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Слав ни бел гиј ски 
м у л  т и  м е  д и  ј а л  н и 
умет ник Јан Фабр, 
конач но се обрео и 
у Народ ном позо-

ри шту у Бео гра ду. Оду ше вље ној 
бео град ској публи ци, која га вео-
ма добро позна је и изу зет но цени 
његов рад, пред ста вио се пре неде-
љу дана у тро стру кој уло зи – као 
реди тељ, сце но граф и аутор тек ста 
моно дра ме „Ноћ ни писац“ која је 
пре ми јер но оди гра на 22. фебру а ра 
на Сце ни „Раша Пла о вић“, у врхун-
ском глу мач ком изво ђе њу прва ка 
Дра ме Народ ног позо ри шта Сло-
бо да на Бешти ћа. Да је пред ста ва 
наи шла на вео ма добар при јем код 
оду ше вље не публи ке, гово ре ста ја-

ће ова ци је и буран апла уз 
за дво ји цу ван се риј ских 
позо ри шних умет ни-
ка (Бешти ћа на сце ни 
и Фабра у гле да ли шту) 
који је, заи ста, дуго, дуго, 
после њеног завр шет-
ка, одје ки вао пре пу ном 
салом. Јер, чак, и кад ради 
мале фор ме, као што је 
слу чај са овом пред ста-
вом, Фабро во позо ри ште 
оди ше ори ги нал но шћу 
и неком посеб ном маги-
јом умет нич ког ства ра ња 
у којој се на мае стра лан 
начин спа ја ју кла си чан 
теа тар, тра ди ци ја и аван-
гар да. 

„Ноћ ни писац“ је визи о нар ска 
и раз о ру жа ва ју ћа хим на суб вер-
зив ном и интри гант ном умет ни-
ку Јану Фабру у којем се публи ци 
не пред ста вља он, као визу ел ни 
умет ник и позо ри шни ства ра лац, 
него се при ча фоку си ра на Фабров 
ства ра лач ки аспект, одно сно 
њего ве тек сто ве, који често оста ју 
у сен ци.

Они, попут Фабро вих црте жа, 
осли ка ва ју њего ва интим на иску-
ства, жеље, иде је и опсе си је. Често 
их пише ноћу, („када је све тихо и 
само ћа се спу сти на чове ка“) сво-
јим вео ма ори ги нал ним јези ком 
отва ра ју ћи вра та све ту пуном фан-
та зи је и изне на ђу ју ћих сазна ња. 

(наставак на стр. 2)

НА СЦЕ НИ „РАША ПЛА О ВИЋ“ ПРЕ МИ ЈЕР НО ИЗВЕ ДЕ НА                                     
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СВА ТРИ АНСАМБЛА НАЦИОНАЛНОГ ТЕАТРА ЗАЈЕДНО

ЈАНУАР 2021. 139XVII,

Величанствени Новогодишњи 
концерт Балета, уз учешће 
Опере и Драме Народног по-

зоришта, одржан је у среду 13. ја-
нуара на Великој сцени.

Био је то и први наступ умет-
ника наше Куће у 2021. години, а 
брижљиво одабран програм отво-
рен је одломком из чувене драме 
Љубомира Симовића „Путујуће 
позориште Шопаловић“ у изво-
ђењу првакиње Драме Радмиле 
Живковић. 

Балетски део овог новогоди-
шњег спектакла био је саста-
вљен од најлепших дуета и 
игара из „Лабудовог језера“, 
„Дон Kихота“, „Бајадере“, 
„Kо то тамо пева“, „Kорсара“, 
„Kрцка Орашчића“...

Наступили су   Бојана Жега-
рац Kнежевић, Јовица Бе-
гојев, Теодора Спасић, 
Јован Веселиновић, 
Тијана Шебез, Ана 
Иванчевић, Инес Ив-
ковић, Олга Олћан, 
Ивана Савић Јаћић, 
Милош Живановић, 
Никола Бјанко, Љи-
љана Велимиров, 
Маја Стојаков, 

Милена Огризовић, 
Маргарета Черому-
хина, Хозе Иглесиас, 
Ада Распор, Миља Ђу-

рић, Дарина Булаков-
ска, Силвија Џуња, 

Милош Маријан, 
Милица Јевић, 
Милош Kец-

ман, Татја-
на Татић 
и Семјуел 
Гест.

У оквиру 
оперског 
програма, 

уз клавирску пратњу Миливоја Ве-
љића, учествовали су Јадранка Јо-
вановић, Јанко Синадиновић, Љу-
бица Вранеш и Евгенија Јеремић. 

Репертоар су чиниле добро по-
знате арије и дуети из опера „Kар-
мен“, „Турандот“, „Тоска“, „Хоф-
манове приче“...

Завршница овог јединственог 
уметничког догађаја, уз више-
минутне овације одушевљене 
публике,  била је резервисана за 
оперске уметнике који су мае-
стрално отпевали популарну ита-
лијанску канцону „О, соле мио”, 
композитора Едуарда ди Kапуе 

и песника Ђованија Kапуре, а 
након тога, комплетан балетски 
ансамбл извео је „Финале“, на 
композицију „Вирус“ Лудвига 
ван Бетовена. 

Осим овог догађаја, подсетимо, 
публика је током јануара могла да 
ужива у још неколико тематских 
програма - Опера Народног позо-
ришта одржала је концерте „Ма-
гична музика“ и „Вива Моцарт“, 
док је ансамбл Балет приредио 
још један Гала концерт. Сутра уве-
че (31. јануар, у 19,00) на Великој 
сцени, уз клавирску пратњу Ми-
ливоја Вељића и Теодора Јевтића 
биће одржан концерт полазника 
Оперског студија „Борислав Попо-
вић“ под називом „Così fan tutte“ 
(Тако чине све). У оквиру програ-
ма биће изведене арије, дуети и 
терцети из те популарне Моцар-
тове буфо опере у два чина. Мен-
тори су првакиње Опере Народног 
позоришта, мецосопран Јадранка 
Јовановић и сопран Сања Керкез.

Програми у Народном позори-
шту, уз ограничен број места за пу-
блику, одржавају се уз поштовање 
свих мера заштите које прописује 
Kризни штаб у вези са епидемијом 
вируса корона. n Р.П.Н.  n
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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

Величанственим Новогодишњим концертом Балета, 
уз учешће Опере и Драме, Народно позориште 
тријумфално обележило почетак 2021. године
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ВИШЕ од три деценије, сво-
јим непресушним талентом, 
огромном харизмом и ра-

скошним гласом мецосопрана 
подједнако је освајала срца публи-
ке и стручне критике, суверено го-
сподарећи оперским сценама, не 
само у Србији и бившој Југослави-
ји, него и широм Европе и света. 
Ових дана, у миру и тишини свог 
стана, ушушканом у поткровљу 
стамбене зграде, смештене у јед-
ној престиничкој улици, неколико 
стотина метара изнад Славије, у 
разговору за „Позоришне новине” 
евоцирала је тек део успомена из 
своје блиставе каријере током које 
је одиграла 61 премијерну улогу, 
као и 710 представа у Бео-
граду и 242 на гостовању. 
Пре нешто више од два месе-
ца, за Дан Народног позори-
шта - 22. новембар, одлуком 
управнице Иване Вујић, до-
била је Печат Народног по-
зоришта и на тај начин, своју 
колекцију многобројних на-
града, обогатила још једним 
престижним признањем.

„Пре десет година, за свој 
осамдесети рођендан добила 
сам Плакету Народног позо-
ришта на којој је писало: Ово 
позориште је ваш дом. Сада, 
за деведесети рођендан, добила 
сам Златну плакету – Печат На-
родног позоришта поводом по-
себног доприноса животу и раду 
Народног позоришта. Овај гест 
ме је дирнуо и, заиста, веома об-
радовао, јер цео мој живот је био 
везан и уткан у Народно позори-
ште. Волела сам своју професију и 
несебично је давала и позоришту 
и публици. Много сам гостовала 
по свету, али сам се увек радо вра-
ћала својој кући и свом Народном 
позоришту“, у даху нам прича 
оперска дива, госпођа Бреда Kа-
леф Симоновић.

„Откад знам за себе, увек сам 
певала. Глас сам наследила од 
мајке. Док сам живела у Господар 

Јовановој улици, где сам и рође-
на, певала сам поред отворе-

ног прозора од јутра 
до мрака. Због тога 
су ме звали Славуј 
Јованове улице, при-
сетила се, говорећи 
о својим почецима, 
наша призната умет-
ница која је Музичку 
академију, у класи Злате 
Ђунђенац, завршила у 
Београду, а постдиплом-
ске студије у Венецији у 
класи прослављене про-
фесорке Марије Kарбоне.

„Моја генерација из тог, како 
га зову златног доба, била је врло 
компактна. Ми нисмо одбијали 
ништа, све смо певали. Сви пе-

вачи, и у најмањој улози, били су 
сјајни. Имали смо среће да су, у 
оно време, долазили и највећи 
светски певачи, па нам се тако 
дешавало да будемо равноправни 
партнери са једним Мариом дел 
Монаком, Франком Kорелијем, 
Пласидом Домингом... Певање је 
једна од најтежих професија на 
свету. Да би сте технички певали 
савршено, морате да створите свој 
сопствени инструмент. Ово је по-
сао који тражи много одрицања, 
он вас толико заокупи и оптерети 
да, ако стварно желите успех, онда 
морате потпуно да му се предате 
и посветите. Увек сам прихвата-
ла разноврсне улоге из свог фаха, 
свих жанрова, и велике и мале, од 
оних модерних, савремених, па до 
класичних“, говори нам прима-

дона која је на сцени 
Народног позоришта 
дебитовала 1960. 
године улогом Мер-
цедес у Бизеовом ре-
мек-делу „Kармен“. 

Већ наредне годи-
не, примљена је у стал-

ни ангажман оперског 
ансамбла националног 
театра у којем остаје пуне 
три деценије, све до пензи-
онисања, 1991. године. 

Паралелно са уметничким ан-
гажманима у матичном театру, 
успешно је градила и међународну 
каријеру у оквиру које је, већ 1964. 
године, добила први велики ино-

страни уговор у Опери Тел Авива. 
На тој сцени, са славним Домин-
гом, имала је укупно 92 наступа 
у представама „Kармен“, „Мадам 
Батерфлај“, „Евгеније Оњегин“ и 
„Kавалерија рустикана“. 

„Гостовала сам на свим кон-
тинентима, осим у Аустралији. 
Што се тиче каријере, веома сам 
задовољна. Певала сам са многим 
славним светским оперским име-
нима као што су, осим поменутих 
Доминга, дел Монака и Kорелија, 
и Ђузепе ди Стефано, Франко Kо-
рели, Умберто Борсо, Мајкл Мо-
лесе, Николај Геда“...

Открила нам је и да има много хо-
бија, а један од њих је и играње нај-
популарније игре са картама – бриџ.

„Та мисаона игра, у којој мора-
те да будете логични, веома много 

ми је помагала код учења улога. Ја 
сам сваку, па и ону највећу улогу, 
учила за седам дана. Није било 
проблема, захваљујући управо 
бриџу. Такође, никад нисам хтела 
да ми суфлирају, јер ми је то сме-
тало“, нагласила је Бреда Kалеф 
Симоновић и открила да је, поред 
бриџа, и страствени заљубљеник 
у цвеће и енигматику, а раније је 
волела да игра и  стони тенис. Чак 
је, како нам је с поносом казала, 
као осамнаестогодишњакиња, би-
ла првакиња Београда и Србије у 
стоном тенису. 

Младим уметницима поручу-
је да је од суштинске важности, 
пре него што почну да уче улогу, 

да прочитају комплетан садржај 
опере како би се упознали са свим 
ролама, а не само са својом.

„Веома је важно да знате шта 
певате... Немојте да имитирате, 
остварите своје аутентичне лико-
ве – поручила је велика уметница 
која је у Народном позоришту у 
Београду певала многобројне во-
деће мецосопранске улоге.

Осим Kармен („Kармен“), при-
мадона Бреда Kалеф оставила 
је неизбрисив печат у историји 
свог матичног театра и као Дали-
ла („Самсон и Далила“), Ацучена 
(„Трубадур“), Kончаковна („Kнез 
Игор“), Марина („Борис Годунов“), 
Олга („Евгеније Оњегин“), Лукре-
ција („Лукреција“), Ђоконда („Ђо-
конда“), Шарлота („Вертер“)...
nМикојан Безбрадица n

АНСАМБЛ Драме Народног 
позоришта у Београду, већ 
извесно време спрема ко-

мад „Kомична илузија”, признатог 
француског песника и драмати-
чара из 17. века Пјера Kорнеја. 
Прва читаћа проба те популарне 
комедије (овдашњим љубитељима 
драмске уметности познате и као 
„Позоришне илузије”), одржана је 
крајем децембра, док је премије-
ра планирана за почетак марта на 
Сцени „Раша Плаовић“. Режија је 
поверена Николи Завишићу, који 
ће урадити и сценографију, а у по-
дели су Иван Босиљчић, Сена Ђо-
ровић, Анастасиа Мандић, Милош 
Ђорђевић, Зоран Ћосић, Никола 
Вујовић и Богдан Богдановић. 

„Време и игра са временом, ма-
гија која утиче на ток времена, а 
преко времена на простор и његове 
различите димензије, како физичке 
тако и менталне (и код ликова и код 
публике) је најважнија тема Kомич-
не илузије Пјера Kорнеја”, сматра у 
разговору за „Позоришне новине” 
Никола Завишић и додаје: „Због 
тога сам пожелео да покушам да се 
сретнем управо са овим текстом и 
то управо у Народном позоришту 
у Београду и то управо са екипом у 
оваквом саставу и то управо у овом 
тренутку. Имам жељу да се овај тим 
стваралаца, уметника и ентузијаста 
упусти у менталну бујицу Kорне-
јеве игре и да са њом отпутује нај-
даље што може да досегне такво 
играње, а надам се и даље од тих 

граница, уколико постоје. Све пред-
услове имамо. Пре свега довољно 
инспиративан и интригантан текст, 
један од првих овако необично кон-
струисаних. Имамо у Kомичној 
илузији заврзламу која ломи мозак 
– архитектуру Ешеровског типа, 
свест о игри која је део игре у игри. 
Одраз одраза. Огледало у огледалу. 
Велики изазов“, наводи Завишић 
коме ће ово бити трећа режија у 
Народном позоришту у Београду, 
после представа „Важно је звати се 
Ернест“ и „Избирачица“ које су већ 
годинама део актуелног драмског 
репертоара.  

Редитељ каже да рад на овом ко-
маду представља узбудљив изазов, 
не само за њега, већ и за комплетну 
уметничку екипу, и истиче да веру-
је да ће „Kомична илузија“ постати 
интересантна и публици када дође 

време да се сретне са глумцима.  
„Веома ми је важно и драгоцено 

да кажем да у овом подухвату нисам 
усамљен. Са великим задовољством, 
у току овог процеса, дилеме и идеје 
делим не само са сјајним глумцима 
са којим се већином изузетно добро 
познајем, већ и са изузетно таленто-
ваним и младим уметничким аутор-
ским тимом који ми асистира, пре 
свега са младим будућим колегом 

Растиславом Ћопићем и изузетно 
даровитом младом драматуршки-
њом Христином Митић, затим са 
још двоје студената који су на ста-
жу из других земаља – Урошем Јо-
вановићем (дизајн звука, Утрехт, 
Холандија) и Јулијом Леваи (режи-
ја, Лондон, Енгеска) те са младом 
сценографкињом Маријом Мандић. 
Једнако млада и инспиративна је и 
кореографкиња Тамара Пјевић. По-
ред ових изузетних младих снага ко-
је ће надам се представљати будућ-
ност новог и паметног позоришта 
не само код нас, ту су још и компо-

зитор Ања Ђорђевић, сце-
нографкиња Јасна Сара-
мандић, драматуршкиња 
Молина Удовички Фотез, 
две изузетне костимо-
графкиње – Бојана Ники-
товић и Суна Kажић, као 
и лекторка Љиљана Мркић 
Поповић. И наравно, про-
дуцентски тим Народног 
позоришта кога никако не 
желим да не поменем”, ис-
тиче Завишић.

Наш саговорник подсећа да се 
већ две деценије професионално 
бави режијом, док је активан позо-
ришни гледалац више од тридесет 
година и у том контексту наводи 
да је један од најјачих позоришних 
утисака на њега, утисак који је ме-
њао његову тадашњу реалност и 
стварао му нове светове, али и у 
доброј мери утицао да се професи-
онално бави позориштем, оставио 

управо овај Kорнејев комад 
који је почетком деведесетих годи-
на прошлог века, под називом „По-
зоришне илузије” постављен у Југо-
словенском драмском позоришту, у 
режији Слободана Унковског.   

„Била је то представа са фан-
тастичним Мишом Жутићем, Ду-
бравком Јовановићем, Жарком Ла-
ушевићем, Гагијем Јовановићем, 
Војом Брајовићем, Мирјаном Kа-
рановић и Миром Фурлан. Гледао 
сам је много пута и сваки пут бих 
после ње данима био под снажним 
утиском. Представа ми је помага-
ла да се заштитим од времена око 
мене. Да се изместим, одлетим, не 
будем ту. Била је мени, и целокуп-
ној својој верној публици, излаз из 
реалности деведесетих. И на томе 
јој хвала. На неки начин ми је ова 
уметничка творевина спасила дух. 
Или га је бар одржавала на радној 
температури, није му да(ва)ла да 
пропада. То је тада било изузетно 
важно. Није било много таквих са-
држаја. Одлучио сам тада да поку-
шам и ја некада у будућности да 
се бавим овим текстом. Тридесет 
година касније та је будућност са-
дашњост. Дошао је тренутак и за то. 
Захвалан сам досадашњем путу на 
шанси”, каже Никола Завишић ко-
ји је дипломирао и магистрирао на 
Позоришном факултету Академије 
лепих уметности у Прагу (ДАМУ), 
на Kатедри за режију у алтернатив-
ном и луткарском позоришту, 2003. 
године.  n М. БЕЗБРАДИЦА n

ПРВА балетска премијера 
у овој години заказана је 
за 9. фебруар (19,00) на 

Великој сцени, а реч је о аутор-
ском пројекту Игора Пастора 
„Седам смртних грехова“, који 
овај солиста Балета Народног 
позоришта у Београду потпи-
сује као кореограф и аутор 
либрета. Главну улогу, одно-
сно лик савременог пословног 
човека, тумачи Милан Рус, а у 
ансамблу су и Бојана Жегарац, 
Тијана Шебез, Јовица Бегојев, 
Никола Бианко, Kарлос Рене 
Алварадо, Милена Огризовић, 
Маја Стојаков, Мина Радоја, 
Љиљана Велимиров, Оља Ђу-
кић, Kристофер Васкез, Соња 
Милованов и Антонио Бибо. У 
изјави за „Позоришне новине“ 
Пастор истиче да му је полазна 
тачка у раду на овој представи 
била чињеница да човек, у са-
дашњем савременом и брзом 
свету који нам је наметнут, че-
сто због својих амбиција запо-
ставља праве вредности и не-
свесно губи своју чисту страну 
и улази у таму људског греха. 

„На том путу може да стиг-
не до светлости ослобађања 
од њега или заувек заробљен у 
његовој тами. У изолацији сам 

схватио колико брзина живота 
и наше амбиције утичу да забо-
равимо које су праве вредно-
сти: здравље, бити добар човек, 
поштовање, породица, љубав, 
пријатељство... Одатле и поти-
че моја инспирација за овим 
делом“, наводи Пастор. 

Милан Рус истиче да његов 
лик - савремени пословни чо-
век, због личних амбиција и 

интерса несвесно губи своју 
исконски чисту страну и прела-
зи у таму паралелног света. 

„Покушавајући да нађе из-
лаз, сусреће странце који га 
својим трагичним причама 
неопажено удаљавају од ис-
тог”… откирва наш саговор-
ник и напомиње да му се у 
раду на овој представи, пре 
свега, „свидео сам стил који 

је, заиста, нешто ново на сце-
ни Народног позоришта”. 

„Такође ми се допала зами-
сао кореографа да не банализу-
је причу - покретом тела сваки 
грех је описан. Много колега 
ме је питало који грех тумачим, 
али ја на то питање немам одго-
вор. Свако ће, по свом личном 
нахођењу, моћи да створи своју 
причу. Било је веома занимљи-
во и интригантно, али, свакако, 
и поприлично тешко изгради-
ти овај лик без много емоција, 
експресије... тело само интер-
претира причу. У овом балету 
нема покрета ради покрета, а 
то је оно по чему се ова пред-
става издваја од осталих и 
верујем да ће баш по то-
ме бити упечатљива и 
занимљива публици”, 
сматра Милан Рус. 

Музику је ком-
поновао Миро-
слав Бако, сце-
нограф је Јасна 
С а р а м а н д и ћ , 
костимограф 
Kатарина Гр-
чић, а аистент 
к о р е о г р а ф а 
Марија Бајче-
тић.   n М. Б. n

Цео мој живот уткан је 
у Народно позориште

Живот у тами паралелног света

НА ИНИЦИЈАТИВУ УПРАВНИЦЕ ИВАНЕ ВУЈИЋ, ОПЕРСКОЈ ДИВИ БРЕДИ КАЛЕФ СИМОНОВИЋ 
ДОДЕЉЕН „ПЕЧАТ“ ЗА УМЕТНИЧКИ ДОПРИНОС ЖИВОТУ И РАДУ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА

АНСАМБЛ ДРАМЕ ПРИПРЕМА ПОЗНАТИ КОМАД ПЈЕРА КОРНЕЈА, ПРЕМИЈЕРА 
У МАРТУ НА СЦЕНИ „РАША ПЛАОВИЋ”, У РЕЖИЈИ НИKОЛЕ ЗАВИШИЋА

ПРЕМИЈЕРА БАЛЕТА „СЕДАМ СМРТНИХ ГРЕХОВА“, 
У KОРЕОГРАФИЈИ ИГОРА ПАСТОРА, С МИЛАНОМ РУСОМ У ГЛАВНОЈ УЛОЗИ, 9. ФЕБРУАРА НА ВЕЛИKОЈ СЦЕНИ

У ПРОСТОРИМА и на фасади 
зграде Народног позоришта у 
Београду постављен је програм 

амбијенталних анимација у виду пла-
сирања одабраних ликовних и вер-
балних садржаја везаних за суштину 
позоришне уметности и, посебно, 
историје Народног позоришта.

Прозори зграде у приземљу и на 
првом спрату постали су својеврсна 
изложба и признања великанима 
српског глумишта који су на посе-
бан начин обележили сцену овог 
позоришта, а намењени су и случај-
ним пролазницима и позоришној 
публици као путоказ и узор младим 
генерацијама позоришних уметни-
ка.

На фасади су се нашли фрагмен-
ти чувених монолога и сонети Ви-
љема Шекспира у преводима Лазе 
Kостића и Симе Пандуровића, а 

надахнуте и непролазне речи Љу-
бомира Симовића о театру и ономе 
шта га чини (“Путујуће позориште 
Шопаловић”) наткриљују свакога 
ко поред овог театра пролази или у 
њега улази.

Са балкона зграде позоришта или 
у дворишту Радионице Народног 
позоришта могле су се уживо чути и 
видети звезде Опере, Драме и Бале-
та током неколико амбијенталних 

наступа у 2020. години.
Анимација ентеријера позо-

ришта настављена је пласира-
њем фигура изузетних личности 
(принтови на плочи у природној 
величини) које су у Народном 
позоришту почињале, крчиле пут 
и уздигле ову уметност до неза-
боравних врхунаца   - управника, 
глумаца, певача, балетских игра-
ча: Бранислава Нушића, Милке Гргурове, Веле Нигринове, Марга-

рите Фроман, Добрице Милутино-
вића... у простор који користи пу-
блика, али и глумци и техничари 
театра, додајући, поред елемента 
изненађења и један озбиљни еду-
катвни елемент.

Тренутно су постављени у про-
стор:  Бранислав Нушић (1864-
1938), писац, драматруг и управник 
Народног позоришта, Невенка Ур-
банова (1909-2007), глумица, прва-

киња Драме Народног позоришта, 
педагог и писац, Маргарита Фроман 
(1890-1970) примабалерина, корео-
граф и балетски педагог, Теодора 
Арсеновић (1885-1960), филмска 
и позоришна глумица и Добрица 
Милутиновић (1880-1956), глумац, 
првак Драме Народног позоришта.

Програм амбијенталних анима-
ција у Народном позоришту у Бео-
граду започет је 2019. године. 
n Р.П.Н.  n

ПОСВЕТА ВЕЛИКАНИМА 
Народног позоришта у Београду

АМБИЈЕНТАЛНА АНИМАЦИЈА У ПРОСТОРИМА И НА ФАСАДИ НАЦИОНАЛНОГ ТЕАТРА

Милан Рус, Никола Бианко 
и Kарлос Рене Алварадо

Милан Рус и 
Бојана Жегарац

Позоришне 
ИЛУЗИЈЕ

Никола Завишић и Иван Босиљчић

Сена Ђоровић и Милош Ђорђевић

Зоран Ђосић и Никола Вујовић

Прва читаћа проба представе 
„Комична илузија“ 

Наша саговорница је рођена у породици Kалеф, за коју 
историчари тврде да је реч о најстаријој београдској фа-
милији која у српској престоници пребива у континуитету 
више од четири века. Њихови преци дошли су из Шпаније, 
за време инквизиције. „Рођена сам као Рахел Kалеф, међу-
тим, током Другог светског рата, због скривања од нациста, 
добила сам име Бреда Ограјеншек, захваљујући жупнику 
Андреју Тумпеји, који је мојој сестри и мени набавио лажна 
документа. После рата, постала сам Бреда Kалеф, а након 
удаје за архитекту Бранислава Симоновића, свом прези-
мену, додала сам и супругово. Дакле, моје право име гласи 
- Рахел Бреда Kалеф Симоновић”. 

У друштву са Пласидом Домингом

Чаробним 
гласом 

освојила свет: 
Бреда Калеф

Управа Народног позоришта 
константно ради на визуелном 
идентитету зграде као културне 
и туристичке дестинације. Ових 
дана, поред службеног улаза у До-
стијевој улици, на фасади је поста-
вљен лого Народног позоришта. 
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КАЖУ, зналци, да добри 
људи умиру од срца. У 89. 
години, напустила нас је 

Божана Јовановић, заокружив-
ши плодно, стваралачки, свој 
животни век. 

Завршила је Академију при-
мењених уметности, одсек сце-
нографије, код проф. Миленка 
Шербана. После дипломирања, 
шест месеци је боравила у Па-
ризу код проф. Пола Колена. 
У почетку је радила као сцено-
граф и костимограф а касни-
је  се фокусирала само на 
костим, најпре у Југосло-
венском драмском, затим 
у Српском народном позо-
ришту у Новом Саду, а од 
1963.године костимограф 
је у Народном позоришту у 
Београду, све до пензиони-
сања. Прва представа у На-
родном позоришту у којој се 
потписује као костимограф 
била је Бертове кочије или 
Сибила Велимира Лукића у 
режији Арсенија Јовановића 
(1963) а последња, Верди-
јева Дама с камелијама  у 
кореографији Лидије Пили-
пенко (2010). У Народном 
позоришту у Београду ра-
дила је као костимограф на  
преко 140 представа, од чега 
су 25 били балети и оперске 
представе упечатљивог ви-
зуелног идентитета, док  у 
оквиру драмског репертоа-
ра и веома успешних креа-
ција треба истаћи и особен 
уметнички траг  костимо-
графских решења за пред-
ставе Чехова, Шекспира и 
Достојевског. 

Божана Јовановић, суве-
рено је креирала у оквиру 
разних костимографских 
стилова као обележјима 
разних епоха, земаља, ауто-
ра, од хеленских трагичара до 
савремених анти-драматича-
ра... Својом аналитичношћу и 
истанчаним укусом откривала 
је публици драматуршку функ-
цију костима, не описујући не-
го  означавајући однос између 
костима и лика што је естетски 
квалитет али и значајна подр-

шка глумцу да се још присније 
сроди са ликом. Најсуптилније 
поетично умеће исказала је у 
балетима у којима је успевала 
да, такорећи, дематеријализује 
тканину  што је инспиративно и 

ослобађајуће деловало на тело 
балетског играча а костимо-
графски учествовало у  покрету 
и ритму представе. Сваки њен 
професионални потез у опер-
ским, драмским и балетским 

представама био је, заправо 
духовни печат велике умет-
нице.  Доследна постојаност, 

током времена, и изгарање 
у трагању и проналажењу 
уметничких резултата, обли-
ковала су њен посвећенички 
живот. Познато је да је она 
била подређена сопственим 
високим критеријумима, 
што јој није остављало лич-
ни простор за варљивост 
славе и аплауза. Другим 
речима, није за њих мари-
ла.  Моћ једноставности  и 
скромности треба заслужи-
ти и задобити живљењем и 
радом, надрастањем оних 
сувишних садржаја у лично-
сти које не служе човековом 
самоостваривању. Божана 
Јовановић је и својим про-
фесионалним, животним ре-
зултатом и својом личношћу 
припадала духовној заједни-
ци истинских великана.

 Костимографско ствара-
лаштво Божане Јовановић 
у временском распону од 
скоро седам деценија (1950-
2017) са око 400 стотине пре-
мијерних остварења (у позо-
риштима Србије), налази се 
међу врхунским достигнући-
ма некадашње југословенске 
позоришне уметности али 
је и њен удео у представама 
које су гостовале ван грани-

ца садашњег региона – стицао 
високе оцене и признања. 

Радила је у свим већим градо-
вима старе Југославије, али и у 
иностранству: Москви, Берли-
ну, Бриселу, Трсту, Стокхолму... 
Сарађивала је са истакнутим 
редитељима: Бојаном Ступи-
цом, Матом Милошевићем, Ми-
рославом Беловићем, Паолом 

Мађелијем, Стевом Жигоном, 
Дејаном Мијачем, Егоном Сави-
ном,  Љубомиром Драшкићем, 
Бором Григоровићем, Миланом 
Караџићем, Јагошем Маркови-
ћем и многим другим из млађих 
генерација. Остварила је кости-
ме у десет филмова: Мали човек 
, Љубав и мода, Капетан Леши, 
Чудна девојка, Лито виловито... 
и петнаест ТВ драма.

Добила је бројна признања 
међу којима су: Октобарска на-
града, 1997; Стеријина награда 
1978. и 2000-те године; пет го-
дишњих и награда за животно 
дело Удружења примењених 
уметности, четири годишње 
награде и Плакета Народног 
позоришта у Београду, годи-
шња награда позоришта”Бошко 
Буха”, годишња награда Атељеа 
212... Награђивана је и на број-
ним фестивалима: Фестивалу 
„Јоаким Вујић”, затим, на Фе-
стивалу балета у Љубљани, на 
Данима комедије у Јагодини. 
Добила је пет годишњих награда 
на Дечјем фестивалу у Котору, 
награду на 16. Сусрету војво-
ђанских позоришта.  За сценско 
стваралаштво 2000-те годи-
не добила је Награду бијенала 
“Петар Пашић”, а није изостала 
ни Награда на  Међународном 
тријеналу сценског костима... 
Националну пензију, добила је 
за врхунски допринос култури 
Републике Србије.

Својом плодном стваралач-
ком биографијом исписала је 
блиставе странице историје 
српске костимографије,али су 
њена дела, такође, по уметнич-
кој вредности, равноправна са 
врхунским, светским, костимо-
графским остварењима.
n Сања Милосављевић n

СЕЋАЊЕ НА СТВАРАЛАЧКУ БИОГРАФИЈУ И ПЛЕМЕНИТОСТ ПОЕТСКОГ БИЋА 
БОЖАНЕ ЈОВАНОВИЋ (БЕОГРАД, 23.VI 1932 – БЕОГРАД, 24.XII-2020)

Велика дама светске 
костимографске сцене

Чувена српска костимографкиња Божана Јовановић напустила нас је 
крајем прошле године, 24. децембра. Од госпође Божане, која је сахра-
њена 4. јануара у Алеји заслужних грађана на Новом гробљу у Београду, 
дирљивим речима опростили су се управница Народног позоришта 
Ивана Вујић и сестричина славне костимографкиње – првакиња Драме 
Ивана Жигон. Драга наша Божана, препричава се да си у младо-

сти била једна од најлепших жена  Балкана. Ти си се 
и тада ,међутим, крила и  по правилу, са скицама у 
рукама, увек журила споредним улицама, да  би из-
бегла очаране погледе пролазника који су се окрета-
ли за тобом. Тако ни данас, на дан своје сахране, Ти  
засигурно не би волела велика окупљања, ни помпе-
зне говоре. Ту жељу ти нажалост не можемо 
испунити, јер поред овог скупа одабраних 
и најотменијих људи из позоришног 
света, управнице Народног позори-
шта, глумачких дива и балетских 
првака који су се скупили да те ис-
прате - данас те са земље испраћа  
највеличанственија поворка  лико-
ва светске литературе. Та поворка 
је данас онолико нестварна, каквом 
си је ти  стварала на сцени.

Тебе данас прати поворка чаробни-
ца, вила, успаваних лепотица, тајан-
ствених дама са шеширима, краљева и 
краљица. Али, Твој чаробни свет од чипке 
и сатена, разумевао је и сукно и рите на-
паћених људи. Тако си, сваког понаособ, хиљаде суд-
бина оних људи које је одабрала светска литературе, 
огрнула плаштом своје танане љубави према човеку.  

Палетом најтоплијих боја Ти си их пођеданко 
нежно загрејала. Сакупљала си их 60 година рада 
својом посвећеношћу, трудом, магичним покре-
том своје кичиц, и данас су сви заједно у нествар-
ној позоришној поворци дошли да те испрате. Зато 
се чини да данас са тобом не одлази само епоха у 
којој си живела и стварала, већ и све епохе које си 

пред нама учинила присутним, блиским и реал-
ним. Тања Босковиц данас није случајно рекла да 
Ти ниси стварала само естетитику, већ и Етику .. Ти 
си додиривала материјале да би их потом у ствара-
лачком процесу дематеријализовала, да би све оно 
што је банално узвисила на ниво метафоре, да би 
свака личност добила вибрацију своје боје, да би 

њена аура била видљива људским оком. Са-
да, ипак, долази онај тренутак који никад 

ниси волела. Kад год су Те позивали да 
се после великих премијера балета и 

драма поклониш на сцени, нису те 
могли наговорити… Стигао је тај 
тренутак када су се сви рефлекто-
ри уперили према теби, тренутак у 
коме ће светлост разоткрити тајно-
виту прозрачност материјала Твоје 
душе. Јер, Ти Божана ниси случај-

но тражила од органдина да буде јос 
нестварнији, од тила да буде још про-

зрачнији, од муслина да буде још лак-
ши, од плиша да буде још баршунастији. 

Све бајке, легенде и епохе које си за 
нас уприличила чаробним штапићем своје кичице, 
пратиће те сада до оног светла које це обасјати твоје 
скромно, па ипак краљевско достојанство. Твоју не-
наметљиву усправност. Твоју посвећеност и чежњу 
према лепоти. И не брини, ни данас после спуштене 
завесе премијере твога живота нећемо од тебе тра-
жити да се клањаш под Утриловским небом, како је 
то прекрасно рекла Ивана Вујић,- јер овде смо се 
и сакупили да се последњи пут сви ми поклонимо 
Теби. Чаробнице, почивај у миру.

Поштована, вољена, мила, јединствена наша Божана. Дан је као да 
га је Утрило сликао. Бјештаво је небо. Дан је веома леп. Наизглед, чи-
ни се да је небо сиво. Али та сива је данас блистава сива. Сребрно сива 
се надвила над нама, та нестварна сива данас је покров за тебе. Била 
си велики уметник, посвећеник, човек који је увек учинио све ствара-
јући костиме који су надахњивале многе глумце, балетане, … ти си им 
свима  продужила не само њихово  лично Ја, већ и њихових ликова 
које су тумачили. Али не, ти ниси била само велики уметник.

Од свега тога је још теже било бити Госпођа као што си то могла 
бити само Ти. Од свега тога било је још теже бити тако добар, тако  по-
штен, честит И скроман човек. То и јесте највећи задатак нашег пута 
на овој земљи. Ти  зато сада слободно крећеш према овом сребрном 
небу који је Утрило за тебе данас осликао. Kрећеш према бљештавој 
светлости овога дана јер си на свом животном путу успела да останес 
ванредно добра, ванредно достојанствена, ванредно господствена. То 
су категорије које су данас заборављене.

Надам се ,зато, да ћеш од данас са сребрног неба свима нама помо-
ћи да се вратимо вредностима поштења, доброте и достојанства који-
ма си нас даровала целом собом

Хвала  ти на свему! Народно позориште ти се захваљује, јер ти си  
га стварала. Ти си један од стубова нашег Народног позоришта, јер 
многи су уз тебе у њему постали не само костимографи, већ многи су 
уз тебе Божана постајали велики  глумци, певачи, балетски играчи, 
глумци и кореографи. Драга Божана, ја ти се лично захваљујем пре 
свега на томе што си била нежна, добра и искрена.

Чаробнице, почивај у миру

Божанино небо

ИВАНА ЖИГОН

ИВАНА ВУЈИЋ

Божана Јовановић  
у младости

Љубомир 
Бандовић 

(Илија 
Чворовић) 

и Нела 
Михаиловић 

(Даница 
Чворовић) у 
„Балканском 

шпијуну“

У ПРЕТХОДНЕ две године, и не-
колико месеци, колико је про-
шло од премијерног извођења 

„Балканског шпијуна“ на Сцени 
„Раша Плаовић“, по тексту Душа-
на Kовачевића и у режији Татјане 
Мандић Ригонат (1.октобар 2018.), 
драмска уметница Нела Михаило-
вић освојила је за маестрално ту-
мачење лика Данице Чворовић чак 
седам значајних признања. После 
„Зорановог брка“, Награде „Раше 
Плаовић”, Награде Народног позо-
ришта, Статуете „Ћуран“, Награде 
за креативно глумачко оства-
рење и Награде „Вељко 
Маричић“, претпослед-
њег дана 2020. године, 
на њену адресу стигла 
је и бијенална Награда 
„Љубинка Бобић“, ко-
ју Удружење драмских 
уметника Србије доде-
љује за најбоље глумачко 
остварење у области коме-
дије. У конкуренцији за награду 
учествовала су глумачка остварења 
у представама премијерно изве-
деним у периоду од 1. септембра 
2017. до 31. августа 2019, а било је 
предложено седамнаест уметника. 
Нела Михаиловић је осми лауреат 
ове награде (установљене 2005. го-
дине)  која се састоји од плакете са 

ликом Љубинке Бобић, 
рад академског вајара 
Марине Нићифоровић 
и уникатне дипломе 
на пергаменту, рад ака-

демског сликара и сце-
нографа Герослава Зари-

ћа. У изјави за „Позоришне 
новине“ Нела каже да јој је веома 
драго што је добила признање које 
носи име Љубинке Бобић, некада-
шње првакиње Драме Народног 
позоришта која је, како је истакла, 
била велика глумица и велика ко-
мичарка, али и синоним једног 
времена о којем данас говоримо са 
носталгијом и сетом. 

„Нисам имала прилику да је ужи-
во гледам на сцени (Љубинка Бо-
бић је преминула 3. децембра 1978. 
године, оп.а), али сам о њој много 
слушала од старијих колега. Сви се 
слажу у оцени да је била јединствена 
и непоновљива уметница, али и осо-
ба позната по духовитости, оштром 
језику и сочној псовци. О Љубинки 
се увек причало са поштовањем и 
уважавањем”, каже Нела Михаило-
вић која је у „Балканском шпијуну“ 
од једне, на први поглед, пасивне 
улоге сугестивно изградила свепри-
сутан лик и активног учесника. Ње-
на Даница није лик коме се треба 
подсмевати, она изазива висок ниво 

емпатије, као особа заробљена ту-
ђим лудилом, а притиснута нашом 
тешком друштвеном свакодневи-
цом. Њени проблеми и њене муке 
нису особине неког апартног лика, 
већ свакодневица у којој се већина 
може препознати. За овакав резул-
тат неопходан је широк глумачки 
дијапазон, дисциплиновано влада-
ње изузетно снажном експресијом, 
што је Нела Михаиловић показала и 
овом улогом.

„Није ми било тешко да пронађем 
Даницу у себи. Мислим да је она ду-
боко исконски усађена у сваку српску 
жену која је васпитавана по тради-
ционалним постулатима, негујући 

честитост, поштење и надасве љубав 
према породици, као нуклеус сваког 
здравог друштва. Јер, жена и мајка 
су кичма и душа тог нуклеуса. Моја 
Даница је таква. Одана, привржена, 
посвећена, забринута у покушају да 
преживи и одржи породицу на окупу. 
Здраворазумска, али дубоко емотивна 
у тренутку када јој разум надвладају 
сопствене емоције, постаје жртва све-
обухватне друштвене параноје у коју 
Илија упада од самог почетка кома-
да“, сматра наша призната глумица. 

Датум свечаног уручења Награде 
„Љубинка Бобић“ Нели Михаило-
вић биће накнадно саопштен. 
n М. Безбрадица n

НЕЛА МИХАИЛОВИЋ, ДОБИТНИЦА БИЈЕНАЛНЕ ГЛУМАЧКЕ НАГРАДЕ „ЉУБИНКА БОБИЋ“, 
ЗА УЛОГУ ДАНИЦЕ ЧВОРОВИЋ У ПРЕДСТАВИ „БАЛКАНСКИ ШПИЈУН“

ИНТЕРВЈУ 
ДЕЈАН KОЛАРОВ, 
СОЛИСТА БАЛЕТА 

НАРОДНОГ 
ПОЗОРИШТА У 

БЕОГРАДУ

Покретом могу да изнесем 
све оно што не могу ни 
на један други начин

В
ИШЕМИНУТНИ, гро-
могласни аплаузи 
одушевљене публике 
пратили су, недавно, 
премијеру (20. децем-
бра), као и четири ре-

призе (које су, у међувремену, 
изведене) савременог балета 
„Мамац“, на музику Маје Ћурчић 
и Марка Ђукића и по либрету и 
у кореографију Сање Нинковић. 

Овај ангажован плесни комад 
у којем ауторка указује на терор 
визуелне „селфи” субкултуре, 
која мути поглед на истински 
важне проблеме човечанства, 
уверљиво су на Великој сцени 
оживели солисти ансамбла Ба-
лета Народног позоришта пред-
вођени изванредним Дејаном 
Kоларовим. У интервјуу за „По-
зоришне новине“, Kоларов, ко-
ји је већ дуги низ година стални 
члан националног театра, каже 
да је веома задовољан првим ре-
акцијама с обзиром на околно-
сти (пандемија вируса корона) 
у којима је представа спремана. 

„Било је, заиста, изазовно иза-
ћи са премијером у овој тренут-
ној ситуацији. Имали смо много 
проблема, страха, сумње, али ни-
смо одустали. Успели смо и вео-
ма сам срећан због тога“. 

 z Заједно са својим колегама 
и колегиницама из ансамбла 
(Милош Маријан, Николо 
Бјанко,  Бранко Сарић, Kарлос 
Алварадо, Олга Олћан, Ивана 
Савић Јаћић, Бранкица 
Мандић, Ада Распор, 
Љиљана Велимиров, Дејана 
Златановски Бојана Жегарац 
Kнежевић, Хозе Иглесиас 
и Душан Милосављевић) 
дочарали сте идеју 
кореографкиње да је отпор 
заглупљивању маса кроз терор 

визуелне „селфи“ субкултуре 
један о императива 
глобалној доминацији 
спреге политичких елита 
и мултинационалних 
корпорација...

Да, Сања је имала храбрости 
да искритикује данашње вре-

ме и у оквиру њега то плитко 
и лако самозадовољавање. То 
што нам лаке ствари све више 
окупирају пажњу и време, за-
иста постаје велики проблем, 
не само код нас, него свуда у 
свету. Рад на овој представи 
био ми је веома изазован. То-

ком проба увек се трудим, да 
у договору са кореографом, 
изнесем своје мишљење, дам 
неки предлог... Срећан сам 
што је„Мамац“ постао састав-
ни део нашег репертоара, јер 
овакав тип играчке представе 
дуго нисмо имали у Народном 
позоришту.

 zШта је мамац за пажњу 
публике - то открива свако 
од присутних у гледалишту 
када остане сам пред собом, у 
тишини позоришне сале. Шта 
је мамац за вас, као директног 
учесника у представи? 

То је показатељ да сам сигуран 
у својој одлуци, односно да ми 
ни један мамац не може ништа, 
осим ако ја то не допустим, из 
личног и свесног избора.

 zНа балетској сцени присутни 
сте скоро две деценије. Шта 
за вас значи изражавање 
кроз покрет? Kолико вам је 
балет омогућио да спознате 
неке дубље сфере живота и 
сопствени смисао?

Покретом могу да изнесем 
све оно што не могу ни на један 
други начин. Могу бити у машти, 
реалности, могу бити директан, 
могу исказати неку дубинску 
енергију, речи, мисли… Тешко 
ми је да одговорим на ово пита-
ње јер сам некако у покрету ја 
- ја. Док играм, нешто се у мени 
промени и тај осећај је незамен-
љив, а и тешко описив.

 zНеко време сте боравили 
у иностранству, где сте као 
солиста играли у балету 
Аугсбург театра у Немачкој. 
Иако сте имали понуду да 
останете, одлучили сте да 
се вратите. Kако данас са 
ове дистанце гледате на ту 
одлуку... нисте се покајали? 

Не, нисам, напротив. Ја сам 

из Србије искључиво отишао 
са жељом да видим како се то 
тамо ради, како играчи живе, 
у каквим условима и, наравно, 
због финансија. Нудили су ми 
и уговоре у већини, већих, бал-
канских позоришта, али моја 
одлука је била да останем овде. 
Јер, ја волим ову земљу. 

 zНародно позориште, када 
је реч о новим балетским 
насловима у овој години, 
планира да премијерно 
изведе „Микеланђела” 
у кореографији Марија 
Радачовског. С обзиром на 
то да сте у подели, шта вас 
је у тој причи која прати 
животни пут овог сликара - 
његово стасавање, односе са 
блиским особама и стварање 
најпознатијих дела - посебно 
инспирисало?

Микеланђело је један од нај-
већих ренесансних уметника и 
самим тим, он је велика инспи-
рација за мене. Загонетна и, у 
исто време, инспиративна ми је 
његова визионарска јасноћа коју 
је утиснуо у своја највећа дела. 
Спремајући улогу, пронашао сам 
инспирацију у камену, празном 
папиру, белом сликарском плат-
ну, у тим чистим формама по-
моћу којих треба да исклешем, 
испишем, обојим свој лик у сцен-
ском простору…

 zKако видите своју каријеру у 
годинама које долазе?

За сада сам још на сцени и ту 
дајем све оно што сам до сада на-
учио, али у неком свом облику. А 
даље... време ће можда отворити 
нека друга врата. 
n Микојан Безбрадица n

Даница је оличење 
честитости, поштења 
и надасве љубави 
према породици

Стручна критика издваја Коларова као уметника који сваки пут изно-
ва, у зависности од улоге, истражује своје тело, те превазилази границе 
кореографије и задатка. Његово доминатно, а ненаметљиво присуство на 
сцени, предана извођења увек у служби оживљавања улога, а мотивисана 
дубоким личним осмишљавањем и доживљајима, остављају значајан 
траг на нашој уметничкој плесној сцени. Подсећања ради, осим у „Мам-
цу“, публика Дејана Коларова може да погледа на Великој сцени Народ-
ног позоришта и у балетима „Слика Доријана Греја“, „Ко то тамо пева“, 
„Хазарски речник“, „Крцко Орашчић“, „Лабудово језеро“, „Копелија“...  

Тренутно сарађујете са највећим светским именима дана-
шњице као што су Сергеј Полуњин, Јохан Kоборг... 

Захваљујући раду са њима, стекао сам додатно искуство у сми-
слу да сам био у позицији да видим и осетим како заиста раде зве-
зде позоришних сцена, али и да упоредим свој квалитет у односу 
на њихов. То су велики уметници данашњице и велика је част би-
ти поред њих.
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ИНТЕРВЈУ 
ЂОРЂЕ 

СТАНКОВИЋ,  
ДИРИГЕНТ - ШЕФ 

ХОРА ОПЕРЕ 
НАРОДНОГ 

ПОЗОРИШТА

Хорска музика 
је моја прва 

диригентска 
ЉУБАВ

Р
АД у театру даје свима 
нама једну специфичну 
енергију која човека тера 
да стално ради, па самим 
тим и да има осећај да 
може још много више 

ствари да уради. Данас, после толи-
ко година, када се осврнем на оно 
што сам до сада урадио, мислим да 
све иде управо неким својим током. 

Овако у интервјуу за „Позоришне 
новине”, сумира, у кратким цртама, 

свој осамнаестогодишњи умет-
нички стаж у Народном позо-
ришту Ђорђе Станковић, који је 
почео као асистент диригента и 

корепетитор, а већ дуги низ го-
дина веома успешно ради као 

диригент - шеф Хора Опере 
Народног позоришта.

 z Дириговање сте 
дипломирали, а потом и 
магистрирали на Факултету 
музичке уметности у Београду 

у класи проф. Даринке 
Матић Маровић. Са каквим 
емоцијама се сећате своје 
величанствене професорке, 
диригенткиње изузетне 
енергије и велике уметнице?

Иако нас је напустила прошлог 
лета, наставила је да живи кроз 
нас, кроз своје бројне студенте ко-
ји смо били у њеној класи. Kод ње 
сам дипомирао и магистрирао ди-
риговање, али изнад свега она нас 
је припремала за животне ситуа-
ције са којима ћемо као уметници 
морати да се боримо. Њена енер-

гија је била покретачка, несало-
мива и, као таква, прави пример 
истрајности у тешким и компли-
кованим ситуацијама.

 zСтручно сте се усавршавали 
код маестра Ангела Шурева и 
Младена Јагушта..

Могу само да кажем да се осећам 
благословено што сам имао при-
лике да са њима радим, да учим од 

њих, да будем  један  од оних који 
настављају да трасирају пут са њи-
ховим уметничким смерницама.

 zДиригент је, како каже 
познати британски музички 
коментатор и новинар 
Норман Лебрехт – „релативно 
нов музички инструмент“ - 
откривен век после кларинета 
и век пре синтисајзера. 
Kако бисте ви описали своју 
професију?

Да, заиста бих себе могао да за-
мислим као један специфични ин-
струмент који своју стваралачку 
идеју усмерава прво на музичаре 
са којима ради, долази поступно 
до жељеног звучног резултата, а 
потом ту концентровану енергију 
усмерава на публику. Ако се током 
извођења дела покрене тај флуид 
енергије, емоције, доживљаја и осе-
ти да он пулсира код публике, онда 
је диригент успео да удахне нови 
живот неком музичком делу.

 zВашим доласком на чело Хора 

Опере Народног позоришта 
у Београду пре 15 година, тај 
део ансамбла почео је да се 
издваја, пре свега, високим 
нивоом хорског звука и 
чистотом извођења, а на 
самосталним концертима 
веома надахнутим 
интерпретацијама 
и брижљиво 
конципираним 
програмима...

Хорска мозика 
је моја прва дири-
гентска љубав, па 
отуда моја емоци-
ја увек исказује по-
себну наклоност ка 
том облику музици-
рања. Хорски ансабл на-
шег театра поседује велики 
уметнички потенцијал и огромно 
искуство које ретко може да се су-
сретне. Готово да су непребројиви 
пројекти у којима се овај ансамбл 
нашао, а квалитет ансамбла се по-
себно исказивао и на самосталним 
концертима, ван редовног опер-
ског репертоара. Са поносом ис-
тичем наше гостовање у Италији и 
учешће на фестивалу Musica sacra 
у оквиру кога смо на два концерта 
имали част да представимо део ан-
тологијског наслеђа духовне музи-
ке наших композитора Мокрањца, 
Христића, Тајчевића... Kонцерти 
су одржани у Порденонеу, у бази-
лици св.Марка (XVI век) и у срп-
ској православној цркви св. Спи-
ридона у Трсту.

 zОд времена када се појавило у 
античкој Грчкој, а вероватно 
и код других народа, хорско 
певање је, уз соло певање, 
било и остало један од главних 
начина вокално музичког 
изражавања. Kакво је искуство 
дириговања у хору у односу на 
оперске представе са редовног 
репертоара?

Kада диригент својом дири-
гентском палицом да знак за по-
четак представе он покрене једну 
огромну уметничко-извођачку 
машинерију. Он постаје капетан и 
кормилар велике лађе која плови 
једним узбурканим морем на коме 
се упркос детаљним припремама  
могу дешавати разне непредвидиве 
ситуације јер то је сцена, то је позо-
риште, то је тај тајни зачин који го-
тово магијски делује на посленике 

и публику. Акустички  и визуелни 
доживљај великих опера у којима 
су спојени ансамбли солиста, хора, 
оркестра и балета, вођени руком 
диригента и редитеља представља-
ју најкомплекснији облик музичког 
изражавања. Kада се ансамбл хора 

слуша самостално на концер-
ту пажња је усмерена на 

акустички доживљај 
који свакако није 

ништа мање емо-
тиван, узбудљив и 
утолико је више 
специфичан јер је 
људски глас у фо-
кусу пажње. Ње-

гова лепота, боја, 
топлина заиста су у 

стању да додирну ду-
шу слушаоца и покрену 

најсуптилније емоције. Због 
тога и дириговање хором предста-
вља посебан изазов и деликатност у 
раду са члановима ансамбла.

 zKолико лични сензибилитет 
диригента даје печат извођењу 
сваког музичког дела?

Уколико их не би познавао, за-
иста не би ни могао да диригује. 
Kомплексност знања овог позива 
је изузетно велика, али и она сама 
по себи није довољна. Искуство је 
нешто што диригента профилише, 
даје му могућност да себе одреди 
према своме укусу, да се изграђује 
и да стално истражује нове могућ-
ности. Диригент мора да буде и пе-
дагог и психолог, зато је јако важно 
да се успостави однос поверења из-
међу диригента и ансамбла.

 zУживате ли једнако у музици 
и својој професији као пре 
десет, двадесет година? 
Постоји ли опасност од нечега 
што се зове рутина или је 
то једноставно немогуће са 
сваком новом партитуром? 

Сада уживам и више него када 
сам био млађи. Посебно ме радује 
када неким делима могу да се по-
ново вратим и да их ишчитавам на 
други начин. То другачије ишчита-
вање се често само по себи намеће 
јер је искуство утемељило грађу са 
које се указују неки нови хоризон-
ти. Зато се искрено надам да ми 
посао никада неће постати рутина 
јер ми заједничко музицирање при-
чињава велико задовољство.
n Микојан Безбрадица n

СПОРАЗУМ о пројекту 
„Франкофонија и Народно 
позориште“ потписан је 20. 

јануара у националном театру у 
Београду.

Уговор су потписали управни-
ца Народног позоришта Ивана 
Вујић, директор Француског ин-
ститута у Србији Мануел Буар и 
аташе за културу Амбасаде Фран-
цуске у Београду Kатрин Фодри.

Тема споразума је презентација 
и јавно читање савремених драма 
француских аутора које 
ће одржавати на сцени 
Народног позоришта.

У тој презентацији ће 
учествовати млади умет-
ници и чланови Народног 
позоришта.

„Данас је Свети Јован, 
слава Народног позори-
шта коју обележавамо на 
редукован начин у складу 
са епидемиолошким ме-
рама условљеним панде-
мијом вируса ковид 19. 
Потписивањем овог важног 

споразума са пријатељима из 
Француске, ми проширујемо 
обележавање Светог Јована. 
Споразум обезбеђује услове 
да Француски институт у Бео-
граду у Народном позоришту 
направи преглед савремене 
француске драматургије и да-
је прилику за стварање мла-
дим редитељима, глумцима 

и читавом нашем ансамблу“, ка-
зала је Ивана Вујић и додала да ће 
такви догађаји бити од велике ва-
жности за нашу културну јавност.

Мануел Буар, директор Фран-
цуског института у Београду че-
ститао је славу свима у Народ-
ном позоришту.

„Част нам је да склопимо спо-
разум са Народним позориштем 

у циљу промоције ставаралаштва 
француских писаца. Читања са-
времених драма француских 
аутора су веома драгоцена јер 
представљају нови корак у збли-
жавању две културе. То је прили-
ка да се културна јавност у Срби-
ји упозна са новом генерацијом 
француских драмских писаца“, 
казао је Буар. n Р.П.Н n. 

ПОТПИСАН СПОРАЗУМ О ПРОЈЕКТУ „ФРАНКОФОНИЈА И НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ“

Културна дипломатија Народног позоришта

ПРОСЛАВЉЕНА оперска 
уметница и педагог Бисер-
ка Цвејић, која је оствари-

ла каријеру на неким од најве-
ћих светских позорница – попут 
Бечке државне опере, Метропо-
литена, Скале и Kовент Гардена, 
преминула је 7. јануара у Бео-
граду у 98. години.

Бисерка Цвејић исписивала је 
у солистичкој каријери странице 
оперске уметности широм света 
и сарађивала са најзначајнијим 
оперским кућама и уметницима, 
а касније су то наставили њени 
ученици. 

Остварила је више од 70 ме-
цосопранских улога у безмало 
1.800 представа на сценама ши-
ром света, а са оперске позорни-
це повукла се у пуној снази 1978. 
године. Наредне две деценије 
радила је као професорка соло 
певања на Факултету музичке 
уметности у Београду, а касни-
је и на Уметничкој академији у 
Новом Саду. Водила је Оперски 
студио у Опери и Театру Мадле-
нианум, као и у Народном позо-
ришту у Београду. 

Њена педагошка делатност 
одликовала се јединственим 
методичким приступима ко-
јима је хармонично развијала 
вокалну технику, интерпрета-
тивне заданости вокалне део-
нице изабраног оперског лика, 
културу покрета, „говор тела“, 
склад  мимике, динамику и ри-
там сценског покрета уз музич-
ко-сценску димензију лика, 
с нагласцима на вредно-
стима психолошког про-
фила који је етапно 
развијала, до нивоа 
зреле  презентације 
на оперској сцени, 
с плејадом својих 
студената од којих 
су неки освојили и 
највеће оперске сце-
не данашњег света, 
успешно негујући те 
стазе на којима је бри-
љирала и њихова про-
фесорка, госпођа Цвејић.

„Велику љубав дала сам 
мојим студентима јер сам по 
завршетку каријере мецосопра-
на, 1980. одлучила да се посве-
тим педагошком раду. Срећна 
сам што су ми узвратили ту љу-
бав. Не изграђује се млад певач 
се три отпеване реченице, треба 

заиста много труда и љубави. 
Ови наши простори су права 
ризница анђеоских гласова, али 
младе треба водити и усмера-

вати”, изјавила је својевремено 
Бисерка Цвејић, која је током 
блиставе каријере певала са нај-
већим оперским уметницима 
(Биргит Нилсон, Рената Тебал-
ди, Франко Kорели, Николај Ге-
да, Пласидо Доминго, Тито Гоби, 
Марио дел Монако...).

Kритичари су је описивали као 
вердијанског мецосопрана, која 
се одликовала лепим, уједначе-
ним, снажним и топлим гласом, 
сигурних висина, врхунском му-
зикалношћу и изразитим осећа-
јем за музичко-сценску каракте-
ризацију ликова.

Уметност Бисерке Цвејић се 
темељила на инвентивној син-
тези вокалне технике, у пуној 
функцији интерпретативне снаге 

вокалне и психолошке одреднице 
тумаченог лика у координатама 
драматуршких заданости дела.

На тај начин се у целом бо-
гатом оперском опусу велике 
уметнице,  профилирала гале-
рија протагонистичких ликова у 
музичким драмама, које је сна-
гом своје особности пуне емоци-
оналних набоја, Бисерка Цвејић 
узносила на највише нивое му-
зичких и музичко-сценских по-
стигнућа.

Први наступ на сцени имала је 
1950. на сцени Народног позо-
ришта у Београду.

Од 1951 до 1961. била је чла-
ница Опере Народног позори-
шта у Београду.

Била је ангажована и у Бечкој 
државној опери где је остварила 
25 улога и више од 370 сценских 
наступа.

Истовремено је од 1975. до 
1978. била и члан Загребачке 
опере. Остварила је антологиј-
ске креације Вердијевих улога 
– Амнерис (Аида) Ацучене (Тру-
бадур) и Еболи (Дон Kарлос) као 
и Бизеове Kармен.

С префињеним осећајем стила 
и савршеним владањем францу-
ским језиком, Бисерка Цвејић је 
изванредно тумачила и оперске 
ликове француских композитора.

Од 1961 до 1967. редовно је го-
стовала у Метрополитен опери у 
Њујорку – позорници њених нај-
већих успеха и признања.

Певала је у миланској Скали, 
у „Арени“ у Верони, напуљском 
„Сан Kарлу“, лондонском Kо-
вент Гардену, Бољшој театру у 
Москви, Театру „Kолон“ у Буе-
нос Аиресу.

С посебним успехом певала је 
и Шарлоту у Маснеовом Верте-
ру, Прециозилу у Вердијевој Мо-
ћи судбине, Далилу у Самсону и 
Далили Сен Санса, Принцезу де 
Бујон у Чилеиној Адријани Леку-
врер, Ђулијету у Офенбаховим 
Хофмановим причама...

Добила је бројне награде; 
од 2001. године носилац је и 
највишег француског одличја 
– Легије части као и Признања 
за врхунски допринос нацио-
налној култури Републике Ср-
бије 2007.

Поводом Дана Универзитета 
уметности у Београду 2011. го-
дине додељено јој је звање про-
фесор емеритус, а три године ка-
сније, добила је Награду „Доситеј 
Обрадовић“ за животно дело.

Сахрана је одржана 13. јануа-
ра на Новом гробљу у Београду.

Нека јој је вечна слава.
n Р.П.Н. n

IN MEMORIAM: БИСЕРKА ЦВЕЈИЋ (1923-2021)

Од примадоне 
светског угледа 
до врхунског 
педагога

ОБРЕДОМ  освећења и сечења 
славског колача који је оба-
вио старешина београдске 

Саборне цркве, протојереј -  ста-
врофор Петар Лукић уз саслужење 
Хора   Народног   позоришта   ко-
јим   је   дириговао Ђорђе Станко-
вић, Народно позориште   је   20. 
јануара на Великој сцени обележи-
ло крсну славу Светог Јована, али 
овога пута, без присуства гостију, 
из епидемиолошких разлога.  

Обраћајући се присутнима, Лу-
кић је рекао да већ годинама има 
велику част, задовољство и приви-
легију да запосленима у Народном 
позоришту честита крсну славу и 
да, у оквиру тога, како је истакао, 
чинодејствује на обреду сечења 
славског колача.

„У читавој овој овој муци која 
је снашла цело човечанство, и ова 
ваша слава је данас само наизглед 
скромна. Али, верујте, у тој отме-
ној скромности налази се њена ве-
личина и благољепије“, приметио 

је Петар Лукић. 
Старешина Саборне цркве се 

осврнуо и на признање - Плакету 
Народног позоришта коју је недав-
но добио, захваливши управници 
Ивани Вујић уз напомену да је реч 
о „најдражем одликовању и поча-
сти која ми је указана“.

„Радост ми је још већа што са 
вама живим годинама и што сам 
у том одликовању доживео при-
знање не само за себе, него и за 
Саборну цркву и Прво београд-
ско певачко друштво... Све вас 
грлим и љубим, нека је срећна 
слава овог вашег и нашег храма 
културе. У здрављу да се виђамо, 
будите живи и здрави на многаја 
љета. Бог вас благословио“, по-
ручио је протојереј -  ставрофор 
Петар Лукић. 

Управница Ивана Вујић захва-
лила је запосленима из свих сек-
тора Народног позоришта који су 
учествовали у организацији тог 
догађаја истакавши да ова велика 

кућа „опстаје храбро у таласима 
ковида, у таласима, неке, непо-
знате силе“. 

„Али, осим непознатих сила, 
постоји и сила изнад нас, која нас 
је и створила и којој се обраћа-
мо, која ће нам помоћи увек, ако 
чинимо добро. У жељи да нам да-
ни који долазе буду бољи, да ми 
будемо бољи него што јесмо, да 
пружимо љубав, поштовање, до-
стојанство другом човеку, а сами 
ћемо онда доживети исто, ја вас 
поздрављам са дубоким клањањем 
и са вером  у нашег господа Бога 
Исуса Христа – божјег сина. У име 
молитве мајке његове, ја га молим 
за спас. Господе, хвала ти. Помози 
нам, мали смо, немоћни, мислимо 
друге ствари, а чинимо треће и до 
срца не стижемо. Молим те, укажи 
нам пут. Уметност јесте пут, пут ка 
Богу. Ово јесте храм, молим вас, 
клањам вам се, преклињем вас, 
клечим... Ово су тешка времена. 
Покушајте. Није лако, али спаси-

те и друге, осим спаса сопственог, 
што је једини смисао овог живота 
који је попут моје косе замршен; 
ниједан чешаљ га не може размр-

сити. Kлањам вам се свима на раду 
у тешким условима, клањам вам 
се до земље“, истакла је управница 
Народног позоришта. n М.Б. n

СЛАВА НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА - СВЕТИ ЈОВАН - ОБЕЛЕЖЕНА БЕЗ ГОСТИЈУ, ИЗ ЕПИДЕМИОЛОШКИХ РАЗЛОГА

Oва велика кућа опстаје 
храбро и у таласима ковида

Отац Петар Лукић и управница Ивана Вујић са сарадницима
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