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ИЗДАЈЕ НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ У БЕОГРАДУ

Упр кос
све му,

удах ни мо 
умет ност!

Оста ни мо 
 зајед но

„МИКЕ ЛАН ЂЕ ЛО” У КОРЕ О ГРА ФИ ЈИ И РЕЖИ ЈИ СЛО ВАЧ КОГ АУТО РА МАРИА РАДА ЧОВ СКОГ, 
С ДЕЈА НОМ KОЛАРОВИМ У НАСЛОВ НОЈ УЛО ЗИ, ИЗВЕ ДЕН СА ВЕЛИ КИМ УСПЕ ХОМ

Овацијенапремијерибалетао
славномренесансномуметнику

Балет „Мике лан ђе ло” у 
коре о гра фи ји и режи
ји сло вач ког ауто ра 
Мариа Рада чов ског, 
који је спо јио кла сич

ну музи ку и покрет нео кла сич ног 
сти ла у при чи о живо ту и делу 
вели ког рене сан сног умет ни ка, с 
Деја ном Kоларовим у наслов ној 
уло зи, пре ми јер но је изве ден са 
вели ким успе хом 20. маја на Вели
кој сце ни. 

Рада чов ски, уче ник слав ног 
Јир жи ја Kилијана док је током 90
их годи на про шлог века био играч 
Холанд ског пле сног теа тра, сма тра 
да је Мике лан ђе ло фан та стич на 
и уни вер зал на свет ска тема, а са 
овом пред ста вом желео је да они 
који не зна ју мно го о Мике лан ђе лу 
стек ну пра ву сли ку о том вели чан
стве ном умет ни ку и да га заво ле. 

С дру ге стра не, за публи ку која 

позна је његов живот и рад насто
јао је да „расве тли изве сне момен
те“ који су га инспи ри са ли да ство
ри дела попут Пије те, Дави да или 
фре ски на Сик стин ској капе ли, тај 
„нај ви ши домет људ ског умет нич
ког достиг ну ћа“.

Чита ву пред ста ву пра ти ла је 
сна жна, дир љи ва, емо ци о нал на 
музич ка нит саста вље на од позна
тих ком по зи ци ја рене сан сних 
ауто ра, затим Баха, Вивал ди ја, 
Хен дла...

Модер ност се огле да ла у сце
но гра фи ји која је савре ме но дизај
ни ра на, тако да је захва љу ју ћи 
спо ју нео кла сич не коре о гра фи је и 
кла сич не музи ке на сце ни доби јен 
изве стан кон траст који се вео ма 
допао и пре ми јер ној публи ци која 
није ште де ла дла но ве да на кра
ју пред ста ве, уз ова ци је и узви ке 
„бра во” награ ди умет ни ке вели

ким, искре ним и сна жним апла у
зом који се дуго није сти ша вао.  

Нај зна чај ни ја пору ка овог 
бале та је поглед на Мике лан ђе ла 
чове ка, који је нај ве ћи део живо
та био уса мље ник, а оста вио нам је 
тако вели ко дело у насле ђе. 

У пред ста ви је уче ство вао 
ансамбл Бале та Народ ног позо ри
шта које су у соли стич ким уло га ма, 
осим Kоларова, пред во ди ли и Ива
на Савић Јаћић (Мај ка), Нико ла 
Бјан ко (Љубав ник), Деја на Зла та
нов ски (Дру га ри ца), Олга Олћан 
(Бели анђео) и Милош Жива но вић 
(Мике лан ђе лов отац). 

Сце но гра фи ју и дизајн све тла 
кре и рао је гост из Сло вач ке Марек 
Холи, а кости ме Kатарина Грчић 
Нико лић.

Прва репри за биће одр жа на у 
уто рак 1. јуна. 

М.Б.
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Уокви ру сарад ње 
Народ ног позо ри
шта у Бео гра ду и 
Аустриј ског кул
тур ног фору ма, 19. 

маја на Вели кој сце ни одр жан 
је вели чан стве ни Гала опер ски 
кон церт „Va, pen si e ro…” (Пођи 
мисли) на којем су, под дири
гент ском упра вом углед ног 
госта из Беча, мае стра Вол фган
га Шај та (нека да шњег аси стен та 
Лео нар да Берн штај на и Хер бе
р та фон Кара ја на) насту пи ли 
соли сти, Хор и Орке стар Опе ре 
наци о нал ног теа тра.
Оду ше вље на бео град ска публи
ка поздра вља ла је током насту па 
изван ред не и вео ма надах ну те 
умет ни ке бур ним апла у зом, а 
на кра ју овог, заи ста, врхун ског 
музич ког дога ђа ја испра ти ла их 
је више ми нут ним ова ци ја ма и 
узви ци ма „бра во“. 
Вео ма добром рас по ло же њу и 
пози тив ној енер ги ји, при сут
ној све вре ме током  дво ча сов
ног спек та кла (који је могао да 
се гле да и путем лајв стри мин га, 
на Јутјуб кана лу Народ ног позо
ри шта и Аустриј ског кул тур ног 
фору ма), сва ка ко је допри нео и 
госпо дин Шајт који је, осим што 
је зна лач ки и стил ски бес пре
кор но водио умет ни ке Народ ног 

позо ри шта, ода брао и при пре
мио садр жа јан и бри жљи во кон
ци пи ран про грам у окви ру којег 
су изве де не увер ти ре, ари је, дуе
ти, тер це ти, сек сте ти и хор ске 
нуме ре из опе ра „Набу ко“, „Тра
ви ја та“, „Тру ба дур“, „Кава ле
ри ја русти ка на“, „Дон Ђова ни“, 
„Тако чине све“, „Евге ни је Оње
гин“, „Тоска“, „Риго ле то“, „Аида“, 
„Кар мен“ и „Лучи ја од Ламер му
ра“.
Као соли сти насту пи ли су Мио
драг Д. Јова но вић, Дра гу тин 
Матић, Дра го љуб Бајић, Душан 
Пла зи нић, Јасми на Трум бе таш 
Петро вић, Сне жа на Сави чић 
Секу лић, Софи ја Пижу ри ца, 
Љуби ца Вра неш, Алек сан дар 
Ста ма то вић, Дар ко Ђор ђе вић, 
Гаври ло Рабре но вић и гошћа из 
Бугар ске  мецо со пран Дани е ла 
Диа ко ва. 
Кон церт је режи ра ла Ива на 
Дра гу ти но вић Мари чић, кон
церт мај стор је била Едит Маке
дон ска, а шеф Хора Ђор ђе Стан
ко вић.
Про гра ми у Народ ном позо ри
шту, уз огра ни чен број места за 
публи ку, одр жа ва ју се уз пошто
ва ње свих мера зашти те које 
про пи су је Kризни штаб у вези са 
епи де ми јом виру са коро на.

М.Б. 

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

Величанственооперсковечеса
маестромВолфгангомШајтом

Поте као из бога те музич ке сре ди не каква је Беч, Воф ганг Шајт се, 
након музич ких сту ди ја на Висо кој беч кој шко ли, уса вр ша вао у Ита
ли ји, где је и побе дио 1978. на Међу на род ном так ми че њу у дири го ва
њу „Вито рио Ђуи“ у Фирен ци. Kаријеру је потом наста вио у Истан
бу лу као глав ни дири гент тамо шње наци о нал не опе ре, а тако ђе је 
насту пао и са мно гим европ ским орке стри ма, као и на рено ми ра ним 
опер ским сце на ма широм све та. Моцарт, Вер ди, Пучи ни, Бето вен, 
Чај ков ски, Хајдн, Шуберт… само су нека од ком по зи тор ских име на 
у њего вом репер то а ру, док је кари је ру обо га ћи вао и дру гим активу њего вом репер то а ру, док је кари је ру обо га ћи вао и дру гим актив
но сти ма, као што су мај стор ски кур се ви за дири ген те, пија ни сте и 
пева че. Током борав ка у Народ ном позо ри шту, док је при пре мао 
кон церт, мае стро Шајт одр жао је и бес пла тан мастер клас за мла
де дири ген те, који су орга ни зо ва ли Народ но позо ри ште и дирек
ци ја Опе ре, на ини ци ја ти ву управ ни це Ива не Вујић, а у сарад њи са 
Факул те том музич ке умет но сти.

Величанственооперсковечеса
маестромВолфгангомШајтом

Тенор Душан Пла зи нић и гошћа из 
Бугар ске  мецо со пран Дани е ла Диа ко ва

Врхун ски музич ки дога ђај: детаљ са кон цер та „Va, pen si e ro…” (Пођи мисли)

ЦНП ИЗ ПОД ГО РИ ЦЕ И ПОЗО РИ ШТА ИЗ СУБО ТИ ЦЕ И ПИРО ТА НОВИ ПАРТ НЕ РИ НАШЕГ ТЕА ТРА

TриноваПротоколаосарадњи

После нај ста ри јег срп
ског позо ри шта  
Kњажевскосрп ског 
теа тра „Јоа ким Вујић“ 
из Kрагујевца, Шабач

ког позо ри шта  теа тра са дугом и 
бога том тра ди ци јом, те Народ не 
библи о те ке Срби је, са који ма је Народ
но позо ри ште у Бео гра ду пот пи са ло 
про шлог месе ца Про то ко ле о сарад њи, 
наша Kућа је током маја, у циљу раз
во ја позо ри шног живо та и позо ри шне 
умет но сти, не зане ма ру ју ћи зна чај тра
ди ци о нал не дома ће кул тур не башти
не, сте кла још три нова парт не ра. 

Реч је о Црно гор ском народ ном 
позо ри шту из Под го ри це, репре зен
та тив ној теа тар ској кући Црне Горе и 
умет нич кој уста но ви од наци о нал ног 
зна ча ја, Народ ном позо ри шту Субо ти
ца, осно ва ном 1951. годи не, чија орга

ни за ци о на струк ту ра данас почи ва на 
Дра ми на срп ском и Дра ми на мађар
ском јези ку, као и Народ ном позо ри
шту Пирот, кући која на теа тар ској 
мапи Срби је посто ји већ седам деце
ни ја. 

Управ ни ца Народ ног позо ри шта 
у Бео гра д у 

Ива на Вујић и дирек тор Црно гор ског 
народ ног позо ри шта из Под го ри це 
Мар ко Баћо вић, Про то кол о сарад њи 
два наци о нал на теа тра пот пи са ли су 
12. маја. Овим уго во ром потвр ђе на је 
дуго го ди шња сарад ња и тесна веза ова 
два позо ри шта која ће се, на обо стра но 

задо

вољ ство, наста ви ти раз ме ном пред
ста ва и госто ва њи ма, а можда и неким 
копро дук ци ја ма. 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 касни је, 13. маја, у Бео гра ду 
је пот пи сан и Про то кол о сарад њи са 
НП Субо ти ца, а 25. маја са НП Пирот. 
Уго во ри, који ма је пред ви ђе но да пот
пи сни ци спо ра зу ма про ши ре и уна
пре де умет нич ку сарад њу на осно ву 
зајед нич ких инте ре са са дубо ким уве
ре њем да ће на тај начин бити омо гу
ће ни нај бо љи усло ви за позо ри шну и 
умет нич ку сарад њу, управ ни ца Ива на 
Вујић пот пи са ла је са дирек то ром НП 
Субо ти ца Мило шем Нико ли ћем, те 
дирек то ром НП Пирот Гра ди ми ром 
Фили по ви ћем.                                 Р.П.Н. 
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Сне жа на Сави чић 
Секу лић и Алек
сан дра Ста мен ко
вић, два изу зет на 
сопра на, умет ни це 

које су сту ди ра ле и дипло ми ра
ле у кла си про фе сор ке Рад ми ле 
Сми ља нић, вече рас ће напо кон 
оства ри ти дуго го ди шњу жељу да 
одр же зајед нич ки кон церт. 
На Вели кој сце ни матич
ног Народ ног позо ри
шта од 19,30 часо ва, 
уз Kамерни састав 
Орке стра Опе ре, у 
режи ји Ане Гри
го ро вић, при ре
ди ће бео град ској 
публи ци једин
стве но и несва ки
да шње музич ко 
вече под нази вом 
„Хим на љуба ви“. 
У раз го во ру за 
„Позо ри шне нови
не“, наше при зна те 
умет ни це при ча ле су 
о томе зашто су желе
ле да зајед нич ки напра ве 
један ова кав дога ђај, откри
ле су нам како су кре и ра ле 
репер то ар и шта је за њих 
љубав.

О моти ву...
Алек сан дра: При ја тељ

ство, љубав и пошто ва
ње на про фе си о нал ном 
и лич ном пла ну био 
је глав ни покре тач да 
при ре ди мо један ова
кав кон церт. Kао два 
сопра на рет ко насту
па мо зајед но у опер
ским пред ста ва ма. 
При ли ку за то смо 
има ле само у Моцар
то вим пред ста ва ма. У 
почет ку је била само 
жеља и иде ја да напра
ви мо зајед нич ки 
кон церт, а онда су 
се ства ри одви ја
ле сво јим током. 
Kорона и све 
што се деша ва
ло око ње пуно 
је пого ди ла и нас 
умет ни ке, па смо 
мора ли у ходу да 
се при ла го ђа ва
мо ново на ста лој 
ситу а ци ји. У немо
гућ но сти да одр жа ва
мо пред ста ве, окре ну ли 
смо се кон цер ти ма, а онда 
је нека ко спон та но дошао на 
ред и овај наш – „Хим на љуба
ви“. 

Сне жа на: Сашка и ја се позна
је мо ско ро 25 годи на. Наше при
ја тељ ство је вред ност и рет кост 
којег смо све сне и зато се пошту
је мо и подр жа ва мо јед на дру гу, 
пого то во што смо два сопра на 
и што 

нисмо дозво ли ле да мно га иску
ше ња нару ше то што смо изгра
ди ле. Сту ди ра ле смо у кла си 
про фе сор ке Рад ми ле Сми ља нић, 
насту па ле зајед но на мно гим кон
цер ти ма, а дели мо сце ну зајед но 
и у неким опер ским пред ста ва ма 

Увек је то пра ва радост и див
но дру же ње. Овај кон церт 

смо дуго при жељ ки
ва ле и пла ни ра ле, 

сада су се сте кли 
усло ви за то и 

конач но смо 
успе ле да га 
орга ни зу је
мо.

О 
репер то а-
ру...

А л е к 
с а н  д р а :
Н и с м о 

баш има ле 
јасну сли

ку у почет ку 
како би овај 

кон церт тре ба ло 
да изгле да и која би 

тема ти ка била. Прво 
смо се руко во ди ле нот ним 

мате ри ја лом који има мо. То 
нам је била одскоч на 

даска, а онда како 
смо се даље 

уду бљи ва ле, 
к о м  п о  з и 
ци је су нас 
саме про
н а  л а  з и  л е . 
О д л у  ч и  л е 
смо да их 
изво ди мо уз 
мањи гудач
ки састав, 
што није 
тако често 
код нас. 
Неке ком по
зи ци је смо 
већ има ле у 
аран жма
ни ма који 
су нам 
тре ба  ли, 
неке смо 
купо ва ле, 
а за неке 
сам ја рас
п и  с а  л а 

а р а н  ж м а 
не. Први пут 

сам се бави ла 
овим и морам 

иста ћи да је било 
јако тешко, зани мљи

во и да је зах те ва ло пуно 
вре ме на. Циљ нам није био 

да нам тема ти ка буде љубав, то 
се нека ко само наме сти ло. Јед на 
ком по зи ци ја би при вла чи ла дру
гу и скла па ле су се као кари ке у 
јед ном лан цу. Увек посто ји жеља 
да се изве де нешто ново, што се 
ника да до сада код нас није чуло, 
па отуд и „Аве Мариа“ од Гоме
за која ме је први пут, када сам је 
чула, обо ри ла с’ ногу. Реч је о ком
по зи ци ји коју је напи сао позна
ти шпан ски гита ри ста Вили јам 
Гомез, непо сред но пред сво ју 
смрт 2000. годи не и који, нажа
лост, није доче као да чује њено 
прво изво ђе ње. Сва ка песма коју 
ћемо изво ди ти има сво ју при чу и 
раз лог зашто смо баш њу ода бра
ле.

Сне жа на: Про грам кон цер та 
је изу зе тан, сло бод но могу рећи 
да рани је нисмо чули такав про
грам у овим аран жма ни ма на 
нашој сце ни, а ми смо га пажљи
во бира ле. Све песме су анто
ло гиј ске и сма тра ју се бисе ри ма 
музич ке лите ра ту ре. Гово ре о нај
та на ни јим емо ци ја ма и ста њи ма 
које људ ска душа може да сат ка и 
осе ти. Радост, туга, чежња, вера, 
страст, спо кој... све оне се пре та
чу из песме у песму, од Маснеа, 
Фореа, Рах ма њи но ва, до Вила 
Лобо са и Пја цо ле. Kонцерт при
јем чи ви јим чине и наши гости, 
одлич ни хар мо ни каш Лука Лопи
чић, те сјај ни гита ри ста Нема ња 
Богу но вић који ће пре ми јер но 
изве сти аутор ску ком по зи ци ју 
„Тан го“ и насту пи ће у дру гом делу 
кон цер та са ансам блом. Баш као 
што сам и ја била гост на њего вом 
кон цер ту у Kарнеги Холу про шле 

годи не, он је гост на нашем кон
цер ту. То ме посеб но раду је, јер 
смо има ли вели ки успех у Њујор
ку, а Сашка нам је била искре на 
подр шка од почет ка. Уз дра го це
не чла но ве орке стра (Дина Бобић 
 прва вио ли на, Лена Кузма но вић 
 дру га вио ли на, Андри ја Ста но
је вић – вио ла, Јасми на Врба нић 
– вио лон че ло, Вла до Радо је вић – 
бас, Гора на Ћур гус – хар фа) који 
насту па ју са нама, има ће мо задо
вољ ство да нашу дири гент ки њу 
Ану Зора ну Бра јо вић, на коју смо 
нави кли да је пажљи во гле да мо за 
пул том, слу ша мо на овом кон цер
ту као пија ни сту.

О љуба ви...
Алек сан дра: Љубав је при сут

на у сви ма нама и мислим да без 
ње не може мо посто ја ти, била 
она усло вље на или неу сло вље на 
љубав. Нека да нам да неиз мер ну 
сна гу, моти ва ци ју и полет, а нека
да нас скр ха, сло ми па чак може и 
да уни шти. Човек тре ба да зна да 
воли и да буде вољен.

Сне жа на: Љубав  јед на ко 
живот. Kао што не може мо без 
вазду ха, воде и све тло сти, не 
може мо ни без љуба ви зами сли
ти наш живот. Kада побе ди мо 
соп стве ни его и поч не мо без у
слов но воле ти, она се умно жа ва 
и пове ћа ва до неса гле ди вог. Само 
је пита ње коли ко смо спрем ни да 
се жртву је мо за љубав, без жртве. 
Она не опста је... јед но став но 
ишче зне. Љубав нас вас кр са ва, из 
ње смо и наста ли.

Мико јан Без бра ди ца

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

један ова кав дога ђај, откри
ле су нам како су кре и ра ле 
репер то ар и шта је за њих 

да изгле да и која би 
тема ти ка била. Прво 

смо се руко во ди ле нот ним 
мате ри ја лом који има мо. То 

нам је била одскоч на 
даска, а онда како 
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Нај по зна ти је дело 
Kристофа Вили
бал да Глу ка 
„Орфеј и Еури
ди ка“, на тему 

антич ког пева ча  Орфе ја, о коме 
је напи са но више од педе сет опе
ра и бале та, после пау зе од непу
не 62 поно во се вра ћа на опер ски 
репер то ар Народ ног позо ри шта. 
Била је то, за сада, прва и једи на 
постав ка тог опер ског ремекдела 
кла сич не лепо те и одме ре но сти 
у наци о нал ном теа тру, пре ми јер
но изве де ног 12. децем бра 1959. 
годи не, под дири гент ском упра
вом Оска ра Дано на, у режи ји и 
коре о гра фи ји Ани Радо ше вић, са 
Бисер ком Цве јић (Орфеј), Добри
лом Бого ше вић (Еури ди ка) и 
Софи јом Јан ко вић (Амор). Нову 
постав ку, чија се пре ми је ра оче
ку је 23. јуна на Вели кој сце ни, 
спре ма при зна ти реди тељ мла ђе 
гене ра ци је Алек сан дар Нико лић 
који је у Народ ном позо ри шту већ 
режи рао, с вели ким успе хом, опе
ре „Мелан хо лич ни сно ви гро фа 
Саве Вла ди сла ви ћа“ и „Слу жав ку 
госпо да ри цу“, након чега су усле
ди ли анга жма ни у наци о нал ним 
кућа ма у Рије ци, Сара је ву, Новом 
Саду, али и анга жма ни у Енгле ској 
кра љев ској опе ри Ковент Гар ден, у 
Изра е лу, Сло ве ни ји, САДу... Тре
нут но је дирек тор Малог позо ри
шта „Душко Радо вић“, а ради и као 
про фе сор на Инсти ту ту за умет
нич ку игру у Бео гра ду. 

На пред сто је ћој пре ми је ри, 
поред соли ста и прва ка Опе ре  
Дра га на Дел Мона ко, Јадран ка 
Јова но вић, Алек сан дра Анге лов, 
Љуби ца Вра неш (Орфеј), Сне жа на 
Сави чић Секу лић, Неве на Бри џен 
(Еури ди ка), Софи ја Пижу ри ца, 
Иван ка Рако вић (Амор) у поде ли 
су и чла но ви Oперског сту
ди ја Народ ног позо ри
шта „Бори слав Попо вић“ 
Јана Цвет ко вић, Мари ја 
Јелић, Иси до ра Сте ва но
вић, Мили ца Дамја нац и 
Неве на Ђоко вић, као и 
Хор и Балет Народ ног 
позо ри шта (Пасти
ри и Ним фе).
Опе ром ће дири
го ва ти гост из 
Бугар ске Диан 
Чор ба нов и 
Зори ца Митев 
Воји но вић, а 
у сарад нич
кој еки пи су 
А л е к  с а н 
дар Илић 
( к о р е  о 
граф), Дуња 
Kостић (сце
но граф) и 
Kатарина Грчић 

Нико лић (кости мо граф).„Режи ја 
Глу ко ве опе ре Орфеј и Еури ди ка
у све тлу Еле у син ских мисте ри
ја садр жи у себи чети ри  кључ на 
фено ме на који пре ци зно дефи
ни шу ову опер ску пред ста ву која 
ће бити поста вље на у Народ ном 
позо ри шту у Бео гра ду“, откри ва у 
раз го во ру за „Позо ри шне нови не“ 
реди тељ Нико лић и поја шња ва: 
„То су ино ва тив ни опер ски ком по
зи тор, рево лу ци о нар на пољу син
те зе музи ке и дра ме, један од нај ве
ћих рефор ма то ра опе ре у исто ри ји 
ове сцен ске врсте Kристо ф Вили
балд Глук, затим Орфеј и Еури
ди ка  цен трал ни мит из кру га 
Орфич ких мито ва, који гово ри о 
архе ти пу умет ни ка, о врхун ској 
моћи про ду хо вље не арти стич ке 
инди ви дуе која може да про ме ни 
чак и неу мо љи ве зако не живо
та и смр ти који ма сви мора мо да 
под лег не мо, потом Еле у син ске 
мисте ри је  антич ки мистич ни 
култ пре кла сич не Грч ке који је 
посве ћен раз у ме ва њу и при хва та
њу при род ног и неиз бе жног 
циклу са живо та и смр
ти и, као четвр то 
и послед ње, 
м и с т е  р и 
ја  оно што 
се не може 
спо зна ти до 
кра ја, тај на, 
з а г о  н е т  к а . 
Сва ки од ова 
чети ри пој ма 
носи соп стве
ну вред ност и 
широ ко је поље 
за истра жи ва ње 
само по себи, међу
тим тек њихо ве 
међу за ви

сне везе прак тич но оте ло тво ре не 
у режи ји пред ста ве отва ра ју вра та 
ка суштин ски ино ва тив ној сцен
ској постав ци”.

Наш саго вор ник исти че да 
уло гу Орфе ја, као цен трал не 
лич но сти пред ста ве, ори ги нал
но напи са не за кастра та, изво ди 
мецо со пран и нагла ша ва да избор 
тог певач ког фаха и род на кон тра
вер за већ упу ћу ју на нестан дард
ног херо ја у мачо и стич ком све ту, 
који сигур но не кори сти сред ства 
Хера кла, Ахи ле ја и Ајан та.  

„Њего ва одлуч ност и хра
брост нису у супрот но сти са њего
вом нежно шћу, сен зи тив но шћу 
и рањи во шћу, већ чине добар 
кон тра пункт који осва ја чак и на 
пољи ма на који ма маску ли ни тет 
и мачо и зам нема ју успе ха. Њего ва 
хари зма и поет ски занос успе ва ју 
да додир ну и неу мо љи ва хтон ска 
божан ства која нису зло на мер на, 
већ са вели ким осе ћа њем дужно
сти бри ну о вишем реду у космо су. 
Орфеј разним под ви зи ма оправ да
но заслу жу је титу лу херо ја, пара

лел но са титу лом песни ка, 
про ро ка и добро тво ра 

чове чан ства. Него
ва сна га изви ре из 
љуба ви, али исто
вре ме но се у њој 
кри је и њего ва 
нај ве ћа погре шка 
кроз коју нас мит 
учи да сла бост 
пре ма пред ме

ту љуба ви ника
ко није исто што и 

пра ва љубав”, сма тра 
реди тељ Нико лић. 

Пре ма њего вим 
речи ма, Еури

ди ка и Амор зау зи ма ју немер љи
во мањи про стор у делу и обо је 
су осли ка ни само са пар круп них 
поте за чет ком тако да реди тељ
ском тума че њу оста је довољ но 
про сто ра да их кроз даље истра
жи ва ње про ду би. 

„Еури ди ки но пре те ра но 
чезну ће за све том живих и још 
неу са хло сећа ње након испи ја
ња воде из реке забо ра ва је чине 
нестр пљи вом и остра шће ном што 
хелен ски и кла си ци стич ки систем 
вред но сти пре по зна ју као фатал
ну мања ка вост карак те ра. Упр кос 
вели ким дока зи ма љуба ви, сла бо
сти и Орфе ја и Еури ди ке не могу да 
издр же Амо ро ве нај ви ше испи те. 
Ипак Орфе је ва одлу ка о жртво ва
њу нај вред ни јег (а то је соп стве ни 
живот) иску пљу је оба љубав ни
ка у очи ма божан ства. Амор, за 
раз ли ку од Еури ди ке и Орфе ја, у 
свом изра зу посе ду је нај за ни мљи
ви ју реди тељ скоком по зи тор ску 
ино ва ци ју Глу ка, а то је музич ки 
под текст који је у супрот но сти са 
вер бал ним тек стом. Иако изго ва
ра рече ни це које би се без музи ке 
могле тума чи ти као суро ве наред
бе, пара лел ни музич ки мате ри јал 
који је фри во лан, шар ман тан и 
духо вит, гово ри да је реч о заво
дљи вом и кокет ном божан ству, 
упор ном, бене во лент ном и дети ње 
нео до љи вом, мада наред бо дав ном 
и доми нант ном”. 

Нико лић, на кра ју раз го во ра 
нагла ша ва да ће он, као реди тељ, 
уз подр шку умет нич ке и сарад
нич ке еки пе пред ста ве, кроз ана
ли зу мита о архе тип ском песни
купобу ње ни ку с јед не стра не, и 
мистич ном тера пе ут ском кул ту 
при хва та ња живот ног циклу са с 
дру ге, истра жи ти њихо ве засеб не 

вред но сти, фор мал не и садр
жин ске, те супрот но сти и 

раз ли ке, као и међу за ви сне 
одно се, а као циљ дефи
ни са ти пале ту сцен ских 
сред ста ва који ма прак

тич но може да се при
ка же сва ки од ових 

супрот ста вље них 
све то ва, као и да 
се изгра ди јасно 
дефи ни сан сцен
ски језик који 
п р е д  с т а  в љ а 
интер сек ци ју, 
интер ак ци ју и 
син те зу чети
ри фено ме на 
дефи ни са на у 
теми.

Мико јан 
Без бра ди ца 

АЛЕKСАНДАР НИKОЛИЋ, РЕДИ ТЕЉ ГЛУKОВЕ ОПЕ РЕ „ОРФЕЈ И ЕУРИДИKА“
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НАРОД НО ПОЗО РИ ШТЕ УЧЕ СТВО ВА ЛО НА МАНИ ФЕ СТА ЦИ ЈИ „МУЗЕ ЈИ ЗА 10“, НАЦИ О НАЛ НОЈ МУЗЕЈСKОЈ ИНИ ЦИ ЈА ТИ ВИ, НАЈ ВЕ ЋОЈ У СРБИ ЈИ И ЈЕДИН СТВЕ НОЈ У ЕВРО ПИ

Богатпрограмзаснованнабаштини
којасечуваинегујекрозисторију

режи рао, с вели ким успе хом, опе
ре „Мелан хо лич ни сно ви гро фа 
Саве Вла ди сла ви ћа“ и „Слу жав ку 
госпо да ри цу“, након чега су усле
ди ли анга жма ни у наци о нал ним 
кућа ма у Рије ци, Сара је ву, Новом 
Саду, али и анга жма ни у Енгле ској 
кра љев ској опе ри Ковент Гар ден, у 
Изра е лу, Сло ве ни ји, САДу... Тре
нут но је дирек тор Малог позо ри
шта „Душко Радо вић“, а ради и као 
про фе сор на Инсти ту ту за умет
нич ку игру у Бео гра ду. 

На пред сто је ћој пре ми је ри, 
поред соли ста и прва ка Опе ре  
Дра га на Дел Мона ко, Јадран ка 
Јова но вић, Алек сан дра Анге лов, 
Љуби ца Вра неш (Орфеј), Сне жа на 
Сави чић Секу лић, Неве на Бри џен 
(Еури ди ка), Софи ја Пижу ри ца, 
Иван ка Рако вић (Амор) у поде ли 
су и чла но ви Oперског сту
ди ја Народ ног позо ри
шта „Бори слав Попо вић“ 
Јана Цвет ко вић, Мари ја 
Јелић, Иси до ра Сте ва но
вић, Мили ца Дамја нац и 
Неве на Ђоко вић, као и 
Хор и Балет Народ ног 
позо ри шта (Пасти
ри и Ним фе).
Опе ром ће дири
го ва ти гост из 
Бугар ске Диан 
Чор ба нов и 
Зори ца Митев 
Воји но вић, а 
у сарад нич
кој еки пи су 
А л е к  с а н 
дар Илић 
( к о р е  о 
граф), Дуња 
Kостић (сце
но граф) и 
Kатарина Грчић 

посве ћен раз у ме ва њу и при хва та
њу при род ног и неиз бе жног 
циклу са живо та и смр
ти и, као четвр то 
и послед ње, 
м и с т е  р и 
ја  оно што 
се не може 
спо зна ти до 
кра ја, тај на, 
з а г о  н е т  к а . 
Сва ки од ова 
чети ри пој ма 
носи соп стве
ну вред ност и 
широ ко је поље 
за истра жи ва ње 
само по себи, међу
тим тек њихо ве 
међу за ви

Орфеј разним под ви зи ма оправ да
но заслу жу је титу лу херо ја, пара

лел но са титу лом песни ка, 
про ро ка и добро тво ра 

чове чан ства. Него
ва сна га изви ре из 
љуба ви, али исто
вре ме но се у њој 
кри је и њего ва 
нај ве ћа погре шка 
кроз коју нас мит 
учи да сла бост 
пре ма пред ме

ту љуба ви ника
ко није исто што и 

пра ва љубав”, сма тра 
реди тељ Нико лић. 

Пре ма њего вим 
речи ма, Еури

под текст који је у супрот но сти са 
вер бал ним тек стом. Иако изго ва
ра рече ни це које би се без музи ке 
могле тума чи ти као суро ве наред
бе, пара лел ни музич ки мате ри јал 
који је фри во лан, шар ман тан и 
духо вит, гово ри да је реч о заво
дљи вом и кокет ном божан ству, 
упор ном, бене во лент ном и дети ње 
нео до љи вом, мада наред бо дав ном 
и доми нант ном”. 

Нико лић, на кра ју раз го во ра 
нагла ша ва да ће он, као реди тељ, 
уз подр шку умет нич ке и сарад
нич ке еки пе пред ста ве, кроз ана
ли зу мита о архе тип ском песни
купобу ње ни ку с јед не стра не, и 
мистич ном тера пе ут ском кул ту 
при хва та ња живот ног циклу са с 
дру ге, истра жи ти њихо ве засеб не 

вред но сти, фор мал не и садр
жин ске, те супрот но сти и 

раз ли ке, као и међу за ви сне 
одно се, а као циљ дефи
ни са ти пале ту сцен ских 
сред ста ва који ма прак

тич но може да се при
ка же сва ки од ових 

супрот ста вље них 
све то ва, као и да 
се изгра ди јасно 
дефи ни сан сцен
ски језик који 
п р е д  с т а  в љ а 
интер сек ци ју, 
интер ак ци ју и 
син те зу чети
ри фено ме на 
дефи ни са на у 
теми.

Мико јан 
Без бра ди ца 
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штво у два чина, аутор ке Миле
не Јау ко вић, посве ће ној Лиди ји 
Пили пен ко, јед ној од наших нај и
стак ну ти јих балет ских умет ни ца и 
пред став ни ци поме ну тог злат ног 
доба.

Цен трал ни дога ђај  отва ра ње 
изло жбе „Вела Нигри но ва – зве
зда и инспи ра ци ја“, аутор ке Вање 
Kосанић, посве ће не слав ној глу
ми ци, прва ки њи и диви Народ ног 
позо ри шта у Бео град, одр жан је 
15. маја у фоа јеу Вели ке сце не.

У окви ру постав ке, коју је 
Музеј Народ ног позо ри шта оства
рио у сарад њи са Музе јом позо ри
шне умет но сти Срби је и Музе јом 
при ме ње не умет но сти у Бео гра ду, 
при ка за не су фото гра фи је Веле 
Нигри но ве двор ског фото гра фа 
Мила на Јова но ви ћа, мод не фото
гра фи је, ски це и мод на илу стра
ци ја Алек сан дра Јок си мо ви ћа за 
колек ци ју „Вела Нигри но ва“ из 
1970. годи не, а може се погле да ти 
и инсерт из еми си је Радио теле ви
зи је Срби је „Теа тро те ка“, аутор ке 
Боја не Андрић и Мир ја не Ота ше
вић, „Јок си мо вић – Дија па зон“.

Изло жбу је отво ри ла управ ни
ца Народ ног позо ри шта у Бео гра
ду Ива на Вујић Kоминац која је 
нагла си ла да Вела Нигри но ва није 
била само вели ка зве зда Народ ног 
позо ри шта с кра ја 19. и почет ком 
20. века, већ је она била и јед на 
изу зет на поја ва.

„Само тело госпо ђе Веле 
Нигри но ве било је стал но умо та
ва но, као њена коса и њена гла ва, 
у раз лич ли те обли ке оде ће. Та оде
ћа је била јако пажљи во бира на, 
баш она ко као што је Сара Бер нар 
увек бира ла сво ју оде ћу. Тело Веле 
Нигри но ве мења ло се из роле у 
ролу, а има ла их је 400“, нагла си ла 
је управ ни ца Народ ног позо ри
шта.

Пре ма њеним речи ма, Вела 
Нигри но ва је била тајан стве на, 
вели чан стве на, нео бич на, јед но
став на, ком плек сна, роман тич на.

Ива на Вујић је под се ти ла да је 
госпо ђа Нигри но ва била вели ка 
инспи ра ци ја умет ни ка (фото гра
фа, сли ка ра, ваја ра) и слав ног југо
сло вен ског кре а то ра висо ке моде 
Алек сан дра Јок си мо ви ћа који је 
1968. и 1969. пра вио вели чан стве
не мод не кре а ци је на тему Визан
ти је, Про кле те Јери не и, нарав но, 
Веле Нигри но ве исти чу ћи да је 
чита ва њена коле ци ја про да та у 
Сје ди ње ним Аме рич ким Држа ва
ма за све га пет мину та. 

„Са вели ком чашћу кла ња мо се 
вели кој глу ми ци, вели ком инспи
ра то ру новог, дру га чи јег, модер ни

јег живо та у Срби ји. Од ње су жене 
учи ле, њу су гле да ли и мушкар ци 
и жене, а и јед ни и дру ги су је обо
жа ва ли. Ове наше фото гра фи је 
оста ће по про сто ри ма Народ ног 
позо ри шта. Ми жели мо да сва ко 
ко уђе у наше позо ри ште, може да 
нау чи нешто о нашим доа је ни ма, 
тим изу зет ним вели чан стве ним 
лич но сти ма. Госпо ђа Нигри но ва, 
добро дошли поно во у свој дом“, 
пору чи ла је управ ни ца Народ ног 
позо ри шта Ива на Вујић Kоминац.

У неде љу 16. маја одр жа на је 
про мо ци ја публи ка ци је „10 годи
на Музе ја Народ ног позо ри шта“ 
која је штам па на пово дом деце ни
је њего вог посто ја ња, а након тога 
при ре ђе на је „Опер ска чајан ка“ у 
окви ру које су посе ти о ци, уз чај, 
слу ша ли аудио сним ке опер ских 
пева ча после Дру гог свет ског рата.

Рани је, у току дана, у мати
не тер ми ну одр жан је про грам за 
децу и мла де под нази вом „Глу ма 
је чаро ли ја“.

У сусре ту са драм ском умет ни
цом Боја ном Сте фа но вић, нај мла
ђа публи ка има ла је при ли ку да се 
упо зна са тај на ма и лепо та ма глу
мач ког зана та. 

У поне де љак 17. маја при ре
ђен је про грам „Буди део маги је“ 
где су посе ти о ци могли избли за, 
уз пошто ва ње епи де ми о ло шких 
мера, да виде, додир ну и осе те 
маги ју пред ме та из збир ке Музе
ја, рекви зи те и фун ду са кости ма 
Народ ног позо ри шта, као и да 
напра ве фото гра фи ју за успо ме ну. 

Послед њег дана мани фе ста
ци је, 18. маја у Музе ју, при ре ђе но 
је вече под нази вом „Тај на Мије 
Алек си ћа“ у окви ру којег је, кроз 
раз го вор са драм ским умет ни ци ма 
Радом Ђури чин и Бран ком Петрић 
осве тље на посеб ност умет но сти 
Мије Алек си ћа (19231995), слав
ног глум ца који је деби то вао у 
Народ ном позо ри шту 1949. годи
не уло гом Стра жа ра у Шек спи ро
вом „Хамле ту”.

Након тога, на Сце ни „Раша 
Пла о вић“ одр жан је про грам 
„Опе ра је при сут на“ у окви ру којег 
су посе ти о ци били у при ли ци 
да леже ћи на кре ве ти ма ужи ва
ју у опер ској музи ци сни мље ној у 
Народ ном позо ри шту у пери о ду 
од 19632005. годи не.

У при јат ној атмос фе ри, пома
ло бите фов ској, про грам је отво
рен увер ти ром из Бели ни је ве 
„Нор ме“, а потом наста вљен ари ја
ма и хор ским нуме ра ма из „Аиде“, 
„Набу ка“, „Севиљ ског бер бе ри на“, 
„Мадам Батер флај“, „Kармен“...

М.Б.

Народ но позо ри
ште у Бео гра ду 
уче ство ва ло је од 
12. до 18. маја на 
Мани фе ста ци ји 

„Музе ји за 10“, наци о нал ној музеј
ској ини ци ја ти ви нај ве ћој у Срби
ји и једин стве ној у Евро пи, која је 
ове годи не одр жа на сед ми пут под 
покро ви тељ ством Мини стар ства 
кул ту ре и инфор ми са ња Репу бли
ке Срби је. 

Током седам дана, Музеј 
Народ ног позо ри шта при ка зао је 
вео ма богат про грам чији је садр
жај засно ван на башти ни  наци о
на ла ног теа тра која се чува и негу је 
кроз исто ри ју. 

Првог дана, пово дом отва ра ња 
Мани фе ста ци је, на сај ту и Феј сбук 
про фи лу Народ ног позо ри шта 
стри мин гом је еми то ван видео 
клип „Исто ри ја Народ ног позо ри
шта – Наши дани” у којем су уче
ство ва ли управ ни ца Ива на Вујић 
Kоминац и чла но ви сва три умет
нич ка ансам бла.

Истог дана, у попо днев ном 
тер ми ну, одр жан је про грам под 
нази вом „Путо ва ње кроз башти
ну” у окви ру којег је, уз струч но 
вође ње, био орга ни зо ван оби ла зак 
стал не постав ке Музе ја Народ ног 
позо ри шта.

Наред ног дана, при ре ђе не су 
„Тај не Народ ног позо ри шта“ где 
су посе ти о ци, у тури кроз згра
ду теа тра, уз меди ја то ра Дра га на 
Сте во ви ћа, сазна ли нај о снов ни је 
исто риј ске подат ке о овом зда њу 
кул ту ре од наци о нал ног зна ча
ја, упо зна ли се са про це сом рада 
и оби шли скри ве не кут ке који су 
публи ци недо ступ ни, а вео ма су 
зна чај ни за про цес изво ђе ња позо
ри шних пред ста ва.

Тре ћег дана, про грам је био 
посве ћен балет ској умет но сти. 
Посе ти о ци су има ли при ли ку да 
се, у про сто ру фоа јеа Вели ке сце не 
Народ ног позо ри шта у Бео гра ду, 
уз моде ра то ра Миле ну Јау ко вић, 
украт ко упо зна ју са исто ри јом 
Бале та нашег наци о нал ног теа тра.

Kако се бли жи важан јуби
леј – 100 годи на посто ја ња Бале
та Народ ног позо ри шта, посеб
на пажња изла га ња била је 
посве ће на фор ми ра њу првог 
балет ског ансам бла, а потом и 
њего вом злат ном добу, које се 
данас сме шта у 50те и 60те годи
не про шлог века.

Након овог увод ног изла га ња, 
посе ти о ци су пре шли у про стор 
Музе ја Народ ног позо ри шта у Бео
гра ду, где је орга ни зо ва но струч но 
вође ње кроз изло жбу Ства ра ла

НАРОД НО ПОЗО РИ ШТЕ УЧЕ СТВО ВА ЛО НА МАНИ ФЕ СТА ЦИ ЈИ „МУЗЕ ЈИ ЗА 10“, НАЦИ О НАЛ НОЈ МУЗЕЈСKОЈ ИНИ ЦИ ЈА ТИ ВИ, НАЈ ВЕ ЋОЈ У СРБИ ЈИ И ЈЕДИН СТВЕ НОЈ У ЕВРО ПИ

Богатпрограмзаснованнабаштини
којасечуваинегујекрозисторију
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Већ изве сно вре ме, 
ансамбл Дра ме Народ
ног позо ри шта, на 
челу са реди те љем 
Его ном Сави ном спре

ма коме ди ју Алек сан дра Нико ла
је ви ча Остров ског „Вуци и овце“. 
Пре ми је ра је пла ни ра на на јесен, 
почет ком нове сезо не, на Вели кој 
сце ни, а у поде ли су Олга Ода но
вић, Бојан Дими три је вић, Соња 
Kолачарић, Ана ста сиа Ман дић, 
Соња Kнежевић, Радо слав Милен
ко вић, Алек сан дар Ђури ца, Небој
ша Kундачина, Бојан Kривокапић 
и Дими три је Илић. Савин ће ура
ди ти избор музи ке и сце но гра фи ју, 
а кости ме ће кре и ра ти Јеле на Сто
ку ћа. Тим пово дом, пла ни ра ли смо 
да у овом бро ју има мо раз го вор са 
госпо ди ном Сави ном, али он је сма
трао да је још увек рано за интер вју, 
с обзи ром на то да је до пре ми је ре 
оста ло ско ро чети ри месе ца. Ипак, 
с вели ким задо вољ ством, при стао 
је да за „Позо ри шне нови не” изне се 
сво ја запа жа ња и ути ске о слав ном 
руском сати ри ча ру.

„Остров ски је оштро про го во
рио о морал ном бла ту сво га вре
ме на. Kарикатуром и под сме хом 
је ство рио неку врсту про све ти
тељ ске соци јал не коме ди је. Његов 
стил је реа ли стич ки, зна чи вер но 
и објек тив но при ка зи ва ње живо та 
и нара ви. Зада так њего вог кари ка
ту рал ног реа ли зма био је да при ка
же дру штве ну ствар ност 
и да је про ту ма чи 
с п о  љ а  ш њ и м 
али и пси
хо ло шким 
усло вље
но сти ма. 
Остров
ски је 
веро вао 
у про ме
не сво јих 
пороч них 
карак те ра, 
у њихов раз
вој. Он уоча ва 
инди ви ду ал не црте, 
оно спе ци фич но и исто вре ме
но зајед нич ко са одре ђе ним пси хо
ло шким сло је ви ма и дру штве ним 
гру па ма. Тако ства ра оно типич но 
које је репре зен та тив но и пре по
зна тљи во за сво је вре ме и сре ди ну. 
Нажа лост, само десе так од четр де
сет седам њего вих дела је пре ве де
но на срп ски језик”, под се ћа Савин 
који је до сада, с вели ким успе хом 
режи рао два кома да Остров ског – 
„Шуму“ и „Уно сно место”. 

У њего во вре ме деша ва ју се 
вели ке дру штве не про ме не, напо
ми ње Савин и дода је: „То су  осло
бо ђе ње од роп ства, вој не и адми
ни стра тив не рефор ме, суд ство се 
уре ђу је по угле ду на европ ско, уво
ди се стра ни капи тал у земљу, гра
де се желе зни це, сни жа ва ју цари не, 
осва ја ју се тери то ри је на Исто ку, 
уво ди се инду стриј ска при вре да и 
тако се ства ра нова сред ња кла са. 
Ипак, рефор ме нису дело ва ле тако 
брзо. Ново пе че но гра ђан ство по 

све му се угле да ло на Запад, али није 
било про све ће но. Пита ње сеља
ка није било реше но, сту дент ска 
омла ди на жели још рефор ми, цар 
и биро кра ти ја то одби ја ју, па се код 
сту де на та све више јавља ради ка ли
зам, нихи ли зам, анар хи зам и атен
тат на цара који је уби јен 1881. У 
таквом пери о ду ства ра Остров ски. 

Kао мла дић, радио је у суду. 
Знао је све оно што се 

на суд ским спо ро
ви ма изно си ло, 

а у јав но сти 
с к р и  в а  л о . 
Све је изно
сио у сво
јим дели
ма која 
су одмах 
з а б р а  њ и 

ва на царе
вом наред бом. 

Оштро је кри ти
ко ван да нега тив

но при ка зу је дру штво и 
пре у ве ли ча ва мане трго вач ког сло
ја, наво ди Савин и под се ћа шта је 
Острв ски гово рио о новим послов
ним људи ма:

Нови тргов ци нису више тако 
гру би и дивљи као њихо ви оче ви и 
дедо ви  осни ва чи руског капи та
ла. Они пре зи ру све што је руско, 
а стра но не раз у ме ју, већ опо на
ша ју само фор му, то јест обла че 
се по европ ски. Они су амби ци о
зни и бес кру пу ло зни. Мрач но цар
ство није неста ло, већ је само 
про ме ни ло рухо. Гра ни це су се про
ши ри ле, гра до ви уве ћа ли али учма
ли пала нач ки дух је остао. Мла ди 
тргов ци нису више нео бра зо ва ни, 
напро тив, има ју фине мани ре, 
лепу спо ља шност, иду у Париз на 
изло жбе, пију шам па њац, чита ју 
фран цу ске нови не, пра те европ
ску моду, али ништа од тога није 
после ди ца пра ве про ду хо вље но
сти, већ сред ство за мими кри
ју. Под при влач ном спо ља сно шћу 

кри је се исти его и зам, суро вост и 
само љу бље њихо вих пре да ка. Они 
су енер гич ни, спрет ни, спо соб ни да 
зара де, што је начин да се име ну је 
гра бљи вост. У нај бо љем случ ца ју 
они су леде но цинич ни, поне кад чак 
и поште ни али без ика кве сами
ло сти или било какве пле ме ни
то сти. У нај го рем слу ча ју њихо во 
бога ће ње, које је дивљи капи та ли
зам омо гу ћио коруп ци јом, ства ра 
у њихо вом само о се ћа њу луди ло 
моћи. Ако је новац све мо ћан, а они 
га има ју мно го, зна чи да им се све 
може. 

Госпо дин Савин сма тра да се за 
Остров ског може рећи да је дра ма
ти зо вао кла сно дру штво девет на е
стог века. 

„Поред охо лог плем ства, 
тиран ских роди те ља и обе сних 
трго ва ца, ту су и глу пе неза си те 
пре ци о зе, затим слу ге, чан ко ли зи 

и про би све ти који пот кра да ју сво
је газде... Лико ви глу ма ца  бое ма 
живе свој сло бо дар ски стил живо
та, анар хич ни, хра бри и стра сни, 
осло бо ђе ни, кроз кафан ску буку, 
алко хол и коме ди ја ше ње. Због 
уни вер зал но сти сво јих духо ви
тих опа жа ја, Остров скии до данас 
оста је један од нај и зво ђе ни јих 
ауто ра свих вре ме на. Остров ски 
је и тво рац иде је народ ног позо ри
шта. Борио се за реор га ни за ци ју 
позо ри шта, орга ни зо вао Удру же
ње писа ца и драм ских умет ни ка а 
пред крај живо та поста вљен је за 
дирек то ра москов ског репер то а
ра  нешто као град ски мини стар 
кул ту ре. Тада је напра вио Савез 
кри ти ча ра и писа ца који су има ли 
зада так да воде рачу на о умет нич
ком нивоу москов ских позо ри
шта”.

М.Б.

ЕГОН САВИН, РЕДИ ТЕЉ KОМЕДИЈЕ „ВУЦИ И ОВЦЕ“, О АУТО РУ КОМА ДА АЛЕKСАНДРУ Н. ОСТРОВСKОМ

Писацморалногблатасвогавремена
Остров ски пише: „Драм

ска умет ност се не обра ћа 
само инте лек ту ал ци ма јер она 
и није само њима наме ње на. 
Она мора да се обра ћа наро
ду јер и у нераз ви је ном, сла бо 
обра зо ва ном наро ду посто је 
људи са озбиљ ним мисли ма 
и есте ти ком; ако не уку сом 
онда са осе ћа јем. Важно је да 
ти људи има ју избор и да виде 
шта је пра ва а шта про ла зна 
умет ност. Пра ва умет ност 
оста вља пун ути сак, умет нич
ки занос, усхи ће ње и потре бу 
у души да се тај занос поно
ви  духов на глад. Тај осе ћај 
је поче так пре вра та у души 
то јест уво ђе ње у њу осе ћа ња 
лепо те и све ча но сти”.

НАРОД НО ПОЗО РИ ШТЕ У БЕО ГРА ДУ СИНОЋ ЗАПО ЧЕ ЛО НОВУ ЛИНИ ЈУ АКТИВ НО СТИ ПУТЕМ ВИДЕО ЛИН КА

Разговорисасветскимпозоришнимзвездама

Народ но позо ри ште 
запо че ло је нову 
лини ју актив но сти 
која пра ти свет ске 
зве зде и нај зна чај

ни је европ ске позо ри шне ства ра о
це, а раз го во ри ће се води ти путем 
видео лин ка.

Први од ових раз го во ра одр жан 
је синоћ, 28. маја, на Сце ни „Раша 
Пла о вић“, где су се публи ци обра ти
ле две изу зет не позо ри шне лич но
сти Кети Мичел и Јев ге ниј Миро нов.

Јед на од нај зна чај ни јих позо ри
шних реди тељ ки Кети Мичел јави ла 
се из Лон до на и укљу чи ла у раз го

вор, док се из Москве јавио Јев ге ниј 
Миро нов, чуве ни руски глу мац.

Раз го вор из Бео гра да води ла је 
управ ни ца Народ ног позо ри шта Ива
на Вујић и нови нар ка РТСа, заме
ни ца глав ног и одго вор ног уред ни ка 
кул тур ног про гра ма, Сања Милић.

Неке од тема о који ма се раз го ва
ра ло су: шта је позо ри ште данас, у ком 
прав цу се раз ви ја, коли ко је епи де ми
ја виру са Коро на ути ца ла на раз вој 
свет ског позо ри шта и шта смо нау чи
ли из ње, еко ло ги ја и позо ри ште.

Ова квим садр жа ји ма Народ но 
позо ри ште жели сво јој публи ци да 
пону ди ква ли тет ни је допи ра ње у 
срж позо ри шне умет но сти и сазна 
мно ге тај не засно ва не на дуго го ди
шњем иску ству и посве ће ном раду 
оних лич но сти, које су потвр ђе ни 
позо ри шни ства ра о ци у све ту.

Ула зни це за овај дога ђај биле су 
бес плат не и могле су да се пре у зму 
на бла гај ни Народ ног позо ри шта, а 
про грам је пре но шен и стри мин гом.

Р.П.Н.
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Kрајем маја и током 
јуна Народ но позо
ри ште у Бео гра ду 
уго сти ће на сво јим 
сце на ма више дома

ћих и ино стра них пред ста ва врхун
ског ква ли те та, рађе них по изу зет
ној про зној и драм ској лите ра ту ри 
нај зна чај ни јих свет ских и срп ских 
писа ца, у постав ка ма реди те ља 
аутен тич них умет нич ких руко пи
са и са изван ред ним глу мач ким 
достиг ну ћи ма. 

Прво госто ва ње наја вље но је за 

сутра уве че (30. мај) на Вели кој сце
ни  Ново сад ско позо ри ште / Ујви
де ки Сзин хаз из Новог Сада изве
шће пред ста ву „Мефи сто“ Kлауса 
Мана у режи ји Бори са Лије ше ви ћа 
који је глав ну уло гу – лик глум ца 
Хен дри ка Хиф ге на пове рио Ара ну 
Бала жу.

Дан касни је, тако ђе на Вели кој 
сце ни, бео град ска публи ка биће у 
при ли ци да погле да дра му „Део бе“ 
по рома ну Добри це Ћоси ћа у дра
ма ти за ци ји Спа со ја  Мило ва но ви ћа 
и режи ји Југа Ради во је ви ћа. Пред

ста ва је рађе на у копро дук ци ји Срп
ског народ ног позо ри шта, Народ ног 
позо ри шта Ниш и Народ ног позо
ри шта из При шти не са седи штем 
у Гра ча ни ци. У поде ли су Небој ша 
Савић, Соња Дамја но вић, Милош 
Цвет ко вић, Вука шин Ран ђе ло вић, 
Милан Kовачевић, Гри го ри је Јаки
шић, Игор Дам ња но вић, Стра хи ња 
Бојо вић, Дејан Циц ми ло вић...

Сезо ну јун ских госто ва
ња, у поне де љак 14. 6. на сцени 
„Двориште Радионица“ отво ри ће 
Народ но позо ри ште Субо ти ца са 

комедијом „Kус петлић“, по тек сту 
Алек сан дра Попо ви ћа и у режи ји 
Мила на Нешко ви ћа. Уло ге тума че 
Миња Пеко вић, Дими три је Динић, 
Срђан Секу лић, Игор Грек са, Сања 
Морав чић и Милош Лазић.

После насту па на Сте ри ји ном 
позор ју, Хрват ско народ но каза ли
ште „Ива на пле ме ни тог Зај ца“ из 
Рије ке, госто ва ће 20. јуна на Вели
кој сце ни са чуве ном Нуши ће вом 
коме ди јом „Госпо ђа мини стар ка“ у 
адап та ци ји и инсце на ци ји реди тељ
ке Народ ног позо ри шта у Бео гра ду 

Татја не Ман дић Риго нат. Наслов ну 
уло гу тума чи Оли ве ра Баљак, а у 
ансам блу су и Алек сан дар Цвјет ко
вић, Јасмин Мекић, Ивна Брук, Јеле
на Лопа тић, Ана ста зи ја Балаж, Деан 
Kривачић, Еди Ћелић, Алек сан дра 
Сто ја ко вић Оле њук, Нико ла Недић, 
Биља на Ловре...

Пет дана касни је, 25. јуна, уго
сти ће мо и Народ но позо ри ште 
Репу бли ке Срп ске из Бања Луке које 
ће оди гра ти дра му „Дер виш и смрт“, 
по рома ну Меше Сели мо ви ћа, у дра
мат за ци ји и режи ји Деја на Прој ков
ског који је уло гу Ахме да Нуру ди на 
пове рио Зла та ну Видо ви ћу. У поде
ли су и Раде Костић, Жељ ко Еркић, 
Душко Маза ли ца, Ања Илић, Љуби
ша Сава но вић, Дани ло Кер кез, Дра
го слав Медо је вић, Бошко Ђур ђе вић, 
Рок Ради ша, Огњен Копуз...

Госто ва ња у овој сезо ни биће 
закљу че на 27. јуна када ће на Сце
ни „Раша Пла о вић“ бити изве де на 
пред ста ва „Цве ће за Тор ге ра“, по 
тек сту Робер та Kарерија и у режи ји 
Јадран ке Анђе лић, коју је „Один теа
тар“ из Дан ске радио у сарад њи са 
„Дах“ теа тром. 

Р.П.Н. 

Јед но од нај бо љих музич
ких позо ри шта у Руси
ји, и ван њених гра ни ца, 
Држав ни камер ни музич
ки теа тар „Опе ра Санкт 

Петер бур га“ поно во је на тур не ји 
у Срби ји у окви ру које ће 26. јуна 
госто ва ти у Народ ном позо ри шту 
у Бео гра ду, а 27. и 28. јуна у Опе ри 
и теа тру Мадле ни а нум.

На Вели кој сце ни наци о
нал ног теа тра, руски умет ни ци 
пред ста ви ће се музич ком дра мом 
Рихар да Штра у са „Елек тра“, пре
ма либре ту Хуга фон Хоф ман
ста ла, под дири гент ском упра
вом Мак си ма Ваљ ко ва и у режи ји 
народ ног умет ни ка Руси је Јури ја 
Алек сан дро ва. 

Има ли опе ра без љубав не 
лири ке? Чак ако љубав на лини
ја није глав ни покре тач сижеа, 
тешко је зами сли ти да је уоп ште 
нема. Шта у том слу ча ју тре ба да 
дир не срца слу ша ла ца?

Пот пу но нео че ки ван одго вор 
на то пита ње дао је Рихард Штра
ус у опе ри „Елек тра“. Та опе ра је 
била поче так њего ве сарад ње са 
дра ма тур гом Хугом фон Хоф ман
ста лом – обо ји цу их је при ву као 
сиже Софо кло ве тра ге ди је „Елек
тра“. 

У осно ви позна тог мита је 
при ча о Елек три ној осве ти оче

вим уби ца ма – мај ци Кли тем не
стри и њеном љубав ни ку Еги сту. 
Међу тим, код Софо кла доми
ни ра узви ше ни патос, свој ствен 
антич кој тра ге ди ји, док је Штра
у са и Хоф ман ста ла, пред став ни ке 
почет ка два де се тог века, заин те
ре со ва ло нешто дру го – при каз 
там них стра на људ ске пси хе. Уме
сто уоби ча је не пред ста ве савр ше
не и узви ше не Хела де – при ка за
на је вео ма узне ми ру ју ћа при ча о 
болу и мржњи.

Ста ра Грч ка је у „Елек три“ 
нео че ки ва но пред ста вље на као 
стра сна, импул сив на и демон ска. 
Ту нема места за љубав ну лири ку, 
за хор ске сце не и број ни ансамбл, 
већ је ком по зи тор сву пажњу 
усме рио на вео ма зах тев не соло 
пар ти је, до крај њих гра ни ца раз
от кри ва ју ћи  кон фликт глав них 
јуна ка. „Елек тра“ је тра ге ди ја о 
кра ју древ не циви ли за ци је, али 
захва љу ју ћи Штра у со вом сме лом 
и нова тор ском музич ком јези
ку, опе ра је поста ла при влач на 
и жива музич ка дра ма, типи чан 
при мер екс пре си о ни зма.

Реди тељ Јуриј Алек сан дров, 
који је осми слио вео ма сна жан 
сцен ски при каз те опе ре, каже да 
је било врло инте ре сант но тра
га ти за аде кват ним про сто ром 
и сре ди ном у каквој су живе ли 

леген дар ни лико ви. 
„Вре ме када је  опе ра напи

са на  било је спој кла си ци зма 
и нових иде ја: артнуво и кон
струк ти ви зма. У нашој пред ста ви 
кла си ци зам уми ре и оста је само 
ске лет – кон струк ци ја која попут 
каве за огра ни ча ва живот ну сре
ди ну јуна ка“, откри ва госпо дин 
Алек сан дров, ина че осни вач и 

стал ни умет нич ки руко во ди лац 
овог теа тра.

У окви ру мини тур не је по 
Срби ји, Опе ра Санкт Петер бур га 
одр жа ће кон церт 27. јуна у Мадле
ни а ну му, а дан касни је, на истој 
сце ни, изве шће опе ру „Есме рал
да“. 

Овај углед ни руски теа тар 
госто вао је јесе нас с вели ким 

успе хом у Бео гра ду  13. и 14. 
новем бра у Народ ном позо ри
шту у Бео гра ду изве ли су опе ру 
Бен џа ми на Брит на „Наси ље над 
Лукре ци јом“, а 15. и 16. новем бра 
у Опе ри и теа тру Мадле ни а нум 
„Отми цу из сара ја” Вол фган га 
Ама де у са Моцар та.

Р.П.Н.

ДРЖАВ НИ КАМЕР НИ МУЗИЧ КИ ТЕА ТАР „ОПЕ РА САНКТ ПЕТЕР БУР ГА“ ПОНО ВО ГОСТУ ЈЕ У НАРОД НОМ ПОЗО РИ ШТУ У БЕО ГРА ДУ

„Електра“26.јунанаВеликојсцени

ГОСТО ВА ЊА ДОМА ЋИХ И ИНО СТРА НИХ ДРАМ СКИХ ТЕА ТА РА У НАРОД НОМ ПОЗО РИ ШТУ ТОKОМ МАЈА И ЈУНА 

Шестпредставаразличитихжанрова
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  ВЕЛИКА СЦЕНА                                                                                                            СЦЕНА „РАША ПЛАОВИЋ“

МИКЕЛАНЂЕЛО 
балет у кореографији Мариа Радачовског

У ТО . 

01. од 20.00
до 22.00

„ОПЕРА - ВЕЧНА МУЗИКА“
сцене из опера у извођењу ансамбла Опере Народног 
позоришта

С Р Е . 

16. од 20.00
до 22.00

БАЛКАНСКИ ШПИЈУН
драма Душана Ковачевића

У ТО . 

29. од 20.00
до 22.00

КАЛИГУЛА
драма Албера Камија

Н Е Д . 

06.
од 20.00
до 22.00

ОРФЕЈ И ЕУРИДИКА / ПРЕМИЈЕРА
опера Кристофера В. Глука
гост диригент Диан Чобанов (Бугарска)

С Р Е . 

23. од 20.00
до 22.00

ПРОГРАМ - МЛАДИ КОРЕОГРАФИ
МАМАЦ, кореограф Сања Нинковић

Ч Е Т. 

03.
од 20.00
до 22.00

ГОСТУЈЕ ХРВАТСКО НАРОДНО КАЗАЛИШТЕ 
ИВАНА ПЛ. ЗАЈЦА РИЈЕКА
ГОСПОЂА МИНИСТАРКА 
комедија Бранислава Нушића

Н Е Д . 

20.
од 20.00
до 22.00

БЕЛА КАФА
комедија Александра Поповића

С Р Е . 

09. од 20.00
до 22.00

ГОСТУЈЕ КАМЕРНА ОПЕРА ИЗ САНКТ 
ПЕТЕРБУРГА
ЕЛЕКТРА, опера Рихарда Штрауса

СУ Б . 

26. од 20.00
до 22.00

НЕЧИСТА КРВ 
драма Борисава Станковића / Маје Тодоровић

С Р Е . 

02. од 20.00
до 22.00

ЦАРСТВО МРАКА
драма Лава Николајевича Толстоја

Ч Е Т. 

17. од 20.00
до 22.00

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

С Р Е . 

30. од 20.00
до 22.00

ИЗБИРАЧИЦА 
комедија Косте Трифковића

П О Н . 

07. од 20.00
до 22.00

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

П Е Т. 

25. од 20.00
до 22.00

„ЧАРОБНИ НАПИТАК“
сцене из опера у извођењу ансамбла Опере Народног 
позоришта

СУ Б . 

05. од 20.00
до 22.00

ЕВГЕНИЈЕ ОЊЕГИН
балет П. И. Чајковског

У ТО . 

22. од 20.00
до 22.00

МИКЕЛАНЂЕЛО 
балет у кореографији Мариа Радачовског

СУ Б . 

12.
од 20.00
до 22.00

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

Н Е Д . 

27. од 20.00
до 22.00

ДОДЕЛА НАГРАДЕ „ЗЛАТНИ БЕОЧУГ“
у организацији Културно просветне заједнице Србије

од 12.00
до 14.00

ГОСТУЈЕ АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ
РЕВИЗОР, Н.В. Гогољ, дипломска представа студената 
IV године глуме

СУ Б . 

12. од 20.30
до 22.30

ИЛУЗИЈЕ (ИЛУЗИЈÆ)
комедија Пјера Корнеја

Ч Е Т. 

24.
од 20.30
до 22.30

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

П О Н . 

07.
од 20.30
до 22.30

ГОСТУЈЕ АКАДЕМИЈА УМЈЕТНОСТИ ИЗ 
БАЊА ЛУКЕ
ПЕЛИКАН, А. Стриндберг

П Е Т. 

04. од 20.30
до 22.30

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

П О Н . 

14. од 20.30
до 22.30

ГОСТУЈЕ ОДИН ТЕАТАР
ЦВЕЋЕ ЗА ТОРГЕРА, Народно позориште се 
придружује прослави 30 година постојања 
ДАХ ТЕАТРА

Н Е Д . 

27. од 20.30
до 22.30

ДАН УМЕТНИЧКЕ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ „ARTIME-
DIA“
ПИЏАМА ЗА ШЕСТОРО, М. Камелоти

Ч Е Т. 

10.
од 20.30
до 22.30

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

СУ Б . 

19. од 20.30
до 22.30

ПОДРШКА МЛАДИМА
ГОСТУЈЕ АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ
АПСУРД, ЗЕНЕКА, МУШМУЛЕ, КОРЊАЧЕ И 
ДОГАЂАЈИ, испитна представа студената 
III године глуме

С Р Е . 

02. од 20.30
до 22.30

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

Н Е Д . 

13. од 20.30
до 22.30

ИЛУЗИЈЕ (ИЛУЗИЈÆ)
комедија Пјера Корнеја

П Е Т. 

25.
од 20.30
до 22.30

ГОСТУЈЕ ФАКУЛТЕТ ДРАМСКИХ УМЕТНОСТИ
LUX IN TENEBRIS, режија Ђорђе Нешовић, испитна 
представа студената III године 
позоришне режије

У ТО . 

08. од 20.30
до 22.30

ИЛУЗИЈЕ (ИЛУЗИЈÆ)
комедија Пјера Корнеја

П Е Т. 

18.
од 20.30
до 22.30

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

СУ Б . 

05. од 20.30
до 22.30

ГОСТУЈЕ ФАКУЛТЕТ ДРАМСКИХ УМЕТНОСТИ 
DANSEN, режија Ива Олујић, испитна представа студената III 
године позоришне режије

С Р Е . 

16. од 20.30
до 22.30

ГОСТУЈЕ ФАКУЛТЕТ ДРАМСКИХ УМЕТНОСТИ 
БАДЕНСКИ КОМАД О ПОУЧНОСТИ,
режија Андреја Каргачин, испитна представа 
студената III године позоришне режије

П О Н . 

28. од 20.30
до 22.30

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

П Е Т. 

11.
од 20.30
до 22.30

МАЛИ БРАЧНИ ЗЛОЧИНИ 
драма Ерика Емануела Шмита

С Р Е . 

23.
од 20.30
до 22.30

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

У ТО . 

29.
од 20.30
до 22.30

ВАЖНО ЈЕ ЗВАТИ СЕ ЕРНЕСТ 
комедија Оскара Вајлда

С Р Е . 

30.
од 20.30
до 22.30

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

П О Н . 

14. од 20.30
до 22.00

СЦЕНА „ДВОРИШТЕ РАДИОНИЦА“
Гундулићев венац 50

ТРГ РЕПУБЛИКЕ
У ЧАСТ СВЕТСКОГ ДАНА МУЗИКЕ                    од 21.00
21.06. „САН“, концерт камерног састава оркестра Опере Народног 
позоришта и тенора Дејана Максимовића
(у случају неповољних временских прилика, концерт ће се одржати на 
Сцени „Раша Плаовић“)

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

ГАЛА КОНЦЕРТ АНСАМБЛА ОПЕРЕ 
НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА

П Е Т. 

02. од 20.00
до 22.00

ГОСТУЈЕ ФАКУЛТЕТ УМЕТНОСТИ
УНИВЕРЗИТЕТА У ПРИШТИНИ
ПРОСЈАЧКА ОПЕРА, В. Хавела, дипломска представа 
студената IV године глуме

С Р Е . 

09.
од 20.30
до 22.30

У СЛАВУ ИВЕ АНДРИЋА
„ПОЕТСКИ КАБАРЕ - ИВО АНДРИЋ“ 

У ТО . 

22.
од 20.30
до 22.30

НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ У ПОЗОРИШТИМА СРБИЈЕ
ПОЧЕТАК ВИДОВДАНСКИХ СВЕЧАНОСТИ
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


