
ОКТОБАР 2020. ГОДИНА XVI, БРОЈ 136

ИЗДАЈЕ НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ У БЕОГРАДУ

Упр кос
све му,

удах ни мо 
умет ност!

Свечаним програмом
под називом „Као
што птица мора да
летиаводадатече…
тако и позориште

мора да постоји“ (напо
мена: речи српске глуми
цеДесанкеДесеДугалић)
који ће 22. новембра у
подне бити одржан на
Великојсцени,обележи
ћесе152годинепостоја
њаиуспешногделовања
Народног позоришта
у Београду, централ
не институције културе
и једне од најстаријих
културноуметничких
установауСрбији.Основано1868.
године, после више покушаја да
престоница Србије добије стални
театарскипрофесионалниансамбл,
Народнопозориштејеодмахпоче
лоредовнуделатност,дабиследе
ће,1869.године,добилоизградуу
којојиданасизводипредставе.

Дан Народног позоришта 22.
новембар, установљен је 1968.
године, приликом обележавања
стогодишњице националног теа

тра. Наиме, тог датума, по новом
календару, 1868. године, одржана
је прва представа новооснованог
Народног позоришта  „Ђурађ
Бранковић“ Кароља Оберњака у

гостионици „Код енглеске краљи
це“.Првапредставауновојзгради,
„Посмртна слава кнеза Михаила“
Ђорђа Малетића изведена је 30.
октобра1869.године.

Током свих претходних деце
нија свог постојања, Народно
позориште у Београду не само да
јеутемељилопозоришнууметност
у нашој средини, него је и дало
доприносоднепроцењивогзначаја
српскојкултуриуопште.

Осим ове свечаности, наша
Кућаћетокомновембра,узпошто
вање свих мера заштите које про
писујеKризништабувезисаепиде
мијомкоронавируса,припремити

засвојувернупублику,поред
извођења представа са
редовног репертоара на обе
сцене,ијошнизвеомаинте
ресантнихдогађаја.

Ту, свакако, издвајамо
и јубилеј Музеја Народног
позоришта. Тим поводом,
22. новембра, у 18 часова,
у Музеју ће бити одржана
промоција књиге „10 годи
наМузејаНародногпозори
шта“.

Драма за 10. и 12. новембар
припрема премијере представе
„Орландо“, по тексту Вирџиније
Вулф,удраматизацијиТањеШљи
вар и режији Бојана Ђорђева. До
крајамесеца,бићеодржаноипеде
сето извођење „Балканског шпи
јуна“(18.11.),докћесе„Злидуси“
(24.11.) одиграти поводом 180
година од настанка романа и 150
годинаодпрвогпреводанасрпски
језик.

ОпераћенаВеликојсцениизве
стинеколикотематскихконцерата
 „Вива Пучини“, „Вива Моцарт“,
„Вива Верди и Вердијеве хероине“
и„Најлепшиљубавнидуетииарије
из оперског репертоара Народног
позоришта“, а у оквиру пројекта
„Операувашемкрају“,планиранје
иамбијенталниконцертнаплатоу
поред куће Мике Аласа, на Косан
чићевомвенцу.

Ансамбл Балета ће одржати
Свечаниконцертсасегментимаиз
представа са редовног репертоа
ра,апочеткомнаредногмесеца,2.
децембра,уоквирупрограма„Мла
дикореографи“,бићеизведенадва
једночина балета „Седам смртних
грехова“и„Мамац“.

Подсећамо нашу верну публи
ку да у периоду од 18 до 20 часо
ва може да посети и сувенирницу
Народногпозоришта(слевестране
одглавногулазаузграду,прекопута
билетарнице)укојојмогудасекупе
стручне књиге, сувенири, публи
кације,каоисвештонегујеичува
традицијупозоришнеуметностии
домаћекултурнебаштине.

М.Б.

Богат и разно вр стан новем бар ски репер то ар

„ОРЛАН ДО“, ДРА МА ВИР ЏИ НИ ЈЕ ВУЛФ, У ДРА МА ТИ ЗА ЦИ ЈИ 
ТАЊЕ ШЉИ ВАР И РЕЖИ ЈИ БОЈА НА ЂОР ЂЕ ВА,

ПРЕ МИ ЈЕ РЕ 10. И 12. НОВЕМ БАР (20,30)

СВЕ ЧА НА ПРО СЛА ВА
ДАНА НАРОД НОГ ПОЗО РИ ШТА

„КАО ШТО ПТИ ЦА МОРА ДА ЛЕТИ
А ВОДА ДА ТЕЧЕ…

ТАКО И ПОЗО РИ ШТЕ
МОРА ДА ПОСТО ЈИ...“
22. НОВЕМ БАР (12,00)  

ПРО МО ЦИ ЈА КЊИ ГЕ
„10 ГОДИ НА МУЗЕ ЈА НАРОД НОГ ПОЗО РИ ШТА“

22. НОВЕМ БАР (18,00)

Оста ни мо 
 зајед но



2 ПОЗОРИШНЕ НОВИНЕ ОКТОБАР 2020.

Интригантна и
веома узбудљива
причаоОрланду,
настала из пера
славне енглеске

књижевнице Вирџиније Вулф,
ускороће,удраматизацијиТање
ШљиварирежијиБојанаЂорђе
ва, премијерно бити изведена на
Сцени „Раша Плаовић”. Биће то
првапоставкауНародномпозо
ришту тог познатог романа о
идентитету и друштву, људским
сличностима и различитостима,
написаног давне 1928. године.
Првапремијеразаказанајеза10.
новембару20,30часова,адруга,
дваданакасније(12.11.),наистом
местуиуистовреме,алисаразли
читимпротагонистимаунаслов
ној улози. Орланда ће,  у алтер
нацији, тумачити студенткиња
трећегодинеФДУаИваМилано
вићимладиглумацДраганСеку
лић,ауансамблусуиАлександра
Николић, Сена Ђоровић, Вања

Ејдус,KалинаKовачевић,Никола
Вујовић, Павле Јеринић, Милош
ЂорђевићиЗоранЋосић.Аутор
ски тим представе чине и Сини
шаИлић(сценограф),МајаМир
ковић (костимографкиња), Лука
Папић (композитор), Чарни
Ђерић (сценски покрет), Дија
на Маројевић (сценски говор) и
Јасна Сарамандић (асистент сце
нографа).

	z Народ	но	 позо	ри	ште	 вам	 је,	
већ	 на	 самом	 почет	ку	 кари
је	ре,	 пру	жи	ло	 при	ли	ку	 да	
заи	гра	те	у	уло	зи	коју	би	мно
ге	 ваше	 коле	ги	ни	це/	 коле
ге	 поже	ле	ле.	 Осим	 иза	зо	ва,	
прет	по	ста	вљам	 да	 негде,	
ипак,	посто	ји	и	изве	сно	бре
ме	 у	 сми	слу	 како	 оправ	да	ти	
ука	за	но	 пове	ре	ње,	 пого	то	ву	
кад	 узме	мо	 у	 обзир	 и	 чиње
ни	цу	да	је	уло	га	Орлан	да	вео
ма	 ком	плек	сна,	 нео	бич	на,	
више	слој	на…

ИВА:Нааудицијусамотишла
иззнатижеље.Билајетомојадру
га аудиција у професионалном

позоришту и, искрено, уопште
нисам очекивала да ћу добити
улогу. Да, одговорност је вели
ка,свакако,аливерујемдасесве
дешавасразлогом,идамије,из
некогразлога,тајизазовдатбаш
сада.Трудимседасебавимкома
домитекстомдабиизнелатонај
бољештомогу,апубликаћебити
такојаћерећидалисам„оправ
дала поверење”, као, наравно, и
редитељ, ако испуним задатак.
Мени је најбитније да кроз овај
процесучимиупијам.

ДРАГАН: За мене је свака
улога, поготово јер сам и даље
на почетку, изазов. Неке су бли
ске мом сензибилитету  па је до
коначног резултата лакше доћи.
Са Орландом је ситуација друга
чија. Има ствари које су блиске
мојим личним искуствима, али
имаионихокојиманикаднисам
размишљао нити се обрео у
њима,попутпроменеполабити
жена...Усвакомслучају,веомасе
радујем задатку и раду на њему.
Морампризнатидапостојиодре
ђенадозапритиска,тремеистра
ха.Мислимдајеимаускоросва
ком послу, али уз помоћ колега
и редитеља полако се ослобађам
и уживам у свакој проби. Надам
седаћуоправдатиуказанопове
рење.

	z Kоја	је	била	ваша	прва	асо	ци
ја	ци	ја	на	Орлан	да?
ИВА: Прва асоцијација био

мије„МалиПринц”,којиупозна
је свакакве личности. И он сам
је личност која наилази на изве
сне препреке током „одрастања”
и чије се илузије руше. Он жели
даживи,пишеиволи.Kаоштои
свими,накрајукрајева,желимо

да останемо деца. То јест, треба
лобиданегујемодетеусеби.Ито
је оно што је мени најлепше код
његањегованаивностиружича
стенаочаре.

ДРАГАН:Немампрву,имаих
много,много.Издвојићунеколи
ко–сазревање(којеми јеунеку

рукублиско,јеридаљесамутом
процесу), поезија; борба против
скоро свих друштвених правила

инорми,љубав;рушењеграница
простораивременаупотпуности.
Сам роман је сигурно један од
најзанимљивијихкојесамчитаоу
скоријевреме.Тематикаовекњи
гејевеомаважнаињенавредност
иактуелностсунепролазне.

	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?
ИВА: Мени та промена пола

не представља никакву препре
ку.KаониОрланду.Онјетошто
јесте,његовежељеипоривинема
јуникаквевезесањеговимполом.

ДРАГАН: Најједноставни
јеречено–важно јешта јечовек
осећа у дубини своје душе. Вир
џинија Вулф се лепо поиграла са
овим мотивом и показала нам
да је промена физичка док биће
остајеисто.

	z Kолико	 се	 мушкар	ци	 и	 жене	
раз	ли	ку	ју	 у	 сми	слу	 када	 се	
ољу	ште	сло	је	ви	афек	та	ци	је	и	

изи	гра	ва	ња	 који	 се	 деша	ва	ју	
ван	сце	не?
ИВА:Наравнодасеразликује

мо,првенственофизички.Али,то
немавезесаунутрашњимсадржа
јем. Животи су различити, окол
ноститакође,имушкарциварају,
каоижене.Пате,воле,плачу..али
постоје стигме које ограничавају.
Мушкарци не смеју бити млако
ње,женеморајубитидаме.Нијед
на личност се не може свести на
самоједнутачку.

ДРАГАН:Мислимдасеразли
кујемо,нисамсигуранукојојмери
иколико,алибибилодосаднода
смо исти. Тешко је те слојеве у
данашње време ољуштити, па су
разлике, самим тим, уочљивије и
изражајније.

МикојанБезбрадица

ИВА МИЛА НО ВИЋ И ДРА ГАН СЕKУЛИЋ, ТУМА ЧИ НАСЛОВ НЕ УЛО ГЕ У ПРЕД СТА ВИ „ОРЛАН ДО“, УОЧИ ПРЕ МИ ЈЕ РЕ 
10. И 12. НОВЕМ БРА НА СЦЕ НИ „РАША ПЛА О ВИЋ“

Свет би био доса дан кад се мушкар ци и 
жене не би раз ли ко ва ли

Иви Мила но вић, сту
дент ки њи тре ће 

годи не глу ме на Факул те
ту драм ских умет но сти у 
Бео гра ду, у кла си про фе со
ра Срђа на Kарановића и 
аси стен та Душа на Мате
ји ћа, ово ће бити први 
про фе си о нал ни анга жман 
у неком срп ском позо ри
шту. За раз ли ку од теа
тра, ситу а ци ја на фил му 
и теле ви зи ји је мало дру
га чи ја. Сара ђи ва ла је са 
реди те љем Оле гом Нов ко
ви ћем – прво у фил му „Жив 
човек“, а потом и у сери ји 
„Мочва ра“. Тре нут но сни
ма сери ју „Нечи ста крв“, 
по сце на ри ју Воји сла ва 
Нано ви ћа и Миле не Мар
ко вић и у режи ји Гора на 
Стан ко ви ћа и Милу ти на 
Петро ви ћа.

Дра ган Секу лић је 
дипло ми рао глу му пре 

неко ли ко годи на на Факул
те ту драм ских умет но
сти у Бео гра ду, у кла си 
Биља не Машић. До сада је 
нај ви ше радио у позо ри
шту. Играо је у пред ста
ва ма „Елек тра“ (Хор), 
„Леде на кра љи ца“ (Kај), 
„Јесте ли за без бед ност“ 
(Давид Шала мун, Вод ник), 
„Тица“ (Ренал ди), „Леонс и 
Лена“ (Леонс)… Сни мио је 
и дечи ју сери ју „Муке јед
ног Лава“.
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Речима: Имам част да
каонајстаријичланове
славне и старе позори
шнекућеуСрбијиобја
вим  дана, 22. новем

бра, Музеј Народног позоришта у
Београдујеотворен,најбољасрпска
глумица прошлог века Мира Сту
пица отворила је пре једну деце
нију, 2010. године, ту институцију,
која се налази у реконструисаном
простору,усутеренузграде,укојем
јегодинамабиоресторан„Боеми”.

Поводомјубилеја,22.новембра
у 18 часова, у Музеју ће бити одр
жана промоција књиге „10 година
МузејаНародногпозоришта“.

Национални театар основао је
Музеј Народног позоришта у Бео
граду са намером да сви значајни
догађајиуисторијиНародногпозо
ришта, као и доприноси њихових
актера, остану у нашем колектив
ном сећању, и да, пре свега, буду
чврстаосновазадаљиразвојпозо
ришнеуметности.

Иначе,идејуооснивањумузеја
у згради националног театра први
јепокренуојошдавне1901.године
наш славни комедиограф и тада
шњи управник Бранислав Нушић,
потом су неке конкретне, али неу

спеле покушаје имале управе из
тридесетихичетрдесетих,дабидо
коначнереализациједошлотекпре
десетгодина,увремекадајеначелу
Куће био редитељ Божидар Ђуро
вић.

У међувремену, овај прелепи
позоришни и музеолошки про
сторкојије,премаидејномрешењу
нашегпризнатогархитектеМилана
Палишашког (1927–2017),ура
ђен по свим професионалним
стандардимаипремаЗаконуо
културнимдобрима,обишлоје
вишеодстохиљадапосетилаца.

Основу музејске збирке
чини Прва стална поставка,
(ауторкеЗорицеЈанковић)која
обухватаодабрани,привилего
вани материјал, концентрисан
на одабране теме, које у низу
чине историјски преглед раз
војасвихсегменатапозоришне
уметностиоствариванеуНародном
позоришту.

Музеј свих ових година одр
жава редовне програме у оквиру
тематских циклуса (које публика
увекрадоиувеомавеликомброју
посећује)каоштосуСусрети,Про
моције,Концерти,Сећања,Јубилеји,
Трибине,Школскичас,Представља
момладе,Разговори,Предавање,Из
ризницеОпереНародногпозоришта
(промоције аудио компакт диско

ва), Читалиште – позо
риште,Отворенаврата...
а осим тога, у простору
намењеном тематским
изложбама,неколикопута
утокугодинеприређујусе
разнепоставкекојесу,нај
чешће, у вези са богатом
историјомНародногпозо
риштаињеговимславним
уметницима.

Последњих неколико
година,редовандеопону
де постали су и обиласци
позоришта и музеја, за
иностранетуристесареч

них крузера, са пригодним концер
томуизвођењуполазникаОперског
студијаБориславПоповић.

Иданас,десетгодинапоњего
вом оснивању, са сигурношћу
можемо казати да је Народном
позоришту, као институцији са
дугомиплодномтрадицијом,која
негујеиимавеомаозбиљанипосве

ћенодноспремасвојојпрошлости
и културном наслеђу позоришне
уметности насталом под овим
кровомтокомвекипопостојања,
један овакав простор свакако био
неопходан. Циљ је био само један
– оставити будућим поколењима
сведочанствоовремену,наоснову
којег ће сами моћи да валоризују
достигнућаНародногпозориштау
Београду.

МикојанБезбрадица

ЈУБИЛЕЈ: ДЕСЕТ ГОДИНА РАДА МУЗЕЈА НАРОД НОГ ПОЗО РИ ШТА

Све до чан ство исто ри је 
наци о нал ног теа тра

Осим број них вели ка
на срп ске умет но сти, 

гости музе ја у прет ход них 
десет годи на били су и неки 
од слав них свет ских умет
ни ка попут нека да шње 
при ма ба ле ри не Мари јин
ског теа тра Габри је ле 
Комле ве, јед ног од нај при
зна ти јих про у ча ва ла ца 
дела Вили је ма Шек спи ра 
у све ту Стен ли ја Вел са, 
оска ров ца Јир жи ја Мен
цла, чуве ног енгле ског глум
ца Дере ка Џеј ко би ја... 

ЈУБИ ЛАР НИ ПЕДЕ СЕ ТИ
„БАЛ КАН СКИ ШПИ ЈУН“
18. НОВЕМ БРА НА ВЕЛИ КОЈ СЦЕ НИ

Представа „Бал
кански шпи

јун“,потекстуДушана
Kовачевића, у режији
и драматургији Татја
не Мандић Ригонат,
биће изведена педесе
типут18.новембрана
Великојсцени.Уподе
лисуЉубомирБандо
вић(ИлијаЧворовић),НелаМихаиловић(ДаницаЧворовић),
ДушанкаСтојановићГлид(Ђура,Илијинасестраблизнакиња),
KатаринаМарковић(СоњаЧворовић),МилутинМилошевић
(Подстанар)иВањаМилачић(Спикерка).Уфокусуновевер
зијечувенеKовачевићеведраме,којајепремијерноизведена1.
октобра2018.годиненаСцени„РашаПлаовић“,налазисетема
друштвенепараноје,медијскапропаганда,производњастраха
инепријатеља,свешто јеуњудодато једокументарнаграђа
изразнихсрпскихмедија,асвакиликпредстављапарадигму
одређенихстања,профила,тенденција...Урадунапредстави
упориште јебиладрамакоја јемањепознатаодсценарија, а
веомасеразликујеиодкултногфилмаиз1984.године.Пред
ставајеучествоваланаједномревијалном(Дубровачкељетне
игре)идеветтакмичарскихфестивалау земљиирегионуна
којимајеосвојеноукупнодесетнаграда.

Р.П.Н.

ОВА ЦИ ЈЕ „НОЋ НОМ ПИСЦУ“ НА
ПОЗО РИ ШНОМ ФЕСТИ ВА ЛУ „УПАД“
У НОВОМ САДУ

Монодрама „Ноћни
писац”, по тексту, у

сценографијиирежијисве
страног белгијског умет
ника светског гласа Јана
Фабра,имаестралномизво
ђењу првака Драме Народ
ног позоришта у Београду
СлободанаБештића,изведенајесвеликимуспехом22.октобра
напозоришномФестивалу„Упад“уНовомСаду.Одушевљена
публикауНовосадскомпозоришту/UjvidekiSzinhazиспрати
ла јеБештићаовацијама.Фестивал„Упад“,покренутпрошле
године,одржавасеод19.октобрадо1.новембраипредста
вљадеоактивностинамеђународномЕУпројекту„BeSpectAc
tive!“.„Ноћниписац“јевизионарскаиразоружавајућахимна
субверзивномиинтригантномуметникуЈануФабруукојемсе
публици не представља он, као визуелни уметник и позори
шнистваралац,негосепричафокусиранаФабровстваралач
киаспект,односноњеговетекстове,којичестоостајуусенци.

Р.П.Н.

РАС ПИ САН КОН КУРС ЗА ДОДЕ ЛУ
НАГРА ДЕ „РАША ПЛА О ВИЋ“
ЗА 2020. ГОДИ НУ

Народно позориште
у Београду расписа

ло је 13. октобра конкурс
за доделу Награде „Раша
Плаовић“ за 2020. годину.
Награда„РашаПлаовић“установљенајесациљемафирмаци
јенајвишихвредностиууметностиглумеирадиподстицања
студиозногикреативногнапоранапозоришнојсцени.Награ
даседодељује занајуспелија глумачкаостварењаупрофеси
оналнимпозориштимауБеограду,упериодуод1.новембра
2019,до1.новембра2020.године.Правокандидовањаимају
сва правна лица и појединци, позоришта, уметничка удру
жења, универзитети, факултети и организације. Предлози се
достављајуДирекцијиДрамеНародногпозориштауБеограду,
узнапоменузаНаграду„РашаПлаовић“.Рокзаподношење
образложенекандидатуреје10.новембар.

Г.Д.
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Уоквиру пројекта
„Млади кореогра
фи“ 2. децембра у
20 часова на Вели
којсцени,премијер

ноћебитиизведенадваједночина
балета.Речјеоауторскимпредста
вама балетских уметника Народ
ног позоришта Игора Пастора
„Седам смртних грехова“ и Сање
Нинковић „Мамац“. Подсећања
ради, пројекат „Млади кореогра
фи” покренула је, пре неколико
година,дирекцијаБалетаНародног
позориштауБеоградусациљемда
пружишансуиотвориновипро
стор младим, креативним балет
скимствараоцима.Уразговоруза
„Позоришненовине“ИгориСања
истичу да су указану шансу при
хватилисавеликимзадовољством
и наглашавању да с нестрпљењем
ишчекујупремијеру,односнопрви
сусрет са публиком. Јер, ово ће
бити њихов кореографски деби у
матичномНародномпозоришту.

„Човек у садашњем савременом
и брзом свету који нам је намет
нут често због својих амбици
ја запоставља праве вредности и
несвесногубисвојучистустрануи
улази у таму људског греха“, каже
за „Позоришне новине“ Игор
Пастор,ауторлибретаикореограф
балета„Седамсмртнихгрехова“и
додаје:„Натомпутуможедастиг
не до светлости ослобађања од
његаилизаувекзаробљенуњего
војтами.Уизолацијисамсхватио

колико брзина живота и наше
амбицијеутичудазаборавимокоје
суправевредности:здравље,бити
добар човек, поштовање, породи
ца,љубав,пријатељство...Одатлеи
потиче моја инспирација за овим
делом“,истичеПастор.

Солистичке улоге поверене су
Милану Русу, Бранкици Мандић,
Тијани Шебез, Милошу Мари
јану, Николу Бианку и Kарлосу
Рене Алвараду, а у ансамблу су и
Ада Распор, Маја Стојаков, Мина
Радоја, Љиљана Велимиров, Оља
Ђукић, Kристофер Васкез, Соња
МиловановиАнтониоБибо.

Музику је компоновао Миро
славБако,сценографјеЈаснаСара
мандић, костимограф Kатарина
Грчић, а аистент кореографа
МаријаБајчетић.

Пасторјерођен1990.годинеу
Новом Саду. По завршетку сред
ње Балетске школе у Новом Саду
2009.годинеангажовануСрпском
народном позоришту. Исте годи
не добија ангажман у Народном
позориштууСарајеву.

Балет Народног позоришта у
Београдугаангажује2010.године,
а2015.годинедобијастатуспрвог
солисте.

Kаоиграчинтерпретирацело
купни репертоар од класичног,
неокласичногдосавременогбале
та, а најпозантије улоге у којима
је показао и развио високе стан
дардекласичногбалетасуПринц
Зигфрид у Лабудовом језеру,

БазилуДонKихоту (В.Васиљев),
Франц у Kопелији (Љ.Добрије
вић), Дезире у Успаваној лепо
тици (В.Логунов), Kрцко Ора
шчић(K.Kостјуков)иПетарПан
(Б.Стајвел)уистоименимбалети
макаоибројнесолситичкеулогеу
представамаОни(М.Макаревић),
Бајадера (Г.Kомлева), Интер
вал (З.Марковић), Вива ла вида
(А.Илић), Наполи (Б.Стајвел),
Шампањац и јагоде (Р.Хрибар и
Г.Луштек)…

Урадинапредстави„Мамац“,
кореографкињаиауторкалибре
та Сања Нинковић кренула је
од тезе да је савремени човек, у
садашњици и свакодневици свог
живота,својусклоносткаствара
њу зависности од лаких садржаја
и површне забаве, почео да при
хватакаонеминовност.

„Спреман је да им великоду
шно посвети своју пажњу и вре
ме, на штету неких других тема,
које захтевајудубокапромишља
ња.Информацијајебрза,алитро
ши све наше време. Потреба за
забавом и бити забаван, постало
је императив. Мноштво кратко
трајних стимуланса ствара при
вид среће, па површност разми
шљања пролази неприметно. У
свемутоме,неминовносенамеће
и питање  да ли су нам бесми
слени садржаји потребни да би
издржали притиске и зидове сво
јих проблема, или, окрећући се
све више њима, обесмишљавамо

и своја унутрашња проживљава
ња“,истичеСањаНинковић,која
јеод2001.године,кадајезаврши
лаБалетскушколу„ЛујоДавичо“,
стална чланица ансамбла Балета
Народногпозоришта.

Наша саговорница напомиње
да је кроз балет „Мамац“ желела
да пронађе и одговор на питање
какоиспричатипричуо губитку,
суочавању, пребољевању, при
тиску и проблемима, у условима
скраћенепажњесавременогчове
ка, и изборити се са захтевима и
потребама за малом дозом при
видног растерећења, које израста
уначинживота?

„Моја замисао је да предста
ваимадвапаралелнатока,којасе
међусобносукобљавајуилидопу
њују,зависноодличногдоживља
јаипозивагледаоцадасамодлу
чи који ће за њега бити мамац“,
открива Сања Нинковић, која је
токомдосадашњекаријереоства
рила прве и солистичке улоге у
балетимасавременогирепертоа
раKототамопева,Јесењецвеће,
Посвећење пролећа, Сонгс, Алек
сандар, Хазарски речник, Лимени
добош, Step lightly, Шест плесова,
Интервал, Вива ла вида, као и
солауоперамаKармениАдријана
Лекуврер.

Такође, игра и соло улоге у
представамакласичногрепертоа
ра:Лабудовојезеро,Жизела,Успа
вана лепотица, Kрцко Орашчић,
ПахитаиKопелија.

Сања,добитницавеликогбро
ја значајних награда („Смиљана
Мандукић“,„ДимитријеПарлић“,
„Веруј у себе“, „Наташа Бошко
вић“...), у међувремену је дипло
мирала продукцију у уметности
имедијиманаАкадемијиуметно
сти у Београду. „Мамац” је њена
друга кореографска представа
(прву – „Један” урадила је у
продукцији Удружења балетских
уметникаСрбије).

У балету „Мамац“ наступи
ће Дејан Kоларов, Олга Олћан,
Милош Маријан, Ивана Савић
Јаћић, Николо Бианко, Бранкица
Мандић, Kарлос Алварадо, Ада
Распор, Бранко Сарић, Љиљана
Велимиров, Kристофер Васкез и
ДејанаЗлатановски.

У ауторској екипи су Маја
Ћурчић и Марко Ђукић (ком
позитори), Јасна Сарамандић
(сценограф), Ида Игњатовић
(костимограф) и Маја Бајчетић
(асистенткореографа).

МикојанБезбрадица

ИГОР ПАСТОР И САЊА НИНKОВИЋ, АУТО РИ ЈЕД НО ЧИ НИХ БАЛЕ ТА„СЕДАМ СМРТ НИХ ГРЕ ХО ВА“ 
И „МАМАЦ“ KОЈИ ЋЕ ПРЕ МИ ЈЕР НО БИТИ ИЗВЕ ДЕ НИ 2. ДЕЦЕМБРА НА ВЕЛИKОЈ СЦЕ НИ 

С радошћу ишчекујемо кореографске 
дебије у матичном театру

Једна од највећих српских
балерина и кореографки
њаЛидијаПилипенко,коју
генерације памте као херо
ину скоро свих класичних,

неокласичних балета гвозденог
репертоара као и савремене игре,
али и као јединствену и непоно
вљиву уметницу која је цео свој
живот посветила балету и Народ
ном позоришту, преминула је 3.
јулауБеограду.

Њена посвећеност балетској
уметности била је несвакидашња,
искрена, маштовита, са дубоком
уметничком поруком и зато ће
њени балети остати незаборавни,
а њен допринос овој уметности
неизбрисив.

Сусрет Лидије Пилипенко са
балетским штапом и педагогом
Милетом Јовановићем имао је,
чинисе,судбинскизначајзаисто
рију српскогбалета.Несамода је
стигладонајвећих,најзахтевнијих
и најтежих улога и титуле прима
балерине,већједомаћирепертоар
обогатила и оригиналним корео
графијама.

„С балетом сам се срела пот
пуно несвесно… Моја мајка, пред

СЕЋА ЊЕ НА ЛИДИ ЈУ ПИЛИПЕНKО (1938-2020), ЈЕД НУ ОД НАЈ ВЕ ЋИХ СРПСKИХ БАЛЕ РИ НА И KОРЕОГРАФKИЊА

Вели ка умет ни ца и сна жна жена пуна енер ги је,
мак си мал но пре да на сво јој про фе си ји

∙ Народно позориште подржава младе таленте
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СЕЋА ЊЕ НА ЛИДИ ЈУ ПИЛИПЕНKО (1938-2020), ЈЕД НУ ОД НАЈ ВЕ ЋИХ СРПСKИХ БАЛЕ РИ НА И KОРЕОГРАФKИЊА

Вели ка умет ни ца и сна жна жена пуна енер ги је,
мак си мал но пре да на сво јој про фе си ји

крајДругогсветскограта,нањену
иницијативу, одвела ме је у једну
зграду на Теразијама, увела у салу
пуну деце, а ја сам се залетела и
ухватила руком за штап. Нисам
знала шта је то, мама ме позове
и упозна с господином Милетом
Јовановићем.Тај сусрет је замене
био судбински и на неки начин
Милеијошнекиљудибилисусуд
бинамојекаријереимогживота”.

Њен таленат одмах је препо
знаоиподржаочувениДимитрије
ПарлићкојијујеидовеоуНародно
позориште,санепунихседамнаест
година.Недугопослетога,доделио
јојјевеомазахтевнусолодеоницуу
балету„Силфиде“.

„То, што сам се остварила на
два поља – као примабалерина
и кореограф, за то сам апсолут
но захвална Димитрију Парлићу.
ОнмеједовеоуНароднопозори
ште и пратио кроз обе каријере.
Грдиокадневаља,љубиокадваља.
Биомије,стварно,некоко јебио
мерилооногаштајаносимусеби.
Нисамзналадаћубитикореограф.
То се, једноставно, десило захва
љујући његовој подршци и несе
бичности”, испричала је госпођа

Пилипенко 31. марта 2011. годи
не у Музеју Народног позоришта
приликом гостовања у циклусу
„Сусрети“.

Од великог броја незаборав
нихулога,посебнојебилапоносна
наонекојејеостварилаубалетима
Kопелија, Лабудово језеро, Зачара
на лепотица, Чудесни мандарин,
Бахус и Аријадна, Kармен... Ту је,
наравно,иДаринкиндарукојемје
насловном улогом достигла врху
нац балетске уметности, односно
како јетокритикаоценила„досе
гла је до суштине лика античке
јунакиње“.

После специјализације у Лон
дону код Нинет де Валоа и бри
љантне каријере примабалерине
БалетаНародногпозоришта,нагло
и убедљиво избија међу водеће
кореографеуземљи.

Изтогопусапосебносеиздва
јају Бановић Страхиња, Јелисаве
та, Вечити младожења, Самсон и
Далила,Васкрсење,Дамаскамели
јама, Kавез, Избирачица, Прича о
коњу...

Добитникјевеликогбројазна
чајних признања попут Награде
за животно дело (2001), Награде
Димитрије Парлић (2004), Наци
оналног признања за допринос кул
тури (2007). Била је директор
БалетаНародногпозориштаудва
мандата(19921993.и19972000).

Дугогодишња балетска кри
тичарка и некадашња призната
балетска уметница и кореограф
кињаМирјанаЗдравковићистакла
јеуизјавиза„Позоришненовине“
дасуЛидијаионабиле„другарице
јошодмалихногу“.

„СећамседасејошуБалетској
школи Лујо Давичо истицала сво
јимталентомипосвећеношћу.Већ
тадајебилазапаженакаокласична
икарактернабалерина.Лидијаћеу
нашим сећањима, свакако, остати
као једнаоднашхнајвећихбалет
ских уметница, јер се током своје
богате каријере, осим врхунском
игром, истакла и као врхунски
кореограф.Билајевољена,цењена
и поштована. Њену срећу пому
тила је смрт сина, драмског умет
ника Игора Первића. (из брака са
публицистом,књижевнимипозо
ришним критичарем Мухаремом
Первићем оп.а). Тај ненадокнади
ви губитак никако није могла да
преболи.То јој је,нажалост,скра
тило живот. Често смо се виђале,
последњи пут пре осам месеци.
Причале смо о многим нашим
догодовштинама,какоубалетској
школи,такоиуНародномпозори
шту,алииовеликимуспесимакоје
јеБалетНародногпозориштаимао

убившојЈугославијиисвету.Мно
гоминедостаје“,казала јегоспођа
Здравковић.

„О Лидији Пилипенко толи
котога јереченоитоликотогасе
зна...иостаћезабележеноувреме
ну.Оноштосемањезнасутрену
цистварањакојесва
кооднасносиусеби“,
прича нам солистки
ња Балета Народног
позоришта, балетски
педагог и репетитор
класичног, неокла
сичног и модерног
балета Милица Без
маревић која се при
сетила своје сарадње
сЛидијомнапредста
ви„Kавез“.

„Тајбалетсества
рао у тренутку бом
бардовања Србије,
1999 године. Страх,
неизвесност и очај,
заменила је ствара
лачка магија Лидије
Пилипенко и мене
као носиоца главне
улоге. Оглашавао се
изнакваздушнеопа
сности,амисенисмо
растајале... Обе смо
у Kавез уткале свој
живот. Та представа
је доживела стајаће аплаузе, мук
јачине ерупције вулкана... призна
ња и дубоке наклоне за емоције
које је изазивала код гледалаца. И
да ништа више у каријери нисам

одиграла осим Kавеза била бих
испуњена као уметница, јер такву
улогу можеш добити, уз срећу,
самоједном,одЛидијеПилипенко!
Бескрајносамјојзахвалназасваку
емоцију коју је пронашла у мени.
Славајој“.

Првак Балета Јован Веселино
вићкажедајегоспођаПилипенко
особакојајеоставиласнажанпечат
уњеговојкаријери.

„Билајевеликауметница,сна
жна жена пуна енергије, макси
мално предана професији. Пре
живљавалајезаједносанамасваки
покрет, сваки корак своје корео
графије, сваку музичку ноту. Да
би дошла до жељених резултата
дизала би нас у небеса толико да
би смо често зауставили пробу и
попадалинапододсмеха.Ализато
кадасурезултатиту,утишиниби
посматрала пробу и на крају би
уследио само велики уздах након
когбипришласасузамауочимаи
тихореклањенучувенуреченицу:
Децо,кадјаћутим...Kадасеспоме
не њено име увек мора да уследи
некањенареченицакојанамизма
миосмехе.Такодасамсигуранда
ћемојесејошдуго,дугосећатиса
осмехом на лицу”, сматра Весели
новић.

Балетски критичар и педагог
Милена Јауковић оценила је да
је Лидија Пилипенко „живела за
позориштеизасвојууметност“.

„Нијетобиластваропредеље
ња, већ једини могући пут. Чини
седадругачијенијенимоглобити.
Итакодопоследњегдана.Сишав

шисасцене,каоостваренидока
зан балетски уметник, дотадашње
искључиво бављење собом, као
играчем, заменила је бављењем
другима,укреацијузаоденутокао
кореограф, својим млађим коле
гамаподарилајеулогекојесупра

вљене по њима, и за
њих,сакојимасуслави
лисвоје јубилејеисти
цалиласкавапризнања
критике и публике и
које су играли, инспи
рисанииснажнонадах
нути, дуги низ година.
Kао припадник једног
другачијег времена,
наклоњенијег балет
скомстваралаштву,све
тежесеносиласанара
стајућом деградаци
јом уметности којој је
посветилаживот.Про
тивтогајеустајалагла
сно,борбеноиодлучно.
Башкаоштојеиства
рала:страсноисилови
то,увекускладусасво
јим уверењима и, како
седанасчини,сагласно
карактеру оне моћ
не музике, коју је тако
непогрешиво умела да
изабере за свој корео
графскиизраз“.

Са искреним пијететом, одно
сноуспоменомпуномпоштовања
и љубави према Лидији Пилипен
ко причао нам јеи господинВла
димир Логунов, (наш признати
кореограф, својевремено веома
успешанбалетскииграчипедагог)
којијенагласиодајеречоуметни
цикојаје„билазвездабеоградског
балетаодсамепрвепојаванасцени
Народногпозоришта“.

„Силфиде, а нарочито Зарема
у Бахчисарајској фонтани била је
потврдадаимамоновупрвакињу.
Низале су се улоге, а крај играч
ке каријере обележила је улогом
Даринке у балету Даринкин дар,
незаборавном креацијом.Увек је
билатехничкиснажнаипростуди
ранаусвојимкреацијама.Настави
лајесвојрадкаокореограф,оста
вивши велики опус у позоришту
инателевизији.Имаосамчастда
јојбудемколегапартнерииграчу
њенимбалетимасавеомамоћном
музиком“.

Накрају,додајмоиово:Госпо
ђаЛидијаПилипенконеуморноје
радила скоро до последњег дана.
Доследно је следила своје уверење
да се само усавршавањем прона
лази сопствени пут. И успела је у
томе.Вечнаславаихвала!

МикојанБезбрадица

Омаж Лиди ји Пили пен
ко одр жан је пре три 

вече ри, 28. окто бра, на 
Вели кој сце ни изво ђе њем 
„Евге ни ја Оње ги на“ (пре
ма рома ну А.С. Пушки
на, на музи ку П.И. Чај
ков ског), њеног послед њег 
бале та (либре то, коре
о гра фи ја и режи ја) којег 
је поста ви ла у Народ ном 
позо ри шту, а чија је пре
ми је ра била 23. децем бра 
2017. годи не. Ина че, на 
акту ел ном репер то а ру  
нала зи се и балет „Дама 
с каме ли ја ма“ на музи
ку Ђузе па Вер ди ја, пре ма 
исто и ме ном рома ну Алек
сан дра Диме Сина, за који 
је, тако ђе, ура ди ла либре
то, коре о гра фи ју и режи
ју. Од пре ми је ре 29. мар та 
1993. годи не, пред ста ва је 
до сада изве де на укуп но 88 
пута. 
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Народно позори
ште у Београду
и организација
„Три гроша“ и
ове сезоне, дру

ги пут заредом, позвало је мла
дељудеод13до19годинадасе
пријаве за учешће у програму
за развој младе публике „Мла
ди позоришни експерти“. Већ
постојећој групи младих експе
рата, ових дана придружило се
12новихчланова.

Програм, који је у потпуно
сти бесплатан, састоји се из две
главне активности – едукатив
них, критичких, и креативних
радионица, као и посета позо
ришним представама. Програм
има неколико циљева, од којих
су најважнији развијање, осна
живање и охрабривање критич
когмишљења,стварањекултур
нихпотребаинавикакодмладих
икреирањеплатформезадирек
тан дијалог између позоришних
стваралацаимладепублике.

Програм ће се одвијати
токомшколскегодине2020/21у
Народном позоришту у Београ
ду.

Организација„Тригроша“,у
сарадњи са београдским дечјим
позориштима, културним цен
трима и многобројним сарад

ницима, развија дечију позори
шнупубликујошод2016.године
крозпрограм„Малипозоришни
експерти“ (812година).

Народно позориште у Бео
граду је 2019. године покрену
ло програм „Платформа“ који
се бави едукацијом и развојем

публике, а про
грам „Млади
позоришни екс
перти“ је једнаод
првих активно
сти„Платформе“.

Програм воде
редитељке Ана
Поповић (Три
гроша) и Ана
Константиновић
(Народно позо
риште), уз бројне
сараднике, а сви
полазници, на
последњој ради
оници одржаној
у јуну,  добили су
сертификате за

учешћеупрограму.
Активности младих позори

шних експерата могу да се пра
те на друштвеној мрежи Инста
грам, на страници коју они
уређују: @mladi_pozorisni_eks
perti

Г.Д.

ДРУ ГА СЕЗО НА „МЛА ДИХ ПОЗО РИ ШНИХ ЕКС ПЕ РА ТА” У НАРОД НОМ ПОЗО РИ ШТУ У БЕО ГРА ДУ

Про грам за еду ка ци ју и раз вој мла де публи ке

Изјаве неких од пола
зникапрограма„Мла

дипозоришниексперти“:
• „Позо ри ште је за мене 
једи но место где се осе
ћам апсо лут но сло бод но“ 
 Ина Нико лић 
• „Ја се у позо ри шту осе
ћам као на месту где 
ствар но при па дам“  
Петра Лукић Јовић 
• „Волим импро ви за ци
ју јер је онда и када више 
пута гле дам исту пред
ста ву, она раз ли чи та“  
Искра Дил кић
• „Позо ри ште ме испу ња
ва и чини ме срећ ном“  
Мили ца Милен ко вић
• „Волим позо ри ште јер 
када одгле дам неку пред
ста ву доби јем енер ги ју 
која ме инспи ри ше да про
ме ним нешто на боље у 
овом све ту“  Горан Дим
три је вић

Изложба о прима
дониипрофесор
киРадмилиСми
љанић „Све било
јемузика“, аутор

кеДрагицеГаћеше,отворенаје23.
октобрауМузејуНародногпозо
ришта у Београду, уз поштовање
свихмеразаштитекојепрописује
Кризни штаб у вези са епидеми
јомвирусаКовид19.

Уручујући уваженој примадо
ни прелепи букет цвећа, управ
ницаНародногпозориштаИвана
Вујић Коминац је нагласила да је
он намењен „једној дивној девој
чици, лепотици госпођи Радми
ли Смиљанић у којем је, сваки
од ових цветова, један од њених
уметничкихдела“.

„Хвала Вам најлепше на томе
што сте мој живот променили

на боље. То је веома
тежакзадатакитешка
одговорност,аостали
сте девојчица. Ја Вас,
каодевојчицу,молим
да свој пут настави
те радосна. Живели“,
поручила је Ивана
ВујићКоминац.

Присутнима су
се обратили и мае
стро Дејан Савић,
директор Музеја
Народног позори
шта Драган Стево
вић, ауторка Гаћеша
и госпођа Смиљанић
која је захвалила сви
маштосу„уоваквим
условима и са маска
ма“ дошли у Музеј
Народног позори

штаинатајначинуказали
частиповерење,несамо
њој,негои„овојКућиу
којој сте безбедни, као
уцркви“.

„Хвала вам много,
свима.Јакостемезаду
жили. Била сам веома
скептичнау свеово,не
самозбогтекороне,него
уопштезаштојаиизло
жба о мени... Ипак, све су
то били неки изазови, ја сам
ихприхватилаисадамијевеома

драга што смо успели.
Хвала и ауторки Гаће

ши и овом позори
шном храму којем
сам остала верна и
у којем сам, толике
године,билаустал
ном ангажману”,
истакла је Радмила

Смиљанић, коју је
публика поздрави

ла дугим, снажним и
искренимаплаузом.
У уметничком делу про

грама, наступила је прваки
ња Опере, сопран Снежана
Савичић Секулић која је, уз
клавирску пратњу Марка
Богдановића, извела компо
зицију Антонија Вивалдија
„Sposasondisprezzata“

Дизајникаталогизложбе
урадилајеЈеленаРатковић.

Поставка, приређена
поводом примадониног 80
рођендана, обухвата пола
векауметничкогискоротри
деценије педагошког рада
госпође Смиљанић, као и
њене драге, личне успомене,
попут бројних фотографија,
програма,плакета,награда...

М.Б.

У МУЗЕ ЈУ НАРОД НОГ ПОЗО РИ ШТА ОТВО РЕ НА ИЗЛО ЖБА „РАД МИ ЛА СМИ ЉА НИЋ – СВЕ БИЛО ЈЕ МУЗИ КА“,   
АУТОР КЕ ДРА ГИ ЦЕ ГАЋЕ ШЕ

Деценије бли ста ве умет нич ке и
педа го шке кари је ре

штаинатајначинуказали
частиповерење,несамо
њој,негои„овојКућиу
којој сте безбедни, као

„Хвала вам много,
свима.Јакостемезаду
жили. Била сам веома
скептичнау свеово,не
самозбогтекороне,него
уопштезаштојаиизло
жба о мени... Ипак, све су
то били неки изазови, ја сам
ихприхватилаисадамијевеома

драга што смо успели.
Хвала и ауторки Гаће

ши и овом позори
шном храму којем
сам остала верна и
у којем сам, толике
године,билаустал
ном ангажману”,
истакла је Радмила

Смиљанић, коју је
публика поздрави

ла дугим, снажним и
искренимаплаузом.
У уметничком делу про

грама, наступила је прваки
ња Опере, сопран Снежана

Деценије бли ста ве умет нич ке и
педа го шке кари је ре



7ПОЗОРИШНЕ НОВИНЕОКТОБАР 2020.

Уовој години када
обележавамо сто
осамдесет година
од рођења славног
композитора, под

сећамонаподатакдасеоддалеке
1923. годиненабалетскомрепер
тоаруНародногпозориштанала
зи балет Kрцко Орашчић, а тра
диција извођења ванвременских
балетаЧајковскогнастављенајеи
поставкама балета Лабудово језе
ро (1925) и Успавана лепотица
(1927). Поменуте представе чине
основу балетског репертоара и
данас. Од 2017. године изводи се
и балет Евгеније Оњегин музички
обликован најлепшим компози
цијамаЧајковског,укореографи
јиЛидијеПилипенко.

Ужалузапрошлошћу,инадиу
будућност,никадазадовољансада
шњошћу:такопролазимојживот.

Овако је говорио најпозна
тији руски композитор свих
времена, уметник аутентичног
израза романтичарске провени
јенције чија музика и после 150
годинаоплемењуједушуиинспи
ришесвојимванвременскимзву
ком и мелодијом. Богата палета
хармонијских поступака и сјајни
оркестрални колорит главно су
обележје његовог импозантног
опусакојиобухваташестсимфо
нија, једанаест опера, три балета,
три клавирска концерта и бројне
музичкекомпозиције.

Необичан пут великог умет
никапочињеурускомградуВот
кинскугдејерођен1840.годинеу
породици средње класе. Испоља

ваојеинтересовањезамузику
ураномдетињству,ализараз
ликуодМоцартанијенагове
штавао велики потенцијал у
овојобласти.Уњеговојпоро
дицимузици јебилапосвеће
на посебна пажња. Чајковски
је, још као дечак био опчи
њен музиком Моцарта, Роси
нија, Белинија и Доницетија.
Образовање стиче у Правној
школиуСанктПетербургу,ау
слободно време узима часове
клавира. По завршетку шко
ловања извесно време ради
каослужбеник.Ускоропоста
јестудентKонзерваторијумау
Санкт Петербургу и напушта
државнуслужбу.ОдНиколаја
Зарембеучихармонијуикон
трпункт,аодАнтонаРубинштајна
оркестрацијуикомпозицију.Био
јепредавачнаKонзерваторијуму,
алигајетоисцрпљивалоидовело
дотешкепсихичкекризе.

Приватниживотчувеногком
позитора био је обојен великим
психичкимсломовима,лутањима
ипотразизаистином.Биојепре
пун унутрашњег немира, сталног
преиспитивања и патње. Интро
вертанивеомаемотиван,Чајков
скијествараоделапунаљубавии
заноса,апојединасуосталаутка
наусрцанајмлађепубликеширом
света, попут балета Kрцко Ора
шчић.Ипак,његованајзначајнија
симфонијска остварења обојена
су најдубљим осећањима његове
напаћенерускедуше.

Много је контроверзи пра
тило живот славног композито

ра. Хроничари и критичари су га
углавном описивали веома повр
шно. Портрет његовог живота
интерпретиран је као емоцио
нални кошмар, а карактер као
морбидан, неуротичан, опсед
нут осећањем кривице. Његово
хомосексуално опредељење било
је предмет бројних расправа и
анализа. Наводни докази посто
јеуличнимзаписима,писмимаи
дневницима,али,пресвега,крију
се у проблематичним и необич
ним односима са женама који су
се огледали у нереализованим
везама или краткотрајном, неу
спешномбракукојига једовеои
наивицусамоубиства.Иронично,
алиубраку језваничноостаосве
досвојесмрти.

Посебандеоуњеговомживо
ту чини платонска веза са Наде

ждомфонМеккојајебилавелики
љубитељ и поштовалац стварала
штваЧајковскогигодинамага је
финансијски помагала. На њено
инсистирање,никадасенисусре
ли,априликомдваслучајнасусре
танисуразменилиниреч.Оснази
њиховогнеобичногодносасведо
чи и хиљаду две стотине писама
размењенихупериодуод1877.до
1890.године.

Чајковски је као први вели
ки руски симфоничар показао
посебан таленат за мелодију и
оркестрацију. Посебно обележје
његове уметности чини емоци
оналност, односно одлична веза
музике са публиком. Тајна лежи
уогромномталентукојимјеуспе
вао да пренесе радост, љубав и
тугу директно до срца са дирљи
вом искреношћу. Припада воде
ћим уметницима романтизма, а
дела сумуобојенарускимкарак
тером иако много дугује тради
цији италијанске, француске и
немачке музике. Најрускији од
свихнас–говориојеСтравински
о Чајковском, али феномен овог
генијалногствараоцалежиуправо
усинтезипоменутогрускогдухаи
савршенетехникезапада.

Изузетан опис Чајковског
дао је Борис Владимирович Аса
фјев–рускикомпозитор,писаци
музиколог: Он је био први компо
зиторновогрускогтипа,потпуно
професионализован, који је јасно
асимиловао традицију симфониј
ског умећа западне Европе у свој
дубокооригиналан,личниинацио
налнистил,он јеујединиосимфо

нијску мисао Бетовена и Шумана
са стваралаштвом Глинке, тран
сформисао Листова и Берлиозова
достигнућанапољудескриптивно
програмске музике у дела шекспи
ровске инспирације и психолошке
тежине.

ПоследњегодинеживотаЧај
ковског биле су веома продук
тивне.Уовомпериодунаписаоје
своја најзначајнија дела, а његова
слава се проширила ван граница
Русије, широм Европе и Амери
ке. Симфоније најбоље опису
ју јединственост и генијалност
његовог стваралаштва – Друга је
обојена националном традици
јом, кроз Трећу провејава утицај
Шумановог ентузијазма, Четвр
таимаелементехумора,аПетаје
обавијена религиозним осећањи
ма. Последња, Шеста симфони
ја,познатијакаоПатетичнаили
Страсна (постоје одређене недо
умице у вези са преводом), наго
вестила је његов крај. На овом
чувеном делу почео је да ради у
фебруару1893. годинеилично је
дириговаонапрвомизвођењу,16.
октобра исте године. Помешана
осећања, као и реакције публике
икритикенисумногоутицалина
његовсубјективнидоживљајдаје
створиоједноодсвојихнајбољих
дела.Деветданакасније,25.окто
бра 1893. године преминуо је од
последица колере, иако је било и
спекулација да је починио само
убиство. Шестом симфонијом,
закључио је свој богати уметнич
киопусиотишаоувечност.

БранкицаKнежевић

ЈУБИ ЛЕЈ: СТО ОСАМ ДЕ СЕТ ГОДИ НА ОД РОЂЕ ЊА ПЕТРА ИЉИ ЧА ЧАЈKОВСKОГ (1840–1893); НА РЕПЕР ТО А РУ 
НАРОД НОГ ПОЗО РИ ШТА НАЛА ЗЕ СЕ ЧЕТИ РИ ЊЕГО ВА БАЛЕ ТА

Сим фо ни ја веч но сти слав ног ком по зи то ра

Народно позо
риште пла
нира (уколи
ко пандемија
корона вируса

тонепоремети),дауновембру
угости Камерну оперу Санкт
Петербург. Уметници из јед
ног од најбољих и најнаграђи
ванијих музичких позоришта
у Русији и ван њених граница,
требалобида13.и14.новембра
наступесаделомславногенгле
ског композитора Бенџамина
Бритна „Насиље над Лукреци
јом“, његовој најпопуларни
јој опери (1946) чија се радња
заснива на једном трагичном
детаљуизримскеисторије.

Арије се изводе на енглеском
језикутакодаупотпуностипрено

се сву поетичност и лепоту Брит
нове музике. Режисер представе,

народни уметник Руси
је Јуриј Александров,
одустаје од непосредне
илустративности и кре
ира своју причу  вечи
ти дијалог мушкарца и
женеољубави,верности
ипревари.

Префињене сценске
метафореилепотагласа
младих певача чине ову
преставу ексклузивним
пројектом Kамерне опе
реСанктПетербурга.

Бићетодругогосто
вање ове угледне Куће у
Народном позоришту;
пре годину и по дана,
наступили су са опером

„Ловцибисера“ЖоржаБизеа.
Р.П.Н.

ГОСТО ВА ЊЕ КАМЕР НЕ ОПЕ РЕ САНКТ ПЕТЕР БУРГ

„Наси ље над Лукре ци јом“
ЗАЈЕД НИЧ КА САРАД ЊА СА ИЗЛО ЖБОМ 
ЖАН ПОЛ ГОТЈЕА „ЉУБАВ ЈЕ ЉУБАВ“

Уоквиру сарад
ње Народ

ног позоришта
и Музеја савре
мене уметности,
током трајања
изложбе „Љубав
је љубав“ (у МСУ
од 21. новембра
2020. године до
средине марта
2021. године) у
Народномпозориштућебитиорганизованоприказивањеаутор
скогфилмакаоимогућиразговорсачувениммоднимкреатором
иједнимоднајпознатијихсветскихдизајнераЖанПолГотјеом
(узависностиодепидемиолошкеситуације).Поставкаобухвата
креацијевенчаницаиодела,тоглуцидногаутора,насталихупери
одуод1991до2017.године.Готје,незаобилазнафигураусвету
модеодкадаје1980ихгодинапомериоправилаоблачења,познат
јепомешањужанрова,епоха,уличног
иотменогстилаоблачења.Његовекре
ације су, истовремено, и формалне и
необичне,садозомразиграности.

Р.П.Н.
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  ВЕЛИКА СЦЕНА                                                                                                            СЦЕНА „РАША ПЛАОВИЋ“

05.11. ХАЗАРСКИ РЕЧНИК - ЛОВЦИ НА СНОВЕ
           балет по мотивима романа Милорада Павића

ОПЕРА И ТЕАТАР МАДЛЕНИАНУМ

ПРОГРАМ „ПЛАТФОРМА”
програм сарадње са младом публиком 

06.11. „ВИРЏИНИЈА ВУЛФ: ОРЛАНДО И ИНТЕРПРЕТАЦИЈЕ“ 
(Орландо - пратећи програм), Музеј Народног позоришта, 
у 18 часова
08.11. „РУНО: МАТИНЕ“, (Орландо - пратећи програм),
Музеј Народног позоришта, у 18 часова 
14.11. МЛАДИ ПОЗОРИШНИ ЕКСПЕРТИ
(Пробна сала V спрат или алтернативни простор), од 17 до 19 часова
28.11. МЛАДИ ПОЗОРИШНИ ЕКСПЕРТИ
(Пробна сала V спрат или алтернативни простор), од 17 до 19 часова

ОПЕРА У ВАШЕМ КРАЈУ
05.11. Плато поред куће Мике Аласа, Косанчићев венац,
Општина Стари Град, у 14.00 часова

ГОСТОВАЊЕ
26.11. Суботица, Фестивал „Дезире“, позориште Деже Костолањи, у 
20 часова - НОЋНИ ПИСАЦ, текст Јан Фабр, режија Јан Фабр 

ДОГАЂАЈИ 
04.11. „ВИВА ПУЧИНИ“, концерт Опере Народног позоришта, у 20 часова, Велика сцена
07.11. „ВИВА МОЦАРТ“, избор арија из Моцартових опера, у 20 часова, Велика сцена
10.11. ОРЛАНДО / ПРЕМИЈЕРА I, драма Вирџиније Вулф, у 20.30 часова, 
Сцена „Раша Плаовић“
12.11. „ВИВА ВЕРДИ И ВЕРДИЈЕВЕ ХЕРОИНЕ“, концерт Опере Народног позоришта,
у 20 часова, Велика сцена
12.11. ОРЛАНДО / ПРЕМИЈЕРА II, драма Вирџиније Вулф, у 20.30 часова, 
Сцена „Раша Плаовић“ 
13. и 14.11. НАСИЉЕ НАД ЛУКРЕЦИЈОМ, опера Бенџамина Бритна, гостује Камерна Опера 
Санкт Петербург, у 20 часова, Велика сцена
18.11. БАЛКАНСКИ ШПИЈУН, драма Душана Ковачевића / 50-та представа, у 20 часова, 
Велика сцена
18.11. ТРИБИНА - АНАТОМИЈА НАСИЉА, сећање на 20 година од страдања првака 
драме Драгана Максимовића Максе, у 18 часова, Сцена „Раша Плаовић“
19.11. СВЕЧАНИ КОНЦЕРТ БАЛЕТА НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА, у 20 часова, Велика сцена 
21.11. НАЈЛЕШИ ЉУБАВНИ ДУЕТИ И АРИЈЕ ИЗ ОПЕРСКОГ РЕПЕРТОАРА НАРОДНОГ 
ПОЗОРИШТА, у 20 часова, Велика сцена
22.11. КАО ШТО ПТИЦА МОРА ДА ЛЕТИ А ВОДА ДА ТЕЧЕ...TАКО И ПОЗОРИШТЕ МОРА
ДА ПОСТОЈИ - СВЕЧАНА ПРОСЛАВА ДАНА НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА У БЕОГРАДУ,
у 12 часова, Велика сцена 
- Промоција књиге „10 година Музеја Народног позоришта“, у 18 часова,
Музеј Народног позоришта
24.11. ЗЛИ ДУСИ, Тања Мандић Ригонат, по роману Фјодора М. Достојевског, 
180 година од настанка романа и 150 година од првог превода на српски језик, 
у 20.30 часова, Сцена „Раша Плаовић“
02.12. Народно позориште подржава младе таленте 
ПРОГРАМ - МЛАДИ КОРЕОГРАФИ / ПРЕМИЈЕРА
МАМАЦ, кореограф Сања Нинковић / СЕДАМ СМРТНИХ ГРЕХОВА, кореограф Игор Пастор, 
у 20 часова, Велика сцена 
03.12. ГАЛА КОНЦЕРТ ОРКЕСТРА ОПЕРЕ И БАЛЕТА НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА, гостује 
диригент Волфганг Шајд, у сарадњи са Аустријским културним форумом, 
у 20 часова, Велика сцена
15. и 16.12. ТАЛЕНТИ НА ВЕЗИ 3.0, у организацији Националне платформе
„Србија ствара“, у 20 часова, Велика сцена

нов

дец

новОРЛАНДО / I ПРЕМИЈЕРА
драма Вирџиније Вулф

УТО. 

10. од 20.30

НАЈЛЕПШИ ЉУБАВНИ ДУЕТИ И АРИЈЕ ИЗ ОПЕРСКОГ 
РЕПЕРТОАРА НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА

СУБ. 

21.
од 20.00
до 22.00

ОРЛАНДО / у улози Орланда Драган Секулић
драма Вирџиније Вулф

ПОН. 

30. од 20.30

„ВИВА МОЦАРТ“
избор арија из Моцартових опера

СУБ 

07. од 20.00
до 22.00

ОРЛАНДО / у улози Орланда Драган Секулић
драма Вирџиније Вулф

СРЕ. 

18.

од 18.00

од 20.30

ЦАРСТВО МРАКА
драма Лава Николајевича Толстоја

ПЕТ. 

27.
од 20.00
до 21.45

„ВИВА ПУЧИНИ“
концерт Опере Народног позоришта 

СРЕ. 

04. од 20.00
до 21.30

ВАЖНО ЈЕ ЗВАТИ СЕ ЕРНЕСТ
комедија Оскара Вајлда

ПЕТ. 

13. од 20.30
до 22.50

ГОСПОЂА МИНИСТАРКА
комедија Бранислава Нушића

НЕД. 

15. од 20.00
до 22.30

ВИВА ВЕРДИ И ВЕРДИЈЕВЕ ХЕРОИНЕ
концерт Опере Народног позоришта 

ЧЕТ. 

12. од 20.00
до 22.00

ЖЕНСКИ ОРКЕСТАР
комедија Жана Ануја

ЧЕТ. 

26. од 20.30
до 21.45

Народно позориште подржава младе таленте
ПРОГРАМ - МЛАДИ КОРЕОГРАФИ / ПРЕМИЈЕРА
МАМАЦ, кореограф Сања Нинковић
СЕДАМ СМРТНИХ ГРЕХОВА, кореограф Игор Пастор

СРЕ. 

02.
од 20.00

СВЕЧАНИ КОНЦЕРТ БАЛЕТА НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА
ЧЕТ. 

19. од 20.00
до 22.00

ОРЛАНДО / II ПРЕМИЈЕРА
драма Вирџиније Вулф

ЧЕТ. 

12. од 20.30

КАО ШТО ПТИЦА МОРА ДА ЛЕТИ А ВОДА ДА ТЕЧЕ...
TАКО И ПОЗОРИШТЕ МОРА ДА ПОСТОЈИ
СВЕЧАНА ПРОСЛАВА ДАНА НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА

НЕД. 

22.
од 12.00

од 20.00
до 22.30

УТО. 

10. од 20.00
до 22.00

ЗЛИ ДУСИ 
Тања Мандић Ригонат, по роману Фјодора М. Достојевског
180 година од настанка романа и 
150 година од првог превода на срспки језик

УТО. 

24. од 20.30
до 23.00

ОЖАЛОШЋЕНА ПОРОДИЦА 
комедија Бранислава Нушића

СУБ. 

28. од 20.00
до 22.15

БАЛКАНСКИ ШПИЈУН / 50-та представа
драма Душана Ковачевића

СРЕ. 

18. од 20.00
до 22.30

БЕЛА КАФА
комедија Александра Поповића

ПЕТ 

06. од 20.00
до 22.00

ОРЛАНДО / у улози Орланда Ива Милановић
драма Вирџиније Вулф

УТО. 

17. од 20.30

ДАМА С КАМЕЛИЈАМА
драма Александра Диме Сина

СРЕ. 

25. од 20.00
до 22.45

НЕЧИСТА КРВ
драма Борисава Станковића / Маје Тодоровић

ПОН. 

16. од 20.00
до 21.40

НАСИЉЕ НАД ЛУКРЕЦИЈОМ
опера Бенџамина Бритна 
гостује Камерна Опера Санкт Петербуг, Русија

ПЕТ 

13. од 20.00

ОРЛАНДО / у улози Орланда Ива Милановић
драма Вирџиније Вулф

НЕД. 

29. од 20.30

ГАЛА КОНЦЕРТ ОРКЕСТРА ОПЕРЕ И БАЛЕТА 
НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА
гост диригент Волфганг Шајд, у сарадњи са Аустријским 
културним форумом

ЧЕТ. 

03.
од 20.00
до 22.00

ВАСА ЖЕЛЕЗНОВА И ДРУГИ
драма Максима Горког

ПЕТ. 

20. од 20.00
до 22.30

НАСИЉЕ НАД ЛУКРЕЦИЈОМ
опера Бенџамина Бритна 
гостује Камерна Опера Санкт Петербуг, Русија

СУБ.

14. од 20.00

ВАСА ЖЕЛЕЗНОВА И ДРУГИ
драма Максима Горког

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

СУБ. 

05. од 20.00

ТРИБИНА - АНАТОМИЈА НАСИЉА
сећање на 20 година од страдања првака драме Драгана 
Максимовића Максе

ТАЛЕНТИ НА ВЕЗИ 3.0
у организацији Националне платформе „Србија ствара“

УТО. 

15. од 20.00

ТАЛЕНТИ НА ВЕЗИ 3.0
у организацији Националне платформе „Србија ствара“

СРЕ. 

16. од 20.00

ЕВГЕНИЈЕ ОЊЕГИН
балет Петра Иљича Чајковског

БАСТИЈЕН И БАСТИЈЕНА 
опера Волфганга Амадеуса Моцарта

НЕД. 

22. од 18.00
до 19.00


