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ИЗДАЈЕ НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ У БЕОГРАДУ

Упр кос
све му,

удах ни мо 
умет ност!

Оста ни мо 
 зајед но

ИнтригантниОрландоодушевиопублику

Две пре ми је ре пред
ста ве „Орлан до“, 
пре ма рома ну Вир
џи ни је Вулф, у дра
ма ти за ци ји Тање 

Шљи вар и са допи са ним тек стом 
Гора на Фер че ца, у режи ји Боја на 
Ђор ђе ва, изве де не су с вели ким 
успе хом 1. и 2. апри ла на Сце ни 
„Раша Пла о вић“.

У овој вео ма узбу дљи вој пред
ста ви, која је фоку си ра на на истра
жи ва ње људ ског иден ти те та и рода 
као само јед ног од аспе ка та лич
но сти, наслов ну уло гу прве вече ри 
тума чио је Дра ган Секу лић, а дан 
касни је  Ива Мила но вић.

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.

Ово је 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.

„Орлан до” је 
познат као нај ду
же љубав но писмо 
на све ту, упу ће но 
Вити Саквил Вест, 
ари сто крат ки њи 
и песни ки њи која 
је послу жи ла Вир
џи ни ји Вулф за 
обли ко ва ње чуде
сног херо ја који 
живи зау век млад, 
након 200 годи на 
поста је херо и на и након још три 
века успе ва да обја ви сво ју пое
му „Храст”, и то, поме ну те, 1928. 
годи не, када је обја вљен роман 
Вул фо ве, док Фер че цов текст про
ду жа ва при чу до наших дана.

Дра ма ти за ци ја овог интри
гант ног рома на, која доно си на 
сце ну рас ко шну ело квен ци ју Вир
џи ни је Вулф, њену ком би на ци ју 
енгле ске духо ви то сти, тока све сти 
и суп тил не дру штве не кри ти ке, 
састо ји се из поку ша ја лико ва из 

раз ли чи тих дру штве них миљеа 
и под не бља, које Орлан до сре ће 
током путе ше стви ја и који су на 
овај или онај начин заљу бље ни у 
њега/њу да га/је опи шу.

У допи са ном епи ло гу и Орлан
до доби ја свој глас.

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), 
неки од њих са 
по више уло га, из 
раз ли чи тих дру
штве них миљеа 
и под не бља које 
Орлан до сре ће 

током свог путе ше стви ја, и који су 
заљу бље ни у њега/њу.

Атмос фе ра у гле да ли шту, 
била је ско ро иден тич на обе вече
ри  публи ка је, на кра ју пред ста
ве, награ ди ла ком пле тан ансамбл 
више ми нут ним сна жним апла у
зом и узви ци ма „бра во“.

„Орлан до” се изво ди за огра
ни чен број гле да ла ца, у скла ду 
са нај но ви јим епи де ми о ло шким 
мера ма.

Р.П.Н. 

ДВЕ ПРЕ МИ ЈЕ РЕ ПРЕД СТА ВЕ „ОРЛАН ДО“, ПРЕ МА РОМА НУ ВИР ЏИ НИ ЈЕ ВУЛФ, У РЕЖИ ЈИ
БОЈА НА ЂОР ЂЕ ВА, С ДРА ГА НОМ СЕКУ ЛИ ЋЕМ И ИВОМ МИЛА НО ВИЋ У НАСЛОВ НОЈ УЛО ЗИ,

ИЗВЕ ДЕ НЕ С ВЕЛИ КИМ УСПЕ ХОМ НА СЦЕ НИ „РАША ПЛА О ВИЋ“
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Марио Рада чов
ски, при зна ти 
европ ски коре
о граф и нека
да шњи соли ста 

чуве не Кили ја но ве балет ске ком па
ни је NDT, у Народ ном позо ри шту 
поста вља балет Микеланђело. У тре
нут ку када су позо ри шта широм 
Евро пе затво ре на, а умет ни ци ма 
оне мо гу ће но да ства ра ју, наци о
нал ни теа тар је, у заи ста тешким 
окол но сти ма, уго стио умет ни ка 
из ино стран ства који, уз изу зет
но вред не и надах ну те балет ске 
умет ни ке Народ ног позо ри шта 
успе шно при во ди кра ју свој коре
о граф ски поду хват. Пре ми је ра је 
пла ни ра на на Вели кој сце ни, 16. 
маја 2021. годи не. Поред Рада чов
ског, у аутор ском тиму су Марек 
Холи, сце но граф и дизај нер све
тла и кости мо граф ки ња Ката ри
на Грчић Нико лић. Репе ти тор је 
Паша Мусић. У пред ста ви насту па
ју соли сти и ансамбл Бале та Народ
ног позо ри шта.

	z Један	од	нај	зна	чај	ни	јих	умет
ни	ка	 свих	 вре	ме	на,	 пред
став	ник	 раз	до	бља	 висо	ке	
рене	сан	се,	 Мике	лан	ђе	ло	 Буо
на	ро	ти	 цен	трал	на	 је	 фигу	ра	
ваше	пред	ста	ве.	Зашто	сте	се	
одлу	чи	ли	 да	 упра	во	 он	 буде	
тема	 вашег	 ства	ра	лач	ког	
поду	хва	та?

Још за вре ме шко ло ва ња у 
Пра гу, желео сам да сво је мастер 
сту ди је окон чам делом о Мике
лан ђе лу. Тако ђе, неко ли ко пута 
сам посе тио Ита ли ју, где сам имао 
при ли ку да видим  њего ва дела у 
Риму и Фирен ци. Што сам више 
откри вао о њему, чини ло ми се 
да све мање знам. То је био вео
ма чудан осе ћај.  Мике лан ђе ло во 
ства ра ла штво при па да пери о ду 
касне рене сан се, али он за мене 
пред ста вља сим бол понов ног 
рађа ња  кул ту ре и умет но сти. 
Чини ми се да у дана шњем дру
штву не схва та мо коли ко је кул ту
ра важна. Чак и у овом нео бич ном 
тре нут ку у којем се нала зи чита ва 
пла не та, кул тур ни живот је нај
ви ше угро жен, а људи свој фокус 
усме ра ва ју на неке дру ге, наиз глед 
важни је садр жа је. Мике лан ђе ло је 
био сре ћан због дара који му је 
дат и захва љу ју ћи коме је успео да 
ство ри умет нич ка дела који ма се 
чове чан ство диви већ веко ви ма. 
Избо ром Мике лан ђе ла и њего
вог ства ра ла штва као основ не 
теме, желео сам да ука жем на зна
чај ства ра ла штва и на чиње ни цу 
коли ко је важно оста ви ти нешто 
иза себе. Тако ђе, инспи ри са ла ме 
је и њего ва уса мље ност. Поред 
гран ди о зних Мике лан ђе ло вих 
дела, попут Давида или Сик стин
ске капе ле, он је био само људ ско 
биће. Тај уса мље нич ки живот 

изне дрио је нешто чему се диви мо 
и данас. Моја пред ста ва ће све оне 
људе који не позна ју Мике лан ђе
ло во ства ра ла штво при бли жи ти 
њего вој гени јал но сти, а позна ва
о це и пошто ва о це  под се ти ти на 
његов изван редан тале нат, али и 
обја сни ти чиме је био инспи ри
сан док је ства рао. 

	z Мике	лан	ђе	ло	 је	 про	фе	си
о	нал	но	 био	 испу	њен,	 али	
његов	 при	ват	ни	 живот	 није	
био	баш	нај	срећ	ни	ји,	коли	ко	
нам	 гово	ре	 пода	ци	 које	 про
на	ла	зи	мо	 у	 запи	си	ма	 о	 вели
ком	 умет	ни	ку.	 Да	 ли	 мисли
те	 да	 је	 потра	га	 за	 таквом	
врстом	 сре	ће	 или	 уте	хе	 утка
на	у	њего	ва	дела?
Упра во ово пита ње нас упу

ћу је на то да је у живо ту нео п хо
дан баланс. Људ ско биће може 
да посе ду је вели ки дар, али ће му 
недо ста ја ти нешто живот но, чему 
ће кон стант но тежи ти. Коли ко 
је са јед не стра не био успе шан, 
тален то ван и вели ки умет ник, 
мно го ства ри  му је било оду зе то 
и недо ступ но, уко ли ко их посма
тра мо из људ ске пер спек ти ве. 
Мике лан ђе ло је изгу био мај ку у 
раном детињ ству. Сви ма нам је 
позна то коли ко је мај ка важна у 
живо ту сва ког чове ка. Дир љи ва 
и фасци нант на Пиета је наста ла 
као успо ме на на њу. Сво ју бол је 
пре то чио у скулп ту ру, а пот пу
но је фасци нант но да је ство рио 
у сво јој два де сет првој годи ни 
живо та. Не зна мо поу зда но ни 
какав је био његов однос са нај бо
љом при ја те љи цом. Тако ђе, јасно 
је и да је као тво рац Давида, изме
ђу оста лог,  био опчи њен сна
жним мушким телом, али у том 
пери о ду је био јак ути цај грч ке 
мито ло ги је и кул та мушког тела 
које је сма тра но савр шен ством. 
У све му ово ме лежи чар позо ри
шта. Публи ка ће и сама тра га ти 
за одго во ри ма и, можда, откри ти 
Мике лан ђе ла у неком дру гом све
тлу. Желео сам да кроз сво ју пред
ста ву ука жем и на фан та стич
ну Мике лан ђе ло ву посве ће ност 
ства ри ма које је волео. Посе бан је 
био његов однос пре ма мер ме ру, 
којем је успе вао да удах не живот и 
у томе је ужи вао, иако је већи део 
дана про во дио у ради о ни ци, у не 
баш при јат ним усло ви ма. Мике
лан ђе ло је живео вео ма дуго, 
посеб но уко ли ко зна мо коли ко 
је у њего во вре ме тра јао про се
чан живот ни век и тиме је, тако
ђе дока зао сво ју посеб ност. Сво ја 
дела је видео уна пред, веро ват но 
и самог Давида, јер га је ство рио 
из кома да мер ме ра који нико није 
желео да кори сти јер је навод но 
био оште ћен и неу по тре бљив. 

	z Сна	жна,	 дир	љи	ва,	 емо	ци
о	нал	на	 музич	ка	 нит	 пра
ти	 чита	ву	 пред	ста	ву.	 Оно	
што	 чини	 посе	бан	 део	 Ваше	
умет	нич	ке	кре	а	ци	је	је	избор	
музи	ке	 који	 сте	 сачи	ни	ли	 и	
на	тај	начин	упот	пу	ни	ли	свој	
коре	о	граф	ски	израз.	Бира	ли	
сте	 пра	ве	 бисе	ре	 кла	сич	них	
мело	ди	ја,	 доми	нант	но	 из	
пери	о	да	баро	ка...
У  свом избо ру сам се, пре 

све га, руко во дио иде јом да музи
ка у пред ста ви мора, неиз о став
но да пра ти рас по ло же ње, одно
сно емо ци је. Било ми је потреб но 
неко ли ко месе ци да напра вим 
кона чан музич ки избор јер сам 
желео да гран ди о зна Мике лан ђе
ло ва достиг ну ћа достој но пред
ста вим и музич ком под ло гом. 
Када то кажем, посеб но мислим 
на људ ски глас. И лич но сам јед
ном при ли ком дожи вео неве ро
ват но духов но иску ство, када сам 

се игром слу ча ја нашао у цркви 
у Копен ха ге ну и опчи ње но слу
шао нај чи сти је гла со ве хор ских 
пева ча.

	z Тема	Ваше	пред	ста	ве	дати	ра	
из	 дале	ке	 про	шло	сти.	 Да	 ли	
је	то	ути	ца	ло	и	на	Ваш	коре
о	граф	ски	израз?
Желео сам да у свом делу о 

Мике лан ђе лу сачу вам кла си чан 
при ступ. Раз ми шљао сам и о 

модер ни јој постав ци, али ипак 
нисам желео да иза зо вем шок.  
Модер ност се огле да у сце но
гра фи ји која је савре ме но дизај
ни ра на, и на овај начин ћемо 
уз нео кла сич ну коре о гра фи ју и 
кла сич ну музи ку има ти изве сне 
кон тра сте на сце ни који ће, прет
по ста вљам, бити инте ре сант ни 
публи ци.

	z Пита	ње	 које	 се	 само	 наме
ће	 је	 веза	но	 за	 ства	ра	лач	ки	
про	цес	у	тре	нут	ку	када	је	цео	
свет	 угро	жен	 епи	де	ми	јом.	
Како	 ства	ра	те	 у	 ова	ко	 изме
ње	ним	 окол	но	сти	ма	 и	 коли
ко	то	ути	че	на	Вашу	кре	а	тив
ност?
Сма трам да је нео п ход но да 

се сви при ла го ди мо ново на ста лој 
ситу а ци ји и наста ви мо да живи
мо. Умет ност и кул ту ра ће нам 
помо ћи да опста не мо, чак и у 
овим тешким окол но сти ма. Оно 
што ми вео ма сме та је затва ра
ње шко ла, позо ри шта и дру гих 
кул тур них инсти ту ци ја. Мислим 
да нас  такве ства ри можда више 
угро жа ва ју него сама пан де ми
ја. Упр кос свим поте шко ћа ма, 
морам да истак нем да сте ви у 
Бео гра ду при ви ле го ва ни зато 
што позо ри шта нису затво ре на. 
Ја сам, на при мер, морао да одло
жим сво ју пре ми је ру у Чешкој 
Репу бли ци. Сва ка нова пред ста
ва је изу зет но важна. Морам да 
напо ме нем да сам ја пре жи вео 
кан цер пре више од два де сет 
годи на, а то желим да истак
нем због лич ног дожи вља ја нове 
шан се која ми је дата и ствар но 
се више ниче га не пла шим. Оно 
што ми се не допа да је када при
ме тим да људи лако ула зе у ста ње 
пани ке и стра ха, и на тај начин, 
пот пу но пре ста ну да раз ми шља
ју раци о нал но. И даље сна жно 
веру јем да, када су наше мисли 
ста бил не и пра вил но усме ре не, 
не зна чи да се неће мо раз бо ле ти, 
али ћемо се, изве сно, брже опо
ра ви ти. При род но је да се људи 
пла ше смр ти, али чини се да сада 
сви поку ша ва ју да спа су све људе, 
што је пре ма при род ним зако ни
ма, немо гу ће. И смрт је састав
ни део живо та. Ово је добар 
тре ну так да пре и спи та мо себе, 
да успо ри мо живот ни тем по и 
сагле да мо ства ри из дру га чи јег 
угла. Можда нам је ова епи де ми
ја доне ла и нешто добро, а то је 
да мало заста не мо и поч не мо да 
раз ми шља мо о сушти ни. Са дру
ге стра не, одво ји ла нас је јед не од 
дру гих, људи су поче ли да се пла
ше кон так та, а зна мо коли ко је 
важно да неко га додир не мо или 
загр ли мо и то не сме мо да забо
ра ви мо.

Бран ки ца Кне же вић

У СУСРЕТ ПРЕМИЈЕРИ БАЛЕТА „МИКЕЛАНЂЕЛО“ НА ВЕЛИКОЈ СЦЕНИ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА

Микеланђело-усамљенигеније

И   ове годи не обе ле жа
ва мо Свет ски дан 

игре, 29. април у нео бич
ним окол но сти ма, са вели
ком жељом да балет ски 
умет ни ци широм све та 
поно во заи гра ју. 
...И сада, када одјед ном 
нисмо у могућ но сти да 
насту па мо, када су позо ри
шта затво ре на, а фести
ва ли отка за ни, наши све
то ви су се зале ди ли. Без 
физич ког кон так та. Без 
пред ста ва. Без публи
ке...У ско ра шњој исто ри
ји, пле сна зајед ни ца није 
била пред таквим иза зо
вом, да оста не моти ви са
на, да про на ђе свој сми сао 
посто ја ња... веру јем да 
ће игра чи ма једин стве
на ком би на ци ја физич ке 
и мен тал не спрет но сти 
помо ћи да изно ва откри
ју себе... да наста ви мо 
да игра мо, да инси ри ше
мо... пору чу је Фрид ман 
Фогел, првак Штут гарт
ског бале та, аутор ово
го ди шње пору ке пово дом 
Свет ског дана игре.
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Народ но позо ри
ште у Бео гра ду 
у циљу раз во
ја позо ри шног 
живо та и позо

ри шне умет но сти, не зане ма ру ју
ћи зна чај тра ди ци о нал не дома ће 
кул тур не башти не, пот пи са ло је 
у првој поло ви ни апри ла Про то
кол о дуго роч ној сарад њи са нај
ста ри јим срп ским позо ри штем 
 Кња жев скосрп ским теа тром 
„Јоа ким Вујић“ из Кра гу јев ца, као 
и Шабач ким позо ри штем, теа
тром са дугом и бога том тра ди
ци јом.

Поме ну те спо ра зу ме, управ
ни ца Народ ног позо ри шта Ива
на Вујић Коми нац пот пи са ла је 

са дирек то ром 
К њ а  ж е в  с к о 
срп ског теа тра 
„Јоа ким Вујић“ 
из Кра гу јев ца 
Мла де ном Кне
же ви ћем и са 
в.д. дирек то ра 
Шабач ког позо
ри шта Вла ди ми
ром Васи ли ћем.

Про то ко лом је пред ви ђе но 
да пот пи сни ци спо ра зу ма про

ши ре и уна пре де умет нич ку 
сарад њу на осно ву зајед нич ких 
инте ре са са дубо ким уве ре њем 
да ће на тај начин бити омо гу
ће ни нај бо љи могу ћи усло ви за 
позо ри шну и умет нич ку сарад
њу.

Уче сни ци Про то ко ла су 
сагла сни да у окви ру сво јих 
могућ но сти обез бе де реци проч
на госто ва ња, да поку ша ју да 
уче ству ју у зајед нич ким про
дук ци ја ма пред ста ва, раз ме

ни ауто ра, умет ни ка и дру гих 
струч ња ка, као и у свим дру гим 
обли ци ма сарад ње у позо ри шту 
који су од инте ре са за пот пи
сни ке спо ра зу ма.

Неко ли ко дана касни је, 13. 
апри ла, управ ни ца Народ ног 
позо ри шта Ива на Вујић Коми
нац пот пи са ла је Спо ра зум 
о сарад њи и са в.д. управ ни
ка Народ не библи о те ке Срби
је  Вла ди ми ром Пишта лом. 

Спо ра зум је пот пи сан у про
сто ри ја ма Ради он це Народ ног 

позо ри шта на Гун ду
ли ће вом вен цу, месту 
на коме је госпо дин 
Пишта ло одра стао у 
кући поред, а које је 
сада поста ло, поред тога 
што се у њему изра ђу ју 
сце но гра фи је,  и нови 
про стор за раз не кулу
тр не садр жа је сцен ско 
пер фор ма тив ног карак
те ра.

Чел ни ци две зна чај
не куће које при па да ју 
нај ста ри јим инсти ту ци
ја ма кул ту ре у Срби ји, 

саста ли су се и нашли око иде је 
да зајед нич ким сна га ма осми
сле нове, инте ре сант не про јек те 
који ма ће про мо ви са ти библи
о те ку и чита ње, вра ти ти љубав 
пре ма књи зи и позо ри шној 
умет но сти, него ва ти кул тур
ну башти ну али и про мо ви са ти 
модер но срп ско ства ра ла штво.

У при јат ном раз го во ру и 
обилaску ради о ни це пот пи сан 
је, на обо стра но задо вољ ство, 
Про то кол о сарад њи.

Р.П.Н. 

КЊА ЖЕВ СКО-СРП СКИ ТЕА ТАР „ЈОА КИМ ВУЈИЋ“ ИЗ КРА ГУ ЈЕВ ЦА, ШАБАЧ КО ПОЗО РИ ШТЕ И                   
НАРОД НА БИБЛИ О ТЕ КА СРБИ ЈЕ НОВИ ПАРТ НЕ РИ НАШЕ КУЋЕ

Народнопозориштепотписалотри
Споразумаосарадњи

Про мо ци ја књи
ге „100 годи на 
Опе ре Народ
ног позо ри шта у 
Бео гра ду“, коју је 

при ре дио про фе сор и нека да шњи 
соли ста Опе ре наци о нал ног теа
тра Вла ди мир Јова но вић, одр жа на 
је 4. апри ла на Вели кој сце ни. 

У овој вео ма дра го це ној моно
гра фи ји, обја вље ној 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), пред
ста вљен је 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.

Књи га, коју је обја ви ла Изда

вач ка кућа „Чиго ја“, 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 госпо дин 
Јова но вић је на осно ву валид
не доку мен тар не гра ђе при ка зао 
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...

У увод ном делу про гра ма, 
публи ци су се обра ти ле управ ни
ца Народ ног позо ри шта Ива на 
Вујић и дирек тор ка Опе ре Јасми
на Трум бе таш Петро вић, а потом 

су о бога том исто ри ја ту бео град
ске Опе ре гово ри ле и умет ни
це које су оста ви ле дубок траг 
у њеној исто ри ји – при ма до не 
Мил ка Сто ја но вић, Бре да Калеф 
и Рад ми ла Сми ља нић, као и аутор 
Јова но вић.

Писмо музи ко ло га др Бран ке 
Радо вић, која је, тако ђе, тре ба ло 
да уче ству је у про гра му, али је из 
при ват них раз ло га била спре че на 

да дође, про чи тао је води тељ про
мо ци је – драм ски умет ник Небој
ша Кун да чи на. 

Све ча ност су упот пу ни ли и 
прва ци Опе ре Сне жа на Сави чић 

Секу лић, Дејан Мак
си мо вић и Дра го љуб 
Бајић, соли ста Дра
гу тин Матић, као и 
пола зни ци Опер ског 
сту ди ја „Бори слав 
Попо вић“ Јана Цвет
ко вић, Мари ја Јелић 
и Ермин Ашће рић 
који су, уз кла вир ску 
прат њу пија нист ки
ње Неве не Жив ко вић, 
изве ли ари је и дуе те 

из опе ра „Бое ми“, „Мадам Батер
флај“, „Ласта ви ца“, „Тра ви ја та“, 
„Риго ле то“, „Бал под маска ма“, 
„Дон Ђова ни“, „Кар мен“ и „Евге
ни је Оње гин“. 

Про грам је режи ра ла Ива на 
Дра гу ти но вић Мари чић, Петар 
Анто но вић при пре мио је видео 
мате ри ја ле, а инспи ци јент је била 
Бра ни сла ва Пља скић. 

Р.П.Н. 

НА ВЕЛИКОЈ СЦЕНИ ОДРЖАНА ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ ВЛАДИМИРА ЈОВАНОВИЋА

100годинаОпереНародног
позориштауБеограду
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Позо ри ште, филм, 
теле ви зи ја – три 
меди ја у који ма 
драм ски умет
ник Алек сан дар 

Ђури ца, већ дуги низ годи на, под
јед на ко, с вели ким, успе хом, гра
ди сво ју кари је ру. Стал ни је члан 
ансам бла Дра ме Народ ног позо
ри шта од 2004. годи не, а на акту
ел ном репер то а ру тре нут но има 
шест пред ста ва („Дер виш и смрт”, 
„Дама с каме ли ја ма“, „Чудо у Шар
га ну”, „Народ на дра ма”, „Елек тра“ 
и „Ричард Тре ћи“). Већ изве сно 
вре ме, у матич ном теа тру, овај 
глу мац рас ко шног тален та, кога 
је шира публи ка послед њих годи
на могла боље да упо зна и кроз 
уло ге у број ним теле ви зиј ским 
сери ја ма, интен зив но спре ма лик 
Васи ли ја Ива но ви ча Бер ку то ва, 
јед ног од глав них јуна ка позна тог 
кома да руског сати ри ча ра Алек
сан дра Нико ла је ви ча Остров ског 
„Вуци и овце“. Пре ми је ра пред
ста ве, у режи ји Его на Сави на, 
пла ни ра на је за 12. мај на Вели
кој сце ни, а у поде ли су и Олга 
Ода но вић, Бојан Дими три је вић, 
Соња Kолачарић, Ана ста сиа Ман
дић, Соња Kнежевић, Љуби во је 
Тадић, Небој ша Kундачина, Бојан 
Kривокапић и Дими три је Илић.

„Ово је комад који сво
јом атмос фе ром, темом и сти
лом при па да апсо лут но Народ
ном позо ри шту”, каже Ђури ца у 
интер вјуу за „Позо ри шне нови не 
и дода је: И да, баш у адап та ци ји 
и режи ји Его на Сави на наста вља 
нај бо љу тра ди ци ју кла си ке на нов 
начин, што је чини ми се исправ на 
репер то ар ска пута ња коју ова кућа 
с вре ме на на вре ме напу сти. Узбу
дљи во је бави ти се ква ли тет ним 
кла сич ним делом у мору повр
шно сти и банал но сти. Сма трам то 
вели ком при ви ле ги јом.

	z Реди	тељ	 Савин	 вам	 је	 пове
рио	уло	гу	Васи	ли	ја	Ива	но	ви
ча	Бер	ку	то	ва,	лажног	тај	ку	на	
и	вара	ли	це…

До сада нисам играо 
такве карак те ре, али и тај 
зада так видим као изве сно 
при зна ње од стра не реди те
ља. Веро ват но сма тра да бих 
могао да одго во рим задат ку. 
Или се бар нада. Бер ку тов 
данас вре ба из сва ке ком
би на ци је, из сва ког послов
ног уго во ра, тен де ра, јав
не набав ке, гра ђе вин ског 
земљи шта, ката стра...небро
је но је при ли ка за Бер ку то ве. 
Поку ша вам да их пре по знам 
и да на тај начин при бли жим 
и публи ци њихо ве мани пу

ла тив не меха ни зме.

	z Рад	ња	овог	кома	да	деша	ва	се	
у	 јед	ној	 руској	 про	вин	ци	ји	
у	 дру	гој	 поло	ви	ни	 девет	на	е
стог	сто	ле	ћа.	У	чему	ви	данас	
види	те	 нај	мар	кант	ни	ју	 тач	ку	
пре	се	ка	тог	кома	да	са	реал	но
шћу	у	којој	живи	мо?
Остров ски је кри ти ко вао пле

мић ки ста леж и под сме вао се 
новим бога та ши ма цар ске Руси
је. Иста та сати ра пра ти и нови
је систе ме,без раз ли ке. Тако да и 
свет наше пред ста ве, сме штен у 

доба дивље при ва ти за ци је Јељ ци
но ве Руси је, савр ше но при ста је 
том окви ру.

	z Kолико	је	у	про	це	су	рада	било	
тешко	ски	ну	ти	пра	ши	ну	кла
си	ци	зма	са	тог	тек	ста	како	би	
реч	 Алек	сан	дра	 Нико	ла	је	ви
ча	Остров	ског	зву	ча	ла	савре
ме	но?
Тај текст има неке осо би не и 

дато сти вре ме на у ком је настао 
али ми се чини да са малим интер
вен ци ја ма може мо доста тога 
доби ти. Хоћу да кажем, у сва ком 
вре ме ну и на сва ком јези ку важи 
да „док је ова ца биће и шиша ња”!

	z Осим	 у	 позо	ри	шту,	 публи	ка	
вас	 редов	но	 гле	да	 и	 у	 вео	ма	
запа	же	ним	 уло	га	ма	 које	 сте	
оства	ри	ли	 у	 ско	ро	 свим	 зна
чај	ним	 дома	ћим	 теле	ви	зиј
ским	сери	ја	ма,	еми	то	ва	ним	у	
послед	њих	 неко	ли	ко	 годи	на.	
Шта	 данас	 зна	чи	 бити	 при
знат,	а	шта	познат?

Нисам баш сигу ран да знам 
одго вор на ово пита ње, али поку
ша ћу. Познат, пого то во у ери 
мре жа, плат фор ми, може бити 
сва ко. Вор хол је то одав но пред
ви део. При зна ње се мора заслу
жи ти. Без обзи ра од кога дола зи и 
у ком обли ку, оно је увек разул тат 
ваше га рада, тру да и уме шно сти.

	z Kоји	су	ваши	основ	ни	кри	те
ри	ју	ми	да	при	хва	ти	те	одре	ђе
ну	 уло	гу,	 како	 у	 позо	ри	шту,	
тако	на	теле	ви	зи	ји	и	фил	му?
Раз ли чи ти су кри те ри ју ми 

који ме опре де љу ју да при хва тим 
пону ђе но. Нека да је то сам текст 
или сце на рио, некад еки па која 
се оку пи ла око про јек та, мада ни 
мате ри јал на сатис фак ци ја није 
зане мар љи ва став ка. Али, шта год 
да је мотив, мора посто ја ти, бар 
у мом слу ча ју, један стан дард по 
пита њу ква ли те та. Ја бих га назвао 
Злат ни стан дард.

	z За	глум	це	се	обич	но	каже	да,	
захва	љу	ју	ћи	 послу	 којим	 се	
баве,	 има	ју	 мно	го	 бога	ти	ји	 и	
садр	жај	ни	уну	тра	шњи	живот	
од	дру	гих?

Ја веру јем да се у сва ком чове
ку кри је неиз мер но богат ство уну
тра шњих дожи вља ја и еруп ци је 
сен за ци ја и емо ци ја. Умет ни ци 
можда има ју ефи ка сни је меха ни
зме који ма могу да обра де и испо
ље та ста ња и сли ке. На кра ју кра
је ва, због тога су и пре по зна ти као 
тален то ва ни и због тога су доби ли 
при ли ку да се шко лу ју и уса вр ше 
на умет нич ким ака де ми ја ма.

	z Дакле,	 као	 неки	 закљу	чак,	
може	 се	 каза	ти	 да	 про	фе	си	ја	
и	пут	који	сте	иза	бра	ли	има	ју	
сми	сла?
Посто је пери о ди у живо ту, а 

и током кари је ре, када се запи
та те има ли све ово што ја радим 
сми сла. То је реци мо и овај тежак 
пери од који сви про ла зи мо. Али, 
ако је ово моје дела ње неко га бар 
заба ви ло, или му чак помо гло да 
дожи ви неко про чи шће ње, ја сам 
задо во љан и мој посао и пут има ју 
сми сао.

Мико јан Без бра ди ца

ИНТЕР ВЈУ: АЛЕKСАНДАР ЂУРИ ЦА, ГЛУ МАЦ НАРОД НОГ ПОЗО РИ ШТА

Признањесе
моразаслужити

ПРИ МА ДО НИ ЈАДРАНKИ ЈОВА НО ВИЋ 
УРУ ЧЕ НА НАГРА ДА ГРА ДА БЕО ГРА ДА

Награ да Град Бео град за музи ку и 
музич ко сцен ско ства ра ла штво за 

2019 годи ну, уруч на је 19. апри ла Јадран
ка Јова но вић за реа ли за ци ју и изво ђе ње 
пре ми јер ног кон церт ног про гра ма на 
кон цер ту  “Вели ка ни шпан ског музич ког 
пера”, одр жа ног 2019. годи не у Све ча ној 
сали Дом Вој ске Срби је, који се при дру
жио међу на род ном обе ле жа ва њу годи

шњи ца смр ти тро ји це зна чај ни јих шпан ских ком по зи то ра 18, 19. 
и 20. века, Фер нан да Сора, Фран си ска Таре ге и Хоа ки на Родри га.

Р.П.Н.

ПОЧЕ ЛЕ ПРО БЕ ОПЕ РЕ “ОРФЕЈ И ЕУРИ ДИ КА”

У позо ри шној библи о те ци 20. апри ла оку пио се аутор ски 
тим који ће ради ти на реа ли за ци ји нове опер ске пре ми је

ре  „Орфеј и Еури ди ка” К.В. Глу ка, која је пла ни ра на  да буде 
изве де на у првој поло ви ну јуна на Вели кој сце ни. У аутор ској 
еки пи су дири ген ти Диан Чоба нов, гост из Бугар ске и Зори ца 
Митев Вој но вић, Алек сан дар Нико лић (реди тељ), Алек сан
дар Илић (коре о граф) Дуња Костић (сце но граф) и Ката ри
на Грчић Нико лић (кости мо граф). Уче ству ју соли сти, хор и 
орке стар  Опе ре Народ ног позо ри шта у Бео гра ду.

Р.П.Н.

 ОДР ЖА НО ПРЕ ДА ВА ЊЕ ПОСВЕ ЋЕ НО 
СТВА РА ЛА ШТВУ ВИР ЏИ НИ ЈЕ ВУЛФ 

У окви ру про грам ске цели не 
Народ ног позо ри шта „Плат

фор ма“, коју води реди тељ ка Ана 
Kонстантиновић, 15. апри ла на 
Сце ни „Раша Пла о вић“, про фе сор
ка Биља на Дој чи но вић одр жа ла је 
вео ма успе шно пре да ва ње посве ће
но ства ра ла штву Вир џи ни је Вулф 
и њеном нај по зна ти јем рома ну 

„Орлан до”. Народ но позо ри ште, на овај начин, жели да покре не 
дија лог са публи ком и да се кроз реа зно ли ке про гра ме истра же 
кон тек сти у који ма пред ста ве наста ју. Овим про гра мом запо чи ње
мо низ дога ђа ја који ће се бави ти разним тема ма про ис те клим из 
наших пред ста ва на репер то а ру или непо сред но веза ним за њих.

Р.П.Н. 

ОДР ЖА НО ЈАВ НО ЧИТА ЊЕ ДРА МЕ „ХИМЕН“

У окви ру про јек та „Фран ко фо
ни ја и Народ но позо ри ште” 

тре ћи пут ове годи не одр жа но је 
јав но чита ње фран цу ских савре
ме них писа ца. Јав но чита ње дра
ме „ХимеН“, аутор ке Луси Депо, у 
режи ји Нико ле Бун да ла одр жа но је 
21. апри ла на Сце ни „Раша Пла о

вић”. У поде ли су били Борис Пин го вић, Јова на Берић, Дани је ла 
Угре но вић, Хаџи Ненад Мари чић и Хор – форум: сви. Пре ма речи
ма реди те ља Нико ле Бун да ла Луси је напи са ла изван ре дан комад, 
савре ме ну сај бер тра ге ди ју која у први план не исти че гла ве ши не 
или кра ље ве, већ мале, неке гото во непри мет не људе, дошља ке и 
мигран те, жене и мла де девој ке које поку ша ва ју да се сна ђу и да се 
укло пе у савре ме но фран цу ско дру штво.

Р.П.Н.

ВЕЛА НИГРИ НО ВА
ЗВЕ ЗДА И ИНСПИ РА ЦИ ЈА

Музеј Народ ног позо
ри шта у сарад њи 

са Музе јем позо ри шне 
умет но сти Срби је и Музе
јем при ме ње не умет но
сти у Бео гра ду отва ра 15. 
маја у фоа јеу II гале ри је, 
у окви ру мани фе ста ци
је „Музе ји за 10“ изло жбу 
„Вела Нигри но ва, зве зда 

и инспи ра ци ја“ аутор ке Вање Коса нић,  посве ће ну слав ној глу
ми ци, прва ки њи и диви Народ ног позо ри шта. Вела Нигри но ва 
била је вели ка инспи ра ци ја умет ни ка (фото гра фа, сли ка ра, ваја
ра) и слав ног југо сло вен ског кре а то ра висо ке моде Алек сан дра 
Јок си мо ви ћа. На изло жби ће бити при ка за не фото гра фи је Веле 
Нигри но ве двор ског фото гра фа Мила на Јова но ви ћа а виде ће мо 
и мод не фото гра фи је, ски це и мод ну илу стра ци ју А. Јок си мо ви
ћа за колек ци ју „Вела Нигри но ва“ из 1970. годи не.

Р.П.Н.
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Плат фор ма „Мла
ди коре о гра фи” 
Народ ног позо
ри шта у Бео гра
ду про гла ше на је 

за Kреативног амба са до ра наци
о нал не плат фор ме „Срби ја ства
ра” која делу је као наци о нал ни 
бренд наше земље и афир ми
ше вред но сти савре ме не држа
ве  кре а тив ност, ино ва тив ност, 
ори ги нал ност и ства ра ла штво.

У окви ру плат фор ме „Мла ди 
коре о гра фи“, коју је покре ну
ла упра ва Народ ног позо ри шта 
у Бео гра ду и дирек ци ја Бале
та 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, пре ми јер но су, с вели ким 
успе хом, изве де
ни савре ме ни бале
ти „Мамац” Сање 
Нин ко вић и „Седам 
смрт них гре хо ва” 
Иго ра Пасто ра, а у 
при пре ми је и савре
ме ни плес „Веро ни
ка, дра го ми је“, у 
коре о гра фи ји Деја на 
Кола ро ва.

„Вео ма сам сре
ћан што је про је
кат нашег Народ ног 
позо ри шта Млади
кореографи постао 
део плат фор ме Срби-
ја ствара која пред
ста вља нашу земљу 
кроз кре а тив не инду стри је“, 
исти че, с поно сом, Игор Пастор 
за „Позо ри шне нови не“.

„Бити амба са дор ове плат
фор ме, за мене пред ста вља вели
ку част, под стрек, ветар у леђа, 
а нај бит ни је од све га да се кроз 
све то про мо ви ше и засту па 
балет ска умет ност. Тако ђе, вели
ка је част бити у тиму са вели

ким умет ни ци ма који су 
амба са до ри из свих раз
ли чи тих сфе ра кул ту ре и 

умет но сти. Надам се да ће 
нам ово доне ти мно го лепих 

и нових про је ка та“, пору чу је 
Игор Пастор, рођен 1990. годи

не у Новом Саду. По завр шет
ку сред ње Балет ске шко ле у 

Новом Саду 2009. годи не 
анга жо ван је у Срп ском 
народ ном позо ри шту. 

Исте годи не доби ја 
анга жман у Народ

ном позо ри шту у 
Сара је ву. 

Балет Народ
ног позо ри шта 

у Бео гра ду 
га анга жу је 

2010. годи не,  а 2015. годи не 
доби ја ста тус првог соли сте.

Kао играч интер пре ти ра 
цело куп ни репер то ар од кла сич
ног, нео кла сич ног до савре ме ног 
бале та, а нај по зан ти је уло ге у 
који ма је пока зао и раз вио висо
ке стан дар де кла сич ног бале та 
су Принц Зиг фрид у Лабудо-
вом језеру, Базил у Дон Kихоту
(В.Васи љев), Франц у Kопелији
(Љ.Добри је вић), Дези ре у Успа-
ваној лепотици (В.Логу нов), 
Kрцко Ора шчић (K.Kостјуков) 
и Петар Пан (Б.Стај вел) у исто
и ме ним бале ти ма као и број не 
сол си тич ке уло ге у пред ста ва ма 
Они (М.Мака ре вић), Бајадера
(Г.Kомлева), Интервал (З.Мар
ко вић), Вива ла вида (А.Илић), 

Наполи (Б.Стај вел), Шампањац
ијагоде (Р.Хри бар и Г.Луштек)…

Савре ме ни балет „Седам 
смрт них гре хо ва“, на  музи ку 
Миро сла ва Бака, 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. 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 амби ци ја 
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.  

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. 

„Вео ма ми је дра го што је тим  
наци о нал не плат фор ме Срби-
ја ствара пре по знао пред ста ву 
Мамац и Про грам Млади коре-
ографи као про је кат који има 
вред но сти и потен ци јал да пред
ста вља нашу земљу као сво је вр
сни амба са дор кул ту ре. Дуги низ 

годи на радим као играч у Народ
ном позо ри шту, а сада сам се 
оства ри ла и као аутор сво је прве 
пред ста ве за ову вели ку инсти ту
ци ју и моју матич ну кућу. Вео ма 
сам захвал на за пру же ну при ли
ку и част ми је што сам иза бра
на као пред став ник Народ ног 

позо ри шта у овој плат фор ми. 
Про грам Млади кореографи за 
мене је при ли ка за иска зи ва ње 
кре а тив но сти, надах ну ћа, аутен
тич но сти, искре не жеље за ства
ра њем, хра бро сти и спрем но
сти на ризик. Мислим да сам са 
сво јим тимом ауто ра и игра ча, 
кроз нашу пред ста ву, одго во ри
ла на ове непи са не зах те ве које 
смо сами себи поста ви ли, дра го 
ми је да су и дру ги то пре по зна
ли и да су нас овим при зна њем 
награ ди ли и охра бри ли. За јед ну 
пред ста ву вео ма је важно да она 
живи после пре ми је ре и да њене 
пору ке и одјек досе жу дале ко, 
а уче шћем у овој плат фор ми се 
упра во за то отва ра ју при ли ке. 
Част ми је да будем у дру штву 
наших вели ких умет ни ка који су 
већ иза бра ни у тим  кре а тив них 

амба са до ра, и надам 
се новим буду ћим 
про јек ти ма“, каже у 
изја ви за „Позо ри
шне нови не“ Сања 
Нин ко вић, која је од 
2001. годи не, када је 
завр ши ла Балет ску 
шко лу „Лујо Дави чо“, 
стал на чла ни ца ансам
бла Бале та Народ ног 
позо ри шта. 

Током доса да шње 
кари је ре оства ри ла 
је прве и соли стич
ке уло ге у бале ти ма 
савре ме ног репер то а
ра   Kототамопева, 

Јесење цвеће, Посвећење пролећа, 
Сонгс, Александар,  Хазарскиреч-
ник, Лимени добош, Step lightly, 
Шест плесова, Интервал, Вива
ла вида, као и сола у опе ра ма 
Kармен и АдријанаЛекуврер.

Тако ђе, игра и соло уло ге у 
пред ста ва ма кла сич ног репер

то а ра: Лабудово језе-
ро, Жизела, Успава-
на лепотица, Kрцко
Орашчић, Пахита и 
Kопелија.

Сања, добит ни ца 
вели ког бро ја зна чај
них награ да („Сми ља
на Ман ду кић“, „Дими
три је Пар лић“, „Веруј у 
себе“, „Ната ша Бошко
вић“...), у међу вре ме ну 
је дипло ми ра ла про
дук ци ју у умет но сти 
и меди ји ма на Ака де
ми ји умет но сти у Бео
гра ду.

Савре ме ни балет 
„Мамац”, аутор ке Сање 
Нин ко вић, на музи ку 
Маје Ћур чић и Мар ка 

Ђуки ћа, пре ми јер но је изве ден 
20. децем бра на Вели кој сце ни. У 
раду на овом бале ту, Сања, коре
о граф ки ња и аутор ка либре та, 
кре ну ла је од тезе да је савре ме
ни човек, у сада шњем тре нут ку и 
сва ко дне ви ци соп стве ног живо
та, сво ју скло ност ка ства ра њу 
зави сно сти од лаких садр жа ја и 
повр шне заба ве, почео да при
хва та као неми нов ност.

Уло ге су оства ри ли Дејан 
Kоларов, Милош Мари јан, 
Нико ло Бјан ко,  Бран ко Сарић, 
Kарлос Алва ра до, Олга Олћан, 
Ива на Савић Јаћић, Бран ки ца 
Ман дић, Ада Рас пор, Љиља на 
Вели ми ров, Деја на Зла та нов ски 
Боја на Жега рац Kнежевић, Хозе 
Игле си ас и Душан Мило са вље
вић.

М.Б. 

ПЛАТ ФОР МА „МЛА ДИ КОРЕ О ГРА ФИ” ПРО ГЛА ШЕ НА ЗА KРЕАТИВНОГ АМБА СА ДО РА НАЦИ О НАЛ НЕ ПЛАТ ФОР МЕ „СРБИ ЈА СТВА РА”

ПоносичастзаБалет
Народногпозоришта

ким умет ни ци ма који су 
амба са до ри из свих раз
ли чи тих сфе ра кул ту ре и 

умет но сти. Надам се да ће 
нам ово доне ти мно го лепих 

и нових про је ка та“, пору чу је 
Игор Пастор, рођен 1990. годи

не у Новом Саду. По завр шет
ку сред ње Балет ске шко ле у 

Новом Саду 2009. годи не 
анга жо ван је у Срп ском 
народ ном позо ри шту. 

Исте годи не доби ја 
анга жман у Народ

ном позо ри шту у 
Сара је ву. 

Балет Народ
ног позо ри шта 

у Бео гра ду 

ПЛАТ ФОР МА „МЛА ДИ КОРЕ О ГРА ФИ” ПРО ГЛА ШЕ НА ЗА KРЕАТИВНОГ АМБА СА ДО РА НАЦИ О НАЛ НЕ ПЛАТ ФОР МЕ „СРБИ ЈА СТВА РА”
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Награ ду „Терп си
хо ра”, пре сти
жно при зна ње 
које се доде љу је 
на годи шњем 

нивоу умет ни ци ма или инсти
ту ци ја ма кул ту ре у обла сти 
умет нич ке игре, за 2021. годи
ну доби ла је Олга Олћан, углед
на солист ки ња Бале та Народ ног 
позо ри шта у Бео гра ду. У интер
вјуу за „Позо ри шне нови не”, 
наша саго вор ни ца каже да је вео
ма срећ на и поно сна што је баш 
она десе ти, јуби лар ни носи лац 
ове награ де која ће јој бити уру
че на сутра у 13 часо ва, пово дом 
29. апри ла  Свет ског дана игре, 
на све ча но сти која ће се одр жа ти 
на Сце ни „Раша Пла о вић”. 

„Вест сам при ми ла са искре
ном радо шћу. Награ ду Оне која
волидаигра (Терп си хо ра) доби
ла сам за широ ки дија па зон уло
га у не стро го кла сич ној фор ми и 
не нужно само глав ним уло га ма. 
Дра го ми је да су зала га ња и труд 
наи шли на одо бра ва ње и јав ну 
похва лу. Мислим да то даје наду 
и под стрек и дру гим умет ни ци
ма у даљем раду, и жељи за осва

ја њем нових уло га и доби ја њем 
пре сти жних награ да као што је 
ова. Награ де су лепа дру штве
на при зна ња која у мом слу
ча ју буде осе ћај при пад но сти 
есна фу и вели ку одго вор ност 
ка даљем умет нич ком раду. 
До сада сам у про фе си о нал ној 
кари је ри доби ла награ де Дими-
трије Парлић као део ансам бла 
бале та Шест плесова Јир жи ја 
Kилијана 2011. годи не и награ
ду Гра да Бео гра да 2005. годи не 
као део ансам бла пред ста ве Kо
то тамо пева Ста ше Зуров ца. 
Ту су и Похва ле Народ ног позо
ри шта за 2006. и 2020. годи ну, а 
Терпсихора је прва инди ви ду ал
на награ да у доса да шњој кари
је ри. Носи ћу је са поно сом”.

Одлу ка да ово го ди
шњи лау ре ат награ
де Терп си хо ра 
буде Олга Олћан 
потвр да је дуго
го ди шњег умет
нич ког тра ја ња 
на нај про фе си
о нал ни ји начин. 
Уро ђе на потре ба 
да иска же сво ју 

умет ност Олћа но ву је 
води ла пре ко раз ли
чи тих сце на и репер
то а ра, кроз раз ли чи те 
сти ло ве и пер фор ман
се не задр жа ва ју ћи је 
само на оно ме што се 
од ње као изво ђа ча оче
ки ва ло већ под сти чу
ћи њену кре а тив ност 
и поди жу ћи ниво тех
ни ке изво ђе ња. Дубо ко 
посве ће на при ли ком 
гра ђе ња лико ва, које је 
интер пре ти ра ла, јако 
хари зма тич на и посеб
но сце нич на кроз доса
да шњу кари је ру дока
зи ва ла је да нема малих 
и вели ких уло га и да 
на сце ни сва ки умет
ник јед на ко допри но
си ква ли те ту умет нич
ког дела. Мер це дес, 
Про ро чи ца, Kатарина 
Меди чи, Соф ка, Жена 
рат ни ца  – само су неке 
од соли стич ких уло
га Олге Олћан, које би 
је могле опре де ли ти за 
ову награ ду. 

„Нај ве ћим успе хом 
у доса да шњој кари је ри 
сма трам кон ти ну и ра но 
тра ја ње пуних два де
сет годи на на матич ној 

сце ни као и на сце на ма KПГТ , 
Битеф, Мадле ни а нум... Мно
штво глав них, соли стич ких и 
епи зод них уло га оста ви ло је 
неиз бри сив траг како тех нич
ки тако и умет нич ки на мој 
играч ки пут. 
Има ла сам 
част и задо
вољ ство да 
сара ђу јем са 

и з у  з е т  н и м 
и воде ћим  
умет ни ци ма и 

коре о гра фи ма  
д а н а  ш њ и  ц е ”, 
под се ћа Олга и 

у к а 

зу је да је сва
ка њена уло
га носи ла 
сво ју радост и 
бол у одре ђе
ним момен ти
ма.  

„Оне ме 
везу ју за раз
ли чи те пери
о де живо та и 
тада шња стре
мље ња, пита
ња, диле ме и 
рас кр сни це на 
које сам као и 
сви наи ла зи
ла. Неке уло ге 
играм и више 
од  пет на
ест годи на и, 
нарав но, да их 
не играм исто 
као на почет ку. 
Оне су расле са 
мном и у мени, 
у сан ти ме три
ма и у срцу, на 
толи ко начи
на. Позо ри ште 
је жива ствар, 
дан за даном 
играш исту 
уло гу и сва ки 
пут си дру га
чи ји, а у пита

њу су нијан се. Рад, истрај ност и 
ода ност су кључ успе ха тра ја ња” 
сма тра Олга Олћан.

Нашу саго вор ни цу, како је 
оце нио и струч ни жири, осим 
уло га, кра си и кон стант но висо ка 

про фе си о нал ност 
и посве ће ност 
пре све га на сце ни 
матич ног Народ
ног позо ри шта у 
Бео гра ду, али и 
на дру гим ника
ко зане мар љи вим 
сце на ма и умет
нич ким про јек
ти ма. 

Т е р п  с и  х о  р а 
– с јед не стра не, 
муза пер со ни фи
ко ва на кроз игра
чи цу у покре ту, 
с дру ге стра не 
је награ да пер
с о  н и  ф и  к о  в а  н а 
кроз покрет Олге 
Олћан у непре
кид ном, сло бод
но може мо рећи, 
више де це ниј ском 
тра ја њу на балет
ској сце ни Срби је.

На кра ју, 
пита мо нашу 
саго вор ни цу како 
види сво ју кари је
ру у годи на ма које 
дола зе, да ли има 
неке нео ства ре не 
жеље…

„Тру дим се да 
себе у будућ но сти 
видим срећ ну и 
спо кој ну оства
рив ши вели ки 
део оног што 
сам и желе ла. 
Мислим да балет
ски игра чи који 
цео играч ки век 
про ве ду на сце
ни пред ста вља
ју непро це њив 
зна чај за даљи 
допри нос нашој 
балет ској делат
но сти. Не бојим 
се нових живот
них иза зо ва који 
ми у будућ но сти 
пред сто је, напро
тив. Пома ло им 
се и раду јем. 
Ипак су то само
нове уло ге које 
тре ба оди гра ти”.

Мико јан
Без бра ди ца

ИНТЕР ВЈУ: СОЛИСТKИЊА БАЛЕ ТА ОЛГА ОЛЋАН, ДОБИТ НИ ЦА НАГРА ДЕ „ТЕРП СИ ХО РА”

Мојнајвећиуспехје
континуиранотрајање

За сва ког балет ског 
умет ни ка вео ма је 

важно да увек буде у 
одлич ној физич кој фор
ми која се пости же ско
ро сва ко днев ним напор
ним вежба њем, разним 
одри ца њи ма, сцен ским 
насту пи ма... Пита ли 
смо Олгу како се, у том 
сми слу, сна ла зи у овој 
већ годи ну дана  намет
ну тој „новој нор мал
но сти“ услед пан де ми
је коро на виру са? Нова 
нор мал ност је брзо 
поста ла једи на коју 
има мо и у којој што се 
пре сна ђе мо мање ћемо 
пати ти. Страх и бри
гу за сутра сам заме ни
ла вежба њем, раде ћи на  
физич кој  и мен тал ној 
дисци пли ни. Kод куће 
сам вежба ла по потре
би, али смо углав ном као 
Балет Народ ног позо ри
шта већи пери од ових 
годи ну дана ради ли у 
изме ње ним и при ла го
ђе ним усло ви ма. Поред 
сва ко днев ног тре нин га 
одр жа ва ли смо Гала кон
цер те и при пре ми ли две 
бит не пре ми је ре дома
ћих ауто ра Сање Нин
ко вић „Мамац“ и Иго ра 
Пасто ра „Седам смрт
них гре хо ва“. Тре нут но 
сам оку пи ра на новим 
про јек том „Мике лан ђе
ло“ Мари ја Рада чов ског, 
госта из Чешке, који ће 
бити пре ми јер но изве
ден вече рас на Вели кој 
сце ни нашег позо ри шта. 
Мислим да сва ко вре
ме тре ба иско ри сти ти 
мак си мал но. Могућ но
сти, можда, и нису иде
ал не, али на нама оста
је да буде мо хра бри и 
дисци пли но ва ни пре ма 
себи и дру ги ма. Ово је, 
рекла бих, емо ци јал но 
узбур кан пери од, али и 
инспи ри шу ћи. „Умет
ност ће спа си ти свет„.

ја њем нових уло га и доби ја њем 
пре сти жних награ да као што је 
ова. Награ де су лепа дру штве
на при зна ња која у мом слу
ча ју буде осе ћај при пад но сти 
есна фу и вели ку одго вор ност 
ка даљем умет нич ком раду. 
До сада сам у про фе си о нал ној 
кари је ри доби ла награ де Дими-

 као део ансам бла 
Шест плесова Јир жи ја 

Kилијана 2011. годи не и награ
ду Гра да Бео гра да 2005. годи не 
као део ансам бла пред ста ве Kо

Ста ше Зуров ца. 
Ту су и Похва ле Народ ног позо
ри шта за 2006. и 2020. годи ну, а 

 је прва инди ви ду ал
на награ да у доса да шњој кари
је ри. Носи ћу је са поно сом”.

Одлу ка да ово го ди

сце ни као и на сце на ма KПГТ , 
Битеф, Мадле ни а нум... Мно
штво глав них, соли стич ких и 
епи зод них уло га оста ви ло је 
неиз бри сив траг како тех нич
ки тако и умет нич ки на мој 
играч ки пут. 
Има ла сам 
част и задо
вољ ство да 
сара ђу јем са 

и з у  з е т  н и м 
и воде ћим  
умет ни ци ма и 

коре о гра фи ма  
д а н а  ш њ и  ц е ”, 
под се ћа Олга и 

у к а 

континуиранотрајање
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Пред ста ва „Бал
кан ски шпи јун“, 
по тек сту Душа
на Kовачевића, 
у режи ји и дра

ма тур ги ји Татја не Ман дић Риго
нат,  изве де на je 14. апри ла на Вели
кој сце ни јуби лар ни педе се ти пут, а 
дан касни је Нели Миха и ло вић, за 
уло гу Дани це, уру че на је бије нал на 
глу мач ка Награ да Удру же ња драм
ских умет ни ка Срби је  „Љубин ка 
Бобић“ за 2019. годи ну

Обе вече ри било је све ча но, 
вели чан стве но, уз тор ту, све ћи це, 
цве ће... пуну салу уз све мере зашти
те од Kовида19 и дугач ки апла уз 
на опште задо вољ ство и публи ке и 
ансам бла.

Љубо мир Бан до вић тума чи 
лик Или је Чво ро ви ћа, чове ка који 
живи и делу је по свом прин ци пу, а 
који му гово ри да је све супрот но од 
оно га што изгле да да јесте, њего ва 
супру га Дани ца Чво ро вић је Нела 
Миха и ло вић, бра та Ђуру, одно

сно сестру бли зна ки
њу игра Душан ка Глид 
Сто ја но вић, ћер ку 
Соњу Ката ри на Мар
ко вић, уло га под ста на
ра Петра Јако вље ви ћа 
пове ре на је Милу ти ну 
Мило ше ви ћу, а Радио
спи кер ке Вањи Мила
чић.

У фоку су нове 
вер зи је чуве не 
Kовачевићеве дра ме, 
која је 
п р е  м и 
ј е р  н о 

изве де на 1. окто
бра 2018. годи не на 
Сце ни „Раша Пла о
вић“, нала зи се тема 
дру штве не пара но
је, медиј ска про па
ган да, про из вод ња 
стра ха и непри ја
те ља, све што је у 
њу дода то је доку
мен тар на гра ђа из 
разних срп ских 
меди ја, а сва ки лик 
пред ста вља пара диг му одре ђе них 
ста ња, про фи ла, тен ден ци ја...

У раду на пред ста ви упо ри ште 
је била дра ма која је мање позна та 
од сце на ри ја, а вео ма се раз ли ку је и 
од култ ног фил ма из 1984. годи не.

„Бал кан ски шпи јун“ је уче ство
вао на јед ном реви јал ном и девет 
так ми чар ских фести ва ла у земљи и 
реги о ну.

Осво је но је укуп но 13 награ да, 
углав ном глу мач ких; Нела Миха и
ло вић седам, Љубо мир Бан до вић 

три и Милу тин Мило ше вић јед ну, 
док је пред ста ва (у цели ни) осво
ји ла Награ де публи ке за нај бо љу 
пред ста ву на четвр том Фести ва лу 
„Позо ри шно про ле ће” у Шап цу и 
на Фести ва лу „Теа тар у јед ном деј
ству“, у Мла де нов цу.

„Бал кан ски шпи јун“ је с вели
ким успе хом госто вао и у Ваље ву, 
Бечу, Чач ку, Љубља ни...

Дан касни је, Нели Миха и ло
вић уру че на је Бије нал на глу мач ка 
Награ да Удру же ња драм ских умет

ни ка Срби је  „Љубин ка Бобић“ за 
2019. годи ну. 

На све ча но сти, одр жа ној на 
Вели кој сце ни после изво ђе ња 
пред ста ве, при зна ње, које јој је при
па ло за уло гу Дани це при ми ла је из 
руку пред сед ни це жири ја, драм ске 
умет ни це Дра га не Вара гић.

После више ми нут них бур
них апла у за и ова ци ја оду ше вље не 
публи ке, при сут ни ма се обра ти ла 
управ ни ца Народ ног позо ри шта 
Ива на Вујић која је под се ти ла да 

Нела Миха и
ло вић при па да 
изу зет ној кла си 
про фе со ра Вла
ди ми ра Јев то ви
ћа.

„Нела је, а 
то је нешто што 
је једин стве но, 
успе ла да оста
не мора лан, 
вре дан, ети чан, 
искрен човек 

раде ћи јако мно го 
у позо ри шту, на 
фил му и теле ви зи
ји. То је један ско
ро немо гућ потез 
и немо гућ чин... Ја 
се дубо ко кла њам 
нашој прва ки њи 
Нели Миха и ло вић 
што је успе ла да у 
себи сачу ва добро, 
ети ку, морал, 
поште ње“, рекла 
је, изме ђу оста лог, 

Ива на Вујић која је сла вље ни ци уру
чи ла букет цве ћа. 

При зна ње се састо ји од пла
ке те у брон зи, са ликом Љубин ке 
Бобић, од уни кат не дипло ме на 
пер га мен ту и нов ча ног изно са.

У обра зло же њу жири ја оце ње
но је да Нела Миха и ло вић у сво
је тка ње лика Дани це „упа ко ва ла 
опти ми зам, витал ност, емпа ти ју и 
неу пит ну љубав пре ма људи ма“.

„У овој сцен ској вер зи ји Бал
кан ског шпи ју на, и Дани ца, попут 

њеног мужа Или је, поста је херо
и на овог вре ме на пре жи вља ва ња 
и жртве иде а ла... Суп тил на сред
ства која је кори сти ла у кре и ра њу 
лика потвр ди ли су, с јед не стра не, 
неспор ну сцен ску хари зму Неле 
Миха и ло вић, али, с дру ге стра не 
и изу зет ну сцен ску инте ли ген ци
ју која се ема ни ра, пре све га, као 
савр ше ни осе ћај за меру“...

Поздра вље на гро мо гла сним 
апла у зом публи ке и коле га на сце
ни, Нела Миха и ло вић је каза ла 
да је огром на част и задо вољ ство 
доби ти јед ну ова кву награ ду која 
носи име вели ке глу ми це Љубин ке 
Бобић.

„Кажу да се вели чи на и вред
ност награ де огле да, пре све га, у 
име ну те награ де. Љубин ку су зва
ли кра љи ца смехa, а смех је леко
ви та хра на за срце и душу. Ако сам 
вам вече рас сво јом игром пода ри
ла макар зало гај те хра не, онда сам 
ја заи ста срећ на“, иста кла је при
зна та драм ска умет ни ца. 

М.Б. 

ДВО СТРУ КА ПРО СЛА ВА: ЈУБИ ЛАР НИ „БАЛ КАН СКИ ШПИ ЈУН“ ИЗВЕ ДЕН 14. АПРИ ЛА НА ВЕЛИ КОЈ СЦЕ НИ, 
СУТРА ДАН НЕЛИ МИХА И ЛО ВИЋ УРУ ЧЕ НА НАГРА ДА „ЉУБИН КА БОБИЋ“ 

Свечаноивеличанствено50.пут

Изло жба посве ће на 
при ма ба ле ри ни и 
коре о гра фу Лиди
ји Пили пен ко 
„Ства ра ла штво у 

два чина“, аутор ке Миле не Јау ко
вић, отво ре на је 30. мар та у Музе ју 
Народ ног позо ри шта, уз пошто ва
ње свих мера зашти те које про пи

су је Kризни штаб у вези са епи де
ми јом виру са Kовид 19.

При сут ни ма се прво обра ти ла 
управ ни ца Народ ног позо ри шта у 
Бео гра ду Ива на Вујић која је, изме
ђу оста лог, иста кла да је госпо ђа 
Пили пен ко сва ки свој зада так увек 
ура ди ла до кра ја и ука за ла да нам је 
ова вели чан стве на умет ни ца „оста

ви ла бес крај но поље инспи ра ци је и 
уче ња, пре све га уче ња да се може 
бити добар, да се може помо ћи 
дру гом”.

„Несе бич ност дава ња, несе бич
ност огром ног рада и несе бич ност 
љуба ви  шта се може тра жи ти 
више од јед ног умет ни ка? Мно ги 
могу само јед но. И то је довољ
но. Лиди ја, бес крај но вам хва ла на 
лепо ти коју сте доне ли Народ ном 
позо ри шту, сви ма нама у свим 
позо ри шти ма, као и сво јој поро
ди ци коју сте бес крај но воле ли и за 
коју сте се бес крај но бори ли. Ваше 
бор ба није било уза луд на. Ника да”, 
пору чи ла је Ива на Вујић.

У настав ку цере мо ни је отва
ра ња, о слав ној умет ни ци гово ри
ли су и дирек тор Бале та Народ ног 

позо ри шта Kонстантин Kостјуков, 
прва ки ња Бале та Ана Павло вић и 
аутор ка Миле на Јау ко вић која је 
нагла си ла да је ово прва изло жба 
посве ће на Лиди ји Пили пен ко и 
напо ме ну ла да се постав ка, поде
ље на у два дела, бави њеним импо
зант ним играч ким и коре о граф
ским опу сом.

Аутор ка Јау ко вић је оце ни ла 
да се са тим 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 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 више од 60 годи на.

Дирек тор Музе ја Народ ног 

позо ри шта Дра ган Сте во вић напо
ме нуо је да је ово прва вир ту ел на 
изло жба тог Музе ја. 

Лиди ја Пили пен ко пре ми ну ла 
је 3. јула про шле годи не у Бео гра ду.

Цео свој живот посве ти ла је 
бале ту и Народ ном позо ри шту у 
коме је ства ра ла, прво као бале ри
на, а касни је као коре о граф ки ња.

Њена посве ће ност балет ској 
умет но сти била је несва ки да шња, 
искре на, машто ви та, са дубо ком 
умет нич ком пору ком и зато ће 
њени бале ти оста ти неза бо рав ни, 
а њен допри нос овој умет но сти 
неиз бри сив.

Кре ма ци ја Лиди је Пили пен
ко одр жа на је 8. јула 2020. годи не 
на Новом гро бљу у Бео гра ду. 

Р.П.Н. 

У МУЗЕ ЈУ НАРОД НОГ ПОЗО РИ ШТА ОТВО РЕ НА ИЗЛО ЖБА МИЛЕ НЕ ЈАУ КО ВИЋ ПОСВЕ ЋЕ НА ПРИ МА БА ЛЕ РИ НИ И 
КОРЕ О ГРА ФУ ЛИДИ ЈИ ПИЛИ ПЕН КО (1938-2020) 

Стваралаштвоудвачина
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2016/17. МА Ј 2021.                                             СЕЗОНА 2020/21.

  ВЕЛИКА СЦЕНА                                                                                                            СЦЕНА „РАША ПЛАОВИЋ“

ГОСТОВАЊА 

НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ У ПОЗОРИШТИМА СРБИЈЕ
17.05. МАЛИ БРАЧНИ ЗЛОЧИНИ, драма Ерика Емануела Шмита - Горњи Милановац 
19.05. КАЛИГУЛА, драма Албера Камија - Чачак 
05.06. БАСТИЈЕН И БАСТИЈЕНА, опера В. А. Моцарта - Крагујевац, у 12 часова
05.06. КО ТО ТАМО ПЕВА, балет на музику Војислава Вокија Костића  - Крагујевац
06.06. БАСТИЈЕН И БАСТИЈЕНА, опера В. А. Моцарта - Дом културе, Грачаница

МАЈ МАЈБАЛКАНСКИ ШПИЈУН
драма Душана Ковачевића

С Р Е . 

05. од 19.30
до 21.30

ГОСТУЈЕ АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ
БРАЧНА ИГРА, по тексту Едварда Олбија
дипломска представа Андријане Мећаве

Ч Е Т. 

06. од 20.00
до 22.00

БАЛКАНСКИ ШПИЈУН
драма Душана Ковачевића

Ч Е Т. 

06. од 19.30
до 21.30

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

П Е Т. 

07. од 20.00
до 22.00

МАЛИ БРАЧНИ ЗЛОЧИНИ 
драма Ерика Емануела Шмита

П Е Т. 

21. од 20.00
до 22.00

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

П Е Т. 

14.
од 20.00
до 22.00

„СОНАТА“
концерт солиста и камерног састава оркестра 
Опере Народног позоришта

С Р Е . 

26. од 20.00
до 22.00

ГОСТУЈЕ НОВОСАДСКО ПОЗОРИШТЕ/
UJVIDEKI SZINHAZ
МЕФИСТО, драма Клауса Мана
у режији Бориса Лијешевића

Н Е Д . 

30.
од 19.30
до 21.30

СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА 
„ДАН ПОБЕДЕ НАД ФАШИЗМОМ“

Н Е Д . 

09. од 19.00
до 20.30

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

Н Е Д . 

09. од 20.00
до 22.00

МИКЕЛАНЂЕЛО
балет у кореографији Мариа Радачовског

Ч Е Т. 

20. од 19.30
до 21.30

ГОСТУЈЕ НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ ПИРОТ
СТРАХ - ЈЕДНА ТОПЛА ЉУДСКА ПРИЧА
ауторски пројекат Игора Вука Торбице

П О Н . 

24. од 20.00
до 22.00

БАЛКАНСКИ ШПИЈУН
драма Душана Ковачевића

Ч Е Т. 

13. од 19.30
до 21.30

ЕВГЕНИЈЕ ОЊЕГИН 
балет П. И. Чајковског, Татјана Татић први пут у 
улози Татјане

Ч Е Т. 

27. од 19.30
до 21.30

ВАЖНО ЈЕ ЗВАТИ СЕ ЕРНЕСТ 
комедија Оскара Вајлда

СУ Б . 

29. од 20.00
до 22.00

НЕЧИСТА КРВ 
драма Борисава Станковића / Маје Тодоровић

С Р Е . 

02. од 19.30
до 21.30

„NESSUN DORMA...SUONA LA MUSICA DIVINA“
(НИКО НЕ СПАВА...СВИРА БОЖАНСКА МУЗИКА)
сцене из опера

СУ Б . 

08. од 19.30
до 21.30

ИЛУЗИЈЕ (ИЛУЗИЈÆ)
комедија Пјера Корнеја

СУ Б . 

08. од 20.00
до 22.00

ГАЛА КОНЦЕРТ „VA, PENSIERO...“
(ПОЂИ МИСЛИ...)
концерт солиста, хора и оркестра опере у сарадњи 
са Аустријским културним форумом,гостује диригент 
Волфганг Шајт (Беч)

С Р Е . 

19. од 19.30
до 21.30

ИЛУЗИЈЕ (ИЛУЗИЈÆ)
комедија Пјера Корнеја

Н Е Д . 

23. од 20.00
до 22.00

ЦАРСТВО МРАКА 
драма Лава Николајевича Толстоја

С Р Е . 

12. од 19.30
до 21.30

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

СУ Б . 

15. од 20.00
до 22.00

НЕЧИСТА КРВ 
драма Борисава Станковића / Маје Тодоровић

С Р Е . 

26. од 19.30
до 21.30

НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ И 
ФРАНКОФОНИЈА
јавно читање француских савремених писаца
„ЏОРЏ КАПЛАН“ аутора Фредерика Зонтага

Ч Е Т. 

27.
од 20.00
до 22.00

ГОСТУЈЕ СРПСКО НАРОДНО 
ПОЗОРИШТЕ 
ДЕОБЕ, драма Добрице Ћосића
копродукција СНП, НП Ниш и НП Приштина са 
седиштем у Грачаници

П О Н . 

31.
од 19.30
до 21.30

У ЧАСТ МАТЕМАТИКЕ
МАЈ МЕСЕЦ МАТЕМАТИКЕ
манифестација у организацији Центра за промоцију 
науке и Математичког института САНУ

П О Н . 

10. од 18.00
до 20.00

У ТО . 

11. од 20.00
до 22.00

„САН“
концерт камерног састава оркестра Опере Народног 
позоришта и тенора Дејана Максимовића

Н Е Д . 

23. од 19.30
до 21.30

ГОСТУЈЕ НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ ПИРОТ
СТРАХ - ЈЕДНА ТОПЛА ЉУДСКА ПРИЧА
ауторски пројекат Игора Вука Торбице

У ТО . 

25. од 20.00
до 22.00

„ХИМНА ЉУБАВИ“ концерт камерног састава 
оркестра Опере Народног позоришта и сопрана 
Снежане Савичић и Александре Стаменковић

СУ Б . 

29. од 19.30
до 21.30

КАЛИГУЛА
драма Албера Камија

П Е Т. 

14. од 19.30
до 21.30

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

Ч Е Т. 

20. од 20.00
до 22.00

БЕЛА КАФА
комедија Александра Поповића

П Е Т. 

28. од 19.30
до 21.30

ГОСТУЈЕ АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ 
НОВИ САД „Интимности“
докторски уметнички пројекат Анђелка Бероша

П О Н . 

31. од 20.00
до 22.00

ПРОГРАМ - МЛАДИ КОРЕОГРАФИ
МАМАЦ
кореограф Сања Нинковић

Ч Е Т. 

03. од 19.30
до 21.30

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

СВЕЧАНО ОТВАРАЊЕ МАЈСКИХ ДАНА 
МАКЕДОНСКЕ КУЛТУРЕ У БЕОГРАДУ
ВЕТАР У ТАПЕТАМА, драма Зорана Митровића

СУ Б . 

22. од 20.00
до 22.00

ГОСТУЈЕ КАМЕРНА ОПЕРА ИЗ САНКТ 
ПЕТЕРБУРГА
ЕЛЕКТРА, опера Ричарда Штрауса

С Р Е . 

26. од 19.30
до 21.30

МИКЕЛАНЂЕЛО / ПРЕМИЈЕРА 
балет у кореографији Мариа Радачовског

Н Е Д . 

16. од 19.30
до 21.30

МИКЕЛАНЂЕЛО 
балет у кореографији Мариа Радачовског

У ТО . 

01.
од 19.30
до 21.30ЈУН

ПРОГРАМ ПЛАТФОРМА - НАРОДНО
ПОЗОРИШТЕ И МЛАДА ПУБЛИКА
08.05. МЛАДИ ПОЗОРИШНИ ЕКСПЕРТИ, од 17 до 19 часова, Пробна сала V спрат
09.05. ОТВАРАЊЕ ПРОЈЕКТА „РЕНЕСАНСА“ Европске позоришне конвенције,
од 00 до 23 часова, онлајн
приказивање 22 европска позоришта из пројекта „Ренесанса“ међу њима и 
кратки филм „Народно позориште у Београду“, могуће пратити на каналу ETC.
15.05. „РУНО: МАТИНЕ“ (Орландо - пратећи програм), у 20 часова, Музеј 
Народног позоришта
22.05. МЛАДИ ПОЗОРИШНИ ЕКСПЕРТИ, од 17 до 19 часова, Пробна сала V спрат

25.05. КАЛИГУЛА, драма Албера Камија - Фестивал „Вршачка позоришна јесен“, Вршац
04.06. НЕЧИСТА КРВ, драма драма Борисава Станковића/Маје Тодоровић - Српско 
Народно позориште, Нови Сад


