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П
ремијерним извође
њем представе „Гусар/
Le Corsaire“, Балет
Народног позоришта у
Београду обележио је

унедељу19.мартазначајанјубилеј–
стогодинапостојања.

Било је то, уистину, незаборав
новече,вечекојејесвевремебило
испуњено свечарском, сла
вљеничком атмосфером
чијајекулминацијадостиг
нутанаВеликојсцениспек
такуларном, врхунском
игромкомплетногансамбла
те представе, достојне јед
ногтакозначајногдогађаја.

Овајексклузивниспек
такл,урађен јеукореогра
фији Бахрама Јулдашева,
премапоставкамаМ.Пети
паиП. Гусеваинамузику
АдолфаАдамаигрупеком
позитора.

Балет„Гусар/LeCorsaire“,
којијенанашојсценипрви
пут изведен у интегралној
верзији,припадаопусуста
рих,грандиознихбалетских
продукција19.векаиупра
возбогтечињеницепред
ставља значајан и велики
подухват Балета Народног
позориштауБеограду.

Насловног јунака –
гусара Конрада играо је
ХозеИглесиас,ликМедоре
дочарала је Софија Матјушенскаја,
докјеуулозиГулнаренаступилаТео
дораСпасић.

Улоге су остварили и Рандол
Бетанкоурт (Исак Ланкедем), Егор
Бурба (Али),ПетарЂорчевски (Бир
банто), Жељко Гроздановић (Сеид
паша)иЧедомирРадоњић(Евнух)...

У представи је учествовао
комплетан ансамбл Балета
Народногпозоришта.

Раскошни костими
Катарине Грчић Николић
и грандиозна сценографи
ја Олге Ђурђевић додатно
суоплеменилиовубајковиту
балетску причу изведену под

диригентском управом Ане Зоране
Брајовић.

Премијерипредставеиобележа
вању стогодишњице Балета Народ
ног позоришта присуствовала је и
министаркакултуреРепубликеСрби
јеМајаГојковић.

Прва реприза одржана је 23.

мар
та, а до кра
јамесеца,балет„Гусар/Le
Corsaire“ имаће још два
извођења–28.и29.мар
та.

Подсећања ради,
првацеловечерњабалет
скапредставаједночин
ке „Шехерезада“ и „Сил
фиде“ (кореографију је
пренела Јелена Пољако
ва)премијерносуизведе
не19.марта1923.године
итајдатумсесматразва
ничним почетком рада
БалетаНародногпозори
штауБеограду.

Утомпрвомпериоду,
на сцену су постављана
дела која су припада
ла класичном балетском
наслеђу. Представе као
што су „Kопелија“ (прво

извођење 1924), „Лабудово језеро“
(1925), „Жизела“ (1926), „Успавана
лепотица“(1927),„ДонКихот“(1931)...
са повременим краћим паузама,
и данас су саставни део редовног
балетског репертоара београдског
националногтеатра.

У периоду до Другог светског

рата на сцени су са успе
хомизвођенеи(пренесене)
чувене кореографијеМиха
ила Фокина „Шехерезада“,
„Силфиде“,„Половецкеигре“,
„Жарптица“,„Петрушка“,„Дон
Жуан“,„Златнипетао“;корео
графије Леонида Мјасина
„Тророги шешир“, „Љубав
чаробница“,„Човекикоб“,те
кореографије Бориса Рома
нова „Тамара“, „Балерина и
бандити“,„Болеро“и„Фран
ческа да Римини“ Дејвида
Лишина.

БалетНародногпозори
шта је и у раздобљу после
Другог светског рата имао
веома интензиван развој
којитрајеиданас.

И док је између два
рата заслуга за то, подјед
нако припадала Маргарити

Фроман и Анатоли
ју Жуковском,

дотле су
после

рат
ни раз

вој Балета
ињеговинајзна

чајнијиуспесивезаниза
имеиделоДимитријаПарлића.
Након завршеткаиграчке кари

јере, Парлић веома брзо постаје
главникореографиредитељбалет
скогансамбла,аједновремеишеф.

Стваралачки успон Балета
Народногпозориштапоклапа се са
стваралачким успоном Димитрија
Парлића,анајзначајнијиуспеситру
пе са његовим уметничким добом.
Чак и онда када више није био у
напону стваралачке снаге, својим
кореографијама, режијама и дра
матуршким интервенцијама давао
је печат играчком изразу Балета
Народногпозоришта.

Осим Парлића, веома знача
јан кореографски допринос дали
су и Маргарита Фроман са сво
јом поставком „Охридске легенде“
(1947), најпопуларнијим и највише
извођеним националним балетом,
ПиаиПиноМлакарса„Баладомо
једној средњевековној љубави“ и
балетом„Ђавонаселу“,ВераКостић
са бројним поставкама међу који
масеиздвајају„Жарптица“,„Копе
лија“,„Птицо, не склапај своја кри
ла“,„Даринкиндар“,„Кармен“,Мира
Сањина са балетима „Салома“ и
„Баладаомесецулуталици“...

РАС КО ШНОМ РОМАН ТИЧ НОМ БАЈ КОМ „ГУСАР/ LE COR SA I RE“ БАЛЕТ НАРОД НОГ ПОЗО РИ ШТА У БЕО ГРА ДУ ОБЕ ЛЕ ЖИО

Изу зе тан јуби леј, вре дан пажње, дивље ња

Уметничка директор
ка Балета Народног

позоришта у Београду Ана
Павловић у најави преми
јереистаклаједасеодлу
чилазаовајнасловизкла
сичног репертоара јер тај
балетниједосадаизвођен
коднасштодоприносиекс
клузивности у свечаном
обележавању нашег јуби
леја.„Уовојпредстави,која
обилује атрактивним соли
стичким и ансамбл деони
цама,учествујевеликиброј
протагониста. Желела сам
да се наш балет предста
виупуномсаставуипока
жесвојумонументалности
квалитет. Kроз рад на овој
представиће сепотврдити
наши афирмисани играчи,
аонимлађићеиматипри
ликуданапредујуиразви
јају своје таленте. Надам
се да ће ова представа
дугоживетинарадостсвих
поклоника балетске умет
ности“.
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У
логом гусара Kонрада,
насловногјунакароман
тичног балета Адолфа
Адама„Гусар/LeCorsaire“,
солиста Балета Народ

ног позоришта у Београду Хозе
Иглесиас,обогатиојесвојууметнич
ку биографију још једном великом
и значајном ролом. Вишеминутни
веомабураниискренаплауз,прот
канузвицима„браво“, упућенна
крају представе из препуне
саленањеговуадресу,алии
свихдругихчлановавеликог
ансамбла,биоје,безикакве
сумње, јасан показатељ да
јенационалнитеатардобио
јошједанизузетноквалите
танбалетскинасловкојиће
публикавеомарадогледати.

„Било је величанствено и
узбудљиво. Веома ми је драго
дасугледаоциуживализаједноса
наманасцениисвојимреакцијама
додатно улепшали прославу стого
дишњиценашегБалета“,истакао је
уразговоруза„Позоришненовине“,
непосредно после премијере, овај
признати балетски уметник који
у свакој улози плени изразитим
талентом, упечатљивом сценском
појавом и беспрекорном извођач
комтехником.

Према његовом мишљењу,
„Гусар/LeCorsaire“је,одсвихкласич
нихбалета,„једаноднајузбудљиви
јих,алиивеомазахтеван,уизвођач
комсмислу“.

„Ово је раскошна романтична
балетскабајкакојареткокогаоста
вљаравнодушним.То јепотврдило
и ово наше премијерно извођење.
Препуна је узбудљивих сцена и
егзотичнихмотива,каоиатрактив
них солои ансамблдеоница. Било
јевишенегоизазовнотумачитилик
Kонрада.Гледаосамдосаданеколи
копоставкиовогбалетауизвођењу

разнихкомпанијаиакобихправио
некопоређење,усвакомслучајубио
бихвишенегозадовољан.Јер,овоје
спектаклнасветскомнивоу“,оценио
јеХозеИглесиас,којисеупрологуи
епилогу представе појављује и као
писацЛордБајрон.

Kореографију за тај балет, на
музикуАдолфаАдама и групе ком
позитора (ЛеоДелиб, ЧезареПуњи,
ВојводаПетародОлденбурга,Рикар
доДриго,АлбертЦабел,ЈулијГербер),
премапоставкамаМаријусаПетипа
иПјотраАндрејевичаГусева,урадио
јепризнатиуметникиједанодводе
ћих европских педагога класичног
балета Бахрам Јулдашев, заслужни
уметникРускеФедерације.

„Ималисмовеомадивнусарад
њу.Врлојејасанипрецизанусво
јим кореографским замислима. Од
првогтренутка знао јештажелии
какобисвето,накрају,требалода
изгледа,штоје,свакако,ускладуса
његовом репутацијом. Он је, заи
ста,једанвеликиуметникибилоје
огромнозадовољствосарађиватис
њими усвајатињегове идеје. Сво
јимсаветимамногомијепомогаои
кадасампрошлегодине,запреми

јерну обновуЖизеле, спремао уло
гуАлберта.Веомасаммузахвалан“,
каженашсаговорник.

„Гусар/LeCorsaire“бисербалет
скелитературе,инспирисан јеисто
именом епском поемом једног од
највећих британских и светских
песника Џорџа Гордона Бајрона.
Наиме, приликом првог сусрета
са прелепом Медором, робињом
трговцаЛанкедема,капетанброда
Kонрадзаљубљујесеуњу.Биће
принуђен да киднапујеМедо
руондакадаЛанкедемодлу
чидајепродаПаши.Kапетан
планира напад на харем са
својимпријатељима;крећеу
узбудљивуавантурудаосло
бодидевојкукојуволииосво
јињеносрце…

„Ја сам, иначе, романтичар
у души. Волим приче, попут ове,

у којима љубав тријумфује. Волим
видети осмехе на лицима људи,
волимкадсмопослепредставесви
задовољни–ипубликаусалиими
на сцени. Драго ми је да смо сви
заједно уживали у овом спектаклу.
Верујем да је веома импресивно
видети толико плесача на сцени, у
једнотакограндиознојсценографи
јииизванредним,раскошнимкости
мима. Наша балетска уметност је
веомазахтевна.Задобру,врхунску
представу, потребно је много тру
да,знањаиенергије.Свимизајед
но,далисмосвеодсебе,акадасе
тодеси,онданиуспехнеможеда
изостане“,поручује,сосмехомзадо
вољства,ХозеИглесиас,рођен1986.
године на Kуби. Ансамблу Балета
Народног позоришта у Београду
придружиосе2014.године,аосим
уовојпредставиипоменутој„Жизе
ли“,свеликимуспехомнаступаиу
„KрцкуОрашчићу“,„ДонKихоту“,„Kо
тотамопева“,„Хазарскомречнику“...

МикојанБезбрадица

СТО  ГОДИ НА ПОСТО ЈА ЊА

и пошто ва ња

Њихову мисију у наредним
годинамаидеценијамауспешносу
наставилиЛидијаПилипенко,Вла
димир Логунов, Бранко Марковић,
ЖаркоПребил,КруниславСимић...

Управник Народног позоришта
уБеограду,Светислав Гонцић, каже
дамујеприпалавеликачастијош
већа одговорност да буде на челу
Kуће у историјском тренутку, када
цеонационалнитеатарсапоносом
прославља сто година континуира
ног постојања балетског ансамбла
и балетског репертоара Народног
позоришта.

„Ансамбл Балета Народног
позоришта оставља трајни допри
носсрпскојкултури,представљајући
публици балетске класике који су
неизоставнидеоевропског култур
ног наслеђа. Поред неговања тра
диције класичног балета, балетски
репертоар је препознатљив, кроз
својуисторију,поаутентичнимпра
изведбама домаћих кореографа
и композитора, као и савременим
плесним делима који су уграђени
у темеље уметничке игре у Србији.
Нас та традиција постојања стал
но инспирише да не заборавимо,
обавезује да не прекинемо и да

започнемоследећихсто
година,уверенидаћемо
БалетНародногпозори
шта у Београду и наш
најзначајнији балет
ски ансамбл увести у
нови век постојања
с великим амбиција
маинадамосевели
кимуспесимаиновој
енергији за будућих
стогодина”,истакаоје
СветиславГонцић.

Уметнички дирек
тор Балета Ана
Павловић сматра
да неспорна чиње
ница која нам
указује да Балет
Народног позори
шта континуирано
постоји читав век,

сведочи о његовом значају у
нашемдруштву, алинасиподсећа
дајенеопходноконстантнорадити
на неговању и унапређењу балет
ске уметности, јер она представља
важандеонашекултурнеисторије.

„Балет Народног позоришта
је кроз историју дугу сто година
пролазио кроз велике успоне и
падове,алијеувекопстајаозахва
љујући квалитетним уметницима,
балетским играчима, кореографи
маипедагозима.Онисунеоспорно
далисвојвеликидоприносунаста
јању, развитку и вођењу Балета ка
светској препознатљивости, између

класичногитрадиционалногизраза,
проналазећисвојеместоуаутентич
ности.Никаданесмемозаборавити
њиховувеличинуињиховоствара
лаштво“,поручујеАнаПавловићкоја
јеипримабалеринаНародногпозо
риштауБеограду.

Овомпремијеромзапочелисмо
обележавањејубилејастогодишњи
ценашегБалетакојићеуследећих
годину дана бити прожет бројним
догађајима (премијерама, ретро
спективним изложбама, едукатив
ним програмима и разним другим
активностима).

Р.П.Н.
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Микеланђело:Стварање Адама

Драмски репертоар
Народног позори
штауБеоградууско
ро ће бити богатији
за још један комад

настао из пера нашег најзначај
нијегсавременогдрамскогписца,
расногкомедиографаисатирича
расамером,сценаристе,позори
шног и филмског редитеља, ака
демикаДушана Kовачевића. Реч
је о „Урнебесној трагедији”, драми
апсурда,изкојенаповршинуизби
јају огромна туга, очај и бес, који
су се наталожили у људима јер су
живели у неком бесмисленом вре
мену протканом траумама, репере
сијом, друштвеним и колективним
лудилом...асвето„упаковано“ јеса
мноштвом трагикомичних ситуа
ција, као метафором нашег живље
ња. Режија представе, којуНародно
позориште спрема у копродукцији
саНародним позориштем Републи
ке Српске из Бања Луке, поверена
је луцидном Јагошу Марковићу, а
београдска премијера планирана
је5.мајанаВеликојсцени.Уподе
лисуНиколинаФригановић,Жељко
Еркић, Петар Васиљевић, Нела
Михаиловић, Александар Вучковић,
СандраБугарски,БранкоВидаковић,
ЉубишаСавановић...

У„Урнебеснојтрагедији“преиспи
тујете породичне и личне трагеди
је,малеивеликекатастрофекојесе
дешавајуунаокообичнимљудским
животима.Kомад јепраизведен,21.
марта1991.годинеуЗвездаратеатру,
у вашој режији, дакле непосредно
уочипочеткаратанапросторунека
дашње СФРЈ. У којој мери и данас
осећамоњеговепоследице?

Осећамоих,наравно,итекако,
поготово ми у Србији. Јер, све ово
штоседогађа,несамонадруштве
ном,већинаекономскомиполитич
комплану,јепоследицатограспада
некадашње заједничке земље. За
разлику од осталих држава којима
су признате „авнојевске границе“,
Србија сеидаљеборидауспоста
ви признање своје територијалне

идентификацијекакобисеконачно
зналогдесуњенелегитимнеграни
це.Тајрат,ево,вишеодтридеценије,
присутан јеидаљеусвимвидови
манашегживота.Сећамсепробате
нашепредставепонеколикоизузет
новажних,битних,историјскихокол
ности.

Шта вам је посебно остало у
сећању?

Почелисмодајерадимоујану
аруи,већтад,постојалесуизузетно
велике тензије у бившој СФРЈ, на
просторимагдесуседизалилокал
ниустанци,бунеитосе,наравно,све
рефлектовалоназбивањауСрбији
иБеограду. Радили смотупредста
ву,осукобууоквируједнепородице,
паралелносастварнимсукобомкоји
се догађао у друштву.Дошло је до
једногпоистовећивања,такодајета
породичнапричапочелаполакода
добијанекаквуметафорудржаве.И,
ондаједошао„9.март”исвеоношто
седогађалоувезистим...

Kада смовећ кодрата,честоу
својим јавним говорима истичете
даје„свакилошразговорбољиод
доброг рата”, што је уједно и мото
овогкомада?

У тој реченици постоји апсурд.
Јер, кад се дође до тог трагичног
чина, цинично речено доброг рата,
послебиткеопетморадоћидонеког
разговора.Никадминећебитијасно
заштонештонеможедаседогово
рипренегоштосеземљаразории
побију силниљуди, а реч је, углав
ном,оцивилима.Иовајрат,којисе
садводиуУкрајини,јенаставаксвих
тих сукоба који се, практично, без
престанкаводеодкрајаДругогсвет
скограта.Одтададоданас,вођеноје
вишеодстотинуозбиљнихратоваса
разореним земљама.Али, пошто су
тиратовиуглавномвођенинегдена
периферијамасвета,датакокажем
мало иронично, онда то није било
такотрагичнозакомплетнусветску
популацију.Људизаборављајудаје
рат уВијетнамутрајао19 годинаи
дајезатовремепогинулонеколико
милионаљуди.

Радња у „Урнебесној трагеди
ји“, као и у већини комада које сте
написали, догађа се у нашој, веома
препознатљивој,алинаопачкеизвр
нутојстварностиукојојпоигравање
комичнимпарадоксимаизмеђупри
вида и стварности, заиста, прелази
у урнебесно. Тадашње друштво, из
1989. године, приказали сте кроз
породицуглавнихјунака,каовелику
лудницу,укојојлудипонекадделу
јунормалнијеодздравих.Штасе,у
међувремену,променило?

Тоје,уоснови,иданас,каоитада
кадсамјеписао,причаодеструкцији
уједнојпородици.Постојидефиници
ја,укојудубоковерујем,дајепоро
дицанештоштојеепицентарнашег
живота и један од најзначајнијих
чинилаца у нашем постојању. Наша

деца се уче на постулатима односа
уоквирупородице.Породицајенај
битнијаинајважнијашколауживо
ту једног човека.У каквој породици
одрасте,такавћебитичовек.Нарав
но, школа, односно образовање су
неопходни,алиелементарнествари
каоштосуљубав,доброта,поштење...
тојенештоштосеучиупородици.У
времекадсамписаоовупричу,ста
њенапросторимабившеЈугославије
билојевеоманеизвесноиодржава
лосенаменталну,социјалнуисваку
врстусигурностиживотаупородици.
Аконематенормаланживотупоро
дици,вистетрагичанчовек.Kада је
речодеструкцији,комадиманеколи
коглавнихлинија,аједнаодоснов
нихјепричаомладимљудимакоји
губеидентитет.

У овој причи у којој се„не зна
којелуђи”иниконикоганеразуме,
крозкомичне,духовите,апсурднепа
итрагичнеситуације,отваратеразна
питањанакојанијелаконаћиодго
вор.Осимтоггенерацијскогнаслеђа
идентитета, бавите се и питањима
порекла,кривице...Собзиромнато
да сте сад поменули младе људе,
један од њих  малолетни дечак
Невен, на крају комада поставља
мајципитање:Kосамја?,алионане
знаштадамуодговори.Имателиви
одговорнапитањекосмомиданас,
послесвегаштонамсеиздешавало
утетридеценије,одпрвогпојављи
вања„Урнебеснетрагедије“насцени?

Јошувексмоупотразизбогсил
нихподелаукојимаживимо, а које
сеумножавајукаозечеви.И, уместо
дасепризовемопамети,мисерас
памећујемо.Свакидансечујуивиде
супротнамишљења, супротстављени
ставови.Аконеко кажеда је нешто
добро,одмахсејавитроједакажеда
тонијетачно.Затоупоследњевре
ме често, цинично, понављам причу
дабисутра,акобинекопредложио
да увезе кугу у земљу, било и оних
којибибили„за“,јерикугаиманеких
својихдобрихстрана.Тојецинично,
апсурдноиружно,алисебојимдаје
делимичноитачно,јерсмодошлидо

самеграниценелогичностииапсур
да.Итојета,једнаодлинијакомада
којусмопоменули;употразизаизгу
бљенимидентитетом.Другалинијаје
насиљекојесетрпи,атојепричао
братуиснаји.Светозаједно,усушти
ни, је једналепаипомалотрагична
причаопозоришту.

Једнаодреченицаиз„Урнебесне
трагедије“којумногичестоцитирају,
гласи:„Kојенормалан,тајнијенор
малан”.После свега, вишене знамо
да л’ је лудило узрок или последи
ца.Али га,чинисе,идаљеживимо.
Докле?

Увексамсетрудиодабудембла
гиоптимиста.Умојимгодинама,тоје
садвишежеља,негочињеничноста
ње,аливерујемдаћесе,каопосле
земљотреса, ово трусно подручје
смирити.МислимнацеоБалкан.Ми
смо везани заједно и те узрочно
последичневезе,подоминоефекту,
серефлектујунасвеземљестогпод
ручја...Надамдаћесенешто,можда,
неким чудом десити и тамо, на том
украјинском ратишту, што би дове
ло до престанка борби. То би била
великаствар,даседођедоразгово
раимогућихдоговора. Јер,каошто
видимо,утајрат,полакојепочеода
сеувлачицеосвет.То јеоношто је
опасно, пошто бар десетак земаља
имаужаснуколичинуатомскогоруж
ја.Тачињеницапредстављастрашну,
огромну опасност по цивилизацију.
Али, ипак, морамо бити оптимисти,
јерништанијелакшеданаснегобити
песимиста.

Рекосте малочас„неким чудом“.
Верујетеучуда?

Верујем из једног једноставног
разлога– да нема чуда, и да нема
неких виших сила које спашавају
овај свет и, генерално, планету, она
одавнонебипостојала.Увексе,кад
сепомислидајекрајчовечанства,да
једошаосмаксвета,појавинекасве
тлост.Сад,тусветлост,свакоможе,из
свог убеђења, да назове како хоће.
Али,увексепојавинеканадаинека
кавспаскоји,аконерешипроблем,
ондагабародложи.Такодасе,утом
смислу,надамдаћесемождапојави
тинештоштоћеунетинекунадуда
свет,ипак,можедаживинормално.

Вашсписатељскијезикјеспеци
фичан,речиделујубрушено,саехом
изаразнимхумором.Kакваједанас
функцијакомедије,осимтогаштоби
требалоданасмеје гледаоцаи има
срећанкрај?

Хуморјепоследњаодбранамен
талногсклопачовека,данебиполу
део.Доклегодсечовексмеје,зањега
иманаде.Свимојикомади,заправо,
у правом смислу, и нису комедије.
Епицентар тих прича је драма и да
нема тих комедиографских елеме
ната,бојимседатониконебимогао
дагледа.Мислимдасутемешавине
трагедијеи комедије, заправо, наша
судбина.Kомедијајекаолек.Лекима
онајфилмокосебе,малосладак,да
бичовекмогаодагапопије,јер,упро
тивном, не би га, тако горког, никад
ставиоууста.Kомедија,односносмех
је,тојеимедицинскидоказано,леко
вит.Једнаврстадрагоценоглека.

МикојанБезбрадица

Мрачна комедија апсур
да „Сабирни центар”, у

режији БожидараЂуровића,
био је први комад Душана
Kовачевићакојијеизведену
Народном позоришту у Бео
граду.Премијерајеодржана
29. децембра 2003. годи
не, а представа се играла с
великим успехом неколико
сезона.Наредне,2004.годи
не, 22. децембра, на репер
тоарјеуврштенбалет„Kото
тамо пева”. Kореографију за
тупредставу,чијијелибрето
урађен на основу сценарија
Kовачевићевог истоименог
филма, поставио је Сташа
Зуровац.Балет јеидаљена
редовном репертоару и до
садајеимаовишеоддвеста
извођења. Од премијере 1.
октобра2018.годиненаСце
ни„Раша Плаовић“, трагико
медија„Балканскишпијун“,у
режијиТатјанеМандићРиго
нат,увексеиграпредпрепу
нимгледалиштем.Представа
једосаданаразнимфести
валима у земљи и регио
ну освојила око двадесетак
награда.
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У
правникНародногпозо
риштауБеоградуСвети
слав Гонцићиуметнич
кисаветникНационалне
Опере Букурешт Ови

дију Микулеску потписали су 27.
фебруара у БеоградуПротокол о
заједничкојсарадњи.

„Протокол подразумева разме
ну оперских солиста, кореографа
и других уметника”, прецизирао је
СветиславГонцићинагласиодасе
радује будућој сарадњи са једним
такореномиранимпозориштем.

Господин Микулеску истакао је
да се менаџмент Националне Опе
ре Букурешт, такође, радује будућој
сарадњииистакаодаћеовимпрото
коломдодатнобити„ојачанакултур
навезaизмеђудверепрезентативне
културнеустановенашихземаља“.

Две недеље касније, 13. мар
тапотписанјејошједанСпоразумо
сарадњи;овогапутасаНационалним
драмским театром Русије „Алексан
дрински“изСанктПетербурга.Управ
никСветиславГонцићпотписаогаје
са директором тог признатог театра
СергејемВитаљевичемЈемељановим.

Договорено је да две Куће у
оквиру својих активности развијају
сарадњу у области културе и умет
ностиуциљупромовисањаразвоја,
очувањаиширењапозоришнеумет
ности,очувањаисторијскогикултур
ногнаслеђа,развојаипопуларизаци
јенационалнихкултурнихвредности.

„Ово је веома
важна ствар за
нас, собзиром
да смо и у
историјском
контексту,као
национални
театар, пове
зани с углед
ним и значајним
руским позориштем“,
рекао је Гонцић, док је Јеме
љанов истакао: „Ја бих споразум
назвао побратимским, поготову
што Србију и Русију током наше
вишевековне братске истори

је, повезује веома много
ствари. На овај начин
традиција се наста
вљаипотврђујенаше
заједничке планове
у наредних неколико
година.

Челници позо
ришта су након тога, у

холупартераВеликесцене
отворилиизложбу са скицама

сценографијаизразнихпредстава
које су извођене на сцени „Алек
сандринског“,једногоднајстаријих
позориштауРусији. 

Р.П.Н.

МЕЂУ НА РОД НЕ АКТИВ НО СТИ: ПОТПИСАНИ СПОРАЗУМИ О САРАДЊИ У СЕКТОРИМА ОПЕРЕ И ДРАМЕ

Партнерства са еминентним европским театрима

И
ако је током досада
шњекаријереостварио
бројне,веомазапажене,
улоге на телевизији и
филму,глумацНародног

позориштауБеоградуМилошЂорђе
вић,оненајбољеинајзначајније,ипак
је одиграо у театру у којем суњегов
раскошанталенатипосебна,шармер
ска,енергијадолазилидопуногизра
жаја. Већ извесно време, у матичној
Kући,чијијечланпунедведеценије,
спрема улогу Милутина Медаковића
paterfamiliasa,једногодглавнихјуна
капредставе„Очевииоци”,којупрема
истоименом култном роману Слобо
данаСеленића,удраматизацијиKате
Ђармати, режира Вељко Мићуновић.
Премијераје4.априла(19,30)наВели
којсцени,ауподелисуиНиколаРако
чевић(СтеванМедаковић),Александар
Вучковић(МихајлоМедаковић),Вања
Ејдус (Елизабета Медаковић), Вања
Милачић (Рахела Блејк), Сена Ђоро
вић(Нанка),ИваМилановић(Јелена)и
НиколаВујовић(ВидосавПрокић).

Уразговоруза„Позоришненови
не”Ђорђевићоткривадајеовадубоко
интимнаивеомаемотивнапородична
причаоставиланањегазаистаснажан
утисакиистичеда„Очевииоци”данас,
скорочетиридеценијеодобјављива
њатогроманаипослесвихдруштве

нихиполитичкихпреокретакојисусе
у међувремену догодили, апсолутно
заслужујуновупозоришнупоставку.

„Наконпрвогчитањакомадмеје
пресвегаодрадионаљудскородитељ
скомнивоу,јерсамотацшеснаестого
дишњегмладићасакојимтренутноу
односусинотацпролазимсвакоднев
нокрозразличитаискушењаипреи
спитивања.Емотивномејевеомасна
жно погодила прича о неминовности
неразумевањамеђуразличитимгене
рацијамаиутисакоинтензивномути
цају традиције, идеологије, политике
иисторијскихоколностинанајинтим
нијеодносеунутарпородицеиунутар
свакогпојединца.Kаоуметникаме је
посебно узбудила и заинтригирала
слојевитостдраматизацијекојапружа
глумцимавеликипросторзаистражи
вањеикопањепобиографијамалико
ва,асамимтимеипоизборунајаде
кватнијихглумачкихрешења”.

Kроз судбину породице београд
ских интелектуалаца Медаковић, у
периодуод1890.докрајаДругогсвет
скограта,1945. године,Селенићдаје
приказ тадашње српске историје, из
перспективеграђанскеелитетогвре
мена.Штаједанаскључноутојпричи?

Мислимдасунајјачевезекомадаи
данашњицезаправопородица,љубав
и политика, односно идеологија. Оно

очемуговорикомад,илепоиружно,
никада није престало да се догађа и
никаданећенипрестати.Увекћеочеви
иоциизљубавипремасвојимсинови
маикћерима,аподутицајемполитике,
околностиукојимаживеиначинана
којисуисамиодгајани,желећинајбо
љезасвојудецу,правитигрешкекоје

ћескупокоштатиињихичитавупоро
дицу.Укомтренуткупостајемомлађи
инезрелијиодсопственедецеидали
можемо да схватимо да нас речени
цајасамтеберодио,анетимене,не
чинини паметнијим, ни осетљивијим,
нисупериорнијим.Напротив.

РедитељМићуновићповериовам
јеулогуМилутинакојије„главапоро
дице”Медаковић.Речјеоједној,сва
како, посебној и специфичној роли с

обзиромнатодајеовајјунакпопри
личностаријиодвас?

Да,улогајепотпуноразличитаод
већинеонихкојесамдосададобијао
упозориштуисамимтим,заменекао
глумца,представљавеликиизазов.Тач
ноједајеМилутинприличностарији
одмене;онјеиотацидеда.Али,читав
концептпричањапричеикомбинова
њанарацијеиреалистичногодиграва
њаживотнихситуација,инспирисаоје
редитељадаупредставиглумциимају
оноликогодинаколикосуималињихо
виликовикадасупостајалиочеви.Изу
зетносаминспирисанкреирањемлика
МилутинаМедаковића,јермијеновост
играњеауторитета,искуства,љубавии
страхаизмира,минимумамизансцена
иекспресивностисаизборомглумач
ких средстава које самдо сада ређе
користио.

Селенићкрозсвојаделанаизве
стан начин афирмише грађанско
друштво и даје му узвишено место
критикујућисвеоноштоједовелода
његовогуништења.Уовомкомаду,три
генерацијеМедаковића сударају се у
комешању времена и простора. Kако
сеусвемутомесналазииопстајеваш
јунак?

МилутинМедаковићунашојпред
стави пролази много горе него код

Селенића. Редитељ и драматуршкиња
остављају Милутина на сцени током
читавогкомадаионприсуствујераспа
дусвојепородице,вероватносепита
јућикојијењеговдеокривицеидали
јесветомогаодаспречи.Монархиста,
традиционалних схватања, а окренут
западу. Човек пун контрадикторно
сти,којиподижесинабезсупруге,ауз
помоћНанке, неће успети да спречи
оношто ће бреме наслеђа, традици

је, идеологије и менталитета учинити
његовој породици.Да ли је довољно
волеосвогсина,далимујетопоказао,
далигаједовољногрлиоиљубиоида
лигајенаучиодаисамбудедобари
нежанотац?Далијеужељидабуде
идеаланотацнаправиогрешкекојесе
немогупоправити?Честоволимпри
ватнодакажемда сучариродитељ
ства бескрајне, па сами видите како
вамтозвучи.

Игратеинафилмуителевизији,али
стесвојенајзначанијеулоге,ипак,оства
рилиупозоришту. Kако,каодрамски
уметниккојимујевеомаодан,видите
из садашње перспективе друштвену
улогу,несамо,театра,негоиуметности,
уопште.Kојисуњиховидомети?

Мислимдасудометиуметностибес
крајниинеизмериви,алипресвегана
несвесномнивоу.Мислимдапозориште
итемекојимасеонобавиидапитања
којапостављаделујунагледаоцемного
далекосежнијеиинтензивнијенанеком
унутрашњеминесвесномплану.Након
тренутне импресионираности неком
представом која је слојевита, паметна
ипромишљенаикојавасокупираина
личномплану,нистевишеисти;нешто
седогодилоисадстепаметнији,бољи,
лепшииосећатесекаопослеуспешне
терапије.Абољиљудичинебољедру
штво.Мождајеовомојазаблуда,алија
уњудубоковерујемилепомије.

Да,иакосуштинапозоришта,изме
ђуосталог,нијерешавањепроблемау
друштву,оно,ипак,делујенаљудекоји
гапосећују;мењачовека,каошто га
мењаисвакидругивидуметности...

Мислим да живимо у времену и
просторукојијеиспуњентоликомколи
чиномсадржајаиимпресијадаљуди
не стижу заправо да размишљају, да
сезапитају,дазастану,удахнуисхвате.
Свејеконципиранотакоданамускра
тимирифокуснасуштину.Верујемда
јепозориште,аиуметностгенерално,
простор мира, спокоја у коме човек
можедасевратисебиимноголакше
постави и одговори на нека питања.
Мислимдаћенашапредстава„Очеви
иоци“битиправипримертерапијског
дејстватеатранаљуде,даћедоживе
тикатарзупослекојеће лакше себи
поставитинекапитањаибржедоћи
доодговора.

МикојанБезбрадица
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У
свега десетак дана,
Народно позориште у
Београду остало је без
двојице врхунских умет
ника, првака у својим

секторима;првонасје28.фебруара
напустиобаритонСлободанаСтанко
вића,а11.мартазаувекјеотишаои
глумацТанасијеУзуновић.

Станковић, рођен 11. септембра
1948.годинеуВрању,певањејеучиоу
БеоградукодИ.ЂукићуМузичкојшко
ли „Станковић“ и Аните Мезетове на
Музичкојакадемији. 

Добитник је награда на такмиче
њима  уЗагребу (1973,1976)ипрве
награденаконкурсуТотидалМонтеу
Тревису(1976). 

Стални члан ансамбла Опере

Народног позоришта у
Београдупостаоје1973.
године. 

Велику афирмаци
јустекаојекаосолиста
хорова   КУД „Бранко
Крсмановић“ и „Collegi
ummusicum“,скојимаје
наступаопоцелојЕвро
пи и Америци.  Пока
заосеикаосугестиван
интерпретатор ликова
напозорницикаоикон
цертни певач способан
дасвојзвонкигласпод

вргнезахтевимакамерногмузицирања
иартикулисанедикције.

Љубитељи опере посебно пам
тењегове улоге каошто су:Фигаро
(Росини,„Севиљскиберберин“),Вален
тин (Гуно, „Фауст“), Марсел (Пучини,
„Боеми“), Силвио (Леонкавало, „Паја
ци“), Енрико (Доницети, „Лучија од
Ламермура“), Јелецки (Чајковски,
„Пикова дама“), Дон Карлос (Верди,
„ДонКарлос“),Риголето(Верди,„Риго
лето“),ЖоржЖермон(Верди,„Травија
та“)...

Испраћајзакремацијуодржанје
6.мартанаНовомгробљу.

Танасије Узуновић преминуо је
10. марта у 81. години. На матичној
сцени последњу улогу, лик Зарије
Вучића,једногодглавнихјунакакулт

не„Великедраме“СинишеКовачеви
ћа,одиграоје19.јануараовегодине. 

Рођен је у Нишу 25. септембра
1942.године.УнукјеНиколеУзунови
ћа, носиоцаЛегије частиипредсед
ника Владе Краљевине Југославије
измеђудварата.

ДипломираојеглумунаАкадеми
јизапозориште,филм,радиоителе
визијууБеограду.Године1967.постаје
сталничлан Југословенскогдрамског
позоришта где је одиграо бројне и
веомазначајнеулоге.

Стални члан ансамбла Драме
Народног позоришта у Београду
постаоје16.јануара2002.године,а
недуго после тога, 22. фебруара, на
премијери „Велике драме“ тумачио
је улогу Зарије Вучића коју је мае
стралноиграосвиховихгодинаутој
култнојпредставикојајеидаљена
редовномрепертоаруВеликесцене.

Игром судбине, испоставило се
да је прва улога коју је добио као
сталничланансамблаДрамеНарод
ногпозоришта,уједнобилаипослед
ња коју је одиграо у својој веома
богатојиуспешнојкаријери.  

ОсимЗаријеВучића,оствариоје
унационалномтеатру јошнизвели
ких улога: Ферапонт („Три сестре“, А.
П. Чехова), Паоло Грималди („Невје
стаодвјетра“С.Шнајдера),Председ
никопштине(„Непријатељнарода“,Х.

Ибсен) Кара Заим
(„Дервиш и смрт“,
Меше Селимови
ћа), Отац /Стриц
Петар/ Наредник
Сева („Играјући
жртву“, О. и В. Пре
сњаков), Мушкарац
(„Муке са слобо
дом“ВидеОгњено
вић),  РудолфШтал
(„Зечјинасип“Сини
ше Ковачевића)
Кадмо („Бахант
киње“, Еурипи
да),   Отац Герасим („Кањош Маце
доновић“, В. Огњеновић) Војвода од
Глостера („Хенри VI“, Вилијама Шек
спира), Непознати, Просјак, Старац
(„ПутуДамаск”А.Стриндберга),Про
сјак(„ЧудоуШаргану“Љ.Симовића)... 

Последњу премијерну улогу
остварио је у драми Синише Кова
чевића „Године врана“, премијерно
изведене у марту прошле године, у
којојје,уалтернацијисаДрагославом
Илићем,тумачиоликКраљаПетра. 

Одиграојевишезапаженихулога
утелевизијскимдрамамаи филмови
ма:„Кораци кроз маглу“,„Јад“,„Дево
јачкимост“,„Тренер“,„Човеккогатреба
убити“,„ШтајестобомНина?“,„Лагер
Ниш“, „Атоски вртови“, „Косовски бој“,
„Сабирницентар“... 

Тумачиојеулогеувишетелеви
зијскихсерија„КраљПетарПрви“,
„Горки плодови“, „Војна академија“,
„Државни службеник“, „Александар
одЈугославије“,„Мојрођаксасела“...

Добитник је више значајних
признања, међу којима се посебно
издвајају Октобарска награда Града
Београда и   Стеријина награда, као
иПечатНародногпозориштакојије
добиопрегодинуиподанаповодом
посебног доприноса животу и раду
НародногпозориштауБеограду.

Комеморација је одржана 18.
марта на Великој сцени национал
ног театра, а сахрана, истог дана, у
АлејизаслужнихграђананаНовом
гробљууБеограду.

Р.П.Н.

Вели чан стве ни умет ни ци иза којих је остао 

Н
акон недавног „ватре
ног крштења” на сцени
Народног позоришта у
Шекспировом „Магбету”,
премијерно изведеном

22.новембра,кадајесвеликимуспехом
одиграоулогушкотскогплемићаМак
дафа, млади глумац Јован Јовановић
ускоро ће под истим кровом заигра
тиујошједномновомкомаду.Наиме,
овај харизматични Требињац који је
пажњупублике,осимогромнимтален
том,привукаоисвојомвисином(1,99м)
захваљујући којој је један од наших
највиших глумаца, почео је средином
фебруара да спрема ролу Менахе
ма,једногодјунакадрамесавременог
пољског аутораТадеуша Слобођанека
„Нашразред”.Премијера,уадаптацијии

режијиТатјанеМандићРигонат,плани
ранаје9.априланаСцени„РашаПлао
вић”,ауподелисуи,такође,млади,али
већдоказаниглумци,НинаНешковић,
СузанаЛукић,ЈеленаБлагојевић,Вучић
Перовић, Недим Незировић, Петар
Стругар, Данило Лончаревић, Драган
СекулићиДушанМатејић.

„Овајнасловсадржимного гор
чинеиироније.Писацјенапримеру
једнемалезаједницеприказаостање
свестичитавогдруштваштасудоју
черашњидруговиизшколскихклупа
устањудаурадеједнидругимаради
политичких,верскихинационалних
уверења”, каже Јован Јовановић у
разговоруза„Позоришненовине”.

Kомад је инспирисан конкрет
ним догађајем  злочином истре
бљењаЈеврејауместуЈедвабне10.
јула1941.годинекојисупочинили
Пољаци…

Да,он јестедиректноповезанс
тимдогађајем, али сене вежетако
ускосамосатимместом.Слобођанек
веомавешто,крозсвојихдесетлико
ва,успевадаиспричапричуољуд
ској природи у тешким временима
рата.Затоовајкомадијестеунивер
заланиједанјеодигранијихширом

света.Мислимдаћеинашојпублици
свитиљудибитипознати.

Један од њих, дакле, је и ваш
јунакМенахем.Kојеон?

Неко ко од почетка показује
отпорпремабилокаквимподелама
унутар разреда. Зато се и обрадује
доласкуСовјетаидубокоповерујеу
њихову идеју.Љубитељ јефилмова.
Постаје управник биоскопа. Преве
ликајеценакојунакрајуплати.

Представа, између осталог, има
и политички ангажман јер третира
конкретан друштвени и историјски
феноменизперспективепозоришта
иданашњегвремена.Утомсмислу,
отварање дијалога између позори
шта и заједнице је нештошто је у
свакомслучајувеомаважно?

Наравно да је важно. Мислим
дасамогласноговорећиооваквим
темамаможемодоћидобољезајед
нице.Мада, слушамоШекспиравећ
четиривекапаништанисмонаучи
ли.Изгледадајељубавпремамоћи,
властиитозлокојесетихоприкрада
ипакмалојачеодсвегадоброга.Али,
морамопокушати.

У Народном позоришту у Бео
градудебитовалистепренеколико

месеци улогом шкотског племића
МакдафауШекспировом„Магбету“.
Kакваискустваноситетокомпроце
сараданатојпредстависаредите
љемЈагошемМарковићемиосталим
колегама?

Процесиприликазапамћење.У
свакомсмислу.ИгратиШекспирана
Великој сцениНародногпозоришта
свакако јесте привилегија. Тако сам
сеиосећаокрозпроцес.Трудиосам
седаодговоримназадатаккојими
јередитељповерио.Нећудакажем
дајебилолако,алисвакакоосећам
дамијемногозначило.Старијеколе
гесубилеправаподршка.Позивам
читаоце „Позоришних новина” да
погледају „Магбета”. Има шта да се
чује,дасевиди,аштојезанасмладе
глумценајважније,имаодкогаида
сеучи.

Свисиномод1,99метара,један
стеоднајвишихдомаћихглумаца...

Упозориштумањеосећампри
тисак због своје висине. На снима
њимамисталнопребацујуда„нисам
смио”баштоликодапорастем.Све
стансамдамејетешко„спаковати”
укадарилинанекумалусцену,али
уз мало добре воље и редитељске

вештине,мислимдајемогуће.
Осим у позоришту, с великим

успехомигратеинафилмуителе
визији. Глумци често знају да кажу
дасуихнекеулогекојесутумачили
оплемениле, промениле, отвориле
некедругевидике…Kоја јеулога,у
томсмислу,завасбилапосебнаи,на
некиначин, представљала прекрет
ницу?

Чинимиседа,барзасада,није
билонеке велике прекретнице. Све
иде постепено. Филм за који сам
морао да одем у нешто потпуно
непознатојошувекнијеизашао,али
очекујемогакрајемгодине.Речјео
„Ланчаној реакцији„ Драгана Бјело
грлића.

Глумцемалоковезујезаоношто
су они приватно, сви их најчешће
препознајуполиковимакојетумаче.
Нивинистеизузетак,зарне?

Оноштосамдосадаприметиоје
дамепубликадоживљавакаоЖира
фуизсерије„Жигосаниурекету”.Ито
мијесимпатично.Али,нијемибило
симпатично кад сам схватио да ме
иредитељитакодоживљавају,паме
зовузасличнеулоге.

МикојанБезбрадица

ГЛУ МАЦ ЈОВАН ЈОВА НО ВИЋ, МЕНА ХЕМ У СЛО БО ЂА НЕ КО ВОМ „НАШЕМ РАЗ РЕ ДУ“ У РЕЖИ ЈИ ТАТЈА НЕ МАН ДИЋ РИГО НАТ

Гор ка, иро нич на при ча о људ ској 
при ро ди у рат ним вре ме ни ма
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неиз брисив траг
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З
аразликуодпрведекаде
свога постојања, када су
репертоар чинили велики
наслови класичног балет
скогнаслеђа,БалетНарод

ног позоришта у Београду ће се у
нареднихдесетгодина,упериодуод
1933–1943, окренутипретежно кра
ћим кореографским формама, све
срдноулажућиукореографскиразвој
НинеКирсанове,ПиеиПинаМлакара,
МаргаритеФроман,БорисаКњазева,
БорисаРомановаиАнатолијаЖуков
ског.Уовомпериодуоддесетгодина,
набеоградскусценупостављеноје29
једночиних балета, кроз које је наш
балетскиансамблстасавао,усусрету
саразличитимкореографскимизра
зима, стиловима,играчкимзадацима
и музичким партитурама, претежно
странихкомпозитора.

Стигавши до ратних година, у
овом уистину летимичном праће
њу развоја београдског Балета, не
бисмосмели,адасејошједномне
осврнемонадвадесетгодинакојесу
претходиле, а у којима је деловала
првасрпскабалеринаинајистакну
тија балетска уметница међуратног
периода–НаташаБошковић(1901–
1973). Њено балетско школовање

је,највећимделом,везанозаРусију,
пајеод1919.годинеуСанктПетер
бургу похађала часове код једног
однајславнијихпедагогауисторији
класичног балета,АгрипинеВагано
ве.ПодоласкууБеоград,1921.годи
не,каоједнаодпрвихшестчланица

тек оформљеног балетског
ансамбла Народног позо
ришта у Београду, узима
учешћеурепертоарунашег
националног театра, и то
у дивертисманима опера,
јер самосталнихбалетских
представа тада још увек
нијебило.Ускороћењена
мала солопартија бити
истакнутаукритичкомтек
ступосвећеномпремијери
балетаСилфиде1923.годи
не, што је представљало
значајан успех, будући да
се, као чланица ансамбла,
истаклапоредвеликеумет
нице Јелене Пољакове у
водећојулози.Токомсвојих
гостовања у Београду, Ана
ПавловаиТамараКарсави
на јавно суНаташи упути
лепохвалеипрорекле јој
великукаријеру.Каодржав

нистипендиста,1925.годинеодлази
на стручно усавршавање у Париз
кодчувенеОлгеПреображенске, са
којом ће 1926. године припремити
своју прву главну улогу, улогу Сва
нилдеубалетуКопелија.Тадаје,први
путоднастанкабалетскогансамбла

Националног  театра, главна улога
била поверена једној српској бале
рини. Наишла је на неподељено
дивљење публике и критике, јер је
својој интерпретацији приступила
„сатоликоукусаисмисла,сатолико
грације и духа,фантазије и лепоте“,
какојеосталозабележено,дајејав
ноизражензахтевдајојсеповереи
свеосталеводећеулогекласичноги
неокласичног балетског репертоара,
дочегаћеубрзоидоћи.Статуспри
мабалерине добија 1927. године, а
истегодинезапочињеињенамеђу
народнакаријера,наступимауБар
селони,сатрупомРускаопера,уGran
Teatre del Liceu, где је играла пред
4000 гледалаца.Током 30тих годи
на,усавршаваласеуПаризуибора
вилауЛондону,радећисанекимод
најистакнутијихуметникаипедагога
тогдоба,БрониславомНижинскоми
НиколајемЛегатом.Усезони1934/35
прикључује се интернационалној
трупиРускибалет,сакојом,устату
су примабалерине трупе, обилази
ЈужнуАфрику,ЈужнуАзијуиАустрали
ју,докјенасамосталниминостраним
гостовањима,увекузНаташиноиме
виднобилаистакнутањенаматична
позоришна кућа – Народно позо

риште у Београду. Представљала је
националнипонос,публикајујеобо
жавалаи,акобиуоцењивањуумет
ничкихиндивидуалностибеоградске
балетскесценепостојалахијерархи
ја, како је тоописалаМилица Јова
новић, онда би Наташа Бошковић
заузимала место некрунисане кра
љицебеоградскепублике.Поконач
номповраткууБеоград1937.године,
постаје редовни наставник класич
ногбалетаиосновакореографијена
МузичкојакадемијиуБеограду.Бео
градзаувекнапуштапочетком1944.
године, потом наступа у Државној
опери у Бечу, у Бајерској државној
опериуМинхену,накончегаодлази
уСАД.ТрајносенастањујеуЊујорку,
гдеод1959. године,пасведокра
ја живота, ради у балетском студи
ју, тада већ увелико прослављеног
играчаИгораЈускевича,свогнекада
шњегпартнераутрупиРускибалет,
кога је још давних година, као ста
тисту,Наташа запазила уНародном
позориштууБеограду.Сахрањенаје
насрпскомправославном гробљу, у
округуМанастираСв.СавеуЛибер
тивилу,упредграђуЧикага.

(наставићесе)
МиленаЈауковић

ФЕЉ ТОН: СТО ГОДИ НА БАЛЕ ТА НАРОД НОГ ПОЗО РИ ШТА У БЕО ГРА ДУ (6)

Некру ни са на кра љи ца бео град ске публи ке

Ђ
узепеВерди,прославље
ни композитор  траги
чар,најпренијебиорад
дасеподухвативеликог
посласвојепоследње

и то лирске комичне опере „Фалстаф“
(инспирисане Шекспировим „Веселим
женамавиндзорским“и„ХенријемIV“)
алијеистакнутилибретистаАригоБои
токоји јесаВердијемсарађиваоина
Шекспировојтрагедији„Отело“,одиграо
значајнуулогууохрабривањумузич
ког генија да се прихвати тог поду
хвата.(„Поштостеучинилидавашим
звуцимабудуостваренисвикрикови
човечјегсрца(...)завршитесвојества
рањезапозориштеједнимогромним
наливомвеселости“).Инаравно,Вер
дијевостраховањеодживотнеисцр
пљености и недостатка инспирације,
иако, на први поглед разумно, било
је сувишно јер једоказаодамлада
лачкидухникаданенапуштавелике,
генијалнедуховеињиховераскошно
богате душе. Комедија и генерално
ведрипогледнасветсвакакојебли
жиљудскојмладостикаопролећном
животномдобу,насупрот,често,сумор
них јесењихвиђењауњеговомзре
ломдобу.Међутим,целинаВердијевог
осећањаизнањаочовекуиживоту
уопште, у77. години, крозосмех,без
малициозности, са осећањем праве
меретрагикомичног,омогућиламује

дајезикоммузикемаштовито,надах
нутоискажеоноштојеШекспирбра
вурозночиниоречима.

Геније јеприсноразумеодругог
сродноггенијаипооценинајуглед
нијих музичара освануло је Верди
јевонајбољедело,новитипмузичке
комедије„Фалстаф“умиланскојСка
ли9.фебруара1893.године.Драм
скаосноваи  језикмузикебилису
равноправни у изражајности (баш
као по рецепту Р. Вагнера). Успех
је био бриљантан и Италија али и
интернационална публика која је
присуствовалапремијериовацијама
поздрављаВердијакојије,томпри
ликом,присутан.

Ширусветскупопуларностопера
је стекла тек после Тосканинијевих
извођења (Маријан Стабиле – Фал
стаф)послеДругогсветскограта,али
на сцени Народног позоришта прво
извођење било је 26. јануара 1940
– као велики догађај, у предвечерје
светскогратаиунашојземљи.Дири
гентМиркоПоличнапрвомизвођењу
„Фалстафа“ уНародном позоришту у
Београду, рекао је:„Фалстаф није ни
лакрдијанигротескавећкомедијаса
укусомгорчине“.

По режијској замисли E. Хецла,
ипреводуС.Биничког,насловнууло
гутумачиојеМ.Пихлер(„неодољиво
духовит, брбљало и хвалисавац“) а

остале главне  улоге (јер споредних
нема)билесу:Б.НуриХаџић,Пинтеро
вић,Мезетова,Бојовић,Ертл(„одличан
креатор“) Туцаковић, Малбашки, Бра
туш;сценограф:МладенЈосић,нацрте
костимаурадиојеЖедрински...„Жен
скиансамблбиојенависинизадатка“.
У критициМилојаМилојевића, забе
леженоје:„Урукамадиригентабиоје
исавсолистичкиансамблнасцени...
аоркестар,уњеговимрукамабио је
гибак,звучан,ефектан“.

„Људи високе музичке културе,
стручњаци, збиља задивљени стоје
пред овимизливомдухаВердијевог
(...) на престоничкој сцени достојно
опремљеногФалстафа,созбиљношћу
оствареног“...Успехје,дакле,потпун.

И сваких четрдесетак година, по
нашемискуствунасценусепоставља
оваусвакомсмислузахтевнаопера,
иакосенапрвипогледчинида све
течеслакоћом.Другипут,премијерно
јеизведенананашојсцени7.октобра
1978.уоквиру10.Бемуса.Фалстафаје
премасвојојљубљанскојинсценацији
режираоМ.Сабљић,напомињеС.Тур
лаков,идодаје:„СабљићиМиладино
вић(диригент)настојалисуивеликим
делом успевали да постигну лакоћу,
неусиљеностиједануопштенишарм“.

„Остварен је снажан утисак о
постигнутојсинтезиразноврснихопер
скихелемената,каоиутисакопред

стави као целини... Спиритус мовенс
овекомедијенијемогаоиматибољег
тумача од Душана Поповића који је
и глумом и мимиком а посебно сту
диозном интерпретацијом партитуре
убедљивопредставиоШекспировоги
Вердијевогјунака“.(Овомулогомобе
лежиојеи25годинауметничкограда).
„У вокалном погледу наступи Олге
Ђокић (гђаФорд)звучалисупоузда
но, јасноудикцији,прецизноуинто
нацији(БранкаРадовић).Осталеулоге
креиралису:Г.Јевтовић,М.Петровић,Н.
МитићБ.Калеф,Т.Сластјенко...

Фалстаф је племић са двора,
леповаспитан.Бирајућидасеодрек
неморалневертикалебезкојеживот
немасвојпунисмисао,онодлучуједа
протраћиостатаксвогживотагурнув
шисебенизнизбрдицуураскалашни
хедонизам.Бирадасепосветизабави
исмеху,преварамаалиидабезимало
злобе,добродушноследисвојенагоне
иинстинкте.Одричућисеисуперега
иега,онсепоигравасасамимсобом
алиисасвојомсудбином.Због„моћи“
располагања сопственим животом и
због добродушности као доминант
некарактернеодлике,запублику,он
јесте, симпатичан и духовит лик јер
је„толико искрено неморалан“ и јер
„вишелажеизмаште,поприроди,него
изкористољубља“.

Живети садашњи тренутак, с

радошћу, звучи мудро. Смејати се
себиисвомпреозбиљномразумева
њусопственеважностиспогледомна
себеодозго,неопходноје.Јерчовекје
бићекојенијеустањударазуметајан
ствоживота.Затоутрагањузасмислом
помажеи један,ширипогледобојен
духовитошћуикомиком.

Нијенамтешкодазамислимолик
Фалстафа који једним оком намигу
је ужељи да, за кратко, заборавимо
морално процењивање,  док у руци
држи–горкипехар–чашукојанеће
никогамимоићи.

Какав ће бити нови Фалстаф у
редитељскојвизијиНебојшеБрадића
под диригентским управом маестра
Бојана Суђића открићемо почетком
јуна,кадаишчекујемопремијеру.

СањаМилосављевић

130 ГОДИ НА ОД СВЕТ СКЕ ПРЕ МИ ЈЕ РЕ КОМИЧНЕ ОПЕРЕ Ђ. ВЕР ДИ ЈА; 210 ГОДИ НА ОД РОЂЕ ЊА КОМ ПО ЗИ ТО РА; 45 ГОДИ НА 
ОД ПОСЛЕД ЊЕГ ИЗВО ЂЕ ЊА У НАРОД НОМ ПОЗО РИ ШТУ У БЕО ГРА ДУ

Фал стаф - Живот је шала без мора ла
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АПРИЛ 2023. СЕЗОНА 2022/23.

СУ Б . 

01. од 19.30 од 20.30

МАЈ

МАЈ

СЕВИЉСКИ БЕРБЕРИН опера Ђоакина Росинија, 
гостује Национална опера и балет Републике Северне 
Македоније

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 19.30

од 20.00

од 19.30

од 19.30

од 19.30

од 19.30

од 19.30

од 20.30

од 20.30

од 20.30

од 20.30

од 20.30

од 20.30

од 20.30

од 20.30

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 19.30
У ТО 

04. ОЧЕВИ И ОЦИ / ПРЕМИЈЕРА
драма Слободана Селенића

С Р Е . 

05. ТРАВИЈАТА
опера Ђузепа Вердија

Ч Е Т. 

06.
НЕЧИСТА КРВ драма Боре Станковића, гостује
Позориште „Бора Станковић“ Врање

П Е Т. 

07. ЖИЗЕЛА
балет Адолфа Адама

СУ Б . 

08. БОЕМИ
опера Ђакома Пучинија 

У ТО . 

11.
ВУЦИ И ОВЦЕ
комедија Александра Н. Островског

С Р Е . 

12. ТРУБАДУР
опера Ђузепа Вердија

Ч Е Т. 

13.
„700“ - АНСАМБЛ НАРОДНИХ ИГАРА И 
ПЕСАМА КОСОВА И МЕТОХИЈЕ „ВЕНАЦ“ 
игра у славу 700 година Манастира Грачаница

У ТО . 

18. НОРА - ЛУТКИНА КУЋА 
драма Хенрика Ибзена

С Р Е . 

19. АИДА 
опера Ђузепа Вердија

Ч Е Т. 

20. ГУСАР/LE CORSAIRE
балет на музику Адолфа Адама и групе композитора

П Е Т. 

21. ОЧЕВИ И ОЦИ
драма Слободана Селенића

Н Е Д . 

23. ТУРАНДОТ
опера Ђакома Пучинија

П О Н . 

24. „ЗНАЊЕ НЕМА ГРАНИЦА“свечана академија 
у организацији Задужбине „Доситеј Обрадовић“

У ТО . 

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

С Р Е . 

26. ГАЛА КОНЦЕРТ У ЧАСТ РЕНАТУ БАЛЕСТРИ
концерт Опере и Балета Народног позоришта у Београду

СУ Б . 

29.
ГУСАР/LE CORSAIRE
балет на музику Адолфа Адама и групе композитора
ПОВОДОМ СВЕТСКОГ ДАНА ИГРЕ 

П Е Т. 

05. УРНЕБЕСНА ТРАГЕДИЈА / ПРЕМИЈЕРА
комедија Душана Ковачевића 

СУ Б . 

06.
ГОСПОЂИЦA ИЗ АВИЊОНА 
гостује Национална опера и балет Републике Северне 
Македоније

Н Е Д . 

09.
НАШ РАЗРЕД / ПРЕМИЈЕРА
драма Тадеуша Слободјањека 

П О Н . 

10. ХАСАНАГИНИЦА / 150-представа
драма Љубомира Симовића 
ГОСПОЂА АЈНШТАЈН драма Снежане Гњидић
- титловано на енглески језик -

У ТО . 

11.
С Р Е . 

12.
ЦАРСТВО МРАКА
драма Лава Николајевича Толстоја 

МАЛИ БРАЧНИ ЗЛОЧИНИ
драма Ерика Емануела Шмита

Ч Е Т. 

13.
У ТО . 

18.
ПЕЛИКАН
драма Августа Стриндберга 
НАШ РАЗРЕД 
драма Тадеуша Слободјањека  

С Р Е . 

19.
Ч Е Т. 

20. НАШ РАЗРЕД
драма Тадеуша Слободјањека 

ЖЕНСКИ ОРКЕСТАР
комедија Жана Ануја

П Е Т. 

21.
СУ Б . 

22. СИТНИЦЕ КОЈЕ ЖИВОТ ЗНАЧЕ
по тексту Лоренца Маронеа  

П О Н . 

24. БЕЛА КАФА
комедија Александра Поповића 

ИРАНСКА КОНФЕРЕНЦИЈА 
драма Ивана Вирипајева 

С Р Е . 

26.
Ч Е Т. 

27.
ИЛУЗИЈЕ
комедија Пјера Корнеја  

СУЗЕ СУ О.К.
мелодрама Мирјане Бобић Мојсиловић

П Е Т. 

28.
СУ Б . 

29. СИТНИЦЕ КОЈЕ ЖИВОТ ЗНАЧЕ
по тексту Лоренца Маронеа  
ВЛАСТ комедија Бранислава Нушића, 
у адаптацији Милана Нешковића

Н Е Д . 

30.
С Р Е . 

03.
ХАСАНАГИНИЦА 
драма Љубомира Симовића 

ВЛАСТ комедија Бранислава Нушића, 
у адаптацији Милана Нешковића

Ч Е Т. 

04.
БЕЛА КАФА
комедија Александра Поповића

СУ Б . 

06.

ГОСТОВАЊА
05. 04. ГОДИНЕ ВРАНА, драма Синише Ковачевића, Фестивал „Дани 
Миливоја Живановића“ - Пожаревац
06. 04. МАГБЕТ, трагедија Вилијама Шекспира, Фестивал „Дани 
Миливоја Живановића“ - Пожаревац
11. 04. ДЕЦА, опера у 17 песама на музику Ирене Поповић, по роману 
Милене Марковић - Рума
13. 04. ЖИЗЕЛА, балет Адолфа Адама - Рума
23. 04. ЦАРСТВО МРАКА, драма Лава Николајевича Толстоја, Фестивал 
„Дани Игора Вука Торбице“ - Нови Сад
24. 04. РАТ И МИР, драматизација Федора Шилија, по роману Л. Н. 
Толстоја - Будимпешта, Мађарска
25. 04. ГОСПОЂА АЈНШТАЈН, драма Снежане Гњидић - Нови Сад
26. 04. НОРА - ЛУТКИНА КУЋА, драма Хенрика Ибзена - Панчево
28. 04. УСПАВАНКА ЗА АЛЕКСИЈУ РАЈЧИЋ, драма Ђорђа Косића - Шабац
29. 04. ГОСПОЂА АЈНШТАЈН, драма Снежане Гњидић - Бечеј
08. 05. РАТ И МИР, драматизација Федора Шилија, по роману Л. Н. 
Толстоја - Фестивал БOK, Бјеловар, Хрватска

ДОГАЂАЈИ
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
06. 04. НЕЧИСТА КРВ, драма Боре Станковића, гостује Позориште„Бора 
Станковић“ Врање, у 19.30 часова, Велика сцена
08. 04. ОТВОРЕНА ВРАТА НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА У БЕОГРАДУ, у 12 часова
09. 04. НАШ РАЗРЕД / ПРЕМИЈЕРА, драма Тадеуша Слободјањека, 
у 20.30 часова, Сцена „Раша Плаовић“
10. 04. ХАСАНАГИНИЦА / 150-представа, драма Љубомира Симовића, у 
20.30 часова, Сцена „Раша Плаовић“
13. 04. „700“ - АНСАМБЛ НАРОДНИХ ИГАРА И ПЕСАМА КОСОВА И 
МЕТОХИЈЕ „ВЕНАЦ“, игра у славу 700 година Манастира Грачаница, у 19.30 
часова, Велика сцена
23. 04. ТУРАНДОТ, опера Ђакома Пучинија, гостује диригент Алберто 
Веронези (Италија), и Драгана Радаковић први пут у улози Турандот, у 19.30 
часова, Велика сцена
26. 04. ГАЛА КОНЦЕРТ У ЧАСТ РЕНАТУ БАЛЕСТРИ, концерт Опере и Балета 
Народног позоришта у Београду, гостују диригент Јакопо Сипари ди 
Паскасероли (Италија) и сопран Рипалта Буфо (Италија), у 20 часова, Велика 
сцена
05. 05. УРНЕБЕСНА ТРАГЕДИЈА / ПРЕМИЈЕРА, комедија Душана Ковачевића, 
у 19.30 часова, Велика сцена
06. 05. ГОСПОЂИЦA ИЗ АВИЊОНА, гостује Национална опера и 
балет Републике Северне Македоније, у 19.30 часова, Велика сцена

Н Е Д . 

09. ВЕЛИКА ДРАМА
драма Синише Ковачевића од 19.30

П О Н . 

10.
ДЕЦА опера у 17 песама на музику Ирене Поповић, 
по роману Милене Марковић од 19.30

ОПЕРА И ТЕАТАР МАДЛЕНИАНУМ
28. 04. ТУРАНДОТ опера Ђакома Пучинија, у 19.30 часова 

ФОАЈЕ II ГАЛЕРИЈЕ
09. 04. ТАЧНО У ПОДНЕ, ауторски концерт Ивана Бркљачића, 
у 12 часова 

од 20.30
У ТО . 

25. СЕСТРА АНЂЕЛИКА опера Ђакома Пучинија, гостује 
Оперски студио Факултета музичке уметности у Београду 

 ВЕЛИКА СЦЕНА                                                       СЦЕНА „РАША ПЛАОВИЋ“


