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ЈУБИ ЛЕЈ

„ПОЗО РИ ШНИХ НОВИ НА“;

150. БРОЈ

Дра ги чита о ци,
Пред вама је 150. број „Позо ри шних нови на“, нај ти ра жни

јег овда шњег позо ри шног месеч ни ка. Наш лист сво ју дуго веч ност 
дугу је нај пре вама, који сте с нама у кон ти ну и те ту ско ро пуних 
седам на ест годи на, потом свим коле га ма и сарад ни ци ма који су 
били, а неки су и даље, део наше редак ци је, свим нашим саго вор ни
ци ма и, нарав но, упра ва ма Народ ног позо ри шта у Бео гра ду, као и 
акту ел ној, које су се све ово вре ме увек свој ски тру ди ле да га подр же. 

Први број обја вљен је окто бра 2005. годи не у сарад њи са штам
па ри јом „Бор ба“ и био је неве ли ког тира жа, све га хиља ду при ме ра
ка. Малу редак ци ју, на челу са дуго го ди шњим глав ним уред ни ком 
Жељ ком Хуба чем, води ла је иде ја да се, после више рани јих, углав
ном крат ко ве ких поку ша ја, уста но ви тра ди ци ја обја вљи ва ња нови
на Народ ног позо ри шта.

Први сли чан поку шај начи нио је Бра ни слав Нушић дале ке 1901. 
годи не покре нув ши „Позо ри шни лист“, који је изла зио само годи ну 
дана. Усле ди ла је исто и ме на публи ка ци ја из 1934, коју је убр зо сме
ни ла међу рат на „Сце на“ (1935–1941), да би је насле ди ла оку па циј ска 
„Срп ска сце на“ (1941–1944). 

После Дру гог свет ског рата покре ну та су два гла си ла истог име
на и сасвим раз ли чи те кон цеп ци је   „Позо ри ште“ из 1948. и 1952, са 
по све га неко ли ко бро је ва, а послед њи поку шај обја вљи ва ња соп
стве ног часо пи са у про шлом веку бео град ски наци о нал ни теа тар је 
начи нио у сарад њи са „Позо ри шном кому ном“, покре нув ши „Позо
ри шну кул ту ру“ која је изла зи ла од 1970. до 1972. годи не.

Већ после тре ћег бро ја „Позо ри шне нови не“ су, захва љу ју ћи 
чиње ни ци да су, како је то тада при ме тио наш чуве ни теа тро лог 
Јован Ћири лов (19312014), избе гле зам ку син ди кал ног листа, поче
ле да  изла зе као под ли стак днев ног листа „Поли ти ка“. 

Поста вље не као нови не које афир ми шу рад Народ ног позо ри
шта, „Позо ри шне нови не“ су у том пери о ду ква ли та тив но напре до
ва ле у доме ну и садр жа ја и дизај на.

Сарад ња са „Вечер њим ново сти ма“, која је запо че ла у јану а ру 
2008. годи не и, на обо стра но задо вољ ство, тра је и данас, пре лом ни 
је тре ну так у раз во ју „Позо ри шних нови на“.

Наи ме, зна чај но пове ћа ње тира жа, реди зајн и про ме не у фор ми, 
учи ни ле су наше нови не атрак тив ним и у мар ке тин шком сми слу.

Током свих ових годи на, покре ну ли смо мно ге теме које су за 
циљ има ле пре и спи ти ва ње пози ци је Народ ног позо ри шта у савре
ме ном теа тар ском и дру штве ном окру же њу, пред ста вља ни су срод
ни теа три из Евро пе и упо ре ђи ва ни систе ми орга ни за ци је у њима, 
бави ли смо се Зако ном о позо ри шту, обја вљи ва ли фељ то не, интер
вјуе, репор та же са пре ми је ра наших про дук ци ја као и госто ва ња у 
земљи и ино стан ству...

Хва ла сви ма који су у прет ход них 17. годи на били уз нас. Сле де
ћи број изла зи кра јем апри ла.

Редак ци ја „Позо ри шних нови на“ 

Моје честит ке 
уз 150. број... 
Желим да 
нагла сим да 
се нала зи мо 

у јед ном спе ци фич ном вре ме ну 
у којем  се на озби љан, можда, 
и исто риј ски начин мења пер
цеп ци ја. Један од узро ка томе 
су и вели ке про ме не које се 
деша ва ју у дру штве ној ствар
но сти цело га све та. Самим 
тим, мења се на одре ђен начин 
и пер цеп ци ја публи ке  у позо
ри шту.  Народ но позо ри ште, 
данас, нала зи се  у одре ђе ном 
вре ме ну и про сто ру које ми 
тре ба да дефи ни ше мо и оним 
што ста вља мо на репер то ар. И 
у том сми слу, оба ве зни смо  да  
се пове зу је мо и са  будућ но шћу 
наше деце која изве сна сазна ња 
црпе из пред ста ва које поста
вља мо на сце ну. И кад се пред
ста ве тичу неких про шлих вре
ме на (Годи не вра на, Нора, У име 
оца и сина), њихо во све вре ме
но сцен ско тума че ње тре ба да 
оста ви тра га у сазна њу наше 
мла де публи ке.

 За нови не је бит
но, да у овом убр за ном 
тем пу живље ња, може
мо чак и самим пре
ли ста ва њем и ишчи
та ва њем насло ва да 
стек не мо ути сак о вре
ме ну у којем живи мо. 
Жели мо сви ма нама 
још мно го добрих, 
инте ре сант них насло
ва. Све нам се сада 
деша ва у вре ме „Рата и 
мира“ (пред ста ва која 
се упра во поста вља на 
репер то ар) Е, сад оче
ку је мо, када пре спа ва
мо рат, да се про бу ди
мо у миру.  

Желим, тако ђе, у 
име упра ве, да Позо
ри шне нови не још дуго 
буду део срп ске теа тар
ске сце не које ће публи
ку јед ном месеч но, 
током акту ел не сезо не, 
инфор ми са ти о нај ва
жни јим дога ђа ји ма у 
нашем и вашем Народ
ном позо ри шту.

Изу зет но дело 
Лава Нико ла је ви
ча Тол сто ја „Рат 
и мир“, чуве ни 
кла сик у којем 

слав ни писац даје сли ку руског 
дру штва у Напо ле о но во доба и 
пра ти живо те тро је глав них јуна
ка  Пје ра Без у хо ва, Андре ја Бол
кон ског и Ната ше Росто ве, уско ро 
ће, после 42. годи не, поно во ожи
ве ти на Вели кој сце ни Народ ног 
позо ри шта. Нову постав ку спре ма 
реди тељ Борис Лије ше вић, a дра
ма ти за ци ју је ура дио Федор Шили.

Први и једи ни пут до 
сада, јед но од нај у ти цај
ни јих дела свет ске књи
жев но сти, поста вље
но је на Вели кој сце ни 
Народ ног позо ри шта и, 
уоп ште, у срп ском теа тру, 

пре више од чети ри деце
ни је. Пре ми је ра је одр жа на 

24. јуна у режи ји Петра Шар
че ви ћа који је уло ге глав них 

јуна ка пове рио Бог да ну Дикли ћу 
(Пјер Без у хов), Пре дра гу Мики
ју Маној ло ви ћу (Kнез Андреј 
Бол кон ски) и Дра га ни Вара гић 
(Ната ша Росто ва). 

У поде ли су били и Михај
ло Вик то ро вић (Kнез Нико ла 
Бол кон ски), Анђел ка Ристић 
(Kнегиња Лиза Бол кон ска), 
Добри ла Стој нић (Kнегиња 
Мари ја Бол кон ска), Пре драг 
Тасо вац (Гроф Ростов), Kсенија 
Јова но вић (Гро фи ца Росто
ва), Мар ко Нико лић (Нико
лај Ростов), Радо ван Миља нић 
(Пеђа Ростов), Зори ца Мир ко вић 
(Соња Росто ва), Васа Пан те лић 

(Kнез Васи ли је Kурагин), Огњан
ка Огња но вић (Kнегиња Еле
на Kурагина), Тихо мир Арсић 
(Kнез Ана тол Kурагин), Слав ка 
Јери нић (Мари ја Дими три јев на 
Ахро си мо ва), Мира Бобић (Ана 
Павло ва Шерер), Љиља на Јан ко
вић (Мари ја Бог да нов на), Бра ни
слав Јери нић (Kут узов), Бого љуб 
Динић (Дени сов), Бошко Пуле тић 
(Дру бец ки), Дра ган Зарић (Доло
хов), Миро слав Петро вић (Вај рој
тер), Зоран Сто јиљ ко вић (Гене рал 
Лан же рон), Рамиз Секић (Гене рал 
Мило ра до вић), Мило рад Волић 
(Гене рал Беник сен), Бран ко Јери
нић (Напо ле он), Родо љуб Раша 
Симић (Kмет Алпа тич) и Звон ко 
Јови чић (Ађу тант). 

Дра ма ти за ци ју је ура дио књи
жев ник Мир ко Мило ра до вић, 
сце но граф је био Алек сан дар 
Аугу стин чић, кости ме је кре и ра ла 
Љиља на Дра го вић, док је о коре о
гра фи ји бри нуо Душан Трни нић.

Пред ста ва је изве де на укуп но 
16 пута пред око 7500 гле да ла ца. 

Р.П.Н. 

РЕЧ В.Д. УПРАВ НИ КА СВЕ ТИ СЛА ВА ГОН ЦИ ЋА

Утисаковременуу
којемживимо

ЧУВЕ НИ ТОЛ СТО ЈЕВ KЛАСИK, ПОСЛЕ ВИШЕ ОД ЧЕТИ РИ           
ДЕЦЕ НИ ЈЕ, УСKОРО У НАРОД НОМ ПОЗО РИ ШТУ

БорисЛијешевићрежира
„Ратимир“
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Изло жба „Бре да 
Калеф – неу о би
ча је на при ма до
на“, ауто ра Дра
га на Сте во ви ћа, 

отво ре на је 16. мар та у Музе ју 
Народ ног позо ри шта.

Осим што обу хва та фото
гра фи је, пла ка те из пред ста ва, 
као и лич не пред ме те при зна те 
умет ни це, постав ка осве тља ва и 
њену зна чај ну кари је ру на сце ни 
Народ ног позо ри шта и на госто
ва њи ма у ино стран ству.

У вео ма надах ну том гово ру 
током којег је при сут не под се тио 

на неке од нај зна чај ни јих тре ну
та ка Бре ди не бли ста ве кари је ре, 
шеф дири гент Народ ног позо ри
шта Дејан Савић је, изме ђу оста лог, 
иста као да је ова изло жба посве ће на 
јед ној вели кој умет ни ци и опер ској 
зве зди „која је све сна сво је миси је 

коју је у пот пу но сти испу ни ла“.
Пре ма њего вом мишље њу, 

госпо ђа Калеф је „суштин ска, 
пра ва при ма до на, али и суви ше 
скром на за јед ну тако фан та стич
ну кари је ру коју је има ла“.  

Он је под се тио да су сви вели
ки дири ген ти, укљу чу ју ћи и Оска
ра Дано на и Бори сла ва Пашћа на, 

„увек има ли само речи 
хва ле за њен однос пре
ма сво јој умет но сти, 
коле га ма и послу којим 
се бави ла“. 

Дирек тор Опе ре 
Нико ла Мија и ло вић је 
рекао да је узбу ђен што 
„као дете овог позо ри
шта“ при су ству је отва
ра њу изло жбе посве ће
не Бре ди Калеф за коју је казао да 
је у њего вом детињ ству и одра
ста њу у Народ ном позо ри шту 
има ла заи ста вео ма вели ку уло гу.  

Мија и ло вић је оце нио да је 
госпо ђа Калеф поред врхун ског 
гла са, сцен ска поја ве, хари зме... 
има ла и пре по зна тљи вост, „а то је 
оно што кра си само нај ве ће опе р
ске умет ни ке“. 

„Кад чује те глас Бре де Калеф, 
нема те нијед ног тре нут ка диле
му да ли је то, можда, неко дру ги. 

Сво јим пева њем дава ла је при мер 
чему би један опер ски певач тре
ба ло да стре ми и шта тре ба да 
достиг не. Позна ва ње вокал не тех
ни ке, која је вео ма сло же на, омо
гу ћи ло јој је да до кра ја кари је ре 
задр жи све жи ну гла са и цео реги
стар, упр кос томе што је вео ма 
дуго пева ла нај те же уло ге“, казао 

је Мија и ло вић и додао да му у гла
ви још увек „одзва ња ју“ њене изу
зет не роле – Ацу че на из „Тру ба ду
ра“, Дома из „Ере с оног сви је та“ и 
Мај ка из „Кон зу ла“. 

Аутор изло жбе и дирек тор 
Музе ја Дра ган Сте во вић нагла сио 
је да „ово није при ча о кари је ри 
Бре де Калеф, већ о њеном живо ту“.

„Тај живот је тре ба ло прво 
пре жи ве ти, а онда живе ти, 
живе ти и бори ти се. И, после 
неко ли ко годи на од деби ја, изби
ти у први ред соли ста који су ову 
кућу, у свом злат ном пери о ду, 
про сла ви ли у целом све ту. Јед на 
од тих пред ста ва је Дон Кихот 
у Беч кој држав ној опе ри 1964. 
годи не и мно ги дру ги насло ви...“, 
под се тио је Сте во вић.  

Пре него што је изло жбу про
гла сио отво ре ном, покло нио 

је госпо ђи Калеф букет цве ћа 
и ура мљен пла кат опе ре Жор
жа Бизеа „Кар мен“, са изво ђе ња 
одр жа ног 28. јуна 1960. годи не, 
када је деби то ва ла у Народ ном 
позо ри шту.

У окви ру цере мо ни је све
ча ног отва ра ња изло жбе, еми
то ван је и аудио сни мак роман
се Гро фи це из „Пико ве даме“, у 
интер пре та ци ји Бре де Калеф, са 
пре ми јер ног изво ђе ња у наци о
нал ном теа тру из 1980. годи не. 

Госпо ђа Калеф је била при
сут на на отва ра њу, али се није 
зва нич но обра ти ла. Седе ла је у 
дру штву сво јих коле ги ни ца и 
при ја те љи ца  при ма до на Мил ке 
Сто ја но вић и Рад ми ле Бако че вић. 

Изло жба ће бити отво ре на до 
сре ди не маја. 

Р.П.Н. 

Дра ма „Годи не вра на“, 
по тек сту и у режи ји 
Сини ше Kовачевића, 
чија се рад ња деша
ва током оку па ци је 

и непо сред но након осло бо ђе ња 
Бео гра да у Првом свет ском рату, 
изве де на је с вели ким успе хом на 
обe премијерe, 12. и 13. мар та. 

Пред ста ва је у самом стар ту, 
још сре ди ном децем бра када су 
поче ле про бе, побу ди ла огром но 
инте ре со ва ње јав но сти, а потом 
је, чим је поста вље на на сце ну, на 
сва чети ри изво ђе ња у овом месе
цу (две пре ми је ре и две репри зе), у 
пот пу но сти, оправ да ла сва оче ки
ва ња. Но, пођи мо редом. 

Kовачевић је одав но напи сао 
ту дра му, а затим је, чека ју ћи на 
реа ли за ци ју, пре то чио и у роман 
„Годи не вра на” (2018), који је дожи
вео вели ки успех као „мону мен тал
ни исто риј ски моза ик у мер ме ру” и 
„нај а у тен тич ни је виђе на суд би на 
Бео гра да пре јед ног века”.

Рад ња пред ста ве дога ђа се у 
Бео гра ду 1917. и 1918. годи не. То је 
вре ме нео че ки ва них љуба ви, офи

цир ских дво бо ја, тихих сахра на, 
бежа ни је, спа са ва ња части, пре ког 
суда, веша ла и изро да, али и вре ме 
када, чак, и вра не напа ству ју град и 
небо пре тва ра ју у црни облак.

У сре ди шту при че нала зи се 
поро ди ца Рајић чији се живот, 
након јед не сит не кра ђе угља, учи
ње не у крај њој нужди током рат
них годи на, мења из коре на и пре
тва ра у тра ге ди ју…

Учи те љи цу Јули ју Kавран 

игра ла је Kалина Kовачевић, 
њеног мужа – прав ни ка Алој за, 
тума чио је Алек сан дар Срећ ко
вић, сани тет ског мајо ра Живо ји
на Раји ћа доча рао је Петар Стру
гар, њего ва мај ка Kатица била је 
Љиља на Бла го је вић, жена Љубин
ка – Соња Kолачарић, а у роли 
Мија та Там нав ца насту пио је 
Бојан Kривокапић.

У вели ком ансам блу уло ге су 
оства ри ли и Мио драг Kривокапић, 

Вла дан Гајо
вић, Лепо мир 
Ивко вић, Дра
ган Нико лић, 
Милош Ђор
ђе вић, Нема ња 
Ст а  ма то вић, 
Урош Уро ше
вић, Душан 
Мате јић, Дра
ган Секу лић, 
Пре драг Миле
тић, Бошко 
Пуле тић, Дра
го слав Илић, 
Дар ко Томо
вић, Бран ки

ца Зорић Васо вић и Хаџи Петар 
Божо вић.

У поде ли су и деца, узра ста од 
пет до осам годи на, чла ни це Бале
та Народ ног позо ри шта, уче ни ци 
Балет ске шко ле „Лујо Дави чо“ и 
сту ден ти глу ме Факул те та савре
ме них умет но сти.

 Дра ма тург је Дан ка Секу
ло вић, а у умет нич ком тиму су 
и Геро слав Зарић, Вла до сла ва 
Kанингтон (сце но гра фи), Мари

на Меде ни ца (кости мо граф), 
Петра Фотез (кости мо граф балет
ских кости ма), Бори слав Дугић, 
Вла ди мир Петри че вић (ком
по зи то ри), Иси до ра Ста ни шић 
(коре о граф), Радо ван Kнежевић 
(сцен ски говор) и Сло бо дан Пет
ко вић (сцен ске бор бе).

На дру гој пре ми је ри, у глу мач
кој поде ли први пут су били Бра
ни слав Тома ше вић у уло зи Алој за 
Кавра на и Хаџи Ненад Мари чић 
као капе тан Мијат Там на вац. 

Публи ка је на оба пре ми јер
на изво ђе ња, а касни је и прве две 
репри зе испра ти ла оду ше вље но 
свих 59 акте ра пред ста ве, а наро
чи то носи о це глав них уло га, десе
то ми нут ним буч ним апла у зом и 
ста ја ћим ова ци ја ма. 

Кар те за изво ђе ња с мар тов
ског репер то а ра, зака за на за 1. и 4. 
април одав но су рас про да те. Наред
на изво ђе ња биће одр жа на 18. и 26. 
апри ла. Ула зни це за те пред ста ве, 
као и за све насло ве са април ског 
репе р то а ра у про да ји су од прекјуче 
на бла гај ни Народ ног позо ри шта. 

М.Б. 

У МУЗЕ ЈУ НАРОД НОГ ПОЗО РИ ШТА ОТВО РЕ НА ИЗЛО ЖБА ПОСВЕ ЋЕ НА БРЕ ДИ КАЛЕФ 

Неуобичајена
примадона

НОВИ ДРАМСКИ КОМАД СИНИ ШЕ КОВА ЧЕ ВИ ЋА ОПРАВ ДАО СВА ОЧЕ КИ ВА ЊА

Огромноинтересовањепубликеза„Годиневрана“
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За свој реди тељ ски деби 
у Народ ном позо ри
шту, мла ди и тален
то ва ни Југ Ђор ђе вић 
ода брао је комад, 

тако ђе, мла дог и тален то ва ног 
драм ског писца Ђор ђа Kосића 
„Успа ван ка за Алек си ју Рај чић”. 
Пре ми је ра је пла ни ра на за 30. 
април на Сце ни „Раша Пла о вић“, 
а наслов ну уло гу тума чи ће Вања 
Ејдус. У поде ли су и Ива Мила но
вић, Новак Раду ло вић (Хоро во
ђе) и Сара Ристић, Неве на Мило
ше вић, Вера Зече вић, Сте фан 
Жива но вић, Горан Мило ше вић, 
Дани је ла Мило ше вић (Хор). Дра
ма тург је Тија на Гру мић, а у умет
нич ком тиму су и Андреа Рон
до вић (сце но граф), Вели мир ка 
Дамја но вић (кости мо граф), Неве
на Глу ши ца (ком по зи тор), Дамјан 
Kецојевић (коре о граф), Дани ца 
Kрстић (сарад ник етно му зи ко
лог) и Љиља на Мркић Попо вић 
(сцен ски говор). У раз го во ру за 
„Позо ри шне нови не“ Ђор ђе вић 
каже да га је овој при чи „на прву 
лоп ту“ при ву као начин на који је 
Косић обра дио јед ну тако зна чај
ну тему. 

„Иде ја пои гра ва ња са фор
мом фоклор ног нара ти ва, да 
би се испри ча ла при ча о јед ној 
жен ској суд би ни, дело ва ла ми 
је једин стве но. Посту пак којим 
писац пише о про шлом вре ме ну 
сред стви ма из про шло сти, овом 
кома ду као да још више даје на 
акту ел но сти. Не тре ба нама мно
го да схва ти мо коли ко је поло жај 
жена  у све ту и даље дале ко од 
иде ал ног, али када схва ти те да 
се на нашим про сто ри ма нара
тив у којем је жена биће дру гог 
реда прот као кроз целу исто ри ју, 
онда поста вља ње јед ног ова квог 
кома да поста је неми нов ност“.

Како се у том све ту сна ла

зи наслов на јуна ки ња? Ко је, 
запра во, Алек си ја Рај чић?

Оно што нам је за сада зве
зда води ља јесте потре ба да 
дамо про сто ра на сце ни јед ној 
жени из наро да. Архе ти по ви ма, 
пра мај ка ма на који ма су ста са
ле све наше гене ра ци је. Тако ђе, 
дати глас свим жена ма жртва ма 
патри ја хал ног устрој ства.  Алек
си ја је предвнод ни ца суд би не 
хиља де жена које су сво је живо те 
завр ши ле у казне но поправ ним 
заво ди ма, само зато што су биле 
при мо ра не да прав ду узму у сво
је руке, јер прав де није било на 
види ку. Ако вам овај сиже зву
чи позна то, то је зато што се од 
кра ја девет на е стог века до данас 
мало тога про ме ни ло. Алек си је 
и у дана шњем све ту бива ју при
мо ра не да на исти начин ста ну у 
сво ју одбра ну, јер систем зашти
те гото во да не посто ји, ако и 
посто ји веро ват но је изгу бљен 
у мору папи ро ло ги је, прав них 
посту па ка дока зи ва ња, вешта че
ња, суче ља ва ња и ретра у ма ти за
ци ја.

Зашто је важно сад, у овом 
тре нут ку, про го во ри ти са сце не 
о тема ма који ма се мла ди писац 
Ђор ђе Косић бави у „Успа ван
ци за Алек си ју Рај чић” за коју 
је добио Награ ду Сте ри ји ног 
позор ја за ори ги нал ни дома
ћи драм ски текст за 2019/2020. 
годи ну?

Када је 1898. годи не Милу тин 
А. Попо вић издао књи гу „Затво
ре ни це – Албум жен ског оде ље
ња Пожа ре вач ког казне ног заво
да“ био је то исто риј ски тре ну так 
у коме је про стор на лите рар ној 
сце ни дат жена ма „зло чин ка ма“ 
да испри ча ју сво ју вер зи ју при че. 
Овај роман послу жио је Ђор ђу 
као инспи ра ци ја за комад. Век и 
по касни је, нала зи мо се на сце ни 

Народ ног позо ри шта и слу ша мо 
исказ јед не од осу ђе ни ца у обли
ку вокал носцен ског изво ђе ња. 
Од самог почет ка кома да, када се 
пре ко додо ла наслу ћу је тра гич
на суд би на жен ског рода, пре
ко трго ва ња жен ском суд би ном 
када су у пита њу уго во ре ни бра
ко ви, па касни је до поро дич ног 
наси ља у фор ми љубав не песме, 
а затим и фатал ног исхо да који 
мења суд би ну глав не јуна ки ње, 
све вре ме про ве ја ва зло слут
ност која опо ми ње. Опо ми ње да 
је све то некад запра во исто оно 
што живи мо сад. Ђор ђе је вео ма 
про ми шље но успо ста вио тезу да 
наша колек тив на про шлост пре
ти да поста не будућ ност.

Коси ћев комад, који више 
при па да риту ал ном, него ари
сто те лов ском позо ри шту, 
одно сно дра ма тур ги ји, оби лу је 
тема ма и моти ви ма. Шта бисте 
од све га тога желе ли посеб но 
да апо стро фи ра те, изба ци те у 
први план?

О томе још увек не могу да 
гово рим. Тре нут но смо у про це
су про ба и екс пе ри мен ти ше мо. 
Цео аутор ски тим ради на томе 
да ова кво „архе тип ско“ дело 
упри ли чи у свој сво јој рас ко
ши. Акце нат је сва ка ко на гла су 
и на орал ној исто ри ји, пре да њу 
које насле ђу је мо и пре но си мо са 
коле на на коле но.  Истра жу је мо 
до које мере смо нор ма ли зо ва
ли трет ман жена као бића дру
гог реда, баве ћи се исто вре ме но 
нашом епи ком, али и сада шњим 
тре нут ком. Коли ки је пут пре
ђен од зази да ва ња жен ског тела 
у темељ твр ђа ве у епској песми, 
па до савре ме них фолк цита та  
„Можеш да ме милу јеш, можеш 
да ме силу јеш, можеш да ме уби
јеш, све јед но је.“

Мико јан Без бра ди ца

ГОСТО ВА ЊА ОПЕР СКИХ ЗВЕ ЗДА У АПРИ ЛУ 

Про сла вље ни срп
ски бари тон Жељ ко 

Лучић госто ва ће 9. апри ла 
(19,30) на Вели кој сце ни 
у Вер ди је вој „Тра ви ја ти“. 
Наш умет ник, који већ 
годи на ма гра ди вео ма 
успе шну кари је ру у ино
стран ству сти чу ћи пози
тив не кри ти ке и сла ву 

игра ју ћи репер то ар свет ских опер ских кућа, попут Метро по ли тен Опе
ре, Royal Ope ra Hou sea, Опе ре Сан Фран ци ско, Пари ске опе ре, Ска ле 
и Беч ке опе ре, насти пи ће пред бео град ском публи ком у уло зи Жор жа 
Жер мо на. Исте вече ри, а пово дом сто го ди шњи це од првог изво ђе ња 
„Тра ви ја те“ у Народ ном позо ри шту у Бео гра ду, у фоа јеу пар те ра Вели ке 
сце не биће отво ре на изло жба фото гра фи ја, ауто ра Дра га на Сте во ви ћа и 
Дра ги це Гаће ше. Већ 16. апри ла, још један при зна ти срп ски умет ник са 
бога том ино стра ном кари је ром, тенор Зоран Тодо ро вић госто ва ће као 
Кава ра до си у „Тоски“, наслов ну ролу пева ћу Јасми на Трум бе таш Петро
вић, а Скар пи ја ће бити Нико ла Мија и ло вић. У Вер ди је вом „Тру ба ду ру“, 
20. апри ла, као гости ће насту пи ти још две опер ске зве зде  мецо со пран 
Мили ја на Нико лић (Ацу че на) и тенор Роза рио ла Спи на (Ман ри ко). 
Уло гу Лео но ре пева ће Сања Кер кез, а Гро фа Луне Дра гу тин Матић.

Р.П.Н.

ДОДЕ ЛА НАГРА ДЕ „ПЕТАР 
БАНИ ЋЕ ВИЋ“ ЈОВА НИ 

СТО ЈИЉ КО ВИЋ 29. МАР ТА

Награ да „Петар Бани ће вић“ биће уру че на 
глу ми ци Јова ни Сто јиљ ко вић 29. мар

та (19,30) уочи почет ка пред ста ве „Нечи ста 
крв“. При зна ње је доби ла за уло гу Соф ке у тој 
пред ста ви, пре ма моти ви ма рома на Бори са
ва Стан ко ви ћа, у дра ма ти за ци ји Маје Тодо ро
вић и режи ји Мила на Нешко ви ћа. Јед но гла сну 

одлу ку о при зна њу, које Народ но позо ри ште у Бео гра ду доде љу је 
мла дом глум цу или глу ми ци до 40 годи не, који се умет нич ки иста
као у прет ход ном пери о ду, али и иска зао висок про фе си о на ли зам у 
послу и одно су пре ма наци о нал ном теа тру, донео је жири којим је 
пред се да ва ла прва ки ња Дра ме у пен зи ји Добри ла Стој нић, а чла но
ви су били послед ња добит ни ца Награ де „Петар Бани ће вић“ Суза на 
Лукић и дирек тор ка Дра ме Моли на Удо вич ки Фотез. Награ да је уста
но вље на 2010. годи не, у знак сећа ња на прва ка Дра ме Народ ног позо
ри шта у Бео гра ду, бар да југо сло вен ског и срп ског теа тра Петра Бани
ће ви ћа (19302006), а доса да шњи лау ре а ти су: Игор Ђор ђе вић, Ненад 
Стој ме но вић, Милош Ђор ђе вић, Нада Шар гин, Павле Јери нић, Сена 
Ђоро вић, Бојан Кри во ка пић и Суза на Лукић. 

Р.П.Н. 

АЛЕК САН ДРИ АНГЕ ЛОВ УРУ ЧЕ НА
НАГРА ДА ФОН ДА ЦИ ЈЕ „БРЕ ДА КАЛЕФ“

Награ да Фон да ци је „Бре да Калеф“, коју је ове 
годи не доби ла прва ки ња Опе ре Алек сан

дра Анге лов, уру че на је 23. мар та на Вели кој сце
ни.При зна ње које се доде љу је за нај бо ље интер
пре ти ра ну мецо со пран ску уло гу у прет ход ној 
сезо ни на сце ни Народ ног позо ри шта, при па ло 
јој је за ролу Орфе ја у опе ри Kристофа Вили
бал да Глу ка „Орфеј и Еури ди ка“. На при год ној 
све ча но сти, одр жа ној уочи изво ђе ња те опе ре, 
награ ду је при ми ла из руку госпо ђе Калеф, нека
да шње прва ки ње Опе ре Народ ног позо ри шта 

у Бео гра ду која је на матич ној сце ни, током сво је дуге и вео ма бога те 
кари је ре, пева ла више од 50 воде ћих мецо со пран ских уло га. Јед но гла сну 
одлу ку донео је жири у којем су, осим Бре де Калеф, били Дра ган Сте
во вић, Весна Сте фа но вић и Мир ко Леви. У кон ку рен ци ји за награ ду, 
једи ну у нашој земљи наме ње ној мецо со пра ни ма, биле су  све дома ће 
и госту ју ће пева чи це које у јед ној сезо ни насту па ју у опе ра ма Народ ног 
позо ри шта. При зна ње је уста но вље но 2016. годи не, а доса да шње добит
ни це су Јеле на Вла хо вић, Вишња Попов и Ната ша Јовић Три вић. Глу
ко ва опе ра „Орфеј и Еури ди ка“, по либре ту Рани је ри ја де Kалцабиђија, 
под дири гент ском упра вом госта из Бугар ске Диа на Чоба но ва, у режи ји 
Алек сан дра Нико ли ћа и коре о гра фи ји Алек сан дра Или ћа, пре ми јер но 
је изве де на 23. јуна про шле годи не на Вели кој сце ни.

Р.П.Н. 
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За раз ли ку од теле ви
зи је и фил ма, где је у 
прет ход них десе так 
и више годи на оства
рио низ вео ма добрих 

и упе ча тљи вих уло га, један од 
наших нај бо љих глу ма ца мла ђе 
гене ра ци је Петар Стру гар  није, 
сти ца јем окол но сти, имао слич
на иску ства у позо ри шту. Шан су 
коју му је недав но пону дио Сини
ша Kовачевић, писац и реди тељ 
„Годи на вра на“, пре ми јер но изве
де них 12. и 13. мар та на Вели
кој сце ни, да у тој дра ми тума
чи глав ну мушку уло гу, Стру гар, 
кога поред рас ко шног тален та, 
кра си и непо но вљи ва хари зма, 
је иско ри стио на нај бо љи могу
ћи начин. Пре ци зно ода бра ним 
глу мач ким сред стви ма на сце ни 
је, уз емо тив ну пуно ћу, мае страл
но изнео живот свог тра гич ног 
јуна ка Живо ји на Раји ћа, сани тет
ског мајо ра и песни ка, побрав ши 
ласка ве оце не како публи ке, тако 
и кри ти ке. За свој деби у Народ
ном позо ри шту било је то и мно го 
више него што је оче ки вао. Апла
у зи и узви ци „бра во”, које је заслу
же но добио, као и мно ге њего
ве коле ге из пред ста ве, још 
му, како нам је при знао у 
интер вјуу за „Позо ри
шне нови не, одзва ња ју 
у гла ви. 

„Пери од у прет
ход на три месе ца, 
који сам про вео у 
Народ ном позо ри
шту, спре ма ју ћи овај 
комад, пред ста ва ља 
за мене јед но див но, 
неза бо рав но иску ство. 
Заи ста, била је вели ка 
част, при ви ле ги ја и задо
вољ ство ради ти јед ну ова кву 
пред ста ву, са таквим писцем и 
реди те љем и са таквим коле га ма, 
у јед ној тако вели кој кул тур ној 
инсти у ци ји као што је бео град ски 
наци о нал ни теа тар. Нисам могао, 
што би се рекло, да упад нем ни на 
боље место, ни међу бољу еки пу и 
боље људе. Све то зајед но, било је 
више него бла го род но за моје глу
мач ко биће”.

Kомад „Годи не вра на”, као и 
исто и ме ни роман, чита ју се „у 
даху”. Веру јем да сте има ли слич
на иску ства?

Апсо лут но. Све је ту тако и 
сјај но и стра сно напи са но  лико
ви, ситу а ци је… Буквал но, све. 
Ипак, ја сам се, нарав но, нај ви ше 
кон цен три сао на свој лик. Био је 
то огро ман зада так, огро ман иза
зов који се нашао пре да мном, јер 
до сада нисам имао пуно иску
ства када је реч о раду у позо ри
шту. Али, уз ова кве људе, рекох 
ли, нема те ника кве боја зни да ћете 
напра ви ти добар посао. Тако ђе, то 
узбу ђе ње које сам имао, та нека 
пози тив на тре ма која је про ве ја
ва ла све вре ме, само су ме додат но 
моти ви са ли и дава ли још сна жни
ју енер ги ју да свој лик ура дим на 
нај бо љи могу ћи начин. 

Овај раз го вор води мо након 
што сте оди гра ли две пре ми је ре, 
као и две репри зе. Kакви су вам 
ути сци?

Све ово вре ме, од прве про бе 
сре ди ном децем бра, па до прве 
пре ми је ре, сви зајед но ради ли 
смо вео ма напор но, ради ли смо 
поште но, од срца, и то се осе ћа ло 
у гле да ли шту. Публи ка је то, суде
ћи по реак ци ја ма на сва та чети ри 
изво ђе ња, виде ла и осе ти ла. Успе
ли смо да им пре не се мо све што 
је Сини ша, као писац и реди тељ, 
хтео. Вео ма сам, не само задо во
љан, него и поно сан и сре ћан, 
оним што смо ура ди ли. Још чујем 
апла у зе и узви ке „бра во“. 

Публи ка вас је до сада, као 
што сте мало час напо ме ну ли, 
вео ма рет ко гле да ла у теа тру. 
Наи ме, Живо јин Рајић је ваша, 
тек, четвр та позо ри шна уло га. 
Суо ча ва ли сте се, током про ба, 
сигур но са мно гим пита њи ма и 

диле ма ма у вези с 
тим ликом?

Нарав но. Kад 
поч нем да спре мам 
нову уло гу, увек се 
тру дим да прво себи 

раз ре шим све недо
у ми це које 

имам око свог 
лика, као и кома

да, јер ако ја не знам 
шта радим, неће зна
ти ни публи ка. Сре ћом, 
све је мно го олак ша ла 
чиње ни ца да сам радио 
са Сини шом који, заи
ста, о теми и кома ду зна 
буквал но све, баш све. У 
таквој ситу а ци ји, онда 
се ти, као глу мац, бавиш 
оним баш добрим делом 
нашег посла  кре а ти вом. 
Било је вео ма зна чај но 
да у сарад њи са Сини
шом и коле га ма, одре дим 
у којим је ситу а ци ја ма Живо јин 
песник, а у који ма вој ник и обр ну
то. Он је јед на тра гич на лич ност, 
човек који стра да због дате речи, 
због јед не забра ње не љуба ви. Та 
уни фор ма коју носи, њему зна
чи. Зна чи ла је нешто мно го више, 
него што то, можда, неки ма зна
чи данас... За раз ли ку од фил ма, 
одно сно теле ви зи је, у позо ри шту 
не посто ји кру пан кадар. Потреб
но је да се кори сте мало дру га чи
ја сред ства, али осно ва, одно сно 
сушти на глу мач ког посла је иста. 
Зна чи, мора те да има те тач ну емо
ци ју, тач ну рад њу, тачан однос са 
парт не ром… И, нарав но, на сце
ни мора те да буде те мало гла сни ји 

него ина че, да би вас у гле да ли шту 
сви добро чули.

Била је ово ваша прва сарад
ња са Сини шом Kовачевићем, и 
као писцем, и као реди те љем?

Пре ди ван је осе ћај ради ти с 
про фе си о нал цем таквог кали бра. 

Има те осо бу која на сва ку про бу 
дође апсо лут но спрем на. На било 
које пита ње, које бисте евен ту ал но 
хте ли да поста ви те, увек је имао 
спре мам одго вор. И у овом кома
ду, више него јасно се види тај 
његов аутен ти чан пот пис и стил, 
и као писца, и као реди те ља који 
пра ви капи тал не пред ста ве. 

Kовачевић се у „Годи на ма 
вра на“ фоку си ра на Први свет
ски рат у окви ру којег се срп ска 
вој ска, попут феник са, узди же 
из пепе ла и на раз ва ли на ма све
га тога поку ша ва да пра ви нови 
живот и држа ву. Рат, по дефи ни
ци ји, у људи ма буди или нај бо ље 
или нај го ре осо би не. У таквим 

окол но сти ма Живо јин сто ич ки 
под но си пат њу и неправ ду?

Рат је јед на ужа сна ствар, ту 
нема диле ме, која ства ра суро ве и 
нељуд ске окол но сти. Такве окол
но сти код лико ва поја ча ва ју све, 
али заи ста, све осо би не. Живо јин 
је срп ски јунак, он је човек, који 
хра бро бра ни част сла би јих. Себе 
је под ре дио свом наро ду, ста вио 
је себе у слу жбу срп ско га рода не 
одри чу ћи се сво је лоја но сти чак 
ни у момен ти ма када се не сла же 
са одлу ка ма сво јих прет по ста вље
них. Он је честит, поштен. Веро вао 
је у дату реч. Нажа лост, због тога 
је и изгу био гла ву. 

Kад већ при ча мо о лику који 
тума чи те, у кома ду посто ји један 
пара докс да вам неко про тив 
кога сте се бори ли и уне сре ћио 
вам је поро ди цу, доби ја пра во 
не само да се вра ти у чину изнад 
вас, него и да вам наре ђу је. Зна
мо како је Живо јин Рајић одре а
го вао на ту ситу а ци ју, како би ви 
лич но реа го ва ли да вам се нешто 
тако деси у ствар ном живо ту?

Не могу ни да зами слим! 
У кома ду се, изме ђу оста лог, 

изро ди ла вели ка љубав, изме
ђу Живо ји на и учи те љи це Јули
је, Неми це. Иако посто је број ни 
раз ло зи да до тога не дође, њихо
ва љубав је успе ла да сво јом сна
гом над ја ча све пред ра су де и раз
ли чи то сти…

Не каже се за џаба да је љубав, 
после божан ске, нај ја ча сила која 
посто ји, одно сно сила која је јача 
од све га, сна га која побе ђу је све. И 
упра во због тога је мора мо него ва
ти. За љубав се увек тре ба бори ти 

и ако ства ри ради мо из љуба ви, 
онда ће све бити мно го боље.

Сушти на ком плет ног живље
ња и јесте у пра ву на љубав за 
коју се човек, нарав но, мора 
избо ри ти. У исто вре ме, дужност 
и оба ве за је да се неке ства ри 
не сме ју забо ра ви ти, али и да се 
мора пра шта ти...

Да, то је, у сушти ни, и јед на од 
основ них пору ка овог кома да. Ово 
је при ча о пра шта њу, о тој некој 
датој речи – шта је она и шта зна
чи, и нарав но о љуба ви. Kао што 
рекох, ства ри увек испад ну нај бо
ље, нај леп ше и нај у ку сни је ако их 
ради мо из љуба ви.

Мико јан Без бра ди ца
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Култ ни балет „Ко то 
тамо пева“, биће оди
гран 29. апри ла, на 
Свет ски дан игре, 
јуби лар ни две сто

ти пут. Пред ста ва, чији је либре то 
ура ђен на осно ву сце на ри ја исто и
ме ног фил ма Душа на Кова че ви ћа и 
на музи ку Воки ја Кости ћа, у коре
о гра фи ји и режи ји Ста ше Зуров ца, 
у самом стар ту добро је уздр ма ла 
кул тур ну јав ност.

Наи ме, у том тре нут ку, она још 
увек није могла да при хва ти чиње
ни цу да се неко „дрзнуо“ да после 
анто ло гиј ског фил ма, сни мље ног 
1981. годи не, а чије су репли ке одав
но поста ле део сва ко днев ног гово ра, 
ура ди ни мање ни више него балет.
Ипак, већ на пре ми јер ном изво
ђе њу, 22. децем бра 2004. годи
не, све сум ње су откло ње не.
Покло ни ци балет ске умет но сти 
оду ше вље но су је при хва ти ли, а 

накло ност су јој иска за ли не само 
нови на ри и кри ти ча ри, него и мно
ги који до тада уоп ште нису посе ћи
ва ли балет ске пред ста ве. 

Кри ти чар „Поли ти ке“ Петар 
Волк, оце нио је у свом освр ту, неко
ли ко дана после пре ми је ре, да је реч 
о пред ста ви „изра зи тих вред но сти”.

„Када се сло жи сјај на музи ка 
Воји сла ва Кости ћа, изра жај на коре
о гра фи ја интен ци о нал них рит мо ва 
и уну тар њег зна че ња са којом су 

игра чи надах ну
ти, ства ра се пред
ста ва изра зи тих 
вред но сти. Филм 
је остао оно што 
јесте, а балет ће се 
пам ти ти“, пору чио 
је Волк.

Саво Попо
вић из „Вечер њих 
ново сти“, у члан
ку под насло вом 
„Хит из ауто бу са”, 
изме ђу оста лог, је 
иста као да је овде 
„досег нут онај 
стан дард који се 
одав но при ме њу је 
у балет ским пред
ста ва ма на запа ду: 

нема глав них и спо ред них уло га – 
сви су соли сти“.

Кри ти чар загре бач ког „Јутар
њег листа“ Бра ни мир Пофук при
ме тио је да ком пле тан ансамбл 
Народ ног позо ри шта био извр сно 
уигран, под јед на ко увер љив не само 
у гру бој гро те ски, него и у нежној 
лири ци и да због тога заслу жу је сва
ку похва лу.

Дакле, атрак тив на поста ва, у 
којој нема глав них и спо ред них 
уло га, врхун ска музи ка без које 
пред ста ва не би била тако посеб
на, одлич на коре о гра фи ја и режи ја 
кроз коју је пред ста вљен наш мен
та ли тет, само су неки од дета ља који 
су бале ту „Ко то тамо пева“ одав но 
обез бе ди ли култ ни ста тус.

Захва љу ју ћи сво јој уни вер зал
ној нити, пред ста ву је раз у ме ла и 
заво ле ла и публи ка на мно го број
ним госто ва њи ма широм све та 
Бого та (Колум би ја), Рим (Ита ли ја), 
Торон то и Ота ва (Кана да), Каи ро 
(Еги пат), Будва и Тиват (Црна Гора), 
Бања лу ка (Репу бли ка Срп ска), Рије
ка (Хрват ска), Ско пље (Маке до ни

ја), Теми швар (Руму ни ја) и Сара је
во (Босна и Хер це го ви на)).

Пред ста ву је виде ла и публи
ка у Пан че ву, Обре нов цу, Него ти
ну, Руми, Чач ку, Кру шев цу, Ужи цу, 
Нишу, Кра гу јев цу, Ваље ву, Пожа
рев цу, Лаза рев цу, Сом бо ру, Зему ну, 
Лесков цу...

Балет је добио Годи шњу награ
ду Народ ног позо ри шта за нај бо
љу пред ста ву у сезо ни 2004/2005, 
Април ску награ ду Гра да Бео гра да 
и Награ ду Удру же ња балет ских 
умет ни ка „Дими три је Пар лић“.

„Ко то тамо пева” била је прва 
пле сна пред ста ва, у нови је вре
ме, која је изве де на у окви ру пре
сти жног Међу на род ног позо ри
шног фести ва ла „Битеф“ (2005).
Аси стент коре о гра фа била је Оља 
Зуро вац, кости мо граф Ката ри на 
Галић, а сце но граф Жорж Дра у
шник.

Инте ре со ва ње публи ке за ову 
пред ста ву је несма ње но, а има 
мно го њих који су је одгле да ли и 
више пута.

М.Б.  

Пре ми је ра опе ре 
Жила Маснеа „Дон 
Kихот“, под дири
гент ском упра вом 
Ђор ђа Стан ко ви ћа 

и у режи ји Ива не Дра гу ти но вић 
Мари чић, успе шно је одр жа на 2. 
мар та на Вели кој сце ни.

Либре то за ову „херој ску коме
ди ју“ у пет чино ва, сме ште ну у 
Шпа ни ју кра јем 16. века, пре ма 
позо ри шном кома ду „Витез тужног 
лика“ Жака ле Лоре на инспи ри са
ног култ ним рома ном Мигу е ла де 
Сер ван те са „Дон Kихот“, настао је 
из пера Анри ја Kаена.

Реди тељ ка Дра гу ти
но вић изме сти ла је рад
њу у дана шње вре ме, а 
наслов ни јунак Дон Kихот 
је оли че ње роман тич ног ста
ро вре мен ског госпо ди на који се, 
пре ма њеним речи ма, и данас 
бори за љубав и пра ве вред но
сти и његов дух нам даје пута њу 
куда и како тре ба да се бори мо за 
истин ску лепо ту.

Њего ва вера у љубав, вите
штво, искре ност, добро ту, њего
во оду ше вље ње савр шен ством 
при ро де и тра га ње за оним Божи
јим у нама, бива пре по зна то од 

с т р а  н е 
при ја те ља и вер ног пра ти о ца 
Сан ча, који пред ста вља Kихотову 
везу са реал но шћу, која често није 
ни мало лепа и ни мало лака...

У глав ним уло га ма насту пи
ли су прва ци Опе ре Народ ног 
позо ри шта  Иван Тома шев (Дон 
Kихот), Алек сан дар Ста ма то

вић (Сан чо Пан са) и Алек сан дра 
Анге лов (Дул си не ја), соли сти 

Сара Ристић (Педро), Ана
ста си ја Стан ко вић (Гар си

ја), Сте фан Жива но вић 
(Родри гез), Сини ша 

Радин (Хуан), Пре драг 
Гли го рић (Шеф раз
бој ни ка), Иван Дебе
љак, Вук Радо њић, 
Гаври ло Рабре но вић 
и Милан Вран ко вић 

(Чети ри раз бој ни ка). 
У пред ста ви су 

уче ство ва ли Орке стар 
и Хор ансам бла Опе ре 

Народ ног позо ри шта у Бео
гра ду. 
Kонцертмајстор је била Едит 

Маке дон ска, а шеф Хора Ђор ђе 
Стан ко вић.

Сце но граф је Мираш Вук
са но вић, док је за глу му и сцен
ски покрет био заду жен Иви ца 
Kлеменц.

Била је то прва опер ска пре
ми је ра у ово го ди шњој, 153. сезо
ни Народ ног позо ри шта у Бео

гра ду којој су, изме ђу оста лих, 
при су ство ва ли и: Њ.Е. госпо
дин Раул Бар то ло ме амба са дор 
Шпа ни је, Госпо дин Џон Гинкл, 
отправ ник посло ва у Амба са ди 
Сје ди ње них Аме рич ких Држа ва 
у Бео гра ду, ЊКВ Прин це за Јели
са ве та Кара ђор ђе вић, Госпо дин 
Франк Идин га, ата ше за сарад њу 
за фран цу ски језик у Фран цу
ском кул тур ном цен тру у Бео
гра ду.

Прва репри за, тако ђе с вели
ким успе хом, одр жа на је три дана 
касни је са новом пре ми јер ном 
поде лом у којој су били Мио
драг Д. Јова но вић (Дон Kихот), 
Миха и ло Шљи вић (Сан чо Пан
са), Жељ ка Здје лар (Дул си не
ја), Мили ца Дамја нац (Педро), 
Искра Сре то вић (Гар си ја), Сини
ша Радин (Родри гез), Дар ко 
Ђор ђе вић (Хуан), Пре драг Гли
го рић (Шеф раз бој ни ка), Иван 
Дебе љак, Вук Радо њић, Гаври ло 
Рабре но вић и Милан Вран ко вић 
(Чети ри раз бој ни ка).  

Р.П.Н. 

ЈУБИ ЛЕЈ БАЛЕ ТА „КО ТО ТАМО ПЕВА“;                                                            
ДВЕ СТО ТИ ПУТ, 29. АПРИ ЛА НА ВЕЛИ КОЈ СЦЕ НИ

Представакојасегледа
вишепута

НА ВЕЛИ КОЈ СЦЕ НИ ПРЕ МИ ЈЕ Р НО ИЗВЕ ДЕ НА ОПЕ РА                 
ЖИЛА МАСНЕА „ДОН KИХОТ“

Борбазаистинскулепоту
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После пау зе од седам 
годи на, када је с 
вели ким успе хом 
певао наслов ну уло гу 
у опе ри Све ти сла ва 

Божи ћа „Мелан хо лич ни сно ви гро
фа Саве Вла ди сла ви ћа“, првак Опе ре 
Народ ног позо ри шта Иван Тома шев, 
поно во је на матич ној сце ни насту
пио у јед ном новом насло ву. Ово га 
пута реч је о Дон Kихоту, наслов ном 
јуна ку исто и ме ног ремекдела Жила 
Маснеа. Пре ми је ра, под дири гент
ском упра вом Ђор ђа Стан ко ви ћа, у 
режи ји Ива не Дра гу ти но вић Мари
чић, одр жа на је 2. мар та, а осим нашег 
саго вор ни ка, у глав ним рола ма, као 
Сан чо Пан са и Дул си не ја насту пи ли 
су Алек сан дар Ста ма то вић и Алек
сан дра Анге лов. У овој про дук ци ји, 
Дон Кихот пред ста вља чове ка, који је 
под ста рост дожи вео да буде расе ље
но лице, изба чен из ста на, њего ва дра
го це на библи о те ка рас ту ре на, ства ри 
раз ба ца не, али он се не пре да је и про
на ла зи у себи и у све ту око себе, само 
лепо ту и љубав.

„Мој први и нај ја чи ути сак после 
пре ми је ре је вео ма пози ти ван, пого
то ву ако се у обзир узме да смо про
цес при пре ма и про ба има ли у вре ме 
пан де ми је. Упр кос томе, успе ли смо да 
изгу ра мо пре ми је ру у зака за ном року”, 
каже у раз го во ру за „Позо ри шне 
нови не” овај при зна ти умет ник који је 
током кари је ре, која тра је дуже од три 
деце ни је, оства рио низ зна чај них уло га 
басов ског фаха.

„Нарав но, било је за оче ки ва ти да 
се неко ли ко коле га раз бо ли, што се и 
дого ди ло, али је успе шном орга ни за
ци јом дирек ци је Опе ре тај про блем 

пре ва зи ђен заме ном пева ча. Да будем 
искрен, бојао сам се да ће мно го већи 
број коле га бити инфи ци ран кови
дом, но хва ла Богу, то се није дого ди

ло. Дакле, окол но сти нам нису ишле 
на руку, али смо и поред тога успе ли 
да одр жи мо кон ти ну и тет при пре ма и 
напра ви мо одлич ну пред ста ву”.

Уло га Дон Kихота, изу зет но зах
тев на, сигур но вам је пред ста вља ла 
иза зов, не само у кре а тив ном, него и 
интер пре та тив ном сми слу? 

На лич ном пла ну, вео ма често 
сам имао и пита ња и диле ма у вези са 
неко ли ко бит них инте р пре та тив них 
опци ја. Мој посе бан напор у интер
пре та ци ји сва ке од мојих рола је жеља 
да певач кој уло зи при сту пим на глу
мач ки начин. Први пут јав но при зна
јем  моја скри ве на амби ци ја у мла до
сти при мар но је била глу ма, но сплет 
раз ли чи тих окол но сти ме довео на 
опер ску сце ну, тако да имам при ви ле
ги ју да се бавим и јед ним и дру гим. 

Поме ну ту уло гу, тако ђе, с вели
ким успе хом, већ сте пева ли у Држав
ној опе ри у Пра гу...

Било је то пре два на ест годи на. 

Див но иску ство, неза бо рав но. Та вели
ка част, при ви ле ги ја и одго вор ност да 
будем интер пре та тор наслов не уло
ге, инспи ри са ли су ме да дам све од 

себе да оправ
дам ука за но 
пове ре ње. Ту 
одго вор ност 
сам осе
ћао и током 
пре ми је ре 
Kихота у 
Б е о г р а  д у. 
Свих седам
на ест пред
ста ва су 
биле, по оце
ни ауто ри

зо ва них, публи ке и струч не јав но сти, 
вео ма успе шно оди гра не. Од менаџ
мен та Опе ре, као сво је вр сну награ ду, 
добио сам још један уго вор за наступ 
у пет пред ста ва Аиде, што ме је вео ма 
обра до ва ло. Током кон фе рен ци је за 
штам пу, неко ли ко дана пред пре ми
је ру у Пра гу, чуо сам инте ре сан тан 
пода так од управ ни ка тог позо ри шта. 
Наи ме, после Миро сла ва Чан га ло ви
ћа у уло зи Дон Kихота, био сам први 
опер ски певач из Срби је који је после 
45 годи на насту пао у истој опе ри, и то 
у наслов ној уло зи.

Поред успе шних насту па на 
матич ној сце ни у Бео гра ду, вео
ма често сте анга жо ва ни у разним 
опер ским про дук ци ја ма широм све
та, где за собом има те више сто ти на 
отпе ва них пред ста ва у Маке до ни
ји, Руму ни ји, Хрват ској, Мађар ској, 
Сло ве ни ји, Аустри ји, Швај цар ској, 
Чешкој, Немач кој, Фран цу ској, Дан
ској, Мал ти, Ита ли ји, Аме ри ци, Јапа

ну, Руси ји… 
Имао сам, уз про фе

си о нал не ква ли те те, пуно 
сре ће да насту пам у мно
го број ним опер ским про
дук ци ја ма вам гра ни ца 
Срби је. Иску ства су 
разно ли ка, али први и 
нај ја чи је да радим под 
при ти ском. Kоје врсте? Оправ да ти 
пове ре ње оних који су ме анга жо ва
ли, бити на виси ни зада тог задат ка, не 
осра мо ти ти ни себе ни земљу из које 
дола зим. У про фе си о нал ном сми слу 
 ради ти брзо, ква ли тет но и уз осмех. 
То је и данас мој умет нич ки мото.

Вер ди, Бели ни, Дони це ти, Гуно, 
Масне, Пучи ни, Роси ни, Мусорг ски, 
Чај ков ски... само су неки од број них 
ком по зи то ра у чијим опе ра ма сте 
насту па ли. Ипак, Вер ди је ту непри
ко сно вен, зар не?

У првих неко ли ко годи на кари је
ре имао сам при ли ке да у пред ста ва
ма певам мно штво басов ских уло га, 
од малих, сред њих до вели ких. У том 
пери о ду нисам осе ћао потре бу да 
одре дим себи место ни у басов ском 
фаху, ни у репер то а ру који пева ју 
басо ви. Јед но став но, хтео сам да се 
опро бам у опе ра ма раз ли чи тих ком
по зи то ра. У току првих ино стра них 
анга жма на иско ри стио сам при ја тељ
ства са дири ген ти ма из Ита ли је и са 
њима први пут раз го ва рао о типу мог 
гла са, боји, флек си бил но сти и волу
ме ну. По њихо вом мишље њу, био сам 
bas so-can ta bi le ver di a no. То ми се вео ма 
допа ло и усме ри ло ме ка Вер ди је вим 
опе ра ма. Мислим да нисам погре шио.

Већ 33 годи не сте у стал ном 
анга жма ну у Опе ри Народ ног позо

ри шта, а више од пола тог пери о да 
нала зи те се у ста ту су прва ка...

При па дам оној врсти умет ни
ка, опер ских пева ча, који су сво јим 
дуго го ди шњим ква ли тет ним радом 
заслу жи ли да поме ну ти ста тус носе 
испред свог име на. Пре неко ли ко 
десе ти на годи на, када су се там ни 
обла ци над ви ли над Срби јом, већи
на мојих коле га басо ва је при вре ме но, 
а неки и стал но, еми гри ра ла у ино
стран ство у потра зи за сигур ни јим и 
бољим живо том. У том пери о ду кари
је ре, радио сам и свој и њихов посао, 
певао и моје и њихо ве уло ге. Kолико? 
Не знам, нисам бро јао. Мој пожр
тво ва ни труд је био одлу чу ју ћи фак
тор у тим јад ним вре ме ни ма. Упра ва 
Народ ног позо ри шта одлу чи ла је тада 
да ми доде ли ста тус прва ка Опе ре. 
Гле да ју ћи уна зад, са радо шћу могу да 
кажем да сам пре за до во љан пер фор
ман са ма свог гла сов ног инстру мен та 
који је после 35 годи на пер ма нент
не про фе си о нал не упо тре бе и даље 
у пуном функ ци о нал ном фор ма ту. 
Лепих успо ме на, нарав но, има мно го 
и оне су углав ном веза не за моја путо
ва ња по све ту, а са тим актив но сти ма 
нисам још увек завр шио. Уско ро, кра
јем ове сезо не, оче ку је ме госто ва ње у 
Пољ ској.

Мико јан Без бра ди ца

Дра ма „Иран ска кон
фе рен ци ја“ савре
ме ног руског ауто ра 
Ива на Вири па је ва, 
која гово ри о дана

шњем пола ри зо ва ном све ту, о 
савре ме ном тре нут ку, али и анти
ци пи ра будућ ност, пре ми јер но је 
изве де на 9. мар та на Сце ни „Раша 
Пла о вић“, у режи ји Ива не Вујић.

Рад ња кома да се оди гра ва на 
науч ној кон фе рен ци ји посве ће ној 
ком плек сној рела ци ји две ју кул ту
ра „Исто ка“ и „Запа да“, и како један 
од јуна ка у свом увод ном изла га њу 

каже: „суко ба Ала ха и Kокаколе“.
Како и сам назив кома да упу ћу је, 

пред ста ва поста вља дели кат ну, гору
ћу „иран ску“ тему, саби ја суд би не 
јуна ка у нео н ски хлад ну кон гре сну 
салу, а затим рас пли ће пред публи
ком рас ко шну потку дра ме попут 
нај фи ни јег иран ског ћили ма.

У кон фе рен циј ској сали Уни вер
зи те та у Kопенхагену   за говор ни цом 
се сме њу ју разни уче сни ци, чла но ви 
интер на ци о нал не кул тур не ели те.

Упр кос сте рил ној атмос фе ри науч
ног ску па, озбиљ но сти и акту ел но сти 
теме, јуна ци кома да нео сет но, сход но 

сво јим карак те ри ма и моти ви ма, 
напу шта ју при пре мље на изла га ња, 
пре ла зе гра ни це коди фи ко ва них 
кон вен ци ја науч ног изла га ња, ура
ња ју у лич не и при ват не одно се, како 
би тако ого ље ни могли да гово ре о 
нај зна чај ни јем про бле му који оду век 

сто ји пред чове чан ством, а то је чове ко
во место у све ту и сам сми сао живо та...

Уло ге су оства ри ли Вања Мила
чић (Фили па Расмун сен), Зоран 
Ћосић (Дани јел Kристенсен), Гој ко 
Бале тић (Оли вер Лар сен), Бог дан 
Бог да но вић (Маг нус Том сен), Маја 
Kундачина (Астрид Петер сен), Рад
ми ла Жив ко вић (Ема Шмит Паул
сен), Сло бо дан Бештић (Густав 
Јен сен), Боја на Бам бић (Сестра 
Авгу сти на), Небој ша Kундачина 
(Паску ал Андер сен), Вје ра Мујо вић 
(Ширин Шира зи), Ива Мила но вић 
(Матил да Хан сен, пре ко видео пози

ва), Тео до ра Дра ги ће вић (Kатрин 
Јохан сен, пре ко видео пози ва) и 
Душан Спа сић (Сни ма тељ).

Публи ка је с вели ком пажњом 
пра ти ла ову сло је ви ту, интри гант
ну и више него акту ел ну дра му, а 
њене акте ре, после два сата вео ма 
надах ну те игре, награ ди ла је више
ми нут ним бур ним апла у зи ма.

Прва репри за одр жа на je 13. мар
та, а на том изво ђе њу у уло зи иран ске 
песни ки ње Ширин Шира зи, први пут 
насту пи ла је Ива на Жигон.

На тај начин, прва ки ња Дра ме 
после пау зе дуже од деце ни је поно во 
је заи гра ла на матич ној сце ни. 

Послед њу пре ми је ру у Народ
ном позо ри шту има ла је 26. јуна 2008. 
годи не у Нуши ће вој коме ди ји „Др“, у 
режи ји Јаго ша Мар ко ви ћа који јој је 
пове рио уло гу Кла ре. 

У роли Ширин Шира зи, која сна

гом умет но сти одго ва ра на отво ре на 
пита ња  која наме ће дана шња циви
ли за ци ја, Ива на Жигон насту пи ла је 
и пева ла на пер сиј ском јези ку.

Пред ста ва се игра у пре во ду 
Сање Милић.

Реди тељ ка Вујић ура ди ла је 
и идеј но реше ње сце но гра фи је и 
избор музи ке, дра ма тург је Љубин
ка Сто ја но вић, а у умет нич ком тиму 
су и Души ца Kнежевић (кости мо
граф), Љиља на Мркић Попо вић 
(сцен ски говор), Соња Вуки ће вић 
(сцен ски покрет), Све тла на Волиц 
(видео рад) и Јасна Сара ман дић 
(сце но граф реа ли за тор).

„Иран ска кон фе рен ци ја“, коју 
је Вири па јев напи сао 2017. годи не, 
доби ла је Награ ду „Злат на маска“ за 
нај бо љи драм ски текст у Руси ји. Ово 
је прво изво ђе ње тог кома да у Срби ји.

Р.П.Н. 

ПРВАK ОПЕ РЕ, БАС ИВАН ТОМА ШЕВ, ДОН KИХОТ У ИСТО И МЕ НОЈ ОПЕ РИ ЖИЛА МАСНЕА

Волимдапевампод„притиском“
Див но иску ство, неза бо рав но. Та вели
ка част, при ви ле ги ја и одго вор ност да 
будем интер пре та тор наслов не уло
ге, инспи ри са ли су ме да дам све од 

себе да оправ
дам ука за но 
пове ре ње. Ту 
одго вор ност 

ну, Руси ји… 
Имао сам, уз про фе

си о нал не ква ли те те, пуно 
сре ће да насту пам у мно
го број ним опер ским про
дук ци ја ма вам гра ни ца 
Срби је. Иску ства су 
разно ли ка, али први и 

ПРВАK ОПЕ РЕ, БАС ИВАН ТОМА ШЕВ, ДОН KИХОТ У ИСТО И МЕ НОЈ ОПЕ РИ ЖИЛА МАСНЕА

Волимдапевампод„притиском“

„ИРАН СКА КОН ФЕ РЕН ЦИ ЈА”, НОВА ДРАМ СКА ПРЕД СТА ВА НА 
СЦЕ НИ „РАША ПЛА О ВИЋ“

Деликатна,горућатема
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 ВЕЛИКА СЦЕНА                                                  СЦЕНА „РАША ПЛАОВИЋ“
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ОПЕРА И ТЕАТАР МАДЛЕНИАНУМ
17. 04. ДОН ЂОВАНИ, опера В. А. Моцарта, у 19.30 часова

МАЈ

МАЈ

ГОДИНЕ ВРАНА 
драма Синише Ковачевића

ИРАНСКА КОНФЕРЕНЦИЈА
драма Ивана Вирипајева

ВУЦИ И ОВЦЕ 
комедија Александра Н. Островског 

ПЕЛИКАН
драма Августа Стриндберга

УСПАВАНА ЛЕПОТИЦА 
балет П. И. Чајковског

ИЛУЗИЈЕ
комедија Пјера Корнеја

МАМАЦ
балет у кореографији Сање Нинковић

БАЛКАНСКИ ШПИЈУН
трагикомедија Душана Ковачевића

ДОН КИХОТ  
опера Жила Маснеа 

ОРЛАНДО
по роману Вирџиније Вулф 

ГОДИНЕ ВРАНА 
драма Синише Ковачевића

БАЛКАНСКИ ШПИЈУН
трагикомедија Душана Ковачевића

ДОН ЂОВАНИ 
опера В. А. Моцарта

МАЛИ БРАЧНИ ЗЛОЧИНИ
драма Ерика Е. Шмита

НЕЗАБОРАВНИ РОМСКИ ВЕЛИКАНИ БАЛКАНА
поводом Међународног дана Рома

РИБАРСКЕ СВАЂЕ комедија Карла Голдонија,
гостује Народно позориште у Приштини

ТРАВИЈАТА
опера Ђузепа Вердија

БАЛКАНСКИ ШПИЈУН
трагикомедија Душана Ковачевића

ДЕРВИШ И СМРТ
Борисав М. Михиз / Егон Савин

ПЕЛИКАН
драма Августа Стриндберга

НОРА - ЛУТКИНА КУЋА
драма Хенрика Ибзена

ИРАНСКА КОНФЕРЕНЦИЈА
драма Ивана Вирипајева

ДОН КИХОТ
балет Лудвига Минкуса

ЦАРСТВО МРАКА
драма Лава Николајевича Толстоја

ДОН КИХОТ  
опера Жила Маснеа 

ЗЛИ ДУСИ 
роман Ф. М. Достојевски у драматизацији Т. М. Ригонат 

СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА поводом 100 година 
постојања и рада Прве хируршке клинике

ВЛАСТ 
комедија Бранислава Нушића 

УСПАВАНА ЛЕПОТИЦА 
балет П. И. Чајковског

ВЛАСТ 
комедија Бранислава Нушића 

ТОСКА 
опера Ђакома Пучинија 

ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ  
Средња балетска школа „Лујо Давичо“

ВЕЛИКА ДРАМА
драма Синише Ковачевића 

ЖЕНСКИ ОРКЕСТАР 
комедија Жана Ануја 

ГОДИНЕ ВРАНА
драма Синише Ковачевића

ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ  
Основна балетска школа „Лујо Давичо“

КУС ПЕТЛИЋ драма Александра Поповића, 
гостује Народно позориште у Суботици 

ПЕЛИКАН
драма Августа Стриндберга

ТРУБАДУР
опера Ђузепа Вердија 

ПУ СПАС ЗА СВЕ НАС
представа о Диани Будисављевић 

ДОН КИХОТ
балет Лудвига Минкуса

ПЕСНИЧКО ПОДНЕ
у организацији Задужбине „Доситеј Обрадовић“

ГОДИНЕ ВРАНА
драма Синише Ковачевића

УСПАВАНКА ЗА АЛЕКСИЈУ РАЈЧИЋ / ПРЕМИЈЕРА
драма Ђорђа Косића 

ОРФЕЈ И ЕУРИДИКА
опера Кристофа В. Глука

УСПАВАНКА ЗА АЛЕКСИЈУ РАЈЧИЋ
драма Ђорђа Косића 

ГОСПОДА ГЛЕМБАЈЕВИ балет 
у кореографији Леа Мујића, гостује ХНК, Загреб 

УСПАВАНКА ЗА АЛЕКСИЈУ РАЈЧИЋ
драма Ђорђа Косића 

КО ТО ТАМО ПЕВА/200-та представа
балет на музику Војислава Вокија Костића
ПОВОДОМ СВЕТСКОГ ДАНА ИГРЕ
КАРМЕН 
опера Жоржа Бизеа
КАРМЕН 
опера Жоржа Бизеа
АЛИСА 
балет у кореографији Дејана Коларова

ГОСТОВАЊА
06. 04. ВУЦИ И ОВЦЕ, комедија Александра Н. Островског - 
„Глумачке свечаности Миливоја Живановића“, Пожаревац

МЛАДИ ПОЗОРИШНИ ЕКСПЕРТИ
02, 09, 16 и 30. априла 2022. од 17 до 19 часова

ДОГАЂАЈИ
08. 04 . НЕЗАБОРАВНИ РОМСКИ ВЕЛИКАНИ БАЛКАНА, поводом 
Међународног дана Рома, у 17.30 часова, Велика сцена
08. 04. РИБАРСКЕ СВАЂЕ, комедија Карла Голдонија, гостује Народно 
позориште у Приштини, у 20.30 часова, Сцена „Раша Плаовић“
09. 04. ТРАВИЈАТА, опера Ђузепа Вердија, гостује Жељко Лучић (у улози 
Жоржа Жермона), у 19.30 часова, Велика сцена 
14. 04. СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА, поводом 100 година постојања и рада
Прве хируршке клинике, у 20.00 часова, Велика сцена 
16.04. ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ, Средња балетска школа „Лујо Давичо“,
у 10 часова, Велика сцена
16. 04. ОТВОРЕНА ВРАТА НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА, у 12 часова
16. 04. ТОСКА, опера Ђакома Пучинија, гостују Зоран Тодоровић (у улози 
Мариа Каварадосија) и Никола Мијаиловић (у улози барона Скарпије),
у 19.30 часова, Велика сцена
17.04. ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ, Основна балетска школа „Лујо Давичо“,
у 10 часова, Велика сцена 
19.04. ПЕСНИЧКО ВЕЧЕ, у организацији Задужбине „Доситеј Обрадовић“,
у 12 часова, Сцена „Раша Плаовић“
19. 04. КУС ПЕТЛИЋ, драма Александра Поповића, гостује Народно 
позориште у Суботици, у 17 и 20.30 часова, Велика сцена 
20. 04. ТРУБАДУР, опера Ђузепа Вердија, гостују Милијана Николић
(у улози Ацучене) и Розарио ла Спина (у улози Манрика),
у 19.30 часова, Велика сцена
28. 04. ГОСПОДА ГЛЕМБАЈЕВИ, балет у кореографији Леа Мујића,
гостује ХНК, Загреб, у 19.30 часова, Велика сцена
30. 04. УСПАВАНКА ЗА АЛЕКСИЈУ РАЈЧИЋ / ПРЕМИЈЕРА, драма Ђорђа 
Косића, у 20.30 часова, Сцена „Раша Плаовић“

КУС ПЕТЛИЋ драма Александра Поповића, 
гостује Народно позориште у Суботици 
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