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ИЗДАЈЕ НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ У БЕОГРАДУ

ЧУВЕНА БАЛЕТСКА ЗВЕЗДА И
НАЈВЕЋИ ИГРАЧ
ДАНАШЊИЦЕ
СЕРГЕЈ ПОЛУЊИН
СИНОЋ ПОНОВО НАСТУПИО У
НАРОДНОМ ПОЗОРИШТУ

(опширније на шестој страни)

Поглед пром ат рач а мења све

У

част публике која
се враћа у театар,
уметници Народног
позоришта
изве
ли су 29. августа, на
балкону и испред главног улаза
у зграду, спектакуларни програм
поводом почетка 152. сезоне, уз
поштовање свих мера заштите које
прописује Кризни штаб у вези са
епидемијом вируса Ковид 19.
У величанственој атмосфери,
пред одушевљеним гледаоцима
окупљеним на платоу испред позо
ришта и Тргу Републике, насту
пили су чланови сва три ансамбла
Народног позоришта и гости.
Разноврстан, брижљиво ода
бран програм у славу позоришта,
под називом „Поново заједно“ Поглед проматрача мења све“, као
поклон Београђанима и гостима
српске престонице, а који је обје
динио драму, оперу, балет и џез,
отворен је Увертиром из најпозна
тије опере Жоржа Бизеа „Кармен“.

Током шездесетак минута,
публика је уживала и у балетском
програму (кореограф Дејан Кола
ров), као и популарним аријама
и дуетима из разноврсног опуса
највећих светских композитора
(Камиј Сен-Санс, Пучини, Двор
жак...), чула се и једна од најпопу
ларнијих италијанских канцона „О
соле мио“, читани су текстови из
веома богатог историјата Народ
ног позоришта, слушали су се неки

од познатих џез стандарда...
На крају, вишеминутним
снажним аплаузом, поздравље
ни су сви учесници овог спекта
кла - првакиња Драме Радмила
Живковић, глумица Сузана Лукић,
млади глумци Богдан Богдановић
и Немања Стаматовић (сарадни
ци Народног позоришта), прваци
Опере мецосопран Јадранка Јова
новић и тенор Јанко Синадиновић,
млада сарадница Народног позо

ришта сопран Евгенија Јеремић,
корепетитор Срђан Јараковић,
виолончелисткиња Ирина Скори
кова, солисткиње Балета Милица
Јевић Дрндаревић, Силвија Џуња,
Ана Иванчевић, Татјана Татић,
Теодора Спасић, Олга Олћан и
Љупка Стаменовски, као и спе
цијални гости - џез певачица која
тренутно живи и ради у Њујорку
Софија Кнежевић и музичар Елиот
Лејсон, такође из Њујорка.
Током трајања концерта, сао
браћај је функционисао све време, а
било је веома интересантно видети
и многе суграђане који су излази
ли из тролејбуса и прикључивали
се догађају, јер, руку на срцу, заиста
нико није могао да остане равно
душан гледајући овај величанствен
наступ врхунских уметника.
Комплетан спектакл преношен
је уживо путем стриминга на сајту и
YouTube каналу Народног позори
шта у Београду.
М.Б.

Упркос свему,
удахним о
уметност!
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НА ВЕЛИК ОЈ СЦЕН И ПРЕМ ИЈ ЕРН О ИЗВЕД ЕН А ПРЕДС ТАВ А „ВАСА ЖЕЛЕЗ НОВ А И ДРУГ И“, ПО ДЕЛИМ А МАКС ИМ А
ГОРК ОГ, У АДАПТАЦ ИЈ И И РЕЖИЈ И ГОСТА ИЗ ЗАГРЕБА ЗЛАТК А СВИБ ЕН А

Вишеминутни бурни аплаузи и узвици „браво“

П

ремијера
пред
ставе „Васа Желе
знова и други“, по
делима Максима
Горког, у адапта
цији и режији госта из Хрватске
Златка Свибена, са чак 20 умет
ника на сцени – 18 глумаца и дво
је балетских играча, одржана је 9.
септембра,
Први премијерни наслов у 152.
сезони Народног позоришта у Бео
граду одигран је на Великој сцени
уз физичку дистанцу у гледалишту,
у складу са свим епидемиолошким
мерама и препорукама за спреча
вање и сузбијање заразне болести
COVID-19.
Публика је са великом пажњом
пратила ову драму чију основу
чини друга верзија „Васе Железно
ве“ Максима Горког из 1935. годи
не, а адаптација садржи и драмати
зоване делове из његовог романа
„Дело Артамонових“, призоре и
нека лица из прве верзије „Васе
Железнове“ (Мати), међуигру и
лица из „Песме о Соколу“ и епи
лог, такође, према роману Горког
- „Фома Гордејев“.
Представа прати судбину жене
која је мати, а коју су животне
околности натерале да буде отац
породице. Почиње причом о
њеном деди, који је оснивач пред
узећа и чији карактер она наслеђу
је, а завршава се причом о њеном
унуку у коме Васа пред своју смрт
једино види светлу звезду да оно
што је радила има смисла због
његовог постојања.
После нешто више од два сата
веома надахнуте игре, гледаоци су
вишеминутним бурним аплаузом
и узвицима „браво“ поздрави
ли глумачку екипу коју је у улози

насловне јунакиње Васе, власнице
бродарског предузећа, којој воља
за моћ уништава живот, тумачи
ла првакиња Драме Љиљана Бла
гојевић.
У великом глумачком ансам
блу улоге су остварили и Петар
Божовић, Рада Ђуричин, Небојша
Kундачина, Гојко Балетић, Соња
Kолачарић, Бојана Стефановић,
Сузана Лукић, Бранислав Томаше
вић, Бојан Kривокапић, Радован
Миљанић, Вања Милачић, Зора
на Бећић, Бојана Бамбић, Немања
Стаматовић, Богдан Богдановић,
Лука Павловић и дечак Гаврило
Иванковић.
У представи су учествовали и
балетски играчи Маја Стојаков и
Милош Живановић.
У ауторској екипи су и Сла
венка Миловановић (драматур
шкиња), Миодраг Табачки (сцено
граф), Ана Kрстајић и Јана Ранчић
(композиторке), Kатарина Грчић
(костимографкиња),
Љиљана
Мркић Поповић (сценски говор),
Соња Вукићевић (кореограф/
сценски покрет) и Светлана Волиц
(aутор видео материјала).
Сарадници на представи су
Милорад Јовановић (извршни
продуцент), Јелена Ристељић
(асистент редитеља), Јасна Сара
мандић (асистент сценографа),
Александра Пецић (асистент
костимографа), Петар Антоно
вић (видео пројекције), Немања
Константиновић (продуцент у
Драми), Саша Танасковић и Сања
Угринић Мимица (инспицијенти)
и Даница Стевановић и Марија
Недељков (суфлери).

Kритичарка „Вечер
њих Новости” Драгана
Бошковић оценила је да
„Васу Борисовну Љиља
на Благојевић убедљиво

ве” највреднији призори из поро
дичног живота - однос између
прагматичне и оловно чврсте Васе
(Љиљана Благојевић), и непри
хватљиво варљивог мужа Сергеја

игра као команданта над капита
лом и животима свих око ње, од
којих је блиска породица највећа
жртва неиспуњивих идеала - да их
клонира по свом лику и формати
ра их васпитањем да буду лоза, коју
је и сама наставила”.
„Гвоздена жена ће се сломити,
као трска, од сопствене амбиције.

Железнова (Петар Божовић), као
и чеховљевске сцене из свакоднев
нице.
„Радња је натопљена чемером
који се покушава ублажити алко
холизмом, што драмски наро
чито упечатљиво износи Соња
Kолачарић, у улози Наталије,
Васине старије ћерке. Сведених, а
изражајних емоција, она
снажно приказује трагич
ност безнадежно уткану у
месо ове породице. У јед
ној од сугестивнијих сцена,
Наталија неумољиво, чвр
сто каже да не жели да рађа
децу, како не би наставља
ла нит несрећа, откривају
ћи суштину њеног безнађа.
Сузана Лукић, као мла
ђа Васина ћерка Људми
ла, још увек има трагова
живота у себи, као и њихов
ујак Прохор Храпов (Небојша
Kундачина), вицкасти забављач и
заводник, ослобођен брачних око
ва, и у сталној јурњави за сукња
ма, између осталих служавке Лизе
(Бојана Бамбић). Иван Ђорђевић
такође је убедљив у представљању
Васиног сина Павела, шепавог и
наказног, сликовити одраз наго
миланих наказности у породици“,
истакла је Ана Тасић и указала да је
режија Златка Свибена „истовре
мено епска и поетска, амбициозна,
визуелно заводљива и делотворно
мултимедијална“.
Прва реприза одржана je дан
касније (10.09.), а до краја ovog
месеца, комад ће бити на репер
тоару и прекосутра, 28. септембра.
М. Безбрадица

Декаденција најближих (разврат
мужа, алкохолизам и бонвиван
ство брата, хендикеп сина, карак
терна слабост кћери...), мисију ће
учинити немогућном, али, Васа ће,
корупцијом и неделима, подила
жењем и манипулацијом, до кра
ја водити тај породични брод у
катастрофу. Све је ово видљиво у
јаркој игри Љиљане Благојевић”...
нагласила је, између осталог, Дра
гана Бошковић која је похвалила и
глумачке креације Сузане Лукић,
као и ”изразите и истините“
наступе Петра Божовића, Небој
ше Kундачине, Соње Kолачарић и
Бојане Стефановић.
Њена колегиница из „Поли
тике“ Ана Тасић сматра да су у
сценском читању „Васе Железно
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ПРИМ АДОН А МИЛК А СТОЈАН ОВ ИЋ ОТВОР ИЛ А ПРОДАВНИЦУ СУВЕН ИРА НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА У БЕОГРАДУ

Успомене које нас чине радосним

П

родавница суве
нира која ће
радити у оквиру
Народног позо
ришта, отворена
је 9. септембра на дан премије
ре драме Максима Горког „Васа
Железнова и други“, у режији

Златка Свибена.
Сувенирницу је, уз кратак,
пригодан говор и пресецањем
црвене траке, отворила наша
прослављена оперска звезда и
доајен Народног позоришта у
Београду – примадона Милка
Стојановић.

„Овакви догађаји, у време
корона вируса, који је заробио
наше животе имају велики значај
јер афирмишу живот. Овај про
стор је као улазак у неки сан, у
неко непролазно време које прича
своје успомене и нуди нам много
тога што може да нас учини радо

сним. Сигурна сам да ће свако од
нас пожелети по неку ситницу из
ове просторије, јер у њој као да је
скривена душа Народног позо
ришта које сви волимо. Захвална
сам управници Ивани Вујић, која
свим срцем воли своје позори
ште и своје уметнике, што ме је

позвала да, како се то каже, отво
рим, овај догађај. То је за мене
част и радост, а надам се да ћете и
ви уживати. Отворено је”, казала
је, уз свој препознатљиви, леп и
пријатан, широки осмех, госпо
ђа Стојановић коју с у присутни
поздравили снажним аплаузом.
У Сувенирници, (која се нала
зи са леве стране од главног улаза
у зграду, прекопута билетарнице)
моћи ће да се купе стручне књи
ге, сувенири, публикације, као и
све што негује и чува традицију
позоришне уметности и домаће
културне баштине.
М.Б.

ОДРЖ АН А ПРВА ПРЕДС ТАВ А У АМБИЈ ЕНТАЛН ОМ ПРОС ТОР У СЦЕН Е „РАДИОН ИЦ А“ НА ГУНД УЛ ИЋ ЕВ ОМ ВЕНЦУ 50

Отворена четврта сцена Народног
позоришта „Двориште“

У

дворишту сликар
нице
Народног
позоришта на Гун
дулићевом венцу,
15. септембра одр
жана је прва представа на отво
реној сцени „Радионица“.
Најпознатију Бизеову оперу у
модерној верзији „Кармен, једна

трагедија“, Народно позориште
је остварило у сарадњи са „Роси
фестом“ а поводом обележавања
Европског дана јеврејске култу
ре. Представу је режирала Ана
Григоровић, диригент је био Сте
фан Зекић.
Наступ и
ли су Ната
ша
Рашић
(Kармен),
Марко Жив
ковић (Хозе),
Вук
Зекић
(Ескам иљ о),
Евгенија Јере
мић (Микае
ла), Немања
Стам ат ов ић
(ЛиласПастја),
Ђорђе Жива
дин
 о в и ћ
Гргур (Гарси
ја) и Павле Жарков (Зунига).
Сценографију је урадила
Дуња Kостић, костиме Ивана
Ивић, а кореографију Тамара
Пјевић.
У представи су учествова

ли чланови Оркестра Народног
позоришта.
„Kармен, једна трагедија“
показује правац у којем се опе
ра развија, постављајући пред
публику дело значајно измење
но, а да није изгубило ништа од

своје препознатљивости и аутен
тичности.
У фокус је стављено социјал
но питање живота Рома и мигра
ната у систему европских земаља,
које се, у склопу мигрантске кри

зе 2015-2019. годи
не, суочавају са раз
личитим облицима
д и с к р и м и н а ц и ј е .
Слобода о којој пева
Kармен, прва опер
ска ромска хероина,
иста је слобода коју
потражују угрожене социјалне
групе – на право кретања, на пра
во рада и напослетку на право
слободне љубави.
Публика је уживала у овој пре
дивној опери под ведрим небом.

Сва места су била попуњена, а
гледаоци су се придржавали свих
мера заштите које прописује Кри
зни штаб.
На тај начин, наша Кућа је (уз
Велику сцену, Сцену „Раша Плао
вић“ и Сцену „Радионица“) добила
и своју четврту сцену - „Двориште“.
Народно позориште у будућ
ности планира да у овом необич
ном простору приказује предста
ве и остварује нове нтересантне
пројекте.
Р.П.Н.
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НА ВЕЛИKОЈ
СЦЕНИ ОДРЖАН
СОЛИСТИЧKИ
KОНЦЕРТ
СОФИЈЕ KНЕЖЕВИЋ

Н

ародно позориште у Бео
граду је својој публици и
љубитељима џез музике прире
дило гостовање светски познате
џез певачице, Српкиње, Софије
Kнежевић, која живи и ради у Њујорку. Изузетном интерпрета
цијом у пратњи увежбаног џез квартета Kнежевић је оправдала
најаву концерта као прворазредног музичког догађаја. Публика
је имала прилику да чује песме са актуелног албума “Sofijazz” који
је тренутно у селекцији за Греми награду, а уживала је и у ритмо
вима боса нове, у класичном америчком џезу, као и у изузетним
обрадама севдалинке “Сејдефу мајка буђаше” или меланхоличне
дечије песме „Kиша пада, трава расте…” Kонцерту је присуство
вала и премијерка Републике Србије Ана Брнабић.
Р.П.Н.

ИНТЕРВ ЈУ | БОЈАН ЂОРЂ ЕВ, РЕДИТ ЕЉ ПРЕДС ТАВ Е „О

Да би постао човек ом, м
прво мора да постан е

∙ Народно позориште пружило шансу младим
наступе у новим пројектима

да прво постане жена да би постао
човеком. Да одрасте, да се тран
сформише, да се одрекне привиле
гија класе, да измиче класификаци
ји времена, обичаја, рода и да живи
живот.

ОДРЖАН ГАЛА КОНЦЕРТ СОЛИСТА И
ОРКЕСТРА НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА

Г

ала концертом солиста
и Оркестра, одржаним
20. септембра на Великој
сцени, отворена је оперска
сезона Народног позори
шта у Београду. Kонцерт
је започет познатом духов
ном композицијом Сте
вана Стојановића Мокрањца „Тебе појем“, а настављен попу
ларним аријама и дуетима из опера „Фигарова женидба“, „Дон
Kарлос“, „Ла Вали“, „Отело“, „Арлезијанка“, „Бал под маскама“,
„Боеми“, „Самсон и Далила“, „Дон Ђовани“, „Андре Шеније“,
„Kавалерија рустикана“, „Атила“ и „Аида“. Током двочасов
ног спектакла, одржаног уз поштовање свих мера заштите које
прописује Kризни штаб у вези са епидемијом вируса Kовид 19,
изведен је и Интермецо из Маскањијеве „Kавалерије рустикане“,
као и Увертира из опере Ђузепеа Вердија „Моћ судбине“. Под
диригентском управом Ане Зоране Брајовић, која је осмислила
и концепт концерта, наступили су Владимир Андрић, Драгољуб
Бајић, Владимир Андрић, Љубица Вранеш, Александра Ста
менковић, Миодраг Д. Јовановић, Дејан Максимовић, Јасмина
Трумбеташ Петровић, Јадранка Јовановић и Драгутин Матић.
Kонцертмајстор је била Едит Македонска, сценографију је ура
дила Јасна Сарамандић, а костиме Kатарина Грчић Николић.
Опера ће 30. септембра (20,00) одржати још један гала концерт
са другачијим програмом и учесницима. Три дана раније, 27. 09.
на Великој сцени биће одржан и концерт Хора Опере.
Р.П.Н.

САРАДЊА НАРОДНОГ
ПОЗОРИШТА У БЕОГРАДУ
СА KОМПAНИЈОМ ЈАНА
ФАБРА „ТРАБЛЕЈН“

K

омпанија Јана Фабра „Траблејн“ из
Антверпена покренула је почетком
лета на свом Јутјуб каналу пројекат јавних
читања „Ноћног писца“ у којем учествују
међународни глумци са којима је сарађи
вао тај свестрани белгијски уметник светског гласа. Пројекат,
који се одржава под паролом „The Corona readings“, настао је
са циљем да публика поново, макар на виртуелан начин, осети
чаролију позоришта од којих су многа, широм света, затворе
на и даље због пандемија корона вируса. Снимци у трајању
од неколико минута, објављују се једном недељно, а у оквиру
овог пројекта учествује првак Драме Народног позоришта у
Београду Слободан Бештић. Подсећања ради, перформатив
но извођење „Ноћног писца”, по тексту, у сценографији и
режији Јана Фабра, који је једину улогу поверио маестралном
Слободану Бештићу, премијерно је одиграно 22. фебруара ове
године на Сцени „Раша Плаовић”.
Р.П.Н.

О

рландо је познат
као најдуже љубав
но писмо на све
ту – упућено Вити
Саквил Вест ари
стократкињи и песникињи која је
послужила Вирџнији Вулф за обли
ковање овог чудесног хероја који
након двеста година живота постаје
хероин
 а и након још триста годи
на у својој тридесет и петој конач
но успева и да објави свој рукопис
поеме „Храст“, на датум објављива
ња самог романа. Kњига је писана
из позиције свезнајућег бестелесног
приповедача, правих дијалога гото
во да и нема и то је тежак задатак
за драматизацију. Тања Шљивар је
задржала тај тон љубавног писма
/ говора заљубљеног/е па се и сама
драматизација састоји из покушаја
свих ликова који су на овај или онај
начин заљубљени у Орланда да га/
је опишу, да ишчитају – уз помоћ
писама, астрологије, тарота, пасуља,
шоље чаја и длана, и испричају ту
немогућу биографију.
Овако нас, у интервјуу за „Позо
ришне новине” у причу о Орланду,
односно истоим
 еној представи уво
ди Бојан Ђорђев у чијој ће режи
ји (драматизација Тања Шљивар)
премијерно бити изведена 10. и 11.
новембра (две премијере) на Сцени
„Раша Плаовић”.
Наш саговорник, који први пут
режира у Народном позоришту,
наводи, као куриозитет, да је већина
сцена „заиста писана за глумце који
су у подели”.
„Епилог романа и драматизаци
је пише Горан Ферчец, загребачки
писац у чијем последњем монологу
коначно и Орландо добија глас. Тај
прелазак из једног пола у други, из
једног родног идентитета у други
ми у представи откључавамо једно
ставном тврдњом – мушкарац мора

z Овим романом, Вирџинија
Вулф заступа став према којем
је андрогино стање, заправо,
најприродније стање лично
сти. Да ли је у вези са тим и ваш
став идентичан као и њен, упр
кос чињеници што је од њего
вог настанка прошло више од
девет деценија?
Вирџинија Вулф сасвим профет
ски пише о друштвеној условљено
сти родних улога. Њихова оштра
раздвојеност је темељ западног дру
штва и уједно и извор многих неви
дљивих и неких сасвим видљивих
опресија и угњетавања. То се наравно
не односи само на трансродне особе
– већ и на сваког мушкарца и жену
који кроз цео свој живот и одраста
ње константно учествују у такмиче
њу показивања и доказивања своје

О

сим младих уметника
Иве Милановић и
Драгана Секулића, у подели
су и Александра Николић,
Сена Ђоровић, Вања Ејдус,
Калина Ковачевић, Нико
ла Вујовић, Павле Јеринић,
Милош Ђорђевић и Зоран
Ћосић. Ауторски тим
представе чине и Синиша
Илић (сценограф), Маја
Мирковић (костимограф
киња), Лука Папић (ком
позитор), Чарни Ђерић
(сценски покрет) и Дијана
Маројевић (сценски говор).
мушкости и женскости, и то међу
свим сексуалним опредељењима.
Дрскост Вирџиније Вулф да 1928. за
свог главног јунака узме некога ко
на најприроднији начин без мно
го муке се, само у једном тренутку у
свом животу, пробуди као идентич
на особа али супротног пола, и тако у
трену изгуби све привилегије и лако
ће уз помоћ којих је пролазила кроз
живот, заиста приказује друштво као
полицајца. А наша представа се пита
колико је данашње друштво блиско
концепту полиције.
z Орландо, са својим андроги
ним изгледом, у себи спаја оба

пола, истовремено је и завод
ник и заводница и у њега се сви
заљубљују. Kолико је, по Вашем
виђењу, нарочито данас, важно
проговорити са позоришне
сцене о оваквим темама?
Двадесети век који је за нама,
који је и изнедрио Орланда, је век
револуција – политичких, друштве
них, уметничких и великог низа сек
суалних револуција – двадесет први
век, контраинтуитивно, све ове

револуције доводи у питање. Живи
мо у добу у којем невиђени напре
дак науке технологије па и квалитета
људског живота паралелно постоји
са страшно реакцион
 арним, ретро
градним и конзервативним тенден
цијама које не само да желе да пони
ште тековине двадесетог века, него
можемо слободно рећи тековине
Француске револуције и просвети
тељства. У таквим тренуцима сваки
простор, макар и привидне слободе
и, макар, како мали, био је нарочито
важан. У неком тренутку неко позо
риште постаје простор у којем могу
да се постављају питања, у којем је
дозвољено враћати се у прошлост
или пројектовати будућност, у којем
је навлачење и испробавање раз
личитих родних или класних уло
га свакодневна пракса, која можда
баца нову светлост на натурализова
ност наших свакодневних маскира
ња у жене и мушкарце.
z Иако се Орландов пол мења,
личност остаје иста. Kако тума
чите то што промена пола, упр
кос томе што утиче на мењање
будућности, није довела и до
промене идентитета?
Мислим да је ово питање зани
мљиво поставити младом Драгану
Секулићу и Иви Милановић који
тумаче Орланда. И једно и друго ће
играти и мушког и женског Орлан
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мушкар ац
жена

Све било је музик а

м уметницима да
да у алтернацији, и то је нешто што
мене посебно радује као полигон за
истраживање – како глумац игра
жену а глумица мушкарца, а без
травестије, како одиграти Орлан
дову промену пола у којој он/она
остаје иста особа, да ли се извођачка
средства уопште мењају и да ли се
уопште мушкарци и жене, када се
ољуште слојеви афектације и изи
гравања који се дешавају ван сцене
– разликују?

z Kада је прочитала роман, наша
славна књижевница Исидора
Секулић упитала се „Шта је све
тај Орландо”? „Је ли то одисе
ја душе”? Или „Одисеја једне
ауторове мисли? Или „Фанта
зија о метаморфози човека”?
Имате ли ви одговор на нека од
ових питања?
Секулић врло рано пише о
Орланду. Заиста не могу да зами
слим какво је чудо представља
ла та књига кад се појавила. Мада
можда је то и наивно с моје стране
– не мора уопште да значи да су се
критеријуми за уметнички експе
римент изоштрили након непу
них 100 година – напротив! Њена
питања су релевантна и данас и за
ову нашу поставку, а ми на њих
не одговарамо него их комплику
јемо и проширујемо управо у том
последњем Орландовом монологу.
Орландо као монолог чак више не
ни као драмски лик већ као веков
но акумулирано знање, као упра
во та „одисеја душе“, Орландо као
мишљење се пита како да у речи,
можда у то што целог свог више
вековног живота пише, стави опис
неког људског искуства. То је сва
кодневно питање сваког уметника
или уметнице који кроз своју медиј,
своју праксу покушавају било шта
да изразе.
Микојан Безбрадица
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Ј

една блистава, импресив
на каријера, урамљена у 50
година уметничког и скоро
три деценије педагошког
рада, ускоро ће у фор
ми изложбе, бити доступна свим
поштоваоцима лика и дела прима
доне Радмиле Смиљнић. Постав
ка коју припрема Драгица Гаћеша
носи назив „Све било је музика“,
а свечано отварање заказано је за
23. октобар у 18 часова у Музеју
Народног позоришта у Београду.
„Kада сам, крајем прошле сезо
не, добила позив из Музеја, била
сам изненађена, али и обрадована.
Ја, искрено, не волим тај култ лич
ности у смислу ја, па ја... тако да
ми је у том тренутку било мало и
непријатно. Ипак, с друге стране,
пошто сам се скоро три деценије
бавила и педагогијом, и за то вре
ме многи студенти су прошли кроз
моје руке, схватила сам да би људи,
ипак, требало да знају неке ствари,
не о мени, него генерално о нама,
како је све то време уопште изгле
дало и да увиде да није све узалуд
но и да вреди борити се... Јер, ово је
професија која захтева пуно одри
цања и рада. Остала сам верна овој
кући, али не баш до краја, јер сам
1990. године прешла на Академију.
Ипак, више од две деценије, одо
левала сам бројним позивима јер,
где год да сам гостовала, желели
су да ме задрже у сталном анга
жману. Ја на то нисам пристајала,
већ сам се увек враћала овде, јер
ми је баш овде било лепо. И данас
је тако. Уметнички сам максимал
но остварена, чак више немам ни
неке жеље. Ја сам задовољна пева
чица и личност“, каже у разговору
за „Позоришне новине“ уважена
примадона Радмила Смиљанић,
сопран.
Нижу музичку школу заврши
ла је у родној Бањалуци, а затим
уписује и средњу музичку школу
коју ће касније завршити у Бео
граду, у класи професорке Бисер
ке Цвејић. Музичку академију у
Љубљани, уписала је 1959. године
у класи професора Јулија Бетета.

После његове смрти,
одлучила је да студи
је настави у Сарајеву,
где је касније, 1965.
године и дипломи
рала у класи профе
сорке Бруне Шпилер,
с представом Јакова
Готовца „Еро с онога
свијета“. Захваљујући
изванредном тума
чењу Ђуле, добила је
трогодишњи анга
жман у Сарајевској
опери.
Та улога „уводи“
је у први сопрански
фах, а потом следе још захтевни
је роле – Леонора у Вердијевом
„Трубадуру“, „Тоска“ у истоименој
опери Ђакома Пучинија и свакако
Kатарина Измајлова у истоименој
опери Дмитрија Шостаковича.

И

зложба ће обухва
тити примадонин
уметнички и педаго
шки рад, као и драге јој
успомене. Посетиоци ће
имати прилику да виде,
бројне фотографије, про
граме, плакете и награде.
Поред блиставе каријере,
фотографије обухватају
период њеног најранијег
детињстава у Бањалу
ци, одрастања током
рата, школовање у Бео
граду и Сарајеву, љубав
и брак са Браниславом
Мијаиловићем, њиховог
сина Николу, њен про
фесорски рад на Музич
кој академији у Сарајеву,
Бањалуци и Бијељини,
те Факултету музичке
уметности у Београду и
Академији лепих умет
ности.
О тој улози, критичар сло
веначког „Дела“ Данило Шва
ра је написао да је Смиљанићева

„својим лепим, пуним висинама,
сигурно постављеним гласом који
ће се временом развијати, своју
улогу певачки донела тако, да је
можемо лако убројити међу наше
најбоље певачице”.
Већ 1967. године, диригент
Оскар Данон позвао је Радмилу
Смиљанић да са екипом београд
ских солиста на гостовању у Бар
селони тумачи партију Фатамор
гане у опери Сергеја Прокофјева
„Заљубљен у три наранџе“ и улогу
Лизе у „Пиковој дами“.
После овог гостовања уследио
је позив из Народног позоришта
у Београду и деби 13. марта 1968.
године у улози Леоноре, у Верди
јевом „Трубадуру“. Недуго после
тога, 1. септембра, исте године,
примљена је у стални ангажман.
„Бог је, што кажу, био уз мене.
То лето сам упознала свог супруга,

који је био Београђанин, и одмах
смо се некако пронашли, препо
знали, венчали... Уместо да меде
ни месец проведем с мужем, ја
сам тај период провела радно са
Оскаром Даноном. Супруг је све
то толерисао, јер је био велики
оперски фан..... Иако сам Сарајево
напустила тешког срца, радовала
сам се одласку у Београд и једном
новом животу. Београдска опера
је тада сијала баш пуним сјајем. То
су били остаци оног њеног злат
ног доба у којем сам закачила зад
њи воз. Било је дивно. У прве две
сезоне направила сам чак девет
улога првог оперског фаха. Лепши
почетак, за једну младу певачицу
каква сам тада била, нисам могла
ни да замислим. Јер, кад сам дошла
овде, поред себе сам имала иску
сније, прослављене певачице и
колегинице. Ја сам увек била нека
трећа, али сам, ипак, нашла своје
место под сунцем. Нисам добијала
класичне улоге, али сам се веома
добро сналазила у репертоару 20.
века. Др Рашко В. Јовановић је јед
ном написао да Београдска опера
не би имала двадесети век, да није

имала мене. То што су сви избега
вали, мени је био изазов“.
Поред гласовних могућности и
беспрекорне технике, њену богату
каријеру обележиле су и врхунске
глумачке креације. Главне улоге
тумачила је и у „Јенуфи“ (Јенуфа),
„Аиди“ (Аида), „Отелу“ (Дездемо
на), „Балу под маскама“ (Амелија),
„Боемима“ (Мими), „Турандот“
(Лиу), „Мадам Батерфлај“ (Ћо Ћо
Сан), „Дон Ђованију“ (Дона Ана),
„Фигаровој женидби“ (Грофица),
„Евгенију Оњегину“ (Татјана),
„Проданој невести“ (Маренка),
„Летећем Холанђанину“ (Сента),
„Отаџбини“ (Анђа)...
Наступала је са великанима
оперске сцене као што су Марио
дел Монако, Пласидо Домин
го, Мирослав Чангаловић, Хозе
Kарерас, Ђузепе ди Стефано,
Бисерка Цвејић, Марта Медл..
Током
разго
вора, једна од тема
односила се и на
њен педагошки рад
којим је почела да се
бави у зениту кари
јере. Kао професор,
прво је радила на
Музичкој академи
ји у Сарајеву, а од
1990. године, у ста
тусу доцента, преда
вала је на Факултету
музичке уметности
у Београду.
„Треба
имати
љубав за децу. Њих
треба волети јако.
Морамо их волети
више него саме себе, јер ми смо
своје каријере одрадили. Треба да
им беспоштедно, као на тацни,
предамо све своје знање и иску
ство“ сматра наша саговорница
која је током дуге и веома успешне
каријере освојила бројне, значајне
награде.
Додаје, на крају разговора, да
нема више жељу да запева јавно,
али и открива да зна да „пусти
глас“ код куће, онако, за своју
душу.
„Осећам се баш испуњено – и
као певачица, и личност, и као
мајка, и као супруга. Мој муж је
нажалост напустио овај свет про
шле године. Пола века смо били у
браку и стварно нам је било лепо.
Имам дивног сина (Никола Мија
иловић – прослављени српски
баритон са веома богатом међу
народном каријером, оп.а.) који
ме масимално испуњава и зду
шно води бригу о мени. Што бих
ја више певала кад то он ради.
Настављам се на најлепши могући
начин путем сина“, поносно исти
че госпођа Смиљанић.
Микојан Безбрадица
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Ч Е С Т ИТА М О КОЛ Е ГА М А :
„ЗЛАТНИ БЕОЧУГ” ЗА ЦИСАНУ
МУРУСИДЗЕ И ДУШАНА СИМИЋА,
„ЗЛАТНА ЗНАЧКА“ ИВАНИ
ДРАГУТИНОВИЋ МАРИЧИЋ

Н

екадашња редитељка и директорка Драме
Народног позоришта Цисана Мурусидзе
Чоловић овогодишња је добитница Награде за
животно дело „Изванредни Златни беочуг“, док
је некадашњи првак Балета наше куће и корео
граф Душан Симић награђен „Златним беочу
гом“. Признања која додељује Културно-про
светна заједница Београда за трајни допринос
култури Београда, додељена су 21. септембра на
свечаности одржаној на Великој сцени Народ
ног позоришта. Културно просветна заједни
ца Београда додељује „Златни беочуг” од 1970.
године уметницима, ствараоцима, научницима, ансаблима,
организацијама и установама за трајни допринос култури Бео
града, односно свима онима који доприносе успешнијем кул
турном животу српске престонице. Творц
 и награде су песник
Васко Попа који је дао и име награди, Радомир Стевић Рас и
Јевта Јевтовић. У четвртак 1. октобра, у 12,00, на Сцени „Раша
Плаовић”, сталној редитељки Опере Народног позоришта
Ивани Драгутиновић Маричић биће уручена „Златна значка“.
Признање, установљено 1976. године, додељује се за дугогоди
шњи допринос развијању културних делатности - за несеби
чан, предан и дуготрајан рад и стваралачки допринос у шире
њу културе народа и народности Републике Србије.
Г.Д.

ЧУВЕН А БАЛЕТС КА ЗВЕЗДА И НАЈВ ЕЋ И ИГРАЧ ДАНАШ ЊИЦ Е СИНОЋ
ПОНОВ О НАСТУП ИО У НАРОДН ОМ ПОЗОР ИШ ТУ

Донаторско гала вече са
Сергејем Полуњином

Д

онаторско гала вече
у организацији Фон
дације „Сергеј Полу
њин“ одржано је
синоћ (25. септем
бар) на Великој сцени Народног
позоришта у Београду. Овај хума
нитарни концерт организован је
ради прикупљања средстава којима
ће Фондација стипендирати младе
талентоване балетске играче. Фон

Због мера предострожности које
су прописане како би се заштитили
од вируса Ковид 19, број улазница
је био знатно смањен. Сви посе
тиоци који су присуствовали овој
величанственој вечери, подржали
су куповином улазнице Фондаци
ју „Сергеј Полуњин“. На тај начин
дали су допринос развоју балетске
уметности, а истовремено сусрели
су се са величанственом уметно

НА АМБИЈЕНТАЛНОЈ ОТВОРЕНОЈ
СЦЕНИ „ДВОРИШТЕ“ ОДРЖАНО
ЈАВНО ЧИТАЊЕ ТЕКСТА
„УСПАВАНКА ЗА АЛЕКСИЈ У РАЈЧ ИЋ“

Ј

авно читање текста Ђорђа Коси
ћа „Успаванка за Алексију Рај
чић“, одржано је 23. септембра на
амбијенталној отвореној сцени
„Двориште“ (Гундулићев венац
50). У режији Ане Григоровић,
наступили су Вања Ејдус (Алексија
Рајчић), Милош Ђорђевић, Алек
сандар Ђурица, Никола Вујовић
(Хор мушкараца), Ања Мандић, Златија Ивановић и Милена
Ђорђевић (Хор жена). Косић је за „Успаванку за Алексију Рај
чић“ добио Награду Стеријиног позорја за оригинални домаћи
драмски текст за 2019/2020. годину.
Г.Д.

ЗАПОЧЕО ПРОЈЕКАТ ОПЕРЕ НАРОДНОГ
ПОЗОРИШТА „ОПЕРА У ВАШЕМ КРАЈУ“

K

онцерт Опере Народног позо
ришта у Београду под називом
„Опера у вашем крају“, одржан је 12.
септембра на Летњој сцени „KvARt
Walk“. Љубитељи опере на простра
ном платоу иза зграде Галерије BW,
који повезује старо језгро града са
Сава променадом и представља идеал
ну локацију за културна и уметничка дешавања на отвореном,
уживали су у врхунском уметничком догађају у извођењу соли
ста, пијаниста и чланова Оркестра Опере Народног позоришта
у Београду. У режији Ане Григоровић, и уз клавирску пратњу
Невене Живковић, Срђана Јараковића, Наде Матијевић и госту
јућег пијанисте Укија Оваскаинена (професор на ФМУ), насту
пили су прваци Опере Јадранка Јовановић, Снежана Савичић
Секулић, Дејан Максимовић и солисткиња Александра Стамен
ковић, те виолончелисткиња Оркестра Опере Ирина Скориков.
Током октобра на истој локацији биће одржана
још два концерта (1. и 8. октобра) а наступи су
планирани и 2. октобра на општини Стари град
(Сквер Палмотићеве, Косте Стојадиновића и
Милутина Бојића) и 3. октобра у Кнез Михајловој
код ФЛУ-а, те 10. октобра у Студентском граду.
Р.П.Н.

дација „Сергеј Полуњин“ постоји
две године и посветила се неговању
младих талената и њиховом разво
ју са жељом да подржи и допри
несе развој балетске уметности.

шћу Сергеја Полуњина. Са слав
ним уметником наступили су соли
сти Балета Народног позоришта у
Београду Дејан Коларов и Татјана
Татић. Полуњин је последњи пут

гостовао у Народном позоришту
у марту 2019. године када је три
вечери узастопно пред препуном
салом играо главну улогу у балету
„Посвећење“ у кореографији Јуке
Оиши.
Р.П.Н.

WEBIN AR ПОСВЕЋ ЕН ПРВАК ИЊ И ОПЕРЕ НАРОДН ОГ ПОЗОР ИШ ТА

Вече у част прим ад он е
Јадранк е Јован ов ић

Ц

ентар за културу и
уметност из Трста,
jедна од најпре
стижнијих и нај
старијих уметнич
ких институција северне Италије,
организовао је у част Јaдранке Јова
новић, Webinar -интернет видео
презентацију у оквиру које је пред
стављен уметнички рад, каријера,
размишљање и искуство првакиње
Опере Народног позоришта у Бео
граду.
Ова институција која постоји од
1946. године у три четвртине века
активности реализовала је више
од шест хиљада културних догађа
ја, угостила је стотине најважнијих
личности из читаве Европе, и то не
само из области културе већ и из
области медицине, књижевности,
политике, економије. На њихивој
веб страни стоји да је међу плејадом
најпознатијих имена својевреме
но био и наш Иво Андрић, као на
пример и светски диригент мае

стро Ђанандреа Гавацени, филм
ски редитељ Пјер Паоло Пазоли
ни, уметнички критичар Виторио
Сгарби, бивши италијански преми
јер Ђовани Спадолини....
Вече са Јадранком Јовановић,
одржано крајем јула, отворио је
председник Центра за културу и
уметност Серђо Ћековини, а интер

активни разговор у трајању од сат и
по времена, водио је маестро Ромо
ло Ђеси, диригент са којим је у сво
јој уметничкој каријери примадона
сарађивала и раније. Интерактив
ни дијалог употпунило је десетак
снимака Јадранке Јовановић са
светских наступа, као и могућност
постављања питања свих који су
пратили ову презентацију. Webinar
се могао пратити у директном пре
носу преко Zoom апликације, као
и путем Фејсбук странице тршћан
ског Центра за културу и уметност,
где се и сада налази снимак.
Колико су ови сусрети са успе
шним људима из читаве Европе,
важни за саму институцију тршћан
ског Центра за културу и уметност,
говори и податак да jе директан
снимак (и неколико дана касније
репризу) презентације и разговора
са Јадранком Јовановић емитовао
и канал RDE – Radiodiffusione Euro
pea.
Р.П.Н.
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АКТИВН ОС ТИ НАРОДН ОГ ПОЗОР ИШ ТА У БЕОГ РАД У НА МЕЂУН АР ОДН ОМ ПЛАН У

Сарадња са Европском позоришном конвенцијом

Н

ародно
позо
риште у Бео
граду
постало
је пуноправни
члан Европске
позоришне конвенције (Euro
pean Theat re Convention - ETC),
међународне организације која
окупља значајна европска позо
ришта у циљу међународног

повезивања и обогаћивања умет
ничког рада.
Народно позориште учество
вало је на позоришној конферен
цији коју је организовала Европска
позоришна конвенција од 10. до
12. јуна у Грацу.
Конференција је одржана
онлајн, а тема је била „Повезивање
раздвојених – поновно отварање

европских позо
ришта”.
Нека од пита
ња којима су се
бавили учесници
панела, радиони
ца и састанака су
била: Какав свет
можемо да очеку
јемо након кризе
узроковане коро
навирусом? Како
позоришта могу
да обликују најбо
љу могућу будућ
ност за своје куће
и своја друштва?
После
изла
гања управнице
Иване Вујић на
генералној скуп
штини ETC-а када
је говорила о Народном позори
шту и будућим плановима, гене
рална скупштина је изгласала
пријем Народног позоришта у

чланство у овој организацији.
Европска позоришна конвен
ција основана је 1988. године као
платформа за дијалог и интерак

цију стремећи ка новој
публици у данашњем
европском
друштву
истичући разноликост
европских језика и негу
јући међусобну сарадњу
и уметничку размену
широм Европе и ван ње.
Мрежу
Европске
позоришне конвенције
чини више од 40 позори
шта из преко 20 европ
ских земаља. Чланство у
овој организацији омо
гућава разне врсте умет
ничких и организацио
них размена.
Документ о прије
му у чланство Европске
позоришне конвенци
је потписали су Ива
на Вујић, управница
Народног позоришта и Серж Ран
гони, председник Европске театар
ске конвенције.
Р.П.Н.

СЕЋАЊ Е НА ОСKАРОВЦА ЈИРЖ ИЈ А МЕНЦ ЛА (1938-2020), РЕДИТЕЉА ДВЕ ПРЕДСТАВЕ У НАРОДНОМ ПОЗОРИШТУ

Играли смо се са њим на сцени, као деца

В

ест о одласку славног
чешког редитеља, сце
наристе и глумца, оска
ровца Јиржија Мен
цла, који је преминуо
5. септембра у 82. години, дубоко је
потресла и српску културну јавност.
Овај вансеријски уметник, оста
вио је неизбрисив траг и у Народ
ном позоришту у Београду у којем
је 2007. године режирао Шекпирову
комедију „Веселе жене виндзорске“
и, четири године касније, у корежи
ји са Божидаром Ђуровићем, оперу
Сергеја Прокофјева „Заљубљен у три
наранџе“.
Од кад је ушао у свет филма и
позоришта упорно је игнорисао све
оно што је „савремено“ и „експери
ментално“. С друге стране, готово
тврдоглаво је заговарао искључиво
традиционалне вредности, правдају
ћи такав став идејом да оно што он
ради мора да разуме и шира публика.
Од таквог курса, Јиржи Менцл није
одступио никада. Да је био на правом
путу, показала су и бројна признања
која су свих претходних година и
деценија пристизала на његову адре
су. Једна од првих, свакако и најзна
чајнијих награда у богатој колекцији
је Оскар, који му је Америчка акаде
мија за филмску уметност доделила
давне 1967. године за филм „Стро
го контролисани возови“. Успехе са
филмског платна скоро паралелно
су пратили и они које је остваривао
на бројним позоришним сцена
ма, не само у некадашњој Чехосло

вачкој, него и у неколико суседних
земаља. У сећању многих љубитеља
позоришта, посебно упечатљиве су
остале режије популарних комада
његовог омиљеног драмског аутора
– Вилијама Шекспира, међу којима
је и „Хамлет”, остварен 1980. године
на Дубровачким летњим играма, са
Лазом Ристовским у насловној уло
зи.

Често је знао да каже како се
увек трудио да, радећи овај посао,
достигне ниво свог оца, интелекту
алца, али, са друге стране, желео је да
то разуме и његова мајка, кројачица.
„Режирам представе какве бих
волео и сам да гледам или било ко
из мог окружења. Уметност мора да
култивише. Она би требало да буде
таква да је што шири круг људи раз
уме, јер ће, у супротном, одговара
ти само неком уском кругу људи...”,
говорио је славни чешки уметник.
Првакињи Драме Народног
позоришта Нади Блам, која је у
„Веселим женама виндзорским“
тумачила лик Госпође Журке, сарад

ња са Менцлом, како је рекла у изја
ви за „Позоришне новине“, остала
јој је у најлепшем сећању.
„На првој проби нам је рекао:
господо глумци, нећемо дуго чита
ти. Хајде да устанемо и да се играмо!
Kао деца. Свађали смо се, смејали и
грлили. Јиржи је са нама скакао по
сцени... Све остало је историја“, каже
сетно Нада Блам уз подсећање да
су карте за „Веселе жене
виндзорске“ увек биле
распродате.
Њен колега Бранко
Јеринић, који је у поме
нутој представи тумачио
лик Гостионичара „Kод
Подвезице“, поделио је са
читаоцима „Позоришних
новина“ осврт на једну
сасвим другу Менцлову
димензију, о односу пре
ма блиским сарадницима.
„ЈИРЖИ el grande МЕНЦЛ.
Да, био сам сапутник у том бесцен
искуству, раду са великаном светске
филмске и позоришне уметности.
Три незаборавна месеца. На крају,
на поздрављању, ваљало је таквом
госту нешто и даровати, до следећег
сусрета, мислио сам. Одлучио сам се
за монографију о јагодинском Музе
ју наиве (човек се целог века бави
сликама) а дао сам да се преведе и
одштампа песма Бране Петровића
„Одлазак Бохумила Храбала’’. Kад је
прочитао како је његов блиски при
јатељ и сценариста свих његових
највећих филмова стао у српску пое

зију, мало је склонио главу у страну.
Лагани загрљај. И ништа више“.
С великим успехом, у априлу
2011. године, у корежији са Божи
даром Ђуровићем, Менцл је, такође
на Великој сцени, поставио и оперу
Сергеја Прокофјева „Заљубљен у
три наранџе“.
Ђуровић, кога је с Менцлом
везивало и вишедеценијско прија
тељство, био је главни „кривац“ што
је славни чешки уметник два пута
режирао у Народном позоришту.
„Три године је црна госпа упор
но вребала његову душу, а Јирка јој
се, како је само он знао, доброћуд
но подсмевао. Kада му је дојадило
да се са њом поиграва прикрала се,
немилосрдно га загрлила и пресели
ла у вечност. Одвела га је, а његово
мило, племенито и господско лице
јој је одговарало осмехом. У моје
срце се уселила немерљива туга, али
и нека неуобичајена радост. Туга јер
ме је напустио и пријатељ и учитељ,
а радост што ми је улепшао ово
земаљски живот и што ћу остатак
живота - уз неколико малобројних
пријатеља – имати кога да се сећам
и да са сетним осмехом за њим тугу
јем“, каже Ђуровић уз подсећање да
ако је веровати древној истини „да
Бог у свом окружењу бира најбоље“
онда је његов Јирка сада у наручју
Господа и својом посебном и нена
метљивом духовитошћу, добротом
и човечношћу украшава рајски врт.
„Мили мој Јирко, иако не знам
чиме сам заслужио, надам се да ће

ме, када Господ заповеди послати
што ближе теби да маштамо и ства
рамо небески театар као што смо га
стварали у нашем Народном позо
ришту. А до тада, драги и оплакани
пријатељу ти ћеш дуже трунути у
мојој души него у гробу“.
Са најлепшим сећањима, при
сетила се своје сарадње са Менцлом
и првакиња Опере, сопран Снежана
Савичић Секулић:
„Оперу Сергеја Прокофјева
„Заљубљен у три наранџе“ сматрам
за једну од најлепших продукција
Опере Народног позоришта у Бео
граду. Пре свега, певачка подела је
била одлична. Маестро Дејвид Пор
селајн нас је вешто водио кроз пар
титуру. Kорежија Јиржија Менцла и
Божидара Ђуровића је све то пове
зала у савршену целину. Све је текло
лако, без наглих, драматичних или
критичних промена расположења.
Играла сам принцезу Нинету. Деша
вало се на пробама, да после отпева
не и одигране сцене, Јиржи – озбиљ
ног лица, без иговорене речи, приђе
и само ме чврсто загрли. Затим би се
вратио на место одакле режира. Тада
сам разум
 ела колико можемо рећи и
ћутањем. Сарадњу са Јиржијем Мен
цлом ћу са најлепшим сећањима
памтити заувек“.
Менцл је последњи пут посетио
Народно позориште 26. фебруара
2012. године - те вечери, на Вели
кој сцени, одржано је 50. извођење
„Веселих жена виндзорских”.
Микојан Безбрадица
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СЕПТЕМБАР 2020.

ПОЗОРИШНЕ НОВИНЕ

СЕЗОНА 2020/21.
ВЕЛИКА СЦЕНА

ОКТ

ЧЕТ.

од 20.00

СВЕЧАНИ КОНЦЕРТ БАЛЕТА НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА

НЕД.

од 20.00

ТРУБАДУР

01.до 22.00 у част 180 година рођења П. И. Чајковског
04.до 22.30
УТО.

од 20.00

СРЕ.

од 20.00
до 23.00

06.до 22.30
07.
ПЕТ.

09.
НЕД.

од 20.00
до 22.30
од 12.00
до 13.00

Концертно извођење опере Ђузепа Вердија

ЖЕНЕ У D-МОЛУ / ДУГА БОЖИЋНА ВЕЧЕРА

до 22.45
од 20.00
до 22.00

СРЕ.

од 20.00

ЧЕТ.

од 20.00
до 21.15

СУБ.

од 20.00
до 22.30

НЕД.

од 18.00

УТО.

од 20.00

СРЕ.

од 20.00
до 21.40

ЧЕТ.

од 20.00
до 22.00

ПЕТ.

од 20.00

НЕД.

од 20.00
до 22.45

13.

14.до 23.00
15.
17.

18.до 20.00
20.до 22.30
21.
22.

23.до 22.20
25.
УТО.

од 20.00

СРЕ.

од 20.00
до 22.00

ЧЕТ.

од 20.00
до 22.30

ПЕТ.

од 20.00
до 22.30

СУБ.

од 20.00
до 22.30

27.до 22.30
28.
29.
30.
31.
НОВ

Концертно извођење опере Ђузепа Вердија

ГОСПОЂА МИНИСТАРКА
комедија Бранислава Нушића

БАСТИЈЕН И БАСТИЈЕНА

опера Волфганга Амадеуса Моцарта
драма Александра Диме Сина

НЕД.

од 20.30

СРЕ.

од 20.30

04.

07.

Концертно извођење опере Гаетана Доницетија

УТО.

од 20.30

балет на музику Војислава Вокија Костића

СРЕ.

ЉУБАВНИ НАПИТАК
КО ТО ТАМО ПЕВА

ДОДЕЛА НАГРАДЕ „ЗЛАТНА ЗНАЧКА“
у организацији Културно просветне заједнице Србије
МАЛО БЛАГО, комедија Елејн Марфи
дипломски испит студената
Факултета драмских уметности у Београду
у класи Душана Петровића и Ане Томовић

„PLAY SHАKЕSPЕАRE“

базиран на четири Шекспирове драме, дипломска представа
студената Факултета савремених уметности
у класи проф. Виде Огњеновић

16. до 21.50
10.

НОЋНИ ПИСАЦ

текст Јан Фабр, режија Јан Фабр
у сарадњи са Културним центром Београда, Народним
музејем у Београду и компанијом Траблејн, Белгија

ОРЛАНДО / ПРЕМИЈЕРА I
драма Вирџиније Вулф

11. од 20.30

БАЛКАНСКИ ШПИЈУН

СЦЕНА „РАДИОНИЦА“ - ДВОРИШТЕ

драма Душана Ковачевића

ИЗБИРАЧИЦА

комедија Костe Трифковићa

СВЕЧАНИ КОНЦЕРТ
БАЛЕТА НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА
КАЛИГУЛА
драма Албера Камија

МАНОН ЛЕСКО

Концертно извођење опере Ђакома Пучинија

НОВ

ОРЛАНДО / ПРЕМИЈЕРА II

БЕЛА КАФА

комедија Александра Поповића
НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ ПРЕДСТАВЉА МЛАДЕ ТАЛЕНТЕ
КОНЦЕРТ ОПЕРСКОГ СТУДИЈА „БОРИСЛАВ ПОПОВИЋ“

ОКТ

20.30 МАЛИ БРАЧНИ ЗЛOЧИНИ
10. од
до 22.00 драма Ерика Емануела Шмита
од 20.30

драма Максима Горког

СЦЕНА „РАША ПЛАОВИЋ“

СУБ.

ПЕТ.

ВАСА ЖЕЛЕЗНОВА И ДРУГИ

драма Вирџиније Вулф

Гундулићев венац 50
ПЕТ.

НА ДНУ

02. од 20.00

драма Максима Горког
Испит II године студената режије Факултета драмских
уметности у Београду

ОПЕРА У ВАШЕМ КРАЈУ

БАЛКАНСКИ ШПИЈУН
драма Душана Ковачевића

ОМАЖ ЛИДИЈИ ПИЛИПЕНКО - ЕВГЕНИЈЕ ОЊЕГИН
балет Петра Иљича Чајковског

БАЛКАНСКИ ШПИЈУН
драма Душана Ковачевића

ТОСКА

Концертно извођење опере Ђакома Пучинија

ВАСА ЖЕЛЕЗНОВА И ДРУГИ
драма Максима Горког

МУЗЕЈ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА
23.10. СВЕ БИЛО ЈЕ МУЗИКА, отварање изложбе посвећене
примадони Радмили Смиљанић, ауторке Драгице Гаћеше

13.од 20.00
14.

од 12.00

01. до 14.00

ТРАВИЈАТА

ПЕТ.

СУБ.

ЧЕТ.

jeдночини балети; кореограф Раду Поклитару

11. од 20.00 ДАМА С КАМЕЛИЈАМА
УТО.

ОКТОБАР 2020.

сезона

2016/17.

од 20.00

ЖАН ПОЛ ГОТЈЕ

СУБ.

21.од 18.00 конференција поводом изложбе Love is Love,

у сарадњи Народног позоришта у Београду и Музеја савремене уметности

од 12.00

ДАН НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА У БЕОГРАДУ
ОБЕЛЕЖАВАЊЕ 10 ГОДИНА РАДА МУЗЕЈА
НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА

НЕД.

22.
од 20.00

ПРОГРАМ - МЛАДИ КОРЕОГРАФИ / ПРЕМИЈЕРА
МАМАЦ, кореограф Сања Нинковић
СЕДАМ СМРТНИХ ГРЕХОВА, кореограф Игор Пастор

ГОСТОВАЊА
07.10. НЕЧИСТА КРВ, драма Борисава Станковића / Маје Тодоровић Горњи Милановац
19.10. ЖЕНСКИ ОРКЕСТАР, комедија Жана Ануја - Алексинац
22.10. НОЋНИ ПИСАЦ, драма Јана Фабра - Фестивал „Упад“ Студентски културни центар Нови Сад
28.10. КАЛИГУЛА, драма Албера Камија - Фестивал
„Вршачка јесен“, Вршац

ГОСТОВАЊЕ ИЗУЗЕТНИХ ИЗВОЂАЧА У
НАРОДНОМ ПОЗОРИШТУ ТОКОМ НОВЕМБРА
После синоћњег величанственог наступа чувене
балетске звезде и највећег играча данашњице Сергеја
Полуњина, радујемо се да ћемо у Народном позоришту
ускоро, већ током новембра, угостити и друге
изузетне светске извођаче:
13. и 14.11. НАСИЉЕ НАД ЛУКРЕЦИЈОМ, опера Бенџамина
Бритна, гостује Камерна Опера Санкт Петерсбург, Русија
21.11. Конференција чувеног светског дизајнера Жан Пол
Готјеа поводом изложбе LOVE IS LOVE у сарадњи Народног
позоришта и Музеја савремене уметности, Велика сцена
23.11. Изложба венчаница младих примењених уметника
инспирисаних делом Жан Пол Готјеа,
Сцена „Радионица-Двориште“

22.11.
ОБЕЛЕЖАВАЊЕ 10 ГОДИНА РАДА
МУЗЕЈА НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА

„Имам част да као најстарији члан ове славне и
старе позоришне куће у Србији објавим:
Музеј Народног позоришта у Београду је отворен“.
Овим речима, чувена српска глумачка дива Мира Ступица
отворила је Музеј у матичној згради националног
театра 22. новембра 2010. године.
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