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ИЗДАЈЕ НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ У БЕОГРАДУ

ДВЕ ПРЕМИЈЕРЕ ПРЕДСТАВЕ „ОРЛАНДО“, ПРЕМА РОМАНУ ВИРЏИНИЈЕ ВУЛФ, У РЕЖИЈИ
БОЈАНА ЂОРЂЕВА, С ДРАГАНОМ СЕКУЛИЋЕМ И ИВОМ МИЛАНОВИЋ У НАСЛОВНОЈ УЛОЗИ,
ИЗВЕДЕНЕ С ВЕЛИКИМ УСПЕХОМ НА СЦЕНИ „РАША ПЛАОВИЋ“

Интригантни Орландо одушевио публику

Д

ве премијере пред
ставе
„Орландо“,
према роману Вир
џиније Вулф, у дра
матизацији
Тање
Шљивар и са дописаним текстом
Горана Ферчеца, у режији Бојана
Ђорђева, изведене су с великим
успехом 1. и 2. априла на Сцени
„Раша Плаовић“.
У овој веома узбудљивој пред
стави, која је фокусирана на истра
живање људског идентитета и рода
као само једног од аспеката лич
ности, насловну улогу прве вечери
тумачио је Драган Секулић, а дан
касније - Ива Милановић.
Објашњење за то налази се у
чињеници да је редитељ Ђорђев
своју концепцију базирао на идеји
да се у различитим извођењима у
насловној улози смењују глумац и
глумица.
Ово је прва поставка у Народ
ном позоришту тог познатог
романа о идентитету и друштву,
људским сличностима и различи
тостима, које је славна енглеска

књижевница напи
сала 1928. године.
„Орландо” је
познат као најду
же љубавно писмо
на свету, упућено
Вити Саквил Вест,
арис ток ратк ињ и
и песникињи која
је послужила Вир
џинији Вулф за
обликовање чуде
сног хероја који
живи заувек млад,
након 200 година
постаје хероина и након још три
века успева да објави своју пое
му „Храст”, и то, поменуте, 1928.
године, када је објављен роман
Вулфове, док Ферчецов текст про
дужава причу до наших дана.
Драматизација овог интри
гантног романа, која доноси на
сцену раскошну елоквенцију Вир
џиније Вулф, њену комбинацију
енглеске духовитости, тока свести
и суптилне друштвене критике,
састоји се из покушаја ликова из

различитих друштвених миљеа
и поднебља, које Орландо среће
током путешествија и који су на
овај или онај начин заљубљени у
њега/њу да га/је опишу.
У дописаном епилогу и Орлан
до добија свој глас.
У ансамблу су и Александра
Николић (Kраљица Елизабета),
Kалина Kовачевић (Руска прин
цеза Саша), Никола Вујовић (Ник
Грин), Зоран Ћосић (Румунски
надвојвода), Павле Јеринић (Неи

меновани
тур
ски љубавник),
Милош Ђорђе
вић
(Циганин
Рустем),
Вања
Ејдус (Мадам ди
Дефанд) и Сена
Ђоровић (Про
ститутка Нели),
неки од њих са
по више улога, из
различитих дру
штвених миљеа
и поднебља које
Орландо
среће
током свог путешествија, и који су
заљубљени у њега/њу.
Атмосфера у гледалишту,
била је скоро идентична обе вече
ри - публика је, на крају предста
ве, наградила комплетан ансамбл
вишеминутним снажним аплау
зом и узвицима „браво“.
„Орландо” се изводи за огра
ничен број гледалаца, у складу
са најновијим епидемиолошким
мерама.
Р.П.Н.

Упркос
свему,
удахнимо
уметност!

Останимо
заједно
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ПОЗОРИШНЕ НОВИНЕ

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

Микеланђело-усамљени геније
изнедрио је нешто чему се дивимо
и данас. Моја представа ће све оне
људе који не познају Микеланђе
лово стваралаштво приближити
његовој генијалности, а познава
оце и поштоваоце подсетити на
његов изванредан таленат, али и
објаснити чиме је био инспири
сан док је стварао.

М

арио Радачов
ски, признати
европски коре
ограф и нека
дашњи солиста
чувене Килијанове балетске компа
није NDT, у Народном позоришту
поставља балет Микеланђело. У тре
нутку када су позоришта широм
Европе затворена, а уметницима
онемогућено да стварају, нацио
нални театар је, у заиста тешким
околностима, угостио уметника
из иностранства који, уз изузет
но вредне и надахнуте балетске
уметнике Народног позоришта
успешно приводи крају свој коре
ографски подухват. Премијера је
планирана на Великој сцени, 16.
маја 2021. године. Поред Радачов
ског, у ауторском тиму су Марек
Холи, сценограф и дизајнер све
тла и костимографкиња Катари
на Грчић Николић. Репетитор је
Паша Мусић. У представи наступа
ју солисти и ансамбл Балета Народ
ног позоришта.
z Један од најзначајнијих умет
ника свих времена, пред
ставник раздобља високе
ренесансе, Микеланђело Буо
нароти централна је фигура
ваше представе. Зашто сте се
одлучили да управо он буде
тема вашег стваралачког
подухвата?

Још за време школовања у
Прагу, желео сам да своје мастер
студије окончам делом о Мике
ланђелу. Такође, неколико пута
сам посетио Италију, где сам имао
прилику да видим његова дела у
Риму и Фиренци. Што сам више
откривао о њему, чинило ми се
да све мање знам. То је био вео
ма чудан осећај. Микеланђелово
стваралаштво припада периоду
касне ренесансе, али он за мене
представља симбол поновног
рађања културе и уметности.
Чини ми се да у данашњем дру
штву не схватамо колико је култу
ра важна. Чак и у овом необичном
тренутку у којем се налази читава
планета, културни живот је нај
више угрожен, а људи свој фокус
усмеравају на неке друге, наизглед
важније садржаје. Микеланђело је
био срећан због дара који му је
дат и захваљујући коме је успео да
створи уметничка дела којима се
човечанство диви већ вековима.
Избором Микеланђела и њего
вог стваралаштва као основне
теме, желео сам да укажем на зна
чај стваралаштва и на чињеницу
колико је важно оставити нешто
иза себе. Такође, инспирисала ме
је и његова усамљеност. Поред
грандиозних
Микеланђелових
дела, попут Давида или Сикстин
ске капеле, он је био само људско
биће. Тај усамљенички живот

z Микеланђело је професи
онално био испуњен, али
његов приватни живот није
био баш најсрећнији, колико
нам говоре подаци које про
налазимо у записима о вели
ком уметнику. Да ли мисли
те да је потрага за таквом
врстом среће или утехе утка
на у његова дела?
Управо ово питање нас упу
ћује на то да је у животу неопхо
дан баланс. Људско биће може
да поседује велики дар, али ће му
недостајати нешто животно, чему
ће константно тежити. Колико
је са једне стране био успешан,
талентован и велики уметник,
много ствари му је било одузето
и недоступно, уколико их посма
трамо из људске перспективе.
Микеланђело је изгубио мајку у
раном детињству. Свима нам је
познато колико је мајка важна у
животу сваког човека. Дирљива
и фасцинантна Пиета је настала
као успомена на њу. Своју бол је
преточио у скулптуру, а потпу
но је фасцинантно да је створио
у својој двадесет првој години
живота. Не знамо поуздано ни
какав је био његов однос са најбо
љом пријатељицом. Такође, јасно
је и да је као творац Давида, изме
ђу осталог, био опчињен сна
жним мушким телом, али у том
периоду је био јак утицај грчке
митологије и култа мушког тела
које је сматрано савршенством.
У свему овоме лежи чар позори
шта. Публика ће и сама трагати
за одговорима и, можда, открити
Микеланђела у неком другом све
тлу. Желео сам да кроз своју пред
ставу укажем и на фантастич
ну Микеланђелову посвећеност
стварима које је волео. Посебан је
био његов однос према мермеру,
којем је успевао да удахне живот и
у томе је уживао, иако је већи део
дана проводио у радионици, у не
баш пријатним условима. Мике
ланђело је живео веома дуго,
посебно уколико знамо колико
је у његово време трајао просе
чан животни век и тиме је, тако
ђе доказао своју посебност. Своја
дела је видео унапред, вероватно
и самог Давида, јер га је створио
из комада мермера који нико није
желео да користи јер је наводно
био оштећен и неупотребљив.

z Снажна, дирљива, емоци
онална музичка нит пра
ти читаву представу. Оно
што чини посебан део Ваше
уметничке креације је избор
музике који сте сачинили и
на тај начин употпунили свој
кореографски израз. Бирали
сте праве бисере класичних
мелодија, доминантно из
период
 а барока...
У свом избору сам се, пре
свега, руководио идејом да музи
ка у представи мора, неизостав
но да прати расположење, одно
сно емоције. Било ми је потребно
неколико месеци да направим
коначан музички избор јер сам
желео да грандиозна Микеланђе
лова достигнућа достојно пред
ставим и музичком подлогом.
Када то кажем, посебно мислим
на људски глас. И лично сам јед
ном приликом доживео неверо
ватно духовно искуство, када сам

И

ове године обележа
вамо Светски дан
игре, 29. април у необич
ним околностима, са вели
ком жељом да балетски
уметници широм света
поново заиграју.
...И сада, када одједном
нисмо у могућности да
наступамо, када су позори
шта затворена, а фести
вали отказани, наши све
тови су се заледили. Без
физичког контакта. Без
представа. Без публи
ке...У скорашњој истори
ји, плесна заједница није
била пред таквим изазо
вом, да остане мотивиса
на, да пронађе свој смисао
постојања... верујем да
ће играчима јединстве
на комбинација физичке
и менталне спретности
помоћи да изнова откри
ју себе... да наставимо
да играмо, да инсирише
мо... поручује Фридман
Фогел, првак Штутгарт
ског балета, аутор ово
годишње поруке поводом
Светског дана игре.
се игром случаја нашао у цркви
у Копенхагену и опчињено слу
шао најчистије гласове хорских
певача.
z Тема Ваше представе датира
из далеке прошлости. Да ли
је то утицало и на Ваш коре
ографски израз?
Желео сам да у свом делу о
Микеланђелу сачувам класичан
приступ. Размишљао сам и о

модернијој поставци, али ипак
нисам желео да изазовем шок.
Модерност се огледа у сцено
графији која је савремено дизај
нирана, и на овај начин ћемо
уз неокласичну кореографију и
класичну музику имати извесне
контрасте на сцени који ће, прет
постављам, бити интересантни
публици.
z Питање које се само наме
ће је везано за стваралачки
процес у тренутку када је цео
свет угрожен епидемијом.
Како стварате у овако изме
њеним околностима и коли
ко то утиче на Вашу креатив
ност?
Сматрам да је неопходно да
се сви прилагодимо новонасталој
ситуацији и наставимо да живи
мо. Уметност и култура ће нам
помоћи да опстанемо, чак и у
овим тешким околностима. Оно
што ми веома смета је затвара
ње школа, позоришта и других
културних институција. Мислим
да нас такве ствари можда више
угрожавају него сама пандеми
ја. Упркос свим потешкоћама,
морам да истакнем да сте ви у
Београду привилеговани зато
што позоришта нису затворена.
Ја сам, на пример, морао да одло
жим своју премијеру у Чешкој
Републици. Свака нова предста
ва је изузетно важна. Морам да
напоменем да сам ја преживео
канцер пре више од двадесет
година, а то желим да истак
нем због личног доживљаја нове
шансе која ми је дата и стварно
се више ничега не плашим. Оно
што ми се не допада је када при
метим да људи лако улазе у стање
панике и страха, и на тај начин,
потпуно престану да размишља
ју рационално. И даље снажно
верујем да, када су наше мисли
стабилне и правилно усмерене,
не значи да се нећемо разболети,
али ћемо се, извесно, брже опо
равити. Природно је да се људи
плаше смрти, али чини се да сада
сви покушавају да спасу све људе,
што је према природним закони
ма, немогуће. И смрт је састав
ни део живота. Ово је добар
тренутак да преиспитамо себе,
да успоримо животни темпо и
сагледамо ствари из другачијег
угла. Можда нам је ова епидеми
ја донела и нешто добро, а то је
да мало застанемо и почнемо да
размишљамо о суштини. Са дру
ге стране, одвојила нас је једне од
других, људи су почели да се пла
ше контакта, а знамо колико је
важно да некога додирнемо или
загрлимо и то не смемо да забо
равимо.
Бранкица Кнежевић

АПРИЛ 2021.

3

ПОЗОРИШНЕ НОВИНЕ

КЊАЖ ЕВС КО-СРПС КИ ТЕАТАР „ЈОАК ИМ ВУЈИЋ“ ИЗ КРАГ УЈ ЕВЦ А, ШАБАЧК О ПОЗОР ИШ ТЕ И
НАРОДН А БИБЛИОТ ЕК А СРБИЈ Е НОВИ ПАРТН ЕР И НАШЕ КУЋЕ

Народно позориште потписало три
  Спор аз ум а о сарадњ и

Н

ародно позори
ште у Београду
у циљу разво
ја позоришног
живота и позо
ришне уметности, не занемарују
ћи значај традиционалне домаће
културне баштине, потписало је
у првој половини априла Прото
кол о дугорочној сарадњи са нај
старијим српским позориштем
- Књажевско-српским театром
„Јоаким Вујић“ из Крагујевца, као
и Шабачким позориштем, теа
тром са дугом и богатом тради
цијом.
Поменуте споразуме, управ
ница Народног позоришта Ива
на Вујић Коминац потписала је

са директором
Књаж
 е в с к о српског театра
„Јоаким Вујић“
из Крагујевца
Младеном Кне
жевићем и са
в.д. директора
Шабачког позо
ришта Владими
ром Василићем.
Прот ок ол ом је предв иђ ен о
да потп ис ниц и спор аз ум а про

шир е и унап ред е уметн ичк у
сарадњ у на основ у заједн ичк их
интер ес а са дубок им увер ењ ем
да ће на тај начин бити омог у
ћен и најб ољ и могућ и услов и за
позор иш ну и уметн ичк у сарад
њу.
Учес ници Прот ок ол а су
саглас ни да у оквиру својих
могућнос ти обезбеде реципроч
на гостовања, да покушају да
учес твују у заједничк им про
дукцијам а предс тава, разм е

ни аутора, уметника и других
стручњак а, као и у свим другим
облицим а сарадње у позор ишту
који су од интер еса за потпи
сник е споразума.
Некол ик о дана касниј е, 13.
април а, управниц а Народног
позоришта Ивана Вујић Коми
нац потписала је Спор азум
о сарадњи и са в.д. управни
ка Народне библиот еке Срби
је Владим ир ом Пишталом.
Споразум је потписан у про
сторијам а Радионц е Народног

позор ишта на Гунд у
лићевом венц у, месту
на коме је господ ин
Пиштало одрастао у
кући поред, а које је
сада постало, поред тога
што се у њему израђуј у
сценографиј е, и нови
простор за разне кулу
трне садржај е сценскоперформативног карак
тер а.
Челниц и две значај
не куће које припад ај у
најстар иј им институц и
јама култур е у Србиј и,
састали су се и нашли око идеј е
да заједничким снагама осми
сле нове, интер есантне прој екте
којима ће промовисати библи
отеку и читање, вратити љубав
према књизи и позор ишној
уметности, неговати култур
ну баштину али и промовисати
модерно српско ствар алаштво.
У приј атном разговор у и
обилaску радиониц е потписан
је, на обострано задовољство,
Протокол о сарадњи.
Р.П.Н.

НА ВЕЛИКОЈ СЦЕНИ ОДРЖАНА ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ ВЛАДИМИРА ЈОВАНОВИЋА

100 година Опере Народног
позоришта   у Београду

П

ромоција књи
ге „100 година
Опере
Народ
ног позоришта у
Београду“, коју је
приредио професор и некадашњи
солиста Опере национ
 алног теа
тра Владимир Јовановић, одржана
је 4. априла на Великој сцени.
У овој веома драгоценој моно
графији, објављеној поводом зна
чајног јубилеја – сто година Опере
Народног позоришта у Београду
(централна свечаност одржана 11.
фебруара прошле године), пред
стављен је део нашег културног и
музичког живота у последњих сто
година, као и валидна докумен
тарна грађа о иностраним госто
вањима и успесима Опере Народ
ног позоришта у Београду од 1939.
до 2017. године.
Књига, коју је објавила Изда

вачка кућа „Чигоја“, представља
не само трајан запис о београд
ским оперским уметницима и
представама које су они од 1920.
године до данас стварали и изво
дили на сцени код Споменика и
у многим градовима у Србији,
некадашњој Југославији, Европи
и Египту, него и релевантну осно
ву за будућа вредновања њихо
вог доприноса репертоарском и

извођачком обогаћивању светске
оперске сцене педесетих и шезде
сетих година 20. века.
У сваком од четири погла

вља ове монографије господин
Јовановић је на основу валид
не документарне грађе приказао
пут наше националне Опере од
њених првих извођења опера на
сцени Народног позо
ришта, преко реализо
ваног целог стандардног
оперског репертоара и
бројних дела домаћих
и иностраних оперских

композитора 20. века, до оства
ривања низа антологијских пред
става и тријумфалних иностраних
гостовања...

У уводном делу програма,
публици су се обратиле управни
ца Народног позоришта Ивана
Вујић и директорка Опере Јасми
на Трумбеташ Петровић, а потом

су о богатом историјату београд
ске Опере говориле и уметни
це које су оставиле дубок траг
у њеној историји – примадоне
Милка Стојановић, Бреда Калеф
и Радмила Смиљанић, као и аутор
Јовановић.
Писмо музиколога др Бранке
Радовић, која је, такође, требало
да учествује у програму, али је из
приватних разлога била спречена

да дође, прочитао је водитељ про
моције – драмски уметник Небој
ша Кундачина.
Свечаност су употпунили и
прваци Опере Снежана Савичић
Секулић, Дејан Мак
симовић и Драгољуб
Бајић, солиста Дра
гутин Матић, као и
полазници Оперског
студија
„Борислав
Поповић“ Јана Цвет
ковић, Марија Јелић
и Ермин Ашћерић
који су, уз клавирску
пратњу пијанистки
ње Невене Живковић,
извели арије и дуете
из опера „Боеми“, „Мадам Батер
флај“, „Ластавица“, „Травијата“,
„Риголето“, „Бал под маскама“,
„Дон Ђовани“, „Кармен“ и „Евге
није Оњегин“.
Програм је режирала Ивана
Драгутиновић Маричић, Петар
Антоновић припремио је видео
материјале, а инспицијент је била
Бранислава Пљаскић.
Р.П.Н.

4

АПРИЛ 2021.

ПОЗОРИШНЕ НОВИНЕ

ПРИМ АДОН И ЈАДРАНKИ ЈОВАНОВИЋ
УРУЧЕНА НАГРАДА ГРАДА БЕОГРАДА

ИНТЕРВ ЈУ: АЛЕKСАНДАР ЂУРИЦ А, ГЛУМ АЦ НАРОДН ОГ ПОЗОР ИШ ТА

Признање се
мора заслужити

Н

аграда Град Београд за музику и
музичко сценско стваралаштво за
2019 годину, уручна је 19. априла Јадран
ка Јовановић за реализацију и извођење
премијерног концертног програма на
концерту “Великани шпанског музичког
пера”, одржаног 2019. године у Свечаној
сали Дом Војске Србије, који се придру
жио међународном обележавању годи
шњица смрти тројице значајнијих шпанских композитора 18, 19.
и 20. века, Фернанда Сора, Франсиска Тареге и Хоакина Родрига.
Р.П.Н.

ПОЧЕЛЕ ПРОБЕ ОПЕРЕ “ОРФЕЈ И ЕУРИДИКА”

У

позоришној библиотеци 20. априла окупио се ауторски
тим који ће радити на реализацији нове оперске премије
ре „Орфеј и Еуридика” К.В. Глука, која је планирана да буде
изведена у првој половину јуна на Великој сцени. У ауторској
екипи су диригенти Диан Чобанов, гост из Бугарске и Зорица
Митев Војновић, Александар Николић (редитељ), Алексан
дар Илић (кореограф) Дуња Костић (сценограф) и Катари
на Грчић Николић (костимограф). Учествују солисти, хор и
оркестар Опере Народног позоришта у Београду.
Р.П.Н.

ОДРЖАНО ПРЕДАВАЊЕ ПОСВЕЋЕНО
СТВАРАЛАШТВУ ВИРЏИНИЈЕ ВУЛФ

У

оквиру програмске целине
Народног позоришта „Плат
форма“, коју води редитељка Ана
Kонстантиновић, 15. априла на
Сцени „Раша Плаовић“, професор
ка Биљана Дојчиновић одржала је
веома успешно предавање посвеће
но стваралаштву Вирџиније Вулф
и њеном најпознатијем роману
„Орландо”. Народно позориште, на овај начин, жели да покрене
дијалог са публиком и да се кроз реазнолике програме истраже
контексти у којима представе настају. Овим програмом започиње
мо низ догађаја који ће се бавити разним темама проистеклим из
наших представа на репертоару или непосредно везаним за њих.
Р.П.Н.

ОДРЖАНО ЈАВНО ЧИТАЊЕ ДРАМЕ „ХИМЕН“

У

оквиру пројекта „Франкофо
нија и Народно позориште”
трећи пут ове године одржано је
јавно читање француских савре
мених писаца. Јавно читање дра
ме „ХимеН“, ауторке Луси Депо, у
режији Николе Бундала одржано је
21. априла на Сцени „Раша Плао
вић”. У подели су били Борис Пинговић, Јована Берић, Данијела
Угреновић, Хаџи Ненад Маричић и Хор – форум: сви. Према речи
ма редитеља Николе Бундала Луси је написала изванредан комад,
савремену сајбер трагедију која у први план не истиче главешине
или краљеве, већ мале, неке готово неприметне људе, дошљаке и
мигранте, жене и младе девојке које покушавају да се снађу и да се
уклопе у савремено француско друштво.
Р.П.Н.

ВЕЛА НИГРИНОВА
ЗВЕЗДА И ИНСПИРАЦИЈА

М

узеј Народног позо
ришта у сарадњи
са Музејем позоришне
уметности Србије и Музе
јем примењене уметно
сти у Београду отвара 15.
маја у фоајеу II галерије,
у оквиру манифестаци
је „Музеји за 10“ изложбу
„Вела Нигринова, звезда
и инспирација“ ауторке Вање Косанић, посвећену славној глу
мици, првакињи и диви Народног позоришта. Вела Нигринова
била је велика инспирација уметника (фотографа, сликара, ваја
ра) и славног југословенског креатора високе моде Александра
Јоксимовића. На изложби ће бити приказане фотографије Веле
Нигринове дворског фотографа Милана Јовановића а видећемо
и модне фотографије, скице и модну илустрацију А. Јоксимови
ћа за колекцију „Вела Нигринова“ из 1970. године.
Р.П.Н.

П

озориште, филм,
телевизија – три
медија у којима
драмски
умет
ник Александар
Ђурица, већ дуги низ година, под
једнако, с великим, успехом, гра
ди своју каријеру. Стални је члан
ансамбла Драме Народног позо
ришта од 2004. године, а на акту
елном репертоару тренутно има
шест представа („Дервиш и смрт”,
„Дама с камелијама“, „Чудо у Шар
гану”, „Народна драма”, „Електра“
и „Ричард Трећи“). Већ извесно
време, у матичном театру, овај
глумац раскошног талента, кога
је шира публика последњих годи
на могла боље да упозна и кроз
улоге у бројним телевизијским
серијама, интензивно спрема лик
Василија Ивановича Беркутова,
једног од главних јунака познатог
комада руског сатиричара Алек
сандра Николајевича Островског
„Вуци и овце“. Премијера пред
ставе, у режији Егона Савина,
планирана је за 12. мај на Вели
кој сцени, а у подели су и Олга
Одановић, Бојан Димитријевић,
Соња Kолачарић, Анастасиа Ман
дић, Соња Kнежевић, Љубивоје
Тадић, Небојша Kундачина, Бојан
Kривокапић и Димитрије Илић.
„Ово је комад који сво
јом атмосфером, темом и сти
лом припада апсолутно Народ
ном позоришту”, каже Ђурица у
интервјуу за „Позоришне новине
и додаје: И да, баш у адаптацији
и режији Егона Савина наставља
најбољу традицију класике на нов
начин, што је чини ми се исправна
репертоарска путања коју ова кућа
с времена на време напусти. Узбу
дљиво је бавити се квалитетним
класичним делом у мору повр
шности и баналности. Сматрам то
великом привилегијом.
z Редитељ Савин вам је пове
рио улогу Василија Иванови
ча Беркутова, лажног тајкуна
и варалице…

До сада нисам играо
такве карактере, али и тај
задатак видим као извесно
признање од стране редите
ља. Вероватно сматра да бих
могао да одговорим задатку.
Или се бар нада. Беркутов
данас вреба из сваке ком
бинације, из сваког послов
ног уговора, тендера, јав
не набавке, грађевинског
земљишта, катастра...небро
јено је прилика за Беркутове.
Покушавам да их препознам
и да на тај начин приближим
и публици њихове манипу
лативне механизме.
z Радња овог комада дешава се
у једној руској провинцији
у другој половини деветнае
стог столећа. У чему ви данас
видите најмаркантнију тачку
пресека тог комада са реално
шћу у којој живимо?
Островски је критиковао пле
мићки сталеж и подсмевао се
новим богаташима царске Руси
је. Иста та сатира прати и нови
је системе,без разлике. Тако да и
свет наше представе, смештен у

доба дивље приватизације Јељци
нове Русије, савршено пристаје
том оквиру.
z Kолико је у процесу рада било
тешко скинути прашину кла
сицизма са тог текста како би
реч Александра Николајеви
ча Островског звучала савре
мено?
Тај текст има неке особине и
датости времена у ком је настао
али ми се чини да са малим интер
венцијама можемо доста тога
добити. Хоћу да кажем, у сваком
времену и на сваком језику важи
да „док је оваца биће и шишања”!
z Осим у позоришту, публика
вас редовно гледа и у веома
запаженим улогама које сте
остварили у скоро свим зна
чајним домаћим телевизиј
ским серијама, емитованим у
последњих неколико година.
Шта данас значи бити при
знат, а шта познат?

Нисам баш сигуран да знам
одговор на ово питање, али поку
шаћу. Познат, поготово у ери
мрежа, платформи, може бити
свако. Ворхол је то одавно пред
видео. Признање се мора заслу
жити. Без обзира од кога долази и
у ком облику, оно је увек разултат
вашега рада, труда и умешности.
z Kоји су ваши основни крите
ријуми да прихватите одређе
ну улогу, како у позоришту,
тако на телевизији и филму?
Различити су критеријуми
који ме опредељују да прихватим
понуђено. Некада је то сам текст
или сценарио, некад екипа која
се окупила око пројекта, мада ни
материјална сатисфакција није
занемарљива ставка. Али, шта год
да је мотив, мора постојати, бар
у мом случају, један стандард по
питању квалитета. Ја бих га назвао
Златни стандард.
z За глумце се обично каже да,
захваљујући послу којим се
баве, имају много богатији и
садржајни унутрашњи живот
од других?

Ја верујем да се у сваком чове
ку крије неизмерно богатство уну
трашњих доживљаја и ерупције
сензација и емоција. Уметници
можда имају ефикасније механи
зме којима могу да обраде и испо
ље та стања и слике. На крају кра
јева, због тога су и препознати као
талентовани и због тога су добили
прилику да се школују и усаврше
на уметничким академијама.
z Дакле, као неки закључак,
може се казати да професија
и пут који сте изабрали имају
смисла?
Постоје периоди у животу, а
и током каријере, када се запи
тате има ли све ово што ја радим
смисла. То је рецимо и овај тежак
период који сви пролазимо. Али,
ако је ово моје делање некога бар
забавило, или му чак помогло да
доживи неко прочишћење, ја сам
задовољан и мој посао и пут имају
смисао.
Микојан Безбрадица
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ПЛАТФОРМА „МЛАДИ КОРЕОГРАФИ” ПРОГЛАШЕНА ЗА KРЕАТИВНОГ АМБАСАДОРА НАЦИОНАЛНЕ ПЛАТФОРМЕ „СРБИЈА СТВАРА”

ПоносичастзаБалет
Народн огпозор иш та

П

латформа „Мла
ди кореографи”
Народног позо
ришта у Београ
ду проглашена је
за Kреативног амбасадора наци
оналне платформе „Србија ства
ра” која делује као национални
бренд наше земље и афирми
ше вредности савремене држа
ве  креативност, иновативност,
оригиналност и стваралаштво.
У оквиру платформе „Млади
кореографи“, коју је покрену
ла управа Народног позоришта
у Београду и дирекција Бале
та са циљем да пружи шансу и
отвори нови простор младим,
креативним балетским стварао
цима, премијерно су, с великим
успехом,
изведе
ни савремени бале
ти „Мамац” Сање
Нинковић и „Седам
смртних
грехова”
Игора Пастора, а у
припреми је и савре
мени плес „Верони
ка, драго ми је“, у
кореографији Дејана
Коларова.
„Веома сам сре
ћан што је проје
кат нашег Народног
позоришта
Млади
кореографи
постао
део платформе Србија ствара која пред
ставља нашу земљу
кроз креативне индустрије“,
истиче, с поносом, Игор Пастор
за „Позоришне новине“.
„Бити амбасадор ове плат
форме, за мене представља вели
ку част, подстрек, ветар у леђа,
а најбитније од свега да се кроз
све то промовише и заступа
балетска уметност. Такође, вели
ка је част бити у тиму са вели

ким уметницима који су
амбасадори из свих раз
личитих сфера културе и
уметности. Надам се да ће
нам ово донети много лепих
и нових пројеката“, поручује
Игор Пастор, рођен 1990. годи
не у Новом Саду. По завршет
ку средње Балетске школе у
Новом Саду 2009. године
ангажован је у Српском
народном
позоришту.
Исте године добија
ангажман у Народ
ном позоришту у
Сарајеву.
Балет Народ
ног позоришта
у
Београду
га ангажује
2010. године, а 2015. године
добија статус првог солисте.
Kао играч интерпретира
целокупни репертоар од класич
ног, неокласичног до савременог
балета, а најпозантије улоге у
којима је показао и развио висо
ке стандарде класичног балета
су Принц Зигфрид у Лабудовом језеру, Базил у Дон Kихоту
(В.Васиљев), Франц у Kопелији
(Љ.Добријевић), Дезире у Успаваној лепотици (В.Логунов),
Kрцко Орашчић (K.Kостјуков)
и Петар Пан (Б.Стајвел) у исто
именим балетима као и бројне
солситичке улоге у представама
Они (М.Макаревић), Бајадера
(Г.Kомлева), Интервал (З.Мар
ковић), Вива ла вида (А.Илић),

Наполи (Б.Стајвел), Шампањац
ијагоде (Р.Хрибар и Г.Луштек)…
Савремени балет „Седам
смртних грехова“, на музику
Мирослава Бака, по либрету и
у кореографији Игора Пастора,
премијерно је изведен 9. фебру
ара на Великој сцени. Њего
ва полазна тачка у раду на овој
представи била је чињеница да

човек, у садашњем савременом
и брзом свету који нам је намет
нут, често због својих амбиција
запоставља праве вредности и
несвесно губи своју чисту страну
и улази у таму људског греха.
Главну улогу, односно лик
Савременог пословног човека,
играо је Милан Рус,
а солистичке роле
остварили су и Бојана
Жегарац Кнежевић,
Тијана Шебез, Јовица
Бегојев, Никола Бјан
ко и Семјуел Гест.
У ансамблу су
били и Милена Огри
зовић, Маја Стоја
ков, Мина Радоја,
Љиљана Велимиров,
Оља Ђукић, Kристо
фер Васкез, Наталија

Аксентијевић, Соња Милованов
и Антонио Бибо.
„Веома ми је драго што је тим
националне платформе Србија ствара препознао представу
Мамац и Програм Млади кореографи као пројекат који има
вредности и потенцијал да пред
ставља нашу земљу као својевр
сни амбасадор културе. Дуги низ

година радим као играч у Народ
ном позоришту, а сада сам се
остварила и као аутор своје прве
представе за ову велику институ
цију и моју матичну кућу. Веома
сам захвална за пружену прили
ку и част ми је што сам изабра
на као представник Народног

позоришта у овој платформи.
Програм Млади кореографи за
мене је прилика за исказивање
креативности, надахнућа, аутен
тичности, искрене жеље за ства
рањем, храбрости и спремно
сти на ризик. Мислим да сам са
својим тимом аутора и играча,
кроз нашу представу, одговори
ла на ове неписане захтеве које
смо сами себи поставили, драго
ми је да су и други то препозна
ли и да су нас овим признањем
наградили и охрабрили. За једну
представу веома је важно да она
живи после премијере и да њене
поруке и одјек досежу далеко,
а учешћем у овој платформи се
управо за то отварају прилике.
Част ми је да будем у друштву
наших великих уметника који су
већ изабрани у тим креативних

амбасадора, и надам
се новим будућим
пројектима“, каже у
изјави за „Позори
шне новине“ Сања
Нинковић, која је од
2001. године, када је
завршила
Балетску
школу „Лујо Давичо“,
стална чланица ансам
бла Балета Народног
позоришта.
Током досадашње
каријере
остварила
је прве и солистич
ке улоге у балетима
савременог репертоа
ра  Kототамопева,
Јесење цвеће, Посвећење пролећа,
Сонгс, Александар, Хазарскиречник, Лимени добош, Step lightly,
Шест плесова, Интервал, Вива
ла вида, као и сола у операма
Kармен и АдријанаЛекуврер.
Такође, игра и соло улоге у
представама класичног репер
тоара: Лабудово језеро, Жизела, Успавана лепотица, Kрцко
Орашчић, Пахита и
Kопелија.
Сања, добитница
великог броја значај
них награда („Смиља
на Мандукић“, „Дими
трије Парлић“, „Веруј у
себе“, „Наташа Бошко
вић“...), у међувремену
је дипломирала про
дукцију у уметности
и медијима на Акаде
мији уметности у Бео
граду.
Савремени балет
„Мамац”, ауторке Сање
Нинковић, на музику
Маје Ћурчић и Марка
Ђукића, премијерно је изведен
20. децембра на Великој сцени. У
раду на овом балету, Сања, коре
ографкиња и ауторка либрета,
кренула је од тезе да је савреме
ни човек, у садашњем тренутку и
свакодневици сопственог живо
та, своју склоност ка стварању
зависности од лаких садржаја и
површне забаве, почео да при
хвата као неминовност.
Улоге су остварили Дејан
Kоларов,
Милош
Маријан,
Николо Бјанко, Бранко Сарић,
Kарлос Алварадо, Олга Олћан,
Ивана Савић Јаћић, Бранкица
Мандић, Ада Распор, Љиљана
Велимиров, Дејана Златановски
Бојана Жегарац Kнежевић, Хозе
Иглесиас и Душан Милосавље
вић.
М.Б.
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ИНТЕР ВЈУ: СОЛИСТKИЊА БАЛЕ ТА ОЛГА ОЛЋАН, ДОБИТ НИ ЦА НАГРА ДЕ „ТЕРП СИ ХО РА”

Мојнајв ећ иуспехје
конт ин уи р ан отрајањ е

Н

аграду „Терпси
хора”, прести
жно признање
које се додељује
на
годишњем
нивоу уметницима или инсти
туцијама културе у области
уметничке игре, за 2021. годи
ну добила је Олга Олћан, углед
на солисткиња Балета Народног
позоришта у Београду. У интер
вјуу за „Позоришне новине”,
наша саговорница каже да је вео
ма срећна и поносна што је баш
она десети, јубиларни носилац
ове награде која ће јој бити уру
чена сутра у 13 часова, поводом
29. априла  Светског дана игре,
на свечаности која ће се одржати
на Сцени „Раша Плаовић”.
„Вест сам примила са искре
ном радошћу. Награду Оне која
воли да игра (Терпсихора) доби
ла сам за широки дијапазон уло
га у не строго класичној форми и
не нужно само главним улогама.
Драго ми је да су залагања и труд
наишли на одобравање и јавну
похвалу. Мислим да то даје наду
и подстрек и другим уметници
ма у даљем раду, и жељи за осва

јањем нових улога и добијањем
престижних награда као што је
ова. Награде су лепа друштве
на признања која у мом слу
чају буде осећај припадности
еснафу и велику одговорност
ка даљем уметничком раду.
До сада сам у професионалној
каријери добила награде Димитрије Парлић као део ансамбла
балета Шест плесова Јиржија
Kилијана 2011. године и награ
ду Града Београда 2005. године
као део ансамбла представе Kо
то тамо пева Сташе Зуровца.
Ту су и Похвале Народног позо
ришта за 2006. и 2020. годину, а
Терпсихора је прва индивидуал
на награда у досадашњој кари
јери. Носићу је са поносом”.
Одлука да овогоди
шњи лауреат награ
де
Терпсихора
буде Олга Олћан
потврда је дуго
годишњег умет
ничког
трајања
на
најпрофеси
оналнији начин.
Урођена потреба
да искаже своју

сцени као и на сценама KПГТ , њу су нијансе. Рад, истрајност и
Битеф, Мадленианум... Мно оданост су кључ успеха трајања”
штво главних, солистичких и сматра Олга Олћан.
Нашу саговорницу, како је
епизодних улога оставило је
неизбрисив траг како технич оценио и стручни жири, осим
ки тако и уметнички на мој улога, краси и константно висока
професионалност
играчки пут.
и
посвећеност
Имала сам
пре
све
га на сцени
част и задо
а сваког балет ског
матич
ног
Народ
вољство да
умет ника вео ма је
ног
позо
ри
шта у
сарађујем са
важно да увек буде у
Бео
гра
ду,
али
и
изузетним
одличној физичкој фор
на
дру
гим
ника
и
водећим
ми која се постиже ско
уметницима и
ро свако днев ним напор ко занемарљивим
коре о гра фи ма
ним вежбањем, разним сценама и умет
д а н а ш њ и ц е ”,
одрицањима, сценским ничким пројек
подсећа Олга и
наступима...
Питали тима.
Терпсихора
ука
смо Олгу како се, у том
–
с
једне стране,
смислу, сналази у овој
муза
персонифи
већ годину дана намет
ко
ва
на
кроз игра
нутој „новој нормал
чи
цу
у
покрету,
но сти“ услед пандеми
с
дру
ге
стране
је коро на вируса? Нова
је
награ
да
пер
нормалност је брзо
с
о
н
и
ф
и
к
о
в
ана
постала једина коју
кроз
покрет
Олге
имамо и у којој што се
пре снађемо мање ћемо Олћан у непре
патити. Страх и бри кидном, слобод
гу за сутра сам замени но можемо рећи,
ла вежбањем, радећи на вишедеценијском
физичкој и менталној трајању на балет
дисциплини. Kод куће ској сцени Србије.
На
крају,
зује да је сва
сам вежбала по потре
пита
мо
нашу
ка њена уло
би, али смо углав ном као
саго
вор
ни
цу
како
га
носила
Балет Народ ног позо ри
види
сво
ју
кари
је
своју радост и
шта већи период ових
ру
у
годи
на
ма
које
бол у одређе
годину дана радили у
ним моменти
измењеним и прилаго долазе, да ли има
ма.
ђеним усло вима. Поред неке неостварене
„Оне
ме
свако днев ног тренинга жеље…
„Трудим се да
везују за раз
одржавали смо Гала кон
себе
у будућности
личите пери
церте и припремили две
видим
срећну и
оде живота и
бит не премијере дома
спо
кој
ну
оства
тадашња стре
ћих ауто ра Сање Нин
рив
ши
вели
ки
мљења, пита
ко вић „Мамац“ и Иго ра
део
оног
што
ња, дилеме и
Пасто ра „Седам смрт
раскрснице на
них грехо ва“. Тренут но сам и желела.
које сам као и
сам окупирана новим Мислим да балет
сви
наилази
про јектом „Микеланђе ски играчи који
ла. Неке улоге
ло“ Марија Радачов ског, цео играчки век
играм и више
госта из Чешке, који ће проведу на сце
од
петна
бити премијерно изве ни представља
ест година и,
ден вечерас на Великој ју непроцењив
наравно, да их
сцени нашег позо ришта. значај за даљи
не играм исто
Мислим да свако вре допринос нашој
као на почетку.
ме треба иско ристити балетској делат
Оне су расле са
максимално. Могућ но ности. Не бојим
мном и у мени,
сти, можда, и нису иде се нових живот
у сантиметри
алне, али на нама оста них изазова који
ма и у срцу, на
је да будемо храбри и ми у будућности
толико начи
дисциплино вани према предстоје, напро
на. Позориште
себи и другима. Ово је, тив. Помало им
је жива ствар,
рекла бих, емо цијално се и радујем.
дан за даном
узбуркан период, али и Ипак су то само
играш
исту
инспиришући. „Умет нове улоге које
треба одиграти”.
улогу и сваки
ност ће спасити свет„.
Микојан
пут си друга
Безбрадица
чији, а у пита

З

уметност Олћанову је
водила преко разли
читих сцена и репер
тоара, кроз различите
стилове и перформан
се не задржавајући је
само на ономе што се
од ње као извођача оче
кивало већ подстичу
ћи њену креативност
и подижући ниво тех
нике извођења. Дубоко
посвећена
приликом
грађења ликова, које је
интерпретирала, јако
харизматична и посеб
но сценична кроз доса
дашњу каријеру дока
зивала је да нема малих
и великих улога и да
на сцени сваки умет
ник једнако доприно
си квалитету уметнич
ког дела. Мерцедес,
Пророчица, Kатарина
Медичи, Софка, Жена
ратница – само су неке
од солистичких уло
га Олге Олћан, које би
је могле определити за
ову награду.
„Највећим успехом
у досадашњој каријери
сматрам континуирано
трајање пуних дваде
сет година на матичној
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ДВОС ТРУК А ПРОС ЛАВ А: ЈУБИЛ АРН И „БАЛК АНС КИ ШПИЈ УН“ ИЗВЕД ЕН 14. АПРИЛ А НА ВЕЛИК ОЈ СЦЕН И,
СУТРАД АН НЕЛИ МИХАИЛ ОВ ИЋ УРУЧ ЕН А НАГРАД А „ЉУБИНК А БОБИЋ“

Свеч ан о и велич анс твен о 50. пут

П

редстава
„Бал
кански шпијун“,
по тексту Душа
на
Kовачевића,
у режији и дра
матургији Татјане Мандић Риго
нат, изведена je 14. априла на Вели
кој сцени јубиларни педесети пут, а
дан касније Нели Михаиловић, за
улогу Данице, уручена је бијенална
глумачка Награда Удружења драм
ских уметника Србије - „Љубинка
Бобић“ за 2019. годину
Обе вечери било је свечано,
величанствено, уз торту, свећице,
цвеће... пуну салу уз све мере зашти
те од Kовида-19 и дугачки аплауз
на опште задовољство и публике и
ансамбла.
Љубомир Бандовић тумачи
лик Илије Чворовића, човека који
живи и делује по свом принципу, а
који му говори да је све супротно од
онога што изгледа да јесте, његова
супруга Даница Чворовић је Нела
Михаиловић, брата Ђуру, одно

сно сестру близнаки
њу игра Душанка Глид
Стојановић,
ћерку
Соњу Катарина Мар
ковић, улога подстана
ра Петра Јаковљевића
поверена је Милутину
Милошевићу, а Радиоспикерке Вањи Мила
чић.
У фокусу нове
верзије
чувене
Kовачевићеве драме,
која је
п р е м и 
ј е р н о
изведена 1. окто
бра 2018. године на
Сцени „Раша Плао
вић“, налази се тема
друштвене парано
је, медијска пропа
ганда, производња
страха и неприја
теља, све што је у
њу додато је доку
ментарна грађа из
разних
српских
медија, а сваки лик
представља парадигму одређених
стања, профила, тенденција...
У раду на представи упориште
је била драма која је мање позната
од сценарија, а веома се разликује и
од култног филма из 1984. године.
„Балкански шпијун“ је учество
вао на једном ревијалном и девет
такмичарских фестивала у земљи и
региону.
Освојено је укупно 13 награда,
углавном глумачких; Нела Михаи
ловић седам, Љубомир Бандовић

три и Милутин Милошевић једну,
док је представа (у целини) осво
јила Награде публике за најбољу
представу на четвртом Фестивалу
„Позоришно пролеће” у Шапцу и
на Фестивалу „Театар у једном деј
ству“, у Младеновцу.
„Балкански шпијун“ је с вели
ким успехом гостовао и у Ваљеву,
Бечу, Чачку, Љубљани...
Дан касније, Нели Михаило
вић уручена је Бијенална глумачка
Награда Удружења драмских умет

Нела
Михаи
ловић припада
изузетној класи
професора Вла
димира Јевтови
ћа.
„Нела је, а
то је нешто што
је јединствено,
успела да оста
не
моралан,
вредан, етичан,
искрен
човек

ника Србије - „Љубинка Бобић“ за
2019. годину.
На свечаности, одржаној на
Великој сцени после извођења
представе, признање, које јој је при
пало за улогу Данице примила је из
руку председнице жирија, драмске
уметнице Драгане Варагић.
После вишеминутних бур
них аплауза и овација одушевљене
публике, присутнима се обратила
управница Народног позоришта
Ивана Вујић која је подсетила да

радећи јако много
у позоришту, на
филму и телевизи
ји. То је један ско
ро немогућ потез
и немогућ чин... Ја
се дубоко клањам
нашој првакињи
Нели Михаил овић
што је успела да у
себи сачува добро,
етику,
морал,
поштење“, рекла
је, између осталог,
Ивана Вујић која је слављеници уру
чила букет цвећа.
Признање се састоји од пла
кете у бронзи, са ликом Љубинке
Бобић, од уникатне дипломе на
пергаменту и новчаног износа.
У образложењу жирија оцење
но је да Нела Михаиловић у сво
је ткање лика Данице „упаковала
оптимизам, виталност, емпатију и
неупитну љубав према људима“.
„У овој сценској верзији Бал
канског шпијуна, и Даница, попут

њеног мужа Илије, постаје херо
ина овог времена преживљавања
и жртве идеала... Суптилна сред
ства која је користила у креирању
лика потврдили су, с једне стране,
неспорну сценску харизму Неле
Михаиловић, али, с друге стране
и изузетну сценску интелигенци
ју која се еманира, пре свега, као
савршени осећај за меру“...
Поздрављена громогласним
аплаузом публике и колега на сце
ни, Нела Михаиловић је казала
да је огромна част и задовољство
добити једну овакву награду која
носи име велике глумице Љубинке
Бобић.
„Кажу да се величина и вред
ност награде огледа, пре свега, у
имену те награде. Љубинку су зва
ли краљица смехa, а смех је леко
вита храна за срце и душу. Ако сам
вам вечерас својом игром подари
ла макар залогај те хране, онда сам
ја заиста срећна“, истакла је при
зната драмска уметница.
М.Б.

У МУЗЕЈ У НАРОДН ОГ ПОЗОР ИШ ТА ОТВОР ЕН А ИЗЛОЖ БА МИЛЕН Е ЈАУК ОВ ИЋ ПОСВЕЋ ЕН А ПРИМ АБ АЛ ЕР ИН И И
КОРЕОГ РАФ У ЛИДИЈ И ПИЛИП ЕНК О (1938-2020)

Стваралаштво у два чина

И

зложба посвећена
примабалерини и
кореографу Лиди
ји
Пилипенко
„Стваралаштво у
два чина“, ауторке Милене Јауко
вић, отворена је 30. марта у Музеју
Народног позоришта, уз поштова
ње свих мера заштите које пропи

сује Kризни штаб у вези са епиде
мијом вируса Kовид 19.
Присутнима се прво обратила
управница Народног позоришта у
Београду Ивана Вујић која је, изме
ђу осталог, истакла да је госпођа
Пилипенко сваки свој задатак увек
урадила до краја и указала да нам је
ова величанствена уметница „оста

вила бескрајно поље инспирације и
учења, пре свега учења да се може
бити добар, да се може помоћи
другом”.
„Несебичност давања, несебич
ност огромног рада и несебичност
љубави - шта се може тражити
више од једног уметника? Многи
могу само једно. И то је довољ
но. Лидија, бескрајно вам хвала на
лепоти коју сте донели Народном
позоришту, свима нама у свим
позориштима, као и својој поро
дици коју сте бескрајно волели и за
коју сте се бескрајно борили. Ваше
борба није било узалудна. Никада”,
поручила је Ивана Вујић.
У наставку церемоније отва
рања, о славној уметници говори
ли су и директор Балета Народног

позоришта Kонстантин Kостјуков,
првакиња Балета Ана Павловић и
ауторка Милена Јауковић која је
нагласила да је ово прва изложба
посвећена Лидији Пилипенко и
напоменула да се поставка, поде
љена у два дела, бави њеним импо
зантним играчким и кореограф
ским опусом.
Ауторка Јауковић је оценила
да се са тим опусом, сачињеним
од преко 40 одиграних улога и 16
креираних балета, Лидија Пили
пенко уврстила у ред најзначајни
јих балетских уметница и најпро
дуктивнијих кореографа, заузевши
истакнуто место у историји Балета
Народног позоришта у Београду у
коме је стварала више од 60 година.
Директор Музеја Народног

позоришта Драган Стевовић напо
менуо је да је ово прва виртуелна
изложба тог Музеја.
Лидија Пилипенко преминула
је 3. јула прошле године у Београду.
Цео свој живот посветила је
балету и Народном позоришту у
коме је стварала, прво као балери
на, а касније као кореог рафкиња.
Њена посвећеност балетској
уметности била је несвакидашња,
искрена, маштовита, са дубоком
уметничком поруком и зато ће
њени балети остати незаборавни,
а њен допринос овој уметности
неизбрисив.
Кремација Лидије Пилипен
ко одржана је 8. јула 2020. године
на Новом гробљу у Београду.
Р.П.Н.

8

АПРИЛ 2021.

ПОЗОРИШНЕ НОВИНЕ

СЕЗОНА 2020/21.
ВЕЛИКА СЦЕНА

МАЈ

СЦЕНА „РАША ПЛАОВИЋ“

Ч Е Т.

ГОСТУЈЕ АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ

П Е Т.

ОРЛАНДО I

СРЕ.

од 19.30
до 21.30

БРАЧНА ИГРА, по тексту Едварда Олбија
06. дипломска
представа Андријане Мећаве

Ч Е Т.

од 19.30
до 21.30

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

од 19.30
до 21.30

08. комедија Пјера Корнеја

од 19.00
до 20.30

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

ШПИЈУН
05. БАЛКАНСКИ
драма Душана Ковачевића
ШПИЈУН
06. БАЛКАНСКИ
драма Душана Ковачевића
СУБ.

„NESSUN DORMA...SUONA LA MUSICA DIVINA“

НЕД.

СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА

ПОН.

У ЧАСТ МАТЕМАТИКЕ
МАЈ МЕСЕЦ МАТЕМАТИКЕ

НЕ СПАВА...СВИРА БОЖАНСКА МУЗИКА)
08. (НИКО
сцене из опера

09. „ДАН ПОБЕДЕ НАД ФАШИЗМОМ“
у организацији Центра за промоцију
10. манифестација
науке и Математичког института САНУ

од 18.00
до 20.00

МРАКА
12. ЦАРСТВО
драма Лава Николајевича Толстоја

СРЕ.

од 19.30
до 21.30

БАЛКАНСКИ ШПИЈУН

од 19.30
до 21.30

Ч Е Т.

13. драма Душана Ковачевића
П Е Т.

НЕД.

од 19.30
до 21.30

МИКЕЛАНЂЕЛО / ПРЕМИЈЕРА

од 19.30
до 21.30

16. балет у кореографији Мариа Радачовског
СРЕ.

ГАЛА КОНЦЕРТ „VA, PENSIERO...“
(ПОЂИ МИСЛИ...)

солиста, хора и оркестра опере у сарадњи
19. концерт
са Аустријским културним форумом,гостује диригент

од 19.30
до 21.30

Волфганг Шајт (Беч)

Ч Е Т.

МИКЕЛАНЂЕЛО

НЕД.

„САН“

20. балет у кореографији Мариа Радачовског
камерног састава оркестра Опере Народног
23. концерт
позоришта и тенора Дејана Максимовића
СРЕ.

Ч Е Т.

П Е Т.

СУБ.

БЕЛА КАФА

од 19.30
до 21.30

„ХИМНА ЉУБАВИ“ концерт камерног састава

НЕД.

30.
ПОН.

ГОСТУЈЕ НОВОСАДСКО ПОЗОРИШТЕ/
UJVIDEKI SZINHAZ
МЕФИСТО, драма Клауса Мана

од 19.30
до 21.30
од 19.30
до 21.30

у режији Бориса Лијешевића

ГОСТУЈЕ СРПСКО НАРОДНО
ПОЗОРИШТЕ
ДЕОБЕ, драма Добрице Ћосића

31. копродукција СНП, НП Ниш и НП Приштина са

од 19.30
до 21.30

седиштем у Грачаници

УТО.

МИКЕЛАНЂЕЛО

од 19.30
до 21.30

СРЕ.

НЕЧИСТА КРВ

од 19.30
до 21.30

01. балет у кореографији Мариа Радачовског
02. драма Борисава Станковића / Маје Тодоровић
Ч Е Т.

ПРОГРАМ - МЛАДИ КОРЕОГРАФИ

СРЕ.

ГОСТУЈЕ КАМЕРНА ОПЕРА ИЗ САНКТ

03. МАМАЦ
кореограф Сања Нинковић

26. ПЕТЕРБУРГА
ЕЛЕКТРА, опера Ричарда Штрауса

П Е Т.

по тексту Горана Врачара, у организацији
Представништва Републике Српске у Београду

ГОСТУЈЕ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР
ИСТОЧНО САРАЈЕВО „СЕДМИ ДАН“

14. по тексту Горана Врачара, у организацији

Представништва Републике Српске у Београду

од 19.30
до 21.30

од 20.00
до 22.00
од 20.00
до 22.00
од 20.00
до 22.00
од 20.00
до 22.00

од 20.00
до 22.00

од 20.00
до 22.00

текст Јан Фабр, режија Јан Фабр,

сарадњи са Културним центром Београда,
15. уНародним
музејем у Београду и компанијом

од 20.00
до 22.00

ГОСТУЈЕ ФАКУЛТЕТ ДРАМСКИХ
УМЕТНОСТИ
МАЛО БЛАГО, по тексту Елејн Марфи

од 20.00
до 22.00

Траблејн, Белгија

Ч Е Т.

20.
П Е Т.

дипломски испит Невене Мијатовић

МАЛИ БРАЧНИ ЗЛОЧИНИ

21. драма Ерика Емануела Шмита
СУБ.

НЕД.

МАЈ

НОЋНИ ПИСАЦ

СВЕЧАНО ОТВАРАЊЕ МАЈСКИХ ДАНА

23. комедија Пјера Корнеја

од 19.30
до 21.30

Опере Народног позоришта и сопрана
29. оркестра
Снежане Савичић и Александре Стаменковић

11.

ГОСТУЈЕ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР
ИСТОЧНО САРАЈЕВО „СЕДМИ ДАН“

од 19.30
до 21.30

ЕВГЕНИЈЕ ОЊЕГИН

28. комедија Александра Поповића

УТО.

ОРЛАНДО II

КУЛТУРЕ У БЕОГРАДУ
22. МАКЕДОНСКЕ
ВЕТАР У ТАПЕТАМА, драма Зорана Митровића

од 19.30
до 21.30

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

НЕД.

ИЛУЗИЈЕ (ИЛУЗИЈÆ)

од 19.30
до 21.30

НЕЧИСТА КРВ

26. драма Борисава Станковића / Маје Тодоровић

СУБ.

СУБ.

КАЛИГУЛА

14. драма Албера Камија

ЈУН

МА Ј 2021.

сезона

2016/17.

ИЛУЗИЈЕ (ИЛУЗИЈÆ)

ПОН.

ГОСТУЈЕ НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ ПИРОТ

УТО.

ГОСТУЈЕ НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ ПИРОТ

СРЕ.

„СОНАТА“

Ч Е Т.

НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ И
ФРАНКОФОНИЈА

- ЈЕДНА ТОПЛА ЉУДСКА ПРИЧА
24. СТРАХ
ауторски пројекат Игора Вука Торбице
- ЈЕДНА ТОПЛА ЉУДСКА ПРИЧА
25. СТРАХ
ауторски пројекат Игора Вука Торбице

солиста и камерног састава оркестра
26. концерт
Опере Народног позоришта

27. јавно читање француских савремених писаца
„ЏОРЏ КАПЛАН“ аутора Фредерика Зонтага

СУБ.

ВАЖНО ЈЕ ЗВАТИ СЕ ЕРНЕСТ

ПОН.

ГОСТУЈЕ АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ

29. комедија Оскара Вајлда

САД „Интимности“
31. НОВИ
докторски уметнички пројекат Анђелка Бероша

од 20.00
до 22.00
од 20.00
до 22.00
од 20.00
до 22.00
од 20.00
до 22.00
од 20.00
до 22.00
од 20.00
до 22.00
од 20.00
до 22.00

од 20.00
до 22.00
од 20.00
до 22.00

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

од 19.30
до 21.30

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

ГОСТОВАЊА

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

Народно позориште у Београду | За издавача Ивана Вујић, управница | Главни уредник Позоришних новина Микојан Безбрадица | Графички уредници: Јован Тарбук, Јелена Ратковић | Редaкција: Бранкица Кнежевић, Сања
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