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Народ но позо ри
ште у Бео гра ду 
вече рас зва нич но 
почи ње нову сезо
ну, 154. по реду, 

две ма пред ста ва ма; на Вели кој 
сце ни, у пола осам, заве су ће поди
ћи Kоњовићева опе ра „Kошт ана“, 
док ће сат вре ме на касни је, у 20,30 
часо ва, на Сце ни „Раша Пла о вић“ 
бити изве де на дра ма Ђор ђа Kосића 
„Успа ван ка за Алек си ју Рај чић“.

Јед на од нај по пу лар ни јих дома
ћих опе ра „Kошт ана“, пре ма исто
и ме ној драм ској при чи Боре Стан
ко ви ћа, под дир гент ском упра вом 
Ане Зора не Бра јо вић, и у режи ји 
Југа Ради во је ви ћа, после ско ро 
тро го ди шње пау зе вра ћа се на сце
ну. Послед њи пут ово дело, чија се 
при ча деша ва у епо хи, али у новој 
модер ној постав ци, у коју су на суп
ти лан начин укљу че ни и брех тов
ски еле мен ти, било је на репер то а ру 
22. јану а ра 2020. годи не. 

Ово је, ина че, пета постав ка те 
чуве не срп ске опе ре у Народ ном 
позо ри шту која је, сво је вре ме но, 
изво ђе на на свим сце на ма нека да
шње Југо сла ви је, као и на неким 

европ ским, а пре ми је ра је одр жа на 
14. јуна 2019. годи не.  

Публи ка, као и кри ти ка, били 
су јед но гла сни у оце ни да се поста
вља ње овог бисе ра дома ће опе ре ске 
башти не на сце ну, после више де
це ниј ске пау зе, пока за ло као пун 
репер то ар ски пого дак.

„... Не нару ши ти сећа ње на ори
ги нал но доба из којег дога ђај поти
че, а про ту ма чи ти га иску ством, 
оком и слу хом дана шњег чове ка 
и умет ни ка, е то је под виг за који 
тре ба има ти зна ња, стра стве ност, 
ства ра лач ку сна гу... Опе ра данас 
сва ка ко није она иста од пре 60 или 
90 годи на, и пра ви кључ за годи ну 
2019. је без сум ње ваља ло про на
ћи. Акту ел на постав ка реди те ља 

Југа Ради во је ви
ћа, уз амби ци о
зно дири гент ско 
при су ство Ане 
Зора не Бра јо
вић, отво ри ло 
је све наве де не 

диле ме и још пот цр та ло сло же ност 
Kоњовићеве пар ти ту ре“, оце ни
ла је, изме ђу оста лог, кри ти чар ка 
Зори ца Kојић напо ми њу ћи да ће 
ова амби ци о зна пред ста ва „кроз 
сво је поде ле има ти вео ма озбиљ ну 
при ли ку да изра сте у важан репер
то ар ски поду хват опе ре Народ ног 
позо ри шта“. 

На вече ра шњем изво ђе њу насту
пи ће Софи ја Пижу ри ца (Kошт ана), 

Ненад Јако вље вић (Хаџи Тома), 
Ната ша Јовић Три вић (Kата), Дејан 
Мак си мо вић (Сто јан), Биља на Јова
но вић (Ста на), Дар ко Ђор ђе вић 
(Арса), Ана ста си ја Стан ко вић (Вас
ка), Мио драг Д. Јова но вић (Мит ке), 
Милан Обра до вић (Гркљан), Жељ ка 
Здје лар (Сал че), Дубрав ка Фили по
вић (Маг да)...

Пред ста ва „Успа ван ка за Алек
си ју Рај чић”, по тек сту Ђор ђа Kосића 
и у режи ји Југа Ђор ђе ви ћа, у чијем 
сре ди шту је тема о зло ста вља ној 
жени која је почи ни ла уби ство, а у 
затво ру осе ти ла сло бо ду, пре ми јер
но је изве де на 30. апри ла ове годи не 
на Сце ни „Раша Пла о вић” у драм
скомузич кој фор ми, са Вањом Ејдус 
у наслов ној уло зи. 

Тај комад, награ ђен је на кон кур
су Сте ри ји ног позор ја за ори ги нал ни 
дома ћи драм ски текст 2020. годи не, а 
њего ва пра и звед ба реа ли зо ва на је у 
копро дук ци ји Народ ног позо ри шта 
у Бео гра ду са Позор јем и Фон да ци
јом „Нови Сад – Европ ска пре сто ни
ца кул ту ре” 2022.

У поде ли су и Ива Мила но
вић, Новак Раду ло вић (Хоро во ђе) и 
Сара Ристић, Неве на Мило ше вић, 

Вера Зече вић, Мла ден Лукић, Горан 
Мило ше вић и Дани је ла Мило ше вић 
(Хор). 

Наслов на јуна ки ња је фик тив на 
лич ност, а мла ди писац инспи ра ци ју 
за при чу нашао је у књи зи Милу ти на 
А. Попо ви ћа из 1898. годи не „Затво
ре ни це  Албум жен ског оде ље ња 
Пожа ре вач ког казне ног заво да”.

Овај комад, који је летос на 
Фести ва лу „Буци ни дани“ у Алек
сан дров цу осво јио Награ ду „Милан 
Миња Обра до вић“ за нај бо љу про
дук ци ју позо ри шне пред ста ве, биће 
оди гран као део кон гре са IETMа на 
Бите фу.

Kонгрес, који ће од 28. сеп тем
бра до 2. окто бра оку пи ти више од 
500 еми нент них умет ни ка и про
фе си о на ла ца из целог све та, пред
ста вља про дук циј ски нај о бим ни ји 
међу на род ни скуп у реги о ну. Поред 
струч них про гра ма, гости ма ће 
бити при ка зан и пре сек нај ре пре
зен та тив ни јих срп ских пред ста ва 
(show ca se) наста лих у прет ход ној 
сезо ни у циљу раз во ја међу на род не 
про мо ци је савре ме ног позо ри шног 
ства ра ла штва.

Р.П.Н.

ВЕЧЕ РАС ПОЧИ ЊЕ 154. СЕЗО НА НАРОД НОГ ПОЗО РИ ШТА У БЕО ГРА ДУ

Завесудижу„Kоштана“и„Алексија“

Уочи почет ка нове 
сезо не Народ ног 
позо ри шта у Бео
гра ду, која почи ње 
вече рас, в.д. управ

ни ка Све ти слав Гон цић пору
чу је у раз го во ру за „Позо ри шне 
нови не” да ће „глав ни зада ци и 
у наред ном пери о ду бити ква
ли тет ни про гра ми, фоку си ра ње 
репер то а ра на кла си ку и модернe 
фор ме које ће јед но га дана веро
ват но бити кла си ка“. Тако ђе, 
сматра и да је „вео ма важно 
укљу чи ва ње мла дих ауто ра, уз 
пуно пошто ва ње прет ход ни ка 
чији је рад уткан у наш теа тар“.

Kада је реч о прет ход ној сезо ни, 
чак ни оте жа ни усло ви рада, услед 
пан де ми је коро на ви ру са, нису спре
чи ли Народ но позо ри ште да ради 
вред но и успе шно. У при лог томе 
гово ре и зва нич ни пода ци пре ма 
који ма су ансам бли Наци о нал ног 
теа тра изве ли девет драм ских, две 
опер ске и две балет ске пре ми је ре, 
оди грав ши укуп но 315 пред ста ва на 
матич ној сце ни и на госто ва њи ма и 
које је, са госту ју ћим пред ста ва ма 
и дру гим пер фор ма тив ним дога ђа
ји ма. пра ти ло око 90.000 гле да ла ца. 
На наше пита ње да ли је задо во љан 
постиг ну тим резул та ти ма, Гон цић 
одго ва ра потврд но. 

„Тако ђе, задо
во љан сам и 
неким струк
ту рал ним про
ме на ма које су 
у овом позо ри
шту биле нео п
ход не да бисмо 
могли да има мо 
такве резул та те. 
Запо сли ли смо 
и неко ли ко мла
дих људи. Дакле, 
наша иде ја је и 
мла дост и струч
ност… Сре ђи
ва ње струк ту ре 
самог позо ри

шта, одно сно дово ђе ња у ред како 
би сви запо сле ни има ли побољ
ша не усло ве рада, је вео ма битан и 
зна ча јан посао. Ова квим тем пом, 
реви та ли за ци ја теа тра тре ба ло би 
да се завр ши у рела тив но бли ској 
будућ но сти. Немо гу ће је за шест 
месе ци иза ћи из неких про бле ма, 
пого то ву што још увек реша ва мо 
број не наго ми ла не про бле ме из 
неких прет ход них пери о да. Вео ма 
смо захвал ни ресор ном Мини стар
ству што подр жа ва наше напо ре да 
позо ри ште ста ви мо у један нор ма
лан коло сек, и да са пуним пошто
ва њем и досто јан ством ради мо она
ко како тре ба да се ради у озбиљ ном 

наци о нал ном теа тру. Уз њихо ву 
помоћ, мислим да ћемо за, отпри
ли ке, годи ну дана поста ви ти здра ве 
теме ље за буду ћи раз вој. Немо гу
ће је то брже ура ди ти“, сма тра наш 
саго вор ник.

У међу вре ме ну, Народ но позо
ри ште неће више за гре ја ње кори
сти ти мазут јер је цела згра да при
кљу че на за Топла ну; тре нут но се 
изво де радо ви на фаса ди ради обна
вља ња оште ће них дело ва, доби је на 
је нова тон ска опре ма и диги та ли зо
ван систем за аудиовидео сни ма ња 
и директ ни пре нос, уве де на је лед 
тех но ло ги ја која дра стич но сма њу је 
потро шњу елек трич не енер ги је, … 

„Један од при о ри те та овог вре
ме на јесте сма ње ње укуп ног зага ђе
ња и реду ко ва ње потро шње елек
трич не енер ги је на разу ман ниво“, 
исти че Гон цић уз под се ћа ње да 
живи мо у вео ма неста бил ном пери
о ду рат них окол но сти у све ту, које 
се, кроз енер ген те, одра жа ва ју на 
наш еко ном ски ста тус, али и ква ли
тет живо та.

„У том сми слу, мно ге пла но ве 
мора ли смо да реду ку је мо, одно
сно да их при вре ме но одло жи мо. 
То, нарав но, не зна чи да ћемо пре
ста ти са радом, али ће се та штед
ња, сигур но одра зи ти и на сце ни. 
Народ но позо ри ште, прво, мора да 
одго во ри аде кват но сво јим капа ци

те ти ма и дру го, да одр жи један ниво 
изво ђе ња про гра ма који ма ће се, 
опет, као у коро ни, гра ђа ни ма дати 
пси хо ло шко рас те ре ће ње“, каже 
Гон цић.

Гово ре ћи о новој сезо ни, иста
као је да ће у окви ру ње бити обе ле
жен и један вео ма зна ча јан јуби леј 
– сто годи на од осни ва ња Бале та 
Народ ног позо ри шта у Бео гра ду. 

„Наш ансамбл пре ми јер но ће 
изве сти кла сич ни, вео ма атрак
ти ван балет ‘Гусар’, који код нас 
ника да није игран. Током сезо не 
пла ни ра мо да нам госту ју и неки 
рено ми ра ни балет ски умет ни ци”, 
наја вио је Гон цић уз напо ме ну да 
ће се наци о нал ни теа тар потру ди
ти да досто јан стве но и на раз ли чи те 
начи не обе ле жи један тако изу зе тан 
дога ђај. 

Kада је реч о репер то а ру Дра ме, 
уско ро би тре ба ло да кре ну про бе 
вели ког кла сич ног насло ва  Шек
спи ро ве дра ме „Маг бет” у режи ји 
Јаго ша Мар ко ви ћа са Небој шом 
Дуга ли ћем и Ната шом Нин ко вић у 
глав ним уло га ма. 

Репер то ар Опе ре, током ове 
сезо не биће обо га ћен Пучи ни је вом 
„Туран дот” у режи ји мла дог и вео
ма тален то ва ног Павла дел Мона ка, 
као и Вер ди је вим „Фал ста фом” у 
постав ци Небој ше Бра ди ћа. 

Р.П.Н.

У СУСРЕТ НОВОЈ СЕЗО НИ: СВЕ ТИ СЛАВ ГОН ЦИЋ, В.Д. УПРАВНИKА НАРОД НОГ ПОЗО РИ ШТА 

Имладостистручност
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ком по зи тор ске кари је ре. 
Имам див ну кому ни ка ци ју са 
глум ци ма и оно на чему сам 
захвал на је вели ка љубав и 
пове ре ње коју осе ћам. Сви смо 
све сни да пра ви мо нешто ново 
и дру га чи је“. 

Миле на Мар ко вић у сво јој 
књи зи, одно сно рома ну у сти хо
ви ма „Деца” на више од педе сет 
стра на, без заре за и тача ка гово
ри о деци, детињ ству и поро ди
ци, као и о томе шта то зна чи 
бити ћер ка, мај ка, син. Шта вам 
је, када сте први пут про чи та ли 
ово дело, оста ви ло нај ја чи ути
сак?

Миле ни на пое зи ја удра у сто
мак, у гла ву, у срце. После првог 
чита ња, поже ле ла сам да сви људи 
овог све та про чи та ју овај Миле
нин роман. Миле на је напи сла 
посве ту живо ту и она га воли 
у свим њего вим обли ци ма. Ту 
посто ји толи ко сло је ва које нано
ва осве шћу јем и откри вам, али 
оно што ми је и даље нај по тре
сни је је њена сна га, тај њен ветар 
и љубав пре ма живо ту. 

Kњижевни кри ти ча ри сма
тра ју да су „Деца” књи га која је 
по сва ком могу ћем кри те ри ју му 
ван свих уоби ча је них стан дар да 
и шабло на, изван хори зон та оче
ки ва ња. Шта је то, што је пре ма 
вашем лич ном мишље њу, издва
ја од оста лих књи жев них дела?

Миле ни на мисао, сна жна, 
непре су шна, без тач ке и заре за, 
нежна и тана на с јед не стра не, а 
убо ји та и суро ва с дру ге. У Ваг не
ро вим опе ра ма има мо ту бес крај
ну мело ди ју која тече и коју нам је 
увек било тешко да ана ли зи ра мо 
кроз кла си чан музич ки облик. 

Миле на је неу хва тљи ва као Вал
ки ра, а опет тана на и нежна као 

вио ли на у кома ди ма Арво 
Пар та.

У овој књи зи, у 
којој је, дакле, још 

јед ном пока за ла 
сво ју нео спор

ну спи са тељ
ску вешти

ну, Миле на је про го во ри ла и 
о духу вре ме на дају ћи пре глед 
јед не епо хе која се упра во завр
ша ва. Шта ће, у реди тељ ском 
сми слу, бити основ но пола зи ште 
пред ста ве?

Ја сам, пре све га и после све га, 
ком по зи тор ка и моје пола зи ште је 
кон церт. Не желим, нити могу да 
пари рам вели ким реди тељ ским 
име ни ма и мој фокус је пре све га 

на ком по но ва њу добре и ква ли
тет не музи ке. Вели ку подр шку и 
помоћ имам од аутор ског тима на 
челу са Дими три јем Kокановим 
који је напи сао либре то, Јеле ном 
Новак која је музич ка дра ма тур
шки ња, коре о гра фом Иго ром 
Kоругом и кости мо граф ки њом 
Селе ном Орб. Тру дим се да све 
што музич ки про из ве дем глум

ци усво је из свог хаби ту са и 
осве сте да уме сто драм ских 

суко ба, моно ло га и свих 
оних тех ни ка које су 

сте кли кроз сво је 
обра зо ва ње и рад 

на пред ста ва ма, 
сада дођу до 
јед ног пот пу
но новог пла
си ра ња мате
ри ја ла, као и 
да под стак нем 

код њих да про
на ђу један нови 

израз који ће их 
пре све га нагна ти да 

се нано ва заи гра ју.
Kада поми ње мо дух 

вре ме на, неми нов но се наме
ће и пита ње коли ко позо ри ште 
има моћ да ука зу је на акту ел не 
про бле ме у дру штву? 

Живи мо у вре ме ни ма у коме 
су девал ви ра ле, пре све га, људ ске 
вред но сти, нема ње емпа ти је пре
ма људ ском бићу и нема ње вре
ме на за дру ге. Веру јем у чове ко ву  
моћ да, ако жели, може учи ни ти 
нешто добро. Веру јем у сва ког 
појед ни ца да може про ме ни ти и 
покре ну ти неко осе ћа ње добр о те 
пре све га у себи, а онда и у одно
су пре ма дру гом. Kада то кажем, 
осе ћам се пома ло уса мље но и уто
пи стич ки пошто је овај поглед на 
живот пома ло и нере а лан, можда 
и роман ти чар ски, а чини ми се и 
дети њи. Позо ри ште има моћ да 
нас зау ста ви да се пре и спи та мо 
пре све га као људ ска бића. Позо
ри ште неће реши ти про бле ме у 
дру штву, али моја одго вор ност 
је да заста нем и себе поку шам да 
про ме ним. Миле на Мар ко вић 
је у „Деци” напи сла  све оно што 
нисам сме ла ника да да кажем, 
одно сно оно што нисмо сме ли 
гла сно да каже мо чак ни бли жњи
ма. Мене су „Деца” осве сти ла и 
охра бри ла да поку шам да пре све
га изго во рим ства ри за које нас 
уче да је сра мо та изго во ри ти, а да 
је непри мер но и нева спи та но те 

исте ства ри ура ди ти. Миле на воли 
живот, а после чита ња „Деце”, ја 
сам себе загри ли ла и заво ле ла још 
више, каква год да сам и каква 
год да ћу бити. При хва ти ти себе 
је сми сао овог живо та. Вели ка је 
Миле на, а њена мисао још већа.

Мно ге дру штве но анга жо
ва не пред ста ве има ју зада так да 
узбур ка ју раз ли чи те врсте емо
ци ја и испро во ци ра ју раз ми шља
ње о некој одре ђе ној про бле ма
ти ци. Често сте, као ком по зи тор, 
сара ђи ва ли са Андра шем Урба
ном и Kоканом Мла де но ви ћем, 
дру штве но анга жо ва ним реди
те љи ма. Kолико вам је та сарад
ња, у сми слу одре ђе ног иску ства, 
била од зна ча ја у раду на „Деци”?

При сут на сам у ско ро свим 
позо ри шним про це си ма, одго
вор на сам и волим да будем упу
ће на у све фазе рада на пред ста ви. 
Поред Андра ша Урба на и Kокана 
Мла де но ви ћа, са који ма сам нај
ви ше сара ђи ва ла и пуно нау чи ла, 
морам да истак нем сарад њу и са 
Тањом Ман дић Риго нат, Сне жа
ном Три шић, Сло бо да ном Унков
ским, Бље р том Нези рај, Аном 
Томо вић, Вељ ком Мићу но ви ћем и 
Оли ве ром Фрљи ћем. Сва ки реди
тељ има свој спе ци фи чан начин 
рада и анга жма на и сва ки про цес 
узбур ка рали чи те врсте емо ци ја. 
Тако ђе, сва ки од ових реди те ља 
има одре ђе ни дру штве нополи
тич ки анга жман, само су њихо ва 
сред ства дру га чи ја. Мој зада так 
је да про на ђем начин и не угро
зим њихо ву есте ти ку, а оста нем 
вер на себи. У „Деци” сам сле ди ла 
свој инстикт, а вели ко иску ство и 
сарад ња са овим реди те љи ма су 
ми помо гли да лак ше издр жим 
овај, заи ста, ком плек сан про цес.

Kако бисте, у жан ров ском 
сми слу, дефи ни са ли „Децу”?

Kако год их на кра ју жан ров
ски одре ди ли, мислим да пора ђа
мо нешто што је дру га чи је и што 
може да буде и комад с пева њем, 
и јав но пева ни роман и камер на 
опе ра. „Деца” има ју еле мен те опе
ре и нај бли жа су тој фор ми, а опет, 
по трет ма ну гото во свих еле ме на
та опе ре, они беже и од опер ске 
фор ме. Ако морам да се, ипак, на 
кра ју одре дим, каза ћу да су „Деца” 
камер на опе ра ком по но ва на за 
глум це, опе р ске пева че, дечи ји хор 
и камер ни орке стар, опера у 17 
песама.

Мико јан Без бра ди ца

После непу них 
годи ну дана, ком
по зи тор ка Ире на 
Попо вић поно во 
ради у Народ ном 

позо ри шту. Свој рас ко шни тале
нат, ова ван се риј ска умет ни ца 
потвр ди ла је (по ко зна који пут 
и тада) изван ред ном музи ком 
писа ном за Ибсе но ву „Нору”, пре
ми јер но изве де ну у режи ји Тање 
Ман дић Риго нат, а за неко ли
ко дана, на истом месту, Вели кој 
сце ни наци о нал ног теа тра, пред
ста ви ће се позо ри шној публи
ци у дво стру кој уло зи – не само 
као ком по зи тор, него и реди тељ. 
Наи ме, већ изве сно вре ме, са сја
ном умет нич ком еки пом спре ма 
комад „Деца”, пре ма исто и ме
ном рома ну Миле не Мар ко вић, 
овен ча ном про ле тос пре сти
жном НИНовом награ
дом за нај бо љи роман у 
2021. годи ни. Пре ми
је ра је зака за на за 
субо ту 8. окто бар 
у 19,30 часо ва, а у 
поде ли су глум
ци Нела Миха
и ло вић, Суза на 
Лукић, Пре
драг Миле тић, 
Вања Мила
чић, Павле 
Јери нић, Миле на Ђор ђе вић, Боја
на Сте фа но вић, Боја на Бам бић, 
Дра га на Вара гић, Алек сан дар 
Вуч ко вић, Мио на Мар ко вић, Тео
до ра Спа ра ва ло, Јеле на Бла го је
вић, Вла дан Мато вић и пева чи 
Тама ра Митро вић, Искра Сре то
вић и Мар ко Kостић. 

Током доса да шње бли ста
ве кари је ре, Ире на Попо вић је 
напи са ла музи ку за више од сто 
позо ри шних пред ста ва, а међу 
број ним при зна њи ма посеб но се 
издва ја ју три Сте ри ји не награ де. 
Тако ђе, награ ђи ва на је и на дру
гим зна чај ним мани фе ста ци ја ма 
као што су Међу на род на три би
на ком по зи то ра, Фести вал малих 
сце на Рије ка, Вој во ђан ски сусре
ти, Дани коме ди је… Kао реди
тељ, деби то ва ла је пре више од 
две деце ни је, дав не 1999. годи не. 
Тада, на Међу на род ној три би ни 
ком по зи то ра у Бео гра ду ура ди ла 
је инсце на ци ју про јек та „Pie rot 
luna i re” Арнол да Шен бер га.

„Сада, после толи ко вре ме на, 
вра ћам се режи ји и имам зада так 
да поста вим нешто мно го ком
плек сни је, са музи ком која је моја 
и то баш на Вели кој сце ни Народ
ног позо ри шта. Ако сам ика да 
зами шља ла шта је посао живо та, 
онда је то баш ово”, искре на је у 
раз го во ру за „Позо ри шне нови
не” Ире на Попо вић уз напо ме ну 
да све ову за њу пред ста вља вели
ку одго вор ност, али и неиз мер ну 
радост.

„Још јед ном желим да се захва
лим управ ни ку, госпо ди ну Гон ци
ћу што је спо јио Миле ну и мене и 
дао ми заи ста вели ки про стор да 
се раз ма штам и напра вим нешто 
што је за мене кру на доса да шње 

У умет нич ком тиму су 
и Мираш Вук са но вић (сце
но граф), Ана Гри го ро вић 
(струч ни сарад ник реди
те ља), Нађа Реп ман (видео 
рад). Сарад ни ци на пред ста
ви су Љиља на Мркић Попо
вић (сцен ски говор), Иван 
Мир ко вић (коре пе ти тор), 
Нико ла Дра го вић (аси стент 
ком по зи то ра/реди те ља), Вук 
Миле тић, Милош Голу бо
вић (про ду цен ти), Алек сан
дра Роквић (инспи ци јент), 
Љуби ца Рако вић (суфлер) и 
Мар ко Јеч ме ни ца (аси стент 
кости мо гра фа). У пред ста ви 
уче ству ју Kамерни орке стар 
и Деч ји хор Наде. 

Миле на је неу хва тљи ва као Вал
ки ра, а опет тана на и нежна као 

вио ли на у кома ди ма Арво 
Пар та.

У овој књи зи, у 
којој је, дакле, још 

јед ном пока за ла 
сво ју нео спор

ну спи са тељ
ску вешти

на ком по но ва њу добре и ква ли
тет не музи ке. Вели ку подр шку и 
помоћ имам од аутор ског тима на 
челу са Дими три јем Kокановим 
који је напи сао либре то, Јеле ном 
Новак која је музич ка дра ма тур
шки ња, коре о гра фом Иго ром 
Kоругом и кости мо граф ки њом 

што музич ки про из ве дем глум

Пгоди ну дана, ком
по зи тор ка Ире на 
Попо вић поно во 
ради у Народ ном 

позо ри шту. Свој рас ко шни тале
нат, ова ван се риј ска умет ни ца 
потвр ди ла је (по ко зна који пут 
и тада) изван ред ном музи ком 
писа ном за Ибсе но ву „Нору”, пре
ми јер но изве де ну у режи ји Тање 
Ман дић Риго нат, а за неко ли
ко дана, на истом месту, Вели кој 
сце ни наци о нал ног теа тра, пред
ста ви ће се позо ри шној публи
ци у дво стру кој уло зи – не само 
као ком по зи тор, него и реди тељ. 
Наи ме, већ изве сно вре ме, са сја
ном умет нич ком еки пом спре ма 
комад „Деца”, пре ма исто и ме
ном рома ну Миле не Мар ко вић, 
овен ча ном про ле тос пре сти
жном НИНовом награ
дом за нај бо љи роман у 
2021. годи ни. Пре ми
је ра је зака за на за 
субо ту 8. окто бар 
у 19,30 часо ва, а у 
поде ли су глум
ци Нела Миха
и ло вић, Суза на 
Лукић, Пре
драг Миле тић, 
Вања Мила
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Бога тој колек ци ји 
зна чај них при зна
ња, прва ки ња Дра ме 
Народ ног позо ри
шта у Бео гра ду при

дру жи ла је ових дана и Награ ду 
„Мија Алек сић – бити глу мац”. 
При зна ње јој је уру че но 26. сеп
тем бра, на отва ра њу мани фе
ста ци је „Дани Мије Алек си ћа“, 
коју у част леген дар ног глум ца 
више од деце ни је орга ни зу ју 
општи на Гор њи Мила но вац и 
Kултурни цен тар.

„Вео ма ме је обра до ва
ла вест да сам ово го ди шња 
добит ни ца награ де која 
носи име вели ког, непо но вљи вог 
Мије Алек си ћа“, каже за „Позо
ри шне нови не“ Олга Ода но вић, 
при зна та умет ни ца која на сце ну и 
пред каме ре, захва љу ју ћи огром ном 
распо ну сред ста ва свог глу мач ког 
изра за, увек доно си нешто аутен
тич но, сво је, непо но вљи во, због 
чега је коле ге и публи ка обо жа ва ју, 
а струч на кри ти ка вео ма ува жа ва. 

„Ја, ина че, никад, ни од јед не 
уло ге коју радим, не оче ку јем да 
ћу за њу бити награ ђе на. Али, ето, 
деси се неки сплет окол но сти, па 

неко види то што ради те и онда вас 
награ ди, јер сма тра да је то нешто
вред но пажње“, искре на је наша 
саго вор ни ца којој је поме ну то при
зна ње доде ље но на осно ву пред ло га 
њених коле га и коле ги ни ца  Весне 
Три ва лић, Нена да Језди ћа, Гор да на 
Kичића и Небој ше Дуга ли ћа, прет
ход них добит ни ка Награ де „Мија 
Алек сић  бити глу мац“. У обра зло
же њу, изме ђу оста лог, наве де но је 
да „Олга Ода но вић сво јим даром 
и цело куп ном кари је ром при па
да глу мач кој башти ни коју нам је у 

филм ској и позо ри шној умет но сти 
оста вио Мија Алек сић“. 

„При зна ње са њего вим име
ном посеб но ми је дра го, изме ђу 
оста лог, и због тога што при па дам 
оним гене ра ци ја ма које су одра ста
ле на њего вим сери ја ма и фил мо
ви ма. Мија је, за оно вре ме, заи ста 
био аван гард ни глу мац. Ишао је 
испред свог вре ме на. И ова награ

да, уоста лом као и неке дру ге, 
оба ве зу је вас да, докле год 

се бави те глу мом, мора те 
да истра жу је те. До кра ја, 
док год у вама посто
ји та радост игре... Kао 
што се и неки дру ги 

посло ви уса вр ша ва ју, тако и глу ма, 
вре ме ном, мења неки свој облик и 
сред ства. Јед но став но, мора да иде 
у корак с вре ме ном у којем живи
те, а Мија је, у том сми слу, бога ми, 
увек био за корак испред. Вео ма 
пажљи во је бирао глу мач ка сред
ства. У сва кој уло зи је газио до кра
ја, дава ју ћи се без ре зер вно. Гајио 
је тај мини ма ли зам... То могу да 
кажем и за нашег пре див ног Чка љу 
који је као коми чар, тако ђе, имао 
свој стил игре. Али, Мија је, кад се 
човек сети свих тих њего вих уло га, 

заи ста био нешто посеб но. Ту, пре 
све га, мислим на сери је Сер ви сна 
ста ни ца, Вага за тач но мере ње, 
Диплом ци, потом радио еми си ју 
Весе ло вече, па фил мо ве Вар љи во 
лето, Мара тон ци трче поча сни 
круг, Тан го Арген ти но... Тај посе
бан, једин ствен глу мач ки начин 
раз ми шља ња, свој ствен је сва кој 
њего вој уло зи“, твр ди Олга Ода
но вић у чијој колек ци ји зна чај них 
при зна ња се нала зе и Сте ри ји на 
награ да, Награ да „Милош Жутић“, 
Нуши ће ва награ да за живот но дело 
глум цу коми ча ру, Глу мач ка награ
да Удру же ња драм ских умет ни ка 
Срби је  „Љубин ка Бобић“, Награ да 
„Жан ка Сто кић”, Печат Народ ног 
позо ри шта, Награ да „Раша Пла о
вић“... 

Нијед но од тих при зна ња није 
слу чај но сти гло у њене руке. Напро
тив. Kао вели ки посве ће ник сво
је про фе си је, већ више од три и по 
деце ни је оча ра ва позо ри шну, филм
ску и теле ви зиј ску публи ку игра ју ћи 
с јед на ким жаром и кре а тив но шћу 
и драм ске и комич ке роле. Пору
чу је на кра ју раз го во ра да глу мац 
никад у пот пу но сти није задо во љан 
постиг ну тим резул та ти ма.

„Глу ма је доста спе ци фи чан 
занат. Увек мисли те да је могло 
боље, дру га чи је…  у пита њу су увек 
неке нијан се. Доста сам само кри
тич на кад видим себе на екра ну или 
плат ну. Али, добро, Боже мој, не 
могу ни да кажем да сам неза до вољ
на. Уло ге су бира ле мене. Реди те љи 
су ме увек зва ли из јед ног једи ног 
раз ло га  сма тра ли су да ја то могу 
да изне сем. Хва ла им на пове ре њу 
које ми ука зу ју. Некад ни ја нисам 
баш сигур на да ћу оправ да ти ука за
но пове ре ње. Међу тим, кад уђе те у 
про цес, у неком тре нут ку схва ти те 
да је, у ства ри, све могу ће. Али, за 
то није дово љан само тале нат. Мора 
мно го да се ради, и на себи и на 
уло зи, како би све било како тре ба. 
Чак, и после тога, увек може боље. 
И увек би, сигур на сам, неко дру ги 
то ура дио, можда, и пет пута боље 
него ја. Јер, посто је раз ли чи то сти и 
фала Богу да је тако. Било би досад
но да сви сад игра мо на један исти 
начин. У томе и јесте драж овог 
посла”, сма тра госпо ђа Ода но вић, 
глу ми ца рас ко шног тален та, непре
су шне енер ги је и спе ци фич ног сен
зи би ли те та.

Мико јан Без бра ди ца

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

Заглумуниједовољансамоталенат
ога тој колек ци ји 
зна чај них при зна
ња, прва ки ња Дра ме 
Народ ног позо ри
шта у Бео гра ду при

дру жи ла је ових дана и Награ ду 
„Мија Алек сић – бити глу мац”. 
При зна ње јој је уру че но 26. сеп
тем бра, на отва ра њу мани фе
ста ци је „Дани Мије Алек си ћа“, 
коју у част леген дар ног глум ца 
више од деце ни је орга ни зу ју 
општи на Гор њи Мила но вац и 
Kултурни цен тар.

„Вео ма ме је обра до ва
ла вест да сам ово го ди шња 
добит ни ца награ де која 

филм ској и позо ри шној умет но сти 
оста вио Мија Алек сић“. 

„При зна ње са њего вим име
ном посеб но ми је дра го, изме ђу 
оста лог, и због тога што при па дам 
оним гене ра ци ја ма које су одра ста
ле на њего вим сери ја ма и фил мо
ви ма. Мија је, за оно вре ме, заи ста 
био аван гард ни глу мац. Ишао је 
испред свог вре ме на. И ова награ

да, уоста лом као и неке дру ге, 
оба ве зу је вас да, докле год 

се бави те глу мом, мора те 
да истра жу је те. До кра ја, 
док год у вама посто
ји та радост игре... Kао 
што се и неки дру ги 

Заглумуниједовољансамоталенат

Open Bal kan The a-
tre/ Теа тар Отво-
ре ни Бал кан плат
фор ма о сарад њи 
изме ђу Срби је, 

Алба ни је и Север не Маке до ни је 
у обла сти позо ри шта, дра ме, опе ре 
и бале та озва ни че на је 28.сеп тем бра 
пот пи си ва њем Про то ко ла о сарад
њи у Вла ди Репу бли ке Срби је.

Про то кол о сарад њи  пот пи са ли 
су в.д. управ ни ка Народ ног позо ри
шта у Бео гра ду Све ти слав Гон цић, 

Васо Ристов дирек тор Наци о нал не 
Опе ре и Бале та из Ско пља и Аби
га и ла Вошти на, дирек тор ка Наци о
нал не Опе ре и Бале та из Тира не, док 
ће дирек тор ка Маке дон ског Наци
о нал ног Теа тра Симо на Угри нов ска 
накнад но пот пи са ти про то кол.

Стра те шка кул тур на сарад ња 
Open Bal kan Th e a tre/ Теа тар Отво-
ре ни Бал кан је плат фор ма која ће 
омо гу ћи ти сна жни је пове зи ва ње 
нај ва жни јих наци о нал них кул тур
них инсти ту ци ја ових три ју зема ља 

и биће важна пору ку све ту изван 
ове реги је о једин стве но сти бал кан
ске кул ту ре.

„Све наше реги о нал не кул ту ре 
чине јед ну важну цели ну Бал ка на, 
и вео ма је сна жна иде ја бал кан ске 
кул ту ре као посеб не на целом све
ту.  Ако бисмо могли да раз ме ни мо 

и умно жи мо иску ства и кре а тив
ност и да их утка мо у један разно
ли ки ћилим, то би цео свет могао да 
пре по зна као једин стве ну бал кан ску 
кул ту ру која  је магич на” – нагла ша
ва Све ти слав Гон цић и дода је:

„Овај про је кат Open Bal kan Th e-
a tre/  Теа тар Отво ре ни Бал кан је 

настао на иде ји да тре ба отво ри ти 
вра та будућ но сти пого то во мла
дим људи ма и прак тич но кре ну ти 
у један нови кон цепт, један нови 
свет.“

„Мени је дра го да смо ми и до 
сада има ли одлич ну сарад њу као 
две земље али Open Bal kan Th e a-

tre/  Теа тар Отво ре ни Бал кан је 
шан са да се збли жи мо још више, да 
сара ђу је мо још више да се пома же
мо као инсти ту ци је“, рекао је Васо 
Ристов, дирек тор Наци о нал не Опе
ре и Бале та Север не Маке до ни је.

Open Bal kan Th e a tre/  Теа тар 
Отво ре ни Бал кан под ра зу ме ва 

кон ти ну и ра ну сарад њу током целе 
годи не, али и вели ке зајед нич ке про
јек те који исти чу зна чај и важност 
кул ту ре као начи на пове зи ва ња. 

„Kроз раз ме ну опер ских, 
балет ских, драм ских умет ни ка, 
дири ге на та, соли ста, дра ма тур га 
и дру гих умет ни ка наста је нова и 
узбу дљи ва енер ги ја која може да 
подиг не умет нич ки ква ли тет и 
доне се нешто ново у свим нашим 
ансам бли ма” исти че Аби га и ла 
Вошти на, дирек тор ка Наци о нал не 
Опе ре и Бале та из Тира не.

Радо ван Јокић, помоћ ник 
мини стра за кул ту ру за савре ме
но ства ра ла штво, изра зио је задо
вољ ство  пот пи си ва њем про то ко
ла о сарад њи и нагла сио:

„У овом момен ту мишље ња 
смо да нам је кул ту ра потреб ни
ја сада више него ика да. По овом 
осно ву, што се тиче сарад ње изме
ђу наци о нал них теа та ра пого то ву 
морам да изра зим задо вољ ство, 
јер они сва ка ко са свих стра на 
има ју акту ал не садр жа је и оно 
што се нада мо учи ће нас не само 
ко смо, него како кроз ове умет
нич ке про јек ци је и кроз ову врсту 
духов них детер ми нан ти може мо 
да буде мо бољи и оно што ствар но 
може мо бити“.

Р.П.Н. 

ПОТ ПИ САН ПРО ТО КОЛ О САРАД ЊИ У ОКВИ РУ ПЛАТ ФОР МЕ OPEN BAL KAN THE A TRE/ ТЕА ТАР ОТВО РЕ НИ БАЛ КАН

Jединственостбалканскекултуре
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За свој реди тељ ски прве
нац у Народ ном позо
ри шту, Андреј Носов је 
иза брао комад јед ног од 
нај по пу лар ни јих ита ли

јан ских писа ца дана шњи це Лорен ца 
Маро неа „Сит ни це које живот зна
че“. Ова интригантна при ча (у дра
ма ти за ци ји Ђор ђа Kосића), у којој је 
посе бан акце нат усме рен на то шта, 
запра во, зна чи живот у зајед ни ци – 
са парт не ром, роди те љи ма, при ја те
љи ма… летос је с вели ким успе хом 
први пут изве де на у Тив ту  у окви
ру Фести ва ла меди те ран ског теа тра 
„Пур га то ри је“, а након тога, није 
оста ви ла рав но ду шном ни оду ше
вље ну публи ку Смо тре умет но сти 
„Мер мер и зву ци“ у Аран ђе лов цу, 
као и Амби јен тал ног позо ри шног 
фести ва ла „Нови твр ђа ва теа тар“ 
у Чор та нов ци ма. Бео град ска пре
ми је ра пред ста ве, коју је Народ но 
позо ри ште у Бео гра ду ура ди ло у 
копро дук ци ји са Бео Артом и Цен
тром за кул ту ру Тиват, биће одр
жа на 23. окто бра (20,30) на Сце ни 
„Раша Пла о вић”.  Глав ну уло гу тума
чи Мла ден Андре је вић, а у поде ли 
су и Нела Миха и ло вић, Вања Ејдус, 
Душан Мате јић, Нина Нешко вић и 
Раде Ћосић. Гово ре ћи о иску стви ма 
током дво ме сеч них про ба, Носов у 
интер вјуу за „Позо ри шне нови не” 
исти че да је „било неиз ве сно, самим 
тим и узбу дљи во”.

„Функ ци о ни са ли смо, има ју
ћи у виду иза зо ве са који ма смо се 
суо ча ва ли, као добар тим. Посеб
но ми је важно да захва лим Нели 
Михај ло вић и Вањи Ејдус, на вели
кој подр шци и нави га њу кроз огро
ман систем Народ ног позо ри шта. 
Имао сам, уз њих две, али и оста ле 
глум це Народ ног позо ри шта, као и 
сарад ни ке, ути сак да смо сво ји на 
сво ме и да је пред ста ва једи но што је 
важно. И на кра ју се дого ди ло да иза 
све га има мо пред ста ву пред којом 
је немо гу ће оста ти рав но ду шан. 
Народ но позо ри ште има све усло ве 
да пра ви вели ке и важне пред ста ве, 
надам се да ће наста ви ти тим путем. 
Нарав но, мислим да је ризик нај ва

жни ји, јер оно у шта смо сигур ни 
није увек добар пут; некад би тре ба
ло мења ти мало ства ри. Посеб но ми 
је, током овог про це са, била важна 
подр шка тима иза сце не, са див
ним инспи ци јен том и вео ма посеб
ном Гор да ном Перов ски, која поред 
суфлер ске уло ге у овом кома ду игра 
више дру гих уло га и сим бо ла који су 
ту, а и нису. Заи ста, било је ово лепо 
позо ри шно иску ство. 

У фоку су те мело дра ме о љуба
ви, при ја тељ ству и помо ћи, нала зи 

се пен зи о ни са ни књи го во ђа Чеза
ре, „ста ро џан гри за ло“ који пред 
сам крај живо та доби ја жељу да 
из коре на про ме ни свој карак тер. 
Шта вас је, она ко посеб но, заин
три ги ра ло у овој при чи? 

Видео сам људе из рома на око 
себе, пре по знао сам себе. Лорен цо 
Маро не гово ри вео ма мно го о тема
ма које и мене интри ги ра ју. И било 
је заи ста јед но став но одлу чи ти се 
на овај рад. С дру ге стра не, чини ми 
се да нам је ова ита ли јан ска при ча 
јако бли ска, да се ту пре по зна је мо, 
нала зи мо и сна ла зи мо добро, што 
је још додат ни мотив. И на кра ју, 
како про це њи ва ти чове ка и њего ве 
поступ ке, ако зака сни да мења себе 
и све око себе. Оста је вели ко пита
ње, и после овог про це са, за шта смо 
има ли вре ме на, а за шта не. 

Пред ста ва се, изме ђу оста
лог, бави одно сом дру штва пре ма 
ста рим људи ма, сек су а ла ним сло
бо да ма, отва ра пита ње чове ко ве 
искре но сти пре ма самом себи... 
Ви сте у први план ста ви ли однос 
роди те ља и деце. Зашто?

Мени су ти одно си нај у збу дљи
ви ји, нај ин ти гант ни ји. За мно ге 
људе њихо ва деца су сми сао њихо
вог живо та. И онда се стал но питам, 
шта кад се не сла же те са њихо вим 
избо ри ма, шта кад их види те дру га
чи је од оно га како би они тре ба ло да 
буду и да посто је. Мислим да је то 
веч на тема, међу тим овде роди те љи 
поку ша ва ју дру га чи је, док се деца 
опи ру или не пре по зна ју ту про ме
ну. Тек онда кад одлу чи мо да пре
ки не мо наше мале кућ не рато ве, ми 
нека ко кре не мо да слу ша мо сво је 
роди те ље, уз пита ње да ли ћемо или 
смо их ика да ствар но чули. Заме ра
мо, љути мо се, оче ку је мо, а запра
во смо углав ном доби ли мак си мум 
који ћемо икад доби ти у живо ту. 
То је за мене интим но, јако важно, 
пита ње, уз сло бо ду и пре у зи ма ње 
ства ри у сво је руке, одно сно спрем
ност да живи те сво је живо те она ко 
како, запра во, жели те.

Пред ста ва је пре ми јер но изве
де на у Тив ту, у окви ру Фести ва ла 

Чеза реа је тре ба ло да 
тума чи Бран ко Цве јић, али је 
он, нажа лост, у међу вре ме ну 
пре ми нуо… 

За мене је одлу ка да наста
ви мо да ради мо, тај тре ну
так при стан ка на зах те ве 
за алтер на ци јом био можда 
нај ком пли ко ва ни ји моме нат 
у доса да шњем раду. Бран
ко Цве јић је био мој при ја
тељ, позо ри шни добри дух, 
који је био уз мене од почет ка 
мог позо ри шног живо та. И 
нарав но да је било јако емо
тив но и чуд но, гле да ти неког 
дру гог и пра ви ти избо ре са 
неким дру гим. Али, како то 
већ бива у нашем послу, позо
ри ште иде даље и посто ји и 
након одла ска оних који су 
били јако важни и вели ки за 
то позо ри ште. Бран ко Цве
јић се јако радо вао овој уло зи, 
радо вао се при ли ци да оди
гра чове ка који нам се чинио 
далек, а врло познат. Био је 
пре дан, ни јед ну про бу није 
про пу стио. И онда се дого дио 
тај несре ћан сплет окол но
сти да нас је Цве ја напу стио. 
Мла ђа Андре је вић је уско
чио и заи ста ура дио вели ки 
посао. Има ли смо све га неко
ли ко про ба пре првог ула ска 
публи ке, И избо ри ли се. То 
је био позо ри шни мара тон у 

меди те ран ског теа тра „Пур
га то ри је“, а након тога виде
ла ју је и публи ка на Смо три 
„Мер мер и зву ци“ у Аран ђе
лов цу“ и Фести ва лу „Нови 
Твр ђа ва теа тар“ на којем 
су при зна ња осво ји ли Нела 
Миха и ло вић (Награ да за 
нај бо љу глу ми цу) и Мла ден 
Андре је вић (Награ да за глу
му „Милан Гуто вић”)… 

Заи ста је вели ко иску ство 
има ти те пре ми је ре и госто
ва ња пре Бео гра да. То нам 
даје при ли ку да још ради мо 
и ваја мо ову нашу пред ста
ву. Виде ли смо раз ли чи те 
реак ци је гле да ла ца, осе ти ли 
шта нам про ла зи, а шта не. 
И исто тако, доби ли при ли
ку да мења мо ства ри. Тако 
да цео тај сплет окол но сти 
видим као изу зет ну при ли ку. 
Игра ти за кри тич ку публи
ку Новог твр ђа ва теа тра је 
била посеб на стреп ња, јер ми 

се чини ло да ако ту про ђе мо, про ла
зи мо сву да. А доби ли смо и награ де. 
Зна те, реди тељ је после пре ми је ре 
прак тич но немо ћан. Kад оста ви те 
пред ста ву, када оде те, а усуд овог 
посла је да стал но дола зи те и одла
зи те, ви се раста је те са нечим са 
чиме сте дуго живе ли. Сва ко вра ћа
ње је као повра так кући после дугог 
пута. Изне на де вас сит ни це. Мене је 
изне на ди ло да има мо још про сто ра 
да ради мо на диса њу ове наше игре. 

„Сит ни це…”, дакле, изме ђу 
оста лог, гово ре и о могућ но сти 
да, ипак, може мо да живи мо дру
га чи је, наро чи то онда кад мало 
боље раз ми сли мо о неким сво
јим поступ ци ма у одно су на дру
ге људе. У којој мери је дели кат но 
про на ћи радост живо та, а да при
том не кри виш свет око себе за 
соп стве не илу зи је?

Ваше пита ње нуди, можда, и 
одго во ре. Они се кри ју у спрем
но сти на про ме ну и све сти да про
ме на не мора нужно бити лоша. 
Људи се данас не запи та ју, или се 
врло рет ко запи та ју о соп стве ној 
одго вор но сти, не само из пози ци је 
кри ви це, већ са иде јом да уче. Ми 
данас пре ста је мо да учи мо кад иза
ђе мо из шко ле, нада мо се чуди ма, 
иако зна мо да не посто је. Про сто, 
оту ђе ни свет одвео нас је у крај
ност зане ма ри ва ња соспстве ног 
одра ста ња, сазре ва ња и раз у ме
ва ња потре ба које има мо. И онда, 
тако упла ше ни, тума ра мо у истим 
матри ца ма, без потре бе да чује мо и 
види мо људе око себе. Уса мље ност 
је, можда, у све му томе нај ве ћи про
блем. О њој се ћути, посеб но о уса
мље но сти међу људи ма. Она ми се 
чини као нај ве ћа бор ба коју човек, 
који се мења, мора да при хва ти као 
свој усуд. И про ме на и дру га чи ји 
живот има ју мане. Живот без мана 
не посто ји, он је само илу зи ја коју 
стал но дру га чи је паку је мо.

Мико јан Без бра ди ца 

Глу ми ца Народ ног позо
ри шта у Бео гра ду Дани је
ла Угре но вић пре ми ну ла је 

изне на да 15. сеп тем бра у 53. годи
ни. Дипло ми ра ла је на Факул те ту 
драм ских умет но сти, у кла си проф. 
Вла ди ми ра Јев то ви ћа, 1994. годи не, 
када је и поста ла стал на чла ни ца 
ансам бла Дра ме Народ ног позо
ри шта, зајед но с коле га ма са кла се 
Ната шом Нин ко вић, Нелом Миха
и ло вић, Бори сом Пин го ви ћем и 
Дани је лом Kузмановић.

Сво јом поја вом, једин стве ним 
тален том, увер љи во шћу и сцен
ском сна гом пле ни ла је пажњу 
публи ке и кри ти ке.

На матич ној сце ни оства
ри ла је низ упе ча тљи вих рола 
у пред ста ва ма „Месец дана на 
селу“   (Вероч ка), „Живот је сан“ 
(Роса у ра), „Путу ју ће позо ри ште 
Шопа ло вић“ (Гина), „Тето ви ра на 
ружа” (Ђузе пи на), „Раз вој ни пут 
Боре Шнај де ра“ (Лина), „Мак сим 
Црно је вић“ (Анђе ли ја), „Зли дуси“ 
(Вир гин ска), „Ива нов“ (Зина и да 
Сави шна)... 

Послед њу пре ми јер ну уло гу у 
Народ ном позо ри шту оди гра ла је 
пре непу них годи ну дана, 25. сеп
тем бра про шле годи не, у дра ми 
Алек сан дра Нико ла је ви ча Остров

ског „Вуци и овце”, у режи ји Его
на Сави на који јој је пове рио лик 
Анфу се Тихов нов не. 

Насту па ла је с вели ким успе
хом и на дру гим сце на ма  Будва 
Град теа тар („Kаролина Ној бер“), 
Ате ље 212 („Вели ка све ска“), 
Kултурни цен тар Тиват („Нена гра
ђе ни љубав ни труд“), „Мадле ни а
нум („Тесла“), Битеф теа тар („Иво
на кне ги ња Бур гунд ска“, „Госпа од 
мора“, „Моја домо ви на седам сно
ва“, „Зим ске баште“), Позо ри ште 
„Бошко Буха“ („Пла ва пти ца“)...

Сахра ње на је 20. сеп тем бра на 
бео град ском гро бљу „Лешће”. 

Р.П.Н. 



6 ПОЗОРИШНЕ НОВИНЕ СЕПТЕМБАР/ОКТОБАР 2022.

На самом кра ју про
шле сезо не (изме ђу 
два бро ја „Позо ри
шних нови на“), 
Народ но позо ри

ште увр сти ло је на свој репер то ар 
три нове пред ста ве; две пре ми је ре 
одр жа не су у Дра ми – „Рат и мир“ 
и „Госпо ђа Ајн штајн“, јед на у Опе ри 
– „Сне жа на и седам пату ља ка“, док 
је Балет извео пре ми јер ну обно ву 
„Жизе ле“. Сва чети ри насло ва наи
шла су на вео ма добар при јем код 
публи ке, а вео ма пози ти ван ути сак 
оста ви ле су и код струч не кри ти ке. 

Пред ста ва „Рат и мир“, по чуве
ном кла си ку Лава Нико ла је ви ча 
Тол сто ја, у дра ма ти за ци ји Федо ра 
Шили ја и режи ји Бори са Лије ше ви
ћа, пре ми јер но је изве де на 30. маја 
на Вели кој сце ни. Овај комад, који 
не гово ри само о Руси ји током напо
ле он ских рато ва, о љуба ви пре ле пе 
Ната ше Росто ве, о тузи и несре ћи 
Андре ја Бол кон ског, о Пје ру Без у хо
ву, и мно гим дру гим лико ви ма, већ 
и о пат ња ма и нада ма, чежња ма и 
боли људи ухва ће них у мре жу вели
ких исто риј ских дога ђа ја, поста вља 
пита ња рата и мира на више нивоа 
 лич ном, сим бо лич ком и мета фо
рич ком.

„Врхун ска емо тив ност, коју 
доно си гроф Без у хов (Хаџи 
Менад Мари чић), див на нежност 
и искре на пат ња Ната ше Росто
ве (Тео до ра Дра ги ће вић), искре но 
супру жни штво Росто вих (Боја на 
Сте фа но вић и Душан Мате јић), 
стра шна грам зи вост, повр шност 
и вечи то мани пу ли са ње у сво ју 
корист Kурагиних, на челу са оцем 
(Сло бо дан Бештић), сином Ана
то лом (изра зит Петар Стру гар) и 
кће ри, фатал ном завод ни цом Елен 
(Kалина Kовачевић) пра ви су пут 
за тума че ње боје вре ме на и људи у 
том вихо ру и за раз у ме ва ње њихо
вих поче сто сом на бул них гре хо ва... 
оце ни ла је, изме ђу оста лог, кри ти
чар „Вечер њих ново сти” Дра га на 
Бошко вић нагла ша ва ју ћи да је сце
на била сим бо лич но, али функ ци
о нал но ого ље на (Јања Ваља ре вић), 
док је Боја на Ники то вић све обу кла 
у костим пун лепо те и зна че ња.

Неко ли ко дана касни је, 4. јуна, 
тако ђе на Вели кој сце ни, одр жа на је 
пре ми јер на обно ва чуве ног роман
тич ног бале та „Жизе ла”, на музи ку 
Адол фа Ада ма, у коре о гра фи ји Лео
ни да Лавров ског (пре ма Ж. Kорали, 
Ж. Перо, М. Пети па; коре о граф ска 

реа ли за ци ја Kатарина Обра до вић). 
У глав ним уло га ма насту па ју 

Боја на Жега рац Kнежевић/ Татја на 
Татић/ Софи ја Матју шен ска ја (Жизе
ла), Хозе Игле си ас/ Јован Весе ли но
вић/ Јегор Бур ба (Алберт), Мар га ри
та Черо му хи на/ Ада Рас пор/ Мили ца 
Јевић Дрн да ре вић (Мир та)...

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. 

Kритичар „Поли ти ке” Ире
на Kрешић ука за ла је да је вели ки 
ансамбл, посеб но жен ски, иза шао 
из сен ке „дисци пли но ва ном уве
жба ном игром у пуно ћи осе ћа ња 
овог роман тич ног бале та једин стве
не пое тич но сти”, док је њена коле
ги ни ца из недељ ни ка „Вре ме” Ива
на Мило ва но вић, иста кла да су три 
изво ђе ња „Жизе ле” у раз ли чи тим 
поде ла ма, које је назва ла „балет ски 
мара тон”, дала нашој кул тур ној сце
ни поду хват какав није има ла, али и 
потвр ду потен ци ја ла Бале та Народ
ног позо ри шта у Бео гра ду. 

Опе ра наци о нал ног теа тра од 
12. јуна поста ла је бога ти ја за још 
један наслов  „Сне жа ну и седам 
пату ља ка“. Та опе рабај ка, пре ма 
позна том делу Бра ће Грим, по којем 
је Дра ган Kаролић напи сао либре то 
и ком по но вао музи ку, пре ми јер но је 
изве де на на Сце ни „Раша Пла о вић“ 
под дири гент ском упра вом Сте фа
на Зеки ћа и у режи ји Ане Гри го ро
вић.  Била је то, ујед но, пра и звед ба 
тог Kаролићевог дела у Срби ји чији 
се темат ски оквир интер пре та ци је 
засни ва на немо гућ но сти очу ва ња 
спо ља шње лепо те. 

У овој вео ма дина мич ној и 
забав ној пред ста ви, која је ура ђе
на као про је кат Опер ског сту ди ја 
Народ ног позо ри шта у Бео гра
ду „Бори слав Попо вић“, уче ству ју 
Неве на Ђоко вић/ Мили ца Дамја
нац (Сне жа на), Јана Цвет ко вић 
(Kраљица), Миле на Ђор ђе вић/ 
Стра хи ња Трич ко вић (Огле да ло), 
Сте фан Жива но вић (Принц), Лука 
Јозић (Ловац), Миља на Ради но вић, 
Мили ца Дамја нац, Искра Сре то вић, 
Сара Ристић, Неве на Мило ше вић, 
Ана ста си ја Стан ко вић и Вера Зече
вић (Патуљ ци).

Kритичар днев ног листа „Блиц” 
Гор да на Kрајачић нагла си ла је да је 
аутор ски тим ове пред ста ве ство
рио “одлич но дело, упе ча тљи во и 
за децу и за одра сле, које је у себи 
успе ло да задр жи упра во као и про
та го ни сти ове опе ре дечи ју душу и 
емо ци је”. Тако ђе, ука за ла је и на то 
да иако је овде реч о дечи јој опе ри 
„она је дечи ја само за публи ка, али 
не и за изво ђе ње; једа на ест изво ђа
ча у орке стру запра во су извр сни 
камер носоли стич ки музи ча ри, са 
сјај но издво је ним соли ма”…

Вео ма успе шна сезо на Народ
ног позо ри шта окон ча на је још 
јед ном сјајном пре ми је ром, одр
жа ном 30. јуна на Сце ни „Раша 
Пла о вић”.; реч је о дра ми Сне жа
не Гњи дић „Госпо ђа Ајн штајн”, у 
режи ји гошће из Аме ри ке Kарин 
Росни чек.. У том кома ду о зами
шље ном сусре ту душа Миле ве 
Марић и Албер та Ајн штај на, о 
(загроб ном) раз го во ру и пре пир
ци о супрот ста вље ним нара ти ви
ма о њихо вој про шло сти, уло ге 
тума че Душан ка Сто ја но вић Глид 
(Миле ва Ајн штајн) и Горан Јев тић.

У над ре ал ном про сто ру чисти
ли шта, њих дво је се при се ћа ју 
кључ них тре ну та ка из живо та и 
поно во их про жи вља ва ју, у поку
ша ју да се међу соб но раз у ме ју и 
изми ре макар после смр ти, кад већ 
нису могли за живо та…

„Режи ја (…) делу је довољ но 
над ре ал но да у њу ста ну ово зе
маљ ске чежње и муке, али и мен
тал ни усхит јед ног гени ја и јед не 
жене која је и сама то можда била. 
Нарав но, све то без њих дво је 
не би било довољ но да постиг не 
онај ниво емо ци је у гле да ли шту, 
онај дуго трај ни апла уз, поу зда
но без уче шћа кла ке ра. Душан
ка Сто ја но вић Глид је Миле ва, 
Горан Јев тић Алберт. Два истин
ски ком плек сна глу мач ка задат ка, 
на раз ли чи те начи не, а врхун ски 
ура ђе на оба”… оце ни ла је Алек
сан дра Гло вац ки, кри ти чар днев
ног листа „Нова”. 

Р.П.Н.

НОВЕ ДРАМСKЕ, ОПЕРСKЕ И БАЛЕТСKЕ ПРЕД СТА ВЕ НА СЦЕ НА МА 
НАРОД НОГ ПОЗО РИ ШТА

Поукусуипубликеикритике
ФЕСТИ ВАЛ СКА ГОСТО ВА ЊА У ОКТО БРУ

Пред ста ва „Успа ван ка за Алек
си ју Рај чић“, по тек сту Ђор ђа 

Kосића и у режи ји Југа Ђор ђе ви
ћа, биће оди гра на 6. окто бра на 
Позо ри шном фести ва лу „Теа тар 
у јед ном деј ству“ у Мла де нов цу 
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, 
Неве на Мило ше вић, Вера Зече вић, 
Мла ден Лукић, Горан Мило ше вић 
и Дани је ла Мило ше вић.  Публи ка 
40. Фести ва ла „Бори ни позо ри

шни дани“ у Вра њу, 26. окто бра моћи ће да погле да пред ста ву „Рат 
и мир“, по чуве ном кла си ку Лава Нико ла је ви ча Тол сто ја, у дра ма
ти за ци ји Федо ра Шили ја и режи ји Бори са Лије ше ви ћа. Уло ге тума
че Хаџи Ненад Мари чић, Мио драг Kривокапић, Дани ло Лон ча ре
вић, Зла ти ја Оцо ко љић Ива но вић, Зора на Бећић Ђор ђе вић, Душан 
Мате јић, Боја на Сте фа но вић, Тео до ра Дра ги ће вић, Нема ња Ста
ма то вић, Нина Нешко вић, Сло бо дан Бештић, Kалина Kовачевић, 
Петар Стру гар, Вучић Перо вић и Недим Нези ро вић. 

Р.П.Н. 

ЧЛА НО ВИ ОРКЕ СТРА ОПЕ РЕ УЧЕ СТВО ВА ЛИ 
НА ПРЕ МИ ЈЕ РИ ОРА ТО РИ ЈУ МА У ГРЧ КОЈ

Истак ну ти чла но ви Орке стра 
Опе ре Народ ног позо ри шта 

у Бео гра ду, кон церт мај стор Едит 
Маке дон ска, вођа вио ла Мир
ко Црно је вић и вођа кон тра ба са 
Све то зар Вујић Бор ски  уче ство
ва ли су на пре ми је ри ора то ри ју
ма „Успо ме не“ на позив дирек то
ра музич ког фести ва ла Нико са 

Ефти ми ја ди са. Овај интер на ци о нал ни музич ки спек такл одр
жан је у Грч ком антич ком амфи те а тру Фили пон 10. и 11. сеп тем
бра, Ора то ри јум је напи сан пово дом сто годи на од про те ри ва ња 
Грка из Тур ске. 

Р.П.Н. 

ИЗЛО ЖБА О БОРИ ГРИ ГО РО ВИ ЋУ У ТРЕ БИ ЊУ

У Kултурном цен тру Тре би ње, у окви ру 65. „Фести ва ла фести
ва ла”    смо тре нај бо љих оства ре ња ама тер ске позо ри шне 

сце не из реги о на, летос је госто
ва ла изло жба Музе ја Народ ног 
позо ри шта у Бео гра ду „Бори слав 
Бора Гри го ро вић“ аутор ке Дра
ги це Гаће ше, посве ће на при зна
том позо ри шном, теле ви зиј ском 
и филм ском реди те љу, глум цу и 
сце на ри сти (19282010). Постав ка 
при ка зу је ретро спек ти ву ства ра

ла штва овог вели ка на, рође ног упра во у том гра ду, од првих глу
мач ких кора ка, пре ко деце ни је рада у Народ ном позо ри шту у Сара
је ву (19541964) коме је пода рио 30 пред ста ва, па све до пре ла ска у 
Народ но позо ри ште у Бео гра ду, где оста је до кра ја сво је кари је ре. 

Р.П.Н. 

Члан Хора Опе ре 
у пен зи ји, тенор 
Пре драг Пепи 

Рај ко вић, пре ми нуо је 
18. авгу ста у Бео гра ду 
у 73. годи ни. Рај ко вић 
је био дуго го ди шњи 
истак ну ти члан Хора 
Опе ре Народ ног позо

ри шта у Бео гра ду, мак
си мал но пре дан сво јој 
про фе си ји у којој је 
оста вио неиз бри сив 
траг.  Испра ћај за кре
ма ци ју одр жан je 20. 
авгу ста на Новом гро
бљу у Бео гра ду.

Р.П.Н.
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Народ но позо ри
ште у Бео гра ду, уз 
подр шку Мини
стар ства кул ту ре 
Репу бли ке Срби је 

при ми ло је у стал ни рад ни однос 
тро је мла дих глу ма ца, јед ног гар де
ро бе ра и јед ног маске ра/вла су ља ра.

На кон фе рен ци ји за нови на ре, 
одр жа ној тим пово дом 8. сеп тем
бра у фоа јеу Дру ге гале ри је, в.д. 
управ ни ка Све ти слав Гон цић иста
као је да је Народ но позо ри ште 
у Бео гра ду посве ће но ства ра њу 

врхун ске умет но сти и самим тиме 
него ва њу и уса вр ша ва њу посто је
ћих као и кре и ра њу нових гене ра
ци ја умет ни ка.

„Та рад на места под ра зу ме ва
ју наста вља ње тра ди ци је и све оно 
што наци о нал ни теа тар носи са 
собом као кул тур но насле ђе, али са 
новим мла дим људи ма као носи о
ци ма буду ћег репер то а ра. Зато су 
нова рад на места за нас од кру ци
јал ног зна ча ја и овом при ли ком 
захва љу је мо репу блич кој Вла ди, 
а пре све га Мини стар ству кул ту

ре на мак си мал
ној подр шци да 
се то пре по зна… 
Добро је зна ти да 
смо део јед ног 
ширег пла на 
реви та ли за ци
је кул ту ро ло
шког про сто ра 
у нашој земљи 

и дра го ми је да 
то може мо и да 

спро во ди мо, пола
ко, али сигур но”, рекао је Гон цић.

У стал ни рад ни однос, 
на нео д ре ђе но вре ме, из 
умет нич ког сек то ра при
мље ни су глум ци Петар 
Стру гар, Вучић Перо вић и 
Нина Нешко вић. 

Помоћ ник мини стра за 
савре ме но ства ра ла штво 
Радо ван Јокић оце нио је 
да ресор но мини стар ство 
у свом раду тежи ка ства
ра њу нај бо љих реше ња и 
наја вио да ће Мини стар

ство кул ту ре и инфор ми са ња 
Репу бли ке Срби је и убу ду ће ула
га ти мак си ма лан напор за побољ
ша ње посто је ће ситу а ци је не само 
у позо ри шти ма, него и у кул ту ри 
уоп ште.

Пред сед ник Управ ног одбо ра 
Народ ног позо ри шта Филип Бојић 
поздра вио је одлу ку о отва ра њу 
нових рад них места у наци о нал
ном теа тру и под се тио да тело на 
чијем се челу нала зи, већ неко ли
ко годи на инси сти ра на томе да се 
умет нич ки ансам бли у сва три сек
то ра под мла де.

Бојић је додао да су, пре ма 
њего вом мишље њу, Петар Стру гар, 
Вучић Перо вић и Нина Нешко
вић „изу зет ни мла ди глум ци који 
ће, у сва ком слу ча ју, пред ста вља

ти будућ ност наци о нал ног 
теа тра”.

Упра во при мље ни 
мла ди чла но ви Народ ног 
позо ри шта изра зи ли су 
огром но задо вољ ство што 
су поста ли део јед не од нај
зна чај ни јих позо ри шних 
инсти ту ци ја у нашој земљи 
и иста кли да ће сво јим 
радом и зала га њем оправ
да ти ука за но пове ре ње.

Р.П.Н. 

ре на мак си мал
ној подр шци да 
се то пре по зна… 
Добро је зна ти да 
смо део јед ног 
ширег пла на 
реви та ли за ци
је кул ту ро ло
шког про сто ра 
у нашој земљи 

и дра го ми је да 
то може мо и да 

Осим тро је глу ма ца, у 
рад ни однос на нео д ре ђе но 
вре ме при мље ни су (сек тор 
Тех ни ка) гар де ро бер Ста ша 
Ман дић и маскер/вла су љар 
Ната ша Луња.

Вла ди мир Логу нов, 
балет ски играч, коре
о граф и педа гог. У 
овим три ма уло га ма, 
међу соб но сто пље

ним, које као да су бира ле њега, 
а не он њих, Логу нов делу је гото
во шезде сет годи на. Као умет ник 
доми нант но карак тер ног играч
ког про фи ла, на бео град ској сце ни 
упе ча тљи во је тума чио уло ге кла
сич ног и нео кла сич ног балет ског 
репер то а ра. Гроф Рот барт (Лабу-

до во језе ро), Шумар 
Хила ри он (Жизе ла), 
Каре њин (Ана Каре-
њи на), четво ро стру
ка уло га у Хоф ма-
но вим при ча ма или 
Копе ли јус (за коју је 
1980. годи не добио 
Награ ду Народ ног 
позо ри шта у Бео гра
ду), тре нут на су асо
ци ја ци ја на игра ча 
Логу но ва. 

Вла ди мир Логу
нов спа да у ред 
мало број них балет
ских умет ни ка са 
ових про сто ра који 
су има ли сре ћу да 

изве сно вре ме про ве ду на шко
ло ва њу на зна ме ни тој москов ској 
позо ри шној ака де ми ји ГИТИС, на 
којој је, у сезо ни 1973/74, Логу нов 
бора вио на спе ци ја ли за ци ји из 
обла сти коре о гра фи је и балет ске 
педа го ги је. Као нека да шњи уче
ник чуве ног руског педа го га Нине 
Кир са но ве, позна вао је прин ци пе 
сту ди о зне руске педа го ги је, што 
му је олак ша ло сти ца ње зна ња из 
овoг доме на, које ће он вели ко
ду шно пре но си ти од 1986. годи

не, као про фе сор дует не игре у 
балет ској шко ли Лујо Дави чо. 
Био је вољен и пра ви чан педа гог, 
срда чан, по заслу зи, и оштар и 
одлу чан, када је то ситу а ци ја нала
га ла. Посе до вао је оно пра во зна
ње, сат ка но од дра го це ног спо ја 
врсног позна ва ња тео ри је и прê
ко потреб ног сцен ског иску ства. 
Њего ва постав ка Крц ка Ора шчи-
ћа, наста ла за потре бе годи шњег 
кон цер та уче ни ка, игра се пре ко 
25 годи на.

Москов ска ака де ми ја пред ста
вља јед ну од нај а у то ри та тив ни јих 
обра зов них уста но ва у све ту. Као 
таква, одлу чу ју ће је дело ва ла на 
Вла дин избор да се окре не коре
о граф ском дело ва њу. Тамо су му 
се, пре ма соп стве ном при зна њу, 
отво ри ле очи – чита ва јед на ства
ра лач ка област, у свој сло же но сти, 
отва ра ла се пред њим. Сту ди о
зан при ступ москов ске ака де ми
је бавио се и пита њем ригид ног 
устро је ња реа ли за ци је коре о граф
ске зами сли, ука зу ју ћи на неиз
о ста ван пред у слов тог про це са: 
пре ци зно и подроб но позна ва
ње струк ту ре иза бра ног музич
ког дела, кроз темељ ну ана ли зу 
музич ке пар ти ту ре. Упра во ће се 

ових посту ла та Логу нов држа ти у 
сво јим касни јим коре о граф ским 
оства ре њи ма, попут бале та Док-
тор Џекил и Мистер Хајд, коме ће 
бити доде ље на Награ да Народ ног 
позо ри шта у Бео гра ду за нај бо љу 
пред ста ву у сезо ни 2001/2002. У 
Москви је био и на умет нич ком 
изво ру сцен ских постав ки кла сич
ног балет ског насле ђа, бива ју ћи 
све док јед ног зна лач ког, поу зда ног 
и, поврх све га, одго вор ног одно са 
пре ма балет ској тра ди ци ји, испу
ње ног пије те том и пуном све шћу 
о важно сти њеног очу ва ња. Ова 
сво ја (са)зна ња Логу нов ће пре
то чи ти у прак су већ 1988. годи не, 
постав ком бале та Дон Кихот, а 
нешто касни је и бисе ром кла сич
не балет ске лите ра ту ре, Успа ва-
ном лепо ти цом, 1996. годи не. Тако 
је Балет Народ ног позо ри шта у 
Бео гра ду био обо га ћен два ма изу
зет но важним кла сич ним балет
ским насло ви ма, од којих је први, 
током шесна ест годи на изво ђе ња, 
оди гран чак 85 пута, а Успа ва на 
лепо ти ца је и данас на репер то
а ру, пре ма шив ши 100 изво ђе ња. 
Слêде ћи сте че не уви де о нео п ход
но сти дослед ног пра ће ња ори ги
нал них постав ки, Логу нов је био 

све стан нужно сти њихо вог при
ла го ђа ва ња, како посто је ћој сце
ни, тако и играч ким капа ци те ти ма 
и пре о вла да ва ју ћем умет нич ком 
сен зи би ли те ту нашег балет ског 
ансам бла. Тако су наста ле две 
посто ја не и кон зи стент не коре
о граф ске постав ке, у који ма су 
сво је тех нич ко уме ће и умет нич
ка достиг ну ћа има ли при ли ку да 
иска жу сви наши воде ћи балет ски 
умет ни ци, као и госту ју ће ино
стра не балет ске зве зде.

Коре о граф ски опус Вла ди ми ра 
Логу но ва обу хва та и рад у број ним 
позо ри шти ма широм нека да шње 
Југо сла ви је, али и у ино стран
ству. Међу број ним награ да ма и 
при зна њи ма издва ја мо Награ ду 
за живот но дело и награ ду Дими-
три је Пар лић УБУСа, Печат 
(2016) и Пла ке ту (2018) Народ ног 
позо ри шта у Бео гра ду, а први је 
балет ски умет ник који је при мио 
Злат ну меда љу за заслу ге пред сед
ни ка Репу бли ке Срби је, 2021. годи
не. Изло жба ће бити отво ре на 25. 
окто бра (18,00) у Музе ју Народ ног 
позо ри шта у Бео гра ду. 

Миле на Јау ко вић
аутор изло жбе посве ће не

Вла ди ми ру Логу но ву
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OKT

OKT

НОВ

СУ Б . 

01. од 19.00КОШТАНА
опера Петра Коњовића СУ Б . 

01. од 20.30
УСПАВАНКА ЗА АЛЕКСИЈУ РАЈЧИЋ 
драма Ђорђа Косића, 
у оквиру конгреса IETM-a у сарадњи са Битеф тимом,
- титловано на енглески језик -

СУБ. 

08. ДЕЦА / ПРЕМИЈЕРА опера у 17 песама на музику 
Ирене Поповић, по роману Милене Марковић

од 19.30

У ТО . 

11. КО ТО ТАМО ПЕВА 
балет на музику Војислава Вокија Костића од 19.30

С Р Е . 

12. КОШТАНА
опера Петра Коњовића од 19.00

СУ Б . 

15. ОРФЕЈ И ЕУРИДИКА 
опера Кристофа Вилибалда Глука од 19.30

Н Е Д . 

16. НОРА - ЛУТКИНА КУЋА 
драма Хенрика Ибзена од 19.30

П О Н . 

17. ГАЛА ДОНАТОРСКИ КОНЦЕРТ 
у организацији Фондације „Полуњин“

од 19.30

У ТО . 

18. ЖИЗЕЛА 
балет Адолфа Адама 

од 19.30

П Е Т. 

21.
КО ТО ТАМО...  концерт најпопуларнијих нумера 
из домаћих филмова и серија у извођењу Хора и 
Народног оркестра РТС-а

од 20.00

СУ Б . 

22. БОЕМИ опера Ђакома Пучинија, посвећена прваку 
Опере Народног позоришта Предрагу Протићу од 19.30

П О Н . 

24. СИМПОЗИЈУМ КЛИНИКЕ ЗА ПСИХИЈАТРИЈУ 
УКЦС-а од 9.00

У ТО . 

25. ЖИЗЕЛА 
балет Адолфа Адама од 19.30

СУ Б . 

29. ДОН КИХОТ
опера Жила Маснеа од 19.30

У ТО . 

01. ЖИЗЕЛА 
балет Адолфа Адама од 19.30

Ч Е Т. 

03. ХАЗАРСКИ РЕЧНИК - ЛОВЦИ НА СНОВЕ 
балет по мотивима романа Милорада Павића од 19.30

П О Н . 

03. ПЕЛИКАН 
драма Августа Стриндберга од 20.30

УТО. 

04. БАЛКАНСКИ ШПИЈУН 
трагикомедија Душана Ковачевића од 20.30

СУ Б . 

08. ГОСПОЂА АЈНШТАЈН
драма Снежане Гњидић од 20.30

У ТО . 

11. ИЛУЗИЈЕ
комедија Пјера Корнеја од 20.30

С Р Е . 

12.
БЕЛА КАФА 
комедија Александра Поповића од 20.30

П О Н . 

17.
ЧИЈЕ ЈЕ ОВО ДОБА, ПАЗОЛИНИ? 
аутора Етореа Олдија, у организацији Италијанског 
института за културу 

од 20.30

У ТО . 

18. ЖЕНСКИ ОРКЕСТАР 
комедија Жана Ануја од 20.30

С Р Е . 

19. ИРАНСКА КОНФЕРЕНЦИЈА 
драма Ивана Вирипајева од 20.30

Н Е Д . 

23. СИТНИЦЕ КОЈЕ ЖИВОТ ЗНАЧЕ / ПРЕМИЈЕРА
по тексту Лоренца Маронеа од 20.30

П О Н . 

24.
СИТНИЦЕ КОЈЕ ЖИВОТ ЗНАЧЕ
по тексту Лоренца Маронеа од 20.30

У ТО . 

25. СИМПОЗИЈУМ КЛИНИКЕ ЗА ПСИХИЈАТРИЈУ 
УКЦС-а од 9.00

С Р Е . 

26.
ХАСАНАГИНИЦА
драма Љубомира Симовића од 20.30

Ч Е Т. 

27. СИТНИЦЕ КОЈЕ ЖИВОТ ЗНАЧЕ
по тексту Лоренца Маронеа од 20.30

П Е Т. 

28. МАЛИ БРАЧНИ ЗЛОЧИНИ 
драма Ерика Емануела Шмита од 20.30

Н Е Д . 

30. ГОСПОЂА АЈНШТАЈН
драма Снежане Гњидић 

од 20.30

П О Н . 

31. ВЛАСТ комедија Бранислава Нушића, 
у адаптацији Милана Нешковића

од 20.30

НЕД. 

09. РАТ И МИР
драматизација Федора Шилија, по роману Л. Н. Толстоја од 19.30

Ч Е Т. 

13. ДЕЦА опера у 17 песама на музику Ирене Поповић,
по роману Милене Марковић од 19.30

ЧЕТ. 

20. РАТ И МИР
драматизација Федора Шилија, по роману Л. Н. Толстоја од 19.30

Н Е Д . 

23. од 19.30ДАМА С КАМЕЛИЈАМА драма Александра 
Диме Сина, посвећена композитору Корнелију Ковачу 

П Е Т. 

28. ГОДИНЕ ВРАНА
драма Синише Ковачевића од 19.30

Н Е Д . 

30. ДЕЦА опера у 17 песама на музику Ирене Поповић, 
по роману Милене Марковић   од 19.30

П Е Т. 

04. ДЕРВИШ И СМРТ Борислав Михајловић Михиз / 
Егон Савин, по роману Меше Селимовића

од 19.30

Ч Е Т. 

03. од 20.30О(ОД)УСТАЈАЊУ
ауторски пројекат компаније „Струне у плесу“

СУ Б . 

05. ОРФЕЈ И ЕУРИДИКА 
опера Кристофа Вилибалда Глука од 19.30

С Р Е . 

02. од 19.30ТОСКА
опера Ђакома Пучинија

ДОГАЂАЈИ
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“

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


