
ДЕЦЕМБАР 2018. ГОДИНА XIV, БРОЈ 120

ИЗДАЈЕ НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ У БЕОГРАДУ

ОДР ЖА НА ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НА НОВО ГО ДИ ШЊА КОН ФЕ РЕН ЦИ ЈА ЗА НОВИ НА РЕ 

Тања Шљи вар нова дирек тор ка Дра ме

Тра ди ци о нал на ново
го ди шња кон фе рен
ци ја за нови на ре, 
одр жа на је у уто рак 
25. децем бра у фоа

јеу Дру ге гале ри је, а том при ли
ком, в.д. управ ни ка Народ
ног позо ри шта Ива на 
Вујић пред ста ви ла је нову 
дирек тор ку Дра ме Тању 
Шљи вар.

У увод ном делу, Ива
на Вујић, којој је ово био 
први сусрет са нови
на ри ма отка да је, 
пре нешто више од 
месец дана (21. новем
бра) одлу ком репу блич
ке Вла де поста вље на на 
чело Народ ног позо ри шта, 
под се ти ла је на резул та
те оства ре не током 2018. 
годи не иста кав ши да је у 
том пери о ду изве де но укуп но 

девет пре ми је ра.
У Дра ми је оства ре но седам 

пре ми је ра  „Ожа ло шће на поро
ди ца“, „Деве де се те“, „Дом Бер
нар де Албе“, „Боли вуд“, 

„Плу то“ (копро дук ци ја са наци
о нал ним теа тром Грч ке), „Бал
кан ски  шпи јун“ и као облик 
пер фор ма тив ног рада „Топо
гра фи ја раја“ у копро дук ци ји са 

Кра љев ским драм ским позо
ри штем „Дра ма тен“, у 

Бале ту јед на – „Хазар ски 
реч ник – лов ци на сно ве“ 
(копро дук ци ја са Опе
ром и теа тром „Мадле
ни а нум“), док је у Опе ри 

била пре ми је ра „Андре 
Шени јеа“ и обно ва 
„Пепе љу ге“. 

Управ ни ца је 
нагла си ла да су у 

прет ход них 365 дана 
реа ли зо ва на број на успе
шна госто ва ња и уче шћа 
на фести ва ли ма у земљи 
у ино стран ству, про сла

вље но је неко ли ко зна
чај них јуби ле ја, отво ре не су 

три изло жбе у Музе ју Наци о нал
ног теа тра...

Тако ђе, освр ну ла се и на 
број не дога ђа је који су одр жа ни 
на обе сце не Народ ног позо ри
шта, а посеб но је иста кла да је 
од 9. до 13. јула, на Вели кој сце
ни, први пут у исто ри ји срп ског 
позо ри шта, одр жан Свет ски кон
грес Међу на род не феде ра ци је за 
позо ри шна истра жи ва ња.

Пред ста вља ју ћи у дру штву 
сво јих сарад ни ка (дирек тор
ке Опе ре Јасми не Трум бе таш 
Петро вић, в.д. дирек то ра Бале та 
Кон стан ти на Костју ко ва и дирек
то ра Музе ја Дра га на Сте во ви ћа) 
нову дирек тор ку Дра ме Тању 
Шљи вар, Ива на Вујић је оце ни ла 
да је ова више стру ко награ ђи ва на 
и при зна та драм ска спи са те љи ца 
„изван ред на у свим пољи ма дело
ва ња”.

(наставак на стр. 4 и 5)
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После Лучи је од 
Ламер му ра, 
В и о  л е  т е 
В а л е  р и , 
Ђ и л  д е , 

Ане Болен, Ода бе ле, Ади
не, Аиде, Мика е ле, Аби
га и ле, Лео но ре, Нор ме... 
прва ки ња Опе ре Народ
ног позо ри шта у Бео гра
ду Сања Kерк ез том низу 
нај зах тев ни јих рола 
сопран ског фаха при
дру жи ла је ових дана и 
Тоску. Чуве ну Пучи ни
је ву херо и ну, наслов ну 
јуна ки њу њего ве исто
и ме не музич ке дра ме 
у три чина, први пут 
у сво јој бога тој и вео
ма успе шној кари је ри 
доча ра ла је 26. децем
бра на Вели кој сце ни, 
под дири гент ском упра
вом Деја на Сави ћа. У 
овом ремекделу опер ске 
умет но сти, наста лом по 
либре ту Луи ђи ја Или ке 
и Ђузе пеа Ђако зе, а на 
осно ву исто и ме не дра
ме Вик то ри је на Сар
дуа, у уло зи роман тич
ног, сло бо до љу би вог 
и заљу бље ног сли ка ра 
Мари ја Kаварадосија 
насту пио је тенор 
Душан Пла зи нић, док 
је лик бес кру пу ло зног шефа поли
ци је, баро на Скар пи је, тума чио 
бари тон Вук Зекић. 

„Сва ки умет ник би тре ба ло, 
као прво, да слу ша себе изну тра 
и да буде све стан сво јих тре нут
них могућ но сти и мак си му ма. То, 
сва ка ко, годи на ма расте. Ако се 
на пра ви лан начин опхо ди те пре
ма свом гла су и ако на пра ви лан 
начин ода би ра те репер то ар, онда 
уло ге саме иду јед на за дру гом, 
одно сно дола зе по неком свом 
реду”, обја шња ва наша саго вор ни
ца, на почет ку интер вјуа за „Позо
ри шне нови не”, раз ло ге због којих 
је тек сада, после ско ро три деце
ни је коли ко се бави овим послом, 
одлу чи ла да пева Тоску и напо
ми ње: „Та уло га, после свих оних 
драм ских које сам има ла пре ње, 
као што су Аида, Лео но ра, Ода бе
ла… пред ста вља само нову сте пе
ни цу за неку нову, сле де ћу, ролу 
коју бих желе ла да певам. Прва од 
њих је Леди Маг бет.”    

zz ПоzчемуzсеzТоска,zтаzстраzстве
наz иz импулzсивzнаz дива,z алиz иz
олиzчеzњеzљубаzвиzиzхраzброzсти,z
издваzјаz одz свихz онихz вели
кихz сопраzнскихz ролаz којеz стеz
певаzлиzдоzсада?
Посеб но ми се допа да њен 

тем пе ра мент, та њена одлуч ност 
да буде то што јесте и да иска же 

сво је мишље ње 
без обзи ра на 

опа сно сти у 
о к р у  ж е  њ у 

у којем 
се нала

зи. Она 
при

ча то што осе ћа и вео ма је хра бра 
у томе. Сва ка уло га, ако жели те 
да је на сце ну доне се те на испра
ван начин, је посеб на и зах тев на. 
У овом послу сам ско ро три де сет 
годи на и за то вре ме сам сте кла 
огром но иску ство. Захва љу ју ћи 
томе, имам сво је мето де који ма 
вокал но, сва ки пут, брже савла дам 
неку нову уло гу. Kонкретно, када 
је реч о овој уло зи, доста сам се 
бави ла драм ском раз ра дом тек ста. 
У том сми слу, Тоска ми је пру жи
ла јед ну врсту уса вр ша ва ња помо
ћу које ћу, сва ку сво ју нову уло гу, 
моћи да тре ти рам на неки дру ги, 
бољи начин. Са сва ком новом 
уло гом идем пола ко тим хије рар
хиј ским сте пе ни ца ма све више и 
више и то ме, заи ста, усре ћу је. Док 
год будем била на сце ни, стал но 
ћу се тру ди ти да дајем мак си мум 
од себе, шири ћу нови репер то ар и 
уса вр ша ва ти посто је ћи. 

zz Сваzкаz улоzга,z каоz штоz иz самиz
кажеzте,z делиzкатzнаz јеz наz својz
начин,zпаzтакоzиzова.zТуzкон
кретzноz мислимz наz замzкуz уz
друzгомz чинуz токомz чувеzногz
дуеzтаz Тоскеz иz Скарzпиzјеz кадаz
сеz веоzмаz бурzнеz емоzциzјеz пре
плиzћуz саz израzзиzтоz тешкимz
вокалzнимz деоzниzцаzма.z Kакоz
стеzсеzизбоzриzлиzсаzтимzизаzзо
виzма?

Певач увек мора да има јаку 
само кон тро лу, наро чи то кад дође 
до тих неких, рекла бих, екс трем
них режиј ских ситу а ци ја на сце
ни у који ма има, као што је слу чај 
упра во овде, у том дру гом чину, 
и физич ких обра чу на. У таквим 
ситу а ци ја ма, а да би све то вокал
но изне ли на пра ви начин, нео п
ход но је да уме те себе да обу зда те 

у тим емо тив ним изли ви ма. 
Упра во због таквих и 

слич них ситу а ци ја, 
ја сам увек, за сва
ку сво ју уло гу, доста 

вре ме на издва
ја ла за вокал не 
при пре ме, јер без 
тога певач се осе ћа 
неси гур ним на сце

ни. Без добре вокал
не при пре ме, он није 
у ста њу да на сце ни 

да било какву глу мач
ку импре си ју. Нај бит

н и  ј а 

је само кон тро ла и искре ност у 
датој окол но сти. Та два сег мен та 
се поја ча ва ју и расту током кари
је ре. Некад је јаче јед но, некад 
дру го, али је нај бо ље кад дођу 
у неку при бли жну раван. Е, кад 
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Волим искре ност, не само

Осим Сање Кер кез, 
Пла зи ни ћа и Зеки

ћа, у овој мело дра ма тич
ној и тра гич ној сто ри ји 
о љуба ви, стра сти, опсе
си ји, али и тира ни ји, злу, 
коруп ци ји и моћи, што је 
исто вре ме но чини и сво
је вр сним поли тич ким 
три ле ром, уло ге су оства
ри ли и Миха и ло Шљи вић 
(Цркве њак), Вук Матић 
(Анђе ло ти), Дар ко Ђор
ђе вић (Спо ле та), Гаври
ло Рабре но вић (Шаро
не), Све то Kастратовић 
(Там ни чар) и Мили ца 
Лало ше вић (Пастир). 
Сце но граф је Мираш Вук
са но вић, кости мо граф 
Kатарина Грчић, док је 
видео про дук ци ју ура дио 
Петар Анто но вић. Било 
је ово 24. изво ђе ње те 
опе ре чија је пре ми је ра 
одр жа на 2. апри ла 2014. 
годи не у режи ји госта из 
Ско пља Деја на Про ше ва.   

ИМЕ НО ВАН НОВИ УПРАВ НИ ОДБОР

Вла да Репу бли ке Срби је на сед ни ци одр жа ној 20. децем бра 
име но ва ла је нови Управ ни одбор Народ ног позо ри шта 

у Бео гра ду. Пред сед ник Управ ног одбо ра биће позо ри шни 
про ду цент, управ ник Заду жби не „Или је М. Колар ца” – Бео

град Јасна Дими три је вић. За 
чла но ве су име но ва ни редов
ни про фе сор Факул те та 
музич ке уметности у Бео гра
ду и опер ски певач Нико ла 
Мија и ло вић, при ма ба ле ри
на, осни вач  Пле сне шко ле 
„Ашхен Ата љанц” Бео град  
Ашхен Ата љанц, доцент на 
Прав ном факул те ту у Бео

гра ду Уни вер зи те та у Бео гра ду др Филип Бојић, дистри
бу тер за кине ма то гра фи ју, мена џер у кул ту ри са огром ним 
иску ством у мар ке тин гу и кому ни ка ци ја ма у кул ту ри, осни
вач „Fame solu ti ons” Бео град Мар ко Чко ње вић и из редо ва 
запо сле них у Народ ном позо ри шту  соли ста Бале та Дејан 
Кола ров и дипло ми ра ни прав ник Јасна Нухо вић. „Име но ва
њем чла но ва Управ ног одбо ра, наста вље но је кон сти ту и са ње 
упра ве Народ ног позо ри шта, које тре ба да модер ни зу је наш 
наци о нал ни теа тар, уве де бога ти ју и разно вр сни ју про дук
ци ју, оства ри сна жни ју међу на род ну сарад њу и копро дук
ци ју и раз ви је обра зов не про гра ме. Уз модер ни за ци ју рада, 
нео п ход но је уна пре ђе ње усло ва рада, што укљу чу је обно ву 
дела инфра струк ту ре и бољу орга ни за ци ју рада”, наве де но је 
у саоп ште њу репу блич ке Вла де.

Р.П.Н.

ЈУБИ ЛАР НА НАГРА ДА ПКС

У окви ру све ча не сед ни це 
Скуп шти не При вред не 

комо ре Срби је, одр жа не 14. 
децем бра, доде ље на су при
зна ња за 2018. годи ну, ком
па ни ја ма и поје дин ци ма који 
су сво јим анга жо ва њем и 
резул та ти ма пру жи ли вели ки 
допри нос раз во ју срп ске при

вре де, а међу награ ђе ни ма је и Народ но позо ри ште у Бео
гра ду. Доде ље но је укуп но 67 при зна ња у три кате го ри је, као 
и три посеб не награ де, а нашој Кући при па ла је Јуби лар на 
награ да При вред не комо ре Срби је за 150 годи на посто ја ња. 
Управ ни ци Народ ног позо ри шта у Бео гра ду Ива ни Вујић 
Награ ду је уру чио пред сед ник Скуп шти не При вред не комо
ре Срби је Милош Нене зић. При зна ња су уста но вље на 24. 
јану а ра 1969. годи не одлу ком тада шње Скуп шти не Комо ре, а 
добит ни ци су увек били они који су се сво јим радом, анга жо
ва њем и резул та ти ма иста кли као нај у спе шни ји и нај бо љи и 
који су се намет ну ли као лиде ри.

М.Б. 

СРЕ ЂЕ НА ПРЕД ЊА ФАСА ДА

Народ но позо ри ште 
у Бео гра ду са поно

сом обја вљу је да су 24. 
децем бра успе шно завр
ше ни радо ви на пред њој 
фаса ди згра де Наци о
нал ног теа тра. По први 
пут, пред ња фаса да је 
јасно обе ле же на на срп

ском и енгле ском јези ку и захва љу ју ћи томе наши гра ђа ни, 
као и гости који ће бити у Бео гра ду током ново го ди шњих 
пра зни ка, могу пре по зна ти згра ду поред које про ла зе. 
Под се ћа ња ради, Народ но позо ри ште и фаса да згра де, пре
тр пе ли су знат на оште ће ња током Првог и Дру гог свет ског 
рата, а послед ња пра ва све о бу хват на рекон струк ци ја извр
ше на је у пери о ду од 1987. до 1989. годи не. Тако ђе, у окви
ру пла ни ра них радо ва у овој годи ни ура ђе но је и амби јен
тал но осве тље ње згра де. У међу вре ме ну, наста вља се рад 
на оста лим дело ви ма фаса де из Доси те је ве и Фран цу ске 
ули це.

Р.П.Н.
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на сце ни него и при ват но
ХЕРО И НЕ ФЛО РИ ЈЕ ТОСKЕ

дође до тога, то је оно што зове
мо само по у зда њем. Оно се доби ја 
годи на ма, а не пре ко ноћи. То се 
сти че иску ством и то је оно што, 
запра во, и раз два ја зре лог од мла
дог умет ни ка.

zz Бројzниz оперzскиz познаzваzо
циz саглаzсниz суz уz оцеzниz даz јеz
Тоскаzмузиzкомzиzсвоzјимzдив
нимz глаzсомz нашлаz избаzвље
ње.z Дакле,z музиzкаz каоz граzнаz
уметzноzсти,z којаz имаz широкz
спекzтарz утиzцаzјаz наz људе,z
некиzмаz слуzжиz каоz мотивz иz
смиzсаоzзаzсвеzштоzихzокруzжу
је,z јерz разzвиzјаz оноz најzбоzљеz уz
њимаz иz тоz извлаzчиz наz повр
шиzну.z Шта,z уz томz смиzслу,z
побуzђуzјеzуzвама?zz
Мој цео живот је везан за 

музи ку. Музи ка је нешто што 
мене чини бољом осо бом, што 
ме опле ме њу је и сва ког тре нут
ка под сти че на раз вој у сми слу да 
будем још боља него што јесам, 
не само на сце ни, него и при ват
но. Људе око себе никад не гле дам 
ни да су више вред ни ни мање. 
Сма трам да смо изну тра сви јед
на ки. То је, заи ста, сушти на све га. 
Све ове жене, које сам тума чи ла 
на сце ни, изну тра су јед на ке, али 
су их спољ не окол но сти дове ле до 
тога да се карак тер но раз ли ку ју.  

zz Тоz вашеz тумаzчеzње,z одноzсноz
певаzњеz одлиzкуzје,z преz свеzга,z
чистz изразz иz сценzскаz искре
ност?zzzz
То је једи ни језик који је пре

по зна тљив. Све оста ло је толи ко 
про вид но, нестал но и про ла зно. 
У том сми слу, не знам да ли бих 
могла да живим свој живот, ни 
при ва тан, ни умет нич ки, а да није 
искрен.  

Вашуz искреzностz наz сцеzниz неz
цениz самоz публиzка,z тоz радиz иz
стручzнаz јавzност.z Kоликоz јеz речz
криzтиzке,zкакоzпозиzтивzна,zтакоzиz
онаzдруzга,zбитzнаzзаzразzвојzједzногz
певаzча?

Сва ка ко да су обе добро 
дошле, али под усло вом да су 
струч не. Нажа лост, ми овде код 
нас, у Срби ји, нема мо аде кват ну 
музич ку кри ти ку која би умет ни
ку ука за ла на неке њего ве мањ ка
во сти и нате ра ла га да буде још 
бољи. Kод нас се, обич но, пишу 
при стра сне, пра зне, ласка ве при
че и од тога, заи ста, нико нема 
ника кве кори сти. За мене је добра 
само она кри ти ка која је искре на 
и струч на.

zz Недавzноz стеz уz Макеzдонzскојz
опеzриz иz балеzтуz гостоzваzлиz уz
насловzнојzулоzзиzуzВерzдиzјеzвојz
„Траzвиzјаzти”.z Kаквеz утиzскеz
носиzтеzсаzтогzнастуzпа?
Ја сам већ две и по деце ни је, са 

малим пре ки ди ма, редо ван гост 
те Kуће и сва ки пут носим нај леп
ше ути ске. Тамо сам се већ, могу 
сло бод но то и да кажем, одо ма
ћи ла јер сам у том пери о ду тума
чи ла, заи ста, вео ма мно го уло га, 
укљу чу ју ћи и Вио ле ту Вале ри коју 
певам већ пуних 18 годи на.   

zz Сzтомzролом,zосимzнаzматич
нојz сцеzни,z гдеz већz годиzнаzмаz
одуzшеzвљаzваzтеz беоzградzскеz
љубиzтеzљеz опеzре,z последzњихz
некоzлиzкоzсезоzнаzочаzраzлиzстеz
иz загреzбачzкуz публиzкуz редов
нимz гостоzваzњемz наz сцеzниz
Хрватzскогz народzногz каза
лиzшта.z Стиzчеz сеz утиzсакz даz
јеz Виоzлеzтаz Валеzри,z наz некиz
начин,z запраzвоz улоzгаz којаz јеz

обеzлеzжиzлаz досаzдаzшњиz деоz
вашеzкариzјеzре?
Она је, сва ка ко, била пре крет

ни ца у мојој кари је ри у тре нут
ку када сам деби то ва ла са њом, 
а то је било 8. мар та 2000. годи
не, овде у Народ ном позо ри шту. 
Тада, раде ћи на тој уло зи, нау чи
ла сам да не би тре ба ло да слу шам 
нико га осим себе. Ако би пра ви
ли неко поре ђе ње, у сми слу ком
плек сно сти и зах тев но сти те уло
ге, оно што је Оте ло за тено ра, 
то је Вио ле та за сопра на. Ја сам у 
том тре нут ку, када сам одлу чи ла 
да је певам први пут, има ла три

де се так годи на, и сигур но је да 
су се код мно гих поја ви ле неке 
сум ње у сми слу да ли ћу моћи 
да је савла дам, да ли је рано да 
је певам, можда би, ипак, тре ба
ло да је оста вим за неки касни ји 
пери од… С дру ге стра не, има ла 
сам одре ђе но иску ство, јер је иза 
мене било већ десет годи на про
ве де них на сце ни и вели ки број 
зна чај них уло га које сам отпе ва
ла.

zz Слуzшаzлиzстеzсвојzинстинктzи,z
наравzно,zнистеzпогреzшиzли?
Да, послу ша ла сам себе и 

данас, са ове дис тан це видим да 
сам пот пу но била у пра ву. Тај 
мој инстинкт ме никад није пре
ва рио. И у том сми слу, то је била 

пре крет ни ца. Дакле, да тре ба да 
слу шам искљу чи во себе и да сле
дим свој инстинкт. Моја Тра ви
ја та је данас, у одно су на ону од 
пре 18 годи на, пот пу но дру га чи ја. 
Пре ма њој имам  дру га чи ји при
ступ. Ми се сва ко днев но мења мо, 
мења ју се наше мисли, ста во ви, 
наш физич ки изглед… Па, зашто 
се онда не би мењао и наш поглед 
на репер то ар. Та уло га, као и све 
оне пре и после ње, заслу жне су за 
оно што ја данас јесам. Сва ка од 
њих, на свој начин, била је зна чај
на за мој умет нич ки раз вој.

Мико јан Без бра ди ца   

„НАРОД НО ПОЗО РИ ШТЕ У 10 ЧИНО ВА“

Пово дом обе ле жа ва ња 150 годи на посто ја ња Народ ног 
позо ри шта, Kултурноумет нич ки про грам Радиотеле

ви зи је Срби је при пре мио је доку мен тар ноигра ни сери
јал „Народ но позо ри ште у 10 
чино ва“, који се еми ту је од 21. 
новем бра сва ке сре де на Дру гом 
про гра му од 20 часо ва. При дру
жу ју ћи се овом про јек ту, РТС 
Изда ва штво је обја ви ло књи гу 
која поред сце на ри ја свих епи зо
да садр жи вели ки број фото гра
фи ја и ода бра не сли ке из сери ја
ла. На про мо ци ји, одр жа ној 18. 
децем бра у Гале ри ји РТСа, гово
ри ли су реди тељ Мишко Мило
је вић, сце на рист ки ња Тама ра 
Барач ков, писац Вуле Журић, 
уред ник РТС Изда ва штва Дра ган Инђић и уред ни ца редак
ци је за кул ту ру Дани је ла Пуре ше вић. Kњига садр жи библи
о гра фи ју кори шће не лите ра ту ре и засни ва се на егзакт ним 
пода ци ма о исто ри ји Народ ног позо ри шта. Она пред ста вља 
поу здан водич за истра жи ва че, писце и исто ри ча ре кул ту ре 
који пра те исто ри ју Народ ног позо ри шта. Сва ка од десет 
епи зо да поста вље на је у раз ли чи том кљу чу, дру га чи јег дра
ма тур шког и реди тељ ског изра за.

Р.П.Н.

АУДИО КЊИ ГА „ШЕК СПИР: СОНЕ ТИ“

Про мо ци ја аудио књи ге 
„Шек спир: соне ти“ одр жа

на је 5. децем бра у Музе ју Народ
ног позо ри шта у Бео гра ду. То 
једин стве но изда ње, које је одлу
ком реле вант ног коле ги ју ма 
увр ште но у библи о теч ки фонд 
Срп ске ака де ми је нау ка и умет
но сти, зајед нич ки пот пи су ју 
Јели са ве та Мило је вић са Фило
ло шког факул те та и глу мац Народ ног позо ри шта Хаџи Ненад 
Мари чић. Саста вље на од 53 сег мен та, од којих је 51 Шек спи
ров сонет, ова аудио књи га у тра ја њу од 72 мину та пред ста вља 
заи ста вели ки поду хват у нашем изда ва штву чиме се не могу 
похва ли ти ни мно го раз ви је ни је кул ту ре. У новом пре во ду 
про фе сор ке Мило је вић и изван ред ној интер пре та ци ји Мари
чи ћа пред слу ша о ци ма се нала зе соне ти непро ла зне умет нич ке 
вред но сти, са ван вре мен ским пору ка ма које пре но се.

М.Б.

КОНЦЕРТИ – ФМУ у Музеју 
10. 1 | 18.00
Студенти виолине
класа Маје Јокановић

17. 1 | 18.00
Студенти виоле 
класа Немање Марјановића

28. 1 | 18.00
Камерни дувачки ансамбли
класа Игора Лазића 

ЧИТАЛИШТЕ–ПОЗОРИШТЕ 
18. 1 | 19.30 
Бранислав Нушић, ПРИПОВЕТКЕ ЈЕДНОГ КАПЛАРА, 
у извођењу драмског уметника Зорана Ћосића и 
Нине Ћосић (обоа)

ОТВОРЕНА ВРАТА
19. 1| 12.00

МУЗИКА КЛАСИКА
31. 1| 18.00
Додела годишњих награда ревије „Музика класика“
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Већ дуги низ годи на, 
првак Бале та Народ ног 
позо ри шта у Бео гра
ду Јован Весе ли но вић 
сво јим врхун ским про

фе си о нал ним одно сом и интер
пре та ци ја ма на висо ком тех нич
ком нивоу глав них и наслов них 

уло га са репер то а ра матич ног теа
тра даје неза о би ла зан допри нос 
кла сич ном бале ту и савре ме ној 
игри у нашој земљи. Захва љу ју ћи 
тим ква ли те ти ма, овај умет ник 
непре су шног тален та и енер ги
је, осво јио је и мно га пре сти жна 
при зна ња попут Награ де „Дими
три је Пар лић”, Награ де Фон да ци
је Мило рад Мишко вић, „Терп си
хо ре”… 

Ових дана, бео град ска публи
ка могла је да ужи ва у њего вим 
кре а ци ја ма на Вели кој сце ни 
у „Kрцку Ора шчи ћу“, јед ном 
од нај по пу лар ни јих балет ских 
насло ва са редов ног репер то а ра 
Наци о нал ног теа тра и пред ста
ви којом се ожи вља ва дух ново
го ди шњих и божић них пра зни
ка. У том кла сич ном балет ском 
спек та клу, ура ђе ном на музи ку 
Петра Иљи ча Чај ков ског, у коре
о гра фи ји и режи ји Kонстантина 
Kостјукова, а чију осно ву чини 
бај ко ви та божић на аван ту ра, 
засно ва на 1816. годи не на при
чи Е.Т.А. Хоф ма на „Kрцко Ора
шчић и краљ мише ва“, наш саго
вор ник тума чи наслов ну уло гу. 

„Ово је, у тех нич ком сми
слу, нај зах тев ни ја од свих уло га 
које сам играо током доса да шње 
кари је ре, док је по сти лу, са умет
нич ке стра не гле да но, „обич
на“ кла си ка, каже у раз го во ру за 
„Позо ри шне нови не“ Весе ли но
вић, који поме ну ту ролу, од пре
ми је ре 18. мар та 2014. годи не, 

игра у алтер на ци ји са коле гом 
Јови цом Бего је вим.

„Вео ма волим овај наслов, јер 
је то јед на од оних пред ста ва које 
дока зу ју да кла сич ни балет није, 
како то неки воле да твр де, заба ва 
за ели ту или нешто кон зер ва тив
но и пре ва зи ђе но, већ тач но оно 

што јесте  умет ност која покре
том пре но си емо ци је које људе 
чине срећ ни ма. Тако ђе, дра га ми 
је и због тога што је то пред ста ва 
за мла де игра че. Добро је да има мо 
један тако јак наслов кроз који они 
могу да про ла зе и сти чу иску ство, 
пре него што уђу у неке пред ста ве 
које су у умет нич ком сми слу више 
зах тев не као „Лабу до во језе ро“, 
„Жизе ла“... 

Овај соли ста са изра зи тим лир
ским играч ким про фи лом, за кога 
кри ти ка каже да га одли ку је сигур
на тех ни ка и сцен ска пле ме ни тост, 
осво јио је током доса да шње кари
је ре број на при зна ња. 

„Награ де су вео ма зна чај не 
за сва ког умет ни ка, наро чи то на 

почет ку кари је ре, јер је то сигу ран 
знак да смо нешто ура ди ли вео ма 
добро и ква ли тет но и да смо на 
добр ом путу. Оне, у сва ком слу ча
ју, делу ју вео ма пози тив но на нас“, 
сма тра наш саго вор ник и откри
ва да више воли кла сич ни, него 
савре ме ни балет.

„То је мој стил, он ми више 
при ја и, на кра ју кра је ва, за то сам 
се и шко ло вао. Kад сам кре нуо да 
се бавим бале том, мој циљ је био 
да поста нем члан Народ ног позо
ри шта упра во из раз ло га што је 
кла си чан балет осно ва њего вог 
репер то а ра. Нарав но, обо жа вам и 
нео кла си ку, наро чи то у послед ње 
вре ме. Сада сам зре ли ји и иску
сни ји, па захва љу ју ћи томе могу 
мно го боље да изве дем и неке 
умет нич ке ства ри, а не само тех
нич ке“, сма тра Весе ли но вић, који 
на сце ни матич ног теа тра, осим 
у „Kрцку Ора шчи ћу“ игра глав не 
уло ге и у бале ти ма „Евге ни је Оње
гин“, „Лабу до во језе ро“, „Жизе ла“, 
„Дон Kихот“, „Баја де ра“, „Успа ва
на лепо ти ца“, „Дама с каме ли ја ма“, 
„Алек сан дар“...

Плес и тале нат за балет умет
ни ци ма попут Весе ли но ви ћа, осим 
игра ња у пред ста ва ма, несум њи во 
пру жа ју и могућ ност оства ри ва ња 
кари је ре на неким дру гим пољи ма, 
попут педа го ги је или коре о гра
фи је. И ту се, нарав но, наш саго
вор ник иска зао. Наи ме, пре ско ро 
три годи не, 28. фебру а ра 2016., на 
Сце ни „Раша Пла о вић“, у њего
вој коре о гра фи ји с вели ким успе
хом пре ми јер но је изве ден балет 
„Пушкин“, инспи ри сан живо том 
тог слав ног руског књи жев ни ка, 
а од сеп тем бра ове годи не, Јован 
сво је бога то иску ство пре но си уче
ни ци ма Балет ске шко ле Наци о
нал не фон да ци је за игру.

„Имам две кла се уче ни ка, 
диплом це и први раз ред. У пот
пу но сти сам задо во љан оства ре
ним резул та ти ма које сам, за тако 
крат ко вре ме, пости гао са њима“, 
поно сно исти че Весе ли но вић који 
је рођен 2. новем бра 1982. у Бео
гра ду. 

У род ном гра ду је поха ђао 
балет ску шко лу „Лујо Дави чо”, а 
потом се чети ри годи не шко ло вао 
у Мон те Kарлу на Ака де ми ји кла
сич ног бале та „Прин це за Грејс” 
где је дипло ми рао у кла си Мари
ке Без о бра зо ве. Неду го после тога, 
2004. годи не, запо слио се у Народ
ном позо ри шту у Бео гра ду.

„Вео ма сам задо во љан оним 
што сам пости гао током доса да
шње кари је ре. Већ дуго годи на сам 
на врху, опста јем на њему, оди грао 
сам вели ки број глав них уло га, 
‘носим’ репер то ар... Нема даље од 
тога. То је врх. Да има нешто више, 
било би супер“, дода је кроз смех.

Мико јан Без бра ди ца

РАЗ ГО ВОР С ПОВО ДОМ | ЈОВАН ВЕСЕ ЛИ НО ВИЋ, ПРВАК БАЛЕ ТА 

Важно је имати визију и циљ 

Од уло га које играм у 
Народ ном позо ри

шту, издво јио бих три 
које су ми посеб но дра ге. То 
је Арман Дивал у „Дами с 
каме ли ја ма“, Базил у „Дон 
Kихоту“ и Принц Зиг
фрид у „Лабу до вом језе
ру“. У том чуве ном бале ту 
Петра Иљи ча Чај ков ског 
играм и као гост у Маке
дон ској опе ри и бале ту у 
Ско пљу, нарав но, у дру гој 
режи ји и коре о гра фи ји. 
Пове ре на ми је уло га Гро фа 
Рот бар та и, заи ста, сва
ки пут док је играм, осе ћам 
се вео ма лепо.

НАСТАВАК СА НАСЛОВНЕ СТРАНЕ

Када сам пре три де
се так дана дошла у 
Народ но позо ри
ште, ситу а ци ја је 
била да нема дирек

то ра Дра ме. Одлу чи ла сам се за 
Тању Шљи вар која је била сту дент 
гене ра ци је на Факу те ту драм ских 
умет но сти. Ја сам јој пре да ва ла и 
могу да кажем да је била изван
ред на у сва кој обла сти дело ва ња, 
рекла је Ива на Вујић, поми њу ћи 
награ ђи ва не кома де Тање Шљи
вар „Пошто паште та?”, „Режим 
љуба ви” и дру ге који су изво ђе ни 
у Срби ји и ино стран ству, нај ви ше 
у Немач кој.

Исти чу ћи пре га ла штво Тање 
Шљи вар, инте лек ту ал ну радо зна
лост и добре кон так те са Евро
пом, Ива на Вујић је изја ви ла да је 
са поно сом иза бра ла вео ма обра
зо ва ну и вео ма даро ви ту мла ду 
жену. 

„Сма трам да је наша основ на 
дужност да мла дим људи ма дамо 
про стор за рад и ства ра ње, да не 
иду дру где него да свој рад и дар 
упрег ну овде, да наше куће забли
ста ју”, рекла је Ива на Вујић.

Тања Шљи вар је захва ли ла на 
пове ре њу које за њу зна чи част и 
одго вор ност, „наро чи то у одно су 
на прет ход на деша ва ња”.

„Ива на Вујић исти че подр
шку мла ди ма, али она је тек дру га 
жена управ ни ца Народ ног позо
ри шта тако да је овде битан и род
ни аспект”, рекла је Тања Шљи вар.

Дра ма ће у наред ном пери
о ду, како је рани је и пла ни ра но, 
пре ми јер но изве сти „Нечи сту 
крв” Боре Стан ко ви ћа и Шек спи
ров „Сан лет ње ноћи”, док нови 
насло ви још нису пре ци зи ра ни.

Тања Шљи вар је при ме ти ла да 
Народ но позо ри ште, као наци о
нал ни теа тар, има сво је задат ке у 
погле ду репер то а ра, а она би воле
ла да поста не и модел по добром 
функ ци о ни са њу. 

„Не мислим само на мате ри јал
не усло ве, него на то да се моде ли 
кому ни ка ци је у кући мења ју и да се 
инси сти ра на само о бра зо ва њу сва
ког чла на ансам бла”, рекла је она.

Сце на „Раша Пла о вић”, како је 
дода ла, биће посве ће на пре и спи
ти ва њу кано на и откри ва њу новог, 
али и нечег већ посто је ћег, а зане ма
ре ног, као што је дело спи са те љи це 
Биља не Јова но вић која је ства ра ла 
када и Дани ло Киш и Мир ко Ковач.

На пита ње нови на ра упу ће но 
Тањи Шљи вар да ли је била у кон
так ту са глум ци ма који су тра жи
ли повра так сме ње ног дирек то ра 
Дра ме Жељ ка Хуба ча, одго во ри ла 
је Ива на Вујић, рекав ши да је она  
„оба ви ла раз го во ре са већи ном која 
је то желе ла”. 

„У нај при ја тељ ски јем и нај ко
ле ги јал ни јем раз го во ру пред ста ви
ла сам им пла но ве и били су задо
вољ ни”, обја сни ла је Ива на Вујић.

Тања Шљи вар је дода ла да 
Хубач оста је запо слен на месту дра
ма тур га и дода ла да ће он бити „део 
тима као умет нич ки савет ник и 
прак ти чар”.

Као вред но сти за које ће се 
бори ти, Ива на Вујић је наве ла 
пошто ва ње, људ скост, рад, дисци
пли ну и одлуч ност.

„Будућ ност Народ ног позо ри
шта зави си од нас самих. Ово су 
вели ки ансам бли, од нашег рада 
зави си да ли ће нам бити боље 
или горе”, рекла је она, дода ју ћи да 
захва љу је сво јим прет ход ни ци ма 
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НАСТАВАК СА НАСЛОВНЕ СТРАНЕ

Пред ста ву „Копе ли ја“, 
оди гра ну 24. децем
бра, Народ но позо
ри ште у Бео гра ду 

посве ти ло је дуго го ди шњој сарад
ни ци Бале та Љубин ки Добри је
вић, коре о гра фу и педа го гу, која 
је пре ми ну ла 18. децем бра, у 85. 
годи ни живо та. Њена умет нич ка 
лич ност веза на је за злат ни пери од 
чуве не ком па ни је Мори са Бежа ра 
у којој је дуги низ годи на насту па
ла са супру гом Петр ом Добри је
ви ћем. У бога тој умет нич кој кари
је ри насту па ла је широм све та и у 

више ман да та била дирек тор у 
Ска ли у Мила ну, Визба де ну, Цири
ху, Фирен ци и Сар бри ке ну. Као 

педа гог изгра ди ла је и фор ми ра ла 
број не зна чај не балет ске умет ни
ке у Евро пи. Послед њих годи на 
умет нич ког рада била је веза на за 
Балет Народ ног позо ри шта где је 
ради ла као педа гог, балетмај стор 
и коре о граф и поста ви ла бале те 
„Паки та“, „Фран че ска да Рими ни“, 
„Дуо“ и „Копе ли ја“. Њена људ ска 
топли на, зна ње и про фе си о нал на 
пре ци зност увек су били доче ка ни 
са вели ком радо шћу. Послед њи 
поздрав нашој дра гој Буби ци од 
бео град ског Бале та.

Б.К.

IN MEMO RI AM

„Копе ли ја“ за дра гу Буби цу

на њихо вом раду и резул та ти ма.
Као нови про је кат, Ива на Вујић 

је наја ви ла раз вој публи ке, чиме ће 
се бави ти гру па мла дих реди те ља и 
дра ма тур га – Ана Кон стан ти но вић, 
Ана Попо вић, Теа Пуха рић, Тија на 
Гру мић и дру ги, а посе бан акце нат 
биће на тинеј џе ри ма.

„У Народ ном позо ри шту кар
те се добро про да ју, то није про
блем. Али мора мо да се пита мо ко 
је наша публи ка, ко ће овде дола
зи ти у наред них 50 годи на”, каза ла 
је Ива на Вујић, која је на пита ње о 
кон кур су за новог управ ни ка рекла 
да је ових дана Народ но позо ри
ште доби ло нов Управ ни одбор и 
да ће све бити по зако ну, корак по 
корак...

Поред лини је подр шке мла ди
ма, као важан аспект рада истак
ну то је насто ја ње да се Кућа пози
ци о ни ра на европ ској сце ни, да 
скло пи уго во ре са наци о нал ним 
теа три ма у Лон до ну и Пари зу 
који му одго ва ра ју по про фи лу, а 
наста ви ће и сарад њу са наци о нал
ним теа три ма у Будим пе шти и у 
реги о ну. 

У пла ну је и пози ци о ни ра ње 
на свет ским фести ва ли ма, дово
ђе ње госту ју ћих реди те ља...

Планирамо да код нас режира 
Кети Мичел из Лондона, једна 
од највећих европских звезда, а у 
фебру а ру дола зи дра ма тург Ема
ну ел Шипер из гру пе Рими ни 
Про то кол који ће држа ти ради о
ни це са глум ци ма, као и у окви ру 
про јек та за раз вој публи ке, рекла 
је Ива на Вујић, исти чу ћи зна чај 
уса вр ша ва ња, лич ног раз во ја и 

сти ца ња нових зна ња за сва ког 
чла на ансам бла Дра ме, Опе ре и 
Бале та.

Ива на Вујић рекла је и да жели 
да осну је Фон да ци ју Народ ног 
позо ри шта како би се кроз инте
гра ци ју при ват ног и држав ног 
пред у зет ни штва осна жи ли фон
до ви наци о нал ног теа тра.

У пла ну је и ради о ни ца на 
Доњем Дор ћо лу, у почет ку као 
амби јен тал на сце на, а касни је и 
као тре ћа сце на Наци о нал ног теа
тра, рекла је Ива на Вујић.

Тако ђе, освр ну ла се и на ини
ци ја ти ву прет ход ног управ ни ка 
Деја на Сави ћа да се гра ди нова 
згра да Опе ре пре ко пута Народ
ног позо ри шта оце нив ши да је то, 
у сва ком слу ча ју, потреб но вели
ком гра ду као што је Бео град.

На кра ју свог обра ћа ња, 
управ ни ца је пору чи ла да су њена 
вра та сви ма отво ре на за раз го вор 
и да ће саслу ша ти све иде је и при
мед бе.

Дирек тор ка Опе ре Јасми на 
Трум бе таш Петро вић наја ви ла је 
за 23. март пре ми је ру „Кошта не” 
Петра Коњо ви ћа, под дир гент
ском упра вом Ане Зора не Бра јо
вић, у режи ји Југа Ради во је ви ћа.

Она је ука за ла да је реч о нео
бич ном и вео ма зах тев ном опер
ском делу наста лом по исто и ме
ном кома ду Боре Стан ко ви ћа и 
под се ти ла да је послед ња пред
ста ва „Кошта не” била 19. окто бра 
1959. годи не.

Иде ја је да се вра те деч је опе
ре и мати неи, а да се у наред ној 
сезо ни пре ми јер но поста ви опе ра 
„Манон Леско”, рекла је Јасми на 
Трум бе таш Петро вић, која је  пре
при ча ла и први саста нак са новом 
управ ни цом, која јој је покло ни ла 
ружу.

„Народ но позо ри ште доби
ја чове ка који пошту је умет ни ка, 
јаку жену која ће нас бра ни ти. 
Тра жи ће дисци пли ну, рад и кре а
ци ју. То ми је дало наду да ће наша 
кућа про цве та ти”, рекла је она.

Кон стан тин Костју ков је изра
зио задо вољ ство што је ових дана 
при мље но пет игра ча и захва лио 
за то Ива ни Вујић.

„Чим је дошла пре по зна ла је 
наш нај ве ћи про блем у ансам блу 
Бале та, а то је кадров ска поли ти ка. 
Ја се годи на ма борим, неки чла но
ви су већ годи на ма били соли сти, 
а још увек хоно рар ци. Управ ни ца 

је одмах кре ну ла у бор бу и у кон
так те са Вла дом Репу бли ке Срби
је. При ми ли смо пето ро мла дих и 
наста ви ће мо са том акци јом. Балет 
је првен стве но умет ност мла дих”, 
рекао је Костју ков.

Ансамбл Бале та чека вели
ки про је кат – „Лабу до во језе ро”, 
четвр та вер зи ја у Народ ном позо
ри шту, за коју ће кости ме и декор 
ради ти просла вље ни ита ли јан ски 
мод ни кре а тор, дизај нер, кости
мо граф, ико на мод не инду стри је и 
јед но од нај ве ћих име на из првих 
гене ра ци ја мод них гуруа Рена то 
Бале стра. 

Костју ков је рекао да про је
кат већ има одје ка у ита ли јан ским 
меди ји ма и да је циљ да се про
мо ви ше наш балет ван гра ни ца 
земље.

Он је наја вио и обно ву култ
ног бале та „Док тор Џекил и 
Мистер Хајд“, на музи ку 
Едвар да Елга ра и Дра
го љу ба Ђури чи ћа за 
који је коре о гра фи ју, 
либре то и режи ју 
ура дио Вла ди мир 
Логу нов.

Дирек тор Музе
ја Народ ног позо ри
шта Дра ган Сте во
вић наја вио је план 
изло жби за наред
ну годи ну пово дом 
200 годи на 
срп ског 
позо
ри

шта и десе то го ди шњи це смр ти прва
ка Бале та Радо ми ра Вучи ћа, уче шће 
у Ноћи музе ја, као и про ме ну Прве 
постав ке...

Сте во вић је открио да би 26. 
новем бра сле де ће годи не тре ба ло 
да буде поста вље на изло жба „Шек
спир на сце ни Народ ног позо ри
шта“ која ће, како је иста као, обје
ди ни ти сва три сек то ра – Дра му, 

Опе ру и Балет.
Додао је да је Музеј ове годи не 

орга ни зо ва но посе ти ло 1.500 тури
ста са реч них кру зе ра и поно сно 

наја вио да је за иду ћу годи ну већ 
наја вље на 101 тури стич ка гру па, 
тако ђе са кру зе ра.

Р.П.Н.

Тања Шљи вар је 2011. годи не дипло
ми ра ла дра ма тур ги ју на Факул

те ту драм ских умет но сти као сту
дент ки ња гене ра ци је. Има и две 

мастер дипло ме  из дра ма тур ги
је на ФДУ у Бео гра ду (2013) и из 
При ме ње них позо ри шних  сту
ди ја у Гисе ну, Немач ка (2017). 

Одмах након дипло ми ра ња доби
ла је награ ду „Бори слав Михај
ло вић Михиз“, за дота да шње 

укуп но драм ско ства ра ла штво, 
чиме је поста ла нај мла ђа добит ни ца ове 

награ де. Њена прва дра ма „Пошто је паште
та?“ успе шно је пра и зве де на у Ате љеу 

212. Са дру гом дра мом „Гре ба ње или 
Како се уби ла моја бака“ у изво ђе њу 

БНПа из Зени це, осво ји ла је број
не награ де: „Сло бо дан Селе нић“ 
за нај бо љу диплом ску дра му на 
ФДУ, „Петар Кочић“ за нај бо љу 
дра му на бања луч ком Теа тар 
Фесту, награ ду „Мио драг Жали
ца“ на Фести ва лу БиХ дра ме 
у Зени ци. Овај текст поста
вљен је још неко ли ко пута у 
омла дин ским позо ри шти ма 
(Кра гу је вац, Мрко њић Град), 
и сцен ски читан на неко ли
ко јези ка (албан ски, немач ки, 

срп ски, хрват ски, пољ ски) на раз ли чи тим интер на ци
о нал ним фести ва ли ма и сце на ма. За њену тре ћу дра му 
„Ми смо они на које су нас роди те љи упо зо ра ва ли“, тако ђе 
у изво ђе њу Босан ског народ ног позо ри шта из Зени це, 2016. 
годи не доби ла је нај зна чај ни ју награ ду за драм ско писа ње 
у Срби ји – „Сте ри ји ну награ ду“ на фести ва лу Сте ри ји
но позор је, као и награ ду „Мио драг Жали ца“. Дра ма „Али 
град ме је шти тио“ сцен ски је чита на на ката лон ском 
јези ку, на фести ва лу Дра ма тур ги ја кри зе, у Бар се ло ни, а 
пре десе так дана је пра и зве ден у Народ ном позо ри шту у 
Ужи цу. Са дра мом „Као и све сло бод не девој ке“ Шљи вар је 
била номи но ва на за јед ну од нај зна чај ни јих  награ да за раз
вој новог драм ског тек ста на немач ком говор ном под руч
ју  Retz ho fer Dra ma pre is. Дра ма је пра и зве де на у Deutsches 
Theatruу Бер ли ну, у апри лу ове годи не, на немач ком јези ку, 
а тако ђе је награ ђе на на фести ва лу МЕСС у Сара је ву, први 
пут доде ље ном МЕСС мар кет награ дом за копро дук ци ју. 

Он је наја вио и обно ву култ
ног бале та „Док тор Џекил и 
Мистер Хајд“, на музи ку 
Едвар да Елга ра и Дра
го љу ба Ђури чи ћа за 
који је коре о гра фи ју, 
либре то и режи ју 
ура дио Вла ди мир 
Логу нов.

Дирек тор Музе
ја Народ ног позо ри
шта Дра ган Сте во
вић наја вио је план 
изло жби за наред
ну годи ну пово дом 
200 годи на 
срп ског 
позо
ри

Тања Шљи вар је 2011. годи не диплоТања Шљи вар је 2011. годи не диплоТми ра ла дра ма тур ги ју на ФакулТми ра ла дра ма тур ги ју на ФакулТ
те ту драм ских умет но сти као сту

дент ки ња гене ра ци је. Има и две 
мастер дипло ме  из дра ма тур ги
је на ФДУ у Бео гра ду (2013) и из 
При ме ње них позо ри шних  сту
ди ја у Гисе ну, Немач ка (2017). 

Одмах након дипло ми ра ња доби
ла је награ ду „Бори слав Михај
ло вић Михиз“, за дота да шње 

укуп но драм ско ства ра ла штво, 
чиме је поста ла нај мла ђа добит ни ца ове 

награ де. Њена прва дра ма „Пошто је паште
та?“ успе шно је пра и зве де на у Ате љеу 

212. Са дру гом дра мом „Гре ба ње или 
Како се уби ла моја бака“ у изво ђе њу 

БНПа из Зени це, осво ји ла је број
не награ де: „Сло бо дан Селе нић“ 
за нај бо љу диплом ску дра му на 
ФДУ, „Петар Кочић“ за нај бо љу 
дра му на бања луч ком Теа тар 
Фесту, награ ду „Мио драг Жали
ца“ на Фести ва лу БиХ дра ме 
у Зени ци. Овај текст поста
вљен је још неко ли ко пута у 
омла дин ским позо ри шти ма 
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када је ухап шен и стре љан Мешин 
брат Шеф ки ја Сели мо вић због 
наме шта ја који је узео из „запле ње
не непри ја тељ ске имо ви не“ како 
би опре мио свој стан који је у току 
рата пот пу но опљач кан. Упра во та 
њего ва бесми сле на смрт послу жи
ла је Меши Сели мо ви ћу као лајт
мо тив да напи ше при чу о брат ској 
ода но сти и чове ко вој илу зи ји да 
је рели гиј ском дог мом, у све ту са 
репре си вим меха ни змом вла сти, 
могу ће одбра ни ти исти ну.

Изме шта њем рад ње у не тако 
дале ку про шлост, Савин је поста
вио јед ну анга жо ва ну, поли тич ку 
пред ста ву која оштрим тоном при
ча о после рат ном пери о ду Бро зо ве 
Југо сла ви је у којој су, као цен трал
не фигу ре, бити са ли разни „пар тиј
ски дру го ви“ који су, захва љу ју ћи 
сво јој тре нут ној моћи, били у ситу
а ци ји да ола ко одлу чу ју о живо ти
ма поје дин ца...

У пре ми јер ној поде ли били 
су Нико ла Риста нов ски (Ахмед 
Нуру дин), Ненад Стој ме но вић 
(Мула Јусуф), Алек сан дар Ђури
ца (Бегу нацнепо зна ти), Љубо
мир Бан до вић (Хасан Џелеб џи ја), 
Ната ша Нин ко вић (Kадиница), 
Борис Пин го вић (Мусе лим), Зоран 
Ћосић (Ухо да), Сло бо дан Бештић 
(Kадија), Мар ко Нико лић (Хаџи 
Сина ну дин), Небој ша Kундачина 
(Там ни чар), Тана си је Узу но
вић (Kара Заим), Дар ко Томо вић 
(Мира лај Осман Бег), Мио драг 

Kривокапић (Секре тар), Мар ко 
Јан ке тић (Мла дић), Игор Илић 
(Дер виш) и Жељ ко Гро зда но вић 
(Дер виш).

У међу вре ме ну, у пред ста
ви трај но или повре ме но игра ју и 
Бојан Kривокапић, Бран ко Јери
нић, Алек сан дар Срећ ко вић, Ива
на Шће па но вић, Душан Мило са
вље вић, Милош Мари јан...

У прет ход них десет годи на, на 
матич ној сце ни и број ним госто
ва њи ма у земљи и ино стран ству 
(Пожа ре вац, Kрагујевац, Нови 
Сад, Ужи це, Зени ца, Мари бор, 
Kопар, Рије ка, Пула, Под го ри ца, 
Ско пље, Будим пе шта, Беч...) комад 
је виде ло бли зу 50. 000 гле да ла ца.

Осим публи ке, речи хва ле за 
„Дер виш и смрт“, овен чан са око 
два де се так пре сти жних награ да 

које су доде ље не пред ста ви, реди
те љу Его ну Сави ну, Љубо ми ру 
Бан до ви ћу, али нај ви ше тума чу 
наслов не уло ге Нико ли Риста нов
ском (међу који ма су и „Раша Пла
о вић“ и Сте ри ји на награ да за глу
му) нису ште де ли ни кри ти ча ри.

Жељ ко Јова но вић је, изме ђу 
оста лог, оце нио да је ово пред ста
ва „која ће ући у ана ле нашег теа тра 
по сво јој пре ци зно сти, реди тељ
ској инвен тив но сти и глу мач ким 
кре а ци ја ма, као што је уло га Ахме
да Нуру ди на Нико ле Риста нов
ског”, док његов коле га Вла ди мир 
Ста мен ко вић сма тра да је „Дер виш 
и смрт“ изван ре дан комад у којем 
су „све ком по нен те – глу ма, сце но
гра фи ја, осве тле ње, музи ка – пло
до твор но уса гла ше не”.

М. Без бра ди ца

На самом кра ју 
ове кален дар ске 
годи не, у Дра ми 
су обе ле же на два 
зна чај на јуби ле

ја. Про шле сед ми це, тач ни је 20. 
децем бра, на Сце ни „Раша Пла
о вић“ сто ти пут изве де на је пред
ста ва Лука са Бер фу са „Сек су ал не 
неу ро зе наших роди те ља” у режи
ји Татја не Ман дић Риго нат, док је 
синоћ на Вели кој сце ни, пово дом 
десет годи на од пре ми је ре, оди гран 
комад „Дер виш и смрт“, по тек сту 
Меше Сели мо ви ћа, у постав ци 
Его на Сави на. 

Бер фу сов комад је суро ва, 
интри гант на при ча о ини ци ја ци ји 
јед не мла де жене у свет одра слих, 

одно сно њеном суо ча ва њу с дру
штве ном ствар но шћу. 

У сре ди шту рад ње је девој чи ца 
Дора, која је због пси хич ког обо
ље ња годи на ма била изо ло ва на од 
све та. Њен први пра ви сусрет са 
све том одра слих почи ње оног тре
нут ка када њени лека ри одлу че да 
пре ки ну тера пи ју леко ви ма...

За раз ли ку од већи не европ
ских постав ки у који ма се кроз 
лик Доре раз ма тра однос дру штва 
пре ма мен тал но зао ста лој деци, у 
режи ји Тање Ман дић Риго нат, која 
је ура ди ла и избор музи ке, глав на 
јуна ки ња није илу стра ци ја јед не 
кон крет не боле сти или мен тал
не поре ме ће но сти, већ умет нич ка 
сли ка осо бе која је при мо ра на да се 
при ла го ди дру штву.

Пред ста ва је пре ми јер но изве
де на 30. апри ла 2008. годи не, а у 
поде ли су били Вања Ејдус (Дора), 
Игор Ђор ђе вић (Фини госпо дин), 
Душан ка Сто ја но вић Глид (Дори на 
мај ка), Сло бо дан Бештић (Дорин 
отац), Милош Ђор ђе вић (Дорин 
шеф), Мио драг Kривокапић 
(Дорин док тор) и Добри ла Стој
нић (Жена, шефо ва мај ка).

Јед но вре ме, уло гу Доре тума

чи ла је и Нада Шар гин, а од 28. 
фебру а ра 2015. годи не, осим Вање 
Ејдус, Иго ра Ђор ђе ви ћа и Добри ле 
Стој нић, у поде ли су Вања Мила
чић (Дори на мај ка), Зоран Ћосић 
(Дорин отац), Бојан Kривокапић 
(Дорин шеф) и Бран ко Цве јић 
(Дорин док тор). 

Kомад се игра у пре во ду Боја не 
Денић, Маја Пеле вић је дра ма тург, 
Алек сан дар Денић сце но граф, 
Миле на Јев тић Ниче ва Kостић 
кости мо граф, др Љиља на Мркић 
Попо вић је била заду же на за сцен
ски говор, а Дамјан Kецојевић за 
сцен ски покрет. 

„Сек су ал не неу ро зе наших 
роди те ља“, биле су нај бо ља пред
ста ва у сезо ни 2007/08, а Вања 

Ејдус је доби ла Награ ду Народ ног 
позо ри шта и при зна ње за глу ми
цу вече ри на Бори ним дани ма у 
Вра њу. Наред не годи не, на Међу
на род ном фести ва лу малих сце на 
у Рије ци, Нада Шар гин је осво ји ла 
Награ ду струч ног жири ја „Вељ ко 
Мари чић“ за нај бо љу жен ску уло гу 
и Награ ду „Меди те ран”, коју доде
љу је ријеч ки „Нови лист“, док је 
Иго ру Ђор ђе ви ћу при па ла Награ да 
„Вељ ко Мари чић“ за нај бо љу епи
зод ну уло гу.

На матич ној сце ни и госто ва
њи ма, пред ста ву је до сада виде ло 
око 18.000zгле да ла ца. 

Зна ча јан јуби леј, десет годи на 
од пре ми је ре, синоћ је на Вели кој 
сце ни обе ле жи ла и дра ма „Дер виш 
и смрт“, пре ма исто и ме ном рома
ну Меше Сели мо ви ћа, по дра ма
ти за ци ји Бори сла ва Михај ло ви ћа 
Михи за, у адап та ци ји и режи ји 
Его на Сави на. 

За раз ли ку од рома на, у којем 
се рад ња деша ва током пери о
да осман лиј ске вла да ви не, у овој 
постав ци одви ја се у мно го бли жој 
про шло сти.

Реч је о педе се тим годи на ма 
про шлог века, одно сно о вре ме ну 

СТО ИЗВО ЂЕ ЊА „СЕК СУ АЛ НИХ НЕУ РО ЗА...“ И ДЕСЕТ ГОДИ НА ОД ПРЕ МИ ЈЕ РЕ „ДЕР ВИ ША И СМР ТИ“

Пред ста ве које воли и публи ка и крит ика

Напу сти ла нас је 
умет ни ца изу зет
не енер ги је и упе
ча тљи вог изра за на 

сце ни  Оли ве ра Гаври лов Сто
јиљ ко вић. Пре ми ну ла је после 
тешке боле сти, 17. децем бра, у 
41. годи ни, а сахра ње на два дана 
касни је, на бео град ском гро бљу 
Лешће. Послед њем испра ћа ју 
при су ство ва ли су чла но ви поро

ди це, при ја те љи и број не коле ге.
Сред њу Балет ску шко лу у 

Новом Саду завр ши ла је 1995, а 
потом је упи са ла сту ди је на Уни
вер зи те ту БК у Бео гра ду, на одсе
ку за кла си чан балет. 

Дипло ми ра ла је чети ри годи
не касни је, 3. новем бра 1999, у 
кла си про фе сор ке Зоје Бего ли. 

Балет ску кари је ру запо че ла је 
1995. годи не у Срп ском народ
ном позо ри шту у Новом Саду у 
којем је оста ла до кра ја авгу ста 
1997. годи не.

Од 1. сеп тем бра исте годи не 
поста је стал на чла ни ца ансам бла 
Бале та Народ ног позо ри шта у 
Бео гра ду.

Током кари је ре оства ри ла је 
вео ма запа же не уло ге у пред ста
ва ма „Жизе ла“, „Лабу до во језе ро“, 
„Дон Кихот“, „Успа ва на лепо
ти ца“, „Шехе ре за да“, „Сам сон и 
Дали ла“, „Нечи ста крв“... 

Оли ве ра Гаври лов је рође
на 23. фебру а ра 1977. годи не у 
Новом Саду. 

Р.П.Н.

IN MEMO RI AM

Оли ве ра Гаври лов Сто јиљ ко вић
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Пр е  м и  ј е р  н о м 
постав ком опе ре
те „Сле пи миш“ 
Јоха на Штра у
са на сце ни бео

град ске Опе ре, 17. мар та 1982, 
којом је дири го вао Нико лај Жли
чар, Гор да на је доби ла при ли ку 
да још један пут осво ји публи ку 
сво јом гла сов ном и глу мач ком 
суге стив но шћу и уро ђе ним сми
слом за хумор. Као парт нер ка 
Рад ми ле Сми ља нић (Роза лин да), 
Јове Рељи на (Ајзен штајн), Нико
ле Мити ћа (Док тор Фал ке), Олге 
Мило ше вић (Принц Орлов ски) 
и Мили во ја Петро ви ћа (Алфред), 
она је „извр сно оди гра ла уло гу 
соба ри це Аде ле, гла сов но бес пре
кор но, са шар мом у мани ру пра
ве субре те” („Књи жев не нови не”, 
Бео град, 22. IV 1982) и била вео ма 
заслу жна што је те вече ри оства
ре на одлич на пред ста ва.

Од укуп но четр де сет јед не 
пред ста ве  „Сле пог миша“ у који
ма је насту пи ла као Аде ла, она је 
ову уло гу два де сет шест пута игра
ла у Спли ту и чети ри пута у Новом 
Саду. На пре ми је ри у Спли ту, 21. 
децем бра 1984, као једи на гошћа у 
пред ста ви „тума чи ла је лик Аде ле 
одлич но и цје ло ви то, с пје вач ком 

лежер но шћу и окрет
ном сцен ском игром” 
(„Сло бод на Дал ма
ци ја”, Сплит, 24. XII 
1984), док је на пре
ми је ри у Новом Саду, 
19. маја 1987, оства
ри ла ту уло гу „у срећ
ном спо ју мело ди је и 
глу ме, дои ста у мани
ру позо ри шта којем 
се веру је” („Бор ба”, 
Бео град, 21. V 1987). 
Послед њи пут се поја
ви ла као Аде ла у пред
ста ви „Сле пи миш“ 
у Спли ту, 5. јану а ра 
1989. годи не. 

Када је на сце
ни код Спо ме ни ка 28. новем бра 
1992. пре ми јер но изве де на нова 
постав ка Штра у со вог „Сле пог 
миша“ под дири гент ском пали
цом Оска ра Дано на и са Гор да ном 
Јев то вић у уло зи Роза лин де, она 
је као парт нер ка Пре дра га Про
ти ћа (Ајзен штајн), Зора на Алек
сан дри ћа (Док тор Фал ке), Миле
не Китић (Принц Орлов ски) и 
Мили во ја Петро ви ћа (Алфред), 
„са иску ством тума ча вели ког 
бро ја комич них лико ва, сво ју 
Роза лин ду при бли жи ла типич

но нашем, сте ри јин ском типу, 
забли став ши у тех нич ки зах тев ној 
ари ји мађар ске гро фи це у дру гом 
чину” („Поли ти ка”, Бео град, 3. 
XII 1992). У тој уло зи насту пи ла је 
укуп но три де сет три пута на сце ни 
Народ ног позо ри шта у Бео гра ду, 
послед њи пут 24. децем бра 1997. 
годи не. 

Изво ђе њем обно вље не Пучи
ни је ве опе ре „Мадам Батер флај“ 
у бео град ском Народ ном позо
ри шту, 17. мар та 1990, бео град ска 
Опе ра је обе ле жи ла два јуби ле ја: 

седам де сет годи на од 
свог првог при ка зи
ва ња ове „опе ре суза” 
на сце ни Мање жа и 
две деце ни је умет
нич ког рада сво је 
прва ки ње Гор да не 
Јeвтовић Минов, која 
је те вече ри први пут 
пева ла уло гу Ћо Ћо 
Сан. Насту па ју ћи у 
новом мла до драм
ском сопран ском 
фаху, под дири гент
ским вођ ством Душа
на Мила ди но ви ћа и 
као парт нер ка Руме
на Дој ко ва (Пин кер
тон), Зора на Алек сан

дри ћа (Шар плес) и Олге Саво вић 
(Сузу ки), Гор да на је у тума че њу 
суд би не мале јапан ске геј ше пока
за ла сву лепо ту и осо бе но сти сво
га лир ског сопра на, али и сво је до 
тада неис ка за не драм ске „резер
ве”, пре фи ње ну музи кал ност, 
гла сов ну суп тил ност и тех нич ку 
спрем ност да ову тешку уло гу бес
пре кор но изва ја. 

Дуго трај ним апла у зи ма на 
отво ре ној сце ни и на кра ју пред
ста ве који су мно ги у публи ци 
доче ка ли са сузом у оку, оду ше

вље но пре пу но гле да ли ште нашег 
наци о нал ног теа тра захва ли ло је 
Гор да ни Јев то вић за две деце ни је 
њеног изу зет но успе шног умет
нич ког при су ства на бео град ској 
опер ској сце ни, за њене неза бо
рав не кре а ци је Оска ра, Рози не, 
Ђил де, Мика е ле, Мими, Вио ле
те, Марга ре те и Суза не, као и за  
„узбу дљи во, дубо ко дожи вље но 
тума че ње лика Ћо Ћо Сан сјај не 
глу ми це и врсне вокал не умет
ни це чија музи кал ност доми
ни ра, чије фра зе пле не лепо том 
и заљу бље но шћу, чија поја ва, 
глас, мими ка, глу ма и израз сто
је у савр ше ној хар мо ни ји”, како 
је напи са ла музич ка кри ти ча р
ка Бран ка Радо вић у „Бор би” од 
21. мар та 1990. годи не. Послед
њи, два де сет четвр ти пут била је 
нежна, стра сна, тра гич на мала 
Јапан ка 22. децем бра 1999, када се 
са при гу ше ним јеца ји ма опро сти
ла од бео град ске публи ке и „даса
ка које живот зна че”. 

За кре а ци ју Ћо Ћо Сан Гор да на 
је доби ла Награ ду УМУСа (1990) 
и Награ ду 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 1989/90. годи не. 

(наста ви ће се)

ФЕЉТОНВЛА ДИ МИР ЈОВА НО ВИЋ: ПЕТИ ЧИН - ГОР ДА НА ЈЕВ ТО ВИЋ МИНОВ (6)

Сјај на глу ми ца и врсна вокал на умет ни ца

Пово дом два зна
чај на јуби ле ја  150 
годи на Народ ног 
позо ри шта у Бео
гра ду и сто годи

на од про бо ја Солун ског фрон та, 
пред ста ва „Солун ци гово ре“, по 

тек сту Анто ни ја Ђури ћа, у дра ма
тур шкој обра ди и режи ји Циса не 
Муру сид зе, изве де на је 7. децем бра 
на Сце ни „Раша Пла о вић”.

Потре сна сећа ња хра брих 
срп ских бора ца на пре суд не бит

ке у суко би ма са аустро у гар ским, 
немач ким и бугар ским вој ним 
једи ни ца ма, доча ра ли су кроз 
сво је уло ге Лепо мир Ивко вић, 
Гој ко Бале тић, Бошко Пуле
тић, Саша Симо вић, Сте фан 
Kовачевић, Дар ко Ивић, Срђа 

Бје ло гр лић и Ива на Стан чев.
У окви ру видеопро јек ци

је, пре зен то ван је рат ни про
глас реген та Срби је Алек сан дра 
Кара ђор ђе ви ћа од 29. јула 1914. 
годи не и њего ва запо вест од 6. 

окто бра 1915. (Иван Босиљ чић), 
потом про глас Црно гор ци ма од 
кра ља Нико ле Петро ви ћа, који 
је наре дио да се не сме допу сти
ти да аустро у гар ске и немач
ке сна ге напад ну с бока срп ску 
вој ску у повла че њу, што црно

го р ска вој ска 
није дозво ли ла 
(Мио драг Радо
ва но вић Мргуд) 
и инсерт у којем 
Арчи балд Рајс 
гово ри о сво јим 
опа жа њи ма о 
Срби ма и њихо
вој хра бро сти 
исто вре ме но их 
саве ту ју ћи шта 
и како да раде у 
миру (Тана си је 
Узу но вић).

 У пред
ста ви су кори
шће ни тон ски 
сним ци гово ра 

Васе Пан те ли ћа (кази вао запо
вест мајо ра Гаври ло ви ћа и „Пла
ву гроб ни цу“ Милу ти на Боји ћа), 
цркве ног поја ња у изво ђе њу Оли
ве ра Њега и Вука ши на Сави ћа, 
као и пору ке срп ске мај ке коју је 

кази ва ла Бран ка Зорић Васо вић.
Уочи почет ка ове доку мен тар

не дра ме, након што су поздра ви
ле публи ку, о нека да шњој култ ној 
пред ста ви истог нази ва, гово ри ле 
су управ ни ца Наци о нал ног теа тра 
Ива на Вујић и реди тељ ка Муру
сид зе, у чијој режи ји је и пра и зве
де на  30. децем бра 1981. годи не у 
Народ ном позо ри шту у Бео гра ду 
на тада шњој Сце ни „Круг 101“.

До 2001. годи не пред ста ва је 
изве де на више од 350 пута, а уло ге 
су тума чи ли Бран ка Зорић Васо
вић, Лепо мир Ивко вић, Гој ко 
Бале тић, Тихо мир Арсић, Сини
ша Ћопић, Бошко Пуле тић, Дра
ган Оцо ко љић, Радо ван Миља нић 
и Вука шин Савић.

Сце но гра фи
ју је ура дио Ерих 
Декер, кости
ме је кре и ра ла 
Љиља на Орлић, а 
избор музи ке био 
је пове рен Зво
ни ми ру Јов чи ћу.

П о в о  д о м 
100. годи шњи це 
Првог свет ског 
рата, на ини ци
ја ти ву недав но 

пре ми ну лог дирек то ра Ака де ми
је умет но сти Душа на Ђоко ви ћа 
пред ста ва је пре ми јер но обно
вље на 6. апри ла 2014. у Бања лу ци 
са мла дим глум ци ма сту ден ти ма 
Ака де ми је умет но сти из Бео гра да 
и Бања Луке, а потом је, три неде ље 
касни је, 26. апри ла изве де на и на 
Сце ни „Раша Пла о вић“. 

Нова постав ка раз ли ку је се 
од пред ста ве пра и зве де не пре 37 
годи на у томе што јој је драм ским 
поступ ком дат вре мен ски оквир.

Умет нич ки сарад ник реди те
ља је Бран ка Зорић Васо вић, сце
но гра фи ју је ура дио Дра ган Стој
ков, а кости ме Дра га на Пур ко вић 
Мацан.

М.Б.

„СОЛУН ЦИ ГОВО РЕ“ ИЗВЕ ДЕ НИ ПОВО ДОМ 150 ГОДИ НА НП И СТО ГОДИ НА ОД ПРО БО ЈА СОЛУН СКОГ ФРОН ТА

Потре сна сећа ња хра брих срп ских бора ца
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СЕВИЉСКИ БЕРБЕРИН
опера Ђоакина Росинија

ПУТ У ДАМАСК
драма Аугуста Стриндберга

НОВОГОДИШЊИ ГАЛА КОНЦЕРТ

КОНЦЕРТ САБОРНЕ ЦРКВЕ

ЈАН

ФЕБ

ЈАН

ФЕБ

ПЕПЕЉУГА
опера Ђоакина Росинија

ГОСПОЂА МИНИСТАРКА
комедија Бранислава Нушића
СЛЕПИ МИШ
оперета Јохана Штрауса
КО ТО ТАМО ПЕВА
балет на музику Вокија Костића
РИЧАРД ТРЕЋИ 
драма Вилијама Шекспира
ДАМА С КАМЕЛИЈАМА
драма Александра Диме Сина

КРЦКО ОРАШЧИЋ 
балет П. И. Чајковског
ТРАВИЈАТА 
опера Ђузепа Вердија
ДАМА С КАМЕЛИЈАМА
балет на музику Ђузепеа Вердија

КОПЕЛИЈА
балет Леа Делиба

ВЕЛИКА ДРАМА
драма Синише Ковачевића

РОДОЉУПЦИ / 50-та представа 
комедија Јована Стерије Поповића  
ИВАНОВ
драма А. П. Чехова
ХАЗАРСКИ РЕЧНИК - ЛОВЦИ НА СНОВЕ
балет по мотивима романа М.Павића, копродукција са Опером и театром Мадленианум

БАЛ ПОД МАСКАМА 
опера Ђузепа Вердија 

КРЦКО ОРАШЧИЋ 
балет П. И. Чајковског
МАРИЈА СТЈУАРТ
драма Фридриха Шилера

ТОСКА / са гостом  
опера Ђакома Пучинија

СВЕТОСАВСКА АКАДЕМИЈА

ОЖАЛОШЋЕНА ПОРОДИЦА 
комедија Бранислава Нушића

КРАЉИЦА МАРГО
балет на музику Горана Бреговића
ДЕРВИШ И СМРТ
Б. М. Михиз / Е. Савин, по роману Меше Селимовића

ЉУБАВНИ НАПИТАК 
опера Гаетана Доницетија

КРЦКО ОРАШЧИЋ / са гостом
балет П. И. Чајковског

КОВАЧИ
комедија Милоша Николића
БЕЛА КАФА
комедија Александра Поповића
НАРОДНА ДРАМА
драма Олге Димитријевић
ЗЛИ ДУСИ 
Т. М. Ригонат, по роману Ф. М. Достојевског
БАЛКАНСКИ ШПИЈУН
драма Душана Ковачевића
МОЈЕ НАГРАДЕ
по роману Т. Бернхарда, ауторски пројекат М. Пелевић / С. Бештић, копродукција
БОЛИВУД
мјузикл по тексту Маје Пелевић на музику Ање Ђорђевић
ДОМ БЕРНАРДЕ АЛБЕ 
драма Федерика Гарсије Лорке
ВАЖНО ЈЕ ЗВАТИ СЕ ЕРНЕСТ
комедија Оскара Вајлда 

ЖЕНИДБА
комедија Николаја В. Гогоља
ЦАРСТВО МРАКА
драма Лава Н. Толстоја
ФРЕНКИ И ЏОНИ
романтична комедија Т. Мек Нелија, НП у Београду и НП Сомбор
БАЛКАНСКИ ШПИЈУН
драма Душана Ковачевића

БАЛКАНСКИ ШПИЈУН
драма Душана Ковачевића

ЛАЖА И ПАРАЛАЖА
комедија Јована Стерије Поповића

ЕЛЕКТРА 
драма Данила Киша
СЕКСУАЛНЕ НЕУРОЗЕ НАШИХ РОДИТЕЉА
драма Лукаса Берфуса
ЖЕНСКИ ОРКЕСТАР
комедија Жана Ануја
БИЗАРНО 
црна комедија Жељка Хубача
НАШИ СИНОВИ
драма Војислава Јовановића Марамбоа

ДЕВЕДЕСЕТЕ
драма Горана Миленковића

СУМЊИВО ЛИЦЕ 
комедија Бранислава Нушића
НА ДНУ 
драма Максима Горког

КАРМЕН
опера Жоржа Бизеа

АИДА / са гостом              
опера Ђузепа Вердија 

РИГОЛЕТО
опера Ђузепа Вердија 

ЖЕНСКИ ОРКЕСТАР
комедија Жана Ануја

ДАМА С КАМЕЛИЈАМА
драма Александра Диме Сина

МАЛИ БРАЧНИ ЗЛOЧИНИ
драма Ерика Е. Шмита

НЕСПОРАЗУМ
драма Албера Камија

ИЗБИРАЧИЦА 
комедија Костe Трифковићa, испит II године глуме Факултета савремених уметности

КРУНИСАЊЕ ПОПЕЈЕ
опера Клаудија Монтевердија, у оквиру међународног фестивала Rossi fest

*

*

*

ХАСАНАГИНИЦА
драма Љубомира Симовића

ДОБРИ ЧОВЕК
по тексту дневника Б. Нушића, гостује Театар „Балкан нови покрет“

НАШИ СИНОВИ
драма Војислава Јовановића Марамбоа

* У СЛАВУ НУШИЋА - 81 година
од смрти господина Бранислава Нушића 

ГОСПОЂА МИНИСТАРКА, комедија Бранислава Нушића
ОЖАЛОШЋЕНА ПОРОДИЦА, комедија Бранислава Нушића
СУМЊИВО ЛИЦЕ, комедија Бранислава Нушића
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