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ИЗДАЈЕ НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ У БЕОГРАДУ

Музичкосценски
и мултимеди
јални спектакл
на отвореном
„Позориште на

Тргу – портал ка вековима”, пово
дом обнове Трга републике, одр
жан је 8. септембра уз учешће око
300уметникаизНародногпозори
штауБеограду.

Овом јединственом догађа
ју,који јепредстављаоуводунову
сезону националног театра, прису
ствовалојехиљадеБеограђанакоји
нису крили одушевљење током и
након извођења разних уметнич
ких програма, а на темељу те пре
дивне атмосфере, све учеснике
поздрављалисуснажнимибурним
аплаузима.

Централнидеопрограмапочео

јеу20часовамапиранимпројекци
јама на фасадама Народног позо
риштаиНародногмузејакојимасе

оживела архитектура трга и пред
ставио процес реконструкције и
развојаБеоградаодизградњенаци
оналногтеатра1868.године,пасве
доданашњегизгледатргакаоместа
сусрета,новеамбијенталнесценеи

културногјезграБеограда.
Током пројекције, драмски

уметникНебојшаКундачиначитао

јетекст„Порталкрозвекове“.
Поласатакасније,напрепуном

тргу,одржанјеспектакуларниГала
концертнакојемсу,поддиригент
скимуправамаДејанаСавића,Ђор
ђаПавловићаиЂорђаСтанковића,

и у режији Иване Драгутиновић
Маричић,  учествовали прваци,
Оркестар и Хор Опере Народног
позоришта.

Неке од најлешпих оперских
арија из познатих дела Моцарта,
Вердија, Пучинија, Гуноа... мае
стралносуизводилиСофијаПижу
рица, Драгољуб Бајић, Александра
Ангелов, Александар Стаматовић,
Драгана дел Монако, Јанко Сина
диновић, Миодраг Д. Јовановић,
Снежана Савичић Секулић, Дејан
Максимовић, Јасмина Трумбеташ
Петровић, Јадранка Јовановић,
СањаКеркезичланицаХораБиља
наТрмчић,аодушевљенигледаоци
нисуштеделидлановедаихпоздра
ве снажним аплаузом и узвицима
„браво“.

(наставакнастр.2и3)

НА ОБНО ВЉЕ НОМ ТРГУ РЕПУ БЛИ КЕ И САВ СКОЈ ПРО МЕ НА ДИ УСПЕ ШНО ОДР ЖА НИ
АМБИ ЈЕН ТАЛ НИ СПЕК ТА КЛИ „ПОЗО РИ ШТЕ НА ТРГУ – ПОР ТАЛ КА ВЕКО ВИ МА“ И „ОПЕ РА НА ВОДИ“

Народнопозориштезапочело
151.сезонуамбијенталним
представамаиконцертима

ПРО ЛОГ – УВОД У СЕЗО НУ
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УСПЕ ШАН НАСТУП ЧЕТВО РО СОЛИ СТА БАЛЕ ТА НАРОД НОГ ПОЗО РИ ШТА

Вишеминутниаплаузиу

НАСТАВАК СА НАСЛОВНЕ СТРАНЕ

Завршетак програма био је
резервисан за извођење култног
балета„Kототамопева”.

Представа, чији је либрето
урађен по филмском сценарију
Душана Kовачевића (према којем
је Слободан Шијан снимио један
однајбољихсрпскихфилмова),на
музику Вокија Kостића, и у коре
ографији и режији Сташе Зуров
ца, одиграна је од 22,30, на Тргу
републике, код дрвореда према
Kоларчевојулици.

Атрактивна постава, у којој
нема главних и споредних улога,
врхунскамузикабезкојепредста
ванебибилатакопосебна,одлич
на кореографија и режија кроз
којујепредстављеннашментали
тет,самосунекиоддетаљакојису
јојодавнообезбедиликултниста
тус.

Захваљујући својој универзал
ној нити, овај балет премијерно
одигран 22. децембра 2004. годи
не,разумелајеизаволеланесамо

наша, него и публика на досада
шњим бројним гостовањима у
региону, Европи и широм све
та. Огромну наклоност, током и

након извођења пред
ставе, исказали су и
сви Београђани који
су, и за овај део про
грама прославе, испу
нили реновирани Трг
републике.

У подели су били
Никола Бјанко, Алек
сандар Илић, Алекса
Јелић,МилошКецман,
ДејанКоларов,Милош
Маријан, Милан Рус,
Михајло Стефано
вић, Теодора Спасић...
У оквиру овог умет
ничког спектакла, у
дневним терминима,
одржан је и проме

надни концерт српскојапанског
пријатељства, а одиграна је и
интерактивна оперска предста
ва за децу и омладину Волфган

га Амадеуса Моцарта „Бастијен
и Бастијена“, под диригентском
управом Стефана Зекића, и у
режијиАнеГригоровић.

УбалетуСергејаПро
кофјева „Ромео и
Јулија“, у продук
цији Фондације
„Сергеј Полуњин“

и„Полуњининк“изВеликеБри
таније,санајвећомзвездомсвет
скогбалетаСергејомПолуњином

исолисткињомKраљевскогбале
таизЛондонаАлиномKоџокару
у насловним улогама, а чије је
премијерно извођење одржано
с великим успехом 26. августа у
чувеној Веронској Арени, насту

пилојеичетворосолистаБалета
НародногпозориштауБеограду.

У кореографији и режији
некадашњег солисте Kраљевског
балета из Лондона и директо
ра Балета у Букурешту Јохана
Kоборга, у највећем и најбоље
сачуваном амфитеатру из рим

ског доба, саграђеном у првом
веку наше ере, наступили су и
Дејан Kоларов, Татјана Татић,
ИгорПасториЈованаНесторов
ска, које је Полуњин ове сезо
не уврстио у свој ансамбл, док

је инспицијент представе била
Бранислава Пљаскић, такође из
НародногпозориштауБеограду.

Балет је изведен у препуној
арени,пред10.000гледалаца,који
сусанајвећимодушевљењемпра
тили представу, а на крају, дугим
аплаузом и стајаћим овацијама
поздравилисуизвођаче.

Сергеј Полуњин дебитовао
је као Ромео у динамичној, пот

Успешна сарадња
Народног позори

штаиСергејаПолуњина,
која је започела почет
ком марта ове године,
када је славни уметник
три дана заредом госто
вао на Великој сцени,
настављена је на један,
заиста, изузетан начин
 промоцијом и анга
жовањем наших соли
ста у његовој најновијој
продукцији.

БУДУ ЋА САРАД ЊА НАРОД НОГ
ПОЗО РИ ШТА И БЕР ЛИН СКОГ ТЕА ТРА 
ШАУ БИ НЕ АМ ЛЕНИ НЕР ПЛА Ц

УправницаНародногпозориштууБеоградуИванаВујић
боравила је 5. септембра у Берлину на позив директо

ратеатраШаубинеамЛенинерПлаципризнатогредитеља
ТомасаОстермајера. Вујић јебилагостнапремијерипред
ставе „Орландо“,потексту енглескекњижевницеВирџини

јеВулфиурежијиKетиМичел.Усрдачномипријатељском
разговору са Остермајером и Кети Мичел, било је говора и
оњиховојбудућојсарадњисаНароднимпозориштемуБео
граду.Остермајер је једаноднајцењенијихевропскихреди
теља, пре свега због осавремењивања класичних драмских
текстова.Овдашњојпублиципознатјепопредстави„Диско
свиње”изведенојуглавномпрограму34.Битефа2000.годи
не,каоиИбзеновојдрами„Нора”,закојује2003.године,на
истомфестивалу,добиоПолитикинунаградузарежију.Кети
Мичел јетокомдосадашњевеомауспешнеибогатекарије
репоставилабројнекомаденаразнимпозоришнимсценама
широмЕвропе.Сценскапоетикаовеуметнице,премаоцени
критике,карактеристичнајепосвојојнеобичности,различи
тостиуодносунаенглескимејнстрим,збогутицајаисточное
вропскогпозоришта,плесногтеатра,затимексперименатаса
новиммедијима,каоиспецифичнојпсихолошкојпрецизно
стиуизградњиликова.

Р.П.Н.

НАГРА ДА НЕНА ДУ ЈЕЗДИ ЋУ ЗА УЛО ГУ 
ГАЗДА МАР КА У „НЕЧИ СТОЈ КРВИ“

Наградазаглумачкубравуру,на
14. Фестивалу медитеранског

театра „Пургаторије“ у Тивту, при
палајеНенадуЈездићузаулогуГазда
МаркаупредставиНародногпозо
ришта „Нечиста крв“, према моти
вима истоименог романа Бориса
ва Станковића, у драматизацији
Маје Тодоровић и режији Милана
Нешковића. Једногласну одлуку
о овогодишњем лауреату донео је
стручнижирикојимјепредседавао

редитељИвицаKунчевић,ачлановисубилиглумицаДубрав
каЛакићидрамскиписацСтеванKопривица.„НенадЈездић
начинио јесавршени амалгамодаутентичногСтанковиће
вогликаисавременогруралногскорoјевићаиграјућицелим
собомпонекаднеизрецивеунутрашњеломове.Јездићналази
бриљантна решења у интерпретацији у којој то неизречено
надграђује  сугестивнимиекспресивним физичкимпокре
томукомеслутимосвуузбурканостдушејунакакогатума
чи”,наведенојеуобразложењужирија.

Р.П.Н.

НАСТА ВАК САРАД ЊЕ СА ЗАГРЕ БАЧ КИМ 
КАЗА ЛИ ШТЕМ МЛА ДИХ

Загребачко казалиште младих гостоваће 28. октобра
на Великој сцени са драмом „Чрна мати земла“, пре

макњизиКристијанаНовака,удраматизацијиТомислава
ЗајецаирежијиДореРуждјакПодолски.Уовојпредстави
која јепобралавеликеуспехеикодпубликеикодкрити
ке,каоинеколиконаграданапозоришнимфестивалима,
играјуАдрианПездирц,ДорисШарићKукуљица,Наташа
Дорчић,УршаРаукар,ДадоЋосић,ЗоранЧубрило,Ната
ша Дангубић... Комад је премијeрно изведен 1. априла
2017.године.

Р.П.Н.
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пуно новој савременој верзији
безвремене приче о страстима,
екстази,лупањусрцаитрагедији
која је постала један од најслав

нијихинајомиљенијихбалетана
свету.

Постављена према бујноj
партитури Прокофјева и упеча

тљивој сценографији канадског
уметникаДавидаУмемота,пред
става прати приповест Шекспи
рове игре са класичним балет
ским вокабуларом као њеним
основнимјезиком.

Полуњинјеизјавиодајеоду
векжелеодакласичнибалетпро
изведе далеко од етаблираних
балетских компанија, пратећи
својаправилаиреализујућисво
јеидеје.

„Идоксамимаотајциљ,хтео
сам да радим са Јоханом јер га
видим као особу која модерни
зује израз и будућност балета.
Он комбинује модеран приступ
са поштовањем класичних пле
сних традиција. Такође, Арена
ди Верона на отвореном је тако
чаробна да се можемо осећати
делом наслеђа и не може бити
савршеније место за извођење и
комуникацијусапубликом“...

Представа ће бити уврште
на у редован репертоар Сергеја
Полуњина.

Р.П.Н.

У „РОМЕУ И ЈУЛИ ЈИ“ СА ЧУВЕ НИМ СЕР ГЕ ЈОМ ПОЛУ ЊИ НОМ

препунојВеронскојАрени

Многобројнипосетиоцикоји
су уживали у тој чаробној пред
ставинаградилисубурнимапла
узом уметничку екипу коју су
предводили солисти Мина Гли
горић, Синиша Радин, Милош
Милојевић и глумица Бојана
Бамбић.

Иначе, током дана, Народно
позориште је било отворено за
бесплатнетуреобиласкапоцелој
згради, а том приликом посети
оцима су поклањани беџеви са
ликовиманашихнајистакнутијих
личностикојесувезанезасрпски
храмкултуреисаизгледомпозо
риштакрозисторију.

У поподневним и вечерњим
сатима,каодеопратећегпрогра
ма,уМузејуНародногпозоришта
могла је да се погледа изложба
„Почеци позоришног живота у
кнежевини Србији и оснивање

НародногпозориштауБеограду“,
ауторкеЈелицеСтевановић.

Седам дана касније, 14. сеп
тембра, уметници из Народног
позоришта приредили су још
један истински спектакл – ово
га пута, на Савској променади,
шеталиштууоквиру„Београдана

води“, одржан је спектакуларни
Галаконцертподназивом„Опера
на води“, поводом сто година од
оснивањаансамблаОпере.

У прелепом амбијенту поред
Саве,вишеод1000гледалацаужи
вало је у популарним аријама и
хоровимаизпознатихоперакоје
сунајвећим деломзаступљенена
редовном репертоару Народног
позоришта – „Севиљски бербе
рин“, „Кармен“, „Адријана Леку
врер“,„Набуко“,„ДонКарлос“...

Под диригентским управама
ЂорђаПавловићаиЂорђаСтан

ковића,урежијиИванеДрагути
новић Маричић, уз Оркестар и
Хор,учествовалисупрвациОпе
ре Народног позоришта у Бео
граду Владимир Андрић, Ненад
Јаковљевић, Снежана Савичић
Секулић,ЈеленаВлаховић,Душан
Плазинић, Јанко Синадиновић,

Дејан Макси
мовић, Драго
љуб Бајић, Сања
Керкез и члани
ца Хора Биљана
Трмчић.

Као специјал
ни гост наступи
ла је мецосопран
изНемачкеСања
Анастасиа.

Овај првора
зредни култур
ни догађај, као
поклон Београђа
нимаисвимпосе
тиоцима главног
градаСрбије,који

суудиректномпреносунаДругом
каналумоглидапратеигледаоци
РадиотелевизијеСрбије,предста
вљаојеиовегодинеправупромо
цију духа српске престонице као
космополитскогградасабогатом
уметничкомтрадицијом.

Подсећања ради, пре годи
ну дана, 22. септембра, на истој
локацији, одржан је, такође,
спектакулараноперскиГалакон
церт поводом 150 година посто
јањаНародногпозориштауБео
граду.

М.Б.

ПОЧЕ ЛЕ ПРО БЕ КОМА ДА МИЛЕ НЕ
МАР КО ВИЋ „ЛИВА ДА ПУНА ТАМЕ“

Првачитаћапробапредставе„Ливадапунатаме“,потек
сту Милене Марковић и у режији Јоване Томић, одр

жана је 16. септембра у позоришној библиотеци. Најнови
ји комад признате
српске песникиње,
драмске списатељи
це и сценаристки
ње, који је писан за
извођење у Народ
ном позоришту,
биће праизведен 13.
новембра на Сцени
„Раша Плаовић“, а
у подели су Слобо
данБештић,АнастасиаМандићиНадаШаргин.Драматург
је Димитрије Коканов. У ауторској екипи су и Селена Орб
(костимографкиња),ЈасминаХолбус(сценографкиња),Лука
Мејџор (композитор), Маја Калафатић (сценски покрет),
Љиљана Мркић Поповић (сценски говор) и Ања Чуковић
(асистенткиња редитељке). Милорад Јовановић је извршни
продуцент,МилошГолубовићорганизатор,суфлерјеГорда
наПеровски,аинспицијентСандраРоквић.

Р.П.Н.

УСКО РО ИЗЛО ЖБА „ШЕК СПИР НА
СЦЕ НИ НАРОД НОГ ПОЗО РИ ШТА“

УМузеју Народног позоришта у току су припреме за
новуизложбуподназивом„ШекспирнасцениНарод

ногпозоришта“.Ауторипоставке,којаћебитиотворена25.
октобра, су Милена Јауковић,  Драган Стевовић  и Драги
ца Гаћеша. Шекспир је један од
најизвођенијих аутора на сцени
Народног позоришта у окви
ру сва три уметничка ансамбла.
Ова изложба ће од почетака
приказати извођења на сцена
ма Народног позоришта. Прва
премијеранекогњеговогкомада
у Народном позоришту одржа
на је26.новембра1869. године,
а реч је о комедији „Млетачки трговац“. Шекспир, слав
ни енглески песник и драмски писац, који се, према више
различитихизвора, сматразанајвећегписцанаенглеском
језикуидраматургасветскоггласа,рођен је1564.годинеу
СтратфордунаЕјвону,гдејеиодрастао.Опусњеговихдела
која су преживела до данас састоји се од 38 позоришних
комада, 154 сонета, две дуге наративне поеме, и неколико
другихпоема.

Р.П.Н.

ТОКОМ ОВОГ ЛЕТА ОБНОВЉЕНИ И 
РЕДИ ЗАЈ НИ РА НИ ИЗЛОЗИ,
ПОСЛЕ 30 ГОДИ НА

На згради Народног позоришта у Београду, 1. августа
завршенисурадовинановимизлозимаукојимасемогу

видетифотографијеизпредстава.Редизајниранисууновом
савременомдуху,техничкисређени,апостављенојеиново
осветљење.Уњимасеналазевеликипостеринаправљениод
фотографијаизпредставасаактуелногрепертоара.Фотогра
фијесемогулакомењати,сходнорепертоару.Наовајначин
Народнопозориштедајесвојдоприносиукључујесеусређи
вањецентраградаиТргарепублике.Већупрвимтренуцима,
након откривања, значајно су скретали пажњу пролазника
који су се нашли у близини националног теара. Подсећања
ради, излози нису сређивани тридесет година, од отварања
зграде,послереновирања,1989.године.

Р.П.Н.
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Оперски реперто
ар Велике сцене
ускоро ће (после
K о њ о в и ћ е в е
„Kоштане“, која

је премијерно изведена крајем
прошлесезоне)битибогатијиза
још једно домаће дело. Реч је о
опери „На уранку“ Станислава
Биничког,из1903.године,закоју
је либрето написао Бранислав
Нушић.Оводело,којесесматра
првом српском опером, режи
ра Ана Григоровић, а премијера
је заказана за 30. октобар, под
диригентском управом Стефана
Зекића.

  Рад ња је сме ште на у бур-
на вре ме на с кра ја прет-
про шлог века, негде на југу 
Срби је. У тој сво је вр сној 
љубав ној тра ге ди ји, и јуна-

ци и анти хе ро ји пате на свој 
начин и тако одсли ка ва ју 
живот на Бал ка ну оног вре-
ме на. Иако се мно го тога, у 

међу вре ме ну, про ме ни ло, 
ова при ча је и данас и 

те како све жа и акту-
ел на?

Овај мелодрам
ски заплет коре
спондира са нашим

временомзбогнепро
менљивости паланач
ке средине. Варош,
која иза леђа и по

ћошковимасејетра
чеве, није се про
менила од прет
прошлог века.
Наш индивиду
ални однос пре
ма другачијима,
посебно према

ванбрачним одно
сима и ванбрачној

деци јесте прихва
тљивијинегопре200
година,алитоидаље

о с т а 
је табу и нешто
што се провла
чи уз негативну
конотацију.Јуна
ци напослетку
пате јер су сами
жртве прихва
тања општег
мишљења, несу
кобљавања са
начелима среди
не и јер, у овим
крајевима, очи
гледно занавек
остајебитношта
ћесветонамада
каже.

  Опе ру је, 
пре ма либре-
ту Бра ни сла-
ва Нуши ћа, 
у којем се 
ути ца ји ита ли јан ског вери-
зма пре пли ћу са еле мен ти ма 
срп ског фол кло ра, ком по-
но вао Ста ни слав Бинич ки. 
У чему се, пре ма вашем 
мишље њу, огле да сна га 
умет нич ког спо ја ове дво ји-
це вели ка на срп ске кул ту ре?
Биничкогјетадашњиуправ

ник Народног позоришта
Нушић инспирисао причом о
„Сали Пичу“ из његове збирке
„Рамазанске вечери“. Опчињен
снагом те кратке али силовите
приче, Бинички моли Нуши
ћа да му по њој напише либре
то за прву српску оперу. Међу
тим, Бинички се сам поставља
у улогу колибретисте, премда
никад није тражио признање
за то, дописивањем Нушиће

вог либрета и употпуњавањем
са националним мелодијама и
обредним песмама. Ова синер
гијадваауторадовелаједожан
ровски неуједначеног дела, које
парадоксално успева да одсли
ка српски музички идентитет у
споју неспојивог – као последи
цу дотадашње историје српског
народа.

  Нуши ћу је ово, када је реч 
о опер ском либре ту, ипак, 
било ватре но крште ње... 
Прича ми је била јасна и

снажна тек кад сам пронашла
извор, односно инспираци
ју и полазишну тачку за наста
наклибрета.Прича„СалиПич“
отвара закључане мотиве лико
ва у самом либрету и даје дозу
трагичностиуантичкомсмислу.
Хибрис јунака постаје хибрис
нашег народа. Трудим се да
интерполацијоммотиваизпри
че рашчитам ову снажну при
чу и приближим је данашњој
публици.Позориште,драмскои

оперскоимаоба
везу да комуни
цира са актуел
ним тренутком
те верујем да ће
овиуниверзални
проблеми бити
препознати код
публике.

  „На уран ку”, 
како је сво је вре-
ме но твр ди ла 
наша кри ти ка, 
оди ше сен ти-
мен тал но-сев да-
лиј ским тоном, 
па, сход но томе, 
опе ра се сма-
тра као поку шај 
син те зе наци-
о нал не и вери-
стич ке дра ме у 
којој се Нушић, 

као неко ко је пре све га 
познат по коме ди ја ма, опро-
бао и у жан ру тра ге ди је. Шта 
ће, у реди тељ ском сми слу, 
бити ваша упо ри шна тач ка? 
Моја упоришна тачка оста

је у комедији – комедији дру
гог плана, комедији народа
и њихове малограђанштине.
Нушић је у њему сам налазио
хумор и кроз тај миље причао
трагичне приче појединаца.
У овој опери је трагедија јед
не породице централни мотив,
али у гротескном миљеу, који
скоро до самог краја олакша
ватежинудогађаја.Таамбива
лентност даје простор за нео
чекиванеобртеиновазначања
самерадње.

МикојанБезбрадица

ИНТЕР ВЈУ: АНА ГРИ ГО РО ВИЋ, РЕДИ ТЕЉ КА ОПЕ РЕ „НА УРАН КУ“

Паланкајенепроменљива

Ана Григоровић је
дипломирала режију

на Факултету драмских
уметности у Београду,
а потом је завршила и
интердисциплинарне
мастер студије теори
је уметности и медија
на Универзитету умет
ности у Београду. Током
досадашње каријере, на
позоришним сценама у
Београду и Србији, режи
рала је око двадесетак
представа. У Народном
позоришту у Београду
поставилајеопере„Ђани
Скики“ и „Бастијен и
Бастијена“идраму„Дом
БернардеАлбе“.

ци и анти хе ро ји пате на свој 
начин и тако одсли ка ва ју 
живот на Бал ка ну оног вре-
ме на. Иако се мно го тога, у 

међу вре ме ну, про ме ни ло, 
ова при ча је и данас и 

те како све жа и акту-
ел на?

ски заплет коре
спондира са нашим

временомзбогнепро
менљивости паланач
ке средине. Варош,
која иза леђа и по

ћошковимасејетра
чеве, није се про

ванбрачним одно
сима и ванбрачној

деци јесте прихва
тљивијинегопре200
година,алитоидаље

Музика је још
од оснивања
Народногпозо
ришта, пре 150
година, била

нераздвојни чинилац репертоара
овекуће.Али,недостатаксредста
ва,школованогкадра,нотногмате
ријала... као и неукост публике,
ограничавалисумузичкипрограм
позоришта током првих деценија
постојања на такозване комаде с
певањем, врло омиљене
у то време, затим опе
рете, као и на увертире
и одломке из оперских
представа који су изво
ђени између чинова
драмских представа...
Свисусвесноилинесве
сно осећали да не може
битиаутохтонемузичке
културе једног народа
без домаћих музичких
стваралаца и њихових
композицијакојећеодр
жаватидухнације.Поја
вапрве,изведене,српске
опере, на текст Брани
слава Нушића, требало
је да охрабри компози
торезадаљестваралачко
прегалаштво. У таквом
амбијенту,35годинапо
свом оснивању, Народ
но позориште поклања
Београду и Србији прву
националну оперу „На
уранку“, за коју музи
ку компонује Стани
славБинички,алибрето

пише,већпоменути,Нушић.Тоје
био догађај који Боривоје Стојко
вић оцењује као „један од најзна
чајнијих тренутака у историјском
развиткусрпскеоперскемузике“.

Премијера је одиграна 20.
децембра 1903. године, али нажа
лост, нису сачувани ни плакат, ни
критике, ни фотографије, тако да
долази до извесних неслагања кад
је реч о осталим театрографским
подацима. Ипак, према већини
навода,представу јережираоСве
тислав Динуловић, дириговао је
Бинички, а улоге су певали Раја
Павловић,ДобрицаМилутиновић,
ЗоркаМарковићи,каогости,Сул
танаЦијуковаиЖаркоСавић.

Уинтервјуукоји је1936.годи
не дао Радио Београду, господин

Бинички је, између осталог, рекао
да је, буквално речено, молио
Нушићаданапишелибрето.

„Ониспрванијехтеонидачује
за мој предлог. Kоначно сам га,
ипак,сломио.Алијеишлотешко;
реч по реч морао сам му, такоре
ћи,отиматиисподпера“,причаоје
Биничкииуказаодасобзиромна
тодаутодобауНародномпозори
шту јошнијебилооперскихпева
ча, солисте је морао да потражи

међудрамскимуметницима.
„УпрвомредуистичемДобри

цуМилутиновићакојијебиоколо
саланРеџеп,ненадмашандоданас.
Иакојепеваоонаковишесевдалиј
ски, без нарочите школе, оставио
је дубоку импресију и одушевио
публику“,тврдиојеБинички.

Наш признати композитор и
један од најважнијих теоретичара
усрпскојмузициВластимирПери
чићсматраоједајепремијераопе
ре „На уранку“ означила рађање
српскеопере.

Радња опере дешава се у срп
ском селу под Турцима. Љубав
Станке и Радета благосиља Раде
това мајка Анђа. Из прикрајка их
посматра Турчин Реџеп који, када
Раде одлази са мајком, изјављу
је Станки љубав. Пошто га Стан
ка одбија, љутити Реџеп спрема
освету.Узпесмунаилаземомции
девојкеивеселесезбогпредстојеће
свадбе.Међутим,Реџепнасавглас
изјављуједасеРадетунезнаотац...

Опера „На уранку“, преми
јерно је у Народном позоришту
изведенајоштрипута–26.09.1968,
07.10.1999.и04.12.2003.године.

Р.П.Н.

ПРВА СРП СКА ОПЕ РА

„Науранку“

Опера „На уранку“
занимљива је за

домаћу публику, изме
ђу осталог, и због великог
броја препознатљивих
нумераодкојихсепосебно
издвајају арије „Тамо за
томгором“и„Kадбизна
ла,дилберСтано“.

Уподели су Софија
Пижурица (Станка),

Дејан Максимовић (Раде),
Дубравка Филиповић
(Анђа), Вук Матић
(Реџеп), Михаило Ота
шевић (Мујезин) и глумац
Хаџи Ненад Маричић.
У представи учествују
Хор, Оркестар и Оперски
студио Народног позори
шта. Сценографију креи
раДуњаKостић,костиме
Kатарина Грчић Нико
лић, за кореографију је
задужен Милош Kецман,
док је аутор сценског
покретаСузанаЛукић.
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После паузе дуже
од две деценије,
једна од најлеп
ших комедија у
светској драм

скојлитератури„Санлетњеноћи”,
поново ће постати део редов
ног драмског репертоара Народ
ног позоришта у Београду. Нову
поставку чувеног комада, који је
Шекспир написао између 1590. и
1596. године, режира Kокан Мла
деновић, са комплетно женском
поделомукојојје16глумицаРад
мила Живковић, Лидија Плетл,
Александра Николић, Душанка
Стојановић Глид, Ивана Жигон,
Марија Вицковић,
Данијела Угреновић,
ВањаЕјдус,ВањаМила
чић, Милена Ђорђе
вић,ИванаШћепановић,
Бојана Бамбић, Јована
Беловић, Сања Марковић,
Исидора Симијоновић и
НинаНешковић.

Дакле, кад Шекспиру, једном
од оних бесмртних, ванвремен
скихписацачијикомадиувек,без
задршке,усвимвременимаимод
ним трендовима, проналазе пут
до публике, и „Сну летње ноћи“,
који је створен за људе од маште,
па га због тога уметници и воле,
прикључимо вишеструко награ
ђиваног, веома луцидног и иску
сногредитељаМладеновића,каои
изврсну, брижљиво одабрану глу
мачку екипу, онда је пут до успе
ха, и пре првог подизања завесе,
сасвимизвестан.

Премијера је заказана за 8.
октобар(19,30)наВеликојсцени.

Из зачаране шуме, места раз
откривања хировитости људске
природе, несталности љубавних
осећања,раскалашеностиинеспу
таности, где се варка и чаролија
испреплићу с фином психологи

јом, Младеновић је радњу изме
стиоуједанженскизатвор.

„Ваљда не постоји већи кон
трасткојиседазамислитиодпро
сторазатвора,каопросторасваке
врсте неслободе, и Шекспировог
Сна лет ње ноћи који је један од
комада који управо слави слобо
ду, љубав, машту, лепоту“... обја
шњаваМладеновићза„Позо
ришне новине“ у паузи
измеђудвепробеинаста
вља: „Тај конфликт, тог
бескрајног поља слобо
деитогпростораспу
танеслободе,какавје
затвор,требададаи

много поетичног, али и потпуно
друге значаје неким Шекспиро
вимсценамауодносунатокако
суизворнонаписане.Kаддодамо
дајетоженскизатвор,штозначи
данеможемо,адасенедотакне
моиреалногодносапремажена
мауданашњемдруштву,мислим
даћетобитиједнопотпуноново
читање Шекспира које у ствари
врло, врло поштује сам Шекспи
ров контекст, али га и ставља у
потпуноновеоколности“,сматра
нашсаговорникидодаје:„Хамлет

каже: Ова земља је там ни ца. Ми
немамо разлога да се неиденти
фикујемосатомњеговомречени
цом. Просто, затвор јако интен
зивираикарактереиодносемеђу

њима. У датим околностима,
Шекспирпостајеједанлакмускоји
чита не само све односе унутар

затворског круга,
него генерално
и све друштве

не односе и
у с т р о ј с т в о

света у

коме живимо, на начин на који
живимо“,сматраМладеновић.

Упитан да ли ће представа
остатиуоквиримаизворногжан
ра, открива да ће „много тога из
овог текста отићи у правцу сати
ричног,пачакигротексног“.

„Та врста радосне комедије,
углавномћебитиуонимделовима
гдезатворенице,каоособеневич
не глуми и театру, покушавају да
направеједаннаивниилеписвет.
Али,напомињем,контекстукоме
сеоненалазеипричајупричуније

нимало смешан. Самим тим се
отварајумогућностизанекедруге
жанрове,мадајаискреноневеру
јемниукаквопозориштечистих
жанрова. Мислим да је у веку у
коме живимо, као и данашњем
театру,тажанровскаподелаодав
нопревазиђена“.

Додаје, на крају разговора, и
дамујебиловеомаинспиративно
да представу уради са комплетно
женскомподелом.

„Мислим да тај додатак жен
скепсихологије,наизворниШек
спиров материјал, отвара много
више психолошких нијанси, него
што би то било у случају кад би
ималиискључивомушкуподелу“.

МикојанБезбрадица

„САН ЛЕТ ЊЕ НОЋИ“, ПРВА ДРАМ СКА ПРЕ МИ ЈЕ РА У ОВОЈ СЕЗО НИ

Шекспируженскомзатвору

ОвоћеуНародномпозо
ришту бити шеста

драмска поставка „Сна
летње ноћи”. Премије
ре су одржане 04.04.1910.
(режија Милорад Гаври
ловић), 26.03.1912. (Сава
Тодоровић), 25.06.1920.
(Александар Верешчагин),
11.09.1931. (Јуриј Љвович
Ракитин) и 26.09.1997.
године (Никита Миливо
јевић). На сцени Народног
позоришта, у адаптацији
Лучијана Јонескуа, у режи
ји и кореографији Михаеле
Атанасиу, била је поста
вљена и балетска пред
става „Сан летње ноћи”,
а премијера је одржана 10.
децембра1987.године.

од две деценије,
једна од најлеп
ших комедија у
светској драм

скојлитератури„Санлетњеноћи”,
поново ће постати део редов
ног драмског репертоара Народ
ног позоришта у Београду. Нову
поставку чувеног комада, који је
Шекспир написао између 1590. и
1596. године, режира Kокан Мла
деновић, са комплетно женском
поделомукојојје16глумицаРад
мила Живковић, Лидија Плетл,
Александра Николић, Душанка
Стојановић Глид, Ивана Жигон,
Марија Вицковић,
Данијела Угреновић,
ВањаЕјдус,ВањаМила
чић, Милена Ђорђе
вић,ИванаШћепановић,
Бојана Бамбић, Јована
Беловић, Сања Марковић,
Исидора Симијоновић и

стиоуједанженскизатвор.
„Ваљда не постоји већи кон

трасткојиседазамислитиодпро
сторазатвора,каопросторасваке
врсте неслободе, и Шекспировог
Сна лет ње ноћи који је један од
комада који управо слави слобо
ду, љубав, машту, лепоту“... обја
шњаваМладеновићза„Позо
ришне новине“ у паузи
измеђудвепробеинаста
вља: „Тај конфликт, тог
бескрајног поља слобо
деитогпростораспу
танеслободе,какавје
затвор,требададаи

Шекспирпостајеједанлакмускоји
чита не само све односе унутар

затворског круга,
него генерално
и све друштве

не односе и
у с т р о ј с т в о

света у

Овом представом, на
сценусевраћајунеки

од 28 чланова ансамбла
Драме Народног позо
ришта који пет и више
година нису имали пре
мијеру. Реч је о глумица
ма Лидији Плетл, Алек
сандри Николић, Ивани
Жигон, Марији Вицковић
иБојаниБамбић.

НАРОД НО ПОЗО РИ ШТЕ ОТВА РА
ОБНО ВЉЕ НО ПОЗО РИ ШТЕ „БОРА 
СТАН КО ВИЋ“ У ВРА ЊУ

Народно позориште у Београду, с поштовањем и љуба
вљу према Бори Станковићу, учествоваће у  отварању

обновљеног позоришта у Врању, које носи име тог чувеног
књижевника и једног од нај
значајнијих писаца српског
реализма. Зграда ће свеча
но бити отворена 21. окто
бра опером Петра Коњовића
„Коштана“, према истоименој
драмској причи Боре Станко
вића, под диргентском упра
вомАнеЗоранеБрајовић,иу
режијиЈугаРадивојевића.Оноштоовајдогађајчинипосеб
ним,огледасеиучињеницидаћеврањскапубликабитиу
прилицидаусвомградупрвипутпогледаоперскупредставу.
Уоквирусвечаности,поводомотварањановезграде,Народ
нопозориштеуБеоградупредставићесеисаинтерактивном
оперскомпредставомзадецуВолфгангаАмадеусаМоцарта
„БастијениБастијена“,поддиригентскомуправомСтефана
Зекића,урежијиАнеГригоровић,каоиизложбом„Почеци
позоришногживотаукнежевиниСрбијииоснивањеНарод
ногпозориштауБеограду“,ауторкеЈелицеСтевановић.

Р.П.Н.

„ХАЗАР СКИ РЕЧ НИК-ЛОВ ЦИ НА СНО ВЕ“ 
НА НАЈ ЗНА ЧАЈ НИ ЈЕМ БАЛЕТ СКОМ 
ФЕСТИ ВА ЛУ У ЈУЖНОЈ АМЕ РИ ЦИ

Представа„Хазарскиречник–Ловцинаснове“,помоти
вимароманаМилорадаПавића,укореографијиРонал

даСавковићаирежијиЛивијеПандур,бићеизведена28.и29.
октобра на бијеналном фестивалу „Danza de Cali“, најуглед
нијој балетској манифестацији у Јужној Америци. Овај јед
ночини балет, премијерно изведен 19. маја прошле године,
представљаиомажчувеномсловеначкомиевропскомпозо
ришном редитељу Тома
жу Пандуру (19632016)
којиједрамскупредставу
„Хазарскиречник“поста
вио2002.годиненасцени
београдског Сава центра.
Изтогпозоришногкома
да, у тиму су сада, осим
СавковићаиЛивијеПан
дур,инашачувенабалеринаикореографкињаСоњаВукиће
вић,којаје,после24.године,поновонаступиланасценисвог
некадашњег матичног театра. У овој „фантазмагоријској и
метафоричнојпоемипреведенојупокрет“,играјуСањаНин
ковић,МилицаЈевићДрндаревић,ТијанаШебез,ОлгаОлћан,
ЉиљанаВелимиров,МајаСтојаков,МинаРадаковић,Дејан
Коларов, Тејлор Клоу, Дејвид Буфон, Милош Живановић,
МаркоЛуци,НиколаБјанкоиРемиБијонс.

Р.П.Н.

РАДИ О НИ ЦА „ДИЗАЈН СВЕ ТЛА И 
KРЕАТИВНА KОМУНИKАЦИЈА”
ОД 11. ДО 13. ОKТОБРА

Радионица“Дизајнсветлаикреативнакомуникација”,биће
одржанаод11.до13.октобра,од11до15часова,убибли

отеци Народног позоришта у Београду. Kрис Јегер, дизајнер
светласатридесетогодишњимискуствомрадауевропскими
светскимпозориштима,одржаћетродневнурадионицукојаће
сефокусиратинаулогудизајнерасветлакрозсвефазепозори
шног процеса укључујући пробе, буџет, временски распоред,
радсачлановиматима(редитељ,драматург,сценограф,коре
ограф,извођачи),идејниконцепт,каоисамупоставкусветла.
Осим тога, учесници ће се упознати са кратком историјом
дизајнасветла,каоисатехничкимисофтверскимаспектима
важним за савремено позориште. Радионица је отворена за
учесникекојисебавепозориштемифилмом–дизајнересве
тла,електричаре,инспицијенте,редитеље,сценографе,корео
графе,извођачеистуденте,каоидругезаинтересоване.Мак
сималнибројполазникаје15.Запријавујепотребнопослати
кратку биографију и мотивационо писмо (до 300 речи) до
5.октобранамејлakonstantinovic@narodnopozoriste.rs.

Р.П.Н.
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Представа „Бал
кански шпијун“,
по тексту Душа
на Ковачевића,
у режији и дра

матургији Татјане Мандић Риго
нат,одиграна је16.и17.августас
великимуспехомна70.Дубровач
кимлетњимиграма,аодушевљена
публика, обе вечери, испратила је
овацијамаглумачкиансамбл.

На препуној отвореној сце
ни, у парку Градац, која има 500
места, улоге су остварили Љубо
мир Бандовић (Илија Чворовић),
Нела Михаиловић (Даница Чво

ровић),ДушанкаСтојановићГлид
(Ђура, Илијина сестра близнаки
ња),  Kатарина Марковић (Соња
Чворовић), Милутин Милоше
вић(Подстанар)иВањаМилачић
(Спикерка).

Уфокусуновеверзијечувене
Kовачевићеве драме, која је пре
мијерноизведена1.октобрапро
шлегодиненаСцени„РашаПла
овић“, налази се тема друштвене
параноје, медијска пропаганда,
производња страха и непријате
ља...

На једном од најстаријих
европских фестивала, који је још

1956. године постао члан Европ
ске фестивалске асоцијације,
извођење легендарне сатиричне

фарсе, према којој
је снимљен и култ
ни филм, прво је
било планирано
само у једном тер
мину (16.08.), али је
збогогромногинте
ресовања публике,
уведен и додатни,
дан касније, за који
су улазнице, такође,
билераспродате.

Гостовање„Бал
канског шпијуна“, између оста
лог, значајно је и по томе што
је ово прва представа Народног

позоришта у Бео
граду која је после
више од три деце
није одиграна на
Дубровачким лет
њимиграма.

Управница Ива
наВујић,уимеуспо
стављене сарадње,
уручила је  селек
торки и уметничкој
директорки фести
вала Дори Руждјак

Подолски  плакету Народног
позоришта.Томприликомјеобра
зложила да за тај гест постоје још

два значајна разлога: 150 година
постојања Народног позоришта у
Београду и седам деценија Дубро
вачкихлетњихигара.

Народно позориште у Бео
граду, од самих почетака Дубро
вачких летњих игара, па све до
неколико година уочи рата на
просторубившеЈугославије,1991,
билојечестучесникнатојтеатар
ској и музичкосценској манифе
стацији.

Првипут,националнитеатар,
наступио јена овомфестивалу 5.
јула1957.године,саСофокловом
трагедијом „Цар Едип“, у режији
ХугаКлајна,којијенасловнууло
гуповериоЉубишиЈовановићу.

Р.П.Н.

НАРОД НО ПОЗО РИ ШТЕ ГОСТО ВА ЛО НА ДУБРО ВАЧ КИМ ЛЕТ ЊИМ ИГРА МА, ПРВИ ПУТ ПОСЛЕ 32 ГОДИ НЕ

Oвацијеза„Балканскогшпијуна“уДубровнику

Међу предста
вама Народ

ног позоришта у
Београду, које су
оставиле знача
јан печат у исто
рији Дубровачких
летњих игара,
био је и Крлежин
„Аретеј“, потом
Шекспирова коме
дија „На три
краља или како
хоћете“, драма

Велимира Лукића „Дуги
живот краља Освал
да“, сценска игра „Кату
ли Кармина” и сцен
ски концерт „Тријумф
Афродите” (део трио
логије „Тријумф” Карла
Орфа, у чијем саставу је
и „Кармина Бурана“)...
Последњи пут, Народ
но позориште у Београду
наступилојенаДубровач
ким летњим играма пре
32 године – 1987, са Вер
дијевом опером „Атила“.

Када је на почетку
сезоне 1919/20. зва
нично основана
Опера као самостал
ни сектор Народног

позоришта у Београду, а диригент
Станислав Бинички постављен за
њеног првог директора, упркос
недостатку  извођачких снага, већ
11.фебруара1920.одржанајепре
мијера опере „Мадам Батерфлај“
Ђакома Пучинија. После ангажо
вања руских уметникаемиграната
ипрвихнашихшколованихпевача,
угодинамаизмеђудвасветскарата,
наша престоничка Опера била је
углавномусталномрепертоарском,
извођачком и музичком успону,
настојећидасеизвођењима„Сало
ме“Р.Штрауса,„БорисаГодунова“
М. Мусоргског, „Четири грубија
на“Е.ВолфФерарија,„Севиљског
береберина“ Ђ. Росинија и других
својих одличних представа што
брже приближи оперским театри
маЕвропе,којисудотадавећпре
шлиразвојнипутдугвишеоддва
века. Други светски рат је умного
меонемогућиоуспешанрадОпере
Народног позоришта у Београду,
поредосталогизбогтогашто јеу
немачком и савезничком бомбар
довањуБеограда,зградакодСпоме

никабиладелимично
срушена, а фундус
декора, костима и
реквизитеупотпуно
сти уништен. Ипак,
захваљујућидириген
ту Оскару Данону,
првом послератном
директору београд
ске Опере, и невиђе
номентузијазмусвих
извођача, у услови
ма када је Народно
позориште било још
увек без стакала на
прозорима,безгреја
њаикадасуседекор
икостимиправиличакиодпадо
бранског платна, већ 17. фебруара
1945. одржана је премијера „Евге
нијаОњегина“П.Чајковског, адо
завршеткасезоне1944/45.ипреми
јере „Пајаца“ Р. Леонкавала, „Бое
ма“, „Тоске“ и „Мадам Батерфлај“
Ђ.ПучинијаиСметанине„Продане
невесте“.Послератни„златнипери
од“београдскеОперепочеоје1954.
године веома успешним концерт
нимизвођењемопере„БорисГоду
нов“уБазелу(31.март),Цириху(2.
април)иЖеневи(3.април)иврло
квалитетним снимањем за грамо
фонску компанију DECCA, седам

капиталних оперских дела руских
композитора19века(„БорисГоду
нов“, „Хованшчина“, „Евгеније
Оњегин“, „Пикова дама“, „Кнез
Игор“, „Иван Сусањин“  и „Сне
гурочка“). После 15 година траја
ња  и 138 европских презентација
14 опера из светске и три из југо
словенске баштине, „златни пери
од“ београдске Опере је завршен
27. и 28. септембра 1969. године
њеним изванредним представама
„Мазепе“ П. Чајковског  на сцени
позоришта Theater des Westens у
Западном Берлину. Светска штам
па је у то време са великим инте

ресовањем пратила свих
36  гостовања београд
ског оперског ансамбла
у најпознатијим европ
ским оперским центри
ма (Милано, Беч, Рим,
Париз,Берлин,Венеција,
Мадрид...)инанајзначај
нијим музичкимфести
валима (Фиренца, Един
бург, Визбаден, Лозана,
Атина...), а најеминент
нијимузичкикритичари
истицали су уиграност
и лепоту његовог скуп
ног наступања, изузет
не солистичке креације,

звучнунадмоћностхора,атрактив
ност игре балетског ансамбла и
професионално свирање оркестра.
Поњиховоммишљењубеоградска
Операјетихгодинауспеладастане
узонеоперскетеатреуЕвропикоји
су већ имали изграђен сопствени
извођачки стил и изразиту музич
косценску физиономију и да да
вредан репертоарски, извођачки и
музички допринос светској опер
скојрепродукцији,збогчегасераз
добље између 1954. и 1969. године
справомозначавакаостваралачки
и извођачки зенит српске оперске
уметностиикултуре.

Србијаимамалоустановакул
турепопутОпереНародногпозо
риштауБеоградукојауконтинуи
тетутрајечитавједанвекикојаје
свихтихгодинауспешноуспоста
вљала мостове који су нас спајали
са културама свих народа света.
Концертом на Савској промена
дипрвациОпере,ХориОркестар
Народног  позоришта у Београ
ду подсетили су на овај изузетно
значајан јубилеј у српској култури
и у историји нашег националног
театра и поручили да ће у новом
миленијуму настојати да што пре
крену стазама славе својих вели
ких претходника који су утрли
пут нашој Опери: Бахрије Нури
Хаџић, Милорада Јовановића,
ЖаркаЦвејића,СтанојаЈанковића,
МеланијеБугариновић,Мирослава
Чангаловића,БисеркеЦвејић,Рад
миле Бакочевић, Милке Стојано
вић,ЂурђевкеЧакаревић,Душана
Поповића, Александра Маринко
вића, Николе Митића, Звоними
ра Крнетића, Радмиле Смиљанић,
Живана Сарамандића, Крешими
ра Барановића, Оскара Данона,
Душана Миладиновића, Богдана
Бабића и других великана наше
оперскесцене.

ВладимирЈовановић

ИЗУЗЕТНО ЗНАЧАЈАН ЈУБИЛЕЈ У ИСТОРИЈИ СРПСКЕ КУЛТУРЕ: 100 ГОДИНА ОПЕРЕ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА

Настављамотрадицијусвојихвеликана
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За њега је посао гарде
робера,којивећчетврт
века ради у Народном
позоришту у Београду,
предиван извор радо

сти и инспирације. Сматра да је
веомабитнодачовекволионошто
ради,јерљубавпремапослуствара
преданост,апреданостдоводидо
ефикасности и квалитета у раду.
Овако, у најкраћем, о свом рад
ном месту, прича за „Позоришне
новине“ДраганАнтић,званиРај
ко,шефгардеробе.

„Обожавам овај посао. Заљу
бљенсамуњега.Волимдарадим
са уметницима, они су дивни и
пријатни људи“, каже наш саго
ворник, који је у Народно позо
риштепрвипутзакорачиокрајем
октобра1994.године.

„Дошао сам с намером, прво,
давидимкакото,уопште,изгледа,
поштотонијебиломојезанимање
закојесамсешколовао.Посаоми
севеомабрзосвидеои,ондасам,
састаријимколегамаполако‘ула
зио’уњега.Периодпробнограда
трајао јенеколикомесециивећу
јануару ’95примљенсамустални
радни однос. Све сам веома брзо
савладао“, поносно истиче Рајко
и напомиње да подједнако воли
уметникеизсватрисектора–Дра
ме, Опере и Балета. Открива нам
дамеђуњимаимаионихкојису
му, за одређену нијансу, посеб
нодраги.Нарочитосетоодноси,
вели,„наовеизстарегарде“.

„То су Лане Гутовић, Бранко
Јеринић, Аљоша Вучковић, Вла
стаВелисављевић,покојниМарко
НиколићиДраганЗарић...набра
јаРајкоиуказуједауовомпослу
обавезно мора да се води рачуна
о томе да уметницима ништа не
недостаје. Јер,он,каошеф,први
је „на удару“, ако се деси нешто
непредвиђено. Срећом, такве
ситуације могу, како каже, да се
набројенапрстеједнеруке.

Рајко је човек који ретко кад
скида осмех са лица. Приватне

проблеме,вели,остављакодкуће.
Кад крене на посао, све мора да
се заборави, ма колико то било
тешко. Труди се да увек буде
ведар и расположен. То уметни
ци, свакако, примећују. Зато га
волеицене.

„Веома је битно да уметник
изађе на сцену задовољан. Свако
дугменце мора да буде на свом
месту, јерита,најмањаситница,
може да га изнервира. С пуним
правом... Уметник увек мора да
буде пресвучен на време. Дакле,
задовољниони,задовољними.То
је кључ успеха“ – тврди и наста
вља:

„Већ извесно време смо у
проблему. Старији гардеробери
су отишли у пензију, а нови су
се слабо обнављали, зато јер је,
нажалост, још увек на снази тај

закон о забрани запошљавања у
јавном сектору... подсећа Рајко
и напомиње да је „најважније да
постоји тим добрих гардеробера
који су стручни, а то у преводу
значидаусвакомтренуткутреба
дабудуспремниданештозаши
ју,дапрегледајукостим,даушију
дугмеаконедостаје,дазнајушта
треба да иде на хемијско чишће
ње“...

„Кад се ‘убаце’ нови, мла
ди, гардеробери који још увек
не знају комплетну технологију,
дешава се да дође до промашаја.
Не можеш и не смеш да се сва
ђашсауметницима,даимтераш
инат.То,ови,млађинекапирају.
Тешко им то ‘улази у главу’. Не
можеш да се понашаш у стилу:
дај само да ми прође време, да
зарадимплату...Несмешдаодра
дишпосао,свеморадабудекрај
ње професионално и другарски.
Нажалост,младисуреволтирани
тимуговоримакојисуограниче
ни, па самим тим нису ни веза
нинитистимулисанидабибило
могуће да их ‘упецаш’, да заволе
позив као што је то, раније, био
случајсанама...Нажалост,остало
је свегатриискусна гардеробера,
штојемалозаовајпосаоуједној
кућикаоштојеНароднопозори
ште“,сматраРајко.

Према његовим речима, за
посао позоришног гардеробера
веома је битна
и брзина, али и
сналажљивост.

„Ако је гар
деробернеснала
жљив, па, реци
мо, у представи
где има 15 про
мена прескочи
само једну, оде
све у пропаст.
Када,например,
Вуку Костићу,
у једној сцени у
‘Великој драми’,
не би на вре
ме био додат
шињел,тобиупотпуностипоре
метило представу. То се, срећом,
никадниједесило,јерјемистари
ји‘држимо’већ18сезона,одпре
мијере“.

Иначе, Рајкова прва преми
јерна представа коју је радио у
Народном позоришту била је
чувена филозофска драма Педра
КалдеронаделаБарке„Живот је
сан“,урежијиНикитеМиливоје
вића.

„То је било моје ватрено
крштење. Облачио сам статисте,
док су старије колеге биле заду
жене за глумце“, присећа се кроз
смех.

Најдражамује,признаје,била
представа„Идиот“,потекстуФјо

дораМихајловичаДостојевског,у
режијиСтевеЖигона.

„Ух...Тује,стварно,билаеки
па јако добрих глумаца.... Сећам
се и да је било пуно промена са

Тиком Арсићем, који је играо
Рогожина.Водиосам,искључиво,
рачунаоњемуда,удатимтрену
цима,имаделовекостимазасва
кусцену“.

Волеоје,додаје,многоиШоо
вог „Пигмалиона“, у којем су
играли Петар Банићевић, Ивана
Жигон, Ксенија Јовановић, Пре
драгТасовац...

Открива да му је најкомпли
кованијазарадбилаопераЂузе
па Вердија „Бал под маскама“, у
режијиБожидараЂуровића.

„Тујебиломногопелериназа
пеглање... Ову представу нисам
радио од премијере, већ сам у
њу ‘улетео’ јер је старији коле
га отишао у пензију. Упао сам ‘у

ватру’, али сам се, ипак, снашао.
Многи уметници су ми помогли,
докнисам‘похватаосвеконце’и
збогтогасамимвеомазахвалан...
Иначе,веомајебитнодаистигар
дероберувекради‘своју’предста
ву, од првог до последњег изво
ђења. Гардеробер је, као и многе
друге колеге иза кулиса, веома
важан шраф у свакој представи.
Чак,мождабисемоглоказатида
ион,нанекиначин,игра главну
улогу... Уметнику је много лак
шекадаистичовекрадисањим,
јеронтадауопштенеразмишља
о пресвлачењу, већ искључиво о
текстуисвемуономештогачека
насцени”.

Рајко признаје да нема ни
жељунитибилокаквихамбиција
дастаненасценуизаигранањој.
Ипак, једном приликом, стица
јем околности, десило се и тако
нешто.СтатираојеучувенојСте
ријиној комедији „Кир Јања“, у
режијиЕгонаСавина.

„Спасавао сам представу,
‘упао’ сам у последњем тренут
ку, јер се статиста није појавио.
ЛепомирИвковићмијенабрзи
ну објаснио шта треба да радим.
Играосамоногвојника...Срећом,
свејепрошлоунајбољемреду“.

Открива нам и да зна напа
мет реплике из неких представа.
Мора,каже,збогпосла.

„Некад обавезно слушам
текст, да бих
знао тачно, у
ком тренутку,
треба да одреа
гујем и проме
ним уметнику
костим“.

Питамо га,
док приводимо
разговор крају,
да ли је некад,
у ЈДПу, гледао
чувеног Хар
вудовог „Гар
деробера“, сјај
ну представу, у
режији Дејана

Мијача,којанадуховитиплеме
нитначинговориовечномпарт
нерствуизмеђувеликихуметника
ионихбезкојихнебинибилоте
њихове величине, са изврсним
Љубом Тадићем у улози Сера 
великог глумца на заласку кари
јере и бриљантним Петром Кра
љем,којијеупотпуностидочарао
овусимбиозуукојојјеигардеро
беруметникнајфинијеврсте.

„Нисам, нажалост. Знам за
њу,чуосамодмногољудидајето
биласјајнапредстава.ТикаАрсић
ми је често помињао и говорио
да морам обавезно да је погле
дам.Надамседаћујепронаћина
интернету“.

МикојанБезбрадица

ПРИ ЧЕ ИЗА ТЕА ТАР СКИХ КУЛИ СА: ГАР ДЕ РО БА НАРОД НОГ ПОЗО РИ ШТА

Игардероберможеда„игра“главнуулогу

Рајко нам прича да се
у фундусу Народног

позоришта чува огро
ман број костима. „Реч је
о, заиста, импозантној
цифри која се мери десе
тинама хиљада. Ту има
костима из представа од
препедесетивишегодина,
као што је опера ‘Борис
Годунов’. Неке од њих,
рецимо онај од 20 кило
грама тежине, носили су
великани опере Живан
Сарамандић и Мирослав
Чангаловић. Ту су хаљи
не које је Љубинка Бобић
носила као Госпођа мини
старка, потом кошуље
и стилизовани сакои и
капутиМијеАлексићакад
је играо Сирана де Берже
рака,паодећакојујеМики
Манојловић ‘шетао’ као
Ричард Трећи, костими
Раше Плаовића из разних
представа“...

Објашњава нам да је
надимак, односно,

како у шали каже, умет
ничко име, добио сасвим
случајно. „Кум ми је био
један колега. Једноставно
је рекао: Не, нећемо више
да га зовемо Драган, од
данасјеРајко.Тосучулеи
друге колеге, чуо је и Тика
Арсић. И, тако, Рајко,
Рајко... и остадох ја Рај
ко за цео живот. Једном
приликом, уочи поласка
на гостовање са ‘Великом
драмом’, Вук Костић је
на списку прочитао да је
гардероберДраганАнтић.
Рекао је, помало љутито,
да не може да путује тај
неки Драган Антић, него
Рајко.Ондамујенекообја
снио да сам то, у ствари,
ја.Биојеизненађенизачу
ђен. Насмејао се и казао:
‘Ето, радим са човеком
овупредставувећ15годи
на,анезнамникакосеон,
заправо,зове’“.
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ЛАБУДОВО ЈЕЗЕРО
балет Петра Иљича Чајковског

ЛАБУДОВО ЈЕЗЕРО
балет Петра Иљича Чајковског

АНДРЕ ШЕНИЈЕ
опера Умберта Ђордана

АНДРЕ ШЕНИЈЕ
опера Умберта Ђордана

САН ЛЕТЊЕ НОЋИ / ПРЕМИЈЕРА
по делу Вилијама Шекспира
САН ЛЕТЊЕ НОЋИ
по делу Вилијама Шекспира

ОЖАЛОШЋЕНА ПОРОДИЦА 
комедија Бранислава Нушића
НЕЧИСТА КРВ
Борисав Станковић/Маја Тодоровић
ИВАНОВ
драма Антона Павловича Чехова
ИВАНОВ
драма Антона Павловича Чехова
КО ТО ТАМО ПЕВА
балет на музику Војислава Вокија Костића
КОШТАНА / у оквиру Београдских музичких свечаности
опера Петра Коњовића
ДАМА С КАМЕЛИЈАМА
драма Александра Диме Сина
РИГОЛЕТО
опера Ђузепа Вердија 
РОДОЉУПЦИ 
комедија Јована Стерије Поповића  

КОНЦЕРТ БАЛЕТА ОПЕРЕ КАИРА, гостовање

МАРИЈА СТЈУАРТ
драма Фридриха Шилера
ГОСПОЂА МИНИСТАРКА
комедија Бранислава Нушића
ВЕЛИКА ДРАМА
драма Синише Ковачевића
ЧРНА МАТИ ЗЕМЛА
гостује Загребачко казалиште младих, Загреб, Хрватска
САН ЛЕТЊЕ НОЋИ
по делу Вилијама Шекспира
НА УРАНКУ / ПРЕМИЈЕРА ПРВЕ СРПСКЕ ОПЕРЕ
опера Станислава Биничког
ЧУДО У ШАРГАНУ
драма Љубомира Симовића
ЈЕДНА ШВЕДСКА ЛЕТЊА НОЋ
гостује Краљевско драмско позориште Драматен, Стокхолм
ДЕРВИШ И СМРТ
Борислав М. Михиз/Егон Савин, по роману Меше Селимовића
НА УРАНКУ
опера Станислава Биничког
ИЗБИРАЧИЦА / 50-та представа 
комедија Костe Трифковићa

ЦАРСТВО МРАКА
драма Лава Николајевича Толстоја
ФРЕНКИ И ЏОНИ
романтична комедија Теренса Мек Нелија, НП у Београду и НП Сомбор
КОВАЧИ
комедија Милоша Николића
УСПАВАНКА ЗА ВУКА НИЧИЈЕГ 
драма Ксеније Поповић и Бојане Мијовић
СУМЊИВО ЛИЦЕ 
комедија Бранислава Нушића
ЈЕДАН, балет у кореогафији Сање Нинковић 
Награда Охрабрење 2018 (у оквиру Фестивала кореографских минијатура)

НАРОДНА ДРАМА
драма Олге Димитријевић
БЕЛА КАФА
комедија Александра Поповића

ЈЕСТЕ ЛИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ? 
драма по мотивима дела Б.Јовановић, М.Кресе, Р.Ивековић, Р.Лазић, Д.Шаламуна

XXIII ФЕСТИВАЛ КОРЕОГРАФСКИХ МИНИЈАТУРА 
Селекција финалиста такмичарског програма (улаз слободан)

XXIII ФЕСТИВАЛ КОРЕОГРАФСКИХ МИНИЈАТУРА 
Финале такмичарског програма

ЖЕНИДБА
комедија Николаја Васиљевича Гогоља
БАЛКАНСКИ ШПИЈУН
драма Душана Ковачевића
БАЛКАНСКИ ШПИЈУН
драма Душана Ковачевића
МАЛИ БРАЧНИ ЗЛOЧИНИ
драма Ерика Емануела Шмита
ЖЕНСКИ ОРКЕСТАР
комедија Жана Ануја
БОЛИВУД
мјузикл по тексту Маје Пелевић на музику Ање Ђорђевић
ЗЛИ ДУСИ 
Тања Мандић Ригонат, по роману Фјодора М. Достојевског
ДЕВЕДЕСЕТЕ
драма Горана Миленковића

СЕКСУАЛНЕ НЕУРОЗЕ НАШИХ РОДИТЕЉА
драма Лукаса Барфуса

МАЛИ БРАЧНИ ЗЛOЧИНИ
драма Ерика Емануела Шмита

ЖЕНИДБА
комедија Николаја Васиљевича Гогоља

КОНЦЕРТ У ОРГАНИЗАЦИЈИ ТУРСКОГ 
КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА

У СЛАВУ ИЗУЗЕТНИХ
ДЕСАНКИ ЗА ВЕЧНОСТ, посвећено Јелени Јовановић Жигон

ОКТ

НОВ НОВ

ОКТ

СЦЕНА „РАДИОНИЦА“
Гундулићев венац 50

ЧЕТ.
19.0031. ПРОЈЕКЦИЈА КРАТКОГ ПЛЕСНОГ ФИЛМА 

„ПОГЛЕД“ Марка Пејовића, у оквиру КОНДЕНЗ фестивала 

НЕД.
19.0013. СЦЕНСКО ЧИТАЊЕ КОМАДА „КРЕТАЊЕ“

по тексту Димитрија Коканова, у режији Олге Димитријевић

ГОСТОВАЊА 
02.10. БАЛКАНСКИ ШПИЈУН, драма Душана Ковачевића - Фестивал „Позориште у једном дејству“, 
Младеновац
04.10. ДАНИ СРБИЈЕ И СРПСКЕ У АУСТРИЈИ - учествују чланови Опере и Балета Народног Позоришта, 
Курсалон Хубнер, Беч, Аустрија (19 часова)
07.10. ЛИК И ДЕЛО #16 БИЉАНА ЈОВАНОВИЋ, дискусија поводом представе Народног позоришта 
ЈЕСТЕ ЛИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ? - КРОКОДИЛОВ Центар за савремену књижевност (19 часова) 
10.10. КО ТО ТАМО ПЕВА, балет на музику Војислава Вокија Костића - Народно позориште Републике 
Српске, Бањалука
17.10. ЦАРСТВО МРАКА, драма Лава Николајевича Толстоја - 9. Руски међународни позоришни фестивал, 
Нижњи Новгород, Русија
20.10. БАСТИЈЕН И БАСТИЈЕНА, опера Волфганга Амадеуса Моцарта - Свечано отварање обновљеног 
Народног позоришта Врање
21.10. КОШТАНА, опера Петра Коњовића - Отварање изложбе „Почеци позоришног живота у Кнежевини 
Србији и оснивање Народног позоришта у Београду“, аутора Јелице Стевановић, Врање
23.10. РОДОЉУПЦИ, комедија Јована Стерије Поповића - Врање
28.10. БОЛИВУД, мјузикл по тексту Маје Пелевић, на музику Ање Ђорђевић - Лазаревац
29.10. МАЛИ БРАЧНИ ЗЛОЧИНИ, драма Ерика Емануела Шмита - Студентски град у Београду
31.10. ЈЕСТЕ ЛИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ?, драма по мотивима дела Б.Јовановић, М.Кресе, Р.Ивековић, Р.Лазић, 
Д.Шаламуна - Студентски културни центар, Нови Сад, у оквиру пројекта BeSpectactive
05.11. НЕЧИСТА КРВ, Борисав Станковић/Маја Тодоровић - Југословенски позоришни фестивал „Без 
превода“, Ужице
07.11. АИДА, опера Ђузепа Вердија - Дом културе, Чачак

12.10. ДОН ЂОВАНИ, опера Волфганга Амадеуса Моцарта, гостује диригент Крис
Мек Кракен, копродукција: Народно позориште у Београду и Опера и театар
Мадленианум (19.30 часова)

ОПЕРА И ТЕАТАР МАДЛЕНИАНУМ

ПРОГРАМ „ПЛАТФОРМА” 
11, 12. и 13.10. „СВЕТЛО И КОМУНИКАЦИЈА“, радионица Криса Јегера, Велика
Британија, библиотека Народног позоришта у Београду (од 11 до 15 часова)


