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ИЗДАЈЕ НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ У БЕОГРАДУ

Пре неко ли ко 
неде ља, Народ-
но позо ри ште у 
Бео гра ду, посла-
ло је саоп ште ње 

меди ји ма у којем је истак ну то да 
наша Kућа, након што је у земљи, 
сре ди ном мар та, уве де но ван ред-
но ста ње због епи де ми је виру са 
коро на, није рас ки ну ло уго вор ни 
са јед ним хоно рар ним сарад ни-
ком. 

„Народ но позо ри ште у Бео-
гра ду бес крај но пошту је рад и 
ства ра ла штво само стал них умет-
ни ка који су наши чести сарад ни-
ци и који доно се посеб ну енер ги ју. 
Управ ни ца Ива на Вујић у раз го-
во ру са пред сед ни ком Удру же ња 
драм ских умет ни ка Срби је, Воји-
сла вом Бра јо ви ћем, дого во ри ла 
је да Народ но позо ри ште подр жи 
њихов Фонд соли дар но сти тако 
што ће офор ми ти хума ни тар ну 
подр шку „Соли дар ност“ за помоћ 
само стал ним умет ни ци ма Удру-

же ња драм ских умет ни ка Срби-
је, Удру же ња музич ких умет ни-
ка Срби је и Удру же ња балет ских 
умет ни ка Срби је. Наро чи то ће 
се посве ти ти пажња коле га ма 
умет ни ци ма који нису чла но ви 
Удру же ња или, пак, нема ју ста тус 
само стал них умет ни ка, а раде у 
драм ским, опер ским и балет ским 
пред ста ва ма Народ ног позо ри-
шта. Сва при ку пље на сред ства, 
Народ но позо ри ште ће пре да ти 
удру же њи ма“, наве де но је у саоп-
ште њу и нагла ше но да наци о нал-
ни теа тар „пре по зна је и пошту је 
зна чај и ства ра ла штво само стал-
них умет ни ка и сма тра да у овом 
тре нут ку мора мо помо ћи и мора-
мо сви оста ти зајед но“.

Вео ма брзо, након тога, у све 
три дирек ци је Народ ног позо ри-
шта, поста вље не су по две кути-
је за при ку пља ње сред ста ва;  у 
дирек ци ји Дра ме, акци ја „Соли-
дар ност“ наме ње на је за Удру же-
ње драм ских умет ни ка и коле ге 

умет ни ке који нису чла но ви тог 
удру же ња, у дирек ци ји Опе ре, за 
Удру же ње музич ких умет ни ка и 
коле ге умет ни ке који нису чла-
но ви тог удру же ња, те дирек ци ји 
Бале та -  за Удру же ње балет ских 
умет ни ка и коле ге умет ни ке који 
нису чла но ви тог удру же ња. 

С тим у вези, ових дана раз го-
ва ра ли смо са поје ди ним умет ни-
ци ма из Народ ног позо ри шта у 
Бео гра ду. Сви наши саго вор ни ци, 
са оду ше вље њем су подр жа ли ту 
пле ме ни ту акци ју исти чу ћи да је 
поред финан сиј ске помо ћи, сва-
ка ко зна чај на и пору ка подр шке 
која се шаље овим гестом.

 „У два де се так опер ских 
насло ва у који ма уче ству јем у 
послед њих неко ли ко годи на, није 
било нијед ног насту па у коме 
нисам сара ђи вао са коле га ма 
хоно рар ним сарад ни ци ма, како 
међу соли сти ма, тако и они ма у 
Хору и Орке стру. Народ но позо-
ри ште је једин стве но у Срби ји 

по томе што се бли зу три  сто ти-
не дана у годи ни, сва ко днев но у 
кон ти ну и те ту, без дана пау зе, на 
обе њене сце не и број ним госто-
ва њи ма у земљи и ино стран ству, 
пред пре пу ним гле да ли шти ма, 
одви ја ју пред ста ве опер ског, 
балет ског и драм ског репер то-
а ра. Тај зада так и такав обим 
посла, као и зах те ви наше цење-
не публи ке, немо гу ће је оба ви ти 
без хоно рар них сарад ни ка који 
су поста ли састав ни део нашег 
ансам бла и наше дра ге коле ге. Са 
радо шћу сам узео уче шће у овој 
акци ји схва та ју ћи је не само као 
кон крет ну помоћ, већ пре све га 
као сво је вр стан апел над ле жни ма 
и скре та ње пажње шире јав но сти 
на нео п ход ност изна ла же ња трај-
ни јег реше ња за ове, махом мла де 
људе, од којих директ но зави си 
будућ ност наших сцен ских умет-
но сти“, сма тра првак Опе ре Јан ко 
Сина ди но вић.

(наставак на стр. 2)
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Коле ги јал ност и пошто ва ње за 
досто јан стве ну одбра ну про фе си је
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НАСТАВАК СА НАСЛОВНЕ СТРАНЕ 

ГлумацПавле Јеринић јепрво
цитирао значење именице соли
дарност(„jединство,илиспоразум
о осећању или деловању, посебно
међупојединцимакојиимајузајед
нички интерес; узајамна подршка
угрупи“),апотом,анализирајући
поменутипојам,истакаодаиспр
ва сагледано, због дугогодишњег
лошег практиковања термина
интерес,каоиузајамнеподршкеу
групи, дефиниција термина соли
дарностможекрајњенегативнода
сесхвати.

„Међутим, ми као еснаф, у
овим тешким временима имамо
заједнички интерес да, помажући
једнидругима,тј.узајамномподр
шком у групи, заједно испливамо
из каљуге у којој се налазимо, у
коју неретко вучемо једни друге,
даиспливамоизтемалограђанске,
апатичне жабокречине и да схва
тимо, да ако не бринемо једни о
другима,никотонећерадитиуме
стонас.Улагањеунашестварала
штво, или боље речено, његово
одсуство,недајенамазаправода
одустанемо сами од себе. Kолико
годданасјемногоуметникаирад
никаукултури–малонасје.Овоје
питањекојепревазилазиНародно
позориште.Овојепитањеопстан
ка наше културе у будућности.
Срео сам много колега музича
ра,ликовњака,драматурга,које је
затекло ово стање. И нико не зна
појединачноштадаради.Удружи
те се. Тражите оно што је ваше“,
апелује Јеринић и поручује: „Не
дајтедавасдодатномаргинализују
изабораве.Јер,доклегоднасима,
значиданисмоизгубили.Значида
можемосвојимпримеромдаохра
бримо друге људе, да раде што и
ми.Дасесолидаришуједнисадру
гима.Будимољуди,иакосмоумет
ници(раднициукултури)“.

Јеринићев став, свакако, подр
жава и солисткиња Балета Мили
ца Безмаревић која је указала да
су хонорарни уметници Народног
позоришта, посебно они који су
ангажованиусекторуБалета,нажа
лост,одувекбилиувеоманеповољ
нојситуацији.

„Апсолутно се слажем да им
морамопружитипомоћ,какосва
кооднаспојединачно,такоиКућа
укојојрадедугинизгодина“,сма
транашасаговорница.

Солисткиња Опере, Тамара
Никезић,указала једабисолидар
носттребалодабудедеосвакоднев
нице,анесамоуванреднимокол
ностимаукојимасецеосветнашао.

Живимоувременимавеликих
искушења,страдања...Свакичовек
јевреданпажње,мачимесебавио.
Овој акцији сам се са великом
радошћуодазвала,алитакођесма
трамдаштодадеснарука,нетре
бадазналева.Порукакојужелим
дапошаљемсвимсвојимколегама
једаникаданесмемодазаборави
модругогчовека,колегу,пријате
ља, комшију... У времену Короне
ипаксмосвистрадалиподједнако,
асадајеприликадасеиподједнако
боримозасвојуструкуидасачува

мо или пробудимо човека у себи,
као и да достојанствено бранимо
професију и не подлегнемо иску
шењима свих оних који користе
разнемеханизмедабизадовољили
сопствене потребе. Будимо људи“,
поручилајеТамараНикезић.

Првакиња Драме, Нада Шар

гин,такођесматрадајевеомазна
чајнодасесвиуметницисадаује
дине и помогну у оквиру својих
могућности,безобзиранатодали
суилинисуусталномрадомодно
су.

„Треба помоћи, наравно, и
то не само хонорарним сарадни
цима Куће у којој сте запослени,
него и онима којима су буквално
јуческинутепредставесареперто
аранекиходпозоришта,аонису
најугроженији.Сматрамдајепра
ва солидарност она где ће таквим
људима да помогну сви, из свих
Кућа,алиионикојиснимајуилису
снимали до скоро. Kолико време
најетаквасолидарностмогућа,не
знам,алиовајнеизвеснипериоддо
септембра,октобратреба,помом

мишљењу,дапокријусвизапосле
ни,каоионикојинештоинегде
раде, или су до скоро радили“,
недвосмисленајеНадаШаргин.

„Потребасвакогуметникаједа
његовостваралаштвобудевиђено
и признато. У овој тешкој ситуа
цији,кадасмозатворениусвојим
домовима, та истинска потреба
уметника остаје без свог испуње
ња. Ми, уметници, остварујемо
својуегзистенцијурадећионошто
јесмоуметницистварамолепо
ту. Наше колеге, слободни умет

ници, остали су и без могућности
да њихово дело буде виђено, а и
без средстава за живот“, подсе
ћа првакиња Балета Далија Има
нићидодаје:„Подршкауметника
уметнику, показује да нису сами,
дасувиђениипризнати.Ауједи
њени, можда постанемо глас који

ћедаље,моћнијеодјекнути.Мада,
колегијалностнетребадабудеосо
бинауметникасамокадајетешко,
онабитребалодабудесвеприсут
на“.

Примадона Јадранка Јовано
вић, након чијег је надахнутог
говора, недавно за скуштинском
говорницом, премијерка Ана
Брнабић најавила помоћ за само
сталнеуметнике,реклајетомпри
ликомдабисезапомоћњимазау
зелаиданијепосланик, јербисе
осећалапрозвано.

Премањенимречима,одпрвог
тренуткајепредузималасвештоје
уњенојмоћиповодомтогпробле
ма, апремијерки је у томконтек
сту„бескрајнозахвалила”збогтога
штојепоказаларазумевање.

Говорећи за „Позоришне
новине“ о томе колико је важно
дасеуметнициНародногпозори
штаујединеинаовајначинпоку
шају да помогну својим хонорар
ноангажованимколегамакојису,
уследситуацијеизазванепандеми
јомкоронавируса,осталибезика
квих прихода, каже: „Уметници
у Народном позоришту, по мом
мишљењу,могудасеујединесамо
окоједног јединогпитања,ато је
окоразумевањаживотауметника,
одкадајесветаивекаитонасвим

меридијанима. Онај ко је прешао
један позамашни део уметничког
животаисконскизнадаседосва
кенаградеууметности,паимате
ријалне, долази сурово крунећи
сопствени живот и здравље. Kао
ирудар,каоиврхунскиспортиста
имногидруги...то је једноставно
уписано у уметнички ДНK. Ма,
колико уметник зарадио новца,
тоникаднеможедасепоредиса
бизнисом,аданеговоримоотоме
да су уметници на својим поче
цима,каоикадапрестанудабуду
активни, неретко на рубу егзи
стенције.Унајбољемслучајуживе
врлопромишљеноиопрезно.Зато
сам сигурна да ће сваки уметник
којијеовоспознаокрозсвојетра
јање,пачакибезнаговарањаили
спровођењаакција,реаговатикао
дасерадиоњемусамом.Аиради
сеоњемусамом–прафигурисвих
уметника. Увек се понавља исто“,
упозорава госпођа Јовановић и
као пример наводи да је судби
не уметника био свестан и један
ЂузепеВердикојије1899.године
уМилану,основаоДомзаизузетне
музичареипевачекојисунаврши
ли65година,усветупознатуCasa
Verdi.

„Ова јединствена установа и
данас је кров над главом, а рекла
бихинадуметничкомдушом,мно
гобројнимзначајниммузичарима,
који су на тај начин избегли уса
мљеност и немаштину. Дакле, да
закључим, никакву сумњу немам
кадајеупитањуовајповодповези
вањауметникаунашемнационал
номтеатру.Алиневерујемубило
којадругауједињењазапослениху
Народном позоришту. Нарочито
сетоодносинаБалетиОперу,који
због специфичности професије,
мукотрпног свакодневног вежба
њамаксималноморајубитиокре
нути сами себи. Са друге стране,
нераздвојивидеоуметничкогуспе
ха је изразита индивидуалност.
Kада јеглумаупитањуомеђена је

језиком,исамимтимеусмеренана
конкретноговорноподручје,те је
праксапоказаладасекоднаслак
шеичешћеудружујуглумци.Kада
су у питању оперски и балетски
уметници, чији је језик изражава
њамеђународни,императивудру
живања код њих није примаран“,
тврдиЈадранкаЈовановић.

Глумац Лепомир Ивковић
каже да се са великом бригом за
својеколеге,самосталнеуметнике,
одазвао позиву управе Народног
позориштаиеснафскогудружења

(УДУС)даимсепружипомоћ.
„Ми,којиимаморедовнапри

мања, морамо помоћи колегама
којиихнемају,јерсвисмомирод.
Несмемозаборавитидајеуживо
тунајвећаразликаиматиинема
ти. Имам апсолутно поверење у
колеге који воде наше удружење,
да ће знати и умети да расподе
ле средства свима онима којима
су она неопходна. Верујем да ће
овајбелајускоропроћиидаћемо
наставити са радом“, оптимисти
чанјеИвковић.

„Дешавања која утичу на све
појединце друштвене заједнице,
посебно треба да буду подстицај
да пружимо помоћ најугрожени
јима, јер солидарност је блиска
људском бићу“, оцењује солист
кињаБалетаМајаВарићакАнтић
уз подсећање да, поред немогућ
ности уметничког израза, у овим
за све нас тешким околностима,
наше колеге самостални уметни
ци проживљавају и егзистенци
јалнукризу.

„Природна потреба уметника
једасвојемислииемоције,уобли
чене,изражавакрозсвојупрофе
сију,пасунашеколегедвоструко
погођене: немогућношћу пуног
уметничког израза, што чини
стваралачкуиемотивнукризусва
ког уметника и наравно, угроже
ном егзистенцијом јер су остали
безприхода.УметнициНародног
позоришта, уједињени у акцији
прикупљањахуманитарнефинан
сијске помоћи, треба да покуша
јудапомогну,саразумевањемда
поредзаједничкогпроблемауком
смо спутани у уметничком иска
зивању,колегаматребапомоћиу
ономсегментуукомсмоми,као
стално запослени чланови, у овој
новонасталојситуацији,заштиће
ни. Поред финансијске помоћи,
свакакојезначајнаипорукаподр
шке која се шаље овим гестом“,
закључујеМајаВарићакАнтић.

МикојанБезбрадица

„Значај независне сцене, коју чине самостални уметници, за
институције културе и културу у Србији уопште - велики је, због
тогајеНароднопозориштеуБеоградупокренулоакцијупомоћиза
самосталнеуметнике,посебнопогођенекризомизазваномкорона-
вирусом”,кажеуправницаИванаВујићиподсећада,собзиромна
тодаодпочеткапандемијениједнопозориштеуземљинијеимало
представезапублику,самоонлајн,многиглумци,којисусамостал-
ниуметници,нашлисусеупроблемујернемајуприходе.„Незави-
снасценаисамосталниуметнициувекдоносепосебнуенергију,и
иматислободногуметникакаопартнеракојисарађујесавамаујед-
нојинституцији,великајепривилегија.Великијеиквалитетдасе
помешајуразличитеенергије,различитаискуства...Имамбескрајно
поштовањепреманезависнојсценииколегамакојисусамостални
драмски,музичкиибалетскиуметници.Народнопозориштетоком
кризе није раскнуло ниједан уговор са хонорарним сарадницима,
нитипензионерима.Сматралисмодатониједобрапорукаизасада
смо у контакту, уплатили смо им једну суму и сваког месеца ће се
тонаставити...Немаопстанкауметности,аконемаљубави.Јакоје
важно сада показати солидарност, љубав и поштовање”, поручује
управницаНародногпозориштауБеоградуИванаВујић.
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У ПРИ ПРЕ МИ ЈОШ ДВЕ ПРЕ МИ ЈЕ РЕ

Поштована и драга
публико,допрестан

ка мера које услед вируса
Ковид19 регулишу број
и близину окупљених,
представеНародногпозо
риште – архивске као и
са редовног репертоара,
можете пратити сваког
дана од 21 час на нашем
YouTubeканалу,анедељомиуматинетерминуод12часо
ва. Сигурни у скоро сусретање са вама, уметници Народ
ног позоришта вредно се припремају радећи на новим
представама.Балетспрема„Микеланђела“,укореографији
признатогбалетскогуметникаМаријаРадачoвског,којисе
последњихнеколикогодинаналазинапозицијиуметничког
директора Балета Народног позоришта у Брну. У његовој
богатој уметничкој биографији, посебно се издваја анга
жманучувенојплеснојкомпанијиNDT(NetherlandsDance
Theater)уХагугде јеимаоприликудасарађујесачувеним
кореографимапопутKилијана,Ека,Дуата,Форсајтаидру
гих. Необичан Микеланђелов животни пут, невероватна
уметничка достигнућа и потпуно необјашњив дар, инспи
рисали су овог кореографа да поред историјских чињени
ца,податакаизлитературе,користиисвојуимагинацију,да
замислиијезикомигредочараликуниверзалногствараоца
којег славимо и данас. Опера припрема премијерну обно
вуПучинијевекомичнеједночинке„ЂаниСкики”,урежији
АнеГригоровић.Либретозаоводело,праизведеноуЊујор
ку,14.децембра1918.године,написаојеЂовакиноФорца
но,инспирисанДантеовом„Божанственомкомедијом”.

Р.П.Н.

ОПЕР СКИ КОН ЦЕРТ  И  ДРА МА „БЕЛА КАФА“ 
9. и 10. ЈУЛА НА СТА ДИ О НУ ТАШМАЈ ДАН

Токомјунаијуланастадиону„Ташмајдан“,уоквируодржа
вањапредставанаотвореном,инициранихнедавнимдого

вором управника свих
београдскихтеатара,(уз
поштовање свих пре
порука око заштите од
пандемијекоронавиру
са)Народнопозориште
представићеседрамом
Александра Поповића
„Бела кафа“, у режији
Милана Нешковића и
Оперскимконцертому
извођењу солиста Опе
ре.Поповићевкомад,укојемиграјуБранкоВидаковић,Олга
Одановић, Павле Јеринић, Вања Ејдус, Ненад Стојменовић и
НадаШаргинбићеодигран10.јула,докћеконцертнакојемће
публикауживатиупопуларнимаријамаизбогатихопусанајве
ћихсветскихкомпозитора,битиодржанданраније.

Р.П.Н.

ОБНО ВЉЕ НА ПРОБ НА САЛА
НА ПЕТОМ СПРА ТУ

Већ извесно време, мање групе техничког особља Народ
ногпозоришта,ускладусбезбедносниммерама,обављају

поправкеукући.Једанодприоритета,свакакојебилоисређи
вањевеликепробнесаленапетомспрату.Утомсценскомпро
стору,којијегодинамабионесређен,умеђувременусузаврше
нирадовипопутхобловањаифарбања,акомплетнапросторија
јеокреченаипотпуноиспражњенаодразнихостатакадекора
и непотребне реквизите. У међувремену, завршена је и три

јажа женских костима
из фундуса (са нивоа
„минусдва“),асређенаје
иокреченапросторијау
којојсусмештени.Ових
дана изводе се и радови
на учвршћивању редова
расклиматаних столица,
натрећојгалерији.

Р.П.Н.

После двомесеч
ног прекида рада
изазваног пан
демијом виру
са корона, екипа

представе „Васа Железнова Мак
сима Горког и други”, у поставци
једногоднајзначајнијиххрватских
позоришних редитеља у
последњих неколико деце
нија Златка Свибена, ових
дана наставила је са проба
ма тог комада, а премијера
(уколико услови дозволе, у
присуству публике уз дис
танцу) планирана је за 28.
јуннаВеликојсцени.

У ансамблу су Љиљана
Благојевић,ПетарБожовић,
Небојша Kундачина, Гојко
Балетић,РадованМиљанић,
Рада Ђуричин, Бојана Сте
фановић, Бранислав Тома
шевић, Зорана Бећић, Боја
на Бамбић, Сузана Лукић, Иван
Ђорђевић, Вања Милачић, Нема
ња Стаматовић, Богдан Богдано
вић...

У ауторској екипи предста
ве налазе се и Славенка Милова
новић (драматуршкиња), Мио
драг Табачки (сценограф),

Ирена Драговић
и Ана Kрстајић (композиторке),
Kатарина Грчић (костимограф
киња), Љиљана Мркић Поповић
(сценски говор), Соња Вукиће
вић (сценски покрет) и Светлана
Волиц(видеопројекције).

Основукомадачинидругавер
зија „Васе Железнове“ Максима
Горкогиз1935.године,аадаптаци
јасадржиидраматизованеделове
из његовог романа „Дело Арта
монових“, призоре и нека лица
из прве верзије „Васе Железнове“
(Мати),међуигруилицаиз„Песме
оСоколу“иепилог,такође,према
романуГорког„ФомаГордејев“.

На питање зашто је данас,
после толико деценија откад је
написана,важнонасценупостави
тидраму„ВасаЖелезнова”,госпо
динСвибенјепренеколикомесе
ци, у интервјуу за „Позоришне
новине“,измеђуосталог,рекао:

„Осим тога што је реперто

арски занимљива, она садржи и
нешто што надилази оне прво
написане,аинајчешеигранекома
деГорког,аречјеоМалограђани
маиНадну.Тонадилажењеврло
се везује уз чврсту намеру спаса
вања породице. Покушавајући да

спасе грађанску част породице,
Васакрећеутровањесвогсупру
га због његове умешаности у
завођењемалолетнедевојке.На
тајначин,започињеитрагедија
распада породице. У том сми
слу, свакако нам није згорега
даверујемокакојесвакумогу
ћу трагедију важно на сцену
поставити“.

Насловнујунакињутума
чићепрвакињаДрамеЉиља
наБлагојевићкојакажедасе
„реткодобијатакокомплек
сна улога у којој се затвара
елипсаоджртведоџелата,
папоновокажртви“.

„Човекснује,аБогодлу
чује или што би рекли Јевреји:

Сваки пут кад хоћеш да насмејеш
Бога, ти реци да имаш планове.
Тако ће и сва Васина доброчин
стваинепочинства,потребадасе
по сваку цену спасе капитал бити
обесмишљена чињеницом да се
изањеногхоризонтаваљацрвени
облакреволуцијекојићесвењене
напореобесмислити“.

Иначе, подсећања ради, „Васа
Железнова” враћа се на Велику
сцену Народног позоришта после
више од осам деценија. Прва и
једина премијера у националном
театруодржана једавног22. јану
ара1938.године.

Ова позната драма Горког,

зачетника социјалистичког реа
лизма у совјетској књижевности,
оригинално је  објављена 1910.
године. Главна јунакиња је бога
та власница бродарског предузе
ћа која покушава да сачува углед
породице, огрезле у пороцима,
алкохолу и разврату. Занимљиво

једајеГорки1935.прерадиопрву
верзијуускладусатадашњимвре
меном и унео у њу мотив класне
борбе. Та верзија касније је често
извођенаусовјетскомпозоришту,
али је постала популарна и изван
границаземље.

Представу у Народном позо
ришту,упреводуKирилаТаранов
ског, режирао је признати руски
уметничкипарВераГречиПоли
карпПавловкојисунасловнууло
гуповерилиЗлатиМарковац.Ова
уметница, рођена у Винковцима,
постала је стална чланица Народ
ног позоришта у Београду 1923.
године, а уметничку афирмацију
стекла јеудрамскимитрагичним
роламаупечатљивогизраза,којује
критика уврстила у високе умет
ничкедометебеоградскесцене.

У сценографији Миомира
Денића (костимограф нигде није
наведен, оп.а) улоге су оствари
ли и Миливоје Живановић (Сер
геј Петрович Железнов), Душан
Раденковић (Прохор Борисович
Храпов),НевенкаУрбанова(Ната
лија),РужаТекић(Људмила),Бла
женка Kаталинић (Рашел), Анка
Врбанић(АнаОношенкова),Јован
Николић(Мељников),ЈунузМеђе
довић(Јевгеније),МилорадВелич
ковић(ГуријеKроткин),ЛолаХас
(Лиза), Невенка Микулић (Поља)
и Милорад Душановић (Пјатјор
кин).

Представасениједугозадржа
ла на репертоару, чак ни до краја
сезоне.Ималајесамоседамизво
ђења,апоследњејебило9.марта
1938.године

М.Безбрадица

ПРЕ МИ ЈЕ РА ДРА МЕ „ВАСА ЖЕЛЕ ЗНО ВА МАК СИ МА ГОР КОГ И 
ДРУ ГИ“ (УКО ЛИ КО УСЛО ВИ ДОЗВО ЛЕ, У ПРИ СУ СТВУ ПУБЛИ КЕ УЗ 
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Борба за предузеће и 
профит по цену породице
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зија „Васе Железнове“ Максима
Горкогиз1935.године,аадаптаци
јасадржиидраматизованеделове
из његовог романа „Дело Арта
монових“, призоре и нека лица
из прве верзије „Васе Железнове“
(Мати),међуигруилицаиз„Песме
оСоколу“иепилог,такође,према
романуГорког„ФомаГордејев“.

На питање зашто је данас,
после толико деценија откад је
написана,важнонасценупостави
тидраму„ВасаЖелезнова”,госпо
динСвибенјепренеколикомесе
ци, у интервјуу за „Позоришне
новине“,измеђуосталог,рекао:

„Осим тога што је реперто

арски занимљива, она садржи и
нешто што надилази оне прво
написане,аинајчешеигранекома
деГорког,аречјеоМалограђани
маиНадну.Тонадилажењеврло
се везује уз чврсту намеру спаса
вања породице. Покушавајући да

спасе грађанску част породице,
Васакрећеутровањесвогсупру
га због његове умешаности у
завођењемалолетнедевојке.На
тајначин,започињеитрагедија
распада породице. У том сми
слу, свакако нам није згорега
даверујемокакојесвакумогу
ћу трагедију важно на сцену
поставити“.

Насловнујунакињутума
чићепрвакињаДрамеЉиља
наБлагојевићкојакажедасе
„реткодобијатакокомплек
сна улога у којој се затвара
елипсаоджртведоџелата,
папоновокажртви“.

„Човекснује,аБогодлу
чује или што би рекли Јевреји:

Сваки пут кад хоћеш да насмејеш
Бога, ти реци да имаш планове.
Тако ће и сва Васина доброчин
стваинепочинства,потребадасе
по сваку цену спасе капитал бити
обесмишљена чињеницом да се
изањеногхоризонтаваљацрвени
облакреволуцијекојићесвењене
напореобесмислити“.

Иначе, подсећања ради, „Васа
Железнова” враћа се на Велику
сцену Народног позоришта после
више од осам деценија. Прва и
једина премијера у националном
театруодржана једавног22. јану
ара1938.године.

Ова позната драма Горког,

зачетника социјалистичког реа
лизма у совјетској књижевности,
оригинално је  објављена 1910.
године. Главна јунакиња је бога
та власница бродарског предузе
ћа која покушава да сачува углед
породице, огрезле у пороцима,
алкохолу и разврату. Занимљиво

једајеГорки1935.прерадиопрву
верзијуускладусатадашњимвре
меном и унео у њу мотив класне
борбе. Та верзија касније је често
извођенаусовјетскомпозоришту,
али је постала популарна и изван
границаземље.

Представу у Народном позо
ришту,упреводуKирилаТаранов
ског, режирао је признати руски
уметничкипарВераГречиПоли
карпПавловкојисунасловнууло
гуповерилиЗлатиМарковац.Ова
уметница, рођена у Винковцима,
постала је стална чланица Народ
ног позоришта у Београду 1923.
године, а уметничку афирмацију
стекла јеудрамскимитрагичним
роламаупечатљивогизраза,којује
критика уврстила у високе умет
ничкедометебеоградскесцене.

У сценографији Миомира
Денића (костимограф нигде није
наведен, оп.а) улоге су оствари
ли и Миливоје Живановић (Сер
геј Петрович Железнов), Душан
Раденковић (Прохор Борисович
Храпов),НевенкаУрбанова(Ната
лија),РужаТекић(Људмила),Бла
женка Kаталинић (Рашел), Анка
Врбанић(АнаОношенкова),Јован
Николић(Мељников),ЈунузМеђе
довић(Јевгеније),МилорадВелич
ковић(ГуријеKроткин),ЛолаХас
(Лиза), Невенка Микулић (Поља)
и Милорад Душановић (Пјатјор
кин).

Представасениједугозадржа
ла на репертоару, чак ни до краја
сезоне.Ималајесамоседамизво
ђења,апоследњејебило9.марта
1938.године

М.Безбрадица
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У ПРИ ПРЕ МИ ЈОШ ДВЕ ПРЕ МИ ЈЕ РЕ

Поштована и драга
публико,допрестан

ка мера које услед вируса
Ковид19 регулишу број
и близину окупљених,
представеНародногпозо
риште – архивске као и
са редовног репертоара,
можете пратити сваког
дана од 21 час на нашем
YouTubeканалу,анедељомиуматинетерминуод12часо
ва. Сигурни у скоро сусретање са вама, уметници Народ
ног позоришта вредно се припремају радећи на новим
представама.Балетспрема„Микеланђела“,укореографији
признатогбалетскогуметникаМаријаРадачoвског,којисе
последњихнеколикогодинаналазинапозицијиуметничког
директора Балета Народног позоришта у Брну. У његовој
богатој уметничкој биографији, посебно се издваја анга
жманучувенојплеснојкомпанијиNDT(NetherlandsDance
Theater)уХагугде јеимаоприликудасарађујесачувеним
кореографимапопутKилијана,Ека,Дуата,Форсајтаидру
гих. Необичан Микеланђелов животни пут, невероватна
уметничка достигнућа и потпуно необјашњив дар, инспи
рисали су овог кореографа да поред историјских чињени
ца,податакаизлитературе,користиисвојуимагинацију,да
замислиијезикомигредочараликуниверзалногствараоца
којег славимо и данас. Опера припрема премијерну обно
вуПучинијевекомичнеједночинке„ЂаниСкики”,урежији
АнеГригоровић.Либретозаоводело,праизведеноуЊујор
ку,14.децембра1918.године,написаојеЂовакиноФорца
но,инспирисанДантеовом„Божанственомкомедијом”.

Р.П.Н.

ОПЕР СКИ КОН ЦЕРТ  И  ДРА МА „БЕЛА КАФА“ 
9. и 10. ЈУЛА НА СТА ДИ О НУ ТАШМАЈ ДАН

Токомјунаијуланастадиону„Ташмајдан“,уоквируодржа
вањапредставанаотвореном,инициранихнедавнимдого

вором управника свих
београдскихтеатара,(уз
поштовање свих пре
порука око заштите од
пандемијекоронавиру
са)Народнопозориште
представићеседрамом
Александра Поповића
„Бела кафа“, у режији
Милана Нешковића и
Оперскимконцертому
извођењу солиста Опе
ре.Поповићевкомад,укојемиграјуБранкоВидаковић,Олга
Одановић, Павле Јеринић, Вања Ејдус, Ненад Стојменовић и
НадаШаргинбићеодигран10.јула,докћеконцертнакојемће
публикауживатиупопуларнимаријамаизбогатихопусанајве
ћихсветскихкомпозитора,битиодржанданраније.

Р.П.Н.

ОБНО ВЉЕ НА ПРОБ НА САЛА
НА ПЕТОМ СПРА ТУ

Већ извесно време, мање групе техничког особља Народ
ногпозоришта,ускладусбезбедносниммерама,обављају

поправкеукући.Једанодприоритета,свакакојебилоисређи
вањевеликепробнесаленапетомспрату.Утомсценскомпро
стору,којијегодинамабионесређен,умеђувременусузаврше
нирадовипопутхобловањаифарбања,акомплетнапросторија
јеокреченаипотпуноиспражњенаодразнихостатакадекора
и непотребне реквизите. У међувремену, завршена је и три

јажа женских костима
из фундуса (са нивоа
„минусдва“),асређенаје
иокреченапросторијау
којојсусмештени.Ових
дана изводе се и радови
на учвршћивању редова
расклиматаних столица,
натрећојгалерији.

Р.П.Н.

После двомесеч
ног прекида рада
изазваног пан
демијом виру
са корона, екипа

представе „Васа Железнова Мак
сима Горког и други”, у поставци
једногоднајзначајнијиххрватских
позоришних редитеља у
последњих неколико деце
нија Златка Свибена, ових
дана наставила је са проба
ма тог комада, а премијера
(уколико услови дозволе, у
присуству публике уз дис
танцу) планирана је за 28.
јуннаВеликојсцени.

У ансамблу су Љиљана
Благојевић,ПетарБожовић,
Небојша Kундачина, Гојко
Балетић,РадованМиљанић,
Рада Ђуричин, Бојана Сте
фановић, Бранислав Тома
шевић, Зорана Бећић, Боја
на Бамбић, Сузана Лукић, Иван
Ђорђевић, Вања Милачић, Нема
ња Стаматовић, Богдан Богдано
вић...

У ауторској екипи предста
ве налазе се и Славенка Милова
новић (драматуршкиња), Мио
драг Табачки (сценограф),

Ирена Драговић
и Ана Kрстајић (композиторке),
Kатарина Грчић (костимограф
киња), Љиљана Мркић Поповић
(сценски говор), Соња Вукиће
вић (сценски покрет) и Светлана
Волиц(видеопројекције).

Основукомадачинидругавер
зија „Васе Железнове“ Максима
Горкогиз1935.године,аадаптаци
јасадржиидраматизованеделове
из његовог романа „Дело Арта
монових“, призоре и нека лица
из прве верзије „Васе Железнове“
(Мати),међуигруилицаиз„Песме
оСоколу“иепилог,такође,према
романуГорког„ФомаГордејев“.

На питање зашто је данас,
после толико деценија откад је
написана,важнонасценупостави
тидраму„ВасаЖелезнова”,госпо
динСвибенјепренеколикомесе
ци, у интервјуу за „Позоришне
новине“,измеђуосталог,рекао:

„Осим тога што је реперто

арски занимљива, она садржи и
нешто што надилази оне прво
написане,аинајчешеигранекома
деГорког,аречјеоМалограђани
маиНадну.Тонадилажењеврло
се везује уз чврсту намеру спаса
вања породице. Покушавајући да

спасе грађанску част породице,
Васакрећеутровањесвогсупру
га због његове умешаности у
завођењемалолетнедевојке.На
тајначин,започињеитрагедија
распада породице. У том сми
слу, свакако нам није згорега
даверујемокакојесвакумогу
ћу трагедију важно на сцену
поставити“.

Насловнујунакињутума
чићепрвакињаДрамеЉиља
наБлагојевићкојакажедасе
„реткодобијатакокомплек
сна улога у којој се затвара
елипсаоджртведоџелата,
папоновокажртви“.

„Човекснује,аБогодлу
чује или што би рекли Јевреји:

Сваки пут кад хоћеш да насмејеш
Бога, ти реци да имаш планове.
Тако ће и сва Васина доброчин
стваинепочинства,потребадасе
по сваку цену спасе капитал бити
обесмишљена чињеницом да се
изањеногхоризонтаваљацрвени
облакреволуцијекојићесвењене
напореобесмислити“.

Иначе, подсећања ради, „Васа
Железнова” враћа се на Велику
сцену Народног позоришта после
више од осам деценија. Прва и
једина премијера у националном
театруодржана једавног22. јану
ара1938.године.

Ова позната драма Горког,

зачетника социјалистичког реа
лизма у совјетској књижевности,
оригинално је  објављена 1910.
године. Главна јунакиња је бога
та власница бродарског предузе
ћа која покушава да сачува углед
породице, огрезле у пороцима,
алкохолу и разврату. Занимљиво

једајеГорки1935.прерадиопрву
верзијуускладусатадашњимвре
меном и унео у њу мотив класне
борбе. Та верзија касније је често
извођенаусовјетскомпозоришту,
али је постала популарна и изван
границаземље.

Представу у Народном позо
ришту,упреводуKирилаТаранов
ског, режирао је признати руски
уметничкипарВераГречиПоли
карпПавловкојисунасловнууло
гуповерилиЗлатиМарковац.Ова
уметница, рођена у Винковцима,
постала је стална чланица Народ
ног позоришта у Београду 1923.
године, а уметничку афирмацију
стекла јеудрамскимитрагичним
роламаупечатљивогизраза,којује
критика уврстила у високе умет
ничкедометебеоградскесцене.

У сценографији Миомира
Денића (костимограф нигде није
наведен, оп.а) улоге су оствари
ли и Миливоје Живановић (Сер
геј Петрович Железнов), Душан
Раденковић (Прохор Борисович
Храпов),НевенкаУрбанова(Ната
лија),РужаТекић(Људмила),Бла
женка Kаталинић (Рашел), Анка
Врбанић(АнаОношенкова),Јован
Николић(Мељников),ЈунузМеђе
довић(Јевгеније),МилорадВелич
ковић(ГуријеKроткин),ЛолаХас
(Лиза), Невенка Микулић (Поља)
и Милорад Душановић (Пјатјор
кин).

Представасениједугозадржа
ла на репертоару, чак ни до краја
сезоне.Ималајесамоседамизво
ђења,апоследњејебило9.марта
1938.године

М.Безбрадица
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НАСТАВЉЕНЕ ПРОБЕ ДРАМЕ  
„ВАСА ЖЕЛЕЗНОВА МАКСИМА ГОРКОГ И ДРУГИ“ 

П
осле двомесечног 
прекида рада иза-
званог пандеми-
јом вируса корона, 
екипа представе 
„Васа Железнова 

Максима Горког и други”, у по-
ставци једног од најзначајнијих 
хрватских позоришних редитеља 
у последњих неколико деценија 
Златка Свибена, ових дана наста-
вила је са пробама тог комада. 

У ансамблу су Љиљана Благо-
јевић, Петар Божовић, Небојша 
Kундачина, Гојко Балетић, Ра-
дован Миљанић, Рада Ђуричин, 
Бојана Стефановић, Бранислав 
Томашевић, Зорана Бећић, Боја-
на Бамбић, Сузана Лукић, Иван 
Ђорђевић, Вања Милачић, Не-
мања Стаматовић, Богдан Богда-
новић... 

У ауторској екипи представе на-
лазе се и Славенка Миловановић 
(драматуршкиња), Миодраг Табач-
ки (сценограф), Ирена Драговић и 
Ана Kрстајић (композиторке), Kа-
тарина Грчић (костимографкиња), 
Љиљана Мркић Поповић (сценски 

говор), Соња Вукићевић (сценски 
покрет) и Светлана Волиц (видео 
пројекције). 

Основу комада чини друга 
верзија „Васе Железнове“ Мак-
сима Горког из 1935. године, а 
адаптација садржи и драматизо-
ване 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 рома-
ну Горког - „Фома Гордејев“. 

На питање зашто је данас, 
после толико деценија откад 
је написана, важно на сцену 
поставити драму „Васа Же-
лезнова”, господин Свибен 
је пре неколико месеци, у 
интервјуу за „Позоришне но-
вине“, између осталог, рекао: 

„Осим тога што је репер-
тоарски занимљива, она 
садржи и нешто што нади-
лази оне прво написане, а 
и најчеше игране комаде 
Горког, а реч је о Малогра-
ђанима и На дну. То нади-
лажење врло се везује уз 
чврсту намеру спасавања 
породице. Покушавајући да 
спасе грађанску част поро-
дице, Васа креће у тровање 
свог супруга због његове 
умешаности у завођење ма-
лолетне девојке. На тај на-
чин, започиње и трагедија 
распада породице. У том 
смислу, свакако нам није згоре-
га да верујемо како је сваку мо-
гућу трагедију важно на сцену 
поставити“. 

Насловну јунакињу тумачиће 
првакиња Драме Љиљана Бла-
гојевић која каже да се „ретко 
добија тако комплексна улога у 

којој се затвара елипса од жртве 
до џелата, па поново ка жртви“. 

„Човек снује, а Бог одлучује 
или што би рекли Јевреји: Сва-
ки пут кад хоћеш да насмејеш 
Бога, ти реци да имаш плано-
ве. Тако ће и сва Васина добро-
чинства и непочинства, потре-
ба да се по сваку цену спасе 
капитал бити обесмишљена 
чињеницом да се иза њеног 

хоризонта ваља црвени облак 
револуције који ће све њене 
напоре обесмислити“. 

Иначе, подсећања ради, „Васа 
Железнова” враћа се на Велику 
сцену Народног позоришта по-
сле више од осам деценија. Прва 
и једина премијера у национал-

ном театру одржана 
је давног 22. јануара 
1938. године. 

Ова позната дра-
ма Горког, зачетника 
социјалистичког ре-
ализма у совјетској 
књижевности, ори-
гинално је објављена 
1910. године. Главна 
јунакиња је богата 
власница бродарског 
предузећа која поку-
шава да сачува углед 
породице, огрезле у 
пороцима, алкохолу 
и разврату. Занимљи-
во је да је Горки 1935. 
прерадио прву верзи-
ју у складу са тада-
шњим временом и 
унео у њу мотив кла-

сне борбе. Та верзија касније 
је често извођена у совјетском 
позоришту, али је постала по-
пуларна и изван граница земље. 

Представу у Народном позо-
ришту, у преводу Kирила Тара-
новског, режирао је признати 
руски уметнички пар Вера Греч 
и Поликарп Павлов који су на-
словну улогу поверили Злати 
Марковац. Ова уметница, рођена 

у Винковцима, постала је 
стална чланица Народног 
позоришта у Београду 
1923. године, а уметнич-
ку афирмацију стекла је 
у драмским и трагичним 
ролама упечатљивог из-
раза, коју је критика увр-
стила у високе уметничке 
домете београдске сцене. 

У сценографији Мио-
мира Денића (костимо-
граф нигде није наведен, 
оп.а) улоге су остварили 
и Миливоје Живановић 
(Сергеј Петрович Желе-
знов), Душан Раденковић 
(Прохор Борисович Хра-
пов), Невенка Урбанова 
(Наталија), Ружа Текић 
(Људмила), Блаженка 
Kаталинић (Рашел), Анка 
Врбанић (Ана Оношенко-
ва), Јован Николић (Мељ-
ников), Јунуз Међедовић 
(Јевгеније), Милорад Ве-
личковић (Гурије Kрот-
кин), Лола Хас (Лиза), 

Невенка Микулић (Поља) и Ми-
лорад Душановић (Пјатјоркин). 

Представа се није дуго задржа-
ла на репертоару, чак ни до кра-
ја сезоне. Имала је само седам 
извођења, а последње је било 9. 
марта 1938. године

n Микојан Безбрадица n

Борба за 
предузеће 
и профит 
по цену 
породице
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У ПРИ ПРЕ МИ ЈОШ ДВЕ ПРЕ МИ ЈЕ РЕ

Поштована и драга
публико,допрестан

ка мера које услед вируса
Ковид19 регулишу број
и близину окупљених,
представеНародногпозо
риште – архивске као и
са редовног репертоара,
можете пратити сваког
дана од 21 час на нашем
YouTubeканалу,анедељомиуматинетерминуод12часо
ва. Сигурни у скоро сусретање са вама, уметници Народ
ног позоришта вредно се припремају радећи на новим
представама.Балетспрема„Микеланђела“,укореографији
признатогбалетскогуметникаМаријаРадачoвског,којисе
последњихнеколикогодинаналазинапозицијиуметничког
директора Балета Народног позоришта у Брну. У његовој
богатој уметничкој биографији, посебно се издваја анга
жманучувенојплеснојкомпанијиNDT(NetherlandsDance
Theater)уХагугде јеимаоприликудасарађујесачувеним
кореографимапопутKилијана,Ека,Дуата,Форсајтаидру
гих. Необичан Микеланђелов животни пут, невероватна
уметничка достигнућа и потпуно необјашњив дар, инспи
рисали су овог кореографа да поред историјских чињени
ца,податакаизлитературе,користиисвојуимагинацију,да
замислиијезикомигредочараликуниверзалногствараоца
којег славимо и данас. Опера припрема премијерну обно
вуПучинијевекомичнеједночинке„ЂаниСкики”,урежији
АнеГригоровић.Либретозаоводело,праизведеноуЊујор
ку,14.децембра1918.године,написаојеЂовакиноФорца
но,инспирисанДантеовом„Божанственомкомедијом”.

Р.П.Н.

ОПЕР СКИ КОН ЦЕРТ  И  ДРА МА „БЕЛА КАФА“ 
9. и 10. ЈУЛА НА СТА ДИ О НУ ТАШМАЈ ДАН

Токомјунаијуланастадиону„Ташмајдан“,уоквируодржа
вањапредставанаотвореном,инициранихнедавнимдого

вором управника свих
београдскихтеатара,(уз
поштовање свих пре
порука око заштите од
пандемијекоронавиру
са)Народнопозориште
представићеседрамом
Александра Поповића
„Бела кафа“, у режији
Милана Нешковића и
Оперскимконцертому
извођењу солиста Опе
ре.Поповићевкомад,укојемиграјуБранкоВидаковић,Олга
Одановић, Павле Јеринић, Вања Ејдус, Ненад Стојменовић и
НадаШаргинбићеодигран10.јула,докћеконцертнакојемће
публикауживатиупопуларнимаријамаизбогатихопусанајве
ћихсветскихкомпозитора,битиодржанданраније.

Р.П.Н.

ОБНО ВЉЕ НА ПРОБ НА САЛА
НА ПЕТОМ СПРА ТУ

Већ извесно време, мање групе техничког особља Народ
ногпозоришта,ускладусбезбедносниммерама,обављају

поправкеукући.Једанодприоритета,свакакојебилоисређи
вањевеликепробнесаленапетомспрату.Утомсценскомпро
стору,којијегодинамабионесређен,умеђувременусузаврше
нирадовипопутхобловањаифарбања,акомплетнапросторија
јеокреченаипотпуноиспражњенаодразнихостатакадекора
и непотребне реквизите. У међувремену, завршена је и три

јажа женских костима
из фундуса (са нивоа
„минусдва“),асређенаје
иокреченапросторијау
којојсусмештени.Ових
дана изводе се и радови
на учвршћивању редова
расклиматаних столица,
натрећојгалерији.

Р.П.Н.

После двомесеч
ног прекида рада
изазваног пан
демијом виру
са корона, екипа

представе „Васа Железнова Мак
сима Горког и други”, у поставци
једногоднајзначајнијиххрватских
позоришних редитеља у
последњих неколико деце
нија Златка Свибена, ових
дана наставила је са проба
ма тог комада, а премијера
(уколико услови дозволе, у
присуству публике уз дис
танцу) планирана је за 28.
јуннаВеликојсцени.

У ансамблу су Љиљана
Благојевић,ПетарБожовић,
Небојша Kундачина, Гојко
Балетић,РадованМиљанић,
Рада Ђуричин, Бојана Сте
фановић, Бранислав Тома
шевић, Зорана Бећић, Боја
на Бамбић, Сузана Лукић, Иван
Ђорђевић, Вања Милачић, Нема
ња Стаматовић, Богдан Богдано
вић...

У ауторској екипи предста
ве налазе се и Славенка Милова
новић (драматуршкиња), Мио
драг Табачки (сценограф),

Ирена Драговић
и Ана Kрстајић (композиторке),
Kатарина Грчић (костимограф
киња), Љиљана Мркић Поповић
(сценски говор), Соња Вукиће
вић (сценски покрет) и Светлана
Волиц(видеопројекције).

Основукомадачинидругавер
зија „Васе Железнове“ Максима
Горкогиз1935.године,аадаптаци
јасадржиидраматизованеделове
из његовог романа „Дело Арта
монових“, призоре и нека лица
из прве верзије „Васе Железнове“
(Мати),међуигруилицаиз„Песме
оСоколу“иепилог,такође,према
романуГорког„ФомаГордејев“.

На питање зашто је данас,
после толико деценија откад је
написана,важнонасценупостави
тидраму„ВасаЖелезнова”,госпо
динСвибенјепренеколикомесе
ци, у интервјуу за „Позоришне
новине“,измеђуосталог,рекао:

„Осим тога што је реперто

арски занимљива, она садржи и
нешто што надилази оне прво
написане,аинајчешеигранекома
деГорког,аречјеоМалограђани
маиНадну.Тонадилажењеврло
се везује уз чврсту намеру спаса
вања породице. Покушавајући да

спасе грађанску част породице,
Васакрећеутровањесвогсупру
га због његове умешаности у
завођењемалолетнедевојке.На
тајначин,започињеитрагедија
распада породице. У том сми
слу, свакако нам није згорега
даверујемокакојесвакумогу
ћу трагедију важно на сцену
поставити“.

Насловнујунакињутума
чићепрвакињаДрамеЉиља
наБлагојевићкојакажедасе
„реткодобијатакокомплек
сна улога у којој се затвара
елипсаоджртведоџелата,
папоновокажртви“.

„Човекснује,аБогодлу
чује или што би рекли Јевреји:

Сваки пут кад хоћеш да насмејеш
Бога, ти реци да имаш планове.
Тако ће и сва Васина доброчин
стваинепочинства,потребадасе
по сваку цену спасе капитал бити
обесмишљена чињеницом да се
изањеногхоризонтаваљацрвени
облакреволуцијекојићесвењене
напореобесмислити“.

Иначе, подсећања ради, „Васа
Железнова” враћа се на Велику
сцену Народног позоришта после
више од осам деценија. Прва и
једина премијера у националном
театруодржана једавног22. јану
ара1938.године.

Ова позната драма Горког,

зачетника социјалистичког реа
лизма у совјетској књижевности,
оригинално је  објављена 1910.
године. Главна јунакиња је бога
та власница бродарског предузе
ћа која покушава да сачува углед
породице, огрезле у пороцима,
алкохолу и разврату. Занимљиво

једајеГорки1935.прерадиопрву
верзијуускладусатадашњимвре
меном и унео у њу мотив класне
борбе. Та верзија касније је често
извођенаусовјетскомпозоришту,
али је постала популарна и изван
границаземље.

Представу у Народном позо
ришту,упреводуKирилаТаранов
ског, режирао је признати руски
уметничкипарВераГречиПоли
карпПавловкојисунасловнууло
гуповерилиЗлатиМарковац.Ова
уметница, рођена у Винковцима,
постала је стална чланица Народ
ног позоришта у Београду 1923.
године, а уметничку афирмацију
стекла јеудрамскимитрагичним
роламаупечатљивогизраза,којује
критика уврстила у високе умет
ничкедометебеоградскесцене.

У сценографији Миомира
Денића (костимограф нигде није
наведен, оп.а) улоге су оствари
ли и Миливоје Живановић (Сер
геј Петрович Железнов), Душан
Раденковић (Прохор Борисович
Храпов),НевенкаУрбанова(Ната
лија),РужаТекић(Људмила),Бла
женка Kаталинић (Рашел), Анка
Врбанић(АнаОношенкова),Јован
Николић(Мељников),ЈунузМеђе
довић(Јевгеније),МилорадВелич
ковић(ГуријеKроткин),ЛолаХас
(Лиза), Невенка Микулић (Поља)
и Милорад Душановић (Пјатјор
кин).

Представасениједугозадржа
ла на репертоару, чак ни до краја
сезоне.Ималајесамоседамизво
ђења,апоследњејебило9.марта
1938.године

М.Безбрадица

ПРЕ МИ ЈЕ РА ДРА МЕ „ВАСА ЖЕЛЕ ЗНО ВА МАК СИ МА ГОР КОГ И 
ДРУ ГИ“ (УКО ЛИ КО УСЛО ВИ ДОЗВО ЛЕ, У ПРИ СУ СТВУ ПУБЛИ КЕ УЗ 

ДИС ТАН ЦУ) 28. ЈУНА НА ВЕЛИ КОЈ СЦЕ НИ

Борба за предузеће и 
профит по цену породице
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У ПРИ ПРЕ МИ ЈОШ ДВЕ ПРЕ МИ ЈЕ РЕ

Поштована и драга
публико,допрестан

ка мера које услед вируса
Ковид19 регулишу број
и близину окупљених,
представеНародногпозо
риште – архивске као и
са редовног репертоара,
можете пратити сваког
дана од 21 час на нашем
YouTubeканалу,анедељомиуматинетерминуод12часо
ва. Сигурни у скоро сусретање са вама, уметници Народ
ног позоришта вредно се припремају радећи на новим
представама.Балетспрема„Микеланђела“,укореографији
признатогбалетскогуметникаМаријаРадачoвског,којисе
последњихнеколикогодинаналазинапозицијиуметничког
директора Балета Народног позоришта у Брну. У његовој
богатој уметничкој биографији, посебно се издваја анга
жманучувенојплеснојкомпанијиNDT(NetherlandsDance
Theater)уХагугде јеимаоприликудасарађујесачувеним
кореографимапопутKилијана,Ека,Дуата,Форсајтаидру
гих. Необичан Микеланђелов животни пут, невероватна
уметничка достигнућа и потпуно необјашњив дар, инспи
рисали су овог кореографа да поред историјских чињени
ца,податакаизлитературе,користиисвојуимагинацију,да
замислиијезикомигредочараликуниверзалногствараоца
којег славимо и данас. Опера припрема премијерну обно
вуПучинијевекомичнеједночинке„ЂаниСкики”,урежији
АнеГригоровић.Либретозаоводело,праизведеноуЊујор
ку,14.децембра1918.године,написаојеЂовакиноФорца
но,инспирисанДантеовом„Божанственомкомедијом”.

Р.П.Н.

ОПЕР СКИ КОН ЦЕРТ  И  ДРА МА „БЕЛА КАФА“ 
9. и 10. ЈУЛА НА СТА ДИ О НУ ТАШМАЈ ДАН

Токомјунаијуланастадиону„Ташмајдан“,уоквируодржа
вањапредставанаотвореном,инициранихнедавнимдого

вором управника свих
београдскихтеатара,(уз
поштовање свих пре
порука око заштите од
пандемијекоронавиру
са)Народнопозориште
представићеседрамом
Александра Поповића
„Бела кафа“, у режији
Милана Нешковића и
Оперскимконцертому
извођењу солиста Опе
ре.Поповићевкомад,укојемиграјуБранкоВидаковић,Олга
Одановић, Павле Јеринић, Вања Ејдус, Ненад Стојменовић и
НадаШаргинбићеодигран10.јула,докћеконцертнакојемће
публикауживатиупопуларнимаријамаизбогатихопусанајве
ћихсветскихкомпозитора,битиодржанданраније.

Р.П.Н.

ОБНО ВЉЕ НА ПРОБ НА САЛА
НА ПЕТОМ СПРА ТУ

Већ извесно време, мање групе техничког особља Народ
ногпозоришта,ускладусбезбедносниммерама,обављају

поправкеукући.Једанодприоритета,свакакојебилоисређи
вањевеликепробнесаленапетомспрату.Утомсценскомпро
стору,којијегодинамабионесређен,умеђувременусузаврше
нирадовипопутхобловањаифарбања,акомплетнапросторија
јеокреченаипотпуноиспражњенаодразнихостатакадекора
и непотребне реквизите. У међувремену, завршена је и три

јажа женских костима
из фундуса (са нивоа
„минусдва“),асређенаје
иокреченапросторијау
којојсусмештени.Ових
дана изводе се и радови
на учвршћивању редова
расклиматаних столица,
натрећојгалерији.

Р.П.Н.

После двомесеч
ног прекида рада
изазваног пан
демијом виру
са корона, екипа

представе „Васа Железнова Мак
сима Горког и други”, у поставци
једногоднајзначајнијиххрватских
позоришних редитеља у
последњих неколико деце
нија Златка Свибена, ових
дана наставила је са проба
ма тог комада, а премијера
(уколико услови дозволе, у
присуству публике уз дис
танцу) планирана је за 28.
јуннаВеликојсцени.

У ансамблу су Љиљана
Благојевић,ПетарБожовић,
Небојша Kундачина, Гојко
Балетић,РадованМиљанић,
Рада Ђуричин, Бојана Сте
фановић, Бранислав Тома
шевић, Зорана Бећић, Боја
на Бамбић, Сузана Лукић, Иван
Ђорђевић, Вања Милачић, Нема
ња Стаматовић, Богдан Богдано
вић...

У ауторској екипи предста
ве налазе се и Славенка Милова
новић (драматуршкиња), Мио
драг Табачки (сценограф),

Ирена Драговић
и Ана Kрстајић (композиторке),
Kатарина Грчић (костимограф
киња), Љиљана Мркић Поповић
(сценски говор), Соња Вукиће
вић (сценски покрет) и Светлана
Волиц(видеопројекције).

Основукомадачинидругавер
зија „Васе Железнове“ Максима
Горкогиз1935.године,аадаптаци
јасадржиидраматизованеделове
из његовог романа „Дело Арта
монових“, призоре и нека лица
из прве верзије „Васе Железнове“
(Мати),међуигруилицаиз„Песме
оСоколу“иепилог,такође,према
романуГорког„ФомаГордејев“.

На питање зашто је данас,
после толико деценија откад је
написана,важнонасценупостави
тидраму„ВасаЖелезнова”,госпо
динСвибенјепренеколикомесе
ци, у интервјуу за „Позоришне
новине“,измеђуосталог,рекао:

„Осим тога што је реперто

арски занимљива, она садржи и
нешто што надилази оне прво
написане,аинајчешеигранекома
деГорког,аречјеоМалограђани
маиНадну.Тонадилажењеврло
се везује уз чврсту намеру спаса
вања породице. Покушавајући да

спасе грађанску част породице,
Васакрећеутровањесвогсупру
га због његове умешаности у
завођењемалолетнедевојке.На
тајначин,започињеитрагедија
распада породице. У том сми
слу, свакако нам није згорега
даверујемокакојесвакумогу
ћу трагедију важно на сцену
поставити“.

Насловнујунакињутума
чићепрвакињаДрамеЉиља
наБлагојевићкојакажедасе
„реткодобијатакокомплек
сна улога у којој се затвара
елипсаоджртведоџелата,
папоновокажртви“.

„Човекснује,аБогодлу
чује или што би рекли Јевреји:

Сваки пут кад хоћеш да насмејеш
Бога, ти реци да имаш планове.
Тако ће и сва Васина доброчин
стваинепочинства,потребадасе
по сваку цену спасе капитал бити
обесмишљена чињеницом да се
изањеногхоризонтаваљацрвени
облакреволуцијекојићесвењене
напореобесмислити“.

Иначе, подсећања ради, „Васа
Железнова” враћа се на Велику
сцену Народног позоришта после
више од осам деценија. Прва и
једина премијера у националном
театруодржана једавног22. јану
ара1938.године.

Ова позната драма Горког,

зачетника социјалистичког реа
лизма у совјетској књижевности,
оригинално је  објављена 1910.
године. Главна јунакиња је бога
та власница бродарског предузе
ћа која покушава да сачува углед
породице, огрезле у пороцима,
алкохолу и разврату. Занимљиво

једајеГорки1935.прерадиопрву
верзијуускладусатадашњимвре
меном и унео у њу мотив класне
борбе. Та верзија касније је често
извођенаусовјетскомпозоришту,
али је постала популарна и изван
границаземље.

Представу у Народном позо
ришту,упреводуKирилаТаранов
ског, режирао је признати руски
уметничкипарВераГречиПоли
карпПавловкојисунасловнууло
гуповерилиЗлатиМарковац.Ова
уметница, рођена у Винковцима,
постала је стална чланица Народ
ног позоришта у Београду 1923.
године, а уметничку афирмацију
стекла јеудрамскимитрагичним
роламаупечатљивогизраза,којује
критика уврстила у високе умет
ничкедометебеоградскесцене.

У сценографији Миомира
Денића (костимограф нигде није
наведен, оп.а) улоге су оствари
ли и Миливоје Живановић (Сер
геј Петрович Железнов), Душан
Раденковић (Прохор Борисович
Храпов),НевенкаУрбанова(Ната
лија),РужаТекић(Људмила),Бла
женка Kаталинић (Рашел), Анка
Врбанић(АнаОношенкова),Јован
Николић(Мељников),ЈунузМеђе
довић(Јевгеније),МилорадВелич
ковић(ГуријеKроткин),ЛолаХас
(Лиза), Невенка Микулић (Поља)
и Милорад Душановић (Пјатјор
кин).

Представасениједугозадржа
ла на репертоару, чак ни до краја
сезоне.Ималајесамоседамизво
ђења,апоследњејебило9.марта
1938.године

М.Безбрадица

ПРЕ МИ ЈЕ РА ДРА МЕ „ВАСА ЖЕЛЕ ЗНО ВА МАК СИ МА ГОР КОГ И 
ДРУ ГИ“ (УКО ЛИ КО УСЛО ВИ ДОЗВО ЛЕ, У ПРИ СУ СТВУ ПУБЛИ КЕ УЗ 

ДИС ТАН ЦУ) 28. ЈУНА НА ВЕЛИ КОЈ СЦЕ НИ

Борба за предузеће и 
профит по цену породице

MUZIЧKO СЦЕНСКО ДЕЛО 
"СВЕТЛОСТ" И ДРАМА "БЕЛАКАФА 
9. И 10. ЈУЛА НА СТАДИОНУ ТАШМАЈДАН" 

Током јуна и ју-
ла на стадиону  

„Ташмајдан“,  у 
оквиру  одржавања  
представа  на отво-
реном,  иницира-
них  недавним  до-
говором  управника  
свих  београдских  
театара,  (уз  пошто-
вање  свих препору-
ка  око заштите  од  
пандемије  корона 
вируса) Народно  
позориште  пред-
ставиће  се драмом  Александра  Поповића  „Бела кафа“, 
у режији  Милана  Нешковића  и  музичко сценским де-
лом "Светлост". Поповићев комад, у којем играју  Бранко  
Видаковић, Олга  Одановић,  Павле Јеринић,  Вања Ејдус, 
Ненад Стојменовић  и  Нада Шаргин  биће одигран  10. 
јула, док ће "Светлост" бити одржана дан раније.  Р.П.Н.
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Про те клих дана и 
неде ља, пре ци зни-
је рече но од 18. 
мар та, након што 
је у Срби ји уве де-

но ван ред но ста ње због епи де ми-
је виру са коро на, а самим тим и до 
даљег отка за но изво ђе ње свих позо-
ри шних пред ста ва, мно го број на 
публи ка не само у нашој земљи, већ 
и широм све та могла је путем стри-
мин га, на YouTu be кана лу Народ ног 
позо ри шта у Бео гра ду, да погле да 
неке од култ них драм ских, опер ских 
и балет ских насло ва који су годи на-
ма били део редов ног репер то а ра и 
који су, сва ки на свој начин, обе ле-
жи ли исто ри ју наци о нал ног теа тра.

Kомедија „Мадам Сан Жен”, по 
тек сту Вик то ри је на Сар дуа, у режи-
ји Љубо ми ра Муци ја Дра шки ћа, 
пре ми јер но изве де на 22. новем бра 
1985. годи не, сва ка ко је јед на од 
оних пред ста ва коју мно ги љуби те-
љи позо ри шта и данас пам те. 

Kатарину Ишер или мадам Сан 
Жен (у пре во ду госпо ђа без дла ке на 
јези ку), тума чи ла је Све тла на Цеца 
Бој ко вић, а за ту ролу, којом је осво-
ји ла јед на ку накло ност и публи ке и 
крит ке, доби ла је и Годи шњу награ-
ду Народ ног позо ри шта. И данас, 
после толи ко вре ме на, госпо ђа Бој-
ко вић са вели ком радо шћу при се ћа 
се тог пери о да:

„То је била моја прва уло га у 
Народ ном позо ри шту. Див на, вели-
ка ансамбл пред ста ва, одлич но изре-
жи ра на. Била је на репер то а ру осам 
годи на... Игра ли смо је више од 
сто пута, у извр сном деко ру Петра 
Паши ћа, сјај ним кости ми ма Божа-
не Јова но вић и уз одлич ну музи ку 
Воки ја Kостића. Има ла сам дво ји цу 
пре див них парт не ра – Перу Kраља и 
Пецу Ејду са. Уло га Kатарине је вео-
ма зна чај на у мојој кари је ри. Она 
је, запра во, била пра ви пока за тељ 
да нисам нима ло погре ши ла што 
сам про ме ни ла позо ри ште и оти-
шла из ЈДП-а”, сма тра, у изја ви за 
„Позо ри шне нови не”, наша глу мач-
ка дива са којом су на сце ни били и 
Мар ко Нико лић, Пре драг Тасо вац, 
Тихо мир Арсић/Андре ја Мари чић, 
Лепо мир Ивко вић, Бран ко Јери нић, 

Вла дан Гајо вић, 
Пре драг Миле тић, 
Лиди ја Плетл, Соња Kнежевић...  

Госпо ђа Бој ко вић била је и у 
поде ли Моли је ро вих „Уче них жена”, 
пре ми јер но изве де них 25. фебру-
а ра 1990. годи не, у режи ји Јаго ша 
Мар ко ви ћа који јој је пове рио уло гу 
Бели зе. За ту ролу, доби ла је Окто-
бар ску награ ду гра да Бео гра да, као 
и Злат ног ћура на у Све то за ре ву 
(Јаго ди на) на „Дани ма коме ди је“. 
У овој пред ста ви, еми то ва ној пре 

неко ли ко дана, игра ли су и Оли ве-
ра Мар ко вић, Олга Ода но вић, Соња 
Kнежевић, Бран ко Вида ко вић, Пре-
драг Тасо вац, Милен ко Павлов...

Наша вер на публи ка, путем 
стри мин га могла је да погле да и 
дра му „Наста сја Фили пов на“, за 
коју је по рома ну Фјо до ра Миха и-

ло ви ча Досто јев ског „Иди от“, 
текст напи сао слав ни пољ ски 
филм ски реди тељ и сце на ри-
ста Анд жеј Вај да, а режи ра ла 
Мира Ерцег. Овај камер ни 
комад са три лица пре ми јер но 
је изве ден 10. маја 1986. годи-
не, а у поде ли су били бале ри-
на Јеле на Шан тић, у наслов ној 
уло зи, и драм ски умет ни ци 
Пре драг Ејдус (Kнез Мишкин) 
и Дани ло Лазо вић (Рого жин). 
Kореографију је ура дио Вла ди мир 
Логу нов који нам је рекао да се и 
данас вео ма добро и, са вели ком 
радо шћу, сећа све га у вези са том 
пред ста вом. 

„Јеле на, као визи ја Наста сје, тре-
ба ло је све да каже кроз покрет. Биле 
су то дуге и тешке про бе јер нисмо 
увек има ли исто раз ми шља ње како 
би нешто тре ба ло да изгле да. Било 
је бур но и зани мљи во. Ипак, све се 
добро завр ши ло”. 

Поче так послед ње деце ни је 20. 
века, без сум ње, обе ле жио је и Роста-
нов „Сира но де Бер же рак” у режи ји 
Его на Сави на, са Пре дра гом Мики-
јем Маној ло ви ћем у наслов ној уло зи 
и Ива ном Михић као Рок са ном (ту 
ролу у прет ход ној про дук ци ји из 
1968. годи не тума чи ла је њена мај-
ка Вера Чукић, а Сира но је био Мија 
Алек сић). Пре ми је ра је одр жа на 22. 
мар та 1991. годи не.

„Сира но је јед на од нај зна чај-
ни јих пред ста ва у мојој кари је ри“, 
откри ва нам Савин и дода је: „Реч 
је о јед ном од нај леп ших кома да у 
исто ри ји драм ске књи жев но сти и 
нај бо љем пре во ду на срп ски језик, 
уоп ште. Био је то дуг, дета љан и 
теме љит рад са нај бо љим сарад ни-
ци ма и одлич ном поде лом. Мари-
на Чуту ри ло је ура ди ла мону мен тал 
декор, Kсенија Зече вић оча ра ва ју ћу 
музи ку, Божа на Јова но вић вели чан-
ствен костим... Не сећам се да сам 
ика да после радио драм ски комад са 
толи ким бро јем лица... у неким сце-
на ма било је по три де сет изво ђа ча 
на сце ни. Био је муко тр пан про цес 
све то саста ви ти. Мислим да се ипак 
испла ти ло, мада не бих никад више”, 

твр ди Савин који је уло ге 
пове рио и: Бран ку Вида-
ко ви ћу, Пре дра гу Ејду су, 
Павлу Мин чи ћу, Радо-
ва ну Миља ни ћу, Бран ку 
Јери ни ћу, Гој ку Бале ти-
ћу, Зина и ду Меми ше-
ви ћу, Добри ли Стој нић, 
Мил ки Лукић, Дар ку 
Томо ви ћу... 

Међу неза бо рав ним 
насло ви ма, еми то ва ним 

у прет ход на два и по месе ца, нашао 
се и Шек спи ров „Ричард Тре ћи“, 
пре ми јер но изве ден 15. апри ла 1992. 
годи не у режи ји Виде Огње но вић. 
Наслов ног јуна ка и у овој пред ста-
ви тума чио је Мики Маној ло вић, а 
у поде ли су били и: Бран ко Вида ко-
вић, Михај ло Пле ско њић, Љуби во је 
Тадић, Мар ко Нико лић, Сте ла Ћет-
ко вић, Kсенија Јова но вић, Вука Дун-
ђе ро вић... 

Дра га на Вара гић, којој је то била 
послед ња пре ми је ра у матич ном 
позо ри шту пре одла ска у Kанаду, где 
је живе ла две деце ни је, тума чи ла је 
уло гу Леди Ане. 

„У та сећа ња ста ну, не само успо-
ме не на рад на тој пред ста ви, већ 
мно го више од тога. Игра ла сам 
после на разним сце на ма и у Kанади 
и поно во у Бео гра ду од кад сам се 
вра ти ла, али Вели ка сце на Народ ног 
позо ри шта је изу зе так. Има нешто у 
том одно су сце не и гле да ли шта што 
је тач но и то глу мац осе ти чим ста-
не на ту сце ну. Ричард - Леди Ана је 
јед на од нај ком пли ко ва ни јих сце на 
у Шек спи ру. Зада ва ла ми је доста 
муке, стал но сам има ла осе ћај да тре-
ба још нешто да откљу чам, сећам се 
раз го во ра са Видом и Мики јем око 
те сце не… Изне на ди ла сам се кад 
сам сад гле да ла сни мак пред ста ве да 
је сце на мно го флу ид ни ја него што 
сам запам ти ла, и то ме је обра до ва-
ло“, искре на је наша саго вор ни ца 
која се освр ну ла и на инте ре сант но 
реди тељ ско реше ње у вези са њеним 
ликом: 

„По Шек пси ру, Леди Ана се 
после кру ни са ња не поја вљу је више 
на сце ни и нема мо инфор ма ци ју шта 

се деси ло са њом. Вида је одлу-
чи ла да је вра ти на сце ну у тре-
нут ку кад Ричард нару чу је нова 
уби ства. Тра жи ли смо реше ње 
како да завр ши мо ту сце ну кад 
оста не сама; Леди Ана јед ним 
покре том гла ве о зид пре кра-
ти себи живот. Сва тра ги ка 
тог лика ста ла је у тај покрет. 
Воле ла сам то реше ње. Ина че, 
моно лог у четвр том чину, био 
је мој ауди циј ски моно лог кад 

сам оти шла у Kанаду 
и донео ми је прве три 
уло ге у првој годи ни. 
Леди Ана из Народ ног позо-
ри шта је мој вер ни сапут ник 
првим кора ци ма по канад ској 
сце ни и одскоч на даска за све 
што сам после ура ди ла тамо. 
А наста ла је ту, на Вели кој сце-
ни Народ ног позо ри шта. И 
данас, за мене, сце ни која има 
маги ју у себи“.

Нај по зна ти је дело Бер нар да 
Шоа „Пиг ма ли он“, у којем слав ни 
ирски писац мета фо рич ки тема-
ти зу је при чу из грч ке мито ло ги је о 
ваја ру Пиг ма ли о ну који се заљу био у 
скулп ту ру жене коју је сам ство рио, 
годи на ма је оду ше вља ва ло публи-
ку Народ ног позо ри шта, а недав но, 
сре ди ном маја, и број не покло ни-
ке који су је погле да ли на нету. У 
тој љубав ној коме ди ји о про фе со ру 
Хен ри ју Хигин су и девој ци Ели зи 
Дулитл, про да ва чи ци цве ћа, пре ми-
јер но изве де ној 7. мар та 1994. годи не 
у режи ји Јови це Пави ћа, глав не уло-
ге тума чи ли су Петар Бани ће вић и 
Ива на Жигон. 

У „Пиг ма ли о ну“, оди гра ном 
79 пута, уче ство ва ли су и Пре драг 
Тасо вац, Kсенија Јова но вић, Бра ни-
слав Цига Јери нић, Љиља на Kонтић, 
Олга Спи ри до но вић/ Ста ни сла-
ва Пешић, Соња Kнежевић, Борис 
Пин го вић... 

Ива на Жигон сма тра да је овај 
текст, напи сан 1912. годи не, „и даље 
савре мен и да није ништа изгу био на 
сво јој акту ел но сти“.

У ПРЕТ ХОД НА ДВА И ПО МЕСЕ ЦА, НАША МНО ГО БРОЈ НА ПУБЛИ КА У ЗЕМЉИ И ШИРОМ СВЕ ТА, ГЛЕ ДА ЛА ПУТЕМ СТРИ МИН ГА И АРХИВ СКЕ СНИМ КЕ НЕКИХ ОД ЧУВЕ НИХ ДРАМ СКИХ, ОПЕР СКИХ И БАЛЕТ СКИХ НАСЛО ВА  

Неза бо рав не пред ста ве и анто ло гиј ске сце не које су обе ле жи ле један део исто ри је 
Народ ног позо ри шта у Бео гра ду

Под се ти мо, због кри-
зе иза зва не шире њем 

коро на ви ру са и забра не 
кре та ња, мно га позо ри-
шта и дру ге уста но ве кул-
ту ре у нашој земљи, на 
пре по ру ку ресор ног мини-
стар ства, пону ди ла су 
публи ци бес плат но сво-
је садр жа је онлајн, а прва 
инсти ту ци ја која је то ура-
ди ла било је Народ но позо-
ри ште у Бео гра ду. Наша 
Кућа, под сло га ном Оста-
ни мо зајед но - Stay toget her, 
одлу чи ла се на тај потез 
желе ћи да свим љуби те-
љи ма позо ри шта, не само 
у Срби ји, него и широм све-
та, пону ди могућ ност да у 
позо ри шним пред ста ва ма 
ужи ва ју и на овај начин. 
Од 18. мар та, до закљу че-
ња овог бро ја „Позо ри шних 
нови на“ (28. мај) на YouTu be 
кана лу Народ ног позо ри-
шта еми то ва но је укуп но 
77 пред ста ва, архив ских и 
са акту ел ног репер то а ра, 
(неке и репри зно на зах тев 
публи ке) које је виде ло око 
300.000 гле да ла ца.
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Неза бо рав не пред ста ве и анто ло гиј ске сце не које су обе ле жи ле један део исто ри је 
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„То је комад који је био осу ђен 
на успех. Јови ца Павић је непо гре-
ши во инстинк том иза брао еки пу 
глу ма ца, сце но гра фа Бори са Мак-
си мо ви ћа и кости мо гра фа Божа ну 
Јова но вић који су били у ста њу да 
про сла ве, не чуве ну при чу налик на 
бај ку у којој је све могу ће, већ да пре 
све га овом пред ста вом про сла ве сам 

Теа тар и позо-
ри шну пред ста-
ву у пуном сја ју. 
Ништа леп ше 
до кад је све 
осве тље но, сва-
ки детаљ про-
ми шљен, сва ка 
бра ву ра изра ђе-
на, па опет, сва-
ки пут деша ва се 
чудо првог пута. 
Див но је гле да ти 
глум це који су, 
нажа лост, оти-
шли и схва ти ти 
да су њихо ве уло-
ге учи ни ле да су 

живи, баш оно ли ко коли ко су себе 
дали сво јим лико ви ма и гле да о ци ма. 
Обо жа ва ла сам ту пред ста ву. Нисам 
се пла ши ла да пли вам међу тим глу-
мач ким ајку ла ма, напро тив. Било је 
то као кад те нај и ску сни ји пла ни на-
ри воде на нај ви ши врх. Осе ћа ла сам 
се у сигур ним рука ма“.  

Још јед на од коме ди ја из тог 
пери о да која се игра ла „на кар ту 
више“, сва ка ко је и Шек спи ро ва 
„Укро ће на горо пад“, у режи ји про-
фе со ра др Вла ди ми ра Јев то ви ћа. 
Број ни љуби те љи теа тра, изме ђу 
оста лог, пам те ову пред ста ву, пре-
ми јер но изве де ну 14. децем бра 
1993. годи не, и по томе што су са 
њом на Вели ку сце ну први пут 
кро чи ле дана шње зве зде Народ-
ног позо ри шта у Бео гра ду - Нела 
Миха и ло вић, Ната ша Нин ко вић, 
Борис Пин го вић и Небој ша Дуга-
лић, као и Сер геј Три фу но вић и 
Војин Ћет ко вић, њихо ве коле ге 
из кла се про фе со ра Јев то ви ћа са 
Факул те та драм ских умет но сти у 
Бео гра ду. 

У том кома ду, напи са ном 

изме ђу 1590. и 1594. годи-
не, а који се бави одно си ма 
изме ђу поло ва, љуба ви, бра-

ко ва и инте ре са, игра ли су и глум-
ци Народ ног позо ри шта Мар ко 
Нико лић, Дра ган Г. Нико лић, Пре-
драг Миле тић, Раст ко Тадић... 

„Kада гле дам сво је позо ри шне 
ране радо ве, нео по зи во ми се меша-
ју два осе ћа ња - туга због мно гих 
дра гих људи који су били део тога, а 
више нису са нама, и радост сећа ња 
на та, за мене див на све до чан ства, 
тако жива, једин стве на и непо но-
вљи ва, сна жна до те мере да су ми 
бли ски чак и мири си, а камо ли 
поступ ци, мизан сце ни и све дру го 
што би чини ло глу мач ки дожи вљај 
сцен ског чина. Kолико год да се теа-
тар опи ре тој и таквој врсти запи са 
који га, исти на, ускра ћу ју за оно што 
му је сушта стве но, а то је при сут ност 
живе интер ак ци је глу ма ца са публи-
ком, толи ко је важно има ти архи-
ви ра не те дра го це не сним ке, који 
оста ју за неза бо рав“, сма тра Борис 
Пин го вић. 

Те годи не, само месец и по 
дана рани је, 1. новем бра, пре ми јер-
но је изве де на и „Маска“ Мило ша 
Црњан ског, која је Ники ти Мили во-
је ви ћу доне ла Сте ри ји ну награ ду за 
режи ју. У тој дра ми која се екс пли-
цит но бави дека ден ци јом дру штве-
них ели та, пред ста вља ју ћи њихо ве 
неза др жи ве стра сти путем којих 
оне насто је да неги ра ју моно то ни ју 
и про ла зност живље ња, игра ли су: 
Вера Чукић, Небој ша Дуга лић, Весна 
Ста но је вић, Дар ко Томо вић, Душан 
Јак шић, Андре ја Мари чић, Борис 
Kомненић, Вла дан Гајо вић, Пре драг 
Тасо вац, Добри ла Стој нић...

„Маска је моја прва пред ста ва у 
Народ ном позо ри шту, а прве љуба-
ви  су увек нешто што се пам ти са 
посеб ним емо ци ја ма... мада је снег, 
који је падао у пред ста ви, покрио, у 
међу вре ме ну, роман тич но и те годи-
не, а речи мог глав ног јуна ка  живот 
се не мења, он про ла зи… доби ле су  
нешто дру га чи је зна че ње. Ипак, 
имам ути сак да је то вре ме за мене 
веро ват но и нај леп ше које пам тим 
у Народ ном позо ри шту. Мислим да 
ми је Маска отво ри ла вра та и мно-
гих дру гих позо ри шта касни је, тако 
да је и то раз лог да у мом сећа њу 

има посеб но место“, каже реди тељ 
Мили во је вић.

Публи ка је вео ма радо гле да ла и 
Шек спи ро вог „Хамле та“, у режи ји 
Ива не Вујић, са Сло бо да ном Бешти-
ћем у наслов ној уло зи. Пред ста ва 
је пре ми јер но изве де на 17. окто бра 
2002. годи не на Сце ни „Пети спрат“ 

При ма до на Јадран ка Јова-
но вић каже да је Роси ни-

је ва „Пепе љу га” у Народ ном 
позо ри шту била њена тре ћа 
пре ми је ра ове опе ре, након 
вео ма успе шних насту па које 
је, тако ђе у наслов ној уло зи, 
има ла у Шпа ни ји у Теа тру 
„Сер ван тес” у Мала ги и у 
Опе ри „Палм Бич” на Фло-
ри ди. „У тре нут ку када се 
Пепе љу га деша ва ла у Бео гра-
ду, нисам била све сна њене 
тежи не и зна ча ја. Kада сам је 
при пре ма ла није било Јутју-
ба, има ла сам само Роси ни је-
ве ноте, Фере ти јев либре то, 
свој дар, машту и апсо лут ну 
окре ну тост ка соп стве ној 
интер пре та ци ји коју сам 
ишчи та ва ла, мили ме тар 
по мили ме тар, реч по реч, 
дах по дах из нај скри ве ни јих 
дело ва моје кре а тив но сти, 
а морам рећи и огром них 
певач ких могућ но сти. Тек 
сад видим коли ко сам била 
ино ва тив на, коли ко ме је 
реди тељ Јагош Мар ко вић 
надах нуо... Нисам могла да 
будем Пепе љу га без лич но-
сти и карак те ра, дала сам 
јој вели ки део себе. Та Пепе-
љу га допа ла се публи ци, јер је 
била аутен тич на“. У поде ли 
су били и Дејан Мак си мо вић, 
Вла ди мир Андрић, Мио драг 
Д. Јова но вић, Сања Kерк-
ез, Ната ша Јовић и Ненад 
Јако вље вић. Сце но гра фи ју 
је ура дио Мио драг Табач ки, 
сцен ски покрет осми слио је 
Вла ди мир Логу нов, док је гла-
му ро зне кости ме дизај ни рао 
чуве ни ита ли јан ски кре а-
тор и јед но од нај ве ћих име на 
из првих гене ра ци ја мод них 
гуруа Рена то Бале стра.

и једи на је постав ка тог нај по зна ти-
јег Шек спи ро вог дела у наци о нал-
ном теа тру која је има ла тро ци френ 
број изво ђе ња. Била је то осма и за 
сада, ујед но, и послед ња вер зи ја те 
чуве не тра ге ди је у Народ ном позо-
ри шту у Бео гра ду, а осим на матич-
ној сце ни, вео ма успе шно је игра на 
на број ним госто ва њи ма у земљи, 
као и госто ва њу у Тур ској.

„Хамлет је вели ки иза зов за сва-
ког глум ца. Тешка је струк ту ра уло ге, 
а у тек сту има мно го дра ма тур шких 
недо у ми ца, глу мач ких пре пре ка. То 
све тре ба реши ти и за сто лом, али и 
пред публи ком. Пред ста ву ћу пам-
ти ти по сед мо го ди шњој бор би за 
сва ко изво ђе ње. Вео ма сам поно сан 
на сто оди гра них пред ста ва, иако 
сам све стан да се током седам годи-
на моја енер ги ја мења ла и ути ца ла 
на дожи вљај пред ста ве. Очи глед-
но се мења ла на боље, јер публи ку 
не може мо да вара мо. То је вели ки 
успех. Мно го сам нау чио о себи као 
глум цу, сво јим про пу сти ма и сво-
јим ква ли те ти ма. Хамлет ми је био 
као учи тељ глу ме, некад ме грдио, а 
некад и похва лио“, каже Бештић са 
којим су у пре ми јер ној поде ли били 
и Добри ла Стој нић, Игор Ђор ђе вић, 
Небој ша Kундачина, Зоран Ћосић, 
Ненад Стој ме но вић, Ива на Јова-
но вић, Михај ло Јова но вић, Иван 
Босиљ чић...

Јед на од вели ких ансамбл 
пред ста ва, коју и даље пам те мно-
ги покло ни ци теа тра, несум њи во 
је „Фига ро ва женид ба и раз вод“, 
у режи ји Сло бо да на Унков ског. 
Kомад је засно ван на „Фига ро вој 
женид би“ Пје ра Оги ста Kарона де 
Бомар шеа и исто и ме ној опе ри Вол-
фган га Ама де у са Моцар та из 1874, 
као и на дра ми Еде на фон Хор ва та 
„Фига ро се раз во ди“, напи са ној три-
де се тих годи на 20. века. Пре ми је ра је 
одр жа на 16. новем бра 2008. годи не, 
а у број ној глу мач кој еки пи били су 
Ната ша Нин ко вић, Игор Ђор ђе вић, 
Душан ка Сто ја но вић Глид, Олга 
Ода но вић, Милош Ђор ђе вић, Борис 
Kомненић, Нада Шар гин, Воји слав 
Бра јо вић, Боја на Бам бић, Павле 
Јери нић... као и соли сти Опе ре Пре-
драг Мила но вић, Софи ја Пижу ри-
ца, Вла ди мир Андрић и Дубрав ка 
Арсић.

„Вео ма волим ту пред ста ву и 
вео ма сам поно сан на резул тат који 
смо сви зајед но, цела еки па, оства-
ри ли тада. Kомплексна мате ри ја, 
опа сни спој дра ме, коме ди је и опе-
ре. Инспи ра тив но и вео ма исцр-
пљу ју ће. Одлич ни глум ци, посве ће-
ни опер ски пева чи, мла ди глум ци 
деби тан ти, амби ци о зан орке стар за 
који је Ире на Попо вић фасци нант-
но адап ти ра ла Моцар то ву музи-
ку. Дра ма тич но зна чај на подр шка, 
финан сиј ска и орга ни за ци о на, Пре-
дра га Ејду са као управ ни ка и Kокана 
Мла де но ви ћа као дирек то ра Дра ме“, 

иста као је, у изја ви за „Позо ри шне 
нови не“, углед ни маке дон ски реди-
тељ Унков ски, коме је то била прва 
режи ја у Народ ном позо ри шту.

Kада је реч о балет ским насло ви-
ма, публи ка је, захва љу ју ћи нашем 
архи ву, пре неко ли ко дана ужи ва ла 
онлајн у „Сам со ну и Дали ли“ Kамија 
Сен-Сан са, у коре о гра фи ји Лиди је 
Пили пен ко (пре ми је ра 11. децем бра 
1989), као и Шек спи ро вом „Ромеу 
и Јули ји“, еми то ва ном почет ком 
овог месе ца. У тој саги о несрећ-
ној љуба ви мла дог пара, пре ми јер-
но изве де ној 10. јуна 1993. годи не у 
постав ци госта из Укра ји не, при зна-
тог игра ча и коре о гра фа Ана то ли ја 
Шеке ре, наслов не уло ге оства ри ли 
су Kонстантин Kостјуков и Душка 
Дра ги че вић.

„Вео ма радо се сећам те пред ста-
ве и сарад ње са госпо ди ном Шеке-
ром“, каже Kостјуков и дода је: „Осим 
Душке и мене, игра ли су и дру ги 
прва ци Бале та -  Kонстантин Тешеа, 
Ненад Јере мић, Денис Kасатк ин... 
Увек имам посе бан мотив и надах-
ну ће да радим пред ста ве по Шек спи-
ро вим кома ди ма. Он је, као Чехов, 
Досто јев ски... гигант свет ске књи-
жев но сти. Њихо ва гени јал ност се 
огле да у томе што су писа ли кома де 
која су за сва вре ме на“. 

Из чуве них, ста ри јих, опер ских 
про дук ци ја, еми то ван је „Риго ле то“ 
из 1992. годи не, култ на „Пепе љу га“ 
са при ма до ном Јадран ком Јова но-
вић у наслов ној уло зи из 1998. (у 
међу вре ме ну ура ђе на је обно ва), као 
и Дони це ти је ва „Ана Болен“, пре-
ми јер но изве де на 18. окто бра 1997. 
годи не на Бему су, под дири гент ском 
упра вом Деја на Сави ћа и у режи ји 
Радо сла ва Зла та на Дори ћа. Наслов-
ну уло гу пева ла је прва ки ња Опе ре 
Гор да на Томић, а у поде ли су били и 
Јадран ка Јова но вић, Иван Тома шев, 
Ђова ни Пал ми је ри к.г, Мио драг Д. 
Јова но вић... 

„Ана Болен пред ста вља врху нац 
мог liri ko leg gi e ro репер то а ра, јер по 
тежи ни и дужи ни тра ја ња, пре ва зи-
ла зи све што сам до тада отпе ва ла“ 
твр ди Гор да на Томић и при се ћа се 
да је пред ста ва била при пре мље на у 
вео ма крат ком пери о ду.

„Ноте смо доби ли у јуну, а пре-
ми је ра је била зака за на за 18. окто-
бар. Пре ма ло вре ме на и за при пре му 
неке епи зод не уло ге, а камо ли такве 
опе ре. Само захва љу ју ћи енту зи ја зму 
мае стре Ане Зора не Бра јо вић, која је 
неу мор но коре пе ти ра ла цело лето 
са соли сти ма, опе ра је била спрем на 
за пре ми је ру. У сећа њу ми је остао и 
вео ма леп рад са реди те љем Дори ћем. 
И поред мно го тру да, нер во зе и жеље 
да се ура ди добра пред ста ва, ужи ва ла 
сам у сва кој отпе ва ној ноти. Рет ко ко 
има при ли ку у живо ту да про жи ви 
суд би ну Ане Болен. Ја сам има ла ту 
сре ћу“, искрена је Гордана Томић. 

Мико јан Без бра ди ца
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Већ више од јед ног и по 
века, тра гич на при-
ча о несрећ ној пари-
ској кур ти за ни Мари 
Дупле си, која је сачу-

ва на од забо ра ва у лику Мар га ри-
те Готје у ауто би о граф ском рома-
ну Алек сан дра Диме Сина „Дама с 
каме ли ја ма“ из 1848. годи не, била 
је инспи ра ци ја мно гим умет ни ци-
ма широм све та. То, сва ка ко, јед но 
од нај по тре сни јих љубав них шти-
ва свих вре ме на, које је кри ти ка 
пре по зна ла као „роман с кљу чем“, 
поста ло је за крат ко вре ме наши-
ро ко позна то у Пари зу, не само 
због мај стор ски доча ра не при че о 
дубо кој љуба ви, стра сти и пожу ди 
дво је мла дих људи, већ и због тога 
што сли ко ви то и реал но при ка зу је 
лице мер је и бестид ност дру штва 
које је огре зло у поро ке и хедо ни-
зам…

Наи ме, заљу бив ши се у чуве ну 
кур ти за ну Мар га ри ту Готје, адво-
кат из углед не поро ди це Арман 
Дивал успе ва да у њој дотак не пре-
о ста ли делић чистог срца и уве ри је 
да љубав може бити без у слов на. За 
раз ли ку од дру гих, број них, мушка-
ра ца, он је искре но воли. Мар га-
ри та узвра ћа љубав и њих дво је, 
ноше ни емо ци ја ма, зајед но беже на 
село. Међу тим, Арма нов ути цај ни 
отац скла па пону ду са њом, како би 
спа сао част поро ди це. Неиз ле чи во 
боле сна Мар га ри та при хва та пону-
ду уз услов да отац, када она умре, 
каже исти ну Арма ну...

Чети ри годи не након обја вљи-
ва ња рома на, почет ком фебру а ра 
1852. годи не, Дими на сен ти мен тал-
на испо вест доби ла је прву драм ску 

адап та ци ју, а пре-
ми је ра је одр жа на 
у пари ском позо-
ри шту „Водвиљ“. 

У међу вре-
ме ну, „Дама с 
каме ли ја ма“, која 
се данас упи су је 
у фун дус опште 
кул ту ре, дожи ве-
ла је диљем све та, 
под тим или дру-
гим нази вом, 27 
филм ских адап та-
ци ја, а ура ђе не су 
и број не драм ске 
постав ке, те неко-
ли ко балет ских 
и јед на опер ска – 
позна та под име-
ном „Тра ви ја та“.

Kада је реч о 
Народ ном позо-
ри шту у Бео гра ду, 
кури о зи тет је да 
је наша Kућа, на 
осно ву одре ђе ног 
бро ја про ве ре них 
инфор ма ци ја, тре-

нут но једи но позо ри ште на све ту 
које на свом репер то а ру изво ди тај 
наслов у три вер зи је - као дра му, 
опе ру и балет. 

Драм ска пред ста ва „Дама с 
каме ли ја ма“ пре ми јер но је изве де-
на 1. окто бра 2013. годи не у режи-
ји Југа Ради во је ви ћа, а у вели ком 
ансам блу уло ге су оства ри ли Мари-
ја Виц ко вић (Мар га ри та Готје), 
Милош Бико вић (Арман Дивал), 
Небој ша Дуга лић (Жорж Дивал), 
Сте ла Ћет ко вић (При данс), 
Kалина Kовачевић (Нанин), Дими-
три је Илић (Вар виљ), Алек сан дар 
Ђури ца (Гастон Рије), Сло бо дан 

Бештић (Гроф де Жире), Миле-
на Ђор ђе вић (Нише та), Лепо-
мир Ивко вић (Густав) и Боја на 
Сте фа но вић (Олим пи ја). 

Пред ста ва је до сада изве-
де на 73 пута. 

Ина че, то је у Народ-
ном позо ри шту сед ма 
драм ска постав ка овог 
дела.

Да је Димин 
роман имао 
о г р о  м а н 
у т и -

цај и на Ђузе па Вер ди ја, гово ри и 
пода так да је слав ни ита ли јан ски 
ком по зи тор, чим је, на сце ни позо-
ри шта „Водвиљ“, погле дао „Даму с 

каме ли ја ма“, одлу-
чио да на осно ву 
те при че напи ше 
музи ку. Вер ди је, по 
соп стве ним речи-
ма, желео нешто 
„јед но став но, дир-
љи во и стра сно“, 
а потом је свом 
д у г о  г о  д и  ш њ е м 
сарад ни ку, Фран че-
ску Мари ји Пја веу, 
пред ло жио да на 
осно ву ње сачи ни 
либре то. 

Вер ди је, 
изме ђу оста лог, 
инси сти рао и да 
дво је глав них про-
та го ни ста Мар га-
ри та Готје и Арман 
Дивал буду „пре кр-
ште ни“ у Вио ле ту 
Вале ри и Алфре да 
Жер мо на. Наслов 
је изве ден из ита-
ли јан ског гла го-

ла „tra vi a re“ што зна чи блу де ти. 
Ина че, Вио ле та себе нази ва тра-
ви ја том – блуд ни цом, моле ћи за 
бож ји опро штај у свој ари ји „Adio 
del pasa to“ (Збо гом про шло сти“), 
у послед њем чину тог ремек-дела 
опер ске умет но сти, пра и зве де ног 
6. мар та 1853. годи не у Теа тру Ла 
Фени че у Вене ци ји.

Ова зах тев на Вер ди је ва опе ра 
вели ке драм ске сна ге, од 6. апри ла 
1921. годи не, када је први пут пре-

ми- ј е р -
н о 
изве-

де на у Народ ном позо ри шту, 
има ла је на истој сце ни још чети-
ри постав ке. Послед ња, у режи-
ји Бори сла ва Попо ви ћа из 1991. 
годи не, има ла је и пре ми јер ну 
обно ву 4. окто бра 2014. годи не, 
коју пот пи су је Ива на Дра гу ти но-
вић Мари чић. 

Под дири гент ском упра вом 
Ане Зора не Бра јо вић насту пи ли 
су Сања Kерк ез (Вио ле та Вале ри), 
Душан Пла зи нић (Алфред Жер-
мон), Вук Зекић (Жорж Жер мон), 
Љуби ца Вра неш (Фло ра Бервоа), 
Татја на Митић (Ани на), Све то 
Kастратовић (Док тор Грен вил), 
Павле Жар ков (Барон Дуфол), 
Игор Матве јев (Гастон), Миха и-
ло Шљи вић (Мар киз), Сло бо дан 
Жив ко вић (Гастон) и Дани ло Сто-
шић (Kомисионарио).

Пред ста ва је до сада оди гра на 
143 пута. 

Од 29. мар та 1993. годи не, када 
је одр жа на свет ска пре ми је ра, на 
редов ном репер то а ру Вели ке сце-
не нала зи се и балет „Дама с каме-
ли ја ма“, у коре о гра фи ји и режи ји 
Лиди је Пили пен ко која је напи са-
ла и либре то пре ма исто и ме ном 
рома ну. 

Музич ку адап та ци ју и нову 
орке стра ци ју овог бале та у два 
чина, пре ма ори ги нал ној Вер ди је-
вој музи ци за „Тра ви ја ту“, ура дио 
је дири гент Ангел Шурев (1932 – 
2004). 

Пили пен ко је сма тра ла да тема 
Дими ног рома на „Дама с каме ли-
ја ма“ заслу жу је и балет ски израз, 
уз музи ку „Тра ви ја те“ која је сви-
ма добро позна та и увек радо слу-
ша на. Шурев је стрикт но пошто-
вао Вер ди је ву пар ти ту ру, тако да, 

сем три сасвим крат ке моду ла ци је, 
у овом цело ве чер њем бале ту, који 
је до сада имао 88 изво ђе ња, нема 
ника квих при ме са. 

На пре ми је ри, глав не уло-
ге су тума чи ли Душка Дра ги-

че вић (Мар га ри та Готје), 
Kонстантин Kостјуков 

(Арман Дивал), Душан 
Симић (Госпо дин 

Дивал), а на пре-
ми јер ној обно-
ви 24. децем бра 
2010. годи не 

Мар га ри та је била Ана Павло вић, 
Арма на Дива ла је доча рао Јован 
Весе ли но вић, а њего вог оца Госпо-
ди на Дива ла – Милан Рус. 

Мико јан Без бра ди ца

„ДАМА С KАМЕЛИЈАМА“ НА СЦЕ НИ НАРОД НОГ ПОЗО РИ ШТА ИЗВО ДИ СЕ У СВА ТРИ ЖАНРА – KАО ДРА МА, ОПЕ РА И БАЛЕТ 

Тра гич на при ча о љуба ви, стра сти и пожу ди
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Бештић (Гроф де Жире), Миле-
на Ђор ђе вић (Нише та), Лепо-
мир Ивко вић (Густав) и Боја на 
Сте фа но вић (Олим пи ја). 

Пред ста ва је до сада изве-
де на 73 пута. 

Ина че, то је у Народ-
ном позо ри шту сед ма 
драм ска постав ка овог 
дела.

Да је Димин 
роман имао 
о г р о  м а н 
у т и -

ми- ј е р -
н о 
изве-

сем три сасвим крат ке моду ла ци је, 
у овом цело ве чер њем бале ту, који 
је до сада имао 88 изво ђе ња, нема 
ника квих при ме са. 

На пре ми је ри, глав не уло-
ге су тума чи ли Душка Дра ги-

че вић (Мар га ри та Готје), 
Kонстантин Kостјуков 

(Арман Дивал), Душан 
Симић (Госпо дин 

Дивал), а на пре-

„ДАМА С KАМЕЛИЈАМА“ НА СЦЕ НИ НАРОД НОГ ПОЗО РИ ШТА ИЗВО ДИ СЕ У СВА ТРИ ЖАНРА – KАО ДРА МА, ОПЕ РА И БАЛЕТ 

Тра гич на при ча о љуба ви, стра сти и пожу ди
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Улога Одете, Белог
лабуда, започела је и,
напослетку, обележи
ла каријеру Јованке
Бјегојевић, постају

ћинеодвојивидеосвакепомислии
свакогсећањанању.Саједванавр
шених двадесет година, колико је
ималакадајојјеповеренаоваулога,
ипослесамогодинудана,откакоје
ступиланасценуНародногпозори
шта, овако смела одлука тадашње
управе, за младу балерину могла је
значити само снажан подстрек и
неописивоважанимпулс,онајветар
улеђа,чијихразмерасвакиуметник,
поприродиствари,постанесвестан
много касније, када схвати, поду
чен искуством сваке врсте, колики
јемораобитиудеооногнеухватљи
вог фактора среће и необјашњивог
сплета околности. . . и да све тако
наклоњеноњемубашинијеморало
бити.

Пратећи давнашњу праксу,
која је подразумевала да Белог и
Црног лабуда тумаче две балерине,
18.децембра1951.године,укорео
графији Нине Кирсанове, на сцену
Народног позоришта у Београду
постављено је Лабудово језеро са
двеЛабудице:ОдетајебилаЈованка

Бјегојевић, Одилија Вера Костић, a
њихов Принц био је Бранко Мар
ковић. Управо је Јованка била и
првабалеринауовојкореографској
поставци,којаје,10.новембра1962.

године, дакле деценију након свог
дебија у улози Одете, објединила
дваЛабудаитумачилаихуоквиру
исте представе, истовремено деби
тујући у улози Црног лабуда Оди
лије,узАндреаПроковског,солисте
лондонске трупе Festival Ballet, као
Принца Зигфрида. Током година,
њени партнери у Лабудовом језеру
билисуиГрадимирХаџиславковић,
Милан Момчиловић, Жарко Пре
бил и Боривоје Младеновић, а као
гости,иПаулВондрак,првакБечке
опере,иДамирНовак,првакБале
та загребачког Хрватског народног
казалишта. Не рачунајући бројна
гостовања, Јованка Бјегојевић је у
ЛабудовомјезеруКирсановенасце
ниНародногпозориштауБеограду
наступилачакседамдесетидвапута,
а потом, у новој поставци Дими
трија Парлића, одиграла је још две
представе,предсамкрајсвојекари
јере.СаНароднимпозориштемјеу
овојулозигостовалаусвимцентри
ма некадашње Југославије, као и у
иностранству: у Атини (1952, 1957.
и1964),ОсакииТокију(1964),Бар
селони, Мадриду, Риму, Берлину,
Лајпцигу(1965)иЛозани(1967).На
основу данас доступних извода из
иностране штампе, њени наступи

суизазивалистајаћеовацијепубли
ке, нескривене и необуздане изразе
одушевљења културне јавности, да
би се, потом, тај ванредно позити
ванутисакпреливаоинацелокупни
доживљајуметничкихдометаБале
та наше националне позоришне
куће.

Лик Лабуда прибавио је Бје
гојевићевој заслужено признање
и безупитно поштовање, које ће
њено име пратити до краја живо

та,несмањеномснагоминеокрње
нимсјајем.Посопственимречима,
Јованка никада у себи није гајила,
нити подстицала, осећај угледања
на Лабудове других балерина. Ако
севећовеулоге,упогледустриктно
постављених кореографских окви

ра,увекиграјунаидентичанначин,
ондајеизазов,већиодсвега,aкојије
Јованкахрабропоставилапредсебе,
био: уткати у свог Лабуда нешто
дубоко своје. Ослушкивала је себе,
спуноповерењаусвојстваралачки
инстинкт,ањенолабуђеобличје је,
током година, добијало на интер
претативној раскоши, сазданој од
најискричавијих финеса и рафини
ранихдетаља.Покретињенихруку
постајали би све нестварнији, оча
равајући у својој лепоти, „рајски“ у
својојетеричностиинадахњујућиу
својојизражајности.Чудесностњене
сценске појаве ни данас не успева
јувербалнодаизразеоникојису,у
некомтренуткусвогаживота,има
литусрећудасенађуупублици,или
да, попут њених колега, Јованкина
извођења прате из кулиса, или са
сцене. Поводом гостовања Лабу
довог језера у Мадриду 1965. годи
не, шпански критичар је написао:
„Звезда вечери била je Јованка Бје
гојевић,балеринасигурнетехникеи
лакихиизражајнихпокрета,којису
изазвали дивљење публике и вели
кеовације.Бјегојевићкајебалерина
високекатегорије.“

Билаиостала.
МиленаЈауковић

ПРИ ЧА О БЕЛОМ И ЦРНОМ ЛАБУ ДУ ЈОВАН КЕ БЈЕ ГО ЈЕ ВИЋ, УОЧИ ОТВА РА ЊА ИЗЛО ЖБЕ О СЛАВ НОЈ УМЕТ НИ ЦИ, 8. ЈУНА 
(18,30) У МУЗЕЈУ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА, УЗ ПРИСУСТВО ПУБЛИКЕ

Балеринасигурнетехникеиизражајнихпокрета

Музеј Народ ног позо
ри шта у Бео гра ду 

почео је с радом 28. апри
ла. „Једин стве ни сјај 
балет ске зве зде“, аутор ке 
Миле не Јау ко вић, је тре
ћа изло жба нашег Музе ја 
у овој сезо ни. Дизајн изло
жбе и ката ло га ура ди ла је 
Јеле на Рат ко вић. 

Велика ми је част што
самдобитниковепре
стижненаградеизраз
лога што се додељује
за целокупни допри

носкултуриизадосадашњаоства
рења. Желео бих да се захвалим
жиријуначелусапредседницомдр
Вером Обрадовић, редовном про
фесорком Факултета уметности у
KосовскојМитровициичлановима,
кореографкињи, мр Нели Антоно
вић и Милану Русу, прваку Балета
Народног позоришта у Београду.
Веомамиједрагоштосамсенашао
удруштвутакозначајнихуметника,
којисупременедобилиовунагра
ду – Kонстантина Kостјукова, Ане
Павловић,БојанеЖегарац…

Овако у интервјуу за Позори
шне новине говори солиста Балета
НародногпозориштаИгорПастор,
овогодишњи добитник Награде
Терпсихора коју већ девет година,
поводом29.априлаСветскогдана
игре,додељујеУдружењепрофеси
оналних балетских играча, корео
графа и балетских педагога Срби
је. Престижно признање још није
уручено нашем саговорнику, због
ситуације у вези са вирусом коро
на, а тачан датум биће саопштен
накнадно.

zz Токомz досаzдаzшњеz кариzјеzре,z
освоzјиzлиz стеz иz друzгаz знаzчајzнаz
приzзнаzња.z Међуz њимаz сеz сва
каzкоz издваzјаzјуz Награzдаz Радо
мир ВучићzиzНаграzдаzНата ша 
Бошко вићzкојуzстеzуzвеоzмаzкрат
комzвреzменzскомzпериzоzдуzдоби
лиzдваzпутаz–z2015.zзаzнасловzнуz
улоzгуzуzбалеzтуzСли ка Дори ја на 
Гре јаz иz двеz годиzнеz касниzјеz заz
ролуzБазиzлаzуzДон Kихоту…
Сваки уметник који воли сво

ју професију и посвети јој свој
живот, негде се нада и очекује да
буде награђен за свој рад и за ту
пожртвованост. Награде су велики
мотив,ветарулеђазабудућаства
рањаиостварења,алимојанајвећа
животнанаградаимотивацијаиза
убудуће јесте наша публика и њен
искрени аплауз. За то живи сваки
уметник.

zz Kаоz играчz интерzпреzтиzраzтеz
целоzкупzниz реперzтоzарz одz кла
сичzног,zнеоzклаzсичzногzдоzсавре
меzногz балеzта.z Kојаz улоzгаz васz јеz
најzвиzшеzобоzгаzтиzлаzуzпроzфеzси
оzналzномzсмиzслу?
Моје тренутно интересовање

су класичне представе, пошто сма
трам да класичан репертоар треба
дасеизводикадајебалетскииграч

унајвећојснази.Свепредставезаи
ставолимдаинтерпретирам.Свака
представа и улога је изазов друга
чијег карактера. Мени су посебно
занимљиве оне које нису мог пер
соналитета,кадаморамдасавладам
нештоштомијестрано.Представа
укојојсамсенајвишепронашао,а
која јенајприближнијамомкарак
теру,јестеДонKихотиулогаБази
ла.Тојеразиграна,веселапредста
васапунотехничкихикарактерно
глумачких деоница. Са професио
налне стране, представа која ме је
одвеланаследећистепеникумојој
каријеријестеЛабудовојезероукоре
ографији Kонстантина Kостјукова,
премијерно изведена крајем про
шле сезоне. Велики изазов је био
савладати глумачке, техничке и
партнерске деонице, али, такође, и
испољитиемоцијеидрамскедеони
цеузпревеликепартнерскезахтеве.

zz Заz сваzкогz балетzскогz уметzни
каzвеоzмаzјеzважноzдаzувекzбудеz
уz одличzнојz физичzкојz форzмиz
којаz сеz постиzжеz скоzроz сваzко
дневzнимzнапорzнимzвежбаzњем,z
разнимz одриzцаzњиzма,z сцен
скимzнастуzпиzма...zKакоzстеzсе,zуz
томzсмиzслу,zснаzлаzзиzлиzуzскоzроz
двоzмеzсечzнојz изоzлаzциzјиz намет

нуzтојz збогz панzдеzмиzјеz вируzсаz
короzна?
Свенасјезадесилатанепријат

наинеочекиванаситуација.Балет
скапрофесијајевеомакратка,зато
сеитрудимодасвакодневнодопри
несемонајвишештоможемосвојој
каријери.Сценајесвакомуметнику
друга кућа, а без играња представа
осећамосепразнима.Надамседаће
сесвеовобрзозавршитиидаћемо
севратитинашојстаројинормалној
свакодневници.

zz Осимz уz матичzномz теаzтруz гдеz
интерzпреzтиzраzтеz низz знаzчајzнихz
улоzга,zнастуzпаzте,zкаоzгост,zиzнаz
друzгимzсцеzнаzмаzуzземљиzиzреги
оzну.zKакваzвамzискуzстваzдоноzсеz
тиzнастуzпи?
Доносе ми нова познанства,

дружења, прелеп рад са професио
налнимиграчима,откривањенових
техника,интерпретацијаипартнер
ских сарадњи, сазнање како функ
ционишу друге позоришне куће...
Свакогостовање јеновистпенику
мојој каријери. Трудим се да при
мениминаучимштовишемогуиз
сарадњесадругимпозориштима.

zz Kадzсмоzвећzкодzсарадzње,zпро
шлеz годиzне,z билиz стеz једанz одz

четвоzроz балетzскихz уметzниzкаz
изz Народzногz позоzриzшта,z којиz
суzиграzлиzуzбалеzтуzСерzгеzјаzПро
коzфјеzваz Ромео и Јули ја,z пре
миzјерzноz извеzдеzномz уz чувеzнојz
веронzскојz Ареzни,z саz најzвеzћомz
звеzздомzсветzскогzбалеzтаzСерzге
јомz Полуzњиzномz иz прваzкиzњомz
KраљевскогzбалеzтаzизzЛонzдоzнаz
АлиzномzKоџокаруzуzнасловzнимz
улоzгаzма.zKаквеzутиzскеzносиzтеzсаz
тогzнастуzпа?
Билајечастстајатирамеузраме

сатаквимуметником.Свакиумет
никбисеосећаопочаствованимда
добијепозиводтаковеликогумет
ника,балетскезвездесветскогрено
меа. Припреме су биле напорне и
дуготрајне,алисвејетоималосми
сла, јер смо награђени овацијама у
препунојарени.

М.Безбрадица

ИНТЕР ВЈУ | ИГОР ПАСТОР, ДОБИТНИK НАГРА ДЕ „ТЕРП СИ ХО РА”

Живимзаискрениаплаузпублике
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МОЖЕТЕ НАС ПРАТИТИ СВАКОГА ДАНА У 21.00 САТ
ОНЛАЈН ПРЕКО НАШЕГ YOUTUBE КАНАЛА

30.05. ЖИВОТ ЈЕ САН
             драма Педра Калдерона
31.05. КОПЕЛИЈА
             балет Леа Делиба 
01.06. IN HOC SIGNO
             опера на музику дон Марка Фризине 
02.06. КАЊОШ МАЦЕДОНОВИЋ
             драма Виде Огњеновић
03.06. КАРМЕН
             опера Жоржа Бизеа 
04.06. ПИГМАЛИОН
             комедија Џорџа Бернарда Шоа, 
             реприза на захтев публике 
05.06. ЗАГОНЕТНЕ ВАРИЈАЦИЈЕ

   драма Ериха Емануела Шмита
06.06. ТОСКА
             опера Ђакома Пучинија
07.06. ЖЕНЕ У Д МОЛУ
             балет, кореограф Раду Поклитару 
08.06. ЦАР ЕДИП
             трагедија Софокла 
09.06. ТРАВИЈАТА
             опера Ђузепеа Вердија
10.06. РОДОЉУПЦИ
             комедија Јована Стерије Поповића 
11.06. ЛАБУДОВО ЈЕЗЕРО
             балет П. И. Чајковског
12.06. ОЖАЛОШЋЕНА ПОРОДИЦА
             комедија Бранислава Нушића 
13.06. ФИГАРОВА ЖЕНИДБА
             опера В. А. Моцарта

НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ У БЕОГРАДУ СЕ 
ОТВАРА КА ПУБЛИЦИ:

08.06. ИЗЛОЖБА О ПРИМАБАЛЕРИНИ ЈОВАНКИ 
БЈЕГОЈЕВИЋ „Јединствени сјај балетске звезде“, 

ауторке Милене Јауковић (Музеј Народног позоришта)

09.07. МУЗИЧКО СЦЕНСКО ДЕЛО 
"СВЕТЛОСТ" (стадион „Ташмајдан“)

10.07. ПРЕДСТАВА „БЕЛА КАФА“
Александра Поповића у режији Милана Нешковића 

(стадион „Ташмајдан“)

Напомена: улазнице за музичко сценско дело 
"Светлост" и „Белу кафу“, од 1. јуна, могу да се купе на 

билетарници Народног позоришта, а на дан извођења, 
биће у продаји и на благајни стадиона „Ташмајдан“.  

НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ У БЕОГРАДУ
НАРОДНО позориште у Београду 

наставља са радом, после тромесечне 
паузе изазване епидемијим вируса 
КОВИД-19.

У току је наставак проба драмске 
представе „Васа Железнова“ Макси-
ма Горког, у режији Златка Свибена, 
Опера је започела са индивидуалним 
пробама солиста и корепетитора, 
Балет са индивидуалним вежбама, а 
у припреми је и коцерт који ће бити 
одржан 9. јула на Београдској летњој 
сцени – позориште на Ташмајдану.

Благајна Народног позоришта ће 
почети са радом у понедељак, 1. јуна 
2020. године у терминима у којима је 
и до сада радила, пре подне од 11-15 
часова и поподе од 17-20 часова.

Купљене улазнице које нису искори-
шћене, моћи ће да се рефундирају на 
више начина: 
Једна купљена улазница пре пандемије, 

моћи ће да се замени за две улазнице 
за представе које ће бити приказане на 
Београдској летњој сцени – Позоришту 
на Ташмајдану, (9. јула Музичко сцен-
ско дело СВЕТЛОСТ, у коме ће насту-
пити солисти Опере и Балета Народног 
позоришта, 10. јула 2020. године, пред-
става БЕЛА КАФА Алексадра Поповића, 
у режији Милана Нешковића).

Улазнице ће моћи да се искористе 
за представе Народног позоришта ко-
је ће бити на репертоару у наредном 
периоду;

Улазнице ће моћи и да се новчано 
рефундирају;

На отвореној летњој сцени у 
Суботици, 14. јула 2020. године биће 
приказана представа БАЛКАНСКИ 
ШПИЈУН Душана Ковачевића, у 
режији Тање Мандић Ригонат.

Велико нам је задовољство што је 
дошао тренутак ЗА НОВИ ПОЧЕТАК

ЗА НОВИ ПОЧЕТАК

30.05  ЖИВОТ ЈЕ САН / драма Педра Калдерона
31.05 КОПЕЛИЈА / балет Леа Делиба
01.06 IN HOC SIGNO / опера на музику дон Марка Фризине
02.06 КАЊОШ МАЦЕДОНОВИЋ / драма Виде Огњеновић
03.06 КАРМЕН / опера Жоржа Бизеа
04.06 ПИГМАЛИОН /  комедија Џорџа Бернарда Шоа, реприза на 

захтев публике
05.06 ЗАГОНЕТНЕ ВАРИЈАЦИЈЕ / драма Ериха Емануела Шмита
06.06 ТОСКА / опера Ђакома Пучинија
07.06 ЖЕНЕ У Д МОЛУ / балет, кореограф Раду Поклитару
08.06 ЦАР ЕДИП / трагедија Софокле
09.06 ТРАВИЈАТА / опера Ђузепеа Вердија
10.06 РОДОЉУПЦИ / комедија Јована Стерије Поповића
11.06 ЛАБУДОВО ЈЕЗЕРО / балет П. И. Чајковског
12.06 ОЖАЛОШЋЕНА ПОРОДИЦА / комедија Бранислава Нушића
13.06 ФИГАРОВА ЖЕНИДБА / опера В. А. Моцарта

НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ У БЕОГРАДУ
НАРОДНО позориште у Београду 

наставља са радом, после тромесечне 
паузе изазване епидемијим вируса 
КОВИД-19.

У току је наставак проба драмске 
представе „Васа Железнова“ Макси-
ма Горког, у режији Златка Свибена, 
Опера је започела са индивидуалним 
пробама солиста и корепетитора, 
Балет са индивидуалним вежбама, а 
у припреми је и коцерт који ће бити 
одржан 9. јула на Београдској летњој 
сцени – позориште на Ташмајдану.

Благајна Народног позоришта ће 
почети са радом у понедељак, 1. јуна 
2020. године у терминима у којима је 
и до сада радила, пре подне од 11-15 
часова и поподе од 17-20 часова.

Купљене улазнице које нису искори-
шћене, моћи ће да се рефундирају на 
више начина: 
Једна купљена улазница пре пандемије, 

моћи ће да се замени за две улазнице 
за представе које ће бити приказане на 
Београдској летњој сцени – Позоришту 
на Ташмајдану, (9. јула Музичко сцен-
ско дело СВЕТЛОСТ, у коме ће насту-
пити солисти Опере и Балета Народног 
позоришта, 10. јула 2020. године, пред-
става БЕЛА КАФА Алексадра Поповића, 
у режији Милана Нешковића).

Улазнице ће моћи да се искористе 
за представе Народног позоришта ко-
је ће бити на репертоару у наредном 
периоду;

Улазнице ће моћи и да се новчано 
рефундирају;

На отвореној летњој сцени у 
Суботици, 14. јула 2020. године биће 
приказана представа БАЛКАНСКИ 
ШПИЈУН Душана Ковачевића, у 
режији Тање Мандић Ригонат.

Велико нам је задовољство што је 
дошао тренутак ЗА НОВИ ПОЧЕТАК

ЗА НОВИ ПОЧЕТАК

30.05  ЖИВОТ ЈЕ САН / драма Педра Калдерона
31.05 КОПЕЛИЈА / балет Леа Делиба
01.06 IN HOC SIGNO / опера на музику дон Марка Фризине
02.06 КАЊОШ МАЦЕДОНОВИЋ / драма Виде Огњеновић
03.06 КАРМЕН / опера Жоржа Бизеа
04.06 ПИГМАЛИОН /  комедија Џорџа Бернарда Шоа, реприза на 

захтев публике
05.06 ЗАГОНЕТНЕ ВАРИЈАЦИЈЕ / драма Ериха Емануела Шмита
06.06 ТОСКА / опера Ђакома Пучинија
07.06 ЖЕНЕ У Д МОЛУ / балет, кореограф Раду Поклитару
08.06 ЦАР ЕДИП / трагедија Софоклa
09.06 ТРАВИЈАТА / опера Ђузепеа Вердија
10.06 РОДОЉУПЦИ / комедија Јована Стерије Поповића
11.06 ЛАБУДОВО ЈЕЗЕРО / балет П. И. Чајковског
12.06 ОЖАЛОШЋЕНА ПОРОДИЦА / комедија Бранислава Нушића
13.06 ФИГАРОВА ЖЕНИДБА / опера В. А. Моцарта
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