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ИЗДАЈЕ НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ У БЕОГРАДУ

Упр кос
све му,

удах ни мо 
умет ност!

Оста ни мо 
 зајед но

Савремени балет
„Мамац”, ауторке
Сање Нинковић,
премијерно јеизве
ден 20. децембра у

подненаВеликојсцени,уоквиру
пројекта„Младикореографи”.

Одушевљена публика дуго је,
после завршетка представе, бур
ним аплаузом и узвицима „бра
во“ поздрављала протагонисте
овог врхунског уметничког дога
ђаја организованог уз ограничен
бројместаусалииузпоштовање
свихмеразаштитекојепрописује
Kризни штаб у вези са епидеми
јомвирусакорона.

У раду на балету „Мамац”
кореографкињаиауторкалибрета
СањаНинковићкренулајеодтезе
дајесавременичовек,усадашњем
тренутку и свакодневици соп
ственог живота, своју склоност
ка стварању зависности од лаких
садржајаиповршнезабаве,почео
даприхватакаонеминовност.

Призната балетска уметница,

којајевећдведеценијесталначла
ница ансамбла Балета Народног
позоришта,желела једакрозову
представу, у трајању од непуних
сатвремена,пронађеиодговорна

питање како испричати причу о
губитку,суочавању,пребољевању,
притиску и проблемима, у усло
вимачовекове скраћенепажњеи
изборитисесазахтевимаипотре
бама за малом дозом привидног
растерећења,којеизрастауначин
живота?

Шта јемамацзанашупажњу,
откривасвакокадаостанесампред
собом,утишинипозоришнесале.

Улоге су остварили Дејан
Kоларов,МилошМаријан,Нико
лоБјанко,БранкоСарић,Kарлос
Алварадо, Олга Олћан, Ивана
Савић Јаћић, Бранкица Мандић,
Ада Распор, Љиљана Велимиров,
Дејана Златановски Бојана Жега
рац Kнежевић, Хозе Иглесиас и
ДушанМилосављевић.

УауторскојекиписуМајаЋур
чићиМаркоЂукић(композитори),
ЈаснаСарамандић(сценограф),Ида
Игњатовић (костимограф) и Маја
Бајчетић (асистент кореографа).
Репризе,такође,свеликимуспехом
изведенесу22.и25.децембра.

Пројекат „Млади кореогра
фи”покренулаје,дирекцијаБале
та Народног позоришта у Бео
граду са циљем да пружи шансу
и отвори нови простор младим,
креативним балетским стварао
цима.

У извештају Новинске аген
ције „Танјуг“, између осталог,
наведено је да су солисти ансам
бла Балета Народног позоришта
„у савременом плесном кома
ду којег се не би стидиле свет
ске позоришне сцене, дочарали
идеју кореографкиње да је отпор
заглупљивању маса кроз терор
визуелне селфи субкултуре један
о императива глобалној домина
цији спреге политичких елита и
мултинационалних корпораци
ја“.Накрајутекстаоцењено једа
јеНароднопозориштеуБеограду
„балетомМамацнаправилоаван
гардниискоракусвомрепертоару
инапромишљенначинзавршило
2020.годину“.

М.Б.

Нова пре ми је ра Народ ног позо ри шта

ЈОШ ЈЕДНА
БАЛЕТ СКА

ПРЕ МИ ЈЕ РА У 
ФЕБРУАРУ

Уколиконебуденепред
виђених околности

у вези са епидемиоло
шком ситуацијом, већ
9. фебруара очекује нас
новабалетскапремијера
„Седамсмртнихгрехова“.
Кореографиауторлибре
та је Игор Пастор који је
солистичке улоге поверио
МилануРусу,БојаниЖега
рац,ТијаниШебез,Јовици
Бегојеву, Николу Бианку и
KарлосуРенеАлвараду.

НА ВЕЛИ КОЈ СЦЕ НИ УЗ ПОШТО ВА ЊЕ ЕПИ ДЕ МИ О ЛО ШКИХ МЕРА, ПРВИ ПУТ ИЗВЕ ДЕН БАЛЕТ 
„МАМАЦ“, АУТОРКЕ САЊЕ НИНКОВИЋ; ВИШЕМИНУТНИ АПЛАУЗИ ОДУШЕВЉЕНЕ ПУБЛИКЕ
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Представа „Орлан
до“поромануВир
џинијеВулф,удра
матизацији Тање
Шљивар и режији

Бојана Ђорђева, за коју је завршни
монолог написао Горан Ферчец,
завршенајеиспремназапремијеру.

Представа је средином
децембра изведена за Уметнич
кисаветНародногпозоришта,а
премијера за публику ће се одр
жатикадасезатостекнуепиде
миолошкиуслови.

Редитељ Бојан Ђорђев је
своју концепцију базирао на

идеји да се у разли
читим извођењима
смењују глумац и
глумица.

Глумица,којатумачиОрлан
да је Ива Милановић, студент
киња ФДУ (у класи професора
Срђана Карановића), а глумац

Драган Секулић је завршио сту
дијеФДУ.

Пробе „Орланда“ су почеле
6. јуна ове године. Представа је
рађена током трајања епидеми

је вируса Корона
19 и све време

су поштоване
про

писанеепидемиолошкемере.
Орландо је познат као нај

дуже љубавно писмо на свету –
упућено Вити Саквил Вест, ари

стократкињи и песникињи која
је послужила Вирџнији Вулф
за обликовање овог чудесног
хероја који после двеста година
животапостајехероинаинакон
јоштристагодина,усвојојтри
десет и петој, коначно успева
и да објави свој рукопис поеме
„Храст“, на датум објављивања

самогромана...
У подели су и Алексан

дра Николић, Сена Ђоро
вић, Вања Ејдус, Калина
Ковачевић, Никола Вујо

вић, Павле Јеринић,
Милош Ђорђевић и

Зоран Ћосић. Аутор
ски тим представе
чинеиСинишаИлић
(сценограф), Маја
Мирковић (кости
мографкиња), Лука
Папић (компо

зитор), Чарни Ђерић (сцен
ски покрет), Дијана Маројевић
(сценскиговор)...

Р.П.Н.

Мултимедијални
белгијски умет
ник светског
гласа Јан Фабр
недавно је,

поводом22.новембра,ДанаНарод
ног позоришта, одлуком управ
нице Иване Вујић, добио Награду
Печаткојаседодељујезауметнич
кидоприносживотуирадуНарод
ногпозоришта.СвестраниФабрје,

подсећања ради, аутор представе
„Ноћниписац“(текст,сценографи
јаирежија),уизвођењуСлободана
Бештића,којајесвеликимуспехом
премијерно изведена 22. фебруара
ове године на Сцени „Раша Пла
овић“. Стручна критика дочекала
је с огромним одушевљењем овај
наслов, а исто тако прихвата га и
публика. У ексклузивној изјави за
„Позоришненовине“Фабркажеда
се искрено обрадовао том прести
жномпризнању.

„Веома сам почаствован овом
наградом. Посвећујем је вели
ком и озбиљном глумцу Слобода
ну Бештићу. Увек је лепо добити
награду за свој рад у позоришту.
Ноћниписацјеуспешнапродукци
ја.Скоросамдобиојошдвезначај
ненаградезаиталијанскуируску
верзију продукције“, каже Фабр,
један од најистакнутијих и најсве
странијих стваралаца данашњице
позоришниредитељ,сценариста,
кореограф,сценографивизуелни
ниуметник.

Споносомистичедамујевео

ма драго што се „Ноћни писац“ с
великимуспехомиграуСрбији.

„Јошједномпонављам:заслуге

идусјајномнасту
пу Слободана
Бештића. Нарав
но, захваљујем
се и страственој
српској публици
која одавно пра
ти мој рад, још
од осамдесетих
кадасмонаБите
фу гостовали са
представом Моћ
позоришнихлудо-
сти, па све до
Планине Олимп
- у славу култа
трагедије, која је
отворила Битеф
пре три године.
И ту је публика
реаговала веома
позитивно  са
дугим стајаћим
овацијама од 50
минута. Увек је

добронаступатизаљубитељепозо
ришта из Србије. Знате кад им се
нештодопадне,алиистотако јеи

видљиво кад им се нешто не сви
ди“,примећујеФабр.

На крају додаје да, уколико
то епидемиолошки услови буду
дозволили, планира да ускоро
поноводођеуНароднопозориште
укојемби,сачлановимасвојетру
пе Трублејн, одржао Радионицу.
Такође,напомиње,дабитомпри
ликом, у сарадњи са Институтом
зауметничкуигру,требалодабуде
промовисанањеговановакњига.

„Нањојрадимвећдесетгоди
на,сапрофесоромипозоришним
сценаристомЛукВанденДриесом
исвојимратницималепотеИва
ном Јозић, Анабелом Шанбон и
Седриком Шароном. Ово троје
невероватних извођача на сцени
су више од две деценије и веома
су озбиљни учитељи мог разми
шљања о позоришту и вежбању.
Kњига се зове Од уметности до
глуме – водич за извођаче 21. века.
Радујемсесвомповраткуупрелепи
Београд, град позитивне енергије”,
поручујеЈанФабр.

М.Безбрадица

СЛАВ НИ МУЛ ТИ МЕ ДИ ЈАЛ НИ УМЕТНИK ЈАН ФАБР, ЕKСKЛУЗИВНО ЗА „ПОЗО РИ ШНЕ НОВИ НЕ”

Поча ство ван сам Печа том Народ ног 
позо ри шта, посве ћу јем га вели ком глум цу 

Сло бо да ну Бешти ћу

ЗАВР ШЕН РАД НА НОВОЈ ДРАМ СКОЈ ПРЕД СТА ВИ

„Орлан до“ Вир џи ни је Вулф при пре мљен, 
али чека повољ ни је епи де ми о ло шке усло ве

идеји да се у разли
читим извођењима
смењују глумац и
глумица.
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Ковачевић, Никола Вујо

вић, Павле Јеринић,
Милош Ђорђевић и

Зоран Ћосић. Аутор
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чинеиСинишаИлић
(сценограф), Маја
Мирковић (кости
мографкиња), Лука
Папић (компо
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Управница Народног
позоришта Ива
на Вујић, обишла
је костимографки
њу у пензији Божа

нуЈовановић иуручила јојПечат
Народног позоришта, значајно
признање којим је одликована
поводом Дана Народног позори
шта22.новембра.

БожанаЈовановићјекостимо
графкиња која је цео свој живот
посветила креирању костима

за уметнике, а највећи део сво
је каријере провела у Народном
позориштукојејојјебилоидруга
кућа.

Импозантна биографија ове
уметнице говори да је у својој
каријери израдила костиме за
више стотина велелепних пред
става Драме, Опере и Балета у
Народном позоришту, многим
позориштима у Србији, а тражи
ласујепозориштаизцелеЕвропе.

Радилајеинафилмуителеви

зији,добитницајемногихзначај
нихнаграда.

Данас, у 90 тој години, живи у
свом дому на Звездари и радује се
сусретимасаколегамаизсвојенека
дашњекућенаТргуРепублике.

Посета је уприличена уз све
мереепидемиолошкезаштите.

ПрестижнопризнањеПечат
Народног позоришта додељен је и
оперским дивама Бреди Kалеф и
МилкиСтојановић.

Р.П.Н.

ПЕЧАТ НАРОД НОГ ПОЗО РИ ШТА УРУ ЧЕН БОЖА НИ ЈОВА НО ВИЋ

Народ но позо ри ште не 
забо ра вља сво је доа је не

Представа „Ноћ
ни писац“, која
у монодрамској
форми „открива
моћи катарзич

не, истинске, дионизијски разорне
уметности“, већ пуних десет месе
ци,наилазинанеподељенереакције
публике,безобзирадалисеизводи
наСцени„РашаПлаовић“,накојој
је премијено одиграна 22. фебру
араилинанекомодгостовањапо
Србији.Икритикаје,такође,једин
ственауизношењуласкавихоцена
заовај насловнастаопо текстови
ма и у режији славног ликовног и
позоришног уметника Јана Фабра
и извођењу свестраног Слобода
на Бештића који је недавно добио
Награду Народног позоришта за
најбоље индивидуално премијер
но уметничко остварење у оквиру
репертоара националног театра у
сезони2019/2020.

У интервјуу за „Позоришне
новине“,Бештићистичеда севео
марадујеуспехупредставеукојојсе
осликавачитавједаннови,необич
ни, револуционарно разоран свет,
обојен фламанским духом, зачуд
ним и заводљивим у својој слико
витости.

„ИмеЈанаФабракоднасјевео
мадобропознато,каоињеговумет
ничкирадуликовнимуметностима
и позоришту. Сигуран сам био да
ће премијера изазвати интересова
ње,алидабипредставаживелана
репертоару,морадакомуницираса
публиком. Испоставило се да смо
успели,собзиромнаинтересовање
икоментарељудикојисупредставу
гледали“.

 z Пред ста ва се, изме ђу оста лог, 
издва ја и по вашој мае страл ној 
глу ми где током нешто више 
од јед ног сата, вео ма пре ци зно 
и духо ви то тума чи те Фабро во 
„кре а тив но луди ло“ и њего ве 

мисли веза не за днев не актив
но сти, оби ље нео до љи вих иде
ја и амби ци о зних про је ка та, 
као и ноћ но бив ство ва ње, када 
се кре а тив ност ста па са бесом 
и про ми шља њем о живо ту, 
љуба ви и сек су ал ном аспек
ту теле сне енер ги је. Kолико се 
рад на јед ној таквој, изу зет но 
ком плек сној и вео ма зах тев
ној, уло зи раз ли ко вао од све га 
оно га што сте до сада ради ли у 
позо ри шту?
Представајевећбилапоставље

на,видеосамснимакиталијанског
колеге,иочекиваодазатихнеколи
коданадоговоримодетаљеипри
лагођења.Највишемејезаокупља
лоучењетекстаипамћењедетаља
саснимка,такодасамвећнапрвој
пробисаЈаномдоживеоизненађе
ње.Ималисмоправучитајућупро
бу,анализирајућиитумачећитекст,
каодапочињемоиспочетка.Томи
једалосигурнуосновунакојојмогу
глумачки да градим лик. Kасније
мијетомногопомоглоиумизан
сценскимпробама.Некарешењаје
мењаоиприлагођаваомојимсред
ствима и могућностима. То је био

најузбудљивијиинајтежидеорада.
На лицу места ми је давао задат
ке, гледајући веома пажљиво шта
нудимкаоглумачкарешења.Изне
нађивао ме је захтевима за говор,
покрет,гласиплес,јерсеинспири
саомојимсредствима.Свакидетаљ
јебитан,укључујућиикакодишем
на сцени. Такав рад сам доживео
кодЕуђенијаБарбе,РоманаВиктју
ка или Стафана Валдемара Холма,
али Фабр има и своју перформа
тивнустрану,ирешењасупонекад
веомабизарнаихрабра.Понекадсу
тарешењанаивициразумајерпре
лазеуирационалноиметафизичко
позориште.

 z Са Фабром сте, неко ли ко дана, 
спре ма ли пред ста ву и у њего
вој, свет ски позна тој и успе
шној, ком па ни ји „Тру блејн“ 
из Антвер пе на. Шта бисте 
издво ји ли као нај вред ни је 
иску ство које сте сте кли током 
свог крат ко трај ног  борав ка у 
Бел ги ји?
Радиосамнепосредно,једанна

један,савеликиммајсторомрежи
је, шта више могу да пожелим?

Потпуномисепосветио.
То је био мастер клас.
Он је веома заинтересо
ван и за класичан глу
мачкиизраз,раднатек
сту,мисаонојиговорној
радњи, психолошким
нијансама, колико и за
перформативни израз.
Учио сам како да спо
јим различите техничке
захтеве,којичестоделују
неспојиви: мисао, говор,
покрет, звук, тишине,
плес,ирационалносткоја
преплављује тамом. А у
тамисветлост...Огроман
унутрашњирад,а споља
једноставностилакоћа.

 z Игра те и на фил му и теле ви
зи ји, али сте сво је нај зна ча
ни је уло ге, ипак, оства ри ли у 
позо ри шту.  Kако, као драм
ски умет ник који му је вео ма 
одан, види те из сада шње пер
спек ти ве дру штве ну уло гу, не 
само, теа тра, него и умет но сти, 
уоп ште. Kоји су њихо ви доме
ти?
Имам утисак да се код нас,

телевизијанарочито,алинажалост
и филмска уметност, нерадо баве
друштвенимтемамасакритичког
аспекта.У позоришту, сада гово
рим о класичном драмском тек
сту,неомјузиклуилаганимкоме
дијама, постоји бар хтење да се
поставекључнапитањаочовекуи
друштву.Неуспемоувек,алисмо
свесни и друштвене, корективне
улоге позоришта, уметности уоп
ште.Сатржишногаспекта,комер
цијалнисузабавни,лаганисадржа
ји.Тосепродаје.Пекарпечехлеб
народу,глумацгазабавља.Аумет
ник га подсећа зашто вреди јести
изабављатисе,очемумислимоу
бесанимноћима.

 z Може ли се, упр кос све
му, каза ти да је позо ри ште, 
ипак, послед њи корек тив ни 
фак тор дру штва?
Ууметностида.Ифилмима

ту моћ, али је код нас бар, вео
ма ретко користи. Телевизијске
серије још ређе и бојажљиви
је. Позориште је по дефиницији
колективна уметност, за разлику
од ликовне и музичке, и његов
је утицај на друштво значајни
ји због тога. Kада су уништене
институције које би требало да
коригују неправде и пробле
ме које друштво гура под тепих,
неко мора да проговори. Али
позориштененудирешења,него
поставља  права питања, нови
угаогледањанаствари,којиљуде
може да промени изнутра, да их
охрабри, освести и некако акти
виранапроменустава.

 z Да ли вас је и коли ко, не само 
као умет ни ка, него и чове ка, 
про ме ни ло ово вре ме пан де
ми је коро на виру са? 
Увукао сам се у себе. Преи

спитујем се. Kо сам сада, шта ћу
даљесакаријером,животом?

 z Поме ну та пан де ми ја, изме ђу 
оста лог, поре ме ти ла је и ваше 
пла но ве у вези са настав ком 
сарад ње са Јаном Фабром и 
њего вом ком па ни јом. Kаква је 
тре нут на ситу а ци ја, веру је те ли 
да ће до настав ка сарад ње доћи 
у неко ско ри је вре ме?
Тешко.Kодњихјекризаивећа

него код нас. Трублејн је приватно
позориште, лабораторија, која се
издржава играњем представа. Kада
их нема, нема ни новца а ни оста
лихусловазарад.Мислимдасесада
свиборимозаопстанакпозоришне
уметности на суровом неуметнич
комтржишту.

МикојанБезбрадица

ИНТЕР ВЈУ: СЛО БО ДАН БЕШТИЋ, ПРВАК ДРА МЕ НАРОД НОГ ПОЗО РИ ШТА У БЕО ГРА ДУ

Рад са Јаном Фабром био је мастер клас



4 ПОЗОРИШНЕ НОВИНЕ ДЕЦЕМБАР 2020.

ЈошодулогеАницеГранд
филдуостварењуЉубише
Самарџића „Јесен стиже
Дуњомоја”,сакојомјепре
16 година закорачила на

великавратаусветфилмскеумет
ности,глумицаKалинаKовачевић
градила јесвојукаријерустрпљи
во и веома успешно свесна да се
само вредним и преданим радом
може нешто постићи. Недуго
после тога, на Факултету драм
скихуметностиуБеоградудипло
мирала јесанепуном21годином
и то са оценом десет.
Постала је сло
бодни уметник,
а сваком новом
улогом, стицала
је наклоност не
само публике,
већ и струч
не критике
и, наравно,
колега. Ређали
су се позиви
за нове пројекте, па је тако 2006.
године први пут закорачила и на
сценуНародногпозориштауБео
граду заигравши Ирину, једну од
главних јунакиња чувене Чехо
вљеведраме„Трисестре“,урежи
ји Виде Огњеновић. Након тога,
под истим кровом, уследиле су и
улогеупредставама„Великадра
ма“, „Призори егзекуције“, „Весе
леженевиндзорске“...асредином
2012.годинепримљенајеустални
ангажман. На актуелном репер
тоару тренутно игра у пет насло
ва,апоследњихнеколикомесеци,
спремала је улогу руске принце
зе Саше Ал у комаду „Орландо“,
премачувеномромануВирџини
јеВулф,урежијиБојанаЂорђева
и драматизацији Тање Шљивар.
Представа језавршенаиспремна
запремијерукојаћебитиодржана
када се за то стекну епидемиоло
шкиуслови.

У интервјуу за „Позоришне
новине“ Kалина открива да је у

овом интиргант
ном комаду посе
бан,аистовремено
и најзанимљивији
утисак на њу оста
вио, како је иста
кла, тај процес
сазревања људског
бића.

„ Н а м е р н о
кажем људског, а
не мушкарца или
жене,јерјеОрлан
доиједноидруго.
Он је савршенство
тедверазликекоје
чине једну цели
ну. Зато је Орлан
до свевремен. Он
је и прошлост и
садашњост и

будућност. Он је, једностав
но,савршенство.

z Осим поме ну те прин це
зе, у пред ста ви тума
чи те још неко ли ко 
мањих уло га...
Да.Иначе,целаова

представа је нешто
сасвим друго од
онога што сам до
сад играла. И
зато ме је то
инспирисало
и чинило
с р е ћ 
н о м .
П р и 
ј а о

ми је рад са редитељем Бојаном
Ђорђевим, о коме сам пре тога
чулаизузетнепохвале.Ицеопро
цесрадајеапсолутнотопотврдио.
Његова идеја представе у врло
занимљивој драматизацији Тање
Шљиварјеодпочеткаулилапове
рењецелојекипи,којагајеследи
ла и веровала му до самог краја.
МојаСаша,рускапринцеза,којаје
једнаодзначајнихпојавауОрлан
довом сазревању је потпуно дру
гачија од онога што је он имао у
свомдотадашњемискуству.Дола
зи из велике Русије, са мирисом
мраза, снега и леда, непредвиди
ваисамонапрвипогледхладна,
испровоцира у Орланду до тада
непознатуљубав.Откривамунове
лепоте мушкоженског односа.
Истовремено,процесраданауло
зиСашејебиоифизичкитежак.
Целасценајеукомадузамишље
надасењиховаљубавразвијана
леду.Kојимсесценскимзнацима
топостижеупозоришту,публика

ћеоткритинасамојпредстави.У
сваком случају морала сам доста
да радим на својој кондицији да
се тај физички напор не би осе
тиоуговору.Сценографијаауто
раСинишеИлићаињенколорит
су допринели Орландовој интри
гантности.Свиупредставиигра
моповишеликоваитоје,такође,
изазов за глумца, а мислим и за
сјајног костимографа Мају Мир
ковић.

z С којим лико ви ма, које сте до 
сада тума чи ли, може те и при
ват но да се пои сто ве ти те?
Лоренс Оливје каже : „Загре

беш глумца, изађе нови глумац“.
Хоћудакажем,човекјекао
космос у малом
и у њему

постоји све што је могуће. Зна
чи, све што је могуће код чове
ка постоји у нама, само је пита
ње колико смо ми тога свесни и
коликохрабридатоистражујемо.
Немогуће је ни из чега створити
нешто... Глумац мора да оправда
свештоиграиморадаразумесве
што је могуће. И не ради се ту о
томедалисувамнечијиставовии
размишљањаблиски,негосеради
оистраживањуулогекојуиграмо.
Честонештоштонамјеблисконе
значизагарантовануспех.

z Прву уло гу, а реч је о јед ној 
сим па тич ној осмо го ди шњој 
девој чи ци, оди гра ли сте дав
не 1991. годи не у теле ви зиј
ском фил му „Мала шала”, по 
тек сту Сини ше Kовачевића и 
у режи ји Алек сан дра Ђор ђе
ви ћа. Није ли то, запра во, већ 
био тре ну так када је пола ко 
поче ла да се рађа ваша љубав 
пре ма глу ми?

ИНТЕР ВЈУ: КАЛИ НА КОВА ЧЕ ВИЋ, СТАЛ НА ЧЛА НИ ЦА АНСАМ БЛА ДРА МЕ НАРОД НОГ ПОЗО РИ ШТА

Глу мац мора да оправ да све што игра

ошодулогеАницеГранд
филдуостварењуЉубише
Самарџића „Јесен стиже
Дуњомоја”,сакојомјепре
16 година закорачила на

великавратаусветфилмскеумет
ности,глумицаKалинаKовачевић
градила јесвојукаријерустрпљи
во и веома успешно свесна да се
само вредним и преданим радом
може нешто постићи. Недуго
после тога, на Факултету драм
скихуметностиуБеоградудипло
мирала јесанепуном21годином
и то са оценом десет.
Постала је сло
бодни уметник,
а сваком новом
улогом, стицала
је наклоност не

тедверазликекоје
чине једну цели
ну. Зато је Орлан
до свевремен. Он
је и прошлост и
садашњост и

будућност. Он је, једностав
но,савршенство.

z Осим поме ну те прин це
зе, у пред ста ви тума
чи те још неко ли ко 
мањих уло га...
Да.Иначе,целаова

представа је нешто
сасвим друго од
онога што сам до
сад играла. И
зато ме је то
инспирисало
и чинило
с р е ћ 
н о м .
П р и 
ј а о

ват но да се пои сто ве ти те?
Лоренс Оливје каже : „Загре

беш глумца, изађе нови глумац“.
Хоћудакажем,човекјекао
космос у малом
и у њему

Напротив, било је ужасно
напорнои,заједноосмогодишње
дете, незанимљиво (смех). Моја
жељазаглумомсеродилакадсам
имала16година.Мада,морамда
признам да сам се до самог кра
ја двоумила између психологије
и глуме. И дан данас веома мно
го читам из области психологије,
штојеврлодрагоценоизаглуму.

z Оди гра ли сте број не уло ге у 
позо ри шту, на теле ви зи ји и 
фил му. На коју сте нај по но
сни ји, која се посеб но издво
ји ла? 
Сигурно је то улога Анице

Грандфилд у филму „Јесен стизе
Дуњомоја“урежијивеликанајуго
словенскогфилмаЉубишеСамар
џића, са којом сам закорачила на

великавратаусветфилмскеумет
ности.Наконњесууследилесве
остале улоге, што у позори

шту,штонателевизији.

z Осво ји ли сте и 
мно ге зна чај не награ
де – од „Цари це Тео

до ре”, пре ко „Злат не 
мимо зе”, Награ де 
гра да Бео гра да за 
допри нос у кул ту
ри, Награ де за нај

бо љу глу ми цу на 
16. Фести

в а  л у 

„Дани коме ди је“ у Бије љи ни, 
„Злат не знач ке“, за допри нос 
раз ви ја њу кул тур них делат
но сти у Срби ји… Ове годи
не, недав но, за Дан Народ ног 

позо ри шта, 22. новем бар, при
па ла вам је и Јав на Похва ла за 
резул та те у раду од изу зет ног 
и посеб ног зна ча ја за успе шну 
актив ност Народ ног позо
ри шта у Бео гра ду за сезо ну 
2019/2020...
Наградемивеомазначејерсу

потврдадасеналазимнаправом
месту,штосетичеипрофесије,а
и позоришта. Ја сам веома веза
назаНароднопозориштеукоме
играм тренутно у пет наслова и
свакопризнањемеискреноучи
нисрећном,поготовоштојеДан
Народног позоришта, који је 22.
новембра, и мој рођендан. Ето
једнелепесимболике.

z У дана шњем све ту у којем 
су нетр пе љи вост, мржња и 
наси ље поно во у пора сту и 
где се наша пла не та, већ ско
ро годи ну дана, нала зи на 
иви ци био ло шке ката кли
зме услед пан де ми је Кови да 
19, нео п ход но је да обно ви мо 
нашу духов ну сна гу. Има ли 
позо ри ште ту моћ, да сво јом 
пле ме ни том уло гом, испу
ни чове чан ство енер ги јом и 
покре не га да се издиг не из 
соп стве ног пада у амбис?
Лепо питање, дуго ми нису

поставили овакво. Достојевски
каже: „Лепота ће спасити свет“.
Позориште, сигурна сам при
пада тој лепоти. Ових дана, у
овом тешком времену, када је
све против човека и онога што

чини смисао живота, а то је
размена емоција и љубав,
францускиуметницисусе
огласили вапајем да сачу
вамо уметност и културу.
Ијаимсепридружујем.Ја
дубоковерујемдаћепозо

риште и уметност победити све
овоштонамседогађа.Досад је
крозисторијупобеђивало.Побе
дићеисад,хоћутакодаверујем.

МикојанБезбрадица

Народно позориште се
опрашта од величан
ственесуфлерке,посве

ћеног професионалца Душан
ке Вукић која је преминула 1.
децембра.

Колектив њеног Народног
позоришта памтиће је као изу
зетнуличност,омиљенуипожр
твовану колегиницу племени
тог духа. Наша драга Душанка
сахрањена је 4. децембра на
НовомгробљууБеограду.

Р.П.Н.

IN MEMO RI AM

Душан ка Вукић 
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Првакиња Опере
Народног позо
ришта у Београ
ду, мецосопран
Јадранка Јовано

вић,јошједномсенашлаусамом
врху оперских уметника из чита
вог света, овога пута као члан
жирија Међународног такмичења
оперских певача, у организацији
италијанске школе певања Фио
ренца Ћедолинс 2021, које се ове
године други пут одржава вирту
елно.

Чланови жирија представљају
скупеврпскеелитепосвећенекла
сичној музици и оперском пева
њу. Поред реномираног сопрана
Фиоренце Ћедолинс као председ
ника жирија и српске примадоне
ЈадранкеЈовановић,осталечлано
вечиненајпознатијаименаизсвета
оперскеуметности:тенорРоберто
Алања,сопранАнаПироци,бари
тони Карлос Алварез и Бруно де
Шимоне, диригент и уметнички

директор орке
стра „Солисти
Венети” Ђули
ано Карела,
као и уметнич
ки директо
ри оперских
кућа: Реал из
Мадрида, Сао
Паоло из Бра
зила, Краљев
ске опере у
Лијежу, театра
Маестранца у
Севиљи, Теа

тра у Велансији, Театра Зарзуе
ле у Мадриду, Опере Лас Палмас,
Радијског националног оркестра
изАргентине,ФестивалаДонице
ти у Бергаму, Фондације Перго
лези,затим,музичкикритичариз
часописа„КориеределаСера”,као
идругиизузетниуметници.

 „Ово је посебна част и вели
ко признање за мој целокупни
уметнички опус. Изузетно сам
поноснаштосемеђуоваквимчла
новима жирија, кроз моје име,
ставља акценат на наше Народно
позориште,каоинасрпскиПар
ламентчијисамчлан”,изјавила је
ЈадранкаЈовановић,која јеодове
сезоне ментор Оперског студија
„Борислав Поповић” при Народ
номпозоришту.

Жири ће оцењивати младе
такмичаре у категоријама опере,
оперете, мјузикла, зарзуеле, лида
иукатегоријикласичнесавремене
вокалнемузике.

Р.П.Н.

ПРИ МА ДО НА JАДРАНКА ЈОВА НО ВИЋ ЧЛАН 
ЖИРИ ЈА МЕЂУ НА РОД НОГ ТАК МИ ЧЕ ЊА 

ОПЕР СКИХ УМЕТ НИ КА 

Ука за на ми је 
посеб на част УБеограду је

7. децембра
после дуге и
тешке боле
сти преми

нуо глумац и дугогоди
шњичланансамблаДраме
Народног позоришта
ТихомирТикаАрсић.

Рођенје1957.годинеу
Земуну,глумуједипломи
раонаФакултетудрамских
уметности у Београду, у
класипрофесораМиленка
Маричића.

ТихомирАрсићјескренуопажњу
насебе1981.годинекадајеуНарод
номпозориштуодиграоулогуРомеа,
уШекспировојдрами„РомеоиЈули
ја“,урежијиСтевеЖигона.

Од1984.годинепостаојестал
ничланглумачкогансамбла.

Увек је био веран свом позо
ришту, које је неизмерно волео и
у коме је одиграо више значајних
улога у класичним и савременим
комадима.

Свакако најважнија позори
шнаулога,закојујеисамговорио
даму јенајдражаинајбољакоју је
одиграо је Рогожин, у „Идиоту“
ФјодораМихајловичаДостојевског,
у режији Стеве Жигона (премије
ра одржана 22. новембра 1995). За
маестрално тумачење Рогожина,
колекцији бројих признања које је
добио током каријере, придружио
је и две најзначајније награде које
је освојио управо са том ролом –
„Златногвитеза“уМосквииНагра
ду„РашаПлаовић“занајбољеглу
мачкоостварење.

Kада је реч о Арсићевом анга
жману у Народном позоришту,
свакакосеиздвајаинаступукулт
нојпредстави„Солунциговоре“,по

текстуАнтонијаЂурићаиурежији
ЦисанеМурусидзе.

Арсића ће публика памтити
и по монодрами „Тако је говорио
Броз“,сакојомјепочеткомдеведе
сетих година прошлог века насту
паоширомнекадашњеЈугославије
одигравшијевишеод300пута.

Веома запажене улоге одиграо
јеинафилмуителевизији.

Сахрана је одржана 12. децем
бра у Алеји заслужних грађана на
НовомгробљууБеограду.Арсићје
испраћенузпесму„Тамодалеко“,са
заставомСрбијепрекоковчега.

Kолеге су држале говоре глу
мачкој легенди и присетили су се
колико је био велики уметник и

пре свега велики човек.
Од Арсића су се, изме
ђу осталих, опростили
и управница Народног
позориштаИванаВујић,
каоиколегеизансамбла
Драме Лепомир Ивко
вићиИванаЖигон.

„Kакав је данас
диван, блистав дан, као
1981. године када си
заиграо Ромеа, принца.
Kакав диван дан, 1981.
играосиСолунциговоре,

представу која је била забрањива
на,паподстицанадасеигра,абила
је твој искрени Солунски фронт.
Искренипутпостојаногпринцаи
свакогглумцакојидајесвојусрж,
кост,мозак,свештоимаислужи.
Радили смо прву вежбу на акаде
мији заједно, радићемо и даље.
Бескрајносмотизахвалнинауло
гама.Биосипостојанипринц, јер
ситокомсвогживотапостаобољи,
трудио си се. Био си леп, добар
младић,апостаосидубокипринц,
озбиљан човек који воли. Човек
којинеморадаиграапомоћиће
позоришту, другом човеку. Бити
бољи то је најтежи задатак свих
нас.Апозориштенасучитомеда
будемо бољи, јер кроз сопствено
изгарање ми помажемо другоме.
Бескрајносамтизахвалнанатоме,
постојанипринче.Путти јеотво
рен. О, какав диван дан и крени
мирно,чекајутетвоједрагеколеге
Ејдус,Банићевић,Николић.Чекају
теновеулоге,чекаипублика.Ија
течекам“,реклаје,крозсузе,Ива
наВујић.

Комеморација Тихомиру
Арсићубићеодржанакадасезато
стекнуепидемиолошкиуслови.

М.Б.

IN MEMO RI AM: ТИХО МИР ТИКА АРСИЋ (1957-2020)

Путуј прин че, тамо дале ко

На дан сахране, у вечер
њим сатима, од 21,00,

на YouTube каналу Народ
ног позоришта, стримин
гом је емитована драма
„Идиот“. Емитовани сни
мак је настао на извођењу
одржаном6. јуна2001. годи
не. Народно позориште се
захваљујеРТСунауступље
номснимкуизсвојеархиве.

Управница Народног
позоришта у Бео
граду Ивана Вујић
учествовала је 15.
децембра на онлајн

сесијиЕвропскетеатарскеконвен
цијечијајетемабилаKоронавирус
иуметност.

Током виртуелне дискуси
је под називом „Coffee Breaks”
покренутесунекеодважнихтема
у вези са пандемијом и њеним
последицамапоевропскипозори
шнисектор.

Оваквимрежнисастанциини
цирани су на почетку пандемије

Covid19, са намером да учесници
издвоје кратак тренутак за разми
шљање,дискусијуиразменусасво
јимколегамаизЕвропскетеатарске
конвенције у циљу даљег развоја
креативнихидејаисарадње.

Народно позориште постало
је12. јунаовегодинепуноправни
члан Европске театарске конвен
ције и од тада редовно учествује
на свим активностима те угледне
организацијекојаокупљазначајна
европскапозориштауциљумеђу
народног повезивања и обогаћи
вањауметничкограда.

Европска позоришна конвен
цијаоснованаје1988.годинекао
платформа за дијалог и интерак
цију стремећи ка новој публици

у данашњем европском друштву
истичући разноликост европских
језикаинегујућимеђусобнусарад
њу и уметничку размену широм
Европеиванње.

Мрежу Европске позоришне
конвенцијечинивишеод40позо
риштаизпреко20европскихзема
ља. Чланство у овој организацији

омогућаваразневрстеуметничких
иорганизационихразмена.

Документопријемуучланство
Европске позоришне конвенције
потписалисуИванаВујић,управ
ницаНародногпозориштаиСерж
Рангони, председник Европске
театарскеконвенције.

Р.П.Н.

УПРАВ НИ ЦА НАРОД НОГ ПОЗО РИ ШТА ИВА НА ВУЈИЋ УЧЕ СТВО ВА ЛА НА ОНЛАЈН СЕСИ ЈИ ЕВРОП СКЕ ТЕА ТАР СКЕ КОН ВЕН ЦИ ЈЕ 

Kорона вирус и умет ност
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Почетком месеца
управа Народ
ног позоришта
послала је саоп
штење медијима

у којем је истакнуто да ће наци
онални театар у децембру ради
ти у складу са најновијим мера

маKризногштаба,каоидаћесе
представе и концерти одржавати
у матине терминима уз све мере
заштитеуметникаипублике.Тра
гом те информације, у разговору
сауметницимаизсватрисектора
Народногпозоришта,потражили
смоодговорекакосеонисналазеу
таквимоколностима.

ПрвакињаОпереСањаKеркез
оцењуједајевремеукомесенала
зимо препуно изазова, како лич
нихтакоипрофесионалних.

„Није лако премостити ово
време док се не створе услови да
функционишемо нормално, наро
читонеуоперикојајемногољудна.

Мениличномногонедостајупред
ставе,алипоштосмоонемогућени
то да радимо из епидемиолоских
разлога,ондасуинекидругиобли
ци извођења свакако пожељни и
збогкондицијеуметника, аизбог
континуитета рада. Сада у свету
функционишу углавном концерт
на извођења са смањеним ансам
блима и са прописаним размаком
између људи. Ситуација је таква
исвитребадасетомеприлагоди
мо...Kадасесвесмиритребаспре
мандочекатитовремеисабољом
верзијомсебеућиунормализован
радподрегуларнимоколностима”,
сматраСањаKеркезузпорукудаје
у овом тренутку, ипак, најважније
да будемо одговорни према себи,
да чувамо себе, јер тако чувамо и
друге.

ГлумацМилошЂорђевићкоји
је недавно, у време док је спре
мао улогу у представи „Орландо”
прележао корону, открива да га је
вирусмногоумориоиуспорио.

„Иако позоришта не раде на
уобичајени начин мислим да смо
ми, који смо у процесу стварања
нове представе, ипак привилего

вани могућношћу
да радимо и да се
бавимо послом
који волимо.
Kреирањеиинтер
акцијасаколегама
јакопријаиудаља
вавасодизузетно
непријатне ствар
ности. Надам се
скором повратку
наших живота од
пре пандемије и
радујем се сусре
ту наше публике
и изузетно зани
мљиве и узбу
дљиве представе
Орландо“.

И балетски играчи, не само
у децембру, већ и свих претход
нихмесеци,одпочеткапандемије,
наилазилисунамногепрепрекеи

изазове с обзиром на
тодајеињиховапро
фесија ризична, јер,
такође, подразумева
веома блиске контак
те.

„Драгонамјешто
смо и у овом месе
цу успели да одржи
моконтинуитетураду,ускладуса
епидемиолошкиммерама,инаста
вимо припрему премијере бале
та Мамац. Од када се, средином
прошлог месеца, епидемиолошка
ситуација погоршала, превентив
немерезаштитенарадусусепоо
штравалеинашаобавезајебилада
ихсестрогопридржавамо“,прича
нам кореографкиња и солистки
ња Сања Нинковић и наглашава
да иако је веома тешко играти са
заштитним маскама, нарочито
деонице које су кондиционо зах
тевене,играчисуодлучилида,због
свогитуђегздравља,свевремераде
самаскаманалицу.

„Уовимизмењенимживотним
околностима, за мене као играча,
свако присуство на сцени добило
је нови смисао и потврду важно

стионогашторадимо.Срећнасам
штосамуовомтешкомипретећем
периоду,добилаприликудаиспо
љим своју креативност као коре
ограф, и да заједно са играчима и
целимтимомпозоришта,дођемдо
завршницеприпреманапремијери
нашепредставеМамац.Увремену
у ком избегавање болести заоку
пљанашум,несмемозаборавити
нанашедушевноздрављеимора
монеговатиконтактекојисе,кроз
уметност,остварујуупозоришту“.

Наводећи да се свако од нас
сналазинајбољештоможеуокол
ностима који су нас задесиле, јер
је здравље, ипак, на првом месту,
редитељка Ана Григоровић ову
тврдњупоткрепљујечињеницомда
сетонајбоље„видиизпажњекоју
управапружауконципирањупро
грамаизаштитинараду“.

„У опери смо пред констант
ним редитељским изазовима
око концепције програма у
складу са мерама. Верујем да
смодосадауспелидаизнена
димо и задовољимо публику
различитим идејним, визуел
ним и сценским решењима.
Не осећам тескобу или стрес
у овим околностима, али
нестрпљивочекамдасество

ре услови за традиционална изво
ђења оперских представа и при
премуновихоперскихпродукција”.

Слично размишља солиста
Балета и кореограф Игор Пастор
који каже да му, сигурно као и
публици, недостају целовечерње
представесаредовногрепертоара.

„Заистајетешкорадитиуовим
околностима. Док сам, у оквиру
пројекта Млади кореографи спре
маосвојуауторскупредставуСедам
смртнихгрехова,свакотестирањеје
бионовиизазовустрахуодзаразеи
прекидања рада. Представа, нажа
лост,нијеималазаказанупремије
ру20.децембразбогповредеигра
ча, али публика ће свакако имати
прилику да је погледа премијерно
већ после Нове године. Народно
позориште језаистапредузелосве

мере предострожности како би
заштитилозапосленеодширењаи
оболевањаодкоронавируса.Тако
ђе,опрезидисциплиназависииод
нассамих.Мојапел једа,свакако,
требабитиобазривиноситимаске
узатворенимпросторима”.

Глумац Зоран Ћосић сматра
да рад у овим околностима, иза
званим корона вирусом, предста
вља нешто што излази из оквира
нашихискустава.

„Иововреме,каотакво,јеисто
временоузбудљивоизастрашујуће,
у сваком случају  апсурдно. Моји
мотиви за рад варирају из минута
уминут.Уједноммоментутеатар,
и ми у њему, чине ми се потпуно
бесмисленим, а већ на  следећем
кораку осетим неку чудну енерги
ји, најсличнију инату, која поне
се,итрудуижељидајунеопходни
смисао.Итакоукруг.Алиморасе
истрајати.Заједногмаратонцаоду
стајањеникаданијебилаопција”.

ПрвакОпере ЈанкоСинадино
вићуказуједапроблемутомсекто
рунепредстављајусамонаступии
наводи да је дисконтинуитет про
ба „тај који у дужем временском
периоду може нарушити радни
еланансамблаиугрозитиквалитет
самихизвођења”.

„Генерално, на глобалном
нивоу, у сарадњи са СЗО, поста
вља се питање хитног доноше
ња системских решења и правила
функционисањаопереувремепан
демије. Њиховом стриктном при
меном,умногомебисеотклониле
многобројне недоумице које тре
нутно заустављу наш радни про
цес. У мом личном односу према
професији,постојестварибездиле
ме: прилагођавање новонасталим
околностима, примена епидемио
лошкихмерабезстраха,вежбањеи
одржавање кондиције као обавеза
и одговорност, а више него икад
досадагајењељубавипремаумет
ностиимузици,којесуштинскине
можеугрозитиникоиништаосим
недостатакљубави”.

М.Безбрадица

НАРОД НО ПОЗО РИ ШТЕ У ДЕЦЕМ БРУ ПРИ ЛА ГО ЂА ВА СВОЈ РАД СХОД НО УСЛО ВИ МА ИЗА ЗВА НИМ ПОГОР ША ЊЕМ 
СИТУ А ЦИ ЈЕ У ВЕЗИ СА ПАНДЕМИЈОМ ВИРУСА КОРОНА

Континуитет уметничке делатности уз 
епидемиолошке мере

Осим премијере „Мамца“,
који је два пута изведен

ирепризно(22.и25.12.)тако
ђе,свеликимуспехом,Народ
но позориште је својој верној
публици током децембра
(6.12.) приредило и величан
ственбалетскиГалаконцерт.
У оквиру драмског репертоа
ра, изведен је „Ноћни писац“,
авечерасможетедапогледа
те дуодраму Ерика Емануела
Шмита„Малибрачнизлочи
ни“ и сутра (27.12.) комедију
Александра Поповића „Бела
кафа“.Данас26.12.наВеликој
сцени биће одржан концерт
првака и солиста Опере
Народног позоришта „Опера
уподне“.Новогодишњимгала
концертом Балета Народног
позоришта,којићебитиодр
жанпрекосутра(28.12.)од19
часова на Великој сцени, спу
стићесезавесанадецембарски
репертоар.
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Још у средњој Музичкој
школи „Станковић“, бас
Драгољуб Бајић покази
вао је изузетан музички
потенцијал који је наста

виоданадограђујекаополазник
Оперског студија „Борислав
Поповић“Народногпозоришта.
Kао један од најталентовани
јихмладихуметникакојисетих
година појавио на сцени српске
уметничке музике, веома брзо
освојио је симпатије и публике
и критике као солиста племени
тебојегласа,дубокогдоживљаја
интерпретације, велике музи
калности и беспрекорне техни
ке. У међувремену, 2003, постао
је стални члан ансамбла Опере
националногтеатра,апоследњих
неколикогодинаналазисеуста
тусупрвака.

„Седамнаест година у Опе
ри Народног позоришта и цео
живот прожет музиком... Kада
сеосврнемуназад,изасебеимам
бројнапризнања,награде,насту
пе код нас и у иностранству,
бројне улоге на позорници, и
мислим да је публика то препо
знала”,каженампопуларниБаја
на почетку разговора за „Позо
ришне новине”  и додаје: „Могу
рећидасамзадовољан.Јер,када

погледам унапред, у будућност,
има толико тога што бих желео
јошдаурадим,учемудасеопро
бам,итомиувекдајеонајветар
улеђадауовомтренуткурадим
најбоље што могу, и да поста
вљам себи нове изазове, ширим
хоризонте.

 z Шта издва ја те као нешто 
нај вред ни је и нај зна чај ни је 
што сте пости гли у том пери
о ду?
Ако бих посматрао тај пери

од у целокупном животу, оно
највредније, и моје највеће
постигнуће су моја породица,
супруга,деца.Богатствонакојем
самзахвалан.Наравно,музикаје
туувекприсутна,деојемене,као
имојпрофесионалниангажман.
Сваки наступ, и свака улога на
позорници ми је једнако вред
на, и значајна. Све бих могао
издвојити као најзначајније, јер
све шта сам радио донело ми је
огромноискуство.

 z Након завр шет ка „Стан
ко ви ћа”, при мље ни сте у 
Опе р ски сту дио Народ ног 
позо ри шта у Бео гра ду где 
сте уса вр ша ва ли сцен ски 
покрет и вокал ну тех ни ку 

код наше про сла вље не при
ма до не Бисер ке Цве јић...
Захвалан сам на прилици да

учим и сарађујем са Бисерком
Цвејић, и веома ми је значио
рад са нашом заиста врхунском
уметницом и педагогом. Оно
штами јеосталоизтогпериода
јестеташирина,слободанасце
ни,времекададајешсебеиисто
времено осећаш публику. Време
кадапостајемосвиједно,уритму
музике.Итадасамзаистаиспо
знао шта значи веровати у себе,
и шта значи постављати себи
изнова и изнова нове изазове,
превазилазити сопствене грани
це, и проналазити себе у свему
шта радиш. И та авантура траје
иданас.

 z Факул тет музич ких умет но
сти у Бео гра ду, соло пева ње, 
упи са ли сте у кла си про фе
со ра Нико ле Мија и ло ви ћа, 
још јед ног вели ког име на 
срп ске музич ке сце не. Фор
мал но обра зо ва ње на ФМУ 
је, нарав но – без сум ње, вео
ма важно, али је, исто тако, и 
вео ма важно да певач, након 
завр шет ка сту ди ја, не сме 
да ста не, што би се рекло, са 
радом на себи?
Управо.НаФакултетумузич

ке уметности можете изградити
добар темељ, добар почетак, а
усавршавање се наставља у сва
комнаредномдану.Свакогдана
научим нешто ново. Мене зани
мајусвимузичкиправци,волим
да се опробам у сваком ритму.
Волим увек да пробам нешто
ново, и то ме чини живљим. То
мидајеенергије,богатиживот.И
тај процес траје, радујем се вре
мену пред нама, новим улогама,
новим наступима, новим изазо
вима.

 z Kако се, наро чи то у послед
њих десе так месе ци, отка
да тра је пан де ми ја коро
на виру са, суо ча ва те са 
иза зо ви ма у овим ван ред
ним окол но сти ма, с обзи ром 
на то да се, у скла ду са епи де
ми о ло шким мера ма, опе р ске 
пред ста ве не изво де. Да ли су 
повре ме ни гала кон цер ти, на 
који ма сте уче ство ва ли неко
ли ко пута, довољ ни да певач 
оста не „у фор ми”?
Свенасјезатеклаовагодина.

Поред вести које сви пратимо,
бринући за здравље својих нај
ближих, за целокупну ситуацију
уземљи,пандемијајепоказалаи
свукреативностмузичараширом
света.Почелисмодасеповезује
мо уз помоћ нових технологија,
публика нас је пратила онлајн, а

емоције извођача нису изоста
ле. Снимање телефоном, певање
по балконима, онлајн концерти
из својих домова, људи из целог
света који сарађују, певају, деле
тренутак,тојенештоштозаиста,
кадајемузикаупитањуобележа
ваововреме.Мислимдајеправи
певачувекуформи,дајепубли
кату,изаћошка,набалкону,на
малимиливеликимконцертима,
адаједонаскакоћемосепубли
циприлагодити.

 z На акту ел ном репер то а ру 
пева те око два де се так глав
них уло га басов ског фаха. 
Kолико су роле које сте оди
гра ли ути ца ле на Ваш про
фе си о на лан, али и при ва тан 
живот?

Свака улога и сваки наступ
мијеизузетнозначајан,почевод
Музичке школе, преко Факулте
тамузичкихуметностидоОпере
у Народном позоришту. Не бих
ни једну могао издвојити, када
једнако вреднујем сваки анга
жман.Желимихсебијошвише,
инадамседаћегодинапреднама
бити година у којој ћемо сви
заједно уживати у бројним кул

турнимдогађајима.

 z Чита те ли кри ти ке, које пам
ти те као нај дра же?
Волим да прочитам крити

ку, волим да прочитам и леп и
конструктиван текст, али сам
сам себи најбољи и најзахтевни
ји критичар. Сваки савет, сва
ки подстицај, свака размена у
музичкомсветузначи,ијаволим
да разменујем мишљења и са
колегама,сакритичарима,нови
нарима, са публиком.. Волим да
размењујемиидеје,каоидараз
мишљамоунапређивањуоногна
чемурадим.

 z Од послед ње опер ске пре
ми је ре у Народ ном позо ри
шту про шло је десет месе ци; 
реч је о Пучи ни је вој „Манон 
Леско” у којој пева те уло гу 
Жеро на де Раво а ра… 
Институција попут Опере

у Народном позоришту заиста
је драгоценост за нашу земљу.
Бити део такве приче, заиста је
част.KаоипеватиуПучинијевој
опери. Увек је интригантно осе
тити лик, осетити време с краја
19 века, заћи у душу каракте
ра, осетити музику и изразити
је кроз глас и покрет, осликати
музички роман. Заиста драгоце
ноискуство,фантастичнаекипа,
тимскирад,иодличнеуспомене.
Оперижелимдугживотисвима
намакојиучествујемојошмного
наступа,алииаплауза.Уживање
је када публика тај труд препо
зна.

 z Вер ди, Пучи ни, Дони це
ти, Бизе, Ваг нер, Чај ков
ски, Моцарт….само су неки 
од број них ком по зи то ра у 
чијим опе ра ма сте насту па
ли…
Ја толико волим музику, од

класичнедосвихмогућихжанро
вадамијеувектешкодаиздво
јимбилокога.Највећиизазов је
укласичнојмузицисавладатисве
усвомтоналитету.Осетитисваку
нотуисвакиритамиоживетије
крозглас.

 z Kад смо већ код гла са, ко вам 
је био узор? 
Одстудентскихдана,узорми

је био Ћезаре Сијепи, италијан
скиоперскипевач,којијеважио
заједногоднајзначајнијихбасо
ва двадесетог века. С годинама,
некакопостајемузорсамсеби,и
свевишеверујемусебе.Некоби
рекаодајетозрелост,ализаиста,
јасерадујемсвакомновоманга
жману,исвемуштамузикаможе
дамипружи.

МикојанБезбрадица

ИНТЕР ВЈУ: БАС ДРА ГО ЉУБ БАЈИЋ, ПРВАK ОПЕ РЕ НАРОД НОГ ПОЗО РИ ШТА У БЕО ГРА ДУ

Истра жу јем све музич ке жан ро ве

Ових децембарских
дана, Драгољуб

Бајић, заједно са коле
гиницом из ансамбла
Опере Народног позори
шта Љубицом Вранеш,
припрема Новогодишњи
програм за Радиотеле
визију Војводине под
називом„Пријатељизау
век”уоквирукојегуједној
музичкој шетњи и раз
гледници изводе музику
свих жанрова. „У једном
емотивном путовању
кроз музику, песму, Нови
Сад и нову зграду РТВа,
сабирамо прошлост и
окрећемо се будућности.
То је први новогодишњи
програм који се ради
у новој згради Радио
телевизије Војводине,
на Мишелуку, никлој на
месту старе зграде сру
шенеуНАТОбомбардова
њу, а главни слоган целог
програма је Нова година-
нови почетак. За Љубицу
и мене, то је било драго
ценоискуство,дасепоред
извођења песама опроба
моиуводитељскомделу.
Свиманамасмопожелели
некеновепочеткеу2021.
години”.
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с е з о н а
2016/17. ЈАНУАР 2021.                                             СЕЗОНА 2020/21.

  ВЕЛИКА СЦЕНА                                                                                                            СЦЕНА „РАША ПЛАОВИЋ“

JAН

ФЕБ

JAН

ГАЛА КОНЦЕРТ БАЛЕТА НАРОДНОГ ПОЗОРИШТАНЕД. 

24. од 19.00

МАГИЧНА МУЗИКА
концерт ансамбла Опере Народног позоришта

НЕД. 

17. од 19.00

ПЕТ.

29.

НЕД.

31.

УТО.

9.

од 19.00

од 19.00

од 19.00

НОВОГОДИШЊИ ГАЛА КОНЦЕРТ
БАЛЕТА НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА

СРЕ. 

13.

СРЕ. 

27. од 19.00

БЕЛА КАФА
комедија Александра Поповића

СУБ. 

16. од 18.30

СРЕЋНИ НОВОГОДИШЊИ И БОЖИЋНИ ПРАЗНИЦИ

Народно позориште подржава младе таленте
ПРОГРАМ - МЛАДИ КОРЕОГРАФИ 
МАМАЦ, кореограф Сања Нинковић

Народно позориште подржава младе таленте
ПРОГРАМ - МЛАДИ КОРЕОГРАФИ 
„МАМАЦ“, кореограф Сања Нинковић

Народно позориште подржава младе таленте
ПРОГРАМ - МЛАДИ КОРЕОГРАФИ / ПРЕМИЈЕРА
„СЕДАМ СМРТНИХ ГРЕХОВА“, кореограф Игор Пастор

УТО. 

19.
од 19.00

од 19.00

ВИВА МОЦАРТ
концерт ансамбла Опере Народног позоришта

СУБ.

23.
од 19.00

ЦАРСТВО МРАКА
драма Лава Николајевича Толстоја

„COSI FAN TUTTE“ - TAKO ЧИНЕ СВЕ
концерт Оперског студија „Борислав Поповић“

МАЛИ БРАЧНИ ЗЛOЧИНИ
драма Ерика Емануела Шмита

НЕД. 

17. од 19.00

ВАЖНО ЈЕ ЗВАТИ СЕ ЕРНЕСТ
комедија Оскара Вајлда

ЧЕТ. 

21. од 19.00

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

СУБ. 

30.
од 19.00

РАДНО ВРЕМЕ МУЗЕЈА НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА
4, 5 и 8. ЈАНУАР ОД 11 ДО 16 ЧАСОВА 
ОД 11. ЈАНУАРА СВАКИМ ДАНОМ ОД 11 ДО 16 ЧАСОВА

ЗБОГ ВАШЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ЕПИДЕМИОЛОШКЕ СИТУАЦИЈЕ,
НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ У БЕОГРАДУ ЗАДРЖАВА ПРАВО ИЗМЕНЕ РЕПЕРТОАРА


