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В
лада Србије је 22.
децембра,наконспро
веденогјавногконкур
са, именовала глумца
СветиславаГонцићаза

управника Народног позоришта у
Београду.

У изјави, одмах након име
новања, признати уметник који
јеод14.октобрапрошлегодине
обављаофункцијув.д.управника
НародногпозориштауБеограду,

истакао је да је ова одлука
„наставак,надамосе,једног
доброгпута“.

„Тај пут би требало
да буду добре представе

у свим секторима и добар рад
позоришта у целини. Трудићемо
седамаксималнопоштујемооно
штоНароднопозориштезначии
да поштујемоњегове вредности
унашојкултури“.

Светислав Гонцић је у свет

глуме закорачио већ са десет
година (1970) улогом Булета у
серији„Ринге,ринге,Паја”,анакон
тогауследилесуидруге,бројнеи
веомазначајне,ролеутелевизиј
ским и филмским остварењима
каоштосу„СалашуМаломриту”,
„Kамионџије“, „Алекса Шантић“,
„Шећернаводица”,„Октоберфест”,
„Срећниљуди”…

Ауторјевишедокументарних
филмова.

Позоришнапубликагапамти
по сјајним улогама, одиграним
на разним београдским сцена
ма, у представама „Бубњеви у
ноћи”,„Дипломац”,„Путокосвета”,

„Др Џекил и Мр Хајд“, „Пропаст
царства српскога”, „Двије”, „Тото
ви”, „Kнегиња из Фоли Бержера”
„Мрављи метеж”, „Живот и при
кљученија војника Ивана Чон
кина”,„МајнејмизМитар”,„Рање
ни орао“.. . и, наравно, као круна
његове богате глумачке карије
ре  „Неки то воле вруће”, једна
од најдуговечнијих представа у
Београду, култни мјузикл „Позо
ришта на Теразијама”, у режији
чувене Соје Јовановић, у којем
маестрално тумачи лик маски
ране џез музичарке Џери. За ту
улогу,1991.годинедобиојепре
стижну Награду „Златни ћуран”

наДанимакомедијеуЈагодини,а
представа је, после више од три
деценијеодпремијере,идаљена
редовномрепертоару.

Гонцић је дипломирао глуму
на Факултету драмских уметно
стиуБеограду,укласипрофесора
МињеДедића,1982.године.Стал
нијечланпозоришта„Атеље212“
од1983. године.Био јепредсед
ник Савеза драмских уметника
Србијеод1996.до1998.године,
директор Позоришта на Терази
јамаод1998. до2000. године, а
од2015.годиненалазисеначелу
Установекултуре„ВукKараџић“.

Р.П.Н.

СВЕ ТИ СЛАВ ГОН ЦИЋ ИМЕ НО ВАН ЗА УПРАВНИKА НАРОД НОГ ПОЗО РИ ШТА У БЕО ГРА ДУ

Наста вак успе шно запо че тог пута

„Турандот“, последња опера
славног италијанског композито
раЂакомаПучинија,послескоро
пола века од последње постав
ке, поново је од 23. децембра
постала саставни део редовног
репертоараВеликесценеНарод
ног позоришта у Београду. Било
јето,уистину,једнонезаборавно,
оперсковече.Магично.Величан
ствено.Истинскиспектаклзаочи
и душу, са свеобухватним, без
временим стилским приступом
препунимфантастичнихкостима,
сценографскипротканфлуидним
ивишенаменскимсценскимеле
ментимаиврхунскимсветлосним
ефектима. Представа достојна
светских оперских сцена, оних
највећих. После трочасовног
извођења на највишем умет
ничком нивоу, праћеног честим
аплаузима на отвореној сцени,
одушевљенапубликаупрепуном
гледалишту испратила је десе
томинутним стајаћим овација
ма и узвицима „браво“ комплет
ну екипу ове опере предвођене
искусним гостујућим диригентом
Стефаном Романијем, младим и
веома талентованим редитељем
МаријомПавломделМонакоми

врхунским сопраном Јасмином
Трумбеташ Петровић у наслов
нојулози.Утомоперскомремек
делу, урађеном у копродукцији
Народног позоришта у Београду
и Опере и театраМадленијанум
(који су до сада реализовали
већ неколико веома успешних
заједничких представа) улоге
су остварили и Ермин Ашћерић
(ЦарАлтоум/ПринцодПерсије),
ДрагољубБајић(Тимур),Розарио
ла Спина к.г (Kалаф), Снежана
СавичићСекулић(Лиу),Владимир
Андрић (Пинг), Дарко Ђорђевић
(Панг),СтефанЖивановић(Понг),
Милан Обрадовић (Мандарин) и
балерина Милица Јевић Дрнда
ревић(ДухпринцезеЛоуЛинг).

Марио Павле дел Монако,
који први пут режира у Београ
ду,истакао јеуочипремијереда
насловна јунакиња, као митски
ликделакојејевременскипози
ционирано у имагинарно доба
стареKине,упркоссвомбајкови
томокружењу,поседујеизразито
људскеособинеличностииврло
реалнепсихичкерасколесакоји
масеиобичанчовексусреће.

„Подвлачим тематику заљу
бљивања, а не саме љубави, јер

је управо заљубљивање прин
ца Kалафа у принцезу Турандот
једна нуклеарна увертира, чији
напон и опсесивна издржљи
востспроводеделоииграјубит
ну улогу у трансформацији саме
Турандот. Она се, из једне хлад
нокрвне, ригидне и линеарне
личности, претвара у нежно и
хуманизовано људско биће које
је разрешено тамнице сопстве
них мисли и које се ослобађа
сопственесуровости“.

„Турандот” јепоследњаПучи
нијева опера коју, исцрпљен
тешком болешћу и смрћу 1924.,
нијезавршио,већјето,двегоди
не касније, урадио композитор
ФранкоАлфано.

У жељи да се одмакне од
веризма, Пучини је посегнуо
за немачком обрадом легенде
о окрутној кинеској принцези
Турандот,којујепретогаобрадио
италијански писац Kарло Гоци,
доксеисходишнапричатемељи
на старомперсијскомепуиз12.
века.

У том раскошном оперском
делу препуном предивних ари
ја, алиидраматичнихинапетих
сцена,Пучиниједаовеомавели

ки простор хору, а оркестру
богатијуразноврсност.

Опера је праизведена 25.
априла1926.годинеучувеној
миланској „Скали“,аизвођење
је прекинуто на месту смрти
робињеЛиу,накомејеПучини
исписаосвојепоследњеноте.

Следеће вечери опера је
одиграна у целини са крајем
којијенаписаоАлфано.

Маестро Романи,подчијом
јепалицом предвеипогоди
не одржанапремијера јошјед
не Пучинијеве опере „Манон
Леско”, урађене такође у
копродукцији Народног позо
ришта у Београду иМадлени
јанума,истакаоједамусвако
дириговање „Турандот“ изази
вапосебнеемоције.

„Нажалост,Пучининијемогао
да оде даље од смрти робиње
Лиу. Тај тренутак преточио је у
музику на јединствен и непоно
вљив, мајсторски начин. За нас,
диригенте, и данас остаје диле
мадалидаидемодаље,докра
ја дела које је написао Алфано
илидастанемотамогдејестала
рука великог маестра. Искрено,
сваки пут кад диригујем  Туран-
дот, душа ме увек наводи да
кажем: Пучинијеовдемртав,све
што се сада дешава није Пучи-
ни, већ жељачовекадаувексвему
станенакрај. Али...“

Романи, који је на светској
сцени присутан већ више од
тридесет година наступајући на
камерним, концертним и опер
скимподијумимаширомпланете,
додаоједаје„Турандот”,одсвих
делаславногкомпозитора,можда
и најзахтевније за извођаче јер
одњихтражиизузетнупосвеће
носткаконатехничком,такоина
интерпретативномнивоу.

Вечерас ће, такође под
његовомуправом,надругојпре

мијери, која ће од 19,30 часова
бити одржана у Мадленијануму,
наступити Jасмина Трумбеташ
Петровић, ЕрминАшћерић,Иван
Томашев, Јанко Синадиновић,
Софија Пижурица, Љубодраг
Беговић,МладенПродан,Синиша
Радин,МиланОбрадовићибале
ринаМилицаЈевићДрндаревић.

У представи учествују Хор и
Оркестар Народног позоришта у
Београду.

Осим диригента, интернаци
оналнидеоауторскеекипечине
и Вилијам Орланди (сценограф
и костимограф), Волфганг фон
Зубек (дизајнер светла) и аси
стент костимографа Франческо
Бонати.

Кореографију је урадио
Милош Kецман, стручни сарад
ник на представи била је Ивана
ДрагутиновићМаричић,концерт
мајстори су Едит Македонска
и Весна Јанссенс, шеф Хора је
Ђорђе Станковић, док је певаче,
поредмаестраРоманија,припре
маоидиригентЂорђеПавловић.

М. Без бра ди ца

ПУЧИ НИ ЈЕ ВА „ТУРАН ДОТ“ ПРЕ МИ ЈЕР НО ИЗВЕ ДЕ НА НА ВЕЛИKОЈ СЦЕ НИ УЗ СТА ЈА ЋЕ ОВА ЦИ ЈЕ ПУБЛИKЕ

Вели чан стве ни опер ски спек такл

У изјави, одмах након име
новања, признати уметник који
јеод14.октобрапрошлегодине
обављаофункцијув.д.управника
НародногпозориштауБеограду,

истакао је да је ова одлука
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Н
аграда„Раша Плаовић“,
коју Народно позори
штеуБеоградудодељу
је занајбоље глумачко
остварење на свим

београдскимпозоришнимсценамау
сезони 2021/2022, најновије је при
знањеВањеЕјдус на листи на којој
су већ уписанеиСтеријинанаграда,
Годишња награда Народног позори
шта,Наградазаглумачкубравуруна
„Буциним данима”... Престижно при
знање добила је за улогу Алексије
у представи „Успаванка за Алексију
Рајчић“, по текстуЂорђа Kосића и у
режији Југа Ђорђевића, премијерно
изведене 30. априла ове године на
Сцени „Раша Плаовић“. За поменуту
ролу, крајем октобра, на 31. „Дани
ма Зорана Радмиловића“ у Зајечару,
уручена су јој још два признања–
прво„Зорановбрк“,апотомиНаграду
„ЗоранРадмиловић“ занајбоље глу
мачкоостварење...

„Многосамсеобрадовалапоме
нутим наградама. Веома ми значе
затоштосамихдобилазаулогукоја
јеменипосебноважна,какоглумачки
такоирепертоарски“,кажеВањаЕјдус
уинтервјууза„Позоришненовине”,уз
напоменудасудошлеувеомакрат

ком временском периоду
пазбогтогауслед
„толико нагоми
ланих догађаја
некад и тешко
падну, у сми
слу да не
знаш чему
пре да се

радујешикако
направиначиндаих

испроцесуираш и сваку
испоштујеш изнутра, онако како
заслужује“.

Вели ка не - Рад ми ло ви ћа 
и Пла о ви ћа нисте гле да ли ужи во, на 
сце ни; били сте још дете кад су пре-
ми ну ли?

Тавеликаглумачкаименанепам
тим из личног искуства, али знам за
њихизпричаоњимаисаонихретких
снимакакојипостоје.Менефасцинира
углумачкојпрофесијимоменатзабо
рава, односно спознаја да само док
радиш, ти и постојиш... Предивно је,
заиста, када награде носе име неког
важногглумца,јерјетонајбољиначин
дањиховоимеидело,нештоинеко
ме значи. Награде, наравно, свакоме
пријају,ласкајуииздвајајугаудатом
моменту као нешто изузетно. Али, то
јесамоодређенитренутакукаријери,
јерживотидедаљеисвакановауло
газахтеванову,огромнуколичинутру
даинапора.Наградекојесуседесиле
немајувишеникаквогуделауновим
резултатима.

И, онда, све поно во, испо чет ка...
Увекнекакопочињетеиспочетка,

каоданематерукеиноге,аондаих
полако поново састављате. Оно што
истинскииматежину,тојеискуство,јер
кроз велики рад и пуно искуства, ви
можетедаљеданапредујете,анаграде
сунапапиру,настолуилизидуилепсу
подсетникда,можда,нештоивредите.

„Успа ван ка за Алек си ју Рај чић“ 
про мо ви ше узбу дљив иско рак у 
доме ну позо ри шног изра за и на жан-
ров ско-стил ском пла ну. Пред ста ва, 
без обзи ра на то, да ли се изво ди на 
матич ној сце ни, госто ва њи ма или 
фести ва ли ма, побу ђу је вели ко инте-
ре со ва ње гле да ла ца?

Саматемаженскепобунепротив
патријархалногустројствасветаима
тежинуиважнајетемазанаше,још
увек, јако патријархално друштво,
алионоштоовудрамучинипосеб
ном јесте начин на који је та тема
обрађена.Написана јекрозпоезију,
крозстих,крозиронијуикрозприпо
ведање.Менијепреузбудљивокако
јеЂорђеKосићнаписаоовудраму;
осетила сам велику емотивну моћ
самедраме,ауистовремеиотклон
одње.Такомбинацијаемоције,пое
зије и ироније је нештошто комад
чинисавременим,снажнимидруга
чијим.Анајпре,момглумачкомсен
зибилитетујејакоблиско.ЈугЂорђе
вић је пронашаофантастичан кључ
запричањеовеприче.Свесе,заиста,
идеалнопоклопило.

Ви сте 35. добит ник Награ де 
„Раша Пла о вић“ коју су осва ја ла 
вели ка име на срп ског глу ми шта - од 
Петра Бани ће вић, пре ко Бра ни сла ва 
Циге Јери ни ћа, до Вла сти ми ра Ђузе 
Сто јиљ ко ви ћа, Мила на Гуто ви ћа, 
Вере Чукић, Тихо ми ра Ста ни ћа, Олге 
Ода но вић… Сигур но је диван осе ћај 
бити у таквом дру штву?

Да,изузетан.
Међу свим тим глу мач ким вели-

ка ни ма који су од 1988. годи не, када 
је уста но вље но, осва ја ли ово пре сти-
жно при зна ње, нала зи се и ваш отац, 
ван се риј ски глу мац Пре драг Ејдус 
који би, у сва ком слу ча ју, био поно-
сан на вас. Сигу ран сам да вам сва-
ким даном све више и више недо ста-

је. Kако се и носи те и бори те са том 
бол ном чиње ни цом?

Утоменеманичегаболног.Јасам
прихватилаживоткаонештоштоима
почетак и крај. Или га нема, него је
вечан, али ми га ипак препознајемо
са почетком и крајем. Тако се одно
симипремачињеницидањегавише
нема.Уистовреме,он јету,заувек.А
опет, крај је бионеминован, и десио
секадседесио.Највишемијежаојер
мислимдајепрераноумро,данијени
загазиоустарост,тајпоследњиживот
ни  циклус, у коме је можда могао
вишедауживауслободномвремену,
породици,унучићима.Садругестране,
мождаонинијебиоособакојајетре
балотодадоживи,јернебизнаокако
да се носи сафазом смањеног рада
или било какве немоћи. Мислим да
јеимаоизузетноиспуњенживот,баш
онакавкакавјеонжелеоикакогаје
изрежираопребогатукаријеру,велике
успехе,пунодоживљајакојејенанеки
начинсамкреираоитоје,заправо,нај
важније.Неколикоживимо,негокако
живимо,докживимо.Увекминедостаје
изаувекћенедостајати.Имамипуно
интимнихтренутакаупозориштукоје
њемупосвећујем,усеби.Иматренута
канасценикадмислимсамонањега.
Али, у томе нема ама баш никакве
патетикеилибола.

У сво ју глу мач ку био гра фи ју упи са-
ли сте више зна чај них награ да, укљу-
чу ју ћи и Сте ри ји ну, нај у глед ни је при-
зна ње у обла сти позо ри шне умет но сти 
у Срби ји које сте, још на самом почет ку 
кари је ре, 2001. годи не, доби ли за уло-
гу Хаса на ги ни це, у исто и ме ној пред-
ста ви (по тек сту Љубо ми ра Симо ви ћа, 
у режи ји Јаго ша Мар ко ви ћа) која је и 
даље на репер то а ру...

Игратитупредставу21. годину је
правивремеплов.Kадасамтамо,нисам
сигурнакојајегодина,штајенапољуи

коликојаимамгодина.Толикотогасе
променило,анасцениидаље,време
стоји.Фасцинантнојеискуство.Безвре
меностјеглавноосећање.

Шта вам је свих тих годи на, игра ју-
ћи ту тра гич ну јуна ки њу која не може да 
се оду пре оби чај ним нор ма ма патри-
јар ха та, оста ло у посеб ном сећа њу?

.Осталоми јепунотога.Пресве
га,чињеницадасамвеомамлада,без
икаквог глумачког искуства, добила
таквуулогу.Тојебиламојавеликабор
ба,данаучимдасеносимсатаквим
изазовима и са таквим громадама
каошто суЉубомирСимовић, Јагош
Марковић и остали глумци који су у
томмоментубиливеличинезамене.
Вероватносеодменемногоочекива
ло,алинајвишесамочекивалајасама
одсебе.Таунутрашњасамокритичност
мејеспушталаназемљуизадржалана
земљи.Времепролази,тапредставаи
даљепостоји.Невероватнојеискуство,
враћатисенасебеисвојемеханизме
од пре двадесет година. Јагош је то
поставиотакодатостојиусвакомвре
менуисвакомтренутку.

Може ли се каза ти да је Хаса на ги-
ни ца, уз Анти го ну, уло га која је обе ле-
жи ла доса да шњи део ваше кари је ре? 

Небихрекладамејетообележи
ло,јермислимданасобележавасвако
искуство,свакипролазаккрозпроцес,
сваки сусрет.Играла сампунотогаи
послеиизмеђуАнтигонеиХасанаги
нице,исветозаједномеобележава.
Тосусамоснажнинаслови,јакежен
скероле, па випомињетењих.Било
их јемногои,некако,неволимине
пристајемдабудемобележенаниса
чим. Највише ме је, можда, Алексија
обележила,алитонијезвучанипознат
наслов.Инећесе,можда,нипамтити.
Али,интимно,таулогајесублиматсвега
штосамдосадималауискуству.

Мико јан Без бра ди ца

ДЕЦЕМБАР 2022.

ком временском периоду
пазбогтогауслед
„толико нагоми
ланих догађаја
некад и
падну, у сми
слу да не
знаш чему
пре да се

радујешикако
направиначиндаих

испроцесуираш и сваку
испоштујеш изнутра, онако како
заслужује“.

Представа „Царство мрака“
према тексту Лава Нико
лајевичаТолстоја, у режији

Игора Вука Торбице (19872020),
изведенаје26.децембранаСцени
„РашаПлаовић”јубиларни50.пут.

У овој драми, коју је један од
највећихрускихреалистасвогдоба
написао1886.године,улогетумаче
Олга Одановић (Матрјона), Хана
Селимовић (Анисја), Вања Ејдус

(Акуљина),НенадПећинар(Петар),
Анастасиа Мандић (Кума), Марко
Баћовић (Аћим), Иван Ђорђевић
(Никита),НиколаВујовић(Митрић),
Ивана Шћепановић (Марина),
НовакРадуловић(Сват)идевојчи
цаЈеленаБлагојевић(Ањутка).

Представајенаразнимфести
валима до сада освојила седам
награда.

Р.П.Н. 

КУЛТ НИ БАЛЕТ ПОНО ВО НА ВЕЛИ КОЈ СЦЕ НИ 

Повра так „Кра љи це Мар го“ 
„KраљицаМарго“,балетнамузи

ку Горана Бреговића, у кореографи
јиирежијиKруниславаСимића,под
диригентском управом Весне Шоуц,
којисесвеликимуспехомприкази
ваовишеоддеценије, вратиосена
редованрепертоарВелике сцене са
новимсолистичкимподелама.

„Премијерна обнова „Краљи
цеМарго“,одржана8.и9.децембра
представилајепублициновубалетску
поделу у јединственој кореографи
јиирежијиКруниславаСимићакоја
обједињује два уметничка ансамбла
НародногпозориштаБалет,Оркестар
иХорОпере,намузикуГоранаБрего
вићакојајеоригиналнокомпонована
за овај сценски спектакл. Дугогоди

шње трајање наслова потврђује
аутентичност продукције коју смо
желелидаприкажемоновојбалет
ској публици“, каже Ана Павло
вић, уметничка директорка Балета
НародногпозориштауБеограду.

Либрето за представу, насталу
према истоименом роману Алек
сандра Диме, урадио је Бошко
Милин,авеликипублицитетдонела
јојјеиновамузикаГоранаБрегови
ћакојије1994.годинекомпоновао
музикуизаистоименифилм.

Уовомспектаклуучествујусоли
сти,целокупниансамблБалета,Хор
и Оркестар Народног позоришта у
БеоградуиАнсамбл„Ренесанс”.

Р.П.Н. 
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Т
оком 2022.године Дра
ма је наставила репер
тоарски тренд започет
насамомкрајупретход
не године представом

„Нора“. То значи да смо, пре свега,
настојалидаактивирамоуметничке
снагечлановаДраме,дасмофокус
управиликастваралаштвууметница
идасмоотворилипуткаподмлађи
вањунајпреглумачкогансамбла,али
имладихстваралацадругихпозори
шнихпрофесија.Свемуовомејеувек
претходило успостављање поузда
ногтемељасвакепредставе,ато је
добартекст,класичнеилисавремене,
домаће или светске драматургије.
Савремено српско драмско ствара
лаштво представили смо премије
рама представа „Године врана“ и„
Деца“ наВеликојсцени,анасцени
„Раша Плаовић“ премијерама пред
става„УспаванказаАлексијуРајчић“
и    „Госпођа Ајнштајн“. Савремена
светскадраматургијанашлајесвоје
местоурепертоарудрамом„Иранска
конференција“ Ивана Вирипајева и
драматизацијом романа „Ситнице
којеживотзначе“ЛоренцаМаронеа.
Штосетичекласике,безчијегсавре
меног читања није ниједан нацио
нални театар, на репертоаруДраме
су своје место нашли „Пеликан“ А.
Стриндберга, савремена драматиза
цијаједногоднајзначајнијихромана
укупне светске књижевности„Рат и
мир“Л.Н.Толстоја,инајређеиграна,
одчетиринајзначајније,Шекспиро
ватрагедија„Магбет“.Дакле,узориги
налнодрамскостваралаштво,којеје
основасвакогпозоришногрепертоа
ра,током2022.годинеобратилисмо
пажњуинадраматизације,каоједна
коважанобликсценскекомуникаци
јесапубликом.Затим,датајешанса
драмскимписцимаидраматурзима,
чијасеименанисудосадапојављи
валананашемрепертоару.И,оства
рили смо два храбра репертоарска
искоракапредставама„Успаванказа
АлексијуРајчић“и„Деца“,којадоводе
новупубликуунашепозориште.
Репертоарскифокускаостварењима
уметницадобиојесвојупунупотврду
сусретомдваочаравајућадара,поет
ског и композиторског, у представи
„Деца“, а једнако вредну потврду о
стваралачкојмоћиЖенедајуивише
оддвадесетузбудљивихулоганаших
глумица и драгоцена остварења, у
свим представама, која су у оквиру
уметничких тимова представа, дале
уметнице свих позоришних профе
сија. Могућност сопствених снага

Драме,аистовременоимоћ
целог Народног позоришта,

највише се огледа у највећој
драмскојпродукцијиурегиону,у

овојгодини,атојепредстава„Године
врана“.Сдругестранеогледаломоћи
сопственихснагаиДрамеиНарод
ногпозориштајепредстава„Магбет“.
Редитељ наше куће, првакДраме у
насловнојулозиипрвакињаДрамеу
главнојженскојулози.Прекопотреб
номподмлађивањуансамблаДраме
допринелесусвеовогодишњеподе
ле,алипредстава„Ратимир“,којаје
једобилаГодишњунаградуНародног
позоришта као најбоље уметничко
остварење,ставилајекаосвојчетвр
тистубстабилности,уздраматизаци
ју,режијуиподелупосвећенихтеатру
глумацаизансамбла,младостнових
глумаца посвећеника. Отворила је
БудваГрадТеатаривратилаНародно
позориште на фестивал „Охридско
лето“,а24.априла2023.годинепред
стављаћенаснаТеатарскојолимпи
јадиуБудимпешти.Учествовалисмо
насвимрелевантнимфестивалимау
Србијиидобилинаграде :Награда
„Петар Банићевић“ глумици Јовани
СтоиљковићзаулогуСофкеупред
стави Нечиста крв , Награда града
БеоградаДеспот Стефан Лазаревић
запозоришностваралаштвоу2021.
годинипрвакињиДрамеНадиШар
гинзаулогуНореупредставиНора-
луткина кућа , Стеријина награда
глумцу Александру Срећковићу за
улогу Алојза Каврана у представи
Годиневрана,Награда„МиланМиња
Обрадовић“ за најбољу продукцију
позоришне представе нафестивалу
„Буцинидани“запредставуУспаван-
казаАлексијуРајчић,Наградазанај
бољу глумицу на IXАмбијенталном
позоришном фестивалу „Нови Твр
ђаваТеатар”првакињиДрамеНели
МихаиловићзаулогуРосанеиМла
денуАндрејевићуНаградазаглуму
„Милан Гутовић” за улогу Чезара у
представиСитницекојеживотзначе,
Награда„МијаАлексићбитиглумац“
првакињи Драме Олги Одановић,
Наградазанајбољупредставу–„Рат
и мир“, за режију БорисЛијешевић,
занајбољумушкуулогуХаџиНенад
Маричић (Пјер Безухов), за најбо
љу младу глумицу/ глумца  „Томи
слав Пејчић“ Теодора Драгићевић
(Наташа Ростова), Награда публике
и Награда за најбољу женску уло
гуНадаШаргин (Нора) упредстави
Нора-луткина кућа на 29.Међуна
родномфестивалукласике„Вршачка
позоришна јесен“, Награда публике
запредставу„Ратимир“и награда
костимографкињиБојаниНикитовић
за сложенарешењакојаобједиња
вају епоху и савремени костим на
на 27. Југословенском позоришном
фестивалу „Без превода“ у Ужицу,
Наградажиријапубликезанајбољу

Р
епертоарДраме Народ
ног позоришта богатији
јеодпрошлогмесецаза
јошједанвеликинаслов
–Шекспиров„Магбет“, у

режији Јагоша Марковића, преми
јерно изведен 22. и 23. новембра
поводомДана националног театра.
Kритичардневноглиста„Политика“
Ана Тасић у уводном делу наводи
дасуи сценаипублика смештени
навеликојпозорници„штосеможе
симболичкисхватити, удухусвета
позорнице,theatrummundi”.

„Оваособенапоставкаћедоби
ти изузетан смисао, када се, након
Магбетовогкрунисања,засторидиг
нуипогледсеотворипремапустом
гледалишту.Тајпразанаудиторијум
јесимболичкинарочитоизражајан,
између осталог се може разумети
као знак пуне празнине, самоће и
усамљеностиМагбетана врхудру
штвене лествице“. Према њеном
мишљењу,НебојшаДугалић јеизу
зетануулозиМагбета,психолошки
суптилнообликујесложеностњего
ве злокобне свести, од заслепљу
јуће глади за влашћу, и илузорне
супериорности којуму она доноси,
прекоразарајућихсумњи,кајањаи
грижесавести,доубојитеспознајео
небитностимоћи.

„ У
томсми
слу је

нарочи то
изражајан
на кра

ју, пред смрт,
када на коле

нима, плачући, кон
кретно и симболички
сам, са фином мером
изговарамонологоткро

вења празнине и бесмисла славе,
поетскогсхватањадајеживотсамо
сенкакојахода,кукавниглумацна
позорнициташтине.Утомтренутку
пада,Магбетпостајељудскобићеса
којимсаосећамоикогажалимо,због
чега је,мождасеможерећи,Шек
спиринаписаоовутрагедију.Ната
ша Нинковић веродостојно игра
ЛедиМагбет,утренуцимавидљиво
отровнију имонструознију одМаг
бета, нарочито на почетку, када он
сумњауисправностубиства”,сматра
АнаТасићуоценудаје„изражајна
снага њих двоје чврст темељ овог
успешногчитањаМагбета”.

Сличан утисак има и критичар
недељника „Време” Марина Мили
војевићМађаревкојанаглашавада
НебојшаДугалићиНаташаНинко
вићимајуипотенцијали глумачко
искустводаодиграјутеулоге.

„Дугалићјенастојаодасвусвоју
глумачкуенергијуунесеуликМаг
бета. Он плаче, виче, грашке зноја
му се сливају низ чело од напора.
Напоркојионулажеодпочеткадо
краја представе веома је великии
редитељтајнапордодатнопотцрта
ваупотребомсветла.Веомаје,реци
мо, драматична сцена на почетку
када се под светлом учини да му
се лице деформисало од ужасних

мислипренегошто јеубиокраља.
Та слика је изузетно упадљива и
снажна(…)НаташаНинковићнасто
јидадочараЛедиМагбеткаосна
жну и страственужену.Њено лице
је веома експресивно, њена геста
јеодлучна,агласчврстијасанонда
кадајеЛедиМагбетснажна”…наво
диМаринаМиливојевићМађарев.

Њена колегиница из „Печата”
ДраганаБошковићистичедаНата
ша Нинковић своју јунакињу игра
„изстомака”иоцењујекакоје„нај
аутентичнијауделупредставекада
носи крвавоцрвену хаљину, дакле,
кадаводимужакрозболеснуамби
цију,даубијекраља,аондаидане
полудизбогтога“.ЗаНебојшуДуга
лића,коганазиваГосподиномГлум
цем,истаклаје,измеђуосталог,даје
његовМагбетзадржаоаристотелов
ску„величину“...

Изврсну глуму двоје главних
протагониста у први план је иста
каоикритичарНИНаБобанЈевтић
који је свој текст завршио речени
цом:„Све у свему, један занимљив,
упечатљив Магбет, те свакако
и одличан завршетак године за
Народнопозориште“.

Глумачку поделу, прави спој
искуства и младости, чине и
Александар Срећковић (Банко),
Радмила Живковић, Александра
Николић, Ивана Шћепановић
(Вештице),БраниславЛечић(Дан
кан), Вучић Перовић (Малком),
Петар Стругар (Ленокс), Данило
Лончаревић (Рос), Јован Јовано
вић (Макдаф), Огњен Малушић
(Доналбејн), Немања Стаматовић
(Дворски часник/ Први убица/
Сајтон),БогданБогдановић(Други
убица)иДраганСекулић(Слуга).

Р.П.Н. 

Уоквиру недавно покренуте
платформе Театар Отворе
ни Балкан, ансамбл Балета

Народног позоришта гостовао је с
великим успехом 21. децембра у
НационалнојопериибалетууСко
пљу са представом „Жизела“, на
музику Адолфа Адама, у кореогра
фијиЛеонидаЛавровског.

Наступио је комплетан ансамбл
Балета Народног позоришта са својим

солистимауглавнимулогама,аоркестром
НационалнеопереибалетаизСкопља
дириговаојеИванЕминовић.

Овај уметнички комплексан поду
хватдабалетскиансамблиоркестардва
различитанационалнатеатранаступају
заједно не представља само ексклузи
ваниредакдогађајвећиуправомсмислу
испуњавамисијуплатформекојаподра
зумевасарадњуикултурнуразмену.

Р.П.Н. 

УСПЕ ШНО ГОСТО ВА ЊЕ БАЛЕ ТА У СКО ПЉУ

Ова ци је за „Жизе лу“
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представу на 15. Позоришним све
чаностима – „Фестивал победника
фестивала”представи„Ситницекоје
живот значе“ и Специјална награда
жирија новинара  Младену Андре
јевићузаликЧезареауистомкома
ду, Награда „Зоран Радмиловић“ за
најбоље глумачко остварењена 31.
Фестивалу„ДаниЗоранаРадмилови
ћа“уЗајечаруиНаграда„РашаПлао
вић“занајбољеглумачкоостварење
на свим београдским позоришним
сценамаусезони2021/2022глуми
циВањиЕјдусзаулогуАлексијеРај
чићупредставиУспаванказаАлексију
РајчићиНаграда„РужицаСокић“за
најбољеглумачкоостварењеупозо
ришној сезони 2021/ 2022 Калини
Ковачевић за улоге ЈулијеКавран у
представиГодиневранаиЕленКура
гинеупредставиРатимир.

О
пера Народног позо
ришта у Београду
имала је током 2022.
године три премије
ре; прва је одржана

2. марта на Великој сцени, а реч
је о „Дон Kихоту“ Жила Маснеа,
под диригентском управом Ђорђа
Станковића,урежијиИванеДрагу
тиновићМаричић.На сцени„Раша
Плаовић“,12. јунаизведенајеопе
разадецу„Снежанаиседампату
љака“, према познатом делу Браће
Грим, по којем је Драган Kаролић
написао либрето и компоновао
музику; диригент је био Стефан
Зекић, а редитељ Ана Григоровић.
Овоје,уједно,билапраизведбатог
Kаролићевог дела у Србији чији
се тематски оквир интерпретације
заснива на немогућности очувања
спољашње лепоте. Успешну кален
дарску годину заокружујемо пре
мијером једне од најпопуларнијих
опера „Турандот“ Ђакома Пучинија
под диригентском управом Стефа
наРоманија,урежијиМаријаПавла
делМонака.Поносансамначиње
ницуда сампрвидиректорОпере
који јеовомталентованоммладом
режисеру указао поверење,  које
јенанајлеппиначин употпуности
оправдао.Овооперскоремекдело
урадили смо у копродукцији са

Опером и театром Мадленијанум
са којим смо до сада реализова
ли већ неколико веома успешних
заједничких представа. Представа
ћеиматидвепремијере,23.децем
брауНародномпозориштуинеде
љу дана касније, 30. децембра, у
Земуну.

Иако се још увек, збогKовида,
налазимо у реконструкцији редов
ног репертоара, сматрам да смо
упркосдугојпаузиуследпандеми
је,ималиизузетноуспешнугодину.
Kада сам ступио на дужност умет
ничког директора, још увек смо
били у „Kовид систему“, носили
смо заштитне маске, били у неиз
весностиусвакомсмислу...Управо
с почетка ове календарске годи
не смо се у потпуности вратили у
одржавањепредставананачинна
који су одржаване пре пандемије.
Посебно ме радује одлична посе
ћеностнашихпредстава,каоијавна
признањаипохваленајвећихумет
ничкихауторитета.

Оперска публика је, по први
путуједнојсезони,анекепосле
више од деценије, имала при
лике да у Народном позоришту
слушанашеоперскезвездепопут
ЖељкаЛучића,МилијанеНиколић,
ЗоранаТодоровића,СањеАнатаси
је, Соње Шарић. Овације публике
којима су дочекани су учиниле да
ова гостовања испишу скорашњу
историју Опере Народног позори
штауБеограду.

Од догађаја који су у сектору
Опере обележили годину за нама,
свакакосеиздвајаиГалаконцерт
Оркестра Народног позоришта
у Београду, одржан 8. јануара на
Великој сцени, под покровитељ
ством ЈугославаД. Kарића, чији је
прихододпродатихулазницабио
намењен организацији „Сигурна
кућа“икоји јеемитованудирект
номпреносунаРТС2.

Такође, наш признати мае
стро Бојан Суђић, после паузе од
17 година, поново је дириговао у
Народном позоришту, имали смо
ипромоцијумладихоперскихзве
зда, Весне Ђурковић и Стевана
Kаранца, који су уз Жељка Лучи
ћа,наступилиуВердијевој„Трави
јати“, извели смо Маснеовог „Дон
Kихота“ поводом Међународног
данаљудскихправа...

На крају сезоне, 29. јуна,
ансамбл Опере премијерно је
извео кантату „Kармина Бурана“
Карла Орфа, под диригентском
управомДраганеРадаковић,наше
примадоне светског реномеа, што
је посебан куриозитет. То дело до
садајесамоједномбилопоставље
ноуНародномпозориштууБеогра
ду,апремијерајеодржана11.окто
бра1973.године.

Такође, веома је значајно што
смо покренули и платформу Open
Balkan Theatre / Театар Отворени
Балкан која подразумева позори
шнусарадњуизмеђуСрбије,Албани
јеиСевернеМакедонијеуобласти
драме, опере и балета. Ова плат
форма, чији је споразум потписан
28. септембра, омогућиће снажније
повезивање најважнијих нацио
налнихкултурнихинституцијаових
тријуземаљаибићеважнапоруку
светуизвановерегијеојединстве
ностибалканскекултуре.Покренута
језванично22.октобра,кадасмона
нашој Великој сцени извели Пучи
нијеве „Боеме“ са гостујућим соли
стима  Денисом Скуром из Наци
оналнеОпереиБалетауТирании
Марјаном Јованоским (Национална
ОпераиБалетуСкопљу).

У међувремену, по први пут у
историјисмопотписалииСпоразум
осарадњисаСофијскомопероми
балетом.

Актуелну сезону отворили смо
1. октобра премијерном обновом
Коњовићеве „Коштане“. Уврштава
њемједневеликенационалнеопе
ре у редован репертоар негујемо
нашукултурнубаштину,штоијесте
дужностједногнационалногтеатра.

ПрвисамдиректорОперекоји
јепренеополуконцертниклавиру
фоајеДругегалеријеитаконапра
вио још једну сцену за камерно
музицирање,што јепракса умно
гимоперскимкућамаширомсвета
у којима сам гостовао. До сада су
концертеуфоајеуодржалисолисти
Опере, чланови Хора и Оркестра,
каоиKатедразасолопевањеФМУ.

У Оперски студио „Борислав
Поповић“,којипостојивишедеце
нија, први сам, осим певача, увео
усавршавање за младе корепети
тореидиригенте.Овоједугорочно
од изузетног значаја обзиром да
су те професије већ дуго у дефи
циту,адасепрофесионалнаобука
тогтипаможестећисамоуједној
оперскојкући.

Усвојствууметничкогдиректо
раОперебиосампозванусастав
жиријанадвамеђународнаопер
ска такмичења у Италији, “Мarmo
all’Opera”i“UmbertoGiordano”,каои
“AntoninDvorak”уЧешкој,аускоро
ћу,заједносаЈадранкомЈовановић,
битиичланжиријаМеђународног
онлајнтакмичењаоперскихпевача,
у организацији италијанске школе
певањаФиоренцаЋедолинс.

Одновихнасловаизвесноједа
ћемотокомнаредне годинеради
тиВердијевог„Фалстафа“урежији
НебојшеБрадића,каоиновупро
дукцију Вердијевог ”Риголета” у
режији ЈагошаМарковића, сапро
слављеним Жељком Лучићем у
насловнојулози.

Б
алет Народног
позоришта је
протекле годи
не имао велики
изазов да након дуге

Ковид паузе поврати целоку
панансамблуфизичкуформуза
извођење захтевних балетских
представа које смо вратили на
репертоар. Издвојила бих пре
мијернеобновеигостовањакоја
су у 2022. години представљали
заначајнедогађаје.

Представа “Ко то тамо пева”
је на Светски дан игре 29.апри
ла ове године обележила своје
200. извођење. Тим поводом је
обновљен костим и сценографи
ја, а балетски ансамбл поново
увежбао кореографију са ауто
ромпредставеСташомЗуровцем.
Овомпредставомсмомаестрално
завршили претходну позоришну
сезону гостовањем у Хрватском
народном казалишту из Загреба.
Наша два национална театра су
разменила две балетске пред
ставе након 20 година чиме је
покренута мисија обнове регио
налне сарадње. У оквиру понов
ног успостављања уметничке
сарадње са регионом представа
“Седамсмртнихгрехова”укорео
графијиИгораПасторајеодигра
науБањалуцииСарајеву.

  После дуже паузе на сце
ни нашег позоришта премијер
но јеобновљенибалет“Жизела”
у кореографији коју је Леонид
Лавровски креирао за београд
скибалетикојапунигледалиште
вишеодшестдеценија.Публици
супремијернопредстављенетри
различите уметничке поделе, а
продукцијајекостимскиисцено
графскиосвежена. 

У оквиру државног пројекта
ОтворениБалкан, на основу пот
писаног споразума о сарадњи

националних театара из Београ
да, Скопља и Тиране,   остварен
је први заједнички подухват са
Националном опером и бале
томизСевернеМакедоније.Наш
балетски ансамбл са солистима
је одиграо у Скопљу предста
ву “Жизела” уз пратњу оркестра
македонскогнационалногтеатра
под диригентскомпалицомИва
наЕминовића.ПоводомОтворе
ног Балкана, са истим насловом
очекујенасигостовањеуТирани
уаприлу2023.године.

Ову календарску годину кру
нишемо премијерном обновом
“Краљице Марго” у кореграфи
ји Крунислава Симића коју нове
уметничке поделе овог балета
изводе уз ансамбл “Ренесанс”
и комплетан Хор и Оркестар
Народног позоришта, на ориги
налнумузикуГоранаБреговића.

Идући у сусрет јубилеју сто
годишњице Балета Народног
позоришта у Београда, у прет
празничној атмосфери, током
децембра и јануара биће изве
денвећибројпредстава“Крцко
Орашчић” у кореографији Кон
стантина Костјукова. Овај балет
јеуједноипрвибалетскинаслов
чији су се сегменти 22. јануара
1923. године извели пред бео
градскомпубликом.

Такође, налазимо се у завр
шнојфазиприпремазапремије
ру “Lecorsaire/Гусар”којићепо
први пут бити изведен на нашој
сцени 19. марта 2023. године
када је пре сто година изведе
на прва целовечерња балетска
представауСрбији.
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П
осле вишедецениј
ске паузе, некада
шњапрвакињаДраме
Народног позоришта
у Београду Драга

наВарагићпоново је заиграла на
Великој сцени свог бившегматич
ногтеатра.Овогапута,натомистом
месту на којем је остварила неке
однезаборавнихулога,појавиласе
као један од протагониста чароб
ногкомада„Деца”,урађеног
по стиховима истоименог
романа Милене Марковић
овогодишње добитнице
престижне„Ниновенаграде“
заромангодине,урежијии
на музику Ирене Поповић.
Овапредстава,каонесваки
дашњисценскиспојмузике
и поезије, у сасвим новој
сценској форми  опери у
17 песама, која Миленину
поезију преводи у музички
покретигласдоказујућида
је поезија по свомритмуи
емоцији најближа музици,
премијерно је изведена 8.
октобра.

„Поему Деца прочита
ласамуједномдаху“,каже
Драгана Варагић у разго
вору за„Позоришне нови
не“идодаје:„Аутентичност
којом је писана ретко се
среће. А Иренин компо
зиторски рад већ одавно
поштујем и волим. Веро
вала сам у креативни спој
МиленаМарковићИрена
Поповић,каоидајеВеликасцена
Народног позоришта прави загр
љајзаовунашупредставу“.

Сцен ски пред ло жак ове 
музич ке пред ста ве, кроз 17 сон-
го ва који пред ста вља ју посеб-
не цели не и погла вља, гово ри о 
теми одра ста ња, буђе ња про ле ћа, 
љуба ви, сазре ва ња, сек су а но сти… 
пре те жно из визу ре нежни јег 
пола?

Ово је ода љубави и животу,
без обзира на то са колико туге
и очаја наш живот некад попла
ви. Без обзира које су вам кар

те у животу
п о д е љ е н е ,
на вама је
како ћете
их одиграти.
Ова предста
ва враћа веру
у људе, добр
оту,радост,да
умемодараз
умемо једни

друге,узаједништво.
Kолико позо ри ште има моћ да 

ука зу је на про бле ме у дру штву? 
Сваки тренутак је добар који

изнедри добру представу. Пре
свега, то се види по реакцијама
публике, по свим оним писми
ма које добијамопослепредста
ва, која су врлоискрена и лична
кадаговореотомеколикоикако
је представа утицала на публи

ку.Позориштеимаилинемамоћ,
зависиодмногоствари,пресве
гаоддобрепредставе.Атозначи
да је то позориште које не дели
лекцијевећистражује,позориште
којеразмишљаипостављапита
ња.Заменејепозориштеоношта
публикапонесекућипослеодгле
дане представе, без обзира шта
смоми,којиправимотупредста
ву, хтели да кажемо. Позориште
нераздвајаљуде;оноихповезује
безобзиранатоколикокритичко
било, самим тим што их ангажу
је да разговарају, поново мисле,

упоређују, осећају, проверава
ју, пожеле, нађу решење, поделе,
поклоне, замисле се, обрадују се,
растуже се, заћуте, направе нове
планове...

Насту па ју ћи у „Деци“, први пут 
сте, као глу ми ца, запе ва ли на сце-
ни? 

Радили смо врло кратко и
задивљујуће је како се предста
ва „спаковала“ за кратко време.
Мислим да је заједништво екипе
било пресудно. Нас је много на
сцениод глумаца,прекопевача
до оркестра, малог хора... Учила
сам соло певање некада давно,
такодаминијестранодапевам.И
волим.Певањеу„Деци”доживља
вамкаоглуму,неосећамразлику.
Мисмосвиједанглас,безобзира
наразличитегенерације,пол...Ми
смоонајгласкојипевајућипоку

шавадаоткријештајесвеживот,
какосеживиизаштогатребасла
вити.

Пред ста ва „Деца“, ујед но је 
озна чи ла и ваш повра так на Вели-
ку сце ну Народ ног позо ри шта, 
на којој нисте игра ли ско ро три 
деце ни је, од 1993. годи не?

То је сцена на којој немам
трему. Мени враћа топлину и
поверење. Осећам се сигурно.
Одавномислимда јетонајбоља
сценауграду,јерјерациосцене
игледалиштатакавдаомогућава
једноставноуспостављањекому

никације.
У Народ но позо ри ште, које 

је годи на ма било ваша матич-
на кућа, кро чи ли сте дав не 1980. 
годи не уло гом Ната ше Росто ве у 
„Рату и миру“. Усле дио је, потом, 
низ тако ђе вео ма зна чај них рола 
као што су Јули ја („Ромео и Јули-
ја“), Ели за бе та Прок тор („Вешти це 
из Сале ма”), Нико ле та фон Нибур 
(„Мефи сто”), Kатарина Луго мир-
ски („Је ли било кне же ве вече ре”), 
Леди Ана („Ричард Тре ћи“)… 

Kао млада глумица носила
самрепертоар,добијаланаграде.
ОваKућаме јебилапрепознала
каосвојуитојебилотачно.Рет
костједобитимогућностдасво
ју каријеру почнете улогама као
штосуНаташаРостоваиШекспи
роваЈулија.Улогекојесамиграла
субиледалековећеодмогиску
ства. Била сам окружена онима
који су више од мене веровали
у моје могућности. Враћала сам
радом и посвећеношћу; позо
риште ми је одувек било важно.
Kрозпозориштесамучилаштаје
тоживот.Разумеласамколикоје
драгоценокадвасживотнагради
нечим, не усуђујем се да кажем
дар или таленат. Ретко употре
бљавамтеречииомогућивамда
тимеразуметеонетајнеокојима
суписаливеликиуметници.Зани
мљив је тај спој велике литера
туре и сцене. Изузетан тренутак
кадапреконеколиковековаили
с једне на другу страну света,
изненадаетоту,натихнеколико
квадрата сцене, изненада „срет
нете”човекакојијеписаоНаташу
илиЈулију,инеочекиваносазнате
нештоштонистемождаумелини
дазапитате.

У Народ ном позо ри шту, осим 
у „Деци”, одне дав но игра те и у 
Чехо вље вом „Ива но ву”, дра ми 
која се већ шест сезо на изво ди с 
вели ким успе хом. Глум ци често 
исти чу да је уска ка ње у пред ста ву, 
гене рал но, вео ма стре сно. Kаква 
су ваша иску ства? 

Давно сам ускочила у „Учене
жене”ЈагошуМарковићуи,ево,сад
Тањи Ригонат у „Иванова”. Немам
обичај да ускачем. Оба пута сам
то урадила из поштовања према
представамакојесамволелаихте
ла самда помогнемда се одрже,
каоипоштовањапремаредитељи
маиекипамакојесуихрадиле.И
оба пута дочекана сам од стране
тих истих екипа лепотом и радо
шћу.Инстинктименисупреварили.

Мико јан Без бра ди ца

Мно ги ма је и данас, при поме-
ну вашег име на, прва асо-

ци ја ци ја Јаго дин ка Симо но вић, 
сим па тич на мла да пекар ка коју 
сте вео ма упе ча тљи во оди гра-
ли у култ ном оства ре њу Гора-
на Паска ље ви ћа „Вар љи во лето 
‘68”. Сме та ли вам што се и 
даље, после ско ро чети ри деце-
ни је откад је филм сни мљен, 
људи искљу чи во вежу за ту епи-
зод ну ролу иако сте пре, као и 
после ње, оди гра ли више зна чај-
них, вели ких и глав них уло га, пре 
све га у позо ри шту (о чему смо 
при ча ли и у овом интер вјуу), а 
потом и теле ви зи ји и фил му? 

Филм се као и сери ја често 
при ка зи вао на теле ви зи ји 

и то је један од раз ло га, сем што 
је одли чан, њего ве вели ке попу-
лар но сти, па тако и моје уло ге. 
Морам при зна ти да ме је изне-
на ди ло коли ко се та уло га пам ти, 
пого то во кад сам се вра ти ла из 
Kанаде. Исто тако, два де сет годи-
на сам игра ла на дру гом јези ку и 
на дру гом кон ти нен ту - обра до-
ва ло ме је коли ко се уло га пам-
ти које сам оди гра ла. Није само 
ова, она је била нај по пу лар ни ја. 
На Север но-аме рич ком кон ти-
нен ту то је иде ал уло га по којој 
вас сви пам те, то је кључ кари-
је ре и буду ћих уло га. Мени се то 
не би допа ло и воле ла сам што 
сам и првих годи на сво је кари је-
ре игра ла и уло ге из епо хе и из 
савре ме ног живо та. И сада, ево 
баш ове годи не оди гра ла сам 
неко ли ко пот пу но раз ли чи тих 
уло га; сва ка од њих зах те ва ла 
је дру га чи је глу мач ко мишље ње. 
То ми је узбу дљи во. Попу лар ност 
ми никад није била важна. А, ето, 
доби ла сам је и дру гим теле ви-
зиј ским и филм ским уло га ма. 
То што радим, људи са који ма 
радим, то ми је нај ва жни је. Kад 
сам била у гим на зи ји, пошто сам 
била на при род ном сме ру, вуко-
вац, хте ла сам да будем лекар. 
Нешто пот пу но непла ни ра но 
одве ло ме је на при јем ни испит 
на ФДУ за глу му. Никад се нисам 
пока ја ла. Та глу ма, ето, укљу чу је 
и Ната шу и Јули ју и Леди Ану и 
Kраљицу Ели за бе ту, али и Јаго-
дин ку. Сва кој сам дала поне што, 
а и оне мени.

те у животу
п о д е љ е н е ,
на вама је
како ћете
их одиграти.
Ова предста
ва враћа веру
у људе, добр
оту,радост,да
умемодараз
умемо једни
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Двадесетих година XX
века,наконвишеодла
гања, у Београд стиже
играчкатрупаМаргари
теФроман,примабале

ринебившегИмператорскогМосков
скогБалета,итоутренуткукадајеона
личнобиланаврхунцусвојихиграч
ких и редитељскокореографских
креативнихмоћи.Испоставићеседа
ћењендоприносансамблуНародног
позориштабитиоднесумњивогзна
чајаиостатитрајноуписануисторији
српскогбалета.Првииграчкиконцерт
трупе Фроман дешава се по Божи
ћу (10. јануара 1921), у београдском
Мањежу,азбогодушевљењапубли

кебиојеизведентокомшестбалет
скихвечери,иакосупрвобитнобиле
планиранесамочетири.ПоредМар
гарите и њене четири ученице, тру
пу су чинили свичлановипородице
Фроман:сестраОлга–пијанисткиња,
узтрибрата,одкојихсуМаксимили
јаниВалентинбилибалетскииграчи,
док се Павле бавио сценографијом.
Целокупанкултурнидогађајидожи
вљај првог сусрета са балетском
трупом Маргарите Фроман бележи
дневнилистПолитика(11.01.1921),на
нестандардан,духовитначин,саочи
гледнимсимпатијамаифасцинацијом
балетскомуметношћукојајеитекако
недостајала, алии успешноосвајала
Београд.Политикапише:„Давнооче
киваниРускибалетодиграојесиноћ
великибројсвојихситнихпијесапред
дупкепуномкућом.Итакосмоужива
лиууметничкимпродукцијаманогу.А
ногесуврлоизразитеиречите.Шта
је говор цвећа!Шта је говор броје
вапремаговоруногу!Самототреба
разумети;јермеђуногамаимавели
керазлике,иманогупаметнихиглу
пих,иманогувеселихинатмурених,
има ногу скромних и разметљивих,
иманогувеликихималих,иманогу
намрштених и насмејаних, има ногу
неуких и дресираних, има ногу тро
михиокретних...Синоћсупреднама
билеокретне,дресиранеинасмејане

ноге.“Даље, аутор текста наставља у
једнаковрцавомдухуитону:„Госпођа
Фроман је изводила своје елегант
нетачкесапуноживостииграције,а
госпођаБекефи,дамапунатемпера
мента,игралајеснеобичномватроми
окретношћутако,дајепубликанепре
станоустрахуочекивала,кадћејојсе
откинутијалрука,јалнога.“

Након годину дана, у Народном
позориштутрупаФроманјепоновила
својегостовање(1922)иопетнаишла
насјајанпријемиусхићењебеоград
скепублике,којајебалетскууметност
очитоволела,атакведогађајеснестр
пљењем ишчекивала и желела да
постанусаставнидеосцененационал
не куће.Топотврђује и чињеницада
сеугледалиштуокупиосавуметнички,
књижевниидипломатскибеоградски
круг. Из новинских написа примећу
јемоважну уметничку карактеристику
МаргаритеФроман,којаћесеутиснути
утемељенашегбалета.Сједнестране,
онајепреносилакореографијеМихаи
лаФокина,асдруге,укореографијеби
додавалаистилизованенароднеигре,
којесупосталезначајнаодликањеног
уметничкограда.Поменутодругогосто
вањећесеописиватикао„санљудске
душеитајњенвечитиходкаидеалу“
(Политика, 1.3.1922).Но,наконтрећег
гостовањасазагребачкимансамблом
(1923),нећепроћимноговременапа

да Маргарита Фроман, чија је умет
ност оцењена као „солидна, поштена,
отмена“ (Политика, 11.1.1923) ступи у
Народнопозориштеначелноместоу
београдском балету, као примабале
рина и директорка од 1927. до 1929.
године. Вишеструка дивљења неће
изостајатинитада,нитизањенеглав
неулоге,нитизакореографијеирежи
је.Београдскојкритицинијемањкало
суптилностиудочаравањуМ.Фроман,
те се уочавала и истицала отменост
стила и укуса, особена расплесаност
њенихруку,виртуозностиартистичка
душа.Поредилису јесаАномПавло
вом,дајућипредноступравоМаргари
тиуизвођењуЛистове„Рапсодије“ито
речимакакојењенаигра„безподра
жавањасамногоелеганције“(Полити-
ка,10.10.1927).Лакоибрзојеовладава
дисциплином београдског балетског
ансамбла, што је био први корак ка
већемуспехуиобогаћивањуреперто
ара.Уприватномживотубилајеневен
чана партнерка композитору и дири
генту,КрешимируБарановићу,сакојим
заједнички уметнички делује на југо
словенскимсценама,односноуБеогра
ду.Наовомместунаводимобалетекоје
је поставила у Народном позоришту:
„Дивертисман“ (премијера 8.10.1927),
„Лицитарскосрце“(10.12.1927),„Лепти
ри“(10.12.1927),„Играчке“(10.12.1927),
„Рајмонда“ (5.04.1928), „Жар птица“

(25.6.1928), „Петрушка“ (25.6.1928). У
другој сезонињеног креирања позо
ришногпрограмаирада сабеоград
ским ансамблом 1928/1929 дога
ђају се једнако значајне балетске
премијере: „Дон Жуан“ (22.12.1928),
„Тророги шешир“ (22.12.1928), „Коњиц
вилењак“(14.5.1929).Напочеткутреће
сезоне1929/1930МаргаритаФроман
креиранајмањеуспелодело:„Причао
Хонзи“ (21.12.1929).Касније,повреме
ним доласцима у Београд поставила
је јоштрибалета:„Рскало“ („Шчелкун
чик“),„Имбрекзносом“(премијераоба
балета 24.4.1937) и „Охридска леген
да“(29.11.1947).Речју,измеђудварата,
билајеједнаоднајзначајнијихлично
стибеоградскогбалета,какопорежија
маикореографијама,такоикаовелика
играчказвезданашесцене.Многеглав
неулогејеизводилауалтернацијиса
НаташомБошковић,којајеучећииод
Фроманове „обогатила своју играчку
технику,посебноустилскимнијансама
класичнеикарактернеигре“(Шукуље
вићМарковић). Дакако, међу епигоне
Фроманове спадаиДаницаЖивано
вић,једнаодпрвихсрпскихбалерина
којаћеусвојенознањепреноситиброј
нимбеоградскимгенерацијама,тетиме
иутицајевеликеуметнице–примаба
лерине, редитељке и кореографкиње
МаргаритеФроман.(наставићесе)
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Мар га ри та Фро ман у Народ ном позо ри шту

У
свега неколико дана,
за улоге у предста
вама „Године врана”
Синише Kовачевића
и Толстојевом „Рату

имиру” у режијиБорисаЛијеше
вића, глумица Народног позори
штауБеоградуKалинаKовачевић
добила је претходног месеца два
веома значајна признања; прво
је нањену адресу стиглаНаграда
„РужицаСокић”,апотомиГодишња
награда Националног театра за
најбоље индивидуално премијер
но уметничко остварење у окви
ру репертоара. Kалина, која се у
последњевреме,бројнимулогама
на сценама београдских позори
шта,издвојилакао једнаодводе
ћихглумицамлађегенерације,свој
упечатљивглумачкиизразпосебно
је показала управо ролама Јули
је („Године врана“) и Елен („Рат и
мир“) које су, можда, представља
леинајвећиизазовуњенојдоса
дашњој каријери. У образложењу
одлукезадоделуНаграде„Ружица
Сокић”,измеђуосталогјенаведено
да су „зналци драмске уметности
рекли да лакоћа глумачке тран
сформације, дубина и прецизност

израза у поменутим представама
потврђују њену изузетност и рас
кош дара доказујући да глумачки
изазов у рукама мајстора постаје
бравуракојанадахњује,покрећеи
откривановисмисао,какопубли
ци,такоипартнериманасцени”.

С каквим осе ћа њем сте при ми-
ли вест о Награ ди „Ружи ца Сокић“, 
за нај бо ље глу мач ко оства ре ње у 
позо ри шној сезо ни 2021/2022, коју 
сте доби ли већи ном гла со ва више од 
два де сет углед них лич но сти из све та 
теа тра и фил ма? 

Ружицу сам и
лично познавала.
Била ми је велика
подршка кад сам
уписала Факултет
драмских уметно
сти. Долазила је на
мојеиспитеинамој
дипломски. Kасније
смо и играле зајед
ноу„Великојдрами”.
Kадасумијавилида
сам добила награду
са њеним именом
осетиласамнеописи
вусрећу,али,уједно,и
поносјерзнамдаби
и Ружица данас била

поноснанамене.
По чему је посеб но пам ти те?
Била је јединствена. Своја. Тако

велика уметница имаестрална глу
мица,асадечијомнеисквареношћу.
Волела је да разговара и са мла
ђим колегама, да послуша њихово
мишљењеиподједнакоихјеуважа
валакаоистаријеколеге.

Награ де, у сва ком слу ча ју, пред-
ста вља ју потвр ду да сте нешто баш 
добро ура ди ли… 

Своју каријеру градим стрпљи

во и темељно. Ове две награде су
мипотврдиледасамнаправиладве
одличне, а веома различите улоге.
ЈулијаиЕленсудијаметралносупрот
некакопокарактеру,такоивизулено.
Обесамградилавеомастудиознои
предалаимседокраја.Захвалнасам
имомматичномНародномпозори
штукојејетопрепознало.

Обе пред ста ве, и „Годи не вра на” 
и „Рат и мир”, од пре ми јер ног изво ђе-
ња игра ју се на кар ту више…

Верујем у сваки свој пројекат,
усупротномнебихбилауњему.И
СинишаиБориссуодсамогпочет
караданапредставамаималијасну
идејукакототребадаизгледа,аја
самимобојициверовала.Поверење
измеђуредитељаиглумцајевеома
битна ствар током стварања нове
представе.

На матич ној сце ни, осим у те 
две пред ста ве, игра те и у „Вели кој 
дра ми” (пре ми је ра 2002), „Жен ском 
орке стру” (2012), „Дами с каме ли-
ја ма” (2013), „Орлан ду” … Реч је, 
изу зев „Орлан да” који је пре ми јер-
но изве ден пре годи ну и по дана, о 
дуго веч ним, вео ма хва ље ним насло-
ви ма који су годи на ма на редов ном 
репер то а ру?

Имам ту срећу да представе у
којимаиграмдуготрају.Ал’оношто
мејошвишерадујејечињеницада
сусвитиљудисакојимарадимвре
меномпосталиимојивеомаблиски
пријатељи. Ми смо сви као једна
великапородица.Тојеоноштомно
говолимкоднасуНародномпозо
ришту.

Kолико је за глум ца иза зов но 
игра ти годи на ма један те исти лик; 
дође ли поне кад до (пре)заси ће ња?

Не,никад.Акојепредставапуна
емоција,екипасјајнофункционише,
апубликатупредставуволииувели
ком броју долази да је гледа, онда
јетаразменаемоција,крозједанте
истиликгодинама,нештооднепро
цењивевредности…Ималасамсре
ћу да током досадашње каријере
играм, заиста, потпуно различите
улоге.Тојеоноштоменекаоуметни
капровоцирататрансформацијаи
могућностиграњашто вишеразли
читихулога.Глумомсенебавимда
бих промовисала себе, већ да бих
публици приближила уметност и
навелаихнапитањакојећепостави
тисеби,акојасубитнаподруштвои
његовнапредак.

Мико јан Без бра ди ца

KАЛИНА KОВАЧЕВИЋ, ДОБИТ НИ ЦА НАГРА ДЕ „РУЖИ ЦА СОKИЋ” И ГОДИ ШЊЕ НАГРА ДЕ НАРОД НОГ ПОЗО РИ ШТА ЗА УЛО ГЕ 
У ПРЕД СТА ВА МА „ГОДИ НЕ ВРА НА” СИНИШЕ КОВАЧЕВИЋА И ТОЛСТОЈЕВОМ „РАТУ И МИРУ” У РЕЖИЈИ БОРИСА ЛИЈЕШЕВИЋА

Глу мом се не бавим да бих про мо ви са ла себе
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05.

од 20.00 од 20.30

ФЕБ

ФЕБ

НОВОГОДИШЊИ ГАЛА КОНЦЕРТ БАЛКАНСКИ ШПИЈУН
трагикомедија Душана Ковачевића 

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

ЗЛИ ДУСИ
Тања Мандић Ригонат, по роману Ф. М. Достојевског

ГОСПОЂА АЈНШТАЈН драма Снежане Гњидић
- титловано на енглески језик -

БАЛКАНСКИ ШПИЈУН
трагикомедија Душана Ковачевића 

ОЖАЛОШЋЕНА ПОРОДИЦА 
комедија Бранислава Нушића 

СИТНИЦЕ КОЈЕ ЖИВОТ ЗНАЧЕ
по тексту Лоренца Маронеа  

ТРАВИЈАТА
опера Ђузепа Вердија

ВЕЛИКА ДРАМА 
драма Синише Ковачевића 

УСПОМЕНЕ НА „ЦРВЕНУ ЗАСТАВУ“
по тексту Милована Мрачевића, 
гостује Књажевско-српски театар из Крагујевца

ЗВЕЗДАНА ПРАШИНА
Дуо ЕДИТ, Едит Македонска (виолина, концерт мајстор) 
и Горана Ћургус (харфа)

ТУРАНДОТ 
опера Ђакома Пучинија 

ВЛАСТ комедија Бранислава Нушића, 
у адаптацији Милана Нешковића

КРЦКО ОРАШЧИЋ
балет П. И. Чајковског

ПЕЛИКАН
драма Августа Стриндберга

МАГБЕТ 
трагедија Вилијама Шекспира 
МАГБЕТ 
трагедија Вилијама Шекспира 

ИРАНСКА КОНФЕРЕНЦИЈА 
драма Ивана Вирипајева 

СУЗЕ СУ О.К.
мелодрама Мирјане Бобић Мојсиловић

КРЦКО ОРАШЧИЋ
балет П. И. Чајковског, извођење уз тонски 
снимак Oркестра Народног позоришта

ГОДИНЕ ВРАНА
драма Синише Ковачевића

МАЛИ БРАЧНИ ЗЛОЧИНИ 
драма Ерика Емануела Шмита

БРАВО ЗА КЛОВНА
ауторски пројекат Миње Пековић, гостује Народно 
позориште из Суботице

ДЕРВИШ И СМРТ Борислав Михајловић Михиз / 
Егон Савин, по роману Меше Селимовића
ИВАНОВ
драма Антона Павловича Чехова
ТРУБАДУР 
опера Ђузепа Вердија
РАТ И МИР 
драматизација Федора Шилија, по роману Л. Н. Толстоја
КРЦКО ОРАШЧИЋ
балет П. И. Чајковског
МАГБЕТ 
трагедија Вилијама Шекспира 
КРЦКО ОРАШЧИЋ
балет П. И. Чајковског
КАРМЕН 
опера Жоржа Бизеа

ГОСПОЂИЦА у драматизацији Вање Ејдус, по роману 
Иве Андрића, гостује Народно позориште Републике 
Српске у Бањалуци
НОРА - ЛУТКИНА КУЋА 
драма Хенрика Ибзена

од 19.30

од 19.30

од 19.30

од 19.30

од 19.30

од 19.30

од 19.30

од 19.30

од 19.30

од 18.00

од 19.30

од 19.30

од 19.30

од 19.30

од 19.30

од 19.30

од 19.30

од 19.30

од 19.00

од 19.30

од 19.30

од 20.30

од 20.30

од 20.30

од 20.30

од 20.30

од 20.30

од 20.30

од 20.30

СУ Б . 

28. ЖЕНСКИ ОРКЕСТАР
комедија Жана Ануја од 20.30

од 20.30

од 20.30

од 20.30

од 20.30

ОПЕРА И ТЕАТАР МАДЛЕНИАНУМ
26.01. Дан Мадленианума, ТУРАНДОТ, опера Ђакома Пучинија, 
копродукција Народног позоришта у Београду и Опере и театра 
Мадленианум, у 19.30 часова
28.01. ХАЗАРСКИ РЕЧНИК - ЛОВЦИ НА СНОВЕ, балет по мотивима 
романа Милорада Павића, копродукција Народног позоришта у 
Београду и Опере и театра Мадленианум, у 19.30 часова

ГОСТОВАЊА

ФОАЈЕ II ГАЛЕРИЈЕ

13. 01. НОРА - ЛУТКИНА КУЋА, драма Хенрика Ибзена, СНГ, 
Марибор

27. 01. Концерт Милице Здихан (флаута) и Марко Богдановић 
(клавир), у 17 часова

  СРЕЋНИ НОВОГОДИШЊИ И БОЖИЋНИ ПРАЗНИЦИ!

КРЦКО ОРАШЧИЋ
балет П. И. Чајковског

ДОГАЂАЈИ
13. 01. НОВОГОДИШЊИ ГАЛА КОНЦЕРТ, у 20 часова, Велика сцена
22.01. ОТВОРЕНА ВРАТА, посвећено 100-годишњици извођења 
балета „Крцко Орашчић“, 12 часова
23.01. ЗВЕЗДАНА ПРАШИНА, Дуо ЕДИТ, Едит Македонска 
(виолина, концертмајстор) и Горана Ћургус (харфа), у 20.30 часова, 
Сцена „Раша Плаовић“
24. 01. УСПОМЕНЕ НА „ЦРВЕНУ ЗАСТАВУ“, по тексту Милована 
Мрачевића, гостује Књажевско-српски театар из Крагујевца, 
у 20.30 часова, Сцена „Раша Плаовић“
30.01. СУЗЕ СУ О.К, мелодрама Мирјане Бобић Мојсиловић, 
у 20.30 часова, Сцена „Раша Плаовић“
02.02. БРАВО ЗА КЛОВНА, ауторски пројекат Миње Пековић, 
гостује Народно позориште Суботица, у 20.30 часова, 
Сцена „Раша Плаовић“
04. 02. ГОСПОЂИЦА, у драматизацији Вање Ејдус, по роману Иве 
Андрића, гостује Народно позориште Републике Српске у Бањалуци, 
у 19.30 часова, Велика сцена

П Е Т. 

03. ЦАРСТВО МРАКА 
драма Лава Николајевича Толстоја  од 20.30

 ВЕЛИКА СЦЕНА                                                            СЦЕНА „РАША ПЛАОВИЋ“


