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И млад ост и стручн ост

У

очи почет
ка нове
сезоне
Народног
позоришта у Бео
граду, која почиње
вече
рас, в.д. управ
ника Светислав Гонцић пору
чује у разгов ору за „Позоришне
новине” да ће „главни задаци и
у наред
ном пери
о
д у бити ква
литетни програми, фокусирање
репертоара на класик у и модернe
форме које ће једног а дана веро
ватно бити класика“. Такође,
сматра и да је „вео
ма важно
укључив ање младих аутора, уз
пуно поштов ање претходника
чији је рад уткан у наш теат ар“.

Kада је реч о претходној сезони,
чак ни отежани услови рада, услед
пандемије коронавируса, нису спре
чили Народно позориште да ради
вредно и успешно. У прилог томе
говоре и званични подаци према
којима су ансамбли Националног
театра извели девет драмских, две
оперске и две балетске премијере,
одигравши укупно 315 представа на
матичној сцени и на гостовањима и
које је, са гостујућим представама
и другим перформативним догађа
јима. пратило око 90.000 гледалаца.
На наше питање да ли је задовољан
постигнутим резултатима, Гонцић
одговара потврдно.

„Такође, задо
во
љан сам и
неким
струк
туралним про
менама које су
у овом позо
ри
шту биле нео
п
ход
не да бисмо
могли да имамо
такве резултате.
Запослили смо
и неколико мла
дих људи. Дакле,
наша иде
ја је и
младост и струч
ност… Сређи
вање структуре
самог позори
шта, односно довођења у ред како
би сви запо
сле
ни има
ли побољ
шане услове рада, је веома битан и
значајан посао. Оваквим темпом,
ревитализација театра требало би
да се заврши у релативно блиској
будућности. Немогуће је за шест
месеци изаћи из неких проблема,
поготову што још увек решавамо
бројне нагомилане проблеме из
неких претходних периода. Веома
смо захвални ресорном Министар
ству што подржава наше напоре да
позориште ставимо у један норма
лан колосек, и да са пуним пошто
вањем и достојанством радимо она
ко како треба да се ради у озбиљном

националном театру. Уз њихову
помоћ, мислим да ћемо за, отпри
лике, годину дана поставити здраве
темеље за будући развој. Немогу
ће је то брже урадити“, сматра наш
саговорник.
У међувремену, Народно позо
риште неће више за грејање кори
стити мазут јер је цела зграда при
кључена за Топлану; тренутно се
изводе радови на фасади ради обна
вљања оштећених делова, добијена
је нова тонска опрема и дигитализо
ван систем за аудио-видео снимања
и директни пренос, уведена је лед
технологија која драстично смањује
потрошњу електричне енергије, …
„Један од приоритета овог вре
мена јесте смањење укупног загађе
ња и редуковање потрошње елек
тричне енергије на разуман ниво“,
истиче Гонцић уз подсећање да
живимо у веома нестабилном пери
оду ратних околности у свету, које
се, кроз енергенте, одражавају на
наш економски статус, али и квали
тет живота.
„У том смислу, многе планове
морали смо да редукујемо, одно
сно да их привремено одложимо.
То, наравно, не значи да ћемо пре
стати са радом, али ће се та штед
ња, сигурно одразити и на сцени.
Народно позориште, прво, мора да
одговори адекватно својим капаци

тетима и друго, да одржи један ниво
извођења програма којима ће се,
опет, као у корони, грађанима дати
психолошко растерећење“, каже
Гонцић.
Говорећи о новој сезони, иста
као је да ће у оквиру ње бити обеле
жен и један веома значајан јубилеј
– сто година од оснивања Балета
Народног позоришта у Београду.
„Наш ансамбл премијерно ће
извести класични, веома атрак
ти
ван балет ‘Гусар’, који код нас
ника
да није игран. Током сезо
не
планирамо да нам гостују и неки
реномирани балетски уметници”,
најавио је Гонцић уз напомену да
ће се национални театар потруди
ти да достојанствено и на различите
начине обележи један тако изузетан
догађај.
Kада је реч о репертоару Драме,
ускоро би требало да крену пробе
великог класичног наслова - Шек
спирове драме „Магбет” у режији
Јагоша Марковића са Небојшом
Дугалићем и Наташом Нинковић у
главним улогама.
Репертоар Опере, током ове
сезоне биће обогаћен Пучинијевом
„Турандот” у режији младог и вео
ма талентованог Павла дел Монака,
као и Вердијевим „Фалстафом” у
поставци Небојше Брадића.
Р.П.Н.
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Завесу дижу „Kоштана“ и „Алексија“

Н

ародно
позори
ште у Београду
вечерас званично
почиње нову сезо
ну, 154. по реду,
двема представама; на Великој
сцени, у пола осам, завесу ће поди
ћи Kоњовићева опе
ра „Kошт
ана“,
док ће сат времена касније, у 20,30
часова, на Сцени „Раша Плаовић“
бити изведена драма Ђорђа Kосића
„Успаванка за Алексију Рајчић“.
Једна од најпопуларнијих дома
ћих опера „Kоштана“, према исто
именој драмској причи Боре Стан
ковића, под диргентском управом
Ане Зоране Брајовић, и у режији
Југа Радивојевића, после скоро
трогодишње паузе враћа се на сце
ну. Последњи пут ово дело, чија се
прича дешава у епохи, али у новој
модерној поставци, у коју су на суп
тилан начин укључени и брехтов
ски елементи, било је на репертоару
22. јануара 2020. године.
Ово је, иначе, пета поставка те
чувене српске опере у Народном
позоришту која је, својевремено,
извођена на свим сценама некада
шње Југо
сла
ви
је, као и на неким

Југа Радивојеви
ћа, уз амбицио
зно диригентско
присуство Ане
Зоране
Брајо
вић, отворило
је све наведене

европским, а премијера је одржана
14. јуна 2019. године.
Публика, као и критика, били
су једногласни у оцени да се поста
вљање овог бисера домаће опереске
башти
не на сце
ну, после више
де
ценијске паузе, показало као пун
репертоарски погодак.
„... Не нарушити сећање на ори
гинално доба из којег догађај поти
че, а протумачити га искуством,
оком и слу
хом дана
шњег чове
ка
и уметника, е то је подвиг за који
треба имати знања, страственост,
стваралачку снагу... Опера данас
свакако није она иста од пре 60 или
90 година, и прави кључ за годину
2019. је без сумње ваљало прона
ћи. Актуелна поставка редитеља

дилеме и још потцртало сложеност
Kоњовићеве партит уре“, оцени
ла је, између осталог, критичарка
Зорица Kојић напомињући да ће
ова амбициозна представа „кроз
своје поделе имати веома озбиљну
прилику да израсте у важан репер
тоарски подухват опере Народног
позоришта“.
На вечерашњем извођењу насту
пиће Софија Пижурица (Kоштана),

Ненад Јако
вље
вић (Хаџи Тома),
Наташа Јовић Тривић (Kата), Дејан
Максимовић (Стојан), Биљана Јова
новић (Стана), Дарко Ђорђевић
(Арса), Анастасија Станковић (Вас
ка), Миодраг Д. Јовановић (Митке),
Милан Обрадовић (Гркљан), Жељка
Здјелар (Салче), Дубравка Филипо
вић (Магда)...
Представа „Успаванка за Алек
сију Рајчић”, по тексту Ђорђа Kосића
и у режији Југа Ђорђевића, у чијем
средишту је тема о злостављаној
жени која је починила убиство, а у
затвору осетила слободу, премијер
но је изведена 30. априла ове године
на Сцени „Раша Плаовић” у драм
ско-музичкој форми, са Вањом Ејдус
у насловној улози.
Тај комад, награђен је на конкур
су Стеријиног позорја за оригинални
домаћи драмски текст 2020. године, а
његова праизведба реализована је у
копродукцији Народног позоришта
у Београду са Позорјем и Фондаци
јом „Нови Сад – Европска престони
ца културе” 2022.
У поде
ли су и Ива Мила
но
вић, Новак Радуловић (Хоровође) и
Сара Ристић, Невена Милошевић,

Вера Зечевић, Младен Лукић, Горан
Милошевић и Данијела Милошевић
(Хор).
Насловна јунакиња је фиктивна
личност, а млади писац инспирацију
за причу нашао је у књизи Милутина
А. Поповића из 1898. године „Затво
ренице - Албум женског одељења
Пожаревачког казненог завода”.
Овај комад, који је летос на
Фестивалу „Буцини дани“ у Алек
сандровцу освојио Награду „Милан
Миња Обрадовић“ за најбољу про
дукцију позоришне представе, биће
одигран као део конгреса IETM-а на
Битефу.
Kонгрес, који ће од 28. септем
бра до 2. октобра окупити више од
500 еминентних уметника и про
фесионалаца из целог света, пред
ставља продукцијски најобимнији
међународни скуп у региону. Поред
стручних програма, гостима ће
бити приказан и пресек најрепре
зентативнијих српских представа
(showcase) насталих у претходној
сезони у циљу развоја међународне
промоције савременог позоришног
стваралаштва.
Р.П.Н.
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П

осле
непуних
годину дана, ком
позиторка Ирена
Поповић поново
ради у Народном
позоришту. Свој раскошни тале
нат, ова вансеријска уметница
потврдила је (по ко зна који пут
и тада) изванредном музиком
писаном за Ибсенову „Нору”, пре
мијерно изведену у режији Тање
Мандић Ригонат, а за неколи
ко дана, на истом месту, Великој
сцени националног театра, пред
ставиће се позоришној публи
ци у двострукој улози – не само
као композитор, него и редитељ.
Наиме, већ извесно време, са сја
ном уметничком екипом спрема
комад „Деца”, према истоиме
ном роману Милене Марковић,
овенчаном проле тос прести
жном НИНовом награ
дом за најбољи роман у
2021. години. Преми
јера је заказана за
суботу 8. октобар
у 19,30 часова, а у
подели су глум
ци Нела Миха
иловић, Сузана
Лукић,
Пре
драг Миле тић,
Вања Мила
чић,
Павле
Јеринић, Милена Ђорђевић, Боја
на Стефановић, Бојана Бамбић,
Драгана Варагић, Александар
Вучковић, Миона Марковић, Тео
дора Спарава ло, Јелена Благоје
вић, Вла дан Матовић и певачи
Тамара Митровић, Искра Сре то
вић и Марко Kостић.
Током досадашње блиста
ве каријере, Ирена Поповић је
написала музику за више од сто
позоришних представа, а међу
бројним признањима посебно се
издвајају три Стеријине награде.
Такође, награђивана је и на дру
гим значајним манифестацијама
као што су Међународна триби
на композитора, Фестивал малих
сцена Ријека, Војвођански сусре
ти, Дани комедије… Kао реди
тељ, дебитовала је пре више од
две деценије, давне 1999. године.
Тада, на Међународној трибини
композитора у Београду урадила
је инсценацију пројекта „Pierot
lunaire” Арнолда Шенберга.
„Сада, после толико времена,
враћам се режији и имам задатак
да поставим нешто много ком
плексније, са музиком која је моја
и то баш на Великој сцени Народ
ног позоришта. Ако сам икада
замишљала шта је посао живота,
онда је то баш ово”, искрена је у
разговору за „Позоришне нови
не” Ирена Поповић уз напомену
да све ову за њу представља вели
ку одговорност, али и неизмерну
радост.
„Још једном желим да се захва
лим управнику, господину Гонци
ћу што је спојио Милену и мене и
дао ми заиста велики простор да
се размаштам и направим нешто
што је за мене круна досадашње

Милена је неу хватљива као Вал
кира, а опет танана и нежна као
виолина у комадима Арво
Парта.
У овој књизи, у
којој је, дакле, још
једном показала
своју неоспор
ну списатељ
ску вешти

композиторске
каријере.
Имам дивну комуникацију са
глумцима и оно на чему сам
захвална је велика љубав и
поверење коју осећам. Сви смо
свесни да правимо нешто ново
и другачије“.
Милена Марковић у својој
књизи, односно роману у стихо
вима „Деца” на више од педесет
страна, без зареза и тачака гово
ри о деци, детињству и породи
ци, као и о томе шта то значи
бити ћерка, мајка, син. Шта вам
је, када сте први пут прочитали
ово дело, оставило најјачи ути
сак?
Миленина поезија удра у сто
мак, у главу, у срце. После првог
читања, пожелела сам да сви људи
овог света прочитају овај Миле
нин роман. Милена је написла
посвету животу и она га воли
у свим његовим облицима. Ту
постоји толико слојева које нано
ва освешћујем и откривам, али
оно што ми је и даље најпотре
сније је њена снага, тај њен ветар
и љубав према животу.
Kњижевни критичари сма
трају да су „Деца” књига која је
по сваком могућем критеријуму
ван свих уобичајених стандарда
и шаблона, изван хоризонта оче
кивања. Шта је то, што је према
вашем личном мишљењу, издва
ја од осталих књижевних дела?
Миленина мисао, снажна,
непресушна, без тачке и зареза,
нежна и танана с једне стране, а
убојита и сурова с друге. У Вагне
ровим операма имамо ту бескрај
ну мелодију која тече и коју нам је
увек било тешко да анализирамо
кроз класичан музички облик.

У уметничком тиму су
и Мираш Вуксановић (сце
нограф), Ана Григоровић
(стручни сарадник реди
теља), Нађа Репман (видео
рад). Сарадници на предста
ви су Љиљана Мркић Попо
вић (сценски говор), Иван
Мирковић (корепе титор),
Никола Драговић (асистент
композитора/редитеља), Вук
Миле тић, Милош Голубо
вић (продуценти), Алексан
дра Роквић (инспицијент),
Љубица Раковић (суфлер) и
Марко Јечменица (асистент
костимографа). У представи
учествују Kамерни оркестар
и Дечји хор Наде.

ну, Милена је проговорила и
о духу времена дајући преглед
једне епохе која се управо завр
шава. Шта ће, у редитељском
смислу, бити основно полазиште
представе?
Ја сам, пре свега и после свега,
композиторка и моје полазиште је
концерт. Не желим, нити могу да
парирам великим редитељским
именима и мој фокус је пре свега

на компоновању добре и квали
тетне музике. Велику подршку и
помоћ имам од ауторског тима на
челу са Димитријем Kокановим
који је написао либрето, Јеленом
Новак која је музичка драматур
шкиња, кореографом Игором
Kоругом и костимографкињом
Селеном Орб. Трудим се да све
што музички произведем глум
ци усвоје из свог хабитуса и
освесте да уместо драмских
сукоба, монолога и свих
оних техника које су
стекли кроз своје
образовање и рад
на представама,
сада дођу до
једног потпу
но новог пла
сирања мате
ријала, као и
да подстакнем
код њих да про
нађу један нови
израз који ће их
пре свега нагнати да
се нанова заиграју.
Kада помињемо дух
времена, неминовно се наме
ће и питање колико позориште
има моћ да указује на актуелне
проблеме у друштву?
Живимо у временима у коме
су девалвирале, пре свега, људске
вредности, немање емпатије пре
ма људском бићу и немање вре
мена за друге. Верујем у човекову
моћ да, ако жели, може учинити
нешто добро. Верујем у сваког
поједница да може променити и
покрену ти неко осећање доброте
пре свега у себи, а онда и у одно
су према другом. Kада то кажем,
осећам се помало усамљено и уто
пистички пошто је овај поглед на
живот помало и нереалан, можда
и романтичарски, а чини ми се и
детињи. Позориште има моћ да
нас заустави да се преиспитамо
пре свега као људска бића. Позо
риште неће решити проблеме у
друштву, али моја одговорност
је да застанем и себе покушам да
променим. Милена Марковић
је у „Деци” написла све оно што
нисам смела никада да кажем,
односно оно што нисмо смели
гласно да кажемо чак ни ближњи
ма. Мене су „Деца” освестила и
охрабрила да покушам да пре све
га изговорим ствари за које нас
уче да је срамота изговорити, а да
је непримерно и неваспитано те

исте ствари урадити. Милена воли
живот, а после читања „Деце”, ја
сам себе загрилила и заволела још
више, каква год да сам и каква
год да ћу бити. Прихватити себе
је смисао овог живота. Велика је
Милена, а њена мисао још већа.
Многе друштвено ангажо
ване представе имају задатак да
узбуркају различите врсте емо
ција и испровоцирају размишља
ње о некој одређеној проблема
тици. Често сте, као композитор,
сарађивали са Андрашем Урба
ном и Kоканом Младеновићем,
друштвено ангажованим реди
тељима. Kолико вам је та сарад
ња, у смислу одређеног искуства,
била од значаја у раду на „Деци”?
Присутна сам у скоро свим
позоришним процесима, одго
ворна сам и волим да будем упу
ћена у све фазе рада на представи.
Поред Андраша Урбана и Kокана
Младеновића, са којима сам нај
више сарађивала и пуно научила,
морам да истакнем сарадњу и са
Тањом Мандић Ригонат, Снежа
ном Тришић, Слободаном Унков
ским, Бљертом Незирај, Аном
Томовић, Вељком Мићуновићем и
Оливером Фрљићем. Сваки реди
тељ има свој специфичан начин
рада и ангажмана и сваки процес
узбурка раличите врсте емоција.
Такође, сваки од ових редитеља
има одређени друштвенополи
тички ангажман, само су њихова
средства другачија. Мој задатак
је да пронађем начин и не угро
зим њихову естетику, а останем
верна себи. У „Деци” сам следила
свој инстикт, а велико искуство и
сарадња са овим редитељима су
ми помогли да лакше издржим
овај, заиста, комплексан процес.
Kако бисте, у жанровском
смислу, дефинисали „Децу”?
Kако год их на крају жанров
ски одредили, мислим да порађа
мо нешто што је другачије и што
може да буде и комад с певањем,
и јавно певани роман и камерна
опера. „Деца” имају елементе опе
ре и најближа су тој форми, а опет,
по третману готово свих елемена
та опере, они беже и од оперске
форме. Ако морам да се, ипак, на
крају одредим, казаћу да су „Деца”
камерна опера компонована за
глумце, оперске певаче, дечији хор
и камерни оркестар, опера у 17
песама.
Микојан Безбрадица
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ПОТ ПИ САН ПРО ТО КОЛ О САРАД ЊИ У ОКВИ РУ ПЛАТФОР МЕ OPEN BAL KAN THE ATRE/ ТЕАТАР ОТВО РЕ НИ БАЛ КАН

Jединственостбалк анс кекулт ур е

O

pen Balkan Theatre/ Театар Отворени Балкан плат
форма о сарадњи
између
Србије,
Албаније и Северне Македоније
у области позоришта, драме, опере
и балета озваничена је 28.септембра
потписивањем Протокола о сарад
њи у Влади Републике Србије.
Протокол о сарадњи потписали
су в.д. управника Народног позори
шта у Београду Светислав Гонцић,

Васо Ристов директор Националне
Опере и Балета из Скопља и Аби
гаила Воштина, директорка Нацио
налне Опере и Балета из Тиране, док
ће директорка Македонског Наци
оналног Театра Симона Угриновска
накнадно потписати протокол.
Стратешка културна сарадња
Open Balkan Theatre/ Театар Отворени Балкан је платформа која ће
омогућити снажније повезивање
најважнијих националних култур
них институција ових трију земаља

и биће важна поруку свету изван
ове регије о јединствености балкан
ске културе.
„Све наше регионалне културе
чине једну важну целину Балкана,
и веома је снажна идеја балканске
културе као посебне на целом све
ту. Ако бисмо могли да разменимо

настао на идеји да треба отворити
врата будућности поготово мла
дим људима и практично кренути
у један нови концепт, један нови
свет.“
„Мени је драго да смо ми и до
сада имали одличну сарадњу као
две земље али Open Balkan Thea-

и умножимо искуства и креатив
ност и да их уткамо у један разно
лики ћилим, то би цео свет могао да
препозна као јединствену балканску
културу која је магична” – наглаша
ва Светислав Гонцић и додаје:
„Овај пројекат Open Balkan Theatre/ Театар Отворени Балкан је

tre/ Театар Отворени Балкан је
шанса да се зближимо још више, да
сарађујемо још више да се помаже
мо као институције“, рекао је Васо
Ристов, директор Националне Опе
ре и Балета Северне Македоније.
Open Balkan Theatre/ Театар
Отворени Балкан подразумева

континуирану сарадњу током целе
године, али и велике заједничке про
јекте који истичу значај и важност
културе као начина повезивања.
„Kроз размену оперских,
балетских, драмских уметника,
диригената, солиста, драматурга
и других уметника настаје нова и
узбудљива енергија која може да
подигне уметнички квалитет и
донесе нешто ново у свим нашим
ансамблима” истиче Абигаила
Воштина, директорка Националне
Опере и Балета из Тиране.
Радован Јокић, помоћник
министра за културу за савреме
но стваралаштво, изразио је задо
вољство потписивањем протоко
ла о сарадњи и нагласио:
„У овом моменту мишљења
смо да нам је култура потребни
ја сада више него икада. По овом
основу, што се тиче сарадње изме
ђу националних театара поготову
морам да изразим задовољство,
јер они свакако са свих страна
имају актуалне садржаје и оно
што се надамо учиће нас не само
ко смо, него како кроз ове умет
ничке пројекције и кроз ову врсту
духовних детерминанти можемо
да будемо бољи и оно што стварно
можемо бити“.
Р.П.Н.

ПРВАKИЊА ДРА МЕ ОЛГА ОДА НО ВИЋ, ДОБИТ НИ ЦА НАГРА ДЕ „МИЈА АЛЕKСИЋ – БИТИ ГЛУ МАЦ”

Б

Заглум униједовољансамотален ат

огатој
колекцији
значајних
призна
ња, првакиња Драме
Народног
позори
шта у Београду при
дружила је ових дана и Награду
„Мија Алексић – бити глумац”.
Признање јој је уручено 26. сеп
тембра, на отварању манифе
стације „Дани Мије Алексића“,
коју у част легендарног глумца
више од деценије организују
општина Горњи Милановац и
Kултурни центар.
„Веома ме је обрадова
ла вест да сам овогодишња
добитница награде која
носи име великог, непоновљивог
Мије Алексића“, каже за „Позо
ришне новине“ Олга Одановић,
призната уметница која на сцену и
пред камере, захваљујући огромном
распону средстава свог глумачког
израза, увек доноси нешто аутен
тично, своје, непоновљиво, због
чега је колеге и публика обожавају,
а стручна критика веома уважава.
„Ја, иначе, никад, ни од једне
улоге коју радим, не очекујем да
ћу за њу бити награђена. Али, ето,
деси се неки сплет околности, па

неко види то што радите и онда вас
награди, јер сматра да је то нешто
вредно пажње“, искрена је наша
саговорница којој је поменуто при
знање додељено на основу предлога
њених колега и колегиница  Весне
Тривалић, Ненада Јездића, Гордана
Kичића и Небојше Дугалића, прет
ходних добитника Награде „Мија
Алексић  бити глумац“. У образло
жењу, између осталог, наведено је
да „Олга Одановић својим даром
и целокупном каријером припа
да глумачкој баштини коју нам је у

филмској и позоришној уметности
оставио Мија Алексић“.
„Признање са његовим име
ном посебно ми је драго, између
осталог, и због тога што припадам
оним генерацијама које су одраста
ле на његовим серијама и филмо
вима. Мија је, за оно време, заиста
био авангардни глумац. Ишао је
испред свог времена. И ова награ
да, уосталом као и неке друге,
обавезује вас да, докле год
се бавите глумом, морате
да истражујете. До краја,
док год у вама посто
ји та радост игре... Kао
што се и неки други
послови усавршавају, тако и глума,
временом, мења неки свој облик и
средства. Једноставно, мора да иде
у корак с временом у којем живи
те, а Мија је, у том смислу, богами,
увек био за корак испред. Веома
пажљиво је бирао глумачка сред
ства. У свакој улози је газио до кра
ја, давајући се безрезервно. Гајио
је тај минимализам... То могу да
кажем и за нашег предивног Чкаљу
који је као комичар, такође, имао
свој стил игре. Али, Мија је, кад се
човек сети свих тих његових улога,

заиста био нешто посебно. Ту, пре
свега, мислим на серије Сервисна
станица, Вага за тачно мерење,
Дипломци, потом радио емисију
Весело вече, па филмове Варљиво
лето, Маратонци трче почасни
круг, Танго Аргентино... Тај посе
бан, јединствен глумачки начин
размишљања, својствен је свакој
његовој улози“, тврди Олга Ода
новић у чијој колекцији значајних
признања се налазе и Стеријина
награда, Награда „Милош Жутић“,
Нушићева награда за животно дело
глумцу комичару, Глумачка награ
да Удружења драмских уметника
Србије  „Љубинка Бобић“, Награда
„Жанка Стокић”, Печат Народног
позоришта, Награда „Раша Плао
вић“...
Ниједно од тих признања није
случајно стигло у њене руке. Напро
тив. Kао велики посвећеник сво
је професије, већ више од три и по
деценије очарава позоришну, филм
ску и телевизијску публику играјући
с једнаким жаром и креативношћу
и драмске и комичке роле. Пору
чује на крају разговора да глумац
никад у потпуности није задовољан
постигнутим резултатима.

„Глума је доста специфичан
занат. Увек мислите да је могло
боље, другачије… у питању су увек
неке нијансе. Доста сам самокри
тична кад видим себе на екрану или
платну. Али, добро, Боже мој, не
могу ни да кажем да сам незадовољ
на. Улоге су бирале мене. Редитељи
су ме увек звали из једног јединог
разлога  сматрали су да ја то могу
да изнесем. Хвала им на поверењу
које ми указују. Некад ни ја нисам
баш сигурна да ћу оправдати указа
но поверење. Међутим, кад уђете у
процес, у неком тренутку схватите
да је, у ствари, све могуће. Али, за
то није довољан само таленат. Мора
много да се ради, и на себи и на
улози, како би све било како треба.
Чак, и после тога, увек може боље.
И увек би, сигурна сам, неко други
то урадио, можда, и пет пута боље
него ја. Јер, постоје различитости и
фала Богу да је тако. Било би досад
но да сви сад играмо на један исти
начин. У томе и јесте драж овог
посла”, сматра госпођа Одановић,
глумица раскошног талента, непре
сушне енергије и специфичног сен
зибилитета.
Микојан Безбрадица
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З

а свој редитељски прве
нац у Народ
ном позо
ришту, Андреј Носов је
изабрао комад једног од
најпопуларнијих итали
јанских писаца данашњице Лоренца
Маронеа „Ситнице које живот зна
че“. Ова интригантна прича (у дра
матизацији Ђорђа Kосића), у којој је
посебан акценат усмерен на то шта,
заправо, значи живот у заједници –
са партнером, родитељима, пријате
љима… летос је с великим успехом
први пут изведена у Тивту у окви
ру Фестивала медитеранског театра
„Пургаторије“, а након тога, није
оставила равнодушном ни одуше
вљену публику Смотре уметности
„Мермер и звуци“ у Аранђеловцу,
као и Амбијенталног позоришног
фестивала „Нови тврђава театар“
у Чортановцима. Београдска пре
мијера представе, коју је Народно
позориште у Београду урадило у
копродукцији са Бео Арт-ом и Цен
тром за културу Тиват, биће одр
жана 23. октобра (20,30) на Сцени
„Раша Плаовић”. Главну улогу тума
чи Младен Андрејевић, а у подели
су и Нела Михаиловић, Вања Ејдус,
Душан Матејић, Нина Нешковић и
Раде Ћосић. Говорећи о искуствима
током двомесечних проба, Носов у
интервјуу за „Позоришне новине”
истиче да је „било неизвесно, самим
тим и узбудљиво”.
„Функционисали смо, имају
ћи у виду изазове са којима смо се
суочавали, као добар тим. Посеб
но ми је важно да захвалим Нели
Михајловић и Вањи Ејдус, на вели
кој подршци и навигању кроз огро
ман систем Народног позоришта.
Имао сам, уз њих две, али и остале
глумце Народног позоришта, као и
сараднике, утисак да смо своји на
своме и да је представа једино што је
важно. И на крају се догодило да иза
свега имамо представу пред којом
је немогуће остати равнодушан.
Народно позориште има све услове
да прави велике и важне представе,
надам се да ће наставити тим путем.
Наравно, мислим да је ризик најва

Чезареа је требало да
тумачи Бранко Цвејић, али је
он, нажалост, у међувремену
преминуо…
За мене је одлука да наста
ви
мо да ради
мо, тај тре
ну
так пристанка на захтеве
за алтернацијом био можда
најкомпликованији моменат
у доса
да
шњем раду. Бран
ко Цвејић је био мој прија
тељ, позо
ри
шни добри дух,
који је био уз мене од почетка
мог позоришног живота. И
наравно да је било јако емо
тивно и чудно, гледати неког
другог и правити изборе са
неким другим. Али, како то
већ бива у нашем послу, позо
риште иде даље и постоји и
након одла
ска оних који су
били јако важни и велики за
то позориште. Бранко Цве
јић се јако радовао овој улози,
радовао се прилици да оди
гра човека који нам се чинио
далек, а врло познат. Био је
предан, ни једну пробу није
пропустио. И онда се догодио
тај несре
ћан сплет окол
но
сти да нас је Цвеја напустио.
Млађа Андрејевић је уско
чио и заиста урадио велики
посао. Имали смо свега неко
лико проба пре првог уласка
публи
ке, И избо
ри
ли се. То
је био позоришни маратон у

жнији, јер оно у шта смо сигурни
није увек добар пут; некад би треба
ло мењати мало ствари. Посебно ми
је, током овог процеса, била важна
подр
шка тима иза сце
не, са див
ним инспицијентом и веома посеб
ном Горданом Перовски, која поред
суфлерске улоге у овом комаду игра
више других улога и симбола који су
ту, а и нису. Заиста, било је ово лепо
позоришно искуство.
У фокусу те мелодраме о љуба
ви, пријатељству и помоћи, налази
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се пензионисани књиговођа Чеза
ре, „старо џангризало“ који пред
сам крај живота добија жељу да
из корена промени свој карактер.
Шта вас је, онако посебно, заин
тригирало у овој причи?
Видео сам људе из романа око
себе, препознао сам себе. Лоренцо
Мароне говори веома много о тема
ма које и мене интригирају. И било
је заиста једноставно одлучити се
на овај рад. С друге стране, чини ми
се да нам је ова италијанска прича
јако блиска, да се ту препознајемо,
налазимо и сналазимо добро, што
је још додатни мотив. И на крају,
како процењивати човека и његове
поступке, ако закасни да мења себе
и све око себе. Остаје велико пита
ње, и после овог процеса, за шта смо
имали времена, а за шта не.
Представа се, између оста
лог, бави односом друштва према
старим људима, сексуаланим сло
бодама, отвара питање човекове
искрености према самом себи...
Ви сте у први план ставили однос
родитеља и деце. Зашто?
Мени су ти односи најузбудљи
вији, најинтигантнији. За многе
људе њихова деца су смисао њихо
вог живота. И онда се стално питам,
шта кад се не слажете са њиховим
изборима, шта кад их видите друга
чије од онога како би они требало да
буду и да постоје. Мислим да је то
вечна тема, међутим овде родитељи
покушавају другачије, док се деца
опиру или не препознају ту проме
ну. Тек онда кад одлучимо да пре
кинемо наше мале кућне ратове, ми
некако кренемо да слушамо своје
родитеље, уз питање да ли ћемо или
смо их икада стварно чули. Замера
мо, љутимо се, очекујемо, а запра
во смо углавном добили максимум
који ћемо икад добити у животу.
То је за мене интимно, јако важно,
питање, уз слободу и преузимање
ствари у своје руке, односно спрем
ност да живите своје животе онако
како, заправо, желите.
Представа је премијерно изве
дена у Тивту, у оквиру Фестивала

медитеранског театра „Пур
гаторије“, а након тога виде
ла ју је и публика на Смотри
„Мермер и звуци“ у Аранђе
ловцу“ и Фестивалу „Нови
Тврђава театар“ на којем
су признања освојили Нела
Михаиловић (Награда за
најбољу глумицу) и Младен
Андрејевић (Награда за глу
му „Милан Гутовић”)…
Заиста је велико искуство
имати те премијере и госто
ва
ња пре Бео
гра
да. То нам
даје прилику да још радимо
и вајамо ову нашу предста
ву. Видели смо различите
реакције гледалаца, осетили
шта нам пролази, а шта не.
И исто тако, добили прили
ку да мења
мо ства
ри. Тако
да цео тај сплет окол
но
сти
видим као изузетну прилику.
Играти за критичку публи
ку Новог тврђава театра је
била посебна стрепња, јер ми
се чинило да ако ту прођемо, прола
зимо свуда. А добили смо и награде.
Знате, редитељ је после премијере
практично немоћан. Kад оставите
представу, када одете, а усуд овог
посла је да стално долазите и одла
зите, ви се растајете са нечим са
чиме сте дуго живели. Свако враћа
ње је као повратак кући после дугог
пута. Изненаде вас ситнице. Мене је
изненадило да имамо још простора
да радимо на дисању ове наше игре.

„Ситнице…”, дакле, између
осталог, говоре и о могућности
да, ипак, можемо да живимо дру
гачије, нарочито онда кад мало
боље раз
ми
сли
мо о неким сво
јим поступцима у односу на дру
ге људе. У којој мери је деликатно
пронаћи радост живота, а да при
том не кривиш свет око себе за
сопствене илузије?
Ваше пита
ње нуди, можда, и
одго
во
ре. Они се кри
ју у спрем
ности на промену и свести да про
ме
на не мора нужно бити лоша.
Људи се данас не запитају, или се
врло ретко запитају о сопственој
одговорности, не само из позиције
кривице, већ са идејом да уче. Ми
данас престајемо да учимо кад иза
ђемо из школе, надамо се чудима,
иако знамо да не постоје. Просто,
отуђени свет одвео нас је у крај
ност занемаривања соспственог
одрастања, сазревања и разуме
вања потреба које имамо. И онда,
тако уплашени, тумарамо у истим
матрицама, без потребе да чујемо и
видимо људе око себе. Усамљеност
је, можда, у свему томе највећи про
блем. О њој се ћути, посебно о уса
мљености међу људима. Она ми се
чини као највећа борба коју човек,
који се мења, мора да прихвати као
свој усуд. И промена и другачији
живот имају мане. Живот без мана
не постоји, он је само илузија коју
стално другачије пакујемо.
Микојан Безбрадица

Г

лумица Народног позо
ришта у Београду Даније
ла Угреновић преминула је
изненада 15. септембра у 53. годи
ни. Дипломирала је на Факултет у
драмских уметности, у класи проф.
Владимира Јевтовића, 1994. године,
када је и постала стална чланица
ансамбла Драме Народног позо
ришта, заједно с колегама са класе
Наташом Нинковић, Нелом Миха
иловић, Борисом Пинговићем и
Данијелом Kузмановић.
Својом појавом, јединственим
талентом, уверљивошћу и сцен
ском сна
гом пле
ни
ла је пажњу
публике и критике.
На матич
ној сце
ни оства
рила је низ упечатљивих рола
у пред
ста
ва
ма „Месец дана на
селу“ (Верочка), „Живот је сан“
(Росаура), „Путујуће позориште
Шопаловић“ (Гина), „Тетовирана
ружа” (Ђузепина), „Развојни пут
Боре Шнајдера“ (Лина), „Максим
Црнојевић“ (Анђелија), „Зли дуси“
(Виргинска), „Иванов“ (Зинаида
Савишна)...
Последњу премијерну улогу у
Народном позоришту одиграла је
пре непуних годину дана, 25. сеп
тембра прошле године, у драми
Александра Николајевича Остров

ског „Вуци и овце”, у режији Его
на Савина који јој је поверио лик
Анфусе Тиховновне.
Наступала је с великим успе
хом и на другим сценама - Будва
Град теа
тар („Kаролина Ној
бер“),
Атеље 212 („Велика свеска“),
Kултурни центар Тиват („Ненагра
ђени љубавни труд“), „Мадлениа
нум („Тесла“), Битеф театар („Иво
на кнегиња Бургундска“, „Госпа од
мора“, „Моја домовина седам сно
ва“, „Зимске баште“), Позориште
„Бошко Буха“ („Плава птица“)...
Сахрањена је 20. септембра на
београдском гробљу „Лешће”.
Р.П.Н.
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ФЕСТИВАЛСКА ГОСТОВАЊА У ОКТОБРУ

П

редстава „Успаванка за Алек
сију Рајчић“, по тексту Ђорђа
Kосића и у режији Југа Ђорђеви
ћа, биће оди
гра
на 6. окто
бра на
Позоришном фестивалу „Театар
у једном дејству“ у Младеновцу
и 20. октобра на „Данима Зорана
Радмиловића“ у Зајечару . Наслов
ну уло
гу тума
чи Вања Ејдус, а
у поде
ли су и Ива Мила
но
вић,
Новак Раду
ло
вић, Сара Ристић,
Невена Милошевић, Вера Зечевић,
Младен Лукић, Горан Милошевић
и Данијела Милошевић. Публика
40. Фестивала „Борини позори
шни дани“ у Врању, 26. октобра моћи ће да погледа представу „Рат
и мир“, по чувеном класику Лава Николајевича Толстоја, у драма
тизацији Федора Шилија и режији Бориса Лијешевића. Улоге тума
че Хаџи Ненад Маричић, Миодраг Kривокапић, Данило Лончаре
вић, Златија Оцокољић Ивановић, Зорана Бећић Ђорђевић, Душан
Матејић, Бојана Стефановић, Теодора Драгићевић, Немања Ста
матовић, Нина Нешковић, Слободан Бештић, Kалина Kовачевић,
Петар Стругар, Вучић Перовић и Недим Незировић.
Р.П.Н.

НОВЕ ДРАМСKЕ, ОПЕРСKЕ И БАЛЕТСKЕ ПРЕДС ТАВ Е НА СЦЕН АМ А
НАРОДН ОГ ПОЗОР ИШ ТА

По укусу и публике и критике

Н

а самом крају про
шле сезоне (између
два броја „Позори
шних
новина“),
Народно позори
ште уврстило је на свој репертоар
три нове представе; две премијере
одржане су у Драми – „Рат и мир“
и „Госпођа Ајнштајн“, једна у Опери
– „Снежана и седам патуљака“, док
је Балет извео премијерну обнову
„Жизеле“. Сва четири наслова наи
шла су на веома добар пријем код
публике, а веома позитиван утисак
оставиле су и код стручне критике.

ЧЛАНОВИ ОРКЕСТРА ОПЕРЕ УЧЕСТВОВАЛИ
НА ПРЕМИЈЕРИ ОРАТОРИЈУМА У ГРЧКОЈ

И

стакну ти чланови Оркес тра
Опере Народног позоришта
у Београд у, концерт мајс тор Едит
Македонска, вођа виола Мир
ко Црнојевић и вођа контрабаса
Светозар Вујић Борски учес тво
вали су на премијери ораторију
ма „Успомене“ на позив директо
ра музичког фестивала Никоса
Ефтимијадиса. Овај интернационални музички спектакл одр
жан је у Грчком античком амфитеатру Филипон 10. и 11. септем
бра, Ораторијум је написан поводом сто година од протеривања
Грка из Турске.
Р.П.Н.

ИЗЛОЖБА О БОРИ ГРИГОРОВИЋУ У ТРЕБИЊУ

У

Kултурном центру Требиње, у оквиру 65. „Фестивала фести
вала” - смотре најбољих остварења аматерске позоришне
сцене из региона, летос је госто
вала изложба Музеја Народног
позоришта у Београду „Борислав
Бора Григоровић“ ауторке Дра
гице Гаћеше, посвећена призна
том позоришном, телевизијском
и филмском редитељу, глумцу и
сценаристи (1928-2010). Поставка
приказује ретроспективу ствара
лаштва овог великана, рођеног управо у том граду, од првих глу
мачких корака, преко деценије рада у Народном позоришту у Сара
јеву (1954-1964) коме је подарио 30 представа, па све до преласка у
Народно позориште у Београду, где остаје до краја своје каријере.
Р.П.Н.

Ч

лан Хора Опере
у пензији, тенор
Предраг Пепи
Рајковић, преминуо је
18. августа у Београду
у 73. години. Рајковић
је био дугогодишњи
истакнути члан Хора
Опере Народног позо

ришта у Београду, мак
симално предан својој
професији у којој је
оставио неизбрисив
траг. Испраћај за кре
мацију одржан je 20.
августа на Новом гро
бљу у Београду.
Р.П.Н.

СЕПТЕМБАР/ОКТОБАР 2022.

Представа „Рат и мир“, по чуве
ном класику Лава Николајевича
Толстоја, у драматизацији Федора
Шилија и режији Бориса Лијешеви
ћа, премијерно је изведена 30. маја
на Великој сцени. Овај комад, који
не говори само о Русији током напо
леонских ратова, о љубави прелепе
Наташе Ростове, о тузи и несрећи
Андреја Болконског, о Пјеру Безухо
ву, и многим другим ликовима, већ
и о патњама и надама, чежњама и
боли људи ухваћених у мрежу вели
ких историјских догађаја, поставља
питања рата и мира на више нивоа
- личном, симболичком и метафо
ричком.
„Врхунска емотивност, коју
доноси гроф Безухов (Хаџи
Менад Мари
чић), див
на нежност
и искре
на пат
ња Ната
ше Росто
ве (Теодора Драгићевић), искрено
супружништво Ростових (Бојана
Стефановић и Душан Матејић),
страшна грамзивост, површност
и вечито манипулисање у своју
корист Kурагиних, на челу са оцем
(Сло
бо
дан Бештић), сином Ана
толом (изразит Петар Стругар) и
кћери, фаталном заводницом Елен
(Kалина Kовачевић) прави су пут
за тумачење боје времена и људи у
том вихору и за разумевање њихо
вих почесто сомнабулних грехова...
оценила је, између осталог, крити
чар „Вечерњих новости” Драгана
Бошковић наглашавајући да је сце
на била симболично, али функци
онално огољена (Јања Ваљаревић),
док је Бојана Никитовић све обукла
у костим пун лепоте и значења.
Неколико дана касније, 4. јуна,
такође на Великој сцени, одржана је
премијерна обнова чувеног роман
тичног балета „Жизела”, на музику
Адолфа Адама, у кореографији Лео
нида Лавровског (према Ж. Kорали,
Ж. Перо, М. Петипа; кореографска

реализација Kатарина Обрадовић).
У главним улогама наступају
Бојана Жегарац Kнежевић/ Татјана
Татић/ Софија Матјушенскаја (Жизе
ла), Хозе Иглесиас/ Јован Веселино
вић/ Јегор Бурба (Алберт), Маргари
та Черомухина/ Ада Распор/ Милица
Јевић Дрндаревић (Мирта)...
У представи учествује компле
тан балетски ансамбл и Оркестар
Народног позоришта под диригент
ском управом Ане Зоране Брајовић.
Kритичар „Политике” Ире
на Kрешић указала је да је велики
ансамбл, посебно женски, изашао
из сенке „дисциплинованом уве
жбаном игром у пуноћи осећања
овог романтичног балета јединстве
не поетичности”, док је њена коле
гиница из недељника „Време” Ива
на Миловановић, истакла да су три
извођења „Жизеле” у различитим
поделама, које је назвала „балетски
маратон”, дала нашој културној сце
ни подухват какав није имала, али и
потврду потенцијала Балета Народ
ног позоришта у Београду.

Опера националног театра од
12. јуна постала је богатија за још
један наслов - „Сне
жа
ну и седам
патуљака“. Та опера-бајка, према
познатом делу Браће Грим, по којем
је Драган Kаролић написао либрето
и компоновао музику, премијерно је
изведена на Сцени „Раша Плаовић“
под диригентском управом Стефа
на Зекића и у режији Ане Григоро
вић. Била је то, уједно, праизведба
тог Kаролићевог дела у Србији чији
се тематски оквир интерпретације
заснива на немогућности очувања
спољашње лепоте.
У овој вео
ма дина
мич
ној и
забавној представи, која је урађе
на као пројекат Оперског студија
Народног позоришта у Београ
ду „Борислав Поповић“, учествују
Невена Ђоковић/ Милица Дамја
нац (Снежана), Јана Цветковић
(Kраљица), Милена Ђорђевић/
Страхиња Тричковић (Огледало),
Стефан Живановић (Принц), Лука
Јозић (Ловац), Миљана Радиновић,
Милица Дамјанац, Искра Сретовић,
Сара Ристић, Невена Милошевић,
Анастасија Станковић и Вера Зече
вић (Патуљци).

Kритичар дневног листа „Блиц”
Гордана Kрајачић нагласила је да је
ауторски тим ове представе ство
рио “одлично дело, упечатљиво и
за децу и за одрасле, које је у себи
успело да задржи управо као и про
тагонисти ове опере дечију душу и
емоције”. Такође, указала је и на то
да иако је овде реч о дечијој опери
„она је дечија само за публика, али
не и за извођење; једанаест извођа
ча у оркестру заправо су изврсни
камерно-солистички музичари, са
сјајно издвојеним солима”…

Веома успешна сезона Народ
ног позоришта окончана је још
једном сјајном премијером, одр
жа
ном 30. јуна на Сце
ни „Раша
Плаовић”.; реч је о драми Снежа
не Гњидић „Госпођа Ајнштајн”, у
режији гошће из Америке Kарин
Росничек.. У том комаду о зами
шљеном сусрет у душа Милеве
Марић и Албер
та Ајн
штај
на, о
(загробном) разговору и препир
ци о супротстављеним наративи
ма о њиховој прошлости, улоге
тумаче Душанка Стојановић Глид
(Милева Ајнштајн) и Горан Јевтић.
У надреалном простору чисти
лишта, њих двоје се присећају
кључних тренутака из живота и
поново их проживљавају, у поку
шају да се међусобно разумеју и
измире макар после смрти, кад већ
нису могли за живота…
„Режија (…) делује довољно
надреа лно да у њу стану овозе
маљске чежње и муке, али и мен
тални усхит једног генија и једне
жене која је и сама то можда била.
Нарав
но, све то без њих дво
је
не би било довољно да постигне
онај ниво емоције у гледалишту,
онај дуготрајни аплауз, поузда
но без уче
шћа кла
ке
ра. Душан
ка Стојановић Глид је Милева,
Горан Јевтић Алберт. Два истин
ски комплексна глумачка задатка,
на различите начине, а врхунски
урађена оба”… оценила је Алек
сандра Гловацки, критичар днев
ног листа „Нова”.
Р.П.Н.

СЕПТЕМБАР/ОКТОБАР 2022.

Н

ародно позори
ште у Београду, уз
подршку Мини
старства културе
Републике Србије
примило је у стални радни однос
троје младих глумаца, једног гарде
робера и једног маскера/власуљара.
На конференцији за новинаре,
одржаној тим поводом 8. септем
бра у фоајеу Друге галерије, в.д.
управника Светислав Гонцић иста
као је да је Народно позориште
у Београду посвећено стварању

В

ладимир
Логунов,
балетски играч, коре
ограф и педагог. У
овим трима улогама,
међусобно стопље
ним, које као да су бирале њега,
а не он њих, Логунов делује гото
во шездесет година. Као уметник
доминантно карактерног играч
ког профила, на београдској сцени
упечатљиво је тумачио улоге кла
сичног и неокласичног балетског
репертоара. Гроф Ротбарт (Лабу-
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ство културе и информисања
Републике Србије и убудуће ула
гати максималан напор за побољ
шање постојеће ситуације не само
у позориштима, него и у култури
уопште.

врхунске уметности и самим тиме
неговању и усавршавању постоје
ћих као и креирању нових генера
ција уметника.
„Та радна места подразумева
ју настављање традиције и све оно
што национални театар носи са
собом као културно наслеђе, али са
новим младим људима као носио
цима будућег репертоара. Зато су
нова радна места за нас од круци
јалног значаја и овом приликом
захваљујемо републичкој Влади,
а пре свега Министарству култу

ре на максимал
ној подршци да
се то препозна…
Добро је знати да
смо део једног
ширег плана
ревитализаци
је културоло
шког простора
у нашој земљи
и драго ми је да
то можемо и да
спроводимо, пола
ко, али сигурно”, рекао је Гонцић.
У стални радни однос,
на неодређено време, из
уметничког сектора при
мљени су глумци Петар
Стругар, Вучић Перовић и
Нина Нешковић.
Помоћник министра за
савремено стваралаштво
Радован Јокић оценио је
да ресорно министарство
у свом раду тежи ка ства
рању најбољих решења и
најавио да ће Министар

дово језеро), Шумар
Хиларион (Жизела),
Карењин (Ана Карењина), четворостру
ка улога у Хофмановим причама или
Копелијус (за коју је
1980. године добио
Награду Народног
позоришта у Београ
ду), тренутна су асо
цијација на играча
Логунова.
Владимир Логу
нов спада у ред
малобројних балет
ских уметника са
ових простора који
су имали срећу да
извесно време проведу на шко
ловању на знаменитој московској
позоришној академији ГИТИС, на
којој је, у сезони 1973/74, Логунов
боравио на специјализацији из
области кореографије и балетске
педагогије. Као некадашњи уче
ник чувеног руског педагога Нине
Кирсанове, познавао је принципе
студиозне руске педагогије, што
му је олакшало стицање знања из
овoг домена, које ће он велико
душно преносити од 1986. годи

не, као професор дуетне игре у
балетској школи Лујо Давичо.
Био је вољен и правичан педагог,
срдачан, по заслузи, и оштар и
одлучан, када је то ситуација нала
гала. Поседовао је оно право зна
ње, саткано од драгоценог споја
врсног познавања теорије и прê
ко потребног сценског искуства.
Његова поставка Крцка Орашчића, настала за потребе годишњег
концерта ученика, игра се преко
25 година.
Московска академија предста
вља једну од најау торитативнијих
образовних установа у свету. Као
таква, одлучујуће је деловала на
Владин избор да се окрене коре
ографском деловању. Тамо су му
се, према сопственом признању,
отвориле очи – читава једна ства
ралачка област, у свој сложености,
отварала се пред њим. Студио
зан приступ московске академи
је бавио се и питањем ригидног
устројења реализације кореограф
ске замисли, указујући на неиз
оставан предуслов тог процеса:
прецизно и подробно познава
ње структуре изабраног музич
ког дела, кроз темељну анализу
музичке партитуре. Управо ће се

ових постулата Логунов држати у
својим каснијим кореографским
остварењима, попут балета Доктор Џекил и Мистер Хајд, коме ће
бити додељена Награда Народног
позоришта у Београду за најбољу
представу у сезони 2001/2002. У
Москви је био и на уметничком
извору сценских поставки класич
ног балетског наслеђа, бивајући
сведок једног зналачког, поузданог
и, поврх свега, одговорног односа
према балетској традицији, испу
њеног пијететом и пуном свешћу
о важности њеног очувања. Ова
своја (са)знања Логунов ће пре
точити у праксу већ 1988. године,
поставком балета Дон Кихот, а
нешто касније и бисером класич
не балетске литературе, Успаваном лепотицом, 1996. године. Тако
је Балет Народног позоришта у
Београду био обогаћен двама изу
зетно важним класичним балет
ским насловима, од којих је први,
током шеснаест година извођења,
одигран чак 85 пута, а Успавана
лепотица је и данас на реперто
ару, премашивши 100 извођења.
Слêдећи стечене увиде о неопход
ности доследног праћења ориги
налних поставки, Логунов је био

Осим троје глумаца, у
радни однос на неодређено
време примљени су (сектор
Техника) гардеробер Сташа
Мандић и маскер/власуљар
Наташа Луња.

Председник Управног одбора
Народног позоришта Филип Бојић
поздравио је одлуку о отварању
нових радних места у национал
ном театру и подсетио да тело на
чијем се челу налази, већ неколи
ко година инсистира на томе да се
уметнички ансамбли у сва три сек
тора подмладе.
Бојић је додао да су, према
његовом мишљењу, Петар Стругар,
Вучић Перовић и Нина Нешко
вић „изузетни млади глумци који
ће, у сваком случају, представља
ти будућност националног
театра”.
Управо
примљени
млади чланови Народног
позоришта изразили су
огромно задовољство што
су постали део једне од нај
значајнијих позоришних
институција у нашој земљи
и истакли да ће својим
радом и залагањем оправ
дати указано поверење.
Р.П.Н.

свестан нужности њиховог при
лагођавања, како постојећој сце
ни, тако и играчким капацитетима
и преовладавајућем уметничком
сензибилитету нашег балетског
ансамбла. Тако су настале две
постојане и конзистентне коре
ографске поставке, у којима су
своје техничко умеће и уметнич
ка достигнућа имали прилику да
искажу сви наши водећи балетски
уметници, као и гостујуће ино
стране балетске звезде.
Кореографски опус Владимира
Логунова обухвата и рад у бројним
позориштима широм некадашње
Југославије, али и у иностран
ству. Међу бројним наградама и
признањима издвајамо Награду
за животно дело и награду Димитрије Парлић УБУСа, Печат
(2016) и Плакету (2018) Народног
позоришта у Београду, а први је
балетски уметник који је примио
Златну медаљу за заслуге председ
ника Републике Србије, 2021. годи
не. Изложба ће бити отворена 25.
октобра (18,00) у Музеју Народног
позоришта у Београду.
Милена Јауковић
аутор изложбе посвећене
Владимиру Логунову
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ОКТОБАР 2022.
OKT

СУБ.

01.

КОШТАНА

опера Петра Коњовића

од 19.00

СУБ.

01.

08.

ДЕЦА / ПРЕМИЈЕРА опера у 17 песама на музику

Ирене Поповић, по роману Милене Марковић

од 19.30

НЕД.

РАТ И МИР

од 19.30

КО ТО ТАМО ПЕВА

од 19.30

04.

КОШТАНА

од 19.00

08.

СУБ.

09.
УТО.

11.
СРЕ.

12.
Ч Е Т.

13.
СУБ.

15.
НЕД.

16.
ПОН.

17.
УТО.

18.
Ч Е Т.

20.

драматизација Федора Шилија, по роману Л. Н. Толстоја

балет на музику Војислава Вокија Костића
опера Петра Коњовића

ДЕЦА опера у 17 песама на музику Ирене Поповић,
по роману Милене Марковић
ОРФЕЈ И ЕУРИДИКА

опера Кристофа Вилибалда Глука

НОРА - ЛУТКИНА КУЋА
драма Хенрика Ибзена

ПОН.

од 19.30
од 19.30
од 19.30

03.
У ТО .

СУБ.

УТО.

11.
СРЕ.

12.

19.

СРЕ.

НЕД.

23.

22.

БОЕМИ опера Ђакома Пучинија, посвећена прваку

Опере Народног позоришта Предрагу Протићу

од 19.30

24.

НЕД.

ДАМА С КАМЕЛИЈАМА драма Александра

од 19.30

21.
СУБ.

23.
ПОН.

24.
УТО.

25.
П Е Т.

28.
СУБ.

29.
НЕД.

Диме Сина, посвећена композитору Корнелију Ковачу

СИМПОЗИЈУМ КЛИНИКЕ ЗА ПСИХИЈАТРИЈУ
УКЦС-а

од 19.30

П Е Т.

опера Жила Маснеа

ДЕЦА опера у 17 песама на музику Ирене Поповић,

по роману Милене Марковић

УТО.

ЖИЗЕЛА

СРЕ.

02.
Ч Е Т.

03.
П Е Т.

04.
СУБ.

05.

балет Адолфа Адама

од 19.30
од 19.30
од 19.30

ИЛУЗИЈЕ

комедија Пјера Корнеја

од 20.30

БЕЛА КАФА

од 20.30

комедија Александра Поповића
аутора Етореа Олдија, у организацији Италијанског
института за културу
комедија Жана Ануја

драма Ивана Вирипајева

СИТНИЦЕ КОЈЕ ЖИВОТ ЗНАЧЕ / ПРЕМИЈЕРА
по тексту Лоренца Маронеа

СИТНИЦЕ КОЈЕ ЖИВОТ ЗНАЧЕ
по тексту Лоренца Маронеа

ХАСАНАГИНИЦА

ГОДИНЕ ВРАНА
ДОН КИХОТ

од 20.30

драма Снежане Гњидић

СРЕ.

26.
27.

драма Синише Ковачевића

ГОСПОЂА АЈНШТАЈН

СИМПОЗИЈУМ КЛИНИКЕ ЗА ПСИХИЈАТРИЈУ
УКЦС-а

25.

од 19.30

балет Адолфа Адама

од 20.30

трагикомедија Душана Ковачевића

УТО.

ЖИЗЕЛА

30.
01.

ПОН.

од 9.00

БАЛКАНСКИ ШПИЈУН

од 20.30

од 19.30

концерт најпопуларнијих нумера
из домаћих филмова и серија у извођењу Хора и
Народног оркестра РТС-а

од 20.30

драма Августа Стриндберга

ИРАНСКА КОНФЕРЕНЦИЈА

РАТ И МИР

КО ТО ТАМО...

ПЕЛИКАН

од 20.30

18.

Ч Е Т.

28.
НЕД.

30.
ПОН.

31.
Ч Е Т.

МАЛИ БРАЧНИ ЗЛОЧИНИ

од 20.30

ГОСПОЂА АЈНШТАЈН

од 20.30

ВЛАСТ комедија Бранислава Нушића,

од 20.30

О(ОД)УСТАЈАЊУ

од 20.30

драма Ерика Емануела Шмита
драма Снежане Гњидић

у адаптацији Милана Нешковића

од 19.30

ДОГАЂАЈИ

ДЕРВИШ И СМРТ Борислав Михајловић Михиз /

од 19.30

ОРФЕЈ И ЕУРИДИКА

од 19.30

ГОСТОВАЊА
06. 10. УСПАВАНКА ЗА АЛЕКСИЈУ РАЈЧИЋ, драма Ђорђа Косића, ПОЗОРИШНИ
ФЕСТИВАЛ „ТЕАТАР У ЈЕДНОМ ДЕЈСТВУ“, Младеновац
10. 10. БАЛКАНСКИ ШПИЈУН, трагикомедија Душана Ковачевића, Рашка
20. 10. УСПАВАНКА ЗА АЛЕКСИЈУ РАЈЧИЋ, драма Ђорђа Косића, Зајечар
26. 10. РАТ И МИР, драматизација Федора Шилија, по роману Л. Н. Толстоја
40. ФЕСТИВАЛ „БОРИНИ ПОЗОРИШНИ ДАНИ“, Врање
27. 10. КО ТО ТАМО ПЕВА, балет на музику Војислава Вокија Костића, Рума
29. 10. БАЛКАНСКИ ШПИЈУН, трагикомедија Душана Ковачевића, Рума
06. 11. ХАЗАРСКИ РЕЧНИК - ЛОВЦИ НА СНОВЕ, балет по мотивима романа
Милорада Павића, Нови Сад
07. 11. РАТ И МИР, драматизација Федора Шилија, по роману Л. Н. Толстоја
26. ЈУГОСЛОВЕНСКИ ПОЗОРИШНИ ФЕСТИВАЛ, Ужице
09. 11. ОРФЕЈ И ЕУРИДИКА, опера Кристофа Вилибалда Глука, Чачак

од 9.00

од 20.30

по тексту Лоренца Маронеа

ХАЗАРСКИ РЕЧНИК - ЛОВЦИ НА СНОВЕ

опера Кристофа Вилибалда Глука

од 20.30

СИТНИЦЕ КОЈЕ ЖИВОТ ЗНАЧЕ

од 19.30

Егон Савин, по роману Меше Селимовића

од 20.30

од 20.30

03.

балет по мотивима романа Милорада Павића

од 20.30

драма Љубомира Симовића

ТОСКА

опера Ђакома Пучинија

OKT

- титловано на енглески језик -

ЖЕНСКИ ОРКЕСТАР

од 19.30

од 20.00

П Е Т.

од 20.30

УТО.

ЖИЗЕЛА

драматизација Федора Шилија, по роману Л. Н. Толстоја

драма Ђорђа Косића,
у оквиру конгреса IETM-a у сарадњи са Битеф тимом,

ЧИЈЕ ЈЕ ОВО ДОБА, ПАЗОЛИНИ?

од 19.30

балет Адолфа Адама

УСПАВАНКА ЗА АЛЕКСИЈУ РАЈЧИЋ

ПОН.

17.

ГАЛА ДОНАТОРСКИ КОНЦЕРТ

у организацији Фондације „Полуњин“

СЕЗОНА 2022/23.

ауторски пројекат компаније „Струне у плесу“

НОВ

01. 10. ОТВОРЕНА ВРАТА НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА, у 12 часова
(у оквиру Дана европске баштине)
05. 10. БАЈКА ЗА НАЈМЛАЂЕ, у 11 часова (у оквиру Дана европске баштине)
08. 10. ДЕЦА / ПРЕМИЈЕРА, опера у 17 песама на музику Ирене Поповић,
по роману Милене Марковић у 19.30 часова, Велика сцена
17. 10. ГАЛА ДОНАТОРСКИ КОНЦЕРТ, у организацији Фондације „Полуњин“,
у 19.30 часова, Велика сцена
17. 10. ЧИЈЕ ЈЕ ОВО ДОБА, ПАЗОЛИНИ? аутора Етореа Олдија, у организацији
Италијанског института за културу, у 20.30 часова, Сцена „Раша Плаовић“
21. 10. КО ТО ТАМО..., концерт најпопуларнијих нумера из домаћих филмова
и серија у извођењу Хора и Народног оркестра РТС-а, у 20 часова,
Велика сцена
22. 10. БОЕМИ, опера Ђакома Пучинија, посвећена прваку Опере Народног
позоришта Предрагу Протићу, у 19.30 часова, Велика сцена
23. 10. ДАМА С КАМЕЛИЈАМА, драма Александра Диме Сина, посвећена
композитору Корнелију Ковачу, у 19.30 часова, Велика сцена
23. 10. СИТНИЦЕ КОЈЕ ЖИВОТ ЗНАЧЕ / ПРЕМИЈЕРА, по тексту Лоренца
Маронеа, у 20.30 часова, Сцена „Раша Плаовић“
24. 10. СИМПОЗИЈУМ КЛИНИКЕ ЗА ПСИХИЈАТРИЈУ УКЦС-а, од 9 до 19 часова,
Велика сцена
25. 10. СИМПОЗИЈУМ КЛИНИКЕ ЗА ПСИХИЈАТРИЈУ УКЦС-а, од 9 до 19 часова,
Сцена „Раша Плаовић“
03. 11. О(ОД)УСТАЈАЊУ, ауторски пројекат компаније „Струне у плесу“,
у 20.30 часова, Сцена „Раша Плаовић“
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