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ИЗДАЈЕ НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ У БЕОГРАДУ

РЕКОРДНА ГЛЕДАНОСТ ОНЛАЈН ПРЕДСТАВА НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА (285.000) У
ПРЕТХОДНИХ МЕСЕЦ И ПО ДАНА, ОД УВОЂЕЊА ВАНРЕДНОГ СТАЊА ЗБОГ КОРОНА ВИРУСА

НА СЦЕНИ „РАША ПЛАОВИЋ“ ПРЕМИЈЕРНО ИЗВЕДЕНА
ПРЕДСТАВА „НОЋНИ ПИСАЦ“ У ОКВИРУ САРАДЊЕ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА
СА ЛАБОРАТОРИЈОМ „ТРАБЛЕЈН“ ЈАНА ФАБРА (БЕЛГИЈА)
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Позоришна магија Јана Фабра и
мајсторство глуме Слободана Бештића

С

висимо једни од других и сви мислимо једни на друге. Ту смо једни за друге, у изолацији, у подршци, у дељењу.
У овоме смо заједно. Ускоро би требало да се вратимо у нормалне животне
токове. До тада - останимо код својих
кућа, заштитимо себе и друге!
n М.Б./ Р.П.Н. n
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ИНТЕРВЈУ
ДРАМСKА
УМЕТНИЦА
РАДА ЂУРИЧИН,
ГОШЋА У
ПРЕДСТАВИ „ВАСА
ЖЕЛЕЗНОВА
МАKСИМА
ГОРKОГ И ДРУГИ”

K

РОЗ сваку своју улогу, а било их је, заиста, сијасет, које је
током дуге и успешне
каријере, која траје
већ 65 година, са подједнаким жаром и ентузијазмом
успешно градила у позоришту,
на филму и телевизији, драмска
уметница Рада Ђуричин увек је
пленила огромним, неисцрпним
даром, знањем, звонким гласом
и бескпрекорном културом говора. У прилог томе говоре и бројна престижна признања која је до
сада освојила, укључујући и Нушићеву награду за животно дело.
Несумњиво је да је ова уметница

ном улогом у представи „Дневник
Ане Франк“ на сцени Народног
позоришта, а недуго након тога
добија стални ангажман у Југословенском драмском позоришту
у којем је остала све до одласка у
пензију. И данас, после шест и по
деценија непрекидног уметничког
стварања, Рада Ђуричин је и даље
у напону глумачке снаге и веома
присутна, са више улога, на разним београдским сценама,
Почетком фебруара, у Народном позоришту почела
је да спрема улогу врачаре
Барскаје у драми „Васа Железнова Максима Горкога и
други“, у адаптацији и режији

Поносна сам што
је мој први корак
ка позоришној
уметности везан
баш за Народно
позориште
благе нарави и вечито
насмејаног лица обележила једно време,
време које у континуитету траје од
1958. године када
је
дипломирала
на
позоришној
академији у класи
професора Јосипа
Kулунџића, а интересантно је да је
упоредо дипломирала
и на Југословенској књижевности.
Исте године, имала
је свој позоришни деби, и
то наслов-

угледног хрватског редитеља Златка Свибена. Премијера је требало
да буде одржана средином априла,
али је, услед проглашеног ванредног стања због епидемије корона
вируса, одложена до даљег. Основу представе чини друга верзија
„Васе Железнове“ Максима Горког
из 1935. године, а адаптација садржи и драматизоване делове из
његовог романа „Дело Артамонових“, призоре и нека лица из прве
верзије „Васе Железнове“ (Мати),
међуигру и лица из „Песме о Соколу“ и епилог, такође, према роману Горког - „Фома Гордејев“. У
интервјуу за „Позоришне новине”,
госпођа Ђуричин каже да се веома
радује тој улози зато што, како нам
је признала, никад нешто слично
није радила.
„Судећи по текстовима које је
познати хрватски редитељ Златко
Свибен, школован на Позоришној
академији у Београду, укључио у
своју понуђену верзију, представа
ће се знатно разликовати од оне у
режији Дејана Мијача из 1976. године, у Југословенском драмском
позоришту, у којој сам и ја играла.
Тада је то била улога Ане Захаровне, сада врачаре, мудријашице, која прави нафору. Појављујем се само у прологу. Тај део није постојао
у Мијачевој представи. Занимљиво
ми је да то радим. Никад ништа
слично нисам добила. Свибенова
замисао, помогнута кореографијом Соње Вукићевић, учиниће
пролог благо стилизованим у покрету, са песмама, живим, и верујем интересантним за публику”.
zz
„Васа Железнова”, у режији
професора Мијача, уједно
је, за сада, последња
инсценација овог комада
на некој од српских
позоришних сцена. Зашто је
данас важно да са позоришне
сцене чујемо све те теме
којима се у овим делима
бавио славни руски класик?

Проблеми у породичним односима, са јасно оцртаним карактерима, и друштвена гибања увек су
актуелни. Овај прекид у нашем
раду, изазван пандемијом корона

вируса, верујем да ће допринети и
новим сагледавањима тог комада
Максима Горког и учинити га још
актуелнијим.
zz
За Ваше тумачење лика
Ане Захаровне тадашња
позоришна критика имала
је само речи хвале. Наш
угледни критичар Владимир
Стаменковић оценио је,
између осталог, да сте ту
улогу играли „поуздано, с
мером, веома промишљено“,
као и да је „у тој креацији све
било тачно изнијансирано“...
Лепа реч мудрог критичара заиста може да осоколи глумца, да
му повећа самопоуздање, толико
потребно. Али, за самопоуздање,
за самоуважавање подједнако је
важан и суд публике. Можда чак
и важнији. Јер, од суда публике
највише зависи живот и трајање
представе. Зато на многим позоришним фестивалима, поред
стручног жирија, постоји и жири
публике.

асистент Брана Ђорђевић. Сви су
ми помагали. Декоратери, глумци - Дара Милошевић, Божа Дрнић, Мирко Милисављевић, Боба
Никшић, Вера Беблер… Најзад,
дошла је и контролна проба са целим ансамблом, пред др Kлајном,
управником Миланом Богдановићем и Рашом Плаовићем. И сагласност да будем равноправна
алтернација! У свом дневнику
сам тада записала: Петак, 18
април 1958. Моја премијера
Ане Франк. Играла сам је
свим срцем и душом. Оно
што сам сањала, догодило
се. Мом узбуђењу и срећи није било краја. Kада
се представа завршила,
завеса се дизала, чини ми
се, безброј пута. А др Kлајн
ми је написао: Верујем да нећете после овог великог успеха
дићи нос и сматрати да је фаза
у којој треба највише да радите
на свом усавршавању завршена.
Верујем да ћете сада још озбиљније прићи својим задацима, својој уметности. Ваш Хуго Kлајн.
Дакле, Народно позориште је мој
први корак ка позоришној уметности, у чијој сам служби, ево, већ
65 година, поносна што је баш ту
мој почетак.
zz
Од тог првог наступа, па до
Ваше следеће премијере
коју сте имали у Народном
позоришту прошле су пуне
44. године. Наш признати
драмски писац и редитељ
Синиша Kовачевић доделио
Вам је улогу Зорке Вучић
у свом култном комаду
„Велика драма“ који је
недавно обележио двоструки
јубилеј – 250. извођење и 18.
година од премијере...
Захваљујући мом супругу Драгославу Поповићу, нуклеарном
физичару, од почетка сам поверовала у успех „Велике драме“.
Наиме, после скоро четворосатног гледање наше генералне пробе, мој супруг ми је рекао: „Ово је
наш најбољи позоришни комад.
Ова ће представа дуго живети“.

Осим наше саговорнице, у ансамблу су и Љиљана Благојевић, Петар Божовић, Небојша Kундачина, Гојко Балетић, Радован Миљанић,
Бојана Стефановић, Бранислав Томашевић, Зорана Бећић, Бојана
Бамбић, Сузана Лукић, Иван Ђорђевић, Вања Милачић, Немања
Стаматовић, Богдан Богдановић... У ауторској екипи су Славенка Миловановић (драматуршкиња), Миодраг Табачки (сценограф), Ирена
Драговић и Ана Kрстајић (композиторке), Kатарина Грчић (костимографкиња), Љиљана Мркић Поповић (сценски говор), Соња Вукићевић (сценски покрет) и Светлана Волиц (видео пројекције).

zz
Око четири деценије, од
1959. године, па до одласка
у пензију, били сте стална
чланица глумачког ансамбла
ЈДП-а. Ипак, свој глумачки
деби имали сте годину дана
раније, и то баш на сцени
Народног позоришта у
Београду, главном улогом
у представи „Дневник Ане
Франк“. Са каквим емоцијама
се сећате те представе?

Волим „Велику драму“ и са радошћу играм моју Зорку.

Ана Франк је моја прва улога
у професионалном позоришту, и
то у Народном позоришту у Београду. Сећање за сва времена! Од
сусрета са Пајом Минчићем испред улаза у Народно позориште
и његових речи: „Ускоро почињу
пробе Ане Франк у режији Хуга Kлајна. Јави му се, то је твоја
улога”. Потом, први сусрет са др
Kлајном, у његовом стану - Јевремова 40, трећи спрат. Рекао ми
је: Нажалост, улога Ане Франк је
већ подељена глумицама Народног
позоришта Милени Дапчевић и
Славки Јеринић. А, онда је уследило писмо др Kлајна: Омогућили смо вам да присуствујете
пробама, са вама ће радити мој

zz
У животу, нажалост, не може све
увек да буде лепо. Јер: „Живот
не да како ти хоћеш и како је
право. Живот окрене и како се
не надаш!” Kако у том контексту
посматрате актуелну ситуацију у
којој, као и цели свет, изоловани
у својим кућама, настојимо да
се одупремо једној од највећих
пошасти данашњице - корона
вирусу?

zz
Неки од Ваших заштитних
знакова су виталности и,
наравно, чувени осмех који
скоро никад не силази са лица.
Он је одраз вашег карактера и
гледања на живот...
... Са тим знаком сам рођена,
живела и, надам се, и умрећу.

Данојлићева Вида из књиге
„Човек човеку“ коју сте цитирали, каже и ово: „Упамти! Kад ти
је најтеже, знај да те чека неко
велико добро. Само се примири и
издржи до краја“.
n Микојан Безбрадица n
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ВАСКРШЊА ЧЕСТИТКА ЧЛАНОВА ХОРА
И ОРКЕСТРА НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА

Пјацола и
Станковић
за највећи
хришћански
празник

П

ОВОДОМ Ускрса, највећег
хришћанског празника,
чланови Оркестра и Хора
Народног позоришта у Београду
извели су из својих домова
две пригодне композиције, а
оба снимљена видео прилога
изазвала су огромно одушевљење
посетилаца
на
званичним
Фејсбук и Инстаграм профилима
националног театра, који су бројним лајковима и коментарима
исказали своје дивљење.
Вече уочи Васкрса, 18. априла,
а пре почетка емитовања снимка
представе „Женски оркестар“ на
сајту и YouTube каналу Народног
позоришта, приказан је видео
у којем је виолончелисткиња
Оркестра Опере и Балета
Народног позоришта у Београду
Ирина Скорикова одсвирала
„Обливион“, чувено делo једног
од најпопуларнијих композитора
20. века и реформатора танго
музике Астора Пјацоле (1921–
1992).
Аранжман за премијерно
извођење тог свечаног танга
урадио је музичар Драган Кресић
у свом студију у Београду.
На Ускрс, у подневном и
вечерњем термину од 21 час, уочи
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емитовања снимака представа
„Пепељуга“ и „Лабудово језеро“,
наша публика на поменутим
платформама могла је да
ужива у „Васкршњем тропару“
Корнелија Станковића (1831—
1866) који су, под диригентском
управом Ђорђа Станковића,
извели чланови Хора Опере
Народног позоришта у Београду.
„Неколико дана уочи Васкрса
упутила нам је предлог и молбу
управница г-ђа Ивана Вујић Kоминац да покушамо да снимимо
видео клип у коме би чланови
Хора, из својих домова, певали
своју
деоницу
празничног
тропара Христос Воскресе“, каже
у изјави за „Позоришне новине“
Ђорђе Станковић и напомиње да
се позиву, иако је то био веома
сложен процес, одазвало доста
чланова ансамбла који су то
могли технички да одраде.
„Свесни смо били да ће
пуно недостатака бити до
самог финалног продукта, али
је намера била да покажемо
добру вољу, солидарност, као и
жељу да се што пре вратимо у
реалност, да се радујемо сусрету
и уживамо у раду због нас самих
и наше публике. Сваки члан је
певао и снимао своју деоницу
камером на мобилном телефону,
уз контролу са матрицом
основне басовске линије. На
крају су сви снимци повезани.
Свакако нам је драго што смо за
први пут видели да неке ствари
можемо да урадимо, уочимо
потешкоће, али и да напредујемо
у савладавању и примени
савремених технологија“, каже
господин Станковић.
М.Б.

ЗАПОСЛЕНИ У KРОЈАЧНИЦИ НАРОДНОГ
ПОЗОРИШТА, У УСЛОВИМА ВАНРЕДНОГ
СТАЊА, НЕУМОРНО ШИЈУ ЗАШТИТНЕ
МАСKЕ ИЗ СВОЈИХ ДОМОВА

С љубављу и
солидарношћу,
према својим
колегама и
свом народу

В

ЕЋ извесно време,
од самих почетака
увођења ванредног
стања у нашој земљи
изазваног
епидемијом корона вируса, наши
ствараоци – уметници шивења, као и пензионисани кројачи Народног позоришта у
Београду, у својим домовима,
поштујући регулативе Владе
Републике Србије, шију заштитне маске.
Национални театар и на
овај начин, с љубављу и солидарношћу, жели да помогне
својим колегама и свом народу, а перјанице те хуманитарне мисије, без премца, су
Снежана Игњатовић, шефица
женске кројачнице Народног
позоришта и њена колегиница
из тог сектора Драгана Дрљић.
Прве десетине маски подељене су техничкој, као и
служби обезбеђења Народног
позоришта у Београду. Иначе,
све сашивене маске биће ресурс како за запослене у националном театру, тако и за друга
позоришта у Београду и Србији, у
зависности од пристизања материјала и потреба.
„Све маске су шивене од памучног материјала“, каже у изјави за
„Позоришне новине“ Снежана Игњатовић.

Иначе, познато је да памук припада најодрживијим материјалима, а, такође, према бројним истраживањима, довољно је и густ да
задржи одређени проценат вируса.
Наша саговорница открива да
је за израду једне маске неопходно да се утроши око 30 сан-

тиметара материјала.
„Маске су за вишекратну употребу. Могу, наравно, да се перу, довољно је
да се искувају и испеглају
на високој температури“,
прича госпођа Игњатовић и напомиње да је за
израду једне маске потребно, отприлике, двадесетак минута.
Снежана истиче да с великом љубављу ради овај
посао и напомиње да јој
је веома драго што на овакав, скроман, начин може
макар мало да допринесе
у борби против ширења
тог опасног вируса.
Према њеном мишљењу, солидарност и племените намере, попут
ове, могу да буду добар
начин за паметно коришћење времена док седимо код
својих кућа и чекамо да се вратимо на посао.
„Искрено се надам да ће све ово
проћи брзо и да ћемо се вратити
нормалном животу“, додала је наша саговорница.
n М.Б./ Р.П.Н. n

СОЛИСТА БАЛЕТА НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА У БЕОГРАДУ ИГОР ПАСТОР ДОБИТНИК НАГРАДЕ „ТЕРПСИХОРА“

Играч високих професионалних стандарда

С

ОЛИСТА Балета Народног
позоришта у Београду Игор
Пастор, добитник је Награде
„Терпсихора“ коју сваке године
поводом Светског дана игре додељује Удружење професионалних
балетских играча, кореографа и
балетских педагога Србије.
Одлуку о овогодишњем лауреату донео је трочлани жири којим је
председавала др Вера Обрадовић,
редовни проф. Факултета уметности у Kосовској Митровици и кореографкиња, а чланови су били мр
Нела Антоновић, кореографкиња,
оснивач и директорка Мимарт театра и Милан Рус, првак Балета
Народног позоришта у Београду.
Истоимени жири доделио је Специјалну похвалу играчу Владимиру
Чубрилу, асистенту на Институту за
уметничку игру и студенту друге године мастер студија Уметничка игра.
Пастор је рођен 1990. године у
Новом Саду. По завршетку средње Балетске школе у Новом Саду
2009. године ангажован у Српском
народном позоришту. Исте године

добија ангажман у Народном позоришту у Сарајеву.
Балет Народног позоришта у
Београду га ангажује 2010. године,
а 2015. године добија статус првог
солисте.
Kао играч интерпретира целокупни репертоар од класичног, неокласичног до савременог балета,
а најпозантије улоге у којима је

показао и развио високе стандарде класичног
балета су Принц у Лабудовом језеру, Базил у Дон Kихоту (В.
Васиљев), Франц у Kопелији (Љ.
Добријевић), Дезире у Успаваној
лепотици (В.Логунов), Kрцко
Орашчић (K.Kостјуков) и Петар
Пан (Б.Стајвел) у истоименим балетима као и бројне солситичке

улоге у представама попут Они
(М.Макаревић), Бајадера (Г.Kомлева), Интервал (З.Марковић),
Вива ла вида (А.Илић), Наполи
(Б.Стајвел), Шампањац и јагоде
(Р.Хрибар и Г.Луштек)…
У саопштењу Удружења професионалних балетских играча,
кореографа и балетских педагога Србије, наводи се да
су Награду Терпсихора
и Специјалну похвалу,
престижно признање које се додељује
на годишњем нивоу
уметницима или институцијама културе
у области уметничке
игре, пре девет година
установило то Удружење,
на иницијативу проф. Александра Илића.
„У 2020. години, овим признањима подсећамо се значајних резултата која су остварена током
сезоне, нажалост нагло прекинуте пандемијом која је све, па и
уметнике, зауставила у кораку на

неко време. Међутим, неспорно
је да су у плесној уметности наших простора остварени резултати, које треба истаћи, похвалити
и наградити. Док су наши играчи
нагло измештени из позоришних
и балетских сала, док вежбају у
властитим домовима, у малим и
недовољно пространим просторима за игру, актуелна ситуација
нам привремено одлаже само дан
додељивања награде и похвале
Терпсихора уживо, али не и континуитет тих признања. Награда
и Специјална похвала додељује се
у 2020. години, девети пут по реду, поводом Светског дана игре,
интернационалног празника који
слави читав свет, а који је установио Међународни савет за игру –
CID UNESKO”, пише у саопштењу.
Из Удружења истичу да ће оба
признања, која се додељују уз подршку Министарства културе и
информисања и Института за уметничку игру, бити уручена на сцени
Народног позоришта, после укидања ванредног стања.
М.Б.
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ПОРУКЕ УМЕТНИКА ИЗ ДРАМСКОГ, ОПЕРСКОГ И БАЛЕТСКОГ АНСАМБЛА НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА У БЕОГРАДУ,
Разговарао: Микојан Безбрадица

K

АКО се поједини уметници из драмског, оперског
и балетског ансамбла Народног позоришта сналазе
у ситуацији ванредног стања, изазваног епидемијом корона вируса, покушали смо да сазнамо кроз
одговоре на следећа два питања:
zz
1. Kако и на који начин
проводите време у изолацији,
шта читате, слушате, гледате?
zz
2. Kолико год нам се време
данас чини страшним и
непредвидљивим, оно ће нам у
будућности бити само подсетник
на прошлост кад је свет којег
познајемо, на тренутак стао и
натерао нас да се преиспитамо.
Хоћемо ли, кад све ово прође,
знати достојанственије да
славимо и живот и позориште и
какву поруку и савет упућујете
публици и нашим читаоцима?

И ово ће проћи,
будимо стрпљиви
и дисциплиновани,
сачувајмо живот и
себи и другима

САЊА КЕРКЕЗ

НАТАША НИНКОВИЋ

АЛЕКСАНДАР ИЛИЋ

НАДА ШАРГИН

1. Изолација - занимљива реч.
За уметнике изолација није непознаница. Да би тумачили разне психолошке профиле морамо
бити истраживачи своје унутрашњости, а то тражи изолацију,
наравно не овакву каквој смо сад
изложени. Ја сам мишљења да
се човек мора брзо адаптирати и
даље наставити радити на себи и
ићи ка свом циљу. У овим данима
своје време испуњавам вежбањем,
читањем, тренирањем, слушањем
музике, гледањем филмова, разговором са мојим укућанима. Дан
брзо прође, а проћи ће и ово.
2. Сигурна сам да ћемо ово време запамтити, али нисам сигурна
да, кад се поново уђе у рутину,
сећање на ово време неће полако
бледети. То је људска природа. По
мом личном мишљењу, ово време
треба да искористимо да ослушнемо себе, друге, да преиспитамо шта ми то стварно желимо и
где смо у заблуди. Драги пријатељи, из овог времена извуците све
најбоље за себе, унапредите своја
знања и вештине да, кад изађемо
из њега, будемо кориснији како за
себе тако и за друге.

1. Време проводим углавном
кувајући за моје укућане, чистећи
и распремајући кућу. Сетила сам
се моје маме која је често говорила: Ја немам кад да ми буде досадно.
Тако се и ја осећам од почетка изолације. Стриктно се придржавам, не
излазим нигде, срећом имам велику
кућу и двориште, тако да време после ручка, око 16 часова, посвећујем вежбама онлајн пилатесa. Увече
читам. Завршила сам Селина Дуго
путовање у ноћ, једну лепу књигу Те
ноћи сам је видео Драга Јанчара, Сабље и утопије Љосе... Сад се спремам
за Kоена Љепотица господња (то је
хрватски превод пошто код нас ово
ремек-дело француске књижевности није преведено!). Што се тиче
серија, Fleabeg је одлична, а гледам и
једну мало мрачнију Leftovers.
2. Мислим да је било време да
мало повучемо ручну, да погледамо мало боље и себе и обратимо
пажњу на другог, да се вратимо породици, заједништву. Сигурно неће
бити лако после овога и неће бити
исто... Само да останемо здрави,
чека нас још пуно лепих и квалитетних ствари. Можда ћемо се мало више приближити правој мери
ствари у свему што радимо.

1. Тренутно читам Драги мој лажљивче Џерома Kилтија. Из вечери
у вече путујем и посећујем разна
позоришта, али свако вече се враћам у Енглески национални балет и
погледам по ко зна који пут Жизелу
у кореографији Акрам Kана. Слушам птице, пролеће и ветар вратили су се у Београд. Слушам тишину
која је драгоцена и комфорна.
2. Живот нам је посветио вредан дар преиспитивања приоритета
сваког појединца. Многи су грдним
новцем плаћали своје комфоре изолације, а сада уз card blanche се не
сналазе баш најбоље - платили би за
мало гужве. За чим хрлимо, чега смо
гладни, чега смо жедни. Бити дојстојанствен путник сопственог живота
јесте овај изненадни подсетник. Да ли
ће похлепа и јаз посустати? Неће, биће и даље ловаца на невине пленове,
незадовољство због смањења плате,
ускраћеног летовања или старих ципела, А здравље? Па оно се увек поправи, то се подразумева уз правилно
плаћено лечење. Да ли? Они истински духовни путници схватили су поруку, почетак је увек на крају. И треба
бити спреман да ће и то проћи, само
не дозволите да вам у свему измакну
и године које треба тек славити. Треба добро своју кућу душе почистити.

1. Окружена породицом, уживам у томе. Читам Ћосића - целокупно Време зла од четири романа.
Гледала сам Kазабланку, Огледало
Тарковског... Радим вежбе, јогу, мало технику танга и радим по кући
доста. Свашта корисно може да се
ради и у изолацији.
2. Немам савет, треба бити
најбоља верзија себе, а није једноставно бити оно што од других
захтевате, то јест, бити свестан
себе. За достојанство не знам, јер
ни оно не представља свима исто,
па ни у позоришту не представља.
Увек препоручујем дисциплину и
труд, а не тражење свог неуспеха у успеху других. Али, неправде постоје и постојаће. И свако
слави позориште на свој начин,
има ту разних укуса и васпитања
и то се неће променити. Ономе
коме је површност супер, остаће
и даље супер јер му то одговара,
то је он. А велике ствари се ретко дешавају и све ређе, јер ту је
потребно пуно труда, улагања и
жртве. Надам се да ће после овога људи више себе улагати, али и
да неће вући друге на своје дно. А
да ли мислим да ће се то десити...
Можда, појединцима.

првакиња Опере:

првакиња Драме:

ТАМАРА ИВАНОВИЋ
првакиња Балета:

1. Време у изолацији проводим
са породицом у свакодневним рутинама, али и уз мноштво разговора
у којима свако од нас показује неке
нове емоције и погледе на живот.
Углавном читам стручну литературу
пошто завршавам Мастер студије, па
користим вишак слободног времена
за давање испита. Доминантно слушам класичну музику обзиром да је
она део мог професионалног живота,
али и инспирација и пречица за развијање креативних мисли и идеја. У
вечерњим сатима обавезан је филм,
углавном из европске продукције.
2. Нико од нас не може са сигурношћу описати след догађаја након
повратка наших живота у редовне
токове. Једино је свакако сигурно, да
након свега овога, ништа више неће

бити исто. Можемо претпоставити
да ће се уско стручни људи бавити
санирањем последица тренутне ситуације, свако у свом домену. Уметници ће, као што је то одувек и било,
и даље бити у истој мисији преношења буђења и очувања оних најлепших емоција у људима. Мисија
уметника никад не престаје, у нади
да ће сви људи заиста више ценити
оне праве, исконске, нематеријалне
вредности. Порука публици је управо та, да научимо славити живот и
свакодневне прилике да учинимо
нешто добро. Одлазак у позориште
и доживљај који се одвија на сцени,
речју, гласом или покретом, управо
чини да сваки појединац може оплеменити своја осећања и погледе на
живот и свет око себе.

солиста Балета:

првакиња Драме:

МИОДРАГ Д. ЈОВАНОВИЋ
првак Опере:

1. Претпостављајући да изолација
човеку много теже пада у урбаним
условима, супруга и ја смо одлучили
да се привремено изместимо у родно село њеног оца, које се налази у
подножју Влашке планине, на самом
улазу у кањон реке Јерме (Старопланински масив, Пиротски округ). Слушам тишину и читам књигу др Жарка
Видовића Историја и вера. Нема боље литературе у времену Васкршњег
великог поста, у непосредној близини два манастира, оног Св. Јована
Богослова (XIV век), познатијег као
Погановски манастир и манастира
Успења Пресвете Богородице (XIX
век) на ободу села Суково. Гледам
како се пролеће упркос свему и ове
године буди из зимске хибернације,
отварајући прелепе и инспиративне

визуре, онима који су рођени на асфалту и велику већину свог живота
проводе у загађењу, како физичком,
тако и, ништа мање, менталном.
2. Уколико ова пошаст буде схваћена као, језиком школских, дисциплинских мера речено, опомена пред
искључење, мислим да има наде за човечанство и опстанак добрих страна
цивилизације којој припадамо, у које
спада свакако и оперска уметност,
као и уметност уопште… Уколико
наставимо са бесмисленом, дехуманизованом јурњавом за ефемерним,
обожавајући Мамона, онда мислим
да ће се Господ постарати да промени
матрицу људског постојања на Земљи,
можда и радикалним методама, какав
је својевремено био, у Старом Завету
описан, Велики Потоп?!

ЕДИТ МАКЕДОНСКА
концертмајстор:

1. Природа се побунила! Подсетила нас је да смо део ње. Натерала нас је да саме себе преиспитамо и схватимо које су праве
вредности. Већи део свог времена
у изолацији проводим са музиком, са својом виолином. Наравно, као и остале домаћице кувам,
шијем, штрикам и радим послове
по кући за које нисам имала довољно времена.
2. Останите код куће. Чувајте
своје здравље и здравље осталих
људи да би се поново дружили и
уживали у музици.

ОЛГА ОДАНОВИЋ
првакиња Драме:

1. Tрудим се да ово време у
изолацији проведем колико толико смислено. Невероватно како
се човек брзо прилагоди и освоји
неки други ритам од оног који је је
до тада имао. Читам Ивана Токина
Најнормалнији човек на свету и Црвену књигу, Јунгову, коју топло препоручујем, нарочито сада у време
карантина.
2. Наметнут нам је један ритам
и начин живота, у коме су се људи
изгубили јурећи за послом, парама,
затрпани многим информацијама за
које сам сигурна да нам нису баш све
потребне. Ово нам је прилика да се
вратимо прво себи, свом срцу и својој
души. Да се вратимо својим најближима, да им кажемо колико их волимо,
да заједно постанемо племенитији,
одговорнији... Да вратимо праве вредности где им је и место! Наравно, недостаје ми моје позориште, мој посао,
колеге и мислим да никада више нећу
изговорити реченицу да сам уморна и
да не знам хоћу ли издржати. Само да
сачувамо здравље, то је сада најважније. Нашој верној и драгој публици бих
пожелела свако добро и да их што пре
видим у гледалишту. Недостајете ми.
Чувајте се! Верујем да ћемо из овога
изаћи као бољи људи.

ЈОВИЦА БЕГОЈЕВ
првак Балета:

1. Моја прича је као у бајци.
Оженио сам се 12. марта, тачно два
дана пред ванредну ситуацију, па
могу рећи да је то Љубав у доба короне. Тако ми и дани пролазе у карантину. Хармонија, љубав и играње са дететом. Дан нам је, супрузи
и мени кратак и веома брзо прође.
Отишли смо на Златибор и ту смо
од почетка ванредног стања - шетња, свеж ваздух и породична атмосфера. Све у свему, ова ситуација
нам је дошла као медени месец.
2. Нашој дивној публици и верним пратиоцима позоришне уметности желим да поручим само
једну ствар, а то је: волите се, јер је
љубав једина ствар која нас покреће
и која нам пружа снагу и жељу да
све недаће превазиђемо.
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ПОЗОРИШНЕ НОВИНЕ

У ДОБА КОРОНА ВИРУСА И ВАНРЕДНОГ СТАЊА

НЕЛА МИХАИЛОВИЋ

ЈОВАН ВЕСЕЛИНОВИЋ

ДУШАН ПЛАЗИНИЋ

ЂОРЂЕ СТАНКОВИЋ

1. Време проводим са породицом у кући, као и сви цивилизовани људи свесни ситуације у којој се
налазе. Поштујемо правила, која
нам саветује струка, свесни да тако
чувамо себе и друге. Окренути смо
једни другима, волимо се, дружимо, учимо школе, основне, музичке, спремамо се за пријемни у средњу, читамо, слушамо добру музику,
гледамо филмове и серије... Волим
да кувам, па сад испуњавам све жеље укућанима, једино се плашим
да ће кројачице у Народном позоришту од сезоне имати пуно посла
око мојих костима (смех).
2. Неки старији и мудрији људи
од мене кажу да се људи тешко уче
памети, да брзо заборављају, да се
тешко мењају. Не верујем да ће људи бити много другачији кад све ово
прође, али се надам да неће заборавити др Миодрага Лазића из Ниша,
часног, поштеног, достојанственог
и храброг човека. Он је симбол једне струке, којој ових дана аплаудирамо свако вече са прозора наших
домова. Он је симбол свих младих
људи, који волонтирају у овим временима и тако најчасније полажу
испит хуманости. Он је симбол човека са великим Ч. Сећајући се њега и сами ћемо бити бољи!

1. Највише времена, наравно,
као породичан човек, проводим
учећи са децом, јер градиво мора
да се пређе, а и идеално је време да
се научи и по нешто пропуштено.
Имам велику привилегију да не морам да будем у стану јер имам кућу
на периферији са великим двориштем где углавном боравим лети.
Сада је право време да одрадим све
послове које желим већ дуже време
да завршим, а који се не раде током
лета.
2. Што се тиче посла, ово све
видим као један продужени одмор
који није лош да се сви мало ресетујемо и да кад кренемо да радимо дођемо на посао регенерисани,
здрави, и са новим идејама. Није
лоше, понекад, да се мало ужелимо професије. С друге стране ово
је једна страшна ситуација која је
задесила цео свет и човек не може
да буде равнодушан када види како
се све одвија, и не може да се мало не преиспита о свему. У овим
тренуцима најважније је да будемо
дисциплиновани како би што пре
славили победу. Од нас зависи да
ли ће ова ситуација постати само
једна кратка и ружна прошлост или
ће прерасти у још већи хаос који ће
бити тешко зауставити. Зато молим
све грађане, останите код куће и будите прави јунаци.

1. Време је екстремно чудно
и неочекивано. На моју срећу, проводим га у тзв. руралној
средини и мислим да је много
лакше него у граду. Радим пролећне послове у својој башти,
возим бицикл тридесетак километара дневно у оповачком атару. Вежбам, наравно, и певање.
Научио сам улогу Де Гријеа из
Пучинијеве Манон Леско, што
сам и предочио госпођи Трумбеташ, директорки Опере, и кад
почнемо са радом врло брзо ћу
је певати. Волим да гледам домаће серије и филмове на телевизији...
2. Надам се да ћемо се сећати
овог времена као ружне успомене, али мислим да се нећемо
променити. Сувише дуго смо у
оваквом начину живота и односу према свим његовим сегментима. Било би лепо успорити и
показати више стрпљења, емоција и позитивне енергије. Не
волим да дајем савете, али бих
замолио све оне којима је до некога стало да се чувају, и ради
себе, и драгих људи.

1. Током пандемије вируса Covid-19, следећи препоруке о смањењу социјалних контаката, највише
времена проводим у викендици на
домаку Авале. Боравак на свежем
ваздуху уз рад у дворишту, башти,
винограду ме држи у доброј физичкој кондицији. Kада ми остане више времена у току дана лагано просвиравам неке партитуре које су
ми деловале занимљиво, али нисам
имао времена за њих. У последње
време имали смо осећај да се темпо живота веома убрзао па самим
тим и протек времена. Одједном
смо морали да станемо, да покушамо да сачувамо и себе и друге,
да поразговарамо сами са собом.
Мислим да ће свако од нас моћи да
осети колику нам радост неке мале
ствари могу донети у животу. Kао
уметнику, музичару и диригенту
недостаје ми рад са ансамблима и
наравно публика.
2. Иако нам данашња технологија омогућава лаку повезаност са људима и информацијама на глобалном нивоу, ипак нам недостаје она
магија креативног тренутка, жива
енергија, набој емоција које као
уметници остварујемо у интеракцији са гледаоцима. Зато се надам
и жељно очекујем нове сусрете са
публиком, јер смо потребни једни
другима!

првакиња Драме:

првак Балета:

ЈАДРАНКА ЈОВАНОВИЋ
првакиња Опере:

1. Већ више деценија пламена
буктиња мог уметничког живота
препуног активности, путовања, учења, наступа, интервјуа
захтева од мене огромну снагу,
издржљивост и мотивацију. Последњих година мој живот је још
компликованији, јер се паралелно поред уметничког поља одвија и у парламенту, где се озбиљно ангажујем да се разреши што
више горућих уметничких проблема. Тако да ми садашњи принудни боравак код куће, које сам
свих ових година жељна, не пада
тешко. Напротив, доживљавам
га као неку врсту поклона. Невероватно, али ово је моје прво
озбиљно заустављање и одмор у
целом досадашњем животу. Дуго
већ толико тога одлажем да завршим због недостатка времена.
И ево сада, управо сређујем своју личну оркестарску нототеку,
затим преко сто видео и аудио
снимака са светских сцена, међу
којима неки нису никада ни распаковани, а камоли прегледани,
довршавам учење започетог материјала и сређујући ноте, откривам узбудљиву пијанистичку
литературу која ме инспирише.
Моја једина заказана сатница је
20 часова када заједно са осталим комшијама поздрављам све
оне који ризикујући своје животе омогућавају да наша земља
функционише овако добро. Пошто сам гурман, креирам и ре-

жирам измишљена јела и то ме
чини веома срећном.
2. Ово заустављање омогућава свима да, уколико желе, квалитативно побољшају поглед на
живот у целини. Верујем да ће
се више вредновати мале животне радости: сунце, река, ваздух,
шетња, дружење, разговор... Већ
и поглед који се губи у лепоти
природе, када јој се будемо физички вратили, надам се да ће
бити довољан разлог да се неки
људи реше зловоље и једа са којима су до сада годинама друговали. Што се тиче, моје Србије,
добро је то што ће се окренути
сопственим ресурсима и када
су у питању стручни људи, којих
има много и што се тиче производње, а када је о позоришту
реч, волела бих да запослени
примете колико смо повлашћени и заштићени за разлику од,
на пример, колега из Италије са
којима сам нон-стоп у контакту.
Они поред страха за здравље очајавају и због потпуне немогућности зарађивања у овим и наредним месецима, јер њихов систем
не подразумева стални радни
однос. Дакле, зарађују само када наступају. А за публику сам
сигурна да још више осећа каква
је привилегија упијати енергију
живог извођења представа нашег
Народног позоришта и да једва
чека повратак уметности која
неоспорно оплемењује живот.

првак Опере:

шеф Хора:

НАТАША ЈОВИЋ
првакиња Опере:

1. Моја породица и ја смо
доста спремно ушли у овај период и на време се организовали. Ћерка је матуранткиња у
гимназији, има доста посла око
школе, матурског и пријемног
испита, а знамо да је за сваког
здравог тинејџера највећа мука
да остане непрестано затворен
са родитељима и стога смо се
супруг и ја договорили да нам
је најважније да њој олакшамо
овај период. Хранимо се здраво, водимо уредан живот без
обзира на околности и угађамо
једни другима у ситним стварима и малим пажњама. Поруке и
телефонски разговори са пријатељима, размена вицева и добар
хумор су саставни део менталне
хигијене у овом периоду. Много
је непрочитаних књига, неодгледаних филмова и неодслушане
музике, па ни сад кад имам, рекло би се, много више времена,
не могу све да стигнем. Пре свега, сваки дан вежбам певање јер
морам да останем у кондицији,
учим нови репертоар и чистим
стари јер се током извођења
провлаче неке ситне грешке за
које немамо довољно времена.
Преко Youtubе канала Народног
позоришта сам успела први пут
да одгледам представе у којима
сам играла (Пепељугу, Хасанагиницу и Kоштану) и искрено уживала гледајући их са ове времен-

ске дистанце. Моји пријатељи и
сарадници из Музичко оперско
театарске организације МОТО и
ја смо покренули Facebook групу
МОТО Music Channel, са циљем
да активирамо професионалце,
ученике, студенте и љубитеље
музике да размењујемо снимке
врхунских извођења, уживамо у
уметности и креативно проводимо ове дане. Велики број људи
нам се придружио, откривамо
једни другима сјајне уметнике,
добру музику, коментаришемо и
заједно стварамо добру енергију.
2. Ја сам вечити оптимиста
и верујем да ће добро у човеку
преовладати. Јурњава за егзистенцијом и надметање у стварању материјалног су нас увукле у
експанзију себичности и незадовољства, а сад се десио тренутак
кад смо принуђени да станемо и
схватимо да може и другачије.
Верујем да ћемо се после свега бар мало вратити основним
вредностима, породици, пријатељима, креативности и лепоти,
уметности и животу, поштовању
и толеранцији. Неко ће из овога
нешто научити, неко неће, али
сматрам да је свака промена на
боље, колико год минимална била, ипак важна. И још да додам
да се искрено надам да ћемо почети мало више поштовати образовање, стручност и компетентност у свим сферама живота.

Из Скопља нам се јавио
Никола Ристановски, чувени македонски глумац,
који у Народном позоришту гостује, у главним
улогама, у представама
„Иванов“ и „Дервиш и
смрт“. Ово су његова размишљања у вези са актуелном ситуацијом:
Све нас је ово по мало
затекло. А мислили смо да
имамо озбиљне планове.
Наравно да их имамо и даље. Само су у овом тренутку мало сажетији. Многима су и даље, на жалост,
врло егзистенцијални. Навикли су на то. Остали полако уче. И они који имају
времена и храбрости да
мисле, и они остали. И
они који свакодневно раде свој посао најбоље што
могу, и они који их у томе
ометају. И они који верују
у више циљеве и они који
не верују ни у шта. И они

који воле ближњег свог,
они који то само изговарају. На тренутак као да
постајемо једнаки. И они
који су се по мало уплашили, и они који још увек
застрашују. И они који су
били на причести и они
који траже одговоре у сложености генома. И ковид
релативисти, и државотворни хегемони. И наши,
и њихови, и стари. И мало млађи... Kао да смо на
тренутак заједно у нечему.
Kао да нешто делимо. Kао
да сви ми полако схватамо
истинску вредност изговореног добар дан на степеницама испред лифта. Kао
да је новац изгубио вредност. Kао да су сви наши
непријатељи постали смешни и неважни. Kао да су
уплашени постали храбри,
а бахати беспредметни.
Kао да је то, у заједничкој
несрећи једино могуће да
се деси. Мало нас је затекло, али срећом, брзо ће
проћи... и брзо ћемо све
ово, на жалост, заборавити. И многи од нас, можда
неће постати ни бољи ни
паметнији. Вратићемо се
својој срећи коју морамо
изнова научити међусобно делити. Вратићемо се
брже него што то можемо
претпоставити. И наравно, бићемо живи и здрави.
Велики поздрав из кућног
амбијента у Скопљу. За
многу години!
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РАЗГОВОР С
ПОВОДОМ:
ДРАМСКИ УМЕТНИК
БРАНКО БАНЕ
ВИДАКОВИЋ

П

zz
Дакле?
Било је прилично весело и опуштено. Признајем да сам ја сам крив
за то јер сам желео да сасвим убијем
уштогљеност и неминовну утегнутост саме ситуације. Прво сам на
гитари извео две своје омиљене песме, једну на српском и једну на енглеском језику. Али, он ми, наравно,
није дао да се тако лако извучем па
ме је замолио да му кажем неки комични монолог из актуелног репертоара. Ту сам, срећом, имао Коваче
и своју улогу Петера која обилује
врхунски написаним монолозима
на разне теме о мушко - женским
односима. Затим је Петрас, као да
се тек тад загрејао и заинтересовао,
замолио за нешто потпуно супрот-
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СВЕТСKИ ДАН ИГРЕ, 29. АПРИЛ ДАТУМ KОЈИ СЕ ОБЕЛЕЖАВА СА ИДЕЈОМ ДА СЛАВИ
УМЕТНИЧKУ ИГРУ И ЊЕНУ УНИВЕРЗАЛНОСТ KОЈА ПРЕВАЗИЛАЗИ ПОЛИТИЧKЕ,
KУЛТУРНЕ И НАЦИОНАЛНЕ ГРАНИЦЕ, СПАЈАЈУЋИ ЉУДЕ KРОЗ СВИМА РАЗУМЉИВ ЈЕЗИK

У позоришту нам једино истина
доноси олакшање и катарзу

ЕТРАСА сам, игром
случаја, упознао не
на самом кастингу,
већ вече пре тога, у
ресторану на четвртом спрату Народног
позоришта. То вече сам играо своје
Kоваче, а он је седео у ресторану са
нашом директорком Драме Молином Удовички и једном својом сарадницом. Ту смо се неформално
упознали и мало попричали о разним стварима, па и о кастингу који
је био наредног дана. Укратко, учинио ми се као веома срдачан и нормалан човек који доста тога зна о
позоришту и има прилично прецизна и паметна запажања о овдашњој
позоришној ситуацији, глумцима и
репертоару.
Овако прослављени српски глумац и дугогодишњи члан ансамбла
Драме Народног позоришта у Београду Бане Видаковић, у интервјуу
за Позоришне новине, описује свој
сусрет са Армином Петрасом, дан
уочи аудиције (одржане почетком
марта) на којој је тај чувени немачки редитељ и драмски писац тражио
троје српских глумаца за представу
Живот и судбина, коју би ускоро
(у зависности од развоја ситуације
изазване пандемијом корона вируса) требало да режира према истоименом ремек-делу култног руског
писца, јеврејског порекла, Василија
Гросмана. Реч је о мањинској копродукцији Народног позоришта
са Театром Бремен, а осим нашег
саговорника, на Петраса су најснажнији утисак оставили и Александра Николић, те млади глумац Богдан Богдановић.
„У читавој каријери имао сам само неколико пута кастинге, и то за
филмске улоге. Он се извинио што
нас уопште ставља у ту ситуацију да
у сопственом позоришту излазимо
на кастинг, али је морао то да уради, јер, како је објаснио, не познаје
наш ансамбл и, притом, не верује у
гледање снимљених представа. Рекао је да му треба само троје наших
(и то веома специфичних) глумаца,
а када је реч о кастингу, обећао је да
ће прихватити шта год ми мислимо
да би требало да изведемо на сцени,
а што ће нас представити као глумце и као личности. На мој, мало
упитни, осмех рекао је: Ево, за вас
сам чуо да добро свирате гитару и
певате и ако вам не смета ја бих то
волео да видим за почетак.

АПРИЛ 2020.

ног жанра и атмосфере. Извео сам
свој монолог из Чеховљевог Иванова. Још смо мало попричали и... то је
било то. Kастинг је био готов.
zz
Ово ће бити први пут да играте
у неком Гросмановом комаду?

Да, али с обзиром на то да се текст
још увек преводи на српски, па га
нисам ни прочитао, предлажем да
о самом комаду причамо неком
другом приликом, јер о њему, тренутно, још увек сувише мало знам.
zz
На актуелном репертоару
имате седам представа у
којима веома убедљиво
тумачите своје јунаке – Ујка
Васу (Госпођа министарка),
Петера (Kовачи), Липутина
(Зли дуси), Скитницу (Чудо у
Шаргану), Момчила Јабучила
(Бела кафа), Вилијема Сесила
(Марија Стјуарт) и Лебедева
(Иванов). То је поприлично
широк спектар различитих
и комплексних карактера и
судбина. Имају ли, упркос
бројним различитостима, и
нешто заједничко?
Већ дуго имам на репертоару свог
позоришта, минимум, седам, осам и
више наслова које играм и навикао

окружује. И, ма колико год се ми
глумци трудили да будемо у својим
улогама различити и непоновљиви...
то смо, ипак, ми и наша природа, наше васпитање и наше животно искуство које није никада исто.
zz
Неке од тих представа
(Госпођа министарка, Бела
кафа, Иванов) публика је
током овог месеца могла да
погледа и онлајн, на YouTube
каналу Народног позоришта
у Београду. Та акција коју је
у овим околностима, услед
проглашеног ванредног
стања због корона вируса,
прво покренуло управо
Народно позориште наишла
је на одличан пријем и велику
гледаност код публике, не само
у земљи, већ и у иностранству.
Kакав је ваш став о том, не
баш свакидашњем, феномену
гледања представа из фотеље и
са кауча?
Kао човек мало старинских погледа на позориште, у смислу да
сам каријеру почео давних осамдесетих, а у Народном позоришту
играм још од 1983. године (на сцени
сам провео младост и зреле године
играјући са великанима као што су
били Миша Жутић, Петар Баниће-

Бане сматра да нас је појава корона вируса „све скупа забринула и надам се мало уозбиљила и натерала да почнемо да мислимо о томе колико смо већ оштетили ову планету која је наш
дом“. Према његовом мишљењу, рањена природа коју смо, ми
људи. довели у опасност да нестане почела је да се најзад брани
и узвраћа вирусима који се не виде и о којима тако мало знамо.
„Отуда толики страх у људима и, најзад, отуда и изолација у коју смо гурнути да би смо преживели. Срећом кућица у којој сада
живим има велику башту и у њој дрвени сеник. Испод њега је
моја фотеља и птичице (овог пролећа нарочито шеве и штиглићи) које ми певају нон-стоп, тако да ми сама изолација не пада
толико тешко као некоме ко живи на десетом спрату неког солитера. Али, оно што заиста тешко подносим је
нерад. Никада ми се у целој каријери није десило
да овако дуго не излазим на сцену. Немам више
ни снимања. Једноставно, не глумим. Е, то ми је
баш тешко пало... Дај Боже да схватимо да смо
претерали и да је време да почнемо да живимо у
складу са природом“!

сам да је лепеза ликова заиста разнолика и шарена. И баш због тога
многи људи, поготову који нису у
овом послу, питају ме како то успевам да ускладим и како се играју
толико различити, а често, и веома
комплексни ликови? Ви сте додали
и још једну дилему - имају ли они
нешто заједничко упркос свим разликама? Не умем да објасним те
механизме којима глумци, па и ја,
успевају да у глави раздвоје све те
ликове и судбине. То је просто немогуће објаснити пре свега и због
тога што сваки глумац вероватно
има свој специфичан начин на који
складишти своја искуства и свој начин на који гради и брани карактере
које игра. Ту се умногоме разликујемо међусобно. Али, оно што повезује
све ликове које играм сам, заправо,
само ја. Јер, сасвим је сигурно да све
што радим на сцени носи печат моје
природе и мог искуства. На крају, и
мог начина гледања на свет који ме

вић, Драган Максимовић, Оливера
и Раде Марковић, Цеца Бојковић...
дакле припадам генерацији која је
негде повезала то време класичног
београдског театра и његових великана и данашње време младих
долазећих великана који су тек
преузели или преузимају управо
на себе ношење репертоара наших
позоришта) морам да признам да
ми је тешко да озбиљно схватим
онлајн гледање позоришта на малим збијеним екранима наших ТВ
апарата или још горе, на екранима
компјутера и лаптоп машина. Но,
нужда закон мења и у време када
нам је, уопште, ограничено кретање, а сасвим забрањено окупљање
у храмовима уметности као што
су позоришта и музеји, ово је једини начин да људи сасвим не изгубе
контакт са музиком, сликарством
па и са својим глумцима и позориштима. Наравно да се надам да ће
ово све, ипак, ускоро проћи и да
ћемо се срести са својом публиком
и поново осетити ту интеракцију и
размену љубави са онима због којих
непосредно и постојимо.
zz
За улогу председника земске
управе Павла Kириловича
Лебедева у Чеховљевом
Иванову, публика вас увек
награђује овацијама, а та рола
донела вам је и нека значајна
признања, међу којима се
свакако издваја Награда
Града Београда за позоришно
стваралаштво. Kако се, у том
смислу, носите с оним што се
назива глумачка таштина?
Да, све те награде... То ми све
причињава задовољство и годи, јер
на неки начин признаје труд и енергију које сам уложио не само у тој
улози већ у и у раду, последњих неколико година, на сценама разних
позоришта. Но, ако ћемо искрено,
више од свих тих признања ми значи аплауз одобравања, љубави и
подршке који добијам, заједно са
читавим феноменалним ансамблом, од моје публике на крају сваког извођења Иванова. А што се тиче тога како се са тим наградама
носи моја глумачка таштина?
Врло лако. Толико дуго
радим овај посао са
прилично великим
успехом и великом љубављу публике која уме
добро да осети
и награди моју
енергију коју
потрошим на
сцени, да се
та таштина
лагано и сигурно изгубила у свим
овим успонима и падовима, премијерама
и гостовањима на
многим сценама, код
нас и у региону, и пред
разним публикама које
су ме увек награђивале
аплаузом који се не да
кривотворити, јер долази
од срца.

zz
Славни руски класик у
Иванову, кога је написао
као веома млад аутор, 1887.
године, не поставља дијагнозе
ни људима ни времену,
већ износи на површину
најразличитије валере
постојања и мишљења. Сврха
позоришта свакако није
решавање проблема у друштву,
али, ипак, у којој мери оно
може да укаже и подстиче за
одређену идеју или питање и
самим тим натера публику на
размишљање?

Драги Микојане, по мом мишљењу сврха позоришта је да пре свега
говори истину. Зашто то кажем?
Зато што сврха позоришта сигурно
није да решава проблеме у друштву,
јер оно то и не може и не треба да
ради. Али, говорећи људима истину
о томе ко су и какви су, позориште
може да у њима изазове емоције које ће их натерати да почну да размишљају о свету који их окружује и о
својој судбини у њему. Ако је, дакле,
позориште огледало живота, како је
то Шекспир лепо рекао, онда је само важно да то огледало не буде искривљено и дотерано, већ да донесе
праву слику свог времена. Дакле,
истину и само истину, јер ће нам
она донети олакшање и катарзу.
zz
Неке значајне награде добили
сте и за Момчила Јабучила, патер
фамилиаса у Поповићевој Белој
кафи кога, такође, тумачите
са једном веома снажном
креативношћу и глумачком
зрелошћу. Стиче се утисак да
вам је та улога дала могућност
да се искушате на новом пољу
и у стварима које до тада нисте
радили?
Истина је да јако волим ту улогу
и то не само зато што ми је донела
многа признања, већ и зато што ту
представу и све у њој просто обожавам. Да могу, држао бих је урамљену
код куће, на витрини, у мојој дневној соби. Читав глумачки ансамбл
ове представе на челу са младим али
већ доказаним редитељем Миланом
Нешковићем, дели ову велику љубав према тој представи зато што
смо сви уложили своје максимуме и
сву своју креативност и то је донело
тај ретки резултат осећања радости
игре. Бела кафа је једна од ретких
представа на које полазим од куће
насмејан и радостан што ћемо се
поново окупити на Раши и заиграти
оно наше. Сам Момчило Јабучило
ме је оплеменио тако што ми је показао да сам достигао ту животну и
глумачку зрелост која је неопходна
да би вас неке улоге коначно стигле.
А и ви њих, јер сте, рецимо, већ живели довољно дуго и довољно дубоко и жестоко да можете схватити и
пренети људима који вас гледају како се то у животу добија и губи, некад истовремено, и како се то човек
подиже када једном падне и добро
се угрува. И како то никад није крај
док сами не одсвирате крај. На све
то ме је подсетио и научио тај Момчило. Па онда, како не бити задовољан и захвалан на таквој прилици?!
n Микојан Безбрадица n

М Сада нам је само
ЕЂУНАРОДНИ савет за
игру Позоришног института (ИТИ) који
се налази под
окриљем Унеска, установио је
1982. године, 29. април, дан
рођења Жан-Жорж Новера, великог реформатора игре, као
датум којим ће се свечано обележавати Светски дан игре у
будућности.
Давне 1727. године у Паризу је рођен Жан-Жорж Новер
(Jean-Georges Noverre), француски играч и балет мајстор.
Овај креативни уметник, који
је стварао у доба француског којим се треба суочити, а кроз ност која и даље прожима људе
просветитељства, заслужан је игру покушавам да дам смисао суочене са смрћу, одбацивањем
за радикалне промене дотада- овом свету. Пролазимо кроз не- и сиромаштвом. Наша игра сада
шњег приступа класичној игри. замисливе трагедије у времену мора да пошаље снажну поруУ свом делу „Писма о плесу и које бих најбоље могао да опи- ку светским лидерима и онима
балету” („Lettres sur la danse et шем као пост-хумано доба. Викојима
је
sur les ballets”) из 1760. године, ше него икада, морамо да играповерено
изнео је потпуно нову филозо- мо са циљем да подсетимо свет
очување
фију балета, а дело је доживело да људскост још увек постоји.
више издања.
Смисао и емпатија морају да
Захваљујући Новеру, балет- надвладају године и године
ски дивертисмани су напустили непорециве слике распада
дворске сале и трансформисали који је изазвао катарзу
се у потпуно независну умет- свеопште жалости,
ничку форму. Између осталог, да победе тугу и
залагао се за поштовање инди- тешку стварвидуалности играча и експресију у игри. Борио се против
стереотипа и застарелих
музичких стилова, као и
старомодне
кореографије. Инсистирао је на
повезаности костима,
декора и светла са
радњом на сцени,
а значајна је и његова борба за укидање
маски, тако да су те идеје значајно утицале и
на развој сценске
шминке, односно
истицање лица
играча.
Иако је често
био критикован од
стране својих савременика, Новерове
идеје живе и даље,
а надживеле су и
његове многобројне балете који се
не изводе више од
два века. Преминуо
је 1810. године у
и унапређење жиФранцуској.
вотних услова, да
Циљ Светског дасмо ми војска необуна игре јесте да се
зданих мислилаца, а
на овај дан уједине
циљ нам је да се босви уметници, проримо да постепено
мовише
балетска
мењамо свет. Игра
уметност, као и да
је слобода, а помосе укаже на њену
ћу
новооткривене
универзалност, моћ
слободе, морамо да
да укине све полиослобађамо друге из
тичке, културне и
окова у којима се наетничке баријере и
лазе на различитим
зближи људе у миру
странама света. Игра
и пријатељству кроз
није политичка, али
један заједнички јеАутор овогодишње поруке: Gregory Vuyani MAQOMA
зик - ИГРУ.
Фото: https://www.international-dance-day.org
Сваке
године,
једна значајна личност из света плесне
уметности шаље поруку која
обилази свет. Ове године поруку
поводом Светског дана игре послао је Gregory Vuyani MAQOMA, играч, глумац, кореограф
и балетски педагог из Јужне
Африке. Преносимо је у целости (Превод: Б. Kнежевић):
„Током недавног интервјуа,
дубоко сам размишљао о игри и
о томе шта ми значи. Да бих одговорио, морао сам да сагледам
свој досадашњи пут и схватио
да је све имало смисла. Сваки
дан представља нови изазов са

потребно да
играмо још више

то постаје, јер у својој структури
носи људску повезаност, реагујући на околности у покушају да
поново врати људско достојанство. Док својим телима играмо,
преврћемо се, уплетени у простору, постајемо покретачка
снага уједињујући срца, додирујући душе и пружајући исцељење које нам је свима
очајнички потребно. А
циљ постаје ви-

Лабудово
језеро

Константин
Костјуков

Директор Балета Kонстантин Kостјуков открива нам,
у изјави за „Позоришне новине“, своје утиске о новонасталој ситуацији:
„Данас, када је цео свет
на великој паузи, наша креативост не треба да мирује.
Желим свим уметницима да
искористе овај предах за нове идеје, иновативно виђење
остварених улога или стварање нових. Морали смо да
се повучемо како вирус не би
користио наша тела за даље
ширење. Сачувајмо се, да бисмо касније могли да се посветимо новим духовним и
физичким изазовима и стваралаштву. Нека вас чува Бог,
није случајно најкритичнија
шеста недеља пала баш на
Ускрс. Чувајте своје здравље
за будућност, стрпите се, још
мало. Желим свима нама да
више никада завесе не буду
спуштене толико дуго. Желим вам срећан Светски дан
игре! Драге колеге, поштована публико, видимо се ускоро у Народном позоришту!“

утичу и на читаву плесну заједницу. Празне
шезначна,
балетске санепобедива
ле, позорнии недељива
це у мраку,
игра. Сада
свакако су
нам је само
тужна слика
потребно да
ових априлиграмо још
ских дана кавише!!!“, нада уметници
Жан-Жорж Новер
вео је Gregory
широм света,
Vuyani MAQO- Фото: https://en.wikipedia.org/wiki у нормалним
MA у овогодиоколностима,
шњој поруци.
плешу са посебним енИначе, необичне околности
тузијазмом. У овако тешким
у којима се налази читав свет моментима за читаво човечанзбог пандемије вируса Covid-19 ство, када је борба за људски
живот приоритет, нипошто не
треба заборавити на балетску
уметност. Она оплемењује, инспирише и мотивише, посебно у
тешким тренуцима, а томе смо
сведочили и кроз историју када
је национални театар чувајући
уметност пружао духовну снагу
и уметницима, али и публици.
Пошаљимо такву поруку и сада, када нам је потребан мали
предах од мучне реалности тако
што ћемо играти у својим домовима, пратити балетске представе путем екрана, размењивати
поруке пуне солидарности и радовати се повратку у нормалан
живот, балетским представама и
новим светлима позорнице.
n Бранкица Kнежевић n
Краљица Марго
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ПОЗОРИШНЕ
Р Е П Е Р ТПОЗОРИШНЕ
О А Р ЗНОВИНЕ
А
НОВИНЕ
Р Е ПСЕЗОНА
ЕВЕЛИКА
Р Т О АСЦЕНА
Р2019/20.
ЗА

СЕЗОНА
2019/20.
СЦЕНА
ВЕЛИКА СВЕЛИКА
ЦЕНА

сезона

2016/17.

ВЕЛИКА СЦЕНА
МАР

НЕД.

НЕД.

од 19.30
до 21.30

ПОН.

од 19.30

01.

02.до 21.40
ЧЕТ.

05.од 19.30
ПЕТ.

од 19.30

СУБ.

од 19.30

НЕД.

од 19.00

ПОН.

од 19.30

УТО.

од 19.30

СРЕ.

од 19.30

ЧЕТ.

од 19.30

ПЕТ.

од 19.30

СУБ.

од 19.30

НЕД.

од 19.30
до 21.50

06.до 22.30
07.до 22.15
08.до 22.15
09.до 21.10
10.до 22.30
11. до 22.30
12.до 21.30
13.до 21.15
14.до 22.30
15.

27.04.

ПОН.

од 12.00

16.од 19.30

до 22.30

УТО.

од 19.00

17.

драма Петера Хандкеа
СУБ.
гостује Градско
позориште
из КАМЕЛИЈАМА
Клагенфурта, Аустрија
од 19.30
ДАМА С
07.до 22.15 драма Александра Диме Сина

УТО.

од 19.30
до 22.30

СРЕ.

од 19.30
до 22.00

опера
25.
Рихарда Вагнера

опера Ђузепа Вердија
ПОН. од 12.00
КАЛИГУЛА

ДОДЕЛА НАГРАДЕ „МЕША СЕЛИМОВИЋ“

драма Албера
Камија
16.од 19.30
УСПАВАНА ЛЕПОТИЦА
до 22.30 балет Петра Иљича Чајковског

28.04.

СУБ.

од 19.30

по делу Вилијама
Шекспира
ПОН.

од 19.30 РОДОЉУПЦИ
МАНОН23.
ЛЕСКО
до 21.15 комедија Јована Стерије Поповића

опера Ђакома Пучинија

од 19.30
до 21.30

Сергеја
до 23.30 драма
Синише Ковачевића
комедија31.
Бранислава
Нушића

УТО.

од 19.30

СРЕ.
од 19.30 ЉУБАВНИ НАПИТАК
ВЕЛИКА
ДРАМА
АПР

СРЕ.

од 19.30

ЧЕТ.
од 19.30
ДЕРВИШ И СМРТ
ЉУБАВНИ
НАПИТАК

од 19.30

од 19.30
ДЕРВИШ И
СМРТ
ВЕЛИКА ДРАМА

од 19.30

СУБ.

од 19.30

03.до 23.30
04.

02.05.

УТО.

од 20.30

У СЛАВУ ИЗУЗЕТНИХ

савремени балет у кореогафији Сање Нинковић

МАР

ДЕСАНКИ ЗА ВЕЧНОСТ, посвећено Јелени Јовановић Жигон

Ромео и Јулија

СУБ.

од 12.00

балет

УТО.
од 19.30 ВЕЛИКА
ДРАМА
ОЖАЛОШЋЕНА
ПОРОДИЦА

драма Ксеније Поповић и Бојане Мијовић

05. до 22.00

комедија Бранислава Нушића

30.04.

драма Душана Ковачевића

Можете
нас пратити
сваки дан у
21.00
сат онлајн
преко нашег
youtube
kanala

ЧЕТ. од 20.00 CIRCLE OF LIFE, представа са Националне академије
ЦАРСТВО
МРАКА
за позоришне и филмске уметности из Софије, у оквиру

драма Лава19.
Николајевича
Толстоја интернационалног студентског театра Фестивала
ФИСТ
CIRCLE OF LIFE, представа са Националне академије
за позоришне
уметности
из Софије, у оквиру
ПЕТ. и
одфилмске
20.30 БЕЛА
КАФАстудентског
Фестивала
интернационалног
театра до 22.30 комедија Александра
Поповића
20.
ФИСТ

ПОН.

од 20.30

УТО.

од 20.30

23. до 21.30
24. до 21.45

СУБ.

од 20.30
до 21.20

драма
29.
Вилијама
30.
Шекспира

Прокофјева

01.до 22.30
опера Гаетана Доницетија
драма Синише
Ковачевића

СУБ.

од 12.00

од 20.30
до 22.00

Ричард Tрећи

у организацији Задужбине „Доситеј Обрадовић“

21. од 20.30 КОВАЧИПОН. од 20.30 ЛАЖА И ПАРАЛАЖА
до 21.30 комедија Јована Стерије Поповића
23.драма
до 22.00 комедија Милоша
Николића

Укроћена
28.
горопад

29. Маскањија
драма Борисава Станковића / Маје Тодоровић
опера Пјетра
30. Станковића
комедија/ Маје
Бранислава
Нушића
драма Борисава
Тодоровић

04. до 21.50

УСПАВАНКА
ЗА ВУКА НИЧИЈЕГ
ПЕТ.
20.00 LP иDUO
драма Ксеније од
Поповић
Бојане Мијовић
06.
промоција новог албума „DUALITY“
СУМЊИВО ЛИЦЕ
СУБ.
од 21.00 ВАЖНО
комедија Бранислава
Нушића ЈЕ ЗВАТИ СЕ ЕРНЕСТ
07. до 22.50 комедија Оскара Вајлда
LP DUO
НЕД.
од 17.00
промоција новог
албума
„DUALITY“И БАСТИЈЕНА
БАСТИЈЕН
08. до 18.00 опера Волфганга Амадеуса Моцарта
ВАЖНО ЈЕ ЗВАТИ СЕ ЕРНЕСТ
ПОН. од 20.30
комедија Оскара
Вајлда
НЕГРИ ИЛИ ЉУБОВ КО СОЧЕЛОВЕКОМ СВОЈИМ
09.И БАСТИЈЕНА
драма Јоакима Вујића, гостује Књажевско-српски театар, Крагујевац
БАСТИЈЕН
УТО.
опера Волфганга
Амадеуса
Моцарта ШПИЈУН
од 20.30
БАЛКАНСКИ
22.40 драма Душана Ковачевића
10. доЉУБОВ
НЕГРИ ИЛИ
КО СОЧЕЛОВЕКОМ СВОЈИМ
СРЕ. Вујића, гостује Књажевско-српски театар, Крагујевац
драма Јоакима
од 20.30 ХАСАНАГИНИЦА
11. до 22.00
драма Љубомира Симовића
БАЛКАНСКИ
ШПИЈУН
ЧЕТ.
драма Душана од
Ковачевића
20.30 БЕЛА КАФА
до
22.30
12.
комедија Александра Поповића
ХАСАНАГИНИЦА
ПЕТ.
драма Љубомира
Симовића
од 20.30
ЛИВАДА ПУНА ТАМЕ
13. до 22.00 драма Милене Марковић
БЕЛА КАФА
СУБ.
комедија Александра
ПоповићаДРУГА
од 20.30 КЊИГА
до 22.15 ТАМЕ
драма Бранислава Нушића
ЛИВАДА14.
ПУНА
драма Милене
НЕД. Марковић
од 20.30 МАЛИ БРАЧНИ ЗЛOЧИНИ
15. до 21.45 драма Ерика Емануела Шмита
КЊИГА ДРУГА
драма Бранислава
Нушића
ПОН.
од 20.30 Гостује Факултет савремених уметности
испитна представа PLAY ČEHOV студената треће године
16.
МАЛИ БРАЧНИ
ЗЛOЧИНИ
драма Ерика
УТО.Емануела Шмита
од 20.30 БАЛКАНСКИ ШПИЈУН
17. до 22.40 драма
Гостује Факултет
савремених
уметности
Душана Ковачевића
испитна представа
PLAY ČEHOV студената треће године
СРЕ. од 20.30 ЦАРСТВО МРАКА
БАЛКАНСКИ
ШПИЈУН
драма Лава Николајевича Толстоја
18. до 22.15

од 20.30
до 22.30

03.05.

НЕД.

од 20.30

ПОН.

од 20.30

УТО.

од 20.30

УТО. од 20.30 МАЛИ БРАЧНИ ЗЛOЧИНИ
Вилијама
ЛАЖА И 24.
ПАРАЛАЖА
до 21.45 драмаШекспира,
Ерика Емануела Шмита
комедија Јована Стерије Поповића
СРЕ.уод
насловној
улози
20.30 ЗЛИ ДУСИ
МАЛИ БРАЧНИ
ЗЛOЧИНИ

до 23.00 Тања Мандић Ригонат, по роману Фјодора М. Достојевског
25.Емануела
драма Ерика
Шмита

Мики Манојловић

ЧЕТ. од 20.30 ВАЖНО ЈЕ ЗВАТИ СЕ ЕРНЕСТ
ЗЛИ ДУСИ
26. до 22.20 комедија Оскара Вајлда

Тања Мандић Ригонат, по роману Фјодора М. Достојевског

04.05.

НОЋНИ
ПИСАЦ
ВАЖНО ЈЕ
СЕ ЕРНЕСТ
СУБ. ЗВАТИ
од 20.30

05.05.

текст Јан Фабр, режија Јан Фабр
комедија Оскара
Вајлда
28. до 21.20
у сарадњи са Културним центром Београда,
НОЋНИ ПИСАЦ Народним музејем у Београду и компанијом Траблејн, Белгија
текст Јан Фабр, режија Јан Фабр
од 20.30 ЈЕДАН
у сарадњи НЕД.
са Културним
центром
Београда,
у оквиру
Фестивала игре
балет
у кореогафији
Сање Нинковић
Народним музејем
у савремени
Београду и
компанијом
Траблејн,
Белгија
29.
ПРОСЛАВА
СТОГОДИШЊИЦЕ ГРАДА ПРОКУПЉА - ЂИДО, по тексту
од 20.30Фестивала
ЈЕДАН у ПОН.
оквиру
игре
Јанка Веселиновића
и Драгомира Брзака,гостује Позориште Прокупље
30. у кореогафији
савремени балет
Сање Нинковић

од 20.30 ДЕВЕДЕСЕТЕ
ПРОСЛАВАУТО.
СТОГОДИШЊИЦЕ
ГРАДА ПРОКУПЉА - ЂИДО, по тексту
драма Горана
Миленковића
Јанка Веселиновића
Брзака,гостује
Позориште Прокупље
31. до 21.45и Драгомира
СРЕ. од 20.30
ДЕВЕДЕСЕТЕ
У СЛАВУ ИЗУЗЕТНИХ

02.до 21.15
Борислав М. Михиз/Егон Савин, по роману Меше Селимовића
01.Миленковића
опера Гаетана
Доницетија
ДЕСАНКИ ЗА ВЕЧНОСТ, посвећено Јелени Јовановић Жигон
31. до 21.45 драма Горана

АПР

од 19.00 ДОДЕЛА ГОДИШЊЕ НАГРАДЕ МАЈКЛ ЧЕХОВ
У СЛАВУ ИЗУЗЕТНИХ
АПР
ДЕСАНКИ 02.
ЗА ВЕЧНОСТ,
посвећено
Јелени Јовановић
Жигон - Тед Пју (САД)
ФЕСТА
и разговор
са добитником
ПЕТ. од 20.30 ЛИВАДА
од 19.00 ДОДЕЛА ГОДИШЊЕ
ПУНА
ТАМЕ
НАГРАДЕ
МАЈКЛ
ЧЕХОВ
ВЕЛИКА ДРАМА
од 19.30 ПУТУЈУЋЕ ПОЗОРИШТЕ ШОПАЛОВИЋ
до 22.00 драма
04. Ковачевића
Милене Марковић
драма Синише
02.
драма Љубомира Симовића, гостује Народно позориште Ниш,
Србија ФЕСТА и03.
разговор
са добитником
- Тед Пју (САД)
ПЕТ. од 20.30 ЛИВАДАСУБ.
НЕД.
ПУНА
ПУТУЈУЋЕ
ПОЗОРИШТЕ
од 20.30 ТАМЕ
од 19.30
ЈЕСТЕ ЛИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ?
ИВАНОВ ШОПАЛОВИЋ
ПЕТ.

СРЕ.

СУБ.

ЧЕТ.

23.30 драма Савин,
03.
Борислав
М.доМихиз/Егон
поКовачевића
роману Меше Селимовића
Синише

драма Љубомира
гостује Павловича
Народно позориште
05.до 22.45Симовића,
драма Антона
ЧеховаНиш, Србија

ИВАНОВ
БАЈАДЕРА
драма
05.
драма Антона
07. Павловича
балет Чехова
Лудвига Минкуса
Вилијама ШекспираБАЈАДЕРА
НЕД.

од 20.00

од 19.30 СВЕТСКИ ДАН ПОЗОРИШТА
СРЕ. од 20.30
КО ТО ТАМО
ПЕВА
до 22.00 ГОСПОЂА МИНИСТАРКА, комедија Бранислава Нушића
балет на 27.
музику Војислава
Вокија Костића
25. до 23.00
СУБ. од 19.30 КАВАЛЕРИЈА РУСТИКАНА
ЧЕТ. од 20.30
СВЕТСКИ доДАН
ПОЗОРИШТА
21.00 опера Пјетра Маскањија
28.
ГОСПОЂА МИНИСТАРКА, комедија Бранислава Нушића
26. до 22.20
НЕД.
од 19.30 РУСТИКАНА
НЕЧИСТА КРВ
КАВАЛЕРИЈА
до 21.40

ПОН.

ПЕТ.

ПЕТ.

ПЕТ.

ПОН.
19.30 ОЖАЛОШЋЕНА ПОРОДИЦА
НЕЧИСТАод
КРВ
до 21.30

02.до 21.15

ЈЕДАН

„У ЧАСТ ПОЕЗИЈЕ“
БЕЛА КАФА
балет20.
у организацији Задужбине „Доситеј Обрадовић“
комедија Александра
Поповића
21.
КОВАЧИ
П. И. Чајковског„У ЧАСТ ПОЕЗИЈЕ“
комедија Милоша Николића

опера Ђузепа Вердија

од 19.30
до 21.40

01.до 22.30

ЧЕТ.

УТО. од 19.30
БАЈАДЕРА
РОДОЉУПЦИ
24.до 22.30 балет Лудвига Минкуса
комедија Јована Стерије Поповића
СРЕ.
од 19.30 ТРУБАДУР
БАЈАДЕРА
25.до 22.00Минкуса
опера Ђузепа Вердија
балет Лудвига
ЧЕТ. од 19.30
КО ТО ТАМО ПЕВА
ТРУБАДУР
26.до 20.45 балет на музику Војислава Вокија Костића

од 19.30

ЧЕТ.

од 19.30
до 22.45

УТО.

од 19.30
до 22.30

од 19.30

07.до 22.30 балет Лудвига Минкуса

06.05.

29.04.

Национална
опера Туниса, у оквиру Дана културе Туниса у Србији
НЕД.

НЕД.

31.до 23.30

од 20.30

14. до 22.15

од 19.30

СУБ.

30.

СУБ.

НЕД.

гостује позориште „Бора Станковић“ Врање

од 19.30
до 22.00

29.

од 20.30

ЈЕСТЕ ЛИ
ЗА БЕЗБЕДНОСТ?
ЧЕТ.
20.30 Б.Јовановић,
СУМЊИВО
ЛИЦЕ
драма по мотивимаоддела
М.Кресе,
Р.Ивековић, Р.Лазић, Д.Шаламуна

ЕВГЕНИЈЕ
комедија
ОЊЕГИН/
Николаја Гогоља
Светски
САН ЛЕТЊЕ НОЋИ - ПРОЈЕКАТ ШЕКСПИР 19.
21.
дан игре
МАНОН ЛЕСКО

ПЕТ.

28.до 21.00

13. до 22.00

Женидба

од 19.30
до 20.45

27.

од 20.30

од 20.30
ДОДЕЛА НАГРАДЕ „МЕША СЕЛИМОВИЋ“
15. до 21.45
УТО.
од 19.00 СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА поводом обележавања
ПОН.
17. ЛЕПОТИЦА
УСПАВАНА
од 20.30
годишњице погрома на Косову и Метохији
балет Петра
Иљича Чајковског
16.
СРЕ. од 20.00 СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА ПОВОДОМ
УТО.
од 20.30
ДАНА ВОЈНЕ
АКАДЕМИЈЕ
СВЕЧАНА
поводом
обележавања
18. АКАДЕМИЈА
17. до 22.40
годишњице
погрома на Косову и Метохији
ЧЕТ. од 19.30 НЕЧИСТА КРВ, драма Борисава Станковића
СРЕ. од 20.30
СВЕЧАНА
ПОВОДОМ
гостује позориште
„Бора Станковић“ Врање
19. АКАДЕМИЈА
ДАНА ВОЈНЕ
АКАДЕМИЈЕ
18. до 22.15
ПЕТ. од 20.00
ДИДОНА И ЕНЕЈ, барокна опера Хенрија Персла, гостује
НЕЧИСТА
драма Борисава
Станковића
20. КРВ,Национална
опера
Туниса, у оквиру Дана културе Туниса у Србији

ЧЕТ.

26.

СРЕ.

ЧЕТ.
од 20.30
УСПАВАНА
ЛЕПОТИЦА
НЕД.
05. до 22.00
од
19.00 КАРМЕН
балет Петра
Иљича
Чајковског
до 22.15 опера Жоржа Бизеа
08.
ПЕТ.
од 20.00
ДАМА С КАМЕЛИЈАМА
ПОН. од 19.30
06.
драма Александра
Диме Сина
ИЗБИРАЧИЦА
до 21.10 комедија Костe Трифковићa
09.
СУБ.
КАРМЕН
од 21.00
УТО. одБизеа
опера Жоржа
07. до 22.50
19.30 ЛАБУДОВО ЈЕЗЕРО
10.до 22.30 балет Петра Иљича Чајковског
НЕД.
од 17.00
ИЗБИРАЧИЦА
08. до 18.00
комедијаСРЕ.
Костe
Трифковићa
НА УРАНКУ
од 19.30
до 22.30 опера Станислава Биничког, по либрету Бранислава Нушића
11.
ПОН.
ЛАБУДОВО ЈЕЗЕРО
од 20.30
ЧЕТ. Иљича Чајковског
балет Петра
од 19.30 ЖЕНЕ У D-МОЛУ / ДУГА БОЖИЋНА ВЕЧЕРА09.
до 21.30 jeдночини балети; кореограф Раду Поклитару
12.
УТО.
од 20.30
НА УРАНКУ
ПЕТ.
10. до 22.40
опера Станислава
Биничког,
либрету Бранислава Нушића
од 19.30 ЧУДО
У по
ШАРГАНУ
до
21.15
13.
СРЕ.
драма
Љубомира
Симовића
од 20.30
ЖЕНЕ У
D-МОЛУ
/ ДУГА
БОЖИЋНА
ВЕЧЕРА
11. до 22.00
СУБ.
jeдночини
балети;
кореограф Раду Поклитару
од 19.30 ТРАВИЈАТА
до 22.30 опера Ђузепа Вердија
ЧЕТ.
од 20.30
ЧУДО У14.
ШАРГАНУ
12. до 22.30
НЕД.
драма Љубомира
од 19.30 Симовића
КАЛИГУЛА
ПЕТ.
15.до 21.50 драма Албера Камија
од 20.30
ТРАВИЈАТА

САН ЛЕТЊЕ
- ПРОЈЕКАТ
ШЕКСПИР
22.до 22.15НОЋИ
опера Ђакома
Пучинија

од 19.30
до 21.15

од 20.30

04. до 21.50

од 19.30
до 21.50

ПОН.

УТО.

03. до 22.00

СУБ.

Lетећи 23.
Холанђанин
24.

Хамлет

гостује Градско позориште из Клагенфурта, Аустрија

ЧАС КАДА
НИСМО ЗНАЛИ НИШТА ЈЕДНИ
ПЕТ.
од 19.30 УСПАВАНА ЛЕПОТИЦА
О ДРУГИМА
06.до 22.30 балет Петра Иљича Чајковског

21.50 по барокна
ДИДОНА ИдоЕНЕЈ,
опера Хенрија
Персла, гостује
делу Вилијама
Шекспира

од 19.30

02.

драма Борисава Станковића / Маје Тодоровић

од 20.00

22.до 22.15

АПР

НЕЧИСТА КРВ

ПЕТ.

НЕД.

МАРТ 2020.

0 1 7„.РАША ПЛАОВИЋ“
С2ЦЕНА

НЕД. од 20.30
ОЖАЛОШЋЕНА ПОРОДИЦА
ЈЕДАН УТО.
МАР
ЈЕСТЕ
ЛИНинковић
ЗА БЕЗБЕДНОСТ?
ЧАС
КАДА НИСМО ЗНАЛИ НИШТА ЈЕДНИ 01.
комедија Бранислава
Нушића
савремени балетоду20.30
кореогафији
Сање
ЧЕТ.
03. до 22.00
драма по мотивима дела Б.Јовановић, М.Кресе, Р.Ивековић, Р.Лазић, Д.Шаламуна
О
ДРУГИМА
ПОН.
одКРВ
19.30
од 20.30 У СЛАВУ ИЗУЗЕТНИХ
НЕЧИСТА
05.
СРЕ.
драма Петера
Хандкеа
од 20.30 УСПАВАНКА
ЗА ВУКА
НИЧИЈЕГ
02.
драма Борисава Станковића
/ Маје Тодоровић
ДЕСАНКИ ЗА ВЕЧНОСТ,
посвећено Јелени
Јовановић
Жигон

од 19.30

21.

01.05.

од 19.30

ПОН.

01.

ЧЕТ.

20.

АПРИЛ 2020.

СЦЕНА „РАША ПЛАОВИЋ“
НЕД.

02.до 21.40

ФЕБРУАР 2020.

2016/17.
МАРТ „РАША
2020. ПЛАОВИЋ“
СЦЕНА
СЦЕНА „РАША ПЛАОВИЋ“

комедија Бранислава Нушића

од 20.00

19.

с е зЈоУ
н аН

ОЖАЛОШЋЕНА ПОРОДИЦА

СРЕ.

18.

ЈУН 2017.

од 19.30

01.до 21.30
ПОН.

МАР

ФЕБРУА

ПОЗОРИШНЕ НОВИНЕ

ПРОГРАМ „ПЛАТФОРМА”

01.

ЧЕТ.

од 20.30

03. до 22.00

Отело

Хенри VI

драма Милене
22.00 драма по мотивима дела Б.Јовановић, М.Кресе, Р.Ивековић, Р.Лазић, Д.Шаламуна
04. доМарковић

опера

драма
Вилијама Шекспира

од 20.30

НЕД.ЗА
ЈЕСТЕ ЛИ
БЕЗБЕДНОСТ?
од 20.30
НЕСПОРАЗУМ

НЕД.

од 20.30

УТО. од 20.00
НЕСПОРАЗУМ
КОНЦЕРТповодом обележавања Светског дана борбе против

УТО.

од 20.00

КОНЦЕРТповодом обележавања Светског дана борбе против
Паркинсонове болести

СУБ.

04. до 22.00
05. до 22.00
07.

05.
Ђузепеа Вердија

22.00 Б.Јовановић,
драма по мотивимадодела
М.Кресе,
Р.Ивековић, Р.Лазић, Д.Шаламуна
драма Албера
Камија

драма Албера
07. КамијаПаркинсонове болести

ПРОГРАМ „ПЛАТФОРМА”
06.03. „ЛУЦИДНО
Кушков, академија Ернст Буш,
07.05. ТЕЛО“, вођа радионице: Вјачеслав08.05.

Берлин, Немачка, од 11 до 15 часова
06.03. „ЛУЦИДНО ТЕЛО“,
вођа „ИЗВОЂЕЊЕ
радионице: Вјачеслав
Кушков,
академија
Ернст
Буш, Жабкова, Пољска,
13. и 14.03.
РИТУАЛА“,
вођа
радионице:
Зузана
Берлин, Немачка, од 11
до 15
часовасала, од 16 до 20 часова
мала
балетска
13. и 14.03. „ИЗВОЂЕЊЕ
вођа радионице:
Зузана Жабкова,
Пољска, ПОЗОРИШТУ“, програм
14.03.РИТУАЛА“,
„МЛАДИ ПОЗОРИШНИ
ЕКСПЕРТИ
У НАРОДНОМ
мала балетска сала, од
16 до 20 часова
радионица
намењен развоју младе публике у сарадњи са организацијом „Три гроша“,
14.03. „МЛАДИ ПОЗОРИШНИ
ЕКСПЕРТИ
мала балетска
сала,од У
17НАРОДНОМ
до 19 часоваПОЗОРИШТУ“, програм
радионица намењен развоју
младе публике
у сарадњи
са организацијом
„Три гроша“,
26.03. МАСТЕР
РАДИОНИЦЕ
МЕТОДА
МАЈКЛ ЧЕХОВ,
сцена „Раша Плаовић“,
мала балетска сала,од
до 19
од17
9 до
16 часова
часова
26.03. МАСТЕР РАДИОНИЦЕ
МЕТОДА
МАЈКЛ ЧЕХОВ,
сцена
„Раша Плаовић“,
27.03. МАСТЕР
РАДИОНИЦЕ
МЕТОДА
МАЈКЛ
ЧЕХОВ, сцена „Раша Плаовић“,
од 9 до 16 часова
од 9 до 17 часова
27.03. МАСТЕР РАДИОНИЦЕ МЕТОДА МАЈКЛ ЧЕХОВ, сцена „Раша Плаовић“,
28.03. МАСТЕР РАДИОНИЦЕ МЕТОДА МАЈКЛ ЧЕХОВ, пробна сала V спрат,
од 9 до 17 часова
од 9 до 17 часова
28.03. МАСТЕР РАДИОНИЦЕ МЕТОДА МАЈКЛ ЧЕХОВ, пробна сала V спрат,
28.03. „МЛАДИ ПОЗОРИШНИ ЕКСПЕРТИ У НАРОДНОМ ПОЗОРИШТУ“, програм
од 9 до 17 часова
радионица намењен развоју младе публике у сарадњи са организацијом „Три гроша“,
28.03. „МЛАДИ ПОЗОРИШНИ ЕКСПЕРТИ У НАРОДНОМ ПОЗОРИШТУ“, програм
мала балетска сала,од 17 до 19 часова
радионица намењен развоју младе публике у сарадњи са организацијом „Три гроша“,
29.03. УВОД У МАЈКЛ ЧЕХОВ МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ, отворена
мала балетска сала,од 17 до 19 часова
презентација, мала балетска сала, од 15 до 18 часова
29.03. УВОД У МАЈКЛ ЧЕХОВ МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ, отворена
31.03. ОТВОРЕНЕ РАДИОНИЦЕ МЕТОДА МАЈКЛ ЧЕХОВ, води међународни
презентација, мала балетска сала, од 15 до 18 часова
ансамбл Београдског Чехов Феста 2020, мала и велика балетска сала, од 19 до 21 час
31.03. ОТВОРЕНЕ РАДИОНИЦЕ МЕТОДА МАЈКЛ ЧЕХОВ, води међународни
ансамбл Београдског Чехов Феста 2020, мала и велика балетска сала, од 19 до 21 час

Ричард Трећи

Александар

драма
Вилијама Шекспира,
у насловној улози
Игор Ђорђевић

балет у
кореографији
Роналда Савковић

Ана Болен

опера
Гаетана Доницетија
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