
Јав ним чита њем кома да 
Тање Шљи вар ,,Kао и све 
сло бод не девој ке“ (први 
пут на срп ском јези ку) у 
режи ји Ива не Вујић, 23. 

апри ла отво рен је нови сцен ски 
про стор Народ ног позо ри шта 
„Ради о ни ца“, у Ули ци Гун ду ли ћев 
венац 50, на Дор ћо лу.

Сво је уло ге, сцен ски увер љи во 
и вео ма надах ну то уоб ли чи ли су 
Хана Анђе ли, Боја на Бам бић, Јеле
на Хелц Веско вић, Вла дан Гајо вић, 
Лепо мир Ивко вић, Дими три је 
Илић, Вје ра Мујо вић, Алек сан дра 
Нико лић, Лиди ја Плетл, Суза на 
Петри че вић, Боја на Сте фа но вић, 
Дани је ла Томо вић и Сте ла Ћет
ко вић. 

Оду ше вље на публи ка, у том 
једин стве ном про сто ру капа ци
те та 250 места, награ ди ла је ком
плет ну умет нич ку еки пу вео ма 
сна жним, више ми нут ним апла у
зом. 

Након завр шет ка јав ног чита
ња, чули су се број ни комен та ри 
да отва ра ње јед ног ова квог про
сто ра – тре ће сце не Народ ног 
позо ри шта, пред ста вља поду хват 
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ИЗДАЈЕ НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ У БЕОГРАДУ

„РАДИ О НИ ЦА“

Отворенановасцена
Народногпозоришта(трећа)

вре дан сва ког пошто ва ња и ува
жа ва ња.

Овај дога ђај, ујед но, озна чио 
је поче так сери је сцен ских чита ња 

на Сце ни „Ради о ни ца”, у окви ру 
које ће јед ном месеч но бити чита
ни савре ме ни драм ски тек сто ви 
из реги о на, у режи ји реди те ља и 

реди тељ ки мла ђе гене ра ци је, а у 
изво ђе њу ансам бла Дра ме Народ
ног позо ри шта у Бео гра ду. 

М.Б. 
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Мила Дра ги че
вић, при ма ба
ле ри на Народ
ног позо ри шта 
опра шта се од 

сце не насту пом у бале ту „Kраљица 
Мар го“, на музи ку Гора на Бре
го ви ћа, у коре о гра фи ји и режи ји 
Kрунислава Сими ћа. У овој мону
мен тал ној про дук ци ји насту па већ 
годи на ма и упра во уло гом Мар
га рет де Валоа зао кру жи ће свој 
више де це ниј ски умет нич ки пут. 
Покло ни ће се публи ци 7. маја као 
кра љи ца Мар го са сце не којој је 
оста ла вер на током чита ве сво
је кари је ре. Умет нич ки пут Миле 
Дра ги че вић био је уна пред зацр
тан. Одра ста ње у поро ди ци умет
ни ка, про фе си о нал них балет ских 
игра ча ути ца ло је на њу од нај ра ни
јег детињ ства. Kолико је насле ђе и 
тале нат пома га ло у раз во ју њеног 
умет нич ког бића, толи ко је било 
пре пре ка и тежег пута који је мора
ла да савла да. У Народ ном позо ри
шту је анга жо ва на од 1991. годи не, 
а као при ма ба ле ри на оства ри ла је 
вели ки број првих уло га кла сич
ног и нео кла сич ног балет ског 
репер то а ра. Повод за наш раз го
вор је њена одлу ка да се опро сти 
од играч ке кари је ре. Откри ва нам 
зашто мисли да ја баш сада тре ну
так да се пову че са сце не, на који 
начин се раз ви ја ла као умет ни ца и 
како са ове дис тан це раз ми шља о 
свом умет нич ком путу и току сво је 
кари је ре.

zz Одлуzкуz оz опроzштаzјуz одz сцеzнеz
јеzтешкоzдонеzти.zKакоzсеzосеzћа
теzсадаzкадаzстеzконачzноzодлу
чиzлиzдаzсеzповуzчеzте?

Емо ци је су вео ма јаке, али сам 
се при пре ма ла за овај корак и због 
тога сам мир на. Сва ка ко није лако 
када схва тиш да ћеш још само јед
ном бити на сце ни. До ове одлу
ке сам дошла на при ро дан начин. 
Мислим да сва ки умет ник мора да 
има реал ну сли ку о себи и да, када 
се погле да у огле да ло, про сто, сам 
са собом мно ге ства ри реши. Балет 
је умет ност за мла де. Они тре ба 

да доби ју сво је место и то је један 
од раз ло га због којих се повла чим 
са сце не. Мој циљ је био, не само 
у ово ме, већ и у живо ту, да досто
јан стве но одем из све га. Људи тре
ба да те пам те у нај бо љем могу ћем 
све тлу и сма трам да сам ура ди ла 
све што сам могла, у про фе си о
нал ном сми слу. На моју одлу ку 
је ути ца ло неко ли ко ства ри, овај 
град, моје позо ри ште, поро ди

ИНТЕР ВЈУ|ПРИ МА БА  ЛЕ РИ НА МИЛА ДРА ГИ ЧЕ ВИЋ,  ПОВО ДОМ

Срећнасамиспокојнаиако

ТРИ ФЕСТИ ВАЛ СКЕ НАГРА ДЕ

На четвр том Фести ва лу 
„Позо ри шно про ле ће“, 

одр жа ном од 8. до 15. апри
ла, струч ни жири доде лио 
је Награ ду за кре а тив на глу
мач ка оства ре ња у тан де му 
Љубо ми ру Бан до ви ћу и Нели 
Миха и ло вић за уло ге Или је и 
Дани це Чво ро вић у „Бал кан
ском шпи ју ну“ који је осво јио 
Награ ду публи ке за нај бо љу 

пред ста ву са про сеч ном оце ном 4,75. За поме ну ту уло гу, Бан
до вић је на 36. „Нуши ће вим дани ма“ у Сме де ре ву, одр жа ним 
од 18. до 23. апри ла, добио Награ ду „Мило сав Буца Мир ко
вић“ за нај у спе шни је глу мач ко оства ре ње

Р.П.Н.

„ТЕРП СИ ХО РА“ ЗА МИЛА НА РУСА

Награ да „Терп си хо ра“, коју сва ке годи
не пово дом Свет ског дана игре доде љу је 

Удру же ње про фе си о нал них балет ских игра ча, 
коре о гра фа и балет ских педа го га Срби је, уру че
на је 25. апри ла у Музе ју Народ ног позо ри шта 
соли сти Бале та НП у Бео гра ду Мила ну Русу. Јед
но гла сну одлу ку о ово го ди шњем лау ре а ту донео 
је тро чла ни жири којим је пред се да ва ла струч
на сарад ни ца у кул ту ри Ива на Мило ва но вић, 
а  чла но ви су били прва ки ња Бале та Народ ног 
позо ри шта у Бео гра ду и про фе сор ка на Инсти

ту ту за умет нич ку игру Боја на Жега рац, осни вач и дирек тор
ка Дах теа тра и позо ри шна реди тељ ка Дија на Мило ше вић.

Р.П.Н.

ПЕТ „БЕО ЧУ ГА“ ЗА НАШЕ УМЕТ НИ КЕ

Пре сти жно при зна ње „Злат ни бео чуг“, које доде љу је Кул
тур нопро свет на зајед ни ца Бео гра да, уру че но је недав

но добит ни ци ма на Вели кој сце ни, а међу лау ре а ти ма је и 
пето ро умет ни ка из Народ ног 
позо ри шта – в.д. управ ни це 
Ива на Вујић, прва ки ња Бале
та Мила Дра ги че вић, глум
ци Лепо мир Ивко вић и Вје ра 
Мујо вић и соли ста и коре о граф 
у пен зи ји Кру ни слав Симић. 
„Злат ни бео чуг“, који Кул тур но 
про свет на зајед ни ца Бео гра да 

доде љу је од 1970. годи не, при зна ње је за зао кру же не духов не 
вред но сти и достиг ну ћа која кон ти ну и ра но пове зу ју све оне 
који омо гу ћу ју успе шни ји духов ни живот Бео гра да и Срби је. 

Р.П.Н. 

ВАЈЛ ДОВ „ЕРНЕСТ“ ИЗВЕ ДЕН СТО ТИ ПУТ

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, изве де на је 3. 

апри ла, на Сце ни „Раша Пла о вић“, јуби лар ни сто ти пут. Уло
ге, као и на пре ми јер ном изво ђе њу пре седам годи на, тума
чи ли су исти глум ци  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). Oдушевљена публи ка дуго 

је апла у ди ра ла 
после пред ста
ве, а потом је 
в.д. управ ни це 
Народ ног позо
ри шта Ива на 
Вујић чести та ла 
ансам блу јуби
леј и уру чи ла 
им сла вље нич ку 
тор ту. 

Р.П.Н. 

Пред ста ва „Нечи
ста крв“, пре ма 
моти ви ма рома на 
Бори са ва Стан ко
ви ћа, у дра ма ти

за ци ји Маје Тодо ро вић и режи ји 
Мила на Нешко ви ћа, пре ми јер но 
је изве де на с вели ким успе хом 12. 
апри ла на Вели кој сце ни. 

Ново чита ње тог вре лог и буј
ног, а ипак тако сумор ног Стан
ко ви ће вог све та, без фол клор них 
еле ме на та и јези ка ста рог Вра ња, 
са фоку сом на поло жај жене и 
пита ње сло бо де у јед ној затво ре
ној сре ди ни, наи шло је на вео ма 
добар при јем код публи ке у пре
пу ној сали која није ште де ла дла
но ве да ком пле тан ансамбл, на 
кра ју пред ста ве, испра ти више ми
нут ним бур ним апла у зом и ова
ци ја ма.

При зна та срп ска глу ми ца Бран
ка Петрић изја ви ла је да је „оча ра на 
сво јим коле га ма“, уз напо ме ну да је 
„Народ но позо ри ште доби ло див
ну пред ста ву“, а вео ма пози тив ну 
оце ну дала је и кри ти чар ка РТСа 
Оли ве ра Мило ше вић.

„Роман Нечиста крв Бори
сла ва Стан ко ви ћа је јед но од нај
вред ни јих дела у срп ској књи жев
но сти, са оби љем тема, моти ва, 
иде ја и лико ва. Маја Тодо ро вић је 
за адап та ци ју кори сти ла све вред
но сти овог оства ре ња и напи са ла 
ори ги нал ну дра му, пре по зна ју
ћи акту ел но и све вре ме но у том 
делу – са наме ром да га при бли
жи савре ме ној публи ци. Она и 
реди тељ Нешко вић из Нечисте
крви издва ја ју тему жене и њене 
оства ре но сти, узро ке и после ди
це тра ге ди је Стан ко ви ће ве и наше 
Соф ке чији се живот не завр ша ва 
тра гич ном смр ћу већ тра гич ним 
живо том. Нечистакрв је на Вели
кој сце ни Народ ног позо ри шта 
оку пи ла изу зет не глум це. Она је 
дра го це но, савре ме но тума че ње 
дела срп ске кла си ке које тра ди

ОВА ЦИ ЈЕ ЗА НОВУ ПОСТАВ КУ СТАН КО ВИ ЋЕ ВЕ „НЕЧИ СТЕ КРВИ“, 

Поштовањетрадицијеса

Уочи пре ми је ре, у фоа јеу 
Дру ге гале ри је, отво ре

на је изло жба „Нечи ста крв 
и Kошт ана на сце ни Народ
ног позо ри шта“, ауто ра 
Дра га на Сте во ви ћа и Дра
ги це Гаће ше. Изло жба, коју 
публи ка може да погле да до 
кра ја јуна, обу хва та  број
не фото гра фи је и каст 
листе из поме ну тих пред
ста ва. 
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ОПРА ШТА ЊА ОД СЦЕ НЕ И ИГРАЧKЕ KАРИЈЕРЕ УЛОГОМ КРАЉИЦЕ МАРГО

суемоцијевеомајаке
ца. Нисам ника да оти шла одав де. 
Овде сам поче ла, овде и завр ша
вам сво ју играч ку кари је ру. Оно 
што ми је изу зет но тужно није то 
што ја одла зим, већ што, запра во, 
са мном, цела моја поро ди ца неста
је са сце не. То је вео ма дир љи во за 
мене. Овим се дефи ни тив но затва
ра један круг.

zz Kаријеруz стеz граzдиzлиz иz каоz
најzмлаzђиz чланz праzвеz балетzскеz
пороzдиzце.zKакоzбистеzопиzсаzлиz
својzуметzничzкиzпутzиzпреzпреzкеz
саzкојиzмаzстеzсеzсуоzчаzваzли?

Часно сам ради ла свој посао. 
Ура ди ла сам све до кра ја, али на 
свој начин. Себе не могу да зами
слим у дру гој про фе си ји, али у 
ино стран ству могу. Можда би ми 
у дру гој сре ди ни било лак ше. Моја 
поро ди ца је на неки начин и мој 
крст. Оно што је мени дато је, нео
спор но, тале нат. Било би неза хвал
но да то што ми је при род но дато 
не иско ри стим. Упр кос томе, мора
ла сам да радим више од дру гих, јер 
није било увек лако дока за ти да 
вре диш. Мислим да је на мом путу 
био пре су дан јак мен тал ни склоп, 
али и вели ка љубав. Пси хо ло шка 
сна га је нај ва жни ја за ову про фе си
ју. Ја сам још као као дете осе ти ла 
вели ку љубав пре ма бале ту, и оста
ла сам му вер на до кра ја. Било је и 
оних који су желе ли да ме оме та ју, 
али сам и то успе ла да пре ва зи ђем 
на неки свој начин. То је пита ње 
само о чу ва ња, а нај ва жни је од све га 
је да и у тој бор би оста неш чист. Без 
обзи ра на сва умет нич ка или дру га 
достиг ну ћа, ипак је нај ва жни је од 
све га какав си човек. Ника да нисам 
има ла неки стра те шки план. Инту
и тив но сам ишла кроз живот, па 
тако и кроз кари је ру. 

zz Штаzвамzјеzбалетzдонео,zаzштаz
одуzзео?z
О нека квом губит ку или оду зи

ма њу ника да нисам раз ми шља ла. Ја 
сам кроз балет доби ла мно го тога, 
посеб но када ми у живо ту ства ри 
нису ишле лако. Моја про фе си ја је 
упра во оно што ми нико није могао 
оду зе ти. Поен та и јесте у томе да 
поред свих пре пре ка радиш на 
себи и уса вр ша ваш се. Нај те жи пут 
је да стиг неш до првач ког места, да 

играш глав не уло ге. На том путу 
губиш свој при ват ни живот, посве
ћен си само раду. Ако си први и 
глав ни на сце ни, а иза тебе сто ји 
сто педе сет људи, ти свој наступ и 
пози ци ју мораш да оправ даш. То 
је и пита ње ети ке. Ја сам игра ла све 
врсте уло га, од нај ма њих, па све до 
првач ких, воде ћих рола. Мој пут је 
био мало тежи, али не жалим због 
тога јер ми је упра во то помо гло да 
се раз ви јем у пот пу но сти. 

zz Наz којиz начинz стеz граzдиzлиz
своzјеz ликоzвеz иz даz лиz посто
јиz одреzђеzнаz улоzгаz којуz бистеz
издвоzјиzли?
Не бих могла да издво јим 

нијед ну пошто је сва ка глав на 
уло га у кла сич ном бале ту вели
ка и зна чај на на свој начин. Заи
ста сам се бави ла сва ким ликом. 
Желим да истак нем да сам нај
бо ље сара ђи ва ла са умет ни ци
ма из ино стран ства и тај рад је, 
у  про фе си о нал ном сми слу био 
нај про дук тив ни ји. Воле ла бих 
да поме нем про сла ву два де се то
го ди шњи це сво је кари је ре када 
сам радла са госпо ђом Габри је
лом Kомлевом. Тај рад ми је вео
ма зна чио, посеб но у умет нич ком 
сми слу. Опра штам се од сце не 
пред ста вом Kраљица Мар го у 
којој, поред мно го дра гих коле
га, насту пам са сво јим дуго го
ди шњим парт не ром Мила ном 
Русом са којим сам увек див но 
сара ђи ва ла и вео ма га ценим. 
Уло гу кра љи це Мар го изу зет но 
волим и вео ма ми је бли ска. Сва ку 
уло гу нека ко ожи вља ваш, растеш 
кроз њу, а на кра ју „уми реш“... 

Бран ки ца Kнежевић

На пита ње да ли може 
да зами сли како ће 

изгле да ти прво јутро после 
опро штај не пред ста ве и 
какви ће бити неки буду
ћи дани, Мила каже: „То 
јутро биће нешто сет ни је. 
Сре ћом, моја кћер ка Еми
ли ја биће поред мене ују
тру када се про бу дим. Она 
је нај ва жни ја и пред ста
вља сушти ну мог живо
та. Ја сам је доби ла тач но 
у тре нут ку када сам то и 
желе ла. Она је моја нај ве ћа 
сре ћа и даје ми вели ку енер
ги ју. Инте ре сант но је како 
се поред моје вели ке одлу ке 
о завр шет ку играч ке кари
је ре, у послед ња два месе ца 
све искри ста ли са ло. Све је 
дошло на сво је место, у про
фе си о нал ном, али и живот
ном сми лу. Неко је оти шао, 
а они који тре ба да буду ту, 
оста ли су. Због све га тога 
сам срећ на и спо кој на“.

УСПЕХ „ИВА НО ВА“ У БУДИМ ПЕ ШТИ

Дра ма „Ива нов” Анто на Павло ви
ча Чехо ва, у адап та ци ји и режи ји 

Татја не  Ман дић Риго нат, с Нико лом 
Риста нов ским у наслов ној уло зи, изве
де на је са вели ким успе хом 16. апри ла у 
глав ном про гра му четвр тог „MITEM“а 
(Madаch Inter na ti o nal The a tre Mee ting), 
јед ног од тре нут но нај ам би ци о зни
јих европ ских позо ри шних фести ва ла. 
Комад је оди гран на сце ни Наци о нал
ног теа тра у Будим пе шти, а оду ше вље
на публи ка, у пре пу ној сали, вра ћа ла 
је наше умет ни ке неко ли ко пута на 
бис и поздра вља ла их бур ним апла у зом и ова ци ја ма. После 
пред ста ве, одр жан је окру гли сто, на којем су изре че не вео ма 
пози тив не кри ти ке о „Ива но ву“, у којем игра ју и Нада Шар
гин, Мар ко Баћо вић, Бран ко Вида ко вић, Дани је ла Угре но вић, 
Хана Сели мо вић, Ненад Стој ме но вић, Бран ка Петрић, Бојан 
Kривокапић, Нико ла Вујо вић, Вања Мила чић…

Р.П.Н. 

ОДР ЖАН КОН ЦЕРТ „У СЛАВУ ИЗУЗЕТНИХ“

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, 
одр жан је кон церт 
на којем су, у прат
њи Орке стра, под 
дир гент ском упра
вом Деја на Сави ћа, и у режи ји Ива не Дра гу ти но вић Мари чић, 
насту пи ли прва ци Опе ре Народ ног позо ри шта у Бео гра ду. 
Про грам, у вече ри пре пу ној емо ци ја и сећа ња на дра гог Жићу, 
како су га мно ги од мило ште зва ли, почео је при год ним обра
ћа њем њего ве супру ге, при ма до не Мил ке Сто ја но вић, коју 
је публи ка у пре пу ној сали поздра ви ла сна жним апла у зом. 
Попу лар не ари је и дуе те из позна тих опе ра пева ли су Јасми
на Трум бе таш Петро вић, Мио драг Д. Јова но вић, Ана Руп чић, 
Јан ко Сина ди но вић, Ната ша Јовић Три вић, Алек сан дра Анге
лов, Иван Тома шев, Сања Кер кез, Сне жа на Сави чић Секу лић 
и Дејан Мак си мо вић.

Р.П.Н. 

ПО ТЕК СТУ МАЈЕ ТОДО РО ВИЋ И У РЕЖИ ЈИ МИЛА НА НЕШКО ВИ ЋА 

врхунскомекипомглумаца

ци ју пошту је и посред ством ње 
пре по зна је шта нас то данас мучи. 
То коли ко се вре ме, окру же ње и 
начин живо та про ме нио од доба 
Стан ко ви ће ве Соф ке, али и то да 
су наси ље и нере ше ни поро дич ни 
одно си, увек и сву да бол не теме“, 
иста кла је, изме ђу оста лог, Оли ве
ра Мило ше вић. 

Њена коле ги ни ца са РТСа 
Сла ђа на Симић Јакуш, тако ђе, 
није ште де ла речи хва ле, исти чу ћи 
да је „савре ме но чита ње јед ног од 
нај бо љих рома на срп ске књи жев
но сти, које је оку пи ло еки пу вели
ких глу ма ца, оста ло вер но Бори 
Стан ко ви ћу и тра ди ци ји Народ
ног позо ри шта“. 

Уло ге су оства ри ли Јова
на Сто јиљ ко вић (Соф ка), 
Небој ша Дуга лић (Ефен ди 
Мита), Ненад Јездић (Газда 
Мар ко), Павле Јери нић 
(Том ча), Ната ша Нин ко вић 
(Тодо ра), Душан ка Сто ја
но вић Глид (Ста на), Зла
ти ја Оцо ко љић Ива но вић 
(Сто ја), Љиља на Бла го је вић 
(Маг да), Рад ми ла Жив ко вић 
(Сим ка), Тана си је Узу но вић 
(Арса), Нико ла Вујо вић (Ван

ко), Сте фан Kалезић (Мали Том ча) 
и Небој ша Бабић (Опер ски певач).

Дра ма тург је Моли на Удо вич
ки Фотез, сце но гра фи ју је кре и ра ла 
Весна Попо вић, кости ме Мари на 
Вука со вић Меде ни ца, ком по зи тор
ка је Ања Ђор ђе вић, а коре о граф
ки ња Андре ја Kулешевић.

М.Б.

ПРОМОЦИЈЕ
9. 5 | 18.00 Лабанотација, аутор Марко Мићић,
издање Института за уметничку игру, 2019.

13. 5 | 18.00 Музичке светлости позорнице;  Музичке арабеске, 
аутор Гордана Крајачић, приватно издање, 2019.

ИЗЛОЖБА - отварање
20. 5 | 18.00 Почеци позоришног живота у кнежевини Србији и 
оснивање Народног позоришта у Београду, аутор Јелица Стевановић

ОТВОРЕНА ВРАТА 11. 5 | 12.00

НОЋ МУЗЕЈА 18. 5 | 16.30

KОНЦЕРТИ
14. 5 | 18.00 Ученици контрабаса МШ „Јосиф Маринковић“ и
 „Владимир Ђорђевић“, класе Магдалене Ранчић

21. 5 | 18.00  Одсек за соло-певање МШ „Коста Манојловић“

22. 5 | 18.00  Милица Марковић, виолина, МШ „Коста Манојловић“

23. 5 | 18.00  Ученице виолине, МШ „Коста Манојловић“, 
класа Татјане Бошковић

25. 5 | 18.00  Вече Тостија  Дејан Максимовић, тенор,
Тамара Хаџи-Ђорђевић, клавир

30. 5 | 18.00  Летњи звуци  Наташа Тасић Кнежевић, сопран,
Саша Кнежевић, клавир

31. 5 | 18.00  Музика за контрабас и  виолу  Кристина Ушљебрка, 
контрабас, Томислав Милошевић, виола
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Kолекцији број
них при зна ња, 
укљу чу ју ћи и 
она међу на род
на, која је доби

ла током доса да шње вео ма 
успе шне и бога те кари је ре, 
прва ки ња Опе ре Народ ног 
позо ри шта у Бео гра ду, мецо
со пран Ната ша Јовић Три
вић, недав но је при дру жи ла 
и Награ ду Фон да ци је „Бре да 
Калеф“. У међу вре ме ну, наша 
саго вор ни ца интен зив но је 
поче ла да спре ма уло гу Кате у 
Коњо ви ће вој опе ри „Кошта
на“, која ће под дири гент ском 
упра вом Ане Зора не Бра јо вић, 
и у режи ји Југа Ради во је ви
ћа, пре ми јер но бити изве де
на 8. јуна на Вели кој сце ни. 
У интер вјуу за „Позо ри шне 
нови не“, Ната ша исти че да 
поме ну та награ да носи име 
једнe од наших нај ве ћих мецо
со пра на која је оста ви ла неиз
бри сив траг како на дома ћим, 
тако и на свет ским сце на ма.

„Посе бан зна чај ове 
награ де је што је госпо
ђа Калеф при сут на на свим 
нашим пред ста ва ма у који ма 
су зна чај не мецо со пран ске 
уло ге, пом но пра ти сва ку од 
нас и зна лач ки оце њу је нај
бо љу уло гу реа ли зо ва ну у јед
ној сезо ни. Доби ти при зна ње 
од тако вели ке умет ни це која 
је про шла све оно што ми 
про ла зи мо на сце ни, позна је 
све зах те ве и тешко ће нашег 
репер то а ра, је од вели ког зна
ча ја за мене јер није доде ље на 
само на осно ву субјек тив ног 
уку са... Има ла сам сре ћу да 
сам доста рано оства ри ла однос 
пре ма награ да ма, веро ват но зато 
што сам мно го уче ство ва ла на 
так ми че њи ма и доби ла зна ча јан 
број награ да још као пева чи ца у 
успо ну“. 

zz Вашz огорzманz доприzносz опер
скојz уметzноzстиz овихz данаz
приzмеzтиоzјеzиzжириzКулzтурzноz
проzсветzнеz заједzниzцеz Срби
јеz којиz Вамz јеz додеzлиоz Златzнуz
значzкуzтогzудруzжеzња...
При зна ња сва ка ко при ја ју, 

али ми никад нису била циљ сама 
по себи, нити сам их оче ки ва ла. 
За сва ког умет ни ка је нај ва жни
ја само кри тич ност и непре ки дан 
рад на лич ном уса вр ша ва њу, па су 
самим тим при зна ња неми нов ни 
део успе шне кари је ре.

zz Награzдаz Фонzдаzциzјеz „Бреzдаz
Kалеф“,zкојаzсеzдодеzљуzјеzзаzнај
боzљеz интерzпреzтиzраzнуz мецо
соzпранzскуz улоzгуz уz претzходzнојz
сезоzниz наz сцеzниz Народzногz
позоzриzшта,zприzпаzлаzвамzјеzзаz

РАЗ ГО ВОР С ПОВО ДОМ | МЕЦОСОПРАН, НАТАША ЈОВИЋ ТРИ ВИЋ, ОВО ГО ДИ ШЊА ДОБИТ НИ ЦА НАГРА ДЕ ФОН ДА ЦИ ЈЕ „БРЕ ДА КАЛЕФ“

Признањасвакакопријају,алиминикаданисубилациљ
ИНТЕР ВЈУ | АНЂЕЛ КА НИКО ЛИЋ, РЕДИ ТЕЉ КА ПРЕД СТА ВЕ „ЈЕСТЕ ЛИ ЗА БЕЗ БЕД НОСТ?“

Ратније,искључиво,„мушкаствар“

После Нуши ће
ве „Књи ге дру
ге“, која се већ 
пет сезо на вео ма 
успе шно изво ди 

на Сце ни „Раша Пла о вић“, реди
тељ ка Анђел ка Нико лић уско
ро ће, на истом месту, поста ви
ти нови комад. Реч је о насло ву 
бази ра ном на тек сто ви ма Биља не 
Јова но вић, одно сно на њене три 
крат ке при че „Јесте ли за без бед
ност?“, што је ујед но и назив пред
ста ве, путо пи су „Добро до шли в 
Диа ли зи јо“ Дави да Шала му на и 
анти рат ној пре пи сци „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. Пре ми је ра је пла ни ра на 
поло ви ном јуна, а глав не уло
ге пове ре не су Вањи Ејдус, Сени 
Ђоро вић, Миле ни Ђор ђе вић и 
Ана ста сии Ман дић.

zz Иакоzјеzширојzјавzноzсти,zрела
тивzноzнепоzзнаzтаzкаоzдрамzскаz
спиzсаzтеzљиzца,z Биљаzнаz Јова
ноzвићzјеzнаzнашојzкњиzжевzнојz
сцеzни,z ипак,z остаzвиzлаz упеzча
тљивz траг.z Уz којојz мериz оваz
предzстаzва,z најzвеzћимz деломz
базиzраzнаz наz њеномz ориzги
налzном,z спеzциzфичzномz руко
пиzсу,z упраzвоz такоz нештоz
можеzиzдаzпотврzди?
Пред ста ва неће бити упри зо

ре ње њене фик ци је (рома неск не 
и драм ске), која је сва ка ко импо
зант на, али надам се да ће све до
чи ти о упе ча тљи вом тра гу њене 
лич но сти – о њеној инте лек ту ал
ној, морал ној и емо тив ној сна
зи, о хума ни зму и акти ви зму у 
при мар ном сми слу те речи, који 
нади ла зе како гра ни це јед не био
гра фи је, тако и вре ме на и про
сто ра у коме је ства ра ла Биља на 
Јова но вић.  

zz Њенаz појаzва,z каснихz 70их,z
предzстаzвљаzлаz јеz освеzже
њеz уz амбиzјенzтуz фавоzриzзо
ваzнеz такоzзваzнеz стварzноzснеz
проzзе.z Наиzме,z малоzграzђан
скомz миљеуz иz предzраzсуzдаzмаz
супротzстаzвиzлаz јеz одваzжност,z
ироzниzју,zциниzзам,zнеконzвен
циzоzналzност,z интеzлекzтуzалzнуz
бритzкостz иz слоzбоzдуz изриzца
њаz оноzгаz штоz јеz предzстаzвља
лоzтабуzзаzдруzштвеzне,zидеzоzло
шкеz иz секzсуzалzнеz конzвенzциzје.z
Даz ли,z уz томz смиzслу,z можеzмоz
очеzкиzваzтиzдаzиzВиzовомzпред
стаzвомzдемиzстиzфиzкуzјеzтеzнекеz
одреzђеzнеzтабуе?
Табу је јака реч, но чини ми 

се да већ овај избор в.д. дирек
тор ке Дра ме Тање Шљи вар про
бле ма ти зу је изве сне сте ре о ти пе 

о томе шта се оче ку је од репер
то а ра Народ ног позо ри шта као 
базне инсти ту ци је кул ту ре у овој 
земљи. Ја овај импулс пра тим 
инси сти ра њем на позо ри шном 
про це су који изво ди све уче сни
ке, укљу чу ју ћи и мене, из про сто
ра удоб но сти – из зоне нау че ног, 
наве жба ног и већ потвр ђе ног. 

Зани мљи во је и несте ре о тип но 
што у језич ки хомо ге ној сре ди ни 
ства ра мо више је зич ну пред ста ву, 
која сце но граф ски тежи да пове
же удоб ни енте ри јер Народ ног 
позо ри шта и иза зов ни про стор 
Фран цу ске ули це, што самом глу
мач ком поде лом у дија лог о деве
де се тим годи на ма укљу чу је мо 
гла со ве гене ра ци је која је рође на 
након рас па да СФРЈ, што гра ђан
ске про те сте из 1991. и 1992. годи
не ана ли зи ра мо не само из поли
тич ке, него и из естет ске рав ни, 

као пер фор ма тив не чино ве који 
има ју и сво ју умет нич ку вред
ност... Нај ве ћи иза зов је, можда, у 
томе што самим гле да о ци ма даје
мо више про сто ра за уче шће него 
што је то уоби ча је но у инсти ту ци
о нал ном теа тру. 

zz Kоликоz суz четиzриz женеz
довољzноz „комzпеzтентzне“z даz
расzпраzвљаzјуz наz темуz рата,z
којиz сеz уz нашимz друzштвиzма,z
инаzче,z најzчеzшћеz дожиzвљаzваz
каоzтипичzнаz„мушкаzствар“?
Жене су ком пе тент не. Рат 

није мушка ствар. Ова пре пи ска 
није само анти рат на. Она је и ана
ли тич на. Чети ри жене поку ша ва
ју да раз у ме ју рат који се деша ва 
 у тре нут ку док се деша ва. То је 
дра го цен угао. Сем тога, ми смо у 
тки во тек ста уве ли и аутен тич не 
мушке гла со ве – не само оне који 
су већ обу хва ће ни жен ском пре
пи ском, већ и оне који су доку
мен тар но забе ле же ни. То су гла
со ви мушка ра ца, који рату ју, али 
тако ђе поку ша ва ју да раз у ме ју 
зашто, за кога и про тив тога рату
ју, и да ли има ју алтер на ти ву. 

zz Осимz тихz мушкихz глаzсоzва,z уz
предzстаzвуzјеzинкорzпоzриzранzиz
путоzписz„ДоброzдоzшлиzвzДиа
лиzзиzјо“z Давиzдаz Шалаzмуzна.z
Дакле,z такавz драzмаzтурzшкиz
конzцептz би,z наz некиz начин,z
могаоz битиz одреzђеzнаz врстаz
„баланzса”z уz одноzсуz наz стаzво
веzоzратуzизzженzскогzуглаzили,z

друzгимzречиzма,zнаzтакавzвео
маz спеzциzфиzчанz полиzтичzкиz
треzнуzтак?z
Путо пис је иро ни чан назив за 

ову про зу. Давид Шала мун (ина
че син Мару ше Кре се) опи си вао 
је гра до ве у који ма је бора вио 
из ори ги нал не визу ре паци јен та 
цен тра за дија ли зу. Један од тих 
гра до ва је Сара је во, непо сред но 
након рата. То је, дакле, сасвим 
осо бит глас: јер је после ра тан 
(епи ло шки у одно су на хро но
ло ги ју деша ва ња у нашој пред
ста ви), јер је глас дете тамла дог 
мушкар ца, јер је одре ђен спе ци
фич ном, да не кажем мар ги на
ли зо ва ном ситу а ци јом тешког 
боле сни ка. Дру ги важан мушки 
лик у нашој пред ста ви је Милан 
Мили шић, песник, прва жртва 
опса де Дубров ни ка. Њего ве днев
нич ке запи се из послед њих дана 
живо та, потре сну про зу о бесми
слу рата, виде ће мо кроз при зму 
лич ног дожи вља ја мла дих глу ма
ца који, нада мо се, ника да неће 
ужи во про ћи кроз иску ство опса
де, или неких нових регру та ци ја.  

zz Kадаz разzмиzшљаzтеz данас,z саz
дисzтанzцеz одz скоzроz триz деце
ниzје,zдаzлиzсуzнасилzниzрасzпадz
бивzшеz Југоzслаzвиzјеz иz крва
виz четвоzроzгоzдиzшњиz рат,z
ипак,z моглиz битиz спреzчеzни?z
Kоликоz оваz предzстаzваz можеz
датиz одгоzворz наz таz иz сличzнаz
питаzња?
Пре при пре ма за рад на овој 

пред ста ви нисам била у пот пу
но сти упо зна та са број ним чиње
ни ца ма о анти рат ним напо ри ма 
мно гих Југо сло ве на, у виду гра
ђан ских про те ста у гра до ви ма 
сад бив ших репу бли ка, анга жма
ну мај ки вој ни ка, побу на резер
ви ста у Кру шев цу, Кра гу јев цу и 
дру гим гра до ви ма... Мислим да је 
то исто ри ја која заслу жу је место 
у неким новим читан ка ма. Анга
жман Биља нин, Радин, Мару
шин, Рад ми лин и мно гих дру гих 
инте лек ту ал ки и инте лек ту а ла
ца, тако ђе је при мер за то како је 
могу ће било спре чи ти нај го ре. Са 
дру ге стра не, боли свест о томе у 
којој је мери упра во моћ и ути цај 
инте лек ту ал не ели те, који често 
пот це њу је мо, у овим рато ви ма 
био моби ли сан на стра ни наци
о на ли зма и рат ног хушка ња, а 
које је често за мотив има ло оби
чан кари је ри зам. Воле ла бих да 
ова пред ста ва под стак не свест о 
лич ној одго вор но сти и о зна ча
ју соли дар но сти, о моћи лич ног 
анга жма на и гра ђан ских ини ци ја
ти ва, јер све су то сред ства који ма 
(још) увек рас по ла же мо, баш ми, 
ауто ри ове пред ста ве, као и њени 
буду ћи гле да о ци. 

Мико јан Без бра ди ца

Дави до ва при ча у пред
ста ву уво ди тему 

бол ни це као инсти ту ци је 
коју одли ку је уре ђе ност, 
хија рар хи ја и моћ уни фор
ме и која гаран ту је поје
дин цу без бед ност, али су 
често те гаран ци је крх ке, 
а ауто ри тет уни фор ме 
може да буде зло у по тре
бљен, баш као у слу ча ју 
дру гих инсти ту ци ја, као 
што је, на при мер, вој ска, 
или сама држа ва.
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РАЗ ГО ВОР С ПОВО ДОМ | МЕЦОСОПРАН, НАТАША ЈОВИЋ ТРИ ВИЋ, ОВО ГО ДИ ШЊА ДОБИТ НИ ЦА НАГРА ДЕ ФОН ДА ЦИ ЈЕ „БРЕ ДА КАЛЕФ“

Признањасвакакопријају,алиминикаданисубилациљ

ролуzвраzчаzреzУлриzкеzуzВерzди
јеzвојz опеzриz „Балz подz маска
ма“?
Улри ка је вео ма захвал на и 

атрак тив на уло га која има само 
јед ну сли ку и за крат ко вре ме 
могућ ност да пока же све ква ли те
те, од вели ког вокал ног распо на, 
широ ких лега то фра за, дина мич

ког нијан си ра ња до глу мач ког 
уме ћа. Јако волим ту уло гу, доста 
сам је пева ла и раду јем се сва кој 
пред ста ви.

zz УzкојојzмериzјеzгоспоzђаzKалефz
утиzцаzлаzнаzвасzкаоzуметzниzка?
Госпо ђа Бре да Калеф није 

више пева ла кад сам ја дошла у 
Бео град, тако да на жалост, нисам 
има ла могућ ност да је ужи во слу
шам. Међу тим, она је при па да ла 
гене ра ци ји која заслу жу је наше 
дивље ње и бес крај но пошто ва ње, 
а поред вели ке кари је ре госпо
ђа Бре да је диван човек и искрен 
при ја тељ која је увек рас по ло же на 
да пре не се сво је зна ње, запа жа
ња и суге сти је. Увек је пози тив на 
и насме ја на чиме ми пома же да и 
нај те же пре пре ке при хва там као 
иза зов.

zz Одz когаz стеz јошz добиzјаzлиz
доброzнаzмерzнеz криzтиzкеz иz
кориzснеz савеzтеz којиz суz васz
мотиzвиzсаzлиzзаzдаљиzнапреzдак?
Сва ка ко је нај ве ћи ути цај на 

мене има ла моја про фе сор ка Рад
ми ла Бако че вић, која је свих ових 
годи на поред мене као искрен 
при ја тељ и строг кри ти чар. Њена 
огром на кари је ра, веро ват но и 
нај ве ћа на нашим про сто ри ма, је 
тра ја ла толи ко дуго јер је увек ста
ја ла чвр сто на земљи и била је врло 
стро га пре ма свом раду. Изу зет но 
сам јој захвал на што је то пре не ла 
на мене. Врло сам поно сна на рад 
са нашим леген дар ним мае стром 
Мла де ном Јагу штом, са којим 
сам мно го ради ла како на вокал
ној тех ни ци тако и на изград њи 
музич ке фра зе. Вели ки ути цај на 
мој сцен ски израз је имао Јагош 
Мар ко вић, са којим сам ради ла 
као врло мла да пева чи ца. Он ми 
је помо гао да се сцен ски осло бо
дим и да раз ми шљам о изград њи 
лика на начин како раде глум ци, 
а не како смо ми учи ли на ФМУ. 
Запра во, има ла сам сре ћу током 
целе кари је ре, јер сам ради ла са 
сјај ним умет ни ци ма и вели ким 
знал ци ма који су ме моти ви са ли, 
од којих сам учи ла и који су оста
ви ли вели ки печат у мом раду.

Међуz њимаz је,z претzпоzста
вљам,z иz чувеzниz мецоzсоzпранz
Ружаz Поспишz Балzдаzни,z којаz јеzz
почетzкомz девеzдеzсеzтих,z преz негоz
штоz стеz упиzсаzлиz акаzдеzмиzју,z билаz
одуzшеzвљеzнаz вашимz глаzсовzнимz
могућzноzстиzма?

Да, упра во је госпо ђа Ружа 
Поспиш Бал да ни јед на од тих 
вели ких име на који су има ли 
вели ки ути цај на мене. Први пут 
када ме је на кра ју сред ње шко ле 
чула, пре по зна ла је моје ква ли те те 
и моти ви са ла ме да наста вим шко
ло ва ње свог гла са, јер на жалост у 
мојој музич кој шко ли у Бања лу ци 
нисам баш има ла вели ку подр шку 
од неко ли ци не про фе со ра, те сам 
била на иви ци да оду ста нем од 
пева ња и упи шем сту ди је кла ви
ра. Дру ги пут, када сам оти шла у 
Загреб да са њом радим „Кар мен“, 
бли же сам упо зна ла ту див ну даму 
која ми је несе бич но пома га ла да 
кре и рам тако сло жен лик и кроз 
сво је иску ство ми помо гла да про
на ђем сво ју Кар мен. 

zz Томz приzлиzком,z измеzђуz оста
лог,zреклаzвамzјеzдаzћетеzимаzтиz
„масниzјиz иz расzкоzшниzјиz глас“z
одzње.zДаzлиzсеzтаzпретzпоzстав
каzостваzриzла?
Не могу директ но да одго во

рим на ваше пита ње, јер се не усу
ђу јем поре ди ти себе са овом вели
ком умет ни цом пре кра сног гла са, 
али могу да кажем да је сва ка ко 
била у пра ву да сам мецо со пран и 
да тре ба да се бавим овим послом. 
Да није било ње, веро ват но бих 
оти шла у неке дру ге воде.

zz Ускоzроzвасzнаzматичzнојzсцеzниz

очеzкуzјеz иz преzмиzјеzраz „Kошт
ане“,zуzкојојzћетеzпеваzтиzулоzгуz
Kате...z
Сва ка нова уло га је иза зов. 

Уло га Кате није вели ка и мно го се 
раз ли ку је од моје при ро де. Нема 
неке вели ке и зна чај не музич ке 
фра зе, а као драм ски лик је доста 
јед но став на. Пред ста вља несрећ
ну жену којој се кућа рас па да због 
мла де Циган ке којом су опсед ну ти 
муж и син, а она сама никад није 
има ла живот и све што јој тре ба 
је мало мира и удоб но сти. За мене 
ће бити иза зов да поја чам Катин 
зна чај, пот цр там њено онда шње, 
рекла бих, при ми тив но вас пи
та ње жене и газда ри це која при
вид но има ути цај, а у сушти ни је 
зло ста вља на и несрећ на. Тако ђе, 
желим да истак нем њене пред ра
су де и сује вер је, а са дру ге стра не и 
да пока жем њену топли ну и љубав 
пре ма деци, као и њену уса мље
ност и лич ну тра ге ди ју. Врло је 
узбу дљи во то све про на ћи у мало 
вре ме на и про сто ра које је у пар
ти ту ри посве ће но лику Кате, али 
веру јем да је баш у томе вешти на.

zz Јеz лиz Kоњовићz „удоzбан”z заz
певаzње?
С обзи ром на то да сам пева ла 

мно го дома ћих и стра них дела 20. и 
21. века, није ми про блем да савла
дам Коњо ви ћев музич ки језик, а 
при том је Кати на део ни ца врло 
удоб на и нема вели ке тех нич ке 
зах те ве. Коле ге има ју мно го више 
посла у том сми слу, али сви вред но 
и пожр тво ва но раде јер вла да осе
ћај поно са што се јед на ова ко зна
чај на наци о нал на опе ра ста вља на 
репер то ар Народ ног позо ри шта. 
Исто вре ме но смо дужни да чува мо 
и негу је мо нашу кул тур ну башти ну 
и сво јим радом ода мо пошту вели
ка ни ма као што су Бора Стан ко
вић и Петар Коњо вић.

zz Преzнекоzлиzкоzмесеzци,zнаzСце
ниz „Рашаz Плаzоzвић”,z одрzжа
лиz стеz конzцертz подz назиzвомz

„Омажz Мусоргzском”z Свеzча
ниz јавzниz чинz предzстаzвљаzњаz
резулzтаzтаz докzторzскогz истра
жиzваzњаz наz темуz „Вокалzноz
интерzпреzтаzтивzниz захzтеzвиz уz
песмаzмаz иz ариzјаzмаz Модеzстаz
Мусоргzског”.zМожеzлиzсеzрећиz
даz јеz то,z запраzво,z наz некиz
начин,z билаz круzна,z одноzсноz
врхуzнацz вашеz досаzдаzшњеz
кариzјеzре?
Док тор ске сту ди је сам сва ка ко 

упи са ла са наме ром да се уса вр
ша вам и даље напре ду јем у свом 
раду. Међу тим, морам при зна ти 
да сам про фи ти ра ла мно го више 
него што сам оче ки ва ла. Доби ла 
сам могућ ност да доса да шње зна
ње и иску ство обје ди ним са новим 
начи ном посма тра ња, истра жи
ва ња и ана ли зи ра ња који отва ра 
нови вид кому ни ка ци је са публи
ком. Да, сма трам да је овај кон
церт био, на неки начин, врху нац 
моје доса да шње кари је ре, јер сам 
успе ла да кроз више слој ни рад и 
све оно о чему сам истра жи ва ла, 
раз ми шља ла, осе ћа ла и пре жи
вља ва ла, пре не сем на публи ку и 
како су ми мно ги рекли, потре сем 
их сво јом интер пре та ци јом. То је 
и наш крај њи циљ, зар не?

zz Преzтриzгодиzне,zсаzприzјаzтеzљи
маzиzколеzгаzмаzизzразнихzумет
ничzкихz облаzсти,z осноzваzлиz стеz
Удруzжеzњеz МОТОz (Музичzко
оперzскотеаzтарzскаz оргаzниzза
циzја)z саz циљемz даz клаzсичzнуz
музиzку,zопеzруzиzтеаzтарzучиzни
теzдоступzнимzсвиzмаzуzСрбиzји.z
Kоликоzстеzзадоzвољzниzпостиг
нуzтимzрезулzтаzтиzма?
Сви смо све до ци кри зе у нашој 

кул ту ри, недо стат ком посла за 
умет ни ке и падом умет нич ких 
вред но сти. МОТО је настао у кру
гу при ја те ља који не желе да се 
жале на опште ста ње, већ желе да 
сво јим лич ним анга жма ном, про
фе си о на ли змом и висо ким кри те
ри ју мом допри не су про ме на ма. За 
нешто више од три годи не реа ли
зо ва ли смо вели ки број еду ка тив
них про је ка та, про је ка та у раду са 
осе тљи вим гру па ма, али и про гра
ма висо ке умет но сти и пока за ли 
да умет ност фан та стич но кому
ни ци ра са публи ком само ако је 
ква ли тет но пред ста вље на. Један 
од наших нај ва жни јих про је ка та 
је „Лет ња опер ска шко ла“ која се 
ове годи не одр жа ва тре ћи пут, а 
циљ шко ле је да мла дим људи ма 
пока же мо како да буду савре ме ни, 
модер ни, да се игра ју и кре и ра ју, 
а да исто вре ме но оста ну дисци
пли но ва ни и да гра де висо ке кри
те ри ју ме. Дру гим речи ма, да им 
помог не мо да зајед нич ким радом 
вра ти мо ста ри сјај нашој опер ској 
сце ни. 

Мико јан Без бра ди ца

Поно сни смо што су 
актив но сти МОТОа 

подр жа не и пре по зна те 
у јав но сти, а наша нај ве
ћа вред ност је што смо 
једин стве ни, ради мо добре 
и кре а тив не при че, лепо 
се дру жи мо и оста вља
мо про стор јед ни дру ги ма 
за оно што сва ко од нас 
поје ди нач но нај бо ље ради. 
Посто ји само јед но пра
ви ло у МОТОу, а то је да 
нема места лич ним сује
та ма већ само међу соб но 
пошто ва ње и пошто ва ње 
умет но сти.

Сма трам да сва ки 
певач мора да се држи 

свог фаха јер нам је то пре 
све га при ро да одре ди ла. 
Са дру ге стра не, посто
ји толи ко мно го див них 
уло га у мецо со пран ском 
репер то а ру које сигур но 
нећу сти ћи ни да погле
дам, а пого то во да отпе
вам. Волим да истра жу јем 
кон церт ну лите ра ту ру 
и да се бавим кон церт
ним пева њем. Сма трам 
и да је кон церт но пева ње 
јако важно за хиги је ну гла
са, као и за уса вр ша ва ње 
умет нич ке лич но сти.
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Њих дво ји
ца су врхун
ски мај сто ри 
свог зана та 
и истин ски 

заљу бље ни ци у посао којим се баве, 
а огро ман енту зи ја зам и љубав, пре
но се и на коле ги ни це и коле ге са 
који ма годи на ма раде у про сто ри ји 
од неких педе се так ква дра та, сме
ште ној на кра ју јед ног од ход ни ка, 
на четвр том спра ту Народ ног позо

ри шта у Бео гра ду. Они су Жар ко 
Лукић и Дра го мир Вује тић. Први 
је глав ни обу ћар за изра ду и одр жа
ва ње опре мемај стор спе ци ја ли ста, 
а дру ги  мај стор обу ћар за изра ду 
и одр жа ва ње опре ме у ради о ни ца
ма. Сво јим вештим мај стор ским 
рука ма, изра ђу ју обу ћу за умет ни
ке наше Kуће, у сва три ансам бла 
– Дра ми, Опе ри и Бале ту. Жар ко је 
почео да ради у позо ри шту 1996, а 
Дра го мир 2003. годи не. За то вре ме, 
сме ште ни међу калу по ви ма раз ли
чи тих вели чи на, уз помоћ дле та, 
чеки ћа и дру гих ала та, изра ди ли су 
толи ко позо ри шне обу ће – бале
тан ки, ципе ла, чиза ма… да ни сами 
нису сигур ни о којој цифри је реч.  

Жар ко нам обја шња ва да је 
сцен ска обу ћа спе ци фич на, па 
самим тим не пра ти инду стриј ске 
пара ме тре, већ се изра ђу је пре ма 
нацр ти ма кости мо гра фа, у дого
во ру са реди те љем, али и по жељи 
самог умет ни ка.

„Нај бит ни је од све га је да умет
ни ку у њој буде удоб но”, уба цу је се у 
раз го вор Дра го мир и напо ми ње да 
се због тога обу ћа не изра ђу је пре
ма бро ју. Јер, како је нагла сио, због 
испуп че ња и нерав ни на, мери се 
дужи на и шири на сто па ла која се, 
потом, оцр та на папи ру.  

„За балет је, у одно су на опе ру 
или дра му, све дру га чи је”, уве ра ва 
нас Жар ко и дода је да је то због тога 
што је реч о пот пу но дру гом калу пу 
и дру гим мера ма.  

„Балет је фоку си ран на покрет, 
нема кру тог ђона и метал них дело
ва уну тра, јер у супр от ном нога не 
би могла да се сави је. Све мора да 
буде флек си бил но и да при ја ња 
уз ногу”, ука зу је Жар ко, а на њего
ве речи надо ве зу је се Дра го мир: 
„Фак тич ки, тре ба да буде као чара

па”, твр ди овај иску сни мај стор, уз 
кон ста та ци ју да за ову врсту посла 
тре ба баш пуно вре ме на про ве сти 
раде ћи, да би се сте кла рути на.

У току јед не сезо не, за неких 
пет, шест пре ми је ра коли ко се, 
отпри ли ке, изве де у пери о ду од 
окто бра до јуна наред не годи не, 

овде се, како су нам откри ли, изра
ди око 600 до 700 пари обу ће. 

Жар ко, који је, ујед но, и шеф 
ове пра ве мале позо ри шне обу

ћар ске фабри ке, у којој 
се израђују и каишеви, 
торбе и друге „ситнице“ 
неопходне за извођење 
представа, сма тра да је за 
успех у том послу нео п хо
дан тим ски дух, а они га, на 
опште задо вољ ство, твр
ди, има ју, можда, и више 
него што тре ба. Осим њих 
дво ји це, ту су запо сле ни и 

Мир ја на Мило ше вић, Невен ка Пет
ко вић, Ружи ца Kосановић и Петар 
Бабић.

„Бит но је да међу нама нема 
ника вих несу гла си ца и да сви зајед
но, уз мно го љуба ви и стр пље ња, 
уче ству је мо у изра ди сва ког пара 
обу ће”, сма тра Жар ко, а на наше 
пита ње који су нај ва жни ји кри те
ри ју ми да би се доби ла добра позо
ри шна ципе ла, одго ва ра у даху: 
„Веште руке, ква ли те тан мате ри јал 
и иску ство!”

Тра ди ци ја обу ћар ства у Народ
ном позо ри шту, како нам при ча 
Дра го мир, дати ра „још из ста рих 
вре ме на”.

„У кон ти ну и те ту, обу ћар ска 
ради о ни ца у нашој Kући, посто ји 
више од сто годи на. Има мо и огро
ман фун дус у којем се нала зи око 
десе так хиља да пари ципе ла. То је, 
заи ста, импре сив на цифра”, каже с 

поно сном. 
„Kао и у сва ком послу, и овде је 

потреб но да се обу ћар посве ти оно
ме што ради. Не сме да се ота ља ва. 
Мораш да волиш то што радиш и 
онда све иде само од себе. У таквим 
окол но сти ма нема про бле ма, већ 
само иза зо ва”, сма тра Жар ко и 
откри ва да су у овом послу нај не за
хвал ни ји мате ри ја ли за рад пла сти ка 
и скај, одно сно вештач ки мате ри ја
ли. 

„За такве мате ри ја ле су нео п ход
ни и спе ци јал ни леп ко ви, а нај ве ћи 
про блем, упр кос ква ли тет ној изра
ди, је тај што им је век тра ја ња вео ма 
кра так”, наво ди Жар ко и каже да је 
с кожним мате ри ја ли ма сасвим дру
га при ча, јер уз добро одр жа ва ње, 
кожна обу ћа, пре ма њего вим речи
ма, може да тра је и до сто годи на.

Kао један од при ме ра, Дра го мир 
нам је пока зао црну мушку кожну 
чизму изра ђе ну касних три де се тих 
годи на про шлог века која још увек 
може да се носи, иако је „пре ва ли
ла осам бан ки”. Пре ма том моде лу, 
како нам је открио, за потре бе дра ме 
„Зечи ји насип” Сини ше Kовачевића, 
изра ђе на је репли ка за глум ца Тана
си ја Узу но ви ћа који је у поме ну том 
кома ду тума чио лик немач ког офи
ци ра Рудол фа Шта ла.   

Мико јан Без бра ди ца

ИЗА КУЛИ СА | ОБУ ЋАР СКА РАДИ О НИ ЦА НАРОД НОГ ПОЗО РИ ШТА, ТРА ДИ ЦИ ЈА ДУГА ВИШЕ ОД ЈЕД НОГ ВЕКА

Зауспехупослу,неопходанјетимскидух

Наши саго вор ни ци 
откри ва ју да има

ју и „муште ри је” које носе 
тако зва ну ван га ба рит ну 
обу ћу. „Нај ве ћи број носи 
првак Опе ре Иван Тома
шев  52, по оној Гули ве ро вој 
нуме ра ци ји“, при ча, кроз 
смех, Дра го мир и дода је да 
су му „за пета ма“ њего
ве коле ге – соли ста Опе
ре Све то Kастратовић и 
Сини ша Дути на из Хора, 
са бро јем 48. 

Жељ ко каже да је опре
ма на којој се ради 

ста ра изме ђу 50 и 60 годи
на. „Дакле, начин изра де је 
исти као и пре пола века. 
Ништа није модер ни зо
ва но. Чак и кад би се овде 
поста ви ла нека мини лини
ја са пет, шест маши на, 
што је вео ма тешко изво
дљи во, јер би то зау зи ма ло 
мно го про сто ра, има ли би 
про блем дру ге врсте. Наи
ме, ови калу пи које кори
сти мо не би ни могли да 
се адап ти ра ју пре ма тим 
новим маши на ма“.

Интер на ци о нал ни 
теа тар ски инсти
тут при Уне ску 
је 1982. годи не 
уста но вио Међу

на род ни дан игре, који се обе ле
жа ва сва ког 29. апри ла. На тај дан, 
1727. годи не рођен је ЖанЖорж 
Новер, тво рац модер ног бале та.

Сва ке годи не јед на позна та 
лич ност из све та игре шаље пору
ку која оби ла зи свет. Циљ Међу
на род ног дана игре и Пору ке јесте 
да се на овај дан ује ди ни све ко ли ка 
Игра, да про сла ви ову умет ност и 
да ука же на њену уни вер зал ност, 
њену моћ да уки не све поли тич
ке, кул тур не и етнич ке бари је ре и 
збли жи људе у миру и при ја тељ
ству кроз зајед нич ки језик – ИГРУ.

Аутор ка гло бал не пору ке за 
Свет ски дан игре за 2019. годи
ну је Kарима Ман сур, истак ну та 
игра чи ца, коре о граф ки ња и педа
го шки ња из Егип та  

„На почет ку беше покрет... и 
од настан ка вре ме на, игра је сна
жно сред ство изра жа ва ња и сла
вља. Игра се кори сти ла да доча ра 
бого ве и боги ње, са свим оним 
што они пред ста вља ју у зна чај ном 
и пој мов ном, од рав но те же из 
које про из и ла зи прав да, 
до музи кал но сти, рит мич
но сти, инди ви ду ал не и космич ке 
све сти“... каже Ман сур.

Она под се ћа да је јед ном про
чи та ла да се у вре ме фара о на сма
тра ло да игра исто вре ме но узди
же дух публи ке и уче сни ка, а да се 

музи ка и игра везу ју за 
нај ви ше импул
се људ ског 
ста ња, исто
вре ме но пред
ста вља ју ћи уте ху 
при ли ком живот
них раз о ча ре ња и 
губи та ка.

„Покрет је језик 
којим гово ре сви. Покрет је 

уни вер зал ни говор који при па да 
сви ма. Позив да се отво ре сва чула. 
Тело не лаже зато што слу ша јед ну 
исти ну и мани фе сту је је. Пра те ћи 
соп стве не отку ца је срца, људи
ма је дато да игра ју игру живо та, 

која зах те ва 
покрет, агил

ност и при ла го
д љ и  в о с т , 
кон стант  ну 

про ме ну коре о гра
фи је“, твр ди Ман сур.

Пре ма њеним речи ма, у 
дана шње вре ме, 

доба у коме су 
људ ске везе и 

пове за ност пре у зе ли нова пра ви
ла, и које нас је дове ло до нај ни
же тач ке наше спо соб но сти да се 
пове же мо, игра поста је нај тра же
ни ја могућ ност за понов но успо
ста вља ње кому ни ка ци је. 

„Игра нас вра ћа коре ни ма, 
у кул тур ном сми слу, али и у нај
у жем сен зи бил ном, лич ном, 

инди ви ду ал ном, све до кра ја или 
до срца... А кад се пове же мо са 
собом, кад слу ша мо свој уну тра
шњи ритам, онда смо у ста њу 
да успо ста ви мо везу и са дру ги
ма, и да кому ни ци ра мо. Игра 
је место где се кул ту ре спа ја ју, а 
гра ни це пада ју отва ра ју ћи про
стор инклу зи је и једин ства, кроз 
неиз го во ре ни језик уни вер зал
но сти. Тело је инстру мент изра
жа ва ња, инстру мент за наш глас, 
наше мисли, наша осе ћа ња, нашу 
исто ри ју, наше биће и посто ја ње, 
нашу чежњу да се изра зи мо, кроз 
кре та ње. Игра је про стор који 
дозво ља ва пове зи ва ње са исти
ном“..., напи са ла је, изме ђу оста
лог Kарима Ман сур.

Б.К.

НА ДАНАШЊИ ДАН, 29. АПРИ Л, У ЦЕЛОМ СВЕ ТУ ОБЕ ЛЕ ЖА ВА СЕ МЕЂУ НА РОД НИ ДАН ИГРЕ 
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Зна чај ни успе си Гор
да ни них сту де на та на 
нашим и ино стра ним 
так ми че њи ма мла дих 
пева ча афир ми са ли су 

на нај бо љи начин њен успе шан 
вокал нопеда го шки рад, тако да 
је она од 1998. до 2005. годи не чак 
три на ест пута уче ство ва ла у раду 
жири ја на Так ми че њу соло пева ча 
„Обзор ја на Тиси“ у Новом Бече
ју (2000, 2001), Фести ва лу хор ске 
музи ке у Крем ни – Зла ти бор (2001), 
Међу на род ном так ми че њу мла
дих музи ча ра „Петар Коњо вић“ у 
Бео гра ду (2000, 2005) и Так ми че
њу соло пева ча „Нико ла Цве јић“ у 
Руми (19982005), чијем је осни ва
њу и раду дала изу зе тан допри нос.

Упр кос тешкој боле сти, она 
је вео ма анга жо ва но, одго вор но 
и успе шно ради ла као дожи вот
на пред сед ни ца Фон да „Нико ла 
и Мари ца Цве јић“ у Руми, пред
сед ни ца Управ ног одбо ра Фон да 
„Бисер ка и Душан Цве јић“ у Бео
гра ду, у три ман да та као пред сед
ни ца Удру же ња музич ких и балет
ских педа го га Срби је у Бео гра ду, у 
два ман да та као пред сед ни ца Удру
же ња музич ких умет ни ка Срби је 
и шеф Кате дре за соло пева ње на 
Факул те ту музич ке умет но сти у 

Бео гра ду. На сва кој од ових функ
ци ја, сво јом систе ма тич но шћу, 
орга ни зо ва но шћу, кре а тив но шћу 
и упор но шћу вео ма је допри но си ла 
да број ни про бле ми буду „у ходу“ 
реша ва ни и реше ни.

Све што је Гор да на ура ди ла у 
првих два де сет годи на сво је умет
нич ке кари је ре заслу жу је наше 

нај ве ће пошто ва ње и дивље
ње. Међу тим, сигу ран сам да 
још веће  пошто ва ње и дивље
ње заслу жу ју њена умет нич ка 
и педа го шка постиг ну ћа која је 
оства ри ла од 1990 – када је обо
ле ла од кан це ра, до 2007   када 
је оти шла у неза бо рав. И то не 
само због тога што нам је за тих 
седам на ест годи на њене упор
не и неве ро ват но хра бре бор бе 
са опа ком боле шћу даро ва ла 
одлич на пре ми јер на изво ђе ња  
пет за њу нових опер ских уло га 
и сто ти не пред ста ва и кон це
ра та, него и због сто девет на ест 
насту па на сце ни и кон церт ном 
поди ју му и два де сет јед не награ
де њених сту де на та које су осво
ји ли на так ми че њи ма мла дих 
пева ча код нас и у ино стран ству. 
Тако ђе, и због тога што је упр
кос све му и ника да не поми њу ћи 
болест, наста ви ла да оба вља све 

сво је про фе си о нал не и при ват не 
оба ве зе с љуба вљу, изу зет но посве
ће но и вео ма успе шно, увек бес пре
кор но „доте ра на“ и „нао ру жа на“ 
добрим рас по ло же њем и осме хом.

Гор да на је држа ла наста ву на 
факул те ти ма у Бео гра ду и Нишу 
до завр шет ка школ ске 2006/2007. 
годи не, сма тра ју ћи да „њена деца“, 

како је често зна ла да каже за сво
је сту ден те, „не сме ју да губе часо ве 
због про фе сор ки не боле сти и хеми
о те ра пи је!“. Умр ла је 8. јула 2007. у 
сво јој кући, окру же на љуба вљу и 
пажњом поро ди це и нај бли жих 
при ја те ља. Сахра ње на је 11. јула у 
гро бу њених роди те ља на Новом 
гро бљу у Бео гра ду, када су се од ње 
опро сти ли речи ма пошто ва ња и 
захвал но сти дири гент Дејан Савић, 
управ ник Народ ног позо ри шта у 
Бео гра ду, првак бео град ске Опе
ре Пре драг Про тић, члан ансам бла 
Опе ре Гаври ло Рабре но вић и про
фе сор ка Факул те та музич ке умет
но сти у Бео гра ду Соња Марин ко
вић.

Лето и годи шњи одмо ри за 
све запо сле не у Народ ном позо
ри шту били су раз лог што се наш 
наци о нал ни теа тар тек 1. децем бра 
2007. годи не достој но опро стио од 
сво је дуго го ди шње прва ки ње – у 
под не, на Вели кој сце ни, гово ром 
управ ни ка Деја на Сави ћа, вео ма 
емо тив но изго во ре ним речи ма 
прва ка бео град ске Опе ре Жива на 
Сара ман ди ћа, умет нич ким про гра
мом „Сећа ње на Гор да ну Јев то вић 
Минов“, у коме су уче ство ва ли Рад
ми ла Бако че вић, Живан Сара ман
дић, Гаври ло Рабре но вић и њене 

сту дент ки ње Јеле на Ракић и Ана 
Цвет ко вић, као и про мо ци јом CDа 
Вер ди је ве опе ре „Бал под маска ма“ 
из 1972. годи не, са Гор да ном у уло зи 
Оска ра, а уве че – пред ста ва Пучи
ни је ве опе ре „Мадам Батер флај“, 
у којој је она од 17. мар та 1990. до 
22. децем бра 1999, два де сет чети ри 
пута потре сно тума чи ла уло гу мале 
Јапан ке Ћо Ћо Сан, сва ког пута се 
иска зу ју ћи целим сво јим умет нич
ким бићем.

Завр ша вам писа ње овог фељ
то на о живо ту, умет нич ком раду 
и педа го шкој делат но сти Гор да не 
Јев то вић Минов уве рен да је она 
у послед ње три деце ни је 20. века 
била јед на од нај си гур ни јих осло
на ца Опе ре Народ ног позо ри шта 
у Бео гра ду и наша врхун ска музич
косцен ска и кон церт на умет ни ца, 
која је сво јим вели ким кре а ци ја ма 
на свим југо сло вен ским и број ним 
ино стра ним опер ским сце на ма, 
супер и ор ним насту пи ма на музич
ким фести ва ли ма и кон церт ним 
поди ју ми ма код нас и у све ту, као 
и вео ма успе шним педа го шким 
резул та ти ма, дала зна ча јан допри
нос раз во ју наше музич ке кул ту ре 
и њеној тада шњој међу на род ној 
афир ма ци ји.

(крај)

ФЕЉТОНВЛА ДИ МИР ЈОВА НО ВИЋ: ПЕТИ ЧИН - ГОР ДА НА ЈЕВ ТО ВИЋ МИНОВ (10)

Свештојеурадила,билојезадубокинаклон

У оквиру јубиларне 
сезоне, у којој 
Народно позориште 
обележава значајан 
јубилеј – 150. 

година од оснивања, током 
маја угостићемо два релевантна 
европска театра – Камерну Оперу 
Санкт Петербург и Дојчес театар 
из Берлина. Jедно од најбољих 
и најнаграђиванијих музичких 
позоришта у Русији и ван њених 
граница, гостоваће 8. маја на 

Великој сцени са опером Жоржа 
Бизеа „Ловци бисера“ која ће, 
према речима оснивача Опере 
Санкт Петербурга и редитеља тог 
спектакла Јурија Александрова, 
одушевити гледаоце не само 
сјајним извођачима у главним 
улогама, већ и колоритним 
декорацијама и костимима.

Публика ће имати прилике 
да види бајковити и раскошни 
свет Истока, а радња се дешава у 
подводном царству, у џунглама, 

пећинама, па чак и на небу. 
У основи сижеа је прича о 
пожртвованој љубави младог 
Надира и свештенице Лејле. На 
путу њиховој срећи стоје врховни 
свештеник Нурабад и Зурга – вођа 
изабран од стране ловаца на бисере 
и давнашњи Надиров пријатељ… 

Музика из опере „Ловци 
бисера“ данас је веома популарна 
и често се цитира у филмовима, 
а изводи се и у бројним 
инструменталним обрадама.

Крајем месеца, 
30. маја, на Сцени 
„Раша Плаовић“, 
стиже чувено немачко 
позориште  Дојчес 
театар. Биће то њихово 
прво гостовање после 
паузе од 17 година, 
када су у Народном 
позоришту гостовали 
са представом 
„Емилија Галоти“. 
Овога пута, немачки 
уметници представиће 
се комадом в.д. 
директорка Драме Народног 
позоришта Тање Шљивар „Kао 
и све слободне девојке“, у режији 
Заломе Дастмалчи, који ће, два 

дана раније, бити представљен 
и у оквиру Главног програма 64. 
Стеријиног позорја у Новом Саду. 

Иначе, ова представа, која је 
премијерно изведена 15. априла 
прошле године, наишла је на 
веома добар пријем не само код 
немачке публике, већ и код 
стручне критике.

Гостовање Дојчес театра у 
Београду биће реализовано у 
оквиру Споразума о сарадњи 
између две Куће, потписаног 

14. фебруара у Берлину. 
Захваљујући том документу, који 
је в.д. управнице Ивана Вујић 
парафирала заједно са управником 

Дојчес театра, господином 
Улрихом Kуоном, биће омогућени 
најбољи услови за међународну 
позоришну и уметничку сарадњу 
која подразумева размену 
уметника и представа, као и друге 
облике сарадње који су од интереса 
за оба позоришта. Опера Санкт 
Петербурга гостоваће у оквиру 
своје европске турнеје која, осим 
Србије, обухвата и Француску, 
Финску, Пољску, Литванију, 
Естонију и Азербејџан. Осим у 

Народном позоришту, 10. маја, 
гостоваће и у „Мадлениануму“ са 
опером Шарла Гуноа „Фауст“.

М.Б. 

ДВА ЗНА ЧАЈ НА ГОСТО ВА ЊА У МАЈУ: КАМЕРНА ОПЕ РА САНКТ ПЕТЕР БУР Г И ДОЈ ЧЕС ТЕА ТАР ИЗ БЕР ЛИ НА
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МАЈ МАЈСЕВИЉСКИ БЕРБЕРИН
опера Ђоакина Росинија

КРАЉИЦА МАРГО / у част примабалерине Миле Драгичевић
балет на музику Горана Бреговића
ГОСТУЈЕ КАМЕРНА ОПЕРА САНКТ ПЕТЕРБУРГ 
ЛОВЦИ БИСЕРА, опера Жоржа Бизеа

МАРИЈА СТЈУАРТ
драма Фридриха Шилера

ДАМА С КАМЕЛИЈАМА
драма Александра Диме Сина

ЧУДО У ШАРГАНУ
драма Љубомира Симовића
НЕЧИСТА КРВ
Борисав Станковић/Маја Тодоровић

ГОСПОЂА МИНИСТАРКА
комедија Бранислава Нушића

ОЖАЛОШЋЕНА ПОРОДИЦА 
комедија Бранислава Нушића
ИЗБИРАЧИЦА 
комедија Костe Трифковићa

ДОДЕЛА НАГРАДЕ „ЖАНКА СТОКИЋ“

ГОСПОЂА МИНИСТАРКА
комедија Бранислава Нушића
ПУТ У ДАМАСК
драма Аугуста Стриндберга

ТОСКА   
опера Ђакома Пучинија

ВЕЛИКА ДРАМА
драма Синише Ковачевића
ЛАБУДОВО ЈЕЗЕРО / ПРЕМИЈЕРА
балет Петра Иљича Чајковског
НЕЧИСТА КРВ
Борисав Станковић/Маја Тодоровић
РИЧАРД ТРЕЋИ 
драма Вилијама Шекспира

КЊИГА ДРУГА
драма Бранислава Нушића  
БЕЛА КАФА
комедија Александра Поповића
 ГОСТУЈЕ ТЕАТАР „БАЛКАН НОВИ ПОКРЕТ“ 
ДОБРИ ЧОВЕК, Бранислав Нушић, по тексту дневника
МАЛИ БРАЧНИ ЗЛOЧИНИ
драма Ерика Емануела Шмита
ЦАРСТВО МРАКА
драма Лава Николајевича Толстоја

БАЛКАНСКИ ШПИЈУН
драма Душана Ковачевића
МОЈЕ НАГРАДЕ / 50-та представа
по роману Т. Бернхарда, ауторски пројекат М. Пелевић/С. Бештић
НАРОДНА ДРАМА
драма Олге Димитријевић
14. FIST -  Позоришни фестивал студената ФДУ-а
ОНА ЈЕ САМО ДОШЛА ТЕЛЕФОНИРАТИ, драма Габријела Г. Маркеса
БИЗАРНО 
црна комедија Жељка Хубача
УСПАВАНКА ЗА ВУКА НИЧИЈЕГ 
драма Ксеније Поповић и Бојане Мијовић

СЕКСУАЛНЕ НЕУРОЗЕ НАШИХ РОДИТЕЉА
драма Лукаса Барфуса

СЕКСУАЛНЕ НЕУРОЗЕ НАШИХ РОДИТЕЉА
драма Лукаса Барфуса

КЊИГА ДРУГА
драма Бранислава Нушића  
БОЛИВУД
мјузикл по тексту Маје Пелевић на музику Ање Ђорђевић

ГОСТУЈУ НП ПРИШТИНА И НП НИШ 
ИВКОВА СЛАВА, драма Стевана Сремца 

СЦЕНА „РАДИОНИЦА“
Гундулићев венац 50

КАРМЕН
опера Жоржа Бизеа

ЛУЧИЈА ОД ЛАМЕРМУРА
опера Гаетана Доницетија

ГОСТУЈЕ ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ ПОДГОРИЦА 
КОЗОЦИД, драма Виде Огњеновић 

У СЛАВУ ОНИХ КОЈИ ДОЛАЗЕ
ГОСТУЈЕ ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ ЧАЧАК 
ТРИПТИХ О РАДНИЦИМА 
драма Тијане Грумић, Страхиње Маџаревић и Саре Радојковић 

ГОСТУЈЕ ДОЈЧЕС ТЕАТАР БЕРЛИН 
КАО И СВЕ СЛОБОДНЕ ДЕВОЈКЕ, драма Тање Шљивар 

НЕД.
18.0019.

ЉУДОЖДЕРКА ИЛИ КАКО САМ УБИЛА СВОЈУ 
ПОРОДИЦУ, драма Лејле Каламујић
јавно читање комада у новом сценском простору Народног позоришта 

ТРАВИЈАТА 
опера Ђузепа Вердија

ФИГАРОВА ЖЕНИДБА
опера Волфганга Амадеуса Моцарта

ФРЕНКИ И ЏОНИ
романтична комедија Теренса Мек Нелија, НП у Београду и НП Сомбор

НЕЧИСТА КРВ
Борисав Станковић/Маја Тодоровић

20.0023. 
24.

МАПА ИЗМИШЉЕНЕ СТВАРНОСТИ 
аутора Слободана Бештића

ФЕСТИВАЛ МЛАДИХ ASSITEJ
НА ВУКОВОМ ТРAГУ, по причи Џека Лондона

МАЛИ БРАЧНИ ЗЛOЧИНИ / откупљено
драма Ерика Емануела Шмита

ЦАРСТВО МРАКА
драма Лава Николајевича Толстоја

ЈУН

ЈУН

У СЛАВУ ПОКРЕТА
ТЕОРИЈА СТРУНА, концепт и драматургија Марко Пејовић

БАСТИЈЕН И БАСТИЈЕНА 
опера В. А. Моцарта

ЛАЖА И ПАРАЛАЖА
комедија Јована Стерије Поповића

ГОСТОВАЊА 
05.05. БАЛКАНСКИ ШПИЈУН - „Међународни фестивал малих сцена Ријека“,
Ријека, Хрватска
09.05. ХАСАНАГИНИЦА - Крагујевац
22.05. УСПАВАНКА ЗА ВУКА НИЧИЈЕГ - Дом културе „Студентски град“
у Београду
30.05. ЦАРСТВО МРАКА - Драма фестивал, СИГ, Љубљана, Словенија
01.06. ЦАРСТВО МРАКА - ЗКМ, Загреб, Хрватска
02.06. БОЛИВУД - Стеријино позорје, Нови Сад

САВА ЦЕНТАР
04.06. ЛАБУДОВО ЈЕЗЕРО, балет Петра Иљича Чајковског, (19.30 часова)

ДИРЕКТАН ПРЕНОС ИЗ БЕЧКЕ ОПЕРЕ
ПОВОДОМ 150 ГОДИНА НП И 150 ГОДИНА БЕЧКЕ ДРЖАВНЕ ОПЕРЕ 
АНДРЕ ШЕНИЈЕ, опера Умберта Ђордана

БАСТИЈЕН И БАСТИЈЕНА 
опера В. А. Моцарта18.00


