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ИЗДАЈЕ НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ У БЕОГРАДУ

Народ но позо ри-
ште у Бео гра ду 
про сла ви ло је 
22. новем бра 151 
годи ну посто ја ња 

све ча ним про гра мом под нази-
вом „Горе ти ватром Апо ло но-
вом“, у окви ру којег су доде ље не 
тра ди ци о нал не награ де, уз осврт 
на седам пре ми је ра и јед ну обно-
ву, мно штво при зна ња и госто ва-
ња која су обе ле жи ла прет ход них 
годи ну дана, као и под се ћа ње на 
исто ри јат куће.

Увод у про сла ву, у режи-
ји Ива не Дра гу ти но вић Мари-
чић, пре ма сце на ри ју Бра ни сла ве 
Илић, почео је сце ном из бале та 
„Хазар ски реч ник - Лов ци на сно-
ве“, а потом и при чом о томе како 
је пре век и по, отпо чео позо ри-
шни живот у новој згра ди.

Након тога, при сут ни ма се 
обра ти ла управ ни ца Ива на Вујић 
која је, изме ђу оста лог, каза ла:

„Срећ на сам што могу да слу-
жим сто ти на ма вели чан стве них 
умет ни ка и хиља да ма гле да ла ца 
који дола зе у Народ но позо ри-
ште. Горе ти ватром Апо ло но вом 

који је бог пое зи је, умет но сти и 
све тло сти вели ка је при ви ле ги ја. 
Охра бру јем све који допри но се 
функ ци о ни са њу Народ ног позо-
ри шта, све оне који о њему мисле 
добро и лоше или само про ла зе 
поред наше згра де да горе ватром 
Апо ло но вом“, каза ла је госпо ђа 
Вујић.

Управ ни ца је, потом, скре ну-
ла пажњу на сјај не успе хе које је 
на разним фести ва ли ма у земљи 
и ино стран ству пости гао комад 
„Бал кан ски шпи јун“, а гово ри ла је 
и о успе шним изво ђе њи ма пред-
ста ва које су пре ми јер но изве де не 
у овој годи ни, у Дра ми, Опе ри и 
Бале ту.

Освр нув ши се на пери од у 
послед њих 12 месе ци, откад је на 
челу Народ ног позо ри шта, иста-
кла је да је то за њу нај зна чај ни-
јих годи ну дана у њеном, како 
је нагла си ла, доса да шњем вео-
ма крат ком живо ту, додав ши да 
пред ви ђа да ће живе ти „као Беч-
ли је, 126 годи на“.

„То желим и вама, из све сна-
ге. Захва љу јем се бес крај но вели-
ким умет ни ци ма, вели чан стве ној 

публи ци, сва ком поје ди нач ном 
чове ку, њего вој добро ти и њего-
вом ђаво лу у њему. Кла њам им се. 
Про шле годи не сам рекла да сам 
дошла да слу жим и ове годи не 
обе ћа вам, сви ма вама, поку ша-
ћу коли ко год могу да слу жим. 

Искљу чи во ме зани ма слу жба и 
слу же ње, дру го не“, каза ла је Ива-
на Вујић, а потом је упу ти ла пита-

ње при сут ни ма да ли желе да гори 
Апо ло но вом ватром.

Након потврд ног одго во ра, на 
при не ту све ћу, коју је донео њен 
аси стент, запа ли ла је на десној 
руци рука ви цу, пре ма за ну пиро-
тех нич ким сред стви ма, и доби ла 
сна жан апла уз из гле да ли шта.

„Сада и ја, буквал но, горим 
ватром Апо ло но вом. Ако до кра ја 
гори мо, онда ће и наш умет нич ки 
пла мен бити огро ман”, пору чи ла 
је управ ни ца Народ ног позо ри-
шта.

У настав ку про гра ма, који су 
води ли драм ски умет ни ци Небој-
ша Kундачина и Дани је ла Угре но-
вић, пре зен то ван је и под сет ник, уз 
филм који је мон ти рао Петар Анто-
но вић, о пре ми јер ним пред ста ва-
ма, којих је у прет ход них годи ну 
дана било седам – чети ри у Дра ми 
(„Нечи ста крв“, „Јесте ли за без бед-
ност?“, „Сан лет ње ноћи – Про је кат 
Шек спир“ и „Лива да пуна таме“), 
две у Опе ри („Kошт ана“, „На 
уран ку“), као и обно ва дечи је опе-
ре „Басти јен и Басти је на“, и јед на у 
Бале ту – „Лабу до во језе ро“. 

(наставак на стр. 2 и 3)
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БАЛЕТ „ХАЗАР СКИ РЕЧ НИК – ЛОВ ЦИ НА СНО ВЕ“ С ВЕЛИ КИМ УСПЕ ХОМ

Наши„Хазари“очарали

НАСТАВАК СА НАСЛОВНЕ СТРАНЕ МОЛИ НА УДО ВИЧ КИ ФОТЕЗ
НА ЧЕЛУ ДРА МЕ 

Нова дирек тор ка Дра ме Народ-
ног позо ри шта је дра ма тур-

шки ња Моли на Удо вич ки Фотез. 
На ту функ ци ју, у в. д. ста ту су, 
поста вље на је 1. новем бра одлу ком 
управ ни це Народ ног позо ри шта 
Ива не Вујић, уме сто драм ске спи-
са те љи це Тање Шљи вар. Дипло ми-
ра ла је 1985. годи не на ФДУ (одсек 
дра ма тур ги је) и исте годи не поче ла 
да ради као дра ма тург у ТВ Нови 
Сад. Била је и уред ник у Игра ном 
про гра му ТВ Бео град, аутор је неко-

ли ко радио-дра ма, кома да за децу и теле ви зиј ских адап та ци ја 
тек сто ва дру гих ауто ра. Сара ђи ва ла је с мно гим позо ри шним 
реди те љи ма, а од 2003. до 2011. годи не (уз посао дра ма тур га) 
била је анга жо ва на и као помоћ ник дирек то ра Дра ме Народ-
ног позо ри шта у Бео гра ду. Од јуна 2011. до фебру а ра 2013. 
нала зи ла се на месту дирек то ра Дра ме наци о нал ног теа тра.

БАЛЕТ СКЕ ЗВЕ ЗДЕ АНА ЦИГАН КО ВА 
И КОН СТАН ТИН АЛЕН 17. ДЕЦЕМ БРА 
ГОСТУ ЈУ У „ЛАБУ ДО ВОМ ЈЕЗЕ РУ“ 

Истак ну ти умет ни-
ци, интер на ци о-

нал не балет ске зве зде 
Ана Циган ко ва  и Кон-
стан тин Ален насту-
пи ће на сце ни Цен тра 
„Сава“, 17. децем бра 
у глав ним уло га ма у 
балет ској пред ста ви 
„Лабу до во језе ро“, на 

музи ку П.И. Чај ков ског у коре о гра фи ји Кон стан ти на Костју-
ко ва. При ма ба ле ри на Ана Циган ко ва, добро је позна та бео-
град ској публи ци јер је са вели ким успе хом госто ва ла на 
нашој сце ни неко ли ко пута, а наступ са Але ном биће пра ва 
посла сти ца за љуби те ље бале та. Ино ва тив на коре о гра фи-
ја Костју ко ва и рас ко шни кости ми чуве ног Рена та Бале стре 
обе ћа ва ју гла му ро зни спек такл. У пред ста ви уче ству је цело-
куп ни ансамбл Бале та и Орке стар Народ ног позо ри шта, под 
дири гент ском упра вом Ђор ђа Павло ви ћа. „Лабу до во језе ро“, 
бисер кла сич ног балет ског репер то а ра пред ста вља ван вре-
мен ско оства ре ње. Увек инспи ра тив но, али и ино ва тив но, 
„Лабу до во језе ро“ је иде ал но за обра зо ва ње нове публи ке, али 
му се и покло ни ци бале та радо вра ћа ју.

Р.П.Н.

ТРИФ КО ВИ ЋЕ ВА „ИЗБИ РА ЧИ ЦА“
ИЗВЕ ДЕ НА ЈУБИ ЛАР НИ ПЕДЕ СЕ ТИ ПУТ

Коме ди ја Kосте Триф ко ви ћа „Изби ра чи ца“, у режи ји 
Нико ле Зави ши ћа, изве де на је 6. новем бра на Вели кој 

сце ни јуби лар ни педе се ти пут. Сти ли зо ва на и визу ел но рас ко-
шна пред ста ва ура ђе на је као мелан хо лич ни водвиљ о нашим 
нара ви ма, а у поде ли су Ана ста сиа Ања Ман дић (Мал чи ка), 
Дра ган Нико лић (Соко ло вић), Алек сан дра Нико лић (Јеца), 
Сена Ђоро вић (Саве та), Зоран Ћосић (Тимић), Ива на Шће-
па но вић (Kата), Миле на Ђор ђе вић (Мили ца), Иван Босиљ-
чић (Бран ко), Дар ко Томо вић (Штан ци ка), Вучић Перо вић 
(Тоши ца) и Нема ња Kонстантиновић (Јован). После гро мо-
гла сних апла у за оду ше вље не публи ке, на сце ни се поја ви ла 
управ ни ца Народ ног позо ри шта Ива на Вујић која је умет ни-
ци ма чести та ла јуби леј и уру чи ла им сла вље нич ку тор ту. 

Р.П.Н. 

Балет Народ ног позо-
ри шта у Бео гра ду 
вра тио се ових дана 
са тро не дељ не тур-
не је у Јужној Аме-

ри ци где је, с вели ким успе хом, 
госто вао са пред ста вом „Хазар-
ски реч ник - Лов ци на сно ве“, у  
режи ји Ливи је Пан дур и коре о-
гра фи ји Ронал да Сав ко ви ћа, пре-
ма делу вели ког дома ћег писца 
Мило ра да Пави ћа.
Нашем Бале ту при па ла је част да 
28. и 29. окто бра, у колум биј ском 
гра ду Кали, отво ри 4. Бије на ле 
пле са „Dan za de Cali“, нај у глед-
ни ју балет ску мани фе ста ци ју у 
Јужној Аме ри ци.

Пред ста ва је, ина че, ура ђе-
на у копро дук ци ји са Опе ром и 
теа тром Мадле ни а нум, а ово је 
био њен први наступ ван гра ни ца 
наше земље.

Истак ну та су и мно го број на 
госто ва ња у земљи и ино стран ству, 
уче шћа на више од два де сет фести-
ва ла, те вели ки број доби је них 
награ да, како колек тив них, тако и 
поје ди нач них.

Тако ђе, било је речи и о настав-
ку сарад ње са Kраљевским драм-
ских позо ри штем „Дра ма тен“ из 
Сток хол ма, госто ва њу загре бач-
ког ХНK-а после 38 годи на, као 
и о пот пи са ним Про то ко ли ма о 
сарад њи са Дој чес теа тром, Народ-
ним позо ри штем у Будим пе шти, 
Опе ром из Алжи ра „Булем Бесаи“, 
Дра мом СНГ-а из Љубља не и Опе-
ром и Бале том МНТ-а из Ско пља.

Мину том ћута ња ода та је и 
почаст чла но ви ма куће који су пре-
ми ну ли изме ђу два Дан позо ри-
шта – прва ку Дра ме Мар ку Нико-
ли ћу, солист ки њи Бале та Оли ве ри 
Гаври лов Сто јиљ ко вић, глум цу у 
пен зи ји Бого љу бу Дини ћу, инспи-
ци јен ту у пен зи ји Пре дра гу Перо-
ви ћу и прва ци ма Опе ре Нико ли 
Мити ћу и Алек сан дру Ђоки ћу.

Уз под се ћа ње на 
осни ва ње Глу мач ке 
шко ле у Народ-
ном позо ри шту, 
16. децем бра 
1869. годи не, 
ука за но је и 
да је наци-
о  н а л  н и 
теа тар, од 
самих поче та ка, па до 
дана шњих дана, кроз раз не про-
гра ме оку пљао мла де људе и спро-
во дио раз ли чи те типо ве еду ка ци је 
про фе си о на ла ца. У том сми слу, 
наве де но је да је у прет ход ној годи-
ни, на ини ци ја ти ву управ ни це 
Ива не Вујић, а у циљу бавље ња еду-
ка ци јом про фе си о на ла ца из обла-
сти изво ђач ких умет но сти, као и 

еду ка ци јом публи ке, покре ну та 
про грам ска лини ја „Плат фор ма“ 
у окви ру које је реа ли зо ва но више 

зна чај них про гра ма.
Поме ну то је и 

отва ра ње тре ће сце-
не „Ради о ни ца“, на 

којој је, од 
23. апри-

ла, одр-
жа но 

пет јав них чита ња драм ских тек-
сто ва, као и актив но сти Музе ја 
Народ ног позо ри шта у којем су, у 
прет ход них 12 месе ци, при ре ђе не 
и чети ри изло жбе, а по први пут, 
на Дан позо ри шта, уру че на су и 

све до чан ства пола зни ци ма Опер-
ског сту ди ја „Бори слав Попо вић“.

Тако ђе, доде ље но је 95 Јав них 
похва ла за резул та те у раду од изу-
зет ног и посеб ног зна ча ја за успе-
шну актив ност Народ ног позо ри-
шта у Бео гра ду за сезо ну 2018/2019, 
а тра ди ци о нал но су уру че не и Злат-
не знач ке за 20 годи на рада и Пове-
ље за нове пен зи о не ре.

Печат Народ ног позо ри шта, 
који се по одлу ци управ ни це доде-
љу је пово дом посеб ног допри но са 

живо ту и раду Народ ног 
позо ри шта, ове годи не 
доби ли су осни вач Опе-
ре и теа тра Мадле ни а-
нум Мадле на Цеп тер, 
теа тро лог Рашко Јова но-
вић, коре о граф и свет ски 
балет ски умет ник Сер геј 

Полу њин, прва ки ња Опе ре 
Рад ми ла Сми ља нић, виши савет-
ник пред сед ни це Вла де Репу бли-
ке Срби ја за кре а тив не инду стри-
је Ана Илић, коре о граф и првак 
Бале та Kонстантин Kостјуков, 
прва ки ња Дра ме Љиља на Бла го-
је вић, првак Дра ме Небој ша Дуга-

шта – прва ку Дра ме Мар ку Нико-
ли ћу, солист ки њи Бале та Оли ве ри 
Гаври лов Сто јиљ ко вић, глум цу у 
пен зи ји Бого љу бу Дини ћу, инспи-
ци јен ту у пен зи ји Пре дра гу Перо-
ви ћу и прва ци ма Опе ре Нико ли 
Мити ћу и Алек сан дру Ђоки ћу.

Уз под се ћа ње на 
осни ва ње Глу мач ке 
шко ле у Народ-
ном позо ри шту, 
16. децем бра 
1869. годи не, 
ука за но је и 

самих поче та ка, па до 
дана шњих дана, кроз раз не про-
гра ме оку пљао мла де људе и спро-
во дио раз ли чи те типо ве еду ка ци је 

у окви ру које је реа ли зо ва но више 
зна чај них про гра ма.

Поме ну то је и 
отва ра ње тре ће сце-
не „Ради о ни ца“, на 

којој је, од 
23. апри-

ла, одр-
жа но 

Тако ђе, доде ље но је 95 Јав них 
похва ла за резул та те у раду од изу-
зет ног и посеб ног зна ча ја за успе-
шну актив ност Народ ног позо ри-
шта у Бео гра ду за сезо ну 2018/2019, 
а тра ди ци о нал но су уру че не и Злат-
не знач ке за 20 годи на рада и Пове-
ље за нове пен зи о не ре.

Печат Народ ног позо ри шта, 
који се по одлу ци управ ни це доде-
љу је пово дом посеб ног допри но са 

Полу њин, прва ки ња Опе ре 
Рад ми ла Сми ља нић, виши савет-
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На фести ва лу је насту пи ло 
више од 800 умет ни ка, игра ча 
из 11 зема ља - Бра зи ла, Шпа-
ни је, Мек си ка, Сене га ла, Кана-
де, Фран цу ске, Јапа на, Чилеа, 
и нарав но Колум би је, а Балет 
Народ ног позо ри шта је прва 
ком па ни ја из нашег реги о на која 
је уче ство ва ла на њему. 

Публи ка у пре пу ном „Теа-
тру Муни ци пал“ је ова ци ја ма 
и апла у зом дугим десет мину та 
испра ти ла наше умет ни ке који су 
надах ну то, моти ви са но, тех нич-
ки супер и ор но насту пи ли, оства-
рив ши фан та стич ну интер ак ци ју 
са гле да о ци ма. 

Наше пред став ни ке при ми ла 
је мини стар ка за кул ту ру Колум-
би је, госпо ђа Кар мен Вас кез и 
захва ли ла им на дола ску у ову 
при ја тељ ску земљу.

У окви ру фести ва ла, дирек-

тор Бале та Народ ног позо ри шта 
Кон стан тин Костју ков одр жао 
је мастер клас кла сич ног бале-
та који је одлич но при хва ћен и 
коме је при су ство вао вели ки број 
игра ча из реги о на. Због вели ког 
инте ре со ва ња умет ни ка, мастер 
клас је морао бити поно вљен да 
би сви заин те ре со ва не умет ни ци 
могли да при су ству ју. 

Након тога, тур не ја је успе-
шно наста вље на насту пи ма 9. 
и 10. новем бра у пре сто ни ци 
Еква до ра, пре ле пом гра ду Кито, 
а потом 15. и 16. новем бра у 
Лохи, тури стич ком гра ду на југу 
те земље, на фести ва лу „Артес 
Вивас“, где је пред ста ву виде ло 
око 4000 гле да ла ца који су, тако-
ђе, као и у Колум би ји, били оду-
ше вље ни игром наших умет ни ка. 

У овој „фан та зма го риј ској 
и мета фо рич ној пое ми пре ве-

де ној у покрет“, насту па ју Соња 
Вукићевић, Сања Нин ко вић, 
Тија на Шебез, Љиља на Вели ми-
ров, Маја Сто ја ков, Ада Рас пор, 
Мина Радо ја, Миле на Огри зо вић, 
Дејан Кола ров, Милан Рус, Игор 
Пастор, Нико ла Бјан ко, Милош 
Жива но вић, Кар лос Алва ра до и 
Анто нио Бибо. 

Б.К.  

ИЗВЕ ДЕН НА ТУР НЕ ЈИ У КОЛУМ БИ ЈИ И ЕКВА ДО РУ

Јужноамериканце

ПРВАК ДРА МЕ МИЛАН ГУТО ВИЋ 
ДОБИТ НИК „ЗЛАТ НОГ ЋУРА НА“
ЗА ЖИВОТ НО ДЕЛО

Првак Дра ме Народ ног позо-
ри шта у Бео гра ду Милан Лане 

Гуто вић добит ник је нај ви шег при-
зна ња 49. Позо ри шног фести ва ла 
нај бо љих коме ди о граф ских оства-
ре ња Срби је „Дани коме ди је“ у Јаго-
ди ни - „Злат ног ћура на“ за живот но 
дело. Одлу ка је доне та 19. новем бра 
на сед ни ци коле ги ју ма Кул тур ног 
цен тра и Фести ва ла „Дани коме ди-
је“. Попу лар ном позо ри шном, теле ви зиј ском и филм ском 
глум цу пре сти жно при зна ње биће уру че но 20. мар та сле-
де ће годи не, на отва ра њу 49. „Дана коме ди је“. Гуто вић је 
члан Народ ног позо ри шта у Бео гра ду од 2006. годи не. Пен-
зи о ни сан је 30. децем бра 2011. годи не, а у матич ном теа-
тру игра у пред ста ва ма „Лажa и пара ла жа“ и „Неспо ра зум“.  

Р.П.Н.   

„ДРА МА ТЕН“ ИЗ СТОК ХОЛ МА
ГОСТО ВАО СА ПРЕД СТА ВОМ
„ЈЕД НА ШВЕД СКА ЛЕТ ЊА НОЋ“

Kраљевско драм ско позо ри ште Дра ма тен из Сток хол ма 
госто ва ло је 2. новем бра на Вели кој сце ни са пред ста-

вом „Јед на швед ска лет ња ноћ“, по тек сту Ерла на Јозеф со на 
и у режи ји Ери 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 „Жртво ва ње“, 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... Уло ге су оства-
ри ли Ерик Ен (Рус), 
Нина Фекс (Тумач), 
Тор кел Петер шон (Вик тор), Лена Ендре (Лоти), Мариа Сало-
ма (Орга ни за тор ка) и Томас Хан сон (Ја) које је публи ка, 
на кра ју пред ста ве, награ ди ла сна жним и искре ним апла у-
зом. Након тога, управ ни ца Ива на Вујић уру чи ла је Пла ке ту 
Народ ног позо ри шта реди те љу Сту бу, (доско ра и управ ни ку 
Kраљевског драм ског позо ри шта), која ће их, како је нагла си-
ла, под се ћа ти на још јед но успе шно госто ва ње у бео град ском 
наци о нал ном теа тру. Госто ва ње чуве ног швед ског теа тра 
у Народ ном позо ри шту, четвр то по реду, реа ли зо ва но је на 
осно ву дуго го ди шње умет нич ке сарад ње две Kуће.

Р.П.Н.

СНГ ДРА МА ИЗВЕЛА „САЛО МУ“

Сло вен ско народ но 
гле да ли шче Дра ма из 

Љубља не насту пи ло је  26. 
новем бра на Вели кој сце-
ни са чуве ним кома дом 
Оска ра Вајл да „Сало ма“, у 
режи ји Еду ар да Миле ра. 
Госто ва ње је 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 СНГ Дра ма Игор Само бор. У овом Вајл до вом 
сим бо ли стич ком кома ду о чул но сти и духов но сти, о моћи и 
суто ну циви ли за ци је и цар ства, наслов ну уло гу тума чи ла је 
Поло на Јух, а у поде ли су били и Игор Само бор, Гре гор Бако-
вић, Алојз Све те, Роберт Kорошец, Гал Облак, Вал тер Дра ган, 
Мати ја Розман, Борис Михаљ, Зво не Хри бар, Горазд Логар и 
Андраж Хара у рер које је бео град ска публи ка, на кра ју пред-
ста ве, награ ди ла дуго трај ним апла у зом. Потом је, пово дом 
понов не сарад ње две зна чај не куће, управ ни ца Ива на Вујић 
уру чи ла госпо ди ну Само бо ру Пла ке ту Народ ног позо ри шта, 
док је он узвра тио моно гра фи јом СНГ Дра ма.

Р.П.Н.

лић, слу жбе ник за одно се с 
јав но шћу Оли ве ра Жив ко-
вић и првак Опе ре Јан ко 
Сина ди но вић.

По одлу ци УО, Награ-
да Народ ног позо ри шта 
за нај бо ља инди ви ду ал-
на пре ми јер на умет нич ка 
оства ре ња у окви ру репер-
то а ра Народ ног позо ри-
шта у сезо ни 2018/2019. 
при па ла је глу ми ци Јова-
ни Сто јиљ ко вић (Соф ка, 
„Нечи ста крв“), глум цу 
Нена ду Језди ћу (Газда Мар-
ко, „Нечи ста крв“), прва ку 
Опе ре Мио дра гу Јова но-
ви ћу (Мит ке, „Kошт ана“), 
дири гент ки њи Ани Зора-
ни Бра јо вић („Kошт ана“), 
опер ској пева чи ци Евге-
ни ји Јере мић (Kошт ана, 
„Kошт ана“ и Ста на, „На уран ку“) 
и солист ки њи Бале та Татја ни 
Татић (Оде та/Оди ли ја, „Лабу до во 
језе ро“).

Награ ду Народ ног позо ри-
шта за изу зет но зна ча јан уку пан 
умет нич ки и рад ни допри нос ове 
годи не доби ле су, као зајед нич ку 
награ ду, прва ки ње Дра ме Нела 
Миха и ло вић и Ната ша Нин ко-
вић, те гра фич ки дизај нер Јован 
Тар бук. 

Пла ке та Народ ног позо ри шта, 
по одлу ци УО, пово дом зна чај них 
актив но сти у живо ту и раду позо-
ри шта, оти шла је у руке прва ки њи 
Дра ме Рад ми ли Жив ко вић и Ауто 
цен тру „Lady F-LF“, овла шће ном 
дистри бу те ру вози ла Нисан, ком-
па ни је која је наци о нал ном теа тру 
дала вози ло на бес плат но кори-
шће ње.

Награ да Народ ног позо ри шта 
у Бео гра ду за нај бо љу пред ста-
ву у окви ру репер то а ра Народ-

ног позо ри шта у пери о ду од 22. 
новем бра 2018. годи не до 10. 
новем бра 2019., годи не при па ла је 
дра ми „Нечи ста крв“, пре ма моти-
ви ма рома на Бори са ва Стан ко ви-

ћа, у дра ма ти за ци ји Маје Тодо ро-
вић и режи ји Мила на Нешко ви ћа.

Kруну све ча но сти, као и сва-
ке годи не, пред ста вља ла је доде-
ла Награ де „Раша Пла о вић“, за 
нај бо ље глу мач ко оства ре ње на 
бео град ским сце на ма изме ђу два 
Дана позо ри шта, a коју је добио 
Ненад Јездић за уло гу Газда Мар ка 
у пред ста ви „Нечи ста крв“.

Јед но гла сну одлу ку, 
на сед ни ци одр жа ној 18. 
новем бра, донео је струч-
ни жири којим је пред се-
да вао драм ски писац Игор 
Бојо вић, а чла но ви су били 
реди тељ ка Сне жа на Три-
шић, глу ми це Љиља на 
Бла го је вић и Нела Миха-
и ло вић и дра ма тур шки ња 
Тама ра Барач ков.

У обра зло же њу жири-
ја, које је про чи тао Бојо-
вић, наве де но је да је ове 
годи не кон ку рен ци ја била 
изу зет но јака и да зада так 
није био ни мало лак, а 
„међу пону ђе ним глу мач-
ким оства ре њи ма издво-
јио се Ненад Јездић, који је 
изра же ним, аутен тич ним и 
сти ли зо ва ним сред стви ма, 

изгра дио сна жан и упе ча тљив лик 
Газда Мар ка“.

Уме сто Језди ћа, који због 
рани је уго во ре них про фе си о нал-
них оба ве за није при су ство вао све-
ча ној цере мо ни ји уру че ња, награ-
ду је при мио реди тељ Нешко вић.

Он је про чи тао и писмо у 
којем је Јездић пору чио да му је 
вео ма жао што није могао лич но 
да при ми ту „див ну награ ду“, на 
коју је вео ма поно сан и под се тио 
да је спре ма ју ћи уло гу Газда Мар-
ка, про шао кроз диван про цес 
рада, „раде ћи диван текст, у див-
ном позо ри шту, са див ним коле-
га ма“.

Инте ре сант но је да је за ову 
уло гу, истог дана, али у вечер њим 
сати ма, на Језди ће ву адре су сти-
гло још јед но зна чај но при зна ње 
– про гла шен је за нај бо љег глум ца 
на 27. Фести ва лу „Вршач ка позо-
ри шна јесен“.

М.Б. 

Свечану атмосферу на
сцени употпуњавао

је Хор и ансамбл Балета
саодломцимаизоперских
и балетских представа
са редовног репертоара
Народногпозоришта.
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Пра и звед ба новог 
кома да 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“, писа ног за 
изво ђе ње у Народ ном позо ри шту, 
одр жа на је 13. новем бра на Сце ни 
„Раша Пла о вић“, у режи ји Јова не 
Томић.

У тој фраг мен тар ној при чи 
у којој се аутор ка бави бор бом 
чове ка са бли жњи ма и са суд би-
ном, уло ге су оства ри ли Сло бо-
дан Бештић, Ана ста сиа Ман дић 
и Нада Шар гин које је публи ка на 
кра ју пред ста ве награ ди ла дуго-
трај ним апла у зом и узви ци ма 
бра во.

Пре ци и потом ци мно штва 
лико ва овог дела, баве се митом о 
роман тич ној љуба ви, а реди тељ ки 
Томић, кључ за сцен ско чита ње 
упра во је била мисао из тек ста да 
ће можда јед ног дана нау ка утвр-
ди ти коли ки је нега ти ван ути цај 
поме ну ти мит имао на чове чан-
ство.

Пита ње у којој фор ми се љубав 
данас може реа ли зо ва-
ти, и да ли може, коли ко 
ће тра ја ти, да ли је могу-
ће иза ћи из намет ну тих 
кул тур них, соци јал них, 
поро дич них обра за ца и 
бити нов, ори ги на лан и 
непо но вљив, Миле на је 
сагле да ла из раз ли чи тих 
угло ва - на узор ку чети ри 
гене ра ци је јед не поро ди-
це, тако да се сва ко може 
пре по зна ти у неком од 
лико ва или у сви ма по 
мало.

Ина че, наслов пред-
ста ве је, запра во, стих 
пре у зет из песме Вили-
је ма Блеј ка „На лива ди 
пуној еха”.

„Блејк је писао да све што 
види мо има и сво ју скри ве ну при-
ро ду, да је овај свет пун пре ру ше-

них демо на и анђе ла који те могу 
узви си ти и сатр ти. Сва ка живо-
ти ња и биљ ка има сво ју све тлу и 
там ну стра ну. Свет је вар љив и 
окру тан, али је у сво јој бити радо-
стан и обна вља ју ћи. Тако су овај 
текст и пред ста ва у бити обна вља-
ју ћи и пле мен ти, јер је срж тра ге-
ди је, изме ђу оста лог, пре о бра жај 
чове ка”, обја сни ла је Миле на Мар-
ко вић.

Kритичарка „Вечер њих ново-
сти“ Дра га на Бошко вић оце ни-
ла је да се Јова на Томић успе шно 
пои гра ла кли ше ом о љуба ви, који 
је аутор ка пону ди ла у свом раз гра-
на том тек сту... 

„Ана ста сиа Ман дић и Нада 
Шар гин су са лако ћом и шар мом 
при ка за ле и тра гич не, и паро-
ди ра не дело ве наше несрећ не 
(љубав не) ствар но сти, а Сло бо дан 
Бештић се мај стор ски носио са 
про ме на ма лико ва“..., напи са ла је, 
изме ђу оста лог, госпо ђа Бошко-
вић. 

Њена коле ги ни ца из „Поли-
ти ке“, Ана Тасић, тако ђе је похва-
ли ла глум це исти чу ћи да све тро-
је „вешто оте ло тво ру ју број не 
фраг мен те лико ва, мај ке и ћер-
ке, заљу бље не девој ке и мла ди ће 
који их про се, оче ве и ћер ке, бра-
ћу и сестре, две сестре“... Тако ђе, 
нагла си ла је и да „они нај че шће 
делу ју као неке ван вре мен ске 
пер со не, оно ли ка ство ре ња која у 
себи носе веч ну људ ску суд би ну, 
обра сце осе ћа ња и дело ва ња који 
се про вла че кроз чита ву њуд ску 
исто ри ју“.

Дра ма тург пред ста ве је Дими-
три је Kоканов, кости мо граф ки-
ња Селе на Орб, сце но граф ки ња 
Јасми на Хол бус, ком по зи тор Лука 
Меј џор, а сцен ски покрет ура ди ла 
је Маја Kалафатовић.

Мило рад Јова но вић је извр-
шни про ду цент, Милош Голу бо-
вић орга ни за тор, суфлер је Гор-
да на Перов ски, а инспи ци јент 
Сан дра Роквић.

М.Б. 

ОДР ЖА НА ПРА И ЗВЕД БА KОМАДА МИЛЕ НЕ МАРKОВИЋ „ЛИВА ДА ПУНА ТАМЕ”

Борбачовекасасудбином

Уизвештају Новин
ске агенције „Танјуг“,

између осталог, наводи
се да је редитељка пред
глумце, у изразито зах
тевним сценским реше
њима, поставила изазов
да у кратким секвенца
ма дочарају фолклорни
наратив односа између
половакојијеусредишту
комада. „Марковићева је
заправонаписалаизузет
но политички коректан
комад у односу на локал
но насиље над женама у
Србији и светски тренд
оптуживања моћних
мушкараца за сексуално
узнемиравање.Kрозглум
це се оглашавају на сцени
ипрециликовакојетума
че, а ни ефектни сонгови
их нису омели да покажу
изразитекреације“...

Дра ма Хрват ског 
народ ног каза ли шта 
из Загре ба, после 
ско ро чети ри деце-
ни је, госто ва ла је у 

Народ ном позо ри шту у Бео гра-
ду – 23. новем бра на Вели кој сце-
ни оди гра ла је пред ста ву „Цига-
нин, али нај љеп ши“, по рома ну 
Kристиана Нова ка, у адап та ци ји 
Иво ра Мар ти ни ћа и режи ји Иви-
це Буља на.

У овој више слој ној при чи о 
поје дин ци ма који се нала зе на мар-
ги ни дру штва и који, из те сво је 
мар ги на ли зо ва не пози ци је, поку-
ша ва ју да се боре за љубав, сло-
бо ду, прав ду, при сто јан живот... 
наслов ну уло гу тума чио је Филип 
Видо вић, а уло ге су оства ри ли и 
Нина Вио лић, Фра њо Kухар, Алма 
При ца, Душан Бућан, Лука Дра-
гић, Сини ша Попо вић, Kсенија 
Марин ко вић, Ливио Баду ри на, 
Бојан Наво јец, Ален Шали но вић, 
Горан Гргић, Слав ко Јура га, Зијад 
Гра чић...

Сце но граф је Алек сан дар 
Денић, кости ме је кре и ра ла Ана 
Савић Гецан, док је аутор музи ке 
Митја Врхов ник Смре кар.

Наступ Дра ме ХНК-а иза звао 
је огром ну пажњу бео град ске 
публи ке која је истин ски ужи ва ла 
у тој тро и по ча сов ној пред ста ви 
прот ка ној изван ред ним тек стом, 
сјај ним реди тељ ским реше њи-
ма, те вео ма надах ну том и пре-
ци зном глу мач ком игром, а то 
се виде ло и по више ми нут ним 
ста ја ћим ова ци ја ма упу ће ним, на 
њеном кра ју, ком плет ном ансам-
блу са три де сет и дво је глу ма ца.

Након тога, управ ни ца Ива на 
Вујић, у име успо ста вље не сарад-
ње, уру чи ла је госпо ди ну Буља ну 

Пла ке ту Народ ног 
позо ри шта.

„После 38 годи-
на, на овој сце ни, 
са нама зајед но, 
поно во је Хрват ско 
народ но каза ли ште 
из Загре ба. У то име, 
уру чу јем вам један 
мали поклон од 
Народ ног позо ри-
шта. Живе ли“, рекла 
је Ива на Вујић, 
чији је гест испра-
ћен, тако ђе, бур ним 
апла у зом и узви ци-
ма „бра во“.

„Дра ги при ја те-
љи, хва ла вам за ову 
изним ну вечер која 

је за све нас била изу зет но узбу дљи-
ва. Уско ро, у јану а ру 2020. годи не, 
оче ку је мо Народ но позо ри ште у 
Хрват ском народ ном каза ли шту 
у Загре бу. Хва ла вам још јед ном”, 
пору чио је Буљан после чијих речи 
се још јед ном зачуо гром ки апла уз.

На дан госто ва ња, у фоа јеу 
Дру ге гале ри је, у под не, одр жа на 
је кон фе рен ци ја за нови на ре на 
којој су уче ство ва ли Ива на Вујић, 
амба са дор Хрват ске у Срби ји Гор-
дан Бако та, реди тељ Буљан, као и 
драм ски умет ни ци Филип Видо-
вић, Ален Шали но вић, Горан 
Гргић, Мир та Зече вић, Јеле на Пер-
чин, Вла ста Рамљак и Иван Јон-
чић.

Буљан је иста као да се вео ма 
раду је што ће ХНK-а у Бео гра ду 
оди гра ти ову савре ме ну пред ста ву 
са савре ме ним, живим тема ма.

„Осе ћа мо и неку врсту одго-
вор но сти. Миси ја умет ни ка, и 
инди ви ду ал на, и колек тив на, јесте 
да раз ви ја мо везе, пого то во изме-
ђу наро да и кул ту ра који су толи ко 
бли ски и пове за ни, а које је поли-
ти ка вре ме ном успе ла до те гра ни-
це учи ни ти кари ка ту рал ни ма да 
се ми осе ћа мо посра мље ни. Зато 
кроз свој рад поку ша ва мо да иска-
же мо и хума ност и неке везе које 
посто је запра во сто ле ћи ма. Наша 
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„Циганин“одушевиобеоградскупублику
гене ра ци ја је дужна да напра ви 
барем ова кав корак за поче так”, 
рекао је Буљан и под се тио да су он 
и управ ни ца ХНK Дубрав ка Вргоч 
и рани је поку ша ли да успо ста ве 
сарад њу са Народ ним позо ри-
штем, али је „негде запи ња ло“.

„Међу тим, када је Ива на Вујић 
поста ла управ ни ца, реши ли смо 
све за два месе ца. Сарад њу почи-
ње мо на узбу дљив начин. Ова 
пред ста ва на амбле мат ски начин 
пока зу је оно што већ неко ли ко 
годи на поку ша ва мо у ХНK, а то је 
да негу је мо дома ћи драм ски текст 
и да гово ри мао о сада и овде“, 
казао је Буљан.

Он је навео да је роман „Цига-
нин, али нај љеп ши“ фасци нан тан 
и да се у њему „на начин фил ма 

или савре ме них теле ви зиј ских 
сери ја сусре ћу раз ли чи те нара тив-
не лини је.

„Наслов пред ста ве је зна ко-
вит на више нивоа. То је позна та 
песма Љубе Али чи ћа, један народ-
њач ки, кафан ски хит који иза зи ва 
сна жне емо ци је”, рекао је Буљан.

„Наша пред ста ва поку ша ва да 
не бежи од сен ти мен тал но сти, да 

гово ри о тема ма које су још увек 
иза зов не, али на начин који ће 
публи ку наве сти да поку ша да раз-
у ме не само оне који су, услов но 
рече но, у пра ву, него и кри ми нал-
це, уби це, зло чин це, као у антич-
кој тра ге ди ји, упра во зато да ми 

сами не бисмо то поста ли“, додао 
је он.

Ива на Вујић је нагла си ла  да 
дола зак ХНK пред ста вља бес крај-
ну радост, исто као и пла ни ра но, 
ско ра шње госто ва ње Народ ног 
позо ри шта са „Госпо ђом мини-
стар ком” у Загре бу 19. јану а ра сле-
де ће годи не.

„ХНK је наша брат ска кућа у 
реги о ну. Ова два позо ри шта су 
наци о нал ни теа три и нашу сарад-
њу сма трам кру ци јал ном”, рекла 
је Ива на Вујић и захва ли ла амба-
са до ру Хрват ске у Бео гра ду Гор да-
ну Бако ти на пока за ном вели ком 
инте ре со ва њу за кул тур ну сарад њу 
две бли ске сре ди не.

Бако та је рекао да му је част 
што ХНK дола зи са „пер фект ном 

пред ста вом“ и што је она иза зва-
ла тако вели ко инте ре со ва ње бео-
град ске публи ке.

Про мо ци ја хрват ског позо ри-
шта и уоп ште кул тур на сарад ња 
Хрват ске и Срби је пред ста вља ју, 
како је нагла сио, „вели ки потен-
ци јал за раз вој укуп них одно са 
наше две земље”.

Дра ма загре бач ког ХНK-а 

послед њи пут госто ва ла је у бео-
град ском Народ ном позо ри шту 
18. сеп тем бра 1981. годи не када је 
на Вели кој сце ни изве ла Држи ће-
вог „Дун да Маро ја“, у режи ји Иви-
це Kунчевића. 

М.Б.

Опер ски ансамбл 
Народ ног позо-
ри шта у Бео гра ду, 
већ изве сно вре ме 
спре ма позна то 

дело Ђако ма Пучи ни ја „Манон 
Леско“, а пре ми је ра је пла ни ра на 
за 23. јану ар на Вели кој сце ни. 
Биће то, тек, дру га постав ка 
ове опе ре у чети ри чина 
у нашем наци о нал ном 
теа тру -  први и једи-
ни пут пре ми јер но је 
изве де на 5. маја 1967. 
годи не под дир-
гент ском упра вом 
Нина Вер ки ја из 
Ита ли је и у режи-
ји Сер жа Вафи ја-
ди са из Фран цу ске. 
Наслов ну ролу пева ла 
је Рад ми ла Бако че вић, а 
у вели ком ансам блу уло-
ге су оства ри ли и Нико-
ла Митић (Леско, наред-
ник), Анге ло Лафо ре зе к.г. 
(Витез де Гри је), Алек сан-
дар Весе ли но вић (Жерон 
де Раво ар), Дра го Старц 
(Едмон до), Вла ди мир 
Попо вић (Гости-
о ни чар), Нико-
ла Јан чић (Учи-
тељ игра ња), Олга 
Мило ше вић Лач ко-
вић (Музи чар), Иван 
Мур га шки (Наред ник 
стра же), Вла де та Дими-
три је вић (Офи цир на 
бро ду), Мили во је Петро-
вић (Фењер џи ја) и Живо-
рад Митро вић (Вла су љар). 

Нову постав ку спре ма 
ита ли јан ски реди тељ Пјер 
Фран че ско Мае стри ни, за 
дири гент ским пул том биће 
његов земљак Сте фа но Рома-
ни (Ђор ђе Павло вић/ Зори ца 
Митев Вој но вић), а у поде ли су 
Јасми на Трум бе таш Петро вић/ 
Ана Руп чић/ Сања Кер кез (Манон 
Леско), Вла ди мир Андрић/ Вук 
Зекић/ Небој ша Бабић к.г. (Леско, 
наред ник), Јан ко Сина ди но-
вић/ Дејан Мак си мо вић/ Нико ла 
Кита нов ски к.г. (Витез де Гри-
је), Дра го љуб Бајић/ Вук Матић/ 
Алек сан дар Ста ма то вић/ Миха-
и ло Шљи вић (Жерон де Раво ар), 
Све то Кастра то вић/ Вук Радо-
њић/ Милан Обра до вић (Гости-
о ни чар), Сини ша Радин / Милан 
Панић (Едмон до), Ива на Жива-
ди но вић/ Ната ша Рашић (Пева-
чи ца), Дар ко Ђор ђе вић/ Милан 
Панић/ Сини ша Радин (Учи тељ 
игра ња), Миха и ло Ота ше вић/ 
Сини ша Радин (Град ски осве тљи-
вач), Миха и ло Шљи вић/ Милан 
Обра до вић (Наред ник/ Капе тан 
бро да)... 

Пред ста ва се ради у копро дук-
ци ји са Опе ром и теа тром Мадле-

ни а нум у којем ће 
26. јану а ра бити 
одр жа на дру га 
пре ми је ра.

Ина че, Пучи-
ни је ову опе-

ру, после 

више-
стру ких изме на 

тек сту ал ног пред ло шка, као 
и самих либре ти ста (Леон ка ва-
ло, Пра га, Оли ва, Или ка, Ђако за 
и Рикор ди), завр шио у окто бру 
1892. годи не. Због иден тич но сти 
са Масне о вом опе ром „Манон“, 
слав ни ита ли јан ски ком по зи тор 
наслов је дефи ни сао као „Манон 
Леско“. 

При ча је засно ва на на исто-
и ме ном рома ну Опата Пре воа, a 
ком по зи тор нам при ка зу је жену 
која има све, али то губи јер није 
спо соб на да се држи било чега. 
Слич но сво јој херо и ни, и сам 
Пучи ни је тако живео и не јед-
ном у живо ту иден ти фи ко вао се 
са сво јим јуна ци ма. Заплет наста је 
у тре нут ку када Манон, на путу за 

само стан, упо зна је вите за Де Гри-
јеа у кога се заљу бљу је, а потом и 
бежи са њим... Ипак, већ у дру-
гом чину, она живи са бога тим 
Жерон том, при се ћа ју ћи се срећ-
ног, али скром ног живо та са Де 
Гри је ом. Међу тим, када се поно во 
сусрет ну, љубав ни ци се одлу чу ју 
на нови бег, али Манон са собом 
узи ма и дра гу ље које је доби ла 
на поклон. Жеронт дово ди гар ду 
која хап си Манон због поку ша ја 
кра ђе. Док у Авру чека депор та-
ци ју за Аме ри ку, Леско поку ша-
ва да осло бо ди сестру. Kада план 
про пад не, њој се при дру жу је 
Де Гри је и они зајед но одла зе 
на нови кон ти нент. У пусти њи, 
у бли зи ни Њу Орле ан са, дво је 

љубав ни ка су поно во у бегу, јер 
Манон про га ња син фран цу ског 
гувер не ра. Она је исцр пље на и 
нала зи се на иви ци сна ге. Док Де 
Гри је тра жи где да пре но ће, она 
пева свој потре сни ламент „Sola, 
perduta, abbandonata“. Де Гри је се 
поја вљу је ису ви ше касно и Манон 
уми ре на њего вим рука ма.

Пра и звед ба је одр жа на у Теа-
тро Ређо у Тори ну, 1. фебру а ра 
1893. годи не. Опе ра је при мље на 
са вели ким оду ше вље њем и озна-
чи ла је поче так Пучи ни је ве свет-
ске сла ве. 

Р.П.Н. 
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Повратакоперскехероине

Пучини је у овој опери
одушевљено следио

свој музички инстинкт и
ни мало му није сметала
идентичност теме коју
је већ користио Масне.
То се (како је Недељко
Грба написао у књизи
„Бисери оперске ризни
це“)видииизњегових
речи: Масне дожи
вљава „Манон“ на
француски начин,
са пудером и менуе
тима,ајаједожи
вљавам као Ита
лијан са великом
страшћу, обја
шњавао је
Пучини Марку
Праги, једном

од либретиста ове
опере, изјављујући уједно
даћесеисамукључитиу
писање либрета. Радећи
активно са либретисти
ма, често је долазило до
инцидентних ситуаци
ја, јер је Пучини сматрао
да оперски либрето мора
задовољавати потребе
сцене,укусслушалаца,али
исензибилитеткомпози
торакојијеуписањуопе
ренајважнији.
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спре ма позна то 

дело Ђако ма Пучи ни ја „Манон 
Леско“, а пре ми је ра је пла ни ра на 
за 23. јану ар на Вели кој сце ни. 
Биће то, тек, дру га постав ка 
ове опе ре у чети ри чина 
у нашем наци о нал ном 
теа тру -  први и једи-
ни пут пре ми јер но је 
изве де на 5. маја 1967. 
годи не под дир-
гент ском упра вом 
Нина Вер ки ја из 
Ита ли је и у режи-
ји Сер жа Вафи ја-
ди са из Фран цу ске. 
Наслов ну ролу пева ла 
је Рад ми ла Бако че вић, а 
у вели ком ансам блу уло-
ге су оства ри ли и Нико-
ла Митић (Леско, наред-
ник), Анге ло Лафо ре зе к.г. 
(Витез де Гри је), Алек сан-
дар Весе ли но вић (Жерон 
де Раво ар), Дра го Старц 
(Едмон до), Вла ди мир 
Попо вић (Гости-

ни а нум у којем ће 
26. јану а ра бити 
одр жа на дру га 
пре ми је ра.

Ина че, Пучи-
ни је ову опе-

ру, после 

само стан, упо зна је вите за Де Гри-
јеа у кога се заљу бљу је, а потом и 
бежи са њим... Ипак, већ у дру-
гом чину, она живи са бога тим 
Жерон том, при се ћа ју ћи се срећ-
ног, али скром ног живо та са Де 
Гри је ом. Међу тим, када се поно во 
сусрет ну, љубав ни ци се одлу чу ју 
на нови бег, али Манон са собом 
узи ма и дра гу ље које је доби ла 
на поклон. Жеронт дово ди гар ду 
која хап си Манон због поку ша ја 
кра ђе. Док у Авру чека депор та-
ци ју за Аме ри ку, Леско поку ша-
ва да осло бо ди сестру. Kада план 
про пад не, њој се при дру жу је 
Де Гри је и они зајед но одла зе 
на нови кон ти нент. У пусти њи, 
у бли зи ни Њу Орле ан са, дво је 

љубав ни ка су поно во у бегу, јер 
Манон про га ња син фран цу ског 
гувер не ра. Она је исцр пље на и 
нала зи се на иви ци сна ге. Док Де 
Гри је тра жи где да пре но ће, она 
пева свој потре сни ламент „Sola, 
perduta, abbandonata“. Де Гри је се 
поја вљу је ису ви ше касно и Манон 
уми ре на њего вим рука ма.

Повратакоперскехероине

Пучини је у овој опериПучини је у овој опериП
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Наше позо ри ште 
почи ва на фасад-
ним, деко ра тив-
ним сту бо ви-
ма раз ли чи тих 

сти ло ва, осве тље них све тло шћу 
рефлек то ра, чијој лепо ти, еле ган-
ци ји и мону мен тал но сти се људи 
диве и који их при вла че да посе те 
позо ри ште. Међу тим, посто је и 
они сту бо ви које се не виде. То су 
пот пор ни, носе ћи сту бо ви, дубо-
ко побо де ни у саме теме ље кон-
струк ци је, без којих би она поста ла 
неста бил на и скло на паду. Један од 
тих сту бо ва је и проф. Срђан Јара-
ко вић, глав ни коре пе ти тор у Опе-
ри Народ ног позо ри шта.

Срђан је рођен 9. маја 1963. 
годи не у Бео гра ду. Вас пи та ње, 
широ ко обра зо ва ње  и  све стра-
ност је добио од роди те ља инте лек-
ту а ла ца, гра ђе вин ског инже ње ра 
и архи тек ти це. Завр шио  је нижу 
и сред њу Музич ку шко лу „Јосип 
Сла вен ски” у Бео гра ду  и након 

кра ћег борав ка у Ско пљу, вра тио 
се у Бео град где је дипло ми рао на 
Факул те ту музич ке умет но сти, 
одсек оргу ље у кла си про фе со ра 
Галу на.

Ван ред но је нада-
рен за мно ге обла сти, 
вели ки је позна ва лац 
мате ма ти ке и физи-
ке, гово ри више свет-
ских јези ка, а њего ва 
радо зна лост је без-
гра нич на. Спрет ним 
рука ма је у ста њу 
да ство ри оно што 
зами сли, од кућ них 
апа ра та и наме шта-
ја, до зида ња и опре-
ма ња стам бе них про сто ра. Срђан 
је једин ствен, духо вит, пле ме нит, 
вели ки рад ник, струч њак и љуби-
тељ музич ке, а изнад све га опер ске 
умет но сти.

Од сеп тем бра 1989. годи не 
стал ни је члан Опе ре Народ ног 
позо ри шта у Бео гра ду и без њега се 

данас не може зами сли ти  рад наше 
куће. Нај бо ље га опи су је текст који 
су му посве ти ле коле ге из ансам бла 
Опе ре.

Дра ги наш мла ди коле га,
Ако су те у ову кућу дове-

ле  тво је моли тве, суд би на, зве зде, 
тале нат, а нај пре спрем ност да се у 
овом послу даш до „даске”, упо зна-
ћеш проф. Срђа на Јара ко ви ћа. Ти 
га можда не позна јеш, али знај да 
он позна је тебе. Твој први наступ је 

за тебе постао про шлост већ у тре-
нут ку кад си усхи ћен првим апла у-
зом и буке том цве ћа, окру жен при-
ја те љи ма и неу ме ре ним похва ла ма, 

поју рио ка изма-
шта ној будућ-
но сти. Али у дну 
сале, један мудар 
пар очи ју иза 
нао ча ра, добро је 
запам тио све тво-
је гре шке и узле-
те током насту-
па. Неће се проф. 
Јара ко вић сети ти 
ни твог оде ла, ни 
фри зу ре, ни углед-
них зва ни ца које 

си позвао. Сети ће се оног због чега 
је дошао на кон церт - тво је музи ке.

 Нека те не зава ра ју њего ва иро-
ни ја, цини зам и црни хумор који 
су одли ка мно гих инте ли гент них 
људи. Проф. Јара ко вић ће искре но 
у себи, отпа ти ти с тобом сва тво ја 
умет нич ка и при ват на стра да ња, 

а то је одли ка само мало број них, 
вели ких људи. Не тра жи залуд, 
дра ги наш при ја те љу, у соби проф. 
Јара ко ви ћа цепа ни це за сво ју рас-
по ма мље ну лома чу сује те на којој 
саго ре ваш. Kод њега гори само 
пле ме ни ти веч ни пла мен узви ше не 
и непро ла зне музи ке. Ако те нека 
од гран ди о зних сце на зади ви или 
рас пла че док слу шаш опе ру под 
овим кро вом, знај да је наста ла у 
тој соби где се сад ти нала зиш, кроз 
прсте проф. Јара ко ви ћа. Она је ту 
и заче та и узга ја на док није довољ-
но нара сла да може да се пре ли је до 
позор ни це. 

А после пре ми је ре, дра ги наш 
при ја те љу, мора ћеш сам да се 
сетиш да му се захва лиш, јер он 
за раз ли ку од свих нас, захвал ност 
ника да не тра жи.

 И зато, хва ла Ти на све му 
Срђа не!

Тво је коле ге из сек то ра Опе ре 
Народ ног позо ри шта у Бео гра ду.

Новем бар 2019.

СРЂАН ЈАРА КО ВИЋ, ГЛАВ НИ КОРЕ ПЕ ТИ ТОР У ОПЕ РИ НАРОД НОГ ПОЗО РИ ШТА

Племенити,вечнипламенузвишенемузике

Ансамбл Опе ре 
Народ ног позо-
ри шта у Бео гра ду, 
госто вао је с вели-
ким успе хом 7. 

новем бра у Дому кул ту ре Чачак 
са опе ром Ђузе па Вер ди ја „Аида“, 
изве де ном под дири гент ском 
упра вом Ђор ђа Павло ви ћа.

Пре ле пе ари је, моћ ни хоро ви, 
импре сив ни балет ски при зо ри 
и сва како узбу дљи ва орке стар-
ска музи ка, где пред ња че хар фа, 
фла у та, обоа, тру ба.. нагла ша-
ва ју ћи егзо тич ност, мистич ност 
и цере мо ни јал ни сјај, пред ста-
вља ју тек делић „моза и ка“ овог 
ремек дела опер ске умет но сти, 

пра и зве де ног у Каи ру 24. децем-
бра 1871. годи не пово дом отва-
ра ња Суец ког кана ла.

Изме ђу оста лог, опе ра се 
издва ја и по посеб но пси хо ло шки 
про фи ли са ним лико ви ма и савр-
ше но раз ра ђе ним драм ским ситу-
а ци ја ма.

„Аида“ је акту ел на у свим 
вре ме ни ма, с обзи ром на то 
да има и јед ну поли тич ку 
ноту, али и неиз бе жни љубав-
ни тро у гао који је састав ни 
део сва ке опер ске пред ста ве. 
У овој при чи о љуба ви, стра сти и 
изда ји, чија је рад ња сме ште на у 
древ не еги пат ске гра до ве Мем фис 
и Тебу, у доба вла да ви не фара о-

на, наслов ну сопран-
ску ролу тума чи ла је 
Ана Руп чић, у уло зи 
Рада ме са насту пио 
је тенор Душан Пла-
зи нић, док је лик 
Аиди не супар ни це 
Амне рис био пове рен 
мецо со пра ну Ната ша 
Јовић Три вић.  

Уло ге су оства ри-
ли и Алек сан дар Ста-
ма то вић (Амо на сро), 
Ненад Јако вље вић 
(Рам фис), Миха и-
ло Шљи вић  (Краљ), 
Татја на Митић (Све-
ште ни ца) и Миха и ло 
Ота ше вић (Гла сник). 

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

Народ ног позо ри шта у Бео гра ду. 
У дво ра ни са више од 700 

места, која је десе так дана пре 
овог гран ди о зног умет нич ког 
дога ђа ја била рас про да та, оду-
ше вље ни Чача ни доче ка ли су 
крај пред ста ве на нога ма, а више 
од 200 уче сни ка тог спек та кла, 
награ ди ли  више ми нут ним бур-
ним апла у зом. 

Госто ва ње је реа ли зо ва но у 
окви ру Про то ко ла о сарад њи, 
који су почет ком фебру а ра ове 
годи не, у име Народ ног позо ри-
шта у Бео гра ду и Дома кул ту ре 
Чачак, пот пи са ли Ива на Вујић и 
Ради сав Луко вић.  

М.Б. 

УСПЕ ШНО ГОСТО ВА ЊЕ АНСАМ БЛА ОПЕ РЕ НАРОД НОГ ПОЗО РИ ШТА

„Аида“освојилаЧачак

Сре бр њак за допри-
нос и раз вој опер ске 
умет но сти у раду 
Народ ног позо ри-
шта уру чен је 20. 

новем бра дири гент ки њи Зори ци 
Митев Вој но вић, уочи Бизе о ве опе-
ре „Кар мен“, чијим изво ђе њем је 
дири го ва ла.

На крат кој при год ној све ча-
но сти, одр жа ној на Вели кој сце-
ни, при зна ње је при ми ла из руку 
дирек тор ке и прва ки ње Опе-
ре, сопра на Јасми не Трум бе таш 
Петро вић.

Уру чу ју ћи Сре бр њак, ука за ла 
је да он заслу же но при па да Зори-
ци Митев Вој но вић за њен дуго го-
ди шњи, пре дан и пожр тво ван рад 
у Народ ном позо ри шту, који тра је 
више од три и по деце ни је.

Захва лив ши се на награ ди, 
госпо ђа Митев Вој но вић је рекла 
да она пред ста вља при зна ње за њен 
више де це ниј ски рад у наци о нал-
ном теа тру.

„У овај Сре бр њак, уткан је не 
само мој рад, него и рад свих мојих 
коле га, у Орке стру, Хору, свих соли-
ста, струч них сарад ни ка, Тех ни ке... 
и овом при ли ком се сви ма и захва-
љу јем. Хва ла и вама дра га публи ко 
и дра ги при ја те љи који сте вече рас 
овде са нама. Овај Сре бр њак, за 
мене, није од сре бра, него је, запра-

во, од чистог зла та“, каза ла је 
Зори ца Митев Вој но вић коју 
су при сут ни поздра ви ли сна-
жним апла у зом.

У опе ри „Кар мен“, у 
режи ји Небој ше Бра ди-
ћа, насту пи ли су Дра га на 
дел Мона ко (Кар мен), Јан-
ко Сина ди но вић (Дон Хозе), 
Мио драг Д. Јова но вић (Еска-
ми љо), Алек сан дра Ста мен-
ко вић (Мика е ла), Иван ка 
Рако вић Крсто но шић (Фра-
ски та), Ива на Жива ди но вић 

(Мер це дес), Миро слав Мар ков-
ски (Мора лес), Дар ко Ђор ђе вић 
(Реман да до), Миха и ло Шљи вић 
(Зуни га), Павле Жар ков (Дан ка-
и ро), Иси до ра Про сен (Циган чи-
ца), Мире ла Чубра (Ману е ли та), 
Дејан Васи ље вић (Лилас Пастја), 
Ната ша Радо ва но вић (Про да-
ва чи ца цве ћа) и соли сти Бале та 
Олга Олћан и Милош Мари јан.  
  
У пред ста ви уче ству ју Орке стар, 
Хор и балет ски ансамбл Народ ног 
позо ри шта у Бео гра ду, Опер ски 
сту дио „Бори слав Попо вић“, као и 
Дечи ји хор „Хори слав ци“.

Р.П.Н. 

ПРИ ЗНА ЊЕ ЗА ЗОРИ ЦУ МИТЕВ ВОЈ НО ВИЋ

Среброодзлата
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Иако је посао 
суфле ра често и 
пома ло непра вед-
но запо ста вљен од 
мно гих, он је вео-

ма важна кари ка у сва ком позо ри-
шту, не само током про це са про ба, 
већ и касни је - за нор мал но функ-
ци о ни са ње пред ста ва. Јед на од тих, 
како их нај че шће нази ва ју, „људи 
из сен ке“, је и Гор да на Перов ски, 
суфлер ка Народ ног позо ри шта 
која овај посао, већ пуних 35 годи-
на, оба вља вео ма одго вор-
но, висо ко про фе си о нал-
но и са, како то она воли 
да каже, мно го љуба ви. У 
раз го во ру за „Позо ри шне 
нови не“, наша саго вор ни ца 
нагла ша ва да шап тач, осим доброг 
гла са, који нај че шће вре ме ном 
стра да, потом савр ше не дик ци је, 
слу ха и неса ло ми ве кон цен тра ци је, 
мора бити и пси хо лог који глум ца, 
што би се рекло, позна је у душу.

„Ма коли ко год да глум ци 
савр ше но зна ју текст, бло ка да је 
нешто што може да се деси сва-
ко ме од њих. У таквим ситу а ци-
ја ма је, нај че шће, потреб на само 
јед на реч да би глу мац наста вио 
даље“, при ча Гор да на, а на пита ње 
на шта је посеб но поно сна, када је 
реч о послу којим се бави, одго ва-
ра без ика кве задр шке: 

„Поно сна сам на сво ју толе-
ран ци ју, стр пље ње и, изнад све га, 
љубав пре ма коле га ма. Имам вео ма 
мно го љуба ви за све њих, а има ју је 
и они за мене. Посеб но сам поно-
сна што ме мно го мла дих глу ма-
ца зове мама или кево“, откри ва 
госпо ђа Перов ски, која на акту ел-
ном репер то а ру тре нут но има 18 
пред ста ва. 

Осим ње, у дирек ци ји Дра-

ме, као суфлер је стал но запо сле-
на и Дани ца Сте ва но вић, а неке 
пред ста ве, као хоно ра рац, и даље 
„држи“ Душан ка Вукић, која је већ 
годи на ма пен зи о нер ка. 

Гор да на, несу ђе на про фе сор ка 
ита ли јан ског јези ка и књи жев но-
сти (сти гла до тре ће годи не), исти-
че да се и у овом послу, као и у сва-
ком дру гом, деша ва да поне кад 
дође и до одре ђе них неспо ра-
зу ма, несла га ња... То се, како 
каже, нај- че-
шће дога ђа 

уочи пре ми је ра, када је код глу ма-
ца, нај ви ше при сут на нер во за. 

– Али, и у таквим ситу а ци ја ма 
мораш да имаш раз у ме ва ња, љубав, 
стр пље ње. За овај посао у Срби ји 
не посто ји шко ла, али, да би га нау-
чио и желео да будеш на том рад-
ном месту, ти мораш то да волиш 
и да се томе мак си мал но посве тиш. 
Сад, после толи ко годи на, видим 
коли ко је ту било мно го и пси хо ло-
ги је; тре ба ло је да упо знам глум це, 
да их пра тим, да видим у ком прав-
цу и како уче... Покој на Kсенија 
Јова но вић ми је гово ри ла:  „Сине, 
па немој уоп ште да се секи раш. Од 
момен та кад кре ну гене рал не про-
бе, не схва тај ништа лич но. Не зна-
мо где се нала зи мо, не зна мо куд 
уда ра мо. Седи спо кој но и пра ти тај 
текст и немој да те било шта увре ди 
што дође са наше стра не, зато што 
има мо хиља ду дру гих ства ри у гла-
ви да реши мо, а не да раз ми шља мо 
којим тоном смо ти се обра ти ли“, 
при се ћа се Гоца (како је у позо ри-
шту из мило ште зову) речи које 

јој је, јед ном 
д а в  н о , 
у п у  т и  л а 
наша вели-
ка глу ми-

ца.  

Са огром ним пије те том и 
пошто ва њем, сети ла се још јед ног 
слав ног име на из пле ја де вели ких 
срп ских драм ских умет ни ка, а који, 
нажа лост, нису више са нама. Реч је 
о Пре дра гу Ејду су. 

– Има јед на Пеци на рече ни-
ца коју посеб но волим, с њом сам 
се од њега опро сти ла и у читу љи: 
„Ћути. Ушао сам у суве ре ну зону“. 
Онда напра ви пау зу, погле да ме и 
рече: „Kажи!“ (смех) Коли ко год је 
био посве ћен послу, толи ко је био и 
неве ро ват но духо вит. Његов одла-
зак ми је, заи ста, тешко пао. Водио 
ме је, чак, и на сво је „тезге“. Обич-
но, када је реч о „тезга ма“, глум ци 
не воде шап та ча, али ја сам код 
њега била изу зе так. Јед ном при-
ли ком, кад смо ради ли пред ста ву 
„Хор беч ких деча ка“, Ирфан Мен-
сур ми је нешто рекао. Иако човек 
није био нешто ни груб, ни непри-
ја тан, Пеца, да би ме „зашти тио“, 
одмах га је „стре љао“ погле дом, уз 
„упо зо ре ње“: „Ало, па то је мој лич-
ни суфлер“. 

Иако никад није има ла жељу 
да ста не „на даске које живот зна-
че“, спле том окол но сти, деси ло се 
и тако нешто. Било је то пре неко-
ли ко годи на у још увек акту ел ној 
пред ста ви „Моје награ де“, аутор-
ском про јек ту Маје Пеле вић и 
Сло бо да на Бешти ћа, пре ма исто-
и ме ној књи зи Тома са Бер нхар да, 
која се изво ди на Сце ни „Раша 
Пла о вић“...

Откри ва нам и да су се, свих 
ових годи на, из разних про фе си о-
нал них, изро ди ла и мно га при ват-
на дру же ња. 

– Сла ви ли смо рођен да не, иде-
мо јед ни код дру гих на сла ве... 
Било је ту пуно обо стра не љуба-
ви са мно гим глум ци ма – Пецом 
Ејду сом, Мики јем Маној ло ви ћем, 
Бори сом Kомненићем, Радо ва-
ном Миља ни ћем... Ника да нисам 
забо ра ви ла свог дра гог, покој ног, 
коле гу, инспи ци јен та Дра га на 
Тодо ро ви ћа. После њега, ту лепу 
сарад њу, наста ви ла сам са Сашом 
Тана ско ви ћем, Сан дром Жугић и 
Сањом Мими цом.

Уско ро, сле де ће годи не у мају, 
Гор да на одла зи у пен зи ју. 

– Моја гла ва је пре пу на ути са-
ка, али оних нај леп ших, и вео ма 
ми је дра го што ћу тако срећ на да 
одем у пен зи ју. Лепо је кад се тај 
круг завр ши и кад иза тога оста-
не толи ко успо ме на, као што их ја 
имам. Увек сам са задо вољ ством 
дола зи ла овде на посао и сву да 
са поно сом гово ри ла да радим у 
Народ ном позо ри шту. При пре-
ми ћу за свој одла зак у пен зи ју 
јед ну лепу, вели ку жур ку, нај ве ро-
ват ни је на сце ни, на петом спра ту. 
Хоћу да у њу одем срећ на и задо-
вољ на.

Мико јан Без бра ди ца

ПРИ ЧЕ ИЗА ТЕАТАРСKИХ KУЛИСА: СУФЛЕ РИ ДРА МЕ НАРОД НОГ ПОЗО РИ ШТА

Ћути,ушаосамусуверенузону
ако је посао 
суфле ра често и 
пома ло непра вед-
но запо ста вљен од 
мно гих, он је вео-

ма важна кари ка у сва ком позо ри-
шту, не само током про це са про ба, 
већ и касни је - за нор мал но функ-
ци о ни са ње пред ста ва. Јед на од тих, 
како их нај че шће нази ва ју, „људи 
из сен ке“, је и Гор да на Перов ски, 
суфлер ка Народ ног позо ри шта 
која овај посао, већ пуних 35 годи-

нови не“, наша саго вор ни ца 

ме, као суфлер је стал но запо сле-
на и Дани ца Сте ва но вић, а неке 
пред ста ве, као хоно ра рац, и даље 
„држи“ Душан ка Вукић, која је већ 
годи на ма пен зи о нер ка. 

Гор да на, несу ђе на про фе сор ка 
ита ли јан ског јези ка и књи жев но-
сти (сти гла до тре ће годи не), исти-
че да се и у овом послу, као и у сва-
ком дру гом, деша ва да поне кад 
дође и до одре ђе них неспо ра-
зу ма, несла га ња... То се, како 
каже, нај- че-
шће дога ђа 

јој је, јед ном 
д а в  н о , 
у п у  т и  л а 
наша вели-
ка глу ми-

ца.  

СНЕ ЖА НА ТРИ ШИЋ РЕЖИ РА KАМИЈЕВОГ „KАЛИГУЛУ“, ПРЕ МИ ЈЕ РА ПОЧЕТKОМ ФЕБРУ А РА НА ВЕЛИKОЈ СЦЕ НИ

Питањаоположајучовекаисмислуживота

После чети ри 
деце ни је пау зе, 
један од нај по-
зна ти јих кома да 
слав ног фран-

цу ског писца, фило зо фа и нови-
на ра, нобе лов ца Албе ра Kамија 
„Kалигула”, уско ро ће поно-

во поста ти део 
редов ног драм-
ског репер то а-
ра Вели ке сце не. 
Нову постав ку 
режи ра Сне жа-
на Три шић која 
је наслов ну уло гу 
пове ри ла Иго-
ру Ђор ђе ви ћу, а 
пре ми је ра је пла-
ни ра на почет-

ком фебру а ра. У ансам блу су и 
Сена Ђоро вић, Милош Ђор ђе вић, 
Зоран Ћосић, Петар Божо вић, 
Вла дан Гајо вић...

„Један од нај стра шни јих и нај-
кон тра верз ни јих рим ских импе-
ра то ра Гај Јули је Цезар Гер ма-
ни кус ( 12 – 41. н.е.) у Kамијевој 

дра ми дово ди апсурд устрој ства 
све та до кра ја. Kалигула при зна-
је и при хва та логи ку апсур да као 
једи ну могу ћу и исти ни ту и не 
при ста је да је пот чи ни при зем ним 
инте ре сним потре ба ма  поли ти ке 
и дру штве них кон вен ци ја. Поли-
тич ки пре врат  у дра ми отва ра  
пита ња о поло жа ју чове ка и сми-
слу живо та,  о могућ но сти побу-
не,  пој му сло бо де,  зна ча ју висо ке 
умет но сти и кул ту ре у  кон цеп ти-
ма и огра ни че њи ма  савре ме ног 
све та”, каже у изја ви за „Позо ри-
шне нови не” реди тељ ка Три шић. 

Адап та ци ју тек ста ура дио је 
Милан Мар ко вић Mat this, сце-
но граф је Дар ко Недељ ко вић, а 
кости мо граф Мари на Вук са но вић 
Меде ни ца.

„Kалигула” је до сада само јед-
ном пре ми јер но изве ден у Народ-
ном позо ри шту у Бео гра ду – било 
је то 11. маја 1979. годи не у режи-
ји Петра Шар че ви ћа. У сце но-
гра фи ји Петра Паши ћа и кости-
ми ма Љиља не Орлић, игра ли су 
Мики Маној ло вић (Kалигула), 
Оли ве ра Мар ко вић (Цезо ни-

ја), Павле Мин чић (Хели кон), 
Михај ло Вик то ро вић (Kереа), 
Бог дан Диклић (Сци пи он), Пре-
драг Тасо вац (Сенек тус), Бра нко 
Јери нић (Песник)…

У књи зи „Драм ски прав ци 
XX века”, при зна ти срп ски писац 
и кри ти чар Сло бо дан Селе нић, 
изме ђу оста лог, је напи сао: „Нису 
ника кви пси хо ло шки раз ло зи 
дове ли Kамијевог Kалигулу до 
ста ња у  коме чини гро зо те, већ 
њего во фило зоф ско уве ре ње да 
је у овом апсурд ном све ту сва ки 
посту пак под је дан ко апсур дан – и 
онај који пошту је нор ме гра ђан-
ске ети ке, и онај који на уби ство 
гле да као на леги ти ман чин који 
не тра жи оправ да ње и раз ло ге”. 

М.Б.

Пре ми јер но сцен-
ско чита ње тек-
ста Сибил Берг 
„Аве ни ја Won-
der land“, у пре-

во ду и режи ји Иво не Шија ко-
вић, одр жа но је 4. новем 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 Бојан Кри-
во ка пић, Бра ни слав Тома ше вић 
и Алек сан дар Кец ман (Хор робо-
та), те Боја ну Бам бић и Деја ну 
Гај даш (Осо бе непо зна тог пола). 
„Аве ни ја Won der land“ je науч но 
фан та стич на дис то пи ја о све ту 
у коме су инте ли гент не маши не 
пре у зе ле власт, пот пу но реви ја-
ли зо ва ле и деху ма ни зо ва ле већ 
деху ма ни зо ва но и рија ли ти зо-
ва но чове чан ство, али се поне ки 
поје ди нац, ого љен и оне чо ве-
чен, тру ди да не изгу би оно мало 
душе која га на кра ју чини чове-
ком. 

Р.П.Н.

ЈОШ ЈЕД НА ПРЕ МИ ЈЕ РА 
У „РАДИ О НИ ЦИ“

„Авенија
Wonderland“
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ВЕЛИКА СЦЕНА                                                              СЦЕНА „РАША ПЛАОВИЋ“

Р Е П Е Р Т О А Р  З А                  Ј У Н  2 0 1 7 .

с е з о н а
2016/17.

ВЕЛИКА СЦЕНА                                                                            СЦЕНА „РАША ПЛАОВИЋ“

ДЕЦЕМБАР 2019.СЕЗОНА 2019/20.

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

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

15.12. ФРАГМЕНТИ НЕСПОКОЈА, по мотивима дела Фернанда Песое, 
извођење практичног дела докторског уметничког рада Ане Константиновић, 
сала на V спрату (20 часова)

САРАДЊА СА ФАКУЛТЕТОМ ДРАМСКИХ УМЕТНОСТИ 

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

ГОС ТОВАЊА 
11.12. ЛАБУДОВО ЈЕЗЕРО, балет Петра Иљича Чајковског - Чачак
12.12. ВАЖНО ЈЕ ЗВАТИ СЕ ЕРНЕСТ, комедија Оскара Вајлда - Ниш
16.12. ЖЕНСКИ ОРКЕСТАР, комедија Жана Ануја - Студентски град у Београду
18. и 19.12. БАЛКАНСКИ ШПИЈУН, драма Душана Ковачевића - Цанкаријев дом, 
Љубљана, Словенија
26.12. НА УРАНКУ / ПРВА ИЗВЕДЕНА СРПСКА ОПЕРА, опера Станислава 
Биничког, по либрету Бранислава Нушића - Пожаревац


