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ИЗДАЈЕ НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ У БЕОГРАДУ

Један од најпознатијих
балетских уметника
данашњице, корео
граф и глумац, Сергеј
Полуњин представиће

се београдској публици три
вечеризаредом7,8.и9.марта
(19,30)главномулогомубале
ту „Посвећење“ на Великој
сцениНародногпозоришта.

Његов нови пројекат кре
ирала је јапанска балерина и
кореограф, Јука Оиши, која
поново интерпретира фигуре
легендарног балетског играча,
ВацлаваНижинског.

Овајбалетпризивавизијеи
музикуизвременасјајногРуског
балета.Чувено„Посвећењепро
лећа“ Стравинског је у центру
пажње у драматичном плесу
Сергеја Полуњина који истражује
лудилоНижинскогињеговупотре
будаосећа,анедаразмишља.

Иначе, за гостовање тог изу
зетног уметника влада огромно
интересовање љубитеља балета

несамоуБеоградуиСрби
ји, него и у региону, тако
даћесалаВеликесценесве
тривечерибитипрепуна.

Полуњин, рођен 20.
новембра 1989. године у
украјинскомградуХерсону,
освојио је планету својим
наступима са готово свим
највећим светским балет
скимансамблима.

 Kаријеру је започео
2006,аса19годинапостао
је најмлађи првак лондон
ског Kраљевског балета у
историји ове уметничке
куће.

Полуњин је играо и у
миланској Скали, Бољшој
театру, Позоришту Ста
ниславски у Москви, лон

донском Ројал Алберт Холу, и
бројнимдругимсценамаширом
планете.

Познат је и по свом бунтов
ништву против естаблишмента
и позивима да се класичан балет
извучеизелитистичкихкругова.

ИнтересантноједаовајУкра
јинац, вансеријски таленат у сво
јојуметностиимасвојуФондацију
„СергејПолуњин“којаимазациљ
да промовише балет и игру нај
широј публици, одајући почаст
класичном балету, а уводећи
савремени плесни израз у интер
претацију.

Полуњинјесветскуславусте
као појављивањем у Хозијеро
вомспоту„TakeMetoChurch“,у
режијиДејвидаЛашапелакојисе
сматраједнимодњеговихремек
дела.Годинуданакасније,његова
животна прича (младост, балет
ско образовање и светска сла
ва) је била тема играног филма
„Играч“.

М.Б.

СВЕТ СКА БАЛЕТ СКА ЗВЕ ЗДА СЕР ГЕЈ ПОЛУ ЊИН ГОСТУ ЈЕ 7, 8. И 9. МАР ТА НА ВЕЛИ КОЈ СЦЕ НИ

„Посвећење“уславуНижинског
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Средином прошлог
месеца,в.д.управни
цеНародногпозори
шта у Београду Ива
на Вујић боравила је

уБерлинуитомприликомпотпи
сала је веома значајан Споразум о
међусобној сарадњи нашег нацио
налногтеатраиједногоднајбољих
немачких и европских позоришта
ДојчестеатромизБерлина.

Захваљујући том документу,
који је 14. фебруара парафирала
заједносауправникомДојчестеа
тра,господиномУлрихомKуоном
(Ulrich Khuon), биће омогућени
најбољи услови за међународну
позоришну и уметничку сарадњу
којаподразумеваразменууметни
каипредстава,каоидругеоблике
сарадњекојисуодинтересазаоба
позоришта.

Уизјавиза„Позоришненови
не“, госпођаВујићнијекрилаоду
шевљење, истичући да је реч о
веома значајном документу за обе
Kуће.

„Споразум који смо потписа
лигосподинKуонија,представља,

заиста, једнупрекретницуукому
никацији Народног позоришта са
светом, а такође и Дојчес театра,
јертачувенаKућаникада,утаквом
облику, није сарађивала са овим
делом светом. Истина, постојала
је једнаврстасарадње,унекадав
навремена,кадајегосподинМакс
Рајнхарт био професор и редитељ
у том позоришту. То су двадесете
годинепрошлогвекакадајегоспо
ђа Магдалена Магазиновић била
његов студент, и то један од нај
бољих.Kадасе,касније, вратилау

Београд,покушавалаједауНарод
ном позоришту постави Шек
спировог Хамлета. Значи, Дојчес
театар и Народно позориште у
Београду,одавноимајунекетајне
везе,асада,наконтоликовремена,
тевезесупосталеотворенеисна
жне“,сматрагоспођаВујић.

Према њеним речима, та
отвореност и снага огледаће се у
обостраној размени представа и
аутора.

„Дакле, наши млади аутори
представиће своју драматурги
ју немачкој публици, на њиховом
језику, док ће дела немачких мла
дих аутора овде бити прочитана
на српском језику. На тај начин,
и наша и немачка публика, биће
у прилици да се боље упознају са
једномидругомдраматургијом.У
томсмислу,сигурнасамдаћеути
цајзаједничкесарадњебићеизузет
но интересантан за обе Kуће. Дој
честеатарпредстављаједноод,не
самонајстаријих,негоинајважни

јих немачких
п о з о р и ш т а .
Рајнхарт је за
свог асистента
имао Бертол
та Брехта. Том
Kућом, као
и Народним
позориштем у
Београду,хода
јувеличанстве
ни духови. Ти
духови морају
да се споје и

промене и гледаоце и извођаче у
обаграда,иуБерлинуиуБеограду.
ОвајСпоразум,заиста,представља
успехзаНароднопозориштеуБео
граду,асигурнасамданеманишта
мањи значај ни за Дојчес театар.
Подсећамнашечитаоцедасунај
бољепредставекојејеБеоградикад
видео биле представе Дојчес теа
траУјкаВања,предесетакгодина
(освојила Гран при Мира Траило
вићна44.Битефу,оп.а.)иЕмилија

НАРОД НО ПОЗО РИ ШТЕ У БЕО ГРА  ДУ ПОТ ПИ СА  ЛО СПО РА ЗУМ О

Значајнапрекретницау

Награда Фондаци
је „Бреда Калеф”
уручена је недав
но овогодишњој
добитници, прва

кињиОпереНародногпозоришта
у Београду, мецосопрану Наташи
ЈовићТривић.

На пригодној свечаности, одр
жаној26.јануаранаВеликојсцени,
уочипочеткаВердијевог„Балапод
маскама“,признањекојејојјепри
палозаулогуврачареУлрикеутој
опери,примила јеизрукугоспође
Калеф, некадашње првакиње Опе
ре Народног позоришта у Београ
дукојајенаматичнојсцени,током
своједугеивеомабогатекаријере,
певалавишеод50водећихмецосо
пранскихулога.

Једногласнуодлукуодобитнику
наградекојаседодељујезанајбоље
интерпретирану мецосопранску
улогу у претходној сезони на сце
ни Народног позоришта, донео је
жириукојемсу,осимБредеКалеф,

билииЈасминаТрумбеташПетро
вић, Драган Стевовић, Весна Сте
фановићиМиркоЛеви.

Уконкуренцијизаовопризна
ње, јединоунашојземљинамење
ној мецосопранима, биле су  све
домаћеигостујућепевачицекојеу
једној сезони наступају у операма
Народногпозоришта.

Награда, која се састоји од
Плакетеиновчаногдела, устано
вљена је 2016. године, а досада
шње добитнице су Јелена Влахо
вићиВишњаПопов.

Наташа Јовић Три
вић је завршила ФМУ у
класи Радмиле Бакоче
вић, а  у Националном
театру, дебитовала је као
члан Оперског студија 24.
децембра1994.годинеуло
гомТрећедамеуМоцарто
вој„Чаробнојфрули”.Три
године касније, 1997, прво
је добила похвалу Народ
ног позоришта за улогу

Сметона у опери „Ана Болен” Гае
тана Доницетија, а одмах потом и
сталниангажман.

У међувремену, на матичној
сцени,остварилајевеликиниззна
чајних улога као што су Ацучена
(„Трубадур“),Олга(„ЕвгенијеОње
гин“),Фенена(„Набуко“),Мадалена
(„Риголето“), Шарлота („Вертер“),
Амнерис („Аида”), Кармен („Кар
мен”),Улрика(„Балподмаскама”),
Сузуки(„МадамБатерфлај”),Кнеги
њадеБујон(„АдријанаЛекуврер“)...

Р.П.Н.

УРУ ЧЕ НА НАГРА ДА ЗА НАЈ БО ЉУ МЕЦО СО ПРАН СКУ УЛО ГУ 

„БредаКалеф“НаташиЈовић

„РИМИНИ ПРОТОКОЛ“ - ШИПЕ РО ВО
ПРЕ ДА ВА ЊЕ И РАДИ О НИ ЦА

Уоквиру дводневног гостовања у Народном позоришту,
драматург Имануел Шипер из чувене немачке позори

шнетрупе„Риминипротокол“одржао је26.фебруара,прве
вечерисвогборавка,перформативнопредавањеподназивом
Релационе драматургије и инсценирана постдемократија у

тетралогији „Држава 14“ колек
тива  „Римини протокол”. Пред
многобројномпубликом,наСце
ни „Раша Плаовић“, угледног
госта поздравила је в.д. управ
ница Народног позоришта Ива
на Вујић која је, између осталог,
казала да ово предавање, уједно,
представља и почетак нове про

грамске линије Националног театра „Платформа“ која ће се
бавити едукацијом професионалаца из области извођачких
уметности,каоиедукацијомпублике.Токомпредавања,гле
даоцисумоглидасеупознајусапраксомтрупе„Риминипро
токол“каоисаначиномраданањиховојпродукцији–тетра
логији„Држава14”којајереализованаусарадњисачетири
позориштаиједнимизлагачкимпростором.Шиперјеуокви
рудвочасовногизлагањаговориооњиховојпраксииспеци
фичном приступу савременој извођачкој уметности. Другог
дана боравка, у среду 27. фебруара, такође на Сцени „Раша
Плаовић“, угледни гост одржао је радионицу под називом
„Релационедраматургијеистратегијеинтерактивности“.

Р.П.Н.

УСПЕХ „ШПИ ЈУ НА“ У БЕЧУ

Представа „Балкански шпијун“, по тексту Душана Кова
чевића,урежијиидраматургијиТатјанеМандићРиго

нат,одиграна јеунедељу17.фебруара
у Акцент театру у Бечу, а одушевље
на публика у препуној сали  испрати
ла је овацијама глумачки ансамбл. О
томе колико је интересовање владало
за ово гостовање, говори и податак да
сусвеулазницебилераспродатечимсу
пуштенеупродају.ЉубомирБандовић
јетумачиоликИлијеЧворовића,чове

какојиживииделујепосвометичкомпринципу,акојиму
говоридајесвесупротноодоногаштоизгледадајесте;њего
васупругаДаницаЧворовићбила јеНелаМихаиловић,бра
таЂуру,односносеструблизнакињуигралајеДушанкаГлид
Стојановић, ћерку Соњу Катарина Марковић, улогу подста
нара Петра Јаковљевића дочарао је Милутин Милошевић, а
РадиоспикеркеВањаМилачић.

Р.П.Н.

ОДР ЖАН NEW ПАТРО НАТ

Међународни Патронат Хартефактове платформе NEW
одржан је у суботу 23. фебруара. NEW Патронат, орга

низован у сарадњи са Народним позориштем и управницом
ИваномВујић,имаза
циљдаподржисавре
менодрамскоствара
лаштво и савремене
драмске ауторе, пре
водилаштво, размену
иочувањеинтегрите
та слободе драмских
аутора данас у Евро

пи.ЧлановиПатронатаодлучилисудаћерадитинадефинисању
иструктурибудућегфестивалакојићеод2020.године,заснован
нанаслеђубонскогивисбаденскогбијенала,битиорганизован
уБеограду.НаскупууБеоградуборавиојеугледнипозоришни
редитељМанфредБајлхарциводећиевропскидрамскиумет
ници.ПатронатјеувидеонеопходностнастављањапраксеБона
и Висбадена где се у последњих 30 година одржавало бијена
ле Нове европске драме, те проналазак адекватне форме која
ћеоствариватитециљеве.БудућифестивалуБеограду,утом
смислу,морадапоседујеиинфраструктуру,јерје,какосујед
ногласнозакључили,веомаважнонаставитисаидејомрушења
зидовакојипоследњихгодинаничуумногимделовимаЕвропе.

Р.П.Н.
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Музеј Народног позоришта у Београду. Tел: 328 44 73

МАРТ 2019.
ИЗЛОЖБЕ

• ПРВА ПОСТАВКА
аутор Зорица Јанковић

• ИЗЛОЖБА 
Радомир Вучић – незаборавни Принц

(поводом 10 година од смрти)
аутор Милена Јауковић 

(Изложба остварена у сарадњи са Музејом позоришне уметности Србије)
Галоти,којајеизве
денанаВеликојсце
ни Народног позо
ришта2002.године“,
истакла је Ивана
Вујић.

Она је најави
ла да је почетак
реализације Спо
разума између две
Kуће планиран за
мај месец ове годи
не.Наиме,уоквиру
тога, Дојчес театар
ће гостовати у Народном позори
штусакомадом„Kаосвеслободне
девојке“,потекстуТањеШљивар,у
режији Заломе Дастмалчи. Иначе,
ова представа, која је премијерно
изведена15.априлапрошлегоди
не,наишлајенавеомадобарпри
јем не само код немачке публике,
већикодстручнекритике.

Дојчес театар, чувено немачко
позориште,основаноје1850.годи
неподназивом„ФридрихВилхелм
Градскопозориште“.

Тадашња Велика сцена прво
битно је изграђена за потребе
опере,а33годинекасније,Адолф
Ларанж и удружење тадашњих
најпознатијих немачких глумаца,
у истој згради, оснивају Немачко
позориште,односноДојчестеатар.

Њихов циљ је био да станов
нициБерлинадобијупозориштеу
којем ће бити извођена врхунска
деланемачкедраматургије.

Убурнојивеомабогатојисто
ријиовогпозоришта,свакакотре

баиздвојитидајенасцениДојчес
театра, 11. јануара 1949. године,
праизведенчувеникомадједногод
најзначајнијихнемачкихдрамских

писаца Бертолта Брехта „Мајка
Храброст и њена деца“, а наслов
ну улогу играла је славна глумица
ХеленаВајгел.

НасцениДојчестеатраупери
оду после Другог светског рата,

извођена су дела
великих немачих и
светских драмских
писаца.

На почетку
претпоследње деце
није 20. века, од
1981. до 1983. годи
неизвршенајеком
плетна реконструк
цијазградетеатра.

Веома значај
период у историји
Дојчес театра везан

језадобаод1984.до1991.године
када су се на репертоару налазила
дела совјетских и источнонемач
ких драмских аутора, а режирала
су их најпознатија имена попут
Франка Kасторфа, Фрида Золтера,
ТомасаЛангхофа...

Тих година, и славни писац
Хајнер Милер режира три сво
јакомадаодкојих јенајпознатији
„Хамлетмашина“.

Дојчес театар је 2004. и 2008.
године проглашен за најбоље
немачкопозориште.

Од 2009. године, креативни
слоган, који је осмислио господин
УлрихKуон,гласи:„Безауторанема
позоришта. Без текста нема игре.
Безпровокацијенемаактуелности“.

Снажаниаутентичанредитељ
ски рукопис, савремени комади
младихнемачкихдрамскихаутора
ијакансамблпредстављајуокосни
цу уметничког концепта господи
наKуона.

М.Безбрадица

нашојкомуникацијисасветом
МЕЂУ СОБ НОЈ САРАД ЊИ СА ДОЈ ЧЕС ТЕА ТРОМ ИЗ БЕР ЛИ НА

СЕЋА ЊЕ НА ТРА ГИЧ НО ПРЕ МИ НУ ЛОГ ДРА ГА НА МАК СИ МО ВИ ЋА

Oсудасвакеврстенасиља

Узнаксећањана
трагично пре
минулог глум
ца Народног
позоришта у

Београду, Драгана Макси
мовићаМаксу,учетвртак,7.
фебруаранањеговрођендан,
в.д. директорка Драме Тања
Шљивар, у друштву извр
шне директорке Национал
ног театра Јасмине Зотовић,
положилајевенацнаспоменпло
чунаЗеленомвенцу.

Уизјавизамедије,Шљиварје
казаладаНароднопозориштевећ
годинамаодабирадасебашнадан
кадајеМаксимовићрођен,анена
данкадајепреминуо,нитинадан
када је  претучен, обележи његов
живот, његова велика каријера
као и уметнички допринос који
је дао југословенском и српском
позориштуифилму.

ОнајеподсетиладајеМакси
мовић изгубио живот три дана

пресвогрођендана„натакостра
шанначин“иуказаладакаодру
штвоморамооштродаосуђујемо
свакуврстунасиља.

Споменплоча је постављена
на месту где је некадашњи првак
Драме Националног театра бру
талнопретученуноћиизмеђу17.
на 18. новембар 2000. године од
страненасилника.

После два и по месеца, 4.
фебруара 2001. године, признати
драмски уметник је, у болници,
подлегаоповредама.

Максимовић је рођен
7. фебруара 1949. године у
Подујеву.

Токомкаријереостварио
јевишеод60улогаупозори
шту,нафилмуителевизији.

У Националном теа
тру у Београду дебитовао је
1971. године ролом Војни
ка у представи „Мајка Хра
бростињенадеца“,апотом
је остварио низ веома запа

женихулога.
Играо јеубројнимтелевизиј

скимсеријамаифилмовима.
Максимовић је био једини

српски глумац који је сарађи
вао са једним од најпризнатијих
светских позоришних редитеља
и теоретичара Питером Бруком.
Уњеговојдрами„Сусретисаизу
зетним људима“, из 1979. године,
маестрално је одиграо улогу јер
менскогфилозофаимистикаГур
ђијева.

М.Б.

ПОВРА ТАК ПЕТРА БОЖО ВИ ЋА

Улогом Ахмеда у драми „Хасанагиница” Љубомира
Симовића, бард српског глумишта Петар Божовић,

вратиосенасценуНародногпозориштапослепаузеоддве
иподеценије.Kултнапредстава,урежијиЈагошаМаркови
ћа,изведенаје2.фебру
ара на Сцени „Раша
Плаовић”, а у помену
тојроли,Божовићћеи
убудуће играти уместо
ПредрагаЕјдуса,којије
преминуо крајем сеп
тембра прошле годи
не.Публикаупрепуној
салинаградилајеБожо
вића, као и све глумце,
бурнимаплаузомиузвицима„браво”.Истовремено,уједном
тренутку,заједносагледаоцима,признатогдрамскогумет
никанапоклонусу,узнакдобродошлице,аплаузомпоздра
вилеињеговеколегиницеиколегеизансамбла.УСимови
ћевојверзији„Хасанагинице“,славнебаладезаписане1774.
године,отужнојсудбиниженетурскогаге,насловнуулогу
тумачиВањаЕјдус,ХасанагајеНенадСтојменовић,ауподе
лисуиРадмилаЖивковић(МајкаХасанагина),Александар
Срећковић(БегПинторовић),АлександраНиколић(Мајка
Пинторовића),ДаркоТомовић(ЕфендијаЈусуф),ИванИва
нов (Аскер Суљо), Бојан Kривокапић (Аскер Хусо) и Сте
фанБузуровић(Муса).Божовић јебиосталничланДраме
Народног позоришта од 1. септембра 1984. до 1. фебруара
1994.године,иутомпериоду,играојеупетпредставаукоји
мајеоствариовеомазапаженеулоге.

Р.П.Н.

УРУ ЧЕ НЕ НАГРА ДЕ „МУЗИ КА КЛА СИ КА“

Награде ревије „Музика кла
сика” за 2018. годину, које

се додељују осми пут, уручене су
недавноуМузејуНародногпозо
ришта у Београду, а међу лау
реатима су Бисерка Цвејић и
Јасмина Трумбеташ Петровић.
Госпођа Цвејић, некадашња
првакињаОпереНародногпозоришта
уБеограду(19511961)добилајеНаграду„Музикакласика”
заизузетандоприносуметничкојмузициу2018. години,а
првакињаОпереНационалногтеатраиактуелнадиректорка
тогансамбла,сопранЈасминаТрумбеташПетровићНагра
ду„Музикакласика”занајбољегженскогизвођача.Уместо
БисеркеЦвејићнаградујепреузелањенарођакаБранка,док
је у име Јасмине Трумбеташ Петровић признање примио
њенсин.

Р.П.Н.

аграде ревије „Музика кла
сика” за 2018. годину, које

се додељују осми пут, уручене су
недавноуМузејуНародногпозо
ришта у Београду, а међу лау
реатима су Бисерка Цвејић и

првакињаОпереНародногпозоришта
уБеограду(19511961)добилајеНаграду„Музикакласика”

ОТВОРЕНА ВРАТА
23. 3| 12.00

ЧИТАЛИШТЕ–ПОЗОРИШТЕ 
25. 3| 19.30 
Бранислав Нушић, ПРИПОВЕТКЕ ЈЕДНОГ КАПЛАРА, 
у извођењу драмског уметника Зорана Ћосића и 
Нине Ћосић (обоа)

ПРЕДСТАВЉАМО МЛАДЕ
26. 3 | 18.00
Концерт Одсека за клавир
МШ „Коста Манојловић“
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После 112 режија
урађених у срп
ским и театрима
у региону, за које
је добио и бројне

награде,признатисрпскиредитељ
Југ Радивојевић, први пут у сво
јој богатој и успешној каријери
поставићеједнооперскодело,ито
усвомматичномНародномпозо
ришту. Реч је о „Kоштани“ Петра
Kоњовића,премаистоименојдра
ми Боре Станковића, чија је пре
мијера,поддиригентскомуправом
АнеЗоранеБрајовић,планираназа
8.јуннаВеликојсцени.

zz Станzкоzвиzћеzваz„Kоштzана”,zкаоz
ремек-делоzсрпzскеzкњиzжевzно-
сти,zнеzпредzстаzвљаzсамоzкомадz
саzпеваzњемzиzрасzкоzшномzсли-
комz фолzклоzраz саz југаz Србиzје,z
већzиzснаzжнуzдраzмуzтраzгичzнихz
људzскихz судzбиzна,z слиzкаz поје-
диzначzнеz патzњеz иz колекzтивzнеz
несреzће.z Штаz ћеz битиz уz фоку-
суz вашегz редиzтељzскогz читаzњаz
истоzиzмеzнеzопеzреzчувеzногzсрп-
скогzкомzпоzзиzтоzра,zчијеzсеzства-
раzлаzштвоz надоzвеzзуzјеz наz реа-
лиzзамz Модеzстаz Мусоргzског,z
Алекzсанzдраz Бороzдиzна,z Леоzшаz
Јанаzчеzка,zалиzиzоцаzнациzоzнал-
неz музиzкеz уz Србиzји,z Стеzваzнаz
СтоzјаzноzвиzћаzМокрањzца?z
Уфокусујепресвегамојаодго

ворност.Радећидраму„Kоштана”
итодвапута(ЈДПиШабачкопозо
риште)моја јеобавезабилатума
чењеБореСтанковића.Овогапута,
уопери,задатакјеудвострученуз
генијалногписца,бавимсеигени
јалним композитором Петром
Kоњовићем. Та компатибилност
KоњовићаиСтанковићајекосмич
ка.Темомисадржајемстворилису
вероватно једно од најзначајнијих
уметничкихделауСрба.Иштаби,
утомслучају,биомојфокусосим
нададаненарушимтухармонију.
Верујемдасмосвизаједнодорасли
овомизазову.Даможеморазумети
сву слојевитост приче и компози
ције.Асуштинајетакоједностав
нажељазаживотом,залепотом,
засвимживотнимсоковима,жеља
да поседујемо лепоту живота... а
драманастајеоногтренакадасхва
тамода јенеможемопоседовати.
Ондапостајемосурови,зли,наопа
киидеструктивни.Тада,оношто
није наше, желимо да уништимо,
поништимо,убијемо.

zz Kоњовићz јеz једzномz приzлиzкомz
изјаzвиоz даz гаz Станzкоzвиzће-
војz реаzлиzстичzнојz драzмиz нијеz
приzвуzклоz самоz фолzклорzноz
обеzлежzјеz текzста,z каоz иz могућ-
ностzкориzшћеzњаzиzизвлаzчеzњаz
латентzнихzкваzлиzтеzтаzизzлокал-
ногz народzногz мелоzса,z већz иz
основzниz емоzциzоzналzниz тонz

драzмеz којиz јеz израzженz уz суко-
буz страzстиz уz „жалу”z заz млаzдо-
шћуzиzрадоzстиzма,zиzуzзаноzсуzзаz
песмомzиzлепоzтом.zШтаzјеzвас,z
каоz редиzтеzља,z којиz првиz путz
режиzраz опеzру,z посебzноz при-
вуzклоz Kоњовићевомz виђеzњуz
тогzделаzтранzспоzноzваzномzкрозz
либреzтоzиzмузиzку?
Вечитајеборбаучовекуизмеђу

добраизла.Човекбирасвојначин
живота.ЧовексеприклањаАнђе
луилиЂаволу.Човекпомажеили
одмаже, гради или разара. Све је
то питање одлуке. И вере. Зато се
„Kоштана” и дешава на Ускрс, на
тајСветидан,кадасеразуме,пре
испитује,прашта,кадаљубавпред
води и када човек постаје свестан
универзума. Човек живи у мраку
или светлу, сам креира свој амби
јент.ХаџиТоминаилиМиткетова
филозофијаживота.Строгоизап
тивено или ромски ирационално.
Мукилипесмауживотуукомеје,
какоБоракаже„долетврдоагоре
високо”. Шта човек хоће од свог
живота?

zz „Kоштzана”,zклаzсикzнашеzлите-
рарzнеz иz позоzриzшнеz баштиzне,z
саz којимz стеz иz диплоzмиzра-
лиz режиzјуz наz ФДУ,z постаzлаz јеz
метаzфоzраz несрећzнеz лепоzтеz иz
љубаzви,z слатzкогz иz сетzногz дер-
та…z Kоz јеz иz какваz јеz данасz таz
ватреzнаz иz лепаz Циганzчиzца,z
враzњанzскаz Kармен,z одноzсноz
насловzнаz јунаzкиzњаz овеz опеzреz
уzтриzчина?
Она је симбол,магија...Она је

покретач.Готовонестварна.Дали
је она само привиђење које буди
човековрацио,несамострастпре
ма животу или „жал за младост”?
KоштанаједанасистакаоиKошт
ана1900.годинекадајепремијерно
изведена,каоиштоћебити2100
те. Остаће заувек симбол чежње,

После паузе од
пуних шест
деценија, опера
Петра Kоњовића
„Kоштана“ уско

ро ће (8. јун) поново постати
саставнидеоредовногрепертоара
Великесцене.Бићетопетапостав
ка ове најпопуларније домаће
опере у Народном позоришту,
својевремено извођене на свим
сценама некадашње Југославије,
алиинанекимевропским.

Праизвођење „Kоштане“ –
опере у пет слика, према истои
менојдрамскојпричиБореСтан
ковића и народној поезији, за
којујеKоњовићнаписаоилибре
то, одржано је 16. априла 1931.
године у Загребу, а нешто више
од месец дана касније, 27. маја,
првипутпостављенајеуНарод
ном позоришту у Београду.
Дириговао је Иван Брезовшек,
режија је била поверена Јосипу
Kулунџићу, а у сценографији и
костимимаСтаниславаБеложан
ског, улоге су остварили Блан
ка Kезер (Kоштана), Александар
Трифуновић (Хаџи Тома), Евге
нија Пинтеровић (Kата), Живо
јин Томић (Стојан), Надежда
Стајић(Стана),ДрагутинПетро
вић (Арса), Љубица Свилигој

(Васка), Милан Пихлер (Мит
ке), Станоје Јанковић (Гркљан),
Меланија Бугариновић (Салче),
Божидар Митровић (Марко),
Аница Врхунац (Магда), Јеле
на Николић (Софка), Виргинија
Старицка(Kоца)...

Kритика је веома лепо при
хватила ову представу која је

имала 31 извођење, а последњи
путбилајенарепертоару2.окто
бра1936.године.

Наредна поставка урађена је
непосредноуочиДругогсветског
рата, 29. маја 1940. године, под
диригентском управом Ловра
Матачића и у режији Мирка
Полића.Сценографијује,такође,

урадио Станислав Беложански,
костиме Владимир Жедрински,
акореографијуАнатолијЖуков
ски.

Kритика је забележила (како
је наведено у књизи „Kоштана
– први век на сцени Народног
позоришта“ коју је приредила
Јелица Стевановић) да је опе
ра била изведена „у својој боји
и типичности“, нарочито захва
љујући извођачима. У насловној
улози Злата Ђунђенац је била
сугестивна,темпераментна,стра
сна,донелајенасценудухиизра
зиту емотивност, Милорад Јова
новић је у улози Хаџи Томе био
„магистралан“, Пихлер је успе
шнодочараоМиткетову„жалза
младост“,док јеЕвгенијаПинте
ровићбилаизврснауулозиKате.

Представа је изведена све
га шест пута, а последњи пут, у
ратомпрекинутојсезони1940/41,
билајенарепертоару23.октобра.

Деценијукасније,8.маја1950.
године,одржана јетрећапреми
јера Kоњовићеве „Kоштане“ у
Народном позоришту. Диригент
јебиоKрешимирБарановић,док
јережију,подругипут,потписао
Јосип Kулунџић. Сценограф је
поново био Станислав Беложан
ски,костимејекреиралаМилица

Бабић, кореографију је поставио
Оскар Хармош, а у подели су
били Валерија Хејбалова (Kошт
ана),ЖаркоЦвејић(ХаџиТома),
Евгенија Пинтеровић (Kата),
Драго Старц (Стојан), Софи
ја Станковић (Стана), Живојин
Милосављевић (Арса), Мира
Kалиновић (Васка), Драгомир

Нинковић (Мит
ке), Петар Обра
довић (Гркљан),
Анка Јелачић
(Салче), Божи
дар Митровић
(Марко), Љубица
Љубичић(Магда),
Маргита Михлер
(Софка), Јованка
Јокић(Kоца)...

Познати ком
позиторимузико
лог Никола Хер
цигоњаоцениоје,
између осталог,
да је „сам оквир
режије интере
сантан, пун коло
рита и у целини
и у детаљима...“,
док је критичар
Рашко В. Јовано
вић приметио да
је за сјајну глуму
свихактерауовој
представи заслу
жан редитељски
поступак.

Представа је
одиграна 13 пута, а задње изво
ђење било је 25. децембра 1952.
године.

Последња, четврта поставка
овеопереуНародномпозоришту
урађенаје19.октобра1959.годи
не.Премијера,поново,поддири
гентском управом Kрешимира
Барановића и у режији Јосипа
Kулунџића, одржана је у част
ДанаослобођењаБеограда.

У сценографији, коју је по
четврти пут урадио Станислав
Беложански, костимима Мили
це Бабић и кореографији Мире
Сањине, наступили су Валери
ја Хејбалова (Kоштана), Жарко
Цвејић (Хаџи Тома), Меланија
Бугариновић (Kата), Драго Ста
рц (Стојан), Софија Станковић
(Стана),ЖивојинМилосављевић
(Арса),ЉубицаВрсајков(Васка),
Мирослав Чангаловић (Митке),
ПетарОбрадовић(Гркљан),Анка
Јелачић (Салче), Илија Глигори
јевић(Марко),ЉубицаЉубичић
(Магда),АницаЈелинек(Софка),
ЈованкаМаринковић(Kоца)...

Представа је изведена само
осам пута, а у оквиру тога, ваља
подсетитидајеуспешноодиграна
на гостовању у Варшави, почет
комсептембра1960.године.

М.Б.

ОПЕ РА „KОШТАНА“, ПОСЛЕ 60 ГОДИ НА, ПОНО ВО НА РЕПЕР ТО А РУ 

Устрепталадрамскапоема

ОпераПетраKоњовића
Kоштана „лирски

устрептала драмска пое
ма неиживљене љубав
не страсти“ у којој је
„локални колорит врањ
ског амбијента дат у јар
ким бојама стилизоване
народне попевке и у широ
коразвијенимживописним
народним играма“, а „жеђ
за животом и жаљење за
младошћу, пропуштено
крозпсихубалканскогчове
ка и означено као „севдах“
и „жал за младост“ доби
ло изванредно суптилан
и психолошки нијансиран
музичкиизраз“,иданассе,
послевишеодосамдецени
јапослепрвогприказивања
у Народном позоришту у
Београду, када је оцењено
да је то „датум у нашој
културнојисторији“–сма
траврхунцемуразвојусрп
скеопере.
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лепоте,сете,пожуде,недосањаног,
жалазамладошћуалиипровока
ције која у човеку изазива гнев,
срџбу,злобу,мржњу...

zz Уz „Kоштzани“z сеz сукоzбљаzваzјуz
двеz страzнеz живоzтаz иz дваz ста-
ваz преzмаz живоzту.z Уz једzномz
сеz гушиz млаzдост,z униzштаzваz
љубав,z животz чиниz проzзаzич-
нимz иz праzзним,z аz уz друzгом,z
животz јеz испуzњенz радоzстиzмаz
иzстраzстиzма,zужиzваzњемzиzопу-
штаzњем.z Гдеz суz иz какоz данасz
уz свеzмуz томеz бивzствуzјуz једанz
Хаџи-Тома,z Арса,z Стоzјан,z
Митzке...?
ХаџиТомајеједанод„најдрам

скијих” ликова наше литературе.
Његовдрамскизаокретјевеликии
чудесан.Миткејепесникнашедра
ме,аСтојанизгубљенојагње,како
јенекадсвираоБакијаБакић.Арса
јебиоиостаопредставниквласти,
увек оне једнако исте шта год ми
мислили да ће свака следећа бити
другачија. То су они. Исти они, и
некадисад.Свакозатворенусвоју
капсулу.Свењиховеразличитости
постају сличности оног момента
кадаихKоштана„пробуди”.

zz РођеzниzстеzуzБеоzграzду,zалиzстеz
одраzслиz уz Враzњу,z граzдуz гдеz
сеz радzњаz иz дешаzва.z Kоликоz
вамzтаzчињеzниzца,zнаzизвеzстанz
начин,z предzстаzвљаz олакzшаzва-
јуzћуz околzностz даz јошz једzном,z
алиz уz форzмиz опеzре,z доz некихz
најzситzниzјихz детаzљаz поноzвоz
проzникzнеzтеz уz сржz одноzсаz иz
начиzнаz живоzтаz тихz људиz саz
„јужнеzпруzге“?
Ја сам одрастао у дворишту

родне куће Боре Станковића, и у
улицињеговебабаЗлатекојага је
очувала. Рано је остао без роди
теља. Проходао сам у врањском
позориштуБориногимена.Kрстио

се на сцени Бориног позоришта.
ЧитајућиБоринепричетрагаосам
засокацимаићошковимаукојеје
онсмештаосвојејунаке.Честосам
саврхаградаизМарковогкалетау
коме јеживелаБоринаБиљарица,
попут ње „гледао ноћу град како
светли”.Али,светонијегаранција

да сам до краја проникао у дуби
ну Борине литературе нити да ће
све то утицати на квалитет наше
изведбе Kоњовићеве и Борине
„Kоштане”.

МикојанБезбрадица
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Уподели су Софи
ја Пижурица/ Сања

Кекрез/ Евгенија Јеремић, к.
г./ Александра Јовановић/
МинаГлигорић(Коштана),
Ненад Јаковљевић/ Драго
љуб Бајић/ Небојша Бабић
к.г. (Хаџи Тома), Наташа
ЈовићТривић/ЈеленаВлахо
вић/ Дубравка Филиповић
(Ката),ДејанМаксимовић/
Стеван Каранац/ Марко
Живковић(Стојан),Мари
ја Јелић/ Биљана Јовановић
(Стана), Дарко Ђорђевић/
Марко Живковић/ Стеван
Каранац/ Синиша Радин
(Арса), Наташа Рашић/
Свјетлана Ђокић/ Тијана
Цветковић/ Тамара Нике
зић(Васка),МиодрагД.Јова
новић/ Вук Зекић (Митке),
Страхиња Ђокић/ Милан
Обрадовић (Гркљан), Алек
сандра Ангелов/ Жељка
Здјелар/ Тамара Никезић
(Салче), Михаило Шљивић/
МилошМилојевић(Марко),
Дубравка Филиповић/ Ива
на Живадиновић/ Наташа
Рашић (Магда), Катарина
Радовановић/МилицаЛало
шевић(Софка),МинаКовач
Марковић/ Исидора Сте
вановић (Коца), Михаило
Оташевић/ Милан Панић
(Први грађанин), Филип
Вучић/ПавлеЖарков(Дру
гиграђанин),МилошМило
јевић/ Вук Радоњић (Трећи
грађанин), Михаило Шљи
вић/ Милан Обрадовић
(Полицајац),МиланПанић/
МихаилоОташевић(Алил),
Павле Жарков (Цигански
кмет) и глумац Димитрије
Илић (Асан). У представи
ће учествовати Оркестар,
Хор, Балет и Оперски сту
дио Народног позоришта.
Сценографи су Мираш Вук
сановић и Јасна Сараман
дић, костиме ће урадити
Катарина Грчић Николић,
а кореографију Владимир
Логунов.

Међу незаборав
ним тумачи
ма Kоштане,
насловне јуна
киње чувене

опере Петра Kоњовића, свакако
је и примадона Рад
мила Бакочевић. Ту,
како је многи нази
вају,„нашуKармен“,
особу немирне, осе
тљиве и чисте душе
чијајеискренаинај
већаљубавуметност,
први пут је певала
19. јуна 1960. годи
не,поддиргентском
управом Богдана
Бабића, и у режији
ЈосипаKулунџића.

„Сећам се веома
добротогсвогдеби
ја, иако је од њега
прошлоготовошест
деценија“, каже у
разговору за „Позо
ришненовине“,кроз
свој препознатљив
осмех,госпођаБако
чевић и додаје да је
цела представа, као
и њен наступ, „од
почетка, до краја
прошаосјајно“.

„То је, за сада,
последња поставка
теопереуНародном
позоришту,апреми
јера је одржана 19. октобра 1959.
године. Певала сам је на крају те
сезоне, а док сам припремала ту
улогу осећала сам, заиста, велико
задовољство. Интерпретативно
самјеспремаласKоњовићем,кога
памтим као једног дивног старог
господина са брчићима, а који је
становао близу позоришта. Одла
зиласамкодњегакућиисвесмо,
иако сам ту улогу научила још на
акдемији,радилитемељно,тонпо
тон“.

Нашапризнатауметница,која
је током своје дуге и веома успе
шнекаријере,отпевалавишеод60
водећихсопранскихулога,откри
вадајеговорнесегментеспремала
са, у то доба, једним од највећих
српских глумаца – Рашом Плао
вићем.

„Уживала сам радећи са чика
Рашом.Честомијеговориодасе
навеликимсценамачујесамолепа
фразаилепглас,адасеемоцијене
виде.Објашњаваомиједасуонеу
рукама,односноњиховомпокре
ту“, присећа се наша саговорни
ца и истиче да на свом дебију у
„Kоштани“,мадајебиламлада,са
свега27година,нијеималатрему.

„Иакојеречоједнојзахтевној
и интонативно веома напорној и
сложенојулози,мојатрема,акосе
томожетаконазвати,манифесто

валасе,каоиувек,брзимсагорева
њем. То значи да у току предста
ве увек морам нешто да поједем.
Чим уђем на сцену, мене води
музика,такода ја,тогнекогдрх
тањаистраха,којивеоманегатив

номожедаутиченапевача,никад
нисам ни имала. Ма, одувек сам
волела да певам, од малих ногу.
Свој први концерт сам имала са
петгодина“,подсећанашауваже
на примадона и наглашава да јој
је све у овој опери веома блиско,
упркос томе што је Гуча, где је
рођена,далекоодВрања.

„СветепесмеизKоштанесусе
певале.И ја самихзнала.Нарав
но,тонијебилоидентичноономе
какосупеванеународу.Нештоје
другачије,алинесасвим.Радовала
самсенашимпробама.Kујунџић
је био изузетан човек и реди
тељ, диригент Бабић је обожавао
младе певаче... У све своје пробе
уносио је једну ведрину. С друге
стране,ми,колегесолисти,дивно
смосеслагали.Сви,заједно.Нама
уопштенијебилопримарнодасе
билокооднас,не самоу ‘Kошт
ана’,негоикаснијеудругимпред
ставама,истакне.Билонамјеста
лодапредставауспекаоцелина“.

Неколико месеци после успе
шног дебија, госпођа Бакочевић,
заједноса својимколегама,отпу
товалајенаМеђународнутурнеју
Опере и Балета Народног позо
ришта у Пољској. У оквиру ње,
„Kоштана“ је с великим успехом
изведена5.септембра1960.годи
неуВаршави.

Усвомкритичкомосврту,обја
вљеномулисту„TrybinaLudu“под
насловомKоштана,Српсканацио
налнаопера,ЈузефKанскије,између
осталог,написао: „Међуизвођачи
ма највише се истакла лепа и изу

зетно лепим гласом
обдарена Радмила
Бакочевић у наслов
нојулози,затимЖар
ко Цвејић као Хаџи
ТомаиЂорђеЂурђе
вићуулозиМиткета“.
ЊеговколегаЗђислав
Шјерпински иста
као је да је публика
овај,какогајеназвао,
сликовити спектакл,
пун сцена из народ
ног живота, богатих
народних ношњи и
интересантних игара,
наградила аплаузи
мачакинаотвореној
сцени,апосебанути
сак на њега је оста
вило, како је напи
сао, лепо извођење
„Љубавнетуге“иари
је „Жал за изгубље
номмладошћу“.

„Путовали смо
возом до Варша
ве. Скупљали смо
се, најчешће, сви у
једном купеу и, ско
ро, све време смо се
шалили, смејали...

Представа је прошла одлично.
Добили смо овације. ‘Kоштана’
је рађена темељно и успех није
могаодаизостане.Овојеиграчка
илиштобинекиреклишпилопе
ра,као‘Травијата’или‘Севиљски
берберин’“.

Упркос свему томе, иако се
радилопреданоивеомаозбиљно,
представаје,нажалост,ималасве
га осам извођења. Радмила Бако
чевић каже да ни дан данас није
сигурна зашто је „Kоштана“ ски
нутасрепертоара.

„Свакоизвођењебилојеуспе
шно и увек пред пуном салом.
Лично мислим да би представа
многодужеживеладајеKоњовић
послушаосаветОскараДанонада
‘Чочек’буденасамомкрајупред
ставе.Тојевеомајакасценаукојој
Митке испраћа Kоштану. Испра
ћајујесаигром,песмом,дајојдају
снагудаштолакшенапустидота
дашњи начин живота… Овако...
Штадавамкажем...Штета...Тре
баданегујемоичувамотуоперу.
Она је наше национално, српско
благо“,поручила јегоспођаБако
чевић, уз напомену да је волела
свеаријеиз„Kоштане“,апосебно
„Џанум на сред села“ чији је део,
на маестралан начин, и запевала
накрајуразговора.

МикојанБезбрадица

РАЗ ГО ВОР С ПОВО ДОМ | ПРИ МА ДО НА РАД МИ ЛА БАKОЧЕВИЋ

„Kоштана“јесрпскоблаго



6 ПОЗОРИШНЕ НОВИНЕ ФЕБРУАР/МАРТ 2019.

ствен и непоновљив начин, суве
рено овладавао својим Бахусом,
Вронским, Танкредом, Мандари
ном Вуом, Дон Хозеом, Сергејем,
Ромеом, Бановић Страхињом,
Пер Гинтом, Иваном Царевићем,

Радошем Орловићем, Оцем хра
ма... Један од најзначајнијих тре
нутака у овој блиставој играчкој
каријерипредстављаојенаступна
IIМеђународномтакмичењумла
дихбалетскихуметникауМоскви,
1973. године. Иванка Лукатели и

РадомирВучић,уконкуренцијиод
104играчаизчитавогсвета,ушли
су у други круг овог такмичења,
што је представљало незамислив
успех, какав је овај наш балетски
парпостигаоиуОсаки1978.годи
не,ушавшиуфиналеМеђународ
ногтакмичењабалетскихпарова.

Овладавање оним вештина
макоје једногиграчачинепоузда

ним, несебичним и сналажљивим
партнером, сматра се великим
достигнућем и важном референ
цом у балетској уметности. Радо
мирВучићјебиоврхунскипартнер.
Балерине је пратила његова парт
нерска усредсређеност, партнер
ска пожртвованост и оно, можда,
најважније  партнерска топлина,
каосуштинскипредусловдостиза
ња оне магичне, ничим ухватљиве
сценске „хемије“ дуетних облика.
ЗбогтогасуРадетањеговепартнер
кетоликоволеле,веровалемуиса
њимрадоиграле.Токомсвоједуге
каријере, Радомир Вучић је  играо
са уметницама различитих генера
ција. Највећи број улога и одигра
нихпредставаоствариојесаИван
комЛукатели,ВишњомЂорђевић,
Лидијом Пилипенко, Душицом
ТомићиМилицомБијелић,азатим
и са Јованком Бјегојевић, Душком
Сифниос,ЈеленомШантић,Весном
Лечић, Љиљаном Хмелом, Соњом
Вукићевић, Маријом Јанковић,
Зојом Беголи, Љиљаном Шара
новић, Душком Драгичевић... Из
ових непоновљивих стваралачких
сусретаиинтензивнихуметничких
прожимања,којасуувекостављала
довољноместазаиспољавањесвих
индивидуалних особености сваког
од уметника, настали су неки од
најпоетичнијих, али и најстрастве
нијихиграчкихдијалоганашегкла
сичног и неокласичног балетског
репертоара.

МиленаЈауковић

Радомир Раде Вучић
један је од најцење
нијих, највољенијих
и уметнички најмар
кантнијих балетских

играчауисторијиБалетаНародног
позоришта у Београду. На њего
ву сцену први пут је ступио 1970.
године, тумачећи улогу Арслан
бега у балету „Охридска легенда“.
О великом поверењу које је тада
шњауправа,начелусадиректор
ком Балета Јованком Бјегојевић,
великодушно указала новопридо
шломиграчу,можданајбољесве
дочиподатакдајеРадомирВучић,
након само пар месеци од при
кључивањабеоградскомансамблу,
постаоПринцЗигфридузнамени
тојкореографскојпоставци„Лабу
довогјезера“ДимитријаПарлића.
Ову улогу, која се сматра врхун
цем мушког класичног балетског
репертоара, Радомир Вучић ће
на сцени Народног позоришта
у Београду тумачити у преко 80
представа,чимејеушаоуистори
јуовогтеатра,каоиграчкојијује
одиграодалеконајвећибројпута.

Деловање Радомира Вучића,
каоиграча,нераскидивојеповеза
носаименомнашегнајзначајнијег
кореографа, Димитрија Парлића,
али је током своје играчке кари
јереоствариовеомаупечатљивеи
запаженеулогеиукореографским
делимаВереКостић,ЛидијеПили
пенко,ЖанинШара,МикаелеАта
насиу, Милка Шпаремблека и др.
Случај је тако хтео да су играчки
успониуметничкосазревањеовог
уметника коинцидирали са ства
ралачки динамичном, плодном и
креативноврлонадахнутомфазом
оногпериода,којиуколективном
сећањуостајезабележенкао„злат
нодоба“балетаНародногпозори
шта. На крилима овог стваралач
когимпулсаи,упуномсмислуте

речи–авангардногкореографског
израза, који своје зачетке бележи
срединомпрошлогавека,насцену
се 70тих година постављају дела
најразноврснијегстилскогикоре
ографског уобличења: „Бахус и
Аријадна“,„Птицо,несклапајсво
јакрила“,„АнаКарењина“,„Двобој
Танкреда и Клоринде“, „Симфо
нија Cdur“, „Абраксас“, „Кине
ска прича“, „Кармен“, „Kатарина
Измаилова’77“, „Ромео и Јулија“...
Каснијећедоћии„БановићСтра
хиња“, „Пер Гинт“, „Петрушка“,
„Жар птица“, „Тријумф Афроди
те“,„Охридскалегенда“,„Јелисаве
та“,„СамсониДалила“...Уњимаје
главнеинасловнеулогеиграоРаде
Вучић–надахнуто,сценскимоћно,
посвећено, незаборавно. Па тако,
из сезоне у сезону, он ниже нове
улогеуантологијскимнеокласич
ним кореографским остварењи
ма, најшароликијег интерпрета
тивног дијапазона, истовремено
предано негујући и унапређујући
своју класичну играчку технику,
крозулогеГрофаАлберта,Прин
ца Зигфрида, Базила, Франца. До
оног драгоценог, луцидношћу
прожетог „кључа“ за тумачење
својих карактерно сложених уло
га,укојимајесофистициранопле
нио,какоснагомсвогуметничког
бића, тако и складом и лепотом
своје сценске фигуре, Раде Вучић
је долазио  аутентичним осећајем
за сценски тренутак и непогре
шивим уметничким инстинктом.
Захваљујући томе, он је на једин

У МУЗЕ ЈУ НАРОД НОГ ПОЗО РИ ШТА ОТВО РЕ НА ИЗЛО ЖБА О ЧУВЕ НОМ БАЛЕТ СКОМ ИГРА ЧУ РАДО МИ РУ ВУЧИ ЋУ

НезаборавниПринц,јединственинепоновљив

Од публике и сцене
Народног позоришта

у Београду Радомир Вучић
се опростио 1992. године,
улогом Оца у представи
Васкрсење, у кореографији
његове дугогодишње парт
нерке Лидије Пилипенко.
Чин опраштања био је
потресан. Судећи по дуго
трајним, стајаћим ова
цијама гледалаца и колега,
којимасенијеназираокрај,
било је и више него јасно
да је реч о завршетку јед
не блиставе, незаборавне
и јединствене балетске
каријере, која је оставила
дубоктрагуисторијијуго
словенскогбалетаиНарод
ногпозориштауБеограду.

Изложбу Незаборав
ни Принц, ауторке

Милене Јауковић, која је
отворена прексиноћ, 28.
фебруара,публикаћемоћи
дапогледадосрединемаја,
односно до Ноћи музе
ја. Визуелни идентитет
изложбе и каталога ура
дила је дизајнер Народног
позоришта Јелена Рат
ковић. Поставка, оства
ренаусарадњисаМузејом
позоришне уметности
Србије и Архивом Народ
ногпозоришта,уприличе
на је поводом десет годи
на од смрти Радомира
Вучића.

НекадашњипрвакОпе
ре Народног позо
ришта, чувени срп
ски баритон Никола

Митић, преминуо је 25. јануара у
Београду,у80.години.

Славни уметник, рођен 27.
новембра 1938. године у Нишу,
после завршетка средње школе,
постаојечланХораРТБ,апотомје
уписаоМузичкуакадемију,одсекза
солопевање.Каовеомаперспекти
ван, после првог семестра, постаје
солиста Опере Народног позори

шта,апослегодинудана(1964)њен
најмлађипрвак.Дебитоваојеууло
зиВалентинауГуноовом„Фаусту“.

Убрзо после тога следе позиви
за гостовање у земљи и иностран
ствууАустрији,Француској,Бел
гији,Шпанији,Италији,Немачкој,
Швајцарској,САД,ТурскојиСССР.
Облогпастозноггласа,уједначеног
у целом регистру, музикалан, глу
мачкистабиланиубедљив,Митић
једугогодинабиоједанодводећих
југословенских баритона, а наро
читосеистицаокаотумачглавних
баритонских улога у Вердијевим
операма.Посебноупечатљивекре
ацијеоствариојекаоФигаро,Риго
лето, Луна, Оњегин, Магбет, Јаго,
Никола Шубић Зрињски, Симон
Боканегра...

Митић јеприпадаоонојгру
пи певача који су, поред пре
цизно вокално израђене улоге,
подједнаку пажњу поклањали
сценској интерпретацији. Певао
је са Кабаље, Ричарели, Мофо,
Балтсом, Бергонцијем, Домин

гом,Карерасом,Гедом...
Поред оперског, неговао је и

концертни репертоар. Учествовао
јеуизвођењимавокалнооркестар
ских дела Баха, Бартока, Бритна,
Фореа,Хендла,Стравинског,Бара
новића,Папандопула...

У жељи да помогне младим
певачима, 1992. године, постао је
педагогОперскогстудијаНародног
позориштауБеограду.

Митићјесахрањен30.јануарау
АлејизаслужнихграђананаНовом
гробљууБеограду.Опелојеодржа
ноуцрквиСветогНиколе,узсаслу
жење Хора Народног позоришта
којим је дириговао Ђорђе Стан
ковић.Претога,наВеликојсцени,
одржана је комеморација на којој
суговорилив.д.управницеНарод
ногпозориштаИванаВујић,дирек
тор Музеја Народног позоришта
Драган Стевовић, диригент Дејан
СавићипримадонеРадмилаСми
љанић,МилкаСтојановићиРадми
лаБакочевић.

Р.П.Н.

IN MEMO RI AM

НиколаМитић(1938-2019)
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Као многи наши и
инострани опер
ски уметници друге
половине 20. века
који су равноправ

но неговали оперско и концертно
певање, и Гордана је више од три
деценије била присутна на сцени
и концертном подијуму, сматрају
ћи да без синтезе оперског и кон
цертног певања нема комплетног
вокалногуметника.

Прва концертна искуства у
домену класичне музике стекла
је још као студенткиња Музичке
академије у Београду и најмлађа
солисткиња београдске Опере. Да
суњенипевачкиквалитетивећтада
били заиста импресивни потвр
ђујупрванаградакојуједобилана
VIIЈугословенскомнатјецањумла
дих музичких умјетника у Загребу
(1971)и,нарочито,звањелауреатаи
шестанаградаосвојенанаVМеђу
народномконкурсу„П.И.Чајков
ски”уМоскви(1974),штопрење,
алинидоданасникооднашихмла
дихпевачанијеуспеодаостварина
овом познатом и, свакако, једном
од најзначајнијих и најпрестижни
јихмузичкихконкурсаусвету.

Током своје вишегодишње
концертне каријере Гордана је

суделовала на многим значај
ним музичким фестивалима код
нас и у свету – Дубровачке лет
ње игре, БЕМУС, НОМУС, СВЕ
МУСуСарајеву,НИМУСуНишу,
ОКТОХ у Крагујевцу, Мајске
музичкевечериуСкопљу,Охрид
сколето,Сплитсколето,Бијеналеу
Загребу,нафестивалимауБерлину
(1970), Братислави (1972), Будим
пешти(1975),Атини(1985),каои
уконцертнимдворанамауБеогра
ду (Коларчев народни универзи
тет–циклусиконцерата„Спектар”,
„Музикастарихмајстора”,„Велика

вокалноинструментална дела”),
Москви(„Саластубова”,Конгресна
дворана,1974),Фертоду,Капошва
ру, Сомботељу (Мађарска, 1975),
Загребу („Ватрослав Лисински”,
1975), Љубљани (Глазбени завод,
1976)идругиммузичкимцентри
ма. Ти њени концертни наступи
билисузањуизапубликуистин
скидоживљајииврхунскемузичке
свечаности.

Сарађујући са нашим и ино
страним симфонијским и камер
ним оркестрима , као и са одлич
нимпијанистима,остварилајеоко

девет стотина концерата. Најви
ше јенаступаласаСимфонијским
оркестром Уметничког ансамбла
Дома ЈНА и Академским камер
ниморкестромМузичкеакадемије
изБеограда,повременосаБеоград
ском филхармонијом, Загребач
ком филхармонијом, Македон
ском филхармонијом из Скопља,
СимфонијскиморкестромРТБео
град, Симфонијским оркестром
РТ Загреб, Симфонијским орке
стромРТСарајево,Симфонијским
оркестромРТНовиСад,Нишким
симфонијским оркестром, Камер
ним ансамблом „Pro musica“ из
Београда, Београдским камерним
оркестром, а на Конкурсу „П. И.
Чајковски”исаМосковскомфил
хармонијом. На тим концертима
била је инспиративна и поуздана
сарадница диригентима Оскару
Данону, Живојину Здравковићу,
Младену Јагушту, Ангелу Шуреву,
Младену Башићу, Душану Ско
врану, Ђури Јакшићу, Антонију
Јанигру, Ванчу Чавдарском, Васи
лију Сињајском, Јурију Смирнову
идругима.

Горданин концертни реперто
аробухватаојеораторијуме,мисе,
реквијемеикантатеВивалдија,Ј.С.
Баха, Хајдна, Перголезија, Моцар

та, Бетовена, Малера, Орфа, Бру
чија, Барановића, Вукдраговића,
Прошева и Ковача, најпознатије
сопранске концертне арије Стра
деле, А. Скарлатија, Моцарта,
Керубинија и Вивалдија, арије из
опера Доницетија, Росинија, Вер
дија, Пучинија, Гуноа, Шарпан
тјеа,Моцарта,Глинке,Чајковског,
Дворжака, Коњовића и Готовца,
соло песме Бетовена, Шуберта,
Шумана,Брамса,Волфа,Дебисија,
Шапорина, Чајковског, Рахмањи
нова, као и песме и циклусе песа
мазагласиклавирнашихмузич
ких стваралаца – Маринковића,
Коњовића, П. Крстића, Деспића,
К. Бабића, Бјелинског, З. Јова
новића и других, које је, осим на
концертномподијуму,изводилаи
нарадијуителевизијикоднасиу
иностранству.

Последњи солистички кон
цертни наступ Гордане Јевтовић
Минов био је 23. јануара 2002.
године у Свечаној сали Скупшти
не града Београда, када је одржа
ла још један у низу незаборавних
часоваоуметничкомпевању,због
којихјеосталаупамћенакаоједна
од наших најбољих концертних
певачица.

(наставићесе)

ФЕЉТОНВЛА ДИ МИР ЈОВА НО ВИЋ: ПЕТИ ЧИН - ГОР ДА НА ЈЕВ ТО ВИЋ МИНОВ (8)

Једнаоднашихнајбољихконцертнихпевачица

Народно позори
ште у Београ
ду планира да
р е к о н с т р у и ш е
своју Сликарни

цу, зграду из 19. века на Дорћо
лу, ради очувања наслеђа, као и
бољих услова за рад уметника и
мајстора,алиидобијањапростора
заамбијенталнепредставе.

Овимречима,нанедавноодр
жаној конференцији за новинаре
у поменутом простору, управни
цаИванаВујићобратиласеброј
ним представницима штампаних
и електронских медија изразив
шизахвалностнаподршциВлади

Србије,ресорномминистарствуи
ГрадуБеограду,непрецизирајући
роковереконструкције.

Вујић је објаснила да је реч о
СликарнициНационалногтеатра,
којасеналазинаадресиГундули
ћеввенац50иподсетиладајетај
простор у власништву Народног
позориштајошод1921.године.

„После Првог светског рата
није било једноставно набавља
ти декоре и реквизите из Беча
па је наша Влада донела одлуку
да направи своју радионицу за
прављење декора и реквизита за
Народно позориште. Први сцен
ски сликар на овим простори

ма био је Јован Стоиљковић. Тог
великог уметника, који је 1835.
годинеосликаваокулисезаТеатар

ЈоакимаВујићауKрагујевцу, зва
ли су Молер. Први директор ове
радионице,биојегосподинЈован
Гњелић,изузетнауметничкалич
ност“, истакла је Вујић и додала
да Сликарница, рађена искључи
воцигломидрветом,представља
редак пример преостале архитек
туреиз19.века.

Према њеним речима, након
што би се то јединствено здање
реконстрисало, у њему би ансам
блиДраме,БалетаиОперемоглида
изводенекесвојебудућепројекте.

„Нашажељаједаполако,зна
чи за један одређени временски
период, то обновимо, а потом
би,уовомвеомаинспиративном

простору, покренули нове про
јекте.Kадајеречобалету,сасвим
је сигурно да би ту своје место
нашлоплесно,савременопозори
ште,аштосетичеопере,овдеби
могледасеизводекамернеопере.
Драма би, овде, такође, могла да
има своје представе. Услови јесу
скромни,алискромниусловису,

истовреме
но, и веома
п о т е н т н и .
Јер, кад сте
на нули, ви
сте, заправо,
у великом
плусу“, каза
ла је Ивана
Вујић.

Уоквиру
к о н ф е р е н 
ције, наја
вљене су и

премијере две представе према
делима Боре Станковића  опе
ра „Kоштана“, под диригентском
управом Ане Зоране Брајовић, у
режији Југа Радивојевића (8. јун)
и драме „Нечиста крв“, у режији
МиланаНешковића,обенаВели
којсцени.

Р.П.Н.

ПРЕД СТА ВЉЕН БУДУЋИ НОВИ СЦЕНСKИ ПРО СТОР НАРОД НОГ ПОЗО РИ ШТА „РАДИ О НИ ЦА“, НА ДОР ЋО ЛУ

Јединственоздањезановепројектеипланове

УСликарници, згра
ди магацинског типа

дрвене конструкције, сме
штенесубројнерадионице
потребне за израду позо
ришнедекорације.Тујепре
свегавеликапросторијаза
сликање, величине 20x12
метара, затим вајарско
каширерска, столарска,
машинскостоларска, бра
варска, кројачкотапе
тарска и друге, већ пре
ма потреби, радионице.
Поред сценографа, ту су,
пре свих, сликари, сликар
ски помоћници, вајари,
каширери, молери, фарба
ри,столари,бравари,кро
јачи,тапетари,технички
цртачи и други, сви они
којисупотребнизаизраду
маштовитих, замишље
них, измишљених, ствар
нихиимагинарнихпозори
шнихсликаипростора...
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ИВАНОВ
драма А. П. Чехова

БАЈАДЕРА
балет Лудвига Минкуса

ЧУДО У ШАРГАНУ
драма Љубомира Симовића

ФИГАРОВА ЖЕНИДБА
опера В.А. Моцарта

БОЛИВУД
мјузикл по тексту Маје Пелевић на музику Ање Ђорђевић
ЦАРСТВО МРАКА
драма Лава Н. Толстоја

ГОСТУЈЕ СРПСКО ПОЗОРИШТЕ МАЂАРСКА 
AVALA EXPRESS 20, представа аутора П. Милошевића, Ч. Тамаша и Г. Беремењи

ДВЕСТА ГОДИНА СРПСКОГ ПОЗОРИШТА
изложба фотографија аутора Петра Ластића - Српски институт Будимпешта

МАР МАР

АПР

АПР

ВЕЛИКА ДРАМА
драма Синише Ковачевића

СЕРГЕЈ ПОЛУЊИН НА ВЕЛИКОЈ СЦЕНИ 
НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА - ПОСВЕЋЕЊЕ, балет на музику 
Игора Стравинског, кореограф Јука Оиши, играју Сергеј Полуњин, 
Алексеј Љубимов, Дејан Коларов

МЛАДОСТ И ИСКУСТВО
концерт Музичке школе „Јосип Славенски“
МАРИЈА СТЈУАРТ
драма Фридриха Шилера
ОЖАЛОШЋЕНА ПОРОДИЦА 
комедија Бранислава Нушића
КРАЉИЦА МАРГО
балет на музику Горана Бреговића

КАРМЕН
опера Жоржа Бизеа

ДАМА С КАМЕЛИЈАМА
балет на музику Ђузепа Вердија
ИЗБИРАЧИЦА 
комедија Костe Трифковићa

СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА 
поводом обележавања годишњице погрома на Косову и Метохији 
ЧУДО У ШАРГАНУ
драма Љубомира Симовића
КОПЕЛИЈА
балет Леа Делиба

ДЕРВИШ И СМРТ
Б. М. Михиз / Е. Савин, по роману Меше Селимовића
ДАМА С КАМЕЛИЈАМА
драма Александра Диме Сина

ТРАВИЈАТА, гостује диригент Адриан Морар, Румунија 
опера Ђузепа Вердија

ГОСПОЂА МИНИСТАРКА
комедија Бранислава Нушића

„ДА СЕ НЕ ЗАБОРАВИ“ 
концерт уметничког ансамбла Министарства одбране„Станислав Бинички“
ДОН КИХОТ
балет Лудвига Минкуса

КО ТО ТАМО ПЕВА
балет на музику Вокија Костића
ВЕЛИКА ДРАМА
драма Синише Ковачевића

ИВАНОВ
драма А. П. Чехова
ХЕНРИ ШЕСТИ 
драма Вилијама Шекспира
У СЛАВУ ИЗУЗЕТНИХ
концерт посвећен Живану Сарамандићу

БАЈАДЕРА
балет Лудвига Минкуса

ЖЕНСКИ ОРКЕСТАР
комедија Жана Ануја
ДОБРИ ЧОВЕК
Бранислав Нушић, по тексту дневника, гостује Театар „Балкан нови 
НЕСПОРАЗУМ
драма Албера Камија
МОЈЕ НАГРАДЕ
по роману Т. Бернхарда, ауторски пројекат М. Пелевић / С. Бештић, копродукција

ЖЕНИДБА
комедија Николаја В. Гогоља
ДОСТОЈАНСТВО ФЛАУТЕ
концерт поводом 40 година уметничког рада Братислава Ђурића
ЛАЖА И ПАРАЛАЖА
комедија Јована Стерије Поповића
ВАЖНО ЈЕ ЗВАТИ СЕ ЕРНЕСТ
комедија Оскара Вајлда 

БАЛКАНСКИ ШПИЈУН
драма Душана Ковачевића
ХАСАНАГИНИЦА
драма Љубомира Симовића
ЦАРСТВО МРАКА
драма Лава Н. Толстоја
КАД НЕКО ЗАЗВОНИ, мастер рад Анђеле Рајић и Николе Угриновића 
Факултет савремених уметности

БИЗАРНО 
црна комедија Жељка Хубача
ЖЕНСКИ ОРКЕСТАР
комедија Жана Ануја
СУМЊИВО ЛИЦЕ 
комедија Бранислава Нушића
БАСТИЈЕН И БАСТИЈЕНА 
опера В. А. Моцарта

КОВАЧИ
комедија Милоша Николића

СВЕТСКИ ДАН ПОЕЗИЈЕ „ПЕСНИЧКО ПОДНЕ“ 
поезија савремених српских песника
ФРЕНКИ И ЏОНИ
романтична комедија Т. Мек Нелија, НП у Београду и НП Сомбор

СЕКСУАЛНЕ НЕУРОЗЕ НАШИХ РОДИТЕЉА
драма Лукаса Берфуса
БЕЛА КАФА
комедија Александра Поповића

ГОСТУЈЕ НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ СОМБОР 
САМОУБИЦА, драма Николаја Ердмана
БОЛИВУД
мјузикл по тексту Маје Пелевић на музику Ање Ђорђевић
МАЛИ БРАЧНИ ЗЛOЧИНИ
драма Ерика Е. Шмита

ДЕВЕДЕСЕТЕ
драма Горана Миленковића
КОНЦЕРТ ПОСВЕЋЕН ЂАКОМУ ПУЧИНИЈУ
ARS CREATIVА, проф. Никола Китановски, тенор
КЊИГА ДРУГА
драма Бранислава Нушића  

НАРОДНА ДРАМА
драма Олге Димитријевић
ДОМ БЕРНАРДЕ АЛБЕ 
драма Федерика Гарсије Лорке

ЗЛИ ДУСИ 
Т. М. Ригонат, по роману Ф. М. Достојевског
ВАЖНО ЈЕ ЗВАТИ СЕ ЕРНЕСТ / 100-та представа
комедија Оскара Вајлда 

КАВАЛЕРИЈА РУСТИКАНА
опера Пјетра Маскањија

НАБУКО
опера Ђузепа Вердија

РИГОЛЕТО, гостује Габријела Убавић
опера Ђузепа Вердија 

ТОСКА   
опера Ђакома Пучинија

БАСТИЈЕН И БАСТИЈЕНА 
опера В. А. Моцарта

СЕРГЕЈ ПОЛУЊИН НА ВЕЛИКОЈ СЦЕНИ 
НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА - ПОСВЕЋЕЊЕ, балет на музику 
Игора Стравинског, кореограф Јука Оиши, играју Сергеј Полуњин, 
Алексеј Љубимов, Дејан Коларов

СЕРГЕЈ ПОЛУЊИН НА ВЕЛИКОЈ СЦЕНИ 
НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА - ПОСВЕЋЕЊЕ, балет на музику 
Игора Стравинског, кореограф Јука Оиши, играју Сергеј Полуњин, 
Алексеј Љубимов, Дејан Коларов

ДОДЕЛА НАГРАДЕ „МЕША СЕЛИМОВИЋ“
у организацији Вечерњих новости

ХАЗАРСКИ РЕЧНИК - ЛОВЦИ НА СНОВЕ
балет по мотивима романа Милорада Павића

МАЛИ БРАЧНИ ЗЛOЧИНИ
драма Ерика Е. Шмита

ОПЕРА И ТЕАТАР МАДЛЕНИАНУМ
ХАЗАРСКИ РЕЧНИК - ЛОВЦИ НА СНОВЕ 
балет по мотивима романа Милорада Павића,
копродукција са Опером и театром Мадленианум, у 19.30 часова

21.03.

ГОСТОВАЊА 

БАЛКАНСКИ ШПИЈУН - Фестивал „Театар на раскршћу“, Ниш
БАЛКАНСКИ ШПИЈУН - 48. фестивал „Дани комедије”, Јагодина
ХАСАНАГИНИЦА - Студентски град у Београду

15.03.
25.03.
27.03.


