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ИЗДАЈЕ НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ У БЕОГРАДУ

Упр кос
све му,

удах ни мо 
умет ност!

Оста ни мо 
 зајед но

На Сце ни „Раша 
Пла о вић” 22. мар
та с вели ким успе
хом пре ми јер но је 
изве де на пред ста ва 

„Илу зије“, пре ма делу Пје ра Kорнеја, 
у режи ји Нико ле Зави ши ћа, а реч 
је о новој постав ци чуве не фран
цу ске „Kомичне илу зи је“ из 17. 
века, која доно си више слој ну игру 
у игри и то тран спо но ва ну у 21. век. 
Kомад је ура ђен као гене рал
на про ба Kорнејевог кома да, који 
при ка зу је заплет у глу мач кој тру
пи, која игра јед ну пред ста ву. 
Дија ло зи за сце не гене рал не про бе су 
допи са ни и има ју доне кле доку мен
тар ни карак тер, а додат је и позо ри
шни интер ме цо, без тек ста.

„Дели кат но је ради ти Kорнеја и 
алек сан дри нац. Ми смо при чу о позо
ри шту, коју је Kорнеј дао вео ма дав но, 
поку ша ва ју ћи да одбра ни код гра ђан
ства вред ност и важност позо ри шта, 
тран спо но ва ли у 21. век, у дру гу врсту 

умет нич ког иза зо ва који је запра во 
стал но под лупом и под зна ком пита ња 
у одно су на дру ге умет нич ке иза зо ве 
које глум ци има ју. Напра ви ли смо јед
ну пара лел ну димен зи ју одно са и суко
ба која неме везе с Kорнејем, али се учи
та ва у Kорнеја врло лако и јед но став но. 
Мислим да ће сви који иоле пра те умет
нич ку сце ну јасно реа го ва ти и схва ти ти 
о чему се ради. Наша „Илу зије“, илу зи
ја илу зи је, поку ша ва да нам уз помоћ 
Кор не ја и њего вих лико ва поме ри пер
цеп ци ју и уне се нас у дру гу димен зи ју, у 
којој важе дру га чи ја пра ви ла и рит мо
ви, а која је пре све га отво ре на и ведра, 
раз и гра на и сума ну та, врца ва и брза, 

али са ипак дослед
ном дозом весе ле 
мелан хо ли је”, каже 
реди тељ Зави шић 
који је Народ
ном позо ри шту, 
тако ђе, с вели ким 
успе хом поста вио 
пред ста ве „Важно 

је зва ти се Ернест” и „Изби ра чи ца”.
Оду ше вље на публи ка дуго је, 

после завр шет ка пред ста ве, бур
ним апла у зи ма и узви ци ма „бра
во” поздра вља ла изван ред ну  
глу мач ку еки пу коју је у уло зи реди
те ља и Kлендора пред во дио Нико ла 
Вујо вић, Милош Ђор ђе вић је био 
Глу мац и Мата мор, Сена Ђоро вић 
Глу ми ца и Иза бе ла, а Ана ста сиа Ман
дић Глу ми ца и Лиза.

У поде ли су и Зоран Ћосић (Глу
мац, При да ман и Жеронт, Нема
ња Ста ма то вић (Глу мац, Доронт и 
Адраст) и Бог дан Бог да но вић (Глу мац 
и Алкан дар).

Реди тељ Зави шић пот пи су је још 
сце но гра фи ју и све тло, а у аутор ској 
еки пи су и кости мо граф ки ње Боја на 
Ники то вић и Суна Kажић, ком по
зи тор ка Ања Ђор ђе вић и дра ма тур
шки ња Хри сти на Митић.

У умет нич ком тиму су и Љиља
на Мркић Попо вић (сцен ски 
говор), Тама ра Пје вић (сцен ски 
покрет), Нема ња Кон стан ти но вић 
и Мило рад Јова но вић (про ду цен
ти), Филип Д. Микић (видео рад), 
Рас ти слав Ћопић (аси стент реди
те ља), Јасна Сара ман дић и Мари ја 
Ман дић (аси стен ти сце но гра фа), 
Сања Угри нић Мими ца (инспи ци
јент), Дани ца Сте ва но вић и Мари ја 
Недељ ков (суфле ри), Урош Јова
но вић (интер на ци о нал на прак са, 
дизајн зву ка), Мили ца Топа ло вић 
(про ду цент на прак си) и Јули ја 
Леваи уче сник у про гра му Умет
нич ке рези ден ци је Европ ске позо
ри шне кон вен ци је (ЕТЦ).

М.Б.

Магичнопозоришновече,узглумачке
бравуреибурнеаплаузеодушевљенепублике

НОВА ДРАМСKА ПРЕ МИ ЈЕ РА - „ИЛУ ЗИЈЕ“, ПРЕ МА ДЕЛУ ПЈЕ РА KОРНЕЈА
У РЕЖИ ЈИ НИKОЛЕ ЗАВИ ШИ ЋА, ИЗВЕ ДЕ НА С ВЕЛИKИМ УСПЕ ХОМ  НА СЦЕНИ „РАША ПЛАОВИЋ“
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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“. 

После успе шне пре ми је ре 
коме ди је Пје ра Кор не ја „Илу зијæĐ“ 
у режи ји Нико ле Зави ши ћа, на 
исту сце ну, 1. и 2. апри ла сти же 
„Орлан до“, по рома ну Вир џи ни је 
Вулф, у дра ма ти за ци ји Тање Шљи
вар и режи ји Боја на Ђор ђе ва. Реч 
је о две пре ми је ре истог насло ва, а 
обја шње ње за то нала зи се 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.

На пита ње која је била њена 
прва асо ци ја ци ја на Орлан да, Ива 
Мила но вић нам је каза ла:

„Прва асо ци ја ци ја био ми је 
Мали Принц, који упо зна је сва ка
кве лич но сти. И он сам је лич ност 
која наи ла зи на изве сне пре пре ке 
током одра ста ња и чије се илу зи
је руше. Он жели да живи, пише 
и воли. Kао што и сви ми, на кра
ју кра је ва, жели мо да оста не мо 
деца. То јест, тре ба ло би да негу
је мо дете у себи. И то је оно што 

је мени нај леп ше код њега  њего
ва наив ност и ружи ча сте нао ча
ре“, рекла је Ива Мила но вић, а 
на исто пита ње, Дра ган Секу лић 
је одго во рио: „Немам прву асо
ци ја ци ју, има их мно го, мно го. 
Издво ји ћу неко ли ко – сазре ва ње 
(које ми је у неку руку бли ско, јер 
и даље сам у том про це су), пое
зи ја; бор ба про тив ско ро свих 
дру штве них пра ви ла и нор ми, 
љубав; руше ње гра ни ца про сто
ра и вре ме на у пот пу но сти. Сам 

роман је сигур но један од нај за
ни мљи ви јих које сам читао у ско
ри је вре ме. Тема ти ка ове књи ге је 

вео ма важна и њена вред ност и 
акту ел ност су непро ла зне“, сма
тра Секу лић.

У ансам блу 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). 

У раду на пред ста ви уче ство
ва ли су и Сини ша Илић (сце но
граф), Маја Мир ко вић (кости
мо граф ки ња), Лука Папић 
(ком по зи тор), Чар ни Ђерић 
(сцен ски покрет), Дија на Маро је
вић (сцен ски говор), Јасна Сара
ман дић (аси стент сце но гра фа)...

Ово ће 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.

М.Б. 

ДРАМ СКИ РЕПЕР ТО АР УСКО РО БОГА ТИ ЈИ ЗА НОВУ ПРЕД СТА ВУ

Премијере„Орланда“1.и2.априлана
Сцени„РашаПлаовић“

Реди тељ Ђор ђев је, 
пре неко ли ко месе ци у 

интер вјуу за „Позо ри шне 
нови не“, иста као да Вир
џи ни ја Вулф сасвим про
роч ки пише о дру штве ној 
усло вље но сти род них уло
га. „Њихо ва оштра раз
дво је ност је темељ запад
ног дру штва и ујед но и 
извор мно гих неви дљи вих 
и неких сасвим видљи вих 
опре си ја и угње та ва ња. 
То се нарав но не одно си 
само на тран срод не осо бе 
– већ и на сва ког мушкар
ца и жену који кроз цео 
свој живот и одра ста ње 
кон стант но уче ству ју 
у так ми че њу пока зи ва
ња и дока зи ва ња сво је 
мушко сти и жен ско сти, и 
то међу свим сек су ал ним 
опре де ље њи ма“.

Интри гант на коме
ди ја слав ног руског 
писца реа ли стич
ког сти ла Нико ла ја 
Остров ског „Вуци 

и овце“, уско ро ће поста ти састав ни 
део драм ског репер то ра Вели ке сце
не Народ ног позо ри шта. Инсце на
ци ја је пове ре на  јед ном од наших 
нај бо љих реди те ља Его ну Сави ну, 
који је ура дио и адап та ци ју, а пре
ми је ра је пла ни ра на за 12. мај. 

У ансам блу су Олга Ода но вић 
(Меро пи ја Дави дов на Мур за вец
ка), Бојан Дими три је вић (Апо лон 
Вик то ро вић Мур за вец ки), Соња 
Kолачарић (Гла фи ра Алек се јев
на), Ана ста сиа Ман дић (Јевлам пи

ја Нико ла јев на Kупавина), Соња 
Kнежевић (Анфу са Тихов нов
на), Љуби во је Тадић (Миха и ло 
Бори со вич Лиња јев), Алек сан
дар Ђури ца (Васи ли је Ива но вић 
Бер ку тов), Небој ша Kундачина 
(Вукол Нау мо вич Чугу нов), Бојан 
Kривокапић (Kлавдије Горец ки) и 
Дими три је Илић (Паун Саве љич).

Рад ња овог кома да, чије су 
про бе поче ле 11. мар та, деша ва се 
у јед ној руској про вин ци ји у дру
гој поло ви ни девет на е стог сто ле
ћа. Остров ски, као један од нај ре
ле вант ни јих сати ри ча ра свет ског 
теа тра, нај ве ћи део свог драм ског 
ства ра ла штва посве тио је при ка зи
ва њу „мрач ног цар ства” корум пи

ра ног трго вач ког ста ле жа. У овом 
кома ду живот је при ка зан као 
гру ба игра мате ри јал них инте ре
са, а људ ска при ро да која је додат
но под стак ну та одре ђе ним 
исто риј ским усло ви ма, 
испо ља ва се у три ви јал ним 
риту а ли ма бур жо а ског начи на 
живо та и прља вим инте ре сним 
поду хва ти ма – у скла па њу бра
ко ва из рачу на, у мут ним финан
сиј ским тран сак ци ја ма, у вер ском 
лице мер ју…

„Остров ски, гле да но из духа 
нашег вре ме на, писац je дру штве
них, кари ка ту рал них дра ма. То 
нису коме ди је, јер нема ју ту струк
ту ру, али су лико ви, исто вре ме
но, аутен тич ни и кари ка ту рал
ни, и то не на начин теа тра, него 
голог живо та“, оце нио је Савин на 
првој чита ћој про би и открио да је 
„комад сме стио у Јељ ци но во вре
ме, јер се њего ва Руси ја уоп ште не 
раз ли ку је од Руси је неког вла да ра 
из 19. века“. 

Савин је ука зао да је у кла сич
ним дели ма наслов  тема и то 
се, како је нагла сио, никад не сме 
губи ти из вида. 

„Људ ски род посто ји од пам
ти ве ка у поде ла ма на ста ри је и 
мла ђе, мушкар це и жене; вер ни

ке и без вер ни ке, бога те и 
сиро ма шне, писме
не и непи сме не, 
луде и нор мал

н е , 

про ста ке и отме не... али посто ји 
јед на поде ла ста ри ја и важни ја, 
можда, од свих ових поде ла. То 
је поде ла на вуко ве и овце. Ова 
поде ла не позна је огра ни че ња, она 
живи и међу при ја те љи ма и међу 
љубав ни ци ма, саве зни ци ма и кла
но ви ма, бан да ма, пар ти ја ма. Ова 
поде ла не позна је расе ни наци је, 
исто риј ске пери о де ни кул ту ре, 
опре де ље ња ни при пад но сти. То 
је поде ла над поде ла ма. Веч на и 
неу ни шти ва и пра ти сва ки људ
ски живот. Нема тог чове ка који 
је про жи вео на све ту, а да није био 
или вук или овца, или поне кад вук, 
а чешће овца“, сма тра Савин. 

Пре ма њего вом мишље њу, 
ника кав систем, ника кво дру

штве но уре ђе ње, поре дак, шко
ла или затвор, нау ка ни кул ту ра 
не може да про ме ни ову веч ну 
шифру људ ских одно са, јер та уни
вер зал на шифра посто ји скри ве но, 
зата је но у сва ком људ ском одно су. 

Савин ће ура ди ти избор музи
ке и сце но гра фи ју, а кости ме ће 
кре и ра ти Јеле на Сто ку ћа.

У умет нич ком тиму су и 
Љиља на Мркић Попо вић (сцен ски 
говор), Јасми на Уро ше вић (про
ду цент у Дра ми), Сања Угри нић 
Мими ца (инспи ци јент), Мари ја 
Недељ ков и Дани ца Сте ва но вић 
(суфле ри), Наста сја Аља Дани чић 
(аси стент реди те ља) и Јасна Сара
ман дић (аси стент сце но гра фа).

М. Без бра ди ца

ПОЧЕ ЛЕ ПРО БЕ KОМЕДИЈЕ НИKОЛАЈА ОСТРОВСKОГ У АДАП ТА ЦИ ЈИ И РЕЖИ ЈИ ЕГО НА САВИ НА

„Вуцииовце“премијерноумају
наВеликојсцени

ра ног трго вач ког ста ле жа. У овом 
кома ду живот је при ка зан као 
гру ба игра мате ри јал них инте ре
са, а људ ска при ро да која је додат
но под стак ну та одре ђе ним 
исто риј ским усло ви ма, 
испо ља ва се у три ви јал ним 
риту а ли ма бур жо а ског начи на 
живо та и прља вим инте ре сним 
поду хва ти ма – у скла па њу бра
ко ва из рачу на, у мут ним финан

„Људ ски род посто ји од пам
ти ве ка у поде ла ма на ста ри је и 
мла ђе, мушкар це и жене; вер ни

ке и без вер ни ке, бога те и 
сиро ма шне, писме
не и непи сме не, 
луде и нор мал

н е , 

ПОЧЕ ЛЕ ПРО БЕ KОМЕДИЈЕ НИKОЛАЈА ОСТРОВСKОГ У АДАП ТА ЦИ ЈИ И РЕЖИ ЈИ ЕГО НА САВИ НА

„Вуцииовце“премијерноумају
наВеликојсцени
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Сво ју изу зет но 
бога ту колек ци ју 
зна чај них награ
да, при ма до на 
Јадран ка Јова но

вић недав но је укра си ла још јед
ним пре сти жним при зна њем 
– Орде ном Kарађорђеве зве зде 
првог сте пе на који се доде љу
је за наро чи те заслу ге и успе хе у 
пред ста вља њу држа ве и њених 
гра ђа на. У интер вјуу за „Позо
ри шне нови не”, прва ки ња Опе ре 
Народ ног позо ри шта није кри ла 
оду ше вље ње награ дом (уру че ном 
15. фебру а ра на Дан држав но сти 
Репу бли ке Срби је) исти чу ћи да је 
због ње вео ма поно сна и срећ на.

„Пре две годи не, када сам 
доби ла Међу на род ну награ ду за 
опе ре ту, једин стве ну у том жан ру, 
коју доде љу је Интер на ци о нал на 
асо ци ја ци ја опе ре те реги је Fri u li 
Vene cia Đulia у север ној Ита ли ји, 
моја радост је била огром на. Пре 
све га, јер сам то дожи ве ла као 
кру ну сво је међу на род не кари је
ре и што сам прва Срп ки ња која 
је доби ла ту награ ду. Али, када ми 
је јавље но да сам доби ла Орден 
Kарађорђеве зве зде првог сте пе
на, нисам могла да пове ру јем да је 
могу ће бити још радо сни ји, срећ
ни ји. Ова награ да има посе бан, 
огро ман зна чај, јер сам је доби
ла у Срби ји. То је при зна ње које 
ми је доде ли ла моја земља, која је 
пре по зна ла и при ме ти ла све оно 
што ја јесам свих ових годи на и 
деце ни ја – амба са дор сво је држа
ве, неко ко ника да није про ме
нио сво је име и пре зи ме, ко није 
при хва тио држа вљан ство дру ге 
земље, иако ми је нуђе но и ко је 
због тога, као и сви дру ги гра ђа
ни када смо били под санк ци ја ма, 
про шао кроз мно го мука, пре пре
ка, про во ка ци ја… пред ста вља ју
ћи сво ју земљу и на сце ни и ван 
ње, досто јан стве но и поно си то. 

	z Ви	сте	и	народ	ни	посла	ник	у	
скуп	шти	ни	 Репу	бли	ке	 Срби
је	у	дру	гом	сази	ву.	Шта	за	Вас	
пред	ста	вља	 уче	шће	 у	 срп
ском	пар	ла	мен	ту,	шта	је	било	
пре	суд	но	да	при	хва	ти	те	један	
такав	 иза	зов	 и	 уђе	те	 у	 поли
ти	ку?
Са ове дис тан це, пре су дан је 

био упра во тре ну так у коме сам 
доби ла позив од пре ми је ра Алек
сан дра Вучи ћа, кога сам и пре 
тога позна ва ла читав низ годи на, 
да будем посла ник. Више ства ри 
је, нарав но, ути ца ло на ову моју 
одлу ку и при хва та ње. Kод мене 
се, ина че, у живо ту никад ништа 
не деша ва слу чај но. Све је у некој 
космич кој хар мо ни ји која је мени 

наме ње на и ја то умем да 
про чи там и пре по знам. 
Kроз актив но сти у пар
ла мен ту, све моје огром
но зна ње и иску ство, које 
сам сте кла током доса да
шњег умет нич ког живо
та доби ло је виши сми
сао и на нај бо љи могу ћи 
начин слу жи бољит ку и 
пред ста вља њу Репу бли ке 
Срби је. 

	z Шта	 бисте	 посеб	но	
иста	кли,	 на	 шта	 сте	
нај	по	но	сни	ји	у	окви
ру	 свог	 рада	 у	 срп
ском	пар	ла	мен	ту?	
Пре све га, поно сна 

сам што сам покре ну
ла ини ци ја ти ву, која је и 
оства ре на,  у вези са про
бле мом балет ских умет
ни ка у Народ ном позо ри
шту. Тако ђе, врло сам се 
зду шно и искре но бори ла 
да се, у овој тешкој ситу
а ци ји, помог не само
стал ним и сло бод ним 
умет ни ци ма. Ини ци ра ла сам и 
ситу а ци ју која се тица ла про бле
ма које је има ла Kоларчева заду
жби на, иако је пре мог обра ћа ња, 
Мини стар ство кул ту ре и инфор
ми са ња пред у зе ло неке мере, што 
ме је изу зет но обра до ва ло. Ипак, 
нај ва жни ји део мога рада, на који 
сам посеб но поно сна, одно си се 
на сарад њу са Фран ко фо ни јом, 
а ја сам шеф деле га ци је Народ
не скуп шти не при Пар ла мен
тар ној скуп шти ни те зна чај не 
међу на род не орга ни за ци је која 
пред ста вља 88 држа ва, зема ља и 
реги ја које кори сте фран цу ски 
као наци о нал ни језик. Срби ја је 
десет годи на била само посма трач 
у Фран ко фо ни ји. Та орга ни за ци ја 
у први план ста вља обра зо ва ње и 
кул ту ру, јед на кост, раз ли чи тост, 
соли дар ност... али, кроз то про ве
ја ва ју и озбиљ на поли тич ка пита
ња. Посеб но сам поно сна што сам 
у тре нут ку, када је Срби ја про ме
ни ла свој ста тус и поста ла при
дру же ни члан ове зајед ни це, била 
шеф наше деле га ци је. Нарав но, 
моје поште ње ми не дозво ља ва да 
кажем да је то само моја заслу га... 
Суд би на ми је, тако ђе, ишла на 
руку. Ја тамо нико ме нисам рекла 
да сам опе р ска умет ни ца, била 
сам као и сви дру ги пар ла мен тар
ци, на нашим првим сусре ти ма. 
Међу тим, у Лук сем бур гу, десио 
се наступ Лук сем бур шке фил
хар мо ни је. При дру жи ла сам им 
се на сце ни и насту пи ла зајед но 
са њима. Од тог тре нут ка, све се 
окре ну ло у корист Срби је.  

	z У	 овој,	 акту	ел	ној,	 сезо	ни,	
при	хва	ти	ли	 сте	 и	 позив	 за	
рад	 са	 мла	дим	 пола	зни	ци	ма	
Опер	ског	 сту	ди	ја	 „Бори	слав	
Попо	вић”	Народ	ног	позо	ри
шта	 у	 Бео	гра	ду,	 као	 један	 од	
умет	нич	ких	 руко	во	ди	ла	ца.	
Какви	 су	 Вам	 ути	сци	 током	
доса	да	шњег	пери	о	да	рада?	
Мно го сам се дво у ми ла да ли 

би тре ба ло да при хва тим уче шће 
и рад са мла дим људи ма, јер сам 
по при ро ди дисци пли но ва на и 
одго вор на. Сусре ла сам се са мно
го лепих гла со ва, али сам, ипак, 
оче ки ва ла више. Више озбиљ
но сти, сту ди о зно сти, посве ће
но сти... Један мањи део све ово 
пока зу је, док је оста ли ма искљу
чи во важан само њихов селф мар
ке тинг. 

	z Од	 ове	 годи	не	 сте	 и	 члан	
Саве	та	 Управ	ног	 одбо	ра	
Фон	да	 за	 уна	пре	ђе	ње	 вокал
не	 умет	но	сти	 мла	дих	 „Мела
ни	ја	 Буга	ри	но	вић“.	 Шта	 вас	
је	 моти	ви	са	ло	 да	 при	хва	ти	те	
ту	сарад	њу?	
Сам гест Мела ни је Буга ри но

вић која је пока за ла  не само да је 
била чуде сна, врхун ска умет ни ца, 
већ и изу зет на људ ска вели чи на. 
Из гене ра ци је у гене ра ци ју нај
че шће се гово ри о томе какав је 
има ла глас. Чак, и моја гене ра ци
ја, и ја, која нисам била у при ли ци 
да је чујем ужи во, тако ђе гово ри
мо о њеном фан та стич ном гла су. 
Мање се гово ри и о њеној вели
кој кари је ри, што бих рекла да је 

важни је од фан та стич
ног гла са, јер то је при
ро да, а ско ро се уоп
ште не гово ри о овом 
њеном фон ду и њеном 
пле ме ни том гесту где је 
свој вео ма тешко зара
ђен новац кроз умет
ност, оста ви ла буду ћим 
гене ра ци ја ма да им 
помог не зна ју ћи коли
ко је тежак пут којим је 
и она сама ишла. Мно
ги умет ни ци који и 
зара де одре ђе ни новац, 
не посту пе тако, а она 
је то ура ди ла и наша је 
дужност да непре кид но 
ука зу је мо на тај хума ни 
гест веч но сти Мела ни је 
Буга ри но вић.  

	z Недав	но	 сте	
се	поно	во	нашли	у	
самом	 врху	 опер
ских	 умет	ни	ка	
из	 чита	вог	 све
та	 	 ово	га	 пута	 као	
члан	жири	ја	Међу

на	род	ног	 так	ми	че	ња	 опер
ских	 пева	ча,	 у	 орга	ни	за	ци	ји	
ита	ли	јан	ске	 шко	ле	 пева	ња	
Фио	рен	ца	 Ћедо	линс	 2021,	
(Fio	ren	za	 Cedo	lins),	 које	 се	
ове	 годи	не	 одр	жа	ва	 вир	ту
ел	но.	Чла	но	ви	жири	ја,	зајед
но	с	Вама,	пред	ста	вља	ју	скуп	
европ	ске	 ели	те	 посве	ће	не	
кла	сич	ној	 музи	ци	 и	 опер
ском	пева	њу…
Срби ју сам, кроз сво ју кари је

ру, увек пред ста вља ла с вели ким 
поно сом. Тако је и ово га пута где 
сам се нашла у дру штву, заи ста, 
вели ких свет ских име на, пре све
га певач ких, од Робер та Ала ње 
до  Kарлоса Алва ре за. Али, нису 
само пева чи чла но ви жири ја, ту је 
и више од 30 дирек то ра позна тих 
свет ских теа та ра. При су ству јем 
јед ној озбиљ ној ино ва ци ји која 
умет ни ка ста вља у први план. 
Ово так ми че ње под ра зу ме ва да 
се сва ки умет ник пред ста ви са 
сво јом кон цеп ци јом одре ђе ног 
музич ког дела. Зна чи, сам себи је 
реди тељ. То је пре зен та ци ја све у
куп не лич но сти јед ног умет ни ка, 
дакле не само вокал не тех ни ке... 
Kао члан жири ја, морам да пре
гле дам укуп но 246 видео сни ма
ка. То је заи ста огро ман посао, 
али сам, с дру ге стра не, срећ на, 
јер и ја мно го тога учим гле да ју ћи 
те фан та стич но кре а тив не мла де 
људе из целог све та. Изне на ђу ју ће 
је да се нико из нашег Опер ског 
сту ди ја није при ја вио за ово так
ми че ње. 

	z Већ	 годи	ну	 дана,	 услед	 пан
де	ми	је	коро	на	виру	са,	живи
мо	 неку	 „нову	 нор	мал	ност“	
која	 нам	 попри	лич	но	 усло
вља	ва	начин	живо	та.	Kолико	
је,	 услед	 све	га	 тога,	 позо	ри
ште	 заи	ста	 нео	п	ход	но	 људи
ма	 као	 један	 тера	пе	ут	ски	
про	стор,	 уто	чи	ште	 за	 бег	 од	
коро	на	ствар	но	сти?
У овом пери о ду вео ма добро 

се пока за ло коли ко је умет ни ци
ма тешко без умет но сти, али и 
коли ко је дру гим људи ма тежак 
живот без умет но сти. После јед
ног од кон це ра та, на којем сам 
насту пи ла у Народ ном позо ри
шту, сусре ла сам се, слу чај но, 
са јед ном госпо ђом из публи
ке. Kазала ми је рече ни цу која, 
можда, даје одго вор на ваше 
пита ње: Јао, па ја сам сада у позо
ри шту пот пу но забо ра ви ла на 
ковид, нијед ног ружног тре нут ка 
се нисам сети ла и забо ра ви ла сам 
на све муке. Госпо ђу је кон церт 
толи ко занео да се и ово га пута 
пока за ло како умет ност заи ста 
опле ме њу је људе.  

	z Опе	ра,	 бар	 када	 је	 реч	 о	
Народ	ном	 позо	ри	шту,	 егзи
сти	ра	 одр	жа	ва	њем	 разних	
темат	ских	 кон	це	ра	та	 чији	
сте	и	Ви,	ско	ро,	редов	ни	уче
сник.	Недо	ста	ју	ли	вам	пред
ста	ве	с	репер	то	а	ра	и	веру	је	те	
ли	 да	 ћемо	 уско	ро	 да	 се	 вра
ти	мо	нор	мал	ном	живо	ту?
Ја сам опти ми ста по вољи, а 

песи ми ста по инте лек ту. Не веру
јем да ће ово тако брзо про ћи, али 
пошто сам опти ми ста по вољи, 
све оно што нам је дато, може
мо и мора мо савла да ти сво јом 
вољом и радо шћу да смо живи 
и да се раду је мо живо ту. Kада је 
реч о пред ста ва ма, мени лич но не 
недо ста ју. Мно го сам их отпе ва
ла путу ју ћи с јед ног кра хја све та 
на дру ги. Запра во, недо ста ју ми 
неке дру га чи је, рари тет не, савре
ме не опе ре, нешто ново што до 
сада нисам ради ла, а не недо ста
је ми да пона вљам један те исти 
репер то ар који певам већ чети ри 
деце ни је. Све вре ме, непре кид но, 
ићи истом лини јом, је нешто што 
мене као умет ни ка не испу ња ва. 
Али, вео ма би ми при ја ло нешто 
попут опе ре коју смо ради ли 
овде, у Народ ном позо ри шту, 
пре шест годи на  „Мелан хо лич
ни сно ви гро фа Саве Вла ди сла ви
ћа“. Чекам нешто пот пу но ново, 
дру га чи је, нешто што би за мене 
била јед на нова про во ка ци ја, 
нова инјек ци ја радо сти, ужи ва ња  
и истра жи ва ња. 

Мико јан Без бра ди ца

ИНТЕР ВЈУ: ПРИ МА ДО НА ЈАДРАН КА ЈОВА НО ВИЋ, ДОБИТНИК ОРДЕНА КАРАЂОРЂЕВЕ ЗВЕЗДЕ ПРВОГ СТЕПЕНА

Оптимистасамповољи,
апесимистапоинтелекту
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Про хла дан зим ски 
дан, прет по след њи 
фебру ар ски. Хол 
Сце не „Раша Пла
о вић“, око подне ва. 

Мно го див ног све та оку пи ло се да 
уве ли ча про сла ву доде ле „Добри чи
ног прсте на“ бар ду срп ског и југо
сло вен ског глу ми шта, нека да шњем 
прва ку Дра ме Народ ног позо ри

шта у Бео гра ду Петру Божо ви ћу. 
Било би их, нарав но, и више, и све
ча ност би била одр жа на у неком 
дру гом, мно го већем про сто ру, јер 
33. лау ре ат нај ве ћег при зна ња јед
ном драм ском умет ни ку за живот
но дело, то сва ка ко заслу жу је. Али, 
нажа лост, број при сут них је морао 
да буде лими ти ран у скла ду са епи
де ми о ло шким мера ма. Но, упр
кос све му томе, атмос фе ра је била 
пуна пози тив не енер ги је и добрих 
вибра ци ја. Прер сти жно при зна ње 
уру чи ла му је коле ги ни ца Све тла на 

Бој ко вић, са којом је играо у 
пред ста ви „Ђидо” Јан ка Весе
ли но ви ћа, у режи ји њихо вог 
зајед нич ког про фе со ра Миње 
Деди ћа. О овом веле мај сто
ру глу ме, у досто јан стве
ном, све чар ском тону, с пуно 
пошто ва ња, шар ма, топли не 

и духо ви тих доско чи ца, гово ри ли 
су управ ни ца Народ ног позо ри шта 
Ива на Вујић Kоминац, пред сед
ник Удру же ња драм ских умет ни
ка Срби је (УДУС) Воја Бра јо вић, 
глу ми ца Љиља на Дра гу ти но вић… 
и пред сед ни ца жири ја, Вида Огње
но вић која је, изме ђу оста лог, каза
ла да је Божо вић током доса да шње 
кари је ре „кроз неко ли ко хиља да 

изла за ка на сце ну и поја ва на плат ну 
и екра ни ма, оди грао две ста и нешто 
дивот ни ка, луда ка, шаљи ва ца, гра
бан ци ја ша, добро сти вих про ма ше
ни ка, сиро вих зли ко ва ца, зане се
ња ка, поли тич ких буздо ва на, бле са 
што гле да ју у небе са“...

Међу њима су, сва ка ко, Дани ло 
Живић (Више од игре), Нико ла Тесла 
(Нико ла Тесла), Зељо (Чудо неви ђе
но), Жор жо (Лепо та поро ка), Мак
сим (У име наро да), Гиле (Чару га), 
Сло бо (Лепа села лепо горе)...

Оства рио је број не, вео ма запа

же не уло ге и у позо ри шту; играо је 
на сце на ма свих бео град ских теа та
ра, а десет годи на  од 1. сеп тем бра 
1984. до 1. фебру а ра 1994. годи не, 
био је стал ни члан Народ ног позо
ри шта у Бео гра ду.

У том пери о ду, Божо вић је оди
грао неза бо рав не уло ге у пет пред
ста ва – Бела Кун („Kонфитеор“, 
Сло бо дан Шнај дер/Јанез Пипан), 
Зара ту стра („Тако је гово рио Зара
ту стра“, Фри дрих Ниче/ Нађа Јање
то вић), Апис („Апис“, Мио драг 
Илић/Дејан Мијач), Фер ди нанд 
(„Вој вот ки ња од Мал фи ја“,Џон  Веб
стер/ Ива на Вујић) и Јал мар Екдал 
(„Дивља пат ка“, Хен рик Ибсен/ 
Нико ла Јев тић). 

После две и по деце ни је, поно
во је, 2. фебру а ра 2019. годи не, заи
грао у наци о нал ном теа тру – у уло
зи Ахме да, јед ног од јуна ка дра ме 
„Хаса на ги ни ца” Љубо ми ра Симо
ви ћа, заме нио је  Пре дра га Ејду са, 
који је, неко ли ко месе ци рани је, пре
ми нуо.

Осим у „Хаса на ги ни ци”, у 
Народ ном позо ри шту игра и у пред
ста ва ма „Kалигула“ (Мере ја) и „Васа 
Желе зно ва и дру ги“ (Про хор Бори
со вич Хра пов).

М. Без бра ди ца

ПОР ТРЕТ: ПЕТАР БОЖО ВИЋ, ДОБИТ НИК „ДОБРИ ЧИ НОГ ПРСТЕ НА“

Величанствени
господинглумац

Даме и госпо до, пошто ва не вели ке умет ни це свих изво ђач ких умет но сти, пошто ва ни вели
ки умет ни ци свих изво ђач ких умет но сти, пошто ва ни фило зо фи сва ко днев ног живо та, 

пошто ва ни при ја те љи, а наро чи то пошто ва ни непри ја те љи за које веру је мо да ћете поста ти 
при ја те љи, макар пред крај дана шњег дана...

Бес крај на ми је част да у Народ ном позо ри шту које тра је 152. годи не, захва љу ју ћи Удру же њу 
драм ских умет ни ка и пре све га, захва љу ју ћи јед ној изу зет ној умет нич кој души, може мо рећи јед
ном чуд ном телу и души  Петру Божо ви ћу, данас има мо један бли став, диван, здрав дан у коме 
нема коро не. У ово ме дану нема коро не, у овом дану посто ји нешто што се зове та магич на перп
сек ти ва и рене сан сно сли кар ство Пје ра дела Фран че ске, бра та госпо ди на Петра Божо ви ћа, бра
та по томе што је успо ста вио поја ву људ ског тела у одно су на архи тек ту ру све та и на архи тек
ту ру васи о не. Под се ћам оне, који има ју вре ме на да погле да ју чуде сну сли ку „Биче ва ње Хри ста“, која 
гово ри о паду Кон ста ти но по ља. Виде ће те две гру пе људи, јед на гру па мир но раз го ва ра, а у дуби ни, 
тамо у кре та њу где се ствар ност и деша ва , тамо се деша ва биче ва ње Хри ста.

Госпо дин Петар Божо вић пред ста вља пра во умет нич ко тело, он се кре ће у свим прав ци ма, 
њего ве ноге се кре ћу брзи ном пти ца, њего ва мисао је вечи то у кре та њу. Он није само глу мац, он је 
лич но ја. Од сво јих првих дана детињ ства, па до данас, госпо дин Божо вић је истра жи вао пре све га 
оно што је нај те же – лич но ја. То лич но ја које је код њега вели чан стве но, нео че ки ва но, духо ви то, 
увек исти ни то, пра вед но, њего во мења ње жанр о ва гово ри само о њего вој вели кој духов ној сна зи и 
њего вој дубо кој вери у посто ја ње и место чове ка, али одре ђе но место чове ка у васе ље њу. Од госпо
ди на Божо ви ћа учи ла сам и учи ћу увек о томе како се воли, како се бива искрен, како се бива тачан 
и како се хода бес крај но путем напред.

Ја бих се захва ли ла госпо ди ну Петру Божо ви ћу на дана шњем дану. Он нас је узви сио, ово је један 
све ча ни дан у јед ном хра му, нај ста ри јем хра му гра да Бео гра да, хра му све три умет но сти – Дра ме, 
Опе ре и Бале та.

Госпо дин Божо вић  мора те обра тити пажњу као код вели ких холанд ских сли ка ра, на њего ве 
руке, на њего ве шаке  осим овог тела, које при па да зен буди зму и госпо ди ну Анто не ну Артоу, има 
руке које при па да ју нај не жни јим пија ни сти ма све та. Увек када смо ради ли, ја сам искљу чи во гле
да ла њего ве руке. Оне су сви ра ле кроз про сто ре и дава ле тон, хар мо ни ју коле га ма. Зна чи, овде се 
ради о јед ној изу зет ној поја ви.

Дубо ко се кла њам поја ви госпо ди на Петра Божо ви ћа, дубо ко се кла њам Удру же њу драм ских 
умет ни ка Срби је што је донео ова кву исправ ну, добру одлу ку и под се ти мо се како су опи са ли госпо
ди на Добри цу Милу ти но ви ћа, прстен који иде сада на руку госпо ди на Петра Божо ви ћа  вели чан
ствен, вели ки, јак, спо со бан, грми, оркан ски ветр о ви! А, ја бих дода ла и Пје ра дела Фран че ска и 
дале ка пер спек ти ва која нас учи о пози ци ји чове ка у васе ље на. 

СВЕТ СКИ ДАН ПОЗО РИ ШТА
27. MАРТ: ПОРУ КА ЕНГЛЕ СКЕ ГЛУ МИ ЦЕ 

ХЕЛЕН МИРЕН
 „Ово је било вео ма тешко вре
ме за живе насту пе и мно ги 
умет ни ци, тех ни ча ри и зана
тли је, мушкар ци и жене мучи
ли су се и бори ли у про фе си ји 
која је већ пре пу на неси гур но
сти. Можда их је баш та, увек 
при сут на неси гур ност учи ни ла 
спо соб ни ји ма да виспре но шћу 
и хра бро шћу пре жи ве ову пан

де ми ју. Нихо ва машта се већ пре то чи ла у инвен тив не, забав не и 
потре сне начи не кому ни ка ци је, нарав но вели ким делом захва љу
ју ћи интер не ту… Пре ле па позо ри шна кул ту ра живе ће све док нас 
буде овде. Кре а тив ни порив писа ца, дизај не ра, пле са ча, пева ча, 
глу ма ца, музи ча ра, реди те ља, ника да неће бити угу шен и у врло 
бли ској будућ но сти поно во ће про цве та ти новом енер ги јом и 
новим раз у ме ва њем све та који сви дели мо. Једва чекам!“

Р.П.Н. 

Кон церт соли ста и Орке стра Опе ре Народ ног позо ри шта „Per le 
don ne con amo re” (Жена ма, с љуба вљу), уочи 8. мар та  Међу

на род ног дана жена, одр жан je у неде љу 7. мар та на Вели кој сце ни. 
Нај по пу лар ни је напо ли тан ске, руске и шпан ске песме, под дири
гент ском упра вом Ђор ђа Павло ви ћа и у режи ји Ане Гри го ро вић, 
изво ди ли су Софи ја Пижу ри ца, Јан ко Сина ди но вић, Љуби ца Вра
неш, Алек сан дра Ста мен ко вић, Дејан Мак си мо вић, Јасми на Трум
бе таш Петро вић, Сања Kерк ез, Јадран ка Јова но вић, Иван Тома шев 
и Дра го љуб Бајић. Кон церт je отво рен чуве ним тан гом дан ског 
ком по зи то ра Јако ба Геј да „Jalo u sie“ у изво ђе њу кон церт мај сто ра 
Едит Маке дон ске. На бис је, уз уче шће свих соли ста и Орке стра 
Опе ре, изве де на позна та ита ли јан ска кан цо на Con te par ti ro.

Р.П.Н.

Позна ти срп ски 
позо ри шни, филм
ски и теле ви зиј ски 
глу мац Вла ста Вели
са вље вић пре ми нуо 

је у Бео гра ду 24. мар та у 95. годи ни, 
после више днев не бор бе са коро на 
виру сом. Виц ка сти умет ник ведр ог 
духа и диван, драг човек бла ге нара
ви, како су га опи си ва ле број не коле
ге, био је оми ље ни глу мац број них 
гене ра ци ја. Госпо дин Вели са вље вић 
био је при пад ник прве гене ра ци је 
сту де на та глу ме у Бео гра ду. Сара
ђи вао је са број ним позо ри шним, 

IN MEMO RI AM

ВластаВелисављевић
(1926-2021)
теле ви зиј ским и филм ским реди те
љи ма. На сце ни је про вео више од 
70 годи на, а за то вре ме оства рио је 
више од 350 уло га, играо у 45 дуго
ме тра жних фил мо ва, 61 теле ви зиј
ском фил му и 56 сери ја. Насту пао је 
у скоро свим београдским театрима, 
укљу чу ју ћи и Народ но позо ри ште 
у којем је неко ли ко годи на, с вели
ким успе хом, тума чио лик Симе о на 
Сав ског у “Сабир ном цен тру” Душа
на Kовачевића, у режи ји Божи да
ра Ђуро ви ћа. Послед њу пре ми је ру 
имао је 25. новем бра 2019. годи не 
на сце ни Мадле ни а ну ма у пред ста
ви “Нана”, по тек сту Еми ла Золе 
и у режи ји Ива не Вујић. Народ но 
позо ри ште у Бео гра ду са изу зет ним 
пошто ва њем ода је почаст драм ском 
умет ни ку Вла сти Вели са вље ви ћу. 
Веч на сла ва и хва ла.

Р.П.Н.
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Живе ла је за 
позо ри ште и за 
сво ју умет ност. 
Није то била 
ствар каквог 

све сног, стра те ги јом руко во ђе ног 
опре де ље ња, већ израз нај ин тим
ни јег наг ну ћа. Дакле, једи ни могу
ћи пут. У сво је позо ри ште, Народ но 
позо ри ште у Бео гра ду, коме ће оста
ти ода на до послед њег дана, сту пи ла 
је још као уче ни ца балет ске шко
ле, 1955. годи не, да би само чети ри 
годи не касни је била про мо ви са на у 
првог соли сту Бале та. 

Лиди јин играч ки пут нерас ки ди
во је пове зан са две ма вели ким коре
о граф ским фигу ра ма: Дими три јем 
Пар ли ћем и Вером Костић. Њихо ви 
ства ра лач ки путе ви били су међу соб
но усло вље ни, интен зив но емо тив но 
пре пле те ни, кре а тив но надо пу њу ју
ћи. Дими три ја Пар ли ћа сма тра ла је, 
без дво у мље ња, нај ва жни јом фигу
ром у цело куп ном свом про фе си
о нал ном живо ту, како у пери о ду 
актив не играч ке кари је ре, тако и у 
оном дру гом, коре о граф ском раз
до бљу, које је, нешто касни је, усле
ди ло. Кла сич не и нео кла сич не уло ге, 
непре ста но су се пре пли та ле, што за 

сва ког умет ни ка пред ста вља пра ву 
бла го дет и дра го це ну бра ну од оног 
коб ног осе ћа ња заси ће ња уста ље
ним играч ким фахом, које пре ти  да 

све начи ни рути ном. Уме ла је, гото
во исто вре ме но, да буде Бела и Црна 
лабу ди ца, Мир та у Жизе ли, Сва нил
да у Копе ли ји, Прин це за Ауро ра у 
Зача ра ној лепо ти ци, али и прко сна 
Девој ка у Чуде сном ман да ри ну, драм
ски потре сна Дарин ка у Дарин ки
ном дару или неу кро ти ва Кар мен. 
Сишав ши са сце не 1980. годи не, као 

оства ре на и дока за на балет ска умет
ни ца, Лиди ја ће се ода зва ти свом, 
годи на ма тиња ју ћем инте ре со ва њу 
и посве ти ти коре о граф ском раду. 
На Пар ли ће ву суге сти ју о којој, у том 
тре нут ку, Лиди ја ништа није зна ла, 
леген дар ни управ ник Вели мир Веца 
Лукић, пону дио јој да ода бе ре тему 
свог првог коре о граф ског оства ре
ња. Лиди ја је има ла спре ман одго вор: 
Бано вић Стра хи ња. Добив ши „ветар 
у леђа“, при мив ши пре сти жну награ
ду Југо сло вен ског балет ског бије на ла 
у Љубља ни за свој деби танстски коре
о граф ски рад 1981. годи не, Лиди ја је 
зако ра чи ла у свет кре а ци је, поста ју ћи 
ком пле тан аутор сво јих оства ре ња – 
осим коре о гра фи је, за сво је бале те је 
писа ла либре то и пот пи си ва ла режи
ју, а нерет ко била и аутор музич ких 
ком пи ла ци ја. Њен балет Сам сон и 
Дали ла дожи вео је три обно ве и био 
изве ден пре ко 50 пута, док се Дама 
с каме ли ја ма, уз мање пре ки де, на 
репер то а ру Народ ног позо ри шта у 
Бео гра ду одр жа ла пуне 24 годи не и 
била изве де на 85 пута.

Лиди ја је током чита вог свог 
коре о граф ског ства ра ла штва одва
жно и несе бич но отва ра ла вра та 
мно гим умет ни ци ма у пово ју. Јед но 

од њених ства ра лач ких прин ци па, 
које је увек дослед но спро во ди ла, а 
на чију важност јој је Пар лић, сво јим 
при ме ром, годи на ма скре тао пажњу, 
било је: хра бро про мо ви са ти мла де 
умет ни ке, пре по зна ти их и дати им 
шан су, без задр шке, вели ко ду шно, 
с пуним пове ре њем. Мно ги игра чи 
су вре ме ном поста ја ли „Лиди ји ни“. 
У мно гим игра чи ма је Лиди ја виде

У СУСРЕТ ИЗЛО ЖБИ О ЛИДИ ЈИ ПИЛИ ПЕН КО (1938-2020) У МУЗЕ ЈУ НАРОД НОГ ПОЗО РИ ШТА

Животпосвећенигри

Изло жба Миле не Јау
ко вић посве ће на 

чуве ној срп ској при ма
ба ле ри ни и коре о гра
фу Лиди ји Пили пен ко 
„Ства ра ла штво у два 
чина“, биће отво ре на 30. 
мар та у Музе ју Народ
ног позо ри шта, уко
ли ко у међу вре ме ну не 
дође до про ме на у вези 
са нај но ви јом епи де ми
о ло шком ситу а ци јом са 
коро на виру сом и одлу ка
ма Kризног шта ба.

	z Какви	 су	 ваши	 ути	сци	 након	
дво	ме	сеч	не	 рези	ден	ци	је	 у	
Народ	ном	позо	ри	шту	у	Бео	гра
ду	 као	 аси	стент	ки	ње	 реди	те	ља	
на	пред	ста	ви	Илу зије? 
Толи ко је мно го ства ри на мене 

оста ви ло сна жан ути сак да ми је 
тешко да иза бе рем. Кре а тив ни про
цес је био изу зет но заба ван и инспи
ра ти ван захва љу ју ћи томе како је 
реди тељ Нико ла Зави шић водио 
про бе као и сјај ним глум ци ма са 
који ма смо ради ли. Искре но сам 
инспи ри са на Нико ли ном одва жно
шћу – начи ном на који је ство рио 
про стор у коме може да се испро ба
ва и екс пе ри мен ти ше. Ништа није 
било пре ви ше, што луђе то боље, 

али је нека ко увек успе вао да се вра ти 
на сушти ну Кор не је вог дела. Тако ђе 
ме је инспи ри сао про цес ства ра ња 
сце но гра фи је и музи ка, и то како 
су див не ком по зи ци је Ање Ђор ђе
вић поста ле есен ци ја лан део дра ма
тур ги је пред ста ве. Нико ла је оку пио 
зади вљу ју ћи глу мач ки и кре а тив ни 
тим што ме је нагна ло да раз ми
шљам о томе коли ко се пред ста ва и 
кре а тив ни про цес заи ста сво де на то 
са ким иза бе реш да радиш. Осе ћам 
се изу зет но срећ но што сам доби ла 
при ли ку да будем део овог тима.

	z Коли	ко	 је	 важна	 међу	на	род	на	
раз	ме	на	за	ваш	рад	и	раз	вој?	
Сма трам да је при ли ка да радиш 

и про во диш вре ме у ино стран ству 
у дру га чи јој позо ри шној кул ту ри 
заи ста непро це њи ва. Одра сла сам у 
Мађар ској али сам про у ча ва ла позо
ри ште и ради ла у Вели кој Бри та ни ји 
која има пот пу но дру га чи ју позо ри
шну кул ту ру. Дошав ши у Бео град 
из Лон до на, била сам узбу ђе на што 
ћу посе ти ти Народ но позо ри ште 
јер сам желе ла да видим како позо
ри шта засно ва на на ансам блу раде. 
Овде посто ји и дру га чи ји поглед 
на при ступ драм ском делу, са више 
сло бо де реин тер пре та ци је, што осе
ћам мно го бли жим позо ри шту уз 
које сам одра сла у Будим пе шти. 
Нау чи ла сам мно го тога из начи на 
на који Нико ла ради, али сам под
јед на ко нау чи ла и из свих раз го во
ра које смо има ли након про ба, као 
и шета ју ћи нао ко ло и откри ва ју ћи 
град. Не могу довољ но да пре по ру
чим мла дим реди те љи ма, дра ма тур
зи ма и кре а тив ним рад ни ци ма да 
иско ри сте при ли ку уко ли ко се ука
же и да оду у ино стран ство како би 
раз ви ли сво ју кре а тив не прак су.

	z Шта	вам	је	рад	на	пред	ста	ви	на	
дру	гом	јези	ку	донео?	
Аси сти ра ју ћи на пред ста ви Илу

зије раз ми шља ла сам о томе како 

мла ди позо ри шни реди те љи тре ба 
да раде на бар јед ном позо ри шном 
про це су, а да не гово ре језик пред
ста ве. Како нисам могла да се осло
ним на раз у ме ва ње замр ше но сти 
тек ста, мора ла сам да се фоку си
рам искљу чи во на извед бу глу ма ца, 
њихо ве одно се и однос пре ма про
сто ру. Било је узбу дљи во осе ти ти 
на соп стве ној кожи коли ко је наша 
кому ни ка ци ја уства ри невер бал
на. Чак и у тре ну ци ма када је шала 
засно ва на на игри речи, сме ја ла сам 
се због реак ци је дру гих изво ђа ча. 
Има ла сам изу зет ну сре ћу да су сви у 
тиму пока за ли вели ку добро до шли
цу, при ча ју ћи на енгле ском јези ку, а 
Хри сти на (дра ма тург) и Раша (аси
стент реди те ља) би ми све увек вели
ко ду шно пре во ди ли. 

	z Као	мла	дом	позо	ри	шном	про
фе	си	о	нал	цу,	 шта	 вам	 се	 чини	
да	би	била	нај	бо	ља	подр	шка	од	
стра	не	 позо	ри	шних	 инсти	ту
ци	ја	и	орга	ни	за	ци	ја?	
Мислим да су сти пен ди је попут 

ове и пла ће не шеме и рези ден ци је 
које омо гу ћа ва ју мла дим про фе
си о нал ци ма да се при дру же позо
ри шту како би учи ли и ради ли, 
есен ци јал не како бисмо могли да 

САРАДЊА НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА У БЕОГРАДУ И ЕВРОПСКЕ ПОЗОРИШНЕ КОНВЕНЦИЈЕ (ETC)                               
РАЗГОВОР С ПОВОДОМ: ЈУЛИ ЈА ЛЕВАJ, УЧЕСНИК У ПРОГРАМУ УМЕТНИЧКЕ РЕЗИ ДЕН ЦИ ЈИ ЕТC

Непроцењиваприлика–раду
другачијојпозоришнојкултури

раз ви ја мо наше прак се и започ не
мо кари је ре. Тако ђе веру јем да би 
дава ње про сто ра и вре ме на мла ди
ма у инсти ту ци ја ма у који ма могу 
да екс пе ри мен ти шу и истра жу ју, 
резул ти ра ло хра бри јим и узбу дљи
ви јим пред ста ва ма.

	z Кажи	те	нам	на	чему	сада	ради	те	
и	који	су	ваши	пла	но	ви	и	наред
ни	кора	ци	у	вашој	кари	је	ри?	
Радим на узбу дљи вом новом 

про јек ту који је тре нут но у фази 
ради о ни ца са позо ри штем из Лон
до на ”3 hearts can vas”, а који ћемо 
поста ви ти и поде ли ти са публи
ком ове јесе ни. Надам се да ћу, 
како позо ри шта буду поче ла да се 
отва ра ју, пред у зе ти нове поду хва
те као реди тељ ка или аси стент ки
ња у Вели кој Бри та ни ји, али ме је 
иску ство у Бео гра ду под ста кло да 
потра жим више при ли ка на међу
на род ној сце ни, како код куће у 
Мађар ској, тако и у дру гим земља
ма. Тако ђе имам пла но ве за буду
ће сарад ње са умет ни ци ма које сам 
упо зна ла током борав ка у Бео гра ду, 
тако да ћу надам се уско ро поно во 
бити овде! 

Ана Kонстантиновић

* Јули ја Левај је уче сник у про гра
му Умет нич ке рези ден ци је Европ ске 
позо ри шне кон вен ци је (ЕТЦ) у окви
ру про гра ма ENGA GE који је суфи
нан си ран сред стви ма из про гра ма 
Кре а тив на Евро па Европ ске Уни је.

ла „оно нешто“ и за тим 
инстинк тив но пола зи ла. 
И рет ко се вара ла у про
це ни. У мно гим игра чи ма 
про на шла је стал не сарад
ни ке, вер не њеним коре
о граф ским про јек ти ма и 
сао бра зне њеним умет
нич ким визи ја ма.

Као при пад ник јед
ног дру га чи јег вре ме на, 
накло ње ни јег балет ском 
ства ра ла штву, послед
њих деце ни ја све теже се 
носи ла са нара ста ју ћом 
дегра да ци јом умет но сти 
којој је посве ти ла живот. 
Про тив уоче них неправ
ди, уста ја ла је гла сно, бор
бе но и одлуч но. Са сво јим 
импо зант ним играч ким 
и коре о граф ским опу
сом, сачи ње ним од пре ко 
40 оди гра них уло га и 16 

кре и ра них бале та, Лиди ја Пили пен
ко се увр сти ла у ред нај зна чај ни јих 
балет ских умет ни ца и нај про дук тив
ни јих коре о гра фа, зау зев ши истак ну
то место у исто ри ји Бале та Народ ног 
позо ри шта у Бео гра ду у коме је ства
ра ла пре ко 60 годи на. 

 Миле на Јау ко вић                                                                       
аутор изло жбе

Ства ра ла штво у два чина
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Првак Дра ме Народ
ног позо ри шта у 
Бео гра ду Борис 
Kомненић сахра
њен је 11. мар та у 

Але ји заслу жних гра ђа на на Новом 
гро бљу у Бео гра ду.

Од при зна тог срп ског и југо
сло вен ског глум ца, опро сти ли су се 
род би на, број не коле ге и при ја те љи.

Пре тога, у цркви Све тог Нико
ле одр жа но је опе ло, а у под не, на 
Вели кој сце ни Народ ног позо ри
шта, и коме мо ра тив ни скуп на 
којем су биле испо што ва не све епи
де ми о ло шке мере у циљу спре ча ва
ња шире ња коро на виру са.

Kомеморацију,  која је пре но
ше на ужи во путем стри мин га на 
YоуТу бе кана лу Народ ног позо ри
шта, водио је глу мац наци о нал ног 
теа тра Небој ша Kундачина који је 
позвао при сут не да мину том ћута
ња ода ју почаст при зна том драм
ском умет ни ку.

Потре сним речи ма, од њега се 
прва опро сти ла управ ни ца Ива
на Вујић Kоминац која је иста кла 
да је данас диван, сун чан дан, баш 
она кав какав и тре ба да буде, када 
на пут кре ће „млад, леп, плав, нео
би чан, изу зе тан, вео ма поштен, 
искрен, никад задо во љан, госпо дин 
глу мац, Борис Kомненић”.

„Упо зна ла сам га још на Факул
те ту драм ске умет но сти. При па дао 
је изу зет ној кла си, изу зет ног про
фе со ра, госпо ди на Пре дра га Бај
че ти ћа. Гле да ла сам у њега, као и 
оста ле коле ге, у чуду. Били су сјај ни 
глум ци, заин те ре со ва ни за сва ку 
врсту умет но сти, пра ти ла сам их 
по ход ни ца ма. Гле да ла сам Бори
са који је волео тиши ну јер је она 
исти на, зато што речи, негде, исти
ну при кри ва ју… Госпо дин глу мац 
Борис Kомненић је толи ко волео 
публи ку и коле ге. Волео је не само 
позо ри ште, него и све оста ле умет
но сти. Био је пун љуба ви, заин те ре
со ван, нео би чан, њего во лич но ја је 
било посеб но. Данас је диван дан, 

када на свој пут ка Еули син ским 
пољи ма кре ће бли ста ви госпо дин 
глу мац Борис Kомненић. Жели мо 
му сре ћу, све тлост... Тамо га чека
ју дра ге коле ге, госпо дин Ејдус, 
госпо дин Нико лић и мно ги див ни 
глум ци, глу ми це, умет ни ци... Шире 
руке. Нек му је сре ћан и лак пут”, 
пору чи ла је Ива на Вујић Kоминац.

Kомненићев коле га из ансам
бла Дра ме Народ ног позо ри шта 
Радо ван Миља нић оце нио је да је 
„Борис непо ре ци во био нај ду хо ви
ти ји човек међу глум ци ма на овим 
про сто ри ма”, док је филм ски реди
тељ Горан Мар ко вић нагла сио да је 
реч о јед ном од нај ду хо ви ти јих глу
ма ца које сам срео, а при том, био је 
и нео бич но скро ман и ника да није 
пра вио капи тал од сво јих глу мач
ких бра ву ра

Kњижевница и реди тељ ка 
Вида Огње но вић иста кла је да је 
Kомненић био глу мац про тив доса
де који је про жи вео живот врхун ске 
игре и истог таквог неми ра, бра
не ћи сво ју човеч ну вољу да глу ми 
очи ма и све шћу изван сва ког зла.

„Веро вао је да глу ма мора бити 
истрај но буђе ње усну лог чуда… 
Није под ле гао сла бо сти ма зана та. 
Зато ни у живо ту ни у глу ми није 
пра тио пре чи це. Нити је ружним 
речи ма за дру ге поку ша вао да скре
не пажњу на себе. Био је глу мац 
који није наме тао лик сво јим уло
га ма које је глу мио. Да осе ти дах 
њихо ве сла бо сти и пат ње. Kад год 
сам га позва ла, одго ва рао је “борим 
се, борим се и те како”. Заслу жио је 
да га воли мо нежно, као што је и он 
волео нас. Није награ ђи ван коли ко 
је тре бао сво јом игром и поја вом. 
Пре два дана осва ну ла је читу ља 
“Осве тли небо Боки”, при дру жу јем 
се тој див ној пору ци”, каза ла је Вида 
Огње но вић.

Реди тељ ка Циса на Муру сид
зе, нека да шња дирек тор ка Дра ме 
Народ ног позо ри шта, рекла је, са 
болом у гла су, да је Kомненић оти
шао изне на да, пре вре ме на и ука за

ла да је пред њим 
тек био вели ки 
репер то ар који је 
тре ба ло да оди гра 
„сјај но и надах ну
то, као што је увек 
играо сва ку уло гу, 
и малу и вели ку”.

Првак Дра ме 
Народ ног позо
ри шта Небој ша 
Дуга лић опро
стио се од свог 
кума чита ју ћи 
вео ма тешко 
напи са ни говор 
у којем је, изме ђу 
оста лог, навео да 
је Борис био „нај
не жни ји лир ски 
циник”.

„Можда ћут ња и речи нису 
ништа дру го до бол но пре жи вља

ва ње оних који насле ђу ју смрт 
при ја те ља, али бојим се да у овом 
тре нут ку нико не може да замук
не довољ но тихо, али ни да изу сти 
нешто што би зали чи ло на Бори са 
Kомненића и на то коли ко га воли
мо и коли ко нам зна чи. Питам се 
како гово ри ти и ћута ти о смр ти 
оно га који нас је цео живот учио 
како се уми ре од сме ха… Kуме 
мој дра ги, била је таква радост 
бити твој кум. Хоћу да веру јем да 
си се само одмет нуо или оти снуо, 
како би веро ват но волео да назо
веш свој одла зак. Тако сада небу и 
анђе ли ма зави дим на теби. Нека 
те моли тве наше пра те и нека ти је 
срећ но одре ди ште. У загр љај Хри
стов у радост при спео, а вишњи 
ти се Јеру са лим у веко ве радо вао”, 
рекао је Дуга лић.

Теле гра ме сау че шћа пово дом 
смр ти Бори са Kоменића упу ти ли 
су пред сед ник Репу бли ке Срби
је Алек сан дар Вучић, мини стар ка 
кул ту ре и инфор ми са ња Маја Гој
ко вић, глум ци Тана си је Узу но вић, 
Све тла на Бој ко вић, реди тељ Сло
бо дан Унков ски…

У окви ру коме мо ра ци је, која 
је завр ше на сна жним више ми
нут ним апла у зом, еми то ва ни 
су инсер ти из неких од позо ри

шних пред ста ва у који ма је Борис 
Kомненић играо у матич ном 
Народ ном позо ри шту.

У њего ву част, у вечер њем тер
ми ну од 21 час, на YоуТу бе кана лу 
Народ ног позо ри шта, стри мин
гом је еми то ва на Нуши ће ва коме
ди ја „Народ ни посла ник“ у којој је 
Kомненић тума чио глав ног јуна ка 
Јевре ма Про ки ћа.

Борис Kомненић је пре ми нуо 
6. мар та у 64. годи ни у Бео гра ду. 

Рођен је у Пули 29. мар та 1957. 
годи не.

Гим на зи ју је завр шио у Бео
гра ду, а глу му је дипло ми рао на 
Факул те ту драм ских умет но сти у 
кла си про фе со ра Пре дра га Бај че
ти ћа. 

Био је изра жај но разно вр стан 
глу мац, ника ко само фахов ски, 
који је под јед на ко убе дљи во и 
ефект но тума чио драм ске, карак

тер не и комич не уло ге. 
На сце ни Народ ног позо ри

шта деби то вао је 23. окто бра 1981. 
годи не, као сло бод ни умет ник, 
уло гом Грка у пред ста ви „Афе
ра Љиљак“, по тек сту Алек сан дра 
Попо ви ћа и у режи ји Вла ди ми ра 
Алек си ћа. 

У том ста ту су, наред не три 
годи не, играо је у наци о нал ном 
теа тру и у кома ди ма „Лењин, Ста
љин, Троц ки” (Алек сеј Kолесов), 
„Мемо ран дум” (Иво Kалоус), 
„Све ти ђаво Рас пу ћин” (Јусу
пов), „Мефи сто” (Ханс Миклас), 
„Kртичњак” (Јелен), „Kад су цве
та ле тикве” (Сто ле Апаш).

Стал ни члан ансам бла Дра ме 
Народ ног позо ри шта постао је 1. 
сеп тем бра 1984. годи не.

Током бога те и успе шне кари
је ре оди грао је на сце ни матич ног 
теа тра вео ма запа же не уло ге и у 
пред ста ва ма „На дну“ (Сатин), 
„Kако засме ја ти госпо да ра” 
(Дими три је Црно бо рац, Kузман), 
„Kонак” (Kраљ Алек сан дар Обре
но вић), „Мефи сто” (Ханс Миклас 
), „Анфи са” (Фјо дор Ива но вич 
Kостомаров), „Вој вот ки ња од 
Мал фи ја” (Kардинал), „Дивља 
пат ка” (Релинг), „Маска” (Барон 
Шалер), „Живот је сан” (Астол

фо), „Сан лет ње ноћи”, (Обе рон) 
„Путу ју ће позо ри ште Шопа
ло вић” (Васи ли је Шопа ло вић), 
„Госпо ђа мини стар ка” (Др Нин
ко вић), „Уобра же ни боле сник” 
(Арган), „Лажа и пара ла жа” (Мар
ко Вујић), „Држав ни слу жбе ни ци” 
(Дезмонд Мор тон), „Зли дуси“ 
(Вер хо вен ски Сте пан)...

Послед њи пре ми јер ни наступ 
у Народ ном позо ри шту имао је 
31. маја 2014. годи не у Нуши ће вој 
коме ди ји „Народ ни посла ник“ у 
којој је вео ма убе дљи во тума чио 
глав ног јуна ка Јевре ма Про ки ћа. 
За ту уло гу, на Фести ва лу „Буци
ни дани“ 2015. годи не добио је 
„Злат но зрно“ за нај бо ље глу мач
ко оства ре ње. 

Kао госту ју ћи глу мац, с вели
ким успе хом насту пао је на сце
на ма Ате љеа 212, Бео град ског 
драм ског позо ри шта, Опе ре и 
Теа тра Мадле ни а нум, Битеф теа
тра, Позо ри шта „Бошко Буха”, 
Зве зда ра теа тра, Југо сло вен ског 
драм ског позо ри шта, Kулт теа тра, 
Срп ског народ ног позо ри шта и 
Позо ри шта мла дих у Новом Саду. 

Рафи ни ра ним сред стви ма глу
мач ког мај сто ра пру жао је осо бен 
и сасвим аутен ти чан допри нос и у 
тума че њу број них лико ва на фил
му и теле ви зи ји од којих је сва ка

ко нај по зна ти ји Алек сан дар Саша 
Попа дић из „Бољег живо та”.

Публи ка ће га пам ти ти по 
вео ма упе ча тљи вим уло га ма и 
у сери ја ма „Сиви дом“, „Горе 
доле”, „Лифт”, „Лиси це”, „Вра
ти ће се роде”, „Мон те ви део, Бог 
те видео!”, „Син ђе ли ћи”, „Пет”, 
„Жиго са ни у реке ту”, као и фил
мо ви ма „Тај ван ска кана ста”, „Т.Т. 
Син дром“, „Сјај у очи ма“, „Kад 
пора стем бићу Kенгур“, „Седам и 
по“, „Читу ља за Еско ба ра“, „Фал
си фи ка тор“...

Овен чан је мно го број ним 
при зна њи ма матич ног теа тра, 
а награ ђи ван је и на филм ским 
и позо ри шним фести ва ли ма 
широм земље.

У њего вој бога тој колек ци ји, 
изме ђу оста лих, нала зе се и Награ да 
„Раша Пла о вић”, као и Награ да Гра
да Бео гра да за позо ри шно ства ра
ла штво које је добио за мае страл но 
оди гра ну уло гу Дезмон да Мор то на 
у пред ста ви „Држав ни слу жбе ни ци”.

Р.П.Н.

IN MEMO RI AM: ПРВАК ДРА МЕ НАРОД НОГ ПОЗО РИ ШТА У БЕО ГРА ДУ БОРИС KОМНЕНИЋ (1957-2021)

Нежнипринцглумекојијеволеотишину

IN MEMORIAM

У мар ту су нас зау век 
напу сти ли и соли ста 

Опе ре у пен зи ји, бари тон 
Мио драг Матић (1955) и 
шефи ца мушке кро јач ни
це у пен зи ји Јела Бошко вић 
(1965). Почи вај те у миру.  
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Вео ма сам се обра до
ва ла што сам један 
од добит ни ка Вуко ве 
награ де за 2020, годи ну 
коју бисмо сви нека ко 

да забо ра ви мо. Али, у тој годи ни је 
иза шла моја моно гра фи ја „Кул тур
на дипло ма ти ја у слу жби Срби је”, 
наста ла од мог док тор ског рада, као 
резул тат десе то го ди шњег науч ног 
истра жи ва ња, али и три де се то го
ди шње умет нич ке прак се. Веру јем 
да је ова награ да која се доде љу 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” сти гла за синер ги ју 
мог науч ног и умет нич ког рада. 

Ова ко у интер вјуу за „Позо ри
шне нови не“ о сво јим првим ути
сци ма после уру че ња Вуко ве награ
де, гово ри више стру ко тален то ва на 
умет ни ца и дуго го ди шња чла ни ца 
ансам бла Дра ме Народ ног позо
ри шта у Бео гра ду, глу ми ца Вје ра 
Мујо вић. 

	z Током	 доса	да	шње	 кари	је	ре	
осво	ји	ли	 сте	 мно	га	 при	зна
ња,	изме	ђу	оста	лих,	и	Награ	ду	
„Мата	 Мило	ше	вић”,	 Злат	ног	
вите	за	у	Москви	за	уло	гу	Агла
је	у	пред	ста	ви	„Иди	от”,	Награ
ду	 за	 нај	бо	ље	 глу	мач	ко	 оства
ре	ње	за	уло	гу	Соњеч	ке	на	XXIV	
фести	ва	лу	руске	кла	си	ке,	прву	
награ	ду	 на	 Фести	ва	лу	 моно
дра	ме	 Зва	иг	зне	 у	 Риги	 (Лето
ни	ја)…	
Награ ди се прво обра ду јем, али 

сма трам да су оне повод за пре и
спи ти ва ње и нове иза зо ве. Иста кла 
бих Награ ду „Мата Мило ше вић“, 

која се доде љу је нај бо љем сту ден ту 
глу ме.

	z Јед	ном	 при	ли	ком	 сте	 изја	ви
ли,	 пара	фра	зи	ра	ћу,	 да	 је	 глу
ма	 при	ви	ле	го	ва	но	 зани	ма	ње	
јер	 има	те	 могућ	ност	 да	 гра	де
ћи	уло	ге	које	су	вам	пове	ре	не,	
„копа	те”	 по	 туђим	 живо	ти	ма	
које	 су	 напи	са	ли	 неки	 фан	та
стич	ни	 писци,	 или	 живо	ти	ма	
лико	ва	 који	 су	 ствар	но	 посто
ја	ли.	Kоје	јуна	ки	ње	су	нај	ви	ше	
одго	ва	ра	ле	 вашем	 глу	мач	ком	
сен	зи	би	ли	те	ту?
Лоли та Вла ди ми ра Набо ко ва, 

као иза зов и уче ње све му што ја 
нисам; Могли из Киплин го ве Књи ге 
о џун гли, као вечи то пита ње иден ти
те та, пита ња да ли је човек одра стао 
међу вуко ви ма човек или вук и да 
ли је боље живе ти међу вуко ви ма 
него међу људи ма; Мари ја Лебјат
ки на, јуро ди ва Хром ка из Злих духа 
Досто јев ског; Мејбл Гру јић, која 
нас учи добро ти; Коко Шанел, која 
је жена ма дала илу зи ју која се зове 
сло бо да.

Сре	ди	ном	сеп	тем	бра	ове	годи
не	навр	ши	ће	се	тач	но	две	деце	ни
је	 отка	ко	 сте	 поста	ли	 стал	ни	 члан	
ансам	бла	 Дра	ме	 Народ	ног	 позо
ри	шта...	

Нажа лост, сво је глав не посло
ве и успе хе током ове две деце ни је 
дожи ве ла сам ван Народ ног позо
ри шта. Веру јем да ће се окол но сти 
про ме ни ти и да ћу заи гра ти уло ге 
које су по мојој мери. У Народ ном 
позо ри шту је мој деда Бата Ман дић 
радио пола века као мај стор све тла, 
од када је Нушић био управ ник. 
Зато је Народ но за мене више од 
теа тра.

	z Осим	 за	 глу	му,	 пока	за	ли	 сте	
да	 има	те	тален	та	 и	зна	ња	и	за	
књи	жев	ност,	 пре	во	ди	ла	штво,	
музи	ку,	 науч	но	и	стра	жи	вач	ки	
рад…	 Јесе	нас	 сте	 одбра	ни	ли	 и	
док	тор	ску	дисер	та	ци	ју	на	тему	
„Kултурна	 дипло	ма	ти	ја	 као	
чини	лац	про	ме	не	ими	џа	Репу
бли	ке	 Срби	је	 у	 све	ту”.	 Зашто	
сте	иза	бра	ли	баш	ту	тему?
Као умет ник, а нека да и орга ни

за тор кул тур них акци ја, госто ва ла 
сам и насту па ла у ино стран ству – и 
за наше људе у расе ја њу, и за стран
це. Са нашом публи ком дели ла сам 
јед не теме, а са стран ци ма дру ге. 
Зајед нич ка је била забри ну тост за 
моју земљу, за рат на дога ђа ња, за 
стра да ња. Али, зајед нич ка је била 

и лепо та умет
нич ког дожи
вља ја и достиг
ну ћа, потре ба 
за кул ту ром и 
лепо том. Мур
манск, север ни 
полар ни круг, 
фести вал Полар
на зве зда, Киев, 
Сузир ја, Москва, 
Тјуз, Хано вер, 
Мин хен, Гастајг, 
Јере ван, Арм
мо но, Москва, 
Лоб ња, Фести
вал руске кла си
ке, Злат ни витез, 
Париз, Кул
тур ни цен тар, 
Рига, Зва иг зне, 
Лон дон, Бер ген, 
Осло, Лин че
пинг, Гете борг, 
Беч, Салц бург, 

Бра у нау, Кана да, Торон то, Мон
тре ал, Будим пе шта, Теке ли а нум, 
Грч ка, Ати на, Крф, Видо, Гру зи ја, 
Куба, Мон го ли ја, Све та Муза... То 
су места којих се сећам, у који ма 
сам бора ви ла сво јим глу мач ким 
послом. Доби ла сам пет на е стак 
награ да. Мно го дожи вља ја оста је 
за веч ност, у мени. Мно га иску ства, 
тако ђе. Али, има ла сам потре бу да 
сво ја сазна ња и иску ства фор му
ли шем, систе ма ти зу јем, уре дим и 
уоп штим, да бих дошла до пре по
ру ка за себе и дру ге – коле ге, инсти
ту ци је, сво ју домо ви ну. Мој рад 
резул тат је десе то го ди шњег истра
жи ва ња и три де се то го ди шње умет
нич ке прак се. 

	z У	 којој	 мери	 кул	ту	ра	 и	 умет
ност	има	ју	моћ	да	мења	ју	сли
ку	 о	 ружним	 и	 уоп	ште	ним	
пред	ра	су	да	ма	 о	 нашој	 земљи	
који	ма	смо,	наро	чи	то	на	Запа
ду,	ско	ро	кон	стант	но	изло	же
ни	већ	три	деце	ни	је,	од	почет
ка	рас	па	да	бив	ше	СФРЈ?
Где год да сам госто ва ла, сни

ма ла, уче ство ва ла на фести ва ли
ма  ника да нисам има ла нијед
но непри јат но иску ство, па ни са 
умет ни ци ма из зема ља са који ма 
има мо посло вич но лоше поли
тич ке одно се. Дакле, кул ту ра и 
умет ност гово ре леп шим јези ком, 
јези ком који боље раз у ме и раз ли
ке, или који поти ре раз ли ке. Зато 
су кул ту ра и умет ност мосто ви 
мира и раз у ме ва ња. Умет нич ки 
чин под сти че емо ци је, а емо тив
ни набој се пам ти, ути че на несве
сно у нама. Тако наша умет ност, 
наше песме, наше сли ке, наш дух, 
карак тер и мен та ли тет над ја ча ва ју 
нега тив не сли ке о нама кре и ра
не неко ли ко послед њих деце ни ја. 
Педе се тих годи на ХХ века, у СФРЈ, 
посто ја ла је свест о зна ча ју кул ту
ре за имиџ земље, о импе ра ти ву 
кул тур не дипло ма ти је  пред ста
вља ња кул ту ре у међу на род ним 
окви ри ма. Тих годи на наста ли су 
Битеф, Фест, Бемус... Иако су то 
били фести ва ли у мати ци, има ли 
су сна жну дипло мат ску миси ју. 
Кул ту ра је за Грч ку тешка инду
стри ја, рекла је дав но про сла вље
на глу ми ца и мини стар кул ту ре 
Грч ке, Мели на Мер ку ри. Сигур на 
сам да ово важи и за Срби ју данас. 
Кул ту ром и умет но шћу може мо 
да мења мо сли ку о Срби ји.  

Мико јан Без бра ди ца

ИНТЕР ВЈУ: ГЛУ МИ ЦА НАРОД НОГ ПОЗО РИ ШТА У БЕО ГРА ДУ ВЈЕ РА МУЈО ВИЋ, ДОБИТНИЦА ВУКОВЕ НАГРАДЕ 

Култураиуметностсумостовимира

Пре ми јер но јав
но чита ње дра ме 
„HYPE”, у коа у
тор ству Иво не 
Ригер и Нема ње 

Нов ко ви ћа, одр жа но је 
3. мар та на Сце ни „Раша 
Пла о вић”.

У поде ли су били Сло
бо дан Бештић (Отац), 
Дани је ла Угре но вић 
(Мај ка), Хаџи Ненад 
Мари чић (Алфа), Вања 
Ејдус (Сара), Бојан Кри
во ка пић (Никон а.к.а. 
Ниткофф), Боја на Ђура
шко вић (Сте ла а.к.а. 
Сен ка 1) и Зора на Бећић 
(Луна а.к.а. Сен ка 2).

Комад „HYPE” обра
ђу је свет диги тал не и арти фи
ци јел не будућ но сти, одр жа ван и 

кон тро ли сан од стра не ели ти стич
ких поро ди ца скри ве них дубо ко у 
утро би земље. Осу ђе ни на зајед
нич ки живот, они пер пе ту и ра
ју кул ту ру наси ља која меље све 

циви ли за циј ске теко ви не, и реци
кли ра их у нову ствар ност умре же

ну кроз све при сут но око каме ре.
Сукоб гене ра ци ја у коме стра

да жен ска дру гост, мани фе сту је се 
као екс пло зи ја раз ли чи тих језич
ких реги ста ра, који од поет ског, 

пре ко ака дем ског, коло кви јал ног, 
про па ганд ног, па све до кор по ра

циј ског и јези ка инфор ма ци о них 
тех но ло ги ја, зида ју кули се поро
дич не бру тал но сти.

Иво на Ригер, дипло ми ра ла 
је позо ри шну и радио режи ју на 
Факул те ту драм ских умет но сти у 
Бео гра ду а маги стри ра ла Per for
ming arts у Хам бур гу. Поље њене 
прак се, осим позо ри шта и ради ја, 
обу хва та ју савре ме ни плес и пер
фор манс.

Нема ња Нов ко вић, маги стри
рао је Немач ки језик и књи жев
ност на Fre ie UniversitĐt у Бер ли ну. 
Пише пое зи ју, про зу, позо ри шне 
кома де и колум ни ста је за неко ли
ко швај цар ских часо пи са. Дра ма 
HYPE је дру ги текст на коме Ригер 
и Нов ко вић сара ђу ју као коа у то ри 
и који исто вре ме но пишу на оба 
јези ка, немач ком и срп ском.

Р.П.Н. 

НАРОД НО ПОЗО РИ ШТЕ САРА ЂУ ЈЕ СА МЛА ДИМ ПИСЦИ МА И РЕДИ ТЕ ЉИ МА

Одржанојавночитањедраме„HYPE“

Пре нос јав ног чита ња, 
из пер спек ти ве глум

ца, публи ка је могла да пра
ти ужи во на Инста грам 
и Феј сбук про фи лу Народ
ног позо ри шта у Бео гра ду, 
а при јем је био изу зе тан.  
Број ни комен та ри оду
ше вље них гле да ла ца нису 
сти за ли само из Срби је и 
Бео гра да, него и из реги о на, 
Евро пе и све та. „Шта ти је 
тех ни ка. Будућ ност гле да у 
про шлост. Седим у Аустра
ли ји, а слу шам пред ста ву у 
Бео гра ду. Бра во“ – напи са ла 
је у комен та ру, на Феј сбук 
про фи лу Народ ног позо ри
шта, гле да тељ ка која се 
пред ста ви ла као Ада Мис.
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с е з о н а
2016/17. АПРИЛ 2021.                                             СЕЗОНА 2020/21.

  ВЕЛИКА СЦЕНА                                                                                                            СЦЕНА „РАША ПЛАОВИЋ“

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

МУЗЕЈ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА
Изложба посвећена Лидији Пилипенко
„Стваралаштво у два чина“, аутора Милене Јауковић

АПР АПРГАЛА ВЕЧЕ БАЛЕТА 
НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА

СУ Б . 

03. 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

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

Н Е Д . 

04. од 19.00
до 21.00

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

БАЛКАНСКИ ШПИЈУН
драма Душана Ковачевића

Ч Е Т. 

15. од 18.30
до 20.30 ОРЛАНДО  II

по роману Вирџиније Вулф, у драматизацији Тање 
Шљивар, уз сарадњу Горана Ферчеца

У ТО . 

20. од 18.30
до 21.00

ИЗБИРАЧИЦА
комедија Косте Трифковића

СУ Б . 

10. од 18.30
до 20.30

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

П О Н . 

12. од 18.30
до 21.00

ТРАВИЈАТА
оперa Ђузепа Вердија

Ч Е Т. 

22. од 18.30
до 20.30

ЦАРСТВО МРАКА
драма Лава Николајевича Толстоја

С Р Е . 

07. од 18.30
до 20.30

РОМИ КОЈИ СУ УЧИНИЛИ СВЕТ 
БОЉИМ МЕСТОМ 
свечана академија поводом Међународног дана 
рома у организацији удружења „Ромаг“

Ч Е Т. 

08. од 19.00
до 21.00

БРАС АНСАМБЛ
оперска и концертна музика у извођењу чланова 
оркестра хора и солиста Опере 
Народног позоришта

СУ Б . 

17. од 19.00
до 21.00

МАЛИ БРАЧНИ ЗЛОЧИНИ 
драма Ерика Емануела Шмита

Н Е Д . 

25. од 18.30
до 21.00

ПРОГРАМ - МЛАДИ КОРЕГРАФИ
СЕДАМ СМРТНИХ ГРЕХОВА 
кореограф Игор Пастор

У ТО . 

13. од 19.00
до 20.00 СУ Б . 

17. од 18.30
до 21.00

МИКЕЛАНЂЕЛО / ПРЕМИЈЕРА
балет у кореографији и режији Мариа Радачовског
(гост из Чешке) 

С Р Е . 

28. од 19.00
до 21.00

ПРОГРАМ - МЛАДИ КОРЕОГРАФИ
МАМАЦ
кореограф Сања Нинковић

У ТО . 

06. од 19.00
до 20.00

У ТО . 

06. од 18.30
до 21.00

НЕЧИСТА КРВ 
драма Борисава Станковића / Маје Тодоровић

П Е Т. 

16. од 18.30
до 20.30

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

П Е Т. 

23. од 18.30
до 20.00

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

У ТО . 

13. од 18.30
до 21.00

БЕЛА КАФА
комедија Александра Поповића

СУ Б . 

24. од 18.30
до 20.30

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

Ч Е Т. 

08. од 19.00
до 21.00

Н Е Д . 

11. од 18.30
до 21.00

БАЛКАНСКИ ШПИЈУН
драма Душана Ковачевића

Н Е Д . 

18. од 18.30
до 20.30

ВАЖНО ЈЕ ЗВАТИ СЕ ЕРНЕСТ 
комедија Оскара Вајлда

С Р Е . 

28. од 18.30
до 21.00

БАЛКАНСКИ ШПИЈУН / 50-та представа
драма Душана Ковачевића

С Р Е . 

14. од 18.30
до 20.30 ОРЛАНДО  I

по роману Вирџиније Вулф, у драматизацији Тање 
Шљивар, уз сарадњу Горана Ферчеца

П О Н . 

19. од 18.30
до 21.00

МИКЕЛАНЂЕЛО
балет у кореографији и режији Мариа Радачовског
(гост из Чешке) 

Ч Е Т. 

29. од 19.00
до 21.00

П Е Т. 

09. од 18.30
до 21.00

ГОСТУЈЕ ФАКУЛТЕТ МУЗИЧКЕ 
УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ
СЛУЖАВКА ГОСПОДАРИЦА 
опера Ђ. Б. Перголезија

СУ Б . 

24. од 19.00
до 21.00

НАРОДНО ПОЗОРИШТА И 
ФРАНКОФОНИЈА
јавно читање француских савремених писаца
„ХимеН“ аутора Луси Депо

С Р Е . 

21. од 19.00
до 21.00

ГОСТУЈЕ ФАКУЛТЕТ ДРАМСКИХ 
УМЕТНОСТИ
МАЛО БЛАГО, Елејн Марфи
дипломски испит Невене Мијатовић

Ч Е Т. 

22. од 19.00
до 21.00

ГОСТУЈЕ ФАКУЛТЕТ САВРЕМЕНЕ 
УМЕТНОСТИ
МОНОЛОГОМ КРОЗ ДРАМСКУ 
ЛИТЕРАТУРУ, играју студенти I године мастера 
глуме у класи проф. Виде Огњеновић

„V’ISSI D’ARTE...“
(ЖИВЕХ ОД УМЕТНОСТИ)
концерт у извођењу солиста, хора и оркестра 
Опере Народног позоришта

Н Е Д . 

11.
од 19.00
до 21.00

МЛАДИ У ОПЕРИ - МАТИНЕ
сцене из опера у извођењу полазника оперског 
студија „Борислав Поповић“

од 12.00
до 13.00

ИЛУЗИЈЕ (ИЛУЗИЈÆ)
комедија Пјера Корнеја

ИЛУЗИЈЕ (ИЛУЗИЈÆ)
комедија Пјера Корнеја

ИЛУЗИЈЕ (ИЛУЗИЈÆ)
комедија Пјера Корнеја


