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ИЗДАЈЕ НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ У БЕОГРАДУ

Три де се ти окто бар 2019. 
године, за  Народ
но позо ри ште, био је 
посеб но важан дан; дан 
пре ми је ре „На уран ку“ 

(прве изведене срп ске опе ре у НП) и 
исто вре ме но 150годи шњи ца изво
ђе ња прве пред ста ве  у згра ди Народ
ног позо ри шта. Реч је о пред ста ви 
„Посмрт на сла ва кне за Мија и ла M. 
Обре но ви ћа III“, Ђор ђа Мале ти ћа 
(18161888), про фе со ра, књи жев ни
ка, кри ти ча ра и писца.  Пошту ју ћи 
сво ју башти ну и наста вља ју ћи и сво
ју про све ти тељ ску уло гу, Народ но 
позо ри ште  је обе ле жи ло овај датум 
штам па њем публи ка ци је, наме ње не 
публи ци, која садр жи текст драм ске 
апо те о зе као и пла кат пред ста ве.

Кнез Миха и ло III Oбреновић, 
донео је суд бо но сну одлу ку о 
изград њи пра вог, европ ског теа тра 
5. новем бра 1867. годи не, током 
госто ва ња Срп ског народ ног позо
ри шта из Новог Сада, кад  ју је и 
саоп штио Јова ну Ђор ђе ви ћу, управ
ни ку СНПа, у оду ше вље њу пред
ста вом коју је гле дао. 

Као што је позна то, кнез Миха и
ло није доче као да уђе у позо ри шну 
згра ду јер је уби јен у Кошут ња ку 29. 

маја 1868. годи не, али је апо те о за, 
„Посмрт на сла ва“, тре ба ло да, бар 
доне кле, надок на ди духов ну  пра
зни ну наро да због губит ка воље ног 
вла да ра и да пру жи шан су – наме
сни ци ма кне за Мила на, као и наро ду 
да, овим при год ним сцен ским делом, 
изра зе захвал ност кне зу Миха и лу за 
све што је за српски народ учи нио и 
у држав нич ким насто ја њи ма али и у 
свом про све ти тељ ском зано су. При
ка зи ва ње такве пред ста ве, дава ло 
је шан су колек тив ном духу наро да 
да пре ва зи ђе кри зу после тра ге ди је 
која се дого ди ла да би могао поново 
полет но, сло бо да р ски и опти ми стич
но да дожи вља ва будућ ност.

Ђор ђе Мале тић у свом увод ном 
делу, „Чита о цу“, пише: „Као што је 
кне жев живот био иде а лан пре ма 
тежњи за сре ћом и сла вом наро да 
сво га, тако му је и смрт иде а ли са на. 
Сата на и неча сти ви духо ви у заве ри 
про ти ву њего ва живо та пред ста
вља ју бор бу добра и зла. У овој бор
би, он пада као жртва, ал` њего ва 
вели ка мисао оста је у наро ду жива и 
без смрт на, те сто га му народ поди
же спо ме ник“.  

Пред отва ра ње теа тра и пре ми
јер но изво ђе ње, вла да ло је вели ко 

узбу ђе ње у Бео гра ду, ула зни це су 
биле раз гра бље не, све до че хро ни
ча ри, а пред згра дом је оста ла маса 
наро да. За сутра дан је била зака за на 
репри за и то са нижим цена ма. 

Коста Хри стић је запи сао: 
„Уве че, 30. окто бра 1869. годи не, 
бли ста ло је Народ но позо ри ште у 
пуној све тло сти. Широ ки пла ме но
ви гасног осве тље ња, дотад непо
зна тог у Бео гра ду, изби ја ли су из 
мно го број них лусте ра у пла фо ну“. 

Пред ста ву је режи рао Алек са 
Бачван ски, са музи ком Дра гу ти на 
Реша, уче ство вао је ско ро цело ку
пан ансамбл. Између осталих, глум
ци су били: Адам Ман дро вић, Ђор
ђе Пелеш, Милош Цве тић, Тоша 
Јова но вић, Мил ка Гргу ро ва, Мари ја 
Јелен ска, Јул ка Јова но вић...

У „Посмрт ној сла ви“ успе
шно је, изме ђу оста лог, кори шће
на лир ска инто на ци ја народне 
књижевности као и шек спи ров ско 
надах ну ће; из све га иска за ног наго
ве ште но је Мале ти ће во темељ но 
обра зо ва ње.

У листу „Једин ство“, после пре
ми је ре, забе ле же но је: „Сева ло је да 
очи засе не, грме ло је, да уши заглух
ну... Ства рао се мрак, кроз који је 

стра хо ви то бесне ла олу ја, после су 
наи шле подзем не ватре, а на небу се 
ука за ла див на све тлост, а у „Видо вом 
дану“ запи са но је: „Више моме на та у 
пред ста вља ном кома ду, учи ни ли су 
у публи ци дубо ко упе ча тле ние, као 
на прим ер, пре да ја гра до ва, заве ра 
сата ном ско ва на и посмрт на сла ва 
Кне за Миха и ла. Али моме нат, где 
се покој ни кнез пред ста вља како на 
коњу изла зи из при мље на гра да – тај 
моме нат, дубо ко је потре сао сва срца 
и исте рао сузе и оно гро зни ча во пље
ска ње које занос жало сти про из во ди“.

Бори во је Стој ко вић наглашава: 
„Тек прва пред ста ва у новој згра ди 
која се пре тво ри ла у импо зант ну 
наци о нал ну све ча ност, она ко како 
је то исти цао Јован Ђор ђе вић, зна
чи ла је поче так пра вог, дина мич ни
јег кул тур ноумет нич ког живо та у 
пре сто ни ци“.

Катар зич но про чи шће ње народ
ног духа нео п ход но је за раз вој и 
напре дак наро да, а колек тив ни 
дожи вљај неиз мер не захвал но сти 
кне зу Миха и лу за про све ти тељ ску, 
истин ску бри гу о срп ском наро ду 
усло вио је дубље уко ре њи ва ње у свом 
посто ја њу, тог истог наро да.

Сања Мило са вље вић

30. окто бар 1869 / 30. окто бар 2019.

Ђор ђе Мале тић:
Посмрт на сла ва
кне за Мија и ла М. Обре но ви ћа III

150 ГОДИНА ОД ПРВЕ ПРЕДСТАВЕ
У ЗГРАДИ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА 
У БЕОГРАДУ
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НАРОД НО ПОЗО РИ ШТЕ ОТВО РИ ЛО ЗГРА ДУ ОБНО ВЉЕ НОГ ПОЗО РИ ШТА

ОперезаВрање:„Коштана“и

УСПЕ ШНО ГОСТО ВА ЊЕ „ЦАР СТВА МРА КА“ НА IX МЕЂУ НА РОД НОМ ВЕЧЕ РАС (2. XI) ГОСТУ ЈЕ КРА ЉЕВ СКО
ДРАМ СКО ПОЗО РИ ШТЕ „ДРА МА ТЕН“ 

Kраљевско драм ско позо ри ште „Дра ма тен” из Сток хол ма 
госто ва ће вече рас на Вели кој сце ни (19,30) са пред ста вом 

„Јед на швед ска лет
ња ноћ“, по тек сту 
Ерлан да Јозеф со на 
и у режи ји Ејри
ка Сту ба. Јозеф сон 
се у овом интри
гант ном кома ду 
бави сни ма њем 
послед њег фил ма 
Андре ја Тар ков ског 
„Жртва“, на остр ву 

Готланд 1985. годи не, где на нежан и духо вит начин опи су
је сусрет руског режи се ра и швед ских глу ма ца. Док глу мач
ка и аутор ска еки па јед не лет ње ноћи нестр пљи во ишче ку је 
тај сусрет, њихо во виђе ње дра ме, живо та, јези ка и умет но сти 
бива дове де но у пита ње... Уло ге тума че Ерик Ен, Лена Ендре, 
Нина Фекс, Томас Хан зон, Това Маг ну сон и Тор кел Петер
сон. Госто ва ње чуве ног швед ског теа тра у Народ ном позо
ри шту, четвр то по реду, реа ли зу је се на осно ву дуго го ди шње 
умет нич ке сарад ње две Kуће. Уго вор је пот пи сан 2004. годи
не, а наста вак сарад ње након више го ди шње пау зе ини ци ра ла 
је управ ни ца Народ ног позо ри шта Ива на Вујић.

Р.П.Н.

УРУ ЧЕ НА НАГРА ДА ПУБЛИ КЕ
„БАЛ КАН СКОМ ШПИ ЈУ НУ“ ЗА
НАЈ БО ЉУ ПРЕД СТА ВУ НА
ФЕСТИ ВА ЛУ У МЛА ДЕ НОВ ЦУ

Награ да публи ке за нај бо љу пред ста ву, коју је „Бал кан ски 
шпи јун“ недав но добио на Фести ва лу „Теа тар у јед ном 

деј ству“ у Мла де нов цу, уру че на је 22. окто бра на Сце ни „Раша 
Пла о вић“. На при год ној све ча но сти одр жа ној после изво ђе ња 
тог кома да, по тек сту Душа на Kовачевића, у режи ји и дра ма тур
ги ји Татја не Ман дић Риго нат, при зна ње је глу мач ком ансам блу 
уру чи ла управ ни ца Народ ног позо ри шта Ивана Вујић. Уло ге 
тума че Љубо мир Бан до вић (Или ја Чво ро вић), Нела Миха и
ло вић (Дани ца Чво ро вић), Душан ка Сто ја но вић Глид (Ђура, 
Или ји на сестра бли зна ки ња),  Kатарина Мар ко вић (Соња Чво
ро вић), Милу тин Мило ше вић (Под ста нар) и Вања Мила чић 
(Спи кер ка).

Р.П.Н.

ЈУБИ ЛАР НО 50. ИЗВО ЂЕ ЊЕ „ИЗБИ РА ЧИ ЦЕ“ 

Коме ди ја Косте Триф ко ви ћа „Изби ра чи ца“, у режи ји 
Нико ле Зави ши ћа, биће јуби лар ни педе сти пут оди гра

на 6. новем бра на Вели кој сце ни. У овом позна том срп ском 
кома ду из 19. века, који је у новој вер зи ји ура ђен као зачуд
на и модер на гро те ска која не робу је нави ци у при сту пу том 
делу наше драм ске башти не, глав ну уло гу Мал чи ке  девој ке 
за уда ју која не може да се одлу чи изме ђу неко ли ко про са
ца, тума чи ла је Ана ста сиа Ања Ман дић. У поде ли су и Дра ган 
Нико лић  Гиџа (Соко ло вић), Алек сан дра Нико лић (Јеца), 
Сена Ђоро вић (Саве та), Зоран Ћосић (Тимић), Ива на Шће
па но вић (Ката), Миле на Ђор ђе вић (Мили ца), Милош Ђор
ђе вић (Бран ко), Дар ко Томо вић (Штан ци ка), Вучић Перо вић 
(Тоши ца) и Нема ња Кон стан ти но вић (Јован). Пред ста ва је 
пре ми јер но изве де на 14. маја 2013. годи не.

Р.П.Н. 

Пред ста ва „Цар ство 
мра ка“, пре ма тек
сту Лава Нико ла
је ви ча Тол сто ја, 
у режи ји Иго ра 

Вука Тор би це, изве де на је 17. 
окто бра са вели ким успе хом на 
IX Руском међу на род ном позо
ри шном фести ва лу у Нижњем 
Нов го ро ду.

У пре пу ној сали Држав ног ака
дем ског драм ског позо ри шта Гор
ки, публи ка је са оду ше вље њем 
при хва ти ла ову дра му, коју је један 
од нај ве ћих руских реа ли ста свог 
доба напи сао 1886. годи не, а на 

кра ју пред ста ве ста ја ћим ова ци ја
ма испра ти ла је ансамбл у којем су 
били  Олга Ода но вић (Матр јо на), 
Хана Сели мо вић (Ани сја), Вања 
Ејдус (Аку љи на), Ненад Пећи
нар (Петар), Ана ста сиа Ман дић 
(Кума), Мар ко Баћо вић (Аћим), 
Иван Ђор ђе вић (Ники та), Нико ла 
Вујо вић (Митрић), Ива на Шће па
но вић (Мари на), Новак Раду ло вић 
(Сват) и девој чи ца Јеле на Бла го је
вић (Ањут ка).

У току дана, пово дом госто ва
ња нашег ансам бла на овом фести
ва лу, одр жа на је и кон фе рен ци ја за 
нови на ре, на којој је поред реди те

ља Тор би це и глу ма ца, уче ство ва ла 
и управ ни ца Народ ног позо ри шта 
Ива на Вујић.

Пре почет ка пред ста ве, управ
ни ца Вујић уру чи ла је дирек то
ру Држав ног ака дем ског драм ског 
позо ри шта Бори су Петро ви чу 
Каи но ву Пла ке ту Народ ног позо
ри шта, а након њеног завр шет ка, 
са ува же ним коле гом пот пи са ла је 
Про то кол о сарад њи тог теа тра и 
Народ ног позо ри шта у Бео гра ду. 

Исте вече ри, одр жан је и окру
гли сто на којем су чла но ви жири
ја изне ли вео ма добре кри ти ке о 
„Цар ству мра ка“, које је пре ми јер

Стајаћеовацијеруске

Опе ром Петра 
Kоњовића „Kошт
ана“, пре ма исто
и ме ној драм ској 
при чи Бори са ва 

Стан ко ви ћа, под дир игент ском 

упра вом Ане Зора не Бра јо вић, и у 
режи ји Југа Ради во је ви ћа, 21. окто
бра отво ре на је згра да рекон стру
и са ног Позо ри шта „Бора Стан ко
вић“ у Вра њу, након седам годи на 
обно ве.

Јед на од нај по пу лар ни јих 
дома ћих опе ра, чија се при ча 
деша ва у епо хи, упра во у Вра
њу, оди гра на је у вели чан стве
ној атмос фе ри у пре пу ној сали, у 
при су ству пред сед ни ка Репу бли ке 
Срби је Алек сан дра Вучи ћа и број
них висо ких зва ни ца, а оно што 
је овај дога ђај чини ло посеб ним, 
огле да ло се и у чиње ни ци да је 
врањ ска публи ка била у при ли ци 
да у свом гра ду први пут погле да 
опер ску пред ста ву.

Изво ђе ње тог бисе ра дома ће 
опе ре ске башти не, у новој модер
ној постав ци, у коју су на суп ти лан 
начин укљу че ни и брех тов ски еле

мен ти, оста ви ло је вео ма сна жан 
ути сак на све при сут не који су 
десе то ми нут ним бур ним апла у
зом, а потом и ста ја ћим ова ци ја ма 
и узви ци ма „бра во“ поздра ви ли 
ком плет ну умет нич ку еки пу коју 

је у наслов ној уло зи ватре не и лепе 
Циган чи це Kошт ане, која ће зау
век оста ти сим бол чежње, лепо те, 
сете, пожу де, недо са ња ног, жала 
за мла до шћу али и про во ка ци је 

која у чове ку иза зи ва гнев, срџ
бу, зло бу, мржњу... пред во ди ла 
сопран Евге ни ја Јере мић.

У роли бога тог тргов ца и 
посед ни ка Хаџи Томе насту пио 
је бас Дра го љуб Бајић, њего ву 

супру гу Kату тума чи ла је мецо
со пран Дубрав ка Фили по вић, 
а њихо ву децу – Сто ја на и Ста
ну – тенор Дејан Мак си мо вић и 
сопран Мари ја Јелић.
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 „БОРА СТАН КО ВИЋ“

„БастијениБастијена“

ПОЗО РИ ШНОМ ФЕСТИ ВА ЛУ У НИЖЊЕМ НОВ ГО РО ДУ БОЈА НА ЖЕГА РАЦ КНЕ ЖЕ ВИЋ ПРВИ 
ПУТ НАСТУ ПИ ЛА У УЛО ГА МА ОДЕ ТЕ 
И ОДИ ЛИ ЈЕ

Солист ки ња Бале та 
Народ ног позо ри

шта Боја на Жега рац Кне
же вић, насту пи ла је 23. 
окто бра први пут у вео ма 
зах тев ним уло га ма Оде те 
и Оди ли је  белог и црног 
лабу да, у „Лабу до вом језе
ру“ Петра Иљи ча Чај
ков ског, у коре о гра фи ји и режи ји Кон стан ти на Костју ко ва. 
Принц Зиг фрид био је Игор Пастор, а гроф Рот барт Јови ца 
Бего јев. У пред ста ви је уче ство вао цело куп ни ансамбл Бале та 
и Орке стар Народ ног позо ри шта у Бео гра ду, под дири гент
ском упра вом Ђор ђа Павло ви ћа. Kостјуков је, пре ма Мари
ју су Пети па и Леву Ива но ву, ура дио кла сич ну вер зи ју овог 
чуве ног дела, петог у исто ри ји Народ ног позо ри шта, док је 
кости мо граф и сце но граф  про сла вље ни ита ли јан ски мод ни 
кре а тор, Рена то Бале стра, унео читав спек тар боја захва љу ју
ћи који ма је чуве на балет ска при ча визу ел но изгле да ла као у 
некој бај ци, без освр та ња на исто риј ски тре ну так.

Р.П.Н.  

ИЗВЕ ДЕ НА ПРИ ГОД НА ПРЕД СТА ВА 
ПОВО ДОМ ЕВРОП СКОГ ДАНА
ДОНО РА ОРГА НА

Пово дом Европ ског дана 
доно ра орга на, 12 окто бра 

на Сце ни „Раша Пла о вић“ изве
де на је при год на минипред ста
ва „Живот је нај леп ше и нај ве ће 
чудо које нам се у живо ту дога
ђа“, по тек сту Моли не Удо вич ки 
Фотез и у режи ји Ива не Дра гу ти
но вић Мари чић. У овом кома ду 
игра нодоку мен тар не струк ту ре који гово ри о зна ча ју тран
сплан та ци је и дони ра ња орга на, глав ну уло гу тума чи ла је прва
ки ња Дра ме Народ ног позо ри шта Љиља на Бла го је вић, а уз њу 
су уче ство ва ли и паци јен ти који су про шли кроз про цес тран
сплан та ци је гово ре ћи сво је, аутен тич не, живот не при че  Ива
на Јок сић,  Лиди ја Сто ја но вић и Мла ден Тодић. Изво ђе њем ове 
пред ста ве, која је сим бо лич но поче ла у пет мину та до 12 часо
ва, Народ но позо ри ште у Бео гра ду при дру жи ло се пле ме ни тој 
акци ји Удру же ња тран сплан ти ра них паци је на та и паци је на та 
који ма је потреб на тран сплан та ци ја орга на „Зајед но за нови 
живот“. На кра ју пред ста ве, пред сед ник Удру же ња Мла ден 
Тодић уру чио је управ ни ци Народ ног позо ри шта Ива ни Вујић 
Захвал ни цу за допри нос и несе бич но зала га ње при оства ри ва
њу хума них циље ва удру же ња „Зајед но за нови живот“. 

Р.П.Н.

У „РАДИ О НИ ЦИ“ ОДР ЖА НО
СЦЕН СКО ЧИТА ЊЕ ТЕК СТА
ДИМИ ТРИ ЈА КОКА НО ВА „КРЕ ТА ЊЕ“

Пре ми јер но сцен ско чита
ње тек ста Дими три ја 

Кока но ва „Кре та ње“, у режи ји 
Олге Дими три је вић, одр жа но 
је 13. окто бра у „Ради о ни ци“, 
новом сцен ском про сто ру 
Народ ног позо ри шта у Бео
гра ду, у ули ци Гун ду ли ћев 
венац 50. Публи ка је сна жним апла у зом награ ди ла глу мач
ку еки пу у којој су били Гој ко Бале тић, Алек сан дар Ђин ђић, 
Суза на Лукић, Вје ра Мујо вић и Зла ти ја Оцо ко љић. Ово је 
било четвр то јав но чита ње тек сто ва савре ме них ауто ра из 
реги о на на сце ни „Ради о ни ца“ Народ ног позо ри шта у Бео
гра ду.  Сце на је све ча но отво ре на 23. апри ла дра мом Тање 
Шљи вар „Kао и све сло бод не дје вој ке”, у режи ји Ива не Вујић. 
Након тога, пре ми јер но су чита ни тек сто ви Леј ле Kаламујић 
„Људо ждер ка или како сам уби ла сво ју поро ди цу“, у режи
ји Ане Kонстантиновић (19. мај) и Фили па Гру ји ћа „Вили ца 
Ебе на Бајер са“, у режи ји Јова не Томић (20. јун).

Р.П.Н.  

публикезасрпскеглумце

Тенор Дар ко Ђор ђе вић певао 
је уло гу пред сед ни ка општи не 
Арсе, њего ва кћер ка Вас ка била је 
мецо со пран Свје тла на Ђокић, а 
брат Мит ке бари тон Мио драг Д. 
Јова но вић.

Гркља на, Kошт аниног оца, 
тума чио је бари тон Милан Обра
до вић, док је ролу њене мати, Сал
че, доча ра ла мецо со пран Алек сан
дра Анге лов.

У овом вео ма ком плек сном 
делу, са зах тев ним инстру мен
тал ним и певач ким део ни цан ма, 
уло ге су оства ри ли и Вук Радо њић 
(Мар ко), Ната ша Рашић (Маг
да), Kатарина Радо ва но вић (Соф
ка), Иси до ра Сте ва но вић (Kоца), 
Миха и ло Ота ше вић (Први гра ђа
нин), Филип Вучић (Дру ги гра ђа
нин), Милош Мило је вић (Тре ћи 
гра ђа нин), Нико ла Микић (Поли
ца ја), Милан Панић (Алил), глу
мац Дими три је Илић (Асан) и 
солист ки ња Бале та Олга Олћан 
као Kошт анин Алтер его.

У пред ста ви су уче ство ва
ли Орке стар, Хор, Балет и Опер

ски сту дио „Бори слав Попо вић“ 
Народ ног позо ри шта у Бео гра ду.

У окви ру све ча но сти, пово дом 
отва ра ња нове згра де, Народ но 
позо ри ште у Бео гра ду пред ста ви
ло се 20. окто бра, вео ма успе шно 
и са интер ак тив ном опер ском 

пред ста вом за 
децу Вол фган га 
Ама де у са Моцар
та „Басти јен и 
Басти је на“, под 
д и р и  г е н т  с к о м 
упра вом Сте фа на 
Зеки ћа, у режи
ји Ане Гри го ро
вић, као и изло
жбом „Нечи ста 
крв и Kошт ана 
на сце ни Народ
ног позо ри шта“, 
ауто ра Дра га на 
Сте во ви ћа и Дра
ги це Гаће ше, која 
ће бити отво ре на 
до 21. новем бра.

Дакле, дечи
ја опе ра „Басти јен и Басти је на“, у 
којој пева ју и глу ме Мили ца Лало
ше вић (Басти је на), Сини ша Радин 
(Басти јен), Милош Мило је вић 
(Колас) и Боја на Бам бић (Коли
на), била је прва пред ста ва која је 
изве де на у новој згра ди врањ ског 
позо ри шта „Бора Стан ко вић“. И 
то, заи ста, није било слу чај но, да 
дан пре све ча ног отва ра ња, врањ
ски теа тар испу не деца, јер циљ 
орга ни за то ра и јесте био да упра во 
нај мла ђи гле да о ци буду први посе
ти о ци нове позо ри шне згра де. 

Ина че, већ 39 годи на за редом, 
Позо ри ште успе шно орга ни зу
је „Бори не позо ри шне дане“, на 
који ма је до сада изве де но више 
од 400 пред ста ва, а уче ство ва ла су 
број на позо ри шта из земље и ино
стран ства.

Ово го ди шњи фести вал, 23. 
окто бра, отво ри ла је пред ста ва 
Народ ног позо ри шта у Бео гра
ду „Родо љуп ци“, по тек сту Јова
на Сте ри је Попо ви ћа, у режи ји 
Андра ша Урба на. 

М.Б. 

Позоришна сала, чији
је капацитет 257

места, била је премала
да прими све заинтересо
ване за овај јединствени
културнидогађај.Отоме
колико је интересовање
владалоуВрањузагосто
вање београдског Народ
ног позоришта, говори
и податак да је на Тргу
„Станише Стошића“, у
центру града, био поста
вљенвидеобимнакојемсу
становници овог прелепог
средиштаПчињскогокру
га, могли уживо да гледају
извођење„Коштане“.

но изве де но 24. мар та 2017. годи не 
на Сце ни „Раша Пла о вић“. 

Потвр да све га што су чла но ви 

жири ја каза ли те вече ри, сти гла је 
на кра ју фести ва ла у виду Дипло ме 
коју је „Цар ство мра ка“ доби ло за 

пред ста ву у цели ни и ори ги нал но 
чита ње Тол сто је вог дела.

На ово го ди шњем фести ва лу, 
посве ће ном Мак си
му Гор ком, који је 
одр жан од 14. до 26. 
окто бра, изво ђе на 
су искљу чи во дела 
руских драм ских 
ауто ра, а осим нашег 
наци о нал ног теа
тра, уче ство ва ла су и 
позо ри шта из Руси
је, Немач ке, Јужне 
Коре је и Гру зи је.

Р.П.Н.  
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ОКТО БАР СКЕ ПРЕМИЈЕРЕ „САН ЛЕТ ЊЕ „НОЋИ – ПРО ЈЕ КАТ ШЕК СПИР“ И „НА УРАН КУ“ 

Комедијаиоперанапочеткусезоне

Нај но ви ји комад 
при зна те срп ске 
песни ки ње, драм
ске спи са те љи це 
и сце на рист ки ње 

Миле не Мар ко вић „Лива да пуна 
таме“, који је писан за изво ђе ње у 
Народ ном позо ри шту, биће пра
и зве ден 13. новем бра на Сце ни 
„Раша Пла о вић“. Режи ја је пове
ре на мла дој и тален то ва ној Јова
ни Томић, а у поде ли су Сло бо дан 
Бештић, Ана ста сиа Ман дић и Нада 
Шар гин. 

zz Kомадиz Милеzнеz Марzкоzвић,z
песниzкиzњеz иz драмzскеz спиzса
теzљиzце,zсуzпопутzњенеzпоеzзиzјеz
којаz дубоzкоz проzмиzшљаz лич
ноz иz интимzноz осеzћаzњеz свеzта.z
Шта,z уz томz смиzслу,z публиzкаz
можеz даz очеzкуzјеz одz овогz тек
ста?zKојаzмуzјеzтема?
Мене је већ на прво чита ње 

узбу ди ла, узне ми ри ла и инспи ри
са ла рече ни ца из тек ста која гла
си: „Нау ка ће тек да утвр ди, када 
се буде успо ста ви ла потреб на вре
мен ска дис тан ца, које је све после
ди це, мит о роман тич ној љуба ви, 
имао за чове чан ство.” На узор ку 
три гене ра ци је јед не поро ди це, 
што под ра зу ме ва раз ли чи те дру
штве не, соци јал не, кул ту ро ло шке 

окол но сти, ана ли зи ра се потре ба и 
могућ ност поје дин ца да макар на 
тре ну так дожи ви и про жи ви овај 
мит.

zz Милеzна,zкаоzнеоzбичzнаzиzједин
ствеzнаzпојаzваzнаzсрпzскојzумет
ничzкојz сцеzни,z своzјимz рукоzпи
сом,z измеzђуz остаzлог,z издваzјаz
сеz једzнимz преzфиzњеzнимz осе
ћаzњемz заz језик,z алиz иz несва
киzдаzшњимz даромz даz ухваzтиz
духz вреzмеzна.z Kоликоz „Ливаzдаz
пунаz таме”,z уz оквиzруz анаzли
заz којеz помиzњеzте,z одраzжаzваz
момеzнатzуzкојемzживиzмо?
Баш зато што текст обу хва

та три гене ра ци је јед не поро ди це, 
сва ко може да се иден ти фи ку је са 
лико ви ма и дога ђа ји ма. Поје ди ни 
моти ви рефе ри шу на локал ни кон
текст, али је темат ски оквир дра ме 
уни вер за лан, тиче се сва ког од нас, 
и тица ће се, без обзи ра на про ток 
вре ме на или гео граф ску лока ци ју.

zz Kоz суz јунаzциz приzче,z каквеz суz
имzсудzбиzне,zуzкаквеzидеzјеzверу
ју?
Лико ви дра ме су сву да око 

нас, то су пре по зна тљи ви карак те
ри који су нам бли ски, а суд би не 
и иде је су усло вље не кон тек стом 
у ком живе, и из којег су поте
кли. Узбу дљи во је мапи ра ти које 
се то карак те ри сти ке пре но се са 
роди те ља на децу, ана ли зи ра ти 
тежњу ка еман ци па ци ји – у одно
су на  поро ди цу, сре ди ну, да ли је 
то осу ђе но на про паст или не; сви 
живи мо у одре ђе ним обра сци
ма, несве сно пона вља мо гре шке 
наших прет ход ни ка или се насил
но копр ца мо да из окви ра иза ђе
мо, те да буде мо нови, ори ги нал
ни, непо но вљи ви. На кра ју, ту је и 
фак тор непред ви дљи во сти, који 
Миле на у јед ној рече ни ци субли

ми ра: „Застра шу ју ће је, а пома ло и 
забав но, како људ ски живот одре
де вео ма мала скре та ња, нао ко 
небит на.”

zz Штаz васz је,z посебzно,z мотиzви
саzлоzдаzрадиzтеzовуzпредzстаzву?
Поред теме, инспи ри сао ме је 

вели ки иза зов сцен ског упри зо ре
ња овог тек ста. Миле ни на пое тич
ност у себи садр жи стил ско богат
ство и жан ров ски пастиш, где се 
пре пли ћу гро теск но и мело драм
ско, нежно и бру тал но, бизар
но и људ ско, сва ки да шње. У том 
сми слу, она нуди широ ко поље за 
раз ма шта ва ње, кре а ци ју, хумор, 
еро тич ност, катар зу и још мно
го тога, а зада так реди те ља је да 
поми ри све те све то ве, негде да их 
зау зда, негде да их рас плам са, али 
да сви еле мен ти раде за цели ну.

zz Ливаzда,z уz метаzфоzричzномz сми
слу,z предzстаzвља,z измеzђуz оста
лог,z симzболz проzстранzства,z
зелеzниzла,zопуzштаzњаzиzслоzбоzде.z
Заштоzјеzпунаzтаме?
Мислим да је ово пита ње аде

кват ни је упу ти ти Миле ни. По мом 
мишље њу, нај у збу дљи ви је у позо
ри шту и у живо ту су кон тра дик тор
но сти. Све је сачи ње но од истих и 
садр жа но у њима, тако да, наиз глед 
лепи, иди лич ни сег мен ти живо та, 
за шта је лива да сим бол, мора ју у 
себи садр жа ти мрак, и обр ну то  у 
сва ком мра ку има нечег лепог. 

Мико јан Без бра ди ца

ИНТЕРВЈУ: ЈОВАНА ТОМИЋ, РЕДИТЕЉKА ПРЕДСТАВЕ „ЛИВАДА ПУНА ТАМЕ”

Имракимасвојулепоту

Уауторскојекипипред
ставе су и Димитри

је Kоканов (драматург),
Селена Орб (костимо
графкиња), Јасмина Хол
бус(сценографкиња),Лука
Мејџор (композитор),
МајаKалафатић(сценски
покрет), Љиљана Мркић
Поповић(сценскиговор)и
Ања Чуковић (асистент
кињаредитељке).

Јованајеосновнедиплом
ске и мастер студије

завршила на Факултету
драмских уметности у
Београду, на Одсеку позо
ришне и радио режије.
Режирала је представе
„Господин Бидерман и
пиромани“ (Атеље 212),
„Kабаре Нушић“ (Позо
риште „Зоран Радмило
вић“, Зајечар), „Лолита
“(Мадленианум), „Босоно
гиупарку“(Народнопозо
риштеСуботица),„Iftwi
cerotatestheweathervane/
Waiting for future“(Паоло
Граси), „Излажење“ (Теа
тармахер), „Урнебесна
тама“(Атеље212),„Сва
ки пут као да је први“
(Kрушевачкопозориште),
„Лисистрата“ (Народно
позориште Суботица),
„Натан Мудри“ (ЈДП)...
Добитница је прве награ
де Радио Београда 2 на
конкурсу „Неда Деполо“
зарадиодраму.Првипут
режира у Народном позо
риштууБеограду.

Месец окто
бар у Народ
ном позо ри
шту, поред 
низа разних 

дога ђа ја и актив но сти, посеб
но су обе ле жи ле и две пре ми је
ре; коме ди ја „Сан лет ње ноћи – 
Про је кат Шек спир“ и опе ра „На 
уран ку“. Пред ста ва „Сан лет
ње ноћи – Про је кат Шек спир“, 
по делу Вили ја ма Шек спи ра, у 
режи ји Kокана Мла де но ви ћа, са 
ком плет но жен ском поде лом у 
којој је 15 глу ми ца, пре ми јер но 
је изве де на 8. окто бра на Вели кој 
сце ни.

Из зача ра не шуме, места раз
от кри ва ња хиро ви то сти људ ске 
при ро де, нестал но сти љубав
них осе ћа ња, рас ка ла ше но сти 
и неспу та но сти, где се вар ка и 
чаро ли ја испре пли ћу с фином 
пси хо ло ги јом, Мла де но вић је 
рад њу изме стио у један жен
ски затвор у којем затво ре ни це 
игра ју комад енгле ског кла си ка, 
а про је кат финан си ра ресор но 
мини стар ство у циљу њихо ве 
ресо ци ја ли за ци је.

Ста вља ње јед не од нај леп
ших при ча испри ча них о сло бо
ди у кон текст затво ра, додат но 
је интен зи ви ра ло одно се и емо
ци је, а неким сце на ма дало је и 
пот пу но нео че ки ва ни кон текст.

Састав ансам бла директ но 
репли ци ра на манир Шек спи ро
вог теа тра, где су све уло ге игра
ли мушкар ци, а у овој вари јан ти 
игра ју само жене.
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На кра ју, испо ста вља се да је 
Шек спир лак мус за чита ње свих 
недо ста та ка систе ма, јер, ого ља
ва деви ја ци је јед не затво ре не, 
изо ло ва не сре ди не...

Пред ста ва је наи шла на вео
ма добар при јем код публи ке 
која је више ми нут ним бур ним 
апла у зом награ ди ла ком пле тан 
ансамбл у којем су биле Рад
ми ла Жив ко вић (Управ ни ца 

затво ра), Алек сан дра Нико лић 
(Про фе сор ка), Душан ка Сто ја
но вић Глид (Обе рон), Вања Ејдус 
(Тита ни ја), Сања Мар ко вић 
(Пук), Мари ја Виц ко вић (Деме
тар), Нина Нешко вић (Хеле
на), Јова на Бело вић (Лисан дер), 
Иси до ра Сими јо но вић (Хер ми
ја), Ива на Шће па но вић (Егеј), 
Дани је ла Угре но вић (Вра ти ло/ 
Пирам), Лиди ја Плетл (Зид), 
Вања Мила чић (Тизба), Боја на 
Бам бић (Месец) и Миле на Ђор
ђе вић (Мини стар ка).

Мла де но вић је са дра ма тур
зи ма Дими три јем Kокановим и 
Жељ ком Хуба чем ура дио и адап
та ци ју тек ста, кости мо граф ки ња 
је Боја на Ники то вић, сце но граф
ки ња Мари ја Kалабић, а ком по

зи тор ка Ире на Попо вић.
Пре три вече ри, 30. окто бра, 

тако ђе на Вели кој сце ни, пре ми
јер но је, с вели ким успе хом, изве
де на опе ра Ста ни сла ва Бинич ког 
„На уран ку”, пре ма либре ту Бра
ни сла ва Нуши ћа, под дир гент
ском упра вом Сте фа на Зеки ћа и 
у режи ји Ане Гри го ро вић. 

Рад ња се дога ђа у бур ним 
вре ме ни ма с кра ја прет про
шлог века, негде на југу Срби
је, а у окви ру ње, сме ште на је 
при ча о љубав ном тро у глу мла
дог срп ског пара и тур ског аге... 
Постав ка је модер на, а заплет 
оса вре ме њен и сти ли зо ван, да би 
публи ци при бли жио ту уни вер

зал ну љубав ну 
при чу. 

Иако је 
реч о тра ге ди
ји, реди тељ ка 
Г р и  г о  р о  в и ћ 
је на ефек тан 
начин успе ла 
да нагла си и 
неке комич
не еле мен те 
нашег мало
г р а  ђ а н  с к о г 
дру штва.

П о с е б  н у 
зани мљи вост 
чини то што 
је опе ра „На 
уран ку“ изве
де на са орке
стра ци јом која 
је послед њи 
пут била изве
де на 1968. 
годи не.

Т а к о  ђ е , 
зани мљи во је 
и то што су у 
раду на пред

ста ви били укљу че ни искљу чи во 
мла ди људи, који су будућ ност 
Народ ног позо ри шта. 

У овој опе ри која гово ри о 
нашем мен та ли те ту и сре ди ни 
и како пара док сал но поста је мо 
жртве нас самих, уло ге су оства
ри ли Евге ни ја Јере мић (Стан
ка), Мар ко Жив ко вић (Раде), 
Дубрав ка Фили по вић (Анђа), 
Вук Зекић (Реџеп), Миха и ло 
Ота ше вић (Мује зин), глу мац 
Хаџи Ненад Мари чић (Инду
стри ја лац)...  

Р.П.Н. 

ОКТО БАР СКЕ ПРЕМИЈЕРЕ „САН ЛЕТ ЊЕ „НОЋИ – ПРО ЈЕ КАТ ШЕК СПИР“ И „НА УРАН КУ“ 

Комедијаиоперанапочеткусезоне
ЈУБИ ЛЕ ЈИ СОПРА НА АЛЕК САН ДРЕ
СТА МЕН КО ВИЋ И БАРИ ТО НА
ЉУБО ДРА ГА БЕГО ВИ ЋА

Соли сти Опе ре Народ ног позо ри шта у Бео гра ду, сопран 
Алек сан дра Ста мен ко вић и бари тон Љубо драг Бего вић 

обе ле жи ли су недав но зна
чај не јуби ле је. Ста мен ко
ви ће ва је 10. окто бра, уло
гом Мада ле не де Коа њи, 
у опе ри Умбер та Ђор да на 
„Андре Шени је“, коју је 
пева ла први пут, про сла
ви ла две и по деце ни је 
умет нич ког рада. Неду го 
после тога, 18. окто бра, 
наслов ном уло гом у Вер ди је вом „Риго ле ту“, коју је певао 
први пут, вео ма зна ча јан јуби леј обе ле жио је и Бего вић  три 
и по деце ни је умет нич ког рада.

Р.П.Н.

ГРОМОГЛАСАН АПЛАУЗ ЗА БАЛЕТ
„КО ТО ТАМО ПЕВА“ НА
„ДАНИ МА СРБИ ЈЕ У СРП СКОЈ“

Изво ђе њем култ не балет ске пред ста ве бео град ског 
Народ ног позо ри шта „Ко то тамо пева“, у коре о гра фи

ји и режи ји Ста ше Зуров ца, 10. окто бра на сце ни Народ ног 
позо ри шта Репу бли
ке Срп ске у Бања лу ци, 
отво ре на је више днев
на кул тур на мани фе
ста ци ја „Дани Срби је 
у Срп ској“. Оду ше вље
на публи ка у пре пу ној 
сали награ ди ла је гро
мо гла сним апла у зом 
ком пле тан ансамбл.  
Уочи све ча ног отва ра
ња, управ ни ца Народ ног позо ри шта у Бео гра ду Ива на Вујић 
изја ви ла је нови на ри ма да је госто ва ње балет ског ансам бла 
тек поче так добре сарад ње два наци о нал на теа тра. „Веру јем 
да се она неће зау ста ви ти само на раз ме ни госто ва ња, него 
да ће под ра зу ме ва ти и копро дук ци је, које ће спо ји ти енер
ги је нашег и позо ри шта Срп ске“, рекла је Вуји ће ва. Гене рал
ни кон зул Срби је у Бања лу ци Вла ди мир Нико лић изра зио је 
задо вољ ство што ће се Срби ја у окви ру ове мани фе ста ци је 
пред ста ви ти публи ци у Срп ској репре зен та тив ним дели ма 
сво је кул ту ре. „Ово је диван повод и при ли ка да ужи ва мо 
у добрим и лепим дели ма кул ту ре, те да још више оја ча мо 
нашу сарад њу“, нагла сио је Нико лић. До 24. окто бра, у гра
до ви ма широм Срп ске, пред ста вљен је богат кул тур ноумет
нич ки про грам Срби је. Орга ни за то ри Дана Срби је у Срп ској 
су Мини стар ство кул ту ре и инфор ми са ња Срби је уз подр шку 
Гене рал ног кон зу ла та Срби је у Бања лу ци.

Р.П.Н.

СЛО ВЕН СКО НАРОД НО ГЛЕ ДА ЛИ ШЧЕ 
ДРА МА ИЗ ЉУБЉА НЕ 26. НОВЕМ БРА 
ГОСТУ ЈЕ СА „САЛО МОМ“ ОСКА РА ВАЈЛ ДА

Сло вен ско народ но гле
да ли шче из Љубља не 

госто ва ће  26. новем бра на 
Вели кој сце ни са дра мом 
Оска ра Вајл да „Сало ма“, у 
режи ји Еду ар да Миле ра. 
Госто ва ње ће бити реа ли
зо ва но у окви ру Про то ко
ла о сарад њи два теа тра који су про ле тос пот пи са ли управ ни
ца Народ ног позо ри шта Ива на Вујић и дирек тор СНГа Игор 
Само бор. „Сало ма“, пре ми јер но изве де на 21. сеп тем бра ове 
годи не, дога ђа се у библиј ском про сто ру и вре ме ну, на пале
стин скобиблиј ској тери то ри ји, где се сусре ћу раз ли чи те наци је, 
кул ту ре, рели ги је и фило зо фи је. Наслов ну уло гу тума чи Поло
на Јух, а у поде ли су Игор Само бор, Гре гор Бако вић, Алојз Све
те, Роберт Коро шец, Гал Облак, Вал тер Дра ган, Мати ја Розман, 
Борис Михаљ, Зво не Хри бар, Горазд Логар и Андраж Хара у рер. 

Р.П.Н. 
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Награ да за глу мач
ку бра ву ру на 14. 
Фести ва лу меди
те ран ског теа тра 
„Пур га  то  ри је“, 

завр ше ном кра јем авгу ста у Тив ту, 
при па ла је Нена ду Језди ћу за уло гу 
Газда Мар ка у пред ста ви Народ ног 
позо ри шта „Нечи ста крв“, пре ма 
моти ви ма исто
и ме ног рома
на Бори са ва 
Стан ко ви
ћа, у дра
м а  т и  з а 
ци ји Маје 
Т о д о 
ро вић и 
р е ж и  ј и 
М и л а  н а 
Нешко ви ћа.

„Ова награ да, дошла је, рекао 
бих, у добром тре нут ку”, оце њу
је Јездић на почет ку раз го во ра за 
„Позо ри шне нови не” и дода је: 
„То је већ шеста или сед ма награ
да коју сам добио у овој годи ни. 
У сва ком слу ча ју, при ја ми, зато 
што се моји живот ни, умет нич
ки, кре а тив ни циклу си поду да ра
ју са неким лич ним амби ци ја ма. 
Награ де су неко добро уте ме ље ње, 
па и нека уте ха, макар тако и фор
мал на, да сам на добром, пра вом 
путу. 

zz Стручzниz жири,z којиz јеz донеоz
једzноzглаzснуz одлуzку,z навеоz је,z
измеzђуz остаzлог,z уz обраzзлоzже
њуzдаzстеz„бриzљантzнимzреше
њиzмаz начиzниzлиz саврzшеzниzz
амалzгамzодzаутенzтичzногzСтан
коzвиzћеzвогz ликаz иz савреzмеzногz
руралzногzскоzроzјеzвиzћа,zиграzју

ћиzцелимzсобомzпонеzкадzнеиз
реzциzвеz унуzтраzшњеz ломоzве“...z
Kрозzкаквеzстеzдилеzме,zнедоzу
миzце,zунуzтраzшњеzсукоzбеzпро
лаzзиzлиz докz стеz граzдиzлиz ликz
тогzбогаzтогzсељаzкаzкојиzуzсебиz
носиz неиzжиzвљеzностz иz проzма
шеzностzживоzта?z
Тре ба ло је са пуно енер ги је и 

емо ци ја доча ра ти на сце ни један 
такав лом, тај рас цеп у чове ку, 

његов дефект лич но сти када 
он, у сво јим позним годи

на ма, закљу чи да није 
волео до тада, нити да 
је био вољен. Може мо, 
до бес кра ја и натраг, 

да при ча мо шта то 
зна чи бити нево
љен, шта зна чи 
воле ти и где се та 
тај на кри је, како се 

она испо ља ва, 
али сам 

јед но сигу ран – да јесте фатал на 
и да води у пот пу ну деструк ци ју. 
Често се вра ћам Аци Попо ви ћу и 
јед ној њего вој, рекао бих, библиј
ској рече ни ци:„Потре бан ми је 
неко ко ће ми рећи коли ко сам 
важан, насу шан и пра ве дан, чак, 
и онда када ми сви оспо ре пра во 
на диса ње“. Што ће рећи, мораш 
воле ти, да би био вољен. Што ће 
рећи, једи но се љубав умно жа ва 
дава њем. Сећам се да сам Нешко
ви ћу, још на првој про би, рекао да 
ћемо овде сви мора ти да се бави мо 

јед ним уни
в е р  з а л  н и м 
пита њем – 
где је неста ла 
љубав.

zz И,z гдеz
јеzнестаzла?

Љ у б а в 
неста је, губи 
се, у сво јој 
супрот но сти. 
И, онда, кад 
љуба ви нема и 
кад се дође до 

суштин ског суко ба свих тих карак
те ра, како јед них пре ма дру ги ма, 
тако и пре ма сами ма себи, тада 
дола зи до рас це па лич но сти и тог 
фата ли зма који Мар ко живи. Он, 
у јед ном тре нут ку, каже: „Сад ћу 
да живим исти ну. Исти на је да се 
бојим тебе, жено, да се бојим тво

је лепо те, а још више се бојим себе. 
А, ја, не знам који је данас дан“... 
Гени јал но, див но каза но. Нека
ко, све ми је било лепо напи са но и 
нисам имао пре те ра ну потре бу за 
неким дора ђи ва њем. Само је тре
ба ло пусти ти се у све то. 

zz Уz овој,z новојz верzзиzјиz „Нечи
стеz крви“,z немаz фолzклорzнихz
елеzмеzнаzта,zнитиzјезиzкаzстаzрогz
Враzња,zалиzима,zдакле,zсвеzвре
меzнеzприzчеzнеzсамоzоzљубаzви,z
негоzиzоzстраzсти,zчежњиzиzпат
њи,zкакоzличzној,zтакоzиzпоро
дичzној...
Мој Мар ко живи тај 

дерт, тај фата ли зам 
немо гу ће љуба ви... и 
ја на сце ни поку ша
вам да ожи вим и да 
дожи вим нешто што 
се зове чудо неуз
вра ће не љуба ви, 
што се зове 
п р о  п у 

ште не 

шан се... Уоп ште, 
човек, вечи то, у тим 
драм ским кома ди
ма, тра га за љуба
вљу, пер спек ти вом, 
емо ци о нал но шћу, 
фено ме ном при хва
ће но сти у јед ном 
све ту непри хва ће но
сти, у све ту у којем 
се не сна ла зи, који 
је у супрот но сти са 
њего вим назо ри
ма.... Ја, реци мо, не 
пра вим неку вели
ку раз ли ку изме ђу 
Чехо ва и Боре. Ту 
су сви пра вед ни ци и губит ни ци, 
Чехов је, на при мер, карак те ри сти
чан по томе јер код њега нема злих, 
нема поква ре них. И то је један 
добар путо каз. 

zz Kадz смоz већz кодz путоzкаzза,z
Газдаz Марzко,z уz овомz комаzду,z
једиzниz ураzдиz нештоz часно,z
позиzтивzно,zнаzкраzју?
У нашем тума че њу, да. Он, 

ипак, није испао остра шће ни, 
стра стве ни педо фил жељан „мла
дог меса“. Био је само жељан исти
не коју ће неко да изго во ри, да, 
евен ту ал но, буде схва ћен и да на 
суштин ску мол бу  ајде нека само 
про ђе ово луди ло, нађе тај тра ги
чан пут да се то луди ло завр ши. 
Kод Стан ко ви ћа, он дру га чи је 

скон ча... Врло лако сам се дого ва
рао и спо ра зу ме вао са Нешко ви
ћем. Сећам се, када ми је на јед ној 
про би рекао како је све ово добро 
сми шље но, али ако не будем емо
ти ван, онда то ништа неће ваља ти. 

zz Емоzциzја,zдакле...zиzтуzсеzвраzћа
моzнаzсуштиzнуzпозоzриzшта?
Тако је... бити исти нит у тој 

сво јој емо ци ји. Данас теа тар, нека
ко, чини ми се, то не сле ди, није 
вођен исти ном ни, чак, јед ним 
нату ра ли змом коме сам ја као глу
мац посеб но склон. Искљу чи во 
нату ра ли зам, или што би Дејан 

Мијач рекао  вели чан стве ни 
тре ну так емо ци о нал не непо но
вљи во сти. То сам од њега нау
чио. 

zz СталzниzстеzчланzансамzблаzАте
љеаz 212,z аz токомz досаzдаzшњеz

кариzјеzре,zкојаzуzконzтиzнуzиzтеzтуz
траzјеzвишеzодzдвеzиzпоzдецеzни
је,z играzлиz стеz уz разнимz позо
риzштиzмаz уz Беоzграzдуz иz Срби
ји.z Предzстаzваz „Нечиzстаz крв“z
билаzјеzвашеzватреzноzкрштеzњеz
уzНародzномzпозоzриzшту?z
Зна чи ми, нарав но, што сам 

заи грао у Народ ном позо ри шту. 
Мада, бар за мене, сам позо ри
шни чин је могућ и мимо неких 
ква дра та, неке пати не и нече га 
што је сим бол вре ме на и кул ту ре 
јед ног наро да, а то Народ но позо
ри ште сва ка ко јесте. Сре ћан сам 
што сам, на ова кав начин, овде 
дошао као гост. Kад негде идеш 
као гост, мораш и добре даро ве да 
доне сеш, а не да се сра мо тиш са 
њима. То је неки добар дома ћин

ски, (можда мало) тра ди ци о на ли
стич ки, при ступ. Али, вео ма ми је 
дра го што сам, ево захва љу ју ћи и 
овој награ ди, као госту ју ћи глу мац, 
донео неке добре даро ве... зајед
но са Нешко ви ћем. Захва лан сам 
људи ма у Народ ном позо ри шту на 
кому ни ка ци ји, пове ре њу и све му 
што су учи ни ли за ову пред ста ву, 
укљу чу ју ћи и то што су испра ти ли 
и испо што ва ли Нешко ви ћа који је 
рела тив но млад реди тељ. Не сум
њам да ће вео ма брзо поста ти ета
бли ран у оној пуно ћи у којој му то 
при па да.

zz Даz лиz сте,z евенzтуzалzно,z раз
миzшљаzлиz оz томеz даz биz јед
ногz данаz моглиz даz постаzнетеz
сталzниz чланz ансамzблаz Драzмеz
Народzногzпозоzриzшта?
У вре ме када је покој ни про фе

сор Вла да Јев то вић, негде ’93 годи
не, ско ро целу сво ју кла су, 
шко ло ва ну пре моје, увео 
у Народ но позо ри ште 
са „Укро ће ном горо па
ди“, за ту пред ста ву им је 
недо ста јао један мушки 
карак тер. Позвао ме је 
и рекао: „Овде ће да се 
обна вља ансамбл, а ви сте 
неко ко ће задо би ти сво је 
место у ста лом ансам блу 
Народ ног позо ри шта. Ви 
сте апсо лут но глу мац за 
ову кућу“. Тада сам био 
млад, коле бљив... После 
сам попри чао са Муци
јем (Љубо мир Дра шкић, 
реди тељ и тада управ ник 
Ате љеа 212), који ми је 
рекао: „Ма, дај, ти си глу
мац за Ате ље 212“. Остао 
сам све ове годи не у Ате
љеу, а ето, могло је да се 
деси да будем у Народ ном 
позо ри шту.

zz Мождаz ћетеz иz
бити...z Јошz нијеz касноz
даz сеz пророчкеz речиz
професораz Јевтовићаz

једногzданаzиzостваре,zзарzне?
Апсо лут но није немо гу ће. 

Никад не реци никад, пого то ву не, 
сада, кад си већ у некој доби, бли зу 
педе се те годи не. Мене, не усте жем 
се то да кажем, зато што је исти ну 
нај му дри је гово ри ти, зани ма коли
ки терет могу да под не сем и коли
ки су моји ствар ни потен ци ја ли. Не 
тре ба ју ми посло ви за које знам да 
могу да их ура дим. Зани ма ме озби
љан репер то ар, озбиљ ни писци... 
Зани ма се мука моја. Ја нисам нау
чио да радим без муке, али оне 
лепе, пле ме ни те, кре а тив не. То ме 
сад, у овим годи на ма, зани ма. Ако 
таквог пово да буде било, у Народ
ном позо ри шту или било где, ја сам 
рад. Ту сам, што да не?!

Мико јан Без бра ди ца

РАЗ ГО ВОР С ПОВО ДОМ: НЕНАД ЈЕЗДИЋ, ДОБИТ НИК НАГРА ДЕ ЗА ГЛУ МАЧ КУ БРА ВУ РУ ЗА УЛО ГУ ГАЗДА МАР КА У „НЕЧИ СТОЈ КРВИ“

Нисамнаучиодарадимбезмуке

позо ри шта „Нечи ста крв“, пре ма 
моти ви ма исто
и ме ног рома
на Бори са ва 
Стан ко ви
ћа, у дра
м а  т и  з а 
ци ји Маје 
Т о д о 
ро вић и 
р е ж и  ј и 
М и л а  н а 
Нешко ви ћа.

Тре ба ло је са пуно енер ги је и 
емо ци ја доча ра ти на сце ни један 

такав лом, тај рас цеп у чове ку, 
његов дефект лич но сти када 

он, у сво јим позним годи
на ма, закљу чи да није 
волео до тада, нити да 
је био вољен. Може мо, 
до бес кра ја и натраг, 

да при ча мо шта то 
зна чи бити нево
љен, шта зна чи 
воле ти и где се та 
тај на кри је, како се 

она испо ља ва, 
али сам 

z Уz овој,z новојz верzзиzјиz „Нечи
стеz крви“,z немаz фолzклорzнихz
елеzмеzнаzта,zнитиzјезиzкаzстаzрогz
Враzња,zалиzима,zдакле,zсвеzвре
меzнеzприzчеzнеzсамоzоzљубаzви,z
негоzиzоzстраzсти,zчежњиzиzпат
њи,zкакоzличzној,zтакоzиzпоро
дичzној...
Мој Мар ко живи тај 

дерт, тај фата ли зам 
немо гу ће љуба ви... и 
ја на сце ни поку ша
вам да ожи вим и да 
дожи вим нешто што 
се зове чудо неуз
вра ће не љуба ви, 
што се зове 
п р о  п у 

ште не 

моzнаzсуштиzнуzпозоzриzшта?
Тако је... бити исти нит у тој 

сво јој емо ци ји. Данас теа тар, нека
ко, чини ми се, то не сле ди, није 
вођен исти ном ни, чак, јед ним 
нату ра ли змом коме сам ја као глу
мац посеб но склон. Искљу чи во 
нату ра ли зам, или што би Дејан 

Мијач рекао  вели чан стве ни 
тре ну так емо ци о нал не непо но
вљи во сти. То сам од њега нау
чио. 

z СталzниzстеzчланzансамzблаzАте
љеаz 212,z аz токомz досаzдаzшњеz
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Алек сан дар Ђокић, 
опер ски и кон церт
ни певач и вокал ни 
педа гог родио се у 
Бео гра ду 18. окто бра 

1933. годи не.
Пева ње је учио у МШ „Стан ко

вић“ у Бео гра ду (И. Ђукић) и код 
Б. Пив нич ког на МА (дипл. 1965). 
Уса вр ша вао се код Ђ. ди Сте фа на у 
Мила ну (1970) и П. Боно ни ја на Кон
зер ва то ри ју му „Бене де то Мар че ло“ у 
Вене ци ји (1973).

У Народ ном позо ри шту у Бео
гра ду прво је био члан Хора (1960–
61), па соли ста и првак (1961–92).

Током 1990. годи не оба вљао је 
функ ци ју в.д. дирек то ра Опе ре.

Деби то вао је 1960. као Там
ни чар (Ђ. Пучи ни, „Тоска“), да 
би убр зо тума чио Цркве ња ка у 
истој опе ри и Бар то ла (Ђ. Роси
ни, „Севиљ ски бер бе рин“).

Ђокић је током кари је ре у 1500 
пред ста ва, у земљи и ино стран
ству, оства рио 60 басов ских, бас
бари тон ских и бари тон ских уло га 
комич ног и драм ског фаха, досе жу
ћи нај ви ше умет
нич ке доме те.

Само стал но 
и са Народ ним 
позо ри штем у 
Бео гра ду госто
вао је на сце на ма 
и фести ва ли ма 
у земљи и ино
стран ству  (Беч, 
Бер лин, Вене
ци ја, Бар се ло на, 
Мадрид, Москва, 
Един бург, Лоза
на, Ати на, Бра
ти сла ва, Брно, 
Инсбрук), где се, 
по оце ни кри
ти ча ра, исти цао 
„гла сом вео ма 
лепе боје и зади вљу ју ће ујед на че но
сти у целом њего вом опсе гу, меким 
и носи вим тоно ви ма, пер фект ном 
вокал ном тех ни ком и сцен ском 
убе дљи во шћу“ (Ј. Бла хо).

Повре ме но је насту пао и после 
пен зи о ни са ња (1992). Са позор
ни це се дефи ни тив но пову као 22. 
фебру а ра 2000. годи не (Ђеро ни мо 
– „Тај ни брак“ Д. Чима ро зе, Камер
на опе ра „Мадле ни а нум“, Земун).

На више од 100 кон це ра та и 

насту па на ради ју и теле ви зи ји, 
код нас и у све ту, пока зао је истан
чан сми сао за интер пре та ци ју 
лида и басов ских соло део ни ца у 
вокал ноинстру мен тал ним дели

ма Баха, Бето ве
на, Папан до пу ла 
и Бара но ви ћа.

За Радио теле
ви зи ју Бео град 
сни мио је већи 
број опер ских 
ари ја и соло песа
ма и уче ство вао 
у сни ма њу гра
мо фон ске пло че 
опе ре „Кошта
на“ П. Коњо ви ћа, 
као и њене теле
ви зиј ске про дук
ци је.

Био је про
фе сор соло пева
ња у Музич кој 
шко ли у Лима со

лу (Кипар, 1992–98), а од 1999. са 
супру гом Олгом држао је часо ве 
пева ња у њихо вом вокал ном сту
ди ју у Бео гра ду.

Носи лац је Злат не пла ке те на 
X Југо сло вен ском опер ском бије
на лу у Љубља ни (1986); Награ де 
Народ ног позо ри шта у Бео гра ду 
(Ати ла, 1987) и Пла ке те Народ ног 
позо ри шта у Бео гра ду за живот но 
дело (1990).

Вла ди мир Јова но вић

IN MEMO RI AM

АлександарЂокић(1933-2019)

У окви ру нове про
грам ске лини је 
Народ ног позо ри
шта „Плат фор ма“, 
од 11. до 13. окто бра 

у позо ри шној библи о те ци одр
жа на је ради о ни ца „Дизајн све тла 

и кре а тив на кому ни ка ци ја”, под 
вођ ством Кри са Јеге ра из Вели ке 
Бри та ни је. 

Ради о ни ца, којој су при су
ство ва ли мла ди реди те љи, сце но
гра фи и дизај не ри све тла, бави ла 
се уло гом дизај не ра све тла у кре
а тив ном тиму у савре ме ном позо
ри шту, пола зе ћи од прет по став ке 
да је у позо ри шном про це су нај
ва жни је успо ста ви ти пло до но сну 
кре а тив ну кому ни ка ци ју.

Kрис Јегер, дизај нер све тла са 
три де се то го ди шњим иску ством 
рада у европ ским и свет ским 

позо ри шти ма, током тро днев не 
ради о ни це, фоку си рао се на уло
гу дизај не ра све тла кроз све фазе 
позо ри шног про це са укљу чу ју ћи 
про бе, буџет, вре мен ски рас по ред, 
рад са чла но ви ма тима (реди тељ, 
дра ма тург, сце но граф, коре о граф, 

изво ђа чи), идеј ни кон цепт, као и 
саму постав ку све тла. 

Осим тога, уче сни ци су се упо
зна ли са крат ком исто ри јом дизај
на све тла, као и са тех нич ким и 
софт вер ским аспек ти ма важним 
за савре ме но позо ри ште. 

Јегер је дизај нер све тла са 
више од 30 годи на иску ства рада 
у позо ри шту током којих је радио 
на око 300 пред ста ва широм све та. 

Дипло ми рао је на Ака де ми ји 
за музи ку и драм ске умет но сти у 
Лон до ну.

Р.П.Н.  

ТРО ДНЕВ НА РАДИ О НИ ЦА КРИ СА ЈЕГЕ РА

Дизајнсветла

Изло жба „Шек спир 
на сце ни Народ ног 
позо ри шта“ (Дра
ма, Опе ра, Балет), 
коју су зајед нич ки 

при ре ди ли Дра ги ца Гаћеша, Дра
ган Сте во вић и Миле на Јау ко вић, 
отво ре на је 25. окто бра у 
Музе ју Народ ног позо ри
шта у Бео гра ду.

Осим ауто ра, број ним 
посе ти о ци ма се обра ти ла и 
проф. др Јели са ве та Мило је
вић са Фило ло шког факул
те та у Бео гра ду која је, отва
ра ју ћи изло жбу, иста кла 
да „нам Шек спир гово ри о 
себи и свом вре ме ну, али и све вре
ме ну, јер про сто рече но, у њего вим 
дели ма има све га оно га што се зове 
живот“.

„Теме о који ма писац гово ри су 
у срцу ства ри, у теме љу дана шњег 
све та.  Он нас наво ди на пре и спи ти
ва ње одно са пре ма кључ ним вред
но сти ма  мора лу, прав ди и сна зи 
убе ђи ва ња. Шек спир нам гово ри 
о нашем вре ме ну, али у ства ри 
гово ри о нама сами ма, о нашим 

инди ви ду ал ним одра зи ма у њего
вом огле да лу“, оце ни ла је госпо ђа 
Мило је вић.

Пре ма њеним речи ма, тај одраз, 
након што се одби је и вра ти ка 
нама, доно си нам сазна ње ко смо и 
ко још нисмо, а могли бисмо бити.

„Са Шек спи ром се расте и 
сазре ва, само је потреб но да смо за 
путо ва ње спрем ни и да при хва та
мо да са њим путу је мо. Бити спре
ман, то је све... Чести там Народ ном 
позо ри шту 150 годи на Шек спи
ра на сце ни и желим сре ћан даљи 
пут у миси о нар ском насто ја њу да 
умет но шћу мења свет. Нама, с ове 
стра не, оста је да допу сти мо да се 
то деси. Чести там. Про гла ша вам 
изло жбу отво ре ном“, рекла је про

фе сор ка Јели са ве та Мило је вић.    
Шек спир је један од нај и зво

ђе ни јих ауто ра на сце ни Народ ног 
позо ри шта у окви ру сва три умет
нич ка ансам бла. 

Ова изло жба од самих поче та
ка при ка зу је изво ђе ња на сце на ма 

бео град ског наци о нал ног 
теа тра. 

Прва пре ми је ра неког 
њего вог кома да у Народ
ном позо ри шту одр жа на је 
26. новем бра 1869. годи не, 
а реч је о коме ди ји „Мле
тач ки трго вац“. 

Шек спир, слав ни 
енгле ски песник и драм ски 

писац, који се, пре ма више раз ли
чи тих изво ра, сма тра за нај ве ћег 
писца на енгле ском јези ку и дра ма
тур га свет ског гла са, рођен је 1564. 
годи не у Страт фор ду на Ејво ну, где 
је и одра стао. 

Опус њего вих дела која су пре
жи ве ла до данас састо ји се од 38 
позо ри шних кома да, 154 соне та, 
две дуге нара тив не пое ме, и неко
ли ко дру гих пое ма. 

М.Б. 

Испраћајзакремацију
одржан је 15. окто

бра на Новом гробљу у
Београду. Поред ковчега
прекривеног цвећем, чла
нови породице примали
су саучешћа, док су коле
ге и пријатељи одавали
последњу почаст при
знатом уметнику који
је преминуо у Београду
10.октобра,у86.години.
Опелојеодржаноузпоја
ње чланова Хора Опере
Народног позоришта и
Хора Радио телевизије
Србије.

ОТВО РЕ НА ИЗЛО ЖБА „ШЕК СПИР НА СЦЕ НИ НАРОД НОГ ПОЗО РИ ШТА“

Одразиуогледалу

После Загре бач ког 
каза ли шта мла дих 
које је са вели ким 
успе хом госто
ва ло 28. окто бра 

са пред ста вом „Чрна мати земла“, 
пре ма рома ну Kристиана Нова ка, 
у дра ма ти за ци ји Томи сла ва Заје ца 
и режи ји Доре Руждјак Подол ски, 
уско ро ће на Вели кој сце ни Народ
ног позо ри шта насту пи ти још један 
теа тар из хрват ске пре сто ни це. 

Реч је о оном нај ве ћем и нај
у глед ни јем у сусед ној држа ви – 
Хрват ском народ ном каза ли шту. 
Kуриозите т тог госто ва ња пред ста
вља чиње ни ца што ће бео град ска 

публика бити у при ли ци 
да погле да још један комад 
настао из пера Kристиана 
Нова ка, јед ног од тре нут
но нај у спе шни јих и нај чи
та ни јих хрват ских писа ца. 

Наи ме, ХНKа ће се 
23. новембра пред ста ви ти 
њего вом дра мом „Цига
нин, али нај љеп ши“, у 
адап та ци ји Иво ра Мар
ти ни ћа и режи ји Иви це 

Буља на. Про та го ни сти ове нај
тра же ни је пред ста ве загре бач ког 
ХНKа чине неве ро ват ну гале ри ју 
лико ва, а рас ко шна нара ци ја обу
хва та чети ри пре ци зно испри ча не 
био гра фи је: мла дог Рома Сан до
ка на, Међи мур ке Миле не, Нуза та 
(Kурда из Мосу ла) и ПРа загре бач
ке поли циј ске упра ве План чи ћа. 

Госто ва ње се реа ли зу је после 
успе шних дого во ра које је управ
ни ца Народ ног позо ри шта Ива на 
Вујић про ле тос има ла са Дубрав
ком Вргоч, која је на челу ХНKа 
и дирек то ром Дра ме Иви цом 
Буља ном.  

М.Б.

ХНK ЗАГРЕБ ГОСТУ ЈЕ 23. XI НА ВЕЛИКОЈ СЦЕНИ 

ПоновоНовак
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Народно позориште у Београду | За издавача Ивана Вујић, управница | Уредник Позоришних новина Микојан Безбрадица | Графички уредници: Јован Тарбук, Јелена Ратковић | Редaкција: Бранкица Кнежевић, Јасмина Урошевић| 
Сарадници: Милица Зајцев, Вања Косанић, Марија Кнежевић | Фотографи Војка Никачевић, Жељко Јовановић; коришћене фотографије из фонда Народног позоришта, МПУС, личних архива | Припрема и дизајн:  Издавачка 
делатност Народног позоришта у Београду | Народно позориште у Београду, Француска 3, 11000 Београд | Маркетинг 2622-180
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03.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

26.

27.

28.

29.

30.

01.

02.

03.

04.

05.

НЕСПОРАЗУМ
драма Албера Камија
ЛАЖА И ПАРАЛАЖА
комедија Јована Стерије Поповића
ЛИВАДА ПУНА ТАМЕ / ПРЕМИЈЕРА
драма Милене Марковић
ЖЕНСКИ ОРКЕСТАР
комедија Жана Ануја
ЛИВАДА ПУНА ТАМЕ
драма Милене Марковић
ЖЕНИДБА
комедија Николаја Васиљевича Гогоља

МАЛИ БРАЧНИ ЗЛOЧИНИ
драма Ерика Емануела Шмита
ДОБРИ ЧОВЕК
Бранислав Нушић, по тексту дневника, гостује театар „Балкан нови покрет“

КОВАЧИ
комедија Милоша Николића
БАЛКАНСКИ ШПИЈУН
драма Душана Ковачевића
„БЕСЕДА У ЋУТАЊУ“, ПОВОДОМ ДАНА НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА
Промоција књига проф. Предрага Бајчетића
КЊИГА ДРУГА
драма Бранислава Нушића  
ЛИВАДА ПУНА ТАМЕ
драма Милене Марковић
БЕЛА КАФА
комедија Александра Поповића
ЗЛИ ДУСИ 
по роману Фјодора М. Достојевског, Тање Мандић Ригонат 
ВАЖНО ЈЕ ЗВАТИ СЕ ЕРНЕСТ
комедија Оскара Вајлда 
ЕЛЕКТРА 
драма Данила Киша
ХАСАНАГИНИЦА
драма Љубомира Симовића
БОЛИВУД
мјузикл по тексту Маје Пелевић на музику Ање Ђорђевић

ЦАРСТВО МРАКА
драма Лава Николајевича Толстоја
ДЕВЕДЕСЕТЕ
драма Горана Миленковића
ЦАРСТВО НЕБЕСКО, ауторско дело М. Старина и Ј.Лоренца
ЕПИКА БАЛКАНИКА, копродукција НП и Битеф театра

У СЛАВУ ИЗУЗЕТНИХ
ДЕСАНКИ ЗА ВЕЧНОСТ, посвећено Јелени Јовановић Жигон

БИЗАРНО 
црна комедија Жељка Хубача

БАСТИЈЕН И БАСТИЈЕНА - матине 
опера Волфганга Амадеуса Моцарта

ГОСТОВАЊА 
05.11. НЕЧИСТА КРВ, Борисав Станковић/Маја Тодоровић - Југословенски позоришни 
фестивал „Без превода“, Ужице
07.11. АИДА, опера Ђузепа Вердија - Дом културе, Чачак
12.11. МАЛИ БРАЧНИ ЗЛОЧИНИ, драма Ерика Емануела Шмита - Уб
20.11. НЕЧИСТА КРВ, Борисав Станковић/Маја Тодоровић - Међународни позоришни 
Фестивал класике „Вршачка позоришна јесен”, Вршац
21.11. БОЛИВУД, мјузикл по тексту Маје Пелевић на музику Ање Ђорђевић - Студентски 
град у Београду

СЦЕНА „РАДИОНИЦА”, Гундулићев венац 50
04.11. Премијерно сценско читање текста „АВЕНИЈА WONDERLAND“,
Сибил Берг, превод и режија Ивона Шијаковић (18 часова)

ПРОГРАМ „ПЛАТФОРМА” 
16.11. „МЛАДИ ПОЗОРИШНИ ЕКСПЕРТИ У НАРОДНОМ ПОЗОРИШТУ“, програм 
радионица намењен развоју младе публике у сарадњи са организацијом „Три гроша“, 
од 17 до 19 часова
23.11. „МЛАДИ ПОЗОРИШНИ ЕКСПЕРТИ У НАРОДНОМ ПОЗОРИШТУ“, програм 
радионица намењен развоју младе публике у сарадњи са организацијом „Три гроша“, 
од 17 до 19 часова

03.11. ФРАГМЕНТИ НЕСПОКОЈА, по мотивима дела Фернанда Песое, извођење
практичног дела докторског уметничког рада Ане Константиновић за комисију
Факултета драмских уметности, сала на V спрату (20 часова)

САРАДЊА СА ФАКУЛТЕТОМ ДРАМСКИХ УМЕТНОСТИ 


