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ИЗДАЈЕ НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ У БЕОГРАДУ

Упр кос
све му,

удах ни мо 
умет ност!

Оста ни мо 
 зајед но

Вишеминутнеовацијезабалет
„Седамсмртнихгрехова“

Савре ме ни балет 
„Седам смрт них 
гре хо ва“, по либре
ту и у коре о гра фи
ји Иго ра Пасто ра, 

пре ми јер но је изве ден 9. фебру а ра 
на Вели кој сце ни, у окви ру про јек
та „Про грам  мла ди коре о гра фи“.

Глав ну уло гу, одно сно лик 
Савре ме ног послов ног чове ка, играо 
је Милан Рус, а соли стич ке роле 
оства ри ли су и Боја на Жега рац Кне
же вић, Тија на Шебез, Јови ца Бего јев, 
Нико ла Бјан ко и Семју ел Гест.

У ансам блу су били и Миле на 
Огри зо вић, Маја Сто ја ков, Мина 
Радо ја, Љиља на Вели ми ров, Оља 
Ђукић, Kристо фер Вас кез, Ната ли ја 
Аксен ти је вић, Соња Мило ва нов и 
Анто нио Бибо. 

Оду ше вље на публи ка, после 
непу них сат вре ме на вео ма надах
ну те игре, награ ди ла је ком плет ну 
умет нич ку еки пу више ми нут ним 
бур ним ова ци ја ма.

Пред ста ва је изве де на у окви ру 
про јек та „Про грам  мла ди коре о

гра фи“ који је покре ну ла дирек ци ја 
Бале та Народ ног позо ри шта у Бео

гра ду са циљем да пру жи шан су и 
отво ри нови про стор мла дим, кре а
тив ним балет ским ства ра о ци ма.

Соли ста Бале та Игор Пастор за 
свој коре о граф ски прве нац инспи
ра ци ју је про на шао током изо ла ци је 
намет ну те пан де ми јом коро на виру са.

Њего ва пола зна тач ка у раду на 
овој пред ста ви била је 
чиње ни ца да човек, 
у сада шњем 
савре ме ном 
и брзом све
ту који нам 
је намет
нут, често 
због сво јих 
а м б и  ц и  ј а 
запо ста вља 
пра ве вред но
сти и несве сно 
губи сво ју чисту стра
ну и ула зи у таму људ ског гре ха. 

„На том путу може да стиг не до 
све тло сти осло ба ђа ња од њега или 
зау век заро бљен у њего вој тами. У 
изо ла ци ји сам схва тио коли ко брзи

на живо та и наше амби ци је ути чу да 
забо ра ви мо које су пра ве вред но сти: 
здра вље, бити добар човек, пошто ва
ње, поро ди ца, љубав, при ја тељ ство... 
Ода тле и поти че моја инспи ра ци ја за 
овим делом“, наво ди Пастор, дуго
го ди шњи соли ста Бале та Народ ног 
позо ри шта у Бео гра ду. 

Музи ку је ком по но вао 
Миро слав Бако, сце но

граф је Јасна Сара ман
дић, кости мо граф 

Kатарина Грчић, а 
аси стент коре о гра
фа Мари ја Бај че
тић.

У међу вре ме
ну, тако ђе, с вели

ким успе хом, одр жа
не су и две репри зе.

Про гра ми у Народ
ном позо ри шту, уз огра ни чен 

број места за публи ку, одр жа ва ју се 
уз пошто ва ње свих мера зашти те 
које про пи су је Kризни штаб у вези са 
епи де ми јом виру са коро на.

Р.П.Н.

ПРВА ПРЕ МИ ЈЕ РА У ОВОЈ ГОДИ НИ ОДР ЖА НА 9. ФЕБРУ А РА НА ВЕЛИ КОЈ СЦЕ НИ,
А РЕЧ ЈЕ О КОРЕ О ГРАФ СКОМ ПРВЕН ЦУ СОЛИ СТЕ ИГО РА ПАСТО РА

Пастор је иска зао 
захвал ност управ-

ни ци Народ ног позо ри-
шта Ива ни Вујић Коми-
нац и дирек то ру Бале та 
Kонстантину Kостјукову 
на ука за ној при ли ци за уче-
шће у ово го ди шњем про-
гра му „Мла ди коре о гра фи”. 
„Ово је моја прва при ли ка 
да се опр о бам у коре о граф-
ским вода ма. Заи ста сам 
ужи вао раде ћи на овом 
про јек ту и виде ћу шта ми 
носи будућ ност као коре о-
гра фу, али сам и даље акти-
ван балет ски играч. Једи но 
тре нут но што при жељ ку-
јем јесте да се свет вра ти у 
нор ма лу и да сви забо ра ви-
мо на деша ва ња у про те-
клом пери о ду“.

Њего ва пола зна тач ка у раду на 
овој пред ста ви била је 
чиње ни ца да човек, 
у сада шњем 
савре ме ном 
и брзом све
ту који нам 
је намет
нут, често 
због сво јих 
а м б и  ц и  ј а 
запо ста вља 
пра ве вред но
сти и несве сно 
губи сво ју чисту стра

позо ри шта у Бео гра ду. 
Музи ку је ком по но вао 

Миро слав Бако, сце но
граф је Јасна Сара ман

дић, кости мо граф 
Kатарина Грчић, а 
аси стент коре о гра
фа Мари ја Бај че
тић.

ну, тако ђе, с вели
ким успе хом, одр жа

не су и две репри зе.
Про гра ми у Народ

ном позо ри шту, уз огра ни чен 
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Уз пошто ва ње свих епи
де ми о ло шких мера 
које про пи су је Kризни 
штаб у вези са епи де
ми јом виру са коро на, 

ансамбл Дра ме, већ месе ци ма, и у 
таквим усло ви ма „намет ну тих нових 
окол но сти“, вред но спре ма пре ми
јер не насло ве који ће уско ро поста ти 
састав ни део редов ног репер то а ра 
Сце не „Раша Пла о вић“. 

Већ 18. мар та, пред бео град ску 
публи ку сти жу „Илу зијæ“ у који ма 
писац Пјер Кор неј ства ра позо ри ште 
у позо ри шту, меша ју ћи са савре ме
ним дога ђа јем магич ну моћ јед ног 
чароб ња ка.... Биће то прва постав ка 
овог кома да у Народ ном позо ри
шту (извор ни наслов гла си „Комич
на илу зи ја“, овда шњим љуби те љи ма 
теа тра познат и као „Позо ри шне 
илу зи је“), режи ја је пове ре на Нико
ли Зави ши ћу, а у поде ли су Иван 
Босиљ чић, Сена Ђоро вић, Ана ста сиа 
Ман дић, Милош Ђор ђе вић, Зоран 
Ћосић, Нико ла Вујо вић, Бог дан Бог
да но вић и Нема ња Ста ма то вић.

Реди тељ Зави шић каже да рад на 
овом кома ду пред ста вља узбу дљив 
иза зов, не само за њега, већ и за ком
плет ну умет нич ку еки пу, и исти че 
како веру је да ће „Илу зијæ“ поста ти 
вео ма инте ре сант не и публи ци када 
дође вре ме да се срет не са глум ци ма.

Пре ма њего вим речи ма, вре ме и 
игра са вре ме ном, маги ја која ути че 
на ток вре ме на, а пре ко вре ме на на 
про стор и њего ве раз ли чи те димен
зи је, како физич ке тако и мен тал не 
(и код лико ва и код публи ке) је нај ва
жни ја тема овог кома да који је Кор
неј, при зна ти фран цу ски песник и 
дра ма ти чар, напи сао 1636. годи не.

Поме ни мо и то да је у окви ру 
сарад ње са Европ ском позо ри шном 
кон вен ци јом, мла да умет ни ца Јули ја 
Левај запо че ла дво ме сеч ну рези ден
ци ју у Народ ном позо ри шту као аси
стент реди те љу Нико ли Зави ши ћу.

После више ме сеч них про ба, 
запо че тих почет ком јула про шле 
годи не, а које су, упр кос пошто ва њу 
свих про пи са них здрав стве них мера, 
пре ки да не неко ли ко пута због зара
же но сти коро на виру сом неких од 

чла но ва умет нич ког и сарад нич ког 
тима, као и вео ма успе шне кон трол
не про бе одр жа не сре ди ном децем
бра за Умет нич ки савет Народ ног 
позо ри шта, пред ста ва „Орлан до“ у 
режи ји Боја на Ђор ђе ва, тре ба ло би, 
напо кон, да се поја ви и пред публи
ком. Прва пре ми је ра овог интри
гант ног кома да, по рома ну Вир џи
ни је Вулф, у дра ма ти за ци ји Тање 
Шљи вар зака за на је за 1. април, а 
дру га, дан, касни је, на истом месту и 
у исто вре ме. Зашто две пре ми је ре? 
Обја шње ње се нала зи у чиње ни ци да 
је реди тељ Ђор ђев сво ју кон цеп ци ју 
бази рао на иде ји да се у раз ли чи тим 
изво ђе њи ма у наслов ној уло зи сме
њу ју глу мац и глу ми ца. Глу ми ца, 
која тума чи Орлан да је Ива Мила
но вић, сту дент ки ња ФДУ (у кла си 
про фе со ра Срђа на Kарановића) , а 
глу мац Дра ган Секу лић је завр шио 
сту ди је ФДУ.

И ово ће (баш као што је слу чај и 
са Кор не је вим кома дом) бити прва 
постав ка у Народ ном позо ри шту 
тог позна тог рома на о иден ти те ту 
и дру штву, људ ским слич но сти

ма и раз ли чи то сти ма, које је слав
на енгле ска књи жев ни ца напи са ла 
1928. годи не.

Ђор ђев под се ћа да је „књи га 
писа на из пози ци је све зна ју ћег бес
те ле сног при по ве да ча, пра вих дија
ло га гото во да и нема и то је био 
тежак зада так за дра ма ти за ци ју”.

„Тања Шљи вар је задр жа ла тај 
тон љубав ног писма / гово ра заљу
бље ног/е па се и сама дра ма ти за ци ја 
састо ји из поку ша ја свих лико ва који 

су на овај или онај начин заљу бље ни 
у Орлан да да га/је опи шу, да ишчи
та ју – уз помоћ писа ма, астро ло ги је, 
таро та, пасу ља, шоље чаја и дла на, и 
испри ча ју ту немо гу ћу био гра фи ју. 
Оно што је јако рет ко јесте чиње ни
ца да су већи на сце на заи ста писа не 
за глум це који су у поде ли. Епи лог 
рома на и дра ма ти за ци је напи сао је 
Горан Фер чец, загре бач ки писац у 
чијем послед њем моно ло гу конач но 
и Орлан до доби ја глас. Тај пре ла зак 
из јед ног пола у дру ги, из јед ног род
ног иден ти те та у дру ги ми у пред
ста ви откљу ча ва мо јед но став ном 
тврд њом – мушка рац мора да прво 
поста не жена да би постао чове ком. 
Да одра сте, да се тран сфор ми ше, 
да се одрек не при ви ле ги ја кла се, да 
изми че кла си фи ка ци ји вре ме на, 
оби ча ја, рода и да живи живот“, 
открио нам је Ђор ђев коме ће ово 
бити прва режи ја у Народ ном позо
ри шту.

Тања Шљи вар је иста кла да је 
за њу, као дра ма тур га, била иза зов
на иде ја реди те ља Боја на Ђор ђе
ва да Орлан до, као глав ни лик, „до 
послед њег моно ло га оста не ско ро па 
нем, те да пусти мо све дру ге при по
ве да чи це и при по ве да че да га опи су
ју и игра ју”.

„Kејти Мичел која је у про шлој 
сезо ни режи ра ла Орлан да у бер
лин ском Scha ubühneu, назва ла га 
је непо ста вљи вом зве ри. Ако на то 
дода мо зна чај аутор ке и рома на за 
исто ри ју књи жев но сти, ком плек
сност њеног јези ка и иде ја, нераз мр
си ве оно вре ме не рефе рен це и оче
ки ва ња савре ме не публи ке, могу да 
кажем да то јесте био при лич но зах
те ван спи са тељ ски зада так“, оце ни ла 
је Тања Шљи вар.

У поде ли су и Алек сан дра Нико
лић (Kраљица Ели за бе та), Kалина 
Kовачевић (Руска прин це за Саша), 
Нико ла Вујо вић (Ник Грин), Зоран 
Ћосић (Румун ски над вој во да), 
Павле Јери нић (Неи ме но ва ни тур
ски љубав ник), Милош Ђор ђе
вић (Цига нин Рустем), Вања Ејдус 
(Мадам ди Дефанд) и Сена Ђоро вић 
(Про сти тут ка Нели).

М. Без бра ди ца

ПРИ МА ДО НА ЈАДРАН КА ЈОВА НО ВИЋ 
ДОБИТ НИ ЦА ОРДЕ НА КАРА ЂОР ЂЕ ВЕ 

ЗВЕ ЗДЕ

Пред сед ник Репу бли ке Срби
је Алек сан дар Вучић уру чио 

је 15. фебру а ра зна чај на при зна ња 
пово дом Дана држав но сти Срби је. 
Прва ки ња Опе ре Народ ног позо
ри шта Јадран ка Јова но вић, одли
ко ва на је орде ном Kарађорђеве 
зве зде. Међу добит ни ци ма је и 
нека да шњи управ ник Народ ног 

позо ри шта Алек сан дар Бер чек који је одли ко ван Сре тењ ским 
орде ном Дру гог сте пе на. Све ча ној доде ли при зна ња при су ство
ва ла је управ ни ца Народ ног позо ри шта Ива на Вујић Kоминац. 
Чести та мо!

Р.П.Н.

НУР ДОР И НАРОД НО ПОЗО РИ ШТЕ У 
ХУМА НИ ТАР НОЈ АКЦИ ЈИ

„ЗАЈЕД НО СМО ЈАЧИ”

Умет ни ци Народ ног позо
ри шта подр жа ли су хума

ни тар ну орга ни за ци ју НУР
ДОР при ре див ши 15. фебру а ра 
при го дан умет нич ки про грам 
у знак обе ле жа ва ња Свет ског 
дана деце обо ле ле од рака. У 
про сто ру атри ју ма Дел та сити

ја, балет ски игра чи Сања Нин ко вић и Милош Мари јан изве ли су 
сце ну „Тан го” из бале та Воки ја Kостића „Kо то тамо пева” у коре
о гра фи ји Ста ше Зуров ца, уз аси стен та коре о гра фа Пашу Мусић. 
Чели сти ки ња Ири на Ско ри ко ва, уз кла вир ски прат њу Уки ја 
Ова ска и не на, изве ла је ком по зи ци ју за вио лон че ло „Меди та ци ја” 
Жила Маснеа. НУР ДОР је хума ни тар на орга ни за ци ја која има за 
циљ да олак ша живо те деци обо ле лој од рака и њихо вим нај бли
жи ма пру жа ју ћи прак тич ну, емо тив ну и мате ри јал ну подр шку. 
Хума ни тар не акци је ова квог типа увек ће има ти подр шку умет
ни ка и менаџ мен та Народ ног позо ри шта.

Р.П.Н. 

ТЕМАТ СКИ КОН ЦЕР ТИ АНСАМ БЛА ОПЕ РЕ

Ансамбл Опе ре Народ ног позо ри шта одр жао је током фебру
а ра неко ли ко вео ма успе шних темат ских кон це ра та, а први 

од њих – „Orche stra per voi“  Орке стар за вас, под дири гент ском 
упра вом Ђор ђа Павло ви ћа и у режи ји Ива не Дра гу ти но вић Мари
чић, био је на репер то а ру 5. фебру а ра. Публи ци се пред ста вио део 
Орке стра Опе ре као и ансамбл хор ни који су изве ли ком по зи ци
је Вебе ра, Брук не ра, Моцар та, Роси ни ја, Глу ка, Леха ра, Леон ка ва
ла, Чај ков ског, Мен дел со на и Јоха на Штра у са. Вече напо ли тан ске 
музи ке за „Дан заљу бље них“ у изво ђе њу ансам бла Опе ре Народ

ног позо ри шта, одр
жа но je 14. фебру а ра 
на Вели кој сце ни. На 
кон цер ту под нази
вом „Non ti sco r dar di 
me“ (Не забо ра ви ме) 
изве де ни су неки од 
нај по зна ти јих дра гу

ља из бога тог опу са кла сич них напо ли тан ских песа ма у који ма се 
пре по зна ју раз не осо би не људ ских стра сти и осе ћа ња. Уз Орке стар 
Опе ре Народ ног позо ри шта, под дири гент ском упра вом Ђор
ђа Павло ви ћа и у режи ји Ане Гри го ро вић, насту пи ли су Софи
ја Пижу ри ца, Јан ко Сина ди но вић, Дејан Мак си мо вић, Јасми на 
Трум бе таш Петро вић, Сања Кер кез, Дра га на дел Мона ко, Љуби
ца Вра неш и Алек сан дра Ста мен ко вић. Вече опе р ске и кон церт
не музи ке, уз лиме не дувач ке инстру мен те, у изво ђе њу чла но ва 
Орке стра, Хора и соли ста Опе ре Народ ног позо ри шта, под дири
гент ском упра вом Ђор ђа Стан ко ви ћа и у режи ји Ане Гри го ро вић, 
одр жа но је 21. фебру а ра на Вели кој сце ни. Изве де не су попу лар не 
ари је, увер ти ре, хор ске нуме ре... из дела Моцар та, Пучи ни ја, Бел
штед та, Вер ди ја, Елга ра, Бизеа, Ваг не ра и Шоста ко ви ча. У соли
стич кој поде ли били су Душан Пла зи нић, Неве на Бри џен, Алек
сан дра Ста мен ко вић и Алек сан дра Анге лов. Послед њи из сери је 
фебру ар ских темат ских кон це ра та, биће одр жан вече рас у 19 часо
ва на Вели кој сце ни под нази вом „Бал под маска ма“ – вече ари ја и 
дуе та из Вер ди је вих опе ра, у изво ђе њу соли ста, Хора и Орке стра 
Опе ре Народ ног позо ри шта.

Р.П.Н.

ДРАМ СКИ РЕПЕР ТО АР УСКО РО БОГА ТИ ЈИ ЗА ДВА НОВА НАСЛО ВА

Премијерепредстава
„Орландо“и„Илузијæ“
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Свој бли ста ви умет
нич ки пут, срп
ска опер ска дива, 
сопран Мил ка 
Сто ја но вић поче

ла је јед не мар тов ске вече ри 1960. 
годи не када је на сце ни Народ ног 
позо ри шта насту пи ла као Аме ли ја 
у Вер ди је вом „Балу под маска ма”. 
Испра ће на је ова ци ја ма, уз узви ке 
„бра во“ и „Аван ти, Мил ка“, при ву
кав ши пажњу рас ко шним тален
том и огром ним потен ци ја лом 
који је и публи ку и кри ти ку ује ди
нио у ста ву да је на срп ском опер
ском небу рође на нова зве зда. Да 
су били у пра ву, пока за ло се вео ма 
брзо, јер је већ у првих неко ли ко 
сезо на отпе ва ла гото во све вели ке 
уло ге репер то а ра драм ског сопра
на, али и поче ла да насту па на свим 
нај зна чај ни јим опер ским сце на ма 
све та попут њујор шког Метро по
ли те на, Бољ шој теа тра у Москви, 
Беч ке опе ре, Мари јин ског теа тра 
у Санкт Петер бур гу, Рим ске опе ре, 
Теа тра Лицео у Бар се ло ни... Током 
дуге и бога те кари је ре, осво ји ла 
је број на, пре сти жна при зна ња, 
а недав но, пово дом 22. новем
бра – Дана Народ ног позо ри шта, 
одлу ком управ ни це Ива не Вујић 
Коми нац доде љен јој је и „Печат” 
за умет нич ки допри нос живо ту 
и раду њене матич не куће чији је 
члан била све до 1993. годи не. У 
интер вјуу за „Позо ри шне нови
не”, госпо ђа Сто ја но вић – један од 
нај леп ших свет ских сопран ских 
гла со ва, каже да је вео ма поча ство
ва на том награ дом и нагла ша ва да 
је на њу изу зет но поно сна.

„Свим сво јим срцем веза на сам 
за Народ но позо ри ште и сигур
но је да ми ова ко вели ка награ да, 
заи ста, мно го зна чи. Вео ма сам 
срећ на и поно сна, јер она пред ста
вља огром но при зна ње мом умет
нич ком уче шћу у живо ту и раду 
нашег наци о нал ног теа тра”, каже 
Мил ка Сто ја но вић, слав на срп ска 
при ма до на коју је Међу на род ни 
био граф ски цен тар у Кем бри џу 
чак два пута, 2007. и 2017. годи не, 
увр стио у сто нај ве ћих музич ких 
умет ни ка све та, а 2011. у сто нај ве
ћих про фе си о на ла ца све та. 

То су, како нам је при зна ла, 
сва ка ко јед не од нај зна чај ни јих 
награ да које је доби ла, а издва ја ју 
се по томе што се доде љу ју само 
ода бра ним умет ни ци ма који су у 
сво јој про фе си ји оста ви ли огро
ман траг и оства ри ли зна ча јан ути
цај не само на локал ном и наци о
нал ном, него и на међу на род ном 
нивоу. 

Тако ђе, добит ни ца је и изу

зет но зна чај ног при зна ња  „Gol
den voi ce“ (Злат ни глас) часо пи са 
„Ope ra news“ (Опе ра њуз) који ју 
је, зајед но са сопра ном Рена том 
Тебал ди и тено ри ма Мари јом дел 
Мона ком и Бења ми ном Ђиљи јем, 
увр стио међу чети ри нај леп ша гла
са све та.

Одго ва ра ју ћи на пита ње шта 
сма тра сво јим нај ве ћим умет нич
ким достиг ну ћем, наша саго вор
ни ца је, без дво у мље ња, иста кла 
бора вак у чуве ној Метро по ли тен 
опе ри у Њујор ку на чијој сце ни 
је први пут насту пи ла 11. новем
бра 1967. као Лео но ра у Вер ди је вој 
„Моћи суд би не”.

„Тамо сам уче ство ва ла у 
огром ном репер то а ру пева ју
ћи, осим Лео но ре, и дру ге вели ке 
и наслов не уло ге попут Ђокон
де у Ђоконди, Аиде у Аиди, Лиу у 
Турандот, Мими у Боемима, Аме
ли је у Симон Боканегра…Пева ла 
сам са нај ве ћим парт не ри ма 20. 
века. Пава ро ти је деби то вао са 
мном у Боемима, а насту па ла сам и 
са Коре ли јем, Ђани јем Рај мон ди
јем... Наше пред ста ве су дири го ва
ли Зубин Мех та, Фран че ско Моли
на риПра де ли, Фау сто Кле ва... 
Заи ста, тај Њујорк, одно сно, како 
га зову  Вели ка јабу ка, је цен тар 
све та. Тамо сам, пева ју ћи у јед ној 
таквој кући, дожи ве ла мно го број
на при зна ња, и због све га тога сма
трам да ми је то нај ве ћи живот ни 
и про фе си о нал ни успех. С дру ге 
стра не, поред такве кари је ре, успе
ла сам и на при ват ном пла ну јер 
сам оства ри ла лич ну сре ћу са јед
ним див ним чове ком и умет ни
ком какав је био Живан Сара ман
дић. Он је мој живот у пот пу но сти 

обо га тио”, каже, са пуно топли не, 
наша саго вор ни ца. 

Гово ре ћи о број ним уло га ма 
које је отпе ва ла на разним сце на ма 
широм све та, оце ни ла је да је сва ка 
од њих вео ма зах тев на и тешка, јер 
„тра же један мак си мум  и вокал
ни и изво ђач ки”. 

Као, можда, нај зах тев ни ју из 
те пале те вели ких сопран ских рола 
попут Аиде, Дезде мо не („Оте ло“), 
Тоске, Лео но ре из „Моћи суд
би не” и „Тру ба ду ра“, Сан ту це из 
„Кава ле ри је русти ка не“, Мадам 
Батер флај, Вио ле те Вале ри („Тра
ви ја та“), Аби га и ле („Набу ко“)... 
издва ја Бели ни је ву Нор му.

„То је, уз Набука и Атилу, јед
на од три опе ре које сам ја први 
пут изве ла у тада шњој Југо сла ви ји, 
а после у Срби ји. Нор ма је вео ма 
спе ци фич на. Ради ла сам је са вели
ком радо шћу, са мае стром Оска
ром Дано ном, вео ма зах тев ним, 
али сјај ним дири ген том. При хва
тао је неке моје иде је и кон цеп ци
је. Ја сам увек, раде ћи са дири ген
ти ма и реди те љи ма, желе ла да им 
пред ло жим сво ју умет нич ку визи
ју. Углав ном су се са њом сла га ли, 
тако да сам има ла вели ки удео у 
све му томе”, при ча нам госпо ђа 
Сто ја но вић чији је сни мак „Каста 
Диве”, чуве не ари је из тог ремек
дела Вин ћен ца Бели ни ја, вео ма 
попу ла ран међу љуби те љи ма опе
ре на плат фор ми Јутјуб.

„Та ари ја је пре кра сна, али 
и вео ма тешка за изво ђе ње. Са 
њом је Мари ја Калас јед ну изво
ђа чу умет ност, као што је опе р ска, 
поди гла на ниво апсо лут не кре
а тив но сти. Међу тим, ја ту ари ју 
нисам ради ла по неком узо ру, него 

она ко како сам 
је ја осе ћа ла. 
Сни ми ла сам је 
у јед ном даху, 
без пона вља ња. 
Иза шла је из 
мог срца, душе 
и целог мог 
бића. Дала ми је 
могућ ност да је 
обо јим вели ком 
емо ци јом и ту 
је спе ци фич на 
боја мога гла са 
дошла до пуног 
изра жа ја. Вео ма 
сам срећ на што 
КастаДива има 
вели ки број пре
гле да на Јутју
бу, јер је то јако 
лепо и охра бру
ју ће с оби ром 
на то да опе ра и 

није баш толи ко попу лар на, бар 
када је реч о нама”, сма тра при ма
до на Сто ја но вић. 

Осим поме ну тих Пава ро ти
ја, Коре ли ја, Рај мон ди ја... њени 
парт не ри на сце ни били су и дру ги 
свет ски при зна ти опер ски умет
ни ци  Пла си до Домин го, Марио 
дел Мона ко, Нико лај Геда, Рена то 
Цио ни, Кар ло Бер гон ци, Мике ле 
Моле зе, Чеза ре Сие пи, Тито Гоби, 
Нико лај Ђау ров, Ричард Такер... 
Све су то, каже нам, сјај ни, див ни 
умет ни ци са који ма је била част и 
огром но задо вољ ство сара ђи ва ти. 
Уоста лом, као и са нашим вели
ка ни ма попут Алек сан дра Марин
ко ви ћа, Зво ни ми ра Крне ти ћа, 
Нико ле Мити ћа, Ста но ја Јан ко ви
ћа, Жар ка Цве ји ћа... Један од њих, 
ипак, је био посе бан, једин ствен, 
неза бо ра ван. И, сва ка ко, нај дра
жи.

„То је мој Живан, Живан и увек 
Живан”, недво сми сле на је госпо
ђа Сто ја но вић која је с поно сом 
наста ви ла да при ча о свом воље
ном, више де це ниј ском живот ном 
и умет нич ком сапут ни ку: „Више 
смо има ли зајед нич ких кон це ра
та, него што смо на сце ни зајед
но насту па ли. Одр жа ли смо 235 
зајед нич ких кон це ра та. Била сам 
његов гост у ТоржествуШаљапину 
које смо изво ди ли на Сце ни Раша
Плаовић. Он је био фасци нан тан. 
Апсо лут но је доми ни рао сво јим 
фено ме нал ним гла сом и увек ме 
је под сти цао да му се дивим и дам 
свој мак си мум. Били смо вели ко 
умет нич ко једин ство које ће, у том 
вокал ном сми слу, оста ти запам ће
но као јед на апсо лут на рет кост“, 
каже Мил ка Сто ја но вић и напо

ми ње да и даље, сва ко днев но, осе
ћа њего ву при сут ност, упр кос бол
ној чиње ни ци да Живан већ девет 
годи на није са нама. 

„Осе ћам као сна жну потре бу 
сво га бића да одр жа вам сећа ње 
на њега, што уоп ште није тешко, 
јер је био вео ма вољен, цењен и 
пошто ван, и као човек и као умет
ник  вокал ни фено мен који је 
оста вио огро ман траг. Одр жа вам 
кон цер те у знак сећа ња на њега са 
стал ном еки пом сарад ни ка; тено
ром Гора ном Шим пра гом, вио
ли нист ки њом Невен ком Татић, 
и Дарин ком Дацом Пау но вић, 
душом нашег квар те та, нашим 
пра ти о цем на кла ви ру која је била 
и Жива нов стал ни пра ти лац. Про
шле годи не на смо три Мермер и
звуци у Аран ђе лов цу, наш кон
церт је био про гла шен за један од 
нај у спе шни јих. Надам се да ћемо 
ове годи не, 2. апри ла на Жива нов 
рођен дан, успе ти да одр жи мо кон
церт у ново сад ској Матици срп
ској који је тре ба ло да има мо на тај 
исти датум про шле годи не, али је 
био отка зан због коро не“. 

Је л’ вам недо ста је сце на?, било 
је пита ње које се при кра ју раз го во
ра „наме сти ло”, она ко, у тре нут ку... 

„Не, уоп ште! Живот има мно
го сег ме на та. Цело моје биће, цео 
мој живот, при па да музи ци, од 
јутра до вече ри. Сва ког дана сед
нем за кла вир и ура дим одре ђе
ни број вежби. За овај кон церт 
у Новом Саду спре мам Хабане
ру. Цео живот сам и у доди ру са 
спо р том. Вежбам, шетам... Мно
го читам. Дру жим се са људи ма, 
изла зим коли ко могу, имам див не 
при ја те ље, див ну сестру Загор ку 
која има има ње у Рака ри ма. Ту, 
сва ке годи не, на има њу Ткачки
двор, одр жа ва мо кон церт посве
ћен Жива ну. Искре но се надам да 
ћемо ове годи не у авгу сту, за раз
ли ку од про шле  опет је раз лог 
била коро на  успе ти да одр жи мо 
кон церт. Веру јем да ће све ово до 
тада про ћи и да ћемо поче ти да 
живи мо нор мал ни је, као некад”, 
опти ми стич но пору чу је госпо ђа 
Сто ја но вић и дода је:

„Добро се сна ла зим у све му 
ово ме што нас је заде си ло у прет
ход них, ско ро, годи ну дана. То је у 
пот пу но сти пре о кре ну ло све, што 
је, можда, на неки начин, коли ко 
лоше, толи ко и добро. Све ово, 
заи ста, јесте стра шно; зау ста ви ло 
је у доброј мери наше живо те, али 
живот је закон и тре ба да га сла ви
мо. Све про ђе, па ће про ћи и ово. 
Надам се, вео ма брзо”. 

Мико јан Без бра ди ца

ИНТЕР ВЈУ: ОПЕ Р СКА ДИВА МИЛ КА СТО ЈА НО ВИЋ, ДОБИТ НИ ЦА ПРЕ СТИ ЖНОГ ПРИ ЗНА ЊА                                
„ПЕЧАТ НАРОД НОГ ПОЗО РИ ШТА У БЕО ГРА ДУ“, НА ИНИ ЦИ ЈА ТИ ВУ УПРАВ НИ ЦЕ ИВА НЕ ВУЈИЋ КОМИ НАЦ

Свимсвојимсрцемвезанасамза
Народнопозориште
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Почет ком месе ца, 
тач ни је 2. фебру а
ра, у про сто ри ја ма 
Народ ног позо
ри шта орга ни зо

ва на је вак ци на ци ја про тив коро
на виру са. Пози ву упра ве наше 
Kуће за иму ни за ци ју ода зва ло се 
више од сто ти ну запо сле них, као 
и део спољ них сарад ни ка. Међу 
они ма који су при ми ли прву дозу 
били су драм ски умет ни ци Мари
ја Виц ко вић, Небој ша Kундачина, 
Дар ко Томо вић, Дими три је Илић, 
Вла дан Гајо вић, Сте фан Бузу ро
вић... дири гент Ђор ђе Стан ко вић, 
солист ки ња Бале та Јасна Пау но
вић, реди тељ ка и спи са те љи ца 
Вида Огње но вић…

Сви при ја вље ни доби ли су 
кине ску вак ци ну, а били су рас по
ре ђе ни по гру па ма, у раз ма ку од сат 
вре ме на.

Током иму ни за ци је, у холу Сце
не „Раша Пла о вић”, вла да ла је при
јат на, опу ште
на атмос фе ра 
захва љу ју  ћи, 
изме ђу оста
лог, и вео ма 
доброј орга ни
за ци ји којом су 
сви ску па били 
пре за до вољ ни. 

Сва ко ко 
је тог дана био 
на спи ску имао 
је јасан и пре

ци зан став да је вак ци
на ци ја добар начин да 
иза ђе мо из пан де ми је. 
На тај начин, ова аго ни
ја и страх, који тра ју већ 
ско ро годи ну дана, биће 

при ве де ни кра ју, а сви ми ску
па – зајед но, моћи ћемо да се 
вра ти мо дуго жеље ном, нор
мал ном живо ту.

Тако ђе, изра же на је нада да 

ће се то, заи ста, дого ди
ти вео ма брзо, а самим 
тим и позо ри шта ће се, 
напо кон, вра ти ти свом 
дело ва њу у пуном капа
ци те ту на радост не само 
публи ке, него, сигур но, 
и свих запо сле них. 

Дру ги круг вак ци
на ци је (ревак ци на ци ја), 
одр жа н је 23. фебруара.

Упра ва Народ ног 
позо ри шта у Бео гра ду 
изра зи ла је захвал ност 

Вла ди Репу бли ке Срби је што је 
омо гу ћи ла да запо сле ни и спољ ни 
сарад ни ци буду ефи ка сно зашти
ће ни.

Р.П.Н.

У НАРОД НОМ ПОЗО РИ ШТУ У БЕО ГРА ДУ ОРГА НИ ЗО ВА НА ВАKЦИНАЦИЈА ЗА ЗАПО СЛЕ НЕ И СПОЉ НЕ САРАДНИKЕ

Сложниузаједничкомциљу–повратак
нормалномживоту

Репу бли ка Срби ја недав
но је пот пи са ла Спо ра
зум са Раз вој ном бан
ком Саве та Евро пе и 
захва љу ју ћи том доку

мен ту обез бе ђе на су бес по врат на 
сред ства у виси ни од 400.000 евра 
која ће омо гу ћи ти при прем не 
актив но сти „за ула га ње у инфра
струк тур не кул тур не и кре а тив не 
про јек те у Срби ји“.

Међу три уста но ве (Музеј 
„Нико ле Тесле“ и ста ра згра да 
„Ложи о ни це“ у Сав ској ули ци) 
нала зи се Ради о ни ца Народ ног 
позо ри шта на Гун ду ли ће вом вен
цу 50, у којој наш теа тар већ сто 
годи на изра ђу је сво је сце но гра
фи је. У пла ну је да ово зда ње у 
наред ном пери о ду поста не, како 

наја вљу је управ ни ца Народ ног 
позо ри шта Ива на Вујић Коми нац, 
више на мен ски пер фор манс про
стор.

„Пре све га, реч је о чува њу 
исто риј ске башти не и зашти
ти изу зет ног спо ме ни ка кул ту ре. 
Сли кар ни цу (ради о ни цу) наци
о нал ног теа тра про јек то вао је и 
изгра дио 1922. годи не архи тек
та и сли кар Лео нид Браи лов ски, 
на пла цу који изла зи на ули це 
Гун ду ли ћев венац, Доси те је ву и 
Сења ни на Иве. Зда ње је гра ђе но 
по узо ру на сли кар ни це вели ких 
европ ских позо ри шта, као сло
бод ни обје кат са дво ри штем за 
несме та ни ула зак вози ла и тран
спорт деко ра“, каже управ ни ца 
Народ ног позо ри шта. 

По сво јој архи тек ту
ри сли кар ни ца пред ста
вља једин стве ни обје кат 
ове врсте у Срби ји (чак 
и Евро пи), јер је рађе на 
у бон дру ку са испу на ма 
од опе ке чији су про
сто ри вели ких виси на и 

распо на, савла да ни моћ ним кон
струк ци ја ма. На тај начин, омо гу
ћен је рад на нај зах тев ни јим сце
но гра фи ја ма. 

Под се ћа ња ради, бон друк 
је спе ци јал ни стил град ње (са 
видљи вим косту ром од дрве них 
гре да, омал те ри сан испу ном од 
орган ског мате ри ја ла или опе ке) 
који је посеб но био засту пљен у 

Сред њој и Север ној Евро пи. 
Ова упе ча тљи ва архи тек тон

ска цели на гра ђе на је од 1920. до 
1922. годи не од када је у саста ву 
Народ ног позо ри шта. У међу вре
ме ну, згра да ника да није обна вља
на нити је ико у њу ишта ула гао 

У њеном про сто ру ства ра ју се 

сце но гра фи је и рекви зи те, оку
пља ју број ни умет ни ци (ваја ри и 
сли ка ри), као и врсни мај сто ри, 
сто ла ри и гво жђа ри. Осим вели
ког сли кар ског ате љеа, у окви ру 
објек та нала зе се број не ради о ни
це. 

Вла да Репу бли ке Срби је и 
Мини стар ство кул ту ре, очи глед
но, пре по зна ли су зна чај зда ња 

и одво ји ли сред ства. Kултурно 
насле ђе је нео б но вљив ресурс, 
извор иден ти фи ка ци је и умет
нич ки капи тал, један од темељ них 
еле ме на та про стор ног и урба ног 
уре ђе ња и раз во ја.

Управ ни ца Народ ног позо ри
шта нагла ша ва да је вео ма важно 

сачу ва ти овај 
једин стве ни 
бисер у Бео
гра ду, буду
ћи да мно
ге европ ске 
пре сто ни це 
више нема ју 
згра де гра ђе
не у бон дру
ку. 

На овом 
месту, у апри
лу 2019. годи
не отво ре на 
је тре ћа сце
на Народ ног 
п о з о  р и  ш т а 
„Ради о ни ца“, 
а јесе нас, у 
дво ри шту, и 

четвр та; амби јен тал на сце на „Дво
ри ште – Ради о ни ца“.

Ива на Вујић Коми нац сма
тра да ће, после рекон струк ци је, 
ово поста ти диван про стор у цен
тру гра да и под се ћа да се пре тога 
мора ју ура ди ти про јек ти, што је у 
над ле жно сти ресор ног мини стар
ства.

Р.П.Н./ В. Ново сти

ЈЕДИН СТВЕ НИ АРХИ ТЕК ТОН СКИ БИСЕР ИЗ 1922. ГОДИ НЕ У ЦЕН ТРУ БЕО ГРА ДА: 

ОбновомРадионице,Народнопозориште
добићевишенаменскиуметничкипростор
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Већ дуги низ годи
на, прва ки ња Бале та 
Народ ног позо ри
шта Боја на Жега рац 
Kнежевић тума чи 

широк дија па зон уло га у кла сич
ном, нео кла сич ном и савре ме
ном репер то а ру пока зу ју ћи сва ком 
новом ролом изу зет ну умет нич ку 
зре лост, тех нич ку бес пре кор ност и 
висо ки ква ли тет. Сво јим врхун ским 
оства ре њи ма у „Лабу до вом језе ру”, 
„Дон Kихоту”, „Успа ва ној лепо ти
ци”, „Жизе ли”, „Баја де ри“, „Kрцку 
Ора шчи ћу“... недав но је при дру жи
ла још два – у савре ме ним бале ти ма 
„Мамац“ Сање Нин ко вић, (пре ми
је ра одр жа на 20. децем бра) и „Седам 
смрт них гре хо ва“, ауто ра Иго ра 
Пасто ра, који је публи ка први пут 
виде ла 9. фебру а ра. 

„Вео ма је инте ре сант но да се оба 
бале та баве темом од које ми заи ста 
не може мо побе ћи. Ско ро 20 веко ва 
је седам смрт них гре хо ва при сут но 
у хри шћан ству, и нарав но, сви ми 
може мо да се пре по зна мо у неким од 
тих гре хо ва”, каже Боја на у интер вјуу 
за „Позо ри шне нови не” и напо ми ње 
да, с дру ге стра не, у „Мам цу”, има мо 
фено мен који је при су тан у дру штву 
послед њих 10 годи на.  

„Дакле нешто пот пу но ново, а 
опет, изра зи то при сут но и пре по
зна тљи во у сва чи јој сва ко днев ни ци. 
Оно што, тако ђе, мене фасци ни ра, 
јер ипак позна јем оба коре о гра фа 
већ ско ро 20 годи на, јесте њихо ва 
неза ви сност и ори ги нал ност при ли
ком кре и ра ња пред ста ве. То су осо бе 
које раде зајед но, дру же се… Сања и 
Игор су моје дуго го ди шње коле ге и 
при ја те љи, и јако добро се раз у ме мо. 
Игор је мој парт нер већ десет годи

на. Заи ста дуго се осла ња мо јед но 
на дру го, и једи ни страх је био да ја 
нећу испу ни ти оче ки ва ња као играч. 
Са дру ге стра не, они као коре о гра
фи заслу жу ју моје пуно пове ре ње. 
Покре ти у коре о гра фи ји су пот пу но 
дру га чи ји, при каз, музи ка. Две осо бе 
слич ног карак те ра из истог окру же
ња, ство ри ле су две пот пу не супрот
но сти”.

	z Стал	на	чла	ни	ца	ансам	бла	Бале
та	 Народ	ног	 позо	ри	шта	 поста
ли	сте	2004.	са	непу	них	17	годи
на,	 са	 20	 сте	 доби	ли	 прву	 већу	
уло	гу,	 а	 са	 27	 ста	тус	 прва	ки	ње.	
Задо	вољ	ни	 сте	 оства	ре	ним	
резул	та	ти	ма	 током	 доса	да	шње	
кари	је	ре?
Да, вео ма сам задо вољ на сво јим 

успе си ма и ста ту сом који сам пости
гла у Народ ном позо ри шту. Оно 
што је било у мојој моћи сам оства
ри ла, и не бих ништа мења ла. Једи но 
ми је жао што није било више сарад
ње са дру гим наци о нал ним позо ри
шти ма из Евро пе. Раз ме на игра ча, 
коре о гра фа, уве жба ча знат но допри
но си раз во ју бале та и самих игра ча.  

	z С	вели	ким	успе	хом	игра	те	и	кла
сич	ни	и	савре	ме	ни	репер	то	ар...	
Ја сам се оду век више про на ла зи

ла у кла сич ном бале ту. То сам заво
ле ла још док сам била девој чи ца и 
моја кари је ра је поче ла у кла сич ном 
бале ту. Све нај ве ће уло ге при па да ју 
том жан ру. Ипак, радо уче ству јем и у 
модер ним бале ти ма. То сва ка ко раз
ви ја моју даљу пер цеп ци ју и обо га
ћу је моје иску ство. Kако годи не про
ла зе, све чешће уче ству јем у таквим 
про јек ти ма, и за сада, све то, вео ма 
при ја.  

	z Има	ли	кла	сич	ни	балет	и	данас	
ту	 неку	 моћ	 и	 маги	ју	 да	 надах
не	публи	ку	и	дове	де	је	до	усхи
ће	ња	као	некад	или	је	публи	ка,	
ипак,	више	заин	те	ре	со	ва	ни	ја	за	
модер	ни	је	фор	ме?
Мислим да би мно ги поми сли ли 

да је моде ран балет, ипак, инте ре
сант ни ји публи ци. И мени се поне
кад тако чини, али, у прин ци пу, то 
није тач но. Вели ки кла си ци и даље 
оду зи ма ју дах на свет ској сце ни. По 
мом мишље њу, мислим да томе 
допри но си чиње ни ца да сви игра чи 
теже ка томе да увек буду још бољи, 
да ско че још више, завр те се још 
јаче… Тако ђе, и коре о гра фи се тру де 
да кла сич ни бале ти буду бес пре кор
ни, и са дозом савре ме но сти која даје 
посеб ну све жи ну.  

	z Зани	ма	 ли	 вас	 педа	го	шко	
бавље	ње	бале	том?
Зани ма ме, нарав но. Мислим да 

је то неки при ро дан ток и буду ћи 
корак сва ког игра ча. 

	z Шта	 бисте	 пору	чи	ли	 буду
ћим	 бале	ри	на	ма	 и	 балет	ским	
игра	чи	ма,	они	ма	који	су	тек	на	
почет	ку	кари	је	ре?
Нај пре бих их поса ве то ва ла да 

не слу ша ју комен та ре и пред ра су де 
које људи има ју када је у пита њу ова 
умет ност. Сва ки пра ви успех дола
зи искљу чи во уз напо ран рад, вели
ку посве ће ност и искрен и људ ски 
однос са коле га ма. 

	z Kоји	су	били	ваши	узо	ри	док	сте	
почи	ња	ли	сво	ју	кари	је	ру,	а	коме	
се	данас	диви	те?
Kада сам почи ња ла сво ју кари

је ру, било ми је ужи ва ње да гле дам 
Сил ви Гилем коју мно ги кри ти ча ри 
сма тра ју јед ном од нај ве ћих балет
ских умет ни ка. Данас нешто више 
пра тим рад Мари а не ле Нуњез. 

	z Доби	ли	сте	мно	ге	награ	де	током	
доса	да	шње	кари	је	ре	као	што	су	
Прва	 награ	да	 мла	дих	 тале	на	та,	
„Дими	три	је	 Пар	лић”,	 „Терп	си
хо	ра“,	„Радо	мир	Вучић”…
Сва ка награ да има посе бан зна

чај и посеб но место у мом срцу. Неке 
су ми дале под сти цај да будем још 
боља, да више радим. Дру ге ипак 
носе неку тежи ну са собом, дају ми 
одго вор ност да оправ дам то што 
сам пости гла. У сва ком слу ча ју, све 
награ де су ми дале моти ва да се још 
више потру дим у свом послу. 

Мико јан Без бра ди ца

ИНТЕР ВЈУ: БОЈА НА ЖЕГА РАЦ KНЕЖЕВИЋ,                           
ПРВАKИЊА БАЛЕ ТА НАРОД НОГ ПОЗО РИ ШТА

Зауспехјенеопходан
напоранрад,велика
посвећеностиискрен
односсаколегама

ДОДЕЛА „ДОБРИЧИНОГ ПРСТЕНА“ 
ДРАМСКОМ УМЕТНИКУ ПЕТРУ 
БОЖОВИЋУ ДАНАС У ФОАЈЕУ

СЦЕНЕ „РАША ПЛАОВИЋ“

Додела „Добричиног прстена“ 
драмском уметнику Петру 

Божовићу биће одржана данас 
у фоајеу Сцене „Раша Плаовић“, 
у најужем кругу пријатеља, из 
епидемиолошких разлога. Божовић 
је 33. лауреат највишег глумачког 
признања у Србији, а седмочлани 
жири, одлуку је донео већином гласова. Божовић је десет година 
био стални члан Народног позоришта у Београду. После 25 
година, поново је заиграо у националном театру, а тренутно 
наступа у представама „Хасанагиница“, „Калигула“ и „Васа 
Железнова и други“. 

Р.П.Н.  

ГЛУ МИ ЦА ВЈЕ РА МУЈО ВИЋ ДОБИТ НИ ЦА 
„ВУКО ВЕ НАГРА ДЕ“

Глу ми ца Народ ног позо ри шта у 
Бео гра ду Вје ра Мујо вић добит ни

ца је „Вуко ве награ де“ за 2020. годи ну. 
При зна ње доде љу је Kултурнопро свет
на зајед ни ца Срби је за наро чи те резул
та те оства ре не у ства ра лач ком раду на 
шире њу кул ту ре, обра зо ва ња и нау ке у 
Репу бли ци Срби ји и на све срп ском кул
тур ном про сто ру. Награда је уручена 
25. фебруара на свечаности у Председништву Србије.

Р.П.Н. 

ИЗЛОЖБА О ЛИДИЈИ ПИЛИПЕНКО 
УСКОРО У МУЗЕЈУ НАРОДНОГ 
ПОЗОРИШТА

Изложба о Лидији Пилипенко, 
једној од највећих српских 

балерина и кореографкиња, 
ауторке Милене Јауковић, биће 
отворена 30. марта у Музеју 
Народног позоришта. Лидија 
Пилипенко је цео свој живот 
посветила балету и Народном 
позоришту у коме је стварала, прво као балерина, а касније као 
кореографкиња. Њена посвећеност балетској уметности била је 
несвакидашња, искрена, маштовита, са дубоком уметничком 
поруком и зато ће њени балети остати незаборавни, а њен 
допринос овој уметности неизбрисив. Преминула је 3. јула 
прошле године у Београду.

Р.П.Н.  

НАРОД НО ПОЗО РИ ШТЕ И
ФРАН КО ФО НИ ЈА

У оквиру пројекта 
„Франкофонија и 

Народно позориште“, 
7. фебруара на Сцени 
„Раша Плаовић“ 
одржано је јавно 
читање француске 
савремене драме 
„Сву моју љубав“ 
Лорана Мовињеа. 
У режији студенткиње треће године ФДУа Иве Олујић улоге 
су остварили Данијела Угреновић (Мајка), Владан Гајовић 
(Отац), Гојко Балетић (Деда), Марта Богосављевић (Ћерка) и 
Теодор Винчић (Син). Јавним читањем текста „Сву моју љубав” 
започела је реализација Споразума о пројекту „Франкофонија 
и Народно позориште“ који су недавно, 20. јануара, потписали 
управница Народног позоришта Ивана Вујић Коминац, 
директор Француског института у Србији Мануел Буар и аташе 
за културу Амбасаде Француске у Београду Kатрин Фодри. 
Наредно јавно читање биће одржано 21. марта, такође, на 
Сцени „Раша Плаовић“, а реч је о комаду „Идентитет“ Жерара 
Воткинса.

Р.П.Н.  
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Прва мисао ми је 
била како од тог 
рома на, одно
сно био гра фи је, 
напра ви ти драм

ску фор му, потом  ко ће све то 
запра во естет ски уоб ли чи ти и 
кога се све ово тиче у сада шњим 
окол но сти ма. Kада сам кре нуо да 
истра жу јем и схва тио да је Роберт 
Вил сон још ’89. годи не режи рао 
моно дра му са овим насло вом, да је 
Тил да Свин тон оди гра ла Орлан да у 
екра ни за ци ји која је доби ла награ
ду публи ке у Вене ци ји ’92., да осим 
опе ре за коју је напи сан либре то на 
ову тему посто ји још туце адап та
ци ја, тек сто ва, есе ја инспи ри са
них овим делом Вир џи ни је Вулф, 
те десе так позо ри шних пре ми је ра 
које су се деси ле у послед њих десет 
годи на широм Евро пе, схва тих да 
пред нама сто ји иза зов коме тре ба 
при сту пи ти са пошто ва њем, али и 
са вели ком сло бо дом ума.

Ова ко у интер вјуу за „Позо ри
шне нови не“, о томе са каквим се 
све диле ма ма суо ча вао уочи почет ка 
про ба пред ста ве „Орлан до“, гово
ри глу мац Нико ла Вујо вић, коме 
је реди тељ Бојан Ђор ђев пове рио 
уло гу песни ка Ника Гри на. Пре ми
је ре су пла ни ра не за 1. и 2. април 
на Сце ни „Раша Пла о вић“, а осим 
нашег саго вор ни ка, у поде ли су 
и Ива Мила но вић/ Дра ган Секу
лић (Орлан до), Алек сан дра Нико
лић (Kраљица Ели за бе та), Kалина 
Kовачевић (Руска прин це за Саша), 
Зоран Ћосић (Румун ски над вој во
да), Павле Јери нић (Неи ме но ва ни 
тур ски љубав ник), Милош Ђор ђе

вић (Цига нин Рустем), Вања Ејдус 
(Мадам ди Дефанд) и Сена Ђоро вић 
(Про сти тут ка Нели). 

Нико ла каже да је сва ка уло га 
коју је тума чио током доса да шње 
кари је ре има ла свој спе ци фи кум и 
нагла ша ва да му је сва ка од њих вео
ма дра га, па тако и ова у „Орлан ду“.

„Вео ма је иза зов на јер је писа на 
углав ном у моно ло шкој фор ми кит
ња стим јези ком Вир џи ни је Вулф, 
оса вре ме ње ним адап та ци јом Тање 
Шљи вар и све то зајед но зачи ње но 
режи јом мог ста рог позна ни ка Боја
на Ђор ђе ва који ми је, мада ће ово 
зву ча ти као окси мо рон, а то ипак 
није, дао оквир у ком сам имао вели
ку сло бо ду. 

	z Kао,	на	при	мер?
Детаљ на који сам посеб но 

поно сан у овој пар ти ту ри је звук 
на ком сам сара ђи вао са Луком 
Папи ћем, ком по зи то ром који пот
пи су је музи ку за ову пред ста ву у 
којој смо се пои гра ли са људ ском 
пер цеп ци јом фре квен ци ја које не 
може сва ки човек да обра ди ухом. 
Маја Мир ко вић, наша неве ро ват
но тален то ва на кости мо граф ки
ња, сво јим истан ча ним сми слом 
за фор му ми је дала стрикт ну ста
ту ру и са само неко ли ко дета ља је 
буквал но нацр та ла живот пре по
тент ног, надо буд ног, до пер си фла
же темељ но покри вље ног госпо
ди на Гри на. Таквих (анти)јуна ка 
нема данас, бар не у јед ном чове
ку. Он је мутант лич но сти кли шеа 
инте лек ту ал ца, анга жо ва ног пое те, 
чове ка који има дар, али га крњи 
рђа вом амби ци јом.

ИНТЕР ВЈУ: ГЛУ МАЦ НИKОЛА ВУЈО ВИЋ, СТАЛ НИ ЧЛАН АНСАМ БЛА ДРА МЕ НАРОД НОГ ПОЗО РИ ШТА

Престанимодалажемосамисебе

У окви ру сарад ње коју 
Народ но позо ри ште 
има са Факул те том 
д р а м  с к и х 
умет но сти, 

13. и 14. фебру а ра на Сце
ни „Раша Пла о вић“ изве
де на је диплом ска пред
ста ва IV годи не Глу ме у 
кла си про фе сор ке Мари
је Милен ко вић и струч
ног сарад ни ка Мари је 
Бер гам, која је рађе на по 
моти ви ма кома да Бер
тол да Брех та „Кав ка ски 
круг кре дом“.

Ова пред ста ва је осво ји ла Гран
при на пре сти жном Међу на род
ном сту дент ском фести ва лу ВГИК, 
који је одр жан у Москви од 16. до 
20. новем бра про шле годи не када 

је обе ле жио 40 годи на посто ја ња.
Пред ста ва је наста ла из импро

ви за ци ја на теме који ма се Брехт 

бави у кома ду: зло у по тре ба вла сти, 
похле па, изда ја, коруп ци ја, однос 
зако на и прав де, љубав, жртва...

Уло ге су оства ри ли Ста ни сла ва 
Нико лић, Маша Ђор ђе вић, Лен ка 

Петро вић, Јана Ива но вић, Вука
шин Јова но вић, Петар Ђур ђе вић, 
Боја на Стој ко вић, Дра ган Петро

вић и Стој ша Оља чић. 
Чети ри дана касни је, 

18. фебру а ра, на истој сце
ни, одр жан је кон церт сту
де на та Факул те та музич ке 
умет но сти, у кла си ван ре
дог про фе со ра Ката ри не 
Јова но вић. 

Ари је из опе ра „Адри
ја на Леку врер“, „Сње гу
роч ка“, „Сад ко“, „Капу ле ти 
и Мон те ки“, „Тако чине 
све“... уз кла вир ску прат њу 

Зор ке Мили во је вић, изво ди ле су 
сту дент ки ње дру ге и тре ће годи не 
Сара Павло вић, Тама ра Митро вић 
и Мили ца Милић.

Р.П.Н. 

ГОСТО ВА ЊА СТУ ДЕ НА ТА УМЕТ НИЧ КИХ ФАКУЛ ТЕ ТА

Народнопозориштеподстиче
радмладихуметника

	z Истовремено	 спре	ма	те	 и	
уло	гу	 Kлендора	 у	 пред	ста	ви	
„Илу	зи	јае”,	 по	 тек	сту	 Пје	ра	
Kорнеја	 и	 у	 режи	ји	 Нико	ле	
Зави	ши	ћа...
Бити у дру штву Зави ши ћа је 

при ви ле ги ја, а камо ли ради ти у 
позо ри шу са њим. Он је човек 
неу пит не сло бо де, са сми слом за 
хумор врло слич ним моме, тако да 
асо ци ја ци је ниже мо те се надо ве
зу је мо зду шно и са радо шћу. Рад 
са Нико лом је врло спе ци фи чан. 
Засни ва се на кон стант ном пре и
спи ти ва њу кома да без доно ше ња 
дефи ни тив ног закључ ка, основ на 
ана ли за бива надо гра ђе на тума
че њи ма инспи ри са ним Деј ви дом 
Лин чом, Тери јем Гили ја мом те 
Kарлом Густа вом Јун гом, а онда 
се све ули је у колек тив но несве
сно про пра ће но лин гви стич ким 
поша ли ца ма полу сми сла. Цела 
поде ла је добро ми зна на банда а 
осве же на је див ним тален то ва ним 
глум ци ма Бог да ном Бог да но ви
ћем и Нема њом Ста ма то ви ћем 
и вео ма инспи ри шу ћим мла дим 
сарад ни ци ма. 

	z Смр	дић	 („Родо	љуп	ци”),	
Тана	ско	 („Чудо	 у	 Шар	га
ну”),	 Бор	кин	 („Ива	нов”),	
Митрић	 („Цар	ство	 мра	ка”),	
Жика	 („Сум	њи	во	 лице”),	
Ван	ко	 („Нечи	ста	 крв”),	 Џон	
Вор	тинг	 („Важно	 је	 зва	ти	 се	
Ернест“)...	 само	 су	 неки	 од	
ваших	 јуна	ка,	 са	 акту	ел	ног	
репер	то	а	ра	 Народ	ног	 позо
ри	шта,	 које	 тако	 убе	дљи	во	
тума	чи	те.	 Раз	ли	чи	ти	 карак
те	ри,	 раз	ли	чи	ти	 жанр	о	ви...	
На	 који	 начин	 при	сту	па
те	 гра	ђе	њу	 тих	 лико	ва?	 На	
при	мер,	 са	 спо	зна	јом	 да	 све	
што	 посто	ји	 у	 живо	ту	 мора	
посто	ја	ти	и	у	вама?
Добро сте запа зи ли то да 

све што посто ји у живо ту мора 
посто ја ти у нама. Бла го дат мог 
пози ва и јесте у дивер зи те

ту сцен ског посто ја ња одно сно 
разно ли ко сти пои ма ња живо та. 
Моја супру га је сли кар и раз ми
шља ју ћи о њеној тех но ло ги ји 
ства ра ња у више навра та ме је 
хва тао пани чан страх од белог 
плат на. Глум ци има ју у нај ма њу 
руку пред ло жак а кат кад и сал ве 
фино изва ја них мисли из којих 
ваља испре сти исти ну. Поне кад 
се питам има ли ишта што више 
бога ти дух од тума че ња див но 
про ми шље них рече ни ца вели
ких умо ва књи жев но сти и дра ме. 
Поча ство ван сам што имам ту 
при ви ле ги ју и тру дим се да будем 
поштен пре ма свом пози ву.

Осим	 у	 позо	ри	шту,	 оства	ри
ли	 сте	 и	 низ	 вео	ма	 запа	же	них	
уло	га	на	фил	му	и	теле	ви	зи	ји.	Са	
којим	 сте,	 од	 свих	 доса	да	шњих	
лико	ва	 успе	ли	 нај	ви	ше	 да	 се	
иден	ти	фи	ку	је	те?	

Не бих могао да издво јим 
нијед ну уло гу као екс клу зив
но место на ком сам се сусрео са 
самим собом. Иван Мешто вић у 
Сенкама на Балкану ми је отво
рио могућ ност да се бавим импо
зант ном исто риј ском лич но шћу, 
да нау чим сва шта о њему, Др. 
Уско ко вић у Ургентном центру 
ми је дао ту при ви ле ги ју да сло
бод но могу све сво је лич не фру
стра ци је из суда ра са ауто ри те
ти ма да арти ку ли шем и изба цим 
кроз њего ва уста, Kројц у Kлану 
ми је омо гу ћио да уче ству јем, да 
оћу тим и док ћутим будем све док 
сади зма и бес кру пу ло зно сти кри
ми нал ног миљеа, а Исма ил бег 
у Нечистој крви, која ће уско ро 
иза ћи, да се ужи вим и уми слим у 
вре ме рас па да осман лиј ског цар
ства на Бал ка ну кроз при зму јед
ног поту ри це, те упо знам чари 
уче ња десе так стра на сце на ри
ја на тур ском јези ку. То је само 
послед њих пар годи на.

	z Kолико	је	коро	на	ути	ца	ла	на	
вашу	кари	је	ру	и	живот?
Иако сам опти ми ста и веру јем 

у сми сао, ипак мислим да колек
тив но нисмо све сни шта нам се 
запра во деша ва. Мислим да ће ми 
ова ситу а ци ја бити дубо ко уре
за на у ДНK као опо ме на и тре ћи 
позив за поче так новог погле да 
на ства ри, при хва та ња одго вор
но сти, ново пои ма ње ствар но
сти и искре ни судар са све том, 
бли жњи ма и самим собом као 
нара во у че ни је вео ма лошег, чак 
мор бид ног вица. Мада је човек 
биће крат ког сећа ња и спре ман да 
самог себе обма не да би му било 
лак ше, пред ла жем да се за поче
так пре и спи та мо и да при зна мо 
све себи, а онда да сами себе не 
лаже мо више, ако нека ко може. 
После ћемо лако.

Мико јан Без бра ди ца
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Пово дом две деце
ни је од тра гич
не смр ти глум
ца Народ ног 
позо ри шта у 

Бео гра ду, Дра га на Мак си мо ви
ћа Мак се, у четвр так 4. фебру а ра, 
дирек тор ка Дра ме Моли на Удо
вич ки Фотез и помоћ ник управ
ни ка Народ ног позо ри шта, глу
мац Дими три је Илић поло жи ли су 
венац на спо менпло чу на Зеле ном 
вен цу. 

Спо менпло ча је поста вље на на 
месту где је нека да шњи првак Дра

ме Наци о нал ног теа тра бру тал но 
пре ту чен у ноћи изме ђу 17. на 18. 
новем бар 2000. годи не од стра не 
насил ни ка. 

После два и по месе ца бор бе за 
живот, при зна ти драм ски умет ник 
под ле гао је повре да ма у бол ни ци, 4. 
фебру а ра 2001. годи не.

Под се ћа ју ћи да се нала зи мо на 
месту на којем се пре две деце ни је 
„наш див ни глу мац Дра ган Мак си
мо вић сусрео са нај там ни јом стра
ном људ ске при ро де, са наси љем“,  
дирек тор ка Дра ме Моли на Удо вич
ки Фотез иста кла је, у изја ви меди

ји ма, да је ово тре ну так када би тре
ба ло да се сети мо и све тло сти коју 
је Мак са делио дру ги ма, пре све га 
сво јој публи ци.

Она је каза ла да је Мак си мо вић 
био дуго го ди шњи члан ансам бла 
Дра ме Народ ног позо ри ште и да 
је током сво је кари је ре оства рио 
број не и зна чај не уло ге у пред ста
ва ма „Ман дра го ла“, „Рибар ске сва
ђе“, „Лењин, “Ста љин, Троц ки“, 
„Kосовска хро ни ка“, „Kрај пар ти је”, 
„Дуго путо ва ње у ноћ”... 

„Kолико је његов тале нат био 
огро ман, гово ри и пода так да је 

радио са Пите ром Бру ком... Све
тлост Мак си ног умет нич ког рада, 
поред позо ри шта, су сва ка ко и 
њего ви фил мо ви попут Петријиног
венца, Сутона, Црног бомбардера, 
Лепих села... сери је Приче из мај

сторскерадионице... Остао је упам
ћен по свом тра гич ном кра ју, али је 
лепо да га се, на овај дан, сети мо и 
по њего вим мае страл ним уло га ма“, 
рекла је Моли на Удо вич ки Фотез. 

Р.П.Н.

ПОЛО ЖЕН ВЕНАЦ НА СПО МЕН ПЛО ЧУ ГЛУМ ЦА НАРОД НОГ ПОЗО РИ ШТА У БЕО ГРА ДУ ДРА ГА НА МАК СИ МО ВИ ЋА, 
ПОВО ДОМ ДВЕ ДЕЦЕ НИ ЈЕ ОД ТРА ГИЧ НЕ СМР ТИ

Памтимосветлосткојом
насјеМаксаобасјавао

Пово дом зна чај ног 
јуби ле ја – сто годи
на Опе ре Народ ног 
позо ри шта у Бео
гра ду (цен трал на 

све ча ност одр жа на 11. фебру а ра про
шле годи не) про фе сор и нека да шњи 
соли ста Опе ре наци о нал ног теа тра 
Вла ди мир Јова но вић при ре дио је 
вео ма дра го це ну моно гра фи ју у којој 
је пред ста вљен део нашег кул тур ног 
и музич ког живо та у послед њих сто 
годи на, као и валид на доку мен тар на 
гра ђа о ино стра ним госто ва њи ма и 
успе си ма Опе ре Народ ног позо ри
шта у Бео гра ду од 1939. до 2017. годи
не. Тако ђе, књи га под нази вом „100 
годи на Опе ре Народ ног позо ри шта 
у Бео гра ду“, чија ће про мо ци ја бити 
одр жа на 4. априла на Вели кој сце ни, 
наро чи то осве тља ва вре дан репер
то ар ски и изво ђач ки допри нос бео
град ских опер ских умет ни ка европ
ској опер ској репро дук ци ји у дру гој 
поло ви ни 20. века.

„Два за мене вео ма под
сти цај на раз ло га сна жно су ме 
моти ви са ла да баш 2020. годи
не обја вим сво ју  четвр ту књи
гу о нашој наци о нал ној Опе ри. 
Први је био лич не при ро де, с 
обзи ром на то да сам хтео на тај 
начин да обе ле жим три деце
ни је сво га бавље ња исто ри јом 
Опе ре Народ ног позо ри шта у 
Бео гра ду, наро чи то њеним ино
стра ним госто ва њи ма на нај по
зна ти јим европ ским музич ким 
фести ва ли ма. Дру ги раз лог је 
био неу по ре ди во зна чај ни ји 
и вред ни ји, зато што сам том 
књи гом желео да чести там сто
ти рођен дан бео град ској Опе ри, 
нашем врхун ском опер ском 

теа тру у коме сам певао више од 
два де сет годи на и који, ево већ чита
во јед но сто ле ће, сво јом успе шном 
умет нич ком актив но шћу допри но
си, поред оста лог, очу ва њу и афир
ма ци ји наше музич ке башти не, као 
и нашег наци о нал ног и кул тур ног 
иден ти те та“, каже госпо дин Јова
но вић у раз го во ру за „Позо ри шне 
нови не“ .

Пре ма њего вим речи ма, моно
гра фи ја „100 годи на Опе ре Народ
ног позо ри шта у Бео гра ду“ (Народ
но позо ри ште и Чиго ја штам па, 
Бео град 2020), обја вље на пово дом 
вели ког јуби ле ја срп ске кул ту ре и 
опер ске умет но сти   јед ног века 
посто ја ња и рада наше наци о нал
не Опе ре, пред ста вља не само тра
јан запис о бео град ским опер ским 
умет ни ци ма и пред ста ва ма које су 
они од 1920. годи не до данас ства
ра ли и изво ди ли на сце ни код Спо
ме ни ка и у мно гим гра до ви ма у 
Срби ји, нека да шњој Југо сла ви ји, 

Евро пи и Егип ту, него и реле вант
ну осно ву за буду ћа вред но ва ња 
њихо вог допри но са репер то ар ском 
и изво ђач ком обо га ћи ва њу свет ске 
опер ске сце не педе се тих и шезде се
тих годи на 20. века.

„У сва ком од чети ри погла вља 
ове моно гра фи је насто јао сам да на 
осно ву валид не доку мен тар не гра
ђе одго вор но при ка жем пут наше 
наци о нал не Опе ре од њених првих 
изво ђе ња опе ра на сце ни Народ
ног позо ри шта, пре ко реа ли зо ва
ног целог стан дард ног опер ског 
репер то а ра и број них дела дома ћих 
и ино стра них опер ских ком по зи
то ра 20. века, до оства ри ва ња низа 
анто ло гиј ских пред ста ва и три
јум фал них ино стра них госто ва ња, 
као и да са изу зет ним пошто ва њем 
наве дем име на вели ка на бео град
ске опе р ске сце не који су сво јим 
врхун ским кре а ци ја ма нај ви ше 
допри не ли сти ца њу завид не међу
на род не афир ма ци је бео град ске 
Опе ре и срп ске опе р ске умет но сти 
и кул ту ре. С обзи ром на то да сам 
у овој моно гра фи ји одао при зна
ње сви ма који су у послед њих сто 
годи на допри не ли да наша наци о
нал на Опе ра буде зна ча јан уче сник 
мно гих музич ких дога ђа ња код нас 
и у ино стран ству, кори стим при
ли ку да одам при зна ње и иска жем 
захвал ност сви ма који су ми на 
било који начин помо гли да у овом 
никад тежем вре ме ну при пре мим и 
штам пам књи гу која веро до стој но 
све до чи о доса да шњем раду бео
град ске Опе ре и њеном успе шном 
успо ста вља њу мосто ва изме ђу 
наше и опе р ске умет но сти у све ту“, 
казао је Вла ди мир Јова но вић.

М.Б. 

 МОНО ГРА ФИ ЈА ПРОФ. ВЛА ДИ МИ РА ЈОВА НО ВИ ЋА 

СтогодинаопереНародног
позориштауБеограду

IN MEMORIAM:

МилицаЗајцев
(1934-2021)

Мили ца Зај
цев (27.4.1934. 
Тузла  6.2.2021. 
Бео град) је 
више од шест 

деце ни ја беле жи ла успо не и 
падо ве југо сло вен ског, срп ског, 
бео град ског бале та, као и алтер
на тив не, савре ме не сце не – нова 
лица, нове зве зде и зве зди це, 
нове насло ве, нове уло ге, мла де 
коре о гра фе, зна чај не јуби ле је, 
запра во пра ти ла је и беле жи ла 
све што (је) игра.

Била је уче ни ца Нине 
Kирсанове и Миле та Јова но
ви ћа, бале ри на Маке дон ског 
народ ног теа тра и балет ски 
педа гог. Завр ши ла је Фило зоф
ски факул тет и од 1955. годи
не се посве ти ла писа ној речи о 
Терп си хо ри ној умет но сти.

Мили ца Зај
цев је писа ла о 
п р е  м и  ј е  р а  м а , 
г о с т о  в а  њ и  м а , 
кла сич ном, савре
ме ном бале ту и 
алтер  на  тив  но ј 
сце ни  и умет
ни ци ма који су 
обе ле жи ли дома
ће ства ра ла штво. 
Аутор је више 
од десет књи га о 
умет нич кој игри.

Д о б и т  н и к 
је Сте ри ји не 
награ де за теа
тра о ло ги ју за 
књи гу Играшто
живот значи, и 
то је једи на до 
сада доде ље на 

награ да за теа трол ги ју из обла
сти умет нич ке игре.

Удру же ње балет ских умет
ни ка Срби је 2005. годи не доде
ли ло јој је награ ду за живот но 
дело, а 2006. Пла ке ту за допри
нос Фести ва лу коре о граф ских 
мини ја ту ра. 

Доде ље но јој је и при зна ње 
за врхун ски допри нос наци
о нал ној кул ту ри Репу бли ке 
Срби је. 

Добит ни ца је Сре бр ња ка 
Народ ног позо ри шта као при
зна ња за пре да ну сарад њу са 
Позоришнимновинама.

Послед њи испра ћај Мили
це Зај цев одр жан је у сре ду 10. 
фебру а ра на Новом гро бљу у 
Бео гра ду.

Нека јој је веч на сла ва.
Р.П.Н. 
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  ВЕЛИКА СЦЕНА                                                                                                            СЦЕНА „РАША ПЛАОВИЋ“

ПРОГРАМ ПЛАТФОРМА
13.03. МЛАДИ ПОЗОРИШНИ ЕКСПЕРТИ, од 17 до 19 часова,
Пробна сала V спрат
25.03. „ВИРЏИНИЈА ВУЛФ: ОРЛАНДО И ИНТЕРПРЕТАЦИЈЕ“
(Орландо - пратећи програм), у 18 часова, Сцена „Раша Плаовић“
27.03. МЛАДИ ПОЗОРИШНИ ЕКСПЕРТИ, од 17 до 19 часова,
Пробна сала V спрат 
28.03. „РУНО: МАТИНЕ“ (Орландо - пратећи програм), у 18 часова,
Музеј Народног позоришта

МАРТ МАРТГАЛА ВЕЧЕ БАЛЕТА 
НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА 

У ТО . 

02. од 19.00
до 20.30

НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ САРАЂУЈЕ СА 
МЛАДИМ ПИСЦИМА И РЕДИТЕЉИМА 
Премијерно јавно читање драме
HYPE, Ивона Ригер / Немања Новковић 

С Р Е . 

03. од 19.00
до 21.00

БАЛКАНСКИ ШПИЈУН 
драма Душана Ковачевића

П Е Т. 

12. од 18..30
до 20.30

ИЛУЗИЈÆ
комедија Пјера Корнеја

П Е Т. 

19. од 18.30
до 21.00

ЕВГЕНИЈЕ ОЊЕГИН
балет П. И. Чајковског

Ч Е Т. 

18. од 19.00
до 21.00

ИЛУЗИЈÆ
комедија Пјера Корнеја

СУ Б . 

27. од 18.30
до 21.00

НЕЧИСТА КРВ
драма Борисава Станковића / Маје Тодоровић

П Е Т. 

26. од 18.30
до 20.30

ЕВГЕНИЈЕ ОЊЕГИН
балет П. И. Чајковског

СУ Б . 

03. од 19.00
до 21.00

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

Ч Е Т. 

11. од 19.00
до 20.00

ИЛУЗИЈÆ / ПРЕМИЈЕРА 
комедија Пјера Корнеја

Ч Е Т. 

18. од 18.30
до 21.00

БАЛКАНСКИ ШПИЈУН 
драма Душана Ковачевића

С Р Е . 

17. од 18.30
до 20.30

ГОСТУЈЕ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР 
ИСТОЧНО САРАЈЕВО „СЕДМИ ДАН“ 
по тексту Горана Врачара, у организацији 
Представништва Републике Српске у Београду 

П Е Т. 

26. од 19.00
до 21.00

ЦАРСТВО МРАКА 
драма Лава Николајевича Толстоја

Ч Е Т. 

25. од 18.30
до 20.30

БАЛКАНСКИ ШПИЈУН 
драма Душана Ковачевића

С Р Е . 

31. од 18.30
до 20.30

„PER LE DONNE CON AMORE“ 
(ЖЕНАМА, С ЉУБАВЉУ)
Уочи 8. марта - Дана жена

Н Е Д . 

07. од 19.00
до 20.30

ГОСТУЈЕ ФАКУЛТЕТ ДРАМСКИХ УМЕТНОСТИ
КАВКАСКИ КРУГ КРЕДОМ, Б. Брехт 
Дипломска представа студената IV године 
глуме у класи проф. Марије Миленковић и 
стручног сарадника Марије Бергам

П Е Т. 

05. од 18.30
до 21.00

БЕЛА КАФА
комедија Александра Поповића

СУ Б . 

13. од 18.30
до 20.30

НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ И 
ФРАНКОФОНИЈА
Јавно читање француских савремених писаца
„Идентитет“ Жерара Воткинса

Н Е Д . 

21. од 19.00
до 21.00

„ВИОЛОНЧЕЛО И СЕРЕНАДА“ Концерт 
ансамбла дрвених дувача и виолончела са 
солистима Опере Народног позоришта

СУ Б . 

20. од 19.00
до 21.00

ОРЛАНДО / ПРЕМИЈЕРА I
по роману Вирџиније Вулф, у драматизацији 
Тање Шљивар, уз сарадњу Горана Ферчеца

Ч Е Т. 

01. од 18.30
до 21.00

„NESSUN DORMA... SUONA LA MUSICA 
DIVINA“ (НИКО НЕ СПАВА...СВИРА 
БОЖАНСКА МУЗИКА) 
Сцене из опера у извођењу солиста, хора и 
оркестра Опере Народног позоришта 

Н Е Д . 

28. од 19.00
до 21.00

„100 ГОДИНА ОПЕРЕ НАРОДНОГ 
ПОЗОРИШТА“
Промоција књиге Владимира Јовановића и 
свечани концерт

Н Е Д . 

04.
од 19.00
до 21.00

НЕЧИСТА КРВ
драма Борисава Станковића / Маје Тодоровић

С Р Е . 

10. од 18.30
до 21.00

ГОСТУЈЕ ФАКУЛТЕТ САВРЕМЕНЕ 
УМЕТНОСТИ
Испитна представа студената II године 
глуме у класи проф. Божидара Ђуровића и 
асистента Хаџи Ненада Маричића

Н Е Д . 

07. од 19.00
до 21.00

„V’ISSI D’ARTE... E VIVRO“ 
(ЖИВЕХ ОД УМЕТНОСТИ И ЖИВЕЋУ
Сцене из опера у извођењу солиста, хора и 
оркестра Опере Народног позоришта 

Н Е Д . 

14. од 19.00
до 21.00

ИЛУЗИЈÆ
комедија Пјера Корнеја

П О Н . 

22. од 18.30
до 21.00

ГАЛА ВЕЧЕ БАЛЕТА 
НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА 

С Р Е . 

24. од 19.00
до 21.00

Народно позориште подржава младе 
таленте
ПРОГРАМ - МЛАДИ КОРЕОГРАФИ
СЕДАМ СМРТНИХ ГРЕХОВА
кореограф Игор Пастор

У ТО . 

30. од 19.00
до 21.00

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

У ТО . 

06. од 19.00
до 20.00

АПРИЛ

АПРИЛ

ОРЛАНДО / ПРЕМИЈЕРА II
по роману Вирџиније Вулф, у драматизацији 
Тање Шљивар, уз сарадњу Горана Ферчеца

П Е Т. 

02. од 18.30
до 21.00

МУЗЕЈ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА
Изложба: „РАДМИЛА СМИЉАНИЋ - СВЕ БИЛО ЈЕ МУЗИКА“,
аутора Драгице Гаћеше
30.03. Отварање изложбе посвећене Лидији Пилипенко, аутора Милене 
Јауковић, у 18 часова


