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ИЗДАЈЕ НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ У БЕОГРАДУ

Б
еоградска премијера високо награђиване представе„Ситнице којеживот
значе“,поистоименомбестселеруједногоднајпопуларнијихиталијанских
писацаданашњицеЛоренцаМаронеа,којајеобележилаовокултурнолето,
одржанаје23.октобранаСцени„РашаПлаовић”.

Овајкомадкојиговориољубави,пријатељствуипомоћиучијемфоку
сусеналазипензионисаникњиговођаЧезаре,„староџангризало“којипредсамкрај
животадобијажељудаизкоренапроменисвојкарактер,НароднопозориштеуБео
градуурадилојеукопродукцијисаБеоАртомиЦентромзакултуруТиват,удрамати
зацијиЂорђаKосићаирежијиАндрејаНосова.

Послеуспешнепремијере12.августана18.фестивалуПургаторијеуТивту,пред
ставајеосвојиладвапризнањана9.ФестивалуНовиТврђаватеатар–глумициНели
МихаиловићприпалајеНаградазанајбољуженскуулогу,аМладенАндрејевићјеза
ликЧезареаосвојиоНаграду„МиланГутовић”.

УподелисуиВањаЕјдус,ДушанМатејић,НинаНешковићиРадеЋосић.
Публикаупрепунојсалинаградилајеглумачкуекипунакрајупредставевишеми

нутнимбурнимовацијама.

Сценограф је Дејан Тодоровић, Селена Орб је креирала костиме, музику је
компоноваоДрашкоАџић,докјеМаријаМиленковићбилазадуженазасценски
покрет.

ОрадунапредставиредитељНосовјерекао:
„ЛоренцоМаронеговоривеомамногоотемамакојеименеинтригирају.Ибило

је заиста једноставно одлучити се на овај рад.Сдруге стране,чиними седа нам
је  ова  италијанска прича јако блиска, да се ту препознајемо, налазимо и сналази
модобро,штојејошдодатнимотив.Инакрају,какопроцењиватичовекаињегове
поступке,акозакаснидамењасебеисвеокосебе.Остајевеликопитање,ипослеовог
процеса,заштасмоималивремена,азаштане“.

До закључењаовогброја„Позоришнихновина”,одкритичара се јединаогласила
АлександраГловацкикојаје,измеђуосталог,написала:„Топла,хуманапредстава(бези
натрухамелодраме),животна,духовита,исвештавећузживотиде.Фантастичниглумци
(...)Гледајте,давасподсетикакојелепобитичовек.Узсверужноитужноштотајчовек
умедазамеси”.

Р.П.Н.

УСПЕ ШНА БЕО ГРАД СКА ПРЕ МИ ЈЕ РА ВИСО КО НАГРА ЂИ ВА НЕ ПРЕД СТА ВЕ „СИТ НИ ЦЕ КОЈЕ ЖИВОТ ЗНА ЧЕ”

Више ми нут не бур не ова ци је
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Један од дога
ђа ја који ће 
несум њи во 
о б е  л е  ж и 
ти акту ел ну 

сезо ну, не само у 
наци о нал ном теа
тру, него уоп ште 
на срп ској позо
ри шној сце ни, 
сва ка ко ће бити 
пред сто је ћа пре
ми је ра Шек спи ро
вог „Маг бе та“ у 
постав ци Јаго
ша Мар ко ви
ћа, јед ног од 
наших нај
и стак ну ти јих 
р е д и  т е  љ а . 
Први сусрет 
са публи
ком пла ни
ран је за Дан 
Н а р о д  н о г 
позо ри шта, 22. новем бар у 19,30 
часо ва на Вели кој сце ни, а глав не 
уло ге пове ре не су вели ким име
ни ма срп ског глу ми шта  Небој ши 
Дуга ли ћу (Маг бет) и Ната ши Нин
ко вић (Леди Маг бет) који су у одво
је ним раз го во ри ма за „Позо ри
шне нови не“ одго ва ра ли на, ско ро, 
иден тич на пита ња. У вео ма моћ ној 
глу мач кој поде ли, пра вом спо ју 
иску ства и мла до сти, биће и Бра ни
слав Лечић (Дан кан), Алек сан дар 
Срећ ко вић (Бако), Рад ми ла Жив
ко вић, Алек сан дра Нико лић, Ива
на Шће па но вић (Вешти це), Вучић 
Перо вић (Мал ком), Петар Стру гар 
(Ленокс), Дани ло Лон ча ре вић (Рос), 
Јован Јова но вић (Мак даф), Огњен 
Малу шић (Донал бејн)... Дра ма тург 
је Моли на Удо вич ки Фотез, сце но
гра фи ју ради Мати ја Вучи ће вић, 
кости мо граф је Лана Цви ја но вић, 
док је за сцен ски говор заду же на 
Љиља на Мркић Попо вић.  

Магбет од часног војсково
ђе, постаје бескрупулозниубица
и тиранин. Упркос томе што га
мучисавест,он,ипак,неодустаје
одсвогпакленогплана.Штасе,у
међувремену, у претходна чети
ривека,променило?KојеМагбет
нашегвремена?

Небојша:
И оно што оста је исто, кроз 

веко ве про ја вљу је сво је нове 
видо ве сагла сно нови ни дру
штве них окол но сти које се вре
ме ном успо ста вља ју. Иако људ
ска при ро да оста је у јед но ме 
увек иста  а то је бес крај њених 
потен ци ја ла и ка добру и к злу 

 ипак, домет и исход оно га што 
ће се у чове ку изро ди ти, оста је 
до кра ја неиз ве стан. Оста је неиз
ве стан сва ки корак њего вог пута 
као и пут сам. Оно што нас у овој 
пред ста ви зани ма није фено мен 
зла у људ ској при ро ди, као такав, 
већ пре све га логи ка гене зе тога 
зла уну тар кон крет ног поје дин
ца. Kаквим се путе ви ма у чове ку 
наста њу ју оне незна не и незва не 
силе које све наше стра сти при
во ле на без у слов ну послу шност, 
повла ђу ју ћи и уга ђа ју ћи, при том, 
жеља ма наше сна ге и сна га ма 
наших жеља, не би ли нас узне
ли до врхун ца соп стве них моћи, а 
потом ,,сур ва ле у амбис после ди
ца”, како каже Шек спир. Мислим 
да није нај ва жни је то ко је Маг
бет нашег вре ме на већ пре све
га шта је оно што о Маг бе ту још 
нисмо рекли. И шта је оно што је 
у тек сту још оста ло непро чи та
но, а да се у томе у све вре ме на 
може мо оглед ну ти. 

ЛедиМагбет,каоједнаоднај
несхваћенијих књижевних анти
хероина,узчијеимесенајчешће
„лепе“ неки од проблематичних
епитета као што су манипулант
киња, заводница, лудача... дубо
којеамбициознаижудизамоћи
иположајем.Штасе,умеђувре
мену, у претходна четири века,
променило? Kо је Леди Магбет
нашегвремена?

Наташа:
Тако је лако ети ке ти ра ти 

људе; у том сми слу, било би врло 
јед но став но и лако да упре мо 

прстом и каже мо: ето, то се зове 
тако (узми мо било који од поме
ну тих епи те та). Лоци ра мо зло, 
име ну је мо и реши мо про блем. Не. 
Ства ри су мно го дубље. Нека да, 
да кажем у „про шлим вре ме ни ма”, 
када су се поја вљи ва ла та „ради
кал ни ја зла” било је лак ше има
ти однос пре ма „истом”, а данас, 
када је оно све при сут но, само у 
мно го софи сти ци ра ни јем обли ку 
да га ни не пре по зна је мо јер је 
део нас, мно го је опа сни је, горе, 
јер је чак и уна пред оправ да но 
за „опште добро свих нас”. Овде је 
све исто само за лич ну корист. Kо 
је данас Леди Маг бет? Суштин ски, 
има их мно го више него што на 
прву поми сао може мо да зами
сли мо. Нису сред ства тако суро ва, 
у сми слу уби ства дру гог чове ка, 
у буквал ном сми слу, али има мо 
разних „врста уби ста ва”. Уби јаш 
неко га и кад га издаш, изне ве риш, 
оду змеш му заслу ге, про даш као 
чове ка, при ја те ља, парт не ра не 
би ли себе иста као и при гра био 
нешто. Па кад би се бави ли тим 
„бив шим”, ко зна какви би исхо ди 
и какве после ди це про и за шле из 
тога. Гово рим о прин ци пу функ ци
о ни са ња. Посто је разни људи који 
помо ћу сла бо сти сво јих супру
жни ка вла да ју њима. Хра не ћи и 
тап шу ћи њего ве сла бо сти, чува ју 
сво ју сигур ну пози ци ју дају ћи им, 
увек изно ва, осе ћај да без њих 
не вре де. То не искљу чу је њихо
ву љубав. Е, у том сми слу, може мо 
да при ча мо о врхун ској мани пу
ла ци ји.

Kолико је тешко „бранити“
на сцени ликове деструктивних,
негативнихособина?

Небојша:
Kад год тако поста ви мо пита

ње, ми уства ри све до чи мо о чове
ку искљу чи во мора ли стич ки. И 
деструк тив ност и нега ти ви тет су 
пој мо ви који се тичу после ди ца. 
Али за драм ску умет ност пре све
га су важни узро ци и пута ње. Kад 
при ча дође до после ди ца онда 
већ гле да мо нешто оче ки ва но и 
мање зани мљи во. Да бисмо избе
гли како мора ли стич ку осу ду зла, 
тако и наив ну ,,одбра ну“ деструк
ци је и нега ти ви те та, мора мо се пре 
све га потру ди ти да пре по зна мо 
ону изво ри шну тра ге ди ју чове ко
ве сна ге која не може а да не жели 
свој врху нац, не пита ју ћи за цену 
и после ди це, а коју бес крај не стра
сти изме шта ју изван сва ке мора ли
стич ке мере. Дру ги речи ма, стра сти 
и сна га не зна ју за морал, оне зна ју 
само за сле по циља ње ка врхун
цу. Ако тако поста ви мо ства ри 
онда се неће мо бави ти наив ном и 
банал ном осу дом зла, него ћемо се 
потру ди ти да се пре све га пре стра
ши мо од зла у себи и да у Маг бе ту 
види мо соп стве ни одраз. 

Наташа:
Још смо на почет ку про це са 

и не знам за мно ге ства ри како 
ћу да их репро ду ку јем. Не шта, 
већ више који ће бити начин, али 
оно што знам, то је да не видим 
ту жену као мани пу ла то ра, нити 
као неку луда чу. Сва ко од нас је, 
сигур на сам, био у одре ђе ним тре

ну ци ма Леди Маг бет, само 
сред ства нису били тако 

ради кал на. Не оправ
да вам ја, нарав но, 
њена дела, али тај 
осе ћај лич не „заки
ну то сти” и оште ће
но сти, осе ћа ја да ти 
при па да више него 

што имаш, могу да 
раз у мем. Из тог 

осе ћа ња се 
она покре ће.

Kљу ч н а
тачка ове
Шекспирове
п о л и т и ч к е
трагедије је
неконтроли
сана амби
ција која
п о д с т и ч е
Магбета и
његову жену
Леди Магбет

да крену страшном стазом зло
чина тако што ће убити краља
и узурпирати престо. Трагедија
обично означава сукоб немоћи
људскогбићада сеодупремоћи
своје судбине.Да ли је то неми
новност?

Небојша:
Могло би се и тако рећи. Али 

оно што бих додао је то да тре
ну так у коме се зло зач не обич но 
изгле да крај ње беза злен. И тада 
када је зло поче ло углав ном не 
изгле да да ће ства ри кре ну ти по 
злу. Још горе, изгле да да тај поче
так суно вра та обе ћа ва бли став 
исход. Али оно што је тра гич но је 
то што су поје ди ни кора ци у живо
ту непо врат ни, а то човек схва
ти тек кад осва не у паклу. Из тог 
непо вра та могу ће је оти ћи само у 
још дубљи пакао. 

Наташа:
Ми живи мо у вре ме ну „глад них 

и амби ци о зних” људи где је зло 
толи ко део њих и све при сут но да 
га пре ста је мо и ноти ра ти. Поста је 
нам састав ни део нечи јег успе ха, 
па још ако је тај „успех мате ри јал но 
јако добро овен чан” ми га више и 
не зове мо пра вим име ном. Напро
тив. Све ста је у две речи  јако 
успе шан. Чак има и хор де покло
ни ка и тап ша ча који у реду чека ју 
и моле да и њих сун це огре је на 
исти начин... Леди Маг бет не про
ђе на испи ту „иску ше ња” које су јој 
потвр ди ле и „суд ба и нат при род не 
силе” у виду неког про ра чан ства. 
Она то види као потвр ду оно га 
што је дубо ко осе ћа ла, а то је да је 

УОЧИ ПРЕ МИ ЈЕ РЕ ШЕК СПИ РО ВОГ „МАГ БЕ ТА“ У РЕЖИ ЈИ ЈАГО ША МАР КО ВИ ЋА; ПРВА ЦИ ДРА МЕ НАРОД НОГ ПОЗО РИ ШТА У 
БЕО ГРА ДУ НЕБОЈ ША ДУГА ЛИЋ (МАГ БЕТ) И НАТА ША НИН КО ВИЋ (ЛЕДИ МАГ БЕТ)

Поје ди ни кора ци у живо ту су непо врат ни,
а то човек схва ти тек кад осва не у паклу

ну ци ма Леди Маг бет, само 
сред ства нису били тако 

ради кал на. Не оправ
да вам ја, нарав но, 
њена дела, али тај 
осе ћај лич не „заки
ну то сти” и оште ће
но сти, осе ћа ја да ти 
при па да више него 

што имаш, могу да 
раз у мем. Из тог 

едан од дога
ђа ја који ће 
несум њи во 
о б е  л е  ж и 
ти акту ел ну 

сезо ну, не само у 
наци о нал ном теа
тру, него уоп ште 
на срп ској позо
ри шној сце ни, 
сва ка ко ће бити 
пред сто је ћа пре
ми је ра Шек спи ро
вог „Маг бе та“ у 
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Глумац
Веља

Митровић
каоМагбет

њен муж, воље ни муж, конач но на 
корак до нечег што њему, одно сно 
њима при па да. На том тала су зано
са, њена глад и амби ци ја обу зи ма ју 
је до сле пи ла да она „јад ни ца“ не 
рачу на на савест и одго вор ност, 
чове ка у њој самој, кога је та лич
на глад поти сну ла. Kажем „јад ни ца”, 
јер су то стра шне ства ри и терет. 
Енер ги ја те жене је „за полу дит”! 
Пре све га, изда ја воље ног чове ка 
(кроз њего ву сла бост, које је све сна 
од почет ка, те и каже: „Али при ро де 
се ја тво је бојим, пре пу на је мле
ка добро те чове чан ске) је „нач не“ 
и после тога одво ди у луди ло, пра
ће но саве шћу и одго вор но шћу на 
коју није рачу на ла на почет ку „гро
зног сме ра тог”.

МотивацијаледиМагбет,између
осталог,можедасепосматраикроз
веровањедаженабездецежудиза
славом.Дакле,акоонавећнеможе
да обезбеди наследника Магбету,
онда може да му „подари“ престо,
односно круну као једини могући
иметак.Kојесу,заправо,крајњегра
ницељудскевољезамоћ,односно
дали,безусловноиувек,„крвиште
крв“?

Наташа:
Не сла жем се с тим. Није једи

на одред ни ца жене кроз децу, 
одно сно није сва кој жени то при
мар на ствар. То је дубо ко лич но 
пита ње. Ства ри су, мислим, одма
кле од тог пери о да када је то жени 
била основ на функ ци ја. „Доји ла 
децу ја сам”… Зна чи, дакле, да су 
они има ли потом ство. Нас тро
је, Јагош, Дуги и ја смо при ча ли 
на ту тему и има мо наше прет по
став ке. Губи так „истих”,може бити 
само раз лог више у уве ре њу да је 
дошло њихо во вре ме, када тре ба 
конач но да им буде дато оно што 
им при па да. Kао надок на да за сву 
ускра ће ност.

Небојша:
Такво тума че ње моти ва ци је 

уну тар лика Леди Маг бет било би 
суви ше пси хо ло ги стич ко. Мислим 
да је посре ди нешто мно го дубље 
у људ ском бићу. Намер но сам 
мало пре спо ме нуо тра ге ди ју сна
ге. Сна га би тре ба ло да је нешто 
ства ра лач ко и добро, нешто из 
чега се нешто рађа, наста је, буја… 
Али, сва кој сна зи пре ти амбис 
соп стве не гла ди. У „Маг бе ту“ је реч 
о томе. И Маг бет и њего ва жена 
су јаке а ком пле мен тар не при ро
де, које јед на у дру гој побу ђу ју то 
буја ње сна ге. Јаке при ро де тра же 
јаке врхун це и јаке интен зи те те. 
Све што је око њих сла бо поло ми
ће се о њихо ву сна гу. То је неми
нов ност вели ке сна ге. Kада је тако 
пре ди спо ни ра ној сна зи на дохват 
руке оно нај ви ше што јој у овом 
све ту може при па сти, а то је кра
љев ска кру на, јер више од тога 
нема, немо гу ће је оче ки ва ти да 
ће та сна га оду ста ти од себе и не 
посег ну ти за оним што је њено. 
То би било исто као оче ки ва ти од 
атом ске бом бе да после екс пло зи
је зау ста ви соп стве ни талас. Упра
во зато, крв увек иште крв.

МикојанБезбрадица

„Маг бет“, нај кра ћа Шек спи ро
ва дра ма и, уз „Хамле та“, „Оте ла“ и 
„Kраља Лира“, послед ња у низу од 
њего ве чети ри нај по зна ти је тра ге
ди је, пра и зве де на је 1606. годи не  
у Енгле ској. Овај, сва ка ко један од 
нај моћ ни јих и емо ци о нал но нај ин
тен зив ни јих Шек спи ро вих кома да, 
до сада је на сце ни Народ ног позо
ри шта у Бео гра ду, у пери о ду од 1882. 
до 1981. годи не имао шест пре ми је
ра – пет драм ских и јед ну опер ску. 

Први пут, „Маг бет“ је изве ден 18. 

апри ла 1882. годи не у пре во ду Мите 
Жив ко ви ћа и режи ји Тоше Јова но
ви ћа. О овој пред ста ви, (као и за 
наред не три пре ми је ре) у зва нич ним 
архи ви ма, осим поде ле, не посто ји 
није дан дру ги писа ни траг. Реди тељ 
Јова но вић тума чио је наслов ну уло
гу, Мари ја Пери со ва игра ла је Леди 
Маг бет, а у вели ком ансам блу били 
су и Тоша Ана ста си је вић (Дан кан),  
Петар Ада мо вић (Доналд бејн), Ђура 
Рај ко вић (Бен кво), Лаза Попо вић 
(Ленокс)... 

Наред на пре ми је ра, пре ма 
истом пре во ду, одр жа на је 22. јану
а ра 1894. годи не у режи ји Мило ра да 
Гаври ло ви ћа са Вељом Миљ ко ви
ћем и Мил ком Гргу ро вом у глав ним 

уло га ма. Поде лу су 
чини ли и Тоша Ана
ста си је вић (Дан
кан),  Лазар Рај ко
вић (Доналд бејн), 
Мили вој Бар ба рић 
(Мал ком), Ђура Рај
ко вић (Бан ко), Дра
гу тин Гута Јова но
вић (Ленокс)...

Тре ћа пре ми
је ра „Маг бе та“ у 
Народ ном позо ри
шту одр жа на је 27. 
јану а ра 1912. годи
не у пре во ду Све ти
сла ва Сте фа но ви ћа 
и режи ји Алек сан

дра Ива но ви ча 
Андре је ва, док 
је сце но гра
фи ју и кости ме 
кре и рао Вла
ди мир Вла ди
ми ро вич Балу
зек. Наслов ни 
лик Маг бе та, 
који од јуна ка 
поста је тира
нин, тума чио 
је Мило рад 

Гаври ло вић, 
њего ва окрут
на супру га 
Леди Маг бет 
била је Јеле на 
Милу ти но вић, 
а игра ли су и 
Сава Тодо ро
вић (Дан кан), 

Алек сан дар Злат ко вић (Доналд бејн), 
Добри ца Милу ти но вић (Мал ком), 
Мило рад Петро вић (Бен кво), Нико ла 
Гошић  (Ленокс)...

Четвр ти пут, „Маг бет“ је пре ми
јер но изве ден 26. маја 1927. годи не, 
тако ђе, у пре во ду Све ти сла ва Сте фа
но ви ћа. Пред ста ву је режи рао Бран
ко Гаве ла, а у сце но гра фи ји Вла
ди ми ра Жедрин ског насту па ли су 
Душан Раден ко вић (Маг бет), Зла та 
Мар ко вац (Леди Маг бет), Мило рад 
Гаври ло вић (Дан кан), Аманд Али гер 
(Доналд бејн), Раша Пла о вић (Мал
ком), Воји слав Јова но вић (Бен кво), 
Душан Бур за  (Ленокс)...

После пау зе од ско ро пола 
века, тач ни је након 48. годи на, ура

ђе на је, за 
сада, послед
ња драм ска 
постав ка „Маг
бе та“ у Народ ном 
позо ри шту у Бео
гра ду.  Пре ми је ра је 
одр жа на 27. јуна 1975. 
годи не у режи ји Арсе ни ја 
Јова но ви ћа. Текст је пре вео Алек сан
дар Саша Петро вић, сце но гра фи ју је 
ура дио Вла ди мир Маре нић, а кости
ме Миле на Јеф тић Ниче ва Kостић. 
Глу мач ки ансамбл у глав ним уло га
ма, као Маг бет и Леди Маг бет, пред
во ди ли су Бра ни слав Цига Јери нић 
и Kсенија Јова но вић. Игра ли су 
и Милош Жутић (Дан кан), Бран

ко Јери нић 
(Доналд бејн), 
Пре драг Мики 
Маној ло вић 
( М а л  к о м ) , 
Мар ко Нико
лић (Бен кво), 
Д р а  г о  с л а в 
О ц о  к о  љ и ћ  
(Ленокс)...

У одно су 
на прет ход не 
чети ри, о овој 
п р е  м и  ј е  р и 
посто ји више 
писа них тра
го ва; кри ти
чар Вла ди мир 
Ста мен ко вић 
опи су је да се 
комад игра у 
„... ску че ном 

дво ри шту неког шкот ског сред ње
ве ков ног зам ка, на пар че ту земље 
пре кри ве ном песком и пепе лом, 
међу зиди на ма црве ним од про
ли ве не крви на који ма зја пе мно ге 
мрач не рупе из којих из којих изви
ру ју људ ски удо ви и допи ру пре те ћи 
зву ци“. У настав ку тек ста, наво ди да 
је комад „реду ко ван на про сту поли
тич ку дра му о обич ној оти ма чи ни 
око вла сти или, како би рекао Kот 
– на само јед ну сли ку и јед ну поде
лу: на оне који уби ја ју и на оне који 
бива ју уби је ни“. Тако ђе, оце нио је и 
да је пре вод Саше Петро ви ћа „изве
ден искљу чи во у про зи и осло њен 
на лек си ку у којој често пре по зна је
мо поли тич ки жар гон нашег доба“... 

Његов коле га Феликс Пашић, 
пишу ћи о лику Леди Маг бет, у тума
че њу Kсеније Јова но вић, наво ди да 
је то тума че ње „пси хо ло шки засно
ва но на пора же но сти жене која се 
мно го не тру ди да раз ја сни Маг бе
то ва пита ња или пак пита ња која 
ула зе у при ро ду њеног одно са пре
ма стра хот ном сме ру“, а за Јери ни

ће вог Маг бе та 
каже да „у себи 

носи, уз очи ту 
свест о кошма

ру све та, и кошмар 
вла сти тог духа који 

у одсуд ним тре ну ци ма 
под ле же сум ња ма, стра ху 

и недо у ми ца ма“. 
Дра ма тург и кри ти чар Жар ко 

Kоманин оце нио је да „Маг бет“ у 
режи ји Арсе Јова но ви ћа пред ста
вља „супер спек такл у коме пре о
вла да ва покрет тела поје дин ца или 
гоми ле“. 

„... Тре ну так Маг бе то вог моно
ло га, пред носом саме публи ке, у 
коме бли ста ви Бра ни слав Јери нић, 
сми ре но, кроз иро нич ни и разум
ни бол, каже да је живот бај ка коју 
при ча иди от, пуна кри ка и беса, а 
не зна чи ништа, окре ће целу пред
ста ву тум бе, и бива њена осо ви на и 
уну тар ње оза ре ње. Од тог тре нут
ка, и тотал на теа тра ли за ци ја и сам 
живот који се теа тра ли зу је, спа ја ју 
се у једин стве ну и там ну уза луд ност 
и бесми сле ност људ ске пома ме, али 
се, при том, не губи тра чак све тло сти 
баш зато што Маг бет поста је све
стан свог ужа са и пакла у коме ради“. 

Шест и по годи на од те пре ми је
ре, ура ђе на је још јед на постав ка тог 
гени јал ног Шек спи ро вог дела; овог 
пута, реч је о опе ри коју је, по исто и
ме ном кома ду, на либре то Фран че
ска Пја веа, ком по но вао Ђузе пе Вер
ди. На пре ми јер ном изво ђе њу 23. 
децем бра 1981. годи не, под дири
гент ском упра вом Душа на Мила ди
но ви ћа, у коре о гра фи ји Вла ди ми ра 
Логу но ва и режи ји Мла де на Сабљи
ћа, насту пи ли су Душан Попо вић 
(Маг бет), Рад ми ла Бако че вић (Леди 
Маг бет), Алек сан дар Весе ли но вић 
(Бан ко), Јеле на Чака ре вић (Дама), 
Мили вој Петро вић (Мак даф), Јово 
Рељин (Мал колм)...

Кри ти чар „Поли ти ке екс прес“ 
Душан С. Мак си мо вић у тек сту под 
насло вом „Успе ла пре ми је ра“ исти
че да је Опе ра Народ ног позо ри
шта поста вља њем овог дела „осми
шље но обо га ти ла свој репер то ар“, 
а покло ни ци ма Вер ди је ве музи ке 
„при у шти ла вели ко задо вољ ство“.

„Пре ми је ра је про шла у зна ку 
два врсна опер ска умет ни ка: Рад
ми ле Бако че вић и Душа на Попо ви
ћа. Они су сво је сло же не и певач ки 
напор не уло ге оства ри ли вео ма 
поу зда но са пуно драм ског изра за и 
свој стве не суге стив но сти“. 

Kостимограф је била Љиља на 
Дра го вић, а сце но граф Вла ди мир 
Маре нић.  

М.Б.

ња драм ска 
постав ка „Маг
бе та“ у Народ ном 
позо ри шту у Бео
гра ду.  Пре ми је ра је 
одр жа на 27. јуна 1975. 
годи не у режи ји Арсе ни ја 

ће вог Маг бе та 
каже да „у себи 

носи, уз очи ту 
свест о кошма

ру све та, и кошмар 
вла сти тог духа који 

у одсуд ним тре ну ци ма 
под ле же сум ња ма, стра ху 

и недо у ми ца ма“. 

ШЕKСПИРОВ „МАГ БЕТ“ НА СЦЕ НИ НАРОД НОГ ПОЗО РИ ШТА У ПЕРИ О ДУ ОД 1882. ДО 1981. ГОДИ НЕ

Пет драм ских и јед на
опер ска постав ка
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С
во јим бога тим умет нич
ким опу сом, као играч 
и коре о граф, а потом и 
при зна ти педа гог, Вла ди
мир Логу нов оста вио је 

неиз бри сив траг на југо сло вен ској и 
срп ској балет ској сце ни. Део импре
сив не кари је ре тог ван се риј ског 
умет ни ка, чије се име у све ту бале та 
изго ва ра са посеб ним пошто ва њем и 
ува жа ва њем, биће пред ста вљен кул
тур ној јав но сти ових дана у окви ру 
изло жбе „Иза зов балет ског трип ти
хо на; Вла ди мир Логу нов  балет ски 
играч, педа гог и коре о граф“, аутор
ке Миле не Јау ко вић чије је отва ра
ње зака за но за 31. окто бар (18,00) у 
Музе ју Народ ног позо ри шта. 

„Задо во љан сам сво јом кари
је ром и постиг ну тим умет нич ким 
резул та ти ма. Да ли сам могао више? 
Веро ват но. Желим и даље да радим, 
јер зре лост умет нич ке кари је ре иде 
са иску ством и годи на ма”, при ча 
за „Позо ри шне нови не” Вла ди мир 
Логу нов са којим смо раз го ва ра ли 
десе так дана пре отва ра ња поме ну
те изло жбе коју ће сви заин те ре со
ва ни посе ти о ци моћи да погле да ју 
до сре ди не децем бра.  

Још у раном детињ ству добио 
је жељу да поста не коре о граф. Са 
роди те љи ма, оцем Јев ге ни јем и мај
ком Ана ста си јом често је, каже, ишао 
да гле да позо ри шне пред ста ве. Обо
жа вао је одла ске у „Тали јин храм” јер 
је ту доби јао инспи ра ци ју за „игру” 
код куће. 

„На разним поро дич ним дога
ђа ји ма и сла вљи ма, често сам са 
сестром и бра том пра вио неке мале 
пред ста ве које сам осми шља вао и 
режиј ски и коре о граф ски“, сећа се. 
при зна ти умет ник. тих дана сет но, 
али са осме хом на лицу.

Прва струч на сазна ња о умет
но сти игре, овај рође ни Бео гра
ђа нин (1942) добио је у Спли ту, на 
часо ви ма бале та код педа го га Миле 
Kатић. Дипло ми рао је у род ном гра
ду, у Балет ској шко ли „Лујо Дави чо“, у 
кла си чуве не Нине Kирсанове 1964. 
годи не када поста је и стал ни члан 
Бале та Народ ног позо ри шта у Бео
гра ду. Вео ма брзо, као соли ста, оства
ру је низ зна чај них уло га – Хила ри
он („Жизе ла”), Рот барт („Лабу до во 
језе ро”), Kарењин („Ана Kарењина”), 
Савет ник Лин дорф/ Спа лан ца ни је/ 
Док тор Миракл/ Депер ту то („Хоф
ма но ве при че“), Сул тан („ Охрид ска 
леген да), Kопелијус („Kопелија”)… 

„Не могу нијед ну уло гу да издво
јим као посеб ну. Сва ка од њих била 
ми је вео ма дра га и зна чај на“, каже 
наш саго вор ник који је изве сно вре
ме, сре ди ном седам де се тих годи на 
про шлог века, био на спе ци ја ли за
ци ји за коре о гра фи ју у Москви, на 
пре сти жној Позо ри шној ака де ми ји 
„Гитис”. Тај пери од имао је за њега 

огро ман зна чај, јер му је, изме ђу 
оста лог, отво рио и могућ ност да се 
нађе на умет нич ком изво ру сцен
ских постав ки кла сич ног балет ског 
насле ђа.

„Бора вак у Руси ји био је врху нац 
мог шко ло ва ња. Захва љу ју ћи томе, 
добио сам могућ ност да са вели ком 
сигур но шћу при сту пим оства ре
њу сво јих коре о граф ских зами сли, 
али и педа го шком раду. Уко ли ко 
не поста вља те себи нове циље ве 
и не иде те ка њихо вом оства ре њу 
неће те моћи даље да се раз ви ја те, 
ма коли ко желе ли. Уче ње под ра зу
ме ва стал ну про ме ну и надо град њу. 
Пут до успе ха може кат кад бити и 
трно вит... Неко има стр пље ња да се 
мучи и да напре ду је, а неко нема. 
Из иску ства знам да деца која су 
се опре де ли ла за балет ску шко лу, 
углав ном, има ју стр пље ња. Потре бан 
је ред, рад и стр пље ње за оства ре
ње сво јих иде ја“, пору чу је Вла ди
мир Логу нов који је као коре о граф 
поста вио број не успе шне бале те у 
свим зна чај ним наци о нал ним кућа
ма у земљи и окру же њу, а сара ђи
вао је и на реа ли за ци ји драм ских 
и опер ских пред ста ва са мно гим 
позна тим реди те љи ма. При зна је да 
је вео ма везан за сва ку од пред ста
ва са лич ним аутор ским печа том. 
Две је издво јио као нај зна чај ни је, 
као кру ну свог коре о граф ског ства
ра ла штва.  

„То су без сум ње ДокторЏекил
и мистер Хајд и Охридска леген
да“, недво сми слен је наш при зна ти 
балет ски умет ник који дода је да 
тре нут но, као коре о граф, спре ма 
нови балет, али и напо ми ње да је 
још рано да о томе гово ри. 

Инте ре со вао нас је и његов 
став о томе коли ко се балет про
ме нио од вре ме на када је био 
играч; коли ко та једин стве на умет
ност данас „пул си ра“ са савре ме ним 
чове ком, њего вим сен зи би ли те том, 
њего вим потре ба ма и живот ним 
ситу а ци ја ма. 

Одго ва ра, без мно го раз ми
шља ња, да се  током свих ових 
годи на у све ту бале та није десио 
неки зна ча јан помак.

„Немам ути сак да се балет мно
го про ме нио. Исти на, про
ме ни ло се вре ме, 
па самим 

тим и при ступ балет ском ства ра ла
штву. Све дру го, мањевише оста ло 
је исто“, твр ди госпо дин Логу нов, 
први 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. У њего вој бога тој 
колек ци ји, изме ђу оста лих, нала зе 
се и Брон за не меда ље (1982, 1984) 
и Сре бр на меда ља (1986) са Југо
сло вен ских балет ских так ми че ња 
у Новом Саду, у кате го ри ји коре
о гра фа, Награ да за више го ди шње 
све стра но дело ва ње у обра зо ва

ну мла дих тале на та (Зајед ни
ца музич ких и балет ских 
педа го га Срби је), 

Награ да „Дими три је Пар лић“ за 
нај бо ље коре о граф ско оства ре
ње у сезо ни 2001/02, за пред ста
ву „Док тор Џекил и мистер Хајд”, 
Награ да за живот но дело  (Удру
же ње балет ских умет ни ка Срби је), 
При зна ње за наци о нал ни допри
нос кул ту ри, Спе ци јал ни Злат ни 
бео чуг за живот но дело… 

У Народ ном позо ри шту про вео 
је, каже, више од „пола живо та“. Осим 
као соли ста, а потом и првак ансам
бла, оста вио је зна ча јан траг и као 
дирек тор Бале та оба вља ју ћи, с вели

ким успе хом, ту функ ци ју у пери о ду 
од 1980. до 1985. годи не. Остао је у 
наци о нал ном теа тру и после тога, до 
кра ја играч ке кари је ре, до сеп тем бра 
1992. годи не, када пре ла зи да ради 
као педа гог у Балет ској шко ли „Лујо 
Дави чо“. Дода је, на кра ју раз го во ра, 
да се увек радо и са посеб ним емо
ци ја ма сећа пери о да про ве де ног у 
Народ ном позо ри шту. 

„Било је то, заи ста, јед но лепо и 
срећ но вре ме, мно го дру га чи је од 
сада шњег“.

МикојанБезбрадица

ВЛА ДИ МИР ЛОГУ НОВ (1942), БАЛЕТ СКИ ИГРАЧ, КОРЕ О ГРАФ И ПЕДА ГОГ

Желим и даље да радим
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огро ман зна чај, јер му је, изме ђу 
оста лог, отво рио и могућ ност да се 
нађе на умет нич ком изво ру сцен
ских постав ки кла сич ног балет ског 

„Бора вак у Руси ји био је врху нац 
мог шко ло ва ња. Захва љу ју ћи томе, 
добио сам могућ ност да са вели ком 
сигур но шћу при сту пим оства ре
њу сво јих коре о граф ских зами сли, 
али и педа го шком раду. Уко ли ко 
не поста вља те себи нове циље ве 
и не иде те ка њихо вом оства ре њу 
неће те моћи даље да се раз ви ја те, 
ма коли ко желе ли. Уче ње под ра зу
ме ва стал ну про ме ну и надо град њу. 
Пут до успе ха може кат кад бити и 
трно вит... Неко има стр пље ња да се 
мучи и да напре ду је, а неко нема. 
Из иску ства знам да деца која су 
се опре де ли ла за балет ску шко лу, 
углав ном, има ју стр пље ња. Потре бан 
је ред, рад и стр пље ње за оства ре
ње сво јих иде ја“, пору чу је Вла ди
мир Логу нов који је као коре о граф 
поста вио број не успе шне бале те у 
свим зна чај ним наци о нал ним кућа
ма у земљи и окру же њу, а сара ђи
вао је и на реа ли за ци ји драм ских 
и опер ских пред ста ва са мно гим 
позна тим реди те љи ма. При зна је да 
је вео ма везан за сва ку од пред ста
ва са лич ним аутор ским печа том. 
Две је издво јио као нај зна чај ни је, 
као кру ну свог коре о граф ског ства

ДокторЏекил
Охридска леген

“, недво сми слен је наш при зна ти 
балет ски умет ник који дода је да 
тре нут но, као коре о граф, спре ма 
нови балет, али и напо ми ње да је 
још рано да о томе гово ри. 

Инте ре со вао нас је и његов 
став о томе коли ко се балет про
ме нио од вре ме на када је био 
играч; коли ко та једин стве на умет
ност данас „пул си ра“ са савре ме ним 
чове ком, њего вим сен зи би ли те том, 
њего вим потре ба ма и живот ним 

„Немам ути сак да се балет мно
го про ме нио. Исти на, про
ме ни ло се вре ме, 
па самим 

ну мла дих тале на та (Зајед ни
ца музич ких и балет ских 
педа го га Срби је), 

ВЛА ДИ МИР ЛОГУ НОВ (1942), БАЛЕТ СКИ ИГРАЧ, КОРЕ О ГРАФ И ПЕДА ГОГ

Желим и даље да радим

На актуелном балетском
репертоаруВеликесценеНарод
ног позоришта у Београду тре
нутносеналазедвепредставеу
кореографској поставци Влади
мираЛогунова–„СликаДоријана
Греја“ из 2015. године и култна
„Успаваналепотица“,  бисеркла
сичне балетске литературе, која
јепремијеруималапревишеод
двеиподеценије,23.маја1996.
године.Досадајеималавишеод
стоизвођења.
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Дуго ишчекивана
премијерапредста
ве „Деца“, по сти
ховимаистоименог
романа Милене

Марковићовогодишњедобитни
це престижне „Нинове награде“
за роман године, у режији и на
музику Ирене Поповић, одржа
на је с великим успехом почет
коммесеца, тачније, 8. октобра,
на Великој сцени. Овај комад,
као несвакидашњи сценски
спој музике и поезије, у сасвим
новој сценској форми  опери у
17 песама, преводи Миленину
поезијуумузичкипокрети глас
доказујућидајепоезијапосвом
ритмуиемоцијинајближамузи
ци.

Упредставикојаје,уједно,и
првипремијернинасловНарод
ногпозориштауБеоградууовој
сезонииграјуНелаМихаиловић,
СузанаЛукић,ПредрагМилетић,
Вања Милачић, Павле Јеринић,
МиленаЂорђевић,БојанаСтефа
новић, Бојана Бамбић, Драгана
Варагић, Александар Вучковић,
Миона Марковић, Теодора Спа
равало,ЈеленаБлагојевићиВла
данМатовић.

Нступају и певачи Тамара
Митровић, Искра Сретовић и
Марко Kостић, као и камерни
оркестарусаставу:НиколаДра
говић, Иван Мирковић, Алек
сандар Јован Kрстић, Владимир
Гурбај,ЛукаСпаравало,Алексан
дра Kијановић, Павле Ракоче
вић, Александар Петровић, Вид
Милошевић, Тина Миладиновић
и Дечји хор „Наде”, који води
БиљанаСименовић.

Ауторски тим чине и Дими
трије Kоканов (драматург/
либрето),ЈеленаНовак(музички
драматург),ИгорKоруга(корео
граф), Мираш Вуксановић (сце
нограф), Селена Орб (костимо
граф)иЉиљанаМркићПоповић
(сценскиговор).

Одушевљена публика
поздравилајеуметникенакрају
представе вишеминутним стаја
ћимовацијамаиузвицима„бра
во”.Нистручнакритиканијеште
деларечихвалезаовупредставу
истичући скоро једногласно да
јеречоузбудљивомиснажном
сценскомузичкомделу.

Kритичар „Политике“ Ана
Тасићутекступоднасловом„(Не)
подношљива тежина постоја
ња“истичеда„...сценскарадња
тематизује бунт и индивидуал
ност, протест против генерације
родитеља, али и учитеља, кон
кретноисимболичкисхваћених,
као отпор према прошлости и
назадности,каоипремалажном
моралуималограђанштини“.

Онасматрадајеупредстави
„нарочитозанимљивопосматра
ти разлике између присутности
глумаца и певача, у соло тачка
макојеистичузначајнедрамске
моменте радње“ и наглашава
да су песме оперских певачица
формално заиста импресивне,
виртуозне, а гледалац је зади
вљенвештиномпевања(…)

„Опера Деца, доживљена из
углапозоришногкритичаракоји
примећује да у процени њених
вредности вероватно има више
посла за музичког стручњака,
свакако јесте снажно сценско
дело,крцатопротивуречностима
којеодражавајумистеријеживо
та.Његовупролазност,трошност
и неухватљивост, и непрекидне
борбесаизазовимабесконачног
сазревањаиодрастања,напуту
канекомдругомсвету“,закључу

јеАнаТасићнакрајутекста.
Подсећајући да је Милена

Марковићидрамскасписатељи
ца, критичар „Времена“ Марина
МиливојевићМађаревуказуједа
би роман„Деца“, без обзира на
тучињеницу„веоматешкомогао
битидрамскапредстава“.

„Иакоуњемуима јакомно
гољудскедраме,онјепресвега
сазданодемоцијакојесеваља
јуистижудонаспрекопоезије.
Зато је заиста прави избор да
ово,аковећтребадабудепред
става,будеопера,јерјеопераод
свихизвођачкихврстанајближа
поезији“.

Према њеном мишљењу,
представа је „... открила бол и
лепотудететаусвакомљудском
бићу“.

Драгана Бошковић, крити
чар недељника„Печат“, истакла
је да је ова „драма за гласове
занимљив, јединствен и успео
експерименткоји јесамоИрена
Поповић могла да произведе“
и додала: „Оригиналност овог
подухватамудајепуносценско
оправдање“.

Kритичар НИНа Бобан
Јевтић оценио је да је Ирена
Поповић успела да од Миле
нине поеме „направи узбудљи
во сценскомузичко дело које
лакокомуницирасгенерацијски
разнородном публиком“, а текст
језавршиореченицом:„Одличан
почетаксезонезаНароднопозо
риште“.

Р.П.Н.

ВАЊИ ЕЈДУС НАГРА ДА
„ЗОРАН РАД МИ ЛО ВИЋ“

НА ФЕСТИ ВА ЛУ У ЗАЈЕ ЧА РУ

Награ да „Зоран Рад
ми ло вић“ за нај бо

ље глу мач ко оства ре ње 
на 31. Фести ва лу „Дани 
Зора на Рад ми ло ви ћа“ у 
Заје ча ру при па ла је глу
ми ци Народ ног позо ри
шта у Бео гра ду Вањи Ејдус 
за уло гу Алек си је Рај чић 
у пред ста ви „Успа ван ка за 
Алек си ју Рај чић”, по тек сту Ђор ђа Kосића и у режи ји Југа Ђор
ђе ви ћа. Одлу ку о лау ре а ту овог пре сти жног при зна ња донео је, 
већи ном гла со ва, струч ни жири којим је пред се да вао теа тро
лог Миро слав Радо њић, а чла но ви су били драм ска умет ни ца 
Тања Бошко вић и др  Душко Љушти на. Под се ћа мо да је исти 
жири, четвр тог так ми чар ског дана Фести ва ла, доде лио Вањи 
Ејдус и „Зора нов брк“ – Награ ду за нај бо љег глум ца вече ри. 
Фести вал је одр жан од 17. до 24. окто бра. 

Р.П.Н. 

„РАТ И МИР“ НА ФЕСТИ ВА ЛУ У УЖИ ЦУ

Пред ста ва „Рат и мир“ по 
чуве ном рома ну 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 биће изве
де на 7. новем бра у окви ру Глав
ног про гра ма 27. Југо сло вен ског 
позо ри шног фести ва ла у Ужи цу. 
у поде ли су 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. 

IN MEMO RI AM

Гор ја на Јањић
(1945-2022)

Глу ми ца Народ ног позо ри шта у Бео
гра ду Гор ја на Јањић (19452022) пре

ми ну ла је 2. окто бра у 77 годи ни. Рође
на је у Сара је ву 30. мар та 1945. годи не. 
Дипло ми ра ла је глу му 1968. годи не на 
Ака де ми ји за позо ри ште, филм, радио 
и теле ви зи ју у Бео гра ду, а годи ну дана 
касни је поста је стал на чла ни ца ансам
бла Дра ме наци о нал ног теа тра у којем 
је наста ви ла да игра и после пен зи о ни
са ња, 2005. годи не. На сце ни Народ ног 
позо ри шта деби то ва ла је 29. јану а ра 
1968. годи не у чуве ној дра ми Едмо на 
Роста на „Сира но де Бер же рак, у режи ји Бра сла ва Боро за на који јој је пове
рио уло гу Дру ге пре ци о зе. Током дуго го ди шње кари је ре игра ла је запа
же не уло ге које су вео ма допри но си ле цело куп ној вред но сти пред ста ва 
као што су Двор ки ња („Уро ше ва женид ба“), Фран ци ска („Мера за меру“), 
Мла да сељан ка („Мај ка Хра брост и њена деца“), Маг да („Нечи ста крв“), Про
сја ки ња („Дом Бер нар де Албе“), Агра („Вечи ти мла до же ња“), Заро бље ни ца 
(„Оре сти ја“), Жена („Чежња под бре сто ви ма“), Жена („Зеч ји насип“), Баки ца 
(„Огво жђе на”)... У алтер на ци ји са Радом Ђури чин, годи на ма је тума чи ла лик 
Зор ке Вучић у култ ном оства ре њу Сини ше Kовачевића „Вели ка дра ма“, а 
ту уло гу, послед њи пут је оди гра ла 27. јуна ове годи не. Игра ла је у сери ја
ма „При че пре ко пуне лини је“, „Сиви дом“, „Бољи живот“, „Горедоле“, „Вој на 
ака де ми ја“, „Пет“, као и у фил мо ви ма „Вре ме Сутје ске“, „Шме кер“, „Окто бер
фест“...  Испра ћај за кре ма ци ју оба вљен је 6. окто бра на Новом гро бљу у 
Бео гра ду.

Р.П.Н. 

ОДЈЕ ЦИ: РОМАН ГОДИ НЕ KАО ДРАМСKА ФОР МА; „ДЕЦА“ МИЛЕ НЕ 
МАРKОВИЋ, У РЕЖИ ЈИ И НА МУЗИKУ ИРЕ НЕ ПОПО ВИЋ

Сна жан спој
музи ке и пое зи је
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П
осле ско ро пола 
века од послед ње 
постав ке, Пучи ни је
ва „Туран дот“ уско ро 
ће, поно во, поста ти 

састав ни део редов ног опер ског 
репер то а ра Вели ке сце не. Пре
ми је ра је зака за на за 23. децем
бар уз уче шће ансам бла Опе ре 
Народ ног позо ри шта у Бео гра ду, 
а реди тељ ска пали ца пове ре на 
је мла дом и вео ма тален то ва
ном умет ни ку слав ног пре зи ме на 
Мари ју Павлу дел Мона ку, који 
је маги стар ске сту ди је опер ске 
режи је завр шио на држав ном 
Уни вер зи те ту за музич ке и сцен
ске умет но сти у Бечу. 

„С обзи ром на то да сам кари
је ру запо чео у ино стран ству, при
жељ ки вао сам да радим у гра ду 
у којем сам одра стао, а самим 
тим и да сво ју страст ка позо ри
шту поде лим са нашом публи ком. 
Позив дирек ци је Опе ре доче као 
сам врло спре ман и задо во љан”, 
каже у интер вјуу за „Позо ри шне 
нови не” и дода је да га за Народ но 
позо ри ште у Бео гра ду везу ју број
не успо ме не.

„Почев ши од посе ћи ва ња 
пред ста ва у који ма је насту па ла 
моја мај ка Дра га на, пре ко познан
ста ва са див ним коле ги ни ца ма и 
коле га ма који су од мог нај ра ни јег 
доба, зајед но са мојом поро ди цом, 
уче ство ва ли у подр жа ва њу мог 
инте ре со ва ња ка теа тру и љуба ви 
ка кла сич ној музи ци. Ова Kућа је 
оду век била битан инте гра ци о ни 
део мог одра ста ња тако да и сам 
Бео град, после свих ових годи
на, цен трал но пам тим нај ви ше по 
Народ ном позо ри шту. Сада имам 
при ли ку да у њему, као гост, сара
ђу јем са мно гим дра гим људи ма и 
ква ли тет ним умет ни ци ма.

„Турандот” је последњаПучи
нијева опера коју, исцрпљен
тешком болешћу и смрћу 1924.,
нијезавршио,већјето,двегоди
не касније, урадио композитор
Франко Алфано. У жељи да се
одмакне од веризма, Пучини је
посегнуо за немачком обрадом
легендеоокрутнојкинескојприн
цези Турандот, коју је пре тога
обрадиоиталијанскиписацKарло
Гоци, док се исходишна прича
темељинастаромперзијскомепу
из12.века.Kаковипрофесионал
но али и интимно, доживљавате
то ремекдело које, скоро, цео

један век осваја публику широм
света?

„Туран дот, као мит ски лик 
дела које је вре мен ски пози ци
о ни ра но у има ги нар но доба ста

ре Kине, упр кос свом бај ко ви том 
окру же њу, посе ду је врло људ ске 
осо би не лич но сти и врло реал
не пси хич ке рас ко ле са који ма 
се и оби чан човек сусре ће. Цео 
исто ри јат фик тив не лите ра ту ре 
се сво ди ка бољем раз у ме ва њу 
људ ског ста ња, ка поу ча ва њу људ
ског духа и ка син те зи нашег соп
стве ног места у дру штву. Поред 
саме фасци на ци је поје ди нач ним 
лико ви ма, од нај ве ћег зна ча ја је 
све при сут ни људ ски инстинкт, а 
нај ве ћа мисте ри ја је “заљу би ти 
се”. Под вла чим тема ти ку заљу
бљи ва ња, а не саме љуба ви, јер 
је упра во заљу бљи ва ње прин ца 
Kалафа у прин це зу Туран дот јед на 
нукле ар на увер ти ра, чији напон 
и опсе сив на издр жљи вост спро
во де дело и игра ју бит ну уло гу у 
тран сфор ма ци ји саме Туран дот 
из јед не хлад но крв не, ригид не 
и лине ар не лич но сти у нежно и 
хума ни зо ва но људ ско биће које 
је раз ре ше но там ни це соп стве них 
мисли и које се осло ба ђа соп стве
не суро во сти.

Последњу инсценацију ове
опере у Народном позоришту
урадиојеЈованПутник,апреми
јерајеодржана17.октобра1975.
године. Дакле, скоро пола века,
љубитељиопереуБеоградучека
ју да на редовном репертоару
виде то раскошно дело препуно
предивних арија, али и драма
тичнихинапетих сцена.Почему
ћевашапоставка„Турандот“бити
другачијаоднекихдругихсавре
менихпродукцијаовеопере?

Сама чиње ни ца да се на сце
ни нашег позо ри шта није нашла 
толи ко годи на повла чи вели ку 
одго вор ност свих који ће бити 
део про дук ци је, али морам да 

при знам да упра во та чиње ни
ца пред ста вља за мене посеб ну 
част и сим бол је јед ног пове ре
ња, које сигур но неће мо изне ве
ри ти. Шта ви ше, убе ђен сам да ће 
нас то још више и моти ви са ти да 
на репер то ар вра ти мо ова кав зна
ча јан наслов. Kарак терно ћемо се 
фоку си ра ти на хипер бо ли зо ва ни 
језик моти ва ци о не под ло ге лико
ва, који се на свет ским позор ни
ца ма већ дуги низ годи на нала зи 
у дру гом пла ну, јер је оста вљен 
на ком пен за ци о ној мило сти есте
ти ке сце но гра фи је и кости мо гра
фи је. Нарав но да исте неће бити 
запо ста вље не – убе ђе ни смо да 
и сце на и лико ви на њој мора ју 
да буду у син хро ну, не би ли пру
жи ли публи ци нај а у тен тич ни ји и 
нај бо га ти ји дожи вљај саме при
че. Вре ме, лико ви и про стор који 
их окру жу је су нерад звој ни, а као 
такви мора ју да посе ду ју гра ма
ти ку изра жа ја који омо гу ћа ва 
публи ци да уро ни у свет који јој је 
пред ста вљен.

Син сте признатих уметника
– примадонеДраганеДелМона
коиоперскогредитељаKлаудија.
Бреме славних родитеља може
да буде проблем, да створи при
тисак, да укочи каријере… Kако
ви подносите тај „терет”, како се
носитесњим?

Волим да при знам људи ма да 
то не дожи вља вам као терет, већ 
као јед но став ну спо зна ју да је то 
моја поро ди ца. То не искљу чу
је, нарав но, чиње ни цу да сам се 
сусре тао са разним иску стви ма 
до сада, где су људи има ли раз ли
чи те при сту пе ка тој теми. За мене 
је моја мај ка оду век, поред сво
јих вели ких умет нич ких и инте
лек ту ал них ква ли те та, била пре 

све га човек, у нај бо љем сми слу 
те речи. Kроз сво је мно го број не 
хума ни тар не поте зе током сво је 
кари је ре ми је при бли жи ла и уса
ди ла, по мом мишље њу, нај бит
ни ју људ ску осо би ну, а то је, пре 
све га, бити човек. Тако и насто јим 
да живим. И нарав но, не желим 
да било чији туђи успех при пи
шем себи, јер би то пред ста вља ло 
деви ја ци ју од реал но сти. А све то 
не ума њу је мој понос на њихо ве 
допри но се све ту кул ту ре и инспи
ри ше ме да наста вим тим путем.

Марио, једно од два имена
којеносите,добили степодеди,
једном од најбољих светских
тенорасвихвремена...

Оба име на, у ства ри, добио сам 
по деда ма; и са срп ске и са ита
ли јан ске породичне гране, што ми 
је нарав но врло дра го, буду ћи да 
себе и дожи вља вам као изјед на
че ног при пад ни ка обе кул ту ре. 
Деда Марио је, пре све га, из при
ча, књи га и са сни ма ка њего вих 
насту па оста вио на мене један 
неу кро ти во теа тра лан ути сак, са 
непре су шном вољом да дели сво
ју страст ка опе ри и позо ри шту 
са публи ком целог све та. Поред 
сво је музи кал но сти и вокал них 
спо соб но сти, био је, тако ђе, и вео
ма тален то ван сли кар. Kао човек 
радо зна ле при ро де, гајио је вели
ко инте ре со ва ње ка позо ри шној 
мето ди ци Систе ма Ста ни слав ског. 
Тај при ступ је до тада био врло 
нети пи чан за јед ног опер ског 
пева ча, а може се рећи да и дан 
данас није раши рен у опер ском 
све ту. По мом мишље њу, допри нео 
је, на један вео ма уни ка тан начин, 
рево лу ци ји сцен ске и вокал не 
изра жај но сти у све ту опе ре. 

МикојанБезбрадица

МАРИО ПАВЛЕ ДЕЛ МОНАКО, РЕДИТЕЉ ПУЧИНИЈЕВЕ ОПЕРЕ 
„ТУРАНДОТ“
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штинуиболесткојаупоследњем
чинуодносимладушваљуМими.

Представом је после више
годишњег одсуства са сцене
НародногпозориштауБеограду
дириговаомаестроБојанСуђић,
под чијом је управом, 21. јуна
2000.године,одржанапремије
ра„Боема“.

Овоизвођењебилојепосве
ћенопрвакуитадашњемдирек
торуОпереНародногпозоришта
Предрагу Протићу (19452021),
који је потписао режију ове и
другихпредставакојесудодан
данаснарепертоару.

Тимповодом,ухолупартера
Великесцене,отворена јеизло
жба посвећена овом изузетном
уметникукоја,крозплакатеопе
ракојејережираоифотографи
јеизпредставаукојимајенасту
пао,обухватадеоњеговебогате
иуспешнедугогодишњекарије
реуНародномпозоришту.

Поставка, аутора Драгана
Стевовића,моћићедасепогледа
до22.новембра.

Накрајупредставе,уметнич
ки директор Опере Народног
позоришта Никола Мијаиловић,
уручио је букет цвећа госпођи
Гордани Протић, супрузи Пре
драгаПротића.

Р.П.Н.

П
рво поја вљи ва ње бале
та као само стал не цели
не у Народ ном позо ри
шту – тј. цело ве чер њих 
изво ђе ња две коре о

граф ске јед но чин ке – „Шехе ре за да“ и 
„Сил фи де“ оди гра ло се 19. мар та 1923. 
годи не. Два месе ца рани је, изве ден 
је балет Чај ков ског „Шчел кун чинк“ 
(„Рска ло“) али само у одлом ци ма. За 
сва три бале та игре је спре ми ла Јеле
на Поља ко ва. Исто риј ски кон текст 
пре ми је ре првих бале та – „Шехе ре
за да“ и „Сил фи де“ – могао би се опи
са ти атмос фе ром уза вре лих избор
них дана. Води ла се неми ло срд на 
пар тиј ска „бор ба пла ка та ма“ и избор
ним кугли ца ма, како је то опи си ва
ла днев на штам па. Упра во у таквим 
дани ма, на дома ћу сце ну пре не та су 
дела М. Фоки на, коре о гра фа тру пе 
„Руски бале ти“ С. Дја ги ље ва. Госто ва
ња балет ских умет ни ка, балет ских 
кон це ра та и уче шћа у Опе ри било је 
и рани је, но 1923. оста је упи са на као 
пре суд на годи на ста са ва ња балет ског 
ансам бла. Балет ска кри ти ка није има
ла при ли ку да се посеб но раз ви је, те 
су се пера нај че шће дохва та ли бео
град ски инте лек ту ал ци сма тра ју ћи 
да им упу ће ност у европ ске кул тур не 
токо ве даје леги ти ми тет за ана ли зу 
изво ђе ња балет ског дела, одно сно 

сло бо ду да у сво јим тек сто ви ма кат
кад буду и неми ло срд ни. 

О пре ми јер ном изво ђе њу „Шехе
ре за де“ и „Сил фи да“ у Политици,Срп
скомкњижевномгласнику и часо пи су 
Мисао писа ли су др Мило је Мило је вић 
и Ста ни слав Вина вер. Мило је вић је 
„Шехе ре за ду“ оце нио као кич, одно
сно сво је вр сну сце но граф ску пре
на тр па ност Бра и лов ског сма тра ју ћи 
да се деко ром бале ту оду зео при мат, 
док реди те ља Т. Павлов ског осу ђу је 
за кови тла ње масе без циља. За „Сил
фи де“ напо ми ње игру на прсти ма, уз 

изве сне кри тич ке опа ске. Ни Вина
вер не пише у нај леп шем тону:„Наше 
позо ри ште хте ло је да зара ди нова ца 
на бале ту. Дата је Шехерезада, по музи
ци Рим ско га Кор са ко ва. Поста вље на је 
ружно и вашар ски у рђа вом сми слу 
те речи“. Оштре речи Вина ве ра одно
си ле су се, тако ђе, на сце но граф ска 
реше ња Бра и лов ског коме је заме рао 
неу кус и недо след ност. Дири ген та и 
мла ди ансамбл је сма трао недо ра

слим задат ку. Даље каже: „Г. Брај лов
ски је изгу био појам цели не, кон тра
ста, изра зи тих лини ја. Он се уда вио у 
сло му, у мут ном крво лип те њу боја. (...) 
Био је зло чин ста вља ти на такве муке 
и наше добре, пуно на де жне мла де 
бале ри не, и музи ку“. Лист Правда пак 
у тек сту „Шехе ре за да и Сил фи де, пре
ми је ра“ пише сасвим супрот но виђе њу 
горе по ме ну тих ути цај них инте лек ту а
ла ца. У Правдипохва ле су доби ли како 

балет ски ансамбл, тако и дири гент И. 
Сла тин, реди тељ Т. Павлов ски, сце
но граф Л. Бра и лов ски и Ј. Поља ко ва 
која је пот пи са ла и режи ју „Сил фи да“. 
Каже се: „Прек си ноћ нас је наш мла
ди балет врло при јат но изне на дио и 
ода гнао сум ње у могућ ност њего ва 
раз во ја, при ре див ши нам јед ну чисту 
балет ску пре ми је ру, која је успе ла, и то 
врло добро успе ла. И Шехерезада од 
Рим скогКор са ко ва и Силфиде од Чај

ков ског и Шопе
на, ишле су без 
замер ке, са уку сом 
и емо ци о нал но. За 
ову прву балет ску 
пре ми је ру тре ба 
на првом месту 
ода ти при зна ње 
и захвал ност гђи 
Поља ко вој, која 
се, дои ста, искре но 

тру ди да наш балет дође што пре до 
изра за сво је пра ве и пуне вред но сти“. 
Лист Време, у тек сту „Вече бале та“, обја
вљу је при каз који носи сва обе леж ја 
пре ци зне и добро струк ту и ра не кри
ти ке. Аутор је имао довољ но суп тил но
сти за балет ски ансамбл у пово ју, па у 
Временучита мо: „Бео град ско Народ но 
позо ри ште има ло је синоћ прво сво је 
балет ско вече. Гђа Е. Поља ко ва при
пре ма ла је игре, и мора се рећи одмах, 

да је ово вече има ло успе ха, већег но 
што се и оче ку је за поче так. Од синоћ 
се може рећи да наше позо ри ште има 
свој балет. (...) Игра шахо вих жена и 
роби ња је била бес пре кор на. (...) Дале
ко успе ли је од ‘Шехе ре за де’ су биле 
‘Сил фи де’. Игра сил фи да наро чи то 
гђе Поља ко ве, а тако исто и песни ка 
Стре шње ва, дала је илу зи ју неко ли ких 
бале та са запа да. (...) Г. Сла тин је водио 
орке стар као магич ном пали цом“. 

Вра тив ши се век уна зад може 
се сагле да ти како је Бео град, у 
избор ној вре ли ни, био разо но ђен 
лепр ша вим изво ђе њем умет нич
ке, сен зу ал не и ете рич не игре на 
врхо ви ма прсти ју, као и шаре ни лом 
бога те сце но гра фи је за коју није 
било слу ха, док су у пуној сали седе
ли нај ум ни ји и умет но сти нај бли жи 
људи. Неки су тој само стал ној балет
ској пре ми је ри при пи си ва ли вели
ки успех, дру ги про на ла зи ли мање 
или веће замер ке, али оно што је 
оста ло изве сно за будућ ност – то је 
пото њи раз вој балет ске игре у срп
ској сре ди ни. Дака ко, 1923. годи не, 
дан након зва нич них избо ра, баче
на је још јед на „избор на лоп ти ца“ – 
опстан ка бале та за гене ра ци је које 
дола зе.

дрВераОбрадовић
Љубинковић

ФЕЉ ТОН: СТО ГОДИ НА БАЛЕ ТА НАРОД НОГ ПОЗО РИ ШТА У БЕО ГРА ДУ (1)

Исто ри ја је поче ла да се пише 19. мар та 1923. годи не

С
олисти Нацио
налне опере и
балета из Тира
не Денис Скура
иМарјанЈовано

скиизНационалнеопереи
балетаизСкопљaгостовали
су 22. октобра у„Боемима”
ЂакомаПучинија.

Наступом Скура у уло
зиРодолфаиЈованоскогкао
Марсела, уз врсне солисте
Опере Народног позори
шта,започела јереализација
недавнопотписаногПротоко
лаосарадњиизмеђуСрбије,

Албаније и Северне Маке
доније у оквиру платформе
„Open Balkan Theatre/ Теа
тарОтворениБалкан”,којаје
усмерена на снажније пове
зивање најважнијих нацио
налнихкултурнихинституци
ја.

Опера „Боеми“, одно
сно боемштина у Паризу тог
времена, су свевременска
животна прича о групи при
јатеља који заједно пролазе
крозживотнерадостиитуге,
растанке и спајања, славећи
живот без обзира на нема

МЕЂУ НА РОД НЕ АКТИВ НО СТИ НАРОД НОГ ПОЗО РИ ШТАУ БЕО ГРА ДУ

Поче ла реа ли за ци ја про јек та
„Теа тар Отво ре ни Бал кан“

ПРОТОКОЛОСАРАДЊИ

Протоколосарадњинационал
нихтеатарауобластиопереи

балета, потписали су 11. октобра
у Софији Светислав Гонцић, в.д.
управника Народног позоришта
у Београду и Пламен Kарталов,
директор Националне опере
и балета у Софији. Потписива
њу протокола присуствовао је и
Никола Мијаиловић, уметнички
директор Опере Народног позо
ришта у Београду. „Ово је исто
ријски тренутак за културу наше
две земље, унапређење односа,
подизању уметничког и извођач
когпотенцијалаиразмененасва
ком нивоу” изјавио је Светислав
Гонцић, в.д. управника Народног
позориштауБеограду.

ГОСТИИЗСЛОВЕНИЈЕ

Представници Словенског народног гледалишча
Опера и Балет иЦанкарјевог дома изЉубљане

у циљууспостављања уметничке сарадње посетили
су12.октобраНароднопозориштеуБеограду.Деле
гацијусупредводилигенералнидиректорСНГОпера
иБалетЉубљанаСташаРавтер,асистентуметничког
директора Балета СНГ Петар Ђорчевски, извршни
директор СНГ Клемен Валтер, генерална директор
каЦанкарјевогдомаУршулаЦетинскиипрограмски
менаџер за позориште и савремени плесЦанкарје
вог домаАндреј Јаклич. Госте из Словеније примио
је в.д. управника Народног позоришта у Београду
Светислав Гонцићитомприликомодржан је саста
накнакојемсуразмењенаискустваиидејеодаљој
сарадњи и уметничкој размени у области балета и
опере.Састанкусуприсуствовалииуметничкидирек
тор Опере Народног позоришта Никола Мијаило
вић,каоиуметничкаиизвршнадиректоркаБалета
националногтеатраАнаПавловићиСмиљанаСтокић.
ТокомборавкауНародномпозоришту,члановиделе
гацијепогледалисупредставу„Кототамопева“,коју
суселектовализабалетскифестивалкојићеускоро
првипутбитиорганизовануЉубљани.
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 ВЕЛИКА СЦЕНА                                                  СЦЕНА „РАША ПЛАОВИЋ“

ДЕЦ

У ТО . 

01. од 19.30ЖИЗЕЛА
балет Адолфа Адама 

Ч Е Т. 

03. од 20.30

СРЕ. 

02. ТОСКА
опера Ђакома Пучинија од 19.30

П Е Т. 

04. ДЕРВИШ И СМРТ Борислав Михајловић Михиз / Егон Савин, 
по роману Меше Селимовића од 19.30

СУ Б . 

05. ОРФЕЈ И ЕУРИДИКА 
опера Кристофа Вилибалда Глука од 19.30

У ТО . 

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

од 19.00
од 21.30

С Р Е . 

09.
СВЕЧАНИ КОНЦЕРТ поводом обележавања Међународног дана борбе 
против фашизма и антисемитизма од 20.00

Ч Е Т. 

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

У ТО . 

15. од 19.30

С Р Е . 

16. од 19.30

С Р Е . 

23. МАГБЕТ 
драма Вилијама Шекспира од 19.30

П Е Т. 

25. ГОДИНЕ ВРАНА
драма Синише Ковачевића од 19.30

Н Е Д . 

27. РАТ И МИР 
по роману Л. Н. Толстоја од 19.30

У ТО . 

29. ОЖАЛОШЋЕНА ПОРОДИЦА 
комедија Бранислава Нушића од 19.30

П Е Т. 

04. од 20.30

СУБ. 

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

У ТО . 

08. од 20.30

Ч Е Т. 

10.
МАЛИ БРАЧНИ ЗЛОЧИНИ 
драма Ерика Емануела Шмита од 20.30

Н Е Д . 

13. 26. ФЕСТИВАЛ КОРЕОГРАФСКИХ МИНИЈАТУРА 
у организацији УБУС-а, РЕВИЈАЛНИ ПРОГРАМ - Награда Охрабрење од 20.30

У ТО . 

15.
МЕЂУНАРОДНИ ФОРУМ О ОПРАВДАЊУ СТВАРАЛАШТВА у 
организацији Завода за проучавање културног развитка, Народне библиотеке 
Србије и Српског филозофског форума од 19.00

С Р Е . 

16. од 19.00

Ч Е Т. 

17.
ЦАРСТВО МРАКА
драма Лава Николајевича Толстоја од 20.30

П Е Т. 

18. УСУД ПО ГРИГОРИЈУ драма Милоша Латиновића, гостује 
Народно позориште Приштина од 20.30

СУ Б . 

19.

СЕЋАЊЕ НА ГЛУМЦА 
РАДОВАНА МИЉАНИЋА

ЖЕНСКИ ОРКЕСТАР / 
10 година од премијере
комедија Жана Ануја

од 20.30

У ТО . 

22. БАЛКАНСКИ ШПИЈУН
трагикомедија Душана Ковачевића од 20.30

С Р Е . 

23. БЕЛА КАФА 
комедија Александра Поповића од 20.30

Ч Е Т. 

24. УСПАВАНКА ЗА АЛЕКСИЈУ РАЈЧИЋ 
драма Ђорђа Косића од 20.30

П Е Т. 

25. ГОСПОЂА АЈНШТАЈН
драма Снежане Гњидић од 20.30

ЧЕТ. 

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

од 19.30

Н Е Д . 

06. од 19.30

НЕД. 

13. НОРА - ЛУТКИНА КУЋА
драма Хенрика Ибзена од 19.30

У ТО . 

22.
од 12.00ДАН НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА

Ч Е Т. 

24. ДОН КИХОТ
балет Лудвига Минкуса од 19.30

СУ Б . 

26. БОЕМИ
опера Ђакома Пучинија од 19.30

СУ Б . 

26. од 20.30
ИРАНСКА КОНФЕРЕНЦИЈА 
драма Ивана Вирипајева 

О(ОД)УСТАЈАЊУ
ауторски пројекат компаније „Струне у плесу“

СУ Б . 

12.
CURIOUS Међународни пројекат Факултета драмских 
уметности у Београду од 20.30

ГОДИНЕ ВРАНА
драма Синише Ковачевића

МАГБЕТ / ПРЕМИЈЕРА
драма Вилијама Шекспира од 19.30

Ч Е Т. 

01. БЕОГРАДСКА НЕДЕЉА МОДЕ
Атеље Игора Тодоровића представља колекцију ВИГОР од 20.00

П Е Т. 

02. ПОКОЈНИК комедија Бранислава Нушића, 
гостује Црногорско Народног позоришта од 19.30

СУ Б . 

03. од 19.30

Н Е Д . 

04. ИВАНОВ
драма Антона Павловича Чехова од 19.30

П О Н . 

05.
ПУТУЈУЋЕ ПОЗОРИШТЕ ШОПАЛОВИЋ
драма Љубомира Симовића, 
гостује Народно позориште Ниш

од 19.30

ДЕЦ

ВЕЛИКА ДРАМА 
драма Синише Ковачевића 

СУ Б . 

12.
СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА ПОВОДОМ ПРОСЛАВЕ 
ЈУБИЛЕЈА 140 ГОДИНА ОД ОСНИВАЊА СОКОЛСКОГ 
ПОКРЕТА У СРБИЈИ од 19.00

ТРАВИЈАТА
опера Ђузепа Вердија

ДОН КИХОТ
балет Лудвига Минкуса

ГОСПОЂА АЈНШТАЈН
драма Снежане Гњидић 

26. ФЕСТИВАЛ КОРЕОГРАФСКИХ МИНИЈАТУРА 
у организацији УБУС-а, ТАКМИЧАРСКИ ПРОГРАМ 

МЕЂУНАРОДНИ ФОРУМ О ОПРАВДАЊУ СТВАРАЛАШТВА у 
организацији Завода за проучавање културног развитка, Народне библиотеке 
Србије и Српског филозофског форума

Н Е Д . 

27.
FORCA INDOMITA
концерт поводом обележавања 200 година
 независности Бразила

од 20.30

У ТО . 

29. ПЕЛИКАН
драма Августа Стриндберга од 20.30

С Р Е . 

30.
СИТНИЦЕ КОЈЕ ЖИВОТ ЗНАЧЕ
по тексту Лоренца Маронеа од 20.30

Ч Е Т. 

01. ВЛАСТ комедија Бранислава Нушића, 
у адаптацији Милана Нешковића од 20.30

П Е Т. 

02.
ИЛУЗИЈЕ
комедија Пјера Корнеја од 20.30

Ч Е Т. 

08.
ФАРМА ОРВЕЛ по мотивима романа Џорџа Орвела, гостује 
Словенско народно гледалишче, Марибор од 20.30

ХАСАНАГИНИЦА
драма Љубомира Симовића 

од 12.00

од 20.30
СУ Б . 

03.


