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ИЗДАЈЕ НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ У БЕОГРАДУ

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

Позоришту треба бескрајно служити

С

вечаномакадемијом
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,
кадајеугостион
 ици„Коденглеске

Н

епуних 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.

краљице“, изведена прва предста
ва Народног позоришта – „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)
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НАСТАВАК СА НАСЛОВНЕ СТРАНЕ

ЈАВНЕ ПОХВАЛЕ

Ј

авне Похвале за
резултате у раду
од изузетног и
посебног значаја за
успешну активност
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, композиторка Ања Ђорђевић, суфлери Душанка Вукић,
Гордана Перовски, инспицијенти Александра Роквић, Сања
Угринић Мимица (дирекција Драме), Хор Опере Народног
позоришта у Београду, Оркестар Народног позоришта у Бео
граду (дирекција Опере), Милош Живановић, Татјана Татић,
Милица Јевић Дрндаревић, Ансамбл Балета Народног позо
ришта у Београду (дирекција Балета), Запослени на послови
ма помоћни радник и пословима возач декора у Служби за
извођење представа, Данијела Шиндрак Повић, фризер-вла
суљар, Заим Алишановић (сектор Технике), Биљана Јоксић,
Драган Илић, Љубисав Петровић, Зоран Јоксић, Дејан Павло
вић, Марица Молдован, Радмила Јовановић, Весна Зрински,
Снежана Андрић и Латинка Шалипур (Сектор стручних и
општих послова).

ЗЛАТНЕ ЗНАЧКЕ

З

латне значке члановима Куће за 20 година рада добили
су Драгана дел Монако (првак Опере),  Милош Драгић
(извођ. музич. дела 1- први кларинет), Тамара Ђурић (извођ.
музич. дела 3-др. флаута са пиколом), Иван Митић (извођ.
музич. дела 3-тути виолончело), Милош Николић (извођ.
музич. дела 1-први фагот), Дејан Попин (извођ.музич.дела
3-друга хорна), Никола Станковић (извођ. музич. дела
3-тути прва виолина), Предраг Стојковић (извођ. музич.
дела 1-први 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).

ПЕНЗИОНЕРИ

Ч

ланови Народног позоришта који одлазе у пензију су
Зорана Јуришић (хорски певач-члан Хора), Игор Матве
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 –ватрогасац командир).

Драма је остварила седам пре
мијера -  то су представе „Ожало
шћена породица“,   „Деведесете“,  
„Дом Бернарде Албе“,   „Боливуд“,  
„Плуто“, у копродукцији са Наци
оналним театром у Атини,  „Топо
графија раја“, у копродукцији са
чувеним Драматеном и још неко
лико европских позоришта и на
самом почетку ове сезоне „Балкан
ски шпијун“.

Оперски ансамбл извео је
три премијере – „Дон Ђовани
ја“,  у копродукцији са Опером и
театром Мадленианум, „Андреа
Шенијеа“, док је премијерно
обновљена чувена представа
„Пепељуга“.
Балет је имао две премије
ре – „Евгеније Оњегин“ и „Хазар
ски речник – Ловци на снове“, у
копродукцији са Опером и теа
тром Мадленианум.
У периоду између два Дана
позоришта, наше представе уче
ствовале су на више домаћих и
иностраних фестивала, на којима
су освојене бројне награде.
„Царство мрака“ је била нај
боља представа на трећем Теа
тарском фестивалу „Позоришно
пролеће“ у Шапцу, а на истој
манифестацији, Хана Селимовић
је добила Награду за најбољу глу
мицу, док је Олги Одановић при
пала Награда за глумачко остваре
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
пала је Награда редакције новосад
ског листа „Дневник“″ за уметнич
ко остварење, Бојан Жировић је за
улогу у истој представи добио Сте
ријину награду за глумачко оства
рење, Кармина Шилец – Стерији
ну награду за оригиналну сценску
музику, Грегор Луштек – Стери
јину награду за сценски покрет, а
Матиц Старина – Специјалну Сте
ријину награду за драматургију.
„Ожалошћена породица“ је
добила Награду публике за најбо
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” у Александровцу.
На Глумачким свечаности
ма „Миливоје Живановић’’ у
Пожаревцу, Саша Торлаковић је
добио две награде -  Глумац вече
ри и Награда за најбоље глумач

С

нажан аплауз припао
је и Јанку Синадинови
ћу, који је у веома емотив
ном обраћању указао да је
Народно позориште све
то место, јер „већ век и по
осветљава наше душе” и
јер је „пре тога било место
страдања”. „Вечерас ћу
сву захвалност и част због
добијене награде изрећи
позивом свима да својим
речима и делима будемо
увек свесни наше пролазно
сти, достојни овог светог
места које су нам завешта
ли преци и које ми треба
да оставимо нашој деци”,
поручио је Синадиновић.
ко остварење, док му је на петом
Позоришном фестивалу „Буцини
дани” припала Награда за најбоље
глумачко остварење.
Нела Михаиловић је била Глу
мица вечери на 35. „Нушићевим
данима“, Вања Ејдус је добила
Награду за глумачку бравуру на
петом Позоришном фестивалу
„Буцини дани”, док је Даница Мак
симовић, одлуком жирија публи
ке, на 23. Глумачким свечаностима
„Миливоје Живановић“, прогла
шена за глумицу вечери.
„Балкански шпијун“ је на 27.
„Данима Зорана Радмиловића“ у
Зајечару добио Награду за најбо
љу представу по оцени публике,
а Нела Михаиловић – „Зоранов
брк“.
На 47. Фестивалу „Дани коме
дије“ у Јагодини, Андраш Урбан
је добио Статуету „Ћуран“ за нај
боље редитељско остварење за
представу „Сумњиво лице“, а међу

награђенима су и Никола Вујо
вић (Награда „Никола Милић“ за
најбољу епизодну улогу),   Сузана
Лукић (Награда за најбољу мла
ду глумицу) и Ирена Драговић
(Награда за најбољу музику).
У претходних годину дана
награде су освојили и Предраг
Ејдус (Стеријина награда за наро
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
(Нушићева награда за афирмаци
ју драмске класике за 2018. годи
ну), Наташа Нинковић (Награда
„Жанка Стокић”), Андраш Урбан
(Награда за режију „Бојан Сту
пица” за представу „Родољуп
ци”), Милош Ђорђевић (Награда
„Љубинка Бобић“), Олга Одано
вић (Награда „Раша Плаовић”),
Слободан
Бештић
(Награда
„Витомир Богић” за најуспешније
радиофонско глумачко остваре
ње у протеклој сезони), Небојша
Кундачина (Награда „Златни бео
чуг“), Бојан Кривокапић (Награда
„Петар Банићевић“), Југ Радиво
јевић (Награда стручног и жирија
публике на Театар фесту у Добоју)
и Нада Шаргин (Глумица треће
вечери „Виминацијум феста” у
Пожаревцу).
Међу награђенима су и Јадран
ка Јовановић (Награда „Браћа
Карић“ у области културе и умет
ности. Национално признање
„Капетан Миша Анастасијевић“
за афирмацију српске музике и
уметности у свету), Милка Стоја
новић (Изузетна Вукова награда),
Дејан Савић (Вукова награда),
Ђорђе Павловић (Награда града
Београда за музичко стварала
штво), Светлана Бојчевић Цицо
вић (Награда „Златни беочуг“),
Љубица Вранеш (Награда „Оскар
Данон“), Маргарита Черомухи
на (Награда „Радомир Вучић”)
и Бојана Жегарац Кнежевић
(Награда „Терпсихора“).
Након рекапитулације прет
ходне сезоне, уручене су Награде
Народног позоришта за најбоља
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ДЕЦЕМБАР 2018.
индивидуална пре
мијерна уметничка
остварења у оквиру
репертоара Народног
позоришта, која су
добили Нела Миха
иловић, (глумица),
Татјана Мандић –
Ригонат
(редитељ
Драме), Маја Пелевић
(књижевник и драма
тург), Бојана Жега
рац Кнежевић (првак
Балета), Јован Весели
новић (првак Балета)
и Јанко Синадиновић
(првак Опере).
Маја Пелевић, која
је била спречена да
присуствује, поручи
ла је да јој је то велика
част и честитала коле
гама на „истрајној
борби која се срећом
завршила победом”.
„Хвала што сте ми вратили
веру у солидарност. Ово је ваш
дан и желим вам још 150 година”,
истакла је у поруци коју је прочи
тао глумац Павле Јеринић.
По одлуци Управног одбора
Награду за изузетно значајан укуп
ни уметнички  допринос добила је
првакиња Опере Јелена Влаховић,
а Награду за изузетно значајан
укупни радни допринос креатор
сценске маске-мајстор специјали
ста Марко Дукић.
Круну свечаности, као и сва
ке године, представљала је доде
ла Награде „Раша Плаовић“, за
најбоље глумачко остварење на
београдским сценама између два
Дана позоришта, коју је ове годи
не добила Нела Михаиловић за
улогу Данице Чворовић у пред
стави „Балкански шпијун“, по тек
сту Душана Ковачевића, у режији
Татјане Мандић Ригонат.
Призната глумица примила
је статуету из руку председнице
жирија Александре Гловацки, док
јој је дело сликара Драгана Тодоро
вића уручио директор Установе за
културу и спорт културно-спорт
ског центра Уб Радован Пулетић.
Истакавши да је Народно
позориште у Београду већ пуних 25
година њена матична Кућа – мати
ца, Нела Михаиловић је указала да
синоними за ту реч могу да буду

IN MEMORIAM
ГОРАН СТЕФАНОВСКИ

П

лакету поводом зна
чајних активности
у раду Народног позори
шта добили су кореограф
и балетски педагог Вла
димир Логунов и Hyundai
Србија д.о.о. Београд. Логу
нов је кратко казао да му
ово признање представља
срећу и част, подсетивши
да је у Народном позори
шту од 1964. године и да му
је то време веома брзо про
летело. Награда Народног
позоришта у Београду за
најбољу представу у окви
ру репертоара Народног
позоришта у периоду од
22. новембра 2017. године
до 10. новембра 2018. годи
не припала је опери „Пепе
љуга“, Ђоакина Росинија у
режији Јагоша Марковића.

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
подигли глас. Тај глас смо дизали,

Г

оран 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
године на Великој сцени Народ
ног позоришта у Београду где
је, у оквиру Светског конгре
са Међународне федерације за
позоришна истраживања, одр
жао предавање -  „Позориште и
миграција -  позориште нација

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
стварали на овој
сцени и који су
градили углед
ове Куће. Један
од таквих вели
кана био је, сва
како,
велики
глумац и госпо
дин Раша Пла
овић. Ја заиста
осећам огром
ну част што
држим награду која носи њего
во име. Ово су они тренуци среће
који се памте за цео живот. Нису
они чести у мом послу. За те тре
нутке среће у мом животу су, пре
свега, задужене моје ћерке Марта
и Петра, мој Владимир, моја мајка,
моја Мина, моји пријатељи, поне
ка представа, понека премијера и
ево, ова награда вечерас. Зато хва
ла жирију који ми је својом одлу
ком приуштио овај тренутак среће,
хвала свим оним људима који су
допринели да „Балкански шпи
јун“ почне свој живот на Сцени
„Раша Плаовић“, хвала Тањи Ман
дић Ригонат која ми је доделила
ову улогу и што је веровала у мене.
Такође, велико хвала и мојим коле
гама, мојим директним партнери
ма на сцени Вањи, Дуди, Милути
ну, Катарини и Иљи Чворовићу
– Љуби Бандовићу, великом глум
цу и божанственом партнеру.
Даница без Илије не постоји и обр
нуто. Зато ова награда  припада и
њему, колико и мени. Хвала вама,
нашој публици, што упорно дола
зите у ово наше позориште, што
нам праштате грешке и што слави
те са нама наше успехе. Нека нам је
свима срећан 150 рођендан нашег
Народног позоришта“, поручила је
Нела Михаиловић коју су присут
ни поздравили бурним аплаузом.
М.Б.

идентитет између миграције и
некретања“. Његови најпозна
тији комади су „Дивље месо“,
„Тетовиране душе“, „Дупло
дно“... Добитник је две Стерији
не награде. Горан Стефановски
рођен је 27. априла 1952. годи
не у Битољу. Дипломирао је на
Филозофском факултету у Ско
пљу, а студирао драматургију на
Факултету драмских уметности
у Београду где је и магистрирао.
Р.П.Н.

ИЗЛОЖБЕ
• ПРВА ПОСТАВКА
аутор Зорица Јанковић
• ИЗЛОЖБА
Никола Митић – баритон 20. века
аутор Драган Стевовић
(Изложба остварена у сарадњи са Музејом позоришне уметности Србије)
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
Музеј Народног позоришта у Београду. Tел: 328 44 73

ИЗЛОЖБА О НИКОЛИ МИТИЋУ

П

оводом 80. рођен
дана некадашњег
првака Опере Народног
позоришта у Београду,
чувеног српског барито
на Николе Митића, 27.
новембра у Музеју НП,
отворена је изложба
„Никола Митић – 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, диригент Дејан Савић, примадоне Милка Стојановић и
Радмила Бакочевић и аутор Стевовић.  
Р.П.Н.

„РОДОЉУПЦИ“ У КЛУЖУ

П

редстава „Родољупци“, у режији Андраша Урбана, оди
грана 26. новембра у Клужу, у оквиру шестог Интерна
ционалног позоришног фестивала „Interferences“, одушевила
је публику која је ову поставку једног од најпознатијих кома
да највећег српског драмског класика Јована Стерије Попо
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,
лажном моралу, лицемерству, политичким „прелетачима”…
Улоге су остварили Слободан Бештић (Жутилов), Анастасиа
Мандић (Нанчика), Сузана Лукић (Милчика), Павле Јеринић
(Шандор Лепршић), Нела Михаиловић (Госпођа Зеленићка),
Хаџи Ненад Маричић (Шербулић), Никола Вујовић (Смр
дић), Зоран Карајић (Гавриловић), Бранко Јеринић (Нађ
Пал) и Бојан Кривокапић (Еден). На фестивалу у Клужу,
који је ревијалног карактера, у селекцији су и изузетно зна
чајни европски театри: Volkstheater из Аустрије, Schaubuhne
am Lehnniner Platz из Немачке, Baltic House из Русије, Piko
lo teatar i Teatar Europa из Италије, Klaipeda Drama teatar из
Литваније, Народно позориште из Будимпеште и Народно
позориште из Атине.
Р.П.Н.
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Овде сам у друш тву добрих и достојанс тве

О

длуком Владе Репу
блике Србије, уме
сто
диригента
Дејана Савића, раз
решеног на лични
захтев дужности досадашњег управ
ника Народног позоришта у Бео
граду, на ту функцију именована је
редитељка и професорка Факултета
драмских уметности Ивана Вујић.
На тај начин, само два дана уочи
свечане прославе 150 година Наци
оналног театра, 22. новембра, окон
чана је вишенедељна криза у једној
од најзначајнијих институција срп
ске културе и отклоњени су разлози
за најављени штрајк драмског син
диката Синглус.
Ивана Вујић је од 2005. годи
не редовни професор Факултета
драмске уметности, на предмету
Позоришна режија. Дипломирала
је на Kатедри за позоришну и радио
режију на ФДУ у Београду, пост
дипломске студије завршила је на
париској Сорбони, и на Њујоршком
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 1994-1996. Осни
вач је и уметнички директор урба
ног „фринџ“ фестивала „Аероплан
без мотора“ од 1994-1997, а била
је и уметнички директор фестива
ла Белеф од 1997-2001. Оснивач је
и директор позоришта Бетон хала
театар у Београду. Више година била
је директор Интернационалних лет
њих школа Универзитета уметно
сти. За допринос развоју образовања
и културе добила је високо призна
ње Министарства за образоване и
науку Француске – Орден академ
ских палми – витез командирског
реда 2010. године. На сценама Срби
је, Словеније, Немачке, Италије
поставила је више од 80 представа.
Радила је широм бивше Југославије
-  у Београду, Новом Саду, Суботи
ци, Зрењанину, Сомбору, Панчеву,
Kрагујевцу, Приштини, Љубљани,
Марибору, Подгорици...

zz Интервју за „Позоришне
новине“ радимо тачно недељу
дана после Вашег именовања
на чело Народног позоришта.
У каквој атмосфери су Вам
протекли претходни дани?
Ја сам на ногама, усправно
стојим. Мислим да је то прави
положај у оквиру једног позори
шта, поготову у оквиру једне овако
значајне институције националне
културе. Стојим, ходам, корачам
и трудим се да на тај начин идемо
напред, сви заједно. Овде сам ради
ла велике и мени бескрајно дра
ге представе, са бескрајно драгим
људима. Још на ФДУ-у, 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, јер сматрам да у архитекту
ри тог простора којим сте окруже
ни, сваки пут, за свој рад, може да
се пронађе инспирација. Ова Kућа
је препуна даровитих људи, али и
оних који су током претходних 150
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
радника који се труде и који су свој
живот посветили креирању сценске
истине, а истина је конкретна како
каже Брехт.   
zz Kаква је била Ваша прва реак
ција у тренутку када сте доби
ли понуду из републичке Владе
да прихватите једну такву вео
ма значајну и одговорну функ
цију?
Ово је, наравно, пре свега, вели
ка част за мене. Почаствована сам
што сам изабрана на ту функцију.
Јер, ово место и ово позориште, од
самог свог настанка, 1868. године,
представљају један простор ослобо
ђења и саме земље, јер је рушењем
Стамбол капије, а потом изград
њом позоришне зграде, Србија
стала у ред заједно са државама раз
вијене европске културе и цивили

зације. Према томе, ово место је за
мене веома посебно. И раније сам,
као редитељ, бескрајно волела ову
Кућу, како због даровитих и дивних
глумаца, тако и због сва три ансам
бла. У својим представама, „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
и саме Kуће која је по томе
јединствена у нашем граду.
На неки начин, Народно
позориште је и успење мога
народа, јер је на том страти
шту, после рушења Стамбол
капије, подигнута ова Kућа
које траје 150 година. То је,
заиста, дуг, озбиљан пери

сантан податак да сте после
госпође Виде Огњеновић, једне
енергичне особе као што сте и
Ви, тек друга жена -  уметница
на челу овог храма културе.  Да
ли мислите да жена управник
може да има и неке предности у
односу на мушке колеге?
Ја сматрам да су жене овог нашег
региона веома вредне. Балканска
жена је навикла јако много да ради

управника… Претпостављам
да су то већ довољни параме
три који показују да сте добро
упознати са системом функ
ционисања једне тако велике
и комплексне културне инсти
туције?
Да, свакако. Ја се никад не бих
ни пријавила на тај конкурс, да
нисам осећала поштовање према
Народном позоришту. У том сми

и то је њена снага и њена, можда и,
предност. Не правим разлику изме
ђу полова, а жене веома поштујем
и мислим да је у нашем друштву,
у том смислу, направљен велики
искорак и велики напредак, одно
сно да је Србија с те стране, заиста,
јако напредовала. Ми данас имамо
велики број жена које су активне
у политици. Ја ћу само издвојити
премијерку Ану Брнабић која је, по
мени, изузетна особа. Показала је
да се може радити врло успешно,
бити изузетно ефикасан, да се могу
давати изузетни резултати и бити
жена. Почаствована сам тиме што
је Влада једној жени, по други пут у
тако дугој историји Народног позо
ришта, понудила овај изазов и ово
место које значи јако много рада.
Али, рад води успењу, спасењу и
срећи.

слу, изучила сам све оно што је у
вези са историјским и уметничким
ходом ове Kуће, њеним резултати
ма, како у Драми, тако у Опери и
Балету, изучила сам позицију позо
ришта у односу на публику... То ми
је било врло интересантно. Већ тада,
у том мом елаборату, 2018. годину
сам навела као прекретну и веома
значајну годину. Говорила сам да
је 150 година Народног позоришта
јако значајан тренутак који се мора
достојно обележити и после кога
морамо направити искорак даље.

М

еђу бројним при
знањима
које
је Ивана Вујић доби
ла током досадашње
каријере, издвајају се
и Награда Факултета
драмских уметности
за најбољег студен
та позоришне режи
је из фонда Загорка
Арсенијевић, Награ
да за стваралаштво
младих -  Смели цвет,  
Признање позоришта
„Душко Радовић“ за
отварање
Вечерње
сцене, Специјално при
знање часописа „Сцена“ за
режију представе „Медеја“  
Награда „Божидар Батро
вић“ за режију представе
„Звездани дечак”, Награда
Народног позоришта за
режију представе „Бал
канска пластика“, Велика
награда Бијенала сценског
дизајна за пројекат „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
ликом Јоакима Вујића ....

од. Људима, који су успели да све то
траје тако дуго, треба одати почаст.
zz У тих 150 година, између оста
лог, убраја се и веома интере

zz Током досадашње каријере, у
Народном позоришту, осим
поменутих -  „Војвоткиње од
Малфија“ и „Балканске пла
стике“,  чијим је праизвођењем
7. маја 2001. године отворена
Сцена „Пети спрат“, режирали
сте и представе „Спаљивање
удовица“, „Хамлет“ и „Ромео
и Јулија“, пре три године уче
ствовали сте на конкурсу за

zz У том, како кажете, искораку
даље, који би, према Вашем
мишљењу, требало да буду
најзначајнији правци развоја
Народног позоришта у наред
ном периоду?
Ту имамо више праваца. Дакле,
пре свега потребна је консолидаци
ја. Ја сам већ обишла сваки простор
овог великог здања, ове, како би
рекао Раша Плаовић“„наше Kуће“,
од нивоа „минус два“ до крова, и у
сваки простор сам улазила с љуба
вљу и поштовањем. Дакле, с једне
стране имамо радове на згради који
су започети и морају се привести
своме крају на најбољи начин по
Kућу. Такође, морају се завршити и
радови на столицама у сали Велике
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н их људи Не одричем се ниједне своје улоге
сцене. Потрудићемо се да се гарде
робе на обе сцене знатно унапреде,
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
на мастер класове, као и довођење
колега из иностранства који ће са
нашим уметницима размењивати
нова знања у виду радионица,
односно поменутих мастер кла
сова.  Такође, веома важна линија
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. Мислим да би, такође, вео
ма интересантна била и сарадња са
Драматеном, која је увелико посто
јала и коју треба обновити, потом
са театрима из Кине, Јапана, Кореје,
Националним театром у Лондону,
са Kомеди франсез и  Театаром де
ла Вил у Паризу, Пиколо театром
из Милана, Фолксбине театром из
Берлина, ... То су неке куће са који
ма смо имали сарадњу. Њих тре
ба интензивирати, треба их добро
осмислити и, потом, снажно кре
нути даље. Јер, заиста, Народно
позориште је блиставо место овог
народа и ове културе. Тога морамо
да постанемо свесни. Ја мислим да
људи који овде раде још увек нису
свесни, а многи јесу, да раде у јед
ном изузетном простору, на једном
изузетном месту. Ово је специјал
но место, специјални простор. И
сви би требало да знају да нас све
те наше колеге, које су некад, негде,
биле овде, гледају и прате. Због
тога, и морамо, а и дужни смо, да
будемо у заједништву, солидарно
сти, поштовању и радости.
zz Све време, током интервјуа,
с много љубави, причали сте
о овом позоришту. Љубав је,
заправо, и кључна реч за Ваш
ангажман у Народном позо
ришту?
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. О томе размишљам
Микојан Безбрадица

привржена, посвећена, забринута
у покушају да преживи и одржи
породицу на окупу. Здраворазум
ска, али дубоко емотивна у тре
нутку када јој разум надвладају
сопствене емоције, постаје жртва
свеоб
 ухватне друштвене параноје
у коју Илија упада од самог почет
ка комада.
zz Иако је написан пре три и
по деценије, овај текст вео
ма добро кореспондира и са
данашњим временом. Шта
вас, генерално, фасцинира
код Душана Ковачевића, као
писца?
Душан Ковачевић је један од
највећих српских, савремених
писаца. Његови комади су све
времени, његови ликови су живи,
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
удахне живот таквом лику.

У

У

сезони 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
за најбоље глумачко остварење на
свим београдским позоришним
сценама у сезони 2017/2018. При
знање, уручено 22. новембра, на
150. годишњицу Националног теа
тра, припало јој је за улогу Данице
Чворовић у представи „Балкански
шпијун“, по тексту Душана Кова
чевића, у режији Татјане Мандић
Ригонат.
„Велика ми је част и задовољ
ство што сам добила награду са
његовим именом“, каже на почетку
разговора за „Позоришне новине”
Нела Михаиловић која у Народном
позоришту игра и у представама
„Мали брачни злочини” (Лиз),
„Женски оркестар“ (Г-ђа Ортанз),
„Књига друга“ (Рајна Маретић
Долска), „Родољупци” (Госпо
ђа Зеленићка), „Народна драма”
(Савка), „Ричард Трећи“ (Елиза
бета), „Сумњиво лице” (Анђа) и
„Ожалошћена породица” (Вида).  
„Раша
Плаовић,
Велики

Господин Глумац је својим умет
ничким стваралаштвом и својим
битисањем на даскама Народ
ног позоришта градио углед тог
позоришта, а потоњим генераци
јама глумаца оставио у аманет да
чувају тај углед, корачајући оним
истим трновитим глумачким ста
зама, одолевајући свим искуше
њима и замкама, које глумачки
живот носи. Добивши награду
која носи његово име, мислим на
све то, захвална и почаствована
што својим глумачким хтењи
ма добијам прилику да оправдам
такво наслеђе.
zz Ово престижно признање
припало вам је за улогу Дани
це Чворовић, жене која, иако
се налази у мужевљевој сен
ци, ипак, на неки начин пред
ставља стуб своје породице.
Својим рационалним ставом
и сувислим питањима, она
освешћујуће делује на Илију?
Није ми било тешко да про
нађем Даницу у себи. Мислим да
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
здравог друштва. Јер, жена и мај
ка су кичма и душа тог нуклеу
са. Моја Даница је таква. Одана,

име 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
сутан лик и активног уче
сника. Несхватљиво на
први поглед лудило Дани
цино, Нела своди на људ
ску меру, објаснивши и
одбранивши га свима пре
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
већина може препознати.
За овакав резултат нео
пходан је широк глумачки
дијапазон, дисциплинова
но владање изузетно сна
жном експресијом, што је
Нела Михаиловић показа
ла и овом улогом“, оценио
је жири.

zz Кад већ причамо о ликови
ма, неминовно се намеће и
питање – колики је био иза
зов, али и одговорност да се
ухватите у коштац са једном
таквом улогом коју је у исто
именом култном филмском
остварењу из 1984. године
веома убедљиво тумачила
Мира Бањац?
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. Моја Даница тек почиње свој
живот. Надам се да ће тај живот
бити дуг, да ће неке нове генера
ције одрастати уз нашу предста
ву, да ће је волети, да ће разми
шљати о њој...
zz У овој сезони славите и вео
ма значајан јубилеј – четврт
века у ансамблу Драме
Народног позоришта. Како
данас, с ове дистанце, гледа
те на тај период када сте и
званично постали део једне
од најзначајнијих културних
институција у нашој земљи?
У Народно позориште ме
је примио Александар Берчек,
тадашњи управник. Велико му
хвала због тога. И тада, као и сад,
била сам свесна колика је то част,
колика је то одговорност. Била
сам упорна у својој жељи да тра
јем у том позоришту, да оставим
неки свој траг, да са својом гене
рацијом оправдам тај пријем.
Надам се да је Берчек поносан на
нас.
zz Шта за све те године издва
јате као нешто што је обеле
жило, односно дало посебан
печат вашој позоришној
каријери?
Увек сам волела своје улоге.
Свакој сам прилазила на исти
начин, трудећи се да их урадим
најбоље што умем, да дам свој
максимум. Све оне су печат моје
каријере, и оне добре и оне лоше.
А било је и једних и других.
zz Паралено са позоришном,
веома успешно сте градили
каријеру и у другим медији
ма, нарочито на телевизији.
Шта за вас данас, после толи
ко година, у послу којим се
бавите, представља посебан
изазов и инспирацију?
Добар текст, добра улога,
добар редитељ, добри глумач
ки партнери. То је моја вечита
инспирација, то су моји вечити
изазови.
Микојан Безбрадица
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ИНТЕР ВЈУ | МИЛОШ ЂОР ЂЕ ВИЋ, ДОБИТ НИК БИЈЕ НАЛ НЕ ГЛУ МАЧ КЕ НАГРА ДЕ „ЉУБИН КА БОБИЋ“

Више живимо туђе животе него сопствени

П

оздрављен 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
у области комедије, добио је за
улогеАлексеЖуњићаупоме
нутој представи, у продук
цији његовог матичног
театра и Рубеоле
у комаду „Удај се
мушки”, по тексту
Дуње Петровић,
у режији Марије
Липовски и про
дукцији Центра за
интера кт ивн у
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
траг у Народном позоришту, 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

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.

Ж

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

ири 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 необуз дано 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.

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

и рекао да морамо волети човека,
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
оствар
z 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,
осим у већ поменутој лежерности
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 је почела да ме занима
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
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НАРОДН О ПОЗОР ИШ ТЕ ПОТП ИС АЛ О СПОРАЗ УМ СА НАРОДН ИМ ПОЗОР ИШ ТЕМ У БУДИМП ЕШ ТИ

Сарадња на основу заједничких интереса

С

поразум о сарадњи
између
Народног
позоришта у Београ
ду и Народног позо
ришта у Будимпе
шти потписан је 23. новембра уочи
дводневног гостовања
тог угледног мађарског
театра у српској престо
ници. Тим уговором,
који су потписали в.д.
управника Национал
ног театра Ивана Вујић
и њен колега Атила Вид
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
Будимпешти и обрнуто.
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,
као и она.
Видњански је изразио задо
вољство потписаним споразу
мом, поручивши да је сигуран да
ће он допринети подизању сарад
ње на виши ниво.
„Човек не може тако лако
наћи пријатеље. У ових шест

година колико радим у овом
позоришту, ми смо, ипак, успели
да нађемо много добрих пријате
ља, а данас смо нашли још једне,
овде у Народном позоришту у
Београду. Људи који раде у кул
тури требају да
се повезују и да
сарађују”, рекао
је Видњански.
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
(Madách International Theatre
Meeting) и најавио да ће на том
фестивалу, следеће године, такође
у априлу, бити изведен Чеховљев
„Иванов“, у режији Татјане Ман
дић Ригонат.
Народно позориште у Будим
пешти, извело је две представе на
Великој сцени Народног позо

ришта, обе у режији Атиле Вид
њанског, које померају жанров
ске границе -   „Вртешка“ и„Бан
Банк“.
Гостовање будимпештанског
Националног театра увеличао је и
долазак мађарског министра људ
ских ресурса – проф. др Миклоша
Кашлера (министар културе).

представе на српском језику, одр
жаног 24. августа 1813. у пештан
ском позоришту „Рондела“.
Реч је о комаду Јоакима Вуји
ћа „Крешталица“ у којем су, на
српском језику, играли српски и
мађарски глумци.
Такође, подсетила је да је у
Народном позоришту у Будим

Пре
почетка
„Вртешке“,
управница Вујић је поздрави
ла господина Кашлера, а потом
је подсетила на историјску везу
позоришта Србије и Мађарске
која још датира од извођења прве

пешти, 2013. године свечано била
обележена годишњица овог изу
зетног културног догађаја, одно
сно пионирског подухвата за раз
вој српског театра.
Р.П.Н.

ВЛАД ИМ ИР ЈОВАН ОВ ИЋ: ПЕТИ ЧИН - ГОРД АН А ЈЕВТ ОВ ИЋ МИНОВ (5)

ФЕЉТОН

Раскошан глас и бујан театарски темперамент

П

осле позива дирек
ције сплитске Опе
ре да 9, 11, 13, 16. и
18. фебруара 1984.
године
наступи
као Мизета у њиховој премијерној
поставци Пучинијевих Боема, Гор
дана је направила певачки и глу
мачки „излет” од чедне, заљубљене
и несрећне Мими до кокетне и обе
сне Мизете.
На премијери „Боема“ у сплит
ској Опе
ри, 9. фебру
а
ра, она је
била током другог и трећег чина
заводљива, раскошна и надмена,
док се у трагичном финалу опе
ре сти
ша
ва у болу и сау
че
шћу,
искреној потресености израженој
уметнички суптилно, уздржано и
са истинском сузом у оку. Музич
ка критичарка Мирјана Шкунца
издвојила је „гошћу из Београда”
од осталих извођача ове представе
по сигурности наступа и остваре
ним вокално – сценским домети
ма, и написала у сплитском листу
„Слободна Далмација,“ 13. фебру
ара 1984, да је „Гордана Јевтовић
темпераментно, те пјевачки и глу
мачки суверено у свим ситуација
ма тумачила Мизет у.“
Послед
њи, шести пут у овој
улози, наступила је 11. маја 1985,

када је и пред
б е ог р а дс к о м
публиком веома
успе
шно и убе
дљиво остварила
Мизет у, прика
зујући
притом
све могућности и
доме
те свог рас
кошног гласа и
бујног театарског
темперамента.
Пошто је на
сцени
Народ
ног позоришта у
Београду у пре
мијерним изво
ђењима Гуноовог
„Фауста“ (1978),
Вердијевог „Фал
стафа“
(1978),
Дон иц ет иј ев ог
„Дон Пасквалеа“
(1979) и Бето
ве
новог „Фиделиа“
(1979), испољила
своје добро позна
те вокално-сценске квалитете
као Маргарета, Нанета, Норина и
Марселина, Гордана је 1980. насту
пила пред београдском публиком
у изузетно захтевној улози Виоле
те Валери у Вердијевој „Травијати“.

„Травијата“, сто педесет два
пута приказана у Београду између
два светска рата, имала је и у после
ратном периоду, али и данас има
изузетно велики број извођења.
Разлоге што је ова опера тако дуго

на репертоару београдске Опере
треба потражити не само у њеној
популарности коју ужива код Бео
грађана него и у квалитетном тума
чењу лика Виолете Валери, који су
топлом и доживљеном интерпрета
цијом надахнуле многе наше вели
ке оперске уметнице, међу којима је
и Бахрија Нури Хаџић, Злата Ђун
ђенац, Нада Штерле, Добрила Бого
шевић, Радмила Бакочевић, Милка
Стојановић, Олга Ђокић, Марика
Пец Галер и Гордана Јевтовић.
Горданин наступ на премијери
„Травијате“ у Београду, 23. априла
1980, којом је дириговао Николај
Жличар и у којој су јој били парт
нери Миливој Петровић (Алфред
Жермон) и Никола Митић (Жорж
Жермон), по оцени музичког
критичара Слободана Турлако
ва „представљао је један леп успех
нове Вио
ле
те. Ако јој је фина
ле
првог чина било мање бриљантно,
што је могло бити и због преми
јерне узбуђености, све остало било
је достојно њеног ранга и њених
вокалних моћи, поготово прете
шка арија у четвртом чину у којој
је заблистала пуним гласовним сја
јем.” („Борба,” Београд 12. V 1980).
Те вечери, она је успела и певач
ки и сцен
ски да потре
сно доне

се судбину једне слабе, несрећне,
у дубини душе благородне жене.
Избегавајући шаблонске гестове
којима се, често и несвесно, слу
жи већина оперских певача, сва у
улози, освојила је гледалиште неу
сиљеношћу и шармом какав се на
оперској сцени ретко среће, као и
раскошном лепотом гласа, префи
њеним сензибилитетом и чудесном
лакоћом њених вокално – технич
ких могућности.
Као Виолета Валери више пута
је самостално гостовала у Сараје
ву, Новом Саду, Скопљу, Сплиту,
Љубљани, Ријеци, Новосибир
ску (СССР, 15. III 1983), Алма Ати
(СССР, 21. III 1983) и Прагу (25. VI
1985), a са београдском Опером у
Нишу, Смедереву, Чачку, Титовом
Ужицу и другим градовима у Срби
ји. Последњи, седамдесет први пут
је остварила ову Вердијеву трагич
ну јунакињу 8. априла 1992. године
на сцени Народног позоришта у
Београду.
За тумачење Виолете Вале
ри Гордани Јевтовић је додељена
Награда Народног позоришта у
Београду за најбоље остварену уло
гу у представама београдске Опере
у сезони 1979 – 1980. године.
(наставиће се)
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