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ИЗДАЈЕ НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ У БЕОГРАДУ

„ГОСПО ЂА МИНИ СТАР КА“, 16. ЈУНА ГОСТУЈЕ У НАЈ ЗНАЧАJ НИ ЈЕМ ХРВАТ СКОМ ТЕАТРУ

Драма Народног позоришта поново
у ХНК у Загребу после 37 година

П

осле
успешних
договорав.д.управ
нице Националног
театра Иване Вујић,
саДубравкомВргоч
која је на челу загребачког ХНK и
директоромДрамеИвицомБуљаном,
ДрамаНародногпозоришта,после37
година,поновоћегостоватиутомнај
значајнијемхрватскомтеатру.
Нашансамбл,16.јуна,наВеликој
сцени,одиграћеНушићеву„Госпођу
министарку“, у режији Јагоша Мар
ковића, са Радмилом Живковић у
насловнојулози.
„Необичносмосрећништоћемо
гостовати са Нушићем, највећим
српскимкомедиографом,итоназах
тевнашихпартнераизЗагреба“,каже
госпођаИванаВујић.
Хрватско народно казалиште
узвратиће посету током јесени с

тика“,приметиоједасусеМарковић
иРадмилаЖивковић„упелиизпет
нихжиладанаправепредставукојасе
нећегледатисамоданас,већокојојће
сепричати...Иутомесууспели....У
Нушићевој комедији Јагош Марко

П

представом „Циганин, али најљеп
ши“,потекстуKристианаНовака,у
режијиИвицеБуљана.
„Госпођаминистарка“јесвели
кимуспехомпремијерноизведена10.
марта2004.године.
Неколикоданапослетога,углед
ни критичар Мухарем Первић, у
свомосвртуудневномлисту„Поли

оследњи пут Народно
позориште гостова
ло је у загребачком ХНKа
средином маја 1982. године
скомадомКлодаВерморела
„Лењин, Стаљин, Троцки“,
урежијиНиколеЈефтића.
вићјемоћноразиграосан,опсесију,
лудиловласти,потребуитежњудасе
изађеизсвојетеснекоже,дасебуде
неко и нешто. Представа за причу,
коментаре, за дуг и леп позоришни
живот,надамсе“,написаоје,између
осталог,господинПервић.

Био је, наравно, у праву. Ова
вишеструко награђивана предста
ва и даље се игра на карту више, а
у претходних 15 година, „Госпођу
министарку“јенаматичнојсцении
гостовањимауземљиииностранству
виделовишеод80.000гледалаца.
ДраматургјебиоЈованЋирилов,
сценографијујеурадиоБорисМакси
мовић,акостимеБожанаЈовановић.
Представаједосадаодиграна157.
пута, а поред Радмиле Живковић,
у подели су и Гојко Балетић (Сима
Поповић), Олга Одановић (Дара),
ЂорђеКадијевић(Рака),Александар
Срећковић(ЧедаУрошевић),Андре
јаМаричић(ДрНинковић),Бранко
Видаковић(УјкаВаса),ДобрилаСтој
нић(ТеткаСавка),АнђелкаМиливо
јевић(ТеткаДаца),ДимитријеИлић
(ПераKаленић)...
М.Б.
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РАСПИСАН КОНКУРС ЗА УПРАВНИКА

У

правни одбор Народ
ног позоришта у Бео
граду расписао је 24. маја
конкурс
за
именовање
управника
националног
театра. Рок за подношење
пријава кандидата на јавни
конкурс је 15 дана од дана
објављивања јавног конкур
са на званичној интеренет
страници Националне службе за запошљавање, односно у
дневном листу „Вечерње новости”.
Р.П.Н.

ПРОСЛАВЉЕНИ ИТАЛИЈАНСKИ МОДНИ KРЕАТОР РЕНАТО БАЛЕСТРА,

Имамо спектакл достојан

НЕЛА НАГРАЂЕНА У РИЈЕЦИ

Н

аграда „Вељко Маричић“ за нај
бољу женску улогу на 26. Међуна
родном фестивалу малих сцена у Рије
ци, одржаном од 2. до 9. маја, припала
је Нели Михаиловић. Глумица Народ
ног позоришта у Београду освојила је
престижно признање за маестрално
одиграну улогу Данице Чворовић у
представи „Балкански шпијун“.
Р.П.Н.

„ЖАНКА“ УРУЧЕНА ГОРИЦИ ПОПОВИЋ

Н

аграда „Жанка Стокић“, коју 17.
пут додељују Народно позори
ште у Београду, Kомпанија „Новости“ и
Град Пожаревац, уручена је 19. маја глу
мици Атељеа 212 Горици Поповић, на
свечаности одржаној на Великој сцени.
Ово угледно признање, установљенo
2003. године на предлог Мире Ступи
це, глумице века која је до претпро
шле године била и почасни председ
ник жирија, додељује се за целокупно
глумачко остварење активне глумице
у пуној стваралачкој зрелости, а које
је оставило значајан траг у домену позоришне, филмске и
телевизијске уметности.
Р.П.Н.

ОПРОШТАЈ МИЛЕ ДРАГИЧЕВИЋ

Н

аступом у насловној
улози у балету „Kраљица
Марго“, 7. маја на Великој сце
ни, примабалерина Народ
ног позоришта у Београду
Мила Драгичевић, заврши
ла је играчку каријеру. Пре
почетка представе, одржана је
мала свечаност, на којој је в.д.
управнице Ивана Вујић уру
чила Мили Драгичевић Сребрњак Народног позоришта. На
крају овог спектакла, Мила је, заједно са колегама из пред
ставе, поздрављена десетоминутним френетичним аплаузом
и стајаћим овацијама.
Р.П.Н.

ТАРБУКУ ДРУГА НАГРАДА

Н

а 16. Изложби позоришног
плаката и графичког обли
ковања, коју организује Стеријино
позорје, плакат за представу Народ
ног позоришта у Београду „Елек
тра“, аутора Јована Тарбука, освојио
је другу награду. Жири је прегледао
115 радова 45 аутора. Изложба, у
оквиру 64. Стеријиног позорја, тра
је од 26. маја до 3. јуна.
Р.П.Н.

П

рослављени ита
лијански модни
креатор, дизајнер
и костимограф,
Ренато Балестра,
који ових дана борави у Београ
ду, поводом сутрашње премије
ре балета „Лабудово језеро“, за
који је креирао сценографију и
око 200 костима, изјавио је да је

комплетан умет
нички тим који
је
претходних
месеци спремао
ову представу,
урадио прелепу
бајку.
„Моја идеја је
била да људима
понудимо спек
такл
достојан
историје нацио
налног театра у
Београду. Напра
вили смо бајку
која ће се дуго
памтити у свету
балета. Увек је велико задовољство
радити за Народно позориште у
Београду посебно у његовој јуби
ларној 150. сезони. Наишао сам на
одличну атмосферу у позоришту
у којој врхунски професионалци
праве врхунски спектакл. Срећан
сам што могу да дам допринос
таквом уметничком напору“.
Ова икона модне индустри

је и једно од највећих имена из
првих генерација модних гуруа,
напоменуо је да је први пут у
каријери имао изазов стварања
сценографије и костима у балету
„Лабудово језеро“.

Б

алестра је познат у
Србији и по нескри
веној
наклоњености
нашој земљи, коју је у
више наврата исказао, и
исто толико пута нагла
сио да је пријатељство
обострано. Током НАТО
бомбардовања 1999. годи
не, јавно је изражавао
подршку нашем народу и
слао хуманитарну помоћ.
„У мом креативном замаху
у Народном позор ишту след ио
сам идеј у бајке у којој посто
је принц езе, виле, чаробњац и,
добро – зло. Балет ’Лабуд о
во језер о’ биће сјајно визуелно

КОНС ТАНТ ИН КОСТЈУК ОВ, КОРЕОГ РАФ И РЕ Д ИТЕ Љ Ч УВЕН О Г

Магија и чаробна моћ

Б

алет П.И. Чајковског
„Лабудово
језеро“
премијерно ће бити
изведен 2. јуна 2019. на
Великој сцени у коре
ографској поставци Kонстантина
Kостјукова. Аутор костима и деко
ра је Ренато Балестра, чувени мод
ни дизајнер. У представи учествују
солисти, ансамбл Балета и Орке
стар Народног позоришта уз мае
стра Ђорђа Павловића. Асистент
кореографа је Душка Драгичевић,
а репетитори Марија Вјештица,
Паша Мусић, Тамара Ивановић
и Kонстантин Тешеа. У главним
улогама наступиће Татјана Татић
као Одета/Одилија и Игор Пастор
као Принц Зигфрид. „Лабудово
језеро“ се на сцени Народног позо
ришта континуирано изводи од
1925. године када су у кореогра
фији Александра Фортуната насту
пиле солисткиње Јелена Пољако
ва као Одета и Нина Kирсанова
као Одилија. О новој кореограф
ској поставци разговарамо са
Kонстантином Kостјуковим који
нам у разговору за „Позоришне
новине“, непосредно пред преми
јеру, открива како је текао ствара
лачки процес и како ће изгледати
његово кореографско виђење пра
вог бисера класичног балета.
zz Балет
„Лабудово
језеро“
представља симбол класич
не балетске литературе и део
је репертоара свих значајних

светских компанија. Зашто је
ово остварење толико важно
и у чему је тајна невероватне
популарности овог дела?
„Лабудово језеро“ је, само по
себи, изван наших утицаја и сна
га. Већ је постало својеврсна химна
балетске уметности. Ова предста
ва има чаробну, потпуно магичну
моћ и због тога ће надживети нас
и наше време. Апсолутно генијал
на музика Чајковског је суштински
допринела великом успеху предста
ве. Такође, мислим да тајна лежи и

у изванредној
кореографиј и  
коју су креи
рали Маријус
Петипа и Лев
Иванов. Оно
што су створи
ли је маштови
то и инспира
тивно, али, пре
свега, револу
ционарно
и
до данашњих
дана, непрева
зиђено. Начин
на који су кроз
покрет прика
зали животи
њу, односно
птицу, био је
невер ов ата н
за то време.
Вероватно су
због тога, у
почетку наи
шли на неуспех и неодобравање,
што је уобичајено када су у пита
њу иновације, посебно у балетској
уметности. Публика је навикла на
одређене стандарде, традиционал
не вредности. Следећи важан сег
мент је главна женска улога, посеб
но важна у овој представи. Ниједна
улога класичног балетског реперто
ара није донела толико иновације у
покрету. Док гради улогу Одилије/
Одете, примабалерина је окупира
на бројним дилемама. Уметница
мора да истражује и да на том путу
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СЦЕНОГРАФ И KОСТИМОГРАФ „ЛАБУДОВОГ ЈЕЗЕРА“

историје овог позоришта
искуство за публику и томе се
мног о радујем“, казао је Бале
стра.
„Дакле, дизајнир ао сам бај
ков ит е костиме, јер ’Лабудов о

језеро’ јесте бајка. Нисам желео
да их прав им потпуно традици
он алн о... на пример, имам о и
костим е у облику застав е, сви
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су помало пром ењени. Ипак,
желео сам да сачувам главну
тематик у бајк е“, указао је дизај
нер.
Балес тра је додао другач ије

боје, наглас ио је плаву, како би,
каже, ожив ео сцен у и продубио
карактере.
„Kада сам позван да радим

ову продукцију, за мене није
био једини изазов да сачувам
ову бајк у Чајк овс ког. Желео сам
да унес ем новине, да изађем из
клишеа, да другач ијим бојам а
и тоновим а предс таву прибли
жим данашњој публици“, обја
снио је Балес тра.
Чувени модни маг је, између
остал ог, искорис тио своје умеће
да идеју о зачараној принцези,
коју је зао дух прет ворио у лабу
да, и коју само искрена љубав
може спас ти, дочара још магич
није и спект ак ул арније...
Подсећања ради, господин
Балестра је у Народном позори
шту у Београду први пут радио
1998. године када је дизајни
рао костиме за Росинијеву опе
ру „Пепељуга“, која је неколико
сезона била најгледанија предста
ва у нашој Kући. Прошле године,
25. априла, одржана је премијер
на обнова овог култног наслова.  
Р.П.Н.

WORLD.MINDS ОДРЖ АН ПРВИ ПУТ
У СРБИЈИ У НАРОДНОМ ПОЗОРИШТУ

В

одећи светски иноватори, научници, бизнис лидери и
уметници, који на инспиративан начин представљају
идеје новог доба, окупили су се 23. маја у Народном позори
шту на престижној WORLD.MINDS конференцији. Србија је
прва земља на свету, поред Швајцарске, у којој је одржан овај
значајан симпозијум који је окупио највеће мислиоце света.

БА ЛЕТА П.И. ЧАЈК ОВС КОГ, УОЧИ ПРЕМ ИЈ ЕР Е

„Лабуд ов ог језер а“
освести своју индивидуалност.
„Лабудово језеро“ је једна од најте
жих представа за извођење јер зах
тева изузетну техничку спремност
балетских извођача. Тајна успеха
лежи и у иновативној кореографи
ји која уметнику даје могућност да
машта и отвара велики простор за
креир
 ање улоге. Kада је о другим
водећим улогама балетског репер
тоара реч, углавном знамо шта да
очекујемо. Разлике су   везане за
технику извођења. У „Лабудовом
језеру“ је другачије, свака балери
на има могућност да створи своју,
сопствену лабудицу. Неизоставно,
морамо споменути и балетску есте
тику која је важан чинилац успеха
ове представе. Визуелни дожи
вљај је оно што га чини посебним.
Чиста лепота огледа се и у мно
штву лабудова на сцени, а публика
ужива у призору препуном магије
и бајке.
zz Kаква је Ваша корегораф
ска поставка и колико је било
тешко, поред мноштва позна
тих верзија, донети нешто
ново, а не угрозити очекивања
публике у односу на већ добро
познату слику „Лабудовог
језера“?
Нисам желео да кварим оно
што опстаје већ дуги низ година.
Попут Мона Лизе која је у Лувру,
јача од било ког појединца или
ствараоца. Оно што је генијал
но у својој суштини, преживљава

векове, заслужује да живи и даље.
Нажалост, није сачувана изворна
кореографија у потпуности. Оно
што је остало у оригиналу је добро
познати други чин, затим поједи
не нумере из првог и трећег чина.
Сваки кореограф који сада поста
вља „Лабудово језеро“, има своју

К

остјуков подсећа да
је ово пета верзи
ја „Лабудовог језера“ у
Народном позоришту и
напомиње да се све зна
чајно разликују једна од
друге. „Додао сам и неко
лико нових нумера, попут
Руске игре, а значајно сам
изменио и унапредио уло
гу Ротбарта, злог чароб
њака. Kао што у дана
шње време све иде убразно
напред и развија се, тако
треба да буде и на умет
ничком плану. Људи данас
могу да ураде много више
него пре, брже усвајају зна
ња и развијају се“.
верзију првог, трећег и четвртог
чина. Моја кореографија се разли
кује у односу на претходне, посеб
но у музичком смислу. Чајковски је
написао више од четири сата музи
ке, вероватно, како би кореографу
оставио могућност да направи свој
музички избор. Његова музика је
изванредна, препуна симфони

зма. Зато и желим да тело буде као
музички инструмент, да покретом
преноси музику.
zz Уметнички експерименти су
веома присутни у савременој
уметности. Да ли мислите да је
оправдан приступ који ради
кално мења изворне поставке,
попут мушкараца који тумаче
женске улоге у појединим вер
зијама „Лабудовог језера“?
Генерално, нисам присталица
таквих експеримената, иако немам
ништа против уметничких истра
живања. Не допада ми се, на пример,
када „Хамлета“ преселе у данашње
време. Оно што се зове класика,
живеће и даље, зато што у својој
суштини крије трајну вредност.
Тако је и са „Лабудовим језером“
чија је изворна поставка генијална.
Због тога је могуће гледати ову пред
ставу више пута и изнова откривати
нешто ново. Тако је у целом свету,
без обзира на различите културе.
Балет је у последњих педесет година
значајно напредовао и самим тим,
успео да уђе и у друге уметничке
области, попут драме или опере. Све
је то утицало на потпуно другачија
извођења, односно читање класике
на другачији начин. Наравно, дра
гоцена су и истраживања, савреме
ни приступи, који ће отворити нове
могућности тела и извођења покре
та, а можда  и утицати на стварање
новог језика плеса.
Бранкица Kнежевић

WORLD.MINDS заједницу чини више од 1.000 високорангира
них појединаца, међу којима су нобеловци, државници, науч
ници, професори универзитета, амбасадори, писци, који су
дали значајан допринос науци, уметности и бизнису.
Р.П.Н.

СЦЕНСКО ЧИТАЊЕ У „РАДИОНИЦИ“

С

ценско читање текста Лејле Kаламујић „Људождер
ка или како сам убила своју породицу“, у режији Ане
Kонстатиновић, одржано је 19. маја у „Радионици“, новом
сценском простору Народног позоришта у Београду, у ули
ци Гундулићев венац 50. Драмски уметници Зорана Бећић
Ђорђевић, Лидија Плетл, Љиљана Благојевић, Марија Виц
ковић, Владан Гајовић, Љубивоје Тадић и Слободан Бештић
маестралним казивањем текста са видео бима представили су
публици ову веома интригантну драму, коју је млада и тален
тована Лејле Kаламујић написала 2017. године приликом свог
боравка у швајцарском граду Зуг.
Р.П.Н.
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РАЗГ ОВ ОР С ПОВОД ОМ | УЛРИХ КУОН, УПРАВН ИК НЕМАЧК ОГ ПОЗОР ИШ ТА „ДОЈЧ ЕС ТЕАТАР“ ИЗ БЕРЛ ИН А

Радујем се сарадњи са Народним позориштем
За мене је рад у позоришту процес
учења и прихватања који траје. У
погледу садржаја издвојио бих две
ствари. Прва од њих је „Млади Дој
чес театар“ - сматрам да је питање
различитости, како за младе тако
и за старије, управо у „позоришту
за одрасле“ од суштинског значаја.
Друга ствар је „Autorentheatertagе”,
такмичарски фестивал с фокусом
на савремено драмско писање.
Манифестација је основана у Хано
веру, потом, настављена у Хамбур
гу, а последњих десет година одр
жава се у Берлину, у Дојчес театру.

О

д 2009. године,
односно од тре
нутка када сам
именован
за
управника Дојчес
театра, ово позориште је постало
члан Европске театарске конвен
ције. То је највећа театарска мрежа
у Европи, са више од 40 позоришта
из 20 земаља, која презентују најбо
ље позоришне продукције у својим
земљама. (Народно позориште је
7. октобра 2016. године примље
но у њено пуноправно чланство
-  оп.а). То, наравно, показује да
нам је веома стало до међународ
не уметничке размене у Европи.
Последњих година, наш фокус је
био на источној Европи у окви
ру пројекта „Radar Ost“. Са неким
изванредним театрима, као што
је Народно позориште у Београ
ду, желимо да продубимо сарадњу.
Овај споразум је један од показате
ља тог интересовања. Он пре свега
показује намеру да се боље упозна
мо како бисмо, затим, предузели
даље кораке у нашој сарадњи.
Овако угледни немачки уни
верзитетски професор, драматург,
позоришни и књижевни крити
чар и управник чувеног Дојчес теа
тра из Берлина, господин Улрих
Kуон, у ексклузивном интервјуу
за „Позоришне новине“, говори о
значају Споразума   о међусобној
сарадњи Народног позоришта у
Београду и Дојчес театра који је, са
в.д. управнице Иваном Вујић, пот
писао у престоници Немачке, 14.
фебруара ове године.
„Знам да је Народно позори

ште, као и Дојчес театар, основано
средином 19. века и да је, као и моје
позориште, преживело различите
друштвено-политичке фазе. Тако
ђе, знам да је било и још увек јесте
важан симбол српске културе. За
разлику од нашег театра, Народ
но позориште, под истим кро
вом, негује драму, оперу и балет.
Упознати смо, наравно, са репер
тоаром Народног позоришта, а
кустоскиња фестивала „Radar Ost“,
Биргит Ленгерс, приликом послед
њег боравка у Београду, гледала
је представу „Боливуд“ и са оду
шевљењем нам је причала о њој.
У Берлину су нам в.д. управнице
Ивана Вујић и в.д. директорке Дра
ме Тања Шљивар, такође, причале
о својим идејама и намерама да се,
поред класичног репертоара, што
више негују и савремена дела.
zz Позориштем се бавите више
од четири деценије. Шта бисте
издвојили као своје највеће
достигнуће, ако је то, уопште,
могуће?
„Највеће достигнуће“ је ком
пликован појам. Ја бих рекао да у
средишту мог рада стоји   заједни
штво, као што се и друштво, само
заједно, може формирати. Дакле,
увид да се овај облик међусобне
зависности не схвати као недоста
так, већ као снага. Из тог разлога,
можда, и јасно препознајемо даро
витост, таленат и имамо способ
ност да људе спојимо, управо због
њихове различитости, да би, кроз
уметност, пронашли заједнички
пут. Противник сам догматизма.

zz Пре десет година, смисли
ли сте слоган који гласи: „Без
аутора нема позоришта. Без
текста нема игре. Без провока
ције нема актуелности“. Kакво
позориште, заправо,   воли
господин Улрих Kуон?
Ја мислим да текст може да
пренесе дубину и мисао. Kао на
пример, код Елфриде Јелинек или
Фридриха Хелдерлина, као две
крајности. Највише волим када ме
нешто емоционално дирне, нешто
што је мисаоно јасно формулиса
но или има снажну приповедачку
снагу.

очекивати да ће, баш, сви људи
сами пронаћи свој пут до позори
шта. То значи, конкретно, да није
довољно само слати позивнице
за долазак у позориште, него је
потребно и повремено, напушта
ти позориште. Дакле, потребно
је да се праг прелази у оба прав
ца. То радимо пре свега у области
„Младог Дојчес театра“ помоћу
комада које изводимо у школа
ма, као и ,,site-specific” пројектима
или мобилним позориштем. Kада
говоримо о „Историјски инфор
мисаној садашњости“, то подра
зумева не само уметничко бавље
ње историјом Дојчес театра, већ и
бављење прошлошћу целе Немач
ке Демократске Републике.
zz Шта данас окупира младе
немачке писце, али и оне ста
рије у вашем, рекли бисмо,
прилично уређеном, добро
стојећем и безбрижном дру
штву?

Биргит Ленгерс је Тању упозна
ла на једној конференцији у Сара
јеву, где је она причала о пројекту
на ком је тада радила. Нас, односно
„Млади Дојчес театар”, је заинтри
гирало то што у том комаду седам
13-годишњих јунакиња прича само
из сопствене перспективе; дакле,
даје се глас онима који у политич
ком, друштвеном или медијском
дискурсу, заправо, тај глас нема
ју, него се о њима, од стране дру
гих, прича. Поред радикалности
саме теме и чињенице да је комад
заснован на истинитом догађају,
Тања Шљивар је успела да про
нађе и сопствени, специфичан,
формални приступ. Мислимо да
су комплексна форма и њен језик
веома узбудљиви, зато што она, у
комаду, апстрахује конкретну при
чу и тиме је чини опште важећом,
универзалном. Не ради се више
само о индивидуалној судбини
седам 13-годишњакиња у Републи
ци Српској, него је реч о великим

zz Окосницу вашег уметничког
концепта представљају сна
жан и аутентичан редитељски
рукопис, савремени комади
младих немачких драмских

У

оквиру Споразума о
сарадњи између две
Kуће, Дојчес театар је
прексиноћ на Сцени „Раша
Плаовић“ одиграо дра
му „Неустрашиве – као и
све слободне дјевојке“, по
тексту Тање Шљивар и у
режији Саломе Дастмал
чи. Било је то прво госто
вање овог реномираног
театра у Народном позо
ришту, после паузе од 17
година, када су, у новем
бру 2002, на Великој сцени,
извели комад Готхолда
Ефраима Лесинга „Емилија
Галоти“, у режији Михае
ла Талхајмера.

аутора и јак ансамбл. По чему
се још Дојчес театар, данас,
издваја од осталих немачких
позоришта?
У погледу нашег профила
истакао бих три аспекта: „Radar
Ost“, „Rein & Raus” и „Историјски
информисана садашњост“. „Radar
Ost“, као што сам већ напоменуо,
подразумева сарадњу са позори
штима и уметницима из источне
Европе и Русије. Kада је реч о дру
гом аспекту, „Rein & Raus”, није за

Примећујем да та организо
ваност и имућност одређују само
површину ствари, али с обзиром
на апсурдност постојања, није
могуће дати рационалан одговор
на питања због чега живимо и
чему живот, зашто заједно креће
мо на пут, и тај одговор нарочито
није могуће дати споља. То не зна
чи да се обезбеђивање егзистенци
је потцењује. Брехт је ту у праву.
Он каже: „Прво долази ждрање,
тек онда морал.“ Међутим давање
смисла нечему, изван „ждрања“, то
ниједан други медиј није у стању
да учини смислено, и уз рефлек
сију, као што то чини уметност. А
пошто не постоје усамљени путеви
до среће (осим можда у изузетним
ситуацијама) централно питање
позоришта је: Kако ћемо да живи
мо заједно? Увек се врти око тога:
Kако ће то „заједно“ успети?
zz Kоји су критеријуми били при
одабиру комада Тање Шљи
вар: „Неустрашиве – као и све
слободне дјевојке”, да га увр
стите у репертоар Дојчес теа
тра?

темама као што су „аутономија“ и
„самоопредељење“, о феминистич
ким дискурсима, али и о социјал
ној утопији. Значи, опет имамо
питање како би друштвено зајед
ништво могло да успе. Kвалитет
текстова Тање Шљивар огледа се
у томе што су са једне стране кон
кретни и могуће је интимно пове
зати се с њима, а са друге стране
они увек упућују на нешто изван
самог предмета расправе и тиме
постоје и у директној вези с актуел
ним дискурсима. За нас у Немачкој
је такође интересантно да сазнамо
нешто осим онога, шта непосредно
делује разумљиво, значи: „као код
нас“. Ја начелно мислим да је „раз
једначавање“, односно искусити
нешто страно, данас веома важно,
и због тога би диверзитет требало
схватити као богатство. И тиме смо
опет на почетку; то је разлог због
чега сам радознао и зато се радујем
сарадњи са Народним позориштем
у Београду. Имамо много тога
заједничког. Ту има много новога
за нас, нечега другачијег, и то је оно
што може да нас обогати.
Микојан Безбрадица
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ИНТЕРВ ЈУ | ВАЊА ЕЈДУС – СПИС АТ ЕЉ ИЦ А БИЉАН А ЈОВАН ОВ ИЋ У ДРАМ И „ЈЕСТЕ ЛИ ЗА БЕЗБ ЕДН ОСТ“

Подсећање на бескомпромисну бунтовницу

Т

рећа,
уједно,
и
последња драмска
премијера у овој
сезони, биће одржа
на 10. јуна на Сцени
„Раша Плаовић“. Реч је о комаду
„Јесте ли за безбедност“, у режији
Анђелке Николић, који је базиран
на текстовима Биљане Јовано
вић, односно на њене три кратке
приче под поменутим називом
„Јесте ли за безбедност“, путопису
„Добродошли в Диализијо“ Дави
да Шаламуна и антиратној препи
сци „Вјетар иде на југ и обрће се
на сјевер“ коју је Биљана водила
са Марушом Kресе, Радом Иве
ковић (словеначка и хрватска
списатељица) и српском песники
њом Радмилом Лазић. Осим наше
саговорнице, којој је поверен лик
Биљане Јовановић, главне улоге
тумаче и Сена Ђоровић (Маруша
Kресе), Милена Ђорђевић (Рад
мила Лазић) и Анастасиа Мандић
(Рада Ивековић).
„Kада сам први пут прочитала
овај текст, у њему ми је, пре свега,
била интригантна снажна моти
вација те четири жене да покрену
преписку којом у исто време све
доче једном времену, преиспитују
га из позиција личних судбина и
живота, позивају на мир, суочавају
се са стравичним национализмом
који буја, одржавају пријатељство,
интимно, а опет јавно проговарају
о болу са којим се носе због распа
да земље у којој су рођене и нека
ко кроз све то покушавају да буду
активне у борби против крвопро
лића које се одигравало на овим
нашим просторима”, каже, скоро

В

ања напомиње да је у
подели и осморо мла
дих глумаца: „Занимљиво
је да, поред нас четири,
које смо мање више слич
на генерација и које смо
биле сведоци тог тренут
ка, иако смо биле младе,
са нама игра осам млади
ћа, глумаца, који  су рође
ни након ратова и који
имају прилику да и из сво
је перспективе обраде ту
тему”.
у једном даху, Вања Ејдус у интер
вјуу за „Позоришне новине” и
додаје: „Преписка јесте интим
на, али свесно писана са циљем
да буде и објављена и она, заиста,
јесте аутентичан запис тих догађа
ња из деведесетих“.

zz Сада је „преточена” и у позо
ришни чин?
Ја то доживљавам као неку
врсту књижевног перформанса
коју ми сада покушавамо да пре
точимо у позоришни чин, не да
би се подсетили деведесетих, већ
наравно да би тематику повезали
са садашњим тренутком који је, не
бледи одјек деведесетих, већ про
дужетак сличних аномалија, мен
талитета, система, механизама...
zz Свој дух и огромну енергију,
Биљана Јовановић је улага
ла у одбрану људских права,
а остала је упамћена и као
жестоки противник гетоизи
рања држава, народа и људи,
не признајући поделе по
нацији и вери…
Морам да признам да ја за
Биљану Јовановић нисам чула пре

него што смо
почели да ради
мо ову предста
ву и било ме је,
прво,
срамо
та мислећи да
сам незналица,
а онда сам сти
дљиво испити
вала људе око
себе и испо
ставило се да
многи, такође,
не знају за њу.
Наравно,
има
оних који су је и
лично познава
ли, има и књи
жевна награда
која се зове по
њој, али махом, за њу и о њој се,
нажалост, не зна превише. Kада
сам почела да ишчитавам њену
биографију постало ми је јако
необично, па и тужно, то што је
она заборављена, јер поред тога
што је у књижевним круговима
била значајна, чинила је много
у то време по питању мировних
и антиратних манифестација и
акција. Била је потписница свих
петиција још осамдесетих против
митова комунистичког режима,
чланица Одбора за заштиту умет
ничких слобода, оснивач Хел
синшког парламента, Цивилног
покрета отпора као и иниција
тор свих мировних и антиратних
акција у Београду. У том смислу,
јако је значајно да Народно позо
риште има иницијативу да се  бави
таквим личностима и да подсети
на нужност постојања бескомпро

мисних бунтовника.  
zz У овом комаду четири жене
покушавају да разумеју рат
који се дешава на простору
бивше СФРЈ - у тренутку док
се дешава. Kолико су ваши
ставови, приватно, идентич
ни, слични или различити од
Биљаниних?
Моји ставови су идентични
по питању рата. Ја сам апсолут
ни пацифиста, антинационали
ста, противим се било каквом
облику насиља, бахатости, при
митивизма и сматрам да је ,,Мир
најважнија битка за коју се треба
борити”. Рођена сам Београђан
ка, као и она, и борићу се за свој
град докле год и како год будем
умела и могла. Боли ме пропаст
коју гледам, боли ме урушавање
мог града – разровани Београд,
боли ме цензурисање уметности,
боле ме људи који одлазе, боли ме
култура која нестаје, боли ме дух
града који ишчилује, боли ме про
сташтво и примитивизам који ме
окружује, боле ме професори који
раде као келнери, боле ме бубња
ри који просе, боле ме пристојна
лица која копају по контејнерима.
Али, не губим вољу.
zz Позориште не би требало да
шаље поруке, већ да поставља
конкретна питања, да зау
зме став. Шта, у том смислу,
публика може да очекује од
ове представе?
Можда упитаност - спавам ли,
будан ли сам ил’ се будим.
Микојан Безбрадица

У МУЗЕЈ У НАЦИОН АЛН ОГ ТЕАТ РА ОТВОР ЕН А ПОСТАВК А АУТОРК Е ЈЕЛИЦ Е СТЕВ АН ОВ ИЋ

Изложба о настајању Народног позоришта

И

зложба
„Поче
ци позоришног
живота у кнеже
вини Србији и
оснивање Народ
ног позоришта у Београду“, аутор
ке Јелице Стевановић, отворена је
20. маја у Музеју Народног позори
шта у Београду.
Поставка, која расветљава вре
ме и околности у којима су трајале
борбе за оснивање нашег нацио
налног театра, као и почетак њего
ве редовне делатности, те улазак
у позоришно здање на Тргу, при
ређена је у част великог јубилеја - 
150 година од оснивања Народног
позоришта у Београду (1868) и ула
ска у сталну зграду (1869).
Изложба, између осталог, при
казује ретка сведочанстава о првој
појави театра на тлу Србије која је
тек стицала независност од Ото

је представе приказивало у згра
ди Велике пиваре и краткотрајни
рад професионалне трупе која је
наступала на истој сцени, те зна
чајна гостовања тек основаних
сталних театара из Загреба и Новог

П

манског царства – о позоришту
Јоакима Вујића у првој престони
ци, Kрагујевцу.
„Заједно са државном упра
вом, позоришна делатност се сели
у Београд, па изложба даље прати
осмомесечни изузетно значајни

рад првог сталног, професионал
ног, државног, народног, репер
тоарског позоришта, Театра на
Ђумруку; затим такође краткотра
јан али знаменит рад Театра „Kод
јелена“, вишегодишњи повремени
рад Омладинског позоришта које

оред ауторке, при
сутнима су се обра
тили
в.д.
управнице
Народног
позоришта
Ивана Вујић, директор
Музеја Народног позори
шта Драган Стевовић и
кустос-саветник Музе
ја позоришне уметности
Србије Мирјанa Одавић,
која је отворила изложбу.
Сада (1862), а нарочито другог
гостовања новосадског ансамбла
(1867/68), када је Kнез Михаило

обећао управнику Јовану Ђорђеви
ћу, Београђанима и целом српском
народу посебну позоришну згра
ду“, навела је Јелица Стевановић.
Она је напоменула да изложба,
поред планова и дуготрајних поку
шаја подизања наменске зграде
на Зеленом венцу, прати и четири
Позоришна одбора која су истраја
вала у намери да Србија и Београд
добију стални театар, као и добро
творе и донаторе захваљујући који
ма је овај подухват најзад остварен.
Такође, ауторка је додала да
поставка представља и први умет
нички ансамбл који је током прве
сезоне новоос нованог Народног
позоришта приказивао предста
ве у привременој сали гостионице
„Енглеска краљица“, те коначно
зидање и почетак рада у сталној
згради.   
Р.П.Н.
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ПОЗОРИШНЕ НОВИНЕ

ИНТЕР ВЈУ | БАРИ ТОН МИОДРАГ Д. ЈОВА НО ВИЋ, МИТ КЕ У ОПЕ РИ ПЕТРА КОЊО ВИ ЋА „КОШТА НА“

И данас живимо време патње и разочарања

М

ногим вели
ким, главним
и насловним,
улогама, које
је певао током
дуге и плодне каријере, овенча
не бројним наградама, баритон
Миодраг Д. Јовановић, ускоро
ће дописати и лик несрећног и
носталгичног Миткета, једног од
незаборавних јунака чувене опере
Петра Коњовића „Kоштана“, ура
ђене према истоименој драмској
причи Боре Станковића. Преми
јера, под диригентском управом
АнеЗоранеБрајовић,урежијиЈуга
Радивојевића, планирана је за 14.
јуннаВеликојсцени,аосимнашег
саговорника, главне улоге повере
несуиСофијиПижурици,Евгени
јиЈеремић,АлександриЈовановић,
Мини Глигорић, Драгољубу Баји
ћу, Наташи Јовић Тривић, Дејану
Максимовићу, Александри Анге
лов...
Говорећи о свом сценском
јунаку,господинЈовановић,првак
ОпереНародногпозориштауБео
граду, у интервјуу за „Позоришне
новине”оцењуједауспешнотума
чење Миткетовог лика са собом
носикомплекснуипомногочему
специфичнупроблематику.
„Kоњовић Миткетову вокал
ну деоницу третира превасходно
екскламативно и речитативно. То
никаконезначидајеодсуствокла

Н

ашсаговорникпризнаједаосимнеко
лико солопесама српских аутора
и улоге Ниче у комичној опери Ивана
Јевтића „Мандрагола“, није тумачио
вокална, односно оперска дела српских
аутора. „Међутим, певао сам својевре
мено неке познате опере италијанских,
немачких и француских композитора
у препеву на српски језик. Италијанска
вокална педагогија ставља акценат на
разумљивост певаног текста, то
јестјаснуиразговетнудикцију.
Kако би то заступници кла
сичне италијанске певачке
школе популарно рекли – si
cantasullaparola.Услободном
преводу на српски, то зна
чи да се певачка техника и
такозвана пројекција гласа,
заснива на добром изговору
речи, односно текста који
се пева. Мислим да то исто
важиизапевањенасрпском,
илибилокомдругомјезику“.

сичне оперске певљивости, услов
но речено белканта, олакшавајућа
околност. Напротив! Треба про
наћи праву меру између практич
но веристичког вокалног израза и
акцената, специфичне фонетике
српскогјезикаинаравно,разумљи
воститекстакојисепева,односно
изговара.Певачпресвега„глуми”

гласом, али упоредо са певањем
иде и такозвани говор тела, који
требададочараостарелог,разоча
раног,већимделомпредставепри
питог, дертног и како сам каже,
тешким карасевдахом опхрваног
лика.Задатакнијенималолак.
zz Овоzјеzпрвиzпрвиzпутzдаzпеваzтеz
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Ругање с презиром и слашћу

А

уторски пројекат
Маје Пелевић и
СлободанаБешти
ћа, „Моје награ
де“, према роману
Томаса Бернхарда, у извођењу
Слободана Бештића
и суфлерке Гордане
Перовски, одигран
је 12. маја, на Сцени
„РашаПлаовић“,јуби
ларнипедесетипут.
У овој интим
ној исповести пуној
(ауто)ироније и паро
дије, Бернхард се на
духовит, а истовреме
но горак начин обра
чунава са корумпи
раним
аустријским
друштвом и његовим
културнимназоримаи
обичајима.
Он се истовремено сатирич
но осврће на све институције
којеонсматраизворомтеизопа
чености:цркву,болницу,Акаде
мију наука, Министарство кул
туре, партије, уметничке сенате,

жирије,удружења.
Парадоксално је прихватао
награде које су му додељивали
током живота за романе у који
масесаслашћуипрезиромругао
својојдомовини.

Онврложивописноиупрвом
лицу,описујеситуацијеукојима
су му додељене разне државне
награде и признања, приликом
чегасеистовременогнушаооних
који му награду додељују и себе
којинаградуприма,углавномиз

материјалнихразлога.
Представа је осмишљена као
директна исповест гледаоц
 има
који се налазе у двострукој уло
зи,каопублика,алиикаозвани
ценадоделинаграда.
После
неколи
ко бисева, на сцени се
појавила в.д. управни
це Народног позори
шта Ивана Вујић која
је ауторима честитала
јубилеј и уручила им
слављеничкуторту.
„Моје
награде“,
реализоване у копро
дукцији са Културним
центром Панчево, пре
мијерно су изведене 4.
априла 2015. године на
Сцени„РашаПлаовић“.
Редитељскиконцепт
и драматургију урадила је Маја
Пелевић, сценограф је Мираш
Вуксановић, костимограф Олга
Мрђеновић, дизајн светла креи
рао је Милан Коларевић, а звука
ВладимирПетричевић.
Р.П.Н.

улоzгуz некогz свогz вршњаzка,z
сzобзиzромzнаzтоzдаzстеzВиz
иz Митzке,z тајz врањzскиz
мераzклиzја,zуzовомzтре
нутzку,z„генеzраzциzја“?
Па, могло би се
и тако рећи… Мада,
сама природа и боја
баритонског гласа је
таква,дастечитавогживо
танасцени,одранемладости
па до краја каријере, „осу
ђени” да тумачите
углавном лико
ве зрелих,
о з б и љ н и х ,
господс тве
нихиувећи
нислучајева,
негат ивн их
л и к о в а .
Д о г а ђ а л о
ми се да на
сцени глу
мим
оца
колеге, који
би у реал
ном животу
менимогаодабудеотац.Kажем,уз
осмех,дасадатодефинитивноније
вишемогуће!
zz Помеzнуzлиz стеz малоzчасz тешкиz
карасевzдах,zболестzодzкојеzвашz
јунак,zкакоzиzсамzтврzди,zболуzје.z
Уz којојz мериz јеz иz Kоњовићевz
Митzке,z каоz иz Станzкоzвиzћев,z
симzболz траzгичzног,z проzма
шеzногz живоzтаz иz уz данаzшњемz
савреzмеzномzсвеzту?
Дубоко сам убеђен да свако
пажње вредно, велико уметничко
дело,носиусебинештованвремен
ски значајно и судбоносно, да не
кажемархетипско.Такавјеслучаји
саСтанковићевомдрамомиизње
изведеним либретом Kоњовићеве
опере.Зарвремеукомеживимоне
сведочи о невероватној количини
људске патње, разочарања, осећа
ња безизлазности и промашено
сти?Мождачакивишенеговреме
у коме је Бора Станковић стварао
својеремекдело?!
zz Докzмуz„заzлепоzтиzњуzиzубаzви
њуz срцеz гинеz иz вене“,z Митzке,z
истоzвреzмеzноz патиz заz вреzме
номzкојеzјеzпроzшло,zпатиzзбогz
млаzдоzстиz којаz јеz минуzлаz иz
повратzкаzјојzнема…zЗаштоzон,z
којиz упрzкосz томеz штоz схваzтаz
тежиzнуzпроzлаzзноzсти,zнеzможеz
даz сеz уклоzпиz уz некеz патриzја
халzнеzнорzме?
Чини ми се да се Миткетов
„проблем“пресвегасастојиутоме,
што је својевремено прихватио
наметнута правила и устројства
патријахалног друштва и начина
живота.Kакосамкаже,ожениосе
подморањем,онакокакојестари
јибратналожио.„Ћутииморада

слуша“ старијег брата Арсу, кога
у тренутку очајања назива крвни
ком,поредећигасаоцем,којијепо
Миткету„иститакавбио“…Једину
сентименталностиистинскуљубав
будисећањенамајку,„слаткумоју
мајчицу“, која је највероватније
беспоговорно слушала оца – крв
ника,иучијојсудбиниМиткепре
познаје сопствени живот и удес.
Решење за свој проблем упорно
тражи тамо где га нема, бежећи у
пијанство и сладострасно препу
штање распеваној младости једне
циганчице.
zz „Kоштzана“z јеz сваzкаzкоz једzнаz
одz најzпоzпуzларzниzјихz домаzћихz
опеzра,z којаz јеz своzјеzвреzмеzноz
играzнаzнаzсвимzсцеzнаzмаzнека
даzшњеz СФРЈ,z паz иz наz некимz
европzским.z Наz чемуz је,z преzмаz
вашемz мишљеzњу,z засноzваzнаz
таzњенаzпопуzларzностz–zнаzспе
циzфичzноzстиz музичzкогz јези
ка,z наz дубоzкоz садрzжајzномz иz
ориzгиzналzномz стваzраzлачzкомz
остваzреzњуz или,z пак,z преzвас
ходzноzнаzатракzтивzнојzиzнашемz
човеzкуz блиzској,z општеzпоzзна
тој,zБориzнојzдраzми?
Све то заједно. Нашем, па и
„страном“ уху, претпостављам,
допадљив је мелос југа Србије,
као и пратећи ритмови. Kоњовић
је народну песму и фолклорне
мотивегенијалнопрокомпоновао.
Оркестрација је оригинална и на
нашимпросторима,чинимисе,до
овогтренутканепревазиђена.Шта
рећи за сам сиже, односно либре
то опере?! Велики Бора Станко
вић се бавио најтананијим психо
лошким преживљавањима својих
јунака. Он је, по мени, својеврсни
и оригинални творац неке врсте
балканског„сплина”!Драма,одно
сно сиже и музика, предодређени
за успех су ту. Све остало зависи
од нас тумача овог, збиља гени
јалног дела, редитељског виђења
и читања, пригодне сценографи
је и костима, као и протагониста
у реалном времену представе 
музичког вођства, Оркестра, Хора
исолиста.
zz Одавzноz сеz нијеz десиzлоz даz једzнаz
предzстаzва,z каоz штоz јеz слуzчајz саz
„Kоштzаном“,z будеz спремzнаz заz
преzмиzјеzруzскоzроzмесецzданаzпреz
плаzниzраzногzтерzмиzна...
Ех,камосрећедајетослучајса
свим нашим продукцијама… Бла
говременаприпрема,каоиунапред,
дугорочнопланирање,сукључква
литетапродукцијеједнепозоришне
куће.Некажемдајетоједини,тојест
довољануслов,алијесвакаконешто
што би се могло означити као sine
quanon,неопходанпредусловдаби
сепостигаоуспехнасцени!
МикојанБезбрадица
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СОЛИС ТА БАЛЕТА НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА МИЛАН РУС, ДОБИТН ИК НАГРАД Е „ТЕРПС ИХ ОРА“

Заљуб љен сам у своју проф ес ију
ду Милану Русу. У интервјуу за
„Позоришне новине, урађеном
непосредно после церемоније
уручења у Музеју НП, признати
уметник је истакао да је срећан,
али и дирнут што је постао лауре
ат тог престижног признања, које
је ове године додељено осми пут.
„Веома сам се обрадовао
награди, иако је, морам да при
знам, нисам очекивао. Терпси
хора има посебан значај, јер се
односи на моју целокупну карије
ру и због тога ми је посебно драга
и јединствена“.

Н

аграда „Терпси
хора“, коју сваке
године поводом
Светског
дана
игре
додељу
је Удружење професионалних
балетских играча, кореографа и
балетских педагога Србије, уру
чена је недавно солисти Балета
Народног позоришта у Београ

zz Стручни жири који је одлуку
донео једногласно, оценио је,
између осталог, да сте током
досадашње каријере прешли
пут „професионалног балет
ског уметника вредног нашег
поштовања“. Шта бисте ви,
са тог пређеног пута, посебно
издвојили?
Имам, заиста, веома много
улога које су ми драге, али две
морам да издвојим -  Певач из
„Ко то тамо пева“ и Ла Мол из
„Kраљице Марго“. Играм их од
премијера, а број извођења више

М

илан признаје да у
овом послу никад
није имао узора. „Могао
бих да издвојим неке
балетске уметнике који
ма се дивим, али они нису
утицали много на мој
развој. Сарађивао сам
са доста страних коре
ографа и са њима радио
различите стилове. Ту
пре свега мислим на Јир
жија Kилијана, Рена
та Занела, Дитмара
Сајферта,
Владимира
Васиљева, Маура Бин
гоцетија... Наравно, ту
су и наши познати коре
ографи попут Душка
Трнинића, Лидије Пили
пенко, Љубинке и Петра
Добријевића, Kрунислава
Симића... И од њих сам,
такође, научио оно нај
боље“.
ни не знам. Већ годинама трају
на сцени Народног позоришта и
публика их воли. То су улоге по

којима ће ме се публика сигур
но сећати. Са њима смо доста и
пропутовали и били награђивани
аплаузима широм света.
zz Жири је, нарочито, апостро
фирао дуете у којима сте увек
били поуздан и посвећен
партнер својим колегиница
ма балеринама, а које су се у
вашим рукама увек осећале
сигурно и подржано...
Имао сам срећу да ми је подр
шке, у Балетској школи Нови
Сад, предавао наш некадашњи
првак Растислав Варга. Уз њега и
његово знање, заволео сам дует
ску игру која ми је била други
изабрани предмет за матурски
испит. Осим у „Kо то тамо пева“ и
„Kраљици Марго“, волим и дуете
у „La Capineri”, коју сам одиграо
са нашом дивном Ашхен Ата
љанц, потом у „Дами с камели
јама”, као гост у СНП -у, „Омеру
и Мерими”, „Окованом Проме
теју”... Ове последње две предста
ве играм са примабалерином из
Сарајева Тамаром Љубичић.
zz Стални члан Народног позо

ришта, у коме интерпретира
те целокупан репертоар, од
класичног и неокласичног
до савременог плесног сти
ла, постали сте 2003. годи
не. Колико сте задовољни
постигнутим резултатима?
Задовољан сам својом карије
ром, веома. Одиграо сам, заиста,
доста представа, како на сцени
Народног позоришта, тако и у
другим театрима. Поред свега
тога, са овом професијом коју
неизмерно волим, доста сам и
пропутовао. Тако да... не бих ја ту
ништа мењао.
zz У свакој улози плените соп
ственом харизмом, упеча
тљивом сценском појавом и
извођачком техником висо
ког нивоа. Да ли сте раз
мишљали да по завршетку
каријере, своје богато играч
ко знање почнете да прено
сите као педагог или корео
граф?  
Можда, мада, искрено, немам
неких афинитета ка кореографи
ји и педагогији. Бар не, за сада...
Микојан Безбрадица

ИЗА KУЛИСА| МОДИС ТЕРАЈ НАРОДН ОГ ПОЗОР ИШ ТА У БЕОГ РАД У

Маштов ит и веом а креативан посао

В

ећ више од две деце
није, Радица Kомазец
запослена је као моди
скиња у Народном
позоришту у Београ
ду. Ова свестрана уметница ведрог
духа и позитивних мисли, коју
посебно красе висок професио
нализам и огромна љубав према
позоришту и послу којим се бави,
омиљена је међу својим колегама
у театру, али и веома поштована и
цењена у својој бранши.
„Радим у Народном позори
шту као модискиња од 1996. годи
не. Тада је управник био госпо
дин Александар Берчек, а његов
заменик господин Остојић. После
пробног рада, са тадашњом моди
скињом Маријом, а након њеног
пензионисања, примљена сам у
стални радни однос”, присећа се,
у разговору за „Позоришне нови
не“ својих почетака у Народном
позоришту, њеној „другој кући”
коју, како каже, неизмерно воли и
поштује.
Након завршетка Више школе
и стечене дипломе аранжер – дизај
нер, Радица је своје знање усаврша
вала кроз практичан рад.
„Знање из те школе било је
само основ за даље учење кроз
рад у Народном позоришту, јер су
машта и креативност костимогра

фа огромни. Овај посао подразу
мева стварање детаља који кости
ме чине потпуним”, објашњава и,
потом, додаје: „На пример, почет
не фазе израде украсних предмета
некада су само сличне, али, у завр

шној фази никада нису исте. Зато
је за овај посао веома важно да сам
увек спремна за нове комбинаци
је материјала и начина за који ће
одређени предмети бити урађени”,
истиче Радица, која је, у међувре
мену, постала главна модискиња.
У време када смо разговарали
са њом, средином маја, у моди
стерају (радионица за аксесоаре - 
капе, шешире, рукавице, торбице,
маске…) увелико је била преоку
пирана пословима у вези са пре
мијером балета „Лабудово језеро”

(2. јун, у кореографији и режији
Kонстантина Kостјукова), за које
је костиме и сценографију урадио
прослављени италијански модни
креатор, дизајнер и костимограф
Ренато Балестра.
„Под руковод
ством
костимо
графкиње Kатарине
Грчић, а према њего
вим скицама, тре
нутно сам заокупље
на израдом круна
од жице и украсних
светлуцавих камен
чића”, открива нам
наша саговорница
и једна од две стал
но запослене моди
скиње у Народном
позоришту, која свој
радни простор, на четвртом спра
ту театра, „дели” са колегиницом
Данијелом Жигом.
Kаже да је током свих ових
година, колико ради у Народном
позоришту, упознала веома много
драгих и дивних људи.
„Њихову енергију осетила сам
себи сродном и то ми је дало додат
ну радну инспирацију за овај диван
посао”, каже Радица и наводи да
ју је наша призната костимограф
киња Ангелина Атлагић „научи
ла многим финесама везаним за

израду украса, накита, шешира,
маски”...
„И, што је најважније, научила
ме је да размишљам позоришно,
односно са пуно маште, иноваци

Р

адица је до сада има
ла више самостал
них изложби. Инспири
сана магијом позоришта
и сарадњом са многоброј
ним уметницима матич
не куће, у оквиру својих
поставки публици се пред
стављала
живописним
маскама, мини скулптура
ма… али и сликама у аква
рел и пастел техници.
ја, много стрпљења, уз употребу
разних материјала и употребом
разноврсних техника израде. Такав
начин рада био ми је интересант
нан на представама ‘Вишњик’ и
‘Голи краљ’, на којима сам била
Ангелинин асистент. То ми је била
велика част и велико задовољство,
али и идеална прилика да научим
нешто ново”.
Ипак, од свих представа које
је радила у Народном позоришту,
посебно место у њеном срцу зау
зима Штраусова оперета „Слепи
миш“, за коју је костиме креирала

наша чувена сликарка Оља Ива
њицки.
„По њеним скицама, уради
ла сам осамдесет маски од којих
је свака била уникатна. Kолико
је Оља била задовољна, говори
и посвета коју ми је написала. Та
њена подршка била ми је веома
значајна, како тада, тако и данас
када, нажалост, није више са нама”,
каже са сетом у гласу.
Иначе, кроз историју позо
ришта, значај и улога маске су се
мењали, али она и данас има своје
место на сцени. И не само маска
која се постиже шминком, већ и
она која се прави од најразновр
снијих материјала и коју сценски
уметници носе током целе пред
ставе или неке сцене, или је мења
ју „а виста”. А Радица је управо
мајстор за израду оваквих маски,
свакако један од најбољих у нашој
земљи.
„Обожавам маске, а нарочито
њихов процес стварања. Оне вам
пружају бескрајне комбинације уз
помоћ маште и материјала“, откри
ва наша саговрница и поручује на
крају разговора: „Заиста, много
волим овај посао, јер је занимљив
и увек другачији. Посебно је задо
вољство радити за уметнике из
Народног позоришта”.
Микојан Безбрадица
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РЕПЕРТОА Р ЗА
СЕЗОНА
2018/19.
ВЕЛИКА СЦЕНА
ВЕЛИКА СЦЕНА

НЕД.

ЛАБУДОВО ЈЕЗЕРО / ПРЕМИЈЕРА

ПОН.

НЕЧИСТА КРВ

УТО.

РИЧАРД ТРЕЋИ

СРЕ.

ГОСПОЂА МИНИСТАРКА

ЧЕТ.

У СЛАВУ ОНИХ КОЈИ ДОЛАЗЕ
ТРИПТИХ О РАДНИЦИМА

02. 19.30
03. 19.30
04. 20.00
05. 20.00
06. 21.00

УТО.

ЈЕСТЕ ЛИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ?

СРЕ.

У ЧАСТ РУСИЈЕ

ЧЕТ.

ЖЕНИДБА

ПЕТ.

БЕЛА КАФА

СУБ.

ЖЕНИДБА И УДАДБА, комедија Јована Стерије Поповића

ПОН.

МАЛИ БРАЧНИ ЗЛOЧИНИ

УТО.

ЗАВРШНИ КОНЦЕРТ ОПЕРСКОГ СТУДИЈА НАРОДНОГ

СРЕ.

ОЛЕАНА, драма Давида Мамета

ЧЕТ.

СТАКЛЕНА МЕНАЖЕРИЈА

11. 20.30 драма по мотивима дела Б.Јовановић, М.Кресе, Р.Ивековић, Р.Лазић, Д.Шаламуна
13. 20.30 комедија Николаја Васиљевича Гогоља

балет Петра Иљича Чајковског

14. 20.30 комедија Александра Поповића

опера Петра Коњовића

15. 20.30 ГОСТУЈЕ ФАКУЛТЕТ САВРЕМЕНИХ УМЕТНОСТИ

опера Петра Коњовића

17. 20.30 драма Ерика Емануела Шмита

У СЛАВУ ПРОСВЕТИТЕЉСТВА
СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА ПОВОДОМ 180 ГОДИНА ПРВЕ
БЕОГРАДСКЕ ГИМНАЗИЈЕ
ЛАБУДОВО ЈЕЗЕРО

19. 19.30

СРЕ.

СЕВИЉСКИ БЕРБЕРИН

20. ЧЕТ.
19.30

НЕЧИСТА КРВ

23. НЕД.
19.30

ЈЕСТЕ ЛИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ? / ПРЕМИЈЕРА

драма Синише Ковачевића

УТО.

22.

ПОН.

12. 20.30 АЛЕКСАНДАР ЦУРКАН И ИВАНА ЖИГОН

КОШТАНА

19.30

БОЛИВУД

драма Тијане Грумић, Страхиње Маџаревић и Саре Радојковић
ГОСТУЈЕ ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ ЧАЧАК

ПОН.

СУБ.

ЧЕТ.

10. 20.30 драма по мотивима дела Б.Јовановић, М.Кресе, Р.Ивековић, Р.Лазић, Д.Шаламуна

КОШТАНА

18. 19.30

БАЛКАНСКИ ШПИЈУН

комедија Бранислава Нушића

СУБ.

17. 19.30

СРЕ.

06. 20.30 мјузикл по тексту Маје Пелевић на музику Ање Ђорђевић

КОШТАНА / ПРЕМИЈЕРА

16. 20.00

ИВКОВА СЛАВА, драма Стевана Сремца

драма Вилијама Шекспира

ПЕТ.

НЕД.

СУБ.

05. 21.00 драма Душана Ковачевића

ЛАБУДОВО ЈЕЗЕРО

15. 19.30

СЦЕНА „РАША ПЛАОВИЋ“

Борисав Станковић/Маја Тодоровић

СУБ.

14. 19.30

2016/17.

СЦЕНА „РАША ПЛАОВИЋ“

01. 20.30 ГОСТУЈУ НП ПРИШТИНА И НП НИШ

ВЕЛИКА ДРАМА

08. 19.30

ЈУН 2019.

сезона

балет Петра Иљича Чајковског

ПЕТ.

07. 19.30

ЈУН 2017.

опера Петра Коњовића

18. 20.00 ПОЗОРИШТА „БОРИСЛАВ ПОПОВИЋ“
19. 20.30 ГОСТУЈЕ ФАКУЛТЕТ САВРЕМЕНИХ УМЕТНОСТИ
20. 20.30 драма Тенесија Вилијамса

балет Петра Иљича Чајковског

ŠEKSPIR, драма Вилијама Шекспира
21. 20.30 PLAY
ГОСТУЈЕ ФАКУЛТЕТ САВРЕМЕНИХ УМЕТНОСТИ

опера Ђоакина Росинија

22. 20.30 драма Љубомира Симовића

Борисав Станковић/Маја Тодоровић

23. НЕД.
20.30 драма по мотивима дела Б.Јовановић, М.Кресе, Р.Ивековић, Р.Лазић, Д.Шаламуна

БОЕМИ

опера Ђакома Пучинија

ПОВОДОМ НАЦИОНАЛНОГ ДАНА СУВЕРЕНОГ
МАЛТЕШКОГ РЕДА
ИВАНОВ

ПЕТ.

СУБ.

ХАСАНАГИНИЦА

ЈЕСТЕ ЛИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ?

24.

ПОН.

20.30

У СЛАВУ НУШИЋА

ЖИВИ СУ, НИЈЕ СМЕШНО
комедија Милице Пилетић и Јована Грујића
ГОСТУЈЕ „ПУЛС ТЕАТАР“ ЛАЗАРЕВАЦ

ВАЖНО ЈЕ ЗВАТИ СЕ ЕРНЕСТ

драма Антона Павловича Чехова

25. УТО.
20.30 комедија Оскара Вајлда

драма Синише Ковачевића

26. СРЕ.
20.30 драма Лава Николајевича Толстоја

комедија Бранислава Нушића

27. ЧЕТ.
20.30 драма Горана Миленковића

опера Ђузепа Вердија

28. ПЕТ.
20.30 драма Душана Ковачевића

24. ПОН.
19.30

ВЕЛИКА ДРАМА

25. УТО.
19.30

ОЖАЛОШЋЕНА ПОРОДИЦА

26. СРЕ.
19.00

АИДА

27. ЧЕТ.
19.30

ДАМА С КАМЕЛИЈАМА

28. ПЕТ.
20.00

ГОСПОЂА МИНИСТАРКА

29.

30. НЕД.
20.00

СВЕЧАНИ ГАЛА КОНЦЕРТ У ЧАСТ СЕЗОНЕ 2018/19

БАЛКАНСКИ ШПИЈУН
30. НЕД.
20.30 драма Душана Ковачевића

драма Александра Диме Сина

комедија Бранислава Нушића

СЦЕНА „РАДИОНИЦА“
Гундулићев венац 50

ЧЕТ.

13. 20.00
ЧЕТ.

20. 18.00
21.
22.
23.
24.

ПЕТ.
20.00
СУБ.
20.00
НЕД.
20.00
ПОН.
20.00

У СЛАВУ ОНИХ КОЈИ ДОЛАЗЕ

ТРАМВАЈ ЗВАНИ ЖЕЉА, драма Тенеси Вилијамса,
гостује Академија уметности у Београду

ВИЛИЦА ЕБЕНА БАЈЕРСА

по тексту Филипа Грујића, у режији Јоване Томић

ЦАРСТВО МРАКА
ДЕВЕДЕСЕТЕ

БАЛКАНСКИ ШПИЈУН

СУБ.

20.30

ЉУБАВНА ПРЕПИСКА МАРИНЕ ЦВЕТАЈЕВЕ И
БОРИСА ПАСТЕРНАКА
ГОСТУЈЕ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ И УМЕТНОСТ АЛЕКСИНАЦ

ГОСТОВАЊА
01.06. ЦАРСТВО МРАКА, Лав Николајевич Толстој - Зaгребачко казалиште
младих, Загреб, Хрватска
02.06. БОЛИВУД - Стеријино позорје, Нови Сад
11.06. БАЛКАНСКИ ШПИЈУН - Фестивал „Дани сатире Фадила Хоџића“,
Градско Сатиричко казалиште „Керемпух“, Загреб
16.06. ГОСПОЂА МИНИСТАРКА - гостовање драме Народног позоришта
после 37 година у Хрватском народном казалишту, Загреб, Хрватска

сценско читање комада у новом сценском простору Народног позоришта

КАБУЛ

по тексту Тонија Кушнера, интерактивна драма

МАПА ИЗМИШЉЕНЕ СТВАРНОСТИ
аутора Слободана Бештића

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