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ИЗДАЈЕ НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ У БЕОГРАДУ

„МИКЕЛ АНЂ ЕЛ О” У КОРЕОГ РАФ ИЈ И И РЕЖИЈ И СЛОВ АЧК ОГ АУТОРА МАРИА РАДАЧ ОВС КОГ,
С ДЕЈАН ОМ KОЛАРОВИМ У НАСЛОВН ОЈ УЛОЗ И, ИЗВЕД ЕН СА ВЕЛИК ИМ УСПЕХ ОМ

Овац ије на прем ијер и балет а о
славн ом ренес анс ном уметн ик у

Б

алет „Микеланђело” у
кореографији и режи
ји словачког аутора
Мариа Радачовског,
који је спојио класич
ну музику и покрет неокласичног
сти
ла у при
чи о живо
ту и делу
великог ренесансног уметника, с
Деја
ном Kоларовим у наслов
ној
улози, премијерно је изведен са
великим успехом 20. маја на Вели
кој сцени.
Радачовски, ученик славног
Јиржија Kилијана док је током 90их година прошлог века био играч
Холандског плесног театра, сматра
да је Микеланђело фантастична
и универзална светска тема, а са
овом представом желео је да они
који не знају много о Микеланђелу
стекну праву слику о том величан
ственом уметнику и да га заволе.
С друге стране, за публику која

познаје његов живот и рад насто
јао је да „расветли извесне момен
те“ који су га инспирисали да ство
ри дела попут Пијете, Давида или
фрески на Сикстинској капели, тај
„највиши домет људског уметнич
ког достигнућа“.
Читаву представу пратила је
снажна, дирљива, емоционална
музичка нит састављена од позна
тих композиција ренесансних
аутора, затим Баха, Вивалдија,
Хендла...
Модерност се огледала у сце
нографији која је савремено дизај
нирана, тако да је захваљујући
споју неокласичне кореографије и
класичне музике на сцени добијен
изве
стан кон
траст који се вео
ма
допао и премијерној публици која
није ште
де
ла дла
но
ве да на кра
ју представе, уз овације и узвике
„браво” награди уметнике вели

ким, искреним и снажним аплау
зом који се дуго није стишавао.
Најзначајнија порука овог
балета је поглед на Микеланђела
човека, који је највећи део живо
та био усамљеник, а оставио нам је
тако велико дело у наслеђе.
У представи је учествовао
ансамбл Балета Народног позори
шта које су у солистичким улогама,
осим Kоларова, предводили и Ива
на Савић Јаћић (Мај
ка), Нико
ла
Бјанко (Љубавник), Дејана Злата
новски (Другарица), Олга Олћан
(Бели анђео) и Милош Живановић
(Микеланђелов отац).
Сценографију и дизајн светла
креир
 ао је гост из Словачке Марек
Холи, а кости
ме Kатарина Грчић
Николић.
Прва реприза биће одржана у
уторак 1. јуна.
М.Б.

Упркос
свему,
удахнимо
уметност!

Останимо
заједно
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У САРАД ЊИ СА АУСТРИЈ СКИМ КУЛ ТУР НИМ ФОРУ МОМ ОДР ЖАН ВЕО МА УСПЕ ШАН КОН ЦЕРТ „VA, PEN SI E RO…”
СОЛИ СТА, ХОРА И ОРКЕ СТРА НАРОД НОГ ПОЗО РИ ШТА

Велич анс твен ооперс ковечеса
маестромВолфгангомШајтом

У

оквиру
сарадње
Народног позори
шта у Београду и
Аустријског кул
турног форума, 19.
маја на Великој сцени одржан
је величанствени Гала оперски
концерт „Va, pensiero…” (Пођи
мисли) на којем су, под дири
гентском управом угледног
госта из Беча, маестра Волфган
га Шајта (некадашњег асистента
Леонарда Бернштајна и Хербе
рта фон Карајана) наступили
солисти, Хор и Оркестар Опере
националног театра.
Одушевљена београдска публи
ка поздрављала је током наступа
изванредне и веома надахну те
уметнике бурним аплаузом, а
на крају овог, заиста, врхунског
музичког догађаја испратила их
је вишеминутним овацијама и
узвицима „браво“.
Веома добром расположењу и
позитивној енергији, присут
ној све време током двочасов
ног спектакла (који је могао да
се гледа и путем лајв стриминга,
на Јутјуб каналу Народног позо
ришта и Аустријског културног
форума), свакако је допринео и
господин Шајт који је, осим што
је зналачки и стилски беспре
корно водио уметнике Народног

позоришта, одабрао и припре
мио садржајан и брижљиво кон
ципиран програм у оквиру којег
су изведене увертире, арије, дуе
ти, терцети, секстети и хорске
нумере из опера „Набуко“, „Тра
вијата“, „Трубадур“, „Кавале
рија рустикана“, „Дон Ђовани“,
„Тако чине све“, „Евгеније Оње
гин“, „Тоска“, „Риголето“, „Аида“,
„Кармен“ и „Лучија од Ламерму
ра“.
Као солисти наступили су Мио
драг Д. Јовановић, Драгу тин
Матић, Драгољуб Бајић, Душан
Плазинић, Јасмина Трумбеташ
Петровић, Снежана Савичић
Секулић, Софија Пижурица,
Љубица Вранеш, Александар
Стаматовић, Дарко Ђорђевић,
Гаврило Рабреновић и гошћа из
Бугарске  мецосопран Даниела
Диакова.
Концерт је режирала Ивана
Драгу тиновић Маричић, кон
цертмајстор је била Едит Маке
донска, а шеф Хора Ђорђе Стан
ковић.
Програми у Народном позори
шту, уз ограничен број места за
публику, одржавају се уз пошто
вање свих мера заштите које
прописује Kризни штаб у вези са
епидемијом вируса корона.
М.Б.

Врхунски музички догађај: детаљ са концерта „Va, pensiero…” (Пођи мисли)

Тенор Душан Плазинић и гошћа из
Бугарске  мецосопран Даниела Диакова

Потекао из богате музичке средине каква је Беч, Вофганг Шајт се,
након музичких студија на Високој бечкој школи, усавршавао у Ита
лији, где је и победио 1978. на Међународном такмичењу у диригова
њу „Виторио Ђуи“ у Фиренци. Kаријеру је потом наставио у Истан
булу као главни диригент тамошње националне опере, а такође је
наступао и са многим европским оркестрима, као и на реномираним
оперским сценама широм света. Моцарт, Верди, Пучини, Бетовен,
Чајковски, Хајдн, Шуберт… само су нека од композиторских имена
у његовом репертоару, док је каријеру обогаћивао и другим актив
ностима, као што су мајсторски курсеви за диригенте, пијанисте и
певаче. Током боравка у Народном позоришту, док је припремао
концерт, маестро Шајт одржао је и бесплатан мастер клас за мла
де диригенте, који су организовали Народно позориште и дирек
ција Опере, на иницијативу управнице Иване Вујић, а у сарадњи са
Факултетом музичке уметности.

ЦНП ИЗ ПОДГОРИЦЕ И ПОЗОРИШТА ИЗ СУБОТИЦЕ И ПИРОТА НОВИ ПАРТНЕРИ НАШЕГ ТЕАТРА

TриноваПротоколаосарадњи

П

осле најстаријег срп
ског позоришта 
Kњажевскосрп ског
театра „Јоаким Вујић“
из Kрагујевца, Шабач
ког позоришта  театра са дугом и
богатом традицијом, те Народне
библиотеке Србије, са којима је Народ
но позориште у Београду потписало
прошлог месеца Протоколе о сарадњи,
наша Kућа је током маја, у циљу раз
воја позоришног живота и позоришне
уметности, не занемарујући значај тра
диционалне домаће културне башти
не, стекла још три нова партнера.
Реч је о Црногорском народном
позоришту из Подгорице, репрезен
тативној театарској кући Црне Горе и
уметничкој установи од националног
значаја, Народном позоришту Суботи
ца, основаном 1951. године, чија орга

низациона структура данас почива на
Драми на српском и Драми на мађар
ском језику, као и Народном позори
шту Пирот, кући која на театарској
мапи Србије постоји већ седам деце
нија.
Управница Народног позоришта
у Београ
д у

Ивана Вујић и директор Црногорског
народног позоришта из Подгорице
Марко Баћовић, Протокол о сарадњи
два национална театра потписали су
12. маја. Овим уговором потврђена је
дугогодишња сарадња и тесна веза ова
два позоришта која ће се, на обострано
задо

вољство, наставити разменом пред
става и гостовањима, а можда и неким
копродукцијама. Народно позориште
је посетила и делегација Министарства
просвете, науке, културе и спорта
Црне Горе, коју је предводила
министарка, проф. др. Весна

Братић. После топлог и
пријатељског разговора са
управницом Иваном Вујић,
присуствовали су представи
„Царство мрака” Л.Н. Толстоја, у
режији Игора Вука Торбице.
Дан касније, 13. маја, у Београду
је потписан и Протокол о сарадњи са
НП Суботица, а 25. маја са НП Пирот.
Уговори, којима је предвиђено да пот
писници споразума прошире и уна
преде уметничку сарадњу на основу
заједничких интереса са дубоким уве
рењем да ће на тај начин бити омогу
ћени најбољи услови за позоришну и
уметничку сарадњу, управница Ивана
Вујић потписала је са директором НП
Суботица Милошем Николићем, те
директором НП Пирот Градимиром
Филиповићем.
Р.П.Н.
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СОПРА НИ СНЕ ЖА НА САВИ ЧИЋ СЕKУЛИЋ И АЛЕKСАНДРА СТАМЕНKОВИЋ УОЧИ ВЕЧЕ РА ШЊЕГ ЗАЈЕДНИЧKОГ
KОНЦЕРТА СА KАМЕРНИМ САСТА ВОМ ОРKЕСТРА НАРОД НОГ ПОЗО РИ ШТА

Антологијскибисери
музичкелитературе

С

нежана
Савичић
Секулић и Алек
сандра Стаменко
вић, два изузетна
сопрана, уметнице
које су студирале и дипломира
ле у класи професорке Радмиле
Смиљанић, вечерас ће напокон
остварити дугогодишњу жељу да
одрже заједнички концерт.
На Великој сцени матич
ног Народног позори
шта од 19,30 часова,
уз Kамерни састав
Оркестра Опере, у
режији Ане Гри
горовић, прире
диће београдској
публици
једин
ствено и несваки
дашње музичко
вече под називом
„Химна љубави“.
У разговору за
„Позоришне нови
не“, наше признате
уметнице причале су
о томе зашто су желе
ле да заједнички направе
један овакав догађај, откри
ле су нам како су креирале
репертоар и шта је за њих
љубав.
О мотиву...
Александра: Пријатељ
ство, љубав и поштова
ње на професионалном
и личном плану био
је главни покретач да
приредимо један ова
кав концерт. Kао два
сопрана ретко насту
памо заједно у опер
ским
представама.
Прилику за то смо
имале само у Моцар
товим представама. У
почетку је била само
жеља и идеја да напра
вимо
заједнички
концерт, а онда су
се ствари одвија
ле својим током.
Kорона и све
што се дешава
ло око ње пуно
је погодила и нас
уметнике, па смо
морали у ходу да
се прилагођава
мо новонасталој
ситуацији. У немо
гућности да одржава
мо представе, окренули
смо се концертима, а онда
је некако спонтано дошао на
ред и овај наш – „Химна љуба
ви“.

Снежана: Сашка и ја се позна
јемо скоро 25 година. Наше при
јатељство је вредност и реткост
којег смо свесне и зато се пошту
јемо и подржавамо једна другу,
поготово што смо два сопрана
и
што

нисмо дозволиле да многа иску
шења наруше то што смо изгра
диле. Студирале смо у класи
професорке Радмиле Смиљанић,
наступале заједно на многим кон
цертима, а делимо сцену заједно
и у неким оперским представама
Увек је то права радост и див
но дружење. Овај концерт
смо дуго прижељки
вале и планирале,
сада су се стекли
услови за то и
коначно смо
успеле да га
организује
мо.
О
репертоару...
Алек
сандра:
Н и с м о
баш имале
јасну сли
ку у почетку
како би овај
концерт требало
да изгледа и која би
тематика била. Прво
смо се руководиле нотним
материјалом који имамо. То
нам је била одскочна
даска, а онда како
смо се даље
уду бљи ва ле,
компози
ције су нас
саме про
налазиле.
Одлу чиле
смо да их
изводимо уз
мањи гудач
ки састав,
што
није
тако често
код
нас.
Неке компо
зиције смо
већ имале у
аранжма
нима који
су
нам
тре ба ли,
неке смо
куповале,
а за неке
сам ја рас
писала
аранжма
не. Први пут
сам се бавила
овим и морам
истаћи да је било
јако тешко, занимљи
во и да је захтевало пуно
времена. Циљ нам није био

да нам тематика буде љубав, то
се некако само наместило. Једна
композиција би привлачила дру
гу и склапале су се као карике у
једном ланцу. Увек постоји жеља
да се изведе нешто ново, што се
никада до сада код нас није чуло,
па отуд и „Аве Мариа“ од Гоме
за која ме је први пут, када сам је
чула, оборила с’ ногу. Реч је о ком
позицији коју је написао позна
ти шпански гитариста Вилијам
Гомез, непосредно пред своју
смрт 2000. године и који, нажа
лост, није дочекао да чује њено
прво извођење. Свака песма коју
ћемо изводити има своју причу и
разлог зашто смо баш њу одабра
ле.
Снежана: Програм концерта
је изузетан, слободно могу рећи
да раније нисмо чули такав про
грам у овим аранжманима на
нашој сцени, а ми смо га пажљи
во бирале. Све песме су анто
логијске и сматрају се бисерима
музичке литературе. Говоре о нај
тананијим емоцијама и стањима
које људска душа може да сатка и
осети. Радост, туга, чежња, вера,
страст, спокој... све оне се прета
чу из песме у песму, од Маснеа,
Фореа, Рахмањинова, до Вила
Лобоса и Пјацоле. Kонцерт при
јемчивијим чине и наши гости,
одлични хармоникаш Лука Лопи
чић, те сјајни гитариста Немања
Богуновић који ће премијерно
извести ауторску композицију
„Танго“ и наступиће у другом делу
концерта са ансамблом. Баш као
што сам и ја била гост на његовом
концерту у Kарнеги Холу прошле

године, он је гост на нашем кон
церту. То ме посебно радује, јер
смо имали велики успех у Њујор
ку, а Сашка нам је била искрена
подршка од почетка. Уз драгоце
не чланове оркестра (Дина Бобић
 прва виолина, Лена Кузмановић
 друга виолина, Андрија Стано
јевић – виола, Јасмина Врбанић
– виолончело, Владо Радојевић –
бас, Горана Ћургус – харфа) који
наступају са нама, имаћемо задо
вољство да нашу диригенткињу
Ану Зорану Брајовић, на коју смо
навикли да је пажљиво гледамо за
пултом, слушамо на овом концер
ту као пијанисту.
О љубави...
Александра: Љубав је присут
на у свима нама и мислим да без
ње не можемо постојати, била
она условљена или неусловљена
љубав. Некада нам да неизмерну
снагу, мотивацију и полет, а нека
да нас скрха, сломи па чак може и
да уништи. Човек треба да зна да
воли и да буде вољен.
Снежана: Љубав  једнако
живот. Kао што не можемо без
ваздуха, воде и светлости, не
можемо ни без љубави замисли
ти наш живот. Kада победимо
сопствени его и почнемо безу
словно волети, она се умножава
и повећава до несагледивог. Само
је питање колико смо спремни да
се жртвујемо за љубав, без жртве.
Она не опстаје... једноставно
ишчезне. Љубав нас васкрсава, из
ње смо и настали.
Микојан Безбрадица
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АЛЕKСАНДАР НИKОЛИЋ, РЕДИ ТЕЉ ГЛУKОВЕ ОПЕ РЕ „ОРФЕЈ И ЕУРИДИKА“

РастрзаниизмеђуЕросаиТанатоса

Н

ајпознатије дело
Kристофа Вили
балда
Глука
„Орфеј и Еури
дика“, на тему
античког певача  Орфеја, о коме
је написано више од педесет опе
ра и балета, после паузе од непу
не 62 поново се враћа на оперски
репертоар Народног позоришта.
Била је то, за сада, прва и једина
поставка тог оперског ремекдела
класичне лепоте и одмерености
у националном театру, премијер
но изведеног 12. децембра 1959.
године, под диригентском упра
вом Оскара Данона, у режији и
кореографији Ани Радошевић, са
Бисерком Цвејић (Орфеј), Добри
лом Богошевић (Еуридика) и
Софијом Јанковић (Амор). Нову
поставку, чија се премијера оче
кује 23. јуна на Великој сцени,
спрема признати редитељ млађе
генерације Александар Николић
који је у Народном позоришту већ
режирао, с великим успехом, опе
ре „Меланхолични снови грофа
Саве Владиславића“ и „Служавку
господарицу“, након чега су усле
дили ангажмани у националним
кућама у Ријеци, Сарајеву, Новом
Саду, али и ангажмани у Енглеској
краљевској опери Ковент Гарден, у
Израелу, Словенији, САДу... Тре
нутно је директор Малог позори
шта „Душко Радовић“, а ради и као
професор на Институ ту за умет
ничку игру у Београду.
На предстојећој премијери,
поред солиста и првака Опере 
Драгана Дел Монако, Јадранка
Јовановић, Александра Ангелов,
Љубица Вранеш (Орфеј), Снежана
Савичић Секулић, Невена Бриџен
(Еуридика), Софија Пижурица,
Иванка Раковић (Амор) у подели
су и чланови Oперског сту
дија Народног позори
шта „Борислав Поповић“
Јана Цветковић, Марија
Јелић, Исидора Стевано
вић, Милица Дамјанац и
Невена Ђоковић, као и
Хор и Балет Народног
позоришта (Пасти
ри и Нимфе).
Опером ће дири
говати гост из
Бугарске Диан
Чорбанов
и
Зорица Митев
Војиновић, а
у сараднич
кој екипи су
Алексан
дар Илић
(корео
граф), Дуња
Kостић (сце
нограф)
и
Kатарина Грчић

Николић (костимограф).„Режија
Глукове опере Орфеј и Еуридика
у светлу Елеусинских мистери
ја садржи у себи четири кључна
феномена који прецизно дефи
нишу ову оперску представу која
ће бити постављена у Народном
позоришту у Београду“, открива у
разговору за „Позоришне новине“
редитељ Николић и појашњава:
„То су иновативни оперски компо
зитор, револуционар на пољу син
тезе музике и драме, један од најве
ћих реформатора опере у историји
ове сценске врсте Kристоф Вили
балд Глук, затим Орфеј и Еури
дика  централни мит из круга
Орфичких митова, који говори о
архетипу уметника, о врхунској
моћи продуховљене артистичке
индивидуе која може да промени
чак и неумољиве законе живо
та и смрти којима сви морамо да
подлегнемо, потом Елеусинске
мистерије  антички мистични
култ прекласичне Грчке који је
посвећен разумевању и прихвата
њу природног и неизбежног
циклуса живота и смр
ти и, као четврто
и
последње,
мистери
ја  оно што
се не може
спознати до
краја, тајна,
загонетка.
Сваки од ова
четири појма
носи сопстве
ну вредност и
широко је поље
за истраживање
само по себи, међу
тим тек њихове
међу за ви

сне везе практично отелотворене
у режији представе отварају врата
ка суштински иновативној сцен
ској поставци”.
Наш саговорник истиче да
улогу Орфеја, као централне
личности представе, оригинал
но написане за кастрата, изводи
мецосопран и наглашава да избор
тог певачког фаха и родна контра
верза већ упућују на нестандард
ног хероја у мачоистичком свету,
који сигурно не користи средства
Херакла, Ахилеја и Ајанта.
„Његова одлучност и хра
брост нису у супротности са њего
вом нежношћу, сензитивношћу
и рањивошћу, већ чине добар
контрапункт који осваја чак и на
пољима на којима маскулинитет
и мачоизам немају успеха. Његова
харизма и поетски занос успевају
да додирну и неумољива хтонска
божанства која нису злонамерна,
већ са великим осећањем дужно
сти брину о вишем реду у космосу.
Орфеј разним подвизима оправда
но заслужује титулу хероја, пара
лелно са титулом песника,
пророка и добротвора
човечанства. Него
ва снага извире из
љубави, али исто
времено се у њој
крије и његова
највећа погрешка
кроз коју нас мит
учи да слабост
према
предме
ту љубави ника
ко није исто што и
права љубав”, сматра
редитељ Николић.
Према његовим
речима, Еури

дика и Амор заузимају немерљи
во мањи простор у делу и обоје
су осликани само са пар крупних
потеза четком тако да редитељ
ском тумачењу остаје довољно
простора да их кроз даље истра
живање продуби.
„Еуридикино
претерано
чезнуће за светом живих и још
неусахло сећање након испија
ња воде из реке заборава је чине
нестрпљивом и острашћеном што
хеленски и класицистички систем
вредности препознају као фатал
ну мањакавост карактера. Упркос
великим доказима љубави, слабо
сти и Орфеја и Еуридике не могу да
издрже Аморове највише испите.
Ипак Орфејева одлука о жртвова
њу највреднијег (а то је сопствени
живот) искупљује оба љубавни
ка у очима божанства. Амор, за
разлику од Еуридике и Орфеја, у
свом изразу поседује најзанимљи
вију редитељскокомпозиторску
иновацију Глука, а то је музички
подтекст који је у супротности са
вербалним текстом. Иако изгова
ра реченице које би се без музике
могле тумачити као сурове наред
бе, паралелни музички материјал
који је фриволан, шармантан и
духовит, говори да је реч о заво
дљивом и кокетном божанству,
упорном, беневолентном и детиње
неодољивом, мада наредбодавном
и доминантном”.
Николић, на крају разговора
наглашава да ће он, као редитељ,
уз подршку уметничке и сарад
ничке екипе представе, кроз ана
лизу мита о архетипском песни
купобуњенику с једне стране, и
мистичном терапеутском култу
прихватања животног циклуса с
друге, истражити њихове засебне
вредности, формалне и садр
жинске, те супротности и
разлике, као и међузависне
односе, а као циљ дефи
нисати палету сценских
средстава којима прак
тично може да се при
каже сваки од ових
супрот ста вље них
светова, као и да
се изгради јасно
дефинисан сцен
ски језик који
представља
интер сек ци ју,
интеракцију и
синтезу чети
ри феномена
дефинисана у
теми.
Микојан
Безбрадица

НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ УЧЕСТВ
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ВОВАЛО НА МАНИФЕСТАЦИЈИ „МУЗЕЈИ ЗА 10“, НАЦИОНАЛНОЈ МУЗЕЈСKОЈ ИНИЦИЈАТИВИ, НАЈВЕЋОЈ У СРБИЈИ И ЈЕДИНСТВЕНОЈ У ЕВРОПИ

прог рам заснов ан на баштин и
се чува и негује кроз истор ију

Н

ародно позори
ште у Београду
учествовало је од
12. до 18. маја на
Маниф ес тац иј и
„Музеји за 10“, националној музеј
ској иницијативи највећој у Срби
ји и јединственој у Европи, која је
ове године одржана седми пут под
покровитељством Министарства
културе и информисања Републи
ке Србије.
Током седам дана, Музеј
Народног позоришта приказао је
веома богат програм чији је садр
жај заснован на баштини нацио
наланог театра која се чува и негује
кроз историју.
Првог дана, поводом отварања
Манифестације, на сајту и Фејсбук
профилу Народног позоришта
стримингом је емитован видео
клип „Историја Народног позори
шта – Наши дани” у којем су уче
ствовали управница Ивана Вујић
Kоминац и чланови сва три умет
ничка ансамбла.
Истог дана, у попо
днев
ном
термину, одржан је програм под
називом „Путовање кроз башти
ну” у оквиру којег је, уз стручно
вођење, био организован обилазак
сталне поставке Музеја Народног
позоришта.
Наредног дана, приређене су
„Тајне Народног позоришта“ где
су посе
ти
о
ци, у тури кроз згра
ду театра, уз медијатора Драгана
Стевовића, сазнали најосновније
историјске податке о овом здању
културе од националног знача
ја, упознали се са процесом рада
и обишли скривене кутке који су
публици недоступни, а веома су
значајни за процес извођења позо
ришних представа.
Тре
ћег дана, про
грам је био
посвећен балетској уметности.
Посетиоци су имали прилику да
се, у простору фоајеа Велике сцене
Народног позоришта у Београду,
уз модератора Милену Јауковић,
укратко упознају са историјом
Балета нашег националног театра.
Kако се бли
жи важан јуби
леј – 100 година постојања Бале
та Народног позоришта, посеб
на пажња изла
га
ња била је
посвећена формирању првог
балет
ског ансам
бла, а потом и
њего
вом злат
ном добу, које се
данас смешта у 50-те и 60-те годи
не прошлог века.
Након овог уводног излагања,
посетиоци су прешли у простор
Музеја Народног позоришта у Бео
граду, где је организовано стручно
вођење кроз изложбу Стварала

штво у два чина, ауторке Миле
не Јауковић, посвећеној Лидији
Пилипенко, једној од наших наји
стакнутијих балетских уметница и
представници поменутог златног
доба.
Централни догађај - отварање
изложбе „Вела Нигринова – зве
зда и инспирација“, ауторке Вање
Kосанић, посвећене славној глу
мици, првакињи и диви Народног
позоришта у Београд, одржан је
15. маја у фоајеу Велике сцене.
У окви
ру постав
ке, коју је
Музеј Народног позоришта оства
рио у сарадњи са Музејом позори
шне уметности Србије и Музејом
примењене уметности у Београду,
приказане су фотографије Веле
Нигринове дворског фотографа
Милана Јовановића, модне фото
графије, скице и модна илустра
ција Александра Јоксимовића за
колекцију „Вела Нигринова“ из
1970. године, а може се погледати
и инсерт из емисије Радио телеви
зије Србије „Театротека“, ауторке
Бојане Андрић и Мирјане Оташе
вић, „Јоксимовић – Дијапазон“.
Изложбу је отворила управни
ца Народног позоришта у Београ
ду Ивана Вујић Kоминац која је
нагласила да Вела Нигринова није
била само велика звезда Народног
позоришта с краја 19. и почетком
20. века, већ је она била и једна
изузетна појава.
„Само тело госпо
ђе Веле
Нигринове било је стално умота
вано, као њена коса и њена глава,
у различлите облике одеће. Та оде
ћа је била јако пажљиво бирана,
баш онако као што је Сара Бернар
увек бирала своју одећу. Тело Веле
Нигри
но
ве мења
ло се из роле у
ролу, а имала их је 400“, нагласила
је управница Народног позори
шта.
Пре
ма њеним речи
ма, Вела
Нигринова је била тајанствена,
величанствена, необична, једно
ставна, комплексна, романтична.
Ивана Вујић је подсетила да је
госпођа Нигринова била велика
инспирација уметника (фотогра
фа, сликара, вајара) и славног југо
словенског креатора високе моде
Александра Јоксимовића који је
1968. и 1969. правио величанстве
не модне креације на тему Визан
тије, Проклете Јерине и, наравно,
Веле Нигринове истичући да је
читава њена колеција продата у
Сједињеним Америчким Држава
ма за свега пет минута.
„Са великом чашћу клањамо се
великој глумици, великом инспи
ратору новог, другачијег, модерни

јег живота у Србији. Од ње су жене
училе, њу су гледали и мушкарци
и жене, а и једни и други су је обо
жавали. Ове наше фотографије
остаће по просторима Народног
позоришта. Ми желимо да свако
ко уђе у наше позориште, може да
научи нешто о нашим доајенима,
тим изузетним величанственим
личностима. Госпођа Нигринова,
добро дошли поново у свој дом“,
поручила је управница Народног
позоришта Ивана Вујић Kоминац.
У недељу 16. маја одржана је
промоција публикације „10 годи
на Музеја Народног позоришта“
која је штампана поводом децени
је његовог постојања, а након тога
приређена је „Оперска чајанка“ у
оквиру које су посетиоци, уз чај,
слушали аудио снимке оперских
певача после Другог светског рата.
Рани
је, у току дана, у мати
не термину одржан је програм за
децу и младе под називом „Глума
је чаролија“.
У сусрету са драмском уметни
цом Бојаном Стефановић, најмла
ђа публика имала је прилику да се
упозна са тајнама и лепотама глу
мачког заната.
У поне
де
љак 17. маја при
ре
ђен је програм „Буди део магије“
где су посетиоци могли изблиза,
уз поштовање епидемиолошких
мера, да виде, додир
ну и осе
те
магију предмета из збирке Музе
ја, реквизите и фундуса костима
Народ
ног позо
ри
шта, као и да
направе фотографију за успомену.
Последњег дана манифеста
ције, 18. маја у Музеју, приређено
је вече под називом „Тајна Мије
Алексића“ у оквиру којег је, кроз
разговор са драмским уметницима
Радом Ђуричин и Бранком Петрић
осветљена посебност уметности
Мије Алексића (1923-1995), слав
ног глум
ца који је деби
то
вао у
Народном позоришту 1949. годи
не улогом Стражара у Шекспиро
вом „Хамлету”.
Након тога, на Сце
ни „Раша
Плаовић“ одржан је програм
„Опера је присутна“ у оквиру којег
су посетиоци били у прилици
да лежећи на креветима ужива
ју у оперској музици снимљеној у
Народном позоришту у периоду
од 1963-2005. године.
У пријатној атмосфери, пома
ло битефовској, програм је отво
рен увертиром из Белинијеве
„Норме“, а потом настављен арија
ма и хорским нумерама из „Аиде“,
„Набука“, „Севиљског берберина“,
„Мадам Батерфлај“, „Kармен“...
М.Б.
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НАРОДН О ПОЗОР ИШ ТЕ У БЕОГ РАД У СИНОЋ ЗАПОЧ ЕЛ О НОВУ ЛИНИЈ У АКТИВН ОС ТИ ПУТЕМ ВИДЕО ЛИНК А

Разговори са светским позоришним звездама

Н

ародно позориште
започело је нову
линију активности
која прати светске
звезде и најзначај
није европске позоришне стварао
це, а разговори ће се водити путем
видео линка.
Први од ових разговора одржан
је синоћ, 28. маја, на Сцени „Раша
Плаовић“, где су се публици обрати
ле две изузетне позоришне лично
сти Кети Мичел и Јевгениј Миронов.

Једна од најзначајнијих позори
шних редитељки Кети Мичел јавила
се из Лондона и укључила у разго

вор, док се из Москве јавио Јевгениј
Миронов, чувени руски глумац.
Разговор из Београда водила је
управница Народног позоришта Ива
на Вујић и новинарка РТС-а, заме
ница главног и одговорног уредника
културног програма, Сања Милић.
Неке од тема о којима се разгова
рало су: шта је позориште данас, у ком
правцу се развија, колико је епидеми
ја вируса Корона утицала на развој
светског позоришта и шта смо научи
ли из ње, екологија и позориште.

Оваквим садржајима Народно
позориште жели својој публици да
понуди квалитетније допирање у
срж позоришне уметности и сазна
многе тајне засноване на дугогоди
шњем искуству и посвећеном раду
оних личности, које су потврђени
позоришни ствараоци у свету.
Улазнице за овај догађај биле су
бесплатне и могле су да се преузму
на благајни Народног позоришта, а
програм је преношен и стримингом.
Р.П.Н.

ЕГОН САВИН, РЕДИТ ЕЉ KОМЕДИЈЕ „ВУЦИ И ОВЦЕ“, О АУТОР У КОМАД А АЛЕKСАНДРУ Н. ОСТРОВСKОМ

Писац моралн ог блат а свог а врем ен а
Островски пише: „Драм
ска умет
ност се не обра
ћа
само интелектуалцима јер она
и није само њима намењена.
Она мора да се обраћа наро
ду јер и у неразвијеном, слабо
образованом народу постоје
људи са озбиљним мислима
и есте
ти
ком; ако не уку
сом
онда са осећајем. Важно је да
ти људи имају избор и да виде
шта је права а шта пролазна
уметност. Права уметност
оставља пун утисак, уметнич
ки занос, усхићење и потребу
у души да се тај занос поно
ви - духовна глад. Тај осећај
је почетак преврата у души
то јест увођење у њу осећања
лепоте и свечаности”.

В

ећ извесно време,
ансамбл Драме Народ
ног позоришта, на
челу са редитељем
Егоном Савином спре
ма комедију Александра Никола
јевича Островског „Вуци и овце“.
Премијера је планирана на јесен,
почетком нове сезоне, на Великој
сцени, а у подели су Олга Одано
вић, Бојан Димитријевић, Соња
Kолачарић, Анастасиа Мандић,
Соња Kнежевић, Радослав Милен
ковић, Александар Ђурица, Небој
ша Kундачина, Бојан Kривокапић
и Димитрије Илић. Савин ће ура
дити избор музике и сценографију,
а костиме ће креирати Јелена Сто
кућа. Тим поводом, планирали смо
да у овом броју имамо разговор са
господином Савином, али он је сма
трао да је још увек рано за интервју,
с обзиром на то да је до премијере
остало скоро четири месеца. Ипак,
с великим задовољством, пристао
је да за „Позоришне новине” изнесе
своја запажања и утиске о славном
руском сатиричару.

„Островски је оштро прогово
рио о моралном блату свога вре
мена. Kарикатуром и подсмехом
је ство
рио неку врсту про
све
ти
тељске социјалне комедије. Његов
стил је реалистички, значи верно
и објективно приказивање живота
и нарави. Задатак његовог карика
туралног реализма био је да прика
же друштвену стварност
и да је протумачи
с п ољ аш њ и м
али и пси
хол ош ким
услов ље
нос тим а.
Остров
ски
је
веров ао
у проме
не својих
порочн их
каракт ер а,
у њихов раз
вој. Он уоча
ва
индивидуалне црте,
оно специфично и истовреме
но заједничко са одређеним психо
лошким слојевима и друштвеним
групама. Тако ствара оно типично
које је репрезентативно и препо
знатљиво за своје време и средину.
Нажалост, само десетак од четрде
сет седам његових дела је преведе
но на српски језик”, подсећа Савин
који је до сада, с великим успехом
режирао два комада Островског –
„Шуму“ и „Уносно место”.
У његово време дешавају се
велике друштвене промене, напо
миње Савин и додаје: „То су - осло
бођење од ропства, војне и адми
нистративне реформе, судство се
уређује по угледу на европско, уво
ди се страни капитал у земљу, гра
де се железнице, снижавају царине,
освајају се територије на Истоку,
уводи се индустријска привреда и
тако се ствара нова средња класа.
Ипак, реформе нису деловале тако
брзо. Новопечено грађанство по

свему се угледало на Запад, али није
било просвећено. Питање сеља
ка није било реше
но, сту
дент
ска
омладина жели још реформи, цар
и бирократија то одбијају, па се код
студената све више јавља радикали
зам, нихилизам, анархизам и атен
тат на цара који је убијен 1881. У
таквом периоду ствара Островски.
Kао младић, радио је у суду.
Знао је све оно што се
на судским споро
вима износило,
а у јавности
с к р ив ал о .
Све је изно
сио у сво
јим дели
ма
која
су
одмах
з а б р ањ и 
вана
царе
вом наредбом.
Оштро је кри
ти
кован да негатив
но приказује друштво и
преувеличава мане трговачког сло
ја, наводи Савин и подсећа шта је
Острвски говорио о новим послов
ним људима:
Нови трговци нису више тако
груби и дивљи као њихови очеви и
дедови - оснивачи руског капита
ла. Они презиру све што је руско,
а страно не разумеју, већ опона
шају само форму, то јест облаче
се по европски. Они су амбицио
зни и бескрупулозни. Мрачно цар
ство није неста
ло, већ је само
променило рухо. Границе су се про
шириле, градови увећали али учма
ли паланачки дух је остао. Млади
трговци нису више необразовани,
напротив, имају фине манире,
лепу спољашност, иду у Париз на
изложбе, пију шампањац, читају
француске новине, прате европ
ску моду, али ништа од тога није
последица праве продуховљено
сти, већ сред
ство за мими
кри
ју. Под привлачном спољасношћу

крије се исти егоизам, суровост и
самољубље њихових предака. Они
су енергични, спретни, способни да
зараде, што је начин да се именује
грабљивост. У најбољем случцају
они су ледено цинични, понекад чак
и поштени али без икакве сами
лости или било какве племени
тости. У најгорем случају њихово
богаћење, које је дивљи капитали
зам омогућио корупцијом, ствара
у њиховом самоосећању лудило
моћи. Ако је новац свемоћан, а они
га имају много, значи да им се све
може.
Господин Савин сматра да се за
Островског може рећи да је драма
тизовао класно друштво деветнае
стог века.
„Поред
охолог
племства,
тиранских родитеља и обесних
трговаца, ту су и глупе незасите
прециозе, затим слуге, чанколизи

и пробисвети који поткрадају сво
је газде... Ликови глумаца - боема
живе свој слободарски стил живо
та, анархични, храбри и страсни,
ослобођени, кроз кафанску буку,
алкохол и комедијашење. Због
универзалности својих духови
тих опажаја, Островскии до данас
остаје један од најизвођенијих
аутора свих времена. Островски
је и творац идеје народног позори
шта. Борио се за реорганизацију
позоришта, организовао Удруже
ње писаца и драмских уметника а
пред крај живота постављен је за
директора московског репертоа
ра - нешто као градски министар
кул
ту
ре. Тада је напра
вио Савез
критичара и писаца који су имали
задатак да воде рачуна о уметнич
ком нивоу москов
ских позо
ри
шта”.
М.Б.
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ДРЖАВНИ КАМЕРНИ МУЗИЧКИ ТЕАТАР „ОПЕРА САНКТ ПЕТЕРБУРГА“ ПОНОВО ГОСТУЈЕ У НАРОДНОМ ПОЗОРИШТУ У БЕОГРАДУ

„Елект ра“ 26. јуна на Велик ој сцен и

Ј

едно од најбољих музич
ких позо
ри
шта у Руси
ји, и ван њених граница,
Државни камерни музич
ки теа
тар „Опе
ра Санкт
Петербурга“ поново је на турнеји
у Србији у оквиру које ће 26. јуна
гостовати у Народном позоришту
у Београду, а 27. и 28. јуна у Опери
и театру Мадленианум.
На Великој сцени нацио
налног театра, руски уметници
представиће се музичком драмом
Рихарда Штрауса „Електра“, пре
ма либре
ту Хуга фон Хоф
ман
стала, под диригентском упра
вом Максима Ваљкова и у режији
народног уметника Русије Јурија
Александрова.
Има ли опе
ра без љубав
не
лирике? Чак ако љубавна лини
ја није глав
ни покре
тач сижеа,
тешко је замислити да је уопште
нема. Шта у том случају треба да
дирне срца слушалаца?
Потпуно неочекиван одговор
на то питање дао је Рихард Штра
ус у опери „Електра“. Та опера је
била почетак његове сарадње са
драматургом Хугом фон Хофман
сталом – обојицу их је привукао
сиже Софоклове трагедије „Елек
тра“.
У осно
ви позна
тог мита је
прича о Електриној освети оче

вим убицама – мајци Клитемне
стри и њеном љубавнику Егисту.
Међу
тим, код Софо
кла доми
нира узвишени патос, својствен
античкој трагедији, док је Штра
уса и Хофманстала, представнике
почетка двадесетог века, заинте
ресовало нешто друго – приказ
тамних страна људске психе. Уме
сто уобичајене представе саврше
не и узвишене Хеладе – приказа
на је веома узнемирујућа прича о
болу и мржњи.
Ста
ра Грч
ка је у „Елек
три“
неочекивано представљена као
страсна, импулсивна и демонска.
Ту нема места за љубавну лирику,
за хорске сцене и бројни ансамбл,
већ је ком
по
зи
тор сву пажњу
усмерио на веома захтевне соло
партије, до крајњих граница раз
откривајући конфликт главних
јунака. „Електра“ је трагедија о
крају древне цивилизације, али
захваљујући Штраусовом смелом
и новаторском музичком јези
ку, опера је постала привлачна
и жива музичка драма, типичан
пример експресионизма.
Редитељ Јуриј Александров,
који је осми
слио вео
ма сна
жан
сценски приказ те опере, каже да
је било врло инте
ре
сант
но тра
гати за адекватним простором
и средином у каквој су живели

легендарни ликови.
„Време када је опера напи
са
на било је спој кла
си
ци
зма
и нових иде
ја: арт-нуво и кон
структивизма. У нашој представи
класицизам умире и остаје само
скелет – конструкција која попут
кавеза ограничава животну сре
дину јунака“, открива господин
Александров, иначе оснивач и

стални уметнички руководилац
овог театра.
У окви
ру мини тур
не
је по
Србији, Опера Санкт Петербурга
одржаће концерт 27. јуна у Мадле
ниануму, а дан касније, на истој
сцени, извешће оперу „Есмерал
да“.
Овај углед
ни руски теа
тар
госто
вао је јесе
нас с вели
ким

успе
хом у Бео
гра
ду - 13. и 14.
новембра у Народном позори
шту у Београду извели су оперу
Бенџамина Бритна „Насиље над
Лукрецијом“, а 15. и 16. новембра
у Опери и театру Мадленианум
„Отмицу из сараја” Волфганга
Амадеуса Моцарта.
Р.П.Н.

ГОСТОВ АЊ А ДОМАЋ ИХ И ИНОС ТРАН ИХ ДРАМС КИХ ТЕАТАРА У НАРОДН ОМ ПОЗОР ИШ ТУ ТОKОМ МАЈА И ЈУНА

Шест предс тав а разл ич ит их жанр ов а

K

рајем маја и током
јуна Народ
но позо
риште у Београду
угостиће на својим
сценама више дома
ћих и иностраних представа врхун
ског квалитета, рађених по изузет
ној прозној и драмској литератури
најзначајнијих светских и српских
писаца, у поставкама редитеља
аутентичних уметничких рукопи
са и са изванредним глумачким
достигнућима.
Прво гостовање најављено је за

сутра увече (30. мај) на Великој сце
ни - Новосадско позориште / Ујви
деки Сзинхаз из Новог Сада изве
шће представу „Мефисто“ Kлауса
Мана у режији Бориса Лијешевића
који је главну улогу – лик глумца
Хендрика Хифгена поверио Арану
Балажу.
Дан касније, такође на Великој
сцени, београдска публика биће у
прилици да погледа драму „Деобе“
по роману Добрице Ћосића у дра
матизацији Спасоја Миловановића
и режији Југа Радивојевића. Пред

става је рађена у копродукцији Срп
ског народног позоришта, Народног
позоришта Ниш и Народног позо
ришта из Приштине са седиштем
у Грачаници. У подели су Небојша
Савић, Соња Дамја
но
вић, Милош
Цветковић, Вукашин Ранђеловић,
Милан Kовачевић, Григорије Јаки
шић, Игор Дамњановић, Страхиња
Бојовић, Дејан Цицмиловић...
Сезону
јунских
гостова
ња, у поне
де
љак 14. 6. на сцени
„Двориште Радионица“ отвориће
Народно позориште Суботица са

комедијом „Kус петлић“, по тексту
Александра Поповића и у режији
Милана Нешковића. Улоге тумаче
Миња Пековић, Димитрије Динић,
Срђан Секулић, Игор Грекса, Сања
Моравчић и Милош Лазић.
После наступа на Стеријином
позорју, Хрватско народно казали
ште „Ивана племенитог Зајца“ из
Ријеке, гостоваће 20. јуна на Вели
кој сцени са чувеном Нушићевом
комедијом „Госпођа министарка“ у
адаптацији и инсценацији редитељ
ке Народног позоришта у Београду

Татјане Мандић Ригонат. Насловну
уло
гу тума
чи Оли
ве
ра Баљак, а у
ансамблу су и Александар Цвјетко
вић, Јасмин Мекић, Ивна Брук, Јеле
на Лопатић, Анастазија Балаж, Деан
Kривачић, Еди Ћелић, Александра
Стојаковић Олењук, Никола Недић,
Биљана Ловре...
Пет дана касније, 25. јуна, уго
стићемо и Народно позориште
Републике Српске из Бања Луке које
ће одиграти драму „Дервиш и смрт“,
по роману Меше Селимовића, у дра
матзацији и режији Дејана Пројков
ског који је улогу Ахмеда Нурудина
поверио Златану Видовићу. У поде
ли су и Раде Костић, Жељко Еркић,
Душко Мазалица, Ања Илић, Љуби
ша Савановић, Данило Керкез, Дра
гослав Медојевић, Бошко Ђурђевић,
Рок Радиша, Огњен Копуз...
Госто
ва
ња у овој сезо
ни биће
закључена 27. јуна када ће на Сце
ни „Раша Плаовић“ бити изведена
представа „Цвеће за Торгера“, по
тексту Роберта Kарерија и у режији
Јадранке Анђелић, коју је „Один теа
тар“ из Данске радио у сарадњи са
„Дах“ театром.
Р.П.Н.
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ПОЗОРИШНЕ НОВИНЕ

СЕЗОНА 2020/21.
ВЕЛИКА СЦЕНА

ДОДЕЛА НАГРАДЕ „ЗЛАТНИ БЕОЧУГ“

од 12.00
до 14.00

МИКЕЛАНЂЕЛО

од 20.00
до 22.00

НЕЧИСТА КРВ

драма Борисава Станковића / Маје Тодоровић

од 20.00
до 22.00

03.

ПРОГРАМ - МЛАДИ КОРЕОГРАФИ
МАМАЦ, кореограф Сања Нинковић

од 20.00
до 22.00

СУБ.

„ЧАРОБНИ НАПИТАК“

сцене из опера у извођењу ансамбла Опере Народног
позоришта

од 20.00
до 22.00

НЕД.

КАЛИГУЛА

од 20.00
до 22.00

ИЗБИРАЧИЦА

од 20.00
до 22.00

БЕЛА КАФА

од 20.00
до 22.00

МИКЕЛАНЂЕЛО

од 20.00
до 22.00

УТО.

01.
СРЕ.

02.
Ч Е Т.

05.
06.
ПОН.

07.
СРЕ.

09.
СУБ.

12.
СРЕ.

16.
Ч Е Т.

17.
НЕД.

20.
УТО.

22.
СРЕ.

23.
П Е Т.

25.
СУБ.

26.
НЕД.

27.
УТО.

29.
СРЕ.

30.
П Е Т.

02.

у организацији Културно просветне заједнице Србије
балет у кореографији Мариа Радачовског

драма Албера Камија
комедија Косте Трифковића
комедија Александра Поповића
балет у кореографији Мариа Радачовског

„ОПЕРА - ВЕЧНА МУЗИКА“

од 20.00
до 22.00

ЦАРСТВО МРАКА

од 20.00
до 22.00

ГОСТУЈЕ ХРВАТСКО НАРОДНО КАЗАЛИШТЕ
ИВАНА ПЛ. ЗАЈЦА РИЈЕКА

ГОСПОЂА МИНИСТАРКА
комедија Бранислава Нушића

ЕВГЕНИЈЕ ОЊЕГИН
балет П. И. Чајковског

ОРФЕЈ И ЕУРИДИКА / ПРЕМИЈЕРА

од 20.00
до 22.00

од 20.00
до 22.00

опера Кристофера В. Глука
гост диригент Диан Чобанов (Бугарска)

од 20.00
до 22.00

ГОСТУЈЕ НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
ДЕРВИШ И СМРТ, по роману Меше Селимовића

од 20.00
до 22.00

ГОСТУЈЕ КАМЕРНА ОПЕРА ИЗ САНКТ
ПЕТЕРБУРГА
ЕЛЕКТРА, опера Рихарда Штрауса
ОРФЕЈ И ЕУРИДИКА

СРЕ.

02.
П Е Т.

04.
СУБ.

сцене из опера у извођењу ансамбла Опере Народног
позоришта
драма Лава Николајевича Толстоја

од 20.00
до 22.00

05.
ПОН.

07.
УТО.

08.
СРЕ.

09.
Ч Е Т.

10.

опера Кристофера В. Глука
гост диригент Диан Чобанов (Бугарска)

БАЛКАНСКИ ШПИЈУН

од 20.00
до 22.00

сцене из опера у извођењу полазника Оперског студија
„Борислав Поповић“

ГАЛА КОНЦЕРТ АНСАМБЛА ОПЕРЕ
НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА

од 20.00
до 22.00

У ЧАСТ СВЕТСКОГ ДАНА МУЗИКЕ
од 21.00
21.06. „САН“, концерт камерног састава оркестра Опере Народног
позоришта и тенора Дејана Максимовића

од 20.30
до 22.30

ГОСТУЈЕ АКАДЕМИЈА УМЈЕТНОСТИ ИЗ
БАЊА ЛУКЕ

од 20.30
до 22.30

III године глуме

ПЕЛИКАН, А. Стриндберг

ОРЛАНДО I

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

ГОСТУЈЕ ФАКУЛТЕТ ДРАМСКИХ УМЕТНОСТИ ОНАЈ

КОЈИ ГОВОРИ ДА И ОНАЈ КОЈИ ГОВОРИ НЕ, режија
Никола Бундало, испитна представа студената III године
позоришне режије

ГОСТУЈЕ ФАКУЛТЕТ ДРАМСКИХ УМЕТНОСТИ
LUX IN TENEBRIS, режија Ђорђе Нешовић, испитна

представа студената III године
позоришне режије

НЕД.

13.
ПОН.

14.
16.
18.

од 20.30
до 22.30

ПИЏАМА ЗА ШЕСТОРО, М. Камелоти

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

РЕВИЗОР, Н.В. Гогољ, дипломска представа студената

IV године глуме

ГОСТУЈЕ ФАКУЛТЕТ САВРЕМЕНИХ
УМЕТНОСТИ / НАРКО БАЗА НА СЕЛУ, група
аутора, завршна мастер представа студената глуме

ГОСТУЈЕ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ИСТОЧНО
САРАЈЕВО „СЕДМИ ДАН“

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

ГОСТУЈЕ ФАКУЛТЕТ ДРАМСКИХ УМЕТНОСТИ
ИЛУЗИЈЕ (ИЛУЗИЈÆ)
комедија Пјера Корнеја

НОЋНИ ПИСАЦ

У СЛАВУ ИВЕ АНДРИЋА
„ПОЕТСКИ КАБАРЕ - ИВО АНДРИЋ“

од 20.30
до 22.30

СРЕ.

МАЛИ БРАЧНИ ЗЛОЧИНИ

од 20.30
до 22.30

ИЛУЗИЈЕ (ИЛУЗИЈÆ)

од 20.30
до 22.30
од 20.30
до 22.30

Ч Е Т.

24.

ПОН.

06.06. БАСТИЈЕН И БАСТИЈЕНА, опера В. А. Моцарта - Дом културе Грачаница
17.06. ПРОГРАМ - МЛАДИ КОРЕОГРАФИ
МАМАЦ, кореограф Сања Нинковић - Књажевско-српски театар, Крагујевац
04.06. НЕЧИСТА КРВ, драма Борисава Станковића/Маје Тодоровић - Српско народно позориште, Нови Сад
10.06. ВАЖНО ЈЕ ЗВАТИ СЕ ЕРНЕСТ, комедија Оскара Вајлда - Фестивал „Позоришни маратон“,
Народно позориште, Сомбор
20.06. ИЛУЗИЈЕ, комедија Пјера Корнеја - Новосадско позориште/Ujvideki Szinhaz, Нови Сад
04.07. НОЋНИ ПИСАЦ,текст Јан Фабр, режија Јан Фабр, у сарадњи са Културним центром Београда,
Народним музејем у Београду и компанијом Траблејн, Белгија - Фестивал „Монодраме и
пантомиме“, Земун
05.07. БАЛКАНСКИ ШПИЈУН, драма Душана Ковачевића - XXIII Театар фест „Петар Кочић“, Народно
позориште у Бања Луци

од 20.30
до 22.30

УТО.

27.

ПОЧЕТАК ВИДОВДАНСКИХ СВЕЧАНОСТИ

од 20.30

22.

драма Ерика Емануела Шмита
комедија Пјера Корнеја

ГОСТУЈЕ ОДИН ТЕАТАР
ЦВЕЋЕ ЗА ТОРГЕРА, Народно позориште се

НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ У ПОЗОРИШТИМА СРБИЈЕ

од 20.30
до 22.30

од 20.30
до 22.30

НЕД.

од 20.30
до 22.00

од 20.30
до 22.30

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

19.

25.06. ОПЕРА, БАЛЕТ, МОДА
од 21.00
„БЕОГРАД С ЉУБАВЉУ РЕНАТУ БАЛЕСТРИ“

ГОСТУЈЕ НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ
NARODNO KAZALIŠTE NÉPSZĺNHÁZ SUBOTICA
КУС ПЕТЛИЋ, драма Александра Поповића

од 20.30
до 22.30

године позоришне режије

ИЛУЗИЈЕ (ИЛУЗИЈÆ)

ПОН.

од 20.30
до 22.30

DANSEN, режија Ива Олујић, испитна представа студената до
III 22.30

П Е Т.

14.

од 20.30
до 22.30

ДАН УМЕТНИЧКЕ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ „ARTIMEDIA“

25.

Гундулићев венац 50

од 20.30
до 22.30

од 20.30
до 22.30

ПРОСЈАЧКА ОПЕРА, В. Хавела, дипломска представа
студената IV године глуме

(у случају неповољних временских прилика, концерт ће се одржати на
Сцени „Раша Плаовић“)

СЦЕНА „ДВОРИШТЕ РАДИОНИЦА“

од 20.30
до 22.30

ГОСТУЈЕ ФАКУЛТЕТ УМЕТНОСТИ
УНИВЕРЗИТЕТА У ПРИШТИНИ

ГОСТУЈЕ АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ

23.

ТРГ РЕПУБЛИКЕ

АПСУРД, ЗЕНЕКА, МУШМУЛЕ, КОРЊАЧЕ И
ДОГАЂАЈИ, испитна представа студената

СУБ.

12.

СУБ.

од 20.00
до 22.00

ПОДРШКА МЛАДИМА
ГОСТУЈЕ АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ

ОРЛАНДО II

П Е Т.

„МЛАДИ У ОПЕРИ“

СЦЕНА „РАША ПЛАОВИЋ“

П Е Т.

11.

СРЕ.

од 20.00
до 22.00

драма Душана Ковачевића

ЈУН 2021.

сезона

2016/17.

28.
УТО.

29.
СРЕ.

30.

комедија Пјера Корнеја

придружује прослави 30 година постојања
ДАХ ТЕАТРА

ГОСТУЈЕ ФАКУЛТЕТ ДРАМСКИХ УМЕТНОСТИ
БАДЕНСКИ КОМАД О ПОУЧНОСТИ,

режија Андреја Каргачин, испитна представа
студената III године позоришне режије

ГОСТУЈЕ ФАКУЛТЕТ САВРЕМЕНИХ УМЕТНОСТИ
РИБАРСКЕ СВАЂЕ, К. Голдони, завршна представа
студената II године глуме

ВАЖНО ЈЕ ЗВАТИ СЕ ЕРНЕСТ
комедија Оскара Вајлда

од 20.30
до 22.30

од 20.30
до 22.30

од 20.30
до 22.30

од 20.30
до 22.30
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