ФЕБРУАР 2020.

ГОДИНА XVI, БРОЈ 131

ИЗДАЈЕ НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ У БЕОГРАДУ

НА СЦЕНИ „РАША ПЛАОВИЋ“ ПРЕМИЈЕРНО ИЗВЕДЕНА
ПРЕДСТАВА „НОЋНИ ПИСАЦ“ У ОКВИРУ САРАДЊЕ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА
СА ЛАБОРАТОРИЈОМ „ТРАБЛЕЈН“ ЈАНА ФАБРА (БЕЛГИЈА)

ПозоришнамагијаЈанаФабраи
мајсторствоглумеСлободанаБештића

С

лавни
белгијски
м у л т и м е д и ј а л н и
уметник Јан Фабр,
коначно се обрео и
у Народном позо
ришту у Београду. Одушевљеној
београдској публици, која га вео
ма добро познаје и изузетно цени
његоврад,представиосепренеде
љу дана у трострукој улози – као
редитељ,сценографиаутортекста
монодраме „Ноћни писац“ која је
премијерноодиграна22.фебруара
наСцени„РашаПлаовић“,уврхун
ском глумачком извођењу првака
Драме Народног позоришта Сло
бодана Бештића. Да је представа
наишланавеомадобарпријемкод
одушевљенепублике,говорестаја

ћеовацијеибуранаплауз
за двојицу вансеријских
позоришних
уметни
ка (Бештића на сцени
и Фабра у гледалишту)
којије,заиста,дуго,дуго,
после њеног завршет
ка, одјекивао препуном
салом.Јер,чак,икадради
мале форме, као што је
случај са овом предста
вом,Фабровопозориште
одише оригиналношћу
и неком посебном маги
јомуметничкогстварања
у којој се на маестралан
начин спајају класичан
театар, традиција и аван
гарда.

„Ноћниписац“јевизионарска
и разоружавајућа химна субвер
зивном и интригантном уметни
куЈануФабруукојемсепублици
не представља он, као визуелни
уметник и позоришни стваралац,
негосепричафокусиранаФабров
стваралачки аспект, односно
његоветекстове,којичестоостају
усенци.
Они, попут Фабрових цртежа,
осликавају његова интимна иску
ства,жеље,идејеиопсесије.Често
ихпишеноћу,(„кадајесветихои
самоћа се спусти на човека“) сво
јим веома оригиналним језиком
отварајућивратасветупуномфан
тазијеиизненађујућихсазнања.
(наставакнастр.2)
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НАСТАВАК СА НАСЛОВНЕ СТРАНЕ

То је путовање јаких боја,
почевши од уметникове младости
до данас. Публика је чула мисли
везане за дневне активности, оби
ље неодољивих идеја и амбици
озних пројеката, као и о ноћном
бивствовању, када се креативност
стапа са бесом и промишљањем
о животу, љубави и сексуалном
аспекту телесне енергије.
Народно позориште у Бео
граду припремило је „Ноћног
писца“ у сарадњи са Позоришном
лабораторијом „Траблејн“ из
Антверпена и Kултурним центром
Београда.
Након завршетка представе

К

ритичарка
„Вечер
њих новости“ Дра
гана Бошковић у тексту
под називом „Ране посуте
кристалима соли“ оценила
је да су Јан Фабр и Слобо
дан Бештић, уз креативне
сараднике, у спектакулар
ном позоришном пројекту
„Ноћни писац“, открили
„читав један нови, необич
ни, револуционарно разоран
свет, обојен фламанским
духом, зачудним и заводиљ
вим у својој сликовитости“.

ПРЕМИЈЕРА ЧУВЕНЕ ОПЕРЕ ЂАКОМА ПУЧИНИЈА

и
краткотрајне
паузе, одржан је
разговор публике
са Јаном Фабром.
Пре тога, управ
ница Ивана Вујић
уручила је слав
ном
уметнику
Плакету Народ
ног позоришта у
Београду.
Иначе, управ
ница Вујић, два
дана раније, при
ликом Фабровог
доласка у Бео
град, угостила је
у Народном позо
ришту славног уметника и драма
туршкињу Мије Мартенс и том
приликом, између осталог, вођени
су разговори о сарадњи на буду
ћим пројектима.
Гостовањем у Београду Фабр
је повезао три институције –
Kултурни центар Београда, Народ
но позориште и Народни музеј, а
осим монодрамом „Ноћни писац“
и трећим томом књиге „Ноћни
дневник“, представио се и изло
жбом „Празник малих пријатеља“,
која ће у Народном музеју бити
отворена до 5. априла. Ови умет
нички радови одражавају његов
митски универзум усредсређен на

После веома успешне пре
мијере
представе
„Ноћни
писац“, одржане 22. фебруара у
Народном позоришту, на Сце
ни „Раша Плаов ић“, на адресу
управнице Иване Вујић стигло
је писмо захвалности из Позо
ришне лабораторије „Траблејн“
Јана Фабра.
„Желимо да се од срца
захвалимо Вама, и свима оста
лима из вашег тима на топлој
добродошлици у Вашeм пре
лепом, Народном позоришту
у Београду. Хвала Вам што сте
нам послали Слободана Бешти
ћа, глумца безграничног тален
та и страсти; хвала што сте нам
послали Бојана и Бору, са њихо
вом посвећеношћу и истинском
страшћу коју имају према својој
професији у позоришту”, наво
ди се у писму, које су заједнички
потписали Јан Фабр, Мије Мар
тенс и Вут Јансен, и додаје:
„Хвала свима на професи
оналној помоћи и подршци
током стварања представе ‘Ноћ
ни писац’ у Народном позо
ришту у Београду. Радујемо се
што ћемо наставити уметнички
пут који смо започели заједно”,
поручили су у писму захвал
ности, уз срдачне поздраве, из
Позоришне лабораторије „Тра
блејн“ Јана Фабра.

питања живота и смрти, лепоте и
ужаса, крхкости и насиља, смрт
ности и вечности… Повезаност
Фабровог рада у области визуел
них уметности, позоришта и књи
жевности је једноставна, а заснова
на је на цртежу и запису.
Фабр, рођен 1958. године, сма
тра се једним од најиновативни
јих и најсвестранијих савремених
уметника. Аутор је низа дела из
области позоришта, која су преве
дена и објављена широм света. С
временом је створио изузетан опус
у области визуелних уметности.
Творац је низа запажених изло
жби и први живи уметник који је
излагао у Лувру („Анђео преобра
жења“, 2008), као и у Ермитажу, у
Санкт Петербургу (2016).
На Битефу је учествовао са
представама „Моћ позоришних
лудости“ (награђена Гран пријем
„Мира Траиловић” 1984. године),
„Прометеј Пејзаж II“ (отворила 45.
Битеф) и 24-часовним „Олимпом“
са којим је убедљиво тријумфо
вао пре две године. Реч је о једин
ственој представи у историји тог
фестивала и по томе што је исто
времено добила Гран при „Мира
Траиловић“, Награду „Полити
ке” за најбољу режију и Награду
публике.
Микојан Безбрадица

ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ КЛАГЕНФУРТ ГОСТУЈЕ СА ДРАМОМ ПЕТЕРА ХАНДКЕА;
СЛАВНИ НОБЕЛОВАЦ ПРВИ ПУТ НА ВЕЛИКОЈ СЦЕНИ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА

Овације за
Поезија покрета и светла
„Манон Леско“

П

ремијера опере
Ђакома Пучини
ја „Манон Леско“,
која се више од
пола века није
изводила у Народном позори
шту, одржана је 26. фебруар
 а на
Великој сцени, под диригентском
управом госта из Италије Стефа
на Романија, и у режији његовог
земљака Пјера Франческа Мае
стринија.

брата Манон Леско била је поверена
баритону Небојши Бабићу, а њеног
времешног љубавника Жерона - 
басу Драгољубу Бајићу.
У тој опери у четири чина, наста
лој у периоду од 1890. до 1893. годи
не, а која се и данас сматра за једно
од најлепших дела оперске литера
туре, улоге су остварили и Милан
Обрадовић (Крчмар), Синиша
Радин (Едмондо/ Учитељ играња/
Фењерџија), Наташа Рашић (Музи

Г

У овом ремек-делу оперске
уметности, реализованом у копро
дукцији са земунским Мадлениану
мом, у којем ће друга премијера бити
одржана вечерас, насловну улогу
тумачила је сопран Јасмина Трум
беташ Петровић, њеног опсесивног
љубавника Витеза де Гријеа дочарао
је тенор Јанко Синадиновић, рола

чар), Михаило Шљивић (Наредник
страже), Милан Обрадовић (Капе
тан брода) и Лука Пређа (Власуљар).
На крају представе, комплетна
уметничка екипа, а посебно главни
протагонисти, награђени су више
минутним овацијама и узвицима
„браво“.
Р.П.Н.

радско
позориште
Kлагенфурт
гостова
ће 5. марта на Великој
сцени (19,30) са драмом
нобеловца Петера Ханд
кеа „Часови у којима ништа нисмо
знали једни о другима“, у режији
Роберта Шустера.
Биће то први наступ овог
реномираног аустријског театра у
Народном позоришту, након што
су управници Ивана Вујић и Фло
ријан Шулц, недавно (17. Децем
бра 2019) у Kлагенфурту потписали
Споразум о сарадњи.
Интересантно је да је представа
„Часови у којима ништа нисмо зна

ли једни о другима“, која је урађена у
копродукцији са Vereinigten Buhnen
Bozen и компанијом Kула, преми

Х

андке је Нобелову награ
ду за књижевност
добио (како је образложено
из Шведске краљевске акад
мије) „због утицајног рада
који са лингвистичком гени
јалношћу истражује пери
ферију и посебност људског
постојања.“
јерно изведена 10. октобра прошле
године, на дан када је из Шведске

краљевске академије саопштено да
је славни аустријски писац Петер
Хандке добитник Нобелове награде
за књижевност.
Драма је написана без дијало
га, а текст се игра и користи пое
зијом покрета, знака, тела, светла,
боја и слике. Роберт Шустер режи
ра овај текст тако што поставља
12 протагониста на сцену, који у
представи стварају космос саста
вљен од више стотина ликова.
Према речима директора
Градског позоришта Kлагенфурт
Флоријана Шулца, главни лик у
овом делу је једно место у неком
граду, у некој земљи.
„Он постаје позорница за при
зоре из свакодневице, место дога
ђања и сусрета људи који њиме
пролазе - младих и старих, позна
тих и непознатих, привилегова
них и дискриминисаних, забора
вљених и оних којих се још увек
сећају. Они су сами, или у парови
ма, формирају групе, које се онда
изнова дезинтегришу. Они узне
мирују и очаравају. То састајали
ште, у дословном смислу речи,
постаје место изведбе и позори
шног догађаја... каже господин
Шулц.
М.Б.
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ЗНАЧАЈНИ ДОГО ВО РИ УПРАВ НИ ЦЕ ИВА НЕ ВУЈИЋ СА ДИРЕKТОРИМА БОЉ ШОЈ ТЕАТРА И ТЕАТРА НАЦИ ЈА У МОСКВИ

Историјскиконтактисачувенимпозориштима

У

правница Народ
ног
позоришта
Ивана Вујић вра
тила се недавно из
петодневне посе
те Москви, где је у организацији
амбасадеСрбијеуРусијиињегове
екселенције амбасадора Миросла
ваЛазанског,посетилагенералног
директора Бољшој театра, госпо
дина Владимира Урина, редитеља
иизузетногменаџера.
У разговору са господином
Урином, договорен је долазак
педагога Бољшој театра у балет
Народног позоришта, као и даља
заједничка сарадња која би се

огледала како у представљању
Народног позоришта у Русији,
такоиугостовањуБољшојтеатра
уСрбији.
Господин Владимир Урин са
великим задовољством је при
хватио позив да посети Народно
позориште у Београду и погле
да неке од оперских и балетских
представасаредовногрепертоара.
Током боравка у Москви,
управницаИванаВујићјепосети
лаиТеатарНацијаиразговорала
са директорком Маријом Ревја
кином о гостовању нашег драм
ског ансамбла у том признатом
рускомпозоришту,каоињиховог

уБеограду.
Разговарале
су
и о сарадњи у окви
ру фестивала „Златна
маска“,којиомогућава
како упознавање са
најб о

Бољшојтеатар,алииједнооднај
старијих и најбољих балетских
и оперских позоришта на свету,
основаноје28.марта1776.године.
Бољшој театар (у преводу Вели
ки театар) је сагра

љим остварењима драме, опере и
балетаРусије,такоисаизузетним
европскимостварењима.
Подсећамо да по први пут
остварујемо овакве контакте и да
ихсматрамоисторијским.
Најславније руско позориште

ђеннаместугдесенекаданалазио
Петровкатеатар,којијеизгореоу
пожару1805.Изградиогајеархи
текта Андреј Михаилов, који је у
близинисаградиоиМалитеатар.
Оригинални назив Бољшој
театра био је Царски бољшој теа

тар Москве и свечано је почео са
радом 18. јануара 1825. са балет
ском представом Фердинанда
Сора. До тада су извођена само
дела руских стваралаца, а страни
композитори су уведени у репер
тоароко1840.године.Бољшојтеа
тарјесвакакоједанодсимболане
самоцарске,негоимодернеРусије.
Синонимјезаврхунскепредставе,
пресвегаопереибалета,абалери
непопутМајеПлисецкаје,
СветланеЗахаровеимно
гихдругих,проносесла
ву овог величанственог
позоришташиромсвета.
Позориште
„Теа
тар Нација“, чувено и у
Русијииуиностранству,
смештено је у прелепом
историјском здању у
центру Москве. Подиг
нуто је још 1885. као
највеће руско приватно
позориште, познато као
позориште „Kорш“. Зграда у псе
удорускомстилуусовјетскодоба
проглашена је спомеником кул
туре. На позоришном репертоа
руналазесекласичнеисавремене
драмскепредставе.
Р.П.Н.

УСПЕ ШНА ПРЕ МИ ЈЕ РА ПРЕД СТА ВЕ „КАЛИ ГУЛА“, ПО ТЕКСТУ АЛБЕ РА КАМИ ЈА У РЕЖИ ЈИ СНЕ ЖА НЕ ТРИ ШИЋ

Вишеминутниаплауз иодушевљенепублике

Д

рама Албера Kамија
„Kалигула“ у режији
СнежанеТришић,са
ИгоромЂорђевићем
у насловној улози,
премијерно изведена на Великој
сцени
Драма „Kалигула”, у којој се
славнифранцускинобеловацАлбер
Kами кроз причу о староримском
диктатору бави савременим чове
ком и питањима смисла живота,
премијернојеизведена5.фебруара
наВеликојсцени,урежијиСнежа
не Тришић, која је насловну ролу
поверилаИгоруЂорђевићу.

П

редставапокрећенај
важнија питања о
положају човека и смислу
живота,могућностипобу
не,појмуслободе,идолопо
клонству, значају високе
уметности и културе у
концептима и ограниче
њимасавременогсвета..
У том комплексном филозоф
скомделусаснажномдруштвеном
оштрицом и критиком, улоге су
остварили и Сена Ђоровић (Цезо
нија),ЂорђеМарковић(Хеликон),
Бојан Жировић (Хереја), Нема

ња Стаматовић (Сципион), Петар
Божовић (Мереја), Димитрије
Илић (Сенект),  Владан Гајовић
(Октавије), Зоран Ћосић (Лепид),
БојанKривокапић(Муције)иСања
Марковић(Муцијеважена).
У представи учествују и вио
лончелисткиња Александра Лазин,
те солисти Балета
Народног позори
шта Олга Олћан,
Ива Игњатовић и
ЧедомирРадоњић.
Иако је комад
засноваонаисториј
скојличности,Kами
није написао исто
ријску драму, већ је
причу о Kалигули
користио да говори
о времену у коме је
тада живео, а то је
било током Другог
светскограта,увре
меконцентрационихлогораизло
чина, када се нешто суштински и
драстично променило у томе шта
значибитичовек.
Адаптација Милана Марко
вића Матиса ослоњена је на само
дело за које, с обзиром на то да
је веома модерно написано, није
билопотребедаседодатноосавре
мењује.

После више од два сата веома
надахнуте игре, публика у препу
ној сали поздравила је бурним и
дуготрајним аплаузом комплетан
ансамбл.
Сценограф је Дарко Недељко
вић, костимографкиња Марина
Меденица, композиторка Ирена

Поповић Драговић, а кореограф
кињаИсидораСтанишић.
Медијисусавеликомпажњом
испратили премијеру овог кома
да,истичућивеомадобреглумачке
креације,алииврлоинтересантну
редитељску концепцију. У изве
штају Новинске агенције Танјуг
наводи се, између осталог, да је
насловну улогу тумачио „надахну

ти Игор Ђорђевић који је на убе
дљив начин оживео све наказне
карактеристике тиранина опије
ног свемогућом влашћу. Ђорђе
вић је показао глумачку зрелост и
широкспектаруметничкекреаци
је оправдавши позицију једног од
најзначајнијих глумаца у региону.
У редитељском
читању Снежане
Тришић сценска
и костимограф
ска решења нуде
техно журку као
оквир за лудило
владара, трансве
стијукаоестетику
понижењапотла
чених или парла
мент као место
где се у секунди
мења
судбина
колектива.Уизу
зетно захтевној
представи, која лако комуницира
са обрисима политичких система
по целом свету, уигран глумачки
ансамбл, осим Ђорђевића, пред
водили су Сена Ђоровић и Бојан
Жировић”…, наведено је у изве
штајуТанјуга.
Kритичарка„Времена”Наташа
Гвозденовићутекступодназивом
„Лудило тираније и неизбежност

побуне” оцењује да Игор Ђорђе
вић „игра Kалигулу у фуриозном
темпу, искусно градирајући њего
волудилокрозсценскипокрет”…
док редитељка костимом нагла
шава „Kалигулину поремећеност,
користећиисторијскечињеницепо
којимазнамодајеKалигулаволео
дасекостимирауразнебогове”.
„Она драму развија на више
планова... док контекст представе
оцртава ужас владавине потпуно
лудог тиранина и непредвидивог
бивствовања оних у његовој вла
сти”,истаклајеГвозденовићева.
Осврнувши се на паралелу
Kамијеве драме са садашњим тре
нутком, критичар НИНа Бобан
Јевтић указао је да зато и не чуди
што „Kалигула” данас одједном
добијанаактуелности,тедаанали
зекојекомаднуди„звоне”истином
инеопходношћу.
„… Све то доводи до апсурда
који,акомусенеодупремо,пони
штава све вредности које је чове
чанство кроз историју градило, те
и човек сам. Због свега наведеног,
потпуно је јасно и заиста важно
што је Снежана Тришић увидела
свуактуелностовогкомадаипоку
шала да га осавремени модерним
сензибилитетом”…
М.Б.
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ИНТЕР ВЈУ | ЗЛАТ КО СВИ БЕН, РЕДИ ТЕЉ ПРЕД СТА ВЕ „ВАСА ЖЕЛЕ ЗНО ВА МАК СИ МА ГОР КОГ И ДРУ ГИ“

ПаралелнарелацијаизмеђуЧеховаиБрехта

З

латко Свибен (1954),
један од најзначајни
јих хрватских позо
ришних редитеља у
последњих неколико
деценија, већ извесно време, са
брижљиво одабраном глумачком
екипом,спреманаВеликојсцени,
запрвуполовинуаприла,комад
„Васа Железнова Макси
ма Горког и други“.
Биће то његова
прва режија у
Народном позо
ришту, а у вели
комансамблусу:
Љиљана Благо
јевић, Миодраг
K р и в о к а п и ћ ,
Хаџи
Ненад
Маричић, Вла
дан
Гајовић,
KатаринаЖутић,
Рада Ђуричин
Поповић, Вјера
Мујовић, Петар
Божовић, Небој
ша Kундачина,
Сузана Лукић, Вања Ејдус, Боја
на Стефановић Торњански, Гојко
Балетић,БојанаБамбић...
„Веома ми је драго да сам,
након толико година, заправо
деценија, поновно редитељски
радно у Београду у, свакако, не
само значајном позоришту срп
ског глумишта, него и у највећем
позоришту, не само бивше Југо
славије,негоиунајвећемтеатруу
свим данашњим регионима из те
некадашње државе“, каже госпо
динСвибен,уинтервјууза„Позо
ришненовине“,узнапоменудасу
мупрвиутисци,укључујућиикон
такте са највећим делом ауторске
исарадничкеекипекоју„попрви
путасретох“,веомапозитивни.
zz Заштоz јеz данас,z послеz толиzкоz
децеzниzјаz откадz јеz напиzсаzна,z
важноz наz сцеzнуz постаzвиzтиz
драzмуz„ВасаzЖелеzзноzва”?
Осимтогаштојерепертоарски
занимљива, она садржи и нешто
штонадилазионепрвонаписане,
а и најчешће игране комаде Гор
ког, а реч је о „Малограђанима“
и „На дну“. То надилажење, врло
се везује уз чврсту намеру спаса
вања породице. Покушавајући
да спасе грађанску част породи
це, Васа одлучује да отрује свог
супруга због његове умешаности
у завођење малолетне девојке. На
тај начин, започиње и трагедија
распада породице. У том смислу,
свакаконамнијезгорегадаверује
мокакојесвакумогућутрагедију
важнонасценупоставити.
zz Горzкиzиzуzовој,zкаоzиzуzсвоzјимz
друzгимzдраzмаzма,zстаzвљаzреди
теzљаz иz глумzцеz предz тежакz

који дијалогизира с унуком
Kољом.Надодатоје
ту и оно биограф
ско доживљавање
дечачког
односа
Горкогсдедомувези
са учењем азбуке.
Важностликамалог
Kоље, кога његова
бака Васа, не само
због наследства, не
жели током дра
ме предати његовој
мајци револуционарки,
даје нам и могућу јасну
и добру финализаци
ју породичне драмско
сти.Наиме,списатељство
Горког није само један
књижевни род и/или стил,
негосе,премаономекакојето

Н

задаzтак;z какоz повеzзаzтиz уz
целиzну,zмноzштвоzмотиzваzкојиz
сеzуzдраzмиzпреzтреzсаzју,zкојуzодz
безzбројzнихz темаz оz којиzмаz сеz
уz њојz расzпраzвљаz изаzбраzтиz заz
главzниz токz приzкаzзиzваzњаz уz
комеzћеzсеzнаzједанzилиzдруzгиz
начинz сумиzраzтиz мноzгоzстру
ка,z честоz расzплиzнуzтаz радzња.z
Виz стеz јошz додатzноz „заком
плиzкоzваzли”zсвеzто,zјерzосноzвуz
предzстаzвеz чиниz друzгаz верzзи
јаz „Васеz Желеzзноzве“z изz 1935.z
годиzне,z аz адапzтаzциzјаz садрzжиz
иz драzмаzтиzзоzваzнеz делоzвеz изz
његоzвогz ромаzнаz „Делоz Арта
моzноzвих“,z приzзоzреz иz некаz
лицаz изz првеz верzзиzјеz „Васеz
Желеzзноzве“z(Мати),zмеђуzиzгруz
иzлицаzизz„ПесмеzоzСокоzлу“zиz
епиzлог,z преzмаz ромаzнуz „Фомаz
Горzдеzјев“.zЗашто?
Све то што је закомпликовано
повезује и сећајући почетак прет
ходног грађанског формирања
породице, као и њезин развој од
1860ихдоупредреволуционарно
доба с почетка прошлог столећа.
Тојеепохакојомсенашромано
писац и драматичар бави. „Дело
Артамонових“је,управо,генеало
шкироманоуспонуипадуруске
грађанскепородице,пасетоидеј
но, а што је делом и изведбено
закомпликовано,каниуовојадап
тацији повезати с драмом „Васа
Железнова“. С незнатним дода
цима, адаптација епилогно кори
сти и разговор Игњата Гордејева
и његовог осмогодишњег сина
Фоме с почетка романа „Фома
Гордејев“ као разговор онога с
чијимјеубиствомизапочелатра
гедија у драми „Васа Железнова“,
атојеСергејПетровичЖелезнов

а питање у којој
мери и данас
истрајава у томе
да следи естетику
„Kугла глумишта”,
једнеоднајважнијихпозо
ришних, мултимедијал
них и интердисциплинар
них уметничких трупа
у бившој држави, чији је
оснивач,Свибенкаже:„До
промене имена студент
скога театра (Студент
ско сатирично глумиште)
у ново име – ‘Kуглаглу
миште’, дошло је мојим
студентским увидом у
естетско есејизирање о
театру француског фило
зофаитеоретичараЕтје
на Суриоа. Театарска је
‘кугла’уодносунатеатар
ску‘коцку’ионоштојекон
тратакозваног‘четвртог
зида’,аштојеДениДидро
још1758.дефинисао: ‘Било
да пишете, било да глу
мите, мислите о гледаоцу
као и да га нема. Замисли
те да се испред позорнице
дижезидкојивасодвајаод
партера;играјтекаодасе
застор није подигао’. Мој
‘кугла’односјеимојдраги,а
идугогодишњирадниоднос
у амбијенталном театру
(којимсе ‘Kуглаглумиште’
морало бавити због тога
што је остало без проб
не дворане и позорнице).
Енергетско језгро, које
је нужно за ансамблост
‘кугла’ приступа, можда
сепојавииуодносунаоно
штојеурадунаовојнема
лој ансамбл представи
адаптацијски ‘закомпли
ковано’”.

окарактерисаоEmilStaiger,икод
њега ради о три књижевна сти
ла, тј. о предочавању оног епског
(Vorstellung),затим,иакојенапи
сао много драма, можемо рећи
дасеуњеговомкњижевномпри
ступу донекле предочава и напетост оног драмског (Spannung),
инакрају–уњеговојкњижевној
вољи постоји и оно што је дефи
нисано као сећање (Erinnerung),
акојесевезујеузлирскистил.Уз
многепевљивестиховекојинамсе
нудеуромануидрами,врлодобру
судбинскуметафоруунутарпоро
дичногставагледеживотаисмр
ти,односносрањеним(небеским)
соколом који пада до (земаљске)
змије,апотомдоњеигине,има
мо и у његовој прозној „Песми о
Соколу“, у коју ћемо малко ући
кореоизведбено.  Иако се Гор
ки дописује, упознаје и дружи с
Чеховом, књижевником коме се
јако диви, наш изведбени при
ступ његовој драмскости сигурно
неможебитиодвећчеховљевски.
Анијебашнужноданамприступ
буде уобичајен, то јест искључи
во реалистички и/или соцреа
листички. Постојећа адаптација
са своја дватри књижевна стила
склона је приступу у којем би се
Горки изведбено третирао као
онај чија је драмскост нека пара
лелна релација између Чехова и
Брехта.Мождајетапаралености
одговорнаоно–Зашто?.
zz Иакоz отвоzреzноz приzкаzзуzјеz свеz
манеzнасловzнеzјунаzкиzње,zГор
киzзаzсвеzњихzналаzзиzоправzда
њеzуzњенојzтежњиzпреzмаzства
раzњуzновогzживоzта,zпаzмакарz
поz ценуz страzшнихz жртаzва.z
Kоликоzвиzимаzтеzоправzдаzњаzиz
толеzранzциzјеz заz њенеz поступ
ке?
Није до мене да имам оправдања и толеранције за те силно
негативне Васине протагонистич
ке поступке. То није ни у задатку
глуме.Апитањеједалиаутор,уз
све мане Васине, налази оправдање у њеној тежњи према стварању новог живота? Поступци оних
који су драмоликови (dramatis
personae),мабилионииубојити,
нисусамодеоњиховогкарактера.
Акцијанамдрамскитрајеимимо
карактера.Ево,јошнечега:унутар
докторске дисертације Назифа
Kустурице („Драмски триптихон
Максима Горког о интелигенци
ји“) једно поглавље има наслов
„О преимућству жене у Горког“.
То преимућство код нашег ауто
ра баш стоји и постоји. Горки се
спрамжена,имимонаступажен
ске хистерије, односи блаже него
према мушкарцима. Он улази и
у надмоћ жена над мушкарцима.
Тесенадмоћи(супружничке,мај

чинске, управничке и свеколике)
драмски лудо држи и Васа Желе
знова.
zz Уz родzномz Загреzбуz диплоzми
раzлиz стеz комzпаzраzтивzнуz књи
жевzностz иz филоzзоzфиzју,z докz
стеz режиzјуz заврzшиzлиz уz Бео
граzду.z Диплоzмиzраzлиz стеz саz
комаzдомz „Четврzтиz зид“z Сла
венzкеz Милоzваzноzвић,z којаz јеz
драzмаzтурzшкиzњаzнаzовојzпред
стаzви.zKакоzданас,zсаzовеzдис
танzце,z глеzдаzтеz наz тајz периzодz
иzнијеzлиzтаzпредzстаzва,zзапра
во,z иz антиzциzпиzраzлаz догаzђаzјеz
наz проzстоzруz бивzшеz држаzвеz
почетzкомzдевеzдеzсеzтихzгодиzнаz
проzшлогzвека?
Тема те представе, уз мајку
Словенку и оца Србина, ваљда је
списатељски  потакнута и с ауто
биографскестране.Иакојеупро
граму било написано да „југосла
венска породица с манифестно
израженом потребом окупљања“
бива и „егземплар шизофрене
творевине“, ипак се ономад, уз
породичну
проблематизацију,
којајетретиралаираспадпороди
це, нисмо одвећ држали и распа
дарепублика.Аливаљдајетовећ
некимабилонапамети.Тајчетворозиднипородичнираспадишаоје
спрам трагикомедијскости, а овај
васажелезновни породични рас
пад, којим се сада бавимо, можда
скрене ка судбински бајковитој
трагедијскости.Но,имимоспоме
нутеаутобиографскепотакнутости
Четвртогзида,неможемопреско
чити и немалу склоност аутоби
ографичности код Алексеја Мак
симовича Пешкова, који је због
оца(изразлогаштојеотацумро
уз његову дечју болест колере),
узео,каокњижевник,имеочевои
презимно се назвао, а и тематски
постао(раскидно)–горким,тесеу
многимсвојимделимабашдржао
(горке) аутобиографске тематиза
ције. Узгред: и моја је редитељска
аутобиографичност антиципирала догађаје на простору бивше
државестог(ратног)почеткадеведесетихгодинапрошлогвека,пасе
понекад, додуше ретко, и присећа
редитељскогнепотписивањапред
ставекојесезбило,због(политич
ке) цензуре почетком јесени 1991.
године, од стране Народног позо
риштауВршцу(претпремијерног
цензурисања неких, дидаскалиј
ски понуђених, и врло дословно
изрежиранихпризораупредстави
„Маратонци трче почасни круг“
Душка Kовачевића), а онда, после
тога,имогредитељскогодласкау
босанска позоришта, у којима ће
се,токомрада,такођепохвататии
тужнаисукобна,аидолазећарат
налогика.
МикојанБезбрадица
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ПУЧИНИЈЕВА „МАДАМ БАТЕРФЛАЈ“ ЗА ПРОСЛАВУ ДАНА КАДА ЈЕ ИСТО
ДЕЛО, 11. ФЕБРУАРА 1920. ГОДИНЕ, ИЗВЕДЕНО КАО ПРВА ОПЕРСКА
ПРЕДСТАВА НОВОФОРМИРАНОГ АНСАМБЛА ОПЕРЕ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА

Јубилеј за понос и поштовање

П

оводом сто годи
на од почетка рада
Опере
Народ
ног
позоришта
у Београду, 11.
фебруара на Великој сцени, под
диригентском управом госта из
Румуније Адриан
 а Морара, изве
дена је Пучинијева „Мадам Батер
флај“ („Госпођа лептирица“), исти
наслов који је, на исти датум, пре
тачно једног века, премијерно оди
грао и новоформирани ансамбл
наше престоничке опере.
Насловну ролу певала је гошћа
из Јапана Кикуко Тешима, у уло
зи служавке Сузуки наступила је
мецосопран Жељка Здјелар, поруч
ника у америчкој морнарици Пин
кертона тумачио је тенор Дејан
Максимовић, америчког конзула
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П

ремијера
„Мадам
Батерфлај“,
која
је изведена 11. фебруар
а
1920. године, под диргент
ском управом Станислава
Биничког, имала је, према
писању београдске штам
пе, леп успех. Насловну
улогу певала је Јелена Лов
шинска, Сузуки је била
Теодора Арсеновић, а Пин
кертона је дочарао попу
ларни Војислав Турински,
који је представу и режи
рао. Занимљиво је напо
менути да је сценограф
ско решење ове представе
урадио наш познати сли
кар Јован Бијелић.

У предста
ви је учествовао
Оркестар и Хор
Опере Народ
ног позоришта
у Београду.
Било
је
то 106. изво
ђење „Мадам
Батерфлај“
у
овој
продук

та Лесковац, а костиме Светлана
Чкоњевић.
Пре почетка опере, публици у
препуној сали обратио се глумац
Андреја Маричић који је нагласио
да се извођењем ове представе обе
лежава један век постојања Опере
Народног позоришта.
У наставку је прочитао текст о
историјату Oпере Народног позо
ришта чији је аутор професор и
некадашњи солиста Опере Народ
ног позоришта Владимир Јовано
вић.
Након тога уручени су буке
ти цвећа примадонама Народ
ног позоришта у Београду које су
у овом Пучинијевом оперском
ремек-делу некада певале насловну
улогу - Радмили Бакочевић, Радми
ли Смиљанић и Вери Микић, као и
актуелној директори Опере Јасми
ни Трумбеташ Петровић која и
даље наступа у тој роли.  
Маричић је подсетио да су у
овој представи, у насловној улози,
наступале и примадоне Гордана
Јевтовић Минов и Сузана Шува
ковић Савић које су нас нажалост
прерано напустиле, као и Вишња
Павловић Дракулић која је оправ
дано била спречена да присуствује
прослави овог јубилеја.

СОЛИСТКИЊЕ МАРГАРИТА
ЧЕРОМУХИНА И ТАТЈАНА ТАТИЋ ПРВИ
ПУТ У ГЛАВНИМ УЛОГАМА У БАЛЕТИМА
„УСПАВАНА ЛЕПОТИЦА“ И „БАЈАДЕРА“

С

олисткиња Маргарита
Черомухина наступиће
6. марта први пут у главној
улози као Принцеза Аурора, у
балету Петра Иљича Чајков
ског „Успавана лепотица“, у
кореографији и режији Вла
димира Логунова. У овом
класичном балетском спек
таклу, који ће бити изведен под диригентском управом Ђор
ђа Павловића, учествује целокупни ансамбл Балета Народног
позоришта. У балету „Бајадера“, који је на репертоару Велике
сцене 24. марта, у улози главне јунакиње представе - индијске
плесачице Никије, наступиће Татјана Татић. Класични балет
у три чина „Бајадера” на музику Лудвига Минкуса, по либре
ту Маријуса Петипа и у кореографској поставци Габријеле
Комлеве, премијерно је изведен 19. маја 2011. године. У овој
представи, такође, учествује целокупни ансамбл Балета, као и
Оркестар Народног позоришта.
Р.П.Н.

ОПЕРА ГОСТОВАЛА У НИКШИЋУ

О

пера
Народ
ног позоришта
гостовала је 14. фебру
ара у Никшићом позо
ришту са Моцартовом
једночинком „Басти
јен и Бастијена“ и Гала
концертом оперских
арија. Интерактивна
опера за децу и омла
дину „Бастијен и Бастијена“ одиграна је пред пуном салом
младих, дириговао је Стефан Зекић, представу је режирала
Ана Григоровић а наступили су: Синиша Радин (Бастијен),
Милица Јеличић(Бастијена), Милош Милојевић (Колас) и
глумица Бојана Бамбић (Колина). После кратке паузе одржан
је Гала концерт оперских арија у коме су наступили прваци
Опере Народног позоришта, сопран Сања Керкез и бас Иван
Томашев, уз клависрку пратњу Наде Матијевић и подршку
младих колега из Оперског студија Народног позоришта,
тенора Синишу Радина и сопрана Милице Јеличић. На репе
тоару су били Верди, Росини, Леонкавало, Пучини, Бинички...
Гостовање Народног позоришта у Никшићу је организовала
Амбасада Републике Србије у Црној Гори, представи је прису
ствовао амбасадор Републике Србије др Владимир Божовић.
Р.П.Н.

СЕЋАЊЕ НА ДРАМСКОГ УМЕТНИКА
ДРАГАНА МАКСИМОВИЋА МАКСУ

У

Шарплеса баритон Миодраг Д.
Јовановић, а ујака Бонза бас-бари
тон Александар Стаматовић.
У тој Пучинијевој опери о тра
гичној судбини једне јапанске геј
ше, њеној искреној и чистој љубави
пуној чежње, разочарања и страда
ња, улоге су остварили и солисти
Светлана Ловчевић (Кејт) Дарко
Ђорђевић (Горо), Павле Жарков
(Комисионарио) и Михаил о Шљи
вић, који је први пут наступио као
Јамадори, те дечак Леонида Бокан
(Син Ћо Ћо Сан).
Концертмајстор је била Едит
Македонска, а шеф Хора Ђорђе
Станковић.

цији чија је премијера одржана
15. децембра 1984. године у режи
ји Дејана Миладиновића коју је,
у међувремену, обновила Ивана
Драгутиновић Маричић.
Сценографију је креирао Миле

У оквиру свечаног програма,
емитован је и кратак филм, ауто
ра Петра Антоновића, о историјату
Опере Народног позоришта у Бео
граду.  
М.Б.

знак сећања на тра
гично преминулог
глумца Народног позо
ришта у Београду Драга
на Максимовића Максу,
у петак, 7. фебруара на
његов рођендан, у име
националног
театра,
венац на спомен-плочу
на Зеленом венцу, положио је Максимовићев колега и при
јатељ Димитрије Илић. Спомен-плоча је постављена на месту
где је некадашњи првак Драме Народног позоришта брутал
но претучен у ноћи између 17. на 18. новембар 2000. годи
не од стране насилника. После два и по месеца, 4. фебруар
а
2001. године, признати драмски уметник у болници је подле
гао повредама. Спомен плоча, поред некадашњег ресторана
„Бели град“, откривена је 18. новембра 2006. године (на ини
цијативу редитеља Горана Марковића), у знак сећања на Мак
симовића, али и као опомена да се такав безумни и лудачки
чин никад више не понови.
Р.П.Н.
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ИНТЕРВ ЈУ | БАРД СРПСКОГ ГЛУМИШТА ПЕТАР БОЖОВ ИЋ, МЕРЕЈ А У КАМИЈ ЕВ ОЈ ДРАМ И АПСУРД А „КАЛИГ УЛ А“

Представи желим дуг живот, а и себи са њом
Б

И

ако је у Kамијевом
„Kалигули”, пре
мијерно изведе
ном 5. фебруара
на Великој сцени у
режији Снежане Тришић, одиграо
малу улогу за коју ће, у свом шар
мантном, козерском стилу, проко
ментарисати: „ако неко у публици
током представе трепне, неће ме
ни видети”, бард српског глуми
шта Петар Божовић још једном је
показао огромну раскош сопстве
ног глумачког бића коју поседује.
У свега неколико минута, у јед
ној сцени, дочарао је лик Мереје
уметнички снажно, упечатљиво,
одмерено и садржајно, с преци
зним решењима која његову глу
мачку естетику и умешност чине
недокучивим и очаравајућим. Све
то, наравно, пренео је и на публи
ку, која га је на крају представе,
током поклона, поздравила ова
цијама и узвицима „браво”. Руку
на срце, није штедела дланове ни
према осталим глумцима у пред
стави, али, некако, за нијансу јаче,
ипак је ту своју наклоност, дака
ко уз тумача насловне роле Иго
ра Ђорђевића, посебно исказала
према нашем саговорнику. Поме
нута Божовићева улога и предста
ва, управо су и биле повод нашем
разговору за „Позоришне новине”
који смо водили једне пријатне
фебруарске вечери у холу Сцене
„Раша Плаов ић”. Иако је био, како
нам је признао, мало уморан јер је
управо стигао са читаће пробе (реч
је о драми „Васа Железнова Макси
ма Горког и други“ у којој, за прву
половину априла, на Великој сце
ни, у режији Златка Свибена, спре
ма улогу Сергеја Петровича Желе
знова), а одмах, затим, требало је
да на „Раши“ у представи  „Хасана
гиница“, тумачи лик Ахмеда, ипак

је пристао на разговор, који смо
договорили неколико дана раније,
уз опаску: „А, шта да радим, обе
ћао сам“. Признаје нам, потом, пре
него што смо започели званични
део разговора, да је емотивно везан
за Народно позориште, и као нека
дашњи првак   Драме, и да се ту
осећа веома лепо „као човек кога
су после лутања опет пригрлили
његова кућа и породица”.
zz Очито, пригрлила вас је и
публика која вас, под овим
кровом,
поздравља
бур
ним овацијама, не само у
„Kалигули“, већ и у „Хасана
гиници“, а тај низ, сигуран
сам, биће настављен и у „Васи
Железновој“... Но, сад се вра
ћамо премијери „Kалигуле“...
Аплауз сам добио, вероватно, и
због своје биографије. Знате како,
све то иде с годинама. Публика вас
поздравља за оно што сте радили,
али и веома често што сте уопште
живи (смех). У међувремену, има
ли смо и прву репризу... Биће их
још, сигурно.
zz Утисци публике, генерално, и
о самој представи, такође, су
позитивни...
Овај комад је изазов и мерило
ствари. Публика ће у њему бити
нека врста друштвене пороте. На
сва постављена питања мораће,
на неки начин, сама да одгово
ри. Мислим да се ради о, заиста,
одличној представи. Ја јој желим
дуг живот, а и себи са њом (смех).
zz Овом ролом, на неки начин,
потврдили сте тезу великог
руског редитеља и драмског
уметника Kонстантина Сер
гејевича Станиславског да
нема малих и великих улога,

ожовић, рођен 1946.
године у Земуну, дипло
мирао је глуму на Факулте
ту драмских уметности, у
класи професора Предра
га Бајчетића. У сталном
ангажману у Народном
позоришту у Београду био
је од 1. септембра 1984. до
1. фебруара 1994. године
и у том периоду играо је у
пет представа у којима
је остварио веома запа
жене улоге. Прва од њих
била је у „Kонфитеору“
Слободана Шнајдера, пре
мијерно изведеног 1. мар
та 1985. године у режији
Јанеза Пипана који му је
поверио улоге Беле Kуна и
Kомесара. Старог шамана
који се спушта са своје пла
нине међу народ из жеље да
научи нешто од њих и да
народу подари своје знање,
овековеченог у лику Зара
тустре, насловног јуна
ка Ничеовог филозофског
дела „Тако је говорио Зара
тустра“ Божовић је заи
грао у истоименом комаду
премијерно одиграном 15.
фебруара 1986. године у
режији Нађе Јањетовић.
Две године касније, 6. мар
та, насловног јунака играо
је и у драми „Апис“ коју је
по тексту Миодрага Мије
Илића, режирао Дејан
Мијач. У енглеској ренесан
сној трагедији „Војвотки
ња од Малфија“, премијер
но изведеној 18. фебруара
1990. године у режији Иване
Вујић, Божовић је тумачио
улогу Фердинанда. Послед
њу премијеру у Народ
ном позоришту,     имао је
наредне године, 23. маја
1991, а реч је о представи
„Дивља патка“ Хенрика
Ибзена, у режији Николе
Јевтића, у којој је дочарао
једног од главних ликова - 
фотографа Јалмара Екда
ла. Прошле године, после
паузе од две и по деценије,
поново је заиграо у некада
шњој матичној кући. Било
је то 2. фебруара, у Симо
вићевој „Хасанагиници“,
у режији Јагоша Маркови
ћа, у којој, у улози Ахмеда,
игра уместо Предрага Ејду
са који је преминуо крајем
септембра 2018. године.
већ има само малих и великих
глумаца. Ипак, лик Мереје, без
обзира на минутажу, далеко је
од безначајаног?

Он је значајан за цео комад, за
цео тај механизам власти која вас
дигне, спусти или згази. Значи,
немојте јој се супротстављати, без
обзира што сте, можда, некад вла
стодршцима били узор или учитељ.
Власт је ствар која помути мозак и
многим умним људима, а камоли
обичним, кад дођу до ње, па се онда
узгорде. Охолост је убила и многе
анђеле, а где неће обичног човека.
У том тренутку уздизања, важна је
и оперативна равнодушност којом
се констатује да се, ипак, може и
тако умрети. Али, свеједно, он би
ионако био мртав... То ми личи
на оне статистике за ова данашња
истраживања у којима видите да,
рецимо, више људи погине у сао
браћајним несрећама, него у суко
бу две зараћене стране. Е, па једно
је убити човека с предумишљајем,

лизације, историја ратова... Све те
дипломатије и сва та чуда, сви при
чају о миру, да се човеку згади. Та
њихова „демократија“... То је такво
једно лицемерје. А, оно је постало
доминантно, нормално, не само
код нас, него у целом свету. Нека
да је човек имао идеју да би могао
да оде негде, да се сакрије. А данас,
где ћете да одете? Ајде, покажите
ми било које парче земље у целом
свету где су ови „усрећитељи чове
чанства“ дошли са својом демокра
тијом, а да нису направили срања.

а друго... зато се ово зове несрећа, а
убиства људи обично се зову пора
зи, а код победника победе. И то
се данас слави на свим нивоима, у
свим земљама.

им мајку сваки дан. И, шта ми да
радимо ту? Ништа. За себе знам да
ништа не могу да урадим.

zz Данас су на снази неки потпу
но други системи вредности?
Често се човек запита шта је
то херој? Знате, прибежиште ка
таквом мишљењу једино може
те тражити код умних класика.
Његош, (коме се, нажалост, не
враћамо често, иако ни дан данас
немамо ништа приближно што би
могло да буде тачније од његовог
суда и мишљења, већ га избегава
мо зато што је он онај критеријум
који нас подсећа на све ово лоше
у нама и око нас и оно шта ради
мо) каже: „Јунаштво је цар зла сва
којега“. Међутим, у време кад сам
био мали и читао јуначке народне
песме, Марка Kраљевића, Обилића
и друга чуда, мени се није допадала
та његова мисао.
zz Зашто?
Па, не можете извршити ни
јунаштво ни одмазде, а да не убија
те људе. Погледајте, историја циви

zz Скоро да и не постоји?
Наравно да не постоји. Чак, и
у онај део, на оним острвима, на
полутару, где су људи живели од
кокоса, банане, улова рибе... и ту су
дошли и „усрећили“ су их тако што
су пронашли нафту и злато, а јебу

zz Зар? Баш ништа...
Једино што могу, то је да се
бавим овим послом. Он ми при
чињава задовољство. Јер, радећи,
човек спознаје самог себе. Али, као
глумац, можете откривати и све
људске „врлине“. Нисам баш пре
срећан због тога, јер, како да вам
кажем, откривајући зло у други
ма, откривате га и у себи. Постоје
сигурно, у сваком од нас, неке нео
творене фиоке које су као такве
остале још од првог греха. С друге
стране, пошто ја, на неки начин,
поистовећујем позориште и цркву,
сматрам да онога ко је верник и ко
верује до краја, не можете пензио
нисати. Не могу мени рећи – оти
ш’о си у пензију и сад шта?... Неки
излаз за човека мора да постоји,
мора да постоји тај трачак наде и
осећања да су живот и вера, ипак,
нешто што је вредније од некаквог
уживања или среће које се, углав
ном, нуди на ТВ рекламама и рија
лити програмима.
Микојан Безбрадица
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ОБЕЛ ЕЖ ЕН И ЈУБИЛ ЕЈ И ШМИТ ОВ ИХ „МАЛИХ БРАЧН ИХ ЗЛОЧ ИН А“ И „ВЕЛИKЕ ДРАМ Е“ СИНИШ Е KОВАЧЕВИЋА

Истински ужитак за позоришне сладокусце

Д

ве драмске представе
које публика обожа
ва и свих ових годи
на, од премијерних
извођења до данас,
редовно гледа на карту више, обе
лежиле су своје јубилеје. Дуодрама
„Мали брачни злочини“, по тексту
Ерика Емануела Шмита, у режији
Филипа Гринвалда, изведена је 14.
фебруара на Сцени „Раша Плао
вић“, јубиларни 150. пут.

Савремени француски писац
Шмит у овој „великој афери
живота удвоје”, чије је премијера
одржана 16. априла 2011. године,
у центар посматрања поставља

модерног мушкарца и жену, раз
откривајући сплет старомодних
и савремених елемената њихових
емотивних и физичких односа.
На крају представе гледаоци у
препуној сали нису штедели дла
нове да дугим и снажним аплау
зом поздраве Нелу Михаиловић и
Бориса Пинговића.
После неколико бисева, на
сцени се појавила в.д. директор
ке Драме Народног позоришта

Молина Удовички Фотез која је
глумцима честитала јубилеј и уру
чила им слављеничку торту.
Недељу дана касније, 21.
фебруара, једна од најдуговечни

РАДИОНИЦА СВЕТС КЕ УМЕТН ИЦЕ ЏЕН БЛЕЈК

јих представа са драмског репер
тоара – „Велика драма“, по тексту
и у режији Синише Kовачевића
обележила је на Великој сцени дво
струки јубилеј – 250. извођење и 18.
година од премијере.
И овога пута, у дупке пуној
сали, публика је с великом пажњом
уживала у том четворочасовном
култном драмском комаду, који
говори о условљености судбине
појединаца бурном ратном про
шлошћу. Посебно интересантно
је било што се ово извођење, (из
устаљеног термина у 19,30 било је

померено за пола сата), заврши
ло око поноћи, на самом преласку
у нови дан – 22. фебруар, а то је
датум када је „Велика драма“, пре
тачно 18. година, праизведена на
истој тој сцени. Готово еуфорични
аплауз који је једнаком жестином
одјекивао од партера до последње
галерије театра, дуго се није смири
вао. Импресивна слика која је тра
јала петнаестак минута... Одуше
вљена публика, уз узвике „браво“,
аплаудирала је на ногама, а многи
међу њима, сигурно су у овој при
чи о црногорској породици Вучић,

која је са својим суна
родницима
активно
учествовала у колониза
цији Војводине, а потом
наредних пет деценија
пролазила кроз раз
не идеолошке поделе и
веома скупо плаћала све
своје заносе и заблуде,
препознали и сопствену
живу, породичну про
шлост.
Уследила је, потом,
и честитка, поводом
јубилеја, комплетном
ансамблу од управнице
Иване Вујић која им је
уручила и слављеничку
торту. Улоге су оства
рили Вук Kостић, Љиљана Благо
јевић, Танасије Узуновић, Бошко
Пулетић, Огњанка Огњановић,
Рада Ђуричин, Бојана Стефановић,
Радован Миљанић, Виктор Савић,
Бојан Kривокапић, Вјера Мујовић,
Бранислав Томашевић, Димитрије
Илић, Лепомир Ивковић, Андреја
Маричић, Бранко Јеринић, Миле
на Ђорђевић, Софија Узуновић,
Добрила Ћирковић, Предраг
Милетић, Бранислава Зорић Васо
вић, Владан Гајовић, Борко Сарић,
Ива Игњатовић, Дејана Гајдаш...
М. Безбрадица

ОТВОР ЕН А ИЗЛОЖ БА „ЗВОН ИМ ИР КРНЕТ ИЋ – НЕЗАБ ОРАВН И ТЕНОР“

Технике причања Сећање на великог уметника

Ј

една од водећих светских
уметница storytelling-а, Џен
Блејк, која наступа широм
света више од 25 година,
одржала је 24. и 25. фебру
ара у Народном позоришту ради
оницу под називом „Технике при
чања прича - основе storytelling-а“.

Радионица је истраживала
узбудљиве светове омиљених тра
диционалних прича полазника,
као и шта су основе уметности
storytelling-а и како развити соп
ствени стил причања прича. Ради
оница је обухватила следеће теме:
оживљавање приче, укључивање
публике, ритам и музикалност,
карактеризација, гласовна дина

мика и вокализација, визуели
зација, поетски и описни језик,
употреба разноврсног речника,
проналажење слободе у извођењу.
Специјалност Џен Блејк, која
има репутацију динамичног и
великодушног извођача, су при
че из Африке, Kарипске области
и Арабије. Осим
што учествује на
бројним међуна
родним фести
валима, ради и
као ментор и
држи радиони
це
различитим
циљним група
ма. Године 2011.
била је добитник
Тhuringer March
en награде која
се додељује изво
ђачима посвећеним уметности
storytelling-а.
У оквиру гостовања у Народном
позоришту, другог дана, 25. фебруа
ра, на Сцени „Раша Плаов ић“ изве
дена је њена ауторска представа
„Син Бафало жене“, у којој је уче
ствовао и њен дугогодишњи сарад
ник, музичар Џон Прадере.
Р.П.Н.

И

зложба „Звонимир
Крнетић -  незабо
равни тенор”, ауто
ра Драгана Сте
вовића, отворена
је 19. фебруара у Музеју Народног
позоришта.
У оквиру поставке ретро
спективног карактера, коју ће сви
заинтересовани посетиоци моћи
да погледају до почетка априла,
изложени су Крнетићеви лич
ни предмети, плакати из пред

става у којима је певао, критике,
као и фотографије које обухва
тају период од детињства, пре
ко првих представа у Народном
позоришту и наступа у иностран
ству, па до краја каријере.
На отварању изложбе, осим
аутора Стевовића, говориле су и
примадоне Милка Стојановић,
Бреда Калеф, Радмила Бакочевић
и Радмила Смиљанић.
Стевовић се посебно захвалио
господину Владимиру Крнетићу,

Звонимировом сину који
му је, како је рекао, вели
кодушно уступио скоро
целу заоставштину свог
оца, а истакао је и да су му
у реализацији ове изло
жбе значајно помогли
Музеј позоришне умет
ности Србије, Истражи
вачк о-докум ент ац ио н и
центар Народног позори
шта, Издавачка делатност
Народног
позоришта,
колегинице из Музе
ја Народног позоришта
и Јелена Ратковић која је
урадила дизајн изложбе и
каталога.
Пре отварања изло
жбе, емитован је инсерт из екра
низације опере Руђера Леонкава
ла „Пајаци“, у којој је Звонимир
Крнетић маестрално извео арију
„Vesti la Giubba“.
Међу многобројним посетио
цима, били су и Крнетићева рође
на сестра Бранка, као и некадашњи
прваци Опере Народног позори
шта Небојша Буца Маричић, Олга
Ђокић, Вјера Мирановић Микић,
Светлана Бојчевић Цицовић...
М.Б.
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РЕПЕРТОА Р ЗА
СЕЗОНА
2019/20.
ВЕЛИКА СЦЕНА
ВЕЛИКА СЦЕНА

МАР

НЕД.

од 20.30

ЈЕДАН

од 19.30

НЕЧИСТА КРВ

ПОН.

од 20.30

У СЛАВУ ИЗУЗЕТНИХ

УТО.

од 20.30 ЈЕСТЕ ЛИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ?
до 22.00 драма по мотивима дела Б.Јовановић, М.Кресе, Р.Ивековић, Р.Лазић, Д.Шаламуна

СРЕ.

од 20.30

ЧЕТ.

од 20.30
до 22.00

ПЕТ.

од 20.00

СУБ.

од 21.00
до 22.50

НЕД.

од 17.00
до 18.00

ПОН.

од 20.30

УТО.

од 20.30
до 22.40

СРЕ.

од 20.30
до 22.00

ЧЕТ.

од 20.30
до 22.30

ПЕТ.

од 20.30
до 22.00

СУБ.

од 20.30
до 22.15

НЕД.

од 20.30
до 21.45

ПОН.

од 20.30

УТО.

од 20.30
до 22.40

СРЕ.

од 20.30
до 22.15

ЧЕТ.

од 20.00

ПЕТ.

од 20.30

БЕЛА КАФА

од 12.00

„У ЧАСТ ПОЕЗИЈЕ“

05.од 19.30
од 19.30
до 22.30

06.

од 19.30
до 22.15

07.
НЕД.

од 19.00
до 22.15

ПОН.

од 19.30
до 21.10

08.
09.
УТО.

од 19.30
до 22.30

СРЕ.

од 19.30
до 22.30

10.
11.
ЧЕТ.

од 19.30
до 21.30

12.
ПЕТ.

од 19.30
до 21.15

13.
СУБ.

од 19.30
до 22.30

14.
НЕД.

од 19.30
до 21.50

15.
ПОН.

од 12.00

комедија Бранислава Нушића

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

ДАМА С КАМЕЛИЈАМА

драма Александра Диме Сина

КАРМЕН

опера Жоржа Бизеа

ИЗБИРАЧИЦА

комедија Костe Трифковићa

ЛАБУДОВО ЈЕЗЕРО

балет Петра Иљича Чајковског

НА УРАНКУ

опера Станислава Биничког, по либрету Бранислава Нушића

ЖЕНЕ У D-МОЛУ / ДУГА БОЖИЋНА ВЕЧЕРА
jeдночини балети; кореограф Раду Поклитару

ЧУДО У ШАРГАНУ

драма Љубомира Симовића

ТРАВИЈАТА

опера Ђузепа Вердија

КАЛИГУЛА

драма Албера Камија

ДОДЕЛА НАГРАДЕ „МЕША СЕЛИМОВИЋ“

16.од 19.30 УСПАВАНА ЛЕПОТИЦА
до 22.30

УТО.

од 19.00

17.
СРЕ.

од 20.00

ЧЕТ.

од 19.30

18.
19.
ПЕТ.

од 20.00

СУБ.

од 19.30
до 21.50

20.
21.
НЕД.

од 19.30
до 22.15

22.
ПОН.

од 19.30

23.до 21.15
УТО.

од 19.30
до 22.30

СРЕ.

од 19.30
до 22.00

24.
25.
ЧЕТ.

од 19.30
до 20.45

26.
ПЕТ.

од 19.30
до 22.00

СУБ.

од 19.30
до 21.00

27.
28.
НЕД.

од 19.30
до 21.40

ПОН.

од 19.30
до 21.30

29.
30.
УТО.

од 19.30
до 23.30

31.
АПР

СРЕ.

од 19.30

01.до 22.30
ЧЕТ.

СЦЕНА „РАША ПЛАОВИЋ“

НЕД.

ЧЕТ.

СУБ.

2016/17.

СЦЕНА „РАША ПЛАОВИЋ“

ОЖАЛОШЋЕНА ПОРОДИЦА

02.до 21.40

ПЕТ.

МАРТ 2020.

сезона

од 19.30

01.до 21.30
ПОН.

ЈУН 2017.

од 19.30
до 21.15

02.
ПЕТ.

од 19.30
до 23.30

СУБ.

од 19.30

03.
04.
НЕД.

од 19.30
до 22.45

УТО.

од 19.30
до 22.30

05.
07.

балет Петра Иљича Чајковског

СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА поводом обележавања
годишњице погрома на Косову и Метохији

СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА ПОВОДОМ
ДАНА ВОЈНЕ АКАДЕМИЈЕ
НЕЧИСТА КРВ, драма Борисава Станковића

гостује позориште „Бора Станковић“ Врање

ДИДОНА И ЕНЕЈ, барокна опера Хенрија Персла, гостује

01.
02.
03.

04. до 21.50
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Национална опера Туниса, у оквиру Дана културе Туниса у Србији

САН ЛЕТЊЕ НОЋИ - ПРОЈЕКАТ ШЕКСПИР
по делу Вилијама Шекспира

МАНОН ЛЕСКО

опера Ђакома Пучинија

РОДОЉУПЦИ

комедија Јована Стерије Поповића

БАЈАДЕРА
балет Лудвига Минкуса
ТРУБАДУР

20. до 22.30
СУБ.

савремени балет у кореогафији Сање Нинковић
ДЕСАНКИ ЗА ВЕЧНОСТ, посвећено Јелени Јовановић Жигон

УСПАВАНКА ЗА ВУКА НИЧИЈЕГ

драма Ксеније Поповић и Бојане Мијовић

СУМЊИВО ЛИЦЕ

комедија Бранислава Нушића

LP DUO

промоција новог албума „DUALITY“

ВАЖНО ЈЕ ЗВАТИ СЕ ЕРНЕСТ
комедија Оскара Вајлда

БАСТИЈЕН И БАСТИЈЕНА

опера Волфганга Амадеуса Моцарта

НЕГРИ ИЛИ ЉУБОВ КО СОЧЕЛОВЕКОМ СВОЈИМ

драма Јоакима Вујића, гостује Књажевско-српски театар, Крагујевац

БАЛКАНСКИ ШПИЈУН
драма Душана Ковачевића

ХАСАНАГИНИЦА

драма Љубомира Симовића

БЕЛА КАФА

комедија Александра Поповића

ЛИВАДА ПУНА ТАМЕ
драма Милене Марковић

КЊИГА ДРУГА

драма Бранислава Нушића

МАЛИ БРАЧНИ ЗЛOЧИНИ
драма Ерика Емануела Шмита

Гостује Факултет савремених уметности

испитна представа PLAY ČEHOV студената треће године

БАЛКАНСКИ ШПИЈУН
драма Душана Ковачевића

ЦАРСТВО МРАКА

драма Лава Николајевича Толстоја

CIRCLE OF LIFE, представа са Националне академије
за позоришне и филмске уметности из Софије, у оквиру
Фестивала интернационалног студентског театра ФИСТ
комедија Александра Поповића
у организацији Задужбине „Доситеј Обрадовић“

21. од 20.30 КОВАЧИ
до 22.00

комедија Милоша Николића

ЛАЖА И ПАРАЛАЖА

ПОН.

од 20.30
до 21.30

УТО.

од 20.30
до 21.45

СРЕ.

од 20.30
до 23.00

ЧЕТ.

од 20.30
до 22.20

СУБ.

од 20.30

ОЖАЛОШЋЕНА ПОРОДИЦА

НЕД.

од 20.30

ЈЕДАН у оквиру Фестивала игре

ВЕЛИКА ДРАМА

ПОН.

од 20.30

ПРОСЛАВА СТОГОДИШЊИЦЕ ГРАДА ПРОКУПЉА - ЂИДО, по тексту
Јанка Веселиновића и Драгомира Брзака,гостује Позориште Прокупље

УТО.

од 20.30

ДЕВЕДЕСЕТЕ

СРЕ.

од 20.30

У СЛАВУ ИЗУЗЕТНИХ

ЧЕТ.

од 19.00

ПЕТ.

од 20.30

опера Ђузепа Вердија

КО ТО ТАМО ПЕВА

балет на музику Војислава Вокија Костића

СВЕТСКИ ДАН ПОЗОРИШТА
ГОСПОЂА МИНИСТАРКА, комедија Бранислава Нушића
КАВАЛЕРИЈА РУСТИКАНА
опера Пјетра Маскањија

НЕЧИСТА КРВ

23.
24.
25.
26.

28. до 21.20

драма Борисава Станковића / Маје Тодоровић

комедија Бранислава Нушића
драма Синише Ковачевића

ЉУБАВНИ НАПИТАК
опера Гаетана Доницетија

ДЕРВИШ И СМРТ

Борислав М. Михиз/Егон Савин, по роману Меше Селимовића

ВЕЛИКА ДРАМА

драма Синише Ковачевића

ПУТУЈУЋЕ ПОЗОРИШТЕ ШОПАЛОВИЋ

драма Љубомира Симовића, гостује Народно позориште Ниш, Србија

ИВАНОВ

драма Антона Павловича Чехова

БАЈАДЕРА
балет Лудвига Минкуса

ПРОГРАМ „ПЛАТФОРМА”

МАР

29.
30.

31. до 21.45
01.
02.

03. до 22.00

комедија Јована Стерије Поповића

МАЛИ БРАЧНИ ЗЛOЧИНИ
драма Ерика Емануела Шмита

ЗЛИ ДУСИ

Тања Мандић Ригонат, по роману Фјодора М. Достојевског

ВАЖНО ЈЕ ЗВАТИ СЕ ЕРНЕСТ
комедија Оскара Вајлда

НОЋНИ ПИСАЦ

текст Јан Фабр, режија Јан Фабр
у сарадњи са Културним центром Београда,
Народним музејем у Београду и компанијом Траблејн, Белгија
савремени балет у кореогафији Сање Нинковић

драма Горана Миленковића
ДЕСАНКИ ЗА ВЕЧНОСТ, посвећено Јелени Јовановић Жигон

драма Милене Марковић

04.

од 20.30 ЈЕСТЕ ЛИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ?
до 22.00 драма по мотивима дела Б.Јовановић, М.Кресе, Р.Ивековић, Р.Лазић, Д.Шаламуна

НЕД.

од 20.30

НЕСПОРАЗУМ

УТО.

од 20.00

КОНЦЕРТповодом обележавања Светског дана борбе против
Паркинсонове болести

СУБ.

05. до 22.00
07.

АПР

ДОДЕЛА ГОДИШЊЕ НАГРАДЕ МАЈКЛ ЧЕХОВ
ФЕСТА и разговор са добитником - Тед Пју (САД)
ЛИВАДА ПУНА ТАМЕ

драма Албера Камија

06.03. „ЛУЦИДНО ТЕЛО“, вођа радионице: Вјачеслав Кушков, академија Ернст Буш,
Берлин, Немачка, од 11 до 15 часова
13. и 14.03. „ИЗВОЂЕЊЕ РИТУАЛА“, вођа радионице: Зузана Жабкова, Пољска,
мала балетска сала, од 16 до 20 часова
14.03. „МЛАДИ ПОЗОРИШНИ ЕКСПЕРТИ У НАРОДНОМ ПОЗОРИШТУ“, програм
радионица намењен развоју младе публике у сарадњи са организацијом „Три гроша“,
мала балетска сала,од 17 до 19 часова
26.03. МАСТЕР РАДИОНИЦЕ МЕТОДА МАЈКЛ ЧЕХОВ, сцена „Раша Плаовић“,
од 9 до 16 часова
27.03. МАСТЕР РАДИОНИЦЕ МЕТОДА МАЈКЛ ЧЕХОВ, сцена „Раша Плаовић“,
од 9 до 17 часова
28.03. МАСТЕР РАДИОНИЦЕ МЕТОДА МАЈКЛ ЧЕХОВ, пробна сала V спрат,
од 9 до 17 часова
28.03. „МЛАДИ ПОЗОРИШНИ ЕКСПЕРТИ У НАРОДНОМ ПОЗОРИШТУ“, програм
радионица намењен развоју младе публике у сарадњи са организацијом „Три гроша“,
мала балетска сала,од 17 до 19 часова
29.03. УВОД У МАЈКЛ ЧЕХОВ МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ, отворена
презентација, мала балетска сала, од 15 до 18 часова
31.03. ОТВОРЕНЕ РАДИОНИЦЕ МЕТОДА МАЈКЛ ЧЕХОВ, води међународни
ансамбл Београдског Чехов Феста 2020, мала и велика балетска сала, од 19 до 21 час
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