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ИЗДАЈЕ НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ У БЕОГРАДУ

Једна од најдуговечни
јих представа са актуел
ног драмског репертоара
Народног позоришта –
Нушићева „Госпођа мини

старка“, у режији Јагоша Марко
вића, са Радмилом Живковић у
насловној улози, ускоро путује у
Загреб. На Великој сцени Хрват
ског народног казалишта биће
изведена 19. јануара, а оно што
овај наступ, између осталог, чини
посебним,огледасеучињеницида
ће то, после 38 година, бити прво
гостовањеансамблаДрамеНарод
ног позоришта у том најзначајни
јемхрватскомтеатру.

Сдругестране,одлазакуглавни
град Републике Хрватске предста
вљаћеинаставакуспешнозапочете
сарадње која је започела недавно,
23.новембра,гостовањемХНKас
представом„Циганин,алинајљеп
ши“,потекстуKристианаНовака,
у режији Ивице Буљана, а која је
иницирана пролетос договором
о поновном успостављању веза
између две Куће који су постигли
управница Народног позоришта
ИванаВујић,интендантицаХНKа

Дубравка Вргоч и редитељ Буљан,
којијеидиректорДрамеХНKа.

Бићето164.извођењеовепопу
ларне Нушићеве комедије од пре
мијере, која је одржана 10. марта
2004. године, а загребачкој публи
ци,осимгоспођеЖивковић,пред
ставиће се и Гојко Балетић (Сима
Поповић), Олга Одановић (Дара),
Сања Марковић (Рака), Алексан
дар Срећковић (Чеда Урошевић),
Андреја Маричић (Др Нинковић),

Бранко Видаковић (Ујка Васа),
Добрила Стојнић (Тетка Сав
ка), Анђелка Миливојевић (Тет
ка Даца), Димитрије Илић (Пера
Kаленић),РадованМиљанић(Пан
та), Дејана М. Гајдаш (Соја), Пре
драгМилетић(Теча Јаков),Бојана

Бамбић(Анка),МиленаЂорђевић
(Учитељица енглеског), Душан
Матејић(ПераПисар)...

Неколико дана после преми
јере, угледни критичар Мухарем
Первић, у свом осврту у дневном
листу „Политика“, приметио је да
су се Марковић и Радмила Жив
ковић „упели из петних жила да
направепредставукојасенећегле
дати само данас, већ о којој ће се
причати“...

„Иутомесууспели...УНуши
ћевој комедији Јагош Марковић
је моћно разиграо сан, опсесију,
лудило власти, потребу и тежњу
да се изађе из своје тесне коже, да
себуденекоинешто....Неморау
Нушићевим комедијама само да
се брбља, може и да се ћути! И да
то буде комично. Све бриге овога
светасунаЖивкиномлицу...Овај
контраст оног доле, и оног горе,
животарења у беди, и министар
ског небеског царства, најречити
је је назначен снажном музичком
димензијомпредставе.Марковиће
ва‘Госпођаминистарка’непатиод
досадног савршенства, али је моћ
на,узбудљива,динамична,набијена

трагикомичном енергијом, мање
више, обједињена визијом света
између тврде и тешке реалности,
ижалостивихнапеватипа‘сруши
шеседивнисновимоји...’Радмила
Живковићћеостатиупамћенакао
министарка која је озбиљно, дра
матично чак, схватила Живкину
муку,ада,притом,Живкинуспон
и пад није лишила комичности
вишегреда,комичностикојаизра
стаизопсежненемоћидасенешто
стварноитрајноусеби,иокосебе,
промени... Представа за причу,
коментаре,задугилеппозоришни
живот,надамсе“,написаоје,између
осталог,господинПервић.

Био је, наравно, у праву. Ова
вишеструко награђивана предста
ва и даље се игра на карту више,
а у претходних, скоро, 16 година,
„Госпођуминистарку“јенаматич
ној сцени и гостовањима у земљи
и иностранству видело више од
82.000гледалаца.

Драматург је био Јован Ћири
лов,сценографију јеурадиоБорис
Максимовић, а костиме Божана
Јовановић.

М.Б.

Послед њи пут Народ
но позо ри ште госто

ва ло је у загре бач ком ХНK 
сре ди ном маја 1982. годи не 
с кома дом Kлода Вер мо ре
ла „Лењин, Ста љин, Троц
ки“, у режи ји Нико ле Јеф
ти ћа. 

НУШИ ЋЕ ВА „ГОСПО ЂА МИНИСТАРKА“, СА РАД МИ ЛОМ ЖИВKОВИЋ У НАСЛОВ НОЈ УЛО ЗИ, 19. ЈАНУ А РА
НА СЦЕ НИ НАЈ ЗНА ЧА НИ ЈЕГ ХРВАТСKОГ ТЕА ТРА



2 ПОЗОРИШНЕ НОВИНЕ ДЕЦЕМБАР 2019.

Признати  дра
матург Молина
Удовички Фотез,
после нешто
више од шест и

погодина,поновојеначелуДраме
Народног позоришта у Београду.
Натувеомаодговорнуизахтевну
функцију, именована је недавно,
1. новембра, одлуком управнице
Иване Вујић. На почетку разгово
раза„Позоришненовине“кажеда
је са „осећањем радости“ прихва
тила позив да још једном буде на
том месту, на којем су некад била
многа значајна имена српске кул
турепопутМиланаПредића,Бран
ка Гавеле, Раше Плаовића, Јована
Поповића, Велибора Глигорића,
Велимира Лукића, Виде Огњено
вић,РадомираПутника...

– Верујем да је увек могуће да
се ради са радошћу, јер знам да у
позоришту постоји веома мно
гокреативнихљуди,несамооних
којисудеонашегансамблаитеа
тра,већисталнихсарадникакуће.
Уколико нам креативност, одно
сно заједничко стварање добрих
представабудеоноштосвижели
мо и намеравамо, онда, заиста,
мислимдапостојесвешанседарад
представљарадост.Тонезначида
нећебитимукеипроблема,усми
слу„копања“посеби,тексту...Али,
на крају, позитиван резултат је, у
суштини, оно што бих волела да
радујесвекојиовдестварајупозо
ришнепредставе.

zz Даz биz дошлиz доz успеzшнихz
резулzтаzта,z неоzпzходzноz јеz даz сеz
креzнеzодzреперzтоzаzра...
Наравно да сваки национал

ни театар који је, суштински и у
духовномсмислу,одговорансвоме
народу,морадаимарепертоаркоји
је, условно речено, класичан. Али,
ту се сад поставља питање шта је
класика?Дакле,речјеосвимоним
добрим текстовима, од античких
трагедија и комедија, па до данас.
До, рецимо, Милене Марковић
за коју морам да кажем да сам се
веомаобрадовалаштојесвојнови
комад („Ливада пуна таме“ оп.а)
донелабашуНароднопозориште
иштосмо,натајначин,успостави
ли сарадњу са њом. Дакле, репер
тоарнашекућетребалобидачине
озбиљни драмски текстови сваког
времена. У том смислу, хоћу да
кажем да је веома важно да се са
сцене Народног позоришта чује
мудрамисао.

zz Хоћеz лиz драмzскиz реперzтоzарz
битиzкреzиzранzискљуzчиzвоzпре
маz могућzноzстиzмаz сопzствеzногz
ансамzбла,zилиzћеzонzбитиzотво
ренzиzзаzгостуzјуzћеzглумzце?
Ансамблморадасенегујеида

се на њега обраћа пажња. Јер, на
пример, ако планирате да за две
године играте „Хамлета“, ви већ
сада морате да знате који глумац
или глумци су способни за такву
улогуионда јенеопходноидаих
негујете у том правцу. Драгоце
ни сарадници, у послу уметничке

бриге о ансамблу, свакако ће ми
битидраматурзииредитељинаше
куће.Садругестране,сматрамда
је неопходно да будемо отворени
и за све добре глумце, пре свега у
Београду,јерјетонајједноставније,
али,наравно,иуСрбијиирегиону.
„Наш“ Никола Ристановски, који
већвишеоддеценијеиграуНарод
ном позоришту, је свакако прави
примердајетаквасарадњамогућа.
Kадаговоримооансамблу,тусмо,
датакокажем,најтањисамладим
људима.Морамодасеотворимоза
њих.Немислимдасумладиљуди
нашабудућност,већсматрамдасу
онинашасадашњост.Учимоими
одњих,несамоониоднас.„Није
важно колико ко има година, већ
коликојекопаметан“,речеСократ
пре више од две хиљаде годи
на.Истинада јенастрадаозбогте
реченице,алиданассу,ипак,друга
времена.

zz Уzсталzномzансамzблуzје,zтреzнут
но,z шездеzсетz двоzјеz глуzмаzца.z Уz
последzњихz петz годиzна,z њихz
дваzдеzсетz осмоzроz нијеz имаzлоz
преzмиzјеzруzуzматичzномzтеаzтру.z
Даz лиz ћеz се,z вашимz долаzском,z
отвоzриzтиz већиz проzсторz заz
њих?
Наравно да хоће. Kада сам

завршилапретходнимандат,утом
тренутку, само троје, четворо глу
маца није имало улогу на нашој
сцени.Заистабихволела,ипотру
дићуседатакоибуде,даштовише
наших глумаца буде ангажовано

и да нико не буде запостављен. У
разним генерацијама имамо  чла
новенашегансамблакојисуупуној
стваралачкојзрелостиитојесва
какоразлогда сеодређенинасло
ви стављају на репертоар управо
збогњих. Такође, јакојезначајно
дасенарепертоарнестављаније
дан комад за који немамо глумца
у ансамблу који би у њему могао
да одигра главну улогу. Веома је
тешко обећати да ће свако доби
типремијеру,јернашимандатису
краткидабииспунилисвеоношто
бисмохтели,алидаћуотомеводи
тирачуна,тосвакакохоћу.

zz Проzлеzтосz јеz Народzноz позоzри
штеzдобиzлоzсвоzјуzтреzћуzсцеzну,z
назваzнуz „Радиzоzниzца“.z Даz лиz
имаzтеz уz плаzнуz иz постаzвљаzњеz
некихzдрамzскихzкомаzдаzнаzњојz
илиzћеzонаzиzдаљеzбитиz„само“z
проzсторz заz читаzњеz драмzскихz
текzстоzва?
Полако,видећемо.Имавреме

на. Недавно је на тој сцени наша
првакиња Душанка Стојановић
Глидпремијерноизвеласвојаутор
ски пројекат који је мени веома
занимљив.Волелабих,наравно,да

Драма што више користи ту сце
ну.Мислимдасу, за сада,ичита
њатихновихтекстованештошто
је, напросто, драгоцено да се чује.
Јер,једанјеосећајкадасамичита
тенекитекст,апотпунодругачији
кадаоноживикрозглумачкуречи
заједничкослушање.

zz Kакоz данас,z саz овеz дисzтанzце,z
глеzдаzтеzнаzпериzодzодzјунаz2011.z
доz фебруzаzраz 2013.z годиzне,z
токомz којегz сте,z такоzђе,z билиz
дирекzторzкаzДраzме?
Остаомијеулепомсећању,али

биојепреткратак.Премијерапред
ставе„ХенриШести“,уГлобтеатру
уЛондону,свакакоједогађајбитан
заисторијунашекуће.Уодносуна
тајпериод,данасједрукчијеусми
слудасепозориште,откадјеИвана
Вујићначелукуће,увеликојмери
отворилопремаЕвропиисвету.То
је изузетно значајно. Да бисмо се
направиначин„измерили“сасве
том,асвакакосмодеоњега,мора
моштоширедагледамонатајсвет
какоби,измеђуосталог,ивидели
гдејенашеправоместонаглобал
номнивоу.Тоотварањепремасве
тујенештоштосе,заиста,дугоније
догодилоуНародномпозориштуи
сигурнасамдаћетобитиодвелике
уметничкекористизасватринаша
ансамбла.

zz Уzтомzсмиzслу,zкадzвећzприzчаzмоz
оzмеђуzнаzродzнојzсарадzњи,zовихz
данаzуzНародzномzпозоzриzштуzјеz
бораzвиzлаzделеzгаzциzјаzизzТеаzтраz
„Бреzмен“...
Да, реч је о мањинској копро

дукцијисатимнемачкимпозори
штем.Тојепројекаткојијепочела
мојапретходницаТањаШљивар,а
којисамјасарадошћуприхватила.
Договорилисмоседарадимопред
ставу„Животисудбина“,којуће,по
историјскомромануВасилијаГро
смана, режирати Армин Петрас.
Он ће ускоро, од 29. фебруара до
2. марта, поново доћи у Народно
позориштедабинаправиоаудици
јузачлановенашегансамбла.Двоје
глумаца који буду изабрани, наћи
ћесеуподелизаовајкомадчијаје
премијера планирана за октобар
2020. године у Бремену, а након
тога, биће одржана и у Београду.
Петрасјеизузетнозначајаневроп
скиредитељ,тачнијесвестрантеа
тарски стваралац, и мислим да је
велики део нашег ансамбла спре
манзаредитељетаквогреномеаи
угледа.Такође,додалабих,дапла
нирамо да наредну сезону, дакле
2020,отворимосагостујућомпред
ставом париског Театра де ла Вил
„MarySaidWhatSheSaid“,урежи
јиРобертаВилсона,који је главну
улогуповериославнојфранцуској
глумициИзабелИпер.

МикојанБезбрадица

ИНТЕР ВЈУ | МОЛИ НА УДО ВИЧ КИ ФОТЕЗ, В.Д. ДИРЕК ТОР КЕ ДРА МЕ НАРОД НОГ ПОЗО РИ ШТА У БЕО ГРА ДУ

Важно је да се са сце не чује мудра мисао

Из прет ход ног ман да
та госпо ђе Удо вич

ки Фотез, на акту ел ном 
репер то а ру нала зе се пред
ста ве „Хен ри Шести“, 
„Зли дуси“, „Жен ски орке
стар“, „Важно је зва ти се 
Ернест“ и „Неспо ра зум“. 
Наша саго вор ни ца каже 
да јој је посеб но дра го што 
се и даље игра Kамијев 
„Неспо ра зум“ за који су 
мно ги сум ња ли да неће 
има ти више од неко ли ко 
изво ђе ња. „Пре ми је ра је 
била почет ком децем бра 
2011. годи не, и од тада је 
оди гран око шезде се так 
пута. Инте ре сант но је да 
ће се прва пред ста ва, за 
коју сам пот пи са ла поде лу 
у новом ман да ту, тако
ђе, ради ти по Kамијевом 
тек сту. Реч је о ‘Kалигули’ 
и без обзи ра што је она из 
прет ход но пред ло же ног 
репер то ра Тање Шљи вар, 
и сама бих је, са реди тељ
ком Сне жа ном Три шић 
и Иго ром Ђор ђе ви ћем у 
наслов ној уло зи, увр сти ла 
у репер то ар. Те ситу а ци
је, у које Kами ста вља сво
је лико ве, изу зет но коре
спон ди ра ју са дана шњим 
вре ме ном и све том у коме 
живи мо и веру јем да ће оне 
бити вео ма инспи ра тив
не за ства ра о це ове пред
ста ве“.
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Након две и по
године од пре
мијере представе
„Ричард Трећи“, у
којој и даље мае

стрално тумачи насловну улогу,
првакДрамеИгорЂорђевићових
дана са редитељком Снежаном
Тришић и моћном глумачком
екипом,интензивноспрема још
једног сценског јунака –
такође, насловног и
сличногпокаракте
ру, окрутног и бес
крупулозног. Реч је
о Kалигули, наста
лом из пера слав
ногфранцускогнобеловцаАлбера
Kамија, а премијера је планирана
за 1. фебруар на Великој сцени. У
разговору за „Позоришне нови
не“Ђорђевићкажедаовајкомад,
написан 1944. године, који слика
искушењеидрамуједногдруштва
предатог неограниченој власти
појединца, и те како кореспонди
ранасаданашњимвременом.

„Kамијезаовупричуузеовла
дара античког Рима  Kалигулу,
којијепобројугодинамногоуда
љенији од тренутка када је дра
ма настајала и од овог када је ми
постављамо.Итаконамтајвелики
писацпоручуједасечовекмалои
споромењаиеволуира“.

zzДруzгимz
р е ч и 
ма,z тоz

знаzчи...
... да

су егзи
стенци

јална

питања човекова вазда иста, без
обзиранатодалипредсобомима
те ноутбук, писаћу машину или
перо и мастило. Kажу да је Kами
правипредставниктеатраапсурда.
Ово време, по апсурдности наше
ситуације, превазилази чак и тај
камијевски апсурд. Покажите ми
данас једног искреног, мислећег
човека који се не може сложити
саконстатацијомдајеврлинаста
вљенанастубсрама,адапороки
лаж царују. Дакле, једна страшна
наопакост у којој ни побуна нема
никакавогсмисланипоенте.

zz Полаzзеzћиz одz готоzвихz шемаz
своzјеz филоzзоzфиzјеz апсур

да,z Kамиz јеz уz „Kалигули”z (наz
латинzскомz z војzничzкаz чизма)z
маеzстралzноz разzвиоz једанz низz
есеzјиzстичzкихz темаz иz вариzја
циzјаz оz снаzлаzжеzњуz човеzкаz уz
апсурдzнимz услоzвиzмаz живоzта,z
оz његоzвомz приzхваzтаzњуz илиz
одбиzјаzњуz даz логиzциz апсурzдаz
потzчиzниzсвојzсубјекzтивzниzсветz
вереz иz акциzје.z Даz лиz иz данасz
Kамијевz насловzниz јунак,z когаz
суz назиzваzлиz лудимz царем,z иz
даљеz гази,z онаzко,z поz свом,z
окрутzноzиzнемиzлоzсрдzно?
Онајкојиненалазисмирењана

овомесветууколикосенепостиг
не нешто немогуће, мора да буде
немилосрдан.Тапотребазанемо

гућим јеу стваритражењеправог
одговораисмисласвегаштозове
моживотчовеков.Затоживерели
гије, аоникојиневерујууБогаи
Богове, али ни у човека и његову
честитостиморалност,даклениу
љубавниуприроду,ниууметност
постајуKалигуле.Ми,каонарод,и
текакостојимонатимлутањима,
имамо дубоку везу са том потре

бомраскидасареалношћуизане
сеност према немогућем... Његош
нам још даје стих „нека буде што
битинеможе”...Тапотребаједубо
ко у свима нама. Али, кад човек,
каоKалигула,имазачуђујућумоћи
тупотребу,великежртвесунеми
новне.

zz Послеz Ричарzдаz Треzћег,z реди
тељzкаz Триzшићz уz веоzмаz крат

комz вреzменzскомz периzоzду,z
поноzвоz вамz јеz укаzзаzлаz пове
реzњеz даz наz Велиzкојz сцеzниz
дочаzраzтеz јошz једzногz велиzкогz
драмzскогz злиzковzца.z Kоликоz
је,zуzзанатzскомzсмиzслу,zизаzзов
но,z алиz иz тешко,z преzтвоzриzтиz
њихоzвеz речеzниzцеz уz емоzциzје,z уz
говорzиzпоиzграzваzтиzсеzсаzњимаz
физичzкиzиzмисаzоzно?z

Волим да
радим са Сне
жом. Она уме
да ме заин
спирише, а и
мученасслич
на питања.
И, да будем
искрен, не
сећам се себе
овако узбу
ђеног пред
некимглумач
ким задатком

као што сам сад пред Kалигулом.
Велика је ствар кад се добије ова
кавзадатак,дасеигратаковелика
литератураисценскиартикулишу
оваквапитања.Тосујединаважна
питања,питањасвихпитања.Она
надилазепсихологијуједногсуро
вог владара и баве се човеком у
свој његовој патњи живљења и
умирања.

МикојанБезбрадица

РАЗ ГО ВОР С ПОВО ДОМ | ИГОР ЂОР ЂЕ ВИЋ, KАЛИГУЛА У ИСТО И МЕ НОЈ ДРА МИ АЛБЕ РА KАМИЈА

Врли на је на сту бу сра ма, цару ју порок и лаж

У поде ли су и Сена Ђоро
вић (Цезо ни ја), Милош 

Ђор ђе вић (Хели кон), Бојан 
Жиро вић (Хере ја), Нема
ња Ста ма то вић (Сци
пи он), Петар Божо вић 
(Мере ја), Дими три је Илић 
(Сенект), Вла дан Гајо

вић (Окта ви је), Зоран 
Ћосић (Лепид), Бојан 

Kривокапић (Муци
је) и Сања Мар
ко вић (Муци је ва 
жена).

акон две и по
године од пре
мијере представе
„Ричард Трећи“, у
којој и даље мае

стрално тумачи насловну улогу,
првакДрамеИгорЂорђевићових
дана са редитељком Снежаном
Тришић и моћном глумачком
екипом,интензивноспрема још
једног сценског јунака –
такође, насловног и

zДруzгимz
р е ч и 
ма,z тоz

знаzчи...
... да

су егзи
стенци

јална

Врли на је на сту бу сра ма, цару ју порок и лаж

У поде ли су и Сена ЂороУ поде ли су и Сена ЂороУ вић (Цезо ни ја), Милош У вић (Цезо ни ја), Милош У 
Ђор ђе вић (Хели кон), Бојан 
Жиро вић (Хере ја), Нема
ња Ста ма то вић (Сци
пи он), Петар Божо вић 
(Мере ја), Дими три је Илић 
(Сенект), Вла дан Гајо

вић (Окта ви је), Зоран 
Ћосић (Лепид), Бојан 

Kривокапић (Муци
је) и Сања Мар
ко вић (Муци је ва 
жена).

Народно позори
ште спрема амби
циозанпрограмза
2020. годинуу сва
трисектора–Дра

ми,ОперииБалету,аузновепро
дукције, најавило је међу гостима
некеодзвездасветскесцене,попут
глумице Изабел Ипер, али и соп
ствена гостовања по региону и у
свету.

Натрадиционалномновогоди
шњемкоктелузановинаре,управ
ница Ивана Вујић казала је да је у
2019. години освојено 40 награда,
одигране су 524 представе које је

видело око 200.000 гледалаца и
скренулапажњуда јето101пред
стававишеуодносунаистипериод
прошлегодине.

Од нових драмских наслова, у
плану су „Вуци и овце“ Николаја
ОстровскогурежијиЕгонаСавина,
Чеховљев „Галеб“ (Јагош Марко
вић),Толстојев„Ратимир“(Борис
Лијешевић), „Позоришне илузије“
Пјера Kорнеја (Никола Завишић),
„Мадам Бовари“ Гистава Флобера
(Тања Мандић Ригонат), „Учите
љица“потекстуиурежијиСини
ше Kовачевића... Стигао је и нај
новији комад нобеловца Петера

Хандкеа „Још увек олуја“, очекује
се и наручени текст од Милована
ВитезовићаоСветомСави...

На Сцени „Раша Плаовић“, у
копродукцији са Kултурним цен
тром Београда, за 22. фебруар
најављена је премијера „Ноћног
дневника“,ауторскогпројектаЈана
Фабра у извођењу првака Драме
СлободанаБештића.

Велики јубилеј – 100 годи
на Опере НП биће обележен 11.
фебруара Пучинијевом „Мадам
Батерфлај“.

Упланусуопере„KнезИгор“и
„KапулетииМонтеки“,арадићесе
иоперезадецу.

Kадајеречоплановимаансам
блаБалета,засадајеизвеснодаће
током 2020. године бити изведене
две премијере  „Микеланђело“ и
„Охридскалегенда“.

„Свештосмонајавилиизиску
је одређена финансијска средства.
Мићемопробатидаихпронађемо.
Овојевеликиивеомаамбициозан
план,алимисмовеликакућа.Сма
трамдавеликирадморабитинаша
основнакарактеристика“,казалаје
ИванаВујић.

Р.П.Н.

ОДР ЖАН ТРАДИЦИОНАЛНИ НОВО ГО ДИ ШЊИ КОК ТЕЛ ЗА НОВИ НА РЕ

Амби ци о зни пла но ви
НОВО ГО ДИ ШЊИ ОПЕР СКИ
ГАЛА КОН ЦЕРТ 13. ЈАНУ А РА

Традиционални новогодишњи Гала концерт првака, соли
ста, Оркестра и Хора Опере Народног позоришта у Бео

граду, биће одржан у понеде
љак13. јануарау20часова.На
репертоару ће бити популарне
арије, дуети, хорске нумере...
избогатихопусанајвећихсвет
ских композитора, под дир
гентским управама Зорице
МитевВојновић,ЂорђаПавло
вића, Ане Зоране Брајовић,
Ђорђа Станковића... Режија је
поверенаИваниДрагутиновић
Маричић. Новогодишњи Гала
концерт одржава се сваког 13.
јануараод1993.године.

Р.П.Н.

ПРЕ МИ ЈЕР НО СЦЕН СКО ЧИТА ЊЕ ДВА 
ТЕК СТА ГОРА НА ФЕР ЧЕ ЦА 28. ЈАНУ А РА У 
„РАДИ О НИ ЦИ“

Премијерно сценско читање два
текстазагребачкогписцаГорана

Ферчеца,урежијиБојанаЂорђева,бићеодржано28.јануараод
19часовау„Радионици“,новомсценскомпросторуНародног
позоришта (Гундулићев венац 50). Реч је о два кратка текста
„Либретонамијењенрадницимауосвајањунапуштенихинду
стријских постројења“ (2015) и „Свака плава радничка блуза
валјекојиразбијастијенукапитализма“(2016)којичинедруги
итрећидео„Трилогијеорадницима“.

Р.П.Н.



4 ПОЗОРИШНЕ НОВИНЕ ДЕЦЕМБАР 2019.

Чувеним Пучини
јевим хероинама
Мими („Боеми“),
ЋоЋоСан(„Мадам
Батерфлај“)иТоски

(„Тоска“),којевећгодинамавеома
успешно пева, првакиња и дирек
торкаОпереНародногпозоришта
Јасмина Трумбеташ Петровић,
ускоро ће придружити и Манон
Леско.Поддиригентскомуправом
СтефанаРоманијаиурежијиПјера
ФранческаМаестринија,представа
ће премијерно бити изведена 26.
фебруаранаВеликојсценинацио
налногтеатраитриданакасније,на
сценикопродукцијскогпартнера
земунскогМадленианума.

„Манон Леско је свакако једна
од омиљених улога сваког спин
то–драмског сопрана, јер обилује
предивним мелодијама, али веома
тешким аријама и дуетима“, каже
госпођа Трумбеташ Петровић у
разговору за „Позоришне нови
не“ и додаје: „По роману, радња
се дешава у време Луја XV када је
било, како кажу, пуно скандала
и разврата, али је Пучини причу
сместиоуАмерику.Тада,такозва
некуртизанебилесуамбициозне
жене које су користиле завођење
каосредстводадобијуштахоће.То
сеувекрадилоибилојеувек,паи
сада.Јединосурелигијаидруштво
такве везе критиковали и негира
лидасутеженеуспутволелекаои
свидруги.Наосновупричеможесе
закључитидајесамаоперапрепу
настрастииемоцијадвојељубав
никакојаувеликојмеринадмашује
страстизмеђуТоскеиКаварадоси
ја.Тустрастиљубавтребадонети
гласом и различита расположења
изразити кроз емоцију у музичкој
динамици и сценском изразу која
битребалодадопредосвакоггле
даоцаислушаоца.Улогајетешкаи
МаријаКалассенијеусудилада је
певанасцени,иакојеснимилацелу
оперу“.

zz Пучиzниzјеzовимzделомzпокаzзаоz
посебzнуz осеzтљиzвостz заz обли
коzваzњеz ликаz жене,z дубоzкоz јеz
ураzњаоz уz њенуz псиzхоzлоzгиzјуz иz
осеzћаоz њенуz сталzноz приzсутzнуz
исконzскуzтежњуzдаzсеzжртвуzјеz
уz имеz преzдаzнеz љубаzви.z z Kакоz
ћетеz виz „облиzкоzваzти“z своzјуz
Манон?
Пучинијеувећинисвојихопе

ра познат као композитор траги
чар...Манонтребадабуде синте
засвихљубавинасцени.Свесмо
миженебилевољенеипреварене,
саискуствомилибез,свакаоднас
јепоказиваластрастнасвојначин,
гореланасцениисвојимгласоми
емоцијомизазивалауздахеиузбу
ђењеупублици.

zz Мноzгиz музичzкиz теоzреzтиzчаzриz

су,zинаzче,zсклоzниzтврдzњаzма,zдаz
јеz Манонz Лескоz дефиzниzтивzноz
билаz женаz испредz свогz вреzме
на.z z Даz лиz стеz уz некимz њенимz
осоzбиzнаzмаzпреzпоzзнаzлиzсебе?
 Све велике хероине су биле

испред свог времена, јер дубина и
ширинанисуникадабиленитиће
бити свакидашњица. Својим иде
јама, ставом, понашањем, досто
јанственошћу, отменошћу издва
јале су се и издвајаће се увек. И у
савременомживотуиматехероине
којеидуиспредииздвајајусе.Такве
женепадајууочиипостајупредмет
оговарањаисплетки,јерсуустању
да себи дозволедачинеоношто
обичнежененисуустању.Њимасе
завидиионепостајужртвеинтрига.
Онесупоноснејерсунезависнеи
успешне.Могуслободнодакажем
да припадам баш тој врсти жена
којесуспремненаризикеикојесу
храбредаподнесутеретсавременог
друштва.ИВиолетаВалеријебила
исто храбра. Манон Леско је жена
која се не стиди свога порока, она
нијекуртизанауправомсмислуте
речи.Куртизанеидрољенисуисто.
Куртизанесуинтелигентне,обично
образованеиу15.векууВенецији
сусамоонеималеприступобразо
вању,библиотекамаијавномживо

ту. Манон искрено воли, постаје
љубавница имућних, али свакако
најфаталнија за Де Гријеа кога је
опчинилапотпуно.

zz Пучиzниzнамzуzовојzопеzриzпри
каzзуzјеz женуz којаz имаz све,z алиz
тоzгубиzјерzнијеzспоzсобzнаzдаzсеz
држиz билоz чега.z Сличzноz њој,z
славzниz итаzлиzјанzскиz комzпоzзи
торz иz самz јеz такоz живеоz и,z неz

једzномz уz живоzту,z иденzтиzфи
коzваоz сеz саz своzјимz јунаzциzма.z
Дешаzваzлиzсеzиzвамаzдаzсеzиден
тиzфиzкуzјеzтеz саz ликоzвиzмаz којеz
тумаzчиzтеzнаzсцеzни?
Много пута сам помислила

какобибилолеподасамсероди
ла у то, неко друго време, када су
опере стваране. Облачећи кости
меизепохезамногеулогекојесам
певала, осећала сам се као херои
наиз добаживотанадворовима.
Међутим, тај спољњи сјај скривао
је у себи велике људске трагедије,
штосамвећвеомачестодоживела
певајућиразличитеулогенасцени.
Мојаидентификацијасаликовима
изоператрајесамооноликоколи
ко траје оперска представа. Иако
самусветухероинечијиликтума
чимипевам,чимсеспустизавеса
ипроломисеаплаузпублике,вра
ћате сеу стварност. Још једнабај
ка и бег од овоземаљског света је
завршен,сутра јенекиновидани
животидедаље.

zz Овоz ће,z послеz опеzреz Стаzни
слаzваz Биничzкогz „Наz уранzку“,z
битиz друzгаz преzмиzјерzнаz пред
стаzваzуzслаzвљеzничzкојzсезоzни,zуz
којојzОпеzраzНародzногzпозоzри
штаz проzслаzвљаz стоz годиzнаz одz
осниzваzња.zKаквиzсуzплаzноzви,zуz
наредzномzпериzоzду,zкадаzјеzречz
оzновимzнаслоzвиzма?
Каоштосезна,уовојгодинисе

завршава прослава 150 година од
оснивања Народног позоришта у
оквирукојесмоималииКоњови
ћеву „Коштану“ која је доживела
великиуспех,атакођеи„Уранак“,
чиме смо вратили домаћу оперу
на сцену и тиме показали велико
поштовањепреманашојмузичкој
баштини и нашим домаћим ком
позиторима.Усусретпрослави100
годинаОпереНародногпозоришта
чекајунасновепремијереиобнове
којесутакођевезанезајубилеје,па
ћемотакообновити„МадамБатер
флај“ са којом је Опера започела
своју делатност још 11. фебруара
1920 године. С обзиром да смо у
припремамазапредстојећупреми
јеру„МанонЛеско“којаћеседеси
тибашумесецутогјубилеја,тачни
је26.фебруаранасцениНародног
позориштаи29.фебруаранасцени
Мадленианума, ова премијера ће
свакакообележититајвеликијуби
леј.Међутим,настављамопрославу
исадругимпредставамаиконцер
тима.Поштоодавно,сем„Оњеги
на“,немамонасценирускуоперу,
планиран је „Кнез Игор“ у част
јубилеја 130 година од прве пред
ставе,каои„КапулетииМонтеки“,
120годинаодпрвепредставе...

zz Већ,z нештоz вишеz од,z годи
нуz данаz налаzзиzтеz сеz наz челуz
Опеzреz Народzногz позоzриzшта.z

Претzпоzстаzвљамzдаzтаzфункzци
ја,zузzвашеzосновzноzзаниzмаzњеz
–z прваzкиzњаz Опеzре,z изиzску
јеz поприzлиzчанz напор,z велиzкаz
одриzцаzња...z
Морампризнатидајезаједног

оперског певача који даје цео свој
животзапевањеипритомеуноси
велике емоције током свог певач
ког стажа, посао директора Опе
ревеоматежаккадасеимаувиду
данекерелације,којесусистемске
природе,већгодинаманисуреше
не,анакојечовекнеможедареа
гуједругачије,негоемотивно.Зато,
већдругусезонудабихиспратила
свеоноштоседешава,билодасу
то проблеми уметничке врсте или
проблемиусловарада,чаконинај
баналнији, свакодневни  хладно,
топло, јакоилилошесветло,загу

шљивост, сујетност, дописи, пре
писи... остајем у позоришту и по
12 сати. Дежурам на представама,
морам да будем увек при телефо
нуидоступна,приватанживотне
постоји,апритом,каопрвакОпе
ре, морам да одржавам и своју
певачкукондицијуивежбам.Вео
мачесто,збогнекихнеочекиваних
ситуација, нервни систем постаје
оптерећен новонасталим општим
или индивидуалним проблемима,
тенијеустањудасевратиунор
малностањерадостикојејепотреб
нозапевање.Но, с обзиромда се
све учи у животу, моје васпитање
и храброст, искреност и достојан
ственост чине да из свега што ми
седешаваизлазимсамојошјачаи
боља,асвојупозитивностишири
нупреносиминацеоансамбл.Тру
димседаувекбудемузсвојеколеге
изаједносањимасеизборимзасве
оноштонамнедостајекакобинор
малнофункционисалиикакобис
моималидобрепредставе.

МикојанБезбрадица

ИНТЕР ВЈУ | ПРВА КИ ЊА И ДИРЕК ТОР КА ОПЕ РЕ ЈАСМИ НА ТРУМ БЕ ТАШ ПЕТРО ВИЋ, ПОВО ДОМ ПРЕ МИ ЈЕ РЕ „МАНОН ЛЕСКО“

Вели ке херо и не су увек испред свог вре ме на

Наша саго вор ни ца оце
њу је да су Пучи ни је ве 

емо ци је, које је он изра
жа вао кроз музи ку, део
ни це писа не за пева че и 
орке стар ску пар ти ту ру, 
„дубо ке, са мно го фили гран
ских нијан си. Он сво јим 
зна лач ким писа њем и пре
фи ње но шћу у умет нич ком 
и музич ком изра зу често 
дово ди до суза, јер иза зи
ва дубо ке емо ци је. Његов 
музич ки укус је истан чан 
јер хар мо ни ја ма у музич
ким део ни ца ма и фра за
ма моћ но под цр та ва и бол 
и тугу, и радост и смрт, 
и тра гич ност и љубав и 
мржњу“.

Има ју ћи у виду да у 
про те клом пери о ду 

ансамбл Опе ре није имао 
пуно госто ва ња све до ци 
смо да посто ји све веће 
инте ре со ва ње за Опе ру у 
нашим гра до ви ма у Срби
ји. Кошта на је госто ва
ла у Вра њу, Аида у Чач ку, 
Ура нак иде у Пожа ре вац. 
Успо ста вље на је сарад ња 
са земља ма у реги о ну, па 
се пла ни ра госто ва ње на 
фести ва ли ма Охрид ско 
лето, Пул ском фести ва лу, 
Сплит ском љету... Успо
ста вље на је сарад ња са 
Алжи ром, а већ иду ће годи
не пла ни ра се госто ва ње у 
Коре ји, Немач кој, Ита ли
ји и Бугар ској“, откри ва 
дирек то рка Опе ре. 
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Средином протекле
седмице, управ
ница Народног
позоришта у Бео
граду Ивана Вујић

потписала је још два Споразума
о сарадњи са значајним позо
ришним кућама из Словеније и
Аустрије.

Првојетоучинила16.децем
бра, током боравка у Марибору,
гдејезаједносаДаниломРошке
ром, директором СНГа, озва
ничила сарадњу са тим театром,
највећомјавномкултурномуста
новом у Словенији, која у свом

саставуимаДраму,Оперу,Балет
иСимфонијскиоркестар.

Уговоромјепредвиђенопро
ширењеиунапређењеуметничке

сарадње две
Куће на осно
ву заједнич
ких интереса.
На тај начин,
биће омогу
ћени најбо
љи услови за
међународну
п о з о р и ш н у
и уметничку
сарадњу која
подра зу мева
размену пред
става, аутора,
уметника и
других струч

њака, заједничку копродукци
ју представа као и друге облике
сарадње који су од интереса за
обапозоришта.

Овиусловиважи
ће и када је реч о
сарадњи са Градским
позориштем Клаген
фурт, а коју су Ива
на Вујић и Флоријан
Шулцозваничили17.
децембра. Театар је
основан1737.године,
а у сали, капацитета
750 места, изводе се
драмске представе,
опере, балети,  мју
зикли... Сваке сезоне
Градско позориште
Kлагенфурт прикаже
вишеод200предста
ва.

Р.П.Н.

САРАД ЊА СА СНГ МАРИ БОР И ГРАД СКИМ ПОЗО РИ ШТЕМ КЛА ГЕН ФУРТ

Нови европ ски парт не ри
ПЛА КЕ ТА НАРОД НОМ ПОЗО РИ ШТУ ЗА 
ИЗУ ЗЕ ТАН ДОПРИ НОС У КУЛ ТУ РИ У 
2019. ГОДИ НИ

Народно позориште у
Београду добитник је

Плакете за изузетан допри
нос култури у 2019. години,
коју, у продукцији Агенције
„Фабрика“, додељује струч
ни жири покрета „Фабрика
добреенергије“,састављенод
22угледнеличностиизсвета
културе, уметности, спорта
иекономије.Насвечаностиодржаној12.децембранаВели
којсцени,признањејеизрукудиректоркеФондације„Сергеј
Полуњин“ Зрнке Мишковић примила управница Народног
позориштауБеоградуИванаВујић.„Бескрајносамзахвална
наовомпризнању.Мислимдасадаживимоувременузајед
нуозбиљнуреченицу.Онагласи:‘Немогућејесамопоследњи
ступањмогућег’.Утоимеживели!“поручилајеИванаВујић,
поздрављенаснажнимаплаузомпублике.Церемонијауруче
ња уприличена је у оквиру манифестације „Изузетне лично
сти2019“,којујеАгенција„Фабрика“организовалаосмипут
заредом.

Р.П.Н.

ОВА ЦИ ЈЕ „ШПИ ЈУ НУ“ У ЉУБЉА НИ

Представа „Балкански шпијун“, по тексту Душана Кова
чевића,урежијиидраматургијиТатјанеМандићРиго

нат,одигранаје18.и19.децембрасвеликимуспехомнагосто
вању у Цанкарјевом дому у
Љубљани,аодушевљенапубли
ка,обевечери,упрепунојЛин
хартовој дворани, испратила је
овацијама глумачки ансамбл.
Овогостовање,измеђуосталог,
остаћеупамћеноипотомешто
јетобиопрвинаступНародног
позоришта у овом познатом
словеначком културноконгре
сном центру после три деце
није. Улоге су остварили Љубомир Бандовић (Илија Чворо
вић),НелаМихаиловић(Даница),ДушанкаГлидСтојановић
(Ђура), Катарина Марковић (Соња), Милутин Милошевић
(Подстанар) и Вања Милачић (Радиоспикерка). У фокусу
новеверзијечувенеKовачевићеведраме,премијерноизведене
1.октобрапрошлегодине,налазисетемадруштвенепарано
је, медијска пропаганда, производња страха и непријатеља...
Последње гостовање Народног позоришта у „Цанкарјевом
дому“билоје22.априла1989.годинесапредставом„Косов
ска хроника“, по тексту Рајка Ђурђевића, у режији Цисане
Мурусидзе.

Р.П.Н.

МНТ ГОСТО ВАО СА ПРЕД СТА ВОМ 
„ЖИВОТ ЈЕ ЛЕП“

Македонскинаци
онални театар

Скопље гостовао је 8.
децембра на Великој
сцени са представом
„Живот је леп“, урађе
ној по тексту „Само
убица“ Николаја Ерд
мана, у адаптацији и
режији Александра
Морфова. Главног
јунакаовецрнекомедије,СемјонаСемјоновичаПодсекаљ
никова маестрално је тумачио Никола Ристановски. Ова
слојевита, смешнотужна и раскошна представа, о човеку
којисилазидопакла,дабисхватиодајеживотнештовеома
драгоцено, наишла је на веома добар пријем код београд
скепубликекојајестајаћимовацијаманаградилакомплет
нуглумачкуекипу.ДрагимгостимаизСкопља,управница
ИванаВујићпоклонилаје,какојеистакла,свеликомљуба
вљу Печат Народног позоришта, који је, у име ансамбла,
примиоНиколаРистановски.

Р.П.Н.

Млада и таленто
вана позори
шнаифилмска
глумица Јова
на Стојиљко

вић добитница је Награде „Ружи
ца Сокић”, за најбоље глумачко
остварење у позоришној сезони
2018/2019. Признање, које је пре
четири године установила Фонда
ција која носи име наше просла
вљене драмске уметнице, припало
јојјезаулогуСофкеудрами„Нечи
стакрв“,премамотивимаистоиме
ног романа Борисава Станковића,
у драматизацији Маје Тодоровић,
режијиМиланаНешковићаипро
дукцији Народног позоришта у
Београду. На свечаности у Атељеу
212,одржаној14.децембра,надан
рођењаРужицеСокић(19342013),
наградујојјеуручиоугледнифилм
скипрегалацичланУправногодбо
раФонадацијеРадославРалеЗеле
новић. Признање се додељује по
препоруци позоришних критича

ра, театролога и других културних
посленика, а пропозиције су такве
да се награђује глумица сензиби
литетаиглумачкогпрофилакакав
јеималаРужицаСокић.Зеленовић
је истакао да признање иде у руке
младеглумицеЈованеСтојиљковић
сажељомдабројемодигранихуло
ганафилму,упозориштуителеви
зијипретекнерадглумицепочијем
имену фондација носи име. Додао
једасе„Ружаувекрадовалаибила
поносна на успех својих младих
колега,паверујемдабитакобилои
сада“.Истичућизадовољствоштоје

наградаприпалабашњој,Јованаје
подсетиладајеРужицаСокићоста
вила„огромантрагунашемпослуи
важноједанаградазамладеглумце
носибашњеноиме“.„Овопризна
ње ћу увек доживљавати као под
сећање на све оно што је Ружица
Сокићбила,атосупресвегавели
ка марљивост, професионалност,
етика, раскошан таленат и емпа
тија“,реклајеЈованаСтојиљковић.
„Нечистакрв“ јепремијерноизве
дена12.априлаовегодине,ауподе
ли су и Небојша Дугалић (Ефенди
Мита), Наташа Нинковић (Тодо
ра), Ненад Јездић (Газда Марко),
Душанка Стојановић Глид (Ста
на), Павле Јеринић (Томча), Зла
тија Оцокољић Ивановић (Стоја),
Љиљана Благојевић (Магдa), Рад
милаЖивковић(Симка),Танасије
Узуновић (Арса), Никола Вујовић
(Ванко), Стефан Kалезић (Мали
Томча)иНебојшаБабић(Оперски
певач).

Р.П.Н.

ЈОВА НИ СТО ЈИЉ КО ВИЋ НАГРА ДА „РУЖИ ЦА СОКИЋ“ ЗА УЛО ГУ СОФ КЕ

И Ружа би се обрадовала

Од 23. новем бра про
шле годи не, Народ но 

позо ри ште пот пи са ло 
је Спо ра зу ме о сарад њи 
са сле де ћим позо ри шти
ма: Народ но позо ри ште 
у Будим пе шти, Држав но 
ака дем ско драм ско позо
ри ште Мак сим Гор ки у 
Нижњем Нов го ро ду,  СНГ 
Дра ма Љубља на, Народ но 
позо ри ште Ниш, Kаирска 
опе ра, Хрват ско народ но 
каза ли ште Ива на пл. Зај
ца, Рије ка, Наци о нал на 
опе ра из Алжи ра „Булем 
Бесаи“, Наци о нал на опе ра 
и балет Репу бли ке Север
не Маке до ни је, Ско пље и 
Дој чес теа тар Бер лин. 
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Првак Балета Народног
позоришта у пензији
Боривоје Младеновић

преминуоје4.децембрауБеогра
ду,у83.години.

Као осамнаестогодишњак,
положивши аудицију пред Алек
сандром Доброхотовим, постао је
чланбалетскогансамблаМакедон
скогнародногтеатрауСкопљу(од
1954–1956),апотомичланБалета
уНародномпозориштууБеограду.

Две године, био је члан балет
ског ансамбла у Дизелдорфу где

се усавршавао код чувеног
педагогаВиктораГзовског.

По повратку у Народ
но позориште у Београду,
постао је солиста и убрзо
носилацглавнихулогауско
ро свим балетским предста
вама које су биле на репер
тоару.

Његова игра се одлико
вала,сталоженошћу,мужев
ношћу и складним играч
ким  линијама у класичним
балетима, али и представа
мамодернијегстилакаоиу
националномрепертоару.

У пуној уметничкој
зрелости креирао је више
веома упечатљивих карак

тернихбалетскихликова,испоља
вајућиизграђенисмисаозадрам
скообликовањеплеснихулога.

ДобитникјеНаградеНародног
позоришта, Награде за животно
делоУБУСа,а2008.годинеприпа
ламујеиНационалнапензија,као
уметнику који је значајно допри
нео нашој културноуметничкој
сцени.

Испраћајзакремацијуодржан
је10.децембранаНовомгробљуу
Београду.

Р.П.Н.

IN MEMO RI AM

Бори во је Мла де но вић 
(1936-2019)

Интернационалне балет
ске звезде Ана Циганко
ва и Kонстантин Ален

наступили су 17. децембра на
сцени Центра Сава у представи
„Лабудовојезеро“,намузикуП.И.
Чајковског, у кореографији и
режијиKонстантинаKостјукова.

Примабалерина Циганкова је
добропознатанашојпублицијер
јеовоњентрећинаступуБеогра
ду.Зрелимизвођењемимаестрал
ном трансформацијом из крхке,

беле, у заводљиву, али хладну,
црнулабудицу,потпунојезасијала
иочаралапублику.Посебноизне
нађење је изазвала појава њеног
партнера, Kонстантина Алена,

младог првака Нацио
налног балета Холандије.
Принц,управомсмислуте
речи,шармантан,технички
прецизан,одушевиојебео
градскупублику.

Харизматични пар је
утицао и на ансамбл Бале
та Народног позоришта
који је предано и надахну
то интерпретирао сложене
балетске деонице. Целокупном
утиску правог спектакла допри

нела је иновативна кореографи
ја Kостјукова, али и раскошни
костимиидекорРенатаБалестре.
У представи је учествовао цело
купниансамблБалетаиОркестар

Народног позоришта уз маестра
ЂорђаПавловића.

Балет „Лабудово
језеро“ представља
симбол класичне
балетске литерату
ре и део је реперто
ара свих значајних
светских компа
нија. Невероватна
популарност овог
дела везана је и за
фантастичну музи
ку Чајковског која
је и даље актуелна
и непревазиђена.
Лабудово језеро  је
увек довољно кла
сично, али сасвим
инспиративно и

иновативно,икаотакво,идеално
заобразовањеновепублике,алии
анимирање постојећих поштова
лацабалетскеуметности.

БранкицаKнежевић

БАЛЕТ СКИ СПЕК ТАКЛ „ЛАБУДОВО ЈЕЗЕРО“ ОДР ЖАН У САВА ЦЕН ТРУ 

Зве зде су заси ја ле

Велика златна пла
кета Универзитета
уметности „Сретен
Стојановић“ са пове
љом, уручена је 20.

децембра управници Народног
позориштауБеоградуиредовној
професорки Факултета драмских
уметностиИваниВујићКоминац.

На свечаности одржаној у
Свечаној сали Ректората, пово
дом Дана Универзитета уметно
сти,овопрестижнопризнање„за
вишегодишњу значајну подршку
развоју и активностима Факул
тета драмских уметности и Уни
верзитета уметности у Београду
и изузетан допринос у области
образовања, уметности и култу
ре“уручила јој јепроректоркадр
МирјанаНиколић.

„Хвала свима, бескрајно сам
захвална свима вама што посто
јите, захваљујући вама, постојим
и ја“... казала је, између осталог,
ИванаВујићКоминацидодалада
је за ову прилику припремила да
одсвиранештоиако,какојепри
знала,незнадасвира.

Потомје,наодушевљењепри
сутних, извела кратак уметнички
перформанс на клавиру, без сви
рања.

Велика златна плакета Уни
верзитетауметности„СретенСто
јановић“саповељом,каонајвише
признање, додељује се само нај
изузетнијим личностима које су

далепосебандоприносиоставиле
трајанпечатуисторијиУниверзи
тетауметности.

Плакета је до сада додељена
свега три пута – професору еме
ритусу Даринки Матић Маро
вић, професору др Милени Дра
гићевић Шешић и професору др
ЉиљаниМркићПоповић.

Њима се ове
године придру
жила, како је
оцењено на све
чаности, још јед
на изузетна про
фесоркаивелика
уметница Ивана
Вујић Коминац,
коју је, за ово
високо призна
ње, предложила
Катедра за позо
ришну и радио
режијуФакултета
драмских умет
ностиуБеограду.

Савет Уни
верзитета умет
ности, на седни

циодржаној2.децембра,донеоје
једногласнуодлуку.

„Ивана је једаноднашихнај
успешнијих позоришних редите
ља и дугогодишњи професор на
Катедри за позоришну и радио
режијуФДУа.Њенабогатакари
јере, показује њену свестраност,
како на уметничком плану, тако

инапољупедагогије,апотомиу
домену театролошких истражи
вања, кроз сталну комуникацију
са релевантним стручњацима из
сродних области из целог света.
Редитељски рад добро је познат
какостручној,такоиширојјавно
сти.Остварилајепреко110режија
представаупозориштиманекада
шњеЈугославије,данашњеСрбије,
урегионуиширомЕвропе.Режи
рала је у свимбеоградскимпозо
риштимаиоперскимкућама,као
иумногималтернативнимикул
турним просторима. Њене позо
ришне представе учествовале су
на бројним угледним домаћим и
светским фестивалима, а тешко
је набројати све награде за умет
ничкирадкојепотврђујуњенрас
кошни таленат и несвакидашњи
уметнички сензибилитет“, наве
дено је између осталог, у обра
зложењу Савета и указано да се
међу признањима које је добила,
налазииПрстенсаликомЈоакима
Вујићазасвеукупанразвојсрпског
позоришта.

М.Б.

ИВА НИ ВУЈИЋ УРУЧЕНА ВЕЛИ КА ЗЛАТ НА ПЛА КЕ ТА УНИ ВЕР ЗИ ТЕ ТА УМЕТ НО СТИ „СРЕ ТЕН СТО ЈА НО ВИЋ“ СА ПОВЕ ЉОМ

Изу зет на про фе со р ка и умет ни ца
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Први оперски
ансамбл у оквиру
Народног позо
риштауБеограду,
формиран је под

руководством Станислава Бинич
ког, одмах после Првог светског
рата, 1919. године. Недуго, затим,
приступило се веома одговорно
припремању неколико премијера,
а за прву је одабрано Пучинијево
ремекдело о трагичној судбини

једне јапанскегејше,њенојискре
ној и чистој љубави пуној чежње,
разочарања и страдања  „Мадам
Батерфлај“. Иначе, ова опера није
биланепознатанашојпублици,јер
ју је 1911. године, на гостовању у
Београду,извеоансамблОпереиз
Загреба. Утолико је посао првих
извођачабиоодговорнијиитежи.

„Мадам Батерфлај“, (праизве

дена у миланској
Скали 17. фебру
ара 1904. године)
носисвеонекарак
теристике Пучини
јевог музичкодрам
ског стила као што
су интимна и топла
лирика, изненадни,
често брутални контраст, темпе
раментни изливи, узбудљиве гра
дације, интересантно инструмен

тирано мозаично
музичко ткиво,
интензивно орке
старско подвлаче
ње драме и топла
распеваностширом
мелодијских лини
ја, у смислу изра
зито италијанске
оперскетрадиције.

Такође, ова
опера је протка
на и изванредно
стилизованим еле
ментима јапанског
фолклора, који
Пучинијевојпарти
тури дају специјал
нудраж.

Либрето према
истоименој драми
ЏонаЛонгаиДави
даБеласкоанаписа
ли су Луиђи Илика
иЂузепеЂакоза.

П р е м и ј е р а
„МадамБатерфлај“,
која је 11. фебру

ара 1920. године, под диргент
скомуправомСтаниславаБинич
ког, одржана у сали некадашњег
Мањежа (у то време, због руини
ранеглавнезграде,Народнопозо
риштеприказивалојесведо1922.
представе у преправљеној сали
некадашње школе за јахање, на
чијемсеместуданасналазизграда
Југословенског драмског позори

шта)ималајелепуспех.Насловну
улогупевалајеЈеленаЛовшинска,
СузукијебилаТеодораАрсеновић,
а Пинкертона је дочарао попу
ларни Војислав Турински, који је
представу и режирао. Занимљиво
јенапоменутида је сценографско
решењеовепредставеурадионаш
познатисликарЈованБијелић.

Критика је истакла
знатне вокалне могућно
стиЈеленеЛовшинске,али
и глумачке способности
осталих протагониста,
који су коректно пева
лисвојепартије:Теодоре
Арсеновић и, нарочи
то, дикцијски изврсног
Војислава Туринског,

којијенашојпублицибиопознат
са својим ранијим креацијама
(Манрико у „Трубадуру“, Макс
у „Чаробном стрелцу“, Вертер у
истоименојМаснеовојопери).

Три дана после премијере, у
„Политици“ је објављено писмо
АлбераРутијеа,францускогумет
ника, који је случајно пролазио
крозБеоградиприсуствоваопре
мијери:

„Премијера ‘Мадам Батер
флај’ сакупила јеусреду,унегда
шњи Манеж, претворен у веома
кокетно позориште, елиту бео
градског друштва. То музичко
делоПучинијево,којеимасветски
успех, изведено је у свим тачка
ма на беспрекоран начин. Орке
стар под вештом управом мајора
Биничког,умеоједада,иакомује
његовбројограничен,свефинесе
тих лепих музичких страница са
једномуметношћукојачиничаст
и отменоме шефу и музичарима
подњеговомуправом“,написаоје
Рутије и додао да „што се интер
претацијетиче,онајепревазишла
свенашенаде“.

„Минисмоникадмоглизами
слити да Београд има артистич
ке елементе који су у стању да се
са успехом подухвате једне опере

таквезамашности,иможемосамо
искрено да честитамо г. Турин
скомиг.ЕртлуигциЛовшинској
на дивним тренуцима које смо,
благодарећи њима, провели. Г.
Турински јелирскитенор,гипког
и добро обојеног гласа, савршене
дикције и артикулације, он влада
сценом,истокаоињеговпартнер
г.Ертл,саједномнеобичномлако

ћом“... навео је,
између осталог,
Албер Рутије у
свом писму, које
је уцелостиобја
вљено и у књизи
Слободана Тур
лакова „Историја
Опере и Балета
Народног позо
ришта у Београ
дудо1941“(први
том).

После„Мадам
Батерфлај“, одр
жана је,такође,са
великим успехом,
ипремијера„Евге
нија Оњеги
на“ Петра Иљича
Чајковског. Тако
језапочеорастјед
ног ансамбла који
данас има међу
народниреномеи
углед.

Р.П.Н./М.Б.

ВЕК ОД ПРЕ МИ ЈЕ РЕ „МАДАМ БАТЕР ФЛАЈ“, ПРВЕ ПРЕД СТА ВЕ НОВО ФОР МИ РА НОГ АНСАМ БЛА ОПЕ РЕ НАРОД НОГ ПОЗО РИ ШТА 

Бес пре кор но изво ђе ње за бео град ску ели ту

После неко ли ко годи
на рада у неу слов ној 

сали био ско па „Каси на” 
на Тера зи ја ма, Народ но 
позо ри ште се усе ли ло у 
згра ду „Мање жа“ почет
ком 1920. годи не. Ина че, 
одлу ка да се „Мањеж“ при
вре ме но адап ти ра у сце
ну Народ ног позо ри шта 
доне та је први пут још 
сре ди ном јуна 1914. годи не, 
у вре ме управ ни ка Мила на 
Гро ла, јер је позо ри ште од 
1911. годи не било у непре
кид ним рекон струк ци
ја ма, али је радо ве омео 
поче так Првог свет ског 
рата. Сце на је захва та
ла ско ро тре ћи ну објек та, 
у сали је било укуп но 328 
седи шта, а позо ри ште 
је има ло сво ју гар де ро бу, 
куло а ре, пуши о ни цу, као и 
нека оде ље ња мањег зна
ча ја која су се нала зи ла у 
догра ђе ном делу згра де.

Пред крај првог чина, 
током дуе та Ћо Ћо 

Сан и Пин кер то на, неста
ло је стру је, а инте ре сант
но је да тај „детаљ“ нису 
забе ле жи ле нијед не нови
не. Ипак, он није про ма
као госпо ди ну Рути јеу који 
је све то опи сао сле де ћим 
речи ма: „...пре кид елек
трич не енер ги је оста вио је 
дво ра ну у пот пу ном мра ку 
и при мо рао орке стар да 
на пре чац ста не. То, међу
тим, није ни мало збу ни
ло љубав нич ки пар који је 
одгу гу тао свој див ни дует, 
дају ћи на тај начин пра ву 
сли ку свог вели ког тален
та. У сва кој дру гој земљи 
тај би под виг донео арти
сти ма без број на иза зи ва
ња, али у Бео гра ду, ми смо 
са изне на ђе њем виде ли да 
је публи ку врло тешко оду
ше ви ти, а то није окол
ност која може да охра бри 
умет ност и умет ни ке, 
који су се, међу тим, пока
за ли тако достој ни да то 
оду ше вље ње про бу де“. 
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опера Ђоакина Росинија
КРЦКО ОРАШЧИЋ / са гостом
балет Петра Иљича Чајковског
ИЗБИРАЧИЦА 
комедија Костe Трифковићa
РИГОЛЕТО
опера Ђузепа Вердија 
ЛАБУДОВО ЈЕЗЕРО
балет Петра Иљича Чајковског
СВЕТИ ЈОВАН
слава Народног позоришта у Београду
НЕЧИСТА КРВ
драма Борисава Станковића / Маје Тодоровић
КОШТАНА
опера Петра Коњовића
КО ТО ТАМО ПЕВА
балет на музику Војислава Вокија Костића
РИЧАРД ТРЕЋИ 
драма Вилијама Шекспира
КАРМЕН
опера Жоржа Бизеа
ОЖАЛОШЋЕНА ПОРОДИЦА 
комедија Бранислава Нушића

СВЕТОСАВСКА АКАДЕМИЈА
САН ЛЕТЊЕ НОЋИ - ПРОЈЕКАТ ШЕКСПИР
по делу Вилијама Шекспира
ВЕЛИКА ДРАМА
драма Синише Ковачевића
ПУТ У ДАМАСК
драма Аугуста Стриндберга
ДЕРВИШ И СМРТ
Борислав М. Михиз/Егон Савин, по роману Меше Селимовића
КАЛИГУЛА / ПРЕМИЈЕРА
драма Албера Камија

КАЛИГУЛА
драма Албера Камија

КРЦКО ОРАШЧИЋ 
балет Петра Иљича Чајковског

ЖЕНСКИ ОРКЕСТАР
комедија Жана Ануја
БЕЛА КАФА
комедија Александра Поповића
ВАЖНО ЈЕ ЗВАТИ СЕ ЕРНЕСТ
комедија Оскара Вајлда 
ЛИВАДА ПУНА ТАМЕ
драма Милене Марковић
МАЛИ БРАЧНИ ЗЛOЧИНИ
драма Ерика Емануела Шмита
БОЛИВУД
мјузикл по тексту Маје Пелевић на музику Ање Ђорђевић
СУМЊИВО ЛИЦЕ 
комедија Бранислава Нушића
ХАСАНАГИНИЦА
драма Љубомира Симовића
БАЛКАНСКИ ШПИЈУН
драма Душана Ковачевића
КЊИГА ДРУГА
драма Бранислава Нушића  

ЛАЖА И ПАРАЛАЖА
комедија Јована Стерије Поповића

„СВИ У ГЛАС“ - Традиционални зимски концерт 
Распеваног Свратишта и пријатеља

БАЛКАНСКИ ШПИЈУН
драма Душана Ковачевића
БАЛКАНСКИ ШПИЈУН
драма Душана Ковачевића
БАСТИЈЕН И БАСТИЈЕНА 
опера Волфганга Амадеуса Моцарта
ЖЕНИДБА
комедија Николаја Васиљевича Гогоља
ЗЛИ ДУСИ 
Тања Мандић Ригонат, по роману Фјодора М. Достојевског
ДОБРИ ЧОВЕК, Бранислав Нушић 
по тексту дневника, гостује театар „Балкан нови покрет“

ВАЖНО ЈЕ ЗВАТИ СЕ ЕРНЕСТ
комедија Оскара Вајлда 

Концерт „JEWISH BAROQUE MUSIC“
гостовање Ансамбла Соломон Роси
у оквиру Међународног фестивала Rossi Fest

„ПОРТРЕТИ И СЕЋАЊА“
концерт поводом Међународног дана Холокауста
Оливије Месијан / Квартет за крај времена
у оквиру Међународног фестивала Rossi Fest

КОВАЧИ
комедија Милоша Николића
ЦАРСТВО МРАКА
драма Лава Николајевича Толстоја
ЛИВАДА ПУНА ТАМЕ
драма Милене Марковић
БЕЛА КАФА
комедија Александра Поповића
У СЛАВУ ИЗУЗЕТНИХ
ДЕСАНКИ ЗА ВЕЧНОСТ, посвећено Јелени Јовановић Жигон
ЈЕДАН  
савремени балет у кореогафији Сање Нинковић

ИВАНОВ
драма Антона Павловича Чехова

Концерт „ДАВИДОВИ ПСАЛМИ“
Интеррелигијски дијалог инспирисан књигом псалама
у оквиру Међународног фестивала Rossi Fest

СЦЕНА „РАДИОНИЦА“
Гундулићев венац 50

УТО.
19.0028.

Сценско читање текста 
1. Либрето намијењен радницима у освајању 
напуштених индустријских постројења [...]
2. Свака плава радничка блуза вал је који 
разбија стијену капитализма
писац Горан Ферчец, редитељ Бојан Ђорђев

ГОСТОВАЊА 

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

ОПЕРА И ТЕАТАР МАДЛЕНИАНУМ

13.01. ЦАРСТВО МРАКА, драма Лава Николајевича Толстоја 
- Студентски град у Београду
19.01. ГОСПОЂА МИНИСТАРКА, комедија Бранислава 
Нушића - Хрватско народно казалиште, Хрватска
25.01. ДАМА С КАМЕЛИЈАМА, драма Александра Диме 
Сина - Ниш


