењепредстава,ДанијелаШиндракПовић,фризервла
суљар,ЗаимАлишановић(секторТехнике),Биљана Јоксић,
ДраганИлић,ЉубисавПетровић,ЗоранЈоксић,ДејанПавло
вић,МарицаМолдован,РадмилаЈовановић,ВеснаЗрински,
Снежана Андрић и Латинка Шалипур (Сектор стручних и
општихпослова).

ЗЛАТ НЕ ЗНАЧ КЕ

ЗлатнезначкечлановимаКућеза20годинарададобили
суДраганаделМонако(првакОпере), МилошДрагић

(извођ.музич.дела1првикларинет),ТамараЂурић(извођ.
музич.дела3др.флаутасапиколом),ИванМитић(извођ.
музич. дела 3тути виолончело), Милош Николић (извођ.
музич.дела1првифагот),ДејанПопин(извођ.музич.дела
3друга хорна), Никола Станковић (извођ. музич. дела
3тути прва виолина), Предраг Стојковић (извођ. музич.
дела 1први фагот), Александар Илић, (солиста Балета),
Владимир Панајотовић (члан ансамбла Балета), Михајло
Стефановић (солиста Балета), Горан Милошевић (коор
динатор за израду и одржавање декора) и Стеван Штрбац
(декоратер).

ПЕН ЗИ О НЕ РИ

Чланови Народног позоришта који одлазе у пензију су
ЗоранаЈуришић(хорскипеваччланХора),ИгорМатве

јев (оперски солиста), Драгослав Илић (оперски солиста),
Милутин Филиповић (техничар инвестиц. и техн.одржава
ња), Јован Рајић (администрат. референт) , Десимир Лукић
(возач возила Ц категорије) и Александар Шапкин (радник
ФТППО–ватрогасацкомандир).

Драмајеоствариласедампре
мијера  то су представе „Ожало
шћена породица“,  „Деведесете“,
„ДомБернардеАлбе“,  „Боливуд“,
„Плуто“,укопродукцијисаНаци
оналнимтеатромуАтини,„Топо
графија раја“, у копродукцији са
чувенимДраматеноми јошнеко
лико европских позоришта и на
самомпочеткуовесезоне„Балкан
скишпијун“.

Оперски ансамбл извео је
три премијере – „Дон Ђовани
ја“, укопродукцијисаОпероми
театром Мадленианум, „Андреа
Шенијеа“, док је премијерно
обновљена чувена представа
„Пепељуга“.

Балет је имао две премије
ре–„ЕвгенијеОњегин“и„Хазар
ски речник – Ловци на снове“, у
копродукцији са Опером и теа
тромМадленианум.

У периоду између два Дана
позоришта, наше представе уче
ствовале су на више домаћих и
иностраних фестивала, на којима
суосвојенебројненаграде.

„Царство мрака“ је била нај
боља представа на трећем Теа
тарском фестивалу „Позоришно
пролеће“ у Шапцу, а на истој
манифестацији, Хана Селимовић
једобилаНаградузанајбољуглу
мицу,докјеОлгиОдановићпри
палаНаградазаглумачкоостваре
ње.

Представа „Царство небеско 
Епика балканика“  добила је Сте
ријину награду Округлог стола
критике „Дејан Пенчић Пољан
ски“ на 63. Стеријином позорју,
редитељу Јернеју Лоренцију при
палајеНаградаредакцијеновосад
скоглиста„Дневник“″зауметнич
коостварење,БојанЖировићјеза
улогууистојпредставидобиоСте
ријинунаградузаглумачкооства
рење,КарминаШилец–Стерији
нунаградузаоригиналнусценску
музику, Грегор Луштек – Стери
јину награду за сценски покрет, а
МатицСтарина–СпецијалнуСте
ријинунаградузадраматургију.

„Ожалошћена породица“ је
добилаНаградупубликезанајбо
љу представу на 35. „Нушићевим

данима“ у Смедереву и Награ
ду „Милан Миња Обрадовић”
за најбољу продукцију позори
шне представе изведене на петом
Позоришном фестивалу „Буцини
дани”уАлександровцу.

На Глумачким свечаности
ма „Миливоје Живановић’’ у
Пожаревцу, Саша Торлаковић је
добио две награде  Глумац вече
ри и Награда за најбоље глумач

ко остварење, док му је на петом
Позоришном фестивалу „Буцини
дани”припалаНаградазанајбоље
глумачкоостварење.

НелаМихаиловићјебилаГлу
мица вечери на 35. „Нушићевим
данима“, Вања Ејдус је добила
Награду за глумачку бравуру на
петом Позоришном фестивалу
„Буцинидани”,докјеДаницаМак
симовић, одлуком жирија публи
ке,на23.Глумачкимсвечаностима
„Миливоје Живановић“, прогла
шеназаглумицувечери.

„Балкански шпијун“ је на 27.
„Данима Зорана Радмиловића“ у
Зајечару добио Награду за најбо
љу представу по оцени публике,
а Нела Михаиловић – „Зоранов
брк“.

На47.Фестивалу„Даникоме
дије“ у Јагодини, Андраш Урбан
једобиоСтатуету„Ћуран“занај
боље редитељско остварење за
представу„Сумњиволице“,амеђу

награђенима су и Никола Вујо
вић(Награда„НиколаМилић“за
најбољу епизодну улогу),  Сузана
Лукић (Награда за најбољу мла
ду глумицу) и Ирена Драговић
(Наградазанајбољумузику).

У претходних годину дана
награде су освојили и Предраг
Ејдус(Стеријинанаградазанаро
чите заслуге на унапређењу позо
ришне уметности и културе),

Марко Николић (Златна медаља
за изузетне заслуге и постигнуте
резултате у јавним и културним
делатностима), Јагош Марковић
(Нушићеванаградазаафирмаци
ју драмске класике за 2018. годи
ну), Наташа Нинковић (Награда
„ЖанкаСтокић”),АндрашУрбан
(Награда за режију „Бојан Сту
пица” за представу „Родољуп
ци”),МилошЂорђевић(Награда
„Љубинка Бобић“), Олга Одано
вић (Награда „Раша Плаовић”),
Слободан Бештић (Награда
„ВитомирБогић”занајуспешније
радиофонско глумачко остваре
ње у протеклој сезони), Небојша
Кундачина(Награда„Златнибео
чуг“),БојанКривокапић(Награда
„Петар Банићевић“), Југ Радиво
јевић(Наградастручногижирија
публикенаТеатарфестууДобоју)
и Нада Шаргин (Глумица треће
вечери „Виминацијум феста” у
Пожаревцу).

МеђунаграђенимасуиЈадран
ка Јовановић (Награда „Браћа
Карић“уобластикултуреиумет
ности. Национално признање
„Капетан Миша Анастасијевић“
за афирмацију српске музике и
уметностиусвету),МилкаСтоја
новић(ИзузетнаВукованаграда),
Дејан Савић (Вукова награда),
Ђорђе Павловић (Награда града
Београда за музичко стварала
штво), Светлана Бојчевић Цицо
вић (Награда „Златни беочуг“),
ЉубицаВранеш(Награда„Оскар
Данон“), Маргарита Черомухи
на (Награда „Радомир Вучић”)
и Бојана Жегарац Кнежевић
(Награда„Терпсихора“).

Након рекапитулације прет
ходнесезоне,урученесуНаграде
Народног позоришта за најбоља

Снажан аплауз припао
јеиЈанкуСинадинови

ћу,који јеувеомаемотив
ном обраћању указао да је
Народно позориште све
томесто,јер„већвекипо
осветљава наше душе” и
јерје„претогабиломесто
страдања”. „Вечерас ћу
свузахвалностичастзбог
добијене награде изрећи
позивом свима да својим
речима и делима будемо
увексвеснинашепролазно
сти, достојни овог светог
местакојесунамзавешта
ли преци и које ми треба
да оставимо нашој деци”,
поручиојеСинадиновић.
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Музеј Народног позоришта у Београду. Tел: 328 44 73

ДЕЦЕМБАР 2018.
ИЗЛОЖБЕ

• ПРВА ПОСТАВКА 
аутор Зорица Јанковић

• ИЗЛОЖБА 
Никола Митић – баритон 20. века

аутор Драган Стевовић
(Изложба остварена у сарадњи са Музејом позоришне уметности Србије)

индивидуална пре
мијерна уметничка
остварења у оквиру
репертоараНародног
позоришта, која су
добили Нела Миха
иловић, (глумица),
Татјана Мандић –
Ригонат (редитељ
Драме),МајаПелевић
(књижевникидрама
тург), Бојана Жега
рацКнежевић(првак
Балета),ЈованВесели
новић(првакБалета)
иЈанкоСинадиновић
(првакОпере).

МајаПелевић,која
је била спречена да
присуствује, поручи
лаједајојјетовелика
частичеститалаколе
гама на „истрајној
борби која се срећом
завршилапобедом”.

„Хвала што сте ми вратили
веру у солидарност. Ово је ваш
данижелимвамјош150година”,
истаклајеупоруцикојујепрочи
таоглумацПавлеЈеринић.

 По одлуци Управног одбора
Наградузаизузетнозначајанукуп
ниуметничкидоприносдобилаје
првакињаОпереЈеленаВлаховић,
а Награду за изузетно значајан
укупни радни допринос креатор
сценске маскемајстор специјали
стаМаркоДукић.

Круну свечаности, као и сва
ке године, представљала је доде
ла Награде „Раша Плаовић“, за
најбоље глумачко остварење на
београдским сценама између два
Данапозоришта,којујеовегоди
не добила Нела Михаиловић за
улогу Данице Чворовић у пред
стави„Балканскишпијун“,потек
стуДушанаКовачевића,урежији
ТатјанеМандићРигонат.

Призната глумица примила
је статуету из руку председнице
жирија Александре Гловацки, док
јојједелосликараДраганаТодоро
вићауручиодиректорУстановеза
културу и спорт културноспорт
скогцентраУбРадованПулетић.

Истакавши да је Народно
позориштеуБеоградувећпуних25
годинањенаматичнаКућа–мати
ца,НелаМихаиловићјеуказалада
синоними за ту реч могу да буду

центар,језгро,срце,душа,завичај,
постојбина,дедовина,дом,земља,
мајка.

„Све то, за мене, је Народно
позориште. Кад неко дирне у то,
кад неко то покуша да омалова
жи, да уруши, да понизи, онда се
подигне глас. Ових дана, многи
уметници, продуценти, органи
затори, шминкери, суфлери... су
подиглиглас.Тајглассмодизали,

пре свега, због
себе. Тај глас
смо подигли
зато што смо
дужни генера
цијама које ће
доћи иза нас. А
понајвише смо
тај глас поди
гли, јер смо
дужни свим
оним велика
нима који су
стваралинаовој
сцени и који су
градили углед
ове Куће. Један
одтаквихвели
канабиоје,сва
како, велики
глумацигоспо
дин Раша Пла
овић. Ја заиста
осећам огром
ну част што

држим награду која носи њего
воиме.Овосуонитренуцисреће
који се памте за цео живот. Нису
оничестиумомпослу.Затетре
нутке срећеумомживотусу,пре
свега, задужене моје ћерке Марта
иПетра,мојВладимир,мојамајка,
мојаМина,мојипријатељи,поне
ка представа, понека премијера и
ево,ованаградавечерас.Затохва
лажиријукојими јесвојомодлу
комприуштиоовајтренутаксреће,
хвала свим оним људима који су
допринели да „Балкански шпи
јун“ почне свој живот на Сцени
„РашаПлаовић“,хвалаТањиМан
дић Ригонат која ми је доделила
овуулогуиштојеверовалаумене.
Такође,великохвалаимојимколе
гама,мојимдиректнимпартнери
манасцениВањи,Дуди,Милути
ну, Катарини и Иљи Чворовићу
–ЉубиБандовићу,великомглум
цу и божанственом партнеру.
ДаницабезИлијенепостојииобр
нуто.Затоованаграда припадаи
њему,коликоимени.Хвалавама,
нашојпублици,штоупорнодола
зите у ово наше позориште, што
нампраштатегрешкеиштослави
тесанаманашеуспехе.Неканамје
свимасрећан150рођенданнашег
Народногпозоришта“,поручилаје
НелаМихаиловићкоју суприсут
нипоздравилибурнимаплаузом.

М.Б.

Плакету поводом зна
чајних активности

у раду Народног позори
шта добили су кореограф
и балетски педагог Вла
димир Логунов и Hyundai
Србијад.о.о.Београд.Логу
нов је кратко казао да му
овопризнањепредставља
срећу и част, подсетивши
да је у Народном позори
штуод1964.годинеидаму
јетовремевеомабрзопро
летело. Награда Народног
позоришта у Београду за
најбољупредставууокви
ру репертоара Народног
позоришта у периоду од
22. новембра 2017. године
до10.новембра2018.годи
неприпалајеопери„Пепе
љуга“,ЂоакинаРосинијау
режијиЈагошаМарковића.

ПРОМОЦИЈА
5. 12 | 18.00 
проф. др Јелисавета Милојевић
ШЕКСПИР НА ОГЛЕДАЛУ 
СОНЕТИ (аудио књига)

КОНЦЕРТИ – ПРЕДСТАВЉАМО МЛАДЕ
6. 12 | 18.00
Ученици Гудачког одсека МШ „Јосиф Маринковић“

ЧИТАЛИШТЕ–ПОЗОРИШТЕ 
12. 12 | 19.30 
Бранислав Нушић, ПРИПОВЕТКЕ ЈЕДНОГ КАПЛАРА, 
у извођењу драмског уметника Зорана Ћосића и Нине 
Ћосић (обоа)

КОНЦЕРТИ – ФМУ у Музеју 
14. 12 | 18.00
Студенти соло певања
класа Катарине Јовановић 

21. 12 | 18.00
Студенти виолине
класа Марије Шпенглер Марковић

24. 12 | 18.00
Вече камерне музике
класа Катарине Поповић

26. 12 | 18.00
Вече камерне музике
класа Људмиле Грос Поповић

МОДНА РЕВИЈА
17. 12 | 18.30
НОВОГОДИШЊЕ ИСКРЕ 
у организацији Дрине Пешић, балерине 

ОТВОРЕНА ВРАТА
22. 12| 12.00

ИЗЛО ЖБА О НИКО ЛИ МИТИ ЋУ

Поводом 80. рођен
дана некадашњег

првакаОпереНародног
позоришта у Београду,
чувеногсрпскогбарито
на Николе Митића, 27.
новембра у Музеју НП,
отворена је изложба
„НиколаМитић–бари
тон 20. века“, аутора Драгана Стевовића. О овом врхунском
уметнику, говорили су в.д. управника Народног позоришта
Ивана Вујић, директорка Опере Јасмина Трумбеташ Петро
вић,диригентДејанСавић,примадонеМилкаСтојановићи
РадмилаБакочевићиауторСтевовић.

Р.П.Н.

„РОДО ЉУП ЦИ“ У КЛУ ЖУ

Представа„Родољупци“,урежијиАндрашаУрбана,оди
грана26.новембрауКлужу,уоквирушестогИнтерна

ционалногпозоришногфестивала„Interferences“,одушевила
јепубликукојајеовупоставкуједногоднајпознатијихкома
данајвећегсрпскогдрамскогкласикаЈованаСтеријеПопо
вића испратила бурним аплаузом. За ово „весело позорје у
пет дејствија“, владало је велико интересовање румунских
љубитеља позоришта који су у препуној сали од 800 места
имали прилику да погледају један бескомпромисан комад
са упозоравајућом поруком о опасности национализма,
лажномморалу,лицемерству,политичким„прелетачима”…
УлогесуостварилиСлободанБештић(Жутилов),Анастасиа
Мандић(Нанчика),СузанаЛукић(Милчика),ПавлеЈеринић
(ШандорЛепршић),НелаМихаиловић(ГоспођаЗеленићка),
Хаџи Ненад Маричић (Шербулић), Никола Вујовић (Смр
дић), Зоран Карајић (Гавриловић), Бранко Јеринић (Нађ
Пал) и Бојан Кривокапић (Еден). На фестивалу у Клужу,
којијеревијалногкарактера,уселекцијисуиизузетнозна
чајниевропскитеатри:VolkstheaterизАустрије,Schaubuhne
amLehnninerPlatzизНемачке,BalticHouseизРусије,Piko
lo teatar iTeatarEuropaизИталије,KlaipedaDramateatarиз
Литваније, Народно позориште из Будимпеште и Народно
позориштеизАтине.

Р.П.Н.

IN MEMORIAM
ГОРАН СТЕФАНОВСКИ ГоранСтефановски,признати

македонски драмски писац,
цењен и извођен у Европи и у
свету, изненада је преминуо 27.
новембра. Последње појављива
њеујавности,имаоје9.јулаове
годиненаВеликојсцениНарод
ног позоришта у Београду где
је, у оквиру Светског конгре
са Међународне федерације за
позоришна истраживања, одр
жао предавање  „Позориште и
миграција  позориште нација

идентитет између миграције и
некретања“. Његови најпозна
тији комади су „Дивље месо“,
„Тетовиране душе“, „Дупло
дно“...Добитник једвеСтерији
не награде. Горан Стефановски
рођен је 27. априла 1952. годи
не у Битољу. Дипломирао је на
Филозофском факултету у Ско
пљу,астудираодраматургијуна
Факултету драмских уметности
уБеоградугдејеимагистрирао.

Р.П.Н.

Горан Стефановски, признати
македонски драмски писац,

цењен и извођен у Европи и у
свету, изненада је преминуо 27.
новембра. Последње појављива
ње у јавности, имао је 9. јула ове
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Одлуком Владе Репу
блике Србије, уме
сто диригента
Дејана Савића, раз
решеног на лични

захтевдужностидосадашњегуправ
ника Народног позоришта у Бео
граду, на ту функцију именована је
редитељкаипрофесоркаФакултета
драмских уметности Ивана Вујић.
На тај начин, само два дана уочи
свечане прославе 150 година Наци
оналногтеатра,22.новембра,окон
чана јевишенедељнакризау једној
од најзначајнијих институција срп
скекултуреиотклоњенисуразлози
за најављени штрајк драмског син
дикатаСинглус.

Ивана Вујић је од 2005. годи
не редовни професор Факултета
драмске уметности, на предмету
Позоришна режија. Дипломирала
јенаKатедризапозоришнуирадио
режију на ФДУ у Београду, пост
дипломске студије завршила је на
парискојСорбони,инаЊујоршком
универзитету (одсек извођачких
уметности). Била је уметнички
директор Битеф театра од 1990.
до 1997, као и уметнички дирек
тор ФИАТ  а (Фестивал интерна
ционалног алтернативног театра
у Подгорици) од 19941996. Осни
вач је и уметнички директор урба
ног „фринџ“ фестивала „Аероплан
без мотора“ од 19941997, а била
је и уметнички директор фестива
ла Белеф од 19972001. Оснивач је
и директор позоришта Бетон хала
театаруБеограду.Вишегодинабила
једиректорИнтернационалнихлет
њих школа Универзитета уметно
сти.Задоприносразвојуобразовања
икултуредобила јевисокопризна
ње Министарства за образоване и
науку Француске – Орден академ
ских палми – витез командирског
реда2010.године.НасценамаСрби
је, Словеније, Немачке, Италије
поставила је више од 80 представа.
Радила јеширомбившеЈугославије
 у Београду, Новом Саду, Суботи
ци, Зрењанину, Сомбору, Панчеву,
Kрагујевцу, Приштини, Љубљани,
Марибору,Подгорици...

zz Интерzвјуz заz „Позоzриzшнеz
новиzне“z радиzмоz тачzноz недеzљуz
данаz послеz Вашегz имеzноzваzњаz
наz челоz Народzногz позоzриzшта.z
Уz каквојz атмосzфеzриz суz Вамz
проzтеzклиzпретzходzниzдани?
Ја сам на ногама, усправно

стојим. Мислим да је то прави
положај у оквиру једног позори
шта,поготовууоквируједнеовако
значајне институције националне
културе. Стојим, ходам, корачам
итрудимседанатајначинидемо
напред,свизаједно.Овдесамради
ла велике и мени бескрајно дра
ге представе, са бескрајно драгим
људима. Још на ФДУу, научила
сам да редитељ долази у позори
ште рано ујутру, да одлази у кро
јачку радионицу, радионицу деко
ра... Увек сам била заинтересована
за истраживање простора у коме
радим,јерсматрамдауархитекту
ритогпросторакојимстеокруже
ни,свакипут,засвојрад,можеда
се пронађе инспирација. Ова Kућа
је препуна даровитих људи, али и
онихкојисутокомпретходних150
година радили и играли у њој. И,
они су још увек ту, гледају на нас.
Овде сам у добром друштву. Овде
се налази друштво посвећених и
достојанствених људи, великих
радникакојисетрудеикојисусвој
животпосветиликреирањусценске
истине,аистинајеконкретнакако
кажеБрехт.

zz KакваzјеzбилаzВашаzпрваzреак
циzјаzуzтреzнутzкуzкадаzстеzдоби
лиzпонуzдуzизzрепуzбличzкеzВлаzдеz
даzприzхваzтиzтеzједzнуzтаквуzвео
маzзнаzчајzнуzиzодгоzворzнуzфунк
циzју?z
Овоје,наравно,пресвега,вели

ка част за мене. Почаствована сам
што сам изабрана на ту функцију.
Јер,овоместоиовопозориште,од
самог свог настанка, 1868. године,
представљајуједанпросторослобо
ђењаисамеземље,јерјерушењем
Стамбол капије, а потом изград
њом позоришне зграде, Србија
сталауредзаједносадржавамараз
вијенеевропскекултуреицивили

зације.Прематоме,овоместојеза
меневеомапосебно.Иранијесам,
као редитељ, бескрајно волела ову
Кућу,какозбогдаровитихидивних
глумаца,такоизбогсватриансам
бла.Усвојимпредставама,„Војвот
кињи од Малфија“ и „Балканској
пластици“, спајала сам ансамбле,
тако да сам ја не само љубитељ,
него и познавалац, пријатељ и
поштовалац сва три ансамбла, као
исамеKућекоја јепотоме
јединствена у нашем граду.
На неки начин, Народно
позориштејеиуспењемога
народа,јерјенатомстрати
шту,послерушењаСтамбол
капије, подигнута ова Kућа
којетраје150година.То је,
заиста, дуг, озбиљан пери

од.Људима,којисууспелидасвето
трајетакодуго,требаодатипочаст.

zz Уz тихz 150z годиzна,z измеzђуz оста
лог,z убраzјаz сеz иz веоzмаz интеzре

санzтанz подаzтакz даz стеz послеz
госпоzђеzВидеzОгњеzноzвић,zједzнеz
енерzгичzнеz осоzбеz каоz штоz стеz иz
Ви,z текz друzгаz женаz z уметzниzцаz
наzчелуzовогzхраzмаzкулzтуzре.zzДаz
лиz мислиzтеz даz женаz управzникz
можеzдаzимаzиzнекеzпредzноzстиzуz
одноzсуzнаzмушкеzколеzге?
Јасматрамдасуженеовогнашег

региона веома вредне. Балканска
женајенавиклајакомногодаради

итојењенаснагаињена,мождаи,
предност.Неправимразликуизме
ђу полова, а жене веома поштујем
и мислим да је у нашем друштву,
у том смислу, направљен велики
искорак и велики напредак, одно
снода јеСрбијастестране,заиста,
јако напредовала. Ми данас имамо
велики број жена које су активне
у политици. Ја ћу само издвојити
премијеркуАнуБрнабићкојаје,по
мени, изузетна особа. Показала је
да се може радити врло успешно,
битиизузетноефикасан,дасемогу
давати изузетни резултати и бити
жена. Почаствована сам тиме што
јеВладаједнојжени,подругипуту
такодугојисторијиНародногпозо
ришта, понудила овај изазов и ово
место које значи јако много рада.
Али, рад води успењу, спасењу и
срећи.

zz Токомz досаzдаzшњеz кариzјеzре,z уz
Народzномz позоzриzшту,z осимz
помеzнуzтихz z „Војzвотzкиzњеz одz
Малzфиzја“z иz „Балzканzскеz пла
стиzке“,zzчијимzјеzпраzиzзвоzђеzњемz
7.z мајаz 2001.z годиzнеz отвоzреzнаz
Сцеzнаz„Петиzспрат“,zрежиzраzлиz
стеz иz предzстаzвеz „Спаzљиzваzњеz
удоzвиzца“,z „Хамлет“z иz „Ромеоz
иz Јулиzја“,z преz триz годиzнеz уче
ствоzваzлиz стеz наz конzкурzсуz заz

управzниzка…z Претzпоzстаzвљамz
даz суz тоz већz довољzниz параzме
триzкојиzпокаzзуzјуzдаzстеzдоброz
упоzзнаzтиz саz систеzмомz функ
циzоzниzсаzњаz једzнеz такоz велиzкеz
иzкомzплекzснеzкулzтурzнеzинсти
туzциzје?
Да, свакако. Ја сеникаднебих

ни пријавила на тај конкурс, да
нисам осећала поштовање према
Народномпозоришту.Утомсми

слу, изучила сам све оно што је у
везисаисторијскимиуметничким
ходомовеKуће,њенимрезултати
ма, како у Драми, тако у Опери и
Балету,изучиласампозицијупозо
риштауодносунапублику...Томи
јебиловрлоинтересантно.Већтада,
утоммомелаборату,2018.годину
сам навела као прекретну и веома
значајну годину. Говорила сам да
је150годинаНародногпозоришта
јакозначајантренутаккојисемора
достојно обележити и после кога
морамонаправитиискоракдаље.

zz Уz том,z какоz кажеzте,z искоzраzкуz
даље,z којиz би,z преzмаz Вашемz
мишљеzњу,z треzбаzлоz даz будуz
најzзнаzчајzниzјиz правzциz разzвоzјаz
Народzногzпозоzриzштаzуzнаред
номzпериzоzду?
Туимамовишеправаца.Дакле,

пресвегапотребнајеконсолидаци
ја.Јасамвећобишласвакипростор
овог великог здања, ове, како би
рекаоРашаПлаовић“„нашеKуће“,
однивоа„минусдва“докрова,иу
свакипросторсамулазиласљуба
вљуипоштовањем.Дакле,с једне
странеимаморадовеназградикоји
су започети и морају се привести
своме крају на најбољи начин по
Kућу.Такође,морајусезавршитии
радовинастолицамаусалиВелике

РАЗ ГО ВОР С ПОВО ДОМ | ИВА НА ВУЈИЋ, РЕДИ ТЕЉ, ПРО ФЕ СОР ФДУ И НОВИ В.Д. УПРАВНИKА НАРОД НОГ ПОЗО РИ ШТА У БЕО ГРА ДУ

Овде сам у дру штву добрих и досто јан стве них људи

Међубројнимпри
знањима које

је Ивана Вујић доби
ла током досадашње
каријере, издвајају се
иНаградаФакултета
драмских уметности
за најбољег студен
та позоришне режи
је из фонда Загорка
Арсенијевић, Награ
да за стваралаштво
младих  Смели цвет,
Признањепозоришта
„Душко Радовић“ за
отварање Вечерње
сцене,Специјалнопри
знањечасописа„Сцена“за
режијупредставе„Медеја“
Награда„БожидарБатро
вић“ за режију представе
„Звездани дечак”, Награда
Народног позоришта за
режију представе „Бал
канска пластика“, Велика
награда Бијенала сценског
дизајназапројекат„Аеро
план без мотора“ Награ
да фестивала Инфант за
представу „Антигона“ ,
Награда за радиофонски
експеримент „Витомир
Богић“, Јоакимова награ
да за режију за представу
„Фрида Kало“, Јоакимо
ва награда за ликовност
представе за представу
„Фрида Kало”, Јоакимова
награда за режију пред
ставе „Пионири из Ингол
штата”, Сребрна
медаља Универзитета
уметности, Прстен са
ликомЈоакимаВујића....
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Усезони у којој обе
лежава веома зна
чајан, лични, јуби
леј – четврт века
у ансамблу Драме

Народног позоришта, глумица
Нела Михаиловић је своју успе
шну каријеру, овенчану бројним
наградама, обогатила ових дана
још једним великим признањем.
Реч је о Награди „Раша Плаовић”
коју њена матична Кућа додељује
занајбољеглумачкоостварењена
свим београдским позоришним
сценама у сезони 2017/2018. При
знање, уручено 22. новембра, на
150.годишњицуНационалногтеа
тра,припалојојјезаулогуДанице
Чворовићупредстави„Балкански
шпијун“, по тексту Душана Кова
чевића, у режији Татјане Мандић
Ригонат.

„Велика ми је част и задовољ
ство што сам добила награду са
његовимименом“,каженапочетку
разговораза„Позоришненовине”
НелаМихаиловићкојауНародном
позоришту игра и у представама
„Мали брачни злочини” (Лиз),
„Женскиоркестар“(ГђаОртанз),
„Књига друга“ (Рајна Маретић
Долска), „Родољупци” (Госпо
ђа Зеленићка), „Народна драма”
(Савка), „Ричард Трећи“ (Елиза
бета), „Сумњиво лице” (Анђа) и
„Ожалошћенапородица”(Вида).

„Раша Плаовић, Велики

ГосподинГлумац је својимумет
ничким стваралаштвом и својим
битисањем на даскама Народ
ног позоришта градио углед тог
позоришта,апотоњимгенераци
јамаглумацаоставиоуаманетда
чувајутајуглед,корачајућионим
истимтрновитимглумачкимста
зама, одолевајући свим искуше
њима и замкама, које глумачки
живот носи. Добивши награду
којаносињеговоиме,мислимна
све то, захвална и почаствована
што својим глумачким хтењи
мадобијамприликудаоправдам
таквонаслеђе.

zz Овоz преzстиzжноz приzзнаzњеz
приzпаzлоzвамzјеzзаzулоzгуzДани
цеzЧвоzроzвић,zженеzкоја,zиакоz
сеz налаzзиz уz мужеzвљеzвојz сен
ци,zипак,zнаzнекиzначинzпред
стаzвљаz стубz своzјеz пороzдиzце.z
Своzјимz рациzоzналzнимz стаzвомz
иz сувиzслимz питаzњиzма,z онаz
освеzшћуzјуzћеzделуzјеzнаzИлиzју?z
Није ми било тешко да про

нађемДаницуусеби.Мислимда
је она дубоко исконски усађена
у сваку српску жену која је вас
питавана по традиционалним
постулатима, негујући честитост,
поштење и надасве љубав пре
ма породици, као нуклеус сваког
здравогдруштва.Јер,женаимај
ка су кичма и душа тог нуклеу
са. Моја Даница је таква. Одана,

привржена,посвећена,забринута
у покушају да преживи и одржи
породицунаокупу.Здраворазум
ска, али дубоко емотивна у тре
нутку када јој разум надвладају
сопственеемоције,постајежртва
свеобухватнедруштвенепараноје
укојуИлијаупадаодсамогпочет
какомада.

zz Иакоz јеz напиzсанz преz триz иz
поz децеzниzје,z овајz текстz вео
маz доброz кореzспонzдиzраz иz саz
данаzшњимz вреzмеzном.z Штаz
вас,z генеzралzно,z фасциzниzраz
кодzДушаzнаzКоваzчеzвиzћа,zкаоz
писца?
Душан Ковачевић је један од

највећих српских, савремених
писаца. Његови комади су све
времени,његовиликовисуживи,
дубоки, богато изнијансирани,
тако трагични у својој комично
сти, тако комични у својој тра
гичности. И заправо, то и јесте
оно најинтригантније у њима за
сваког глумца, који покуша да
удахнеживоттаквомлику.

zz Кадz већz приzчаzмоz оz ликоzви
ма,z немиzновzноz сеz намеzћеz иz
питаzњеz –z колиzкиz јеz биоz иза
зов,z алиz иz одгоzворzностz даz сеz
ухваzтиzтеzуzкоштацzсаz једzномz
таквомzулоzгомzкојуzјеzуzисто
иzмеzномz култzномz филмzскомz
остваzреzњуz изz 1984.z годиzнеz
веоzмаz убеzдљиzвоz тумаzчиzлаz
МираzБањац?z
Никад се не бих усудила да

се поредим са великом Миром
Бањац. Њена Даница је овеко
вечена на филмском платну. Тај
филм је одавно постао култни,
генерације су одрасле на њему,
цитирајући реплике свих акте
ра.МојаДаницатекпочињесвој
живот.Надамседаћетајживот
битидуг,даћенекеновегенера
ције одрастати уз нашу предста
ву, да ће је волети, да ће разми
шљатиоњој...

zz Уz овојz сезоzниz слаzвиzтеz иz вео
маz знаzчаzјанz јубиzлејz –z четвртz
векаz уz ансамzблуz Драzмеz
Народzногz позоzриzшта.z Какоz
данас,z сz овеz дисzтанzце,z глеzда
теz наz тајz периzодz кадаz стеz иz
зваzничzноz постаzлиz деоz једzнеz
одzнајzзнаzчајzниzјихzкулzтурzнихz
инстиzтуzциzјаzуzнашојzземљи?
У Народно позориште ме

је примио Александар Берчек,
тадашњи управник. Велико му
хвалазбогтога.Итада,каоисад,
биласамсвеснаколикајеточаст,
колика је то одговорност. Била
самупорнаусвојојжељидатра
јемутомпозоришту,даоставим
некисвојтраг,дасасвојомгене
рацијом оправдам тај пријем.
НадамседајеБерчекпоносанна
нас.

zz Штаz заz свеz теz годиzнеz издва
јаzтеzкаоzнештоzштоz јеzобеzле
жиzло,z одноzсноz далоz посеzбанz
печатz вашојz позоzриzшнојz
кариzјеzри?
Увек сам волела своје улоге.

Свакој сам прилазила на исти
начин, трудећи се да их урадим
најбоље што умем, да дам свој
максимум.Свеонесупечатмоје
каријере,ионедобреионелоше.
Абилојеиједнихидругих.

zz Параzлеzноz саz позоzриzшном,z
веоzмаz успеzшноz стеz граzдиzлиz
кариzјеzруz иz уz друzгимz медиzји
ма,z нароzчиzтоz наz телеzвиzзиzји.z
Штаzзаzвасzданас,zпослеzтоли
коz годиzна,z уz послуz којимz сеz
бавиzте,z предzстаzвљаz посеzбанz
изаzзовzиzинспиzраzциzју?
Добар текст, добра улога,

добар редитељ, добри глумач
ки партнери. То је моја вечита
инспирација, то су моји вечити
изазови.

МикојанБезбрадица

 ИНТЕР ВЈУ | НЕЛА МИХА И ЛО ВИЋ, ОВО ГО ДИ ШЊИ ЛАУ РЕ АТ НАГРА ДЕ „РАША ПЛА О ВИЋ“

Не одри чем се нијед не сво је уло ге

Уиме жирија, који је
одлуку донео једно

гласно, образложење је на
свечаности прочитала
председница Александра
Гловацки која је истакла
да је у конкуренцији за
награду „било више изу
зетно јаких глумачких
остварења. Нела Михаи
ловић се издвојила изгра
дивши од једне пасивне
улоге сугестивно свепри
сутанликиактивногуче
сника. Несхватљиво на
први поглед лудило Дани
цино, Нела своди на људ
ску меру, објаснивши и
одбранившигасвимапре
познатљивим особина
ма  оданошћу и обичном
људском слабошћу. Њена
Даница није лик коме се
треба подсмевати, она
изазива висок ниво емпа
тије, као особа заробље
на туђим лудилом, а при
тиснута нашом тешком
друштвеном свакодне
вицом. Њени проблеми и
њене муке нису особине
неког апартног лика, већ
свакодневица у којој се
већинаможепрепознати.
За овакав резултат нео
пходан је широк глумачки
дијапазон, дисциплинова
но владање изузетно сна
жном експресијом, што је
НелаМихаиловићпоказа
ла и овом улогом“, оценио
јежири.

РАЗ ГО ВОР С ПОВО ДОМ | ИВА НА ВУЈИЋ, РЕДИ ТЕЉ, ПРО ФЕ СОР ФДУ И НОВИ В.Д. УПРАВНИKА НАРОД НОГ ПОЗО РИ ШТА У БЕО ГРА ДУ

Овде сам у дру штву добрих и досто јан стве них људи
сцене.Потрудићемоседасегарде
робенаобесценезнатноунапреде,
како би се уметницима обезбедио
простор за једну озбиљну, нор
малну припрему. С друге стране,
у уметничком смислу, развијаће
мо један подстицајни репертоар
у коме би све колеге које су запо
слене у Драми требало да добију
могућност да се искажу на сце
ни. Развијаћемо и едукацију свих
заинтересованих чланова у сарад
њи са нашим иностраним парт
нерима. То подразумева одлазак
намастеркласове,каоидовођење
колега из иностранства који ће са
нашим уметницима размењивати
нова знања у виду радионица,
односно поменутих мастер кла
сова. Такође,веомаважналинија
јесте и излазак Народног позори
шта на европску и светску сцену
и његово повезивање са значај
ним националним кућама Евро
пе у смислу размене представа,
копродукција, различите сарадње
са уметницима... Ових дана смо
потписали одличан споразум са
Народним позориштем у Будим
пешти.Мислимдаби,такође,вео
маинтересантнабилаисарадњаса
Драматеном,којајеувеликопосто
јалаикојутребаобновити,потом
сатеатримаизКине,Јапана,Кореје,
НационалнимтеатромуЛондону,
саKомедифрансезиТеатаромде
ла Вил у Паризу, Пиколо театром
изМилана,Фолксбинетеатромиз
Берлина,...Тосунекекућесакоји
ма смо имали сарадњу. Њих тре
баинтензивирати,требаихдобро
осмислити и, потом, снажно кре
нути даље. Јер, заиста, Народно
позориште јеблиставоместоовог
народаиовекултуре.Тогаморамо
дапостанемосвесни.Јамислимда
људикојиовдерадејошувекнису
свесни,амногијесу,дарадеујед
номизузетномпростору,наједном
изузетном месту. Ово је специјал
но место, специјални простор. И
свибитребалода знајуданас све
тенашеколеге,којесунекад,негде,
биле овде, гледају и прате. Због
тога,иморамо,аидужнисмо,да
будемоу заједништву, солидарно
сти,поштовањуирадости.

zz Свеz вреzме,z токомz интерzвјуа,z
сz мноzгоz љубаzви,z приzчаzлиz стеz
оz овомz позоzриzшту.z Љубавz је,z
запраzво,zиzкључzнаzречzзаzВашz
ангаzжманz уz Народzномz позо
риzшту?
Знате како, љубав је једна вео

ма тешка и велика тема. Љубав је
међу људима, морам рећи, у сва
кодневном животу, једна чудна и
комплексна категорија. Скоро да
данас живимо без љубави. „Љубав
је велики рад“, рекла би Елфриде
Јелинек.Отомеразмишљам

МикојанБезбрадица
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Поздрављен бур
ним аплаузом
публике, али и
од колега на сце
ни, недавно је, у

свечарској атмосфери, приређе
ној 10. новембра после извођења
представе„Сумњиволице”,потек
стуБраниславаНушића,урежији
Андраша Урбана, глумцу Народ
ногпозориштауБеоградуМило
шу Ђорђевићу уручена Награда
„Љубинка Бобић”. Престижно
бијенално признање, које се
додељује за глумачка остварења
уобластикомедије,добио је за
улогеАлексеЖуњићаупоме
нутојпредстави,упродук
цији његовог матичног
театра и Рубеоле
у комаду „Удај се
мушки”, по тексту
Дуње Петровић,
у режији Марије
Липовски и про
дукцији Центра за
интерактивну
уметност Бео
град.

П е т о ч л а н и
жири,укојемсубилиОлгаОдано
вић,РадаЂуричин,ДушанкаГлид
Стојановић,ГоранЈевтићиИрфан
Менсур,разматраоје13номинова
нихглумачкихостварења,аодлуку
једонеовећиномгласова.Награда
„Љубинка Бобић” установљена је
2005.године,узнаксећањаназна
мениту глумицу – знамениту по
способностима да улогу оплеме
ниузбудљивимдетаљима,даигри
обезбеди елементе новог на пла
ну покрета, мимике и дикције, на
пољукомичкогикомедијеуопште.
Додељујесесвакедругегодинеглу
мици или глумцу за улогу која
морабититрагалачка,иновативна
икојасеможеозначитикаосасвим
новасмерницаглумачкогизразана
пољукомедије.

У интервјуу за „Позоришне
новине” Ђорђевић каже да му је
ованаградасаименомвеликеглу
мице која је оставила неизбрисив
трагуНародномпозоришту,изу
зетнозначајнаидрагајерпредста
вљаједнооднајвећихпризнањаза
комедијуунашојземљи.

„Са друге стране, ова награ
дасеиздвајаоддругихипотоме
што, пре свега, име Љубинке
Бобић, само по себи, има изузет
ну специфичну тежину, имајући
у виду шта је све та велика дива
Националног театра постигла на
пољу комедије. Затим, у статуту
ове награде истиче се оригинал
ностихрабростуизборуглумач
ких средстава као и њихова ино
вативност.Дакле,свеоноштопо
мениморадакрасиједногглумца
комичараданасидагаиздвајаиз
мораестраднекомике.

zz Билиz стеz
в е о zм аz
м а л и ,z
и м а zл иz

стеz свеzгаz
двеz годиzнеz

кадаz јеz

преzмиzнуzлаz Љубинzкаz Бобић,z
глуzмиzцаz чијаz суz уроzђеzнаz
„жица“z заz смехz иz суштинzскоz
разzуzмеzваzњеz хумоzраz предzста
вљаzлиz кључz њенеz хариzзме,z
поz којојz је,z уостаzломz каоz иz поz
упеzчаzтљиzвимzиzнезаzбоzравzнимz
улоzгаzма,zмноzгиzиzданасzпамzте.z
Поzчемуzјеzви,zизzнекихzдруzгихz
извоzра,zпосебzноzпамzтиzте?
ЈасамовеликојЉубинкиучио

на факултету и већ тада слушао
тонске записе неких њених уло
га. Сећам се да сам још тада био
фасцинирансавременошћуњених
комичких средстава која су нама,
тада студентима, била забавна и
изненађујуће блиска. Жао ми је
штонисамимаоприликедајеупо
знам и играм са њом. Мислим да
бисмобилисјајантандем.

zz Уz Нушиzћеzвомz „Сумzњиzвомz
лицу“,z мајzсторzски,z филиzгран
скиzпреzциzзноzиzтачzно,zтумаzчи
теzликzсреzскогzшпиzјуzнаzАлекzсеz
Жуњиzћа,z човеzкаz којиz јеz схва
тиоzдаzсеzуzондаzшњемzсрпzскомz
друzштвуz најzбоzљеz проzфиzтиzраz
наzцинzкаzреzњу,zпаzсходzноzтомеz
нијеz ниz криоz своzјеz „заниzма
ње“,z већz сеz отвоzреzноz такоz иz
предzстаzвљао.z Колиzкоz смоz иz
уz овомz треzнутzку,z тачzноz 130z
годиzнаz одz настанzкаz тогz кома
да,z окруzжеzниz таквимz иz слич
нимzљудиzма?
Нажалост, мислим да данас

живимо у времену у којем је од
силних Алекса тешко уочити
обичногчовека,човекакојисамо
гледасебеисвојживот,какодага
обогати и проведе у благостању.
Живимоувремекадавишеживи
мо туђе животе него сопствени
ичаксељутимокаданадругене

утичемоуонојмериукојојсмо
планирали.

zz Нушићz је,z сваzкаzко,z биоz нашz
краљzсатиzре,zаzЉубинzкаzБобићz
јеz једzномz приzлиzком,z говоzре
ћиz оz томz књиzжевzномz облиzку,z
казаzла:z„Сатиzраzјеzзаzмене,zкаоz
иzзаzмениzдраzгогzНушиzћаz–zнеz
вреzђаzти,z неz кариzкиzраzти,z негоz
волеzтиz човеzка“.z Какоz бистеz јеz
виzдефиzниzсаzли?
Надовезао бих се на Љубинку

ирекаодаморамоволетичовека,
упознати му све слабости и врли
не,aпотомодличноупознатисебе
исвојеслабости.Тектадајемогу
ћа права сатира. Морате одлично
познаватиживотдабистегаизвр
нули.

zz ПоредzЖуњиzћа,zжириzјеzовомz
награzдомz обуzхваzтиоz иz улоzгуz
Рубеzоzлеz уz предzстаzвиz „Удајz сеz
мушки“.zЗаниzмљиzвоzјеzдаzвамz
јеz тајz веоzмаz интеzреzсанzтанz иz
комzплекzсанzлик,zкојиzјеzзапра
воzиzписанzзаzвас,z
донеоz иz стаzту
еzтуz „Ћуран”z
заz најzбоzљеz
г л у zм а ч zк оz
о с т в а zр е 
њеz наz 46.z
„ Д а н и zм аz
к о м е zд и zј е “z
уz Јагоzдиzни.z

Какваzјеzданасzфункzциzјаzкоме
диzје,zосимzтогаzштоzбиzтреzбаzлоz
даzнасмеzјеzглеzдаzоzцаzиzимаzсре
ћанzкрај?z
Мислим да комедија треба да

има отрежњујућу и освешћујућу
улогу. Она мора да буде бистра и
бритка и да свакако има паметан
крај. Само тако ће њен ефекат и
порукабитијачиидуготрајнијии
разликовати овај предиван жанр
одпукезабаве.

zz Једzнаzодzвашихzнезаzбоzравzнихz
позоzриzшнихz креzаzциzјаz уz том,z
какоzкажеzте,zпреzдивzномzжан
ру,z аz коју,z нажаzлост,z нијеzданz
жириz нијеz преzпоzзнао,z несум
њиzвоz сеz одноzсиz иz наz улоzгуz
АлџерzноzнаzМонzкриzфаzуzкулт
нојz предzстаzвиz „Важноz јеz зва
тиzсеzЕрнест“,zпоzтекzстуzОска
раz Вајлzдаz иz уz режиzјиz Никоzлеz
Завиzшиzћа,z којаz сеz већz годи
наzмаzиграzнаz„карzтуzвише“zнаz
Сцеzниz„РашаzПлаzоzвић“.zКоли
коz вамz иz даље,z наконz 96z оди
граzнихzпредzстаzва,zприzјаzњего
ваzлежерzностzиzопуzштенzодносz
преzмаzживоzту?
Алџернон Монкриф је једна

од, рекао бих, улога прекретница
у мојој каријери. Иако то, како и
викажете,ниједанжиринијепре
познао, важно је да сам то схва
тиоијаипублика.Уживамоутом
господинувећвишеодшестгоди
на и надам се да ћемо му се још
дугосмејати.Нисамсигурандабих

препоручио младим људима да се
угледајунадотичногумногочему,
осимувећпоменутојлежерности
уодносунаживот.Јер,ипак,јеон
део неког другог поднебља и вре
менаинисамсигурандабиданас
биотакоуспешанусвомприступу
животуиљудима.

zz Кадzвећzпомиzњеzмоzнештоzштоz
јеzуzвезиzсаz„успеzшнимzприzсту
пом“,zондаzбиzуzтомzконzтекzстуz
сваzкаzкоz треzбаzлоz подzсеzтиzтиz
даz сеz ви,z осимz глуzме,z такоzђе,z
веоzмаz успеzшно,z аz нароzчи
тоz уz последzњеz вреzме,z бавиzтеz
иz режиzјом.z Проzшлеz годиzнеz
добиzлиzстеzПлаzкеzтуzзаzнајzбоzљуz
режиzјуz „Мироzславz Белоzвић“,z
заzпредzстаzвуz„Дар“...
Режија јепочеладамезанима

још на факултету јер сам уочио
даимамдардаколегамауправом
тренутку кажем праву индикаци
ју. То се све наставило и касни
је током моје глумачке каријере
кадасучесторедитељиприхватали
многамојарешењаихрабрилиме
утојнамери.Сада,послевећскоро
20 година сценског искуства, осе
тиосамдасамспремандасеупу
стим у редитељске воде и нисам
погрешио. Прија и мени и мојим
колегамаисвевишеме,утомсми
слу, зову за сарадњу. Докле ће то
ићиидалићеизмојередитељске
палице изаћи и неке озбиљније
ствари,времећепоказати.

МикојанБезбрадица

ИНТЕР ВЈУ | МИЛОШ ЂОР ЂЕ ВИЋ, ДОБИТ НИК БИЈЕ НАЛ НЕ ГЛУ МАЧ КЕ НАГРА ДЕ „ЉУБИН КА БОБИЋ“

Више живи мо туђе живо те него соп стве ни

Жири је оценио да
је Ђорђевић „глу

мац велике харизме, који
публику напросто исце
љује радошћу. Он то
чини две деценије пре
дано, упорно, истрајно,
страсно, доследно, енер
гично и надасве надах
нуто. Милош Ђорђевић
је Љубинкин мили дечко,
препун слободне маште и
храбре експресивне умет
ности.Изврнутерадости
и наопачке насађене туге
којанародкојигледапред
ставу диже из седишта
илигагониданепознатом
гледаоцу поред себе саоп
штава своје разлоге што
се необуздано смеје. Е, то
је оно позориште које
публика обожава. Да иза
ђе исцрпљена од смеха, а
затим упитана како тај
човек са толиком лако
ћом то чини“... наведено
је,измеђуосталог,уобра
зложењужирија.

Поздрављен бур
ним аплаузом
публике, али и
од колега на сце
ни, недавно је, у

свечарској атмосфери, приређе
ној 10. новембра после извођења
представе„Сумњиволице”,потек
стуБраниславаНушића,урежији
Андраша Урбана, глумцу Народ
ногпозориштауБеоградуМило
шу Ђорђевићу уручена Награда
„Љубинка Бобић”. Престижно
бијенално признање, које се
додељује за глумачка остварења
уобластикомедије,добио је за
улогеАлексеЖуњићаупоме
нутојпредстави,упродук
цији његовог матичног
театра и Рубеоле
у комаду „Удај се
мушки”, по тексту
Дуње Петровић,
у режији Марије
Липовски и про
дукцији Центра за
интерактивну

П е т о ч л а н и
жири,укојемсубилиОлгаОдано
вић,РадаЂуричин,ДушанкаГлид
Стојановић,ГоранЈевтићиИрфан
Менсур,разматраоје13номинова

z Билиz стеz
в е о zм аz
м а л и ,z
и м а zл иz

стеz свеzгаz
двеz годиzнеz

кадаz јеz

живимо у времену у којем је од
силних Алекса тешко уочити
обичногчовека,човекакојисамо
гледасебеисвојживот,какодага
обогати и проведе у благостању.
Живимоувремекадавишеживи
мо туђе животе него сопствени
ичаксељутимокаданадругене

утичемоуонојмериукојојсмо
планирали.

Жири је оценио даЖири је оценио даЖје Ђорђевић „глуЖје Ђорђевић „глуЖ

воzиzписанzзаzвас,z
донеоz иz стаzту
еzтуz „Ћуран”z
заz најzбоzљеz
г л у zм а ч zк оz
о с т в а zр е 
њеz наz 46.z
„ Д а н и zм аz
к о м е zд и zј е “z
уz Јагоzдиzни.z
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Послепозивадирек
цијесплитскеОпе
реда9,11,13,16.и
18. фебруара 1984.
године наступи

каоМизетауњиховојпремијерној
поставциПучинијевихБоема,Гор
дана је направила певачки и глу
мачки„излет”одчедне,заљубљене
инесрећнеМимидококетнеиобе
снеМизете.

На пре ми је ри „Бое ма“ у сплит
ској Опе ри, 9. фебру а ра, она је 
била током дру гог и тре ћег чина 
заво дљи ва, рас ко шна и над ме на, 
док се у тра гич ном фина лу опе
ре сти ша ва у болу и сау че шћу, 
искре ној потре се но сти изра же ној 
умет нич ки суп тил но, уздр жа но и 
са истин ском сузом у оку. Музич
ка кри ти чар ка Мир ја на Шкун ца 
издво ји ла је „гошћу из Бео гра да” 
од оста лих изво ђа ча ове пред ста ве 
по сигур но сти насту па и оства ре
ним вокал но – сцен ским доме ти
ма, и напи са ла у сплит ском листу 
„Сло бод на Дал ма ци ја,“ 13. фебру
а ра 1984, да је „Гор да на Јев то вић 
тем пе ра мент но, те пје вач ки и глу
мач ки суве ре но у свим ситу а ци ја
ма тума чи ла Мизе ту.“

Послед њи, шести пут у овој 
уло зи, насту пи ла је 11. маја 1985, 

када је и пред 
б е о  г р а д  с к о м 
публи ком вео ма 
успе шно и убе
дљи во оства ри ла 
Мизе ту, при ка
зу ју ћи при том 
све могућ но сти и 
доме те свог рас
ко шног гла са и 
буј ног теа тар ског 
тем пе ра мен та.

Пошто је на 
сце ни Народ
ног позо ри шта у 
Бео гра ду  у пре
ми јер ним изво
ђе њи ма Гуно о вог 
„Фау ста“ (1978), 
Вер ди је вог „Фал
ста фа“ (1978), 
Дони це  ти је  в ог 
„Дон Пасква леа“ 
(1979) и Бето ве
но вог „Фиде лиа“ 
(1979), испо љи ла 
сво је добро позна
те вокал носцен ске ква ли те те 
као Мар га ре та, Нане та, Нори на и 
Мар се ли на, Гор да на је 1980. насту
пи ла пред бео град ском публи ком 
у изу зет но зах тев ној уло зи Вио ле
те Вале ри у Вер ди је вој „Тра ви ја ти“.

„Тра ви ја та“, сто педе сет два 
пута при ка за на у Бео гра ду изме ђу 
два свет ска рата, има ла је и у после
рат ном пери о ду, али и данас има 
изу зет но вели ки број изво ђе ња. 
Раз ло ге што је ова опе ра тако дуго 

на репер то а ру бео град ске Опе ре 
тре ба потра жи ти не само у њеној 
попу лар но сти коју ужи ва код Бео
гра ђа на него и у ква ли тет ном тума
че њу лика Вио ле те Вале ри, који су 
топлом и дожи вље ном интер пре та
ци јом надах ну ле мно ге наше вели
ке опер ске умет ни це, међу који ма је 
и Бахри ја Нури Хаџић, Зла та Ђун
ђе нац, Нада Штер ле, Добри ла Бого
ше вић, Рад ми ла Бако че вић, Мил ка 
Сто ја но вић, Олга Ђокић, Мари ка 
Пец Галер и Гор да на Јев то вић.

Гор да нин наступ на пре ми је ри 
„Тра ви ја те“ у Бео гра ду, 23. апри ла 
1980, којом је дири го вао Нико лај 
Жли чар и у којој су јој били парт
не ри Мили вој Петро вић (Алфред 
Жер мон) и Нико ла Митић (Жорж 
Жер мон), по оце ни музич ког 
кри ти ча ра Сло бо да на Тур ла ко
ва „пред ста вљао је један леп успех 
нове Вио ле те. Ако јој је фина ле 
првог чина било мање бри љант но, 
што је могло бити и због пре ми
јер не узбу ђе но сти, све оста ло било 
је достој но њеног ран га и њених 
вокал них моћи, пого то во пре те
шка ари ја у четвр том чину у којој 
је забли ста ла пуним гла сов ним сја
јем.” („Бор ба,” Бео град 12. V 1980).

Те вече ри, она је успе ла и певач
ки и сцен ски да потре сно доне

се суд би ну јед не сла бе, несрећ не, 
у дуби ни душе бла го род не жене. 
Избе га ва ју ћи шаблон ске гесто ве 
који ма се, често и несве сно, слу
жи већи на опер ских пева ча, сва у 
уло зи, осво ји ла је гле да ли ште неу
си ље но шћу и шар мом какав се на 
опер ској сце ни рет ко сре ће, као и 
рас ко шном лепо том гла са, пре фи
ње ним сен зи би ли те том и чуде сном 
лако ћом њених вокал но – тех нич
ких могућ но сти.

Као Вио ле та Вале ри више пута 
је само стал но госто ва ла у Сара је
ву, Новом Саду, Ско пљу, Спли ту, 
Љубља ни, Рије ци, Ново си бир
ску (СССР, 15. III 1983), Алма Ати 
(СССР, 21. III 1983) и Пра гу (25. VI 
1985), a са бео град ском Опе ром у 
Нишу, Сме де ре ву, Чач ку, Тито вом 
Ужи цу и дру гим гра до ви ма у Срби
ји. Послед њи, седам де сет први пут 
је оства ри ла ову Вер ди је ву тра гич
ну јуна ки њу 8. апри ла 1992. годи не 
на сце ни Народ ног позо ри шта у 
Бео гра ду.

За тума че ње Вио ле те Вале
ри Гор да ни Јев то вић је доде ље на 
Награ да Народ ног позо ри шта у 
Бео гра ду за нај бо ље оства ре ну уло
гу у пред ста ва ма бео град ске Опе ре 
у сезо ни 1979 – 1980. годи не.

(наста ви ће се)
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Раскошан глас и бујан театарски темперамент

Споразум о сарадњи
између Народног
позориштауБеогра
дуиНародногпозо
ришта у Будимпе

штипотписанје23.новембрауочи
дводневног гостовања
тог угледног мађарског
театрау српскојпресто
ници. Тим уговором,
који су потписали в.д.
управника Национал
ног театра Ивана Вујић
ињенколегаАтилаВид
њански предвиђено је
проширење и унапређе
ње уметничке сарадње,
на основу заједничких
интереса.

Обраћајући се при
сутним представницима медија,
госпођа Вујић је, између осталог,
казала да ће на тај начин, бити
омогућени најбољи услови за
међународну позоришну и умет
ничку сарадњу која подразумева
размену представа, аутора, умет
ника и других стручњака, зајед
ничку продукцију представа као
и друге облике сарадње који су
од интереса за оба позоришта.
Такође, Протокол ће омогући

ти и боравак глумаца Народног
позоришта на радионицама које
организује Народно позориште у
Будимпештииобрнуто.

Ивана Вујић је истакла и да
је веома поносна и срећна што

први документ, као челни човек
Народног позоришта, потпису
је управо са драгим мађарским
колегом, који је, такође редитељ,
каоиона.

Видњански је изразио задо
вољство потписаним споразу
мом,поручившидајесигуранда
ћеондопринетиподизањусарад
њенавишиниво.

„Човек не може тако лако
наћи пријатеље. У ових шест

година колико радим у овом
позоришту,мисмо,ипак,успели
данађемомногодобрихпријате
ља,аданассмонашлијошједне,
овде у Народном позоришту у
Београду. Људи који раде у кул

тури требају да
се повезују и да
сарађују”, рекао
јеВидњански.

Он је подсе
тио да је пред
става „Родољуп
ци“, по тексту
Јована Стери
је Поповића, у
режији Андра
ша Урбана, 14.
априла 2016.
године с вели

ким успехом гостовала у Народ
ном позоришту у Будимпешти,
у оквиру трећег „MITEM”а
(Mad″ch International Theatre
Meeting) и најавио да ће на том
фестивалу,следећегодине,такође
уаприлу,битиизведенЧеховљев
„Иванов“, у режији Татјане Ман
дићРигонат.

НароднопозориштеуБудим
пешти,извелоједвепредставена
Великој сцени Народног позо

ришта, обе у режији Атиле Вид
њанског, које померају жанров
ске границе   „Вртешка“ и„Бан
Банк“.

Гостовање будимпештанског
Националногтеатраувеличаојеи
долазакмађарскогминистраљуд
скихресурса–проф.дрМиклоша
Кашлера(министаркултуре).

Пре почетка „Вртешке“,
управница Вујић је поздрави
ла господина Кашлера, а потом
је подсетила на историјску везу
позоришта Србије и Мађарске
којајошдатираодизвођењапрве

представенасрпскомјезику,одр
жаног24.августа1813.упештан
скомпозоришту„Рондела“.

РечјеокомадуЈоакимаВуји
ћа „Крешталица“ у којем су, на
српском језику, играли српски и
мађарскиглумци.

Такође, подсетила је да је у
Народном позоришту у Будим

пешти,2013.годинесвечанобила
обележена годишњица овог изу
зетног културног догађаја, одно
снопионирскогподухватазараз
војсрпскогтеатра.

Р.П.Н.

НАРОД НО ПОЗО РИ ШТЕ ПОТ ПИ СА ЛО СПО РА ЗУМ СА НАРОД НИМ ПОЗО РИ ШТЕМ У БУДИМ ПЕ ШТИ

Сарад ња на осно ву зајед нич ких инте ре са
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