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ИЗДАЈЕ НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ У БЕОГРАДУ

ПоводомДана државности Републике Србије,
председник Александар Вучић уручио је 15.
фебруараодликовањазаслужнимпојединци

маиинституцијама,међукојимајеиБалетНародног
позориштауБеоградукомеједодељенСретењски
орденпрвогстепена.

На свечаности одржаној у згради Председни
штваРепубликеСрбије,престижнопризнањеуиме
дирекције Балета националног театра примила је
уметничкадиректоркаАнаПавловић.

Уобразложењујенаведенодајеордендодељен
занарочитезаслугеипостигнутерезултатеуобла
стибалетскеуметности,поводомстогодинапосто

јањасталногбалетскогансамблаирепертоара.
Сретењски орден је одликовање Републике

Србијеустановљено26.октобра2009.годинеЗако
номоодликовањимаРепубликеСрбије.

Додељује се указом председника Републике
Србије, за Нарочите заслуге за Републику Срби
јуињенеграђанеуобластимајавних,привредних,
културних, просветних, спортских и хуманитарних
делатности.

Аутор идејног решења Сретењског ордена, који
има три степена, је академски вајар Никола Вуко
сављевић, редовни професор Aкадемије ликовних
уметностиуБеограду.



2 ПОЗОРИШНЕ НОВИНЕ ФЕБРУАР 2023.

К
ао уметнички
директор Балета
Народног позо
риштаикаодуго
годишња при

мабалеринакојајепосветила
цеораднивексвојојматичној
кући,могудаискажемдивљење,
каоизадовољствоповодомнашег
значајногјубилеја–100годинаБалета
уСрбији.

ЧињеницадаБалетНародногпозоришта
континуирано постоји читав век сведочи о
његовомзначајуунашемдруштву,алинаси
подсећадајенеопходноконстантнорадитина
неговању и унапређењу балетске уметности,
јеронапредстављазначајандеонашекултур
неисторије.

БалетНародногпозориштајекрозистори
јудугу100годинапролазиокрозвеликеуспо
неипадове,алијеувекопстајаозахваљујући
квалитетнимуметницима,балетскимиграчима,
кореографимаипедагозима.Онисунеоспор
нодалисвојвеликидоприносунастајању,раз
виткуивођењуБалетакасветскојпрепозна
тљивости,измеђукласичногитрадиционалног
израза, проналазећи своје место у аутентич
ности. Никада не смемо заборавити њихову
величинуињиховостваралаштво.

Управо због тога, Народно позориште је
уприпремиизрадемонографијекојаћеобу

хватитипериододчита
вог века наше богате
балетскеуметности.

Балет Народног
позоришта просла
виће 19. марта 2023.
године свој рођендан,

јер се тачно на тај дан,
пре100годинауНародном

позориштуодигралапрвацело
вечерња балетска представа у два

чина(„Шехерезада“и„Силфиде“).
Премијернимизвођењемкласичногбале

та„Гусар/LeCorsaire“(укореографијиБахрама
Јулдашева)којисеникадаранијенијеиграона
нашојсцени,прославићемосвојрођендан,на
свечанидостојанственначин.

У духу нашег јубилеја, очекује нас још
једнапремијера,триједночинаделасавре
менихкореографакојаћебитиизведенау
јунумесецу.

Веомасерадујемштоћемоиматиприлику
дасеприсетимоделанашихвеликихкорео
графа,попутДимитријаПарлића,ВереКостић
и Мире Сањине, на музику домаћих компо
зитора, виђених очима домаћих кореографа
данашњегвремена.Овапремијераћеимати
ауторску аутентичност и тежак, али и диван
задатак,којисетичесвихнас.Атоједазавиру
јућиупрошлостсхватимозначајсадашњице
иупловимоусветлубудућност.

И
зузетно ми је
з а д о в о љ 
ство да
балетским
у м е т н и 

цима и свим запосле
нима у Балету Народног
позоришта честитам овај
величанствен јубилеј  100
година постојања балетског
ансамблаунашојземљи.

Упркосбројнимизазовиматокомједног
века, Балет Народног позоришта је постао
препознатљивнесамоунашемрегиону,већ
иуевропскимисветскимоквиримапопро
фесионализмуиталентууметникаиизвође
њузначајнихбалетскихкомада,креирајући
натајначинкореографијесавременогумет
ничкогизразаичувајућикултурнонаслеђе.
Управо јеНароднопозориште,каоколевка
српскогбалета,гдејеовачудеснауметност
рођена и где су изнедрени први балетски
играчи и кореографи у Србији, јединствен
светионик уметности и културе у савреме
номвремену.

Балет Народног позоришта је и данас
незаобилазноместомагије,гдеоживљавају
речинашегнобеловцаИвеАндрићаизпри
поветке„АскаиВук“:Игра се тај њен чуве
ни балет у ком умет ност и воља за отпо

ром побе ђу ју сва ко зло, 
па и саму смрт.  Онако
како Аскин плес побе
ђује вука, тако Балет
Народног позоришта
представља национал
ни симбол тријумфа

уметности, културе па и
живота.
Дубокосамубеђенадаће

актуелни ансамбл, разноврсним
кореографијама, маштовитошћу покрета и
високимстандардом,удухубогатетрадици
је, изнова наставити да надахњује и опчи
њавапублику,нарадостсвихљубитељаове
уметности.

Каонекокоразумеколикојебалетспеци
фичан,захтеваниколикоизискујерада,труда
иодрицања,веомасампоноснанаовајјуби
лејиверујемдаћемозаједничкимнапорима
допринети да се балетска уметност додатно
развијаиунапређујеувременупреднама.

Накрајуупућујемичеститкенаизузет
номпризнањукојејеансамблдобиопово
дом 100. годишњице постојања  Сретењ
скоморденупрвогстепена,штојепотврдаза
свепостигнутерезултатеуобластибалетске
уметности, а уједно и сведочанство квали
тета и значаја постојања сталног балетског
ансамблаирепертоара.

П
рипала ми је
велика част и
јошвећаодго
ворност да
будемначелу

НародногпозориштауБео
градууисторијскомтренутку
када цео национални театар
сапоносомпрославља100годи
наконтинуираногпостојањаБалет
ског ансамбла и балетског репертоара
Народногпозоришта!

БалетНародногпозориштаградилисувелики
светски уметници, играчи и кореографи ствара
јућиосновузабалетскусценукојатрајеиданас.
Поноснинанашеиграчкекорене,насвеуметнич
келичностикојесуутканеуосновенашегбалета,
поштујућињиховзначај,данасимамозадатакда,
градећи чврсту балетску сцену, будемо веза за
будућност, спона културног наслеђа и младости,
будућностикојадолази.

НароднопозориштеуБеоградуимадугутра
дицијубалеринаначелусвогансамбла,патакои
данас,утренуткувеликогјубилејапрославебалет
скеуметности,начелунашегбалетскогансамбла
јенашапримабалеринаАнаПавловић,којајеу
имеБалетаНародногпозориштауБеоградупри
милаовогодишњеСретењскопризнање,Сретењ
скиорденпрвогстепена,каоправипредставник
једнеоднајлепшихсценскихуметности,нашта

смопосебнопоносни.
Балет је „поезија у

покрету”, али балет је и
неуморни тренинг, вежба,
посвећеностиодржавање
врхунскекондиције,сузеи
упорност,крвизној, огро

манрад.
Угодиниовогвеликогјуби

лејакојимсепоносицелаСрбија,
припремамозахтевну,великупремијеру

балета„Гусар” (LeCorsaire),инспирисаногпесмом
лордаБајрона,којиникададосаданијеизвођену
БеоградуиСрбији.

Али припремамо и многе друге активно
сти, изложбе, предавања, трибине и едукативне
балетскепрограмезанашуновумладупубликуи
нашеновебалетскепочетникекојићемождајед
ногданазаблистатиунасловнимроламасветске
балетскебаштине.

Дугаибогататрадицијанепрестанонасинспи
ришедазапочнемоследећихстогодина,уверени
даћемоБалетНародногпозориштауБеоградуи
нашнајзначајнијибалетскиансамблувестиунови
Векпостојањасавеликимамбицијамаинадамосе
великимуспесимаиновоменергијомзабудућих
стогодина!

ЧеститамБалетуНародногпозориштауБео
граду, Народном позоришту и српској публици
стогодишњицубалетауСрбији!

Целокупан балет
ски ансамбл и
управаНарод
ног позори
штауБеогра

ду, као и стручна јавност и
публикасавеликмпоносом,
али и очекивањима дочекују
прославу једног века уметнич
кеигреуСрбији.ДирекцијаБалета,
заједно са службом маркетинга, обеле
жавањејубилејајеосмислилакаониздогађаја
иактивностикојећесеконтинуиранодешавати
токомцелестотегодинепостојањанашегБалета,
одмарта2023.домарта2024.године.Уциљушто
већевидљивостиујавности,аливеликогобима
задаткакојистојипреднамадасесетимосвега
значајногизнашебалетскеисторије,алиипро
мовишемо актуелне играче и репертоар, током
нареднихгодинуданасвепремијереипратећи
догађајићебитиузнакупрославе.Последужег
временауовојкалендарскојгодининасочекују
трибалетскепремијерештоћезначајнообога
титинашрепертоаркакоуделукласике,такоиу
савременомстваралачкомизразу,алиипоказати
уметничкепотенцијаленашегиграчкогансамбла.

Започетјераднаизрадипубликације„100годи
наБалетаНародногпозориштауБеограду“укојем
ће на истраживању архивске грађе учествовати
посебнооформљенстручнитим.Овакојединствено
итематскисвеобухватноиздањеизисторијебалет

скеуметностикоднасбићеод
великогзначајазапромоци
ју досадашњих балетских
достигнућа и значајних
уметника кроз историју. У
Позо ри шним нови на ма, од
октобра2022.године,усва
комбројуизлазифељтониз

историјесрпскогбалета,аупла
нујеиотварањепосебнестранице

на сајту Народног позоришта која би
пратиласвеактивностипрославејубилеја.

Током наредног периода бићемо окренути
успостављању јачихвезасабалетскомшколом
иосмишљавањумоделабољесарадњесистема
образовања и потреба позоришта као посло
давца,алиикаоустановекојаимаодговорност
према будућности уметника којушколује наша
земља.Окренутикаунапређењунашепрофесије
ујубиларнојгодинипреднамастојиивеликииза
зовдазаједносаМинистарствомкултуре,упра
вомнашегпозориштаидругихустановакултуре
којезапошљавајуиграче,каоипредставницима
струковног удружења и синдиката наставимо
рад на системскоммоделу и законској регула
тиви која би требало трајно да реши одлазак
балетскихиграчаупензију,односнонеометано
запошљавање младих. Наш циљ је да систем
скорешењеобезбедиодрживимоделсааспек
тапослодавцаидржавеузмаксималнубригуза
социјалнусигурностбалетскихиграча.
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К
ао што смо већ
најавили у прет
ходном издању
Позо ри шних нови
на, Балет Народног

позоришта у Београду у овој
години обележава значајан
јубилеј – 100 година постоја
ња. Јубиларни рођендан нашег
Балета биће обележен низом
манифестација, али централни
догађај представља премије
рабалетаГусар/Le Cor sa i re која
је предвиђена 19. марта 2023.
године, када је, истог датума,
алидалеке1923.годиненасце
нинациoналногтеатраизведе
на првацеловечерњабалетска
представа.

Какобисмонаправиначин
указали на значај овог дога
ђаја направићемо историјску
ретроспективу извођења бале
таГусар/Le Cor sa i reнасветским
балетским сценама. И поред
своје грандиозности, овај
балетски спектакл је пратио
необичан уметнички развојни
пут, као и бројне кореограф
ске верзије. Сама хронологија
извођења на светским сцена
ма је прилично неуједначена,
у смислу бројних поставки на
сценама Совјетског савеза,
на пример, или извођења на
западним сценама, тек крајем

20. века. Подсетимо да је пра
изведбаовогбалетскогспекта
кла одржана23. јануара1856.
годинеупарискојОпе ри(Théâ
tre Impérial de l’Opéra), у коре
ографији Жозефа Мазилијеа
(Joseph Mazilier), који заједно
саВ.деСенЖоржом (Hen ri Ver
noy de SaintGeo r ges) потписује

илибретокојијенастаопрема
епскојпоемиГусар (1814),Лор
да Бајрона чувеног британског
песника из периода романти
зма. Прва поставка у Русији је
изведена 1858. године на сце
ниЦарскогбалета(Impe rial Bal
let)uСанктПетербургу,укоре
ографији Жила Пероа (Jules
Perro) и Маријуса Петипа, као
асистентакореографа.Већтада
јеПетипадаовеликидопринос

јер је увео две потпуно нове
деоницекојесукаснијепоста
ле неизоставни део других
кореографских верзија, попут
нумера под називом Pas d`E
scla veiPas de tro is des Oda li squ
es.Усвојојкаријерикојајетра
јала 60 година,
Маријус Пети
па је поставио
четири верзије
балета Гусар ,
али и отворио
пут за бројне
будуће корео
графске креа
ције овог бале
та.

Захваљујући
бројним реви
зијама и новим
кореографским
р е д а к ц и ј а м а ,
балет Гусар/Le 
Cor sa i re пред
ставља про
дукцију која
је током своје
историје трпе
ла констант
не и радикал
не измене. Још
један куриози
тет представља
чињеница да
се уз базичну
музичку пар
титуру Адолфа
Адама, у балету
користе и композиције број
них других аутора, што је и
кореографима остављало већу
слободу и могућност да додају
нове играчке деонице. У скла
ду са тим, поменућемо верзије
Александра Горског, Самуила
Андрианова, али и редакцију
АгрипинеВаганове.

Интересантно је да балет
Гусар/Le Cor sa i re није био на
репертоару западних теата
ра током већег дела прошлог
века. Тек крајем 90их година
20. века наилазимо на постав
ке Гуса ра на сцени бостонског
Балета и чувеног њујоршког
ABTа (American Ballet Thea
tre).УЗападнојЕвропизапажа
мо овај балет тек након 2000.
године. Енглески национални
балет је, на пример, први пут
оводелоизвеотек2013. годи
не, у кореографији А.М. Холмс
која је исти наслов већ поста
вила на америчким сценама.
Поменимо и велики повратак
Гуса ра на сцену Бољшoг театра
2007. године у кореографији Ј.
БурлакеиА.Ратманскогкојису
одлучили да се врате корени
ма, користећи либрето, музич
ку партитуру, декор и костиме
кореографске верзије коју је

поставио Маријус Петипа
далеке 1899. године и која
нарускимсценанијевиђе
надеценијамауназад.

Наша верзија балета
Гусар/Le Cor sa i reкоја јетренут
ноуприпреми,укореографији

Бахрама Јулдашева, на музику
Адолфа Адама и групе компо
зитора, најближа је поставци
Пјотра Гусева који је и аутор
измењеног либрета у сарад
њи са Јуријем Сломинским. По
први пут се уводи лик роба
Алија,алијебитноизмењенаи
музичкапартитура.Овапостав
ка је била веома популарна
у совјетској Русији. Касније
је било још неколико верзи
ја, али се нису дуго задржа
ле на репертоару због строгог
совјетског режима који је сна
жноутицаонаразвојкултуреи
уметности.

Балет Гусар/Le Cor sa i re при
падаопусустарих,грандиозних
балетских продукција 19. века
и управо због те чињенице
представља значајан и вели
ки подухват Балета Народног
позоришта.Квалитетовогдела
доказује његова дуговечност
јер на балетском репертоару
различитихтеатараопстајевећ
167 година. Публика ће имати
прилику да ужива у романтич
ној причи о љубави и страсти
проткануинтригама саоријен
та,узобиљеатрактивнихсцена
иегзотичнихмотива.Раскошни
костими и грандиозна сцено

графија  додатно ће
оплеменити ову бај
ковиту балетску при
чу. Посебан ексклу
зивитет представља
чињеница да балет
Гусар/Le Corsairе до
саданијеизвођенна
нашојсцени,изузеву
сегментима.Оддале
ке1923.годинеБалет
Народног позоришта
исписује странице
балетске историје, а
ускоро ће јој додати
још једно значајно
делокласичнебалет
скелитературе.

БранкицаКнежевић

ПРЕ МИ ЈЕ РА БАЛЕ ТА ГУСАР/LE COR SA I RE - ПРВИ ПУТ НА СЦЕ НИ НАРОД НОГ ПОЗО РИ ШТА У БЕО ГРА ДУ

Роман тич на при ча о љуба ви и стра сти

Упредстави Гусар/Le Cor
sa i re, у кореографији

гостаизСловачке,Бахрама
Јулдашева, учествује ком
плетан ансамбл Балета и
Оркестар Народног позо
ришта, под диригентском
управомАнеЗоранеБрајо
вић. Сценографкиња пред
ставе је Олга Ђурђевић, а
костимографкиња Катари
наГрчићНиколић.

БахрамМ. Јулда
шев је рођен и

школовануТашкен
ту где је завршио
кореографскоумет
ничку школу. Шко
ловање јенаставио
у Москви у „Руској
Академији кла
сичне игре“, уШко

ли „Бољшој театра“ и на
Kонзерваторијуму„Н.А.Рим
скиKорсаков“уПетровграду.
После специјализације на
Факултетузакореографијуу
Русијидобиојезвањебалет
мајстора. Завидну солистич
кукаријеруоствариојеигра
јући главне роле класичног
и неокласичног балета у
многим познатим театри
ма широм света (Позори
ште у Варшави, Истанбулу,
Ташкенту,Петровграду)ина
бројнимгостовањима(Јужна
Америка, Грчка, Холандија,
Енглеска,Шкотска, Ирска…).
Kао педагог и балет мај
стор радио је уАнтверпену,
НовомСаду,Бечуипопози
ву од 2002. до 2004. годи
не у Београду. Од 2005. је
професоригрепопозивуна
Kонзерваторијуму у Брати
слави. У Народном позори
шту у Београду деловао је
као гостујући педагог бале
таибалетмајстород2002.
до 2004. године. Од 2014.
године је ванредни профе
сор Института за уметничку
игру,одсеккласичанбалети
педагогија.
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Б
алетски репертоар
заступљенупрвојдека
ди постојања балетског
ансамбла Народног
позоришта у Београ

ду (19231933) садржавао је оне
балетскенаслове,којебисмо,можда,
најмање очекивали у овом раздо
бљу.Речјеочетирикласичнабале
такојачинетзв.„гвоздени“балетски
репертоар– онај неопходни услов
за достизање ранга респектабил
не балетске трупе и незаобилазни
део сваке професионалне биогра
фије истакнутих балетских уметни
ка, до дана данашњег. Ако имамо
у виду да је у првој сезони свога
постојањабеоградскиБалетбројао
свега 22 члана, намеће се питање:
како је, уопште,биломогућедасе,
већунареднимсезонама,балетски
ансамбл упусти у тако неизвестан,
никад опробан и ванредно захте
ван техничкоуметнички подухват,
какавнесумњивочинипостављањe
на сцену балета Лабу до во језе ро 
1925, Жизе ла1926.и1931,Зача ра на 
лепо ти ца1927. иДон Кихот1931.
године. Одговор пружа уметничко
деловање Јелене Пољакове, прве
примабалеринеуисторијибеоград
ског Балета, кореографа, маестрал

ног педагога и првог руководиоца
балетског ансамбла Опере Народ
ног позоришта. Будући да је њена
поставка балета Сил фи де и Шехе
ре за да, у кореографијиФокина, 19.
марта1923. годинеозначилапоче
так самосталног деловања Балета
нашенационалне позоришне куће,
поводједа,макарунајкраћимцрта
ма,погледамоуправцусвестраноги
далекосежноградаоверускеумет
нице.ШтајетоштојеЈеленаПоља
кова собомдоне ла овој средини, а
штајеоноштоје,заувекнапустив
шиБеоград1943.године,оста ви ла
уаманетовдашњојбалетскојумет
ности?

Каонекадашњаистакнутауче
ница Царске балетске школе у
Санкт Петербургу, а потом и прва
солисткиња знаменитог Маријин
ског театра, у коме је у периоду
од 1902. до 1918. године тумачи
ла улоге које се данас сврстава
ју у најзначајније улоге класич
ног балетског наслеђа, Пољакова
јеуБеограддонелаоношто је за
балетскууметносттоликодрагоце
но:познавање,итодонајситнијих
детаља,оригиналнихкореографија
легендарнихстваралаца,попутГор
скогиИванова.Директносарађују

ћисаМаријусомПетипомиМиха
иломФокином, који спадају у ред
највећих кореографских мајстора
свих времена, креирала је улоге
под њиховим менторством, да би,
нешто касније, обојица у својим
мемоарима, са изразитим пошто
вањем,апострофиралињенуумет
ничкуличност.Билајетоуметница
којасе,заједносаАномПавловом,
придружила трупи Bal lets Rus ses
Сергеја Дјагиљева, током гостова
њаоветрупеуПаризу1910.и1911.
године, убрзо постајући једна од
њенихводећихсолисткиња.Дакле,
укултурниживотнашепрестонице
ушеталајеуметничкаличностсвет
скогреномеа,захваљујућикојојсе
београдскапублика,те1923.годи
не, готово ексклузивно, сусрела
са поуздано и верно пренесеним
кореографскиморигиналимапоме
нутихремекдела.

Сдругестране,ПољаковајеБео
градувеликодушнопредалакла сич
но балетско образовање учинив
ши, на тај начин, уопште могућим
настанак,аондаиразвитакбалет
ске уметности на овом простору.
ПодоласкууБеоград1922.године
именованајезапрофесоракласич
ногбалетауновооснованојГлумач

кобалетскојшколи,укојојћеради
ти доњеног гашења, 1927. године.
Паралелно са овим педагошким
ангажманом, 1923. године отва
ра и своју школу Јеле на Поља ко ва,
првуприватнушколуовогпрофила
унашој средини, у којојћенизати
великепедагошкеуспехе,аод1937.
класичан балет ће предавати и на
Балетском одсеку Средње музич
ке школе. Тиме се сврстала међу

ФЕЉ ТОН: СТО ГОДИ НА БАЛЕ ТА НАРОД НОГ ПОЗО РИ ШТА У БЕО ГРА ДУ (5)

Прва дека да посто ја ња
најзаслужније уметнике у домену
формирања нашег професионал
ног играчког кадра, а њен дугого
дишњи студиозан, строг и предан
педагошки рад, по методологији
радарускебалетскешколе,фунди
раојесистематичнукласичнубалет
скуедукацијуунашојсредини.Тоје
ијавнопрепознато,пајеуштампи
1927. године уприличен посебан
осврт на њен неизмерно велики
доприносразвијањубалетскогпод
млатка,управозахваљујућикомеје
нашбалетскиансамблбиокадарда,
напрописанначин,изнесепомену
та остварења класичног балетског
репертоара,атомнизусвакакотре
бадодатиибалетРај мон да,изведен
1928.године,правибисеркласичне
балетскелитературе.Током20годи
на рада у својој школи, балетском
ансамблуНародногпозориштасва
кејегодине„испоручивала“форми
ранебалетскеуметнике,међуњима
иуметникесапотоњимистакнутим
међународним каријерама, попут
ПиеиПинаМлакара,НадеиАнђе
Аранђеловић,БорисаПилата,Дими
трија Парлића, као и Вере Костић
идругих,доксеНаташаБошковић,
током читаве своје каријере, кроз
заједнички рад непрекидно уса
вршавала и грађење нових улога
поверавала поузданом и неприко
сновеном педагошком оку Јелене
Пољакове.

(наставићесе)
МиленаЈауковић

Микеланђело:Стварање Адама

У
155. сезони свога
постојања (и у ско
ро 200 година позо
ришне традиције
у Србији) Народно

позориштеобележава100годи
на од својих почетака балетске
уметности као најмлађег умет
ничког изданка, после драме и
опере.

Будућидаубалетунепостоје
речилигласкаоизражајнеједи
ницеудрамскојиоперскојумет
ности,моглибисморећидајеза
балетску уметност, заестетизован
покрет у симбиози са музиком
која исказује одређени душевни
садржајисмисаопотребнајош
виша моћ апстрактног
разумевања публи
ке. И у вези са
тим, изгледа да
балет, код нас,
заузима своје
место у теа
тарској умет
ности, пра
во вре ме но ,
синхронизова
но са развојном
способношћу ре
цепцијепублике.

Сматра се да је кла
сичнибалетнастаоизцеремони
јалних дворских свечаности у 15.
веку  (чувенаприредба уМилану
1489.којајеприређенаучаствен
чањаИзабелеодАрагона)алисам
покреткаоосновабалетскеумет
ности  стар је коликоичовеково
постојање на Земљи. Од природ

них људских кретњи и њиховог
утицајанабуђењеиразвојљудске

свести до савлађивања
покрета у функци

ји естетског тј.
исказивања
з н а ч е њ а
в и ш е г а
реда, дуг
је вре
м е н с к и
р а с п о н .
Љ у д с к и
нагон за

освајањем
простора и

превазилажењем
ограничености тела,

водио је уобличавању склад
них,естетизованих покретаутри
равни:потлу,напрстимаиувазду
ху. Тежња тој вертикали, истовре
мено је и тежња душе за сушти
ном.Упочеткусумашинепомагале
балетским играчима да освајају
просторневисиненасцени,азатим

јеточиниопартнер.Задатакјебио
дасесопственотело–каоматери
јасавлада,дасеусвојеположаји
теладоизражајнелакоће(супрот
ниприроднимположајимаприти
снутим гравитационом силом)  и
тодотемере,дателоосвојинај
вишиниво„независности“одмате
ријалног, и постане најсуптилнији
инструментизражавањадушевних
исвеколикихсадржајанадахнутог
бића балетског уметника. Човек
постоји у јединству духа, душе и
тела,аусавршавањетогјединства
,односноодуховљавањеиодуше
вљавањетелаубалетскојуметно
сти,омогућавадосезањедочуде
сног, мистичног дела реалности
у којем се водидијалог саСилом
божанском да се умилостиви, да
јојсеизразизахвалностилиизра
зипобунапротивње.

Славни француски корео
граф Серж Лифар (19051986)
у свом Мани фе сту коре о гра
фа алудирајући на Стари завет,

написао је:  У почет ку беше 
покрет. Наводећиовајпример,
Мирјана Здравковић, истакнути
теоретичар балетске уметности,
коментарисала је: „Изрекавши
тумисао,оннијесамодаопри
матПокретууодносунаРечвећ
је изменио смисао веровања у
стварање света, приписујући га
живојјединки–човеку“.

Мирјана Здравковић, нека
дашња солисткиња Балета има
унутарње, присно, разумевање
флуидних збивања у балетском
играчу и енергије коју емани
ра док је повезан са космичким
енергијама које пропушта кроз
своје тело у надахнућу: „Ако су
у играчу усаглашене све кон
традикторности микро и макро
космоса, он постиже савршен
ствооткривајући у исто времеи
властитобићеибићесвета:дах,
душу,најзатомљенија,потискива
на осећања и мисли. А то значи
своје психичко устројство,жеље,

жудње,веровања,снове,заблуде
(. . .)Акојеустањудасеослободи
хегелијанске воље за важношћу
и значењем, уколико може да
се ослободи ничеанске воље за
моћи,акојеспособандаодбаци
славуипрестижкаомотиве(Мага
Магазиновић), такав играч је
кадардапренеседругимаврца
ву  радост своје унутарње енер
гијекаоманифестацијенеогра
ниченеслободеосвојенеуправо
самим чиномигре, ради играња.
Онда је то чин de pro fun dis (из
дубина), својствен само људској
врсти“.

Уметничкаделатностосетљив
је организам који се пажљиво
негује да би изнедрио високи
квалитет. Не можемо а да се не
запитамо о будућности уметно
сти,овомприликом,конкретноо
балетској. У вези с тим, некада
шњиуправникНародногпозори
шта,песникиредитељ,Велимир
Живојиновић (18861974),писао
је:„Позориштећелутатикаосви
живи организми, имати боље и
гореданепрематомеколикому
духовнехранебудедаваласре
дина(. . .) Али оно никада неће
бити издвојена душевна екипа
него ће бити саставни део свег
нашег духовног израза у пози
тивном и негативном смислу. А
његов успон или пад зависиће
увек првенствено од тога хоће
лидуховневредностиудруштву
бити на високој или на ниској
цени“.

СањаМилосављевић
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Ј
еданоднајзначајнијихромана
савремене српске књижевно
сти „Очеви и оци” Слободана
Селенића,објављен1985.годи
не, у коме се преплићу поро

дичнаидруштвенадрамаједнеепо
хе,ускороће,удраматизацијиKате
ЂарматиирежијиВељкаМићунови
ћа,добитисвојупозоришнуверзију
наВеликојсценибеоградскогнаци
оналногтеатра.Премијерајеплани
рана4.априла,ауподелисуМилош
Ђорђевић (Милутин Медаковић),
Никола Ракочевић (СтеванМедако
вић),АлександарВучковић(Михајло
Медаковић), Вања Ејдус (Елизабета
Медаковић),ВањаМилачић (Рахела
Блејк), Сена Ђоровић (Нанка), Ива
Милановић (Јелена) иНиколаВујо
вић(ВидосавПрокић).

„Усвакојдобројлитературиувек
сенађунекерефлексијеуодносуна
данашњицу,атакавјеслучајиовде.

Оно што је за мене све
времено у Селенићевом
роману, а веома је важно
задраматизацијује,запра
во, та располућеност коју
све време осећам, као и
неприлагођеност различи
тостима и широка прича
о наслеђу. Наслеђу нових
генерација.Идентитетском,
идеолошком. Ископавању
прошлостикојанаснепре
стано прогони. Kоја се и
злоупотребљава. Ово је,
премамоммишљењу, јед
надубокоинтимнаивео
ма емотивна породична
драма. У том смислу, кроз
представу бих, пре свега,
желео да испричамо при

чу о престанку једне лозе”, каже за
„Позоришненовине“Мићуновић,по
годинамамлад,алипоредитељском
стажувећпоприличноискусанреди
тељ, са више значајних представа,
алиипризнањаодкојихсепосебно
издвајаСпецијалнаСтеријинанагра
дазарежију.

Откриванамдамујеурадуна
представи посебно интригантно то
„прволицеизкојегСеленићраспи
сујесложенуроманескнуисповест“.

„ЗаменејетоиједноСелениће
вобизарноиузбудљивосведочење
осамомсеби.Уједно,тајрап со диј ски
теренроманаобјективнојевелики
изазовзасавременудраматизацију.
Такосенаштекстзапредставуиспо
ставља на плану интиме крхотина
присећања, преиспитивања, жеље
за заборавом, патње самотности и
отуђености...Атематски,ту смо где
јесмоактуелноданас,ушизофре

ничној балканској нашо сти. Селе
нићевглавнијунакјеувеликојмери
заробљен, заустављен, неодлучан.
Његово епско и лирско мушко ја
преиспитује се иритирано унутра
шњимегзиломиудруштвномкон
текстуиунајдубљимслојевимавла
ститог бића. Врло је жив и близак
нам је до бола, па и смеха…“, сма
траМићуновићкомећеово,после
Kамијевог „Неспоразума” (2011),
битидругарежијауНародномпозо
риштууБеограду.

Роман „Очеви и оци”, проткан
изузетним емоционалним набојем,
синтетизује национално искуство
и успоставља рационалан поглед
према корпусу тема које се најче
шће јављају у промишљању статуса
српске реалне и митске ситуације.
Иако не прихвата романтизовање
прошлости,Селенићтаквупрошлост
непрезире,нитијеоспорава...Kроз
судбинупородицебеоградскихинте
лектуалацаМедаковић,упериодуод
1890.докрајаДругог светскограта,

1945. године, један од наших нај
значајнијихдрамскихписаца,којије
крозсвојаделапромовисаограђан
ско друштво, даје приказ тадашње
српскеисторије,изперспективегра
ђанскеелитетогвремена.

„Три генерације Медаковића
сударају сеукомешањувременаи
простора. Та историјска разгледни
цасунашимртвиочевииоци,наше
разнородно и разроко духовно,
интелектуално, идеолошко наслеђе.
Проблематизујемо идентитет као

колективну пројекцију. И Селенић
точини,имиданассњим.Дакле,не
гледамонаидентитетскопитањеса
иронијским отклоном, него управо
поткрепљујући вечиту располуће
ност и суштинско неразумевање
света различитости. Било да је то
на нивоу стра ног по национално
стиилијеупитањустра нонаиде
олошком плану. Јер идентитет није
нештонепромењиво.Мождајеипак
нештоважнијеодтогаштајенечи
ја мати ца и ко смо ми, можда је

важнијекосиикакавсити,одно
снокосамикакавсамја.Такојетуи
натеренудрамераспадапородице
инестанкапородичнелозеидраме
угрожене интиме индивдуе и кри
вице која се тегли из генерације у
генерацију,доданашњихдана“,сма
траМићуновић.

„Уфокусупредставебићеупра
вооноштонаснатематскомплану
јасно опомиње: да конзервативни
идеолошко– политичко  културо
лошкинаративзатвореногдруштва
и наратив оног другог, либерално
отвореног друштва, обликују нашу
цивилизацију одувек. Да не живи
мо нажалост ништа посебно ново,
али сведочимо томе наново. И да
митска прошлост није вреднија од
садашњице, а јошмање од будућ
ности.Даидентитетнијенештозау
векдатоиукаменуобликовано,аза
шта гапроглашавајуултратрадици
оналисти,башкаоштонијенионо
лако променљиво и конфекцијско
у шта верују ултралиберали. То би
моглобитионоштобазичнопокре
ћенашупозоришнумашинуОче ви и 
оци.У некуруку, један специфични
позоришнипастишкојинасокупи
ранатрагањезаизразомнасцени
и, који, верујем, нуди комуникацију
и дејство у театру“, поручује Вељ
ко Мићуновић који је позоришну
режијудипломираонабеоградском
Факултету драмских уметности, у
класи професора ЕгонаСавина.На
разним сценама у Србији и Црној
Горирежираојепредставе„Урнебе
снатрагедија“,„Смрттрговачкогпут
ника“,„Гозба“,„Kafkamachine“,„Демо
кратија“,„Радничкахроника“...

МикојанБезбрадица

ВЕЉKО МИЋУ НО ВИЋ, РЕДИ ТЕЉ ПРЕД СТА ВЕ „ОЧЕ ВИ И ОЦИ“, ПО ИСТО И МЕ НОМ РОМА НУ СЛО БО ДА НА СЕЛЕ НИ ЋА 

Мит ска про шлост није вред ни ја од сада шњи це,  
а још мање од будућ но сти

Н
екадашњи дирек
тор Драме и дугого
дишњи драматург
Народног позоришта
Славко Милановић

преминуо је7.фебруарауБеогра
ду,последугеитешкеболести,у72.
години. 

Памтићемогакаоврсногпозо
ришногзналца,алиивеомадрагог,
ненаметљивог, одмереногидосто
јанственогчовекавеликогиплеме
нитогсрца.

Рођен је 29. септембра 1951.
године,уместуУлог,општинаКали
новик. 

ДипломираојеOпштукњижев
ност и театрологију на Филозоф

скомфакултетууСарајеву.
Похађао је постдипломске сту

дије на Филолошком факултету у
Београду и на Институту за драму
итеатаруЛођу(Пољска),ауоквиру
студијскихборавакабиојеуВеликој
БританијииСАД.

Од 1975. године био је драма
тург,аод1986.до1992.уметнички
руководилацидиректорсарајевског
„Kамерногтеатра55“.

У југословенским часописи
ма и зборницима објавио је већи
број драматуршких анализа, студи
јаиесејаотемипозоришта,филма
и телевизије (десетак година био
је стални ТВ критичар сарајевске
ревије „Одјек“), те позоришних и

телевизијскихкритикаиприказа.
Аутор је више радио драма

од којих су најпознатије „Соба“,
„KонцертзаРегинуОлсен“,„Quidni
mis”и„Рибљиплес”.

Писаојетелевизијскесценарије
„Заједно”, „Будите исти за двадесет
година”и„Перспективарајскогдола”
заТВСарајево,те„Настајање/Неста
јање”заТВБеоград.

Телевизијскадрама„Будитеисти
задвадесетгодина”адаптиранајеи
изведена у Народном позоришту у
Зеници.

Упериодуод1994.до1996.годи
нережираоје„Голиживот”,првуигра
ну телевизијску серију у Републици
Српској, аод1995.до2000. године

биојеангажовану„Срнафилму”као
продуцентиуметничкисаветник.

Задокументарнифилм„Повра
такјужнимпланинама”(упродукци
ји„Срнафилма”)добиојеНаградуза
најбољиетнолошкифилмнаМеђу
народномфестивалуМЕФЕСТ, одр
жаном1999.годиненаЗлатибору.

Током 2000. године запослио
се као драматург Народног позо
риштауБеоградуукојемостајесве

IN MEMO RI AM: СЛАВКО МИЛАНОВИЋ (1951 – 2023)

Врсни позо ри шни зна лац, човек 
вели ког и пле ме ни тог срца

допензионисања. 
У периоду од

2001.до2005.годи
не с великим успе
хом је обављао
функцију директо
ра Драме Народног
позоришта, а три
представe из њего
вогмандата„Хаса
нагиница“ (2001),
„Велика драма“
(2002) и „Госпођа
министарка“(2004)и

даљесунаредовномрепертоару. 
ЗаДанНародногпозоришта22.

новембра2016.годинеМилановићу
јеурученПечатНародногпозоришта
који седодељујеповодомпосебног
доприносаживотуирадуKуће.

Сахрањен је 11. фебруара   на
НовомгробљууБеограду,атридана
касније, одржана је комеморација
наСцени„РашаПлаовић“.

Р.П.Н.
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М
лада и вео
ма талентована
глумица Нина
Нешковић, одне
давно стална

чланицаансамблаДрамеНарод
ногпозориштауБеограду, уско
ро ће на матичној сцени заи
грати у новој представи. Реч је
о „Нашем разреду”, потресном
комаду насталом (по стварном
догађају) из пера Тадеуша Сло
бођанека у којем савремени
пољски аутор отвара питање
фашизма и страшних злочина,
као и универзалног трагања за
истином и правдом. Премијера
оведраме,уадаптацијиирежи
ји ТатјанеМандић Ригонат, пла
нирана јетокомаприланаСце
ни„РашаПлаовић”,ауансамблу,
осим наше саговорнице, налазе
се, такође млади и већ доказа
ни, глумци Сузана Лукић, Јеле
на Благојевић, Вучић Перовић,
Недим Незировић, Петар Стру
гар,ДанилоЛончаревић,Драган
Секулић,ДушанМатејићиЈован
Јовановић.

„Тема је веома тешка, бол
на, узнемирујућа…инеможеш,
када се сретнеш сањом, да не
застанешинеразмислишосве
му томе и запиташ се”, каже у
разговоруза„Позоришненови
не” Нина Нешковић и дода
је: „После првог читања тек
ста појавила се брига у смислу
како све то поставити на сце
ну. Нимало лак и једноставан
задатак, а, притом, узњега иде
и велика одговорност. Срећом,
имамо сјајну екипу, на челу са
дивном редитељком Тањом
МандићРигонат,такодасуства
ри веома брзо дошле на своје
место.Свејенанашојстрании
на добром смо путу да оживи
мо и испричамо ову истиниту,
застрашујућупричу”.

Слобођанек у „Нашем раз
реду“, пратећи судбину десете
ро другара, католика и Јевреја,

који похађају исто одељење
у сеоској школи у Јебвабнеу,
1941. године, у освит рађања
фашизмауЕвропи,преиспитује
злокојељудимазамрачиумове,
претварајући их у најгоре зло
чинце,спремнедаубијуионес
којимасудојучеживелиибили
пријатељи...

Kао и свако велико дело,
тако и ово одише ванвремен
ским универзалним темама
којимасебави,наравноузопа
лесцентносткомадакојаје,заи
ста,израженавеомадубоко.Јер,
није само потресна ситуација у
којојсусетиљудинашли;потре
сно је што су то људске приче,
трагедијеисудбинекојесемогу
наћисвудаусвету,паикоднас.
Живимо у тренутку у којем су
рат,убиства,мржња,национали
зам…свеприсутништодајепро
сторзарађањефашизмаусвим
сферама. Веома је важно гово
ритиотомеисећатисе,јер,као
што је некад давно рекао аме
ричкифилозофшпанскогпоре
клаЏорџСантајана,„оникојине
памте прошлост, осуђени су да
јепонављају”.

Ово ће бити ваша четврта
представа у Народном позо
ришту у којем сте дебитовали
пре три и по године каоХеле
нау„Снулетњеноћи“.Уследиле
су, потом роле у „Рату и миру“
(Соња)и„Ситницамакојеживот
значе“(Ема).Kоликосувамбли
скепоменутејунакиње?

Све су оне део мене и мог
емоционалног искуства. Неке
су мање или више сличне мом
карактеру, али, да бих уопште
могладаихтумачим,мораласам
даихразумем.Такосеиродила
блискост,паитамогдесулична
искуства изостала. Имала сам,
заиста, срећу да ме, у свим тим
процесима, дочекају дивне, ста
рије колеге. Не само да су ми
давали „ветар у леђа”, него сам
одњихимноготоганаучила.

Јесенас, почетком ове сезо
не,примљенистеусталнианга
жман ансамбла Драме Народ
ногпозоришта...

Великајечастбитидеоова
квеинституцијеијошвећаодго
ворност.Надамседаћууспети
даоправдамуказаноповерење
идаћу,заједносаосталиммла
димколегама,наставитиконти
нуитет,добропознате,традици
јеквалитетаовеKуће.

Kакав би репертоар волели
даиграте?

Волим изазове и све оно
што позива на промишљање
и комплексније, обухватније
бављење темама које радимо.
Не бих делила реперотоар на
класичниисавремени.Важноје
разуметиликовекојетумачимо
ипокренутигледаоцеусалина
размишљање,макарисамојед
ног.Тојенашамисијасасцене,
безобзиранатокојимсетема
маутомтренуткубавимо.

Практично сте, још увек,
на почетку каријере, а у својој
колекцији, уз више значајних
признања,већиматеиононај
угледнијеуобластипозоришне
уметностиуСрбији–Стеријину
награду...

Kадасамједобила,биласам,
наравно,срећна,алиизатечена
највишезбогтренуткаукојем
миседогодила.Јер,нисамима
латоликопозоришногискуства,
али сам, истовремено, осетила
и огромну одговорност да још
вишеипосвећенијерадим.Глу
ма није такмичење, па, самим
тим,инаградедоживљавамкао
потврдудасамнадобромпуту
идамогујошбоље.Тимскирад
и колективнаиграрађају умет
ност; увек се сетим речи мог
професора Драгана Петровића
дасамокадсетрудимоданаш
партнернасценибудебољиод
нас, знамода смона путу да и
мибудемодобри.

МикојанБезбрадица

ОДЛИKОВАЊА ПОВО ДОМ СРЕ ТЕ ЊА

Поводом Дана држав
ности Републике Срби

је, председник Александар
Вучић уручио је 15. фебру
ара одликовања заслужним
појединцима и институци
јама, међу којима су, осим
БалетаНародногпозоришта
у Београду и двоје наших
истакнутих уметника  Рад

милаЖивковићиKонстантинKостјуков.ПрвакињаДрамеНарод
ног позоришта Радмила Живковић добила је Сретењски орден
другогстепеназанарочитезаслугеу јавнимикултурнимделат
ностима,посебноуобластиглуме.Уизјавимедијимаказалаједа
јепоноснанасебеисвештојепостигла,каоидајепресрећнаи
захвалнанапризнањукојеједобила,али„збогузбуђењајошувек
нијесвесназначајасамогпризнања“.„Безобзиранатоштосам
јавналичност,скромносамживелаисвештосамималасамдава
лаузсвојупрофесијуисхваталајенајозбиљнијемогуће”,казала
јегоспођаЖивковићкојанасцениНародногпозориштатренут
ноиграупредставама„Ожалошћенапородица“(Симка),„Иранска
конференција“ (ЕмаШмитПаулсен),„Хасанагиница“ (МајкаХаса
нагина),„Госпођаминистарка“(Живка),„Магбет“(Вештица)...Нека
дашњипрвакидиректорБалетаНародногпозориштаKонстантин
Kостјуководликован јеЗлатноммедаљомзаизузетнезаслугеи
постигнутерезултатеуобластибалетскеуметности.

Р.П.Н.

УЧЕ ШЋА НА ФЕСТИ ВА ЛИ МА

Крајем марта и почетком
априла, три представе

Народног позоришта у Бео
градуучествоваћеу главним
програмима позоришних
фестивалауЈагодинииПожа
ревцу. Комад „Ситнице које
живот значе“, по истоиме

номбестселеруједногоднајпопуларнијихиталијанскихписаца
данашњицеЛоренцаМаронеа,удраматизацијиЂорђаKосића
и режијиАндрејаНосова, биће изведен 24. марта наДанима
комедијеуЈагодини.ГлавнуулогутумачиМладенАндрејевић,ау
поделисуиНелаМихаиловић,ВањаЕјдус,ДушанМатејић,Нина
Нешковић и РадеЋосић.Драма„Године врана“, по тексту и у
режијиСинишеKовачевића,бићеизведена5.априлана„Дани
маМиливојаЖивановића“уПожаревцу.Уовојпредставикојана
аутентичанначинговориоживотуБеоградаиБеограђанатоком
Првогсветскограта,играјуKалинаKовачевић,АлександарСрећ
ковић/БраниславТомашевић,ПетарСтругар,ЉиљанаБлагоје
вић,СоњаKолачарић,ХаџиНенадМаричић/БојанKривокапић,
МиодрагKривокапић,ВладанГајовић,ЛепомирИвковић...Дан
касније,наистомфестивалу,учествоваћеиШекспиров„Магбет“,
урежијиЈагошаМарковића.ГлавнеулогеповеренесуНебојши
Дугалићу(Магбет)иНаташиНинковић(ЛедиМагбет),ауподе
лисуиАлександарСрећковић,РадмилаЖивковић,Александра
Николић, Ивана Шћепановић, Бранислав Лечић, Вучић Перо
вић,ПетарСтругар,ДанилоЛончаревић,ЈованЈовановић,Огњен
Малушић...

Р.П.Н. 

БАЛЕТ ГОСТО ВАО У БЕЧУ НА 
СВЕТОСАВСKОМ БАЛУ

Балет Народног позо
ришта у Београду уче

ствовао је 10. фебруара
на24.Светосавскомбалуу
дворцуХофбургуБечу.Ова
манифестацијапредставља
најпрестижније окупљање
српскезаједницеуАустри
ји са циљем повезивања
двекултуре.АнсамблБале
та Народног позоришта у
Београдуизвеоје,,Валцерцвећа”избалета,,KрцкоОрашчић”и
деоизбалета,,Kототамопева”.

Р.П.Н.
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П
рослављена српска
уметница, некада
шњапрвакињаОпе
ре Народног позо
ришта Бреда Kалеф

Симоновић, преминула је 13.
фебруарауБеограду,у93.години.

Након дипломирања на
Музичкој академији у класипро
фесорке ЗлатеЂунђенац, одлази
у Италију на усавршавање код
МаријеKарбоне.

Вишеодтридеценије,својим
непресушнимталентом,огромном
харизмом и раскошним гласом
мецосопранаподједнако јеосва
јаласрцапубликеистручнекри
тике,сувереногосподарећиопер
скимсценама,несамоуСрбијии
бившојЈугославији,негоиширом
Европеисвета.

Токомблиставекаријереоди
гралаје61премијернуулогу,као
и710представауБеоградуи242
нагостовању.

НасцениНародногпозоришта
дебитовала је 1960. године уло
гомМерцедесуБизеовомремек
делу „Kармен“, у којем је касни
је, с великим успехом, певала и

насловнуулогу.
Већ наредне годи

не, примљена је у стал
ни ангажман оперског
ансамбла националног
театра у којем остаје
пуне три деценије, све
до пензионисања, 1991.
године. Веома брзо је
избилаупрвиреднајзна
чајнијих првака Опере
којисусвојимнаступима
у земљи и иностранству
обележили најзначајнији
периодуисторијиОпере
Народногпозоришта.

Певалајесвенајзна
чајније улоге мецосо
пранског фаха у делима
руских, француских, ита
лијанских, енглеских и
домаћихкомпозитора.

Паралелно са умет
ничким ангажманима у
матичномтеатру,успешно
је градила и међународ
ну каријеру у оквиру које је, већ
1964.године,добилапрвивелики
иностраниуговоруОпериТелАви
ва.Натој сцени, са славнимПла

сидомДомингом,имала јеукупно
92наступаупредставама„Kармен“,
„МадамБатерфлај“,„ЕвгенијеОње
гин“и„Kавалеријарустикана“.

Гостовала је самостал
ноилисаансамблимаОпе
ре Народног позоришта
широм света, као и у свим
већим градовима некада
шњеЈугославије.

Учествовала је и на
бројним концертима, само
стално или са југословен
ским  хоровима у земљи и
иностранству.

Њенекреације су сачу
ване на плочама, компакт
дисковима и видео сним
цимаконцертнихнаступаи
представа.

Пре почетка уметничке
каријере бавила се актив
ностонимтенисом,авеома
успешно је играла и бриџ,
заштајенаграђивана.

За свој уметнички рад
добила је бројна значајна
признања: Плакета Народ
ног позоришта у Београду,
ПечатНародногпозоришта,

НаградаНародног позоришта за
најбоља годишња извођења за
ЋекууЂокон диАмилкареПонки
јелијаиМајкуЈуговићауОтаџ би

ниПетраKоњовића.Добитницаје
Националногпризнањазаврхун
скидоприноскултуриРепублике
Србије, а 2021. добила је Злат
нумедаљу за заслуге којом ју је
одликовао председник Републи
кеСрбијеАлександарВучић.

Фондација која носи њено
име установила је 2016. године
Награду „Бреда Kалеф“ која се
додељујезанајбољеинтерпрети
ранумецосопранскуулогуупрет
ходнојсезонинасцениНародног
позориштауБеограду.

ПоводомсмртиБредеKалеф,
сахрањене 20. фебруара уАлеји
заслужнихграђананаЈеврејском
гробљууБеограду,телеграмесау
чешћа упутили су, између оста
лих, председник Србије Алек
сандар Вучић и потпредседница
ВладеиминистаркакултуреМаја
Гојковић.

Kомеморације, по жељи
породице, неће бити, а 1. марта
(19,30) наВеликој сцениНарод
ногпозоришта,извођењеВерди
јевог„Трубадура“бићепосвећено
овојвеличанственојуметници.

М.Б.

IN MEMORIAM: БРЕДА КАЛЕФ (1930 – 2023)

Суверена господарица оперских сцена

П
оводом 103. рођен
дана Опере Народног
позориштауБеограду,
многобројна публика
била је у прилици да

тогдана,11.фебруара,уживау
специјално припремљеном
рођенданском програму.
Тачно у подне, отпоче
ла су „Отворена врата“
(улаз је био беспла
тан), а посетиоци су уз
уметничког директора
ОпереНиколуМијаи
ловића, примадону
Јадранку Јовано
вићимедијатора
програма Дра
ганаСтевовића
могли да чују
бројне зани
мљивости у вези
са историјом Опере
НародногпозориштауБеограду.

„Даворин Јенконаписао јенај
више првих комада за певање у
Народном позоришту. Иначе, нека
да јепозоришниоркестаризводио
арије или увертире пре и после
представа и у паузама... Немачко
аустријски модел државног позо
ришта,покомсуутеатрутриансам
бла–драмски,оперскиибалетски,
показао се добрим у нашем наци
оналномтеатрукојитрајевишеод
150 година”, подсетио је, између
осталог,Стевовић.

НиколаМијаиловић,којијејош
као дете дебитовао у Народном
позоришту малом улогом унука у
Kоњовићевој опери „Отаџбина“, а
у међувремену је остварио вео
ма богату и успешну међународну
каријеру,поручиоједаоперакаои
свауметностчиниживотсмисленим.

Примадона Јадранка Јовано
вићказала јепублицикакосматра
да се успешним људима, из било
које сфере, наизглед сама отвара
ју многа врата, али да то никако
нијесудбинскиилислучајно:„Даје

детаљанимак
сималан труд
кључ успеха,
сведочи и мој
случај: прву
својуролу,уло

гуРозинеуСевиљ ском бер бе ри ну
уовомтеатрудобиласамјерсе
разболела примадона и мисли
ла сам да је то случајно. Ипак,
у овом ансамблу не бих остала
доданас, с поносомтврдим, да
нисамдаваласвеодсебеидато
нијезапажено“.

У наставку програма, посе
тиоци су у сали на петом спрату
погледали део пробе за оперску
представу, а након тога, у фоајеу
Друге галерије, уз слављенички
шампањац, уживали су у неким

од популарних арија
у извођењу полазни
ка Оперског студија
„БориславПоповић”.

Увече, на Великој
сцени,изведенајеопе
ра Жила Маснеа „Дон
Kихот“, под диригент
ском управом Ђорђа
Станковића у режији
Иване Драгутиновић
Маричић.

Насловну улогу тумачио је
ИванТомашев,СанчоПансабиоје
Михаило Шљивић, а Дулсинеју је
дочаралаАлександраАнгелов.

Иначе, цео фебруар у Народ
ном позоришту се одвија у славу
опере,апубликајебилауприлици

да током месеца погледа и „Кар
мен“,„Тоску“,„Аиду“...

Вечерас,25.фебруара,од19,30
часова,нарепертоаруВеликесце
нејеВердијева„Травијата“.

Подсећања ради, Опера
Народног позоришта отпочела је
своју самосталну делатност 1919.
године,апрвапредставановофор
мираногансамбла„МадамБатер
флај“ЂакомаПучинија,премијер
нојеизведена11.фебруара1920.

године, са Јеле
ном Ловшинском у
насловнојулози.

Тај датум је
усвојен као званич
ни почетак рада
Опере Народног
позоришта у Бео
граду.

Премијера је
одржана у привре
менојсалиу„Мање
жу“, јер реконструк
ција зграде „Kод
Споменика“јошније
билазавршена.

Дириговао је
Станислав Бинички,

режију је урадио ВојиславТурин
ски,асценографјебионашчувени
сликарЈованБијелић.

Представа је у континуитету
игранасведоДругогсветскограта,
вишеод130пута.

Р.П.Н.

СЛА ВИ МО ОПЕ РУ; ОБЕ ЛЕ ЖЕ НО 103. ГОДИ НЕ ОД ПРВЕ ПРЕД СТА ВЕ У НАРОД НОМ ПОЗО РИ ШТУ У БЕО ГРА ДУ

Опе ра као и сва умет ност, чини живот сми сле ним

П
оводом 103. рођен
дана Опере Народног
позориштауБеограду,
многобројна публика
била је у прилици да

тогдана,11.фебруара,уживау
специјално припремљеном
рођенданском програму.
Тачно у подне, отпоче
ла су „Отворена врата“
(улаз је био беспла
тан), а посетиоци су уз
уметничког директора
ОпереНиколуМијаи
ловића, примадону
Јадранку Јовано
вићимедијатора
програма Дра
ганаСтевовића
могли да чују
бројне зани

детаљанимак
сималан труд
кључ успеха,
сведочи и мој
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АПР

ДОГАЂАЈИ
01. 03. ТРУБАДУР, опера Ђузепа Вердија, представа посвећена 
првакињи Опере Бреди Калеф, у 19.30 часова, Велика сцена
05. 03. УСПОМЕНЕ САРЕ БЕРНАР, драма Џона Марела, 
копродукција Херцегновског позоришта и ЈУГ „Херцег феста“, 
у 20.30 часова, Сцена „Раша Плаовић“
06 и 07. 03. ШТО НА ПОДУ СПАВАШ, драма Дарка Цвијетића, 
у драматизацији Кокана Младеновића, гостује СНП, у 20.30 часова, 
Сцена „Раша Плаовић“
11. 03. СЕСТРА АНЂЕЛИКА, опера Ђакома Пучинија, гостује 
Оперски студио Факултета музичке уметности у Београду, у 20.30 
часова, Сцена „Раша Плаовић“
17. 03. СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА, поводом обележавања годишњице 
погрома на Косову и Метохији, у 20 часова, Велика сцена
19. 03. ГУСАР/LE CORSAIRE - ПРЕМИЈЕРА, балет на музику Адолфа 
Адама и групе композитора, У ЧАСТ СТОГОДИШЊИЦЕ БАЛЕТА 
НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА, у 19.30 часова, Велика сцена
20. 03. ГЛАС ПРОЛЕЋА, концерт иранске традиционалне музике, 
у 19 часова, Велика сцена
31. 03. ЗАБОРАВЉЕНИ ШЕКСПИР, гостује Факултет савремене 
уметности (проф. Хаџи Ненад Маричић) и ансамбл VisAn� que 
(проф. Јелена Теофиловић), у 20.30 часова, Сцена „Раша Плаовић“
01. 04. СЕВИЉСКИ БЕРБЕРИН, опера Ђоакина Росинија, гостује 
Национална опера и балет Републике Северне Македоније, 
у 19.30 часова, Велика сцена
04. 04. ОЧЕВИ И ОЦИ / ПРЕМИЈЕРА, драма Слободана Селенића, 
у 19.30 часова, Велика сцена

ОПЕРА И ТЕАТАР МАДЛЕНИАНУМ
31. 03. ТУРАНДОТ опера Ђакома Пучинија, у 19.30 часова 

ГОСТОВАЊА
08. 03. НОРА - ЛУТКИНА КУЋА, драма Хенрика Ибзена, Подгорица
10. 03. БАЛКАНСКИ ШПИЈУН, трагикомедија Душана Ковачевића, 
Панчево
22. 03. МАГБЕТ, трагедија Вилијама Шекспира, Нови Сад
24. 03. СИТНИЦЕ КОЈЕ ЖИВОТ ЗНАЧЕ, по тексту Лоренца Маронеа, 
Фестивал „Дани комедије“, Јагодина
29. 03. ДЕЦА, опера у 17 песама на музику Ирене Поповић, 
по роману Милене Марковић, Панчево
05. 04. ГОДИНЕ ВРАНА, драма Синише Ковачевића, 
Фестивал „Дани Миливоја Живановића“, Пожаревац
06. 04. МАГБЕТ, трагедија Вилијама Шекспира, Фестивал 
„Дани Миливоја Живановића“, Пожаревац

ФОАЈЕ II ГАЛЕРИЈЕ
30. 03. ADIO QUERIDA, вече песама - музичко путовање у 
сефардску културу Шпаније и Португала, у 17 часова 


