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Балет Жизе ла је један 
од нај ду го веч ни јих 
на нашој сце ни јер се 
у Бео гра ду изво ди од 
1926. годи не, када је 

први пут био поста вљен у коре
о гра фи ји Алек сан дра Фор ту на
та. Сле де ћа пре ми је ра је изве де на 
1931, а обно ва 1939. годи не, обе 
у коре о гра фи ји Нине Кир са но
ве. Коре о граф ска вер зи ја чуве ног 
руског умет ни ка Лео ни да Лавров

ског коју је екс клу зив но поста вио 
за Балет Народ ног позо ри шта, 
изво ди се од 1957, а исту вер зи ју 
је реа ли зо ва ла 1991. годи не наша 
при зна та балет ска умет ни ца Ката
ри на Обра до вић и од тада је кон ти
ну и ра но изво ди мо. Пре ми јер ном 
обно вом балет Жизе ла се вра ћа на 
сце ну Народ ног позо ри шта 4. јуна 
2022. годи не, после четво ро го ди
шње пау зе. У пред ста ви уче ству
је ком пле тан балет ски ансамбл и 

Орке стар Народ ног позо ри шта, 
под дири гент ском упра вом Ане 
Зора не Бра јо вић.

Жизе ла пред ста вља истин ски 
бисер белог бале та, али и сво је
вр сни фено мен јер се на сце на ма 
широм све та изво ди од 1841. годи
не када је пре ми јер но изве де на у 
пари ској Опе ри. Чиње ни ца да је 
овај балет толи ко попу ла ран и да је 
одав но сте као епи тет бесмрт но сти 
и ван вре мен ске димен зи је, наво

ди нас да истра жи мо тај ну успе
ха нај по е тич ни јег бале та епо хе 
роман ти зма. Ком по зи тор Адолф 
Адам (Adolp he Adam) је ство рио 
фан та стич ну музи ку, а звуч на, али 
нена ме тљи ва орке стра ци ја савр
ше но се укло пи ла са јед но став
ним и пре ци зним либре том који је 
пре ма иде ји књи жев ни ка Тео фи ла 
Готјеа (Théophi le Gau ti er) напи сао 
Вер ноа де СенЖорж (JulesHen
ri  Ver noy  de  SaintGeo r ges), један 
од нај зна чај них либре ти ста 19. 
века. Готјеа је инспи ри са ла сло
вен ска леген да 
коју је немач ки 
песник Хајн рих 
Хај не (Hein rich 
Hei ne) обра
дио у свом делу 
De l’Alle mag ne, а 
пре да ње гово ри 
о девој ка ма које 
уми ру на дан 
свог вен ча ња, 
а затим поста ју 
виле, про зрач на, 
бес те ле сна бића. 
Оне уста ју из 
сво јих гро бо ва, 
а сва ког мла ди
ћа који их угле да, увла че у екста
тич ну игру до изне мо гло сти и 
конач но, смр ти. Коре о гра фи Жан 
Кора ли (Jean Coral li) и Жил Перо 
(Jules Perr ot), који ника да није зва
нич но пот пи сан као аутор коре
о гра фи је, али се веру је да је дао 
вели ки допри нос конач ној фор ми 

пред ста ве, ство ри ли су одлич ну 
коре о граф ску осно ву и омо гу ћи ли 
да Жизе ла тра је упр кос про то ку 
вре ме на. Мари јус Пети па, фран
цу ски коре о граф и родо на чел ник 
кла сич ног балет ског ака де ми зма 
обно вио је 1910. годи не, коре о гра
фи ју бале та Жизе ла, у Мари јин
ском теа тру у Петро гра ду (дана
шњи Санкт Петер бург) где се у 
извор ном обли ку чува и данас.

Повра так бале та Жизе ла на 
нашу сце ну је вео ма зна ча јан јер 
ћемо публи ци пред ста ви ти јед но 

од нај зна чај них 
дела кла сич не 
балет ске лите
ра ту ре које на 
свом репер то а
ру негу је већи на 
репре зен та тив
них свет ских 
балет ских ком
па ни ја. Пошто
ва о ци балет
ске умет но сти 
поно во ће има ти 
при ли ку да ужи
ва ју у нео бич ној 
балет ској визи
ји која од реал

не при че у првом чину, пре пу
не емо ци ја, радо сти игре, чед не 
љуба ви, али и пре ва ре и луди ла, 
пре ла зи у бели дру ги чин, ете рич
не игре вила, лепо те белог бале та 
и конач но, побе де љуба ви која је 
јача и од смр ти.

Бран ки ца Кне же вић

Ово је вели ка Кућа 
и мислим да је 
потреб но више вре
ме на, не у вези са 
непо сред ним, него 

са стра теш ким резул та ти ма, да се 
у кон тек сту неког закључ ка потвр
ди да ли ми ради мо добро или не. 
Један од мојих кључ них пара ме та ра 
је исто риј ски аспект Народ ног позо
риш та, а то је пита ње дефи ни са ња 
иден ти те та наци о нал ног теа тра који 
је настао у дру гој поло ви ни 19. века 
са врло јасним циљем у том тре нут
ку. То је период про све ти тељ ства, 
кла си ци зма, роман ти зма, даљег раз
ви ја ња гра ђан ске дра ме... Од два де
се тих, па нао ва мо, има мо раз ви ја ње 
даљих кон це па та, пре ко Лака на и 
Бодри ја ра до пост мо дер не и данаш
њих дана када би, лич но сма трам, 
тре ба ло да пре ста не мо да адми ни
сти ра мо есте ти ку про па лог вре ме
на. Ово позо риш те, рефе ри шу ћи се 
пре ма тој осно ви када је наста ло и 
ко га је осно вао, то мора да пош ту је. 
С дру ге стра не, ми има мо и модер ну 
кла си ку. Дакле, сигур но не може мо а 
да се не упу ти мо у непо зна ти терен 
кре а тив но сти који са собом носи 
неиз ве сност и могућ ност греш ке, 
јер без те могућ но сти греш ке све би 
било пуко адми ни стри ра ње. Нарав
но, ја јесам спре ман на ту врсту 
греш ке, али с пуном свеш ћу о томе 
да ова сце на има сво је досто јан ство, 
да иза себе има годи не, уло ге, режи
је и неза бо рав не љу де који су утка ни 
не само у исто ри ју Народ ног позо
риш та, него и Срби је. Пош ту ју ћи  то, 

мислим да не тре ба да буде мо тао ци 
било чијих лич них инте ре са, него 
тре ба да ради мо у инте ре су умет но
сти на сце ни Народ ног позо риш та 
која је ста ри ја од свих нас. 

У овој сезо ни, сва три ансам бла 
су оства ри ла вео ма добре резул та те. 
Ти кора ци, као пита ње дефи ни са ња 
фазе,  део су само јед ног, рекао бих, 
мно го обим ни јег задат ка. Да ли ћу 
ја завр ши ти тај зада так, испу ни ти 
га... Мислим да то и јесте кључ ни 
циљ. Он има сво је фазе, а јед на од 
њих је и кон со ли да ци ја, али и пош
то ва ње досто јан ства свих ансам ба

ла. С дру ге стра не, то, тако ђе, зна чи 
да је нео п ход но да се и финан сиј ско 
посло ва ње дове де у ред и, нарав но, 
тех нич ки аспек ти без којих, ниш та, 
што се у умет нич ком делу зами сли, 
не може да се изве де. У том сми слу, 
у овој мно го људ ној Кући, са мно го 
сек то ра, потреб но је да све функ
ци о ни ше у истом сме ру. Дакле, све 
су то наши стра теш ки циље ви које 
мора мо да реша ва мо упр кос про бле
ми ма који ма смо окру же ни. Дру гим 
речи ма, негу ју ћи свест о томе где је 
Народ но позо риш те било, а зна мо 
поуздано где је било, може мо одго

вор но са визи о нар ском ори јен та
ци јом да се упу ти мо у ту неиз ве сну 
будућ ност. Раз миш ља ју ћи кроз раз
ли чи те про јек ци је, како кроз финан
сиј ско и тех нич ко посло ва ње, тако и, 
нарав но, кроз умет нич ко посло ва ње 
и циље ве, нео п ход но је да се поста
ви дуго роч на стра те ги ја раз во ја ове 
кул тур не уста но ве. У окви ру тога, 
кроз јед но стра теш ко раз миш ља
ње и про јек ци је за наред не годи не, 
потреб но је да се озбиљ но сагле
да, пре све га, раци о нал ни део да би 
се онда пла си ра ли садр жа ји који, у 
том сми слу, у рефлек си ји, одго ва ра ју 

вре ме ну у којем Народ но позо риш те 
данас посто ји, у вре ме ну после пост
мо дер не, одно сно у јед ној „диги тал
ној модер ни“, како би рекао Алан 
Кир би. 

Вео ма се раду јем што смо ове 
годи не са пред ста вом Сини ше Кова
че ви ћа „Годи не вра на“ иза бра ни у 
глав ни про грам Сте ри ји ног позор ја. 
Јако је зна чај но наше при су ство на 
тој мани фе ста ци ји. Тако ђе, има мо 
кому ни ка ци ју са свим позо риш ти ма 
у реги о ну. У окви ру тога, већ посто
је неке стра теш ке зами сли.  С обзи
ром на окол но сти, виде ће мо шта ће 
од све га тога бити реа ли зо ва но, али, 
несум њи во је да ће бити сарад ње, јер 
је жеља обо стра на, а у тим земља ма 
има вео ма мно го умет ни ка који су 
нека да ради ли и у овој Кући. Мно го 
тога нас и даље пове зу је. Фор мал не 
гра ни це постоје, али се  кул ту ро лош
ке  преплићу. Има мо мно го пла но ва 
за сле де ћу сезо ну. Дра ма ће сигур
но ради ти Шек спи ро вог „Маг бе та“; 
вео ма се раду јем што ћемо ради ти и 
пред ста ву по рома ну „Деца“ Миле не 
Мар ко вић за који је недав но доби ла 
пре сти жну Нино ву награ ду за нај бо
љи роман годи не...

Чека нас обе ле жа ва ње зна чај ног 
јуби ле ја  сто годи на Бале та. У вези 
с тим, у пла ну је поста вља ње одго
ва ра ју ћег кла сич ног бале та. Вео ма 
зани мљи ве пла но ве, нарав но, има мо 
и за Опе ру...

*(Све ти слав Гон цић је на функ
ци ју в.д. управ ни ка име но ван 14. 
окто бра 2021. годи не)

На изво ђе њу 4. јуна у уло зи 
Жизе ле и Албер та насту пи ће 
Боја на Жега рац Кне же вић и 
Хозе Игле си ас, у уло зи Мир те 
ће се пред ста ви ти Мар га
ри та Черо му хи на, а сељач ки 
Pas de deux оди гра ће Тео до ра 
Спа сић и Јегор Бур ба, Хила ри
он је Нико ла Бјан ко. На изво
ђе њу 6. јуна насту па сле де ћа 
поде ла: Татја на Татић, Јован 
Весе ли но вић, Ада Рас пор, 
Мар га ри та Черо му хи на, Ран
дол Бетан ко урт и Рафа е ле 
Дили ђен те.
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„ГОДИ НЕ ВРА НА“
НА СТЕ РИ ЈИ НОМ ПОЗОР ЈУ

Дра ма „Годи не вра на“, по 
тек сту и у режи ји Сини

ше Kовачевића, биће изве де
на 1. јуна на 67. Сте ри ји ном 
позор ју, у окви ру Так ми чар
ске селек ци је наци о нал не 
дра ме. У избо ру селек то ра 
др Мили во ја Мла ђе но ви ћа,  
осим пред ста ве Народ ног позо ри шта у Бео гра ду, биће изве де но 
још осам драм ских кома да. „У осно ви дра ме Сини ше Кова че ви ћа су 
исто риј ски дога ђа ји у Бео гра ду две леде не рат не зиме Првог свет
ског рата. Упр кос томе, љубав, сен ти мен тал ност и стра стве ност су 
доми нант не одли ке дра ме Годи не вра на. У сцен ској реа ли за ци ји, 
реди тељ Кова че вић вешто кори сти про стор на раз ли чи тим пла но
ви ма и пер спек ти ва ма, у дуби ну и у виси ну (леде на пусто по љи на, 
сиви пре те ћи олов ни обла ци). Сти ли зо ва ни, коре о гра фи са ни нале
ти вра на у ком би на ци ји са пред ме ти ма, музи ком и тиши на ма, кри
ко ви ма и рит мо ви ма пре ва зи ла зе сво ју извор ну мета фо рич ност и 
дово де до нај ду бљих и нај скри ве ни јих емо ци ја: туге, љут ње, стра
ха, теско бе, иза зи ва ју ћи сна жно деј ство код публи ке која жуди за 
непо сред ним сли ка ма. Зло коб не, пре те ће вра не над Срби јом, исто
вре ме но успе ло деј ству ју као везив но тки во сцен ских сли ка“, навео 
је госпо дин Мла ђе но вић у обра зло же њу. Пред ста ва „Годи не вра на“ 
пре ми јер но је изве де на 12. и 13. мар та на Вели кој сце ни. 

Р.П.Н.

НАРОД НО ПОЗО РИ ШТЕ ДОБИТ НИК 
НАГРА ДЕ „СТЕ ВАН МАЈ СТО РО ВИЋ”

Народ но позо ри ште 
у Бео гра ду први је 

добит ник ново у ста но
вље не награ де „Сте ван 
Мај сто ро вић” за допри
нос кул тур ној сарад њи 
коју доде љу је Завод за 
про ча ва ње кул тур ног 
раз вит ка. При зна ње 
које носи име осни ва ча 
Заво да, уру че но је в.д. управ ни ка Народ ног позо ри шта у Бео гра ду 
Све ти сла ву Гон ци ћу 11. маја на све ча но сти на којој је та уста но ва 
обе ле жи ла 55 годи на рада.

Р.П.Н.

„ШПИЈУН“ НА „МАРАТОНУ“ У СОМБОРУ, 
„АЛЕKСИЈА“ НА „БУЦИНИМ ДАНИМА“

На јубиларном 30. Позоришном маратону 
који ће бити одржан од 7. до 11. јуна 

у Народном позоришту Сомбор, Народно 
позориште у Београду учествоваће са комадом 
Душана Kовачевића „Балкански шпијун“ у режији 
Тање Мандић Ригонат. Позоришни маратон ће 
трајати пет дана и у том периоду биће одиграно 15 
представа, а „Балкански шпијун“  je на репертоару 
8. јуна. У фокусу нове верзије чувене Kовачевићеве 
драме, која је премијерно изведена 1. октобра 
2018. године на Сцени „Раша Плаовић“, налази се 
тема друштвене параноје, медијска пропаганда, 
производња страха и непријатеља, све што је у њу 
додато је документарна грађа из разних српских 
медија, а сваки лик представља парадигму 
одређених стања, профила, тенденција... Улоге 
тумаче Љубомир Бандовић (Илија Чворовић), 
Нела Михаиловић (Даница Чворовић), 
Душанка Стојановић Глид (Ђура, Илијина 
сестра близнакиња),  Kатарина Марковић (Соња 
Чворовић), Милутин Милошевић (Подстанар) 
и Вања Милачић (Спикерка). Нова представа 
„Успаванка за Алексију Рајчић“, учествоваће 
22. јуна у такмичарском програму Фестивала „Буцини дани“ у 
Александровцу. Овај комад, по тексту Ђорђа Kосића и у режији Југа 
Ђорђевића, у чијем средишту је тема о злостављаној жени која је 
починила убиство, а чак је и затвор осетила као простор слободе, 
премијерно је изведена 30. априла на Сцени „Раша Плаовић” у драмско
музичкој форми, са Вањом Ејдус у насловној улози. 

Р.П.Н.

ПРЕМИЈЕРA ОПЕРЕ-БАЈКЕ „СНЕЖАНА И СЕДАМ ПАТУЉАКА“ 
ДРАГАНА КАРОЛИЋА У РЕЖИЈИ АНЕ ГРИГОРОВИЋ

Сценска бајка о 
суштинској лепоти  

Још током сту ди ја (ФДУ Бео
град, затим мастер на Уни
вер зи те ту умет но сти Бео
град) хва ље на и награ ђи ва на 
мла да реди тељ ка Ана Гри

го ро вић, већ десет годи на ради у 
Народ ном позо ри шту као драм ски 
али и као опе р ски реди тељ захва
љу ју ћи и своjoj музичкоj ори јен та
ци ји и обра зо ва њу ( одма ле на   је 
сви ра ла кла вир и учи ла соло пева
ње и све то зао кру жи ла изу ча ва њем 
тео ри је музи ке у Музич кој шко
ли „Мокра њац“). Међу број ним 
награ да ма, које је доби ла, тре
ба наве сти бар: Награ ду „Хуго 
Клајн“, Награ ду гра да Бео гра да 
за умет нич ко ства ра ла штво мла
дих, Годи шњу награ ду Народ ног 
позо ри шта за нај бо љу пред ста ву 
у сезо ни 2016/2017... а међу режи
ја ма у нашем позо ри шту, тре
ба наве сти бар пред ста ве: Ђани 
Ски ки (Ђ.Пучи ни) На уран ку 
(С.Бинич ки) Басти јен и Басти
је на (В.А.Моцарт), Дом Бер нар де 
Албе (Ф.Г. Лор ка)...

Недав но је на пре сти жном 
свет ском так ми че њу опер ских 
реди те ља (до 35 годи на) орга ни
зо ва ном у Вис ба де ну, пред ста ви
ла реди тељ ски кон цепт пред ста ве 
„Обр та ји заврт ња“ (Б. Брит на) и 
иза бра на у нај у жи круг (полу фи
на ле) од десет, нај бо љих, свет ских 
реди те ља који су уче ство ва ли на 
кон кур су.

Наред ну њену пред ста ву у Народ
ном позо ри шту зна ти жељ но ишче ку
је мо. Реч је опе рибај ци „Сне жа на и 
седам пату ља ка“ по свет ски позна том 
делу Бра ће Грим, по којем је Дра ган 
Каро лић писао либре то и ком по но
вао музи ку. Пре ми је ра је пред ви ђе на 
за 12.јун ове годи не.

За поче так, реци те нам, да ли је 
ваше дуго го ди шње иску ство опе
р ског реди те ља  допри не ло откри
ва њу нових види ка и поме ра њу 
неких гра ни ца у вама као драм
ском реди те љу? И обрат но, коли
ко драм ски реди тељ пома же опер
ском реди те љу?

Себе сма трам позо ри шним 
реди те љем. У нашој земљи не посто
је уско струч не сту ди је опер ске 
режи је већ вас за бавље ње опер ском 
режи јом ква ли фи ку је основ но и 
сред ње музич ко обра зо ва ње. Нарав
но, оно вам не гаран ту је реди тељ ски 
тале нат, само вам пома же у арти ку
ла ци ји музич ке дра ма тур ги је. Драм
ска и опер ска реди тељ ка пред ста
вља ју јед на ке стра не мог иску ства и 
доса да шње прак се, те се у оба жан ра 
”њих две” пре пли ћу и упот пу њу ју. 

Посто је дела  (међу који ма су 
и бај ке) која због сло је ви тог садр
жа ја у ком цару ју језик сим бо ла и 
мета фо ра могу бити бли ски и деци 

и одра сли ма, још више оним одра
сли ма који су успе ли да сачу ва ју 
дух детињ ства у себи. Позна то је 
да се деци могу пре зен то ва ти и, не 
тако јед но став не, живот не исти не 
на њима разу мљив, одго ва ра ју ћи 
начин. Може те ли, доне кле, да нам 
откри је те нешто о вашој, реди тељ
ској зами сли и о публи ци којој је 
пред ста ва наме ње на?

 Сне жа на и седам пату ља
ка је бај ка која тре ти ра тему жен
ске лепо те. Може се рећи да се овај 

темат ски оквир нај ви ше види кроз 
лик Кра љи це, која упр кос тру ду да 
оста не нај леп ша и веч но мла да, у 
томе напо слет ку не успе ва. Не због 
тога што је Сне жа на боља или леп
ша од ње, већ зато што је њена жеља 
апсурд на и јало ва. Бај ка о Сне жа ни 
и седам пату ља ка нас учи да лепо
та дола зи изну тра и да су бесми сле
ни поку ша ји укла па ња у дру штве
не стан дар де лепо те. Пред ста ва је 
наме ње на за узраст од 5 до 15 годи на 
те је и ритам пред ста ве при ла го ђен 
дана шњој деци која су навик ну та на 
брзе сме не узбу дљи вог садр жа ја. 

Прво изво ђе ње музич ке бај ке 
„Сне жа не и седам пату ља ка“било 
је пре 110 годи на (ком по зи тор 
Петар Крстић, пре вод с немач ког 
Сава Мијал ко вић). Реци те нам 
нешто о  музи ци Дра га на Каро
ли ћа у дра ма тур шкој и сцен ској 
функ ци ји? 

Музи ка и либре то Дра га на 
Каро ли ћа су потпуно дру га чи ји од 
вер зи је Петра Крсти ћа. Музи ка Дра
га на Каро ли ћа се осла ња на одре ђе
ни број моти ва које сим бо лич ки 
везу је за карак те ри сти ке лико ва те 
их кроз опе ру често пона вља. Чини 
ми се да, као аутор, Каро лић жели 
да напра ви хито ве, који ће оста ти 
у сећа њу публи ке. Надам се да ће у 
томе и успе ти, те да ће се деца дуго 

сећа ти Мар ша пату ља ка или Кра
љи чи ног очај нич ког обра ћа ња Огле
да лу.  

Коли ко су пред ста ве, наро чи
то бај ке, које се обра ћа ју (и) деч јој 
публи ци, данас важни је као подр
шка њихо вом одра ста њу у тре
нут ку кад се савре ме ни токо ви, 
умно го ме, суко бља ва ју са деч јом 
здра вом емо тив но шћу; коли ко су  
пред ста ве спо соб не да бра не деч је 
радо сно дожи вља ва ње све та као 
пред у слов здра вог одра ста ња? Да 

ли могу да воде дете до пра вил
ног вред но ва ња и  да му помог ну 
у фор ми ра њу естет ских и етич
ких кри те ри ју ма?

 Мислим да није про блем у 
недо стат ку бај ки већ у избо ру 
меди ју ма којим се оне деци пред
ста вља ју. Ви сада има те хипер про
дук ци ју игра ног и ани ми ра ног 
садр жа ја за децу који је изу зет но 
ква ли те тан. Међу тим, упра во 
зато смо у про бле му да децу одво
ји мо од рачу на ра и табле та и да их 
усме ри мо на игру ужи во. Вред
ност позо ри шта за децу почи ва на 
директ ној интер ак ци ји и буђе њу 
потре бе за миме тич ком игром. 
Након што дожи ве узбу дљи ву 
пред ста ву у позо ри шту, деца има
ју потре бу да исто осе ћа ње про
из ве ду кроз соп стве ну игру, што 
вир ту ел ни свет не може да им 
пону ди. Сма трам да је немо гу ће 

иско ре ни ти упо тре бу нових тех но
ло ги ја код деце али је зато важни је 
него икад усме ри ти их на позо ри
ште, чита ње и при ча ње при ча.

Какву врсту ства ра лач ког ужи
ва ња (упр кос нужним ства ра лач
ким мука ма) вама доно си режи ја 
пред ста ва за одра сле и пред ста ва 
наме ње них, првен стве но, деч јој 
публи ци? Да ли у том послу инспи
ра тив но ути че чиње ни ца да као 
мај ка сва ко дне ви цу дели те и са 
сво је две пето го ди шње бли зна ки
ње Митром и Заром? 

Зани мљи во ми је да је ово прва 
пред ста ва коју радим а да су моје 
ћер ке све сне насло ва и да ме сва
ко днев но запит ку ју како напре ду ју 
при пре ме за Сне жа ну и седам пату
ља ка. Чак су и посе ти ле неко ли ко 
про ба, као моја тест публи ка, те сам 
врло задо вољ на њихо вом реак ци јом 
и она ме охра бру је пред пре ми је
ру. Сма трам да режи ја пред ста ва за 
децу често пред ста вља озбиљ ни ји 
зада так него што мисли мо јер смо 
скло ни да пот це ни мо публи ку. Деца 
у позо ри шту не зна ју за кон вен ци је 
и неће реа го ва ти ако им не задр жиш 
пажњу. Самим тим су нај зах тев ни ја 
публи ка. Ако нама одра сли ма пред
ста ва није дина мич на и узбу дљи ва, 
сасвим сигур но неће бити ни деци.

Сања Мило са вље вић
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Дра ма Народ ног позо
ри шта затво ри ће ово
го ди шњу успе шну 
сезо ну 30. јуна на Сце
ни „Раша Пла о вић“ 

пре ми је ром кома да „Госпо ђа Ајн
штајн“, по тек сту Сне жа не Гњи дић и у 
режи ји Kарин Росни зек. У тој интри
гант ној дуо дра ми која истра жу је 
буран однос слав ног науч ни ка 
Албер та Ајн штај на и Миле ве 
Марић, физи чар ке, мате ма ти чар
ке и њего ве прве супру ге, уло ге 
тума че Горан Јев тић и Душан ка 
Сто ја но вић Глид. У раз го во ру 
за „Позо ри шне нови не”, госпо
ђа Гњи дић каже да јој се иде ја за 
писа ње ове дра ме, која ће бити 
изве де на у окви ру бео град ског 
лет њег фести ва ла „Белеф“, јави ла 
после чита ња узбу дљи ве књи ге 
Мила на Попо ви ћа „Јед но при ја
тељ ство”.

„У књи зи су обја вље на тек 
про на ђе на писма која су Миле ва 
и Алберт сла ли  Хеле ни Савић, 
њеној нај бо љој при ја те љи ци са 
сту ди ја. Аутор књи ге, унук Хеле
не Савић, ина че пси хи ја тар, ана
ли зи ра садр жај 70 ново от кри ве
них писа ма и допи сни ца које слу чај но 
нала зи у сво јој поро дич ној кући у 
Бео гра ду. Гра ђу за књи гу је про на шао 
на При стон ском, Бостон ском уни
вер зи те ту и Уни вер зи те ту у Јеру са ли
му. Откри ве не су нове чиње ни це из 
живо та наше науч ни це, бит не за њен 
науч ни допри нос. Све то је био знак 
да ми овде у Срби ји изно ва тре ба да 
се посве ти мо Миле ви Марић“.

До каквих сте све сазна ња 
дошли пишу ћи дра му „Госпо ђа Ајн
штајн”?

Све у вези са Албер том Ајн штај
ном је нео бич но, спек та ку лар но и 
сен за ци о нал но. Тре ба иста ћи да су 
исто вре ме но кад и Алберт и Миле
ва, живе ли и ради ли: Тесла, Мари ја и 
Пјер Kири, Роберт Опен хај мер, „отац 
атом ске бом бе”, Вер нер Хај зен берг, 
тво рац квант не меха ни ке, Нилс Бор 
и мно ги дру ги, али да Албер то ва сла
ва уве ли ко пре ва зи ла зи њихо ву. Он је 
постао сино ним за гени ја, иако је на 
почет ку свог живо та и кари је ре имао 
гото во мини мал не шан се да стек не 
такву репу та ци ју. Данас је он ико
на нау ке, на свој аутен ти чан, осо бит 
начин – самим тим што је твр дио да 
је машта важни ја од зна ња.

И данас се, вео ма често, може 
чути, наро чи то на овим нашим 
про сто ри ма, да је Миле ва, запра во, 
била Албер тов „покре тач ки ум”…

Миле ва Марић је не само зајед
но са Албер том покре та ла иде је које 
су касни је пре ра сле у опште по зна
те, слав не тео ри је, већ је оба вља ла и 
мате ма тич ке про ра чу не за мно ге од 
њих. Била је хро ма од рође ња, интро

верт на али и дру же љу би ва  поу зда на, 
оми ље на међу при ја те љи ца ма са сту
ди ја и вео ма емпа тич на. Није воле ла 
да се исти че у јав но сти, а Албер ту је 
то било задо вољ ство. Сма тра ла је да је 
његов успех њихов зајед нич ки успех. 
Албер то ва поро ди ца је била жесто ко 
про тив ове везе. Миле ва и Алберт су 

пре бра ка доби ли кћер Лизерл коју је 
Миле ва мора ла да оста ви у Срби ји, 
где се поро ди ла, због чега је пати ла 
и запо ста ви ла сту ди је. Непо вољ не 
окол но сти, којих је било мно го, лоше 
су ути ца ле на њихов брак и њену 
науч ну кари је ру. 

Упр кос све му што се деси ло с 
њима, Миле ва је до кра ја живо
та има ла један покро ви тељ ски и 
при ја тељ ски однос пре ма Албер
ту. Kолико је комад засно ван на 
ствар ним, а коли ко на фик тив ним 
дога ђа ји ма?

Миле ва ника да није пре ста ла да 
бри не за Албер та. У бра ку су доби ли 

још два сина о који ма се она ста ра ла 
након раз во да. Мла ђи син Тете ће као 
адо ле сцент обо ле ти од шизо фре ни је. 
Било је при род но да Миле ва оста не 
у кон так ту са Албер том  због деце. 
Воле ла је Албер тов дети њаст и бун
тов ни дух и него ва ла је успо ме ну на 
њихо ве чароб не дане љуба ви и пове

ре ња. Kомад је засно ван на позна
тим чиње ни ца ма и дога ђа ји ма из 
њихо вих живо та, а дија ло зи у 
дра ми су резул тат истра жи ва ња 
из доку мен тарних изво ра.

Дра ма „Госпо ђа Ајн штајн” 
пра и зве де на је пре две годи не у 
вашинг тон ском позо ри шту At
las Per fo ming Arts. У којој мери 
су, не само аме рич ка него и свет
ска јав ност, уоп ште упо зна ти са 
науч ним допри но сом Миле ве 
Марић? 

Аме рич ка и свет ска јав
ност не зна довољ но за науч ни 
допри нос Миле ве Марић Ајн
штајн, али сам у Вашинг то ну 
могла да се уве рим да је публи ка 
вео ма заин те ре со ва на и отво ре
на за таква сазна ња. С обзи ром 
на то да су мно ге жене науч
ни це скрај ну те у про шло сти и 

њихов рад пот це њен, посто ји тренд 
који жели да ову неправ ду испра ви. 
О томе гово ри и један ино стра ни 
спот који је сни мљен да про мо ви ше 
Миле ву, а зала же се да она доби је 
Нобе ло ву награ ду.

Kолико је, запра во, и Алберт 
заслу жан за при кри ва ње исти не о 
Миле ви ном ствар ном допри но су 
њего вим успе си ма?

Не може мо са сигур но шћу твр
ди ти да је Албер то ва кри ви ца што је 
Миле ва оста ла у поза ди ни. Тео ри ја 
рела ти ви те та је пот пи са на са оба 
њихо ва име на, али се касни је њено 
име негде загу би ло. Да је инси сти ра
ла, веро ват но се Алберт не би бунио, 
али она није желе ла да се екс по ни ра, 
а њему је тако било лак ше. Испо ста
ви ло се да је свет спре ман да Албер
та вине у неслу ће не виси не, све се 
оди гра ва ло неве ро ват ном брзи ном 
и тео ри ја је доби ја ла на попу лар но
сти. Напи са ни су томо ви књи га о 
њему, сни мље ни фил мо ви и сери је. 
А шта ми ради мо да нашу науч ни цу 
при бли жи мо све ту? Она је дола зи
ла са Албер том и у Срби ју, посто је 
зани мљи ве при че и анег до те из тог 
пери о да. Зна се куда су се кре та ли, 
где су бора ви ли и да су Новосађани 
запам ти ли „лудог Мари ће вог 
зета”… Да бисмо дали про сто ра да 
при ча о Миле ви Марић Ајн штајн 
дође до све та, мора мо се тру ди ти да 
и сами уче ству је мо у њој. Надам се 
да ће пред ста ва „Госпо ђа Ајн штајн” 
бити такав дога ђај и корак ка већој 
афир ма ци ји наше науч ни це.

Мико јан Без бра ди ца

СНЕ ЖА НА ГЊИ ДИЋ, АУТОР КОМА ДА „ГОСПО ЂА АЈН ШТАЈН“

Тален то ва на жена у 
сен ци слав ног науч ни ка

Сне жа на Гњи дић се као 
драм ски писац поја ви ла на 
дома ћој кул тур ној сце ни 
1986. годи не са ТВ дра мом 
„Сестре“ (РТС), и ТВ фил мом 
„Лето“ 1990. (Радио Теле ви-
зи ја Вој во ди на) да би дуги низ 
годи на ради ла у Обра зов ној 
редак цји ТВ Бео град. Драмe 
„Меха нич ки месец“, „Тму ша, 
тако ми срца“, „Kако сам 
поно во поса то Саша“ и „Меч-
ки но дете“ игра не су у Бео гра-
ду и При је по љу. Аутор је више 
радио дра ма, само стал них 
арт видео про је ка та, а два 
пута осва ја награ ду за нај-
бо љу доку мен тар ну дра му на 
кон кур су Радио Бео гра да. За 
роман за тинеј џе ре „Одбе гла 
мама“, 2019. годи не доби ла је 
награ ду на кон кур су Изда вач-
ке куће Kлет.

БАЛЕТ „KО ТО ТАМО ПЕВА“
ГОСТУ ЈЕ У ХНK ЗАГРЕБ

Kултни балет 
„Kо то тамо 

пева“, чији је 
либре то ура ђен 
на осно ву сце на
ри ја исто и ме ног 
фил ма Душа на 
Kовачевића и на 
музи ку Воки ја 
Kостића, у коре о
гра фи ји и режи ји 

Ста ше Зуров ца, госто ва ће 26. јуна у Хрват ском народ ном каза ли
шту у Загре бу. На тај начин, наши умет ни ци узвра ти ће посе ту коле
га ма из хрват ске пре сто ни це који су недав но, 28. апри ла, госто ва ли 
у Народ ном позо ри шту са бале том „Госпо да Глем ба је ви“ у коре о
гра фи ји и режи ји Леа Муји ћа. Балет „Kо то тамо пева“ пре ми јер но 
је изве ден 22. децем бра 2004. годи не, а 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 реги о на, Евро пе и све та. 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 „Kо то тамо пева“ одав но обез бе ди ли 
култ ни ста тус. Три дана раније, 23. јуна представа ће гостовати и у 
Народном позоришту „Стерија“ у Вршцу.

Р.П.Н. 

СЕЋА ЊЕ НА ВЕЛИ МИ РА ЛУKИЋА 

Пово дом 50 годи на од сту па ња на 
функ ци ју управ ни ка Народ ног 

позо ри шта у Бео гра ду и 25. годи на од 
смр ти, 15. јуна (18,00) у Музе ју Народ
ног позо ри шта биће одр жа но сећа ње 
на Вели ми ра Вецу Луки ћа (19361997). 
Овај при зна ти драм ски писац, песник 
и дра ма тург, био је на челу Народ ног 
позо ри шта од 15. јуна 1972. до 16. апри
ла 1990. годи не. Пре тога, у пери о ду од 
1964. до 1972. годи не био је и дирек тор 
Дра ме Народ ног позо ри шта. Лукић је 
сво јим песнич ким дели ма при па дао 
нео кла си ци зму. У дра ма ма се вешто 
слу жио але го ри јом да би опи сао сво је 

вре ме. У драм ском ства ра ла штву, избе га ва ју ћи да се бави митом 
у извор ном обли ку, Лукић је почео да кон сти ту и ше псе у до ми то
ве, да ства ра мит ске леген де како би му послу жи ле као позо ри
шно огле да ло у коме ће осли ка ти, при ка за ти дра му савре ме ног 
чове ка, њего во муч но иску ство са дру штвом и исто ри јом.

Р.П.Н. 
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Уло га ма док то ра Ран
ка и капе та на Мија
та Там нав ца које 
је вео ма убе дљи во 
доча рао у новим 

драм ским кома ди ма – Ибсе но
вој „Нори“ у режи ји Тање Ман
дић Риго нат и „Годи на ма вра на“ 
Сини ше Kовачевића, пре ми јер но 
изве де ним у овој сезо ни, глу мац 
Народ ног позо ри шта Хаџи Ненад 
Мари чић при дру жи ће и лик Пје ра 
Без у хо ва, јед ног од глав них јуна
ка капи тал ног дела свет ске књи
жев но сти „Рат и мир” Лава Нико
ла је ви ча Тол сто ја. 
Пре ми је ра кома да, у 
дра ма ти за ци ји Федо
ра Шили ја и режи ји 
Бори са Лије ше ви ћа 
биће одр жа на пре ко
су тра, 30. маја (19,30) 
на Вели кој сце ни, а у 
поде ли су и Мио драг 
Kривокапић (Kнез 
Нико ла Бол кон ски), 
Дани ло Лон ча ре вић 
(Kнез Андреј Бол кон
ски), Тео до ра Дра ги
ће вић (Ната ша Росто
ва), Зла ти ја Ива но вић 
(Kнегиња Мари ја Бол кон ска), 
Нема ња Ста ма то вић (Нико лај 
Ростов), Нина Нешко вић (Соња 
Росто ва), Душан Мате јић (Гроф 
Иља Ростов), Боја на Сте фа но
вић (Гро фи ца Ната ли ја Росто ва), 
Сло бо дан Бештић (Kнез Васи ли
је Kурагин), Kалина Kовачевић 
(Еле на Kурагина), Петар Стру гар 
(Ана тол Kурагин), Вучић Перо вић 
(Борис Дру бец ки), Зора на Бећић 
Ђор ђе вић (Лиза Бол кон ска) и 
Недим Нези ро вић (Напо ле он 
Бона пар та). У раз го во ру за „Позо
ри шне нови не“ који смо ура ди ли 
сре ди ном маја, овај глу мац изра
зи те ства ра лач ке сна ге, неу мо ран 
и неис цр пан, каже да све вре ме, 
од самог почет ка про це са рада на 
овој пред ста ви, не пре ста је да га 
изне на ђу је слич ност коју откри ва 
са тим ликом.

„У ства ри, све је  поче ло и пре 
него што смо кре ну ли да ради
мо пред ста ву.  Они који ме добро 
позна ју гово ри ли су ми: Пјер? То 

си ти. Читав живот поку ша ва
мо да откри је мо себе, да раз у
ме мо соп стве но биће. Тра га ње 
које Пје ра мучи, нека ко се одра
зи ло на моје соп стве но“. 

А, то зна чи?
Про на ћи такав одго вор, 

зна чи реши ти свој сми сао. 
Наше при ја тељ ство, Бори со во и 
моје, тра је дуго, од њего ве прве 
пред ста ве, и од почет ка је пуно 
радо сти, али и истин ске потра
ге која под се ћа на духов ну бор бу 
Тол сто је вих лико ва. Зато и није 
слу чај но што смо се нашли зајед

но у ово ме, не пре за ју ћи нијед ног 
тре нут ка од тако вели ког задат ка. 
Где су дво ји ца, ту је и „Тол стој” са 
нама. 

Пјер је, у сушти ни, добро ду
шан, нерет ко збу њен и нема ран, 
али је често спо со бан за одлуч но 
дела ње и пока зу је вели ку сна гу 
воље у тешким тре ну ци ма... 

Пјер Без у хов, раз у ме ли смо то 
брзо раде ћи на про ба ма, поку ша
ва да осве тли све око себе. Такав 
сми сао при хва та као сво ју миси
ју. Он је склон падо ви ма као сви 
обич ни људи, али и у томе не бежи 
од искре но сти, дају ћи сви ма до 
зна ња да ће уста ти и поно во пове
ро ва ти да је могу ће чини ти добро 
за дру ге. 

Тешко је про на ћи сли чан лик 
у књи жев но сти... 

Да. Таман вам се чини да сте 
га про на шли, а он вас, већ на сле
де ћој стра ни, или сле де ћем вашем 
раз от кри ва њу, изне на ди сво јом 
посеб но шћу. Нема сум ње да је то 

Тол стој сам, и њего во иску ство из 
Јасне Поља не, Москве, Kазања и 
Петер бур га, Kримског рата. Али, 
нео бич но, то је и онај Тол стој који 

ће касни је живе ти и 
након „Рата и мира” 
са супру гом Софи
јом. Сам крај рома на 
упра во откри ва њего
ву нај ве ћу радост и 
оства ре ње. Та њего ва 
живот на сапут ни ца и 
сарад ни ца, мај ка њего
во три на е сто ро деце, 
сво јом нове лом „Ната
ша” инспи ри са ла је 
Лава Нико ла је ви ча да 
обо га ти свој нај по зна
ти ји роман 
ж е н  с к и м 

лико ви ма и њихо вим 
љуба ви ма. Попут Досто
јев ског, у поро ди ци про
на ла зи нај ве ћу сре ћу, 
упр кос сво јим самот
њач ким и аскет ским 
дани ма у позној доби. 

Пје ро ве диле ме које 
му се наме ћу кроз пита
ња: Чему слу жи наш 
живот? Зашто смо ми 
на ово ме све ту? Шта 
то људи и чове чан ство 
има ју да сагра де и изве
ду сво јим живо том?, запра во су 
и суштин ска тема не само рома
на, него и пред ста ве? 

Што се више бли жи мо кра ју 
про це са, то све сна жни је уви ђам 
да је то упра во при ча о живо ту. 
О нашим живо ти ма, о мла до
сти која кра си ову пред ста ву. На 
дана шњој про би нисам могао да 
зау ста вим сузе гле да ју ћи мла
ђе коле ге, који су пуном сна гом 
јури ли по сце ни… Извор тога 

је и Борисова инспиративна,  
покретачка енергија.

Тол стој у овом кома ду, изме
ђу оста лог, гово ри и о одра ста њу 
јед не гене ра ци је у вре ме ну када 
се рат уву као у људе...  Свр ха 
позо ри шта сва ка ко није реша
ва ње про бле ма у дру штву, али, 
ипак, у којој мери оно може да 
ука же и под сти че за одре ђе ну 
иде ју или пита ње и самим тим 
нате ра публи ку на раз ми шља ње?

Kада су Брех то ву Хелен Вај
гел упи та ли која је пору ка њего
ве пред ста ве оди гра не после рата 
у Бер ли ну, она је одго во ри ла да 
је њен супруг заи ста био уве рен 
да ће тим кома дом, игра ним пре 

Дру гог свет ског рата, зау ста ви
ти то без у мље. Тако нека ко, у том 
сми слу, имам ути сак да ће и наш 
„Рат и мир“ истин ски про ме ни ти 
људе да заво ле мир, да се веч но 
заљу бе у бес крај ни, непојм љи во 
веч ни живот.  

„Рат и мир” биће ваша тре
ћа пре ми је ра на матич ној сце ни 
у овој сезо ни. Kрајем про шле 
годи не, 23. децем бра,  у „Нори” 
сте вео ма успе шно доча ра ли 

лик док то ра Ран ка, а три месе ца 
касни је, тако ђе убе дљи во, оди
гра ли сте уло гу капе та на Мија
та Там нав ца у „Годи на ма вра на”. 
Kарте, за обе пред ста ве, „пла ну” 
чим се пусте у про да ју...

Ти насло ви обо га ти ли су позо
ри ште на тако посе бан начин, да 
сви дубо ко осе ћа мо да ће се дуго 
игра ти, а дошли су након вео ма 
тешког пери о да за цео свет, после 
епи де ми је и затво ре них позо ри
шта. Див но се сада укла па ју у то 
Тол сто је ве речи „…баш ту, када 
наста не несре ћа, започ не нешто 
ново и добро“. Тања Ман дић и 
Сини ша Kовачевић су тим пред
ста ва ма, морам то да истак нем, 
вра ти ли не само публи ку, већ и 
веру у то да кла си чан теа тар има и 
сво је савре ме но рухо. 

Недав но, 11. маја, навр ши
ло се десет годи на од пре ми је ре 
Шек спи ро вог „Хен ри ја Шестог”, 
у режи ји Ники те Мили во је ви ћа 
и про дук ци ји Народ ног позо
ри шта у Бео гра ду, одр жа ној на 
сце ни Глоб теа трa у Лон до ну у 
окви ру Кул тур не олим пи ја де. Са 
каквим емо ци ја ма се данас сећа
те насту па у том мит ском позо ри
шту, као и те пред ста ве у којој сте 
тума чи ли наслов ну уло гу? 

Ника да ми неће неста ти из 
сећа ња тре ну так када смо лежа ли 
на сто лу, на самом почет ку пред
ста ве, а изнад мене је висо ко, висо

ко летео ави он, пре
ла зе ћи пот пу но ведро 
небо, које се пла ви ло 
над нама. Већ у сле
де ћем тре нут ку све се 
пре тво ри ло у Ели за бе
тан ско доба, и днев на 
пред ста ва пло ви ла је 
у ноћ. Оно ведро небо 
заме ни ле су зве зде и 
све тиљ ке које сија ју 
попут бакљи; ство ри
ле су сен ке у публи ци. 
Лако се може закљу
чи ти из ових речи да 
смо дожи ве ли јед но 

нео бич но иску ство. Ники та је 
сво јим чаро ли ја ма нашао пра во 
место. Дожи вља вам игра ња у тим 
„мит ским мести ма“, у Гло бу или 
Епи да у ру су у Грч кој, као награ ду 
упра во од оног све та којег отва ра
мо и буди мо оног тре нут ка када се 
упа ле све тла, када дан заме не зве
зде, када се подиг не заве са... Моје 
награ де су дола зи ле од дру гог све
та, рет ко од људи. 

Мико јан Без бра ди ца



6 ПОЗОРИШНЕ НОВИНЕ МАЈ 2022.

Зајед но са сво јом непро
ла зном лепо том, хари
зма тич но шћу, опти
ми стич ним ста вом и 
ведрим духом, који се 

савр ше но укла па уз њен рас ко шан 
дар и истрај ност, Тања Бошко вић 
и данас, после пола века успе шне 
кари је ре коју има иза себе, важи 
за јед ну од оних рет ких глу ми ца и 
умет ни ца које нади ла зе све сте ре о
ти пе, калу пе, сепа ра ци је, уско гру до
сти и искљу чи вост. Она је аутен тич
на аутор ка умет но сти глу ме која у 
нај по зи тив ни јем сми слу целим сво
јим бићем пар ти ци пи ра у кре и ра њу 
сво јих уло га и зада та ка. Надах ну та 
у ства ра њу, јед на ко је глу ми ца драм
ског теа тра, мју зи кла и пле са, али, 
исто вре ме но, и филм ска и теле ви
зиј ска дива. Упра во су то били неки 
од глав них раз ло га због којих јој је 
ово го ди шњи жири Награ де „Жан ка 
Сто кић” (в.д. управ ни ка Народ ног 
позо ри шта Све ти слав Гон цић, глав
ни и одго вор ни уред ник „Вечер њих 
ново сти“ Мило рад Вуче лић, глу ми
ца – прет ход на добит ни ца Награ де 
„Жан ка Сто кић“ Гори ца Попо вић, 
књи жев ни ца и дра ма тург Ива на 
Димић и реди тељ Борис Лије ше
вић) доде лио то пре сти жно при
зна ње које јој је уру че но 8. маја на 
при год ној све ча но сти одр жа ној на 
Вели кој сце ни Народ ног позо ри
шта. Десе так дана после тог вели
чан стве ног дога ђа ја, док седи мо у 
башти јед ног позна тог ресто ра на на 
Вра ча ру, при зна та драм ска умет ни
ца, уз неиз бе жне цига ре те и хлад
ну лиму на ду, склад ним одме ре ним 
гла сом каже да је вео ма задо вољ на 
како је про те кла цере мо ни ја уру
че ња награ де коју од 2003. годи не 
када је уста но вље на на ини ци ја ти ву 
глу мач ке диве Мире Сту пи це, зајед
нич ки доде љу ју Народ но позо ри
ште у Бео гра ду, „Вечер ње ново сти” 
и Град Пожа ре вац.

„Вео ма сам захвал на Народ ном 
позо ри шту, као дома ћи ну, али и 
коле га ма из Позо ри шта на Тера зи

ја ма са 
који ма 
сам, у 
окви
р у 
с в е 

ча но сти, 
отпе ва ла див ну 

песму из мју зи
кла Јал та, Јал та. 
Нисам игра ла у 
тој пред ста ви, 
али сам воле ла ту 
узбу дљи ву нуме
ру са див ним тек

стом и желе ла сам да је сви зајед но 
пева мо”, каже у раз го во ру за „Позо
ри шне нови не” госпо ђа Бошко вић 
која је, потом, и нама, са осме хом 
на лицу, отпе ва ла део тог нада ле ко 
позна тог рефре на из поме ну тог мју
зи кла, чији су ауто ри Алфи Kабиљо 
и Милан Гргић: „Нека цели овај свет 
још сја у сун цу, нека наша Земља сва 
поста не срећ на”… 

Наша саго вор ни ца је осам на
е ста лау ре ат ки ња награ де уста
но вље не у знак сећа ња на Жан ку 
Сто кић, јед ну од нај зна чај ни јих глу
ми ца срп ске позо ри шне сце не изме
ђу два свет ска рата.

„Она није јед на од нај зна чај ни
јих срп ских глу ми ца, она је наша 
нај ве ћа глу ми ца. Ова награ да за 
мене пред ста вља оба ве зу чува ња и 
него ва ња успо ме не на Жан ку. Из 
њеног при ме ра сам учи ла да публи
ци тре ба при ћи и упо зна ти се лич
но са њом. Нико више не посто ји 
ко је Жан ку позна вао и ко се с њом 
дру жио. Али, ја о њој знам из при ча 
мојих бабатетат ка које су је гле да
ле. Гово ри ле су ми да је била чудо, 
да је била шам па њац у духов ном 
сми слу. Kад каже те шам па њац у 
позо ри шту, онда зна те на шта се то 
одно си; то су биле екс пло зи је на сце
ни, али и интим не импло зи је код 
свих људи који су је гле да ли. Наш 
народ, нажа лост, склон је забо ра ву. 
Мно го смо се огре ши ли о Жан ку. 
Мора мо сачу ва ти успо ме ну на оне 
који су ту погре шку поку ша ли да 
испра ве, пре свих на Боја на Сту
пи ца који је заслу жан што је Жан
ка реха би ли то ва на после Дру гог 
свет ског рата и Миру Сту пи цу које 
је ини ци ра ла ову награ ду”, сма тра 
Тања Бошко вић која је сво јом ства
ра лач ком лич но шћу и богат ством 
умет нич ког изра за обе ле жи ла југо
сло вен ску и срп ску кине ма то гра фи
ју, теле ви зиј ску и позо ри шну умет
ност. У том кон тек сту пита ли смо 
је, нарав но, шта је то што је, пре ма 
њеном мишље њу, обе ле жи ло доса
да шњу кари је ру.  

„Kада је реч о фил му, то је, без 
сум ње, Бал кан екс прес. Из тог оства
ре ња сам иза шла са чети ри див на 
при ја тељ ства. На теле ви зи ји… ту је 
било вео ма мно го зани мљи вих ства
ри. Нај ви ше сам ужи ва ла у забав
ним про гра ми ма разних врста. Од 
сери ја, воле ла сам Мај стор ску ради
о ни цу. Јако сам ужи ва ла док сам је 
ради ла, баш сам се заба вља ла за све 
паре. То је, прво, било вео ма духо
ви то напи са но, а као дру го, има ла је 
глу мач ку еки пу из сно ва. Воле ла сам 
и дечи ју сери ју Дај ми кри ла један 
круг. Лане Гуто вић је играо Биља на 
који живи у сак си ји, Али ја (Сло бо
дан) Али гру дић је био мађи о ни чар, 

Оли ве ра Јежи на је игра ла пред њи 
део кра ве, а Бора Kандић зад њи. Ја 
сам била учи те љи ца Сека Еуре ка. То 
је гени јал но напи сао и режи рао Вла
ди мир Андрић. И ту смо се, тако
ђе, див но заба вља ли. У позо ри шту, 
издва јам, пре свих, Сплит ски аква
рел и При чу о коњу. Обе пред ста ве су 
игра не у Позо ри шту на Тера зи ја ма и 
оне су сва ка ко врх, када је реч о мју
зи кли ма. Потом, воле ла сам Селе
ни ће ве Оче ве и оце које је у Ате љеу 
212 режи рао Рале Рат ко вић, затим 
Гавра но ву Тај ну Гре те Гар бо… Што 
се тиче коле га, парт нер из мојих 
сно ва је Раде Мар ја но вић. Ево, већ 
20 годи на изво ди мо каба ре Добра 
ста ра вре ме на. Са њим сам оди гра
ла све што је могло да се игра. То је 
при ја тељ ство за цео живот”. 

Жири за доде лу Награ де „Жан ка 
Сто кић” је, изме ђу оста лог, и навео 
да Тања у „про це си ма рада сво је уло
ге про ми шља пси хо ло шки темељ но, 
али ника да јед но ди мен зи о нал но. 
Са пуном одго вор но шћу, она јасно 
и отре си то зау зи ма и изно си сво је 
ста во ве кроз соп стве ну умет ност”. А, 
све је поче ло дав ног 19. јану а ра 1974. 
годи не када је на сце ни Народ ног 

позо ри шта, која се тада зва ла „Kруг 
101”, заи гра ла у сво јој првој про фе
си о нал ној пред ста ви „Знам Дабли 
Феј са”, по тек сту Божи да ра Љумо ви
ћа и у режи ји Оли ве ра Вик то ро ви ћа. 
Осим ње, у поде ли су били и Гори ца 
Попо вић, Звон ко Јов чић, Бран ко 
Јери нић, Милан Штр љић…

„Да, сећам се, нарав но, те див не 
пред ста ве”, каже Тања пома ло сет но, 
али с осме хом задо вољ ства, исти
чу ћи да је комад поста вљен у вре ме 
када су она и њени „кла си ћи” били 
на тре ћој годи ни сту ди ја у кла си 
чуве ног Бај че, про фе со ра Пре дра га 
Бај че ти ћа.

„Сећам се хаљи не коју сам носи

ла, али и да сам сама пле ла косу у 
кики це. Још тада сам реши ла да ме 
никад нико неће шмин ка ти, већ ћу 
то ради ти ја, сама. Пам тим и да су ми 
сто па ла дрх та ла и да нисам могла да 
се поми рим са соп стве ним гла сом… 
И дан данас, сва ког 19. јану а ра, на 
Бого ја вље ње, на годи шњи цу пре ми
је ре, Бра на, Гори ца и ја се чује мо да 
чести та мо јед ни дру ги ма то задо вољ
ство када смо с нашим дру гом Оли
ве ром Вик то ро ви ћем, ста вив ши сто
пе на ту сце ну, поче ли сво је кари је ре. 
Зна те, Бог је мило стив. Нас тро је смо 
здра ви, још увек сви ради мо, раду је
мо се томе и чиње ни ци да смо сачу
ва ли при ја тељ ство. Бај ча на небе си
ма сигур но због тога пева од радо сти. 
Не само нас тро је, него сви ми из те 
кла се смо оста ли ком пакт ни, воли мо 
се изме ђу себе и пошту је мо”. 

После тог деби ја, усле ди ле су уло
ге, број не и вео ма зна чај не, и на дру
гим позо ри шним сце на ма, пре све га 
у матич ним Кућа ма, прво у Позо ри
шту на Тера зи ја ма, а потом и Ате
љеу 212, чији је стал ни члан поста ла 
1985. годи не. У Народ ном позо ри
шту, игра ла је још јед ном  у мело
дра ми „Сузе су ОK”, по тек сту Мир

ја не Бобић Мој си ло вић и у режи ји 
Мила на Kараџића чија је пре ми је ра 
одр жа на 14. мар та 1999. годи не на 
Сце ни „Раша Пла о вић”. Тума чи ла је 
уло гу Мари је Kалић, пева чи це Хора 
Радио Бео гра да у пен зи ји, која обо
жа ва пое зи ју и песни ке. Изме ђу успо
ме на на ста рог и успе шног песни ка, 
и ствар но сти  са мла дим песни ком 
од кога мно го оче ку је, Мари ја при
ча при чу о свим мана ма  о љуба ви, 
чежњи, раз о ча ра њу и тихом сну да за 
собом оста ви мо нека кав траг. Била је 
то пред ста ва која се увек игра ла пред 
пре пу ним гле да ли штем, а наша саго
вор ни ца, пре ма речи ма струч не кри
ти ке, сво ју јуна ки њу „игра ла је пуном 
ногом, пока зу ју ћи сав рас кош свог 
уни вер зал ног тален та”.

„Мно го волим ту пред ста ву. Kада 
ми је Милан донео текст на чита ње, 
била сам оду ше вље на. Про гу та ла 
сам га, што се каже, у тре нут ку. Иако 
је је то јед на тра гич на при ча, Милан 
је желео да осве тли и ту духо ви тост 
која посто ји у самом кома ду. У томе 
је кључ успе ха. У међу вре ме ну, са 
новом поде лом и штри хо ва ним тек
стом, игра ли смо је у Зве зда ра теа
тру. Мир ја на је очи сти ла те поли
тич ке дело ве и сада је то јед на пра ва 
мело дра ма, чароб на. Нај бо ља кри ти
ка коју сам доби ла у живо ту упра во 
је у вези са том пред ста вом. Наи ме, 
после неког од мно гих изво ђе ња, 
јед на моја при ја те љи ца ми је рекла: 
Слу шај, тре ба ло је да ми кажеш да 
ћу од пола пред ста ве да пла чем. Нови 
вуне ни џем пер ми се пот пу но уће бао 
од суза које су ми капа ле на њега, при
ча Тања кроз смех. 

„Воле ла бих да ту пред ста ву 
поно во игра мо у Народ ном позо
ри шту, да је вра ти мо на Рашу, 
тамо где је и запо че ла свој сцен ски 
живот”, дода је при зна та драм ска 
умет ни ца која је поме ну ту сце ну 
тада дели ла зајед но са, у то вре ме, 
вео ма мла дим Воји ном Ћет ко ви
ћем, али и иску сним глум ци ма 
попут Мар ка Нико ли ћа, Радо ва на 
Миља ни ћа, Пре дра га Тасов ца… 

Пред њом су, како нам је откри
ла на кра ју раз го во ра, нови умет
нич ки иза зо ви, нове уло ге. Ника да 
није, каже, трча ла за њима, већ су 
дола зи ле саме и исти че да се сва кој 
од њих без гра нич но раду је.  

„Све уло ге, које је тре ба ло да 
доби јем, ће ме сти ћи. Већ сам поче
ла са радом на новој пред ста ви. Реч 
је о Маре ло вој дра ми Успо ме не Саре 
Бер нар у режи ји Ста ше Kопривице 
коју, са коле гом Деја ном Ђуро ви ћем, 
спре ма мо за ново позо ри ште које ће 
бити отво ре но у Хер цег Новом…

Мико јан Без бра ди ца
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ја ма са 
који ма 
сам, у 
окви
р у 
с в е 

ча но сти, 
отпе ва ла див ну 

песму из мју зи
кла Јал та, Јал та. 
Нисам игра ла у 
тој пред ста ви, 
али сам воле ла ту 
узбу дљи ву нуме

„Kада је реч о фил му, то је, без 
сум ње, Бал кан екс прес. Из тог оства
ре ња сам иза шла са чети ри див на 
при ја тељ ства. На теле ви зи ји… ту је 
било вео ма мно го зани мљи вих ства
ри. Нај ви ше сам ужи ва ла у забав
ним про гра ми ма разних врста. Од 
сери ја, воле ла сам Мај стор ску ради
о ни цу. Јако сам ужи ва ла док сам је 
ради ла, баш сам се заба вља ла за све 
паре. То је, прво, било вео ма духо
ви то напи са но, а као дру го, има ла је 
глу мач ку еки пу из сно ва. Воле ла сам 
и дечи ју сери ју Дај ми кри ла један 

позо ри шта, која се тада зва ла „Kруг 
101”, заи гра ла у сво јој првој про фе
си о нал ној пред ста ви „Знам Дабли 
Феј са”, по тек сту Божи да ра Љумо ви
ћа и у режи ји Оли ве ра Вик то ро ви ћа. 
Осим ње, у поде ли су били и Гори ца 
Попо вић, Звон ко Јов чић, Бран ко 
Јери нић, Милан Штр љић…

„Да, сећам се, нарав но, те див не 
пред ста ве”, каже Тања пома ло сет но, 
али с осме хом задо вољ ства, исти
чу ћи да је комад поста вљен у вре ме 
када су она и њени „кла си ћи” били 
на тре ћој годи ни сту ди ја у кла си 
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Изло жба 
„Божа
на – сли
кар кости
ма“ посве ће на 

нашој вели кој кости мо граф ки њи 
Божа ни Јова но вић, чароб ни ци 
магич не и ефе мер не, а ипак опи
пљи ве и мате ри јал не умет но сти 
позо ри шне сце не  позо ри шног 
кости ма, коју су зајед нич ки при ре
ди ле Ива на Жигон и Души ца Кне
же вић, биће отво ре на 7. јуна (18,00) 
у Музе ју Народ ног позо ри шта.  

Тешко  је пред ста ви ти изло
жбом овог фор ма та један толи ко 
обу хва тан, сло је вит, про ми шљен, 
изра ђен, мате ри ја лан и исто вр ме
но нема те ри ја лан опус и ства ра
ла штво јед ног вели ког умет ни ка 
као што је Божа на Јова но вић. 

Божа на  сли кар кости ма 
 слу ша, гле да, чита, про у ча ва, 
машта и беле жи сво ја машта ња 
сли ка ју ћи на папи ру, а потом, до 
послед њег дета ља осми шља ва и 
реа ли зу је више од неза ми сли вих 
пет сто ти на пре ми јер них кости
мо граф ских оства ре ња (за дра
ме, опе ре, бале те) и исто тако 
неза ми сли ви број поје ди нач
них кости ма који поне кад бро је 

неко ли ко сто ти на 
по пред ста ви.

Божа ни на изу
зет на, овом изло
жбом још увек 
неса гле ди ва и нео
б у хват на кари је ра 
позо ри шног кости
мо гра фа, почи ње 
1950. годи не у Бео
гра ду и тра је непре
кид но до 2017. 
годи не. Ради ла  је 
„чароб ни ца Божа
на“  како је њени 
глум ци, балет ски 
игра чи и пева чи у 
овој изло жби нај
че шће нази ва ју у 
сво јим топлим и 
садр жај ним писми
ма, у ско ро свим 
позо ри шним кућа ма наше земље 
и реги о на и сара ђи ва ла са нај ве
ћим реди те љи ма, сце но гра фи
ма, коре о гра фи ма и глум ци ма... 

Вео ма запа же на су била и њена 
госто ва ња у наци о нал ним теа
три ма у Москви, Петро гра ду, 
Сток хол му, Трсту и Бер ли ну.

У Народ ном позо
ри шту била је запо
сле на пуних 35 годи на 
као кости мо граф (од 
1965 до 2000. годи
не), а листа пре ми јер
них кости мо граф ских 
оства ре ња у овом теа
тру бро ји импо зант них 
135. И број при зна ња 
које доби ла за свој рад 
је импо зан тан  пре
ко три де сет нај ве ћих 
награ да у овој обла сти 
ства ра ла штва.

Без пре тен зи ја на 
све о бу хват ност, ова 
изло жба је, пре све
га, емо тив на посве
та и дубо ки поклон 
умет ни ку позо ри шта 
и умет но сти уоп ште; 
затим, при каз дра го це
них костим ских ски ца 
 за ову при ли ку при
ку пље них од поро ди
це, коле га и при ја те ља 
који су их доби ли од  

Божа не и сачу ва ли; избор фото
гра фи ја које су забе ле жи ле Божа
ни ну сарад њу са нашим нај див
ни јим глум ци ма и игра чи ма; и, 

на кра ју, пре гршт, не мање узбу
дљи вих и дра го це них, запи са и 
сећа ња на рад са Божа ном из пера 
њених сарад ни ка и коле га у теа
тру.

Постав ком у про сто ру Музе ја 
Народ ног позо ри шта и диги та
ли за ци јом кор пу са арте фа ка та и 
пра те ћих пода та ка при сту пи ло 
се, можда први пут систематск
иje, тешко доступ ним мате ри
ја ли ма и махом нео бра ђе ној 
теми умет ни ка кости мо гра фа 
у позо ри шту. Аутор ке изло жбе 
захва љу ју сви ма који су у овом 
поду хва ту помо гли тако што су 
несе бич но поде ли ли сво је успо
ме не и сећа ња, фото гра фи је, рет
ке подат ке из архи ва, пред ме те из 
кути ја и фио ка...

Сарад ни ци на реа ли за ци
ји изло жбе били су Радо мир 
Милић (дизајн, пре лом и при пре
ма гра фич ких мате ри ја ла), Јеле
на Рат ко вић (при пре ма и обра да 
визу ел них мате ри ја ла), Жељ ко 
Јова но вић (фото гра фи ја), Сања 
Мило са вље вић (архив ски пода
ци), Јасна Сара ман дић (реа ли
за ци ја постав ке) и Вера Мекић 
(при пре ма изло же них кости ма).

Р.П.Н. 

Глу ми ца Вања Ејдус, 
стал на чла ни ца ансам
бла Дра ме Народ ног 
позо ри шта, бли ста у 
уло зи Алек си је Рај чић у 

пред ста ви „Успа ван ка за Алек си ју 
Рај чић, по тек сту Ђор ђа Kосића и у 
режи ји Југа Ради во је ви ћа која је са 
вели ким успе хом пре ми јер но изве
де на 30. апри ла на Сце ни „Раша 
Пла о вић“.

„Kада сам про чи та ла комад, 
мене је уда рио гром и ја сам на неки 
начин и ини ци ра ла да се то ради“, 
каже Вања у раз го во ру за „Позо ри
шне нови не“ и под се ћа да се с тим 
тек стом први пут сре ла пре годи
ну и по дана, на јав ном чита њу, у 
режи ји Ане Гри го ро вић. „Поми сли
ла сам  ја ово желим да играм, ово 
је уло га за мене. Није ми се допа ла 
само уло га, већ цео текст. При чу 
зна мо, она је негде и опште место, 
ок, па шта? Али, начин на који је 
испри ча на, та фор ма, тај стих... не 
само то, него тај један иро нич ни 
одмак од емо ци ја које се про вла че 
кроз њен лик, а про же то дубо ким 
осе ћа њи ма, дубо ком тра ги ком па 
неким и хумо ром... Упра во та ком
би на ци ја све га је нешто што ми 
се вео ма допа ло. Поми сли ла сам 
глу мач ки, ину и тив но, ја ово знам 
како се игра. Нисам зна ла како се 
режи ра, могло је на хиља ду начи на, 
али сам ину и тив но осе ти ла да је то 
нешто што морам да играм.

Игра те на свој ствен начин 
кори сте ћи сва могу ћа глу мач
ка сред ства, глас, тело, мими ку 
лица, очи и фасци ни ра те публи
ку.То сте могли да осе ти те у ових 
неко ли ко репри за?

Сама уло га и сам текст пуно 
нуде глум цу, међу тим и реди тељ, 
Југ Ђор ђе вић, ме је вео ма лепо 
водио. Има ла сам раз не диле ме. 
Међу тим кад се све то скло пи ло 
са музи ком која даје огром ну емо
тив ност и запра во садр жи ну овом 
кома ду, све је дошло на сво је. 

Музи ка је, уз публи ку, мој глав ни 
парт нер. Немам директ не парт не
ре на сце ни, зато је све спе ци фич
но. Не посто ји кла сич на ситу а ци ја 
одно са са парт не ром, сукоб, него 
ја при по ве дам публи ци. Зато ми 
је музи ка вео ма важна... Југ ме је, 
пре све га, вео ма тач но и добро 
водио, а онда сам ја неким сво
јим осе ћа њем, иску ством и инту
и ци јом како би то тре ба ло да се 
игра, допу ни ла. Југ и ја смо се вео
ма добро раз у ме ли, као и Неве на 
Глу ши ца, која је ради ла одлич

ну музи ку... Уоп ште, цела еки
па пред ста ве је све вре ме вео ма 
склад но функ ци о ни са ла. Сећам 
се, на некој гене рал ној про би, на 
пола пред ста ве сам поче ла сна
жно да пла чем зато што сам осе
ти ла катар зу и вели ку узбу ђе ње. 
„Ово је то“, поми сли ла сам. Ово 
је нешто што се спо ји ло са мојом 
душом, дубин ски, умет нич ки 
што рет ко кад у кари је ри можеш 
да осе тиш. Ствар но сам игра ла 
вео ма мно го вели ких уло га, дру
га чи јих, али ово је нешто што се 

у пот пу но сти скло пи ло са мојим 
бићем. Срећ на сам због тога. 

Игра те осо бу која је мани пу
ли са на и физич ки зло ста вља на 
од мужа. Њен једи ни спас је да га 
уби је. Kако, као жен ска осо ба, то 
дожи вља ва те?

Мени то уоп ште није бли ско, 
али, без оби ра на то, желе ла сам 
ту уло гу. Увек ми је узбу дљи во 
да играм што раз ли чи ти је уло
ге, које су пот пу но дру га чи је од 
мене, при ват но. Мени је досад но 
кад ми је нешто позна то и бли
ско. Иако се ово деша ва негде 
у Срби ји, опи ра ла сам се да се 
игра са неким акцен том, јер би 
било сме шно. То је, ипак, стих 
тако да вуче на неки књи жев ни 
говор. Оти ма ло се, про ба ли смо 
са неким акцен ти ма и није ишло, 
али Југ је намер но хтео да Алек
си ја може бити било која жена, па 
и ја. Има мо на почет ку тај одмак 
када се ја пред ста вим. Баш да бих 
се одма кла од лика, пред ста вљам 
публи ци јед ну жену која може 
бити и Вања Ејдус или нека жена 
са Вра ча ра. Све сна сам про бле ма 
зло ста вља них жена, њихо ве тра
ге ди је... Алек си ја каже: „Можда 
и заси ја нада кад муж од мет ка 
стра да“! Није то ника кав позив на 
уби ја ње муже ва, већ позив жена
ма да се трг ну, да кажу не, да се не 
пла ше да пре ки ну неку нит. 

М. Kнежевић
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 ВЕЛИКА СЦЕНА                                                 СЦЕНА „РАША ПЛАОВИЋ“
ЈУН ЈУН

ОПЕРА И ТЕАТАР МАДЛЕНИАНУМ
15. 06. ДОН ЂОВАНИ, опера В. А. Моцарта, у 19.30 часова
21. 06. ХАЗАРСКИ РЕЧНИК - ЛОВЦИ НА СНОВЕ, балет по мотивима 
романа Милорада Павића, у 19.30 часова

С Р Е .

01.

ПЕТ.

03.

Н Е Д .

05.

У ТО .

07.

Ч Е Т.

02.

СУ Б .

04.

П О Н .

06.

С Р Е . 

08.
Ч Е Т.

09.
СУ Б .

11.
Н Е Д .

12.
П О Н .

13.
У ТО .

14.
С Р Е .

15.
Ч Е Т. 

16.
П Е Т.

17.
СУ Б .

18.
Н Е Д .

19.
П О Н .

20.

Ч Е Т. 

23.
П Е Т.

24.
Н Е Д .

26.
П О Н . 

27.
Ч Е Т.

30.

од 19.30
ГОДИНЕ ВРАНА / У ОКВИРУ ПРОГРАМА 
67. СТЕРИЈИНОГ ПОЗОРЈА
драма Синише Ковачевића

СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА
поводом 100 година постојања и рада Пулмологије

ДАМА С КАМЕЛИЈАМА 
драма Александра Диме Сина 

КОНГРЕС О КАРДИОМАГНЕТНОЈ 
РЕЗОНАНЦИ 2022.

ГОДИНЕ ВРАНА / откупљено 
драма Синише Ковачевића

ЖИЗЕЛА / ПРЕМИЈЕРНА ОБНОВА
балет Адолфа Адама

ЖИЗЕЛА  
балет Адолфа Адама 

РАТ И МИР  
драматизација Федора Шилија, по роману Л. Н. Толстоја

РАТ И МИР  
драматизација Федора Шилија, по роману Л. Н. Толстоја

РАТ И МИР  
драматизација Федора Шилија, по роману Л. Н. Толстоја

ДЕРВИШ И СМРТ 
Борисав М. Михиз / Егон Савин, по роману М. Селимовића

ОЖАЛОШЋЕНА ПОРОДИЦА
комедија Бранислава Нушића

ПОКОЈНИК
драма Бранислава Нушића, 
гостује Народно позориште у Нишу 

ЖИЗЕЛА  
балет Адолфа Адама

ГОДИНЕ ВРАНА
драма Синише Ковачевића

КО ТО ТАМО ПЕВА
балет на музику Војислава Вокија Костића

ВЕЛИКА ДРАМА
драма Синише Ковачевића

ГОДИНЕ ВРАНА
драма Синише Ковачевића

ИЗБИРАЧИЦА
комедија Косте Трифковића

ВЕЛИКА ДРАМА
драма Синише Ковачевића

ИВАНОВ 
драма Антона П. Чехова

С Р Е .

01.

ПЕТ.

03.

П О Н .

06.

Ч Е Т. 

02.

Н Е Д .

05.

У ТО . 

07.
Ч Е Т. 

09.
П Е Т.

10.
СУ Б . 

11.
Н Е Д .

12.
П О Н .

13.
У ТО .

14.
С Р Е .

15.
Ч Е Т.

16.
П Е Т.

17.
СУ Б .

18.
Н Е Д .

19.
П О Н .

20.
У ТО .

21.
С Р Е . 

22.
Ч Е Т.

30.
П Е Т.

01.
У ТО . 

05.

од 20.30БАЛКАНСКИ ШПИЈУН
трагикомедија Душана Ковачевића

БАЛКАНСКИ ШПИЈУН
трагикомедија Душана Ковачевића

ТАЧКА ПРЕ ЗАСИЋЕЊА
по текстовима Горана Миленковића и 
Барби Марковић, гостује Пулс театар Лазаревац

АНА ФРАНК
моноопера Григорија С. Фрида, гостује Факултет 
савремених уметности и Музеј жртава геноцида

ПЕЛИКАН
драма Августа Стриндберга

ИЛУЗИЈЕ
комедија Пјера Корнеја

СНЕЖАНА И СЕДАМ ПАТУЉАКА / ПРЕМИЈЕРА
опера Драгана Каролића

БЕЛА КАФА
комедија Александра Поповића 

УСПАВАНКА ЗА АЛЕКСИЈУ РАЈЧИЋ
драма Ђорђа Косића

МАЛИ БРАЧНИ ЗЛОЧИНИ
драма Ерика Е. Шмита

ИРАНСКА КОНФЕРЕНЦИЈА
драма Ивана Вирипајева

СНЕЖАНА И СЕДАМ ПАТУЉАКА
опера Драгана Каролића

ИЛУЗИЈЕ
комедија Пјера Корнеја

ЖЕНСКИ ОРКЕСТАР
комедија Жана Ануја

ГОСПОЂА АЈНШТАЈН / ПРЕМИЈЕРА
драма Снежане Гњидић

ЕЛЕКТРА ИЛИ ПАД МАСКИ 
драма Маргерит Јурсенар, 
гостује Факултет драмских уметности

од 20.00

од 19.30

од 19.00

од 19.30

од 19.30

од 19.30

од 19.30

од 19.30

од 20.00

од 19.30

од 19.30

од 19.30

од 19.30

од 19.30

од 19.30

од 19.30

од 19.30

од 19.30

од 19.30

од 19.30

од 19.30

од 19.30

од 19.30

од 20.30

од 20.30

од 20.30

од 20.30

од 20.30

од 20.30

од 20.30

од 20.30

од 18.00

од 20.30

од 20.30

од 20.30

од 20.30

од 20.30

од 20.30

од 18.00

од 20.30

од 20.30

од 20.30

од 20.30

од 20.30

од 20.30

ЈУЛ

ДОН КИХОТ
опера Жила Маснеа

ТРАВИЈАТА
опера Ђузепа Вердија

СВЕЧАНА ДОДЕЛА НАГРАДЕ 
„ДАРКО КРАЉИЋ“ 
у организацији Удружења композитора Србије

МЕТРОНОМИЈА
дипломска представа студената Института за уметничку 
игру у кореографији Тамаре Гвозденовић

С Р Е . 

22. од 19.30

ТРГ РЕПУБЛИКЕ
10. 06. ГАЛА КОНЦЕРТ поводом 140 година дипломатских односа Србије 
и Јапана, у 20 часова
29. 06. КАРМИНА БУРАНА, кантата Карла Орфа, у 21 час
Учествују Хор, Оркестар и солисти Народног позоришта у Београду,
Хор РТС-а и Хор Дечјег културног центра Београд

„700“ - АНСАМБЛ ВЕНАЦ 
игра у славу 700 година Манастира Грачаница

КРВАВИ ПРЕСТО драма Вилијама Шекспира,
гостује Факултет савремених уметности

ЗЛОЧИН НА КОЗЈЕМ ОСТРВУ
драма Уга Бетија, гостује Факултет драмских уметности

КАЈСИЈЕ У ОКТОБРУпо тексту Милоша Пешута, 
гостује Факултет савремених уметности

НОЋ БОГОВА комедија Мира Гаврана 
додела признања глумцу Војину Ћетковићу 
гостује Бањалучко студентско позориште

ОСАМ ЖЕНА комедија Роберта Томаса, 
гостује Академија уметности у Београду 

ФОАЈЕ II ГАЛЕРИЈЕ
16. 06. НЕБЕСКИ ГЛАСОВИ
концерт чланова хора Опере Народног позоришта, 
поводом Дана оболелих од Паркинсонове болести, у 17 часова

БРОД ЗА ЛУТКЕ драма Милене Марковић,
гостује Академија уметности у Београду

ГОСТОВАЊА
06. 06. УСПАВАНКА ЗА АЛЕКСИЈУ РАЈЧИЋ, драма Ђорђа Косића - У оквиру програма 
„Хероине“ Нови Сад - Европска престоница културе
08. 06. БАЛКАНСКИ ШПИЈУН, трагикомедија Душана Ковачевића - 30. позоришни маратон, 
Сомбор
22. 06. УСПАВАНКА ЗА АЛЕКСИЈУ РАЈЧИЋ, драма Ђорђа Косића - Фестивал „Буцини дани“, 
Александровац
23. 06. КО ТО ТАМО ПЕВА, балет на музику Војислава Вокија Костића - Вршац
26. 06. КО ТО ТАМО ПЕВА, балет на музику Војислава Вокија Костића - Загреб, Хрватска

МЛАДИ ПОЗОРИШНИ ЕКСПЕРТИ

МУЗЕЈ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА
07. 06. Отварање изложбе „БОЖАНА ЈОВАНОВИЋ - СЛИКАР КОСТИМА“, аутора Иване 
Жигон и Душице Кнежевић, у 18 часова
15. 06. СЕЋАЊЕ НА ВЕЛИМИРА ЛУКИЋА, поводом 25 година од смрти и 50 година од 
ступања на дужност управника Народног позоришта у Београду, у 18 часова
30. 06. ОД ЈОХАНА ДО ЈАКОВА, концерт Соње Радојковић, клавир, са гостима,
у 17 часова, Фоаје II галерије

4. јуна 2022. од 17 до 19 часова


