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ИЗДАЈЕ НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ У БЕОГРАДУ

Пре ми јер на обно ва 
Моцартове интер
ак тив не опер ске 
пред ста ве за децу 
„Басти јен и Басти

је на“, под дири гент ском упра вом 
Сте фа на Зеки ћа, у режи ји Ане Гри
го ро вић, са новим про та го ни сти
ма и дра ма тур шкореди тељ ским 
адап та ци ја ма, одр жа на је 20. мар та 
у под не на Сце ни „Раша Пла о вић”.

У овој јед но чи ној опе ри, изве
де ној пово дом Свет ског дана 
позо ри шта за децу и мла де, а у 
окви ру обе ле жа ва ња седам де се то
го ди шњи це Саве та Евро пе, уло ге су 
оства ри ли Мина Гли го рић (Басти
је на), Сини ша Радин (Басти јен), 
Милош Мило је вић (Колас) и Боја на 
Бам бић (Коли на). Учествовали су и 
чланови Оркестра: Едит Маке дон
ска (Госпо ђа прва вио ли на), Урош 
Јовић (Госпо дин дру га вио ли на), 
Мир ко Црно је вић (Госпо дин вио
ла), Сини ша Јова но вић (Госпо дин 
вио лон че ло), Душко Нена до вић 
(Госпо дин обоа) и Неве на Жив ко
вић (Госпо ђа кла вир).

Оду ше вље на публи ка у пре пу
ној сали, у којој су већи ном била 
деца узра ста до 12 годи на, испра
ти ла је ком плет ну умет нич ку еки
пу, на кра ју ове педе се то ми нут не 
пред ста ве, више ми нут ним бур ним 
ова ци ја ма. 

Ско ро иден тич на реак ци ја гле
да ла ца, тако ђе у рас про да тој сали, 
виђе на је и неко ли ко дана касни је, 
24. мар та, на првој репри зи.

Сце но гра фи ју је кре и ра ла Јасна 
Сара ман дић, а кости ме Ката ри на 
Грчић. 

„Басти јен и Басти је на“ (пре
ми јер но изве де на 15. маја 2016. 
годи не на Сце ни „Раша Пла о вић“) 
је интер ак тив на пред ста ва за децу 

и као јед но од првих Моцар то вих 
опер ских дела иде ал на је за упо зна
ва ње мла де позо ри шне публи ке са 
опе ром. 

Басти јен и Басти је
на игра ју љубав не игре 
које им сми шља Колас, 
а да би про ве ри ли сво
ју љубав кори сте чак и 
дру штве не мре же које 
их под јед на ко збли жа
ва ју и уда ља ва ју. У тој 
игри уче ству је и Коли на 
која са публи ком посма
тра пред ста ву и откри ва 
им тај не опе ре...

Адап та ци ја либре та 
ради при бли жа ва ња запле та деци 
и мла ди ма, као и уба ци ва ње еду ка
тив них дело ва кроз нови лик Коли
не има ју за циљ да на зани мљив 
начин упо зна ју нај мла ђу публи ку 
са овим позо ри шним жан ром. 

Р.П.Н. 

ПРЕ МИ ЈЕР НА ОБНО ВА МОЦАР ТО ВЕ ИНТЕР АК ТИВ НЕ ОПЕР СКЕ ПРЕД СТА ВЕ ЗА ДЕЦУ 

Ова ци је за „Басти је на и Басти је ну“

Интер ак ци ја са публи
ком оди гра ва ла се 

кроз пред ста ву, али и 
након ње, кроз раз го вор са 
ауто ри ма који су моде ри
ра ли чла но ви тима про
јек та „Мали позо ри шни 
екс пер ти“, а који, тако ђе, 
еду ку ју мла де и поку ша ва ју 
да им при бли же овај жанр. 
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СЕЋА ЊА: НЕKАДАШЊА ПРВАKИЊА ДРА МЕ ВЕРА ЧУKИЋ,  СОФKА

Још увек пам тим сва ку

Пре неко ли ко месе
ци, пре ци зни је 5. 
децем бра, навр ши
ло се тач но 43 годи
не од послед ње 

пре ми је ре Стан ко ви ће ве „Нечи сте 
крви“ у Народ ном позо ри шту у 
Бео гра ду. И док број ни љуби те љи 
теа тра, са вели ким нестр пље њем, 
након толи ко вре ме на, ишче ку
ју ново, дру га чи је  позо ри шно 
ишчи та ва ње тог вре лог и буј ног, 
а ипак тако сумор ног све та Боре 
Стан ко ви ћа (пре ми је ра је наја
вље на за 12. април на Вели кој сце
ни, у режи ји Мила на Нешко ви ћа), 
нека да шња прва ки ња Дра ме Вера 
Чукић, у екс клу зив ном раз го во ру 
за „Позо ри шне нови не“, при се
ти ла се неких тре ну та ка веза них 
за ту култ ну пред ста ву, у режи ји 
Гра ди ми ра Мир ко ви ћа, у којој је 
мае страл но тума чи ла лик Соф ке, 
глав ног акте ра при че чију суд би
ну писац пра ти од њених првих 
дево јач ких дана, па све до усах ну
ћа њене сна ге и зга сну ћа изу зет не 
лепо те која ју је кра си ла. 

„Про шло је више од три де
сет годи на отка ко сам оди гра
ла послед њу пред ста ву ‘Нечи сте 
крви’ Боре Стан ко ви ћа. Игра ла 
сам је десет годи на и више од три 
сто ти не пута. Била сам Соф ка у 
Народ ном позо ри шту у Бео гра ду 
и широм наше земље Југо сла ви је, 
па, и ван ње. Сву да је ова пред ста ва 
има ла огро ман успех, и код публи
ке и код кри ти ке“.

Њене речи потвр ђу ју и број
ни новин ски члан ци из тог пери
о да у који ма се о овом нај по зна ти
јем кома ду вели ка на наше кла си ке 
гово ри као о „позо ри шном дога ђа ју 
сезо не” за који су ула зни це „рас про
да те уна пред за мно ге пред ста ве”.   

„Сећам се како се због вели ког 
инте ре со ва ња пред ста ва игра ла 
сва ки дру ги дан, а дога ђа ло се да 
смо је игра ли и два пута днев но. 
Мно го смо и госто ва ли. Госто ва
ње у Загре бу било је три јум фал но. 
Сала ХНKа била је дуп ке пуна. 
Публи ка је седе ла и на поду про ла
за. Апла у зи су пра ти ли сва ку сце ну, 

а на кра ју пред ста ве, која је тра ја ла 
више од чети ри часа, гле да о ци нам 
нису дали да оде мо са сце не пуних 
два де сет мину та. То је био нај ду жи 
апла уз који сам дожи ве ла. Цве ће 
је лете ло са гале ри ја. После су ме 
људи љуби ли, грли ли и чести та ли... 
Слич но се дога ђа ло сву да где смо 
игра ли, од Бања Луке, Ско пља до 
Буку ре шта, Ара да, Kрајове, Теми
шва ра, Будим пе ште... и тако пуних 
десет годи на“.

Kритичар Петар Волк оце нио 
је у „Kњижевним нови на ма” да је 
Вера Чукић  „пло до но сно ство ри ла 
садр жа јан, дра ма ти чан и убе дљив 
лик“, док је његов коле га из „Поли
ти ке“ Муха рем Пер вић кон ста то
вао да њена Софка „лепо и убе дљи
во носи свој дево јач ки глас који се 
дале ко чује”, као и да је „уме ла да 
схва ти и под не се бол који јој дру ги 
нано се“.   

Речи хва ле за госпо ђу Чукић, 
нарав но, није ште део ни наш при
зна ти књи жев ник и позо ри шни 
кри ти чар Жар ко Kоманин који је 
у „Вечер њим ново сти ма“ напи сао 
да је „оства ри ла јед ну од сво јих 
нај бо љих уло га“, али и уствр дио да 
је „и поја вом и глу мом бли ста во 
испу ни ла Соф ки ну тра ги ку, пле
не ћи гле да о це оном пле ме ни том 
глу мач ком стра шћу која ни јед
ног тре нут ка није уле те ла у лажну 
пате ти ку“.  

„Пред ста ву је режи рао и ура
дио адап та ци ју рома на, уз помоћ 
дра ма ти за ци је самог Боре Стан
ко ви ћа, Гра ца Мир ко вић. Игра ли 

су и Kсенија Јова но вић, Цига Јери
нић, Милан Пузић, Мира Бобић, 
Мида Сте фа но вић, Мики Маној
ло вић, Пре драг Ејдус... Kостиме је 
ура ди ла Божа на Јова но вић, сце но
гра фи ју Мио мир Денић, а музику 
Војислав Воки Костић. У сце ни 
Соф ки не свад бе уче ство ва ли су 
Боки Мило ше вић, сви ра ју ћи кла
ри нет, и Бата Грбић који је уда рао 
гоч. Све саме леген де позо ри шта и 
сце не уоп ште. Пред ста ва је пога ђа

На госто ва њу у Загре
бу, након пред ста ве, 

у њену гар де ро бу ушла је 
и, како ју је назва ла, вели
ка глу ми ца Бела Kрлежа. 
„Kлекла је поред сто ли
це на којој сам седе ла, узе
ла моје руке и поче ла да их 
љуби. Пона вља ла је: ‘Хва ла, 
хва ла ти. Kрлежа ће бити 
оча јан што је због боле сти 
ова ко нешто про пу стио.’  
А ја сам се само тру ди ла да 
оста нем иста и не под лег
нем толи ким похва ла ма”. 

У „Радио реви ји”, нови
нар са ини ци ја ли ма 

С.В. обја вио је текст под 
насло вом „Нова Соф
ка – нови успех”, у којем 
је, изме ђу оста лог, напи
сао: „При ре ди ти за сце ну 
један такав роман какав је 
‘Нечи ста крв’, очу ва ти све 
оно бит но Стан ко ви ће
во – био је то ‘ход по жици’ 
који је Мир ко вић са успе
хом при вео кра ју. Нарав но, 
уз све срд ну помоћ глу мач
ког ансам бла који пред во ди 
Вера Чукић у уло зи Соф ке. 
Рећи за њу да је била само 
одлич на, пре ма ло је. Ово је 
њена живот на уло га. На 
сво јим пле ћи ма изне ла је 
јед но тешко бре ме, тран
сфор ми са ла се како до сада 
ника да није, и одшкри ну
ла још јед на вра та свог 
тален та”.

ТРИ НАГРА ДЕ НА „ДАНИ МА КОМЕ ДИ ЈЕ“

На 48. Фести ва лу „Дани 
коме ди је“ у Јаго ди

ни, одр жа ном од 20. до 27. 
мар та, међу лау ре а ти ма су и 
глум ци Нела Миха и ло вић, 
Љубо мир Бан до вић и Милу
тин Мило ше вић који су 
награ ђе ни за уло ге у пред ста
ви „Бал кан ски шпи јун“, по 
тек сту Душа на Кова че ви ћа, 

у режи ји и дра ма тур ги ји Татја не Ман дић Риго нат. За уло гу 
Дани це, Миха и ло ви ће вој је при па ла ста ту е та „Ћуран“ за нај
бо ље глу мач ко оства ре ње, а исто при зна ње, осво јио је и Бан
до вић, за лик Или је Чво ро ви ћа. Мило ше вић је добио Награ
ду „Нико ла Милић“ за нај бо љу епи зод ну уло гу (Под ста нар). 
Пред ста ва је пре ми јер но изве де на 1. окто бра про шле годи не 
на Сце ни „Раша Пла о вић“, а у поде ли су и Душан ка Сто ја но
вић Глид (Ђура, Или ји на сестра бли зна ки ња), Ката ри на Мар
ко вић (Соња Чво ро вић)и Вања Мила чић (Радиоспи кер ка).

Р.П.Н.  

„ДЕКИН“ СНИ МАК СЕДАМ ОПЕ РА

Чуве на лон дон ска музич ка кућа „Дека“ одлу чи ла је да после 
63 годи не, ово га пута,  са ком плет но диги тал но рема сте

ри зо ва ним зву ком, поно во обја ви сним ке опер ских пред ста ва 
у који ма су уче ство ва ли соли сти и Хор Опе ре Народ ног позо
ри шта у Бео гра ду. Реч је о опе ра ма „Борис Году нов“ и „Хован
шчи на“ Моде ста Мусор ског, „Сње гу роч ка“ Нико ла ја Рим ског 
Kорскаова, „Пико ва дама“ и „Евге ни је Оње гин“ Петра Иљи ча 
Чај ков ског, „Kнез Игор“ Алек сан дра Боро ди на и „Иван Суса

њин“ Миха и ла Глин ке којe су 
1955. годи не биле сни мље не 
на маг не то фо ну, са сте ре о
фон ским зву ком. Изво ђе њем 
прве чети ри опе ре дири го вао 
је Kрешимир Бара но вић, а 
оста лим Оскар Данон. Kао 
једи ни раз лог зашто су после 
толи ко годи на поно во обја
вље ни, „Дека“ је наве ла да је 
реч о одлич ним сним ци ма! 
Позна то је да осим „живих“ 
госто ва ња у Евро пи, који ма 

се Опе ра Народ ног позо ри шта про сла вља ла изме ђу 1954. и 
1969. годи не, попу лар но сти је зна тно допри но си ла и сни мље на 
пло ча на којој су биле поме ну те опе ре. Пева но је на руском јези
ку, а сни ма но у Дому кул ту ре „Бра ћа Ста мен ко вић“ под нима
ло лаким усло ви ма, иако је „Дека“ доне ла елек трон ску тех ни ку 
из Лон до на. Упр кос томе, резул тат је био сја јан и 1956. годи не, 
у Пари зу je доде љен Гран при нашој „Хован шчи ни“ као нај
бо ље сни мље ној гра мо фон ској пло чи јед не опе ре у прет ход ној 
годи ни. Та награ да поди гла је инте ре со ва ње и љуби те ља опе ре 
и опер ских струч ња ка, па је наше изво ђе ње „Хован шчи не“ на 
првом госто ва њу Опе ре Народ ног позо ри шта у Пари зу (1956) 
било заи ста зади вљу ју ће. О томе све до чи и пода так да је пари
ско позо ри ште Шан зе ли зе две вече ри заре дом било пре пу но,  а 
опе ру је директ но пре но сио Радио Париз. 

М.Б.  

„ДОСТО ЈАН СТВО ФЛА У ТЕ“

Кон церт „Досто јан ство 
фла у те“, пово дом 40 

годи на умет нич ког рада 
Бра ти сла ва Бра це Ђури ћа, 
дуго го ди шњег соло фла
у ти сте Орке стра Опе ре и 
Бале та Народ ног позо ри
шта у Бео гра ду, одр жан је 
9. мар та на Сце ни „Раша 
Пла о вић“. На про гра му су 
биле ком по зи ци је Јоха на 

Себа сти ја на Баха, Робер та Шума на и Сеза ра Фран ка. Уз сла
вље ни ка, као гошће, насту пи ле су пија нист ки ње Алек сан дра 
Радо са вље вић и Ката ри на ХаџиАнтић Татић.

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

АПРИЛ 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)

реч из те див не представе
У ПОСЛЕД ЊОЈ ПОСТАВ ЦИ „НЕЧИ СТЕ KРВИ“ У НП (1975)

ла потре бу и раз ми шља ња публи ке 
у том вре ме ну, а пошто ва ла је оно 
што је Бора Стан ко вић желео да 
каже овом дра мом”, исти че наша 
саго вор ни ца и под се ћа да јој је 
пре ми је ра „Нечи сте крви“, одр жа
на 5. децем бра 1975. годи не, оста ла 
у сећа њу за цео живот.   

„То је, заи ста, било неза бо
рав но вече. Све чети ри гале ри
је биле су испу ње не гле да о ци ма, 
ста ја ње је, тако ђе, било рас про
да то, а про ла зи закр че ни мла дим 
људи ма жељ ним дома ће кла си ке. 
У петом реду пар те ра седе ле су, 
дошав ши негде из све та, и ћер ке 

Боре Стан ко ви ћа. Биле су обу че не 
у срп ску гра ђан ску ношњу из вре
ме на њихо вог оца. После пред ста
ве држа ле су ме за руке и пла ка ле. 
Тако емо тив ни момен ти низа ли су 

се током свих десет годи на игра ња. 
Увек после пред ста ве дуго нисам 
могла да иза ђем из гар де ро бе јер 
су и коле ге из дру гих позо ри шта, 
пошто ва о ци, нови на ри... узбу ђе ни 
и под сна жним ути ском, дола зи ли 
да ме загр ле и поде ле осе ћа ња“. 

Госпо ђа Чукић откри ва да 
још увек, и дан данас, пам ти сва ку 
рече ни цу из пред ста ве, мизан сцен, 
сва ки поглед парт не ра, као и све 
мисли које су јој, како каже, лете ле 
кроз гла ву.

„Пам тим и то да мој Гор дан, 
ина че моја огром на подр шка, није 
био на пре ми је ри јер је имао вели

ку тре му и 
пла шио се да 
не забо ра вим 
текст. Смо
гао је сна ге 
да ме гле да 
као Соф
ку тек после 
више годи на. 
‘Нечи ста крв’ 
у Гра ци ној 
режи ји била 
је тако чвр
сто поста
вље на да је и 
после мно
го вре ме на 
изво ђе на као 
да је пре ми
је ра. Желим 
да и ова 
нова ‘Нечи
ста крв’ има 
исти успех и 
обе ле жи ово 
вре ме у позо

ри шту као што је она наша успе
ла и обе ле жи ла наше позо ри шно 
вре ме”, пору чу је на кра ју раз го во ра 
наша при зна та драм ска умет ни ца.

Мико јан Без бра ди ца

Вера Чукић је дипло
ми ра ла са десет ком у 

кла си Мате Мило ше ви ћа, 
а у Народ ном позо ри шту, 
током две и по деце ни је, 
оди гра ла је више хиља
да пред ста ва, тума че
ћи глав не уло ге у чуве ним 
кома ди ма вели ког кла сич
ног и савре ме ног репер
то а ра (Шек спир, Моли
јер, Џојс, Сар тр, Ростан, 
Гор ки, Kлодел, Црњан ски, 
Нушић, Бора Стан ко вић, 
Симо вић... дра ма ти за ци
је Досто јев ског, Шоло хо
ва...), док су јој парт не ри 
били нај ве ћи глум ци тог 
раз до бља у режи ја ма нај
бо љих дома ћих и стра них 
реди те ља. Осим Соф ке, 
њене нај зна чај ни је уло
ге су: Хер ми о на, Ана бе
ла, Сили ја, Гру шењ ка, 
Гене ра ли ца Ада, Рок са на, 
Љубов Андре јев на, Васи
ли са Kарповна, Његи на, 
Акси ња Аста хо ва, Дра га 
Машин, Лиза ве та Нико
ла јев на, Естер, Роза ли, 
Мар та... Госто ва ла је на 
више ино стра них сце на 
и широм нека да шње Југо
сла ви је. Упо ре до са позо
ри штем, текла је њена 
бога та филм ска и теле ви
зиј ска кари је ра. Игра ла је у 
више од 20 дома ћих и три 
стра на фил ма, 14 ТВ сери
ја, 50 ТВ дра ма, син хро ни
зо ва ла око 200 црта них 
фил мо ва... За позо ри ште, 
филм и теле ви зи ју доби ла 
је нај ве ће награ де.

КОНЦЕРТ „У СЛА ВУ ИЗУ ЗЕТ НИХ“

Пово дом 80 годи на од рође ња нашег вели ког 
умет ни ка Жива на Сара ман ди ћа 2. апри

ла на Вели кој сце ни, баш на дан њего вог рође
ња, одр жа ће се кон церт на којем ће насту пи ти 
Орке стар и прва ци Опе ре Народ ног позо ри шта 
у Бео гра ду. Сара ман дић је осво јио не само дома
ће, него и свет ске опер ске сце не пева ју ћи нај ве
ће роле басов ског фаха. На тај начин, оста вио 
је вели ки траг не само у нашој, него и свет ској 
опер ској умет но сти и тиме пока зао вели чи ну 
свог опер ског уме ћа. Умет ни ци Народ ног позо
ри шта у Бео гра ду пору чу ју да ће пред сто је ћи 
кон церт пред ста вља ти „само мали знак да не 
сме мо да забо ра ви мо оне који су са нама дели ли опе р ску сце ну и 
који су нас заду жи ли сво јим бес пре кор ним умет нич ким радом“.

Р.П.Н.

„БОЛИ ВУД“  НА 64. СТЕ РИ ЈИ НОМ ПОЗОР ЈУ

Мју зикл „Боли вуд”, по тек сту 
и у режи ји Маје Пеле вић, на 

музи ку Ање Ђор ђе вић, увр штен 
је у зва нич ну селек ци ју 64. Сте ри
ји ног позор ја, које ће ове годи не 
бити одр жа но од 26. маја до 8. јуна. 
Селек тор Све ти слав Јова нов, ода
брао је за Селек ци ју наци о нал не 
дра ме осам пред ста ва које одли ку
је, како је навео, аутен ти чан и истра жи вач ки при ступ про бле
ма ти ци жен ске еман ци па ци је. „Боли вуд“ је пре ми јер но изве ден 
25. маја про шле годи не на Сце ни „Раша Пла о вић“, а у поде ли су 
Милош Ђор ђе вић, Јеле на Ђокић, Дани је ла Угре но вић, Суза на 
Лукић, Павле Јери нић и Боја на Ђура шко вић. 

Р.П.Н.

СТО ТИ ВАЈЛ ДОВ „ЕРНЕСТ“

Коме ди ја „Важно је зва ти се 
Ернест“, по тек сту Оска ра Вајл да 

и у режи ји Нико ле Зави ши ћа, биће 
изве де на у сре ду 3. апри ла на Сце ни 
„Раша Пла о вић“ јуби лар ни сто ти пут. 
У поде ли су Ненад Стој ме но вић (Џон 
Вор тинг), Милош Ђор ђе вић (Алџер
нон Мон криф), Ана ста сиа Ман дић 
(Гвен до лин Фер факс), Сена Ђоро вић 
(Сеси ли Кар дју), Зоран Ћосић (Канон 
Чезебл), Душан ка Сто ја но вић Глид (Леди Брек нел), Соња Кне же
вић (Госпо ђи ца При зма) и Нема ња Кон стан ти но вић (Мери мен /
Лејн). Пред ста ва је пре ми јер но изве де на 14. јану а ра 2012. годи не.

Р.П.Н. 

ЈАВ НИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕ ЛУ ПРЕ СТИ ЖНОГ ПРИ ЗНА ЊА

Награ да „Радо мир Вучић“

Народ но позо ри ште у 
Бео гра ду обја ви ло је 
јав ни позив за доде
лу Награ де „Радо мир 

Вучић“.
Награ да се доде љу је мла дим, 

тален то ва ним балет ским игра чи ма 
до 28. годи не живо та и то за оства
ре не соли стич ке и глав не уло ге из 
репер то а ра Народ ног позо ри шта 
оди гра не на матич ној сце ни, или 
на госто ва њу, од послед њег дана 
фебру а ра 2018. до 1. мар та 2019. 
годи не, који су се издво ји ли по тех
нич ком или глу мач ком ква ли те ту.

Пра во пред ла га ња потен ци јал
них добит ни ка овог пре сти жног 
при зна ња има ју сва прав на лица и 
поје дин ци, позо ри шта, умет нич ка 

удру же ња, уни вер зи те ти, факул те
ти и орга ни за ци је.

Крај њи рок за под но ше ње 
обра зло же не кан ди да ту ре је 25. 
април.

Пред ло зи се доста вља ју 
дирек ци ји Бале та у писа ној фор
ми, лич но или поштом на адре су: 
Народ но позо ри ште, Фран цу ска 
3, 11 000 Бео град.

Награ да „Радо мир Вучић“ 
уста но вље на је 2011. годи не, а 
доса да шњи добит ни ци су Јови ца 
Бего јев, Милош Мари јан, Боја на 
Жега рац, Игор Пастор, Тео до ра 
Спа сић, Татја на Татић и Мар га
ри та Черо му хи на. 

Радо мир Раде Вучић био је 
један од нај це ње ни јих, нај во ље
ни јих и умет нич ки нај мар кант
ни јих балет ских игра ча у исто ри
ји Бале та Народ ног позо ри шта у 
Бео гра ду.

Р.П.Н.

ПРЕДСТАВЉАМО МЛАДЕ
12. 4 | 18.00 Априлске Мастер Арт чаролије, млади таленти Мастер Арт Академије
19. 4 | 18.00 Солистички концерт Марија Ђорђевић, флаута, СМШ „Даворин Јенко“

КОНЦЕРТИ
16. 4 | 18.00 Музика за душу
Мегуми Тешима Калман, виолина | Љиљана Арсеновић, клавир 

20. 4 | 18.00 Иза сцене 
Ирина Скорикова, виолончело | Дејана Бајић, клавир 
22. 4 | 18.00 Ускршњи концерт 
Јелица Ненадовић, виола | William Marcil-Bouchard, гитара 
24. 4 | 18.00 Вече оперских арија 
Сања Косанић, сопран | Стеван Каранац, тенор | Милица Илић, клавир

КОНЦЕРТИ – ФМУ у Музеју 
17. 4 | 18.00 Студенти соло-певања, класа Катарине Јовановић
25. 4 | 18.00 Студенти виолине, класа Маје Јокановић 

ЧИТАЛИШТЕ–ПОЗОРИШТЕ 
18. 4 | 19.30 Бранислав Нушић, ПРИПОВЕТКЕ ЈЕДНОГ КАПЛАРА, 
у извођењу драмског уметника Зорана Ћосића и Нине Ћосић (обоа)

ОТВОРЕНА ВРАТА 20. 4 | 12.00

ДОДЕЛА НАГРАДЕ
25. 4 | 12.00 Свечана додела награде „Терпсихора“
Удружења Професионалних балетских играча, кореографа и балетских педагога Србије
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На Вели кој сце ни 
Народ ног позо
ри шта, 7, 8. и 9. 
мар та оди грао се 
апсо лут ни дога

ђај сезо не када је пред оду ше вље
ном публи ком насту пио Сер геј 
Полу њин, хари зма тич ни балет
ски умет ник. Изве де на је пред ста
ва „Посве ће ње“ у коре о гра фи ји 
Јуке Оиши, умет ни це из Јапа на, 
на музи ку Иго ра Стра вин ског, 
инспи ри са на живо том и ства ра ла
штвом кон тро верз ног балет ског 
умет ни ка Вац ла ва Нижин ског. 

Поред Полу њи на у пред ста ви 
су уче ство ва ли и Алек сеј Љуби
мов, соли ста Москов ског ака
дем ског музич ког теа тра „Ста ни
слав ски и Неми ро вичДан чен ко“ 
и Дејан Kоларов, соли ста Бале та 
Народ ног позо ри шта у Бео гра
ду. Упра во њихо вим насту пом 
поче ла је пред ста ва „Посве ће ње“. 
Надах ну та игра дво ји це изван
ред них умет ни ка одлич но је наја
ви ла Полу њи нов изла зак на сце ну 
који је публи ка са нестр пље њем 
ишче ки ва ла. Љуби мов и Kоларов 
су посве ће но и тех нич ки пре ци
зно пре не ли зами сли коре о граф
ки ње Јуке Оиши. 

А онда је на сце ну иза шао Он 
и пока зао зашто је вели ка зве зда. 
Полу њин није Нижин ски, нити 
је то пору ка пред ста ве. „Посве ће
ње“ гово ри о томе коли ко је тешко 
бити вели ки умет ник, о уну тра
шњој бор би, луди лу. Полу њин је то 
дока зао сва ким 
покре том, гра ци
о зно шћу и ско
ко ви ма по који ма 
је пре по зна тљив 
и прко си зако ни
ма физи ке. Сјај но 
осми шље ни сим
бо ли алу ди ра ју на 
Нижин ског, попут 
дебе лог коноп ца 
који доми ни ра на 
сце ни и ука зу је на 
бор бу умет ни ка са 
демо ни ма, уну тра
шњим кон флик
ти ма и вапа ју за 
сло бо дом и пот пу
ним осло ба ђа њем 
умет нич ког бића. 
Аван гард на музи
ка Стра вин ског и 
мно штво сим бо
ла позна тих само 
добрим позна ва
о ци ма балет ске 
умет но сти нису 
ути ца ли на оне дру ге љуби те ље 
бале та или можда самог Полу њи
на, да са огром ном пажњом пра те 
наступ свог идо ла. 

Инте ре сант на је била струк
ту ра публи ке која је пра ти ла сва 
три изво ђе ња. Све гене ра ци

је, од нај мла ђих, тек тинеј џе ра, 
до ста ри јих, па и оних који су са 
уну ци ма дошли на пред ста ву, 
испра ти ле су са вели ком пажњом 

надах ну ту игру Полу њи на, Љуби
мо ва и Kоларова. Сва три изво ђе
ња пра ти ли су и уче ни ци неко ли ко 
бео град ских балет ских шко ла који 
су на кра ју пред ста ве покло ни ли 
Полу њи ну сво је црте же. Веро ват
но ника да неће забо ра ви ти тре ну

Прва драм ска пре
ми је ра у овој 
годи ни пла ни ра
на је за 12. април 
на Вели кој сце ни, 

а реч је о „Нечи стој крви“ Бори са
ва Стан ко ви ћа. Јед но од њего вих 
нај по зна ти јих дела, режи ра мла ди 
и тален то ва ни Милан Нешко вић, 
док је дра ма ти за ци ју ура ди ла Маја 
Тодо ро вић. 

У поде ли су Јова на Сто јиљ ко
вић к.г.  (Соф ка), Небој ша Дуга
лић (Ефен ди Мита), Ната ша Нин
ко вић (Тодо ра, Соф ки на мај ка), 
Ненад Јездић к.г. (Газда Мар ко), 
Душан ка Сто ја но вић Глид (Ста
на, Мар ко ва жена), Павле Јери
нић (Том ча, Мар ков син, Соф кин 

муж), Зла ти ја Ива но вић (Сто ја, 
Тодо ри на сестра), Љиља на Бла го
је вић (Маг да, слу шки ња), Рад ми ла 
Жив ко вић (Сим ка, „купа чи ца“), 
Тана си је Узу но вић (Арса, Мар ков 
слу га) и Нико ла Вујо вић (Ван ко, 
слу га мута вац). 

У аутор ском тиму су и Моли на 
Удо вич ки Фотез (дра ма тург), др 
Љиља на Мркић Попо вић (сцен
ски говор), Весна Попо вић (сце но
граф), Мари на Вука со вић Меде ни
ца (кости мо граф), Ања Ђор ђе вић 
(ком по зи тор) и Биља на Гргур 
(аси стент кости мо гра фа).

Тодо ро ви ће ва каже да дра ма
ти за ци ја није била баш лак и јед

но ста ван зада так из про стог раз
ло га што  роман сви зна ју, макар 
из лек ти ре, тако да ће и публи ка 
од пред ста ве оче ки ва ти мно го. 

„Из Стан ко ви ће вог рома
на може те да изву че те бар три 
дра ме. Није било лако одлу чи ти 
коју лини ју пра ти ти. Милан и ја 
смо одлу чи ли да је то поро ди ца”, 
откри ва Маја Тодо ро вић.

Пре ми је ра „Нечи сте крви“, 

ујед но ће бити и прва у ман да ту 
нове в.д. дирек тр ке Дра ме Тање 
Шљи вар која откри ва да је овде 
реч о савре ме ном чита њу јед ног 
од нај бо љих рома на срп ске књи
жев но сти. „Ово је жен ска интер
пре та ци ја, а и реди тељ ско чита ње 
је на том тра гу. Има мо изван ред ну 
глу мач ку поде лу која ће доча ра ти 
тему која је и данас акту ел на, а то 
је пита ње патри јар хал не поро ди це, 
како она опста је у дру штву и како 
је дру штво под ри ва, као и пита ње 
могућ но сти еман ци па ци је жене, 
али и сва ког поје дин ца у репре сив
ном систе му”, каже Тања Шљи вар.  

Јова на Сто јиљ ко вић, којој је 
пове ре на уло га Соф ке, твр ди да 
све вре ме има осе ћај да живи свој 
сан, јер ће тума чи ти јед ну од сво јих 
оми ље них јуна ки ња.

„Игра ти Соф ку у Наци о нал ном 
теа тру пред ста вља вели ку одго вор
ност. Осе ћам, заи ста, огром но узбу
ђе ње. Надам се да ћемо све зами
сли реди те ља Нешко ви ћа успе ти 
да пре то чи мо у исти ну на сце ни”, 

иста кла је мла да глу ми ца која ће 
први пут заи гра ти у Народ ном 
позо ри шту у Бео гра ду. 

Нешко вић под се ћа да ће ово 
бити тре ћа драм ска вер зи ја „Нечи
сте крви” у Наци о нал ном теа тру, 
али прва за коју је дра ма ти за ци ју 
напи са ла жена.

„Реч је о вео ма зна чај ном делу 
наше књи жев но сти. Без ика кве 
сум ње има мо нај бо љу жен ску поде

лу које наше глу ми ште може да 
пону ди, одно сно поде лу у којој је 
чак шесторо прва ка Дра ме Народ
ног позо ри шта. У адап та ци ји Маје 
Тодо ро вић, сви јуна ци су задр жа
ли карак те ри сти ке које су има ли и 
код Боре Стан ко ви ћа, али им је дат 
и савре ме ни ‘додир’ кроз говор и 
ситу а ци је у који ма се нала зе“, каже 
Нешко вић. 

Чуве ни комад пра и зве ден је на 
сце ни Народ ног позо ри шта у Бео
гра ду 23. фебру а ра 1933. годи не, у 
режи ји Јоси па Kулунџића и сце но
гра фи ји Ста ни сла ва Бело жан ског. 

У поде ли су били Наде жда 
Ризнић (Соф ка), Добри ца Милу
ти но вић (Ефен ди Мита), Тео до
ра Арсе но вић (Тодо ра, Соф ки на 
мај ка), Душан Раден ко вић (Газда 
Мар ко), Рок сан да Беко вић (Ста на, 
Мар ко ва жена), Воји слав Јова но
вић (Том ча, Мар ков син, Соф кин 
муж)...

Дру га, и за сада послед ња пре
ми је ра у Народ ном позо ри шту 
одр жа на је 5. децем бра 1975. годи не 
у режи ји Гра ди ми ра Мир ко ви ћа. 

На Вели кој сце ни, у сце но гра
фи ји Мио ми ра Дени ћа, кости ми
ма Божа не Јова но вић и на музи ку 
Воји сла ва Воки ја Kостића, уло ге 
су оства ри ли Вера Чукић (Соф ка), 
Милан Пузић (Ефен ди Мита), 
Kсенија Јова но вић (Тодо ра, Соф
ки на мај ка), Бра ни слав Јери нић 
(Газда Мар ко), Мира Бобић (Ста
на, Мар ко ва жена), Пре драг Мики 
Маној ло вић (Том ча)...

Р.П.Н. 

„НЕЧИ СТА КРВ“, ПРВА ДРАМ СКА ПРЕ МИ ЈЕ РА У ОВОЈ ГОДИ НИ

Савре ме ни „додир” кла си ке

Уочи пре ми јер ног изво
ђе ња, 12. апри ла, у 

фоа јеу Дру ге гале ри је, биће 
отво ре на изло жба „Нечи
ста крв и Кошта на на сце
ни Народ ног позо ри шта“. 
Ауто ри изло жбе су Дра ган 
Сте во вић и Дра ги ца Гаће
ша. Постав ка ће бити 
отво ре на до кра ја апри ла. 

ВИШЕ МИ НУТ НЕ СТА ЈА ЋЕ ОВА ЦИ ЈЕ БЕО ГРАД СКЕ ПУБЛИ КЕ ЗА СЛАВ НОГ СВЕТ СКОГ УМЕТ НИ КА 

Полу њин оча рао покло ни ке бале та
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так када су се са  сце не Народ ног 
позо ри шта покло ни ли публи ци 
зајед но са вели ким игра чем. 

Сер геј Полу њин је умет ник 
који раз би ја кон вен ци је и сво
јом, пот пу но, ати пич ном поја
вом руши иди лич ну сли ку о бале
ту. Изу зе тан тале нат пока зао је у 
раном детињ ству. Балет ско обра
зо ва ње запо чео је у Укра ји ни, а 
наста вио у пре сти жној балет ској 
шко ли при Kраљевском бале ту у 
Лон до ну. Насту пао је у нај е лит ни
јим балет ским ком па ни ја ма све та. 
На врхун цу сво је кари је ре одлу чио 
је да напу сти балет зау век. Ипак, то 
се није дого ди ло. Музич ки спот у 
којем је насту пио иза звао је вели ко 
инте ре со ва ње и милон ске пре гле
де. Полу њин је одлу чио да игра и 
даље. Сни мио је и неко ли ко фил
мо ва. 

Некон вен ци о на лан, бун тов ног 
духа, руши мит о бале ту као елит
ној умет но сти. При вла чи пажњу 
и оних који ника да нису гле да
ли балет ске пред ста ве.  Упра во о 
томе је гово рио и у мно го број ним 
интер вју и ма нашим меди ји ма у 
који ма је посеб но исти цао сво ју 
иде ју да се у балет уве ду неки нови 
еле мен ти, одно сно да се он пре се
ли у модер ни је окру же ње, попут 
фести ва ла, фил мо ва или музич ких 
клу бо ва. Тако ђе, сма тра да није 
потреб но уво ди ти нови покрет у 
балет, већ да је нео п ход но да балет 
иза ђе из тра ди ци о нал них окви
ра и гра ни ца. Ово је и сам дока
зао сво јим насту пом на музич ком 
фести ва лу Exit, али и уче шћем у 
спо ту који је при ка зан на отва ра
њу Народ ног музе ја у Бео гра ду. 

У интер вјуу новин ској аген
ци ји Тан југ рекао је: „Јука и ја 
смо ради ли на бале ту ‘Посве ће ње’ 
у Швај цар ској где је Нижин ски 
живео и зани мљи ву сам лек ци ју 
нау чио, лек ци ју о вре ме ну, затво
ре ном кру гу нашег соп стве ног 
живо та, али и кру гу живо та људи 
уоп ште, о они ма који су били пре 
нас и они ма који ће доћи после 
нас“.

Поме ни мо и огром но инте
ре со ва ње јав но сти, елек трон ских 
и штам па них меди ја који су са 
вели ком пажњом изве шта ва ли о 
насту пу Полу њи на у Народ ном 
позо ри шту које је тим пово дом 
дани ма било у цен трал ним медиј
ским изве шта ји ма. Три мар тов ске 
вече ри биле су посеб не по све
му. Народ но позо ри ште сија ло је 
посеб ним сја јем. Огром на гужва 
испред ула за под се ћа ла је на нека 
злат на вре ме на и госто ва ња вели
ких зве зда. Неза пам ће но инте ре
со ва ње вла да ло је од самог тре
нут ка наја ве насту па Полу њи на, 
не само у Бео гра ду, већ и у чита
вој Срби ји, али и реги о ну. Више 
од две хиља де и три ста гле да ла ца 
виде ло је пред ста ву „Посве ће ње“, 
а ми се нада мо да ћемо уско ро 
поно во има ти при ли ку да гле да мо 
вели ког умет ни ка на сце ни Наци
о нал ног теа тра. 

Бран ки ца Kнежевић

На сце ни Народ
ног позо ри шта у 
Бео гра ду, мла да 
и вео ма тален
то ва на глу ми ца 

Суза на Лукић први пут је заи гра ла 
пре шест годи на. Било је то у окто
бру 2013. у црно ху мор ном кома ду 
„Бизар но“ у којем је са вели ким 
успе хом тума чи ла чак три јуна ки
ње  Мину, Ксе
ни ју и Иву. Вео
ма брзо сте кла 
је накло ност не 
само публи ке, 
већ и струч не јав
но сти, а неду го 
после тога, усле
ди ле су уло ге и у 
дру гим пред ста
ва ма. У међу вре
ме ну, поста ла је 
и стал на чла ни ца 
ансам бла Дра
ме. На репер то
а ру сво је матич
не Куће, осим у 
поме ну том насло
ву, вео ма убе дљи
во игра сво је роле и у кома ди ма 
„Родо љуп ци“ (Мил чи ка), „Сира
но“ (Рок са на), „Сум њи во лице“ 
(Мари ца), „Ожа ло шће на поро
ди ца“ (Дани ца) и „Дом Бер нар де 
Албе“ (Аде ла). Њен рас ко шан глу
мач ки тале нат, хари зму и огром ну 
енер ги ју коју ула же у сва ку уло гу, 
недав но је, тач ни је сре ди ном мар
та, при ме тио и тро чла ни струч ни 
жири Награ де „Петар Бани ће вић“ 
(в.д. дирек тор ке Дра ме Тања Шљи
вар, дра ма тург Слав ко Мила но вић, 
глу мац Бојан Кри во ка пић) који је 
одлу чио да то пре сти жно при зна
ње за 2018. годи ну при пад не упра
во нашој саго вор ни ци. Она је осми 
лау ре ат ове награ де, а доби ла ју је 
за уло гу у пред ста ви „Боли вуд“, као 
и за уло ге Дани це у „Ожа ло шће ној 
поро ди ци” и  Аде ле у дра ми „Дом 
Бер нар де Албе”.  

„Сва ка награ да која носи име 
неког глум ца или глу ми це има 
посеб ну тежи ну у одно су на оне 
фести вал ске“, сма тра Суза на у 
интер вјуу за „Позо ри шне нови
не“ и дода је: „Мени награ де нису 
мањ ка ле до сада. Неке су ме мимо
и шле, али мно ге су и дошле. Тру
дим се да им се обра ду јем и да их 
са радо шћу пре дам роди те љи ма 
на чува ње. С дру ге стра не, тру дим 
се и да им не дајем више моћи него 
што оне запра во има ју. Сад, када 
сам одра сла, то је сасвим јед но
став но. Рани је сам мисли ла да ће 
се после неких награ да теле фо ни 
уси ја ти, сва вра та отво ри ти, пла
ни не поме ри ти, небо при бли жи
ти… Шта ћете… мла дост, лудост. 

 z Бани ће вић је један од сим бо ла 
срп ског глу ми шта и умет ник 

који је обе ле жио део исто ри
је Народ ног позо ри шта. По 
чему га Ви посеб но пам ти те?
Петар Бани ће вић је један од 

нај ве ћих глу ма ца које смо има
ли. Важно је и нео п ход но да сла
ви мо успо ме ну на такве људе. 
Нажа лост, нисам има ла ту част 
да делим сце ну са њим, нити да га 
лич но позна јем. Међу тим, њего ви 

сту ден ти наста вља ју ту миси ју, па 
сам на тај начин има ла при ли ку да 
схва тим и сазнам пуно о њего вом 
при сту пу и посве ће но сти овом 
нашем лепом послу.

 z Награ да се доде љу је мла дом 
глум цу или глу ми ци ста ро сне 
доби до 40 годи на живо та, за 
умет нич ко достиг ну ће, висок 
про фе си о на ли зам у послу 
и однос пре ма Народ ном 
позо ри шту. У обра зло же њу 
жири ја, изме ђу оста лог, оце
ње но је да сте у репе р то а ру 
оди гра ном током 2018. годи
не, оства ри ли нај ве ћи број 
уло га у који ма сте пока за ли 
„широк дија па зон глу мач ких 
сред ста ва и савре ме ни сен зи
би ли тет окре нут колек тив ној 
глу мач кој игри”... 
Деси ло се да сам ради ла са 

три, реди те ља, пот пу но дру га
чи јих сен зи би ли те та, у пот пу но 
дру га чи јим поде ла ма, пра ве ћи 
три, већ у ста р ту, пот пу но раз ли

чи то напи са не уло ге. То је сва ка ко 
олак ша ва ју ћа окол ност за пости
за ње раз ли чи то сти у уло га ма. Што 
се тиче окре ну то сти ка колек тив
ној игри, то је пита ње одно са пре
ма послу, дожи вља ја позо ри шта, 
карак те ра и вас пи та ња. Тру дим се 
да ника да не забо ра вим да је пред
ста ва већа од мене, и комад већи 
од моје уло ге.

 z Ваша глу ма могла би да се 
дефи ни ше као при род на, 
аутен тич на, непо сред на… 
Тру дим се да увек знам шта ја 

и тај лик кога играм хоће да кажу, 
шта да пору че и шта да оста
ве иза себе када се спу сти заве са. 
Све оста ло што дола зи са сце
не је пита ње дара, могућ но сти и 
вођ ства неко га ко седи у сали и 
режи ра... Инспи ри шу ме добри 
кома ди, кре а тив ни реди те љи и 
добра поде ла. У тим окол но сти ма 
уло га је секун дар на ствар. При су
ство ва ла сам про це си ма у који ма 
су коле ге од уло га којих се ни не 
сећа мо кад про чи та мо комад пра
ви ле мала ремекдела.

 z Осим у матич ном, игра те и на 
сце на ма дру гих позо ри шта. 
Коли ко сте задо вољ ни доса
да шњим током кари је ре?
Рано сам поче ла да радим. 

Било је пау за, поне кад и пре ве
ли ких. Послед њих годи на ми се 
деша ва неки кон ти у и тет. То је за 
глум ца важно. Имам вели ку сре
ћу да сам ради ла са фан та стич
ним реди те љи ма. Нај зад, имам 
сво ју матич ну кућу. Део сам 
јед ног ансам бла, после 13 годи
на од прве пред ста ве. Тај осе ћај 
сигур но сти и при па да ња је фан
та сти чан. Ја сам то оду век зна ла 
и томе тежи ла. С дру ге стра не, 
обо жа вам да играм и на дру гим 
сце на ма, да сво ју зону ком фо
ра про ши ру јем и пре и спи ту јем.
Нерет ко, и врло радо радим и на 
сце на ма ван Бео гра да. Ако сам 
добра глу ми ца  све те окол но сти 
су ме таквом учи ни ле.

Мико јан Без бра ди ца

ИНТЕР ВЈУ | СУЗАНА ЛУКИЋ, ЛАУ РЕ АТ НАГРА ДЕ „ПЕТАР БАНИ ЋЕ ВИЋ“

Радујем се сваком признању

Суза на оце њу је да пра
вље ње ком про ми са 

може да уни шти позо ри
ште: „Ми мора мо да опо
ми ње мо, да гово ри мо без 
задр шке, да не осу ђу је мо 
оне који мисле дру га чи
је… Лако је кон ста то ва
ти губи так кри те ри ју ма 
и то сва ко днев но пона
вља ти. Дужност позо
ри шта је да тај губи так 
не дозво ли, а не да га само 
кон ста ту је“.

ВИШЕ МИ НУТ НЕ СТА ЈА ЋЕ ОВА ЦИ ЈЕ БЕО ГРАД СКЕ ПУБЛИ КЕ ЗА СЛАВ НОГ СВЕТ СКОГ УМЕТ НИ КА 

Полу њин оча рао покло ни ке бале та
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Прва чита ћа про ба 
драм ског кома да 
Биља не Јова но вић 
„Јесте ли за без
бед ност“, у режи ји 

Анђел ке Нико лић, биће одр жа на 2. 
апри ла у позо ри шној библи о те ци. 

Пре ми је ра је планирана за 
средину јуна на Сце ни „Раша Пла о
вић“, а у поде ли су Ана ста сиа Ман дић, 
Вања Ејдус, Миле на Ђор ђе вић и Сена 
Ђоро вић.

В.д. дирек тор ке Дра ме Тања 
Шљи вар обја шња ва за „Позо ри
шне нови не“ да је комад бази ран 
на тек сто ви ма Биља не Јова но вић, 
одно сно на њене три крат ке при че 
под поме ну тим нази вом „Јесте ли 
за без бед ност“.

„Kао гра ђу, дра ма тур шки ња 
Бра ни сла ва Илић кори сти ла је и 
анти рат ну пре пи ску ‘Вје тар иде 
на југ и обр ће се на сје вер’ коју је 
Биља на води ла са Мару шом Kресе, 
Радом Иве ко вић (сло ве нач ка и 
хрват ска спи са те љи ца) и срп ском 

песни ки њом Рад ми лом Лазић. Та 
њихо ва пре пи ска, с почет ка деве
де се тих, која је пра ти ла цело ку
пан рас пад Југо сла ви је, сабра на је 
у исто и ме ној књи зи.  Дакле, ради 
се о жен ском погле ду на такав спе
ци фи чан поли тич ки тре ну так који 
се није завр шио добро ни за кога, а 
наро чи то не по њих, рад ни ке у кул
ту ри, који су, у том тре нут ку, живе
ли у раз ли чи тим дело ви ма земље, 
као и у ино стран ству, у Немач кој”, 
каже Тања Шљи вар. 

Kостиме ће кре и ра ти Олга 
Мрђе но вић, а сце но гра фи ју Весна 
Попо вић. 

Поја ва Биља не Јова но вић (рође
на 28. јану а ра 1953. годи не у Бео
гра ду) на књи жев ној сце ни касних 
70их била је осве же ње у амби јен ту 
фаво ри зо ва не тако зва не ствар но
сне про зе.

Обја ви ла је збир ку песа ма 
„Чувар“, рома не: „Пада Ава ла“, „Пси 
и оста ли“ и „Душа једи ни ца моја“, 
дра ме: „Ulric ke Mein hhof“ (осно ва 

за пред ста ву „Stam mhe im“, СKЦ, 
Бео град, 1982, реди те љи Љуби ша 
Ристић и Нада Kоко товић), „Лети 
у гору као пти ца“ (Ате ље 212, Бео
град, 1983, реди тељ Зоран Рат ко
вић), „Цен трал ни затвор“ (Наро ден 
теа тер Бито ла, 1992, реди тељ Вла ди
мир Мил чин), „Соба на Бос фо ру“, 
као и поме ну ту зајед нич ку анти рат
ну пре пи ску „Вје тар иде на југ и обр
ће се на сје вер“.

Умр ла је 11. мар та 1996. годи не 
у Љубља ни.

М.Б. 

ПОЧИ ЊУ ПРО БЕ НОВОГ ДРАМ СКОГ КОМА ДА, ПРЕМИЈЕРА У ЈУНУ

Рат из жен ског угла

Ових дана, мушка 
кро јач ни ца Народ
ног позо ри шта 
ради, жар гон ски 
рече но, „пуном 

паром“. У току је изра да кости ма за 
опе ру „Kошт ана“ и дра му „Нечи
ста крв“, а пара лел но с тим, у јеку 
су и при пре ме за балет „Лабу до во 
језе ро“. Након што је еки па „Позо
ри шних нови на“ заку ца ла на вра та 
ове пра ве мале тек стил не фабри ке, 
сме ште не на четвр том спра ту згра
де, у пове ћој про сто ри ји, испу ње ној 
број ним мате ри ја ли ма, ски ца ма, 

кро јач ким при бо ром... зате кли смо 
шефи цу тог оде ље ња Јелу Бошко
вић. И док нас ова пред у сре тљи
ва и вео ма љуба зна госпо ђица, на 
самом почет ку раз го во ра, под се
ћа на чиње ни цу коли ко је кости
мо гра фи ја оду век била изу зет но 
важан сег мент позо ри шне умет
но сти, у сусед ним про сто ри ја ма, 

кра јич ком ока, посма тра мо њене 
коле ги ни це и коле ге, вред не и 
мар љи ве кро ја че и шнај де ре, који 
пажљи во, и с пуном одго вор но
шћу, озбиљ но шћу и посве ће но
шћу, раде пове ре ни посао.  

„Стан ко ви ће ва опе ра ‘Kошт
ана’, чија је пре ми је ра зака за на за 
8. јун, осим соли ста, има број ни 
хор, балет и ста ти сте. Потреб но је 
да изра ди мо више од 100 мушких 
кости ма, а отпри ли ке, исто толи
ко, шије се и у жен ској кро јач ни
ци. Kада је реч о ‘Нечи стој крви’, 
која изла зи 12. апри ла, ту је обим 

посла неу по ре ди во мањи, 
јер је у поде ли само шест 
глу ма ца“, откри ва нам Јела 
и ука зу је да сва кој изра
ди увек прет хо ди обим на 
кости мо граф ска сту ди ја. 

У том сми слу, обја
шња ва нам да сва ки костим 
у функ ци ји позо ри шне 
пред ста ве про ла зи кроз  
чети ри фазе које под ра зу
ме ва ју њего во уоб ли ча ва
ње (зами сао, иде ја, ски ца), 
изра ду (крој, мате ри јал, 
шиве ње), про бе, одно сно 
при ла го ђа ва ње и на кра

ју се сти же до оно га што се нази ва 
костим у сцен ском деј ству.

Гово ре ћи о томе коли ко је вре
ме на потребнo за изра ду јед ног 
кости ма, од ски це до финал ног 
про из во да, Јела каже да је то немо
гу ће пре ци зно одре ди ти, јер је ком
пле тан про цес усло вљен разним 
фак то ри ма. Нагла ша ва, посеб но 

оним непред ви дљи вим.  
„Ми увек осми сли мо шта ћемо 

да ради мо, али никад не зна мо 
шта нас чека иза кри ви не. У овом 
послу не посто ји, што би се рекло, 
ништа лако. Сва ки еле мент тра жи 
пуну пажњу, сва ки има сво ју зач ко
љи цу. Мно го тога се ради у ходу... 
Деша ва се и да поде ла касни, као 
што је сада био слу чај са ‘Kошт
аном’, потом, често се испо ста ви да 
реди тељ, нака над но, има неке сво је 
жеље и изме не, како кроз одре ђе
не уло ге, тако и кроз сам костим... 
Kада је реч о самој изра ди, опе ра је, 
дефи ни тив но, нај зах тев ни ја. Она 
је нај те жа, изме ђу оста лог, и због 
тога што је нај ве ћа по бро ју уче
сни ка. То су увек вели ки про јек ти, 
мада, исти ни за вољу, десе нам се и 
неки мањи, попут јед но чи не опе ре 
‘Басти јен и Басти је на’, чија је пре
ми јер на обно ва била про шле неде
ље. Али, то је, заи ста, рет кост. Kрај 
про це са рада на изра ди опер ских 
кости ма, увек доче ка мо на гра ни
ци издр жљи во сти. То су тешки, 
габа рит ни кости ми, изра ђе ни су од 
сло је ви тих мате ри ја ла, мак си мал
но су наки ће ни...“, поја шња ва наша 
саго вор ни ца.

С обзи ром на то да костим сва
ком умет ни ку пома же у гра ђе њу 
лика, она у вези са тим откри ва да 
ско ро сва ко од њих, без обзи ра да 
ли је реч о глум ци ма или соли сти ма 
Бале та и Опе ре, воли да види уна
пред у чему ће бити на сце ни. 

„Сва ки детаљ на кости му има 
сво ју одре ђе ну функ ци ју. Јер, 

ИЗА KУЛИСА: МУШKА KРОЈАЧНИЦА НАРОД НОГ ПОЗО РИ ШТА, ЈЕДНА ОД УКУПНО ДВЕ У ЦЕЛОЈ СРБИЈИ 

Леп, иза зо ван и тежак посао

костим пра ти карак тер, лик, уло
гу... Гене рал но, у целој при чи, како 
би били задо вољ ни и ми и они, 
вео ма је важно да међу соб но раз
го во ра мо, раз ме ни мо мишље ња. 
Нарав но, све то ради мо у дого во
ру са кости мо гра фом... Ми наше 
умет ни ке воли мо. То су наши деча-
ци и они то зна ју. Ради мо све да они 
буду задо вољ ни. Увек је посто ја ла 
обо стра на љубав изме ђу нас и њих. 
Умет ни ци осе ћа ју да их воли мо и 
да нам ништа није тешко да ура ди
мо како би се они осе ћа ли добро у 

сво јим кости ми ма“, поно сно исти
че Јела која се у Народ ном позо ри
шту запо сли ла пре 18 годи на. 

При ча нам да је тада у мушкој 
кро јач ни ци, осим шефа и моде ла
ра, било запо сле но још десет рад
ни ка који су ради ли на шива ћим 
маши на ма. Данас је, кон ста ту је, 
ситу а ци ја мно го дру га чи ја, јер су 
кро ја чи, не само у Бео гра ду, него и 
у Срби ји, углав ном људи ста ри јих 
гене ра ци ја, што пока зу је да нема 
мла дих који су заин те ре со ва ни за 
ову врсту посла.

„Нажа лост, ово је посао који 
пола ко изу ми ре. Мно го је леп, али 
је, исто вре ме но, и јако тежак. Вео
ма је тешко доћи до нових мај сто
ра. Ове нове гене ра ци је деце које 
изла зе из шко ла, има ју нека дру га 
инте ре со ва ња. Ско ро нико од њих 
не жели да се бави овим послом. 
На тери то ри ји целе Срби је, једи но 
ми и СНП у Новом Саду, има мо 
мушку кро јач ни цу. Са дру ге стра
не, град ска позо ри шта у Бео гра ду 
има ју жен ске кро јач ни це и само 
по јед ног мушког кро ја ча, а то су, 

углав ном, пен зи о не ри“, откри ва 
госпо ђа Бошко вић и упо зо ра ва да 
ситу а ци ја из дана у дан све више 
поста је алар мант на.

„Недав но сам раз го ва ра ла и са 
нашом управ ни цом Ива ном Вујић. 
Упо зна ла сам је с тим про блемом и 
под се ти ла да нам за две годи не сле
де ћи рад ни ци кре ћу у пен зи ју. Уко
ли ко се, у међу вре ме ну, не поја ве 
неки нови, мла ди, људи, пла шим 
се да за неких чети ри, шест, осам... 
годи на у мушкој кро јач ни ци више 
неће има ти ко да ради“, резиг ни ра
но кон ста ту је наша саго вор ни ца.

У настав ку при че о „неким 
бољим вре ме ни ма“, када се запо
сли ла у Народ ном позо ри шту, 
исти че да су тада мате ри ја ли за 
изра ду били неу по ре ди во ква ли
тет ни ји него данас. 

„Тада је било више при род
них мате ри ја ла, вуне, паму ка... 
На дана шњем тржи шту у Срби ји, 
углав ном се пла си ра ју неки јеф ти
ни мате ри ја ли. Они нема ју дуг век, 
јер су под ло жни хаба њу. Са оним 
прет ход ним, кости ми су могли 
да издр же бар два де сет годи на“, 
откри ва Јела. 

Под се ћа нас да су у току и при
пре ме за изра ду кости ма за балет 
„Лабу до во језе ро“ које кре и ра про
сла вље ни ита ли јан ски мод ни кре а
тор, дизај нер и кости мо граф Рена
то Бале стра.

„Обич но се пра ти мо са жен
ском кро јач ни цом по бро ју кости
ма, али сада први пут има мо ситу
а ци ју где има више жена него 
мушка ра ца. Балет ски костим је 
вео ма спе ци фи чан. Он има покрет. 
Због тога оде ло мора да буде ускла
ђе но са пле сом соли сте на сце ни. 
Кад подиг не руке, оде ло ника ко 
не сме да се подиг не са њим. Оно 
и даље мора да му покри ва тело“, 
нагла ша ва наша саго вор ни ца.  

Не кри је, на кра ју раз го во ра, да 
је упр кос број ним тешко ћа ма које 
посто је у овом послу, („а у којем их 
нема“?) ипак, задо вољ на.

„Пона вљам, ово је вео ма леп и 
инте ре сан тан посао, јер је свак пут 
дру га чи ји. Сва ка пред ста ва је дру
га чи ја и стал но смо пред новим 
иза зо ви ма. Ово је посао за радо
зна ле људе. Њега не може ни да 
ради неко ко није радо знао. Сви 
ми овде, сре ћом, има мо ту црту. 
То је нешто што нам је зајед нич ка 
карак те ри сти ка и што нас и држи 
на оку пу“.

Мико јан Без бра ди ца

Запо сле ни у мушкој кро
јач ни ци и даље кори

сте пеглу про из ве де ну дав
не 1930. годи не. Јела нам 
откри ва да је тешка око 
пет кило гра ма, нема тер
мо стат и кори сти се уме
сто пре се, за пегла ње под ло
га које се ста вља ју у оде ла, 
одно сно за њихо во фик
си ра ње. „Зове мо је пре са. 
Запра во, тепа мо јој тако. 
Уз помоћ воде и неких крпа, 
а захва љу ју ћи њеној тежи
ни и висо кој тем пе ра ту
ри коју про из во ди, ради мо 
нешто што би могли да 
назо ве мо пре са њем“, обја
шња ва, кроз смех.
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За раз ли ку од мно гих 
про фе со ра соло пева
ња, код нас и у све
ту, који почи њу сво ју 
педа го шку кари је ру без 

прет ход но сте че ног сцен ског или 
кон церт ног иску ства, Гор да на се 
при хва ти ла одго вор ног и тешког 
посла вокал ног педа го га тек 1992. 
годи не, када је била сигур на да 
ће уче ни ци ма Музич ке шко ле 
„Коста Маној ло вић” у Зему ну заи
ста моћи да пре не се сво је зна ње и 
иску ство које је више од две деце
ни је сти ца ла на нашим и ино стра
ним опер ским сце на ма и кон церт
ним поди ју ми ма. 

Да је у томе успе ла, потвр ди ла 
је Награ да Музич ке шко ле „Коста 
Маној ло вић” у Зему ну коју је 
доби ла за запа же не педа го шке 
резул та те постиг ну те у школ ској 
1993/94. годи ни, затим награ де 
које су њени уче ни ци осва ја ли на 
репу блич ком так ми че њу музич
ких шко ла и на Међу на род ном 
так ми че њу мла дих музи ча ра 
„Петар Коњо вић”, као и њихо ви 
цело ве чер њи кон цер ти у Гале ри
ји САНУ и Етно граф ском музе ју у 
Бео гра ду, 1994. и 1996. годи не.

Пошто је на вокал ну педа
го ги ју гле да ла као на при род ни 

наста вак сво је успе шне певач ке 
кари је ре, ради ла је зна лач ки, сту
ди о зно и посве ће но и као про
фе сор соло пева ња на Факул те ту 
умет но сти у Нишу (20002007) и 

Факул те ту музич ке умет но сти у 
Бео гра ду (20012007), али и као 
вокал ни педа гог Опер ског сту
ди ја при Народ ном позо ри шту у 
Бео гра ду (20012004). При вр же
на сво јим број ним сту ден ти ма и 
пола зни ци ма Опер ског сту ди ја, 
зах те ва ла је од њих, наро чи то од 

оних у чији је тале нат веро ва ла, 
да сва ку ком по зи ци ју или уло гу 
интер пре ти ра ју музи кал но, стил
ски чисто, дубо ко дожи вље но и 
са бес пре кор ном дик ци јом. Исто

вре ме но, ува жа ва ла је осо бе но сти 
њихо вог гла са и насто ја ла да под
стак не сло бо дан раз вој њихо ве 
певач ке и умет нич ке инди ви ду
ал но сти. 

Јед на од њених нај бо љих сту
дент ки ња на Факул те ту музич
ке умет но сти у Бео гра ду, сопран 

Јеле на Ракић, данас солист ки ња 
Опе ре The a ter Aac hen у Ахе ну 
(Немач ка), пишу ћи о Про фе сор
ки с љуба вљу и пошто ва њем, има
ла је само речи дивље ња за њен 
при ступ педа го шком раду: 

„Про фе сор ка је била мен тор 
кога смо пошто ва ли, са дивље њем 
слу ша ли и од њега учи ли… Дава
ла нам је саве те које смо могли да 
при ме ни мо увек: када и коли ко 
да се упе ва ва мо за кон церт или 
пред ста ву, како да учи мо неку 
соло песму или ари ју, како да пре
во ди мо њихов текст и како да га 
при бли жи мо себи и соп стве ном 
живо ту да би наша интер пре та
ци ја била искре на. Тако ђе  нам је 
скре та ла пажњу на музич ку епо
ху и стил ком по зи ци је коју изво
ди мо, ко је напи сао либре то или 
сти хо ве за њу и који је зна чај има
ла за самог ком по зи то ра.”

Захва љу ју ћи при ме ни таквих 
метод ских прин ци па у наста ви 
соло пева ња, њени сту ден ти су 
брзо напре до ва ли, тако да су до 
2006. годи не оства ри ли укуп но 
сто девет на ест кон церт них насту
па у Бео гра ду, Нишу, Сме де ре
ву, Ваље ву, Кра гу јев цу, Љубља
ни, Ско пљу, Гра цу (Аустри ја), и 
насту па у опер ским пред ста ва ма 

Опер ског сту ди ја при Народ ном 
позо ри шту у Бео гра ду, Опе ре и 
теа тра Мадле ни а нум у Зему ну и 
бео град ске Опе ре. 

У исто вре ме, лепо том гла са, 
вокал нотех нич ком сигур но шћу, 
чисто том сти ла и бес пре кор ним 
изво ђе њем соло песа ма и ари ја 
на нашим и ино стра ним так ми
че њи ма мла дих пева ча, Јеле на 
Ракић (данас солист ки ња опе ре 
The a ter Aac hen у Ахе ну, Немач ка), 
Ана Цвет ко вић (данас солист ки
ња Опе ре  Lan dest he a ter Coburg 
у Кобур гу, Немач ка) и дру ги 
Гор да ни ни сту ден ти осва ја ли су 
прве и спе ци јал не награ де и зва
ње лау ре а та на Так ми че њу соло 
пева ча „Нико ла Цве јић” у Руми, 
Међу на род ном так ми че њу мла
дих музи ча ра „Петар Коњо вић” у 
Бео гра ду, Так ми че њу соло пева ча 
„Обзор ја на Тиси” у Новом Бече
ју и на Међу на ро ном певач ком 
так ми че њу  „Fer ruc cio Tagli a vi ni” 
у Гра цу (Аустри ја). Те награ де 
су биле вред но при зна ње чла но
ва жири ја овим тален то ва ним 
сту ден ти ма Факул те та музич ке 
умет но сти у Бео гра ду и њихо вој 
про фе сор ки Гор да ни Јев то вић 
Минов.

(наста ви ће се)

ФЕЉТОНВЛА ДИ МИР ЈОВА НО ВИЋ: ПЕТИ ЧИН - ГОР ДА НА ЈЕВ ТО ВИЋ МИНОВ (9)

Зналачки, студиозан и посвећен вокални педагог

У окви ру нове 
п р о  г р а м  с к е 
лини је Народ
ног позо ри шта 
„Плат фор ма“, 

(покре ну те на ини ци ја ти
ву в.д. управ ни це Ива
не Вујић) која се бави 
еду ка ци јом про фе си
о на ла ца из обла сти 
изво ђач ких умет но
сти, као и еду ка ци јом 
публи ке, гост наше 
Куће био је чуве
ни грч ки коре
о граф и пле сач 
Дими три с Соти
ри у.

Под вођ ством 
овог при зна тог 
умет ни ка, од 
11. до 13. мар
та, у Балет ској сали Наци о нал ног 
теа тра одр жа не су три ради о ни це 
из циклу са назва ног „Kинесте
тичка инте ли ген ци ја“.

„Импро ви за ци ја је део нашег 
сва ко днев ног живо та, при ме њу
је мо је стал но: шета ју ћи ули цом, 
ћаска ју ћи, увек када реа гу је мо на 
оно што нам се деша ва не зна ју ћи 
исход уна пред. Шта је дру га чи је 

када је у пита њу час импро
ви за ци је? То је само све
сни ји напор да се ум и 
тело ује ди не кроз покрет. 

Наш основ ни 
зада так током 
ове ради о
ни це била 
је прак тич
ност. Наш 
о с н о в  н и 
мате ри јал 
су осе ћа
ји и тело. 

Kроз спе

ци фич на физич ка упут ства и 
огра ни че ња, пра ви мо мапу да се 
не бисмо изгу би ли у бес ко нач но
сти избо ра и да бисмо могли да 
веру је мо нашем телу да ће ура ди
ти оно што ина че зна да ради тако 
добро: да се кре ће. Овде се нисмо 
бави ли резул та том, који је неста
лан, баш као и вре ме које про ла
зи, већ све сно шћу која се вежба 

кроз осва ја ње све већих дело ва 
овог лудог забав ног пар ка који су 
живот и плес”, рекао је Соти риу.

Ради о ни ца је, у поме ну
том пери о ду, у попо днев

ном и вечер њем тер ми ну, била 
отво ре на за чла но ве ансам бла 
Дра ме, Опе ре и Бале та Народ
ног позо ри шта у Бео гра ду, као и 
за дру ге заин те ре со ва не умет ни
ке  глум це, пле са че, коре о гра фе, 
изво ђа че…

Под се ћа ња ради, нова про
грам ска лини ја Народ ног позо
ри шта „Плат фор ма“, покре ну та је 

26. фебру а ра дво днев ним госто ва
њем дра ма тур га Има ну е ла Шипе
ра из чуве не немач ке позо ри шне 

тру пе „Рими ни про то кол“, који је, 
том при ли ком, одр жао пер фор
ма тив но пре да ва ње под нази вом 
Рела ци о не дра ма тур ги је и инсце
ни ра на постдемо кра ти ја у тетра
ло ги ји „Држа ва 14“ колек ти ва  
„Рими ни про то кол”, као и ради о
ни цу „Рела ци о не дра ма тур ги је и 
стра те ги је интер ак тив но сти“.

Соти ри оу (1968, Дра ма, Грч
ка) је сту ди рао плес у Држав ној 
пле сној шко ли у Ати ни, а затим се 

уса вр ша вао у Њујор ку. 
Радио је десет годи на са чуве

ном грч ком коре о граф ки њом Зузу 
Нико лу ди у њеној тру
пи Cho ri ka. 

Један је од осни ва ча 
пле сне тру пе Sine qu a non 
dan ce com pany са чијим 
је пле сним пред ста ва ма 
госто вао широм све та. 

Изме ђу оста лог, изу ча
вао је и Алек сан дер тех ни
ку, јогу као и Таи Чи.  

Радио је као коре о граф 
и аутор сцен ског покре
та на број ним пред ста
ва ма – грч ким тра ге ди ја
ма, коме ди ја ма, опе ра ма, 
савре ме ним кома ди ма, и 
то у сарад њи са Народ ним 

позо ри шти ма у Грч кој, Срби ји, 
Бугар ској, Север ној Маке до ни ји. 

Био је сарад ник реди те љу Сло
бо да ну Унков ском на неко ли ко 
про је ка та, укљу чу ју ћи и пред ста ву 
Народ ног позо ри шта у Бео гра ду – 
„Фига ро ва женид ба и раз вод”. 

Дубо ко га зани ма кул ту ра 
суфи зма: тре нинг карак те ра пове
зан са тре нин гом тела, место где се 
сусре ћу источ не и запад не тех ни ке.

Р.П.Н. 

НОВА ПРО ГРАМ СКА ЛИНИ ЈА НАРОД НОГ ПОЗО РИ ШТА „ПЛАТ ФОР МА“ НАСТА ВЉЕ НА ГОСТО ВА ЊЕМ ДИМИ ТРИ СА СОТИ РУА

Kинестетичка интелигенција чувеног уметника
окви ру нове 
п р о  г р а м  с к е 
лини је Народ
ног позо ри шта 
„Плат фор ма“, 

(покре ну те на ини ци ја ти
ву в.д. управ ни це Ива
не Вујић) која се бави 
еду ка ци јом про фе си
о на ла ца из обла сти 
изво ђач ких умет но
сти, као и еду ка ци јом 
публи ке, гост наше 

Под вођ ством 

када је у пита њу час импро
ви за ци је? То је само све
сни ји напор да се ум и 
тело ује ди не кроз покрет. 

Наш основ ни 
зада так током 
ове ради о
ни це била 
је прак тич
ност. Наш 
о с н о в  н и 
мате ри јал 
су осе ћа
ји и тело. 

Kроз спе

кроз осва ја ње све већих дело ва 
овог лудог забав ног пар ка који су 
живот и плес”, рекао је Соти риу.

Kинестетичка интелигенција чувеног уметника
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ХЕНРИ ШЕСТИ 
драма Вилијама Шекспира
У СЛАВУ ИЗУЗЕТНИХ
концерт посвећен Живану Сарамандићу

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 

АПРАПР

МАЈ

БАЈАДЕРА
балет Лудвига Минкуса

КОНЦЕРТ
поводом обележавања Светског дана борбе против Паркинсонове болести

СЦЕНА „РАДИОНИЦА“
Гундулићев венац 50

УТО.
19.0023.

ДАМА С КАМЕЛИЈАМА
драма Александра Диме Сина
ТОСКА   
опера Ђакома Пучинија
ИЗБИРАЧИЦА 
комедија Костe Трифковићa
ДОН КИХОТ
балет Лудвига Минкуса

АИДА / гостује диригент Јакопо Сипари ди Пескасероли, Италија               
опера Ђузепа Вердија 
НЕЧИСТА КРВ / ПРЕМИЈЕРА 
Борисав Станковић / Маја Тодоровић             
КАРМЕН
опера Жоржа Бизеа
ЖИЗЕЛА
балет Адолфа Адама
ДИДОНА И ЕНЕЈ / у оквиру Дана туниске културе 
опера Хенрија Персла, гостује Хор и оркестар Опере, Тунис
ЛУЧИЈА ОД ЛАМЕРМУРА
опера Гаетана Доницетија
ВЕЛИКА ДРАМА
драма Синише Ковачевића
КО ТО ТАМО ПЕВА
балет на музику Војислава Вокија Костића
КАВАЛЕРИЈА РУСТИКАНА / гостује диригент Алберто Веронеси, Италија
опера Пјетра Маскањија
СЕВИЉСКИ БЕРБЕРИН
опера Ђоакина Росинија 
гостује Факултет музичке уметности у Београду и Факултет 
драмских уметности у Београду

НЕЧИСТА КРВ
Борисав Станковић / Маја Тодоровић

НЕЧИСТА КРВ
Борисав Станковић / Маја Тодоровић

КОНЦЕРТ ОРКЕСТРА „ШАБАБ АЛ АНДАЛУЗ“
Рабат, Мароко
ТРУБАДУР / гостује диригент Алберто Веронеси, Италија 
опера Ђузепа Вердија
ГОСПОЂА МИНИСТАРКА
комедија Бранислава Нушића

КРАЉИЦА МАРГО / у част примабалерине Миле Драгичевић
балет на музику Горана Бреговића
ЛОВЦИ БИСЕРА
опера Жоржа Бизеа, гостује Санкт Петербург Опера

КАО И СВЕ СЛОБОДНЕ ДЕВОЈКЕ
текст Тање Шљивар
јавно читање комада у новом сценском простору Народног 
позоришта у Београду

СРЕЋНИ УСКРШЊИ ПРАЗНИЦИ

БЕЛА КАФА
комедија Александра Поповића
КОВАЧИ
комедија Милоша Николића
НЕГРИ ИЛИ ЉУБОВ КО СОЧЕЛОВЕКОМ СВОЈИМ
драма Јоакима Вујића, гостује Књажевско-српски театар, Крагујевац
ОРКАНСКИ ВИСОВИ  
Емили Бронте / Стела Мишковић, гостује Краљевско позориште „Зетски дом“

БОЛИВУД
мјузикл по тексту Маје Пелевић на музику Ање Ђорђевић
У СЛАВУ ИЗУЗЕТНИХ
ДЕСАНКИ ЗА ВЕЧНОСТ, посвећено Јелени Јовановић Жигон
СЕКСУАЛНЕ НЕУРОЗЕ НАШИХ РОДИТЕЉА
драма Лукаса Берфуса
МАЛИ БРАЧНИ ЗЛOЧИНИ
драма Ерика Е. Шмита
НАРОДНА ДРАМА
драма Олге Димитријевић

ЛАЖА И ПАРАЛАЖА
комедија Јована Стерије Поповића

ЖЕНСКИ ОРКЕСТАР
комедија Жана Ануја
УРУЧЕЊЕ НАГРАДЕ „ЗЛАТНА ЗНАЧКА“ КУЛТУРНО 
ПРОСВЕТНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СРБИЈЕ
ДЕВЕДЕСЕТЕ
драма Горана Миленковића
И СВАКИ ПУТ КАО ДА ЈЕ ПРВИ 
Борисав Станковић / Димитрије Коканов, гостује Крушевачко позориште 
УСПАВАНКА ЗА ВУКА НИЧИЈЕГ 
Ксенијa Поповић / Бојанa Мијовић
КОНЦЕРТ КУЛТУРНО УМЕТНИЧКОГ ДРУШТВА 
„ДИМИТРИЈЕ КОТУРОВИЋ“
ПУ СПАС ЗА СВЕ НАС
представа о Диани Будисављевић, поводом Дана пробоја Јасеновца
БАЛКАНСКИ ШПИЈУН
драма Душана Ковачевића
ХАСАНАГИНИЦА
драма Љубомира Симовића
БАСТИЈЕН И БАСТИЈЕНА 
опера В. А. Моцарта
ДА ЛИ БИ ХТЕЛА ДА СЕ ЈОШ ПОНЕКАД НАЂЕМО? 
аутори Ана Исаковић и Рамиз Хуремагић, гостује Рефлектор театар, Београд

ПРОМОЦИЈА КЊИГА БИБЛИОТЕКЕ 
„ХРОНИКА СЕЛА СРБИЈЕ“

8. БЕОГРАДСКИ ШОПЕН ФЕСТ
СВЕЧАНО ОТВАРАЊЕ

СЕВИЉСКИ БЕРБЕРИН
опера Ђоакина Росинија

ДОБРИ ЧОВЕК
Бранислав Нушић, по тексту дневника, гостује театар „Балкан нови покрет“

МОЈЕ НАГРАДЕ
по роману Т. Бернхарда, ауторски пројекат М. Пелевић / С. Бештић 

ГОСТОВАЊА 
06.04. БАЛКАНСКИ ШПИЈУН - фестивал „Дани Миливоја Живановића“,
Пожаревац
07.04. ВЕЛИКА ДРАМА - Горњи Милановац
08.04. БАЛКАНСКИ ШПИЈУН - фестивал „Позоришно пролеће“, Шабац
16.04. ИВАНОВ - МИТЕМ фестивал, Будимпешта, Мађарска
19.04. БАЛКАНСКИ ШПИЈУН - фестивал „Нушићеви дани“, Смедерево
05.05. БАЛКАНСКИ ШПИЈУН - „Међународни фестивал малих сцена Ријека“,
Ријека, Хрватска

ОПЕРА И ТЕАТАР МАДЛЕНИАНУМ
25.04. ДОН ЂОВАНИ, опера Волфганга Амадеуса Моцарта
копродукција: Народно позориште у Београду и
Опера и театар Мадленианум, у 19.30 часова


