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ИЗДАЈЕ НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ У БЕОГРАДУ

У част публи ке која 
се вра ћа у теа тар, 
умет ни ци Народ ног 
позо ри шта изве
ли су 29. авгу ста, на 

бал ко ну и испред глав ног ула за 
у згра ду, спек та ку лар ни про грам 
пово дом почет ка 152. сезо не, уз 
пошто ва ње свих мера зашти те које 
про пи су је Кри зни штаб у вези са 
епи де ми јом виру са Ковид 19.

У вели чан стве ној атмос фе ри, 
пред оду ше вље ним гле да о ци ма 
оку пље ним на пла тоу испред позо
ри шта и Тргу Репу бли ке, насту
пи ли су чла но ви сва три ансам бла 
Народ ног позо ри шта и гости.

Разно вр стан, бри жљи во ода
бран про грам у сла ву позо ри шта, 
под нази вом „Поно во зајед но“  
Поглед про ма тра ча мења све“, као 
поклон Бео гра ђа ни ма и гости ма 
срп ске пре сто ни це, а који је обје
ди нио дра му, опе ру, балет и џез, 
отво рен је Увер ти ром из нај по зна
ти је опе ре Жор жа Бизеа „Кар мен“.

Током шезде се так мину та, 
публи ка је ужи ва ла и у балет ском 
про гра му (коре о граф Дејан Кола
ров), као и попу лар ним ари ја ма 
и дуе ти ма из разно вр сног опу са 
нај ве ћих свет ских ком по зи то ра 
(Камиј СенСанс, Пучи ни, Двор
жак...), чула се и јед на од нај по пу
лар ни јих ита ли јан ских кан цо на „О 
соле мио“, чита ни су тек сто ви из 
вео ма бога тог исто ри ја та Народ
ног позо ри шта, слу ша ли су се неки 

од позна тих џез стан дар да...
На кра ју, више ми нут ним 

сна жним апла у зом, поздра вље
ни су сви уче сни ци овог спек та
кла  -    прва ки ња Дра ме Рад ми ла 
Жив ко вић, глу ми ца Суза на Лукић, 
мла ди глум ци Бог дан Бог да но вић 
и Нема ња Ста ма то вић (сарад ни
ци Народ ног позо ри шта), прва ци 
Опе ре мецо со пран Јадран ка Јова
но вић и тенор Јан ко Сина ди но вић, 
мла да сарад ни ца Народ ног позо

ри шта сопран Евге ни ја Јере мић, 
коре пе ти тор Срђан Јара ко вић, 
вио лон че лист ки ња Ири на Ско ри
ко ва, солист ки ње Бале та Мили ца 
Јевић Дрн да ре вић, Сил ви ја Џуња, 
Ана Иван че вић, Татја на Татић, 
Тео до ра Спа сић, Олга Олћан и 
Љуп ка Ста ме нов ски, као и спе
ци јал ни гости  џез пева чи ца која 
тре нут но живи и ради у Њујор ку 
Софи ја Кне же вић и музи чар Ели от 
Леј сон, тако ђе из Њујор ка.

Током тра ја ња кон цер та, сао
бра ћај је функ ци о ни сао све вре ме, а 
било је вео ма инте ре сант но виде ти 
и мно ге сугра ђа не који су изла зи
ли из тро леј бу са и при кљу чи ва ли 
се дога ђа ју, јер, руку на срцу, заи ста 
нико није могао да оста не рав но
ду шан гле да ју ћи овај вели чан ствен 
наступ врхун ских умет ни ка.

Ком пле тан спек такл пре но шен 
је ужи во путем стри мин га на сај ту и 
YouTu be кана лу Народ ног позо ри
шта у Бео гра ду. 

М.Б. 

Поглед про ма тра ча мења све 

Упр кос све му,
удах ни мо 
умет ност!

ЧУВЕ НА БАЛЕТ СКА ЗВЕ ЗДА И
НАЈ ВЕ ЋИ ИГРАЧ

ДАНА ШЊИ ЦЕ
СЕР ГЕЈ ПОЛУ ЊИН

СИНОЋ ПОНО ВО НАСТУ ПИО У 
НАРОД НОМ ПОЗО РИ ШТУ

(опширније на шестој страни)
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Пре ми је ра пред
ста ве „Васа Желе
зно ва и дру ги“, по 
дели ма Мак си ма 
Гор ког, у адап та

ци ји и режи ји госта из Хрват ске 
Злат ка Сви бе на, са чак 20 умет
ни ка на сце ни – 18 глу ма ца и дво
је балет ских игра ча, одр жа на је 9. 
сеп тем бра,

Први пре ми јер ни наслов у 152. 
сезо ни Народ ног позо ри шта у Бео
гра ду оди гран је на Вели кој сце ни 
уз физич ку дис тан цу у гле да ли шту, 
у скла ду са свим епи де ми о ло шким 
мера ма и пре по ру ка ма за спре ча
ва ње и сузби ја ње зара зне боле сти 
COVID19.

Публи ка је са вели ком пажњом 
пра ти ла ову дра му чију осно ву 
чини дру га вер зи ја „Васе Желе зно
ве“ Мак си ма Гор ког из 1935. годи
не, а адап та ци ја садр жи и дра ма ти
зо ва не дело ве из њего вог рома на 
„Дело Арта мо но вих“, при зо ре и 
нека лица из прве вер зи је „Васе 
Желе зно ве“ (Мати), међу и гру и 
лица из „Песме о Соко лу“ и епи
лог, тако ђе, пре ма рома ну Гор ког 
 „Фома Гор де јев“.

Пред ста ва пра ти суд би ну жене 
која је мати, а коју су живот не 
окол но сти нате ра ле да буде отац 
поро ди це. Почи ње при чом о 
њеном деди, који је осни вач пред
у зе ћа и чији карак тер она насле ђу
је, а завр ша ва се при чом о њеном 
уну ку у коме Васа пред сво ју смрт 
једи но види све тлу зве зду да оно 
што је ради ла има сми сла због 
њего вог посто ја ња.

После нешто више од два сата 
вео ма надах ну те игре, гле да о ци су 
више ми нут ним бур ним апла у зом 
и узви ци ма „бра во“ поздра ви
ли глу мач ку еки пу коју је у уло зи 

наслов не јуна ки ње Васе, вла сни це 
бро дар ског пред у зе ћа, којој воља 
за моћ уни шта ва живот, тума чи
ла прва ки ња Дра ме Љиља на Бла
го је вић.

У вели ком глу мач ком ансам
блу уло ге су оства ри ли и Петар 
Божо вић, Рада Ђури чин, Небој ша 
Kундачина, Гој ко Бале тић, Соња 
Kолачарић, Боја на Сте фа но вић, 
Суза на Лукић, Бра ни слав Тома ше
вић, Бојан Kривокапић, Радо ван 
Миља нић, Вања Мила чић, Зора
на Бећић, Боја на Бам бић, Нема ња 
Ста ма то вић, Бог дан Бог да но вић, 
Лука Павло вић и дечак Гаври ло 
Иван ко вић.

У пред ста ви су уче ство ва ли и 
балет ски игра чи Маја Сто ја ков и 
Милош Жива но вић.

У аутор ској еки пи су и Сла
вен ка Мило ва но вић (дра ма тур
шки ња), Мио драг Табач ки (сце но
граф), Ана Kрстајић и Јана Ран чић 
(ком по зи тор ке), Kатарина Грчић 
(кости мо граф ки ња), Љиља на 
Мркић Попо вић (сцен ски говор), 
Соња Вуки ће вић (коре о граф/ 
сцен ски покрет) и Све тла на Волиц 
(aутор видео мате ри ја ла).

Сарад ни ци на пред ста ви су 
Мило рад Јова но вић (извр шни 
про ду цент), Јеле на Ристе љић 
(аси стент реди те ља), Јасна Сара
ман дић (аси стент сце но гра фа), 
Алек сан дра Пецић (аси стент 
кости мо гра фа), Петар Анто но
вић (видео про јек ци је), Нема ња 
Кон стан ти но вић (про ду цент у 
Дра ми), Саша Тана ско вић и Сања 
Угри нић Мими ца (инспи ци јен ти) 
и Дани ца Сте ва но вић и Мари ја 
Недељ ков (суфле ри). 

Kритичарка „Вечер
њих Ново сти” Дра га на 
Бошко вић оце ни ла је да 
„Васу Бори сов ну Љиља
на Бла го је вић убе дљи во 

игра као коман дан та над капи та
лом и живо ти ма свих око ње, од 
којих је бли ска поро ди ца нај ве ћа 
жртва неис пу њи вих иде а ла  да их 
кло ни ра по свом лику и фор ма ти
ра их вас пи та њем да буду лоза, коју 
је и сама наста ви ла”.  

„Гво зде на жена ће се сло ми ти, 
као трска, од соп стве не амби ци је. 

Дека ден ци ја нај бли жих (раз врат 
мужа, алко хо ли зам и бон ви ван
ство бра та, хен ди кеп сина, карак
тер на сла бост кће ри...), миси ју ће 
учи ни ти немо гућ ном, али, Васа ће, 
коруп ци јом и неде ли ма, поди ла
же њем и мани пу ла ци јом, до кра
ја води ти тај поро дич ни брод у 
ката стро фу. Све је ово видљи во у 
јар кој игри Љиља не Бла го је вић”...
нагла си ла је, изме ђу оста лог, Дра
га на Бошко вић која је похва ли ла и 
глу мач ке кре а ци је Суза не Лукић, 
као и ”изра зи те и исти ни те“ 
насту пе Петра Божо ви ћа, Небој
ше Kундачине, Соње Kолачарић и 
Боја не Сте фа но вић. 

Њена коле ги ни ца из „Поли
ти ке“ Ана Тасић сма тра да су у 
сцен ском чита њу „Васе Желе зно

ве” нај вред ни ји при зо ри из поро
дич ног живо та  однос изме ђу 
праг ма тич не и олов но чвр сте Васе 
(Љиља на Бла го је вић), и непри
хва тљи во вар љи вог мужа Сер ге ја 

Желе зно ва (Петар Божо вић), као 
и чехо вљев ске сце не из сва ко днев
ни це. 

„Рад ња је нато пље на чеме ром 
који се поку ша ва убла жи ти алко
хо ли змом, што драм ски наро
чи то упе ча тљи во изно си Соња 
Kолачарић, у уло зи Ната ли је, 
Васи не ста ри је ћер ке. Све де них, а 

изра жај них емо ци ја, она 
сна жно при ка зу је тра гич
ност без на де жно утка ну у 
месо ове поро ди це. У јед
ној од суге стив ни јих сце на, 
Ната ли ја неу мо љи во, чвр
сто каже да не жели да рађа 
децу, како не би наста вља
ла нит несре ћа, откри ва ју
ћи сушти ну њеног без на ђа. 
Суза на Лукић, као мла
ђа Васи на ћер ка Људ ми
ла, још увек има тра го ва 
живо та у себи, као и њихов 

ујак Про хор Хра пов (Небој ша 
Kундачина), виц ка сти заба вљач и 
завод ник, осло бо ђен брач них око
ва, и у стал ној јур ња ви за сук ња
ма, изме ђу оста лих слу жав ке Лизе 
(Боја на Бам бић). Иван Ђор ђе вић 
тако ђе је убе дљив у пред ста вља њу 
Васи ног сина Паве ла, шепа вог и 
нака зног, сли ко ви ти одраз наго
ми ла них нака зно сти у поро ди ци“, 
иста кла је Ана Тасић и ука за ла да је 
режи ја Злат ка Сви бе на „исто вре
ме но епска и поет ска, амби ци о зна, 
визу ел но заво дљи ва и дело твор но 
мул ти ме ди јал на“.

Прва репри за одр жа на je дан 
касни је (10.09.), а до кра ја ovog 
месе ца, комад ће бити на репер
то а ру и пре ко су тра, 28. сеп тем бра.

М. Без бра ди ца

НА ВЕЛИ КОЈ СЦЕ НИ ПРЕ МИ ЈЕР НО ИЗВЕ ДЕ НА ПРЕД СТА ВА „ВАСА ЖЕЛЕ ЗНО ВА И ДРУ ГИ“, ПО ДЕЛИ МА МАК СИ МА 
ГОР КОГ, У АДАП ТА ЦИ ЈИ И РЕЖИ ЈИ ГОСТА ИЗ ЗАГРЕБА ЗЛАТ КА СВИ БЕ НА

Више ми нут ни бур ни апла у зи и узви ци „бра во“
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Про дав ни ца суве
ни ра која ће 
ради ти у окви ру 
Народ ног позо
ри шта, отво ре на 

је 9. сеп тем бра на дан пре ми је
ре дра ме Мак си ма Гор ког „Васа 
Желе зно ва и дру ги“, у режи ји 

Злат ка Сви бе на.
Суве нир ни цу је, уз кра так, 

при го дан говор и пре се ца њем 
црве не тра ке, отво ри ла наша 
про сла вље на опер ска зве зда и 
доа јен Народ ног позо ри шта у 
Бео гра ду – при ма до на Мил ка 
Сто ја но вић.

„Ова кви дога ђа ји, у вре ме 
коро на виру са, који је заро био 
наше живо те има ју вели ки зна чај 
јер афир ми шу живот. Овај про
стор је као ула зак у неки сан, у 
неко непро ла зно вре ме које при ча 
сво је успо ме не и нуди нам мно го 
тога што може да нас учи ни радо

сним. Сигур на сам да ће сва ко од 
нас поже ле ти по неку сит ни цу из 
ове про сто ри је, јер у њој као да је 
скри ве на душа Народ ног позо
ри шта које сви воли мо. Захвал на 
сам управ ни ци Ива ни Вујић, која 
свим срцем воли сво је позо ри
ште и сво је умет ни ке, што ме је 

позва ла да, како се то каже, отво
рим, овај дога ђај. То је за мене 
част и радост, а надам се да ћете и 
ви ужи ва ти. Отво ре но је”, каза ла 
је, уз свој пре по зна тљи ви, леп и 
при ја тан, широ ки осмех, госпо
ђа Сто ја но вић коју с    у при сут ни 
поздра ви ли сна жним апла у зом. 

У Суве нир ни ци, (која се нала
зи са леве стра не од глав ног ула за 
у згра ду, пре ко пу та биле тар ни це) 
моћи ће да се купе струч не књи
ге, суве ни ри, публи ка ци је, као и 
све што негу је и чува тра ди ци ју 
позо ри шне умет но сти и дома ће 
кул тур не башти не.

М.Б. 

ПРИ МА ДО НА МИЛ КА СТО ЈА НО ВИЋ ОТВО РИ ЛА ПРОДАВНИЦУ СУВЕ НИ РА НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА У БЕОГРАДУ

Успо ме не које нас чине радо сним

У дво ри шту сли кар
ни це Народ ног 
позо ри шта на Гун
ду ли ће вом вен цу, 
15. сеп тем бра одр

жа на је прва пред ста ва на отво
ре ној сце ни „Ради о ни ца“.

Нај по зна ти ју Бизе о ву опе ру у 
модер ној вер зи ји „Кар мен, јед на 

тра ге ди ја“, Народ но позо ри ште 
је оства ри ло у сарад њи са „Роси 
фестом“ а пово дом обе ле жа ва ња 
Европ ског дана јевреј ске кул ту
ре. Пред ста ву је режи ра ла Ана 
Гри го ро вић, дири гент је био Сте
фа н Зекић.

Насту пи
ли су Ната
ша Рашић 
( K а р м е н ) , 
Мар ко Жив
ко вић (Хозе), 
Вук Зекић 
(Еска ми љо), 
Евге ни ја Јере
мић (Мика е
ла), Нема ња 
Ста ма то вић 
(Лилас Пастја), 
Ђор ђе Жива
д и  н о  в и ћ 
Гргур (Гар си
ја) и Павле Жар ков (Зуни га).

Сце но гра фи ју је ура ди ла 
Дуња Kостић, кости ме Ива на 
Ивић, а коре о гра фи ју Тама ра 
Пје вић.

У пред ста ви су уче ство ва

ли чла но ви Орке стра Народ ног 
позо ри шта.

„Kармен, јед на тра ге ди ја“ 
пока зу је пра вац у којем се опе
ра раз ви ја, поста вља ју ћи пред 
публи ку дело зна чај но изме ње
но, а да није изгу би ло ништа од 

сво је пре по зна тљи во сти и аутен
тич но сти. 

У фокус је ста вље но соци јал
но пита ње живо та Рома и мигра
на та у систе му европ ских зема ља, 
које се, у скло пу мигрант ске кри

зе 20152019. годи
не, суо ча ва ју са раз
ли чи тим обли ци ма 
д и с  к р и  м и  н а  ц и  ј е . 
Сло бо да о којој пева 
Kармен, прва опер
ска ром ска херо и на, 
иста је сло бо да коју 

потра жу ју угро же не соци јал не 
гру пе – на пра во кре та ња, на пра
во рада и напо слет ку на пра во 
сло бод не љуба ви.

Публи ка је ужи ва ла у овој пре
див ној опе ри под ведрим небом.

Сва места су била попу ње на, а 
гле да о ци су се при др жа ва ли свих 
мера зашти те које про пи су је Кри
зни штаб.

На тај начин, наша Кућа је (уз 
Вели ку сце ну, Сце ну „Раша Пла о
вић“ и Сце ну „Ради о ни ца“) доби ла 
и сво ју четвр ту сце ну  „Дво ри ште“. 

Народ но позо ри ште у будућ
но сти пла ни ра да у овом нео бич
ном про сто ру при ка зу је пред ста
ве и оства ру је нове нте ре сант не 
про јек те.

Р.П.Н. 

ОДР ЖА НА ПРВА ПРЕД СТА ВА У АМБИ ЈЕН ТАЛ НОМ ПРО СТО РУ СЦЕ НЕ „РАДИ О НИ ЦА“ НА ГУН ДУ ЛИ ЋЕ ВОМ ВЕН ЦУ 50

Отво ре на четвр та сце на Народ ног
позо ри шта „Дво ри ште“
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Орлан до је познат 
као нај ду же љубав
но писмо на све
ту – упу ће но Вити 
Саквил Вест ари

сто крат ки њи и песни ки њи која је 
послу жи ла Вирџ ни ји Вулф за обли
ко ва ње овог чуде сног херо ја који 
након две ста годи на живо та поста је 
херо и на и након још три ста годи
на у сво јој три де сет и петој конач
но успе ва и да обја ви свој руко пис 
пое ме „Храст“, на датум обја вљи ва
ња самог рома на. Kњига је писа на 
из пози ци је све зна ју ћег бес те ле сног 
при по ве да ча, пра вих дија ло га гото
во да и нема и то је тежак зада так 
за дра ма ти за ци ју. Тања Шљи вар је 
задр жа ла тај тон љубав ног писма 
/ гово ра заљу бље ног/е па се и сама 
дра ма ти за ци ја састо ји из поку ша ја 
свих лико ва који су на овај или онај 
начин заљу бље ни у Орлан да да га/
је опи шу, да ишчи та ју – уз помоћ 
писа ма, астро ло ги је, таро та, пасу ља, 
шоље чаја и дла на, и испри ча ју ту 
немо гу ћу био гра фи ју. 

Ова ко нас, у интер вјуу за „Позо
ри шне нови не” у при чу о Орлан ду, 
одно сно исто и ме ној пред ста ви уво
ди Бојан Ђор ђев у чијој ће режи
ји (драматизација Тања Шљивар) 
пре ми јер но бити изве де на 10. и 11. 
новембра (две премијере) на Сце ни 
„Раша Пла о вић”. 

Наш саго вор ник, који први пут 
режира у Народ ном позо ри шту, 
наво ди, као кури о зи тет, да је већи на 
сце на „заи ста писа на за глум це који 
су у поде ли”. 

„Епи лог рома на и дра ма ти за ци
је пише Горан Фер чец, загре бач ки 
писац у чијем послед њем моно ло гу 
конач но и Орлан до доби ја глас. Тај 
пре ла зак из јед ног пола у дру ги, из 
јед ног род ног иден ти те та у дру ги 
ми у пред ста ви откљу ча ва мо јед но
став ном тврд њом – мушка рац мора 

да прво поста не жена да би постао 
чове ком. Да одра сте, да се тран
сфор ми ше, да се одрек не при ви ле
ги ја кла се, да изми че кла си фи ка ци
ји вре ме на, оби ча ја, рода и да живи 
живот. 

	z Овим	 рома	ном,	 Вир	џи	ни	ја	
Вулф	засту	па	став	пре	ма	којем	
је	 андро	ги	но	 ста	ње,	 запра	во,	
нај	при	род	ни	је	 ста	ње	 лич	но
сти.	Да	ли	је	у	вези	са	тим	и	ваш	
став	иден	ти	чан	као	и	њен,	упр
кос	чиње	ни	ци	што	је	од	њего
вог	 настан	ка	 про	шло	 више	 од	
девет	деце	ни	ја?
Вир џи ни ја Вулф сасвим про фет

ски пише о дру штве ној усло вље но
сти род них уло га. Њихо ва оштра 
раз дво је ност је темељ запад ног дру
штва и ујед но и извор мно гих неви
дљи вих и неких сасвим видљи вих 
опре си ја и угње та ва ња. То се нарав но 
не одно си само на тран срод не осо бе 
– већ и на сва ког мушкар ца и жену 
који кроз цео свој живот и одра ста
ње кон стант но уче ству ју у так ми че
њу пока зи ва ња и дока зи ва ња сво је 

мушко сти и жен ско сти, и то међу 
свим сек су ал ним опре де ље њи ма. 
Дрскост Вир џи ни је Вулф да 1928. за 
свог глав ног јуна ка узме неко га ко 
на нај при род ни ји начин без мно
го муке се, само у јед ном тре нут ку у 
свом живо ту, про бу ди као иден тич
на осо ба али супрот ног пола, и тако у 
тре ну изгу би све при ви ле ги је и лако
ће уз помоћ којих је про ла зи ла кроз 
живот, заи ста при ка зу је дру штво као 
поли цај ца. А наша пред ста ва се пита 
коли ко је дана шње дру штво бли ско 
кон цеп ту поли ци је.  

	z Орлан	до,	 са	 сво	јим	 андро	ги
ним	изгле	дом,	у	себи	спа	ја	оба	

пола,	 исто	вре	ме	но	 је	 и	 завод
ник	и	завод	ни	ца	и	у	њега	се	сви	
заљу	бљу	ју.	Kолико	је,	по	Вашем	
виђе	њу,	наро	чи	то	данас,	важно	
про	го	во	ри	ти	 са	 позо	ри	шне	
сце	не	о	ова	квим	тема	ма?	
Два де се ти век који је за нама, 

који је и изне дрио Орлан да, је век 
рево лу ци ја – поли тич ких, дру штве
них, умет нич ких и вели ког низа сек
су ал них рево лу ци ја – два де сет први 
век, кон тра ин ту и тив но, све ове 

рево лу ци је дово ди у пита ње. Живи
мо у добу у којем неви ђе ни напре
дак нау ке тех но ло ги је па и ква ли те та 
људ ског живо та пара лел но посто ји 
са стра шно реак ци о нар ним, ретро
град ним и кон зер ва тив ним тен ден
ци ја ма које не само да желе да пони
ште теко ви не два де се тог века, него 
може мо сло бод но рећи теко ви не 
Фран цу ске рево лу ци је и про све ти
тељ ства. У таквим тре ну ци ма сва ки 
про стор, макар и при вид не сло бо де 
и, макар, како мали, био је наро чи то 
важан. У неком тре нут ку неко позо
ри ште поста је про стор у којем могу 
да се поста вља ју пита ња, у којем је 
дозво ље но вра ћа ти се у про шлост 
или про јек то ва ти будућ ност, у којем 
је навла че ње и испро ба ва ње раз
ли чи тих род них или кла сних уло
га сва ко днев на прак са, која можда 
баца нову све тлост на нату ра ли зо ва
ност наших сва ко днев них маски ра
ња у жене и мушкар це.

	z Иако	 се	 Орлан	дов	 пол	 мења,	
лич	ност	оста	је	иста.	Kако	тума
чи	те	то	што	про	ме	на	пола,	упр
кос	томе	што	ути	че	на	мења	ње	
будућ	но	сти,	 није	 дове	ла	 и	 до	
про	ме	не	иден	ти	те	та?	
Мислим да је ово пита ње зани

мљи во поста ви ти мла дом Дра га ну 
Секу ли ћу и Иви Милановић који 
тума че Орлан да. И јед но и дру го ће 
игра ти и мушког и жен ског Орлан
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Осим младих уметника 
Иве Милановић и 

Дра га на Секу ли ћа, у поде ли 
су и Александра Николић, 
Сена Ђоро вић, Вања Ејдус, 
Калина Ковачевић, Нико
ла Вујо вић, Павле Јери нић, 
Милош Ђор ђе вић и Зоран 
Ћосић. Аутор ски тим 
пред ста ве чине и Сини ша 
Илић (сце но граф), Маја 
Мир ко вић (кости мо граф
ки ња), Лука Папић (ком
по зи тор), Чар ни Ђерић 
(сцен ски покрет) и Дија на 
Маро је вић (сцен ски говор).

НА ВЕЛИKОЈ
СЦЕ НИ ОДР ЖАН 
СОЛИСТИЧKИ 
KОНЦЕРТ
СОФИ ЈЕ KНЕЖЕВИЋ

Народ но позо ри ште у Бео
гра ду је сво јој публи ци и 

љуби те љи ма џез музи ке при ре
ди ло госто ва ње свет ски позна те 
џез пева чи це, Срп ки ње, Софи је 

Kнежевић, која живи и ради у Њујор ку. Изу зет ном интер пре та
ци јом у прат њи уве жба ног џез квар те та Kнежевић је оправ да ла 
наја ву кон цер та као прво ра зред ног музич ког дога ђа ја. Публи ка 
је има ла при ли ку да чује песме са акту ел ног албу ма “Sofijazz” који 
је тре нут но у селек ци ји за Гре ми награ ду, а ужи ва ла је и у рит мо
ви ма боса нове, у кла сич ном аме рич ком џезу, као и у изу зет ним 
обра да ма сев да лин ке “Сеј де фу мај ка буђа ше” или мелан хо лич не 
дечи је песме „Kиша пада, тра ва расте…” Kонцерту је при су ство
ва ла и пре ми је р ка Репу бли ке Срби је Ана Брна бић.

Р.П.Н. 

ОДРЖАН ГАЛА КОН ЦЕР Т СОЛИ СТА И
ОРКЕ СТРА НАРОД НОГ ПОЗО РИ ШТА

Гала кон цер том соли ста 
и Орке стра, одр жа ним 

20. сеп тем бра на Вели кој 
сце ни, отво ре на је опер ска 
сезо на Народ ног позо ри
шта у Бео гра ду. Kонцерт 
је запо чет позна том духов
ном ком по зи ци јом Сте

ва на Сто ја но ви ћа Мокрањ ца „Тебе појем“, а наста вљен попу
лар ним ари ја ма и дуе ти ма из опе ра „Фига ро ва женид ба“, „Дон 
Kарлос“, „Ла Вали“, „Оте ло“, „Арле зи јан ка“, „Бал под маска ма“, 
„Бое ми“, „Сам сон и Дали ла“, „Дон Ђова ни“, „Андре Шени је“, 
„Kавалерија русти ка на“, „Ати ла“ и „Аида“. Током дво ча сов
ног спек та кла, одр жа ног уз пошто ва ње свих мера зашти те које 
про пи су је Kризни штаб у вези са епи де ми јом виру са Kовид 19, 
изве ден је и Интер ме цо из Маска њи је ве „Kавалерије русти ка не“, 
као и Увер ти ра из опе ре Ђузе пеа Вер ди ја „Моћ суд би не“. Под 
дири гент ском упра вом Ане Зора не Бра јо вић, која је осми сли ла 
и кон цепт кон цер та, насту пи ли су Вла ди мир Андрић, Дра го љуб 
Бајић, Вла ди мир Андрић, Љуби ца Вра неш, Алек сан дра Ста
мен ко вић, Мио драг Д. Јова но вић, Дејан Мак си мо вић, Јасми на 
Трум бе таш Петро вић, Јадран ка Јова но вић и Дра гу тин Матић. 
Kонцертмајстор је била Едит Маке дон ска, сце но гра фи ју је ура
ди ла Јасна Сара ман дић, а кости ме Kатарина Грчић Нико лић. 
Опе ра ће 30. сеп тем бра (20,00) одр жа ти још један гала кон церт 
са дру га чи јим про гра мом и уче сни ци ма. Три дана раније, 27. 09. 
на Великој сцени биће одржан и концерт Хора Опере.

Р.П.Н. 

САРАД ЊА НАРОД НОГ 
ПОЗО РИ ШТА У БЕО ГРА ДУ 
СА KОМПAНИЈОМ ЈАНА 
ФАБРА „ТРА БЛЕЈН“

Kомпанија Јана Фабра „Тра блејн“ из 
Антвер пе на покре ну ла је почет ком 

лета на свом Јутјуб кана лу про је кат јав них 
чита ња „Ноћ ног писца“ у којем уче ству ју 
међу на род ни глум ци са који ма је сара ђи

вао тај све стра ни бел гиј ски умет ник свет ског гла са. Про је кат, 
који се одр жа ва под паро лом „The Coro na rea dings“, настао је 
са циљем да публи ка поно во, макар на вир ту е лан начин, осе ти 
чаро ли ју позо ри шта од којих су мно га, широм све та, затво ре
на и даље због пан де ми ја коро на виру са. Сним ци у тра ја њу 
од неко ли ко мину та, обја вљу ју се јед ном недељ но, а у окви ру 
овог про јек та уче ству је првак Дра ме Народ ног позо ри шта у 
Бео гра ду Сло бо дан Бештић. Под се ћа ња ради, пер фор ма тив
но изво ђе ње „Ноћ ног писца”, по тек сту, у сце но гра фи ји и 
режи ји Јана Фабра, који је једи ну уло гу пове рио мае страл ном 
Сло бо да ну Бешти ћу, пре ми јер но је оди гра но 22. фебру а ра ове 
годи не на Сце ни „Раша Пла о вић”.

Р.П.Н.

∙ Народно позориште пружило шансу младим уметницима да 
наступе у новим пројектима



5ПОЗОРИШНЕ НОВИНЕСЕПТЕМБАР 2020.

ИНТЕР ВЈУ | БОЈАН ЂОР ЂЕВ, РЕДИ ТЕЉ ПРЕД СТА ВЕ „ОРЛАН ДО” 

Да би постао чове ком, мушка рац 
прво мора да поста не жена

да у алтер на ци ји, и то је нешто што 
мене посеб но раду је као поли гон за 
истра жи ва ње – како глу мац игра 
жену а глу ми ца мушкар ца, а без 
тра ве сти је, како оди гра ти Орлан
до ву про ме ну пола у којој он/она 
оста је иста осо ба, да ли се изво ђач ка 
сред ства уоп ште мења ју и да ли се 
уоп ште мушкар ци и жене, када се 
ољу ште сло је ви афек та ци је и изи
гра ва ња који се деша ва ју ван сце не 
– раз ли ку ју?

	z Kада	је	про	чи	та	ла	роман,	наша	
слав	на	 књи	жев	ни	ца	 Иси	до	ра	
Секу	лић	упи	та	ла	се	„Шта	је	све	
тај	 Орлан	до”?	 „Је	 ли	 то	 оди	се
ја	 душе”?	 Или	 „Оди	се	ја	 јед	не	
ауто	ро	ве	 мисли?	 Или	 „Фан	та
зи	ја	 о	 мета	мор	фо	зи	 чове	ка”?	
Има	те	ли	ви	одго	вор	на	нека	од	
ових	пита	ња?
Секу лић врло рано пише о 

Орлан ду. Заи ста не могу да зами
слим какво је чудо пред ста вља
ла та књи га кад се поја ви ла. Мада 
можда је то и наив но с моје стра не 
– не мора уоп ште да зна чи да су се 
кри те ри ју ми за умет нич ки екс пе
ри мент изо штри ли након непу
них 100 годи на – напро тив! Њена 
пита ња су реле вант на и данас и за 
ову нашу постав ку, а ми на њих 
не одго ва ра мо него их ком пли ку
је мо и про ши ру је мо упра во у том 
послед њем Орлан до вом моно ло гу. 
Орлан до  као  моно лог чак више не 
ни као драм ски лик већ као веков
но аку му ли ра но зна ње, као упра
во та „оди се ја душе“, Орлан до  као 
мишље ње се пита како да у речи, 
можда у то што целог свог више
ве ков ног живо та пише, ста ви опис 
неког људ ског иску ства. То је сва
ко днев но пита ње сва ког умет ни ка 
или умет ни це који кроз сво ју медиј, 
сво ју прак су поку ша ва ју било шта 
да изра зе.  

Мико јан Без бра ди ца

Јед на бли ста ва, импре сив
на кари је ра, ура мље на у 50 
годи на умет нич ког и ско ро 
три деце ни је педа го шког 
рада, уско ро ће у фор

ми изло жбе, бити доступ на свим 
пошто ва о ци ма лика и дела при ма
до не Рад ми ле Смиљ нић. Постав
ка коју при пре ма Дра ги ца Гаће ша 
носи назив „Све било је музи ка“, 
а све ча но отва ра ње зака за но је за 
23. окто бар у 18 часо ва у Музе ју 
Народ ног позо ри шта у Бео гра ду.  

„Kада сам, кра јем про шле сезо
не, доби ла позив из Музе ја, била 
сам изне на ђе на, али и обра до ва на. 
Ја, искре но, не волим тај култ лич
но сти у сми слу ја,  па  ја... тако да 
ми је у том тре нут ку било мало и 
непри јат но. Ипак, с дру ге стра не, 
пошто сам се скоро три деце ни је 
бави ла и педа го ги јом, и за то вре
ме мно ги сту ден ти су про шли кроз 
моје руке, схва ти ла сам да би људи, 
ипак, тре ба ло да зна ју неке ства ри, 
не о мени, него гене рал но о нама, 
како је све то вре ме уоп ште изгле
да ло и да уви де да није све уза луд
но и да вре ди бори ти се... Јер, ово је 
про фе си ја која зах те ва пуно одри
ца ња и рада. Оста ла сам вер на овој 
кући, али не баш до кра ја, јер сам 
1990. годи не пре шла на Ака де ми ју. 
Ипак, више од две деце ни је, одо
ле ва ла сам број ним пози ви ма јер, 
где год да сам госто ва ла, желе ли 
су да ме задр же у стал ном анга
жма ну. Ја на то нисам при ста ја ла, 
већ сам се увек вра ћа ла овде, јер 
ми је баш овде било лепо. И данас 
је тако. Умет нич ки сам мак си мал
но оства ре на, чак више немам ни 
неке жеље. Ја сам задо вољ на пева
чи ца и лич ност“, каже у раз го во ру 
за „Позо ри шне нови не“ ува же на 
при ма до на Рад ми ла Сми ља нић, 
сопран.

Нижу музич ку шко лу завр ши
ла је у род ној Бања лу ци, а затим 
упи су је и сред њу музич ку шко лу 
коју ће касни је завр ши ти у Бео
гра ду, у кла си про фе сор ке Бисер
ке Цве јић. Музич ку ака де ми ју у 
Љубља ни, упи са ла је 1959. годи не 
у кла си про фе со ра Јули ја Бете та. 

После њего ве смр ти, 
одлу чи ла је да сту ди
је наста ви у Сара је ву, 
где је касни је, 1965. 
годи не и дипло ми
ра ла у кла си про фе
сор ке Бру не Шпи лер, 
с пред ста вом Јако ва 
Готов ца „Еро с оно га 
сви је та“. Захва љу ју ћи 
изван ред ном тума
че њу Ђуле, доби ла је 
тро го ди шњи анга
жман у Сара јев ској 
опе ри.

Та уло га „уво ди“ 
је у први сопран ски 

фах, а потом сле де још зах тев ни
је роле – Лео но ра у Вер ди је вом 
„Тру ба ду ру“, „Тоска“ у исто и ме ној 
опе ри Ђако ма Пучи ни ја и сва ка ко 
Kатарина Измај ло ва у исто и ме ној 
опе ри Дми три ја Шоста ко ви ча.

О тој уло зи, кри ти чар сло
ве нач ког „Дела“ Дани ло Шва
ра је напи сао да је Сми ља ни ће ва 

„сво јим лепим, пуним виси на ма, 
сигур но поста вље ним гла сом који 
ће се вре ме ном раз ви ја ти, сво ју 
уло гу певач ки доне ла тако, да је 
може мо лако убро ји ти међу наше 
нај бо ље пева чи це”.

Већ 1967. годи не, дири гент 
Оскар Данон позвао је Рад ми лу 
Сми ља нић да са еки пом бео град
ских соли ста на госто ва њу у Бар
се ло ни тума чи пар ти ју Фата мор
га не у опе ри Сер ге ја Про ко фје ва 
„Заљу бљен у три наран џе“ и уло гу 
Лизе у „Пико вој дами“.

После овог госто ва ња усле дио 
је позив из Народ ног позо ри шта 
у Бео гра ду и деби 13. мар та 1968. 
годи не у уло зи Лео но ре, у Вер ди
је вом „Тру ба ду ру“. Неду го после 
тога, 1. сеп тем бра, исте годи не, 
при мље на је у стал ни анга жман. 

„Бог је, што кажу, био уз мене. 
То лето сам упо зна ла свог супру га, 

који је био Бео гра ђа нин, и одмах 
смо се нека ко про на шли, пре по
зна ли, вен ча ли... Уме сто да меде
ни месец про ве дем с мужем, ја 
сам тај пери од про ве ла рад но са 
Оска ром Дано ном. Супруг је све 
то толе ри сао, јер је био вели ки 
опер ски фан..... Иако сам Сара је во 
напу сти ла тешког срца, радо ва ла 
сам се одла ску у Бео град и јед ном 
новом живо ту. Бео град ска опе ра 
је тада сија ла баш пуним сја јем. То 
су били оста ци оног њеног злат
ног доба у којем сам зака чи ла зад
њи воз. Било је див но. У прве две 
сезо не напра ви ла сам чак девет 
уло га првог опер ског фаха. Леп ши 
поче так, за јед ну мла ду пева чи цу 
каква сам тада била, нисам могла 
ни да зами слим. Јер, кад сам дошла 
овде, поред себе сам има ла иску
сни је, про сла вље не пева чи це и 
коле ги ни це. Ја сам увек била нека 
тре ћа, али сам, ипак, нашла сво је 
место под сун цем. Нисам доби ја ла 
кла сич не уло ге, али сам се вео ма 
добро сна ла зи ла у репер то а ру 20. 
века. Др Рашко В. Јова но вић је јед
ном напи сао да Бео град ска опе ра 
не би има ла два де се ти век, да није 

има ла мене. То што су сви избе га
ва ли, мени је био иза зов“.

Поред гла сов них могућ но сти и 
бес пре кор не тех ни ке, њену бога ту 
кари је ру обе ле жи ле су и врхун ске 
глу мач ке кре а ци је. Глав не уло ге 
тума чи ла је и у „Јену фи“ (Јену фа), 
„Аиди“ (Аида), „Оте лу“ (Дезде мо
на), „Балу под маска ма“ (Аме ли ја), 
„Бое ми ма“ (Мими), „Туран дот“ 
(Лиу), „Мадам Батер флај“ (Ћо Ћо 
Сан), „Дон Ђова ни ју“ (Дона Ана), 
„Фига ро вој женид би“ (Гро фи ца), 
„Евге ни ју Оње ги ну“ (Татја на), 
„Про да ној неве сти“ (Марен ка), 
„Лете ћем Холан ђа ни ну“ (Сен та), 
„Отаџ би ни“ (Анђа)...

 Насту па ла је са  вели ка ни ма 
опер ске сце не као што су Марио 
дел Мона ко, Пла си до Домин
го, Миро слав Чан га ло вић, Хозе 
Kарерас, Ђузе пе ди Сте фа но, 
Бисер ка Цве јић, Мар та Медл..

Током раз го
во ра, јед на од тема 
одно си ла се и на 
њен педа го шки рад 
којим је поче ла да се 
бави у зени ту кари
је ре. Kао про фе сор, 
прво је ради ла на 
Музич кој ака де ми
ји у Сара је ву, а од 
1990. годи не, у ста
ту су доцен та, пре да
ва ла је на Факул те ту 
музич ке умет но сти 
у Бео гра ду.

„Тре ба има ти 
љубав за децу. Њих 
тре ба воле ти јако. 
Мора мо их воле ти 

више него саме себе, јер ми смо 
сво је кари је ре одра ди ли. Тре ба да 
им бес по штед но, као на тац ни, 
пре да мо све сво је зна ње и иску
ство“ сма тра наша саго вор ни ца 
која је током дуге и вео ма успе шне 
кари је ре осво ји ла број не, зна чај не 
награ де.

Дода је, на кра ју раз го во ра, да 
нема више жељу да запе ва јав но, 
али и откри ва да зна да „пусти 
глас“ код куће, она ко, за сво ју 
душу.

„Осе ћам се баш испу ње но – и 
као пева чи ца, и лич ност, и као 
мај ка, и као супру га. Мој муж је 
нажа лост напу стио овај свет про
шле годи не. Пола века смо били у 
бра ку и ствар но нам је било лепо. 
Имам див ног сина (Нико ла Мија
и ло вић – про сла вље ни срп ски 
бари тон са вео ма бога том међу
на род ном кари је ром, оп.а.) који 
ме маси мал но испу ња ва и зду
шно води бри гу о мени. Што бих 
ја више пева ла кад то он ради. 
Наста вљам се на нај леп ши могу ћи 
начин путем сина“, поно сно исти
че госпо ђа Сми ља нић.

Мико јан Без бра ди ца

РАЗ ГО ВОР С ПОВО ДОМ | ПРИ МА ДО НА РАД МИ ЛА СМИ ЉА НИЋ, УОЧИ ОТВА РА ЊА           
ИЗЛО ЖБЕ У МУЗЕ ЈУ НАРОД НОГ ПОЗО РИ ШТА

Све било је музи ка

Изло жба ће обу хва
ти ти при ма до нин 

умет нич ки и педа го
шки рад, као и дра ге јој 
успо ме не. Посе ти о ци ће 
има ти при ли ку да виде, 
број не фото гра фи је, про
гра ме, пла ке те и награ де. 
Поред бли ста ве кари је ре, 
фото гра фи је обу хва та ју 
пери од њеног нај ра ни јег 
детињ ста ва у Бања лу
ци, одра ста ња током 
рата, шко ло ва ње у Бео
гра ду и Сара је ву, љубав 
и брак са Бра ни сла вом 
Мија и ло ви ћем, њихо вог 
сина Нико лу, њен про
фе сор ски рад на Музич
кој ака де ми ји у Сара је ву, 
Бања лу ци и Бије љи ни, 
те Факул те ту музич ке 
умет но сти у Бео гра ду и 
Ака де ми ји лепих умет
но сти. 

∙ Народно позориште пружило шансу младим уметницима да 
наступе у новим пројектима
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Цен тар за кул ту ру и 
умет ност из Трста, 
jедна од нај пре
сти жни јих и нај
ста ри јих умет нич

ких инсти ту ци ја север не Ита ли је, 
орга ни зо вао је у част Јaдранке Јова
но вић, Webi nar интер нет видео 
пре зен та ци ју у окви ру које је пред
ста вљен умет нич ки рад, кари је ра, 
раз ми шља ње и иску ство прва ки ње 
Опе ре Народ ног позо ри шта у Бео
гра ду.

Ова инсти ту ци ја која посто ји од 
1946. годи не у три четвр ти не века 
актив но сти реа ли зо ва ла је више 
од шест хиља да кул тур них дога ђа
ја, уго сти ла је сто ти не нај ва жни јих 
лич но сти из чита ве Евро пе, и то не 
само из обла сти кул ту ре већ и из 
обла сти меди ци не, књи жев но сти, 
поли ти ке, еко но ми је. На њихи вој 
веб стра ни сто ји да је међу пле ја дом 
нај по зна ти јих име на сво је вре ме
но био и наш Иво Андрић, као на 
при мер и свет ски дири гент мае

стро Ђанан дреа Гава це ни, филм
ски реди тељ Пјер Пао ло Пазо ли
ни, умет нич ки кри ти чар Вито рио 
Сгар би, бив ши ита ли јан ски пре ми
јер Ђова ни Спа до ли ни....

Вече са Јадран ком Јова но вић, 
одр жа но кра јем јула, отво рио је 
пред сед ник Цен тра за кул ту ру и 
умет ност Сер ђо Ћеко ви ни, а интер

ак тив ни раз го вор у тра ја њу од сат и 
по вре ме на, водио је мае стро Ромо
ло Ђеси, дири гент са којим је у сво
јој умет нич кој кари је ри при ма до на 
сара ђи ва ла и рани је. Интер ак тив
ни дија лог упот пу ни ло је десе так 
сни ма ка Јадран ке Јова но вић са 
свет ских насту па, као и могућ ност 
поста вља ња пита ња свих који су 
пра ти ли ову пре зен та ци ју. Webi nar 
се могао пра ти ти у директ ном пре
но су пре ко Zoom апли ка ци је, као 
и путем Феј сбук стра ни це тршћан
ског Цен тра за кул ту ру и умет ност, 
где се и сада нала зи сни мак. 

Коли ко су ови сусре ти са успе
шним људи ма из чита ве Евро пе, 
важни за саму инсти ту ци ју тршћан
ског Цен тра за кул ту ру и умет ност, 
гово ри и пода так да jе дирек тан 
сни мак (и неко ли ко дана касни је 
репри зу) пре зен та ци је и раз го во ра 
са Јадран ком Јова но вић еми то вао 
и канал RDE – Radi o dif fu si o ne Euro
pea. 

Р.П.Н. 

WEBI NAR ПОСВЕ ЋЕН ПРВА КИ ЊИ ОПЕРЕ НАРОД НОГ ПОЗО РИ ШТА 

Вече у част при ма до не 
Јадран ке Јова но вић

„ЗЛАТ НИ БЕО ЧУГ” ЗА ЦИСА НУ
МУРУ СИД ЗЕ И ДУША НА СИМИ ЋА, 
„ЗЛАТ НА ЗНАЧ КА“ ИВА НИ
ДРА ГУ ТИ НО ВИЋ МАРИ ЧИЋ  

Нека да шња реди тељ ка и дирек тор ка Дра ме 
Народ ног позо ри шта Циса на Муру сид зе 

Чоло вић ово го ди шња је добит ни ца Награ де за 
живот но дело „Изван ред ни Злат ни бео чуг“, док 
је нека да шњи првак Бале та наше куће и коре о
граф Душан Симић награ ђен „Злат ним бео чу
гом“. При зна ња која доде љу је Кул тур нопро
свет на зајед ни ца Бео гра да за трај ни допри нос 
кул ту ри Бео гра да, доде ље на су 21. сеп тем бра на 
све ча но сти одр жа ној на Вели кој сце ни Народ
ног позо ри шта. Кул тур но про свет на зајед ни
ца Бео гра да доде љу је „Злат ни бео чуг” од 1970. 

годи не умет ни ци ма, ства ра о ци ма, науч ни ци ма, анса бли ма, 
орга ни за ци ја ма и уста но ва ма за трај ни допри нос кул ту ри Бео
гра да, одно сно сви ма они ма који допри но се успе шни јем кул
тур ном живо ту срп ске пре сто ни це. Тво р ци награ де су песник 
Вас ко Попа који је дао и име награ ди, Радо мир Сте вић Рас и 
Јев та Јев то вић. У четвр так 1. окто бра, у 12,00, на Сце ни „Раша 
Пла о вић”, стал ној реди тељ ки Опе ре Народ ног позо ри шта 
Ива ни Дра гу ти но вић Мари чић биће уру че на „Злат на знач ка“. 
При зна ње, уста но вље но 1976. годи не, доде љу је се за дуго го ди
шњи допри нос раз ви ја њу кул тур них делат но сти  за несе би
чан, пре дан и дуго тра јан рад и ства ра лач ки допри нос у шире
њу кул ту ре наро да и народ но сти Репу бли ке Срби је.

Г.Д.  

НА АМБИ ЈЕН ТАЛ НОЈ ОТВО РЕ НОЈ
СЦЕ НИ „ДВОРИШТЕ“ ОДР ЖА НО
ЈАВ НО ЧИТА ЊЕ ТЕК СТА
„УСПА ВАН КА ЗА АЛЕК СИ ЈУ РАЈ ЧИЋ“

Јав но чита ње тек ста Ђор ђа Коси
ћа „Успа ван ка за Алек си ју Рај

чић“, одр жа но је 23. сеп тем бра на 
амби јен тал ној отво ре ној сце ни 
„Двориште“ (Гун ду ли ћев венац 
50). У режи ји Ане Гри го ро вић, 
насту пи ли су Вања Ејдус (Алек си ја 
Рај чић), Милош Ђор ђе вић, Алек
сан дар Ђури ца, Нико ла Вујо вић 

(Хор мушка ра ца), Ања Ман дић, Зла ти ја Ива но вић и Миле на 
Ђор ђе вић (Хор жена). Косић је за „Успа ван ку за Алек си ју Рај
чић“ добио Награ ду Сте ри ји ног позор ја за ори ги нал ни дома ћи 
драм ски текст за 2019/2020. годи ну.

Г.Д.

ЗАПОЧЕО ПРОЈЕКАТ ОПЕРЕ НАРОДНОГ 
ПОЗОРИШТА „ОПЕ РА У ВАШЕМ КРА ЈУ“

Kонцерт Опе ре Народ ног позо
ри шта у Бео гра ду под нази вом 

„Опе ра у вашем кра ју“, одр жан је 12. 
сеп тем бра на Лет њој сце ни „KvA Rt 
Walk“. Љуби те љи опе ре на про стра
ном пла тоу иза згра де Гале ри је BW, 
који пове зу је ста ро језгро гра да са 
Сава про ме на дом и пред ста вља иде ал

ну лока ци ју за кул тур на и умет нич ка деша ва ња на отво ре ном, 
ужи ва ли су у врхун ском умет нич ком дога ђа ју у изво ђе њу соли
ста, пија ни ста и чла но ва Орке стра Опе ре Народ ног позо ри шта 
у Бео гра ду. У режи ји Ане Гри го ро вић, и уз кла вир ску прат њу 
Неве не Жив ко вић, Срђа на Јара ко ви ћа, Наде Мати је вић и госту
ју ћег пија ни сте Уки ја Ова ска и не на (про фе сор на ФМУ), насту
пи ли су прва ци Опе ре Јадран ка Јова но вић, Сне жа на Сави чић 
Секу лић, Дејан Мак си мо вић и солист ки ња Алек сан дра Ста мен
ко вић, те вио лон че лист ки ња Орке стра Опе ре Ири на Ско ри ков. 
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 ФЛУа, те 10. октобра у Студентском граду.

Р.П.Н. 

Ч Е С Т И ТА М О  КОЛ Е ГА М А : ЧУВЕ НА БАЛЕТ СКА ЗВЕ ЗДА И НАЈ ВЕ ЋИ ИГРАЧ ДАНА ШЊИ ЦЕ СИНОЋ 
ПОНО ВО НАСТУ ПИО У НАРОД НОМ ПОЗО РИ ШТУ

Дона тор ско гала вече са 
Сергејем Полуњином

Дона тор ско гала вече 
у орга ни за ци ји Фон
да ци је „Сер геј Полу
њин“ одр жа но је 
синоћ (25. сеп тем

бар) на Вели кој сце ни Народ ног 
позо ри шта у Бео гра ду. Овај хума
ни тар ни кон церт орга ни зо ван је 
ради при ку пља ња сред ста ва који ма 
ће Фон да ци ја сти пен ди ра ти мла де 
тален то ва не балет ске игра че. Фон

да ци ја „Сер геј Полу њин“ посто ји 
две годи не и посве ти ла се него ва њу 
мла дих тале на та и њихо вом раз во
ју  са жељом да подр жи и допри
не се раз вој балет ске умет но сти. 

Због мера пре до стро жно сти које 
су про пи са не како би се зашти ти ли 
од виру са Ковид 19, број ула зни ца 
је био знат но сма њен. Сви посе
ти о ци који су при су ство ва ли овој 
вели чан стве ној вече ри, подр жа ли 
су купо ви ном ула зни це Фон да ци
ју „Сер геј Полу њин“. На тај начин 
дали су допри нос раз во ју балет ске 
умет но сти, а исто вре ме но сусре ли 
су се са вели чан стве ном умет но

шћу Сер ге ја Полу њи на. Са слав
ним умет ни ком насту пи ли су соли
сти Бале та Народ ног позо ри шта у 
Бео гра ду Дејан Кола ров и Татја на 
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. 
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Народ но позо
ри ште у Бео
гра ду поста ло 
је пуно прав ни 
члан Европ ске 

позо ри шне кон вен ци је (Euro
pean The a tre Con ven tion  ETC), 
међу на род не орга ни за ци је која 
оку пља зна чај на европ ска позо
ри шта у циљу међу на род ног 

пове зи ва ња и обо га ћи ва ња умет
нич ког рада.

Народ но позо ри ште уче ство
ва ло је на позо ри шној кон фе рен
ци ји коју је орга ни зо ва ла Европ ска 
позо ри шна кон вен ци ја од 10. до 
12. јуна у Гра цу. 

Кон фе рен ци ја је одр жа на 
онлајн, а тема је била „Пове зи ва ње 
раз дво је них – понов но отва ра ње 

европ ских позо
ри шта”.  

Нека од пита
ња који ма су се 
бави ли уче сни ци 
пане ла, ради о ни
ца и саста на ка су 
била: Какав свет 
може мо да оче ку
је мо након кри зе 
узро ко ва не коро
на ви ру сом? Како 
позо ри шта могу 
да обли ку ју нај бо
љу могу ћу будућ
ност за сво је куће 
и сво ја дру штва?

После изла
га ња управ ни це 
Ива не Вујић на 
гене рал ној скуп
шти ни ETCа када 
је гово ри ла о Народ ном позо ри
шту и буду ћим пла но ви ма, гене
рал на скуп шти на је изгла са ла 
при јем Народ ног позо ри шта у 

члан ство у овој орга ни за ци ји.
Европ ска позо ри шна кон вен

ци ја  осно ва на је 1988. годи не као 
плат фор ма за дија лог и интер ак

ци ју стре ме ћи ка новој 
публи ци у дана шњем 
европ ском дру штву 
исти чу ћи разно ли кост 
европ ских јези ка и негу
ју ћи међу соб ну сарад њу 
и умет нич ку раз ме ну 
широм Евро пе и ван ње.

Мре жу Европ ске 
позо ри шне кон вен ци је 
чини више од 40 позо ри
шта из пре ко 20 европ
ских зема ља. Члан ство у 
овој орга ни за ци ји омо
гу ћа ва раз не врсте умет
нич ких и орга ни за ци о
них раз ме на.

Доку мент о при је
му у члан ство Европ ске 
позо ри шне кон вен ци
је пот пи са ли су Ива
на Вујић, управ ни ца 

Народ ног позо ри шта и Серж Ран
го ни, пред сед ник Европ ске теа тар
ске кон вен ци је.

Р.П.Н. 

Вест о одла ску слав ног 
чешког реди те ља, сце
на ри сте и глум ца, оска
ров ца Јир жи ја Мен
цла, који је пре ми нуо 

5. сеп тем бра у 82. годи ни, дубо ко је 
потре сла и срп ску кул тур ну јав ност. 
Овај ван се риј ски умет ник, оста
вио је неиз бри сив траг и у Народ
ном позо ри шту у Бео гра ду у којем 
је 2007. годи не режи рао Шек пи ро ву 
коме ди ју „Весе ле жене винд зор ске“ 
и, чети ри годи не касни је, у коре жи
ји са Божи да ром Ђуро ви ћем, опе ру 
Сер ге ја Про ко фје ва „Заљу бљен у три 
наран џе“. 

Од кад је ушао у свет фил ма и 
позо ри шта упо р но је игно ри сао све 
оно што је „савре ме но“ и „екс пе ри
мен тал но“. С дру ге стра не, гото во 
твр до гла во је заго ва рао искљу чи во 
тра ди ци о нал не вред но сти, прав да ју
ћи такав став иде јом да оно што он 
ради мора да раз у ме и шира публи ка. 
Од таквог кур са, Јир жи Менцл није 
одсту пио ника да. Да је био на пра вом 
путу, пока за ла су и број на при зна ња 
која су свих прет ход них годи на и 
деце ни ја при сти за ла на њего ву адре
су. Јед на од првих, сва ка ко и нај зна
чај ни јих награ да у бога тој колек ци ји 
је Оскар, који му је Аме рич ка ака де
ми ја за филм ску умет ност доде ли ла 
дав не 1967. годи не за филм „Стро
го кон тро ли са ни возо ви“. Успе хе са 
филм ског плат на ско ро пара лел но 
су пра ти ли и они које је оства ри вао 
на број ним позо ри шним сце на
ма, не само у нека да шњој Чехо сло

вач кој, него и у неко ли ко сусед них 
зема ља. У сећа њу мно гих љуби те ља 
позо ри шта, посеб но упе ча тљи ве су 
оста ле режи је попу лар них кома да 
њего вог оми ље ног драм ског ауто ра 
– Вили ја ма Шек спи ра, међу који ма 
је и „Хамлет”, оства рен 1980. годи не 
на Дубро вач ким лет њим игра ма, са 
Лазом Ристов ским у наслов ној уло
зи. 

Често је знао да каже како се 
увек тру дио да, раде ћи овај посао, 
достиг не ниво свог оца, инте лек ту
ал ца, али, са дру ге стра не, желео је да 
то раз у ме и њего ва мај ка, кро ја чи ца. 

„Режи рам пред ста ве какве бих 
волео и сам да гле дам или било ко 
из мог окру же ња. Умет ност мора да 
кул ти ви ше. Она би тре ба ло да буде 
таква да је што шири круг људи раз
у ме, јер ће, у супрот ном, одго ва ра
ти само неком уском кру гу људи...”, 
гово рио је слав ни чешки умет ник. 

Прва ки њи Дра ме Народ ног 
позо ри шта Нади Блам, која је у 
„Весе лим жена ма винд зор ским“ 
тума чи ла лик Госпо ђе Жур ке, сарад

ња са Мен цлом, како је рекла у изја
ви за „Позо ри шне нови не“, оста ла 
јој је у нај леп шем сећа њу. 

„На првој про би нам је рекао: 
госпо до глум ци, неће мо дуго чита
ти. Хај де да уста не мо и да се игра мо! 
Kао деца. Сва ђа ли смо се, сме ја ли и  
грли ли. Јир жи је са нама ска као по 
сце ни... Све оста ло је исто ри ја“, каже 
сет но Нада Блам уз под се ћа ње да 

су кар те за „Весе ле жене 
винд зор ске“ увек биле 
рас про да те.

Њен коле га Бран ко 
Јери нић, који је у поме
ну тој пред ста ви тума чио 
лик Гости о ни ча ра „Kод 
Под ве зи це“, поде лио је са 
чита о ци ма „Позо ри шних 
нови на“ осврт на јед ну 
сасвим дру гу Мен цло ву 
димен зи ју, о одно су пре

ма бли ским сарад ни ци ма.
„ЈИР ЖИ  el gran de МЕНЦЛ. 

Да, био сам сапут ник у том бес цен 
иску ству, раду са вели ка ном свет ске 
филм ске и позо ри шне умет но сти. 
Три неза бо рав на месе ца. На кра ју, 
на поздра вља њу, ваља ло је таквом 
госту нешто и даро ва ти, до сле де ћег 
сусре та, мислио сам. Одлу чио сам се 
за моно гра фи ју о јаго дин ском Музе
ју наи ве (човек се целог века бави 
сли ка ма) а дао сам да се пре ве де и 
одштам па песма Бра не Петро ви ћа  
„Одла зак Боху ми ла Хра ба ла’’. Kад је 
про чи тао како је његов бли ски при
ја тељ и сце на ри ста свих њего вих 
нај ве ћих фил мо ва стао у срп ску пое

зи ју, мало је скло нио гла ву у стра ну. 
Лага ни загр љај. И ништа више“.

С вели ким успе хом, у апри лу 
2011. годи не, у коре жи ји са Божи
да ром Ђуро ви ћем, Менцл је, тако ђе 
на Вели кој сце ни, поста вио и опе ру 
Сер ге ја Про ко фје ва „Заљу бљен у 
три наран џе“. 

Ђуро вић, кога је с Мен цлом 
вези ва ло и више де це ниј ско при ја
тељ ство, био је глав ни „кри вац“ што 
је слав ни чешки умет ник два пута 
режи рао у Народ ном позо ри шту.

„Три годи не је црна госпа упо р
но вре ба ла њего ву душу, а Јир ка јој 
се, како је  само он знао, добро ћуд
но под сме вао. Kада му је доја ди ло 
да се са њом пои гра ва при кра ла се, 
неми ло срд но га загр ли ла и пре се ли
ла у веч ност. Одве ла га је, а  њего во 
мило, пле ме ни то и господ ско лице 
јој је одго ва ра ло осме хом. У моје 
срце се усе ли ла немер љи ва туга, али 
и нека неу о би ча је на радост. Туга јер 
ме је напу стио и при ја тељ и учи тељ, 
а радост што ми је улеп шао ово
зе маљ ски живот и што ћу оста так 
живо та  уз неко ли ко мало број них 
при ја те ља – има ти кога да се сећам 
и да са сет ним осме хом за њим тугу
јем“, каже Ђуро вић уз под се ћа ње да 
ако је веро ва ти древ ној исти ни „да 
Бог у свом окру же њу бира нај бо ље“ 
онда је његов Јир ка сада у наруч ју 
Госпо да и сво јом посеб ном и нена
ме тљи вом духо ви то шћу, добро том 
и човеч но шћу укра ша ва рај ски врт.

„Мили мој Јир ко, иако не знам 
чиме сам заслу жио, надам се да ће 

ме, када   Господ  запо ве ди   посла ти 
што бли же теби да машта мо и ства
ра мо небе ски теа тар као што смо га 
ства ра ли у нашем Народ ном позо
ри шту. А до тада, дра ги и опла ка ни 
при ја те љу ти ћеш дуже тру ну ти у 
мојој души него у гро бу“.    

Са нај леп шим сећа њи ма, при
се ти ла се сво је сарад ње са Мен цлом 
и прва ки ња Опе ре, сопран Сне жа на 
Сави чић Секу лић:

„Опе ру Сер ге ја Про ко фје ва 
„Заљу бљен у три наран џе“ сма трам 
за јед ну од нај леп ших про дук ци ја 
Опе ре Народ ног позо ри шта у Бео
гра ду. Пре све га, певач ка поде ла је 
била одлич на. Мае стро Деј вид Пор
се лајн нас је вешто водио кроз пар
ти ту ру. Kорежија Јир жи ја Мен цла и 
Божи да ра Ђуро ви ћа је све то пове
за ла у савр ше ну цели ну. Све је текло 
лако, без наглих, дра ма тич них или 
кри тич них про ме на рас по ло же ња. 
Игра ла сам прин це зу Нине ту. Деша
ва ло се на про ба ма, да после отпе ва
не и оди гра не сце не, Јир жи – озбиљ
ног лица, без иго во ре не речи, при ђе 
и само ме чвр сто загр ли. Затим би се 
вра тио на место ода кле режи ра. Тада 
сам раз у ме ла коли ко може мо рећи и 
ћута њем. Сарад њу са Јир жи јем Мен
цлом ћу са нај леп шим сећа њи ма 
пам ти ти зау век“.

Менцл је послед њи пут посе тио 
Народ но позо ри ште 26. фебру а ра 
2012. годи не  те вече ри, на Вели
кој сце ни, одр жа но је 50. изво ђе ње 
„Весе лих жена винд зор ских”. 

Мико јан Без бра ди ца

СЕЋА ЊЕ НА ОСKАРОВЦА ЈИР ЖИ ЈА МЕН ЦЛА (1938-2020), РЕДИТЕЉА ДВЕ ПРЕДСТАВЕ У НАРОДНОМ ПОЗОРИШТУ

Игра ли смо се са њим на сце ни, као деца

АКТИВ НО СТИ НАРОД НОГ ПОЗО РИ ШТА У БЕО ГРА ДУ НА МЕЂУ НА РОД НОМ ПЛА НУ 

Сарад ња са Европ ском позо ри шном кон вен ци јом
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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

СЦЕНА „РАДИОНИЦА“ - ДВОРИШТЕ
Гундулићев венац 50

од 20.00
ПЕТ.

02.
НА ДНУ
драма Максима Горког 
Испит II године студената режије Факултета драмских 
уметности у Београду

ОПЕРА У ВАШЕМ КРАЈУ

с е з о н а
2016/17. ОКТОБАР 2020.                                             СЕЗОНА 2020/21.

22.11.
ОБЕЛЕЖАВАЊЕ 10 ГОДИНА РАДА 
МУЗЕЈА НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА

„Имам част да као нај ста ри ји члан ове слав не и
ста ре позо ри шне куће у Срби ји обја вим:

Музеј Народ ног позо ри шта у Бео гра ду је отво рен“. 

Овим речи ма, чувена српска глу мачка дива Мира Сту пи ца
отво ри ла је Музеј у матич ној згра ди наци о нал ног

теа тра 22. новем бра 2010. годи не. 

  ВЕЛИКА СЦЕНА                                                                                                            СЦЕНА „РАША ПЛАОВИЋ“

ГОСТОВАЊЕ ИЗУЗЕТНИХ ИЗВОЂАЧА У 
НАРОДНОМ ПОЗОРИШТУ ТОКОМ НОВЕМБРА

После синоћ њег вели чан стве ног насту па чуве не
балет ске зве зде и нај ве ћег игра ча дана шњи це Сер ге ја

Полу њи на, раду је мо се да ћемо у Народ ном позо ри шту
уско ро, већ током новем бра, уго сти ти и дру ге

изу зет не свет ске изво ђа че: 

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“

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

МУЗЕЈ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА
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СВЕЧАНИ КОНЦЕРТ БАЛЕТА НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА
у част 180 година рођења П. И. Чајковског

ДОДЕЛА НАГРАДЕ „ЗЛАТНА ЗНАЧКА“
у организацији Културно просветне заједнице Србије

ТРУБАДУР 
Концертно извођење опере Ђузепа Вердија
ЖЕНЕ У D-МОЛУ / ДУГА БОЖИЋНА ВЕЧЕРА
jeдночини балети; кореограф Раду Поклитару
ТРАВИЈАТА 
Концертно извођење опере Ђузепа Вердија
ГОСПОЂА МИНИСТАРКА
комедија Бранислава Нушића

ДАМА С КАМЕЛИЈАМА
драма Александра Диме Сина
ВАСА ЖЕЛЕЗНОВА И ДРУГИ
драма Максима Горког

ТОСКА 
Концертно извођење опере Ђакома Пучинија

КО ТО ТАМО ПЕВА
балет на музику Војислава Вокија Костића
БЕЛА КАФА
комедија Александра Поповића
НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ ПРЕДСТАВЉА МЛАДЕ ТАЛЕНТЕ 
КОНЦЕРТ ОПЕРСКОГ СТУДИЈА „БОРИСЛАВ ПОПОВИЋ“
БАЛКАНСКИ ШПИЈУН
драма Душана Ковачевића
ИЗБИРАЧИЦА 
комедија Костe Трифковићa
СВЕЧАНИ КОНЦЕРТ 
БАЛЕТА НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА 
КАЛИГУЛА
драма Албера Камија
МАНОН ЛЕСКО 
Концертно извођење опере Ђакома Пучинија
БАЛКАНСКИ ШПИЈУН
драма Душана Ковачевића
ОМАЖ ЛИДИЈИ ПИЛИПЕНКО - ЕВГЕНИЈЕ ОЊЕГИН
балет Петра Иљича Чајковског
БАЛКАНСКИ ШПИЈУН
драма Душана Ковачевића

ВАСА ЖЕЛЕЗНОВА И ДРУГИ
драма Максима Горког

ЉУБАВНИ НАПИТАК 
Концертно извођење опере Гаетана Доницетија

МАЛО БЛАГО, комедија Елејн Марфи
дипломски испит студената 
Факултета драмских уметности у Београду 
у класи Душана Петровића и Ане Томовић

МАЛИ БРАЧНИ ЗЛOЧИНИ
драма Ерика Емануела Шмита

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

ДАН НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА У БЕОГРАДУ

ОКТ

НОВ

ОКТ

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ 10 ГОДИНА РАДА МУЗЕЈА 
НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА

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

НОВОРЛАНДО / ПРЕМИЈЕРА I
драма Вирџиније Вулф
ОРЛАНДО / ПРЕМИЈЕРА II
драма Вирџиније Вулф

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

БАСТИЈЕН И БАСТИЈЕНА 
опера Волфганга Амадеуса Моцарта

ЖАН ПОЛ ГОТЈЕ
конференција поводом изложбе Love is Love, 
у сарадњи Народног позоришта у Београду и Музеја савремене уметности


