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РЕЧ В.Д. УПРАВ НИ КА СВЕ ТИ СЛА ВА ГОН ЦИ ЋА
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ЈУБИЛЕЈ
„ПОЗОРИШНИХ НОВИНА“;
150. БРОЈ
Драги читаоци,
Пред вама је 150. број „Позоришних новина“, најтиражни
јег овдашњег позоришног месечника. Наш лист своју дуговечност
дугује најпре вама, који сте с нама у континуитету скоро пуних
седамнаест година, потом свим колегама и сарадницима који су
били, а неки су и даље, део наше редакције, свим нашим саговорни
цима и, наравно, управама Народног позоришта у Београду, као и
актуелној, које су се све ово време увек својски трудиле да га подрже.
Први број објављен је октобра 2005. године у сарадњи са штам
паријом „Борба“ и био је невеликог тиража, свега хиљаду примера
ка. Малу редакцију, на челу са дугогодишњим главним уредником
Жељком Хубачем, водила је идеја да се, после више ранијих, углав
ном кратковеких покушаја, установи традиција објављивања нови
на Народног позоришта.
Први сличан покушај начинио је Бранислав Нушић далеке 1901.
године покренувши „Позоришни лист“, који је излазио само годину
дана. Уследила је истоимена публикација из 1934, коју је убрзо сме
нила међуратна „Сцена“ (1935–1941), да би је наследила окупацијска
„Српска сцена“ (1941–1944).
После Другог светског рата покренута су два гласила истог име
на и сасвим различите концепције „Позориште“ из 1948. и 1952, са
по свега неколико бројева, а последњи покушај објављивања соп
ственог часописа у прошлом веку београдски национални театар је
начинио у сарадњи са „Позоришном комуном“, покренувши „Позо
ришну културу“ која је излазила од 1970. до 1972. године.
Већ после трећег броја „Позоришне новине“ су, захваљујући
чињеници да су, како је то тада приметио наш чувени театролог
Јован Ћирилов (19312014), избегле замку синдикалног листа, поче
ле да излазе као подлистак дневног листа „Политика“.
Постављене као новине које афирмишу рад Народног позори
шта, „Позоришне новине“ су у том периоду квалитативно напредо
вале у домену и садржаја и дизајна.
Сарадња са „Вечерњим новостима“, која је започела у јануару
2008. године и, на обострано задовољство, траје и данас, преломни
је тренутак у развоју „Позоришних новина“.
Наиме, значајно повећање тиража, редизајн и промене у форми,
учиниле су наше новине атрактивним и у маркетиншком смислу.
Током свих ових година, покренули смо многе теме које су за
циљ имале преиспитивање позиције Народног позоришта у савре
меном театарском и друштвеном окружењу, представљани су срод
ни театри из Европе и упоређивани системи организације у њима,
бавили смо се Законом о позоришту, објављивали фељтоне, интер
вјуе, репортаже са премијера наших продукција као и гостовања у
земљи и иностанству...
Хвала свима који су у претходних 17. година били уз нас. Следе
ћи број излази крајем априла.
Редакција „Позоришних новина“

За новине је бит
но, да у овом убрзаном
темпу живљења, може
мо чак и самим пре
листавањем и ишчи
тавањем наслова да
стекнемо утисак о вре
мену у којем живимо.
Желимо свима нама
још много добрих,
интересантних насло
ва. Све нам се сада
дешава у време „Рата и
мира“ (представа која
се управо поставља на
репертоар) Е, сад оче
кујемо, када преспава
мо рат, да се пробуди
мо у миру.
Желим, такође, у
име управе, да Позо
ришне новине још дуго
буду део српске театар
ске сцене које ће публи
ку једном месечно,
током актуелне сезоне,
информисати о најва
жнијим догађајима у
нашем и вашем Народ
ном позоришту.

оје честитке
уз 150. број...
Желим да
нагласим да
се налазимо
у једном специфичном времену
у којем се на озбиљан, можда,
и историјски начин мења пер
цепција. Један од узрока томе
су и велике промене које се
дешавају у друштвеној ствар
ности целога света. Самим
тим, мења се на одређен начин
и перцепција публике у позо
ришту. Народно позориште,
данас, налази се у одређеном
времену и простору које ми
треба да дефинишемо и оним
што стављамо на репертоар. И
у том смислу, обавезни смо да
се повезујемо и са будућношћу
наше деце која извесна сазнања
црпе из представа које поста
вљамо на сцену. И кад се пред
ставе тичу неких прошлих вре
мена (Године врана, Нора, У име
оца и сина), њихово свевреме
но сценско тумачење треба да
остави трага у сазнању наше
младе публике.

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

БорисЛијешевићрежира

„Ратимир“

И

зузетно
дело
Лава Николајеви
ча Толстоја „Рат
и мир“, чувени
класик у којем
славни писац даје слику руског
друштва у Наполеоново доба и
прати животе троје главних јуна
ка  Пјера Безу хова, Андреја Бол
конског и Наташе Ростове, ускоро
ће, после 42. године, поново ожи
ве ти на Великој сцени Народног
позоришта. Нову поставку спрема
редитељ Борис Лијешевић, a дра
матизацију је урадио Федор Шили.

Први и једини пут до
сада, једно од нају тицај
нијих дела светске књи
жевности,
поставље
но је на Великој сцени
Народног позоришта и,
уопште, у српском театру,
пре више од четири деце
није. Премијера је одржана
24. јуна у режији Петра Шар
чевића који је улоге главних
јунака поверио Богдану Диклићу
(Пјер Безу хов), Предрагу Мики
ју Манојловићу (Kнез Андреј
Болконски) и Драгани Варагић
(Наташа Ростова).
У подели су били и Михај
ло Викторовић (Kнез Никола
Болконски), Анђелка Ристић
(Kнегиња
Лиза
Болконска),
Добрила
Стојнић
(Kнегиња
Марија Болконска), Предраг
Тасовац (Гроф Ростов), Kсенија
Јовановић
(Грофица
Росто
ва), Марко Николић (Нико
лај Ростов), Радован Миљанић
(Пеђа Ростов), Зорица Мирковић
(Соња Ростова), Васа Пантелић

(Kнез Василије Kурагин), Огњан
ка Огњановић (Kнегиња Еле
на Kурагина), Тихомир Арсић
(Kнез Анатол Kурагин), Славка
Јеринић (Марија Димитријевна
Ахросимова), Мира Бобић (Ана
Павлова Шерер), Љиљана Јанко
вић (Марија Богдановна), Брани
слав Јеринић (Kут узов), Богољуб
Динић (Денисов), Бошко Пуле тић
(Дру бецки), Драган Зарић (Доло
хов), Мирослав Петровић (Вајрој
тер), Зоран Стојиљковић (Генерал
Ланжерон), Рамиз Секић (Генерал
Милорадовић), Милорад Волић
(Генерал Бениксен), Бранко Јери
нић (Наполеон), Родољуб Раша
Симић (Kмет Алпатич) и Звонко
Јовичић (Ађу тант).
Драматизацију је урадио књи
жевник Мирко Милорадовић,
сценограф је био Александар
Аугустинчић, костиме је креирала
Љиљана Драговић, док је о корео
графији бринуо Душан Трнинић.
Представа је изведена укупно
16 пута пред око 7500 гледалаца.
Р.П.Н.
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НОВИ ДРАМСКИ КОМАД СИНИШ Е КОВАЧ ЕВ ИЋ А ОПРАВД АО СВА ОЧЕК ИВ АЊ А

Огромно интересовање публике за „Године врана“

Д

рама „Године врана“,
по тексту и у режији
Синише Kовачевића,
чија се радња деша
ва током окупације
и непосредно након ослобођења
Београда у Првом светском рату,
изведена је с великим успехом на
обe премијерe, 12. и 13. марта.
Пред
ста
ва је у самом стар
т у,
још сре
ди
ном децем
бра када су
почеле пробе, побудила огромно
интересовање јавности, а потом
је, чим је постављена на сцену, на
сва четири извођења у овом месе
цу (две премијере и две репризе), у
потпуности, оправдала сва очеки
вања. Но, пођимо редом.
Kовачевић је одав
но напи
сао
ту драму, а затим је, чекајући на
реализацију, преточио и у роман
„Године врана” (2018), који је дожи
вео велики успех као „монументал
ни историјски мозаик у мермеру” и
„најау тентичније виђена судбина
Београда пре једног века”.
Радња представе догађа се у
Београду 1917. и 1918. године. То је
време неочекиваних љубави, офи

цирских двобоја, тихих сахрана,
бежаније, спасавања части, преког
суда, вешала и изрода, али и време
када, чак, и вране напаствују град и
небо претварају у црни облак.
У средишту приче налази се
поро
ди
ца Рајић чији се живот,
након једне ситне крађе угља, учи
њене у крајњој нужди током рат
них година, мења из корена и пре
твара у трагедију…
Учитељицу Јулију Kавран

игра
ла је Kалина Kовачевић,
њеног мужа – прав
ни
ка Алој
за,
тумачио је Александар Срећко
вић, санитетског мајора Живоји
на Рајића дочарао је Петар Стру
гар, његова мајка Kатица била је
Љиљана Благојевић, жена Љубин
ка – Соња Kолачарић, а у роли
Мијата Тамнавца наступио је
Бојан Kривокапић.
У великом ансамблу улоге су
остварили и Миодраг Kривокапић,

Владан
Гајо
вић, Лепомир
Ивковић, Дра
ган Николић,
Милош Ђор
ђевић, Немања
Ст ам ат ов и ћ ,
Урош Уроше
вић,
Душан
Матејић, Дра
ган Секулић,
Предраг Миле
тић,
Бошко
Пулетић, Дра
гослав Илић,
Дарко Томо
вић, Бранки
ца Зорић Васовић и Хаџи Петар
Божовић.
У подели су и деца, узраста од
пет до осам година, чланице Бале
та Народног позоришта, ученици
Балетске школе „Лујо Давичо“ и
студенти глуме Факултета савре
мених уметности.
Дра
ма
т ург је Дан
ка Секу
ло
вић, а у умет
нич
ком тиму су
и Герослав Зарић, Владослава
Kанингтон (сценографи), Мари

на Меденица (костимограф),
Петра Фотез (костимограф балет
ских кости
ма), Бори
слав Дугић,
Владимир Петричевић (ком
позитори), Исидора Станишић
(кореограф), Радован Kнежевић
(сценски говор) и Слободан Пет
ковић (сценске борбе).
На другој премијери, у глумач
кој подели први пут су били Бра
нислав Томашевић у улози Алојза
Каврана и Хаџи Ненад Маричић
као капетан Мијат Тамнавац.
Публи
ка је на оба пре
ми
јер
на извођења, а касније и прве две
репризе испратила одушевљено
свих 59 актера представе, а наро
чито носиоце главних улога, десе
томинутним бучним аплаузом и
стајаћим овацијама.
Карте за извођења с мартов
ског репертоара, заказана за 1. и 4.
април одавно су распродате. Наред
на извођења биће одржана 18. и 26.
априла. Улазнице за те представе,
као и за све наслове са априлског
репертоара у продаји су од прекјуче
на благајни Народног позоришта.
М.Б.

У МУЗЕЈ У НАРОДН ОГ ПОЗОР ИШ ТА ОТВОР ЕН А ИЗЛОЖ БА ПОСВЕЋ ЕН А БРЕД И КАЛЕФ

И

Неуо б ич ајен а
прим ад он а

зложба
„Бреда
Калеф – неуоби
чајена примадо
на“, ауто
ра Дра
гана Стевовића,
отво
ре
на је 16. мар
та у Музе
ју
Народног позоришта.

Осим што обу
хва
та фото
графије, плакате из предс тава,
као и личне предмете признате
уметнице, поставка осветљава и
њену значајну каријеру на сцени
Народног позоришта и на госто
вањима у инос транс тву.
У веома надахнутом говору
током којег је присутне подсетио

на неке од најзначајнијих трену
така Бредине блиставе каријере,
шеф диригент Народног позори
шта Дејан Савић је, између осталог,
истакао да је ова изложба посвећена
једној великој уметници и оперској
звезди „која је свесна своје мисије

коју је у потпуности испунила“.
Према његовом мишљењу,
госпо
ђа Калеф је „суштин
ска,
права примадона, али и сувише
скромна за једну тако фантастич
ну каријеру коју је имала“.
Он је подсетио да су сви вели
ки диригенти, укључујући и Оска
ра Данона и Борислава Пашћана,

„увек имали само речи
хвале за њен однос пре
ма својој уметности,
колегама и послу којим
се бавила“.
Директор
Опере
Никола Мијаиловић је
рекао да је узбуђен што
„као дете овог позори
шта“ прис уствује отва
рању изложбе посвеће
не Бреди Калеф за коју је казао да
је у његовом детињству и одра
стању у Народном позоришту
имала заиста веома велику улогу.
Мијаиловић је оценио да је
госпо
ђа Калеф поред врхун
ског
гласа, сценска појаве, харизме...
имала и препознатљивост, „а то је
оно што краси само највеће опер
ске уметнике“.
„Кад чујете глас Бреде Калеф,
немате ниједног тренутка диле
му да ли је то, можда, неко други.
Својим певањем давала је пример
чему би један оперски певач тре
ба
ло да стре
ми и шта тре
ба да
достигне. Познавање вокалне тех
нике, која је веома сложена, омо
гућило јој је да до краја каријере
задржи свежину гласа и цео реги
стар, упр
кос томе што је вео
ма
дуго певала најтеже улоге“, казао

је Мијаиловић и додао да му у гла
ви још увек „одзвањају“ њене изу
зетне роле – Ацучена из „Трубаду
ра“, Дома из „Ере с оног свијета“ и
Мајка из „Конзула“.
Аутор изло
жбе и дирек
тор
Музеја Драган Стевовић нагласио
је да „ово није прича о каријери
Бреде Калеф, већ о њеном живот у“.
„Тај живот је тре
б а
ло прво
прежив ети, а онда живети,
живе
ти и бори
ти се. И, после
неколико година од дебија, изби
ти у први ред солис та који су ову
кућу, у свом злат
ном пери
о
д у,
прославили у целом свет у. Једна
од тих представ а је Дон Кихот
у Беч
кој држав
ној опе
ри 1964.
године и многи други наслови...“,
подсетио је Стев овић.
Пре него што је изложбу про
гласио отвор еном, поклонио

је госпо
ђи Калеф букет цве
ћа
и ура
мљен пла
кат опе
р е Жор
жа Бизеа „Кармен“, са извођења
одржаног 28. јуна 1960. године,
када је дебитов ала у Народном
позоришту.
У оквиру церемоније све
чаног отварања изложбе, еми
тов ан је и аудио снимак роман
се Грофице из „Пиков е даме“, у
интерпрет ацији Бреде Калеф, са
премијерног извођења у нацио
налном теат ру из 1980. године.
Госпо
ђа Калеф је била при
сут
на на отва
ра
њу, али се није
званично обратила. Седела је у
друштву својих колегиница и
пријатељица - примадона Милке
Стојановић и Радмиле Бакочевић.
Изложба ће бити отвор ена до
средине маја.
Р.П.Н.
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ГОСТОВАЊА ОПЕРСКИХ ЗВЕЗДА У АПРИЛУ

П

рослављени
срп
ски баритон Жељко
Лучић гостоваће 9. априла
(19,30) на Вели
кој сце
ни
у Вердијевој „Травијати“.
Наш умет
ник, који већ
годинама гради веома
успешну каријеру у ино
странству стичући пози
тивне критике и славу
играјући репертоар светских оперских кућа, попут Метрополитен Опе
ре, Royal Opera House-a, Опере Сан Франциско, Париске опере, Скале
и Бечке опере, настипиће пред београдском публиком у улози Жоржа
Жермона. Исте вечери, а поводом стогодишњице од првог извођења
„Травијате“ у Народном позоришту у Београду, у фоајеу партера Велике
сцене биће отворена изложба фотографија, аутора Драгана Стевовића и
Драгице Гаћеше. Већ 16. априла, још један признати српски уметник са
богатом иностраном каријером, тенор Зоран Тодоровић гостоваће као
Каварадоси у „Тоски“, насловну ролу певаћу Јасмина Трумбеташ Петро
вић, а Скарпија ће бити Никола Мијаиловић. У Вердијевом „Трубадуру“,
20. априла, као гости ће наступити још две оперске звезде - мецосопран
Милијана Николић (Ацучена) и тенор Розарио ла Спина (Манрико).
Улогу Леоноре певаће Сања Керкез, а Грофа Луне Драгутин Матић.
Р.П.Н.

ДОДЕЛА НАГРАДЕ „ПЕТАР
БАНИЋЕВИЋ“ ЈОВАН И
СТОЈИЉКОВИЋ 29. МАРТА

Н

аграда „Петар Банићевић“ биће уручена
глумици Јовани Стојиљковић 29. мар
та (19,30) уочи почет
ка пред
ста
ве „Нечи
ста
крв“. Признање је добила за улогу Софке у тој
представи, према мотивима романа Бориса
ва Станковића, у драматизацији Маје Тодоро
вић и режији Милана Нешковића. Једногласну
одлуку о признању, које Народно позориште у Београду додељује
младом глумцу или глумици до 40 године, који се уметнички иста
као у претходном периоду, али и исказао висок професионализам у
послу и односу према националном театру, донео је жири којим је
председавала првакиња Драме у пензији Добрила Стојнић, а члано
ви су били последња добитница Награде „Петар Банићевић“ Сузана
Лукић и директорка Драме Молина Удовички Фотез. Награда је уста
новљена 2010. године, у знак сећања на првака Драме Народног позо
ришта у Београду, барда југословенског и српског театра Петра Бани
ћевића (1930-2006), а досадашњи лауреати су: Игор Ђорђевић, Ненад
Стојменовић, Милош Ђорђевић, Нада Шаргин, Павле Јеринић, Сена
Ђоровић, Бојан Кривокапић и Сузана Лукић.
Р.П.Н.

АЛЕКСАНДРИ АНГЕЛОВ УРУЧЕНА
НАГРАДА ФОНДАЦИЈЕ „БРЕДА КАЛЕФ“

Н

аграда Фондације „Бреда Калеф“, коју је ове
године добила првакиња Опере Алексан
дра Ангелов, уручена је 23. марта на Великој сце
ни.Признање које се додељује за најбоље интер
претирану мецосопранску улогу у претходној
сезони на сцени Народног позоришта, припало
јој је за ролу Орфеја у опери Kристофа Вили
балда Глука „Орфеј и Еуридика“. На пригодној
свечаности, одржаној уочи извођења те опере,
награду је примила из руку госпође Калеф, нека
дашње првакиње Опере Народног позоришта
у Београду која је на матичној сцени, током своје дуге и веома богате
каријере, певала више од 50 водећих мецосопранских улога. Једногласну
одлуку донео је жири у којем су, осим Бреде Калеф, били Драган Сте
вовић, Весна Стефановић и Мирко Леви. У конкуренцији за награду,
једину у нашој земљи намењеној мецосопранима, биле су све домаће
и гостујуће певачице које у једној сезони наступају у операма Народног
позоришта. Признање је установљено 2016. године, а досадашње добит
нице су Јелена Влаховић, Вишња Попов и Наташа Јовић Тривић. Глу
кова опера „Орфеј и Еуридика“, по либрету Ранијерија де Kалцабиђија,
под диригентском управом госта из Бугарске Диана Чобанова, у режији
Александра Николића и кореографији Александра Илића, премијерно
је изведена 23. јуна прошле године на Великој сцени.
Р.П.Н.

З

а свој редитељски деби
у Народном позори
шту, мла
ди и тален
товани Југ Ђорђевић
ода
брао је комад,
такође, младог и талентованог
драм
ског писца Ђор
ђа Kосића
„Успаванка за Алексију Рајчић”.
Премијера је планирана за 30.
април на Сцени „Раша Плаовић“,
а насловну улогу тумачиће Вања
Ејдус. У подели су и Ива Милано
вић, Новак Радуловић (Хорово
ђе) и Сара Ристић, Невена Мило
шевић, Вера Зечевић, Стефан
Живановић, Горан Милошевић,
Данијела Милошевић (Хор). Дра
мат ург је Тијана Грумић, а у умет
ничком тиму су и Андреа Рон
довић (сценограф), Велимирка
Дамјановић (костимограф), Неве
на Глушица (композитор), Дамјан
Kецојевић (кореограф), Даница
Kрстић (сарадник етномузико
лог) и Љиљана Мркић Поповић
(сценски говор). У разговору за
„Позоришне новине“ Ђорђевић
каже да га је овој причи „на прву
лопт у“ привукао начин на који је
Косић обрадио једну тако значај
ну тему.
„Идеја поиграв ања са фор
мом фоклорног наратив а, да
би се испричала прича о једној
женској судбини, делов ала ми
је јединс твено. Поступак којим
писац пише о прошлом времен у
средс твима из прошлос ти, овом
комад у као да још више даје на
актуелнос ти. Не треб а нама мно
го да схватимо колико је положај
жена у свет у и даље далеко од
идеа лног, али када схватите да
се на нашим просторима нара
тив у којем је жена биће другог
реда проткао кроз целу историју,
онда постављање једног оваквог
комада постаје неминовност“.
Како се у том свет у снала

зи наслов
на јуна
ки
ња? Ко је,
заправ о, Алексија Рајчић?
Оно што нам је за сада зве
зда води
ља јесте потре
б а да
дамо прос тора на сцени једној
жени из народа. Архетиповима,
прамајкама на којима су стас а
ле све наше генерације. Такође,
дати глас свим женама жртвама
патријах алног устројс тва. Алек
сија је предвнодница судбине
хиљаде жена које су своје животе
завршиле у казнено поправним
заводима, само зато што су биле
приморане да правд у узму у сво
је руке, јер правде није било на
видик у. Ако вам овај сиже зву
чи познато, то је зато што се од
краја деветнаес тог века до данас
мало тога променило. Алексије
и у данашњем свет у бивају при
моране да на исти начин стан у у
своју одбран у, јер систем зашти
те готов о да не постоји, ако и
постоји веров атно је изгубљен
у мору папир ологије, правних
поступака доказив ања, вештаче
ња, сучељав ања и ретрауматиз а
ција.
Зашто је важно сад, у овом
трен утк у, прог ов орити са сцене
о темама којима се млади писац
Ђорђе Косић бави у „Успав ан
ци за Алексију Рајчић” за коју
је добио Наград у Стеријиног
позорја за оригинални дома
ћи драмски текст за 2019/2020.
годин у?
Када је 1898. године Милутин
А. Поповић издао књигу „Затво
ренице – Албум женског одеље
ња Пожар ев ачког казненог заво
да“ био је то историјски трен ут ак
у коме је прос тор на литерарној
сцени дат женама „злочинкама“
да испричају своју верзију приче.
Овај роман послужио је Ђорђу
као инспирација за комад. Век и
по касније, налазимо се на сцени

Народног позоришта и слушамо
исказ једне од осуђеница у обли
ку вокално-сценског извођења.
Од самог почетка комада, када се
преко додола наслућује трагич
на суд
би
на жен
ског рода, пре
ко тргов ања женском судбином
када су у питању угов ор ени бра
кови, па касније до породичног
насиља у форми љубавне песме,
а затим и фаталног исхода који
мења судбин у главне јунакиње,
све време пров ејав а злослут
ност која опомиње. Опомиње да
је све то некад заправ о исто оно
што живимо сад. Ђорђе је веома
промишљено успос тавио тезу да
наша колективна прошлост пре
ти да постане будућност.
Коси
ћев комад, који више
припада ритуа лном, него ари
стотеловском
позориш ту,
односно драмат ургији, обил ује
темама и мотивима. Шта бисте
од све
г а тога желе
ли посеб
но
да апос трофир ате, избаците у
први план?
О томе још увек не могу да
говорим. Трен утно смо у проце
су проб а и експериментишемо.
Цео ауторски тим ради на томе
да овакво „архетипско“ дело
уприличи у свој својој раско
ши. Акценат је свакако на глас у
и на оралној историји, предању
које наслеђујемо и преносимо са
колена на колено. Истраж ујемо
до које мере смо нормализ ов а
ли третман жена као бића дру
гог реда, бавећи се истовремено
нашом епиком, али и садашњим
трен утком. Колики је пут пре
ђен од зазидав ања женског тела
у темељ тврђав е у епској песми,
па до савремених фолк цитат а „Можеш да ме милујеш, можеш
да ме силујеш, можеш да ме уби
јеш, свеједно је.“
Микојан Безбрадица

МАРТ 2022.

5

ПОЗОРИШНЕ НОВИНЕ

З

а разлику од телеви
зије и филма, где је у
претходних
десетак
и више година оства
рио низ веома добрих
и упечатљивих улога, један од
наших најбољих глумаца млађе
генерације Петар Стругар није,
стицајем околности, имао слич
на искуства у позоришту. Шанс у
коју му је недавно понудио Сини
ша Kовачевић, писац и реди
тељ
„Година врана“, премијерно изве
де
них 12. и 13. мар
та на Вели
кој сце
ни, да у тој дра
ми тума
чи главну мушку улогу, Стругар,
кога поред раскошног талента,
краси и непоновљива харизма,
је искористио на најбољи могу
ћи начин. Прецизно одабраним
глумачким средствима на сцени
је, уз емотивну пуноћу, маестрал
но изнео живот свог тра
гич
ног
јунака Живојина Рајића, санитет
ског мајора и песника, побравши
ласкаве оцене како публике, тако
и критике. За свој деби у Народ
ном позоришту било је то и много
више него што је очекивао. Апла
узи и узвици „браво”, које је заслу
жено добио, као и многе њего
ве колеге из представе, још
му, како нам је признао у
интервјуу за „Позори
шне новине, одзвањају
у глави.
„Пери
од у прет
ходна три месеца,
који сам про
вео у
Народном позори
шту, спремајући овај
комад, представаља
за мене јед
но див
но,
незаборавно искуство.
Заи
ста, била је вели
ка
част, привилегија и задо
вољство радити једну овакву
пред
ста
ву, са таквим писцем и
редитељем и са таквим колегама,
у једној тако великој култ урној
инстиуцији као што је београдски
национални театар. Нисам могао,
што би се рекло, да упаднем ни на
боље место, ни међу бољу екипу и
боље људе. Све то заједно, било је
више него благородно за моје глу
мачко биће”.
Kомад „Године врана”, као и
истоимени роман, читају се „у
даху”. Верујем да сте имали слич
на искуства?
Апсо
лут
но. Све је ту тако и
сјајно и страсно написано - лико
ви, ситуације… Буквално, све.
Ипак, ја сам се, наравно, највише
концентрисао на свој лик. Био је
то огроман задатак, огроман иза
зов који се нашао преда мном, јер
до сада нисам имао пуно иску
ства када је реч о раду у позори
шту. Али, уз овакве људе, рекох
ли, немате никакве бојазни да ћете
направити добар посао. Такође, то
узбуђење које сам имао, та нека
позитивна трема која је провеја
вала све време, само су ме додатно
мотивисали и давали још снажни
ју енергију да свој лик урадим на
најбољи могући начин.

Овај разговор водимо након
што сте одиграли две премијере,
као и две репризе. Kакви су вам
утисци?
Све ово време, од прве пробе
сре
ди
ном децем
бра, па до прве
премијере, сви заједно радили
смо вео
ма напор
но, ради
ли смо
поштено, од срца, и то се осећало
у гледалишту. Публика је то, суде
ћи по реакцијама на сва та четири
извођења, видела и осетила. Успе
ли смо да им пренесемо све што
је Синиша, као писац и редитељ,
хтео. Веома сам, не само задово
љан, него и поно
сан и сре
ћан,
оним што смо урадили. Још чујем
аплаузе и узвике „браво“.
Публика вас је до сада, као
што сте малочас напоменули,
веома ретко гледала у театру.
Наиме, Живојин Рајић је ваша,
тек, четврта позоришна улога.
Суочавали сте се, током проба,
сигурно са многим питањима и

диле
ма
ма у вези с
тим ликом?
Наравно.
Kад
почнем да спремам
нову уло
гу, увек се
тру
дим да прво себи
разрешим све недо
умице
које
имам око свог
лика, као и кома
да, јер ако ја не знам
шта радим, неће зна
ти ни публика. Срећом,
све је много олакшала
чиње
ни
ца да сам радио
са Сини
шом који, заи
ста, о теми и комаду зна
буквално све, баш све. У
таквој ситуацији, онда
се ти, као глумац, бавиш
оним баш добрим делом
нашег посла - креативом.
Било је веома значајно
да у сарад
њи са Сини
шом и колегама, одредим
у којим је ситуацијама Живојин
песник, а у којима војник и обрну
то. Он је једна трагична личност,
човек који страда због дате речи,
због једне забрањене љубави. Та
уни
фор
ма коју носи, њему зна
чи. Значила је нешто много више,
него што то, можда, некима зна
чи данас... За разлику од филма,
односно телевизије, у позоришту
не постоји крупан кадар. Потреб
но је да се користе мало другачи
ја средства, али основа, односно
суштина глумачког посла је иста.
Значи, морате да имате тачну емо
цију, тачну радњу, тачан однос са
партнером… И, наравно, на сце
ни морате да будете мало гласнији

него иначе, да би вас у гледалишту
сви добро чули.
Била је ово ваша прва сарад
ња са Синишом Kовачевићем, и
као писцем, и као редитељем?
Предиван је осећај радити с
професионалцем таквог калибра.

околностима Живојин стоички
подноси патњу и неправду?
Рат је једна ужасна ствар, ту
нема дилеме, која ствара сурове и
нељудске околности. Такве окол
ности код ликова појачавају све,
али заиста, све особине. Живојин
је српски јунак, он је човек, који
храбро брани част слабијих. Себе
је подредио свом народу, ставио
је себе у службу српскога рода не
одричући се своје лојаности чак
ни у моментима када се не слаже
са одлукама својих претпоставље
них. Он је честит, поштен. Веровао
је у дату реч. Нажалост, због тога
је и изгубио главу.
Kад већ причамо о лику који
тумачите, у комаду постоји један
пара
докс да вам неко про
тив
кога сте се борили и унесрећио
вам је породицу, добија право
не само да се врати у чину изнад
вас, него и да вам наређује. Зна
мо како је Живојин Рајић одреа
говао на ту ситуацију, како би ви
лично реаговали да вам се нешто
тако деси у стварном живот у?
Не могу ни да замислим!
У комаду се, између осталог,
изродила велика љубав, изме
ђу Живојина и учитељице Јули
је, Немице. Иако постоје бројни
разлози да до тога не дође, њихо
ва љубав је успела да својом сна
гом надјача све предрас уде и раз
личитости…
Не каже се за џаба да је љубав,
после божанске, најјача сила која
постоји, односно сила која је јача
од свега, снага која побеђује све. И
управо због тога је морамо негова
ти. За љубав се увек треба борити

Имате особу која на сваку пробу
дође апсолутно спремна. На било
које питање, које бисте евент уално
хтели да поставите, увек је имао
спремам одговор. И у овом кома
ду, више него јасно се види тај
његов аутентичан потпис и стил,
и као писца, и као редитеља који
прави капиталне представе.
Kовачевић се у „Годи
на
ма
врана“ фокусира на Први свет
ски рат у оквиру којег се српска
војска, попут феникса, уздиже
из пепела и на развалинама све
га тога покушава да прави нови
живот и државу. Рат, по дефини
цији, у људима буди или најбоље
или најгоре особине. У таквим

и ако ствари радимо из љубави,
онда ће све бити много боље.
Суштина комплетног живље
ња и јесте у праву на љубав за
коју се човек, нарав
но, мора
изборити. У исто време, дужност
и оба
ве
за је да се неке ства
ри
не смеју заборавити, али и да се
мора праштати...
Да, то је, у суштини, и једна од
основних порука овог комада. Ово
је прича о праштању, о тој некој
датој речи – шта је она и шта зна
чи, и наравно о љубави. Kао што
рекох, ствари увек испадну најбо
ље, најлепше и најукусније ако их
радимо из љубави.
Микојан Безбрадица
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НА ВЕЛИ КОЈ СЦЕ НИ ПРЕ МИ ЈЕ Р НО ИЗВЕ ДЕ НА ОПЕ РА
ЖИЛА МАСНЕА „ДОН KИХОТ“

Борбазаистинскулепоту

П

ремијера
опере
Жила Маснеа „Дон
Kихот“, под дири
гентском управом
Ђорђа Станковића
и у режији Иване Драгу тиновић
Маричић, успешно је одржана 2.
марта на Великој сцени.
Либрето за ову „херојску коме
дију“ у пет чинова, смештену у
Шпанију крајем 16. века, према
позоришном комаду „Витез тужног
лика“ Жака ле Лорена инспириса
ног култним романом Мигуела де
Сервантеса „Дон Kихот“, настао је
из пера Анрија Kаена.

Редитељка Драгу ти
новић изме стила је рад
њу у данашње време, а
насловни јунак Дон Kихот
је оличење романтичног ста
ровременског господина који се,
према њеним речима, и данас
бори за љубав и праве вредно
сти и његов дух нам даје путању
куда и како тре ба да се боримо за
истинску лепоту.
Његова вера у љубав, вите
штво, искреност, доброту, њего
во одушевљење савршенством
природе и трагање за оним Божи
јим у нама, бива препознато од

стране
пријатеља и верног пратиоца
Санча, који представља Kихотову
везу са реалношћу, која често није
ни мало лепа и ни мало лака...
У главним улогама насту пи
ли су прваци Опере Народног
позоришта  Иван Томашев (Дон
Kихот), Александар Стамато

вић (Санчо Панса) и Александра
Ангелов (Дулсинеја), солисти
Сара Ристић (Педро), Ана
стасија Станковић (Гар си
ја), Стефан Живановић
(Родригез),
Синиша
Радин (Хуан), Предраг
Глигорић (Шеф раз
бојника), Иван Дебе
љак, Вук Радоњић,
Гаврило Рабреновић
и Милан Вранковић
(Четири разбојника).
У представи су
учествова ли Оркестар
и Хор ансамбла Опере
Народног позоришта у Бео
гра ду.
Kонцертмајстор је била Едит
Македонска, а шеф Хора Ђорђе
Станковић.
Сценограф је Мираш Вук
сановић, док је за глу му и сцен
ски покрет био заду жен Ивица
Kлеменц.
Била је то прва опер ска пре
мијера у овогодишњој, 153. сезо
ни Народног позоришта у Бео

гра ду којој су, између оста лих,
присуствова ли и: Њ.Е. госпо
дин Раул Бартоломе амбаса дор
Шпаније, Господин Џон Гинкл,
отправник послова у Амбаса ди
Сједињених Америчких Држава
у Београ ду, ЊКВ Принце за Јели
саве та Карађорђевић, Господин
Франк Идинга, аташе за сарадњу
за француски језик у Францу
ском културном центру у Бео
гра ду.
Прва реприза, такође с вели
ким успехом, одржана је три дана
касније са новом премијерном
поделом у којој су били Мио
драг Д. Јовановић (Дон Kихот),
Михаило Шљивић (Санчо Пан
са), Жељка Здјелар (Дулсине
ја), Милица Дамјанац (Педро),
Искра Сре товић (Гар сија), Сини
ша Радин (Родригез), Дарко
Ђорђевић (Хуан), Предраг Гли
горић (Шеф разбојника), Иван
Дебељак, Вук Радоњић, Гаврило
Рабреновић и Милан Вранковић
(Четири разбојника).
Р.П.Н.

нема главних и споредних улога –
сви су солисти“.
Критичар загребачког „Јутар
њег листа“ Бранимир Пофук при
метио је да комплетан ансамбл
Народног позоришта био изврсно
уигран, подједнако уверљив не само
у грубој гротески, него и у нежној
лирици и да због тога заслужује сва
ку похвалу.
Дакле, атрактивна постава, у
којој нема главних и споредних
улога, врхунска музика без које
представа не би била тако посеб
на, одлична кореографија и режија
кроз коју је представљен наш мен
талитет, само су неки од детаља који
су балету „Ко то тамо пева“ одавно
обезбедили култни статус.
Захваљујући својој универзал
ној нити, представу је разумела и
заволела и публика на многоброј
ним гостовањима широм света
Богота (Колумбија), Рим (Италија),
Торонто и Отава (Канада), Каиро
(Египат), Будва и Тиват (Црна Гора),
Бањалука (Република Српска), Рије
ка (Хрватска), Скопље (Македони

ја), Темишвар (Румунија) и Сараје
во (Босна и Херцеговина)).
Представу је видела и публи
ка у Панчеву, Обреновцу, Неготи
ну, Руми, Чачку, Крушевцу, Ужицу,
Нишу, Крагујевцу, Ваљеву, Пожа
ревцу, Лазаревцу, Сомбору, Земуну,
Лесковцу...
Балет је добио Годишњу награ
ду Народног позоришта за најбо
љу представу у сезони 2004/2005,
Априлску награду Града Београда
и Награду Удружења балетских
уметника „Димитрије Парлић“.
„Ко то тамо пева” била је прва
плесна представа, у новије вре
ме, која је изведена у оквиру пре
стижног Међународног позори
шног фестивала „Битеф“ (2005).
Асистент кореографа била је Оља
Зуровац, костимограф Катарина
Галић, а сценограф Жорж Драу
шник.
Интересовање публике за ову
представу је несмањено, а има
много њих који су је одгледали и
више пута.
М.Б.

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

Представакојасегледа
вишепута

К

ултни балет „Ко то
тамо пева“, биће оди
гран 29. априла, на
Светски дан игре,
јубиларни
двесто
ти пут. Представа, чији је либрето
урађен на основу сценарија истои
меног филма Душана Ковачевића и
на музику Вокија Костића, у коре
ографији и режији Сташе Зуровца,
у самом старту добро је уздрмала
културну јавност.

Наиме, у том тренутку, она још
увек није могла да прихвати чиње
ницу да се неко „дрзнуо“ да после
антологијског филма, снимљеног
1981. године, а чије су реплике одав
но постале део свакодневног говора,
уради ни мање ни више него балет.
Ипак, већ на премијерном изво
ђењу, 22. децембра 2004. годи
не, све сумње су отклоњене.
Поклоници балетске уметности
одушевљено су је прихватили, а

наклоност су јој исказали не само
новинари и критичари, него и мно
ги који до тада уопште нису посећи
вали балетске представе.
Критичар „Политике“ Петар
Волк, оценио је у свом осврту, неко
лико дана после премијере, да је реч
о представи „изразитих вредности”.
„Када се сложи сјајна музика
Војислава Костића, изражајна коре
ографија интенционалних ритмова
и унутарњег значења са којом су
играчи
надахну
ти, ствара се пред
става
изразитих
вредности. Филм
је остао оно што
јесте, а балет ће се
памтити“, поручио
је Волк.
Саво
Попо
вић из „Вечерњих
новости“, у члан
ку под насловом
„Хит из аутобуса”,
између осталог, је
истакао да је овде
„досегнут
онај
стандард који се
одавно примењује
у балетским пред
ставама на западу:

МАРТ 2022.
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ПРВАK ОПЕ РЕ, БАС ИВАН ТОМА ШЕВ, ДОН KИХОТ У ИСТО И МЕ НОЈ ОПЕ РИ ЖИЛА МАСНЕА

Волимдапевампод„притиском“

П

осле паузе од седам
година, када је с
великим
успехом
певао насловну улогу
у опери Светислава
Божића „Меланхолични снови гро
фа Саве Владиславића“, првак Опере
Народног позоришта Иван Томашев,
поново је на матичној сцени насту
пио у једном новом наслову. Овога
пута реч је о Дон Kихоту, насловном
јунаку истоименог ремекдела Жила
Маснеа. Премијера, под диригент
ском управом Ђорђа Станковића, у
режији Иване Драгутиновић Мари
чић, одржана је 2. марта, а осим нашег
саговорника, у главним ролама, као
Санчо Панса и Дулсинеја наступили
су Александар Стаматовић и Алек
сандра Ангелов. У овој продукцији,
Дон Кихот представља човека, који је
под старост доживео да буде расеље
но лице, избачен из стана, његова дра
гоцена библиотека растурена, ствари
разбацане, али он се не предаје и про
налази у себи и у свету око себе, само
лепоту и љубав.
„Мој први и најјачи утисак после
премијере је веома позитиван, пого
тову ако се у обзир узме да смо про
цес припрема и проба имали у време
пандемије. Упркос томе, успели смо да
изгурамо премијеру у заказаном року”,
каже у разговору за „Позоришне
новине” овај признати уметник који је
током каријере, која траје дуже од три
деценије, остварио низ значајних улога
басовског фаха.
„Наравно, било је за очекивати да
се неколико колега разболи, што се и
догодило, али је успешном организа
цијом дирекције Опере тај проблем

превазиђен заменом певача. Да будем
искрен, бојао сам се да ће много већи
број колега бити инфициран кови
дом, но хвала Богу, то се није догоди

ло. Дакле, околности нам нису ишле
на руку, али смо и поред тога успели
да одржимо континуитет припрема и
направимо одличну представу”.
Улога Дон Kихота, изузетно зах
тевна, сигурно вам је представљала
изазов, не само у креативном, него и
интерпретативном смислу?
На личном плану, веома често
сам имао и питања и дилема у вези са
неколико битних интерпретативних
опција. Мој посебан напор у интер
претацији сваке од мојих рола је жеља
да певачкој улози приступим на глу
мачки начин. Први пут јавно призна
јем  моја скривена амбиција у младо
сти примарно је била глума, но сплет
различитих околности ме довео на
оперску сцену, тако да имам привиле
гију да се бавим и једним и другим.
Поменуту улогу, такође, с вели
ким успехом, већ сте певали у Држав
ној опери у Прагу...
Било је то пре дванаест година.

Дивно искуство, незаборавно. Та вели
ка част, привилегија и одговорност да
будем интерпретатор насловне уло
ге, инспирисали су ме да дам све од
себе да оправ
дам указано
поверење. Ту
одговорност
сам
осе
ћао и током
пре ми је ре
Kихота у
Б е о г р а д у.
Свих седам
наест пред
става
су
биле, по оце
ни аутори
зованих, публике и стручне јавности,
веома успешно одигране. Од менаџ
мента Опере, као својеврсну награду,
добио сам још један уговор за наступ
у пет представа Аиде, што ме је веома
обрадовало. Током конференције за
штампу, неколико дана пред преми
јеру у Прагу, чуо сам интересантан
податак од управника тог позоришта.
Наиме, после Мирослава Чангалови
ћа у улози Дон Kихота, био сам први
оперски певач из Србије који је после
45 година наступао у истој опери, и то
у насловној улози.
Поред успешних наступа на
матичној сцени у Београду, вео
ма често сте ангажовани у разним
оперским продукцијама широм све
та, где за собом имате више стотина
отпеваних представа у Македони
ји, Румунији, Хрватској, Мађарској,
Словенији, Аустрији, Швајцарској,
Чешкој, Немачкој, Француској, Дан
ској, Малти, Италији, Америци, Јапа

ну, Русији…
Имао сам, уз профе
сионалне квалитете, пуно
среће да наступам у мно
гобројним оперским про
дукцијама вам граница
Србије. Искуства су
разнолика, али први и
најјачи је да радим под
притиском. Kоје врсте? Оправдати
поверење оних који су ме ангажова
ли, бити на висини задатог задатка, не
осрамотити ни себе ни земљу из које
долазим. У професионалном смислу
 радити брзо, квалитетно и уз осмех.
То је и данас мој уметнички мото.
Верди, Белини, Доницети, Гуно,
Масне, Пучини, Росини, Мусоргски,
Чајковски... само су неки од бројних
композитора у чијим операма сте
наступали. Ипак, Верди је ту непри
косновен, зар не?
У првих неколико година карије
ре имао сам прилике да у представа
ма певам мноштво басовских улога,
од малих, средњих до великих. У том
периоду нисам осећао потребу да
одредим себи место ни у басовском
фаху, ни у репертоару који певају
басови. Једноставно, хтео сам да се
опробам у операма различитих ком
позитора. У току првих иностраних
ангажмана искористио сам пријатељ
ства са диригентима из Италије и са
њима први пут разговарао о типу мог
гласа, боји, флексибилности и волу
мену. По њиховом мишљењу, био сам
basso-cantabile verdiano. То ми се веома
допало и усмерило ме ка Вердијевим
операма. Мислим да нисам погрешио.
Већ 33 године сте у сталном
ангажману у Опери Народног позо

ришта, а више од пола тог периода
налазите се у статусу првака...
Припадам оној врсти уметни
ка, оперских певача, који су својим
дугогодишњим квалитетним радом
заслужили да поменути статус носе
испред свог имена. Пре неколико
десетина година, када су се тамни
облаци надвили над Србијом, већи
на мојих колега басова је привремено,
а неки и стално, емигрирала у ино
странство у потрази за сигурнијим и
бољим животом. У том периоду кари
јере, радио сам и свој и њихов посао,
певао и моје и њихове улоге. Kолико?
Не знам, нисам бројао. Мој пожр
твовани труд је био одлучујући фак
тор у тим јадним временима. Управа
Народног позоришта одлучила је тада
да ми додели статус првака Опере.
Гледајући уназад, са радошћу могу да
кажем да сам презадовољан перфор
мансама свог гласовног инструмента
који је после 35 година перманент
не професионалне употребе и даље
у пуном функционалном формату.
Лепих успомена, наравно, има много
и оне су углавном везане за моја путо
вања по свету, а са тим активностима
нисам још увек завршио. Ускоро, кра
јем ове сезоне, очекује ме гостовање у
Пољској.
Микојан Безбрадица

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

Делик атн а,горућ атема

Д

рама „Иранска кон
ференција“
савре
меног руског аутора
Ивана Вирипајева,
која говори о дана
шњем поларизованом свету, о
савременом тренутку, али и анти
ципира будућност, премијерно је
изведена 9. марта на Сцени „Раша
Плаовић“, у режији Иване Вујић.
Радња комада се одиграва на
научној конференцији посвећеној
комплексној релацији двеју култу
ра „Истока“ и „Запада“, и како један
од јунака у свом уводном излагању

каже: „сукоба Алаха и Kокаколе“.
Како и сам назив комада упућује,
представа поставља деликатну, гору
ћу „иранску“ тему, сабија судбине
јунака у неонски хладну конгресну
салу, а затим расплиће пред публи
ком раскошну потку драме попут
најфинијег иранског ћилима.
У конференцијској сали Универ
зитета у Kопенхагену за говорницом
се смењују разни учесници, чланови
интернационалне културне елите.
Упркос стерилној атмосфери науч
ног скупа, озбиљности и актуелности
теме, јунаци комада неосетно, сходно

својим карактерима и мотивима,
напуштају припремљена излагања,
прелазе границе кодификованих
конвенција научног излагања, ура
њају у личне и приватне односе, како
би тако огољени могли да говоре о
најзначајнијем проблему који одувек
стоји пред човечанством, а то је човеко
во место у свету и сам смисао живота...
Улоге су остварили Вања Мила
чић (Филипа Расмунсен), Зоран
Ћосић (Данијел Kристенсен), Гојко
Балетић (Оливер Ларсен), Богдан
Богдановић (Магнус Томсен), Маја
Kундачина (Астрид Петерсен), Рад
мила Живковић (Ема Шмит Паул
сен), Слободан Бештић (Густав
Јенсен), Бојана Бамбић (Сестра
Августина), Небојша Kундачина
(Паскуал Андерсен), Вјера Мујовић
(Ширин Ширази), Ива Милановић
(Матилда Хансен, преко видео пози

ва), Теодора Драгићевић (Kатрин
Јохансен, преко видео позива) и
Душан Спасић (Сниматељ).
Публика је с великом пажњом
пратила ову слојевиту, интригант
ну и више него актуелну драму, а
њене актере, после два сата веома
надахну те игре, наградила је више
минутним бурним аплаузима.
Прва реприза одржана je 13. мар
та, а на том извођењу у улози иранске
песникиње Ширин Ширази, први пут
наступила је Ивана Жигон.
На тај начин, првакиња Драме
после паузе дуже од деценије поново
је заиграла на матичној сцени.
Последњу премијеру у Народ
ном позоришту имала је 26. јуна 2008.
године у Нушићевој комедији „Др“, у
режији Јагоша Марковића који јој је
поверио улогу Кларе.
У роли Ширин Ширази, која сна

гом уметности одговара на отворена
питања која намеће данашња циви
лизација, Ивана Жигон наступила је
и певала на персијском језику.
Представа се игра у преводу
Сање Милић.
Редитељка Вујић урадила је
и идејно решење сценографије и
избор музике, драматург је Љубин
ка Стојановић, а у уметничком тиму
су и Душица Kнежевић (костимо
граф), Љиљана Мркић Поповић
(сценски говор), Соња Вукићевић
(сценски покрет), Светлана Волиц
(видео рад) и Јасна Сарамандић
(сценограф реализатор).
„Иранска конференција“, коју
је Вирипајев написао 2017. године,
добила је Награду „Златна маска“ за
најбољи драмски текст у Русији. Ово
је прво извођење тог комада у Србији.
Р.П.Н.
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ПОЗОРИШНЕ НОВИНЕ

АПРИЛ 2022.
ВЕЛИКА СЦЕНА
АПР

П Е Т.

01.
СУБ
02.
НЕД.
03.
ПОН.
04.
УТО.
05.
СРЕ.
06.
Ч Е Т.
07.
П Е Т.

08.
СУБ.
09.
НЕД.
10.
ПОН.
11.
УТО.

12.
СРЕ.
13.
Ч Е Т.
14.
П Е Т.
15.
СУБ.

16.
НЕД.

17.
ПОН.

18.
УТО.

19.
СРЕ.

20.
Ч Е Т.
21.
УТО.

26.
СРЕ.
27.
Ч Е Т.
28.
П Е Т.

29.
СУБ.

МАЈ

30.
СРЕ.
04.
Ч Е Т.
05.

ГОДИНЕ ВРАНА

СЦЕНА „РАША ПЛАОВИЋ“

драма Синише Ковачевића

19.30

опера Жила Маснеа

19.30

комедија Александра Н. Островског

19.30

драма Синише Ковачевића

19.30

балет П. И. Чајковског

19.30

опера В. А. Моцарта

19.30

балет у кореографији Сање Нинковић

19.30

ДОН КИХОТ

ВУЦИ И ОВЦЕ

ГОДИНЕ ВРАНА

УСПАВАНА ЛЕПОТИЦА
ДОН ЂОВАНИ
МАМАЦ

НЕЗАБОРАВНИ РОМСКИ ВЕЛИКАНИ БАЛКАНА
поводом Међународног дана Рома

17.30

опера Ђузепа Вердија

19.30

Борисав М. Михиз / Егон Савин

19.30

драма Хенрика Ибзена

19.30

ТРАВИЈАТА

ДЕРВИШ И СМРТ

НОРА - ЛУТКИНА КУЋА
ДОН КИХОТ

19.30

опера Жила Маснеа

19.30

постојања и рада Прве хируршке клинике

20.00

балет П. И. Чајковског

19.30

СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА поводом 100 година
УСПАВАНА ЛЕПОТИЦА

ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ

Средња балетска школа „Лујо Давичо“

ТОСКА

опера Ђакома Пучинија

ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ

Основна балетска школа „Лујо Давичо“

ВЕЛИКА ДРАМА

драма Синише Ковачевића

ГОДИНЕ ВРАНА

драма Синише Ковачевића
КУС ПЕТЛИЋ драма Александра Поповића,
гостује Народно позориште у Суботици

10.00
19.30
10.00
19.30
19.30
17.00
20.30

опера Ђузепа Вердија

19.30

балет Лудвига Минкуса

19.30

драма Синише Ковачевића

19.30

опера Кристофа В. Глука

19.30

у кореографији Леа Мујића, гостује ХНК, Загреб

19.30

балет на музику Војислава Вокија Костића
ПОВОДОМ СВЕТСКОГ ДАНА ИГРЕ

19.30

опера Жоржа Бизеа

19.00

опера Жоржа Бизеа

19.00

балет у кореографији Дејана Коларова

19.30

ДОН КИХОТ

ГОДИНЕ ВРАНА

ОРФЕЈ И ЕУРИДИКА

ГОСПОДА ГЛЕМБАЈЕВИ балет

КО ТО ТАМО ПЕВА/200-та представа
КАРМЕН
КАРМЕН
АЛИСА

ГОСТОВАЊА

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

ОПЕРА И ТЕАТАР МАДЛЕНИАНУМ

17. 04. ДОН ЂОВАНИ, опера В. А. Моцарта, у 19.30 часова

МЛАДИ ПОЗОРИШНИ ЕКСПЕРТИ

П Е Т.

08.
СУБ.
09.
НЕД.
10.
ПОН.
11.
12.
СРЕ.
13.
Ч Е Т.
14.
П Е Т.
15.
СУБ.

16.
НЕД.

17.
ПОН.
18.
УТО.
19.
СУБ.

КУС ПЕТЛИЋ драма Александра Поповића,
гостује Народно позориште у Суботици
ТРУБАДУР

П Е Т.

01.
СУБ
02.
НЕД.
03.
ПОН.
04.
УТО.
05.
СРЕ.
06.
Ч Е Т.
07.

УТО.

балет Лудвига Минкуса

ДОН КИХОТ

СЕЗОНА 2021/22.

30.
СРЕ.
04.
Ч Е Т.
05.

ИРАНСКА КОНФЕРЕНЦИЈА
драма Ивана Вирипајева

20.30

по роману Вирџиније Вулф

20.30

драма Августа Стриндберга

20.30

трагикомедија Душана Ковачевића

20.30

комедија Пјера Корнеја

20.30

драма Ерика Е. Шмита

20.30

трагикомедија Душана Ковачевића

20.30

ОРЛАНДО
ПЕЛИКАН

БАЛКАНСКИ ШПИЈУН
ИЛУЗИЈЕ

МАЛИ БРАЧНИ ЗЛОЧИНИ
БАЛКАНСКИ ШПИЈУН

РИБАРСКЕ СВАЂЕ комедија Карла Голдонија,
гостује Народно позориште у Приштини

20.30

трагикомедија Душана Ковачевића

20.30

драма Августа Стриндберга

20.30

драма Ивана Вирипајева

20.30

драма Лава Николајевича Толстоја

20.30

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

20.30

комедија Бранислава Нушића

20.30

комедија Бранислава Нушића

20.30

комедија Жана Ануја

20.30

БАЛКАНСКИ ШПИЈУН
ПЕЛИКАН

ИРАНСКА КОНФЕРЕНЦИЈА
ЦАРСТВО МРАКА
ЗЛИ ДУСИ
ВЛАСТ
ВЛАСТ

ЖЕНСКИ ОРКЕСТАР
ПЕЛИКАН

драма Августа Стриндберга

ПУ СПАС ЗА СВЕ НАС

20.30

представа о Диани Будисављевић

20.30

у организацији Задужбине „Доситеј Обрадовић“

12.00

ПЕСНИЧКО ПОДНЕ

УСПАВАНКА ЗА АЛЕКСИЈУ РАЈЧИЋ / ПРЕМИЈЕРА
драма Ђорђа Косића

20.30

драма Ђорђа Косића

20.30

драма Ђорђа Косића

20.30

УСПАВАНКА ЗА АЛЕКСИЈУ РАЈЧИЋ
УСПАВАНКА ЗА АЛЕКСИЈУ РАЈЧИЋ

АПР

МАЈ

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“

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