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Т
радиционални Ново
годишњи гала кон
церт првака, солиста,
Оркестра иХора Опе
ре Народног позори

штауБеограду,поддиригентском
управомЂорђаПавловића,Ђорђа
Станковића и ЗорицеМитев Вој
новић,урежијиИванеДрагутино
вићМаричић,одржанје13.јануа
ранаВеликојсцени.

Већпунетридеценије,од1993.
године,Народнопозориштесваког
13.јануараорганизуједочекНове
године по јулијанском календару
узспецијалноприпремљенмузич

кирепертоар,обојенромантичном
исвечарскоматмосфером,којато
зимско вече претвара у незабо
равнуновогодишњусимфонију.

Утомдуху,традицијајенаста
вљенаиовегодинеузвеомабогат
и садржајан програм састављен
од најпопуларнијих и најлепших
арија, дуета, квартета, хорских
извођења... 

Узискусне,врхунскеуметнике
националногтеатра,овајпутнасту
пилојеинеколикомладихивео
маталентованихполазникаОпер
ског студија „Борислав Поповић“
НародногпозориштауБеограду. 

У првом делу програма ода
бране теме из опера „Адријана
Лекуврер“, „Трубадур“, „Риголе
то“, „Аида“, „Севиљски берберин“,
„Турандот“, „Kармен“, „Травијата“...
изводили су Наташа Јовић Три
вић,ДрагутинМатић,СањаKерк
ез, Драгољуб Бајић, Драгана дел
Монако, ВладимирАндрић, Алек
сандраАнгелов, Јанко Синадино
вић,СањаАнастасиа,СараРистић,
Наташа Јововић и Анастасија
Станковићкојејепубликапоздра
вљалафренетичнимаплаузом.

У другомделуновогодишњег
спектакла, изведен је други чин

из популарне оперете Јохана
Штрауса „Слепи миш”, познат и
каоБалкодОрловског. 

У том чудесном музичком
бисеру, састављеном од неза
боравних и опијајућих мелоди
ја, у костимима које је креирала
наша славна сликаркаОљаИва
њицки (19312009), наступи
ли су Младен Продан (Габријел
фонАјзенштајн), Биљана Јовано
вић  (Розалинда),МирославМар
ковски (Франк), Жељка Здјелар
(ПринцОрловски), МилутинЈоцић
(ДокторФалке), ВеснаЂурковић
(Адела), Сара Ристић (Ида), Дра

ганУдовичић(Иван)иХорОпере,
доксеуулозигостаизненађења
појавионашпознатиглумацРаде
Марјановић.

Након завршетка и тог дела
програма, публика у препуној
сали поздравила је уметнике
вишеминутнимбурнимаплаузом.

За крај овог величанственог
културног догађаја, у трајању од
скоротрисата,изведенајечуве
на српска корачница „Марш на
Дрину“СтаниславаБиничког.

Kонцертмајстор је била Едит
Македонска.

М.Б. 

У
спех Пучинијеве опере
„Турандот“, премијерно
изведене крајем године,
23. и 30. децембра, као
копродукција Народног

позоришта у Београду и Мадлени
јанума, препознат је и у огледалу
критике. До закључења овог броја
„Позоришних новина“ своје утиске
изнеле су наше угледне оперске
критичарке,музиколошкињеГорда
наKрајачићиздневноглиста„Блиц“
и Марија Адамов из новосадског
„Дневника.

Госпођа Kрајачић наводи да је
београдска премијера протекла „у
изврсном споју странихи домаћих
уметника“.

„Италијански диригент (и обо

иста)СтефаноРоманисмело је
водиоТурандоткрозсвабројна
меандрирањаовебогатепарти
туреобавијенедалекоисточним
духом,инкорпориранимузрело
ткивопостромантичарског бел
канта.Тиразноврснидинамички
валерисјајносупратилифорте
звукомиокрутнунасловнујуна
кињуинајнежнијимсуптилним
пијаном робињу Лиу; на пре
мијери у Народном позоришту
одличнаСнежанаСавичићСеку
лићкојајезнањенаФакултету
музичке уметности стицала од,

такође, изражајне некадашње Лиу
Радмиле Смиљанић.Мадленијанум
скаЛиубилаје,такође,веомаречита
СофијаПижурицасачијимликомје
Пучинидубокосаосећао,аодкојеје
(збогболести)мораодасерастане
исписујући управо последњењене
тактове опроштајне арије која се
по белкантистичкој лепоти доиста
можеупоредити санеоспорнонај
лепшом тенорском аријом Nessun
dorma... пише Гордана Kрајачић у
тексту објављеном 4. јануара ове
годинеу„Блицу“идодаје:

„У улози Kалафа, у Народном
позоришту смо слушали моћног,
сугестивног,сјајногРозаријаЛаСпи
нукојијеимаоовацијенаотвореној
сценипосленајлепшеаријеNessun

dorma коју је незаборавно певао
Лучано Павароти. Овације је имао
инапремијериуМадленијанумуи
наштенор ЈанкоСинадиновићкоји
са Јасмином Трумбеташ Петровић
чини Атим Београдске опере. Он
је био покретљивији од Ла Спи
на, такође моћног гласа којим је у
првомчинууспеоданадјачаиХор
иОркестаркојисууодносунадру
ге Пучинијеве опере овде шири и
значајнији. (...) Управо по оратори
јумскистатичкимхоровима (које је
одличноприпремиодиригентЂор
ђеСтанковић)оваоперасеразлику
јеодосталихједанаестПучинијевих
операукојимајетежиштерадњена
солистичкимикамернимвокалним
поставкама“.

ПремаречимагоспођеKрајачић,
рола насловне јунакиње (Јасмина
ТрумбеташПетровић) припада нај
сложенијим улогама које се поста
вљајудрамскимсопранима.

„Она је огромног дијапазона,
скоковита, у другом и трећем чину
не силази са сцене, певајући без
одморишта. У дуету са Kалафом,
накрајуопере,Пучинијебиоужа
снозахтеван.Двамесецапресмрти
је написао:Томора да буде велики
дует.Тадвабићакојатакорећисто
јеизвансветатрансформисанасуу
људскабићакрозљубав,атаљубав

морадаосвојисвакоганасценииу
гледалишту.Иосвојилаје.Несамо
нашегледалиште(апретпостављам
и све уметнике на сцени) него и
младогредитељасаизврснимумет
ничкимпедигреомМариаПавладел
Монака“...

ГоспођаМаријаАдамовнаводи
да је представу урадио италијан
скосрпски ауторски тим у спрези
искуства и младости, предвођен
сигурним диригентским вођством
Стефана Романија, с иновативном
уметничкомидејоммладог,оперски
школованогредитељаМариаПавла
делМонака(...)

„Тумачење лика, како се увек
наглашаваиочекује,окрутне,наиз
глед безосећајне и неосвојиве
насловне јунакиње, које је у обе
премијернеподелеповереноЈасми
ни Трумбеташ Петровић, било је
упечатљиво(...)онајеисвојимсми
ренимвладарскимдржањем,алии
уочљивомуметничкомснагомиекс
пресивношћудонелаједнухуманију,
осетљивију,мањенадменуисурову,
пастогаидуховнијуверзијуједнеод
најзахтевнијих женских солистич
кихролацелеромантичарскеопер
скелитературе“.

„Недељуданакасније,уМадле
нијануму(...)бриљираојеупуноји
потпуно изгарајућој певачко– глу

мачкој креацији (...) перфектан,
интонативноидикцијскикаоиувек
поуздан и сценски покретљивији,
првакБеоградскеопереЈанкоСина
диновић (Калаф). Трећу по значају
партију уопериТурандот, нежнеи
верне робиње Лиу, као сензибил
ниисветлилирскиконтрастопштој
суморнојатмосферидела,донелаје
својомспецифичномосећајношћуи
деликатнимдинамичкимнијансама
СнежанаСавичићСекулић“.

„На другој премијери, сигур
ношћу, чистом интонацијом, као
и топлином и унесеношћу преда
вања, у целини је пленила Софија
Пижурица,изгледомипојавом,као
и Савичићева, и визуелно одлично
одговарајући замишљеном, правом
пучинијевском поетичном женском
лику. Дубок утисак оставио је наш
највећи бас Иван Томашев сво
јом трагичном емотивношћу којом
је обојио представљање свргну
тог татарског краљаТимура, а одо
бравање аудиторијума изазвао је
и Драгољуб Бајић својим певачки
интензивнијимтумачењемистеуло
геуНародномпозоришту“...навела
је,измеђуосталог,МаријаАдамову
текступоднасловом„Грандиознои
пријемчиво“,објављеном12.јануара
у„Дневнику“.

Р.П.Н.

У ОГЛЕ ДА ЛУ KРИТИKЕ: ОПЕ РА ЂАKОМА ПУЧИ НИ ЈА „ТУРАН ДОТ“/ ДИРИ ГЕНТ СТЕ ФА НО РОМА НИ / РЕДИ ТЕЉ МАРИО ПАВЛЕ ДЕЛ МОНАKО

Гран ди о зни спој иску ства и мла до сти
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С
воју импресивну умет
ничку биографију, прва
киња Опере Народног
позоришта у Београ
ду Јасмина Трумбеташ

Петровић обогатила је прошлог
месеца још једном великом, веома
значајном сопранском улогом. Реч
је о принцези Турандот, насловној
јунакињи последње опере Ђакома
Пучинија,којујенационалнитеатар
урадиоукопродукцијисаМадлени
јанумом. На оба премијерна изво
ђењатог раскошногделапрепуног
предивних арија, али и драматич
нихинапетихсцена,23.децембрау
Народномпозориштуинедељудана
каснијеуЗемуну,нашасаговорница
маестралноједочаралату,несамо
вокално, него и глумачки, изузетно
захтевнуикомплекснуролу,побрав
шизаједносаврхунскимансамблом
десетоминутнестајаћеовацијеоду
шевљенепублике.

Прет по ста вљам да су и Ваши 
ути сци, после та два вели чан стве на 
изво ђе ња,  вео ма пози тив ни?

,,Gli enigmi sono tre, la morte
e una“ (Загонетке су три, а смрт
је једна), каже Турандот принцу
Kалафу,накрајусвојевелике,увод
не арије. Врло важна и значајна
порука!Унашем,маломживоту,ста
вљенисмопредразнаискушења,а
у зависности од свог умећа, мен
талног склопа личности и храбро
сти,свакооднаспроналазиилине
проналазипутевекојимаћеићи.Ја
сампредовимискушењемверова
лаусвојуунутрашњуснагуиусвој
гласкојисуми,узбожјиблагослов,
подарили моји родитељи. Волела
сам сваки тон ове најкомплексни
јеулогеиуткалапунољубавидок
самјеспремала.Публикајетопре
позналаипоздравиламеузстајаће
овације, а, каошто стерекли, ути
сцисубиливеличанствени.Отоме
сејошприча,апредставајеурангу
светскихпродукција.

Уло га прин це зе Туран дот, дакле, 
јед на је од несум њи во нај зах тев ни
јих у целом опу су сопран ског фаха, 
док се неке од ари ја из ове опе ре 
сма тра ју нај те жим за пева ње јер је 
Пучи ни са њима, ско ро, сти гао до 
гра ни ца немо гу ћег. У ту ролу сте, 
како каже те, утка ли пуно љуба ви 

док сте је спре ма ли. На шта сте 
обра ћа ли посеб ну пажњу?

Пре него што сам приступи
лаприпремиовеулоге,ималасам
сазнање да је она врхунска, вео
мазахтевнаидасује
певали само неки од
великих сопрана; да
некажемдасамчесто
слушала приче да је
велики ризик да је
певаш.Томијеговори
лодапренегоштосе
одлучим да је певам,
морамбитиопрезнаи
да треба да сагледам
све техничковокалне
захтевекојеонаноси.
Иако је јако вокално
експонирана, улога је
веома примамљива.
Сама прича, ток рад
ње, централна сцена
сазагонеткамаувама
изазивабујицуемоци
ја,атеккодпублике…
Kако сам учила улогу,
тако је љубав према
њој расла. Схватила
сам да за њу мораш
цеодаседашителом
идухомигласомида
мораш свакодневно и
паметнодарадиш.Не
само да је потребно
да имаш добру тех
нику певања, распон
гласа са стабилним
горњимрегистром,негоиадекват
нубојугласа,експресијуиемоцију.
Дабудешнаизгледмирна,хладнаи
ледена,адајеутеби,устваривул
кан.Оваулогамеје,просто,зграби
ла,тепсихичкиимузичкиокупира
ладасампослесвакепробеимала
утисак да сам је некад певала, да
самсањомту,кодкућеидајепот
пуноумени.Поизласкупредставе,
каоштознате,тосеипотврдило.

Реди тељ Марио Павле дел 
Мона ко изба цу је у први план тема
ти ку заљу бљи ва ња, а не саме љуба
ви, јер упра во заљу бљи ва ње прин
ца Kалафа у прин це зу Туран дот 
пред ста вља пра ву нукле ар ну увер
ти ру, 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 

наслов не јуна ки ње. Наи ме, из јед не 
хлад но крв не, ригид не и лине ар
не лич но сти, Туран дот се пре тва ра 
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?

С обзиром на то да је Пучи
ниусвимсвојимоперамаистицао
женукаоцентарзбивања,папрема
томеиљубавкојаможедабудеи
покретач у стварању, али и руши
лац у разарању различитих одно
са,реклабихдајемладиредитељ

МариоПавлеушаоусуштинуонога
штојекомпозиторжелеодаистак
не.Моглобисеговоритиосваком
ликупонаособ,али јасамдоживе
лаТурандоткрозодносесадругим
ликовима.Имајућиувидудајеово
последња Пучинијева опера и да
нијеуспеодајезаврши,јерјевећ
бионасамрти,можесерећидаје
већупрвомделутрећегчинајасно
наговестио трансформацију прин
цезеТурандот,кадасујеречиТиму
ровеслушкињеЛиу(„Ти,којасиод
леда“…) видно узнемириле.Каода
је тај нож, којим сеЛиу самоубија
предњом,директно зариоуњено
срце.Тада јеТурандотсхватилада
јесаможенаидабезобзирашто
имамоћиспољаодајеутисакнедо
дирљивостииледености,изнутраје

крхка,слабаирањивакаоисвака
другажена.Затањенаунутрашња
превирања,редитељ јеимаосавр
шено решење– балерину која је
неодвојиви део принцезе Туран
дот.Онајењеналтерего,алиидух
њене рођаке принцезе ЛоуЛинг
чија је судбина дубоко урезана  у
њеном срцу.И ко се то дрзнуо да
уђеуњенудушу,дапрекинегодине
мракаипатње?Kосетоусудиода
тестирањенуиздржљивостидасе
игра сањеним емоцијама? Принц
Kалаф!Храбар,искрен,чистогсрца,

спреман да победи и
заувек освоји ледену
принцезу која после
његовогпољупцавише
нијеиста.

Током доса да шње 
кари је ре често сте 
пева ли у Пучи ни је вим 
опе ра ма. С неким од 
тих вели ких, наслов
них уло га попут Мадам 
Батер флај, Тоске, Манон 
Леско, Мими („Бое
ми“)… које тра же изу
зет ну посве ће ност како 
на тех нич ком, тако и 
на интер пре та тив ном 
нивоу, пости гли сте 
број не успе хе и сте кли 
при зна ња кри ти ке, али 
и огром ну накло ност 
публи ке?

Нисам ни сама
свесна колико улога,
концерата и уопште
наступастојиизамене,
аданеговоримосати
маиданимавежбања
насвакојулозииделу.
Kада почињете кари
јеру, ни самине знате
шта вам лежи, а шта
не. Испробавате дела

разних композитора и ту се вре
меномполакооткривате.Јасамсе,
ето,пронашланајвишеуиталијан
скомрепертоаруиделимаВердија
иПучинијаиотудаимојенајвеће
улоге које сам отпевала. Kао што
самвећнапоменула,Пучинијеобо
жавао жену, истицао љубав и био
мајсторусликањулирскихосећања
кроз глас и оркестарске деонице.
Његовеженеуоперама,збогљуба
ви, углавном завршавају трагично.
Онесуимајкеисупругеиљубав
нице.Изузетакје„Турандот“којасе
завршава happy endom. Јер, каква
би то бајка била кад не би имала
срећан крај?! Пучини је достојни
наследникВердија.Иаковеомазах
тевно, писао је белкантистички за
певачеинекакокадпеватесвете

улоге,простоикрозтекстимузику,
можетедаправитечуда,данијан
сирате,дакрозфразуплачете,дасе
радујете и уопште покажете сваку
емоцију кроз сваку ноту. Наравно,
све то, под условом да сте ком
плетни,атоподразумевалепглас,
добрутехнику,цеорегистарихари
зму.Пучинијебиовеликизналацу
нијансирању различитих емоција
и збогтога је највећи композитор.
Његоваделасеизводеширомсве
таиостаћевечна.Срећнасам,што
сами ја, крозсвојукаријерууспе
ла да постанем члан једне велике
породицеинтерпретатораПучини
јевихдела.

У Опе ри Народ ног позо ри шта 
у Бео гра ду, у којој сте стал но анга
жо ва ни већ пуне три деце ни је, од 
1993. годи не, поред поме ну тих, 
отпе ва ли сте и број не дру ге глав не 
уло ге сопран ског репер то а ра вели
ких свет ских ком по зи то ра. Kоја од 
њих пред ста вља врх Ваше доса да
шње кари је ре? 

Нема шта да размишљам. То
је управо Турандот! Она се сада
издвајакаонештопосебноодсвих
мојихдосадашњихулога.Али,дра
гесумијошиАида,Амелијау„Балу
подмаскама“,Тоска,МадамБатер
флај, као и Леонора у „Трубадуру“,
улогакојупевамвећ22године.

Недав но сте с вели ким успе хом 
уче ство ва ли на Фести ва лу „Петер
буг ски је набе ре жни је” у Руси ји где 
сте, у импо зант ном зда њу Мре мер ног 
двор ца у Петро гра ду и Желе знич ком 
музе ју, пева ли два кон цер та... 

То је било, заиста, дивно иску
ство! Тај фестивал је престижан и
егзистира већ десетинама година.
Била сам почаствована позивом,
истовремено и узбуђена имајући
у виду дешавања на нивоу свет
скогпоретка.ОгроманПетербургса
шестмилионастановника.Широки
булевари, грандиозна здања, Нева
којасвојомвеличиномиширином
подсећа на океан, тик поредМра
морног дворца,људи срдачни, сви
театри и концертне дворане пуни
публике. Све максимално и мону
ментално.Понеласамизтогграда
неизбрисивеутиске.Осећаласамсе
каокодкуће,алијошбоље,пошто
ваније и радосније. Волели су то
шторадим.Дивилисусемомгласу,
мојој емоцији, мојој искрености и
момпоштовањупемањима.И,заи
ста,једновеличанственоискуствои
радостмузицирањасатимнародом
богатеисторијеикултуресакојим
се везујемо истим, словенским
коренима.Заистасувелики!

Мико јан Без бра ди ца
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Н
ародно позориште
у Београду, пово
дом стогодишњице
од првог извођења
одломака балета

„KрцкоОрашчић“ насвојојсцени,
приредилојеунедељу22.јануара
посебан  програм посвећен јед
ном од најомиљених балетских
класикасвихвремена.

Основу балетске представе
чинибајковитабожићнаавантура,
засновананапричиЕ.Т.А.Хофма
на„KрцкоОрашчићиKраљмише
ва“,написаној1816.године.

Славни француски књижев
никидрамскиписацАлександар
Дима, у међувремену је   адапти
раотуХофмановупричуодевој
чици Kлари и њеној божићној
авантури која уз фантастичну
музику Петра Иљича Чајковског
већ више од једног века осваја
публикунасвимконтинентима.

Светска праизведба „Kрцка
Орашчића“, протканог каракте
ристичним елементима музичке
романтикеигротеске,каоисати
ричним описом карактера, одр
жана је11.децембра1892. годи
не уМаријинском театру у Санкт
Петербургу, по либрету Маријуса
Петипа,укореографијиЛаваИва
нова.

УНародномпозориштууБео
граду,одломциизовогбалетапод
називом „Шчелкунчик“ (Рскало)
првипут су одиграни22. јануара
1923.године,укореографијиЈеле
неПољакове.

Потом, непуну деценију и по
касније, 24. априла 1937. године,
одржанајепрвапремијера„Kрцка
Орашчића“ уњеговом целовитом
облику (два  чина,  шест  слика), а

кореографскупоставкупредставе
извођенекао„Рскало“ урадила је
МаргаритаФроман.

Нареднапремијераподнази
вом „Kрцко Орашчић“ (Шчелкун
чик)одржана је19. јануара1977.
године у кореографији и режији

Жарка Преби
ла који,  шест
година касни
је, 11. јуна
1983., ради
и обнову те
поставке.

П о с л е д 
ња премијера
овог балета
у Народном
п о з о р и ш т у ,
под именом
„Kрцко Ора
шчић“ одржа
наје18.марта
2014.године,у
режијиикоре
о г р а ф и ј и
Kонстантина
Kостјукова.

На тај
начин, наш
национални театар поново се
вратионамапувеликихсветских
позоришта чији се репертоар не
може замислити без тог бисера
класичнебалетскелитературе.

Овупредставу, за коју се  увек,
све време,  тражи карта више, на
досадашњих66.извођења,видело
је око 44.000гледалаца.

Програмјепочеотачноупод
не   када  су одржана „Отворена
врата“ прилагођена овој чаробној
представикојајеувечерњемтер
мину,каодеоредовног јануарског
репертоара, одиграна на Великој
сцени. Улазнице за то извођење,
каоизаосталихпетуовоммесецу,
распродатесуодавноурекордном
рокузасвеганеколикочасова.

Уоквиру„Отворенихврата“, за
која је улаз био слободан, посе
тиоци су уз медијаторе програ

ма Драгана Стевовића, Милену
Јауковић и уметничку директорку
Балета Ану Павловић, могли
да чују бројнезанимљивостиувези
са тим величанственим балетом
чија је слојевита прича (једнако
привлачнаиинтересантнаидеци

иодраслима) смештенаубожићни
миље препун раскоши, шаренила,
весеља,маште,принчева,вила...

Такође,  имали су и јединстве
ну прилику да се упознају и раз
говарају са неким од балетских
уметника који наступају у „Крцку

Орашчићу“, да закораче „иза заве
се“ изавиреусветгдесестварају
позоришнеилузије,сценскамагија,
алиида чују јошмногоинтересант
них  детаља  о историјату Балета
Народногпозоришта.

Р.П.Н.

Овај дога ђај пред ста вљао 
је увод у обе ле жа ва ње 

вео ма зна чај ног јуби ле ја – 
сто годи на Бале та Народ ног 
позо ри шта у Бео гра ду  чија 
ће цен трал на све ча ност бити 
одр жа на  19. мар та. На тај 
датум, пре јед ног сто ле ћа, 
1923. годи не, наш балет ски 
ансамбл при ре дио је прво 
цело ве чер ње изво ђе ње две 
коре о граф ске јед но чин ке – 
„Шехе ре за да“ и „Сил фи де“.

Н
аша призната умет
ница, мецосопран
СањаАнастасиа већ
дугинизгодинагра
ди блиставу карије

ру на сценама многих оперских
кућа у Европи и свету певајући
најзахтевније улоге свог фаха. С
времена на време, долазила је
и у родни Београд, где је пред
домаћомпубликом,каогостујући
солиста,певалананеколикосце
на (Народно позориште, Мадле
нијанум,СаваПроменада)велике,
главнеролепопутKармен,Еболи,
Амнерис.. .  Последње (непуне)
две деценије, од 2005. године,
радилајекаослободниуметник,
са пребивалиштем у Немачкој, а
недавно, крајем децембра про
шле године, у статусу првакиње,
примљена је у стални ангажман
Оперенационалногтеатра.

„АнганжмануНародномпозо
ришту,умојојземљи,одаклесам
потекла,прихватиласамсавели
ким задовољством, на предлог
управника Куће Светислава Гон
цића и директора Опере Николе
Мијаиловића”, каже на почетку
разговораза„Позоришненовине”
овареномиранауметницакојаје
студиралаимагистрираланаУни
верзитетузамузикууБечунакон
чега је изградила каријеру као
слободни уметник  наступајући у
скоросвимземљамаЕвропе,Аме
рици,Јапану,ЈужнојАфрици,Kини
иЈужнојKореји.

„Од2005.годинедосада,отпе
валасамсвеглавнемецосопран
скеулогевишеоддвестаАмне
рисуАиди,око160Kармен,исто
толикоУлрике у Балу под маска
ма иФенене уНабуку. Потом, ту
сунебројенепредставеАдријане
Лекуврер, Трубадура, Kавалерије
рустикане,Саломеимногедруге
одкојихсувишеод200путабила
премијернаиздања…И,ево,сада,
указала се могућност и потреба
да се прикључим ансамблуОпе
реНародногпозориштауБеогра
ду.Срећнасамштосвојестечено
искуствоизиностранствамогуда
пренесемовде,усвојојземљи,и
дасвојимнаступимадопринесем
подизању квалитета оперских
представа и угледу Народног
позоришта, како у земљи тако и
усвету“.

Инте ре сант но је да сте, као 
вео ма мла да умет ни ца, већ били 
анга жо ва ни у Народ ном позо ри
шту, као чла ни ца Хора Опе ре?

Да, још као ученица средње
Музичкешколе постала сам чла
ницаХораОпереНародногпозо
ришта,атонезаборавноискуство
ми је заправо открило лепоту
оперскеуметностиимагијупозо
ришта.Kаохорскипевач,провела
самдвепунесезонеунационал
ном театру и учествовала у осам
различитих продукција. То иску
ство ме је подстакло да наста
вим школовање и усавршим се
каопевач.Садасампоновоовде,
у Народном позоришту, али као
првакињаОпере.

У међу вре ме ну, на сце ни 
Народ ног позо ри шта, као госту
ју ћи соли ста, с вели ким успе хом 
пева ли сте две вели ке мецо
со пран ске уло ге – 2015. годи
не насту пи ли сте као Ебо ли у 
„Дон Kарлосу”, а 2019. годи не, 
за про сла ву 150 годи на Народ
ног позо ри шта, били сте Амне
рис у „Аиди”. Прет по ста вљам да 
су Вам насту пи у род ном гра ду, 
пред дома ћом, за раз ли ку од 
ино стра не публи ке, пома ло дру
га чи ји. Ако ништа дру го, бар су 
мало више обо је ни посеб ним 
емо ци ја ма?

Оба та гостовања, у смислу
једногпосебногискуства,биласу
незаборавна.Јер,певатиу„својој
кући”, пред домаћом публиком,
представља за мене много већу
одговорност и један неописив
доживљај љубави и посебних
емоција, него било где другде у
свету. Веома сам срећна да сам
нашој публици могла да прене
семсвојуљубавинајлепшеемо
ције кроз ликове које самтума
чиланасцени.Веомасерадујем
штоћусадачешћеиматиприли
куданаступамовде.

Од 2013. годи не, у окви ру 
пре сти жног Фести ва ла „Аре на ди 
Веро на” у Ита ли ји, редов но сте 
насту па ли у том чуве ном рим
ском амфи те а тру у срцу Веро не, 
нај ве ћој свет ској опер ској сце
ни и нај ве ћем отво ре ном теа тру 
на све ту пева ју ћи у разним про
дук ци ја ма „Набу ка”, „Тра ви ја те“, 
„Ромеа и Јули је“, „Аиде“, „Kармен”, 
„Бала под маска ма”... То су сигур
но непро це њи ва, посеб на, иску
ства, зар не? 

Апсолутно. Наступи на тој
чаробнојсценисвакакосууран
гумојихнајлепшихискустава.То
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магично место, старо преко две
хиљаде година, храм је уметно
стиподведримнебом.Насцени
„Арене“, од 1913. године, пева
лисуипевајунајвећиуметници
света као Марија Kалас, Марио
дел Монако, Павароти, Домин
го, Лео Нучи… Режирали су и
дириговали највећи уметници
и диригенти који су инспира
ција и идоли свим оперским
нараштајима. Импресивна сце
на„Арене“ је већа од било које
сцене неког затвореног театра,
а гледалиште прима окошесна
ест хиљада посетилаца. Дожи
вети представу у „Арени“ само
каопублика јенештопосебно,а
певати на сцени је просто нео
писиво. Имала сам част дашест
годиназаредомнаступамнањој
увишеодшездесетпредставаса
највећимуметницимаданашњи
це и интерпретирам све главне
мецосопранскеулогекаоштосу:
Kармен, Амнерис, Улрика, Ацу
чена и Фенена, а певала сам и
ФлоруиЖертруд.Тоискуствоми
једонеловеликиугледиотвори
ло многа врата, а допринело је
и мом даљем певачком и умет
ничкомусавршавању.Наступала
самсапевачимамеђукојимасу
били Пласидо Доминго, Грегори
Kунде,ФабиоСартори,ЛукаСал
си,ФранћескоМели,АнаПироци,
Марина Ребека,  Хуи Хе, Ирина
Лунгу, Артур Руцињски, Марко
Споти и многи други, сарађива
ла са диригентима као што су
Даниел Орен, Марко Армилиа
то, Фабио Мастрангело, Андреа
Батистони… Такође, наступала
сам у неколико режија чувеног
Франка Зефирелија, Пиција, Де
Босиа, Хуга де Ане, Фаласкија,
Поске,ДеВика,Поде…

Захва љу ју ћи број ним осво
је ним награ да ма, које су потвр
ди ле Ваш неспор ни тале нат, 
отво ри ла су вам се вра та мно гих 
опер ских кућа у Евро пи и све ту. 
Kоје насту пе посеб но издва ја те 
на тим сце на ма?

Сви моји наступи су увек
били нешто посебно. Нарав
нодасуониу„Арени“напрвом
месту, али, такође, желим да
издвојим и певање улоге Амне
рис у Салцбургу, потом Амнерис
испод пирамида у Kаиру, кон
церт поводом отварања сезоне
уТеатру„Филхармонико“уВеро
ни,наступуСофијскојопери,где
самзадвасатаускочилаупред
ставу „Дон Kарлос” заменивши
болеснуВеселинуKасарову.Исто
тако издвајам ускакање у „Балу
подмаскама” уKарлсруеу,Есену,
Ахену, алиинаступенаСицили
ји, турнеју са „Аидом” по Јапану,
Kармен уСеулу,Амнерис,Ацуче
ну и Kармен наМалти,Адријану
Лекуврер у Немачкој и Итали
ји,УлрикууБазелуиБерну,Аиду
у Бриселу.. . Једно незаборавно
искуствопредстављала јеипро
дукција „Аиде” у Новари која је
снимљеназаRAIClassicsутехни
ци360степени.ТајДВДјеједини
сувенир у продавници „Ла Ска
ле” уМилану, заједно саДВДом
јубилејастогодине„Арене”.

Поме ну ли сте мало час да сте 
у пре сти жној верон ској „Аре
ни“, изме ђу оста лих, насту па ли 
и са слав ним тено ром Пла си дом 
Домин гом. Kако пам ти те сусрет 
са тим опер ским вели ка ном који 
је тада певао наслов ну ролу у 
Вер ди је вом „Набу ку“, а Ви сте 
деби то ва ли у уло зи Фене не? 

Управотада,уВерони,самсе
иупозналасњим.Биласамнео

писивоузбуђенаштоћуиматиту
привилегију и част да упознам
чувеногДомингаипевамсњим,
рамеузраме.Сапунопоштовања
према свим колегама, господин
Домингојеодпробедопредставе
испоштовао сваки детаљрежије,
свакогучесника;одпевачасоли
ста, хора, статиста до, наравно,
диригента. Нећу никада забора
витињегову великодушност, коју
је исказао у моменту мог сола,
гдесепредмој„упад”дискретно
окренуопремамени,пропустиоу
првиплан,препустиомисценуи
даомизнакдакренем,чимеми
је помогао да сигурно запевам
својудеоницу.Нашасарадњаод
тадатрајенепрекидно.

Ваш изу зет но богат опер ски 
и кон церт ни репер то ар укљу чу је 
дела Вер ди ја, Бизеа, Маска њи
ја, Моцар та, Штра у са, Шубер та, 
Шума на, Рах ма њи но ва, Про ко
фје ва, Бето ве на и мно гих дру гих 
вели ка на опе ре и соло песме. 
Задо вољ ни сте постиг ну тим или 
сма тра те да сте могли да ура ди те 
и више од тога?

Kада се осврнем на своју
досадашњу биографију и присе
тимсвегаштосамумеђувремену
урадила,питамсе,прво,какосам
све то уопште постигла, а онда,
већудругомтренутку,мислимда
саммоглавишеи,наравно,боље.
Затоусвимнареднимпредстава
мажелимитражимодсебевише
и трудим се да будем још боља.
Никад нисам задовољна својим
наступимаиувекмислимдаможе
боље и више. То је она магија
којомсамзачарана,којамемоти
вишедаувекрадимнасеби,дасе
безрезервно дајем и да служим
овојврхунскојуметности.

Мико јан Без бра ди ца

УПРАВНИK СВЕ ТИ СЛАВ ГОН ЦИЋ
ПОЛО ЖИО ВЕНАЦ НА СПОМЕНИK

БРА НИ СЛА ВУ НУШИ ЋУ

Поводом 85. година од смрти нашег
великог комедиографа Бранислава

Нушића, управник Народног позоришта
у Београду Светислав Гонцић, положио је
19.јануаравенацнањеговспомениккоји
се налази прекопута зграде националног
театра. Нушић је рођен 8. октобра 1864.
године,уБеограду.Најпознатијијепосво
јим комедијама „Протекција”, „Свет”, „Пут
окосвета”,„Госпођаминистарка”,„Народни
посланик”, „Мистер Долар”, „Ожалошћена
породица”,„Покојник”,„Др”,„Сумњиволице”,
„Не очајавајте никад” и романима „Ауто
биографија”,„Општинскодете”и„Хајдуци”.
Писаојеидраме„Такојеморалобити”,„Јесењакиша”,„Изабожијих
леђа”,„Пучина”,„Kирија”,приповетке„Политичкипротивник”,„Посмрт
нослово”,„Kласа”,„Приповеткеједногкаплара”итрагедије„KнезИво
одСемберије”,„ХаџиЛоја”,„Наход”,„ХаџиЕна”.Упериодуод14.јула
1900.до14.јануара1902.годинебиојеуправникНародногпозо
ришта у Београду. Иако је и сам био политички активан, често је
исмеаваополитичареионенавластипајезбогтогачакборавиоиу
затвору.Бавиосеновинарством,обављаопословеписара,ауСкопљу,
Солуну,СерезииПриштинибиојевицеконзуликонзул.Радиојеи
каосекретариуправникуметничкогсекторауМинистарствупросве
теиупоштанскомтелеграфскомодељењуМинистарстваграђевине.
Године1933.изабранјезаредовногчланаСрпскеакадемијенаука
иуметности.Нушићјепреминуо19.јануара1938.годинеуБеограду.

Р.П.Н.

„НОРА“ ОСВО ЈИ ЛА МАРИ БОР

Чувена драма „Нора – Лут
кина кућа“ Хенрика Ибсена,

у режији и адаптацији Татјане
МандићРигонат, изведена је 13.
јануара с великим успехом на
гостовању у Словенском народ
ном гледалишчу у Марибору. У
тој драми, написаној крајем 19.
века, улоге су остварили Нада
Шаргин(НораХелмер),НенадСтојменовић(ТорвалдХелмер,адво
кат,Норинсупруг),ХаџиНенадМаричић (ДокторРанк),Kатарина
Марковић (ГоспођаKристинаЛинде), Горан Јевтић (АдвокатНилс
Kрогстад)иЈеленаБлагојевић(Слушкиња)којејеодушевљенасло
веначкапубликаупрепунојсалииспратилаовацијама.Представа
јепремијерноизведена23.децембра2021.годиненаВеликојсце
ниизавеомакратковреместеклајенаклоносткритикеипублике.
НаредноизвођењенаредовномрепертоаруВеликесценеНарод
ногпозориштазаказанојеза5.фебруару19,30часова.

Р.П.Н.

НАРОД НО ПОЗО РИ ШТЕ ПРО СЛА ВИ ЛО 
KРСНУ СЛА ВУ СВЕ ТОГ ЈОВА НА

Обредом  освећења и
сечења славског колача

којијеобавиопарохСаборне
цркве у Београду, архијереј
скинамесник,протојерејста
врофор Бранко Топаловић,
узсаслужењеХораНародног
позоришта у Београду којим
је дириговао Ђорђе Станко
вић,националнитеатарје20.јануараупробнојсалинапетомспрату
обележиокрснуславуСветогЈована.„Срећнаслававашегзаштитни
ка,господинаЈованаKрститеља,којиштитиовајвашспоменикихрам
културе.Молитвамадаподаримопресвегасвимаздравље,аондаи
надахнућезауметност.Давасчуваиштитивашзаштитник”,казаоје
отацБранкоТопаловић.УправникСветиславГонцићјеистакаодаје„за
свенасупозориштуовајтренутаквеомазначајанисигурансамдаће
намубудућностибитидобро,даћемоиматилепепериоде“.Народно
позориштеуБеоградујепослепаузедуге67година,обновилообеле
жавањекрснеславе2001.годинекадајестарешинаСаборнецрквеу
Београду,протојерејставрофорПетарЛукићосвештаозградутеатра.

Р.П.Н.
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П
очетком актуелне
сезоне,ансамблуДра
ме Народног позори
шта у Београду, као
стални члан, придру

жиосеглумацВучићПеровић.Мла
догивеоматалентованогуметника
(рођен1989.годинеуKотору)који
једипломираоглумунаФакултету
драмских уметности у класи про
фесораДраганаПетровићаПелета,
шира публика могла је да упозна
крозтумачењаснажних,карактер
них ликова у телевизијским сери
јама „Синђелићи”, „Војна ака
демија”, „Жигосани у рекету”...
алииуролипризнатогсрпског
академика,професораБеоград
ског универзитета, министра и
историчара Васе Чубриловића,
једног од јунакафилма Срђана
Kољевића„Сарајевскиатентат“.

С друге стране, љубитељи
позоришне уметности памте га
по улогама које је на разним
београдскимсценамаоствариоу
представама„Ајнштајновиснови”,
„KраљБетајнове”,„Урнебеснатама”…

На „даске“ Народног позо
ришта први пут је крочио крајем
децембра2016. године,као„ускок”.
Наиме, у комедији Kосте Трифко
вића„Избирачицa”, у режијиНико
ле Завишића, заменио је у улози
ТошицепреминулогколегуМилора
даМандићаМанду.Иако глумци, у
већинислучајева,неволеускакања,
јер је најчешће реч о веома стре
сним ситуацијама, Вучић Перовић,
присећајућисетогтренутка,ураз
говоруза„Позоришненовине”,каже
дајетозањега,пресвега,биоједан
изазов.

„Верујемда јемногимаоднас
то свакако стресно, уколико је реч
о задатку, а не појави. Међутим,
моје ускакање у Избирачицу било
је амортизовано довољном коли
чином времена, да спремим само
ускакање, као и предивном еки

пом те предста
ве.Веомасуме
лепо прихва
тили, можда
и боље него
што заслужу
јем, пратили,
свевреме,током
самогиграња...
А касније су
ме само

подржавали упакостима које сам
осмишљавао. Хвала им на томе и
овомприликом”.

„Изби ра чи ца” је и даље на 
редов ном репер то а ру Вели ке сце
не, а ви у њој, од јесе нас, не игра
те више у ста ту су госту ју ћег глум ца, 
већ стал ног чла на ансам бла Дра ме 
Народ ног позо ри шта у Бео гра ду?

После пријема на самуАкаде
мију,гдемијеомогућенодапоста
нем глумац, ово је друга важна
стваркојамиседогодила.Дабудем
примљенуНароднопозориште,где
мијеомогућенодаиостанемглу
мац.Аважнестварипратеиснажне
емоције.Уодносунасвојуполазну
тачку,којајебитнауживотусваког
појединца,одмене,уовомживоту
–доста.

На редов ном репер то а ру 
матич ног теа тра, осим у „Изби ра чи
ци“, игра те и у три нове пред ста ве, 

(пре ми јер но изве де не у послед
њих десе так месе ци)  „Пели ка ну“ 
(Аксел), „Рату и миру“ (Борис Дру
бец ки),) и „Маг бе ту“ (Мал ком) које 
при па да ју кла сич ном драм ском 
репер то а ру. Слу чај ност или… 

Не,никако.Ја,лично,услучај
ности не верујем. Наклоњен сам
класици,волимје.Штонезначида
седобросналазимидамионаиде.
Немам ништа против савремених

комада, напротив, итожелим
уискуству.Атодаливам

нештолежи,зависиодтогакакога
спремитекодкуће.

Kласика је, у сва ком слу ча ју, 
неиз о ста ван „зачин” сва ког добро 
кон ци пи ра ног репер то а ра?

Апсолутно.Kласикукрасисадр
жај и уметничка вредност. Трајна.
Значи,немаутиснутроктрајањана
себи.Бависетемамаважнимзасва
когчовека.Њојсеувекморамовра
ћати.Иизновајетумачити.

Дипло ми ра ли сте глу му на 
ФДУу, у кла си Дра га на Петро ви
ћа Пеле та, а пре тога сте кли сте и 
дипло му на Факул те ту за менаџ
мент у помор ству у Kотору. Kако је, 
после све га, ипак пре ваг ну ла љубав 
пре ма глу ми, ко је глав ни „кри вац“?

Мојодноспремаглумиипозо

ришту је обликовала, вероватно,
мама, а Kотор, односно „Фестивал
позоришта за дјецу“, је био место
сусрета  представа и мене. Сваке
године сам осећао благу еуфорију
збогдоласкасвихтихпредстава,из
разнихпозоришта,каоизбогсамих
глумаца,наравно.

Глу ма неми нов но доно си попу
лар ност, наро чи то ако сте често 
анга жо ва ни на фил му и теле ви зи
ји док је позо ри ште, када је реч о 
томе, и даље попри лич но на мар

ги ни. Посто је 
мно ги глум ци 
са озбиљ ним, 
више де це ниј
ским позо ри
шним кари је
ра ма, али су 
широј јав но
сти пот пу но 
непо зна ти јер 
се не поја вљу
ју у поме ну
тим меди ји ма. 
Иако нема те 
то иску ство, 
има те ли неки 
став у вези са 
тим?

Не,немамставотоме.Тоје,про
сто,тако.Паковолинек’изволи.

Нема те, прет по ста вљам, ни 
диле му да ли је боље бити познат/ 
попу ла ран или при знат?

Немам дилему, наравно. Бити
признат,тосерачуна.

Шира публи ка вас пам ти по сна
жним, карак тер ним уло га ма у сери
ја ма „Син ђе ли ћи”, „Вој на ака де ми ја”, 
„Жиго са ни у реке ту”... али и „Нечи
стој крви”. У том драм ском бисе ру, 
наста лом на осно ву лите рар них 
дела слав ног срп ског књи жев ни ка 
Боре Стан ко ви ћа, тума чи ли сте лик 
Мит ка, фило зо фа, песни ка и чове
ка бол не душе. Kоје Бори не речи, 
мисли... вас посеб но пра те?

Станковић, као велики писац,

покренуојеуменионоштовелики
писциуглавномирадесуштинске
теме, ствари које на себи немају
утиснут рок трајања.Љубав, поро
дица,конвенционалниморал,укоји
убрајам народне обичаје и поро
дичне прописе, само су неке од
тема...Такођеиспознајудаприрод
низаконииморалнизаконинема
ју међусобно ничег заједничког,
напротив, у вечномсумеђусобном
сукобуимождабашутомележисва
трагичност човечја. Велики писци
постављају и велика питања; неке
одговореморамо(про)наћиисами.
Утојпотразијештос.Тежититреба
ономечемусетежиодувекмирној
савести... Севдах је осећање неке
дубокечежње,апоштоМиткеније
човеквеликихпотеза,путудеструк
цијусечиниокаонеминован.Њего
вареакцијанаживотјебиладасе
напије.Аљудимогупитиизатошто
су осетљиви, али и паметни. Глуп
човек, каошто знамо, не може да
будедепресиван,а(по)некадјелак
шеудовољитидругиманегосеби.

Каква иску ства носи те са сни ма
ња поме ну тих сери ја, шта посеб но 
пам ти те?  

 Искуства су разна. Међутим,
лепапотискујуружнајошувек.Па
сеи,оних,ружнихсећатесасетом;
аконишта,барзбогтогајерстетада
билимлађи.Људисутикојисепам
те.

На осно ву којих кри те ри ју ма 
бира те уло ге?

Редитељ,текст,улогаиекипаза
рад. То су за мене важни параме
трикадајеречопозоришту.Сдруге
стране,кадаговоримооснимању,ту
бихприкључиоиновац.

Јесте ли пер фек ци о ни ста у 
послу?

Kадамиједонечегастало,онда
волимдатоурадимдокрајаикако
треба.Што, наравно, само по себи
ниједефиницијаперфекционизма.

Мико јан Без бра ди ца

ВУЧИЋ ПЕРО ВИЋ, НОВИ ЧЛАН АНСАМ БЛА ДРА МЕ НАРОД НОГ ПОЗО РИ ШТА У БЕО ГРА ДУ

Важно је да се увек вра ћа мо кла си ци,
њена умет нич ка вред ност је непро ла зна
очетком актуелне
сезоне,ансамблуДра
ме Народног позори
шта у Београду, као
стални члан, придру

жиосеглумацВучићПеровић.Мла
догивеоматалентованогуметника
(рођен1989.годинеуKотору)који
једипломираоглумунаФакултету
драмских уметности у класи про
фесораДраганаПетровићаПелета,
шира публика могла је да упозна
крозтумачењаснажних,карактер
них ликова у телевизијским сери
јама „Синђелићи”, „Војна ака
демија”, „Жигосани у рекету”...
алииуролипризнатогсрпског
академика,професораБеоград
ског универзитета, министра и
историчара Васе Чубриловића,
једног од јунакафилма Срђана

С друге стране, љубитељи
позоришне уметности памте га
по улогама које је на разним
београдскимсценамаоствариоу
представама„Ајнштајновиснови”,

пом те предста
ве.Веомасуме
лепо прихва
тили, можда
и боље него
што заслужу
јем, пратили,
свевреме,током
самогиграња...
А касније су
ме само

(пре ми јер но изве де не у послед
њих десе так месе ци)  „Пели ка ну“ 
(Аксел), „Рату и миру“ (Борис Дру
бец ки),) и „Маг бе ту“ (Мал ком) које 
при па да ју кла сич ном драм ском 
репер то а ру. Слу чај ност или… 

Не,никако.Ја,лично,услучај
ности не верујем. Наклоњен сам
класици,волимје.Штонезначида
седобросналазимидамиона
Немам ништа против савремених

комада, напротив, итожелим
уискуству.Атодаливам

њена умет нич ка вред ност је непро ла зна

И
зложба „Северин
Бијелићвеличи
на једноставности“,
аутора Драгана
Стевовића, отворе

наје19.јануарауМузејуНарод
ногпозоришта.

У краткој уводној речи,
управник Народног позоришта
Светислав Гонцић поздравив
ши присутне, осврнуо се на, не
тако дугу, нажалост, али у сва
ком случајну садржајну и богату
каријеру овог драмског уметни
ка истакавши да је Бијелић сво
јим улогама „остао заувек уткан
не само у наше животе, него и
историју националног театра“.
Наконњега, сећање на признатог

глумца, такође, топло, надахнуто,
искрено, „зачињено“ и са неколи
ко анегдота из Бијелићевог бога
то испуњеног али краткогживота,
евоцирали су и његова колеги
ница Соња Јауковић, редитељка
ЦисанаМурусидзеиауторСтево
вић. Бијелић, рођен 10. фебруара
1921.годинеуБеограду,биојесин
познатог сликара и сценографа

Народног позоришта у Београду,
ЈованаБијелића.

На сцени националног театра
дебитовао је 22. новембра 1946.
улогама Гаврана, Вране и Сове у
комаду „Дружина јунака“ Бранка
Ћопића, а стални члан постао је
четиригодинекасније,1950. 

Његовталенатизузетносавре
меног сензибилитета нарочито је

долазио до изражаја у карактер
ним улогама, посебно доброћуд
них,благородних,хуманихликова.

Иакосесауспехомопробаоу
свимжанровима,највећауметнич
кадостигнућајепостигаоудома
ћимкомедијама„Сумњиво лице“
(Јеротије Пантић), „Лажа и пара
лажа“ (Мита), „Волшебни магарац“
(Сељак),„Дорћолскапосла“(Ђоле),

„Сабљадимискија“(Инкиостро)... 
Остварио је запажене улоге и

нафилмуителевизији.
Преминуојеизненада28.јула

1972.године,асахрањенјенеко
лико дана касније у Алеји заслу
жнихграђанауБеограду. 

Изложба о Северину Бијелићу
бићеотворенадокрајамарта. 

Р.П.Н. 
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О
д 1923. године, на
сцени Народног
позоришта у Бео
граду, догодило се
више премијерних

извођења балета „Крцко Ора
шчић“, у редакцији разиличитих
кореографкињаикореографакоји
су упризоравали чувену Хофма
нову причу. Истина, та бајка (која
је послужила за либрето) није
билаомиљена,пачакнипоукусу
њеног композитора, П.И.Чајков
ског.Ипак,тогауопштенијеоме
ло у креацији трећег ремек дела
балетске уметности (поред„Лабу
довог језера“ и„Успаване лепоти

це“).Уметницикојисупотписивали
режију и кореографију – балета
познатогподразличитимнаслови
ма,као„Шчелкунчик“,„КрцкоОра
шчић“ и понајмање као „Рскало“
–набеоградскојсценису: Јелена
Пољакова (премијера: 22.1.1923),
МаргаритаФроман („Рскало“, пре
мијера: 24.4.1937),ЖаркоПребил
(премијера:19.1.1977.и11.6.1983),
Константин Костјуков (премијера:
18.3.2014). Они су, у различитим
друштвеноисторијским и умет
ничким околностима, преносили
поменутибалет,штосенеминовно
одражавало како на концепцију,
такоинасамприступделу.Какоје
већречено,првупремијеруизвела
јеЈеленаПољакова,узчијипотпис
треба додати неизбежан податак:
да ће тај двочински балет прика
зати само у одломцима. Односно,
представиће извесне делове пар
титуре П.И.Чајковског – укупно
седамкореографијакаоизабране
запрвисамосталнинаступмладог
београдског балета. Управо тада,
пре сто година,Трепак, рускуигру
плесаојеСергејСтрешњев,ученик
Ј. Пољакове, који остаје упамћен
икаопрвимушкисолистауисто
рији балетаНародног позоришта;

потом уследиле су Кинеска игра,
Источњачка игра, три Варијаци
је и Велики Валс, уз дириговање
Илије Слатина. И сама Пољакова
играла је две нумере на преми
јерном извођењу. Дакако, био је
то дивертисман класичног акаде
мизма и стилизованих народних
игара.Но,безобзиранаизмицање
целине – успех одломака балета
„Шчелкунчик“биоједоиставелик,
док у штампи– потпуно незапа
жен. Изведен је по великој зими,
мразуивејавицикоја језатрпала
многепутевеуземљи,паиодно
сила животе. У Политици, тог 22.
јануарскогдана,најављенисусамо
Леонкавалови„Пајаци“,безречио
балету који се први пут дешавао
предбеоградскомпубликом.Очи
гледноиапсурдно,првоизвођење
одломака из балета П.И.Чајков
скогниодпозориштанијетрети
ранокаопремијера, јернијетако
означенонинаплакату.Утомесе
може тражити суштински разлог
због чега новине нису дале наја
ву, а доцније ни један значајан
приказ/критику подухвата Јелене
Пољакове. У домаћим историјама
игреналазимопретпоставке„дасе
Пољаковаодлучиладаовајбалету

двачинапоставиуодломцимајер
јепроцениладабалетскиансамбл
утомтренуткунијебиоутехнич
комиуметничкомсмислуспреман
завећисценскинаступ“(Петриче
вић)илидајењенапроценабила
како „скромни ансамбл Народног
позориштанијебио умогућности
да га изведе у целости“ (Шукуље
вићМарковић).Наиме,позориште
је,тесезоне,ималоосампрофеси
оналноспремнихбалерина.Пошто
ВеликиВалцерпахуљица иВалцер
цвећаподразумевајуминимумдва
десетчетирииграчицеуансамблу,
јасноједасеодлучиладаизабере
иприкажеискључивоонеделове
балетакојинетражебројностчла
новаансамбла,коју,нажалост,није
ниимала.Такође,припремаорке
стразаизвођењедвачинабалет
скемузикеЧајковскогпредставља
лабивеликизахват.

Следеће премијерно прикази
вање,подназивом„Рскало“одржа
ћесе24.априла1937.године.Овога
пута режија и кореографија при
пашће Маргарити Фроман. Међу
тим, она чини изненађујућу допу
ну у поставци „Крцка Орашчића“.
Улогу Кларе, девојчице из грађан
ске породице, замениће ликом из

Андерсенове бајке, „Девојчица са
шибицама“.Заправо,уместоБожић
неидилепружилајесликудевојчи
цекоја,стојећиподфењером,безу
спешнопросидокпролазници,без
емпатије,журекатоплимпразнич
ним домовима. Малу Андерсенову
просјакињу, односно Клару, у свет
чаролијенакраткоодносиДросел
мајер,дабисецеобалетнакрају
завршиотрагично:наулицисамај
ком,којадржећипромрзло,изглад
нелоиклонуло,мртводечијетело,
осветнички дуго гледа у публику
са подигнутом песницом. Милица
Јовановић бележи како је крајња
сцена„изазвалаполитичкедемон
страцијенагенералнојпроби“ида
јујепозоришнауправазабранила,
тенапремијериирепризиепилог
изостаје. Несумњиво, стваралачка
вераумоћуметностиињеногдубо
когделовањанасоцијалноокруже
њеогледасеикрозбалет,аМар
гаритаФроман ће се, јоштада, са
балетом„Рскало“,уписатиупионир
ке кореографског активизма, које
крозпокретиигрузналачкиумеју
дапроговореовластитомвремену,
друштвуињиховимменама.

(наставићесе)
др Вера Обра до вић Љубин ко вић

ФЕЉ ТОН: СТО ГОДИ НА БАЛЕ ТА НАРОД НОГ ПОЗО РИ ШТА У БЕО ГРА ДУ (4)

„Крц ко Ора шчић“: од балет ске
бај ке до коре о граф ског акти ви зма

Б
алет Гусар/Le Corsa
ire припада опусу
старих, грандиозних
балетскихпродукција
19. века. Праизведба

овогбалетскогспек
таклајеодржана23.
јануара 1856. годи
неупарискојОпери
Théâtre Impérial de
l’Opéra, у кореогра
фији Жозефа Мази
лијеа (Joseph Mazi
lier), који потписује
и либрето заједно
са В. де СенЖор
жом (Henri Vernoy
de SaintGeorges).  У
РусијијебалетГусар
премијерно изве
ден у Санкт Петер
бургу1858.годинеу
кореографији Жила
Пероа (Jules Perrot)
и Маријуса Петипа.
Либрето је настао
према епској поеми
ГусарЛордаБајрона,
чувеног британског

песникаизпериодаромантизма.
КомпозиторАдолфАдам (Adolp
heAdam) јенаписаосржмузике
за овај балет, а остале музичке
деоницепотписујуЋезареПуњи

(CesarePugni),ВојводаодОлден
бурга (Duke Constantine Frede
rick Peter of Oldenburg) и Лео
Делиб(LéoDelibes).

БалетНародногпозориштау
Београдууовојгодиниобележа
вазначајанјубилеј100година
постојања.Низомманифестаци
ја биће обележен овај значајан
датум, али централни догађај
представља премијера балета
Гусар/Le Corsaire која је пред
виђена 19. марта 2023. године,
када су, тачно пре једног века
на сцени нациoналног театра
изведени балети Шехерезада и
Силфиде.Тедалеке1923.године
смозапочелиисписивањестра
ница балетске историје, а уско
ро ћемо јој додати још једно
значајно дело класичне балет
ске литературе. Балет Народног
позоришта већ неколико месе
цирадинаприпремипремијере
балета Гусар/Le Corsair. Корео
графовезахтевнебалетскепро
дукцијејерускиуметникБахрам
Јулдашев. Сценографију потпи
сује Олга Ђурђевић, а ауторка

костима је Катари
наГрчићНиколић.У
представиучествује
комплетанбалетски
ансамблиОркестар
Народног позори
шта под диригент
ском управом Ане
ЗоранеБрајовић.

Овајбалетгово
ри о љубави гуса
ра Конрада према
лепој Медори и
обилује атрактив
ним сценама, егзо
тичним мотивима,
а романтична при
ча о љубави, борби
и страсти протка
на је интригама са
оријента. Раскошни
костими и гранди
озна сценографија
додатно ће опле
менитиовуатрактивнубалетску
причу.ЧињеницадабалетГусар/
LeCorsairедосаданијеизвођен
на нашој сцени, изузев  у сег
ментима, даје посебну ексклу

зивност овом догађају, а нашој
публиципривилегијудапопрви
пут погледа овај спектакл у
интегралнојверзији.

Бран ки ца Кне же вић

У СУСРЕТ ВЕЛИ КОМ ЈУБИ ЛЕ ЈУ – СТО ГОДИ НА БАЛЕ ТА НАЦИ О НАЛ НОГ ТЕА ТРА У БЕО ГРА ДУ

Балет Гусар/ Le Cor sa i re – први пут на сце ни 
Народ ног позо ри шта
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 ВЕЛИКА СЦЕНА                                       СЦЕНА „РАША ПЛАОВИЋ“
С Р Е . 

01. од 19.30 од 20.30

МАРТ

МАГБЕТ 
трагедија Вилијама Шекспира

од 19.00

од 19.30

од 19.30

од 19.30

од 19.30

од 19.30

од 19.30

од 19.30

од 19.30

од 19.30

од 19.30

од 19.30

од 19.30

од 19.00

од 19.30

од 19.30

од 12.00

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 20.30

од 20.30

од 20.30

од 19.30
Ч Е Т. 

02. КРЦКО ОРАШЧИЋ
балет П. И. Чајковског

П Е Т. 

03. КАРМЕН
опера Жоржа Бизеа

СУ Б . 

04.
ГОСПОЂИЦА у драматизацији Вање Ејдус, по роману 
Иве Андрића, гостује НП Републике Српске у Бањалуци

Н Е Д . 

05. НОРА - ЛУТКИНА КУЋА
драма Хенрика Ибзена

П О Н . 

06.
ЕСТЕР - ораторијум опера Кристијана Ђузепеа 
Лидартија, у оквиру Роси феста

У ТО . 

07. ВЕЛИКА ДРАМА 
драма Синише Ковачевића 

С Р Е . 

08. ТОСКА
опера Ђакома Пучинија

Ч Е Т. 

09. ДАМА С КАМЕЛИЈАМА 
драма Александра Диме Сина

П Е Т. 

10. ГОДИНЕ ВРАНА
драма Синише Ковачевића

СУ Б . 

11. ДОН КИХОТ 
опера Жил Маснеа

Н Е Д . 

12. ВУЦИ И ОВЦЕ
комедија Александра Н. Островског 

П О Н . 

13. ОЖАЛОШЋЕНА ПОРОДИЦА 
комедија Бранислава Нушића 

У ТО . 

14. КО ТО ТАМО ПЕВА 
балет на музику Војислава Вокија Костића

П Е Т. 

17. ГОДИНЕ ВРАНА
драма Синише Ковачевића

СУ Б . 

18. АИДА
опера Ђузепа Вердија 

Н Е Д . 

19. НОРА - ЛУТКИНА КУЋА
драма Хенрика Ибзена

Ч Е Т. 

23. ТУРАНДОТ 
опера Ђакома Пучинија 

СУ Б . 

25.

СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА поводом обележавања 
„Дана адвокатуре Србије“, у организацији
Адвокатске коморе Србије
ТРАВИЈАТА
опера Ђузепа Вердија
ДЕЦА опера у 17 песама на музику Ирене Поповић, 
по роману Милене Марковић 

Н Е Д . 

26.
П О Н . 

27. МАГБЕТ 
трагедија Вилијама Шекспира 

У ТО . 

28. МАГБЕТ 
трагедија Вилијама Шекспира 

С Р Е . 

01. ТРУБАДУР
опера Ђузепа Вердија 
ГОДИНЕ ВРАНА
драма Синише Ковачевића

Ч Е Т. 

02.
П Е Т. 

03. ДЕЦА опера у 17 песама на музику Ирене Поповић, 
по роману Милене Марковић 
АИДА
опера Ђузепа Вердија 

СУ Б . 

04.
Н Е Д . 

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

С Р Е . 

01.
МАЛИ БРАЧНИ ЗЛОЧИНИ
драма Ерика Емануела Шмита

Ч Е Т. 

02. БРАВО ЗА КЛОВНА ауторски пројекат Миње Петровић, 
гостује Народно позориште из Суботице

ЦАРСТВО МРАКА
драма Лава Николајевича Толстоја

П Е Т. 

03.
У ТО . 

07. СИТНИЦЕ КОЈЕ ЖИВОТ ЗНАЧЕ
по тексту Лоренца Маронеа  

МАРТ

од 20.30

од 20.30

од 20.30

од 20.30

од 20.30

од 20.30

од 20.30

од 20.30

од 20.30

од 20.30

од 20.30

од 20.30

од 20.30

од 20.30

од 20.30

од 20.30

од 20.30

од 20.30

од 20.30

од 20.30

БЕРЛИНСКИ ЗИД драма Жељка Хубача, 
гостује Српско народно позориште из Новог Сада

Ч Е Т. 

09.
П Е Т. 

10. УСПАВАНКА ЗА АЛЕКСИЈУ РАЈЧИЋ 
драма Ђорђа Косића - титловано на енглески језик -
БАЛКАНСКИ ШПИЈУН
трагикомедија Душана Ковачевића 

СУ Б . 

11.
Н Е Д . 

12. БАЛКАНСКИ ШПИЈУН
трагикомедија Душана Ковачевића

ПЕЛИКАН 
драма Августа Стриндберга

П О Н . 

13.
У ТО . 

14. ЖЕНСКИ ОРКЕСТАР
комедија Жана Ануја

ИЛУЗИЈЕ
комедија Пјера Корнеја 

СУ Б . 

18.
Н Е Д . 

19.
ИРАНСКА КОНФЕРЕНЦИЈА 
драма Ивана Вирипајева 

ОНА КОЈА РАСПУШТА ВОЈСКЕ по мотивима 
Аристофанове комедије „Лизистрата“, у драматизацији 
Слободана Скерлића, гостује Народно позориште Приштинa  

П О Н . 

20.
У ТО . 

21.
СИТНИЦЕ КОЈЕ ЖИВОТ ЗНАЧЕ
по тексту Лоренца Маронеа 
БЕЛА КАФА 
комедија Александра Поповића 

С Р Е . 

22.
Ч Е Т. 

23.
ВЛАСТ комедија Бранислава Нушића, 
у адаптацији Милана Нешковића
ВЛАСТ комедија Бранислава Нушића, 
у адаптацији Милана Нешковића

П Е Т. 

24.
СУ Б . 

25. ЗЛИ ДУСИ Тања Мандић Ригонат, 
по роману Ф. М. Достојевског
ХАСАНАГИНИЦА
драма Љубомира Симовића  

Н Е Д . 

26.
П О Н . 

27.
ГОСПОЂА АЈНШТАЈН драма Снежане Гњидић
- титловано на енглески језик -

С Р Е . 

01. СИТНИЦЕ КОЈЕ ЖИВОТ ЗНАЧЕ
по тексту Лоренца Маронеа  

Ч Е Т. 

02. МАЛИ БРАЧНИ ЗЛОЧИНИ 
драма Ерика Емануела Шмита
УСПАВАНКА ЗА АЛЕКСИЈУ РАЈЧИЋ 
драма Ђорђа Косића - титловано на енглески језик -
УСПОМЕНЕ САРЕ БЕРНАР драма Џона Марела, 
копродукција Херцегновског позоришта и 
ЈУГ „Херцег феста“

СУ Б . 

04.
Н Е Д . 

05.

ДОГАЂАЈИ
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
06. 02. ЕСТЕР - ораторијум, опера Кристијана Ђузепеа Лидартија,
у оквиру Роси феста, у  19.30 часова, Велика сцена
09. 02. БЕРЛИНСКИ ЗИД, драма Жељка Хубача, гостује Српско народно 
позориште из Новог Сада, у 20.30 часова, Сцена „Раша Плаовић“
11.02. ОТВОРЕНА ВРАТА НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА, у 12 часова
20. 02. ОНА КОЈА РАСПУШТА ВОЈСКЕ, по мотивима Аристофанове комедије 
„Лизистрата“, у драматизацији Слободана Скерлића, гостује Народно 
позориште у Приштини, у 20.30 часова, Сцена „Раша Плаовић“
25. 02. СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА, поводом обележавања „Дана адвокатуре 
Србије“, у организацији Адвокатске коморе Србије, у  12.00 часова, 
Велика сцена
05. 03. УСПОМЕНЕ САРЕ БЕРНАР, драма Џона Марела, копродукција 
Херцегноског позоришта и ЈУГ „Херцег феста“, у 20.30 часова, 
Сцена „Раша Плаовић“

ГОСТОВАЊА
10. 02. Одломци из балетског репертоара Народног позоришта
у Београду - поводом обележавања 100 година Балета, 
24. Светосавски бал, Хофбург палата, у организацији Српског 
центра Беч, Аустрија

С Р Е . 

08.
СУЗЕ СУ О.К.
мелодрама Мирјане Бобић Мојсиловић од 20.30

ФОАЈЕ II ГАЛЕРИЈЕ
26. 02. КОНЦЕРТ ОПЕРСКОГ СТУДИЈА „БОРИСЛАВ ПОПОВИЋ“, 
у 12 часова


