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ИЗДАЈЕ НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ У БЕОГРАДУ

Јед на од нај ду го веч ни
јих пред ста ва са акту ел
ног драм ског репер то а ра 
Народ ног позо ри шта – 
Нуши ће ва „Госпо ђа мини

стар ка“, у режи ји Јаго ша Мар ко
ви ћа, госто ва ла је 19. јану а ра на 
Вели кој сце ни Хрват ског народ ног 
каза ли шта у Загре бу.

Био је то први наступ ансам
бла Дра ме Народ ног позо ри шта у 
том нај зна чај ни јем хрват ском теа
тру после 38 годи на, а оду ше вље
на загре бач ка публи ка у пре пу ној 
сали, која је одав но била рас про
да та (уне то је још педе се так сто
ли ца), ова ци ја ма је испра ти ла глу
мач ки ансамбл који је, у наслов ној 
уло зи, пред во ди ла Рад ми ла Жив
ко вић. 

На 164. изво ђе њу ове попу лар
не Нуши ће ве коме ди је од пре ми је
ре, која је одр жа на 10. мар та 2004. 
годи не, и коју је на број ним госто
ва њи ма у земљи и ино стран ству 
до сада виде ло више од 135.000 
гле да ла ца, заслу жен, буран, апла
уз доби ли су и Олга Ода но вић 
(Дара), Сања Мар ко вић (Рака), 
Алек сан дар Срећ ко вић (Чеда 

Уро ше вић), Андре ја Мари чић 
(Др Нин ко вић), Бран ко Вида ко
вић (Ујка Васа), Добри ла Стој нић 

(Тет ка Сав ка), Анђел ка Мили во је
вић (Тет ка Даца), Дими три је Илић 
(Пера Kаленић), Милош Ђуро вић 
(Сава Мићић), Радо ван Миља нић 
(Пан та), Деја на М. Гај даш (Соја), 
Пре драг Миле тић (Теча Јаков), 
Боја на Бам бић (Анка), Миле на 
Ђор ђе вић (Учи те љи ца енгле ског), 

Душан Мате јић (Пера Писар), Гој
ко Бале тић (Сима Попо вић), Иван 
Нико лић (Бистро дете), Иван Ива

нов (Жан дар)...
Оду ше вље ње пред ста вом 

Народ ног позо ри шта није кри
ла ни кри ти чар ка сај та Тpo r tal.hr 
Нина Оже го вић која је у тек сту 
под насло вом „С раз ло гом има 
култ ни ста тус: Урне бе сна ‘Госпо
ђа мини стар ка’ тотал но је луди ло, 

Бал кан на сти ли зи ра ни начин“, 
изме ђу оста лог, напи са ла да је 
наступ завр шен „ова ци ја ма публи
ке, што је пока за ло, уз пода так да 
су ула зни це пла ну ле, да Загреп ча
ни ма кро нич но недо ста ју памет не 
и сувре ме но режи ра не коме ди је на 
каза ли шном репер то а ру“.

Уз под се ћа ње да је реч о одлич
ном ансам блу, она је посеб но иста
кла изван ред не глу мач ке кре а ци је 
Рад ми ле Жив ко вић и Олге Ода но
вић.

„... Глум ци ожи вљу ју при лич
но бизар не и гро теск не карак те ре, 
а у који ма смо лако могли пре
по зна ти пона ша ње и дана шњих 
ско ро је ви ћа, који се, као и Жив ка, 
слу же слич ним мето да ма док се 
нагло пењу на дру штве ној љестви
ци. На сце ни су супер и о р но доми
ни ра ле прва ки ња Рад ми ла Жив ко
вић у уло зи бесмрт не мини стар ке 
Жив ке, која је тај лик оди гра ла на 
чуде сан начин, те Олга Ода но вић 
као њези на кћи Дара, чији кари
ка ту рал ни ход под сје ћа на онај 
гуште ро ли ког Гун ган ца Јар Јар 
Бинк са из ‘Рато ва зви је зда’“.

(наставак на стр. 2)

„Мини ста р ка“
осво ји ла и Загреб

БЕЗ ВРЕ МЕ НА НУШИ ЋЕ ВА КОМЕ ДИ ЈА У РЕЖИ ЈИ ЈАГО ША МАР КО ВИ ЋА, СА РАДМИЛОМ ЖИВКОВИЋ 
У НАСЛОВНОЈ УЛОЗИ, ИСПРА ЋЕ НА ОВА ЦИ ЈА МА У ПРЕПУНОМ ХРВАТ СКОМ НАРОД НОМ КАЗА ЛИ ШТУ
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Kада је сазнао да ће 
сара ђи ва ти са чуве
ним позо ри шним 
реди те љем, сце на
ри стом, коре о гра

фом, сце но гра фом и ликов ним 
умет ни ком, Бел ги јан цем Јаном 
Фабр ом, првак Дра ме Народ ног 
позо ри шта у Бео гра ду Сло бо дан 
Бештић био је више него при јат
но изне на ђен. То нам је открио на 
почет ку раз го во ра за „Позо ри шне 
нови не“ који смо ради ли сре ди ном 
про шлог месе ца, јед ног про хлад
ног јану ар ског пет ка, у холу Сце
не „Раша Пла о вић”. На њој ће, 22. 
фебру а ра (20.00) пре ми јер но бити 
оди гран Фабр ов аутор ски про је
кат „Ноћ ни писац”, у Бешти ће вом 
изво ђе њу, рађен пре ма нај но ви

јем, тре ћем делу три ло ги је „Ноћ ни 
днев ник“.

„Вели ка је част ради ти са Фабр
ом“, при зна је нам овај све стра ни 
и хари зма тич ни глу мац који се, 
потом, при се тио и да је тог при

зна тог мул ти ме ди јал ног умет
ни ка упо знао у сеп тем бру 2017. 

годи не када је у Kултурном цен тру 
Бео гра да уче ство вао на про мо ци ји 
њего ве дру ге књи ге „Ноћ ни днев
ник 19851991”. 

„Седео је у првом реду... мени 
су се ноге одсе кле. Упо знао сам 

га пре почет ка про мо ци је и 
сте као један пот пу но 

дру ги ути сак у одно
су на то како сам 
га зами шљао док 
сам читао њего
ву лите ра ту ру. 

Толи ко ми је био инспи ра ти ван 
да сам на лицу места, гле да ју ћи га, 
успео да пове жем неке мисли које 
ми нису рани је пада ле на памет, и 
да откри вам ту Фабр о ву иро ни ју, 
духо ви тост... Публи ка је реа го ва ла 
и сме ја ла се, што он није оче ки вао. 
У том сми слу, у књи зи коју ми је 
покло нио, напи сао је и посве ту“, 
наво ди Бештић и каже да се са 
Јаном Фабр ом, као писцем, први 
пут срео две годи не рани је, чита
ју ћи код куће његов први „Ноћ ни 
днев ник“.

„Kад чита лац дубље уђе у 
ту њего ву лите ра ту ру, као ја на 
про мо ци ји, игра ју ћи прак тич
но њега, онда се одјед ном откри
ју неки нови сло је ви који ти на 
први поглед не упад ну у очи. 

Иза ђе један карак тер који је, она
ко, ватрен и пун иро ни је, само и
ро ни је и бес крај не љуба ви пре ма 
глум ци ма које нази ва рат ни ци ма 
љуба ви. Фабр има вео ма озбиљ не 
поет ске паса же у који ма, језич ки 
и стил ски, заи ста, досе же висо ко 
опи су ју ћи неке тре нут ке у теа тру, 
умет но сти... а онда..., потом, про
чи таш неки духо вит комен тар из 
бифеа или са неке жур ке, вео ма 
јед но ста ван, при зе ман, и схва тиш, 
запра во, да он не при па да ака дем
ској стру ји у позо ри шту, него овој 

живој. Тре ћа књи га је писа на јед
но став но, саста вље на је из крат ких 
рече ни ца, афо ри за ма, не раз ви ја се 
хро но ло шки као прве две, већ се 
наме ћу одре ђе не теме за које није 
бит но када су напи са не. Баш ме 
зани ма како ће он то да изре жи ра. 
Овде није реч о некој струч ној ана
ли зи теа тра, дале ко од тога, већ се 

ради о јед ној људ ској при чи, вео
ма духо ви тој, поне кад бол ној, зато 
што Фабр врло суро во опи су је сво
је про бе. Оне су сигур но такве и не 
ште ди ни себе у све му томе“, ука зу
је Бештић. 

С обзи ром на то да су глав не 
карак те ри сти ке њего вог теа тра 
хаос и дисци пли на, пона вља ње и 
луди ло, мета мор фо за и ано ним
ност, неми нов но се намет ну ло и 
пита ње шта би била нека зајед нич
ка одред ни ца спи са тељ ског опу са 
Јана Фабра?

„Људ скост“, без дво у мље ња 
каже Бештић и дода је: „Мени се 
он ту открио као човек. Јер, кад 
гле даш њего ве пред ста ве, ти не 
знаш каква је он осо ба. Видиш 
разна луди ла на сце ни, кре а тив на 
и инспи ра тив на, али, која су, очи
глед но, машто ви та и пуна енер ги
је. Жесто ка“. 

Жесток је, рекли бисмо, и као 
писац... 

„Да, и овде је такав, апсо лут
но, иако је све то писа но јед но
став но. Као испо вест, чак. И мени 
се то нај ви ше сви ђа. С тим да то 
може да се чита и као днев ник 
јед ног умет ни ка, а тај испо вед ни 
део не мора ни да уђе у први план. 
Ја текст не читам као књи жев ни 
кри ти чар, већ као глу мац и тра
жим њега у томе, та њего ва места 
духо ви то сти, пое зи је... и начин 
како ћу то да пла си рам“, казао је 

Бештић и додао да ће представа 
„Ноћ ни писац“, коју Народно 
позориште при пре ма у сарад њи 
са Кул тур ним цен тром Бео гра да, 
Народним музејем и компанијом 
„Траблејн“, бити на редов ном 
репер то а ру Сце не „Раша Пла о вић“ 
и после пре ми јер ног изво ђе ња. 

Мико јан Без бра ди ца

РАЗ ГО ВОР С ПОВО ДОМ | СЛО БО ДАН БЕШТИЋ, ПОВО ДОМ ПРЕ МИ ЈЕ РЕ „НОЋ НОГ ПИСЦА“, ЈАНА ФАБРА

Људ ска при ча, вео ма духо ви та, поне кад и бол на
јем, тре ћем делу три ло ги је „Ноћ ни 
днев ник“.

„Вели ка је част ради ти са Фабр
ом“, при зна је нам овај све стра ни 
и хари зма тич ни глу мац који се, 
потом, при се тио и да је тог при

зна тог мул ти ме ди јал ног умет
ни ка упо знао у сеп тем бру 2017. 

годи не када је у Kултурном цен тру 
Бео гра да уче ство вао на про мо ци ји 
њего ве дру ге књи ге „Ноћ ни днев
ник 19851991”. 

„Седео је у првом реду... мени 
су се ноге одсе кле. Упо знао сам 

га пре почет ка про мо ци је и 
сте као један пот пу но 

дру ги ути сак у одно
су на то како сам 
га зами шљао док 

Оже го ви ће ва је при ме ти ла 
да се реди тељ „теме љи то нару гао 
мало гра ђан шти ни и тежњи да се 
под сва ку ције ну буде нетко дру
ги, тако ђер и функ ци о ни ра њу 
поли ти ке и међу људ ским одно си
ма, про ка зав ши њихо ве себич не и 
мате ри ја ли стич ке моти ве“. 

„Све те моти ве под цр тао 
је фели ни јев ском атмос фе ром 
те ком би на ци јом народ ња ка и 

сакрал не музи ке, што је нај ви ше 
дошло до изра жа ја у изван ред ним 
сце на ма сла вља, пле са и пијан
ства, у који ма се дивља и пуца из 
пишто ља. Тотал но луди ло, Бал
кан на сти ли зи ра ни начин... Све у 
све му, госто ва ње ‘Госпо ђе мини
ста р ке’ био је посе бан каза ли шни 
дожи вљај. Пред ста ва је тако ђер 
оправ да ла свој култ ни ста тус не 
само због лика Жив ке Попо вић, 

нео бра зо ва не ско ро је вић ке која 
поку ша ва поста ти дио еста бли
шмен та, него и због акту ал но
сти теме, магич не Мар ко ви ће ве 
режи је и уигра ног, увјер љи вог 
глу мач ког ансам бла, који је 
чита вом лепе зом глу мач ких 
иска за иза зи вао сал ве сми је ха 
тије ком извед бе“, закљу чи ла је 
Нина Оже го вић.

Наступ у глав
ном гра ду Репу бли ке Хрват ске 
пред ста вљао је и наста вак успе
шно запо че те сарад ње која је 
запо че ла недав но, 23. новем бра, 
госто ва њем ХНKа с пред ста
вом „Цига нин, али нај љеп ши“, 
по тек сту Kристиана Нова ка, 
у режи ји Иви це Буља на, а која 
је ини ци ра на про ле тос дого во
ром о понов ном успо ста вља њу 

веза изме
ђу две Куће 
који су пости
гли управ ни ца 
Народ ног позо
ри шта Ива на 
Вујић, интен
дан ти ца ХНK 
Дубрав ка Вргоч 
и реди тељ Буљан, 
који је и дирек
тор Дра ме ХНK. У 
публици је била и 
Бранка Цвитковић, 
првакиња ХНК која је 
1980, када је имала 30 
година била најмлађа 
Госпођа министарка у 
историји југословенског 

театра, уједно и последња на сцени 
загребачког ХНК.

Послед њи пут Народ но позо
ри ште госто ва ло је у загре бач ком 
ХНKа 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.

М.Б.

НАСТАВАК СА НАСЛОВНЕ СТРАНЕ 

Уразговорудвеуправ
нице, одржаном

после извођења пред
ставе, осим што је
наглашено да ова
кви сусрети морају бити
чешћи, договорено је и да
ХНК гостује у Народном
позоришту са балетом
„ГосподаГлембајеви“иопе
ром „Еро с онога свијета“,
док ће наш национални
театар узврати посету
са балетом „Ко то тамо
пева“иопером„Коштана“.
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Мул ти ме ди јал ни 
умет ник свет
ског гла са, Јан 
Фабр пред ста
ви ће се бео

град ској публи ци 22. фебруара, на 
Сце ни „Раша Пла о вић“, аутор ским 
про јек том „Ноћ ни писац“ (према 
трећем делу трилогије „Ноћни 
дневник“), у изво ђе њу прва ка Дра
ме Народ ног позо ри шта Сло бо да на 
Бешти ћа. Не скри ва ју ћи жељу што 
ће први пут сара ђи ва ти са бео град

ским наци о нал ним теа тром, 
Фабр у раз го во ру за „Позо

ри шне нови не“ наво ди да 
је кон такт успо ста вљен 

захва љу ју ћи дама
ма из Kултурног 

цен тра Бео гра да, Зора ни Ђако вић 
и Јасми ни Пет ко вић, са који ма већ 
годи на ма, на обо стра но задо вољ
ство, ради зајед но. Њих две су раз
го ва ра ле са менаџ мен том Народ ног 
позо ри шта, на челу са управницом 
Ива ном Вујић, и, након тога, вео ма 
брзо постиг нут је дого вор о сарад
њи на овој пред ста ви. Тако ђе, каже 
да се раду је и што ће умет нич ку и 
кре а тив ну енер ги ју поде ли ти са 
Сло бо да ном Бешти ћем, кога је 
упо знао у Бео гра ду пре две и по 
годи не на про мо ци ји њего ве дру ге 
књи ге „Ноћ ни писац“. Иначе, први 
део проба биће одржан у Белгији, а 
други, уочи премијере, у Народном 
позоришту.

„Бешти ћа ћу уго сти ти у сво
јој ради о ни ци у Антвер пе ну. Моја 
вра та су му широм отво ре на и вео
ма се раду јем тој сарад њи“, каже 
Фабр и откри ва да је од хрват ских 
глу ма ца, са који ма је сара ђи вао у 
окви ру њего ве позо ри шне тру пе 
„Тра блејн“, чуо „пози тив не инфор
ма ци је о репу та ци ји и глум ци ма 
Народ ног позо ри шта“.

„Бешти ћа сам упо знао захва
љу ју ћи сјај ној хрват ској глу ми ци 
Ива ни Јозић, са којом сара ђу јем већ 
више од 15 годи на. Ива на је при
су ство ва ла чита њу дело ва дру гог 
‘Ноћ ног днев ни ка’ на срп ском јези
ку, на про мо ци ји у Kултурном цен
тру Бео гра да. И она је била импре
си о ни ра на Сло бо да но вим гла сом, 
арти ку ла ци јом и инто на ци јом, као 
и њего вим сти лом и цело куп ном 
поја вом. Имам вели ко пове ре ње у 
њу и њене ста во ве у вези са умет
но шћу.  

zz Ноћниzдневници...zНоћzВамzјеz
очитоzинспиративнаzзаzписањеz

некихz личних,z интимнихz
исповести...
Ја имам инсом ни ју и ноћу увек 

пишем или цртам. У ства ри, када 
пишем, ја цртам и обр ну то. На 
томе се засни ва ју сва моја дела, како 
у обла сти визу ел не умет но сти, тако 
и позо ри шта. Никад нисам имао, 

и још увек немам, ни ком пју тер 
ни мобил ни теле фон; још увек 

сам везан за еро тич ни осе ћај 
олов ке и папи ра. А скри

ве ност и бестид ност 
ноћи је про стор за 
дивљу и буј ну машту. 
На папи ру могу за 
секун ду од обич ног 
ква дра та ство ри ти 
лете ћи ћилим. Писа
ње за мене пред ста
вља про ми шља ње и 
диса ње током ноћи. 
То је мој џез.

zz Уz претzходzнимz
„Ноћzнимz дневzниzци
ма”z (томz Iz 19781984z

иz томz IIz 19851991)z пишеzтеz оz
позоzриzшту,z уметzноzсти,z смр
ти,zсекzсуzиzличzнимzопсеzсиzјаzма.z
Штаz јеz темаz овогz најzноzвиzјег,z
треzћег?z
Мој мозак оку пи ра ју пле мен

ске погла ви це које ме држе буд ним. 
Ове погла ви це ства ра ју као јар ци, 
а уни шта ва ју као бого ви. У тре ћем 
„Ноћ ном днев ни ку“ се нала зи исто 
што и у прва два тома, међу тим 
у њему сам мало мла ђи, зато што 
„тре ба цео живот да се поста не мла
ди умет ник“. У фоку су је увек мој 
умет нич ки и духов ни уни вер зум. 
Моја три нај ва жни ја орга на, као 
умет ни ка, су: мој мозак, моје срце и 
мој пол ни орган. 

zz Kоликоz сте,z пишуzћиz сваz триz
дневzниzка,zбилиzискреzни.zДаzлиz
стеzнештоzпреzћуzтаzлиzилиzстеzсеz
предzчитаzоzциzмаzбашz„отвоzри
лиzиzсрцемzиzдушом”?
Ја сам умет ник. Веру јем у лаж 

има ги на ци је. То је исти на мог срца 
и душе. 

Мико јан Без бра ди ца

ЈАН ФАБР, УОЧИ ПРЕМИЈЕРЕ АУТОРСКОГ ПРОЈЕКТА „НОЋНИ ДНЕВНИК“

Веру јем у лаж има ги на ци је

Фабр, рођен 1958.
године, сматра се

једним од најиноватив
нијих и најсвестрани
јих савремених уметни
ка. Аутор је низа дела
из области позоришта,
која су преведена и обја
вљена широм света. С
временомјествориоизу
зетан опус у области
визуелних уметности.
Творац је низа запаже
нихизложбиипрвиживи
уметник који је излагао
у Лувру („Анђео прео
бражења“, 2008), као и
у Ермитажу, у Санкт
Петербургу (2016). На
Битефу је учествовао са
представама „Моћ позо
ришнихлудости”(награ
ђена Гран пријем „Мира
Траиловић” 1984. годи
не), „Прометеј Пејзаж
II”(отворила45.Битеф)
и „Олимпом” са којим је
убедљиво тријумфовао
предвегодине.

УНародном музеју, у
сарадњисаKултурним

центром Београда, 21.
фебруара биће приређена
Фаброваизложбапремакон
цепту белгијске кустоскиње
ХуанедеВос.„Празникмалих
пријатеља“јеизложбабази
рана на мојим раним црте
жима и акварелима, инста
лацијама и предметима,
везаним за инспирацију из
мојих раних уметничких
дана–инсекте“,кажеФабр.

ПРО СЛА ВЉЕН СВЕ ТИ ЈОВАН

Тра ди ци о нал ним обре дом и при је мом 
за вели ки број гости ју  зва ни ца из 

јав ног и кул тур ног живо та, пред став ни
ка меди ја, при ја те ља Куће и запо сле них, 
Народ но позо ри ште у Бео гра ду про сла ви
ло је 20. јану а ра крсну сла ву, Све тог Јова
на, пра зник посве ћен све ти те љу и про ро ку 
који је крстио Ису са Хри ста на реци Јор дан. 
Обред осве ће ња и сече ња слав ског кола ча 
оба вио је ста ре ши на бео град ске Сабор не 
цркве, про то је рејста вро фор Петар Лукић, 
уз саслу же ње Хора Народ ног позо ри шта 
којим је дири го вао Ђор ђе Стан ко вић.

Р.П.Н. 

УСКО РО ИЗЛО ЖБА ПОСВЕ ЋЕ НА ТЕНО РУ 
ЗВО НИ МИ РУ КРНЕ ТИ ЋУ 

Изло жба посве ће на чуве ном тено
ру Опе ре Народ ног позо ри

шта у Бео гра ду Зво ни ми ру Крне ти ћу 
(19302016), ауто ра Дра га на Сте во ви ћа, 
биће отво ре на 19. фебру а ра у 18 часо ва у 
Музе ју Народ ног позо ри шта. У окви
ру постав ке, коју ће сви заин те ре со
ва ни посе ти о ци моћи да погле да ју 
до почет ка апри ла, биће изло же ни 
Крне ти ће ви лич ни пред ме ти, кри
ти ке, пла ка ти из пред ста ва у 
који ма је певао фото гра фи је 
које обу хва та ју пери од од 
детињ ства до кра ја кари
је ре... На матич ној сце ни 
оства рио је неза бо рав не уло ге у опе ра ма „Тра ви ја та“ (Алфред 
Жер мон), „Севиљ ски бер бе рин“ (Гроф Алма ви ва), „Мадам 
Батер флај“ (Ф. Б. Пин кер тон), „Хоф ма но ве при че“ (Хоф
ман), „Бое ми“ (Родол фо), „Кошта на“ (Сто јан), „Фауст“ 
(Фауст) „Аида“ (Рада мес), „Вер тер“ (Вер тер), „Кар мен“ (Дон 
Хозе), „Тоска“ (Кава ра до си), „Аида“ (Рада мес), „Кава ле ри ја 
русти ка на“ (Тури ду), „Риго ле то“ (Вој во да од Ман то ве)...

Р.П.Н. 

БАЛЕТ „КО ТО ТАМО ПЕВА“ ПОСВЕ ЋЕН 
УСПО МЕ НИ НА НЕДУ АРНЕ РИЋ

Изво ђе ње култ ног бале
та „Ко то тамо пева“, 

23. јану а ра на Вели кој сце ни, 
било је посве ће но недав но 
пре ми ну лој драм ској умет
ни ци Неди Арне рић. Либре то 
за ову пред ста ву ура ђен је на 
осно ву сце на ри ја исто и ме ног 
фил ма Душа на Кова че ви ћа, 
на музи ку Воки ја Кости ћа, и 
у коре о гра фи ји и режи ји Ста ше Зуров ца. У чуве ном филм
ском оства ре њу „Ко то тамо пева“ из 1980. годи не, у режи
ји Сло бо да на Шија на, Неда Арне рић је мае страл но оди гра
ла уло гу Мла де. При зна та драм ска умет ни ца била је гошћа 
Народ ног позо ри шта 12. јану а ра 2018. годи не, на 176. изво
ђе њу овог бале та и том при ли ком, после изво ђе ња пред ста
ве, наста ла је фото гра фи ја са ком плет ним ансам блом. Неда 
Арне рић је пре ми ну ла 10. јану а ра у Бео гра ду у 67. годи ни.

Р.П.Н. 

ским наци о нал ним теа тром, 
Фабр у раз го во ру за „Позо

ри шне нови не“ наво ди да 
је кон такт успо ста вљен 

захва љу ју ћи дама
ма из Kултурног 

некихz личних,z интимнихz
исповести...
Ја имам инсом ни ју и ноћу увек 

пишем или цртам. У ства ри, када 
пишем, ја цртам и обр ну то. На 
томе се засни ва ју сва моја дела, како 
у обла сти визу ел не умет но сти, тако 
и позо ри шта. Никад нисам имао, 

и још увек немам, ни ком пју тер 
ни мобил ни теле фон; још увек 

сам везан за еро тич ни осе ћај 
олов ке и папи ра. А скри

Веру јем у лаж има ги на ци је

ЗВО НИ МИ РУ КРНЕ ТИ ЋУ 

зло жба посве ће на чуве ном тено
ру Опе ре Народ ног позо ри

шта у Бео гра ду Зво ни ми ру Крне ти ћу 
(19302016), ауто ра Дра га на Сте во ви ћа, 
биће отво ре на 19. фебру а ра у 18 часо ва у 
Музе ју Народ ног позо ри шта. У окви
ру постав ке, коју ће сви заин те ре со
ва ни посе ти о ци моћи да погле да ју 
до почет ка апри ла, биће изло же ни 
Крне ти ће ви лич ни пред ме ти, кри
ти ке, пла ка ти из пред ста ва у 
који ма је певао фото гра фи је 
које обу хва та ју пери од од 
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У сво ју бога ту колек
ци ју мно го број них 
пре сти жних награ
да и при зна ња, које 
је током бли ста ве и 

вео ма успе шне кари је ре доби ла у 
земљи и ино стран ству, при ма до на 
Јадран ка Јова но вић, прва ки ња Опе
ре Народ ног позо ри шта у Бео гра ду, 
недав но је увр сти ла још јед ну. Реч је 
о Међу на род ној награ ди за опе ре
ту, једин стве ној у том жан ру, коју 
доде љу је Интер на ци о нал на асо ци
ја ци ја опе ре те реги је Fri u li Vene cia 
ĐGiulia у север ној Ита ли ји. У окви
ру Гала кон цер та под нази вом „Од 
сјај не опе ре до опе рет ског бри ја“, 
одр жа ног 28. децем бра у пре ле пом 
тршћан ском Теа тру „Росе ти“, ува
же ној срп ској диви награ ду је уру
чи ла њена коле ги ни ца, ита ли јан ска 
опер ска умет ни ца свет ске репу та
ци је, мецо со пран Дани је ла Бар ће
ло на, уз при су ство слав них коле га, 
сопра на Дани је ле Мацу ка то и тено
ра Мак са Ренеа Kосотија. На тај 
начин, Јадран ка Јова но вић поста ла 
је прва Срп ки ња којој је при па ло то 
при зна ње, уста но вље но 1986. годи
не са циљем да се посве ти почаст 
умет ни ци ма који су допри не ли раз
во ју и успе ху опе ре те и њеном про
мо ви са њу у све ту. 

„Било је то, заи ста, неза бо рав
но вече. Вео ма је тешко пре при ча ти 
шта се све дого ди ло, са коли ко сам 
добро те, љуба ви, пажње, обо жа ва
ња... била окру же на тих дана, како у 
гра ду, на ули ци, у рад ња ма... тако и 
у том див ном позо ри шту, јед ном од 
нај ста ри јих теа та ра у Трсту. Сала је 

била пре пу на, при су ство ва ло је око 
1500 гле да ла ца, дани ма се тра жи ла 
кар та више“... суми ра прве ути ске, 
у раз го во ру за „Позо ри шне нови
не“, ова ван се риј ска умет ни ца која 
је сво јом огром ном умет нич ком 
енер ги јом и једин стве ним сти лом 
про сла ви ла име Срби је широм све
та.

Током доса да шње кари је ре, 
Јадран ка Јова но вић насту пи ла је на 
више од 120 сце на широм пла не те, 
а нај ви ше на ита ли јан ским. Ита ли
ја је, ујед но, била и прва земља која 
ју је, као мла ду и вео ма тален то ва
ну умет ни цу, при хва ти ла отво ре на 
срца и која јој, и даље, свих ових 
годи на, несе бич но пру жа сво ју 
љубав. Сто га и не чуди што током 

гово ра није скри ва ла емо ци је. Јер, 
та љубав, је обо стра на. 

„Рекла сам: хва ла вам дра ги 
моји Тршћа ни, хва ла дра гој Ита
ли ји, земљи која ми је, поред моје 
Срби је, прва отво ри ла сво ја умет
нич ка вра та. Захва ли ла сам се и дра
гим коле га ма који су уче ство ва ли на 
кон цер ту, фан та стич ном Сим фо
ниј ском орке стру, мае стру Ромо лу 
Ђеси ју... и, нарав но, мојим Срби ма, 
који су дошли да ме подр же. Тада се 
у сали про ло мио неве ро ва тан апла
уз. Био је то, заи ста, про грам досто
јан свет ских сце на“. 

А у окви ру њега, у првом пла
ну, на цере мо ни ји све ча ног уру че
ња награ де, две диве свет ског гла
са  Дани је ла Бар ће ло на и Јадран ка 
Јова но вић...

„Била сам вео ма поча ство ва на 
и изне на ђе на што је орга ни за тор 
одлу чио да ми је уру чи Бар ће ло на, 
јед на од воде ћих свет ских мецо со
пра на. Посеб но ме дир ну ло како су, 
не само она, него и оста ле коле ге, 
тако ђе умет ни ци са вели ким кари
је ра ма, гово ри ле о мени са толи ко 
љуба ви, искре но, и из срца, без ика
кве огра де, без ика кве задр шке... 
Јер, опер ски пева чи нај бо ље зна ју 
сву магич ност, лепо ту, али и тежи
ну и суро вост овог пози ва“. 

Наша слав на умет ни ца не 
мисли да ова награ да при па да 
само њој. 

„Она при па да пре све га Срби
ји. Као умет ник увек сам у слу жби 
земље коју пред ста вљам. Kод мене 
је то свих ових годи на било вео ма 
сна жно изра же но. Оста ће забе ле
же но да се неке 2019. годи не, у кру
гу добит ни ка, вели ких умет ни ка 
из Шпа ни је, Швед ске, Бугар ске, 
Немач ке, Аустри је, Ита ли је... нашла 
и јед на Срп ки ња. И, то баш у годи
ни у којој Срби ја и Ита ли ја обе ле
жа ва ју 140 годи на дипло мат ских 
одно са.  Ја знам да је то космич ки 
одре ђе но, баш из раз ло га што је 
мени ста ло да у првом пла ну буде 
Срби ја. И била је“, поно сно исти
че наша саго вор ни ца којој су ита
ли јан ски меди ји посве ти ли вели ку 
пажњу. Она кву, какву јед на зве зда 
попут ње, и заслу жу је.  

„Kомплетан север Ита ли је 

дани ма је био у зна ку ове награ
де и Гала кон цер та. Дала сам број
не интер вјуе за раз не штам па не и 
елек трон ске меди је. Јед на нови нар
ка, која је про чи та ла мој интер вју 
у тршћан ском ‘Пико лу’, духо ви то 
је при ме ти ла: ‘Ово је неве ро ват но. 
Три четвр ти не стра не, у рубри ци 

кул ту ра, било је посве ће но вама, а 
само четвр ти на Мадо ни’.  И то је, на 
неки начин, знак коли ко је Ита ли
ја ни ма важна ова награ да и коли ки 
јој зна чај при да ју. У при ло гу, еми
то ва ном у Наци о нал ном днев ни ку 
за север Ита ли је, наја вље на сам као 

при ма до на Народ ног позо ри шта 
у Бео гра ду. Била сам вео ма поно
сна, јер су моја матич на кућа, као и 
Срби ја, посеб но истак ну ти“.  

У обра зло же њу жири ја за ову 

зна чај ну награ ду, изме ђу оста лог, 
наве де но је да Јадран ка Јова но вић 
бли ста у посеб ној гру пи умет ни ка и 
пева ча, који су сво је вели ке опер ске 
кари је ре кру ни са ли пева ју ћи на нај
ва жни јим сце на ма све та, и сво јим 
тален том и сце нич но шћу тако ђе 
допри не ли изу зет ном ква ли те ту у 

интер пре та ци ји нај ва жни јих насло
ва опе ре те. Шта један умет ник, да 
би се винуо у сам свет ски врх, мора 
да посе ду је?

„Поред, под ра зу ме ва ног, више
слој ног тален та, важно је да има те 
јед но озбиљ но и бога то музич ко 
обра зо ва ње које вам даје сло бо ду да 
сами про це њу је те и да има те став и 
мишље ње, иза кога сто ји те. Дакле, 
да бисте било шта про це њи ва ли, 
мора те има ти зна ње, јер оно даје 
не само сло бо ду, него и сме лост 
да у мишље њу, ако тре ба, поне
кад и буде те апсо лут но уса мље ни. 
Нарав но, нео п ход на је и дисци пли
на, изра зи ти инте лект, вред но ћа, 
моти ва ци ја за тра ја њем, непре кид
но уче ње новог... Можда ћу неко ме 
зву ча ти нескром но, али то је исти на 
 моје музич ко зна ње, интер пре та
тив но и кре а тив но, у скла ду је са 
оним што посе ду ју озбиљ ни свет
ски дири ге на ти. Уз аутен тич ност, 
коју сам увек сле ди ла, ника да не 
поку ша ва ју ћи да будем неко дру ги, 
већ само оно што јесам“. 

На кра ју раз го во ра, с нескри ве
ним оду ше вље њем, откри ва нам и 
јед ну зани мљи вост.  

„Она ми је, из дана шње пер
спек тив не, пома ло и неве ро ват на. 
Наи ме, 1989. годи не, у вре ме када 
сам у тршћан ском Теа тру ‘Вер ди’,, у 
опе ре ти ‘Гро фи ца Мари ца’, пева ла 
наслов ну уло гу, била сам замо ље на 
да тада, као мла да пева чи ца, исту 
ову награ ду уру чим вели ком и слав
ном тено ру Нико ла ју Геди. Тада ни 
сања ла нисам, нити сам икад поми
сли ла, да ћу јед ног дана и ја да је 
доби јем. Јер кроз свој умет нич ки 
живот нисам кора ча ла оче ку ју ћи 
награ де, већ сам га живе ла на нај
бо љи могу ћи начин, она ко како сам 
уме ла, зна ла и хте ла“.  

Мико јан Без бра ди ца

РАЗГОВОР С ПОВОДОМ | ПРИ МА ДО НА ЈАДРАН КА ЈОВА НО ВИЋ, ДОБИТ НИ ЦА МЕЂУ НА РОД НЕ НАГРА ДЕ ЗА ОПЕ РЕ ТУ

Увек се тру дим да Срби ју ста вим у први план

Јадранка Јовановић сма
традајеоперетамного

захтевнији жанр од опе
ре. „За њу је неопходно
да имате веома озбиљан
дар  глумачки, играчки,
потребнавамјехаризма
тичност, брио, шарм...
а то оперски певачи не
морајуувекдаимају.Зато
је оперета захтевнија
и тежа од опере. Многи
славни оперски певачи,
свој огроман дар искази
валисубашкрозоперету.
Један од њих је и Пласи
до Доминго, који од првог
дана свог уметничког
живота негује шпанску
оперету,атојезарзуела“.

Досадашњи добитни
ци поменуте награде

су познати светски опер
ски певачи, диригенти,
редитељи, глумци, коре
ографи, међу којима су
нашој публици најпозна
тији: Рајна Kабаиванска,
Елизабет Шварцкопф,
Николај Геда, Алфредо
Kраус, Данијела Мацука
то, Макс Рене Kосоти,
глумица Марта Егерт,
аустријски редитељ Ото
Шенк, италијански реди
тељ и кореограф Ђино
Ланди...
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Један од нај по зна ти јих драм
ских кома да слав ног фран
цу ског писца, фило зо фа и 
нови на ра, нобе лов ца Албе
ра Kамија „Kалигула“, поно

во ће, од 5. фебру а ра, за када је зака
за на пре ми је ра (19,30), поста ти део 
редов ног репер то а ра Вели ке сце не. 
На тај начин, после више од чети ри 
деце ни је, ово ремек дело које 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... вра ћа се у Народ но 
позо ри ште у којем је, за сада, први 
и једи ни пут, пре ми јер но изве де
но 11. маја 1979. годи не у режи ји 
Петра Шар че ви ћа. Нову постав ку 
ура ди ла је Сне жа на Три шић која 
је наслов ну уло гу пове ри ла Иго
ру Ђор ђе ви ћу, а у ансам блу су и 
Сена Ђоро вић (Цезо ни ја), Ђорђе 
Марковић / 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). На пита ње шта је био кључ
ни мотив да режи ра „Kалигулу“, 
Сне жа на Три шић у раз го во ру за 
„Позо ри шне нови не“ наве ла је три 
основ на раз ло га – „дело, писац и 
глу мац“, а потом и дода ла: „Уз све 

то, про дук ци о ни усло ви у Народ
ном позо ри шту, одли чан ансамбл 
и сја јан аутор ски тим омо гу ћи ли су 
да немогућепостанемогуће. Важно 
ми је шта, где и са ким радим, а 
Kамијев ‘Kалигула’ је дело које ме 
већ дуже вре ме интри ги ра и покре
ће, јер га поред њего ве суро во сти и 
даље волим и не могу да се отрг нем 
тој фасци на ци ји.

zz Зашто?
Ваљ да зато што је свет и даље 

суро ви ји од њега.  Њего ва потра га 
за немо гу ћим је за мене као неки 
изгу бље ни сан од ког смо одав но 
оду ста ли због стра ха, удоб но сти, 
добре пла те и мир ног гра ђан ског 

живо та. Живо та у коме не поста
вља мо пита ња, јер се пла ши мо 
одго во ра. Такав живот не дозво
ља ва да, на при мер, заста не мо, и 
поже ли мо да гле да мо у Месец. 
Kалигула је човек који бес ком про
ми сно руши све етич ке нор ме, дру
штве но поли тич ке обра сце и кон
вен ци је, јер су тру ле и лажне. Само 
дело идеј но и стил ски на вели чан
ствен начин пре ла ма пое тич ну 
деструк ци ју поно ра душе, маги ју 
еро са, тра гич но фар сич ну струк
ту ру поли ти ке, идо ло по кло нич
ку фасци на ци ју са фило зо фи јом 
апсур да. Због све га тога сам желе ла 
да радим овај комад, то је моје „гле
да ње у Месец”. 

zz Kомад,z којиz јеz Kамиz напиzсаоz
преzвишеzодzседамzдецеzниzјаzиz
уzкојемzприzчаzоzKалигули,zвла
даzруzантичzкогzРима,zиzданасzјеz
веоzмаz актуzеzлан.z Друzгимz речи
ма,zславzниzписацzнамzпоруzчуzјеz
даzсеzчовекzмалоzиzспоzроzмењаz
иz евоzлуzиzра.z Kаквуz поруzкуz ћеz
имаzтиz вашеz тумаzчеzње,z штаz
ћетеzизбаzциzтиzуzпрвиzплан?
Албер Kами у овој дра ми покре

ће нај ва жни ја пита ња о поло жа ју 
чове ка и сми слу живо та, о могућ
но сти побу не, дру штве но поли
тич кој изград њи и сло му, пој му 
сло бо де, идо ло по клон ству, 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. Kамијев Kалигула, она ко 
како га ја тума чим, испи ту је лич не 
могућ но сти и гра ни це дру штве
них кон вен ци ја тра же ћи изла зак 
из обе сми шље ног све та у коме су 
пору ше не и зло у по тр бље не вер ске, 
морал не и поли тич ке вер ти ка ле. 
Он се пои гра ва позна тим шабло
ни ма ауто крат ске вла сти, тира ни је, 
дик та ту ре, соци о пат ског апсо лу
ти зма, идо ло по клон ства и неми
ло срд но, бес ком про ми сно, мае
страл но и ауто и ро нич но извр ша ва 
виви сек ци ју целог дру шта. Kао у 
неком мака бр шоу про гра му, испи
ту  је поло жај и огра ни че ња поје
дин ца, гру пе и цело куп ну струк ту

ру систе ма, поли ти ке и моћи. 

zz Уz чемуz сеz данасz преzлаzмаzјуz
основzнеzKамијевеzтеме?
Kами је ство рио посеб ног и 

аутен тич ног анти хе ро ја који је 
анти ци па ци ја њего ве фили зо фи
је апсур да. Тума че ње Kалигуле 
не посто ји без Сизи фа или Мер
соа. Kалигула сво јим вла да њем 
при жељ ку је и под сти че побу ну, 
заве ре ни ци побу ну одла жу чека
ју ћи пра ви и сигу ран тре ну так. 
У том пара док су пре ла ма ју се 
основ не Kамијеве теме: сло бо да, 
револт, сми сао живо та, само у би
ство. Вођа попут Kалигуле данас 
не посто ји. Он може да пре у зме 
лица и налич ја мно гих поли тич
ких вла да ра, како би их кори стио 
у сво јим так ти ка ма као одре ђе не 
прин ци пе поли тич ке моћи који
ма се тре нут но руко во ди и пои
гра ва али он сам је дале ко изван 
тога. У потра зи за јед ном мно го 
дубљом исти ном, тра же ћи одго
вор о сми слу и раз лог за живот, 
све је бли жи смр ти. Анти ју нак јед
не циви ли за ци је у неста ја њу оди
гра ће свој послед њи плес. Видим 
ово као мака брич ки оглед о све ту 
који се рас па да и поје дин цу који, 
упр кос томе, мора да про ба да се 
успо ста ви.  

Мико јан Без бра ди ца

ИНТЕР ВЈУ | СНЕ ЖА НА ТРИ ШИЋ, РЕДИТЕЉKА ПРЕД СТА ВЕ „KАЛИГУЛА” АЛБЕ РА KАМИЈА

Анти ју нак јед не циви ли за ци је у неста ја њу

Пре ми је ра опе ре 
Ђако ма Пучи ни
ја „Манон Леско“, 
која се више од 
пола века није 

изво ди ла у Народ ном позо ри
шту, зака за на је за 26. фебру ар на 
Вели кој сце ни, под дири гент ском 
упра вом госта из Ита ли је Сте
фа на Рома ни ја, и у режи ји њего
вог земља ка Пје ра Фран че ска 

Мае стри ни ја. У овом ремекделу 
опер ске умет но сти, које се ради 
у копро дук ци ји са земун ским 
Мадле ни а ну мом, у којем ће бити 
изве де на три дана касни је, уло ге 
тума че  Јасми на Трум бе таш Петро
вић / Ана Руп чић / Сања Кер кез 
(Манон Леско), Небој ша Бабић 
к.г. / Вла ди мир Андрић / Вук Зекић 
(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 / Миха и ло Шљи вић 
/ Алек сан дар Ста ма то вић (Жерон 
де Раво ар),  Вук Радо њић / Милан 
Обра до вић (Гости о ни чар)...

У интер вјуу за „Позо ри шне 
нови не“ госпо дин Мае стри ни каже 
да му је ова опе ра била инспи ра
тив на за рад, пре све га, због тога 
што је Пучи ни јев моде ран при ступ 
теа тру донео про ме не у одно су на 
кла сич ну опе ру и веро ват но, уоп
ште но посма тра но, у одно су на 
цело куп ну опер ску умет ност. 

„Дозво ли те да обја сним. Дакле, 
почев ши од њего вог наред ног дела, 
‘Тоске’, до недо вр ше не ‘Туран дот’, 
он је запо чео рево лу ци ју жан ра, 
пове зу ју ћи музи ку и дра ма тур ги ју 

на начин ком су могле да парира
ју само дра ме и, касни је, филм ска 
инду стри ја. ‘Манон’ је опе ра која 
наја вљу је ове про ме не и поста вља 
смер ни це за буду ћа дела. Иако се 
сма тра раним делом, ова опе ра је 
нео п ход на за раз у ме ва ње ево лу
ци је од прет ход не, хај де да каже

мо – тра ди ци о нал ни је, две опе ре и 
остат ка њего вог опу са“. 

zz Уzоквиzруzтихzсмерzниzца,zкоzјеz
данаzшњаzМанонzЛеско?
Она је по мени нај леп ша жена 

пред ста вље на у јед ној опе ри. Ово 
твр дим на осно ву њеног опи
са из Пре во о вог рома на и због 
свих неда ћа које је иза зва ла њена 
лепо та, њена меша ви на уро ђе не 
еле ган ци је и при род не наив но
сти, уз њену похле пу и, наро чи то, 
похле пу њеног бра та. Про на ћи 
данас осо бу која јој је слич на је 
вео ма тешко, пого то ву зато што 
се у послед њих неко ли ко деце ни
ја деси ла ова луда и никад рани
је виђе на раз ме на инфор ма ци ја, 
што је иза зва ло ради кал не про
ме не у живо ти ма обич них људи. 
Уко ли ко бих морао да поре дим 
Манон са било којом осо бом бли
ском нама, веро ват но бих ода брао 
неко га попут Мери лин, због њене 
спо соб но сти да сту пи у интер
ак ци ју са обич ним и са слав ним 
људи ма, као и због њене тра гич не 
суд би не. 

zz Редиzтељz мораz даz имаz сопzстве
нуz почетzнуz визиzјуz иz конzцептz
предzстаzве.z Шта,z уz томz смиzслу,z
беоzградzскаz публиzкаz можеz даz
очеzкуzјеzодzвашегzновогzиzори
гиzналzногz читаzњаz овеz опеzре,z
чијаz јеz претzходzнаz преzмиzјеzраz
уz Народzномz позоzриzштуz билаz
преz вишеz одz петz децеzниzја,z 5.z
мајаz1967.zгодиzне?
Ја волим савре ме не адап та ци је, 

међу тим ово је један од оних слу
ча је ва где још увек има доста да се 
каже. А наро чи то, како сте иста кли, 
пошто је про шло више од 50 годи
на од послед ње пре ми је ре у овом 
позо ри шту. Ја сам неко ли ко пута 
поста вљао „Манон“ и гле дао сам 
сва ку про дук ци ју коју сам могао. 
Пошто је ова опе ра пре крет ни ца 
изме ђу Пучи ни је вог раног пери о да 
и њего ве зре ле фазе, она је, дра ма
тур шки гле да но, чвр сто веза на за 
про шлост. Због тога већи на модер
них адап та ци ја не посе ду је кохе
рент ност, као и важан аспе кат који 
јој је Пучи ни дао, а који је чини раз
ли чи том од Масне о ве исто и ме не 
опе ре. То је страст. 

Мико јан Без бра ди ца

ИНТЕР ВЈУ | ПЈЕР ФРАН ЧЕ СКО МАЕ СТРИ НИ, РЕДИ ТЕЉ ОПЕ РЕ „МАНОН ЛЕСКО“ ЂАКОМА ПУЧИНИЈА

При ча о нај леп шој жени у опер ској умет но сти

Маестрини је рођен
у Фиренци, а реди

тељску каријеру започео
је1993.годинеРосинијевим
„Севиљским берберином“
когајепоставиоупрести
жној концертној дворани
закласичнумузику,балет
и оперу „Orchard Hall“
у Токију. До сада је ура
дио више од сто оперских
инсценацијаширомсвета,
од барокног репертоара
до веризма. Током карије
редобиојебројненаградеу
Италијиииностранству.
Ово ће бити његова прва
режија у Народном позо
риштууБеограду.
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НАГРАДЕ „МУЗИKА KЛАСИKА“ ЗА ОПЕРУ 
„KОШТАНА“  НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА 
И  ПРИМАДОНУ РАДМИЛУ СМИЉАНИЋ

Опе ра Петра Коњо
ви ћа „Kошт ана“  

(диригент Ана Зорана 
Брајовић, редитељ Југ 
Радивојевић) добит
ник је годи шње награ де 
реви је „Музи ка Kласика“ 
у кате го ри ји „Kонцерт 
годи не“ за 2019. годи ну, 
док је нека да шњој прва
ки њи Опе ре Народ ног 
позо ри шта Рад ми ли 

Сми ља нић при па ла „Награ да за изу зе тан допри нос кла сич
ној музи ци“. Поме ну та при зна ња, као и још 15 у разним кате
го ри ја ма, уру че на су синоћ на све ча но сти одр жа ној у Музе ју 
Народ ног позо ри шта у Бео гра ду. Награ да „Музи ка Kласика“ 
уста но вље на је 2010. годи не, када је иза шао први број исто и
ме не реви је.

Р.П.Н.

ОДР ЖАН ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НИ
НОВО ГО ДИ ШЊИ ГАЛА КОН ЦЕРТ

Тра ди ци о нал ни ново го ди шњи Гала кон церт, уз уче шће 
ансам бла Опе ре (соли сти, Хор и Орке стар) и Бале та 

Народ ног позо ри шта у Бео гра ду, одр жан је 13. јану а ра на 
Вели кој сце ни, под 
дири гент ским упра
ва ма Зори це Митев 
Вој но вић, Ане Зора
не Бра јо вић и Ђор ђа 
Станковићa. У пре
пу ној сали, гле да о ци 
су ужи ва ли у попу
лар ним ари ја ма, 
дуе ти ма, квар те ти
ма, хор ским нуме ра
ма... из бога тих опу

са нај ве ћих свет ских и домаћих ком по зи то ра.  У про гра му су 
уче ство ва ли прва ци и соли сти Опе ре Народ ног позо ри шта 
у Бео гра ду Вла ди мир Андрић, Дра го љуб Бајић, Мио драг Д. 
Јова но вић, Алек сан дра Анге лов, Сне жа на Сави чић Секу лић, 
Јан ко Сина ди но вић, Жељ ка Здје лар, Иван ка Рако вић Крсто
но шић, Неве на Бри џен, Љубо драг Бего вић, Алек сан дра Ста
мен ко вић, Дра гу тин Матић и Љуби ца Вра неш, првак Бале та 
Јован Весе ли но вић и соли сти Татја на Татић, Љиља на Вели
ми ров, Маја Сто ја ков и Миле на Огри зо вић. Као спе ци јал ни 
гост, насту пио је тенор из Либа на Беша ра Муфа реж.

Р.П.Н.

БАЛЕТ „КРЦ КО ОРА ШЧИЋ“ ИЗВЕ ДЕН 
ЈУБИ ЛАР НИ ПЕДЕ СЕ ТИ ПУТ

Балет „Крц ко 
Ора шчић“, 

на музи ку Петра 
Иљи ча Чај ков
ског, у коре о гра
фи ји и режи ји 
К о н  с т а н  т и  н а 
Костју ко ва, изве
ден је 9. јану а ра 
на Вели кој сце ни 

јуби лар ни педе се ти пут. Осно ву бале та чини бај ко ви та божић на 
аван ту ра, засно ва на на при чи Е.Т.А. Хоф ма на „Крц ко Ора шчић и 
Краљ мише ва“, напи са ној 1816. годи не. У наслов ној уло зи насту
пио је Јови ца Бего јев, Маша је била Тео до ра Спа сић, а Госпо дин 
Дро сел ма јер Дејан Кола ров. У пред ста ви изве де ној под дири
гент ском упра вом Ђор ђа Павло ви ћа, уче ство вао је и цело куп ни 
ансамбл Бале та Народ ног позо ри шта у Бео гра ду, као и чла но ви 
Дечи јег хора Хори слав ци у уло га ма Анђе ла. Недељу дана касније 
16. јануара у насловној улози гостовао је првак Националне 
опере Украјине „Т. Шевченко“ Денис Недак. Сце но гра фи ју и 
кости ме за овај балет ски спек такл кре и ра ла је Анге ли на Атла
гић. Пре ми је ра пред ста ве одр жа на је 18. мар та. 2014. годи не. 
                                                                                                               Р.П.Н.   

ПОЧЕ ЛЕ ПРО БЕ „МИКЕ ЛАН ЂЕ ЛА“ У КОРЕ О ГРА ФИ ЈИ МАРИ ЈА РАДА ЧОВ СКОГ 

Посве та слав ном умет ни ку

Недав но је у Бео
гра ду бора вио 
Марио Рада чов
ски, балет ски 
умет ник и коре

о граф. Запо чео је рад на пре ми
је ри бале та „Мике лан ђе ло“ са 
балет ским ансам блом Народ ног 
позо ри шта. Пре ми је ра ће бити 
изве де на 29. апри ла на дан када се 
тра ди ци о нал но обе ле жа ва Свет
ски дан игре. 

Рада чов ски је већ неко ли ко 
годи на на пози ци ји умет нич
ког дирек то ра Бале та Народ ног 
позо ри шта у Брну. У њего вој 
бога тој умет нич кој био гра фи ји, 
посеб но се издва ја анга жман у 
чуве ној пле сној ком па ни ји NDT 
(Net her lands Dan ce The a ter) у 
Хагу где је имао при ли ку да сара
ђу је са чуве ним коре о гра фи ма 
попут Kилијана, Ека, Дуа та, Фор
сај та и дру гих. 

У раз го во ру за „Позо ри шне 
нови не“, Рада чов ски откри ва 
како је изу зет но задо во љан што 
ће у нашем теа тру поста ви ти сво
ју коре о гра фи ју, а захва љу ћи, пре 
све га, доброј сарад њи са дирек
то ром Бале та Kонстантином 
Kостјуковим. Првих неко ли ко 
про ба је већ одр жа но у ства ра
лач кој и кре а тив ној атмос фе ри. 

Мике лан ђе ло Буо на ро ти 
(14751564) сли кар, вајар, архи
тек та и песник, гени је рене сан
сне умет но сти, један од нај ве ћих 
умет ни ка свих вре ме на, послу жио 
је као глав на инспи ра ци ја Рада
чов ском. Нео би чан Мике лан ђе

лов живот ни пут, неве ро ват на 
умет нич ка достиг ну ћа и пот пу но 
нео бја шњив дар, инспи ри са ли су 
коре о гра фа да поред исто риј ских 
чиње ни ца, пода та ка из лите ра ту
ре кори сти и сво ју има ги на ци ју, 
да зами сли и јези ком игре доча ра 

лик уни вер зал ног ства ра о ца којег 
сла ви мо и данас. Њего вим мону
мен тал ним дели ма, већ веко ви ма 
се диве пошто ва о ци умет но сти 
широм све та. 

На пита ње како се одлу
чио за избор музи ке, коре о граф 
нам откри ва да није бирао само 
рене сан сну музи ку, већ ће бити 
засту пље на и музич ка дела из 
раз ли чи тих пери о да, а међу ком
по зи то ри ма се издва ја ју Хендл, 
Роси ни, Бах и Вивал ди. Kао што 
су и музич ки ства ра о ци тра га ли 
за савр шен ством у музи ци, тако 
је ства рао и Мике лан ђе ло. У стал
ној потра зи за савр ше ном сли ком 
или скулп ту ром, бор би са самим 
собом, мелан хо ли чан и уса мљен, 
умет ник је ства рао сво ја дела за 
веч ност.

Бран ки ца Kнежевић

Главно полазиште за
своје кореографско

остварење, Радачовски
проналази у Микеланђе
ловој усамљености, тузи
која га је пратила током
читавог живота, али и
необичној посвећености
раду и уметничкој стра
сти.Ипак,накрају,умет
ник остаје сам са својим
делом.

По в о д о м 
сто година 
од почетка 
рада Опере 
Народног 

позоришта у Београду, 11. 
фебруара на Великој сцени 
(19,00), под диргентском 
управом госта из Италије 
Фабриција Руђера, биће 
изведена Пучинијева „Мадам 
Батерфлај“ („Госпођа 
лептирица“).Наи ме, на тај дан, 
пре тач но јед ног века, ново
фор ми ра ни ансамбл Опе ре 
пре ми јер но је извео сво ју прву 
пред ста ву, а реч је упра во о том 
ремекделу. 

Наслов ну уло гу пева ће гошћа 
из Јапа на Кику ко Теши ма, а у 
ансам блу ће бити и Жељ ка Здје
лар (Сузу ки), Дејан Мак си мо вић 
(Пин кер тон), Мио драг Д. Јова
но вић (Шар плес), Алек сан дар 
Ста ма то вић (Бон зо), Све тла на 

Лов че вић (Кејт) Дар ко Ђор
ђе вић (Горо), Миха и ло Шљи
вић (Јама до ри) и Павле Жар ков 

(Коми си о на рио).
У пред ста ви уче ству ју 

Орке стар и Хор Опе ре Народ
ног позо ри шта у Бео гра ду.

Пучи ни је ва опе ра о тра
гич ној суд би ни јед не јапан
ске геј ше, њеној искре ној и 
чистој љуба ви пуној чежње, 
раз о ча ра ња и стра да ња, 
пре ми јер но је изве де на 
15. децем бра 1984. годи не 
у режи ји Деја на Мила ди
но ви ћа (режију обновила 
Ивана Драгутиновић 
Маричић).

Сце но гра фи ју је кре
и рао Миле та Леско вац, 
а кости ме Све тла на 
Чко ње вић.

Либре то пре ма 
исто и ме ној дра ми 

Џона Лон га и Дави да Бела скоа 
напи са ли су Луи ђи Или ка и Ђузе
пе Ђако за.

Р.П.Н. 

„МАДАМ БАТЕР ФЛАЈ“ ПОВОДОМ 100 ГОДИНА ОПЕРЕ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА

Jубиларни лет „Лептирицe“
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Пред ста ва „Вели ка 
дра ма“, по тек сту и 
у режи ји Сини ше 
Кова че ви ћа, обе ле
жи ће 21. фебру а ра 

на Вели кој сце ни дво стру ки јуби
леј – 250. изво ђе ње и 18 годи на од 
пре ми је ре. 

У овом поет скореа ли стич ном 
кома ду, Кова че вић и вели ки глу
мач ки ансамбл (35 уло га, два де се
так ста ти ста) кроз потре сну сагу о 
нашој нови јој про шло сти, од сре
ди не до кра ја 20. века, пре и спи ту ју 
како исто риј ски дога ђа ји ути чу на 
поје дин ца, на који начин иде о ло
ги ја и поли ти ка тра гич но одре ђу ју 
људ ске суд би не.

Запра во, то је при ча о тра гич
ној суд би ни јед ног чове ка који 
пер со ни фи ку је тра ги зме мно гих 
људи, свих оних који су некри тич
ки веро ва ли у један нови систем, 
који је тре ба ло да им обез бе ди 
земаљ ски рај.

Кова че вић се у овом свом нај
ам би ци о зни јем драм ском кома ду, 
на чијем је тек сту радио пуних 13 
годи на, фоку си ра на црно гор ску 
поро ди цу Вучић, која актив но, у 
иде о ло шком и сва ком дру гом сми
слу, уче ству је у коло ни за ци ји Вој
во ди не...

Пред ста ва је изне дри ла пле ја
ду мла дих глу ма ца  Вука Кости ћа, 
Хаџи Нена да Мари чи ћа, Бра ни
сла ва Тома ше ви ћа, Соњу Кола ча
рић, Боја ну Сте фа но вић, Љубо ми
ра Бан до ви ћа, Сини шу Убо ви ћа, 
Иго ра Или ћа, Ива ну Шће па но вић, 

Јеле ну Хелц Веско вић, Вје ру Мујо
вић, Ана ста си ју Ман дић, Миле ну 
Сијер ко вић Ђор ђе вић, Сену Ђоро
вић, Бор ка Сари ћа, Кали ну Кова че
вић, Уро ша Уро ше ви ћа...

Са дру ге стра не, као добра про
тив те жа мла ди ма у пред ста ви су 
игра ли иску сни глум ци попут Тана
си ја Узу но ви ћа, Мио дра га Радо

ва но ви ћа Мргу да, Љиља не Бла го
је вић, Огњан ке Огња но вић, Раде 
Ђури чин, Гор ја не Јањић, Љуби
во ја Тади ћа, Радо ва на Миља ни ћа, 
Анђел ке Мили во је вић, Душан ке 
Сто ја но вић Глид, Лепо ми ра Ивко
ви ћа, Андре је Мари чи ћа, Бран
ка Јери ни ћа, Добри ле Ћир ко вић, 
Алек сан дре Нико лић, Пре дра га 
Миле ти ћа, Љиља не Газдић, Бошка 
Пуле ти ћа, Дими три ја Или ћа...

Током свих ових годи на, пред
ста ва је има ла вели ки број пла ни
ра них и непла ни ра них алтер на ци
ја. Мно ги су одла зи ли и вра ћа ли се 
у њу под нај ра зли чи ти јим раз ло
зи ма, често са нај срећ ни јим (за 18 
годи на рође но је три де се так беба), 

а поне кад је одсу ство ва ње било 
усло вље но здрав стве ним про бле
ми ма.

Нажа лост, у међу вре ме ну, 
пре ми ну ло је тро је глу ма ца који 
су били у подели од пре ми је ре 22. 
фебру а ра 2002. годи не – Ружи ца 
Сокић (Тија на), Србо љуб Милин 
(Поп Сто јан) и Мио драг Мргуд 

Радо ва но вић (Мило рад Вучић).
Пред ста вом је 1. јуна 2002. 

годи не отво ре но 47. Сте ри ји но 
позор је.

„Вели ка дра ма” је дожи ве ла 
огро ман успех не само код публи
ке, већ и код кри ти ке. Три зна чај
на при зна ња, два глу мач ка (Вук 
Костић – Сте ри ји на награ да за глу
му, Љиља на Бла го је вић – Награ
да Народ ног позо ри шта) и јед
но Сини ши Кова че ви ћу за текст 
(Награ да „Дра ги ша Каши ко вић“), 
потвр ђу ју изу зе тан умет нич ки 
домет овог вели ког и озбиљ ног 
сцен ског дела за који се увек тра жи 
кар та више.

У свим истра жи ва њи ма о нај

гле да ни јим позо ри шним насло ви
ма, инте ре со ва ње за „Вели ку дра
му“ и даље не јења ва  увек је вео ма 
висо ко коти ра на на листи, а на 
разним интер нет фору ми ма, пре
ма мишље њу публи ке, и данас је 
јед на од нај о ми ље ни јих пред ста ва.

У прет ход них осам на ест годи
на, комад је на матич ној сце ни 

и госто ва њи ма виде ло више од 
150.000 гле да ла ца.

Овај четво ро ча сов ни спек
такл, поред бео град ске, гле да ла је 
и публи ка на госто ва њи ма у Трсте
ни ку, Пан че ву, Вршцу, Нишу, 
Лаза рев цу, Кра гу јев цу, Ваље ву, 
Пожа рев цу, Новом Саду, Пан че ву, 
Обре нов цу...

На јуби лар ном изво ђе њу, у 
поде ли ће бити Вук Костић (Мило
рад Вучић), Љиља на Бла го је вић 
(Видо са ва Вучић), Тана си је Узу но
вић (Зари ја Вучић) Бошко Пуле тић 
(Мило рад Вучић), Огњан ка Огња
но вић (Тија на), Рада Ђури чин 
(Зор ка Вучић), Боја на Сте фа но вић 
(Мари ја Хел га Хоф ман), Радован 

Миљанић (Саво Вуко тић – Циц
ко), Вик тор Савић (Батрић Вучић), 
Бојан Кривокапић (Сте ван Вучић), 
Вје ра Мујо вић (Дарин ка), Бра ни
слав Тома ше вић (Дани ло Вучић), 
Дими три је Илић (Поп Сто јан), 
Лепо мир Ивко вић (Новак Секу ло
вић), Андре ја Мари чић (Ђор ђи ја 
Лабо вић), Бран ко Јери нић (Све то
зар Јан ку лов), Иван Забла ћан ски 
(Момир Вучић), Ива Стефановић 
(Зор ка Вучић), Вања Мила чић 
(Јели сти на Вучић), Лола Вита со
вић (Бран ка Вучић), Стра хи ња 
Попо вић (Зари ја Вучић), Јеле на 
Пузић (Вје ра), Миле на Ђор ђе вић 
(Јани ца), Софи ја Узу но вић (Тија
на), Добрила Ћирковић (Крсти на 
Вучић), Пре драг Миле тић (Ран ко 
Мијо вић), Урош Уро ше вић (Опту
же ни, Милош), Бра ни сла ва Зорић 
Васо вић (Мари ја Хел га Хоф ман), 
Вла дан Гајо вић (Бран ко Лазо вић), 
Нико ли на Бог да но вић (Жена Ран
ка Мијо ви ћа), Иван Нико лић (Син 
Ран ка Мијо ви ћа), Бор ко Сарић 
(Дути на), Ива Игња то вић (Олга), 
Зоран Мило ва но вић (Алек сан дар) 
и Дејана Гајдаш (Пио нир ка).

Сце но граф је Геро слав Зарић, 
кости мо граф Мари на Вука со вић 
Меде ни ца, а ком по зи тор Ксе ни ја 
Зече вић (19562006).

Сигурно је да ће се и јубиларно 
извођење гледати на карту више, 
јер „Вели ка дра ма“ је пред ста ва 
која је одав но поста ла неиз о став но 
дело оба ве зне позо ри шне лек ти ре 
свих истин ских љуби те ља теа тра.

Мико јан Без бра ди ца

ДВО СТРУ КИ ЈУБИ ЛЕЈ „ВЕЛИ КЕ ДРА МЕ“ СИНИ ШЕ КОВА ЧЕ ВИ ЋА – 250. ИЗВО ЂЕ ЊЕ И 18 ГОДИ НА ОД ПРЕ МИ ЈЕ РЕ

Пред ста ва која се увек гле да на кар ту више

Пред ста ва „Мали 
брач ни зло чи ни“, 
по тек сту Ери ка 
Ема ну е ла Шми та, 
у режи ји Фили

па Грин вал да, биће изве де на 14. 
фебру а ра на Сце ни „Раша Пла о
вић“, јуби лар ни 150. пут.

Савре ме ни фран цу ски писац 
Шмит у овој „вели кој афе ри живо
та удво је” у цен тар посма тра ња 
поста вља модер ног мушкар ца и 
жену – Жила (Борис Пин го вић) и 
Лиз (Нела Миха и ло вић), раз от кри
ва ју ћи сплет ста ро мод них и савре
ме них еле ме на та њихо вих емо тив
них и физич ких одно са.

Заплет кома да, (у пре во ду Ста
ни це Лаза ре вић), наста је у тре нут
ку када Лиз, сазнав ши да јој супруг 
има амне зи ју, поку ша ва да иско ри
сти ту ситу а ци ју тако што насто ји 
да га убе ди у нешто што се запра во 
није ни деси ло.

Нела Миха и ло вић и Борис 
Пин го вић исти чу да им је овај 

комад, од самог почет ка  првог 
чита ња и прве про бе, био вео ма 
инспи ра ти ван за рад.

„Да, било је, заи ста, више него 
инспи ра тив но, упра во зато што је 
то веч на тема, често испри ча на и 
увек дру га чи ја, посеб на, једин стве
на... Филип је рекао у јед ном тре
нут ку: ‘Ово је при ча о љуба ви коју 
ни лош брак није успео да уни шти’. 
Зами сли те коли ка је та љубав и 
зами сли те како је то узбу дљи во за 
глу мач ку игру“, каже Нела Миха и

ло вић, а на њене 
речи надо ве
зао се Пинго вић 
који је иста као да 
је „инспи ра ци
ју могу ће црпе
ти само из добро 
напи са ног кома
да, а то је сва ка
ко слу чај са овим 
делом“. 

„Сва ки однос 
изме ђу дво је људи 

може бити зани мљив, али то не 
зна чи да у све му чучи позо ри ште. 
Ја сам раду на овој пред ста ви при
сту пио са вели ким енту зи ја змом, 
али и све шћу о томе да смо се ухва
ти ли у коштац са темом о којој 
‘сви све зна ју’. То је сва ка ко била 
оба ве за, али и при ли ка“, казао је 
Пин го вић. 

Пре ма речи ма реди те ља Грин
вал да, Шми то ви јуна ци, дав но 
замр лих стра сти, огре зли у банал
но сти сва ко дне ви це, суо че ни 

са соп стве ном про ма ше но шћу, 
међу соб но се киње и зло ста вља ју у 
име љуба ви. 

„Дир љи во је, с дру ге стра не, 

како за том истом љуба вљу очај
нич ки чезну. Овај комад личи на 
бес пре кор ну музич ку пар ти ту ру, 
могу ће га је увек изно ва и изно ва 
откри ва ти. Не даје конач не одго
во ре. Сва ка Шми то ва исти на кри је 
тај ну, а та заго нет ка интри ги ра“, 
сма тра Грин валд.  

Дра ма тург је Жељ ко Хубач, 
сце но гра фи ју је ура дио Борис 
Мак си мо вић, кости ме Сара Кур
то вић, а дизајн зву ка Вла ди мир 
Петри че вић.

Пред ста ва је пре ми јер но изве
де на 16. апри ла 2011. годи не на 
Сце ни „Раша Пла о вић“.

На матич ној сце ни и госто ва
њи ма, „Мале брач не зло чи не“ је 
виде ло бли зу 30.000 гле да ла ца.

На 20. Међу на род ном фести
ва лу малих сце на и моно дра ме, 
одр жа ном у децем бру 2015. годи не 
у Источ ном Сара је ву, Нела Миха
и ло вић је за уло гу Лиз осво ји ла 
Награ да за нај бо љу глу ми цу.

М. Без бра ди ца

ЈОШ ЈЕДАН ЈУБИ ЛЕЈ У ДРА МИ | ШМИ ТО ВА ДУО ДРА МА „МАЛИ БРАЧ НИ ЗЛО ЧИ НИ“, 150. ПУТ

При ча о љуба ви коју ни лош брак није уни штио

Успех Шмита, као
драмског писца, засни

васенаспособностидамај
сторскипоставизаплето
промишљању вере, о тра
гањузаистиномисамоспо
знајом, или о префињеним
психолошким односима и
сложеном унутрашњем
животу „обичних“ људи.
Шмитова дуодрама „Заго
нетневаријације“,урежији
БожидараЂуровића,укојој
суигралиМаркоНиколићи
Борис Пинговић, премије
рнојеизведена,такође,на
Сцени „Раша Плаовић“, 2.
маја1998.идо15.јуна2015.
године одиграна је чак 293
пута.
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Народно позориште у Београду | За издавача Ивана Вујић, управница | Уредник Позоришних новина Микојан Безбрадица | Графички уредници: Јован Тарбук, Јелена Ратковић | Редaкција: Бранкица Кнежевић, Јасмина Урошевић| 
Сарадници: Милица Зајцев, Вања Косанић, Марија Кнежевић | Фотограф Жељко Јовановић; коришћене фотографије из фонда Народног позоришта, МПУС, личних архива | Припрема и дизајн:  Издавачка делатност Народног 
позоришта у Београду | Народно позориште у Београду, Француска 3, 11000 Београд | Маркетинг 2622-180
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БЕЛА КАФА
комедија Александра Поповића
У СЛАВУ ИЗУЗЕТНИХ
ДЕСАНКИ ЗА ВЕЧНОСТ, посвећено Јелени Јовановић Жигон
ЈЕДАН  
савремени балет у кореогафији Сање Нинковић

ДЕРВИШ И СМРТ
Борислав М. Михиз/Егон Савин, по роману Меше Селимовића
КАЛИГУЛА / ПРЕМИЈЕРА ДРАМЕ
драма Албера Камија
КРЦКО ОРАШЧИЋ 
балет Петра Иљича Чајковског
ИВАНОВ
драма Антона Павловича Чехова
КАЛИГУЛА
драма Албера Камија
НАБУКО
опера Ђузепа Вердија

ХАЗАРСКИ РЕЧНИК - ЛОВЦИ НА СНОВЕ
балет по мотивима романа Милорада Павића

ВЕЛИКА ДРАМА
драма Синише Ковачевића
МАДАМ БАТЕРФЛАЈ / ГОСПОЂА ЛЕПТИРИЦА 
опера Ђакома Пучинија 
11. фебруар 1920. СТО ГОДИНА ОД ПОЧЕТКА РАДА 
БЕОГРАДСКЕ ОПЕРЕ

УСПАВАНА ЛЕПОТИЦА
балет Петра Иљича Чајковског

СВЕТА ТРИ ЈЕРАРХА
у организацији Матице српске и Фондације „Лаза Костић“

ИВАНОВ
драма Антона Павловича Чехова
УСПАВАНА ЛЕПОТИЦА
балет Петра Иљича Чајковског
ЧУДО У ШАРГАНУ
драма Љубомира Симовића

ВЕЛИКА ДРАМА / 250-та представа 
драма Синише Ковачевића 
18 ГОДИНА ОД ПРЕМИЈЕРЕ 
ЖЕНЕ У D-МОЛУ / ДУГА БОЖИЋНА ВЕЧЕРА
jeдночини балети; кореограф Раду Поклитару
ДЕРВИШ И СМРТ
Борислав М. Михиз/Егон Савин, по роману Меше Селимовића
ДАМА С КАМЕЛИЈАМА
драма Александра Диме Сина
САН ЛЕТЊЕ НОЋИ - ПРОЈЕКАТ ШЕКСПИР
по делу Вилијама Шекспира
МАНОН ЛЕСКО / ПРЕМИЈЕРА ОПЕРЕ
опера Ђакома Пучинија
КО ТО ТАМО ПЕВА
балет на музику Војислава Вокија Костића
ГОСПОЂА МИНИСТАРКА
комедија Бранислава Нушића

РОДОЉУПЦИ 
комедија Јована Стерије Поповића  

СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ 
СРБИЈЕ 

ОЖАЛОШЋЕНА ПОРОДИЦА 
комедија Бранислава Нушића
НЕЧИСТА КРВ
драма Борисава Станковића / Маје Тодоровић

ЧАС КАДА НИСМО ЗНАЛИ НИШТА ЈЕДНИ О 
ДРУГИМА
драма Петера Хандкеа
гостује Градско позориште из Клагенфурта, Аустрија 

УСПАВАНА ЛЕПОТИЦА
балет Петра Иљича Чајковског

ФЕБ

МАР

ФЕБ

ЖЕНСКИ ОРКЕСТАР
комедија Жана Ануја
ДОБРИ ЧОВЕК, Бранислав Нушић 
по тексту дневника, гостује театар „Балкан нови покрет“
БАСТИЈЕН И БАСТИЈЕНА 
опера Волфганга Амадеуса Моцарта
БАЛКАНСКИ ШПИЈУН
драма Душана Ковачевића
ДОМ БЕРНАРДЕ АЛБЕ 
драма Федерика Гарсије Лорке
БЕЛА КАФА
комедија Александра Поповића
ЛАЖА И ПАРАЛАЖА
комедија Јована Стерије Поповића
ХАСАНАГИНИЦА
драма Љубомира Симовића
ЖЕНИДБА
комедија Николаја Васиљевича Гогоља
ФРЕНКИ И ЏОНИ
романтична комедија Теренса Мек Нелија, НП у Београду и НП Сомбор
МАЛИ БРАЧНИ ЗЛOЧИНИ / 150-та представа
драма Ерика Емануела Шмита
НОЋНИ ПИСАЦ / ПРЕМИЈЕРА
текст Јан Фабр, режија Јан Фабр, гост Јан Фабр
у сарадњи са Културним центром Београда, 
Народним музејем у Београду и компанијом Траблејн, Белгија

ДОДЕЛА НАГРАДЕ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
у организацији Задужбине „Доситеј Обрадовић“
БАЛКАНСКИ ШПИЈУН
драма Душана Ковачевића

СИН БАФАЛО ЖЕНЕ
у оквиру радионице „Технике причања приче - основе 
сторителинга“, аутори и извођачи: Џен Блејк и Џон Прадере, 
Велика Британија

ЦАРСТВО МРАКА
драма Лава Николајевича Толстоја
ЗЛИ ДУСИ 
Тања Мандић Ригонат, по роману Фјодора М. Достојевског
НОЋНИ ПИСАЦ
текст Јан Фабр, режија Јан Фабр
у сарадњи са Културним центром Београда, 
Народним музејем у Београду и компанијом Траблејн, Белгија

КОВАЧИ
комедија Милоша Николића
ЈЕДАН  
савремени балет у кореогафији Сање Нинковић

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

УСПАВАНКА ЗА ВУКА НИЧИЈЕГ 
драма Ксеније Поповић и Бојане Мијовић
СУМЊИВО ЛИЦЕ 
комедија Бранислава Нушића

МАР

КО ТО ТАМО ПЕВА
балет на музику Војислава Вокија Костића

У СЛАВУ ИЗУЗЕТНИХ
ДЕСАНКИ ЗА ВЕЧНОСТ, посвећено Јелени Јовановић Жигон

ПРОГРАМ „ПЛАТФОРМА” 
22.02. „МЛАДИ ПОЗОРИШНИ ЕКСПЕРТИ У НАРОДНОМ ПОЗОРИШТУ“, 
програм радионица намењен развоју младе публике у сарадњи са
организацијом „Три гроша“, од 17 до 19 часова
24. и 25.02. „ТЕХНИКЕ ПРИЧАЊА ПРИЧЕ - ОСНОВЕ СТОРИТЕЛИНГА“,
вођа радионице Џен Блејк, Велика Британија, од 10 до 16 часова 
29.02. „МЛАДИ ПОЗОРИШНИ ЕКСПЕРТИ У НАРОДНОМ ПОЗОРИШТУ“, 
програм радионица намењен развоју младе публике у сарадњи са
организацијом „Три гроша“, од 17 до 19 часова
06.03. „ЛУЦИДНО ТЕЛО“, вођа радионице: Вјачеслав Кушков,
академија Ернст Буш, Берлин, Немачка, од 11 до 17 часова

29.02. МАНОН ЛЕСКО, опера Ђакома Пучинија / ПРЕМИЈЕРА ОПЕРЕ 
(19.30 часова)

ОПЕРА И ТЕАТАР МАДЛЕНИАНУМ
ГОСТОВАЊА 
04.02. ЛИВАДА ПУНА ТАМЕ, драма Милене Марковић - Студентски град у 
Београду
14.02. БАСТИЈЕН И БАСТИЈЕНА, опера Волфганга Амадеуса Моцарта - у
17 часова, Никшићко позориште, Никшић, Црна Гора
14.02. КОНЦЕРТ ОПЕРСКИХ АРИЈА, солисти Опере Народног позоришта у 
Београду - у 20 часова, Никшићко позориште, Никшић, Црна Гора


