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Љу  б и  т е  љ е 
кла си ке На
род но по
зо ри ште је 
п р о  т е  к л о г 

ме се ца об ра до ва ло драм ском пре
ми је ром „Ста кле не ме на же ри је“ 
Те не си ја Ви ли јам са у ре жи ји Ра до
сла ва Ми лен ко ви ћа и две ма опер
ским пре ми је ра ма Би зе о ве „Кар
мен“ у ре жи ји Не бој ше Бра ди ћа, 
под ди ри гент ском па ли цом ма е стра 
Ср бо љу ба Ди ни ћа, го ста из Не мач
ке, са Дра га ном дел Мо на ко и Алек
сан дром Ан ге лов у насловној уло
зи, коју ће на трећој премијери, 7. 
априла, певати Јадранка Јовановић. 
Ба лет и из ло жбе Му зе ја На род ног 
по зо ри шта су го сто ва ли у Под го
ри ци, ор га ни зо ван је до бро твор
ни кон церт и ху ма ни тар на аук ци ја 
деч јих ли ков них ра до ва, обе ле жен 
је Свет ски дан по зо ри шта, про

сла вљен де се ти ро ђен дан „Ве ли
ке дра ме“, одр жан ме ђу на род ни 
скуп представника опер ских 
и ба лет ских ку ћа, пот пи са
ни Про то кол и Спо ра зум са 
по зо ри штем из Со фи је... 

Пођимо редом: на 
све ча но сти одр жа ној 11. 
мар та на Ве ли кој сце
ни, пр ва ки њи дра ме 
На род ног по зо ри шта, 
Љи ља ни Бла го је вић, 
све ча но је уру че
на На гра да „Жан ка 
Сто кић“ за ства ра лач
ки до при нос по зо ри шном 
и филм ском жи во ту Ср би
је и бо гат ство глу мач ког 
из ра за. Про грам je запо чео 
ок те т „Нок тур но“, пе смом „Ој 
Мо ра во“ коју је Жан ка највише 
волела и коју су јој, по ње ној по
след њој же љи, отпевале колеге и 

поштоваоци на са хра ни. У на став
ку све ча но сти, на ви деоби му су 
се сме њи ва ла име на број них пи
са ца и ре ди те ља са ко ји ма је де
се та до бит ни ца На гра де „Жан ка 
Сто кић“ са ра ђи ва ла то ком ка ри је
ре, а на кон се то га пу бли ци обра
тио Емир Ку сту ри ца. Уследило је 
при ка зивање ин сер ата из фил мо ва 

и пред ста ва Љиљане Бла го је ви ћ 
ко је је иза брао Бал ша Ђо го, а 
по том је драм ска умет ни ца Ру
жи ца Со кић про чи та ла пе сму 
посвећену ово го ди шњој ла у ре
ат ки њи, коју је написао Ми ло
са в Бу ца Мир ко ви ћ. Жи ри  су 
ове године чи ни ли Ми ра Сту
пи ца, Да ра Џо кић, Ду шан Ко
ва че вић,  Ма ној ло Ву ко тић и 
Бо жи дар Ђу ро вић, који је 
про чи тао обра зло же ње од
лу ке. 

(наставак на стр. 2)



У образложењу Жирија, из ме
ђу оста лог, сто ји да су ква

ли тет глу мач ког из ра за ла у ре ат
ки ње „пре по зна ли мно го број ни 
ре ди те љи и ко ле ге“ те да је „глу
мач ки во лу мен Љи ља не Бла го је
вић из у зет но ши рок“ и да је она 
„јед на од рет ких срп ских глу ми
ца ко је мо гу са под јед на ким успе
хом да игра ју у пред ста ва ма ско
ро свих жан ро ва, што до ка зу је и 
ду га чак спи сак ње них уло га у по
зо ри шту, фил му и на те ле ви зи ји. 
Пре ко 60 оства ре ња у те а тру, ви
ше од 50 сни мље них фил мо ва и 
број не се ри је, пу то каз су мла дим 
умет ни ци ма ка ко се тре ба од но
си ти пре ма глу мач ком по зи ву – за 
Љи ља ну ни су по сто ја ле ни ма ле 
ни ве ли ке уло ге, већ умет нич ки 
иза зо ви, про стор у ко јем она мо
же да се из ра зи на нај бо љи на чин, 

про стор ко ји тре ба ис пу ни ти и та
лен том и љу ба вљу“.
Ви со ко при зна ње ко је је уста но
вље но 2003. го ди не и са сто ји се 
од пла ке те ко ју да ру је На ци о нал
ни те а тар (рад ака дем ског сли ка ра 
и сце но гра фа Ге ро сла ва За ри ћа), 
ста ту е те Жан ке Сто кић (дар гра да 
По жа рев ца, рад ака дем ског сли ка

ра Дра ги ше Ми ло ше ви ћа) и нов
ча ног из но са ко ји по кла ња лист 
„Ве чер ње но во сти“, Бла го је вић
ки су уру чи ли управ ник На род ног 
по зо ри шта, ге не рал ни ди рек тор и 
глав ни уред ник Ком па ни је „Но во
сти“ Ма ној ло Ву ко тић и гра до на
чел ник По жа рев ца Ми о драг Ми
ло са вље вић. 
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НАСТАВАК СА НАСЛОВНЕ СТРАНЕ

ПО ЧЕ ЛЕ ПРО БЕ „МИ ЗАН ТРО ПА“ У РЕ ЖИ ЈИ ЕГО НА СА ВИ НА

Вечни Молијер

Мо ли је ров „Ми
зан троп“, ко
мад на гра ни ци 
ко ме ди је и дра
ме ко ји го во

ри о искре но сти људ ских осе ћа ња 
и пра вих дру штве них вред но сти 
те бор би про тив ла жи, ин три ган
тан и ак ту е лан у сва ком вре ме ну, 
уско ро ће би ти увр штен у ре пер
то ар Ве ли ке сце не. Про зну вер
зи ју овог ре мекде ла ко ју је сво
је вре ме но на чи нио Јан Кот, 
адап ти рао је и ре жи ра ис
ку сни Егон Са вин ко ји је 
пр ву про бу, са бри жљи
во ода бра ним са рад ни
ци ма, одр жао 15. мар та. 
Глав не уло ге је по ве рио 
мла дим глу мач ким сна
га ма – Ни ко ли Јо ва
но ви ћу и Ни ни 
Јан  ко  вић, 
де би тан

ти ма на сце ни На род ног по зо ри
шта, ко ји ће до ча ра ти уло ге Ал се
ста ко ји ве ру је у ап со лут ну исти ну 
и то тал но по ште ње, и Се ли ме
не, ла жљи ви це и ва ра ли це у ко ју 
је Ал сест за љу бљен. У по де ли су 
и Алек сан дар Ђу ри ца (Фи лент), 

Бра ни слав Ви да ко вић (Оронт), 
Ду шан ка Сто ја но вић Глид (Ар
си о но ја), Зла ти ја Ива но вић (Ели
јан та), Љу би во је Та дић (Акаст), 
Ми лош Ђор ђе вић (Кли тан дар) и 
Ми лош Ла ло вић (По ли ца јац).

Ка ко ће наш при зна ти ре ди тељ 
ис под бле шта ви ла ла жне ре ал но
сти раз от кри ти ме ди о кри те те и на 
тај на чин чи тав ко мад учи ни ти са
став ним де лом вре ме на у ко јем 
жи ви мо, са зна ће мо 20. ма ја, за кад 

је пла ни ра на пре ми је
ра. „За што се да нас 

ба вим овим ко ма
дом? Имам кћер
ку од 16 го ди
на и у по след ње 
вре ме се пи там у 
ко је и ка кво дру

штво ће се укљу
чи ти, ка кав је то 

свет ко ји је са че

ку је на пра гу ње не пр ве зре ло сти 
и шта је све да нас по треб но мла
дим љу ди ма да би ус пе ли. Ко ја це
на је све га то га? Пи там се на ко ји 
на чин мо гу да са чу ва ју се бе, свој 
ин те гри тет и ка ко да се не пре тво
ре у не ка кву на ка зу да би ус пе ли. 

То је био мој ин тим ни по вод да се 
при хва тим ре жи је овог ко ма да, а 
сви дру ги су, на рав но, умет нич ке 
при ро де и ле же у не че му што се 
зо ве ге ни јал ност овог пи сца ко јим 
сам ја фа сци ни ран“, ре као је Са
вин ко ји је у прет ход них не ко ли ко 
го ди на, та ко ђе на Ве ли кој сце ни, 
ве о ма успе шно ре жи рао пред ста
ве „Дер виш и смрт“ Ме ше Се ли
мо ви ћа и „По кој ник“ Бра ни сла ва 
Ну ши ћа. 

Ци ти ра ју ћи ми сао ве ли ког не
мач ког пи сца, пе сни ка и фи ло зо
фа Јо ха на Вол фган га Ге теа „Кад 
по го ди те циљ, про ма ши ли сте 
све оста ло“, Са вин је оце нио да је 
„ова адап та ци ја, мо жда, по го ди
ла не ку вр сту веч ног Мо ли је ра“ и 
до дао: „Он је је дан, мо жда је ди ни 
веч ни пи сац у оном сми слу у ко
јем га, за и ста, сва ко вре ме по но во 
от кри ва као под јед на ко ве ли ког, 
сна жног, уз бу дљи вог и ак ту ел ног 

ауто ра. Са дру ге стра не, узи ма ју
ћи у об зир Ге те о ву из ре ку, ја сам 
се од ре као не че га што обо жа вам у 
те а тру, а то је стих. На то ме је по
ну ка ло упра во ово Ко то во чи та ње, 
ура ђе но се дам де се тих го ди на про
шлог ве ка“.

Ми ко јан Без бра ди ца

МАЛ КО ВИ ЧЕ ВА ПО РУ КА

С вет ски дан по зо ри шта, 27. мар т, 
обе ле жен је 50. пут. Пре по чет ка 

Го го ље ве „Же нид бе“ глумац Драган 
Николић је про чи тао по ру ку Џо на 
Мал ко ви ча, познатог филмског и по
зо ри шног умет ни ка: „Част ми је што 
ме је Ме ђу на род ни по зо ри шни ин сти
тут ITI при ор га ни за ци ји UNE SCO по
звао да се обра тим по во дом пе де се то
го ди шњи це Свет ског да на по зо ри шта. 
Ово крат ко обра ћа ње упу ћу јем сво јим 
ко ле га ма и са дру го ви ма, по зо ри шним 
де лат ни ци ма. Же лим вам да оно што 
ра ди те бу де нео до љи во и ори ги нал но. 
Не ка ва ша де ла бу ду ду бо ка, дир љи ва, 

про ми шље на и је дин стве на. Не ка нам по мог ну да раз ми
сли мо о пи та њу шта зна чи би ти чо век, а та ми сао не ка 
бу де из ср ца, про же та искре но шћу, сло бо до ум но шћу и 
бла го на кло но шћу. Же лим вам да по бе ди те не да ће, цен зу
ру, си ро ма штво и ни хи ли зам, што ће мно ги од вас из ве сно 
мо ра ти. Не ка вам бог по да ри та лен та и не у мо љи во сти да 
нас на у чи те ка ко ку ца људ ско ср це у свој сво јој сло же но
сти, као и по ни зно сти и љу бо пи тљи во сти да тај за да так 
учи ни те сво јим жи вот ним де лом. И не ка нај бо љи ме ђу ва
ма – по што ће то би ти са мо нај бо љи од вас, и тад са мо у 
нај ре ђим и нај кра ћим тре ну ци ма – ус пе ју да да ју оквир 
оном нај ва жни јем од свих пи та ња: ка ко жи ви мо. Срећ но!“                                                           

Р. П. Н.

НО ВЕ БАЛЕТСКЕ НА ГРА ДЕ 

Со ли сти ма Ба ле та Јо ви ци Бе го је ву и Јо ва ну Ве се ли но
ви ћу су 27. мар та, по сле пред ста ве „Дон Ки хот“, уру

че не но во у ста но вље не На гра де Фон да ци је „Ми ло рад Ми
шко вић“. Пред став ни ци Фо на ци је јед но гла сно су до не ли 
од лу ку о ла у ре а ти ма, „су ве ре ним но си о цима прин чев ског 
ре пер то а ра у Бе о гра ду“, који, како пише у са оп ште њу о до
де ли На гра де: „Игра ју ћи пре све га у пред ста ва ма кла сич
ног ре пер то а ра – ‘Ла бу до во је зе ро’, ‘Жи зе ла’, ‘Ба ја де ра’, 
‘Дон Ки хот’, ‘Успа ва на ле по ти ца’, под јед на ко и у са вре
ме ним де ли ма до ма ћих и стра них ко ре о гра фа, дво ји ца пр
ва ка у пра вом тре нут ку ка ри је ре до би ја ју ово при зна ње“.                                             

Р. П. Н.

ПО МОЋ СЛА БО ВИ ДИ МА

По  с л е 
В е  л и 

ке, од пред
ста ве „Не
с п о  р а  зум “ 
18. мар та, и 
са ла Сце не 
„Ра ша Пла
о вић“ је до
би ла опре му 

за ауди о де скрип ци ју, која омо гу ћа ва да сле пе и сла бо ви
де осо бе си мул та но до би јају ин фор ма ци ју о де ша вањима 
на сце ни. Је дан од ко ри сни ка уре ђа ја, го спо дин Дра ги
ша Дроб њак нам је ка зао: „Ве о ма је ва жно што смо мо гли 
упо ре до да слу ша мо шта глум ци го во ре на сце ни и чо
ве ка ко ји нам об ја шња ва рад њу. На тај на чин, до жи вљај 
пред ста ве је био мно го це ло ви ти ји не го ра ни је“, док су 
оста ли ко ри сни ци из ра зи ли за хвал ност По зо ри шту што 
је „пру жи ло ру ку“ хен ди ке пи ра ним осо ба ма. У овом зна
чај ном по ду хва ту На ци о нал ном те а тру су по мо гли Не
вла ди на ор га ни за ци ја „Ал теа“ и Те ле нор фон да ци ја.                                    

 М. Б.

Ауторски тим ове
представе, поред ре-

дитеља Егона Савина,
чине Славко Милановић
(драматург), Борис Мак-
симовић (сценограф), Ла-
на Цвијановић (кости-
мограф), Љиљана Мркић
Поповић (сценски говор),



На кон уру че ња, Љи ља на Бла
го је вић се, у ве о ма на дах ну том го
во ру, обра ти ла при сут ни ма апо
стро фи ра ју ћи да има по тре бу да 
се обра ти „има ги нар ном мла дом 
ко ле ги ко ји ула зи у свет глу ме“. 
Под се тив ши да „жи ви мо у вре ме
ну ве ли ких ло мо ва, бр зих про ме

на“, ка да се „емо ци ја сма тра сла
бо шћу и при ви ле ги јом ни жих“, 
вре ме ну „ко је пре по зна је са мо 
про фит, где се све ме ри за ра дом, 
где је но вац ре ли ги ја“, она се за
пи та ла „ка ко се у том вре ме ну ба
ви ти умет но шћу“ и ко ме го во ри ти 
пре ле пе уз ви ше не ми сли Со фо
кла, Еури пи да, Ге теа „ка да се си
сте мат ски не гу је по вр шност, сен
за ци ја, скан дал, лаж, ка да се све 
чи ни да се умет ност сво ди на ни во 
за ба ве, ре лак са ци је јер, Бо же мој, 
то на род тра жи“. По ње ном ми
шље њу, сва ки мла ди глу мац ко ји 
је иза брао да се ба ви „нај леп шим 
по слом на све ту, убе ђен да ће ме
ња ти свет и се бе у ње му“, ка да му 
је нај те же тре ба да се се ти се Жан
ке, „не пи сме не пет на е сто го ди шње 
по бе гу ље из ра ног бра ка, пра ље 
глу мач ких га ћа и ча ра па, по трч ку

ше и тац но но ше“ ко ја је „за хва љу
ју ћи да ру и ра ду, љу ба ви и по све
ће њу, са мо пар де це ни ја ка сни је 
се де ла у књи жа ри код Ге це Ко на 
и ди ску то ва ла са Ну ши ћем, Скер
ли ћем, По по ви ћем…“ а на сце ни 
На род ног по зо ри шта била „оба
си па на ова ци ја ма, љу ба вљу и за
хвал но шћу сво је пу бли ке“ – без 
ко је по зо ри ште не мо же, без ко је 
„уми ре“. Уз по ру ку мла дом ко ле ги 
да не од у ста је, Љи ља на Бла го је вић 
се при сут ни ма на кра ју за хва ли ла 
ре чи ма: „Још јед ном од ср ца хва ла 
што сте ми улеп ша ли и обо га ти ли 
овај див ни да на шњи дан. Бог вас 
бла го сло вио“, што је пу бли ка по
здра ви ла ви ше ми нут ним бур ним 
апла у зом и ова ци ја ма. Про грам је 
за вр шен из во ђе њем ком по зи ци је 
„Ој Ср би јо, ми ла ма ти“. 

Ми ко јан Без бра ди ца

ПРОМОЦИЈЕ
05. 04 | 18.00 Мира Ступица, ШАКА СОЛИ, издавачи 
Народно позориште у Београду и КИЗ „Алтера“
11. 04 | 18.00 Спасоје Ж. Миловановић, О 
ДРАМСКОМ СТВАРАЛАШТВУ ДР ВОЈИСЛАВА 
М. ЈОВАНОВИЋА МАРАМБОА, издавач Позоришни 
музеј Војводине
20. 04 | 18.00 Коста Димитријевић, ИЗА СЦЕНЕ, 
издавач Просвета
25. 04 | 18.00 Јун Фосе, ТО ЈЕ АЛЕС, издавач 
Архипелаг

СУСРЕТИ
10. 04 | 18.00 РАДМИЛА СМИЉАНИЋ, примадона
17. 04 | 18.00 СИНИША КОВАЧЕВИЋ, драмски писац 
и професор Академије уметности

КОНЦЕРТ
26. 04 | 18.00 ПРОМОЦИЈА АЛБУМА „ПРОСТОР 
ЧИСТЕ ДУШЕ“, групе „Слободни стругари“

ЈУБИЛЕЈ
29. 04 | 12.00 СВЕТСКИ ДАН ИГРЕ – свечано уручење 
Награде „Терпсихора“ Професионалног удружења 
балета Србије

ШКОЛСКИ ЧАС
19. 04 | 12.00 НЕЛА МИХАЈЛОВИЋ, глумица

ОТВОРЕНА ВРАТА
07. 04 | 11.00 и 13.00 часова   
21. 04 | 11.00 и 13.00 часова

П
О
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ТА
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Музеј Народног позоришта у Београду. Tел: 328 44 73

AПРИЛ 2012.
ПРВА ПОСТАВКА

аутор Зорица Јанковић
ВЕЛИКАНИ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА НА 

ПОШТАНСКИМ МАРКАМА
Изложба реализована у сарадњи са ЈП ПТТ 

сaобраћаја „Србија“; 
приређивач Зорица Јанковић

ОДР ЖА НЕ ДВЕ ОД ТРИ НА ЈА ВЉЕ НЕ РАВ НО ПРАВ НЕ ОПЕРСКЕ ПРЕ МИ ЈЕ РЕ

Овације за Кармен

Дан пре доделе, тра-
диционално, добит-

ницаНаградесепоклони-
ласенимаЖанкеСтокић
на Топчидерском гробљу,
запаливши свећу и поло-
жившицвећенагробнај-
веће српске позоришне
глумице.

Две од три рав но прав
не пре ми је ре опе
ре „Кар мен“ Жор
жа Би зеа, у ре жи ји 
Не бој ше Бра ди ћа и 

под ди ри гент ском упра вом Ср бо
љу ба Ди ни ћа, из ве де не су са ве ли
ким успе хом 24. и 25. мар та. Пр ве 
ве че ри, у пре пу ној са ли, пу бли ка у 
ко јој су би ле и број не лич но сти из 
кул тур ног, по ли тич ког, по слов ног 
и јав ног жи во та Ср би је, на гра ди
ла је све ак те ре овог тро ча сов ног 
спек та кла, пред во ђе не Дра га ном 
дел Мо на ко у на слов ној уло зи, ви
ше ми нут ним ова ци ја ма и че стим 
уз ви ци ма „бра во“. Иста сли ка, је 
ви ђе на и дан ка сни је, ка да је у уло
зи Кар мен на сту пи ла Алек сан дра 
Ан ге лов, а са великим узбуђењем 
публика очекује и тре ћу пре ми је
ру, 7. апри ла, када ће Кар мен пе ва
ти Ја дран ка Јо ва но вић, а ди ри го
ва ти Зо ри ца Ми тев Вој но вић. 

У по де ли су би ли и Хон Ли / 
Јан ко Си на ди но вић (Дон Хо зе), 
Ми о драг Д. Јо ва но вић / Не бој ша 
Ба бић (Еска ми љо), Дра го љуб Ба
јић / Вук Ма тић (Зу ни га), Вук Зе
кић (Мо ра лес), Су за на Шу ва ко вић 
Са вић / Со фи ја Пи жу ри ца (Ми ка
е ла), Иван ка Ра ко вић Кр сто но шић 
/ Би ља на Сол до (Фра ски та), Ива 
Про фа ца / Љу би ца Вра неш (Мер
це дес), Па вле Жар ков / Љу бо драг 
Бе го вић (Дан ка и ро), Дар ко Ђор ђе
вић / Да ни ло Сто шић (Ре мен да до), 
Ни на Ра кић (Ци ган чи ца), Ми ре ла 
Чу бра (Ма ну е ли та), Де јан Ва си
ље вић (Ли лас Па стја), Не да Бо жић 
Пи вар ски (Про да ва чи ца цве ћа)... 
У опе ри уче ству ју Хор, Ор ке стар 
и Ба лет На род ног по зо ри шта, као 
и деч ји Хор „Хо ри слав ци“. Сце но
граф је Ге ро слав За рић, а ко сти
мо граф Ка та ри на Гр чић Ни ко лић, 
која је уз помоћ Ти не Ле по са вић  
и вред них ру ку на ших мо де ла ра и 
кро ја ча, током свега два ме се ца, за 

три пре ми јер не по де ле, успела да 
направи 350 ко сти ма! 

Ре ди тељ Бра дић је из ме стио 
рад њу опе ре у вре ме гра ђан ског 
ра та у Шпа ни ји, а по себ на ат мос
фе ра до би ла се ан га жо ва њем де ла 
ан сам бла Ба ле та, ко ри шће њем не
ких тра ди ци о нал них бор би ко је се 
увек ве зу ју за „Кар мен“, као и уба

ци ва њем еле ме на та фла мен ко му
зи ке. Фе но ме нал на Би зе о ва пар ти
ту ра, ме ђу људ ски од но си, љу бав, 
страст, смрт... то је не што што је у 
овом де лу увек ак ту ел но без об зи
ра где и ка да се де ша ва и због то га 
је „Кар мен“ јед на од нај по пу лар
ни јих опе ра свих вре ме на. 

М. Без бра ди ца

УСПЕ ШНА АУК ЦИ ЈА 

По во дом 27. мар та – Свет ског да на по зо ри шта, у Фо а
јеу дру ге га ле ри је је одр жа на успе шна аук циј ска из

ло жба ли ков них ра до ва уче ни ка Основ не шко ле „Краљ 
Пе тар I“ на ко јој је оства рен при ход од 268.000 ди на ра. 
По чет на це на за све из ло же не радове из но си ла је 10.000 
ди на ра и у пр вом кру гу је про да то 16, а у дру гом, са 

почетном ценом од 6000 динара, преосталих 5 цртежа. За 
нај ве ћу су му, у из но су од 42.000 ди на ра, про да т је цртеж 
Јо ва на Дра шко ци ја „Сен ке све тло сти“. Ком пле тан при ход 
би ће упла ћен До му за де цу и омла ди ну „Пе тар Ра до ва но
вић“ из Ужи ца, уста но ви ко ја се још од 1915. го ди не ба ви 
збри ња ва њем де це и омла ди не ли ше не ро ди тељ ског ста
ра ња. Ра до ви су на ста ли 7. мар та у Му зе ју На род ног по зо
ри шта, у окви ру ли ков не ра ди о ни це „По зо ри шне ча ро ли
је“, у ко јој су уче ни ци че твр тог и пе тог раз ре да по ме ну те 
бе о град ске шко ле цр та ли ра до ве на те му из по зо ри шног 
жи во та, уз мен тор ство по зна тог сли ка ра Ми ло ша Шо ба
ји ћа.                                                                                 М. Б.
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Заједно смо јачи
МЕ ЂУ НА РОД НА ТРИ БИ НА О СА РАД ЊИ 

Подстрек за унапређење 
сарадње

БА ЛЕТ И ИЗЛОЖБЕ У ПОД ГО РИ ЦИ

Де ка да са вре ме ног 
ба ле та ис пи са на 
ру ко пи сом хо ланд
ских и ита ли јан ског 
ауто ра на шла је чу

де сан спој у ба ле ту „Tri ple Bill“. 
„Step Lightly“ По ла Лај ту фа и Сол 
Ле он, „Songs“ Ма у ра Би гон це ти ја 
и „Шест пле со ва“ Јир жи ја Ки ли ја
на. Tолико раз ли чи ти по свим па
ра ме три ма, игри, му зи ци, ко сти му, 
сли ва ју се у јед но – ма ги ју мо дер
ног пле са.

Ови ба ле ти су пр ви пут на 
свет ске сце не по ста вље ни из ме ђу 
1986. и 1997. го ди не. На ре пер то
а ру На род ног по зо ри шта су ви ше 
од го ди ну да на и би ли су пра ви из
бор за пред ста вља ње у Под го ри
ци. Ина че, наш Ба лет је по след њи 
пут у глав ном гра ду Цр не Го ре на
сту пио пре де сет го ди на, са пред
ста вом „Др Џе кил и ми стер Хајд“. 
Ово го сто ва ње је по себ но зна чај но 
ако се има у ви ду да у Под го ри ци 
не по сто ји ба лет ски ан самбл, па је 
пу бли ка има ла за и ста је дин стве ну 
при ли ку да упо зна то ко ве свет ске 
ба лет ске сце не. 

Из во ђе њу пред ста ве је прет хо
ди ло отва ра ње две из ло жбе – „На
род но по зо ри ште у Бе о гра ду кроз 
исто ри ју“ и „Са вре ме на ко сти мо
гра фи ја на сце ни На род ног по зо
ри шта“. Пр ва из ло жба, ина че из
ве де на из де ла стал не по став ке 

Му зе ја На род ног по зо ри шта и пр
ви пут пред ста вље на кра јем про
шле го ди не у Бу дим пе шти, а чи ји 
аутор је Зо ри ца Јан ко вић, ар хив
ским фо то гра фи ја ма и тек сто ви ма 
го во ри о ско ро век и по ду гој исто
ри ји На ци о нал ног те а тра. Ауторке 
дру ге из ло жбе ко ју је под го рич ка 
пу бли ка има ла при ли ку да ви ди, 
Зо ри ца Јан ко вић и Ол га Мр ђе но
вић, иза бра ле су део нај у пе ча тљи
ви јих ко сти ма, пре те жно жен ских, 

из ба ле та, опе ра и дра ма са на шег 
ре пер то а ра. 

Из ло жбе су све ча но отво ри
ли ми ни стар кул ту ре у Вла ди Цр
не Го ре, Бра ни слав Ми ћу но вић, и 
ам ба са дор Ре пу бли ке Ср би је у Цр
ној Го ри, Зо ран Лу то вац, чи је ре чи 
упе ча тљи во го во ре о зна ча ју овог 
го сто ва ња: „Са рад ња два по зо ри
шта би тре ба ло да бу де под сти цај 
уна пре ђи ва њу оп ште кул тур не са
рад ње Ср би је и Цр не Го ре, под
стрек и ин спи ра ци ја за уна пре

ђе ње са рад ње у свим обла сти ма 
кул ту ре и умет но сти. Не ма ни чег 
бо љег од до брих при ме ра. До бри 
при ме ри ка зу ју ви ше не го стра ни
це про кла ма ци ја или ду ги го во
ри“. Из ло жбе ће би ти по ста вље не 
ме сец да на. 

Од ли чан при јем код гле да ла
ца имао је на ступ ше сто чла ног ан
сам бла у ба ле ту „Step lightly“, чи
ју по себ ност чи ни ефект ни спој 
мо дер не ко ре о гра фи је и бу гар ске 
фол клор не му зи ке. Пред пре пу
ном са лом од 400 ме ста Цр но гор
ског на род ног по зо ри шта по том је 
из ве ден јед но чи ни ба лет „Songs“, 
зах тев на ко ре о гра фи ја у ко јој су 
три игра ча – Ми лан Рус, Са ња 
Нин ко вић и Ми лош Ма ри јан, да
ли свој мак си мум. Ве сео, ко ми чан, 
за ба ван, гро те скан, ба лет „Шест 
ига ра“ је по ста вљен на Мо цар то
ву му зи ку и, по кре том и ко сти мом, 
ис пи ту је гра ни це су прот но сти по
ло ва. Сва из во ђе ња пу бли ка је бур
но по здра ви ла. 

Ве ћи на по се ти ла ца у са ли Цр
но гор ског на род ног по зо ри шта је, 
по соп стве ним ре чи ма, те ве че ри 
пр ви пут би ла на јед ној ба лет ској 
пред ста ви, а то је је дан од раз ло га 
што ово го сто ва ње Ба ле та На род
ног по зо ри шта мо же мо апо стро
фи ра ти као из у зет но зна чај но. 

Ни ко ле та Дој чи но вић

У Му зе ју На род
ног по зо ри шта је 
24. апри ла одр жа
на три би на са те
мом „Мо гућ ност 

ме ђу на род не са рад ње на ци о нал
них опер ских и ба лет ских ку
ћа у усло ви ма еко ном ске кри зе“. 
У тро ча сов ном раз го во ру, по
ред пред став ни ка На род ног по
зо ри шта у Бе о гра ду, уче ство ва ли 
су управ ни ци, ди рек то ри, про
ду цен ти и умет нич ки кон сул тан
ти те а та ра из Бу гар ске, Укра ји
не, Хр ват ске, Ру му ни је... Скуп је 
отво рио ми ни стар кул ту ре Пре
драг Мар ко вић ко ји је свим го
сти ма по же лео уго дан бо ра вак у 
Бе о гра ду и Ср би ји. Од ви ше за
ни мљи вих за кљу ча ка ску па, из
два ја мо ини ци ја ти ву управ ни ка 
На род ног по зо ри шта ко ји је пред

ло жио да на ша ку ћа у ју ну ове го
ди не бу де до ма ћин јед ног Га ла 
фе сти ва ла на ко јем би уче ство
ва ли мла ди со ли сти, до 33 го ди не 

ста ро сти. Пре по ру ка је да из свих 
те а та ра ко ји су има ли пред став
ни ке на овој три би ни, уче ству је 
дво је или нај ви ше тро је мла дих 

со ли ста, а на ступ би имао так
ми чар ски ка рак тер, уз при су ство 
жи ри ја ко ји би нај бо љем умет ни
ку до де лио на гра ду.  

Управ ник На род ног по зо ри
шта Ру му ни је из Бу ку ре шта и 
бив ши ми ни стар кул ту ре те зе
мље, Јон Ка ра ми тру, по звао је 
све уче сни ке три би не да 10. ок то
бра ове го ди не бу ду го сти на про
сла ви 65 го ди на од осни ва ња тог 
по зо ри шта, као и да при су ству ју 
пре ми је ри Гу но о вог „Фа у ста“ ко
ја ће том при ли ком би ти одр жа на. 
Та ко ђе, он је пред ло жио да се у 
Те ми шва ру одр жи но ви са ста нак 
свих ру ко во ди ла ца ко ји су при су
ство ва ли овом ску пу, али и оних 
ко ји су же ле ли да уче ству ју, а би
ли су спре че ни. Ди рек тор Љвов
ског на ци о нал ног ака дем ског те
а тра из Укра ји не, Едер Та деј 

Алек сан дро вич, упу тио је по зив 
свим при сут ни ма да се со ли сти 
њи хо вих те а та ра при ја ве на кон
курс за опер ски фе сти вал ко ји ће 
се на је сен одр жа ти у Љво ву. Рок 
за при ја вљи ва ње је крај ма ја, а до
го во ре но је да се усло ви кон кур
са по ша љу по зо ри шти ма у нај
кра ћем мо гу ћем ро ку. Ина че, као 
ге не рал ни за кљу чак три би не, мо
же се ис та ћи да су уче сни ци на ја
ви ли ин тен зив ни ју ко му ни ка ци ју 
у бу дућ но сти, а у ци љу раз ма тра
ња иде ја за са рад њу по во дом кон
крет них про је ка та. 

На кон од гле да не пр ве пре ми
је ре „Кар мен“, у не де љу је ве ћи на 
уче сни ка три би не об и шла Ви ми
на ци јум, где их је до че као и по
здра вио ди рек тор овог ар хе о ло
шког на ла зи шта, Ми о мир Ко раћ. 

М. Без бра ди ца

Уоквиру Протоко-ла о сарадњи на-
ша два театра, осим
размене представа и
уметника, у плану је да
се ове године реализујеи
једнакопродукција.
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Д ирек тор По зо ри шта 
мла дих „Ни ко лај 
Би нев“ из Со фи
је, Вла ди мир Љуц
ка нов, и управ ник 

На род ног по зо ри шта Бо жи дар 
Ђу ро вић, 21. мар та су у Му зе ју 
На род ног по зо ри шта пот пи са ли 
Про то кол о са рад њи и Спо ра зум о 
за јед нич ком про јек ту „Мла да бал
кан ска дра ма“. 

„Про то кол о са рад њи је пи
смо до брих на ме ра, прав но нео
ба ве зу ју ћи, али да је оквир ко ји 
омо гу ћа ва и јед ном и дру гом по
зо ри шту да има ју до бру са рад њу 
са тен ден ци јом да се она, у ме ђу
вре ме ну, и про ши ри“, ре као је том 
при ли ком Ђу ро вић. У крат ким 
цр та ма, Љуц ка нов је го во рио о ак
тив но сти ма овог углед ног бу гар
ског по зо ри шта, ко је је пре пет го
ди на по кре ну ло про грам за мла де 
и не а фир ми са не умет ни ке, а ко
ји је кру ни са н фе сти ва лом „Са јам 
мла дих“. Ове чи ње ни це су, по ре
чи ма Ђу ро ви ћа, На род но по зо ри

ште, ко је про јек том „Мла да бал
кан ска дра ма“ же ли да ан га жу је 
што ве ћи број мла дих умет ни ка 
око кон крет них про је ка та, опре де
ли ле на шу Ку ћу да за свог парт не
ра иза бе ре баш Те а тар мла дих.

Као пр ви ко рак у ре а ли за ци
ји про јек та рас пи са ни су Кон кур
си за драм ски текст и то на на чин 
да На род но по зо ри ште рас пи су
је Кон курс за пи сце до 30 го ди на 
ста ро сти, др жа вља не Ре пу бли ке 
Ср би је, а По зо ри ште мла дих „Ни
ко лај Би нев“ за др жа вља не Ре пу
бли ке Бу гар ске. Оба те а тра ће у 
усло ви ма Кон кур са пре по ру чи ти 
пи сци ма да се у сво јим ко ма ди ма 
ба ве про бле ми ма мла дих у сво јој 
зе мљи, да број ли ко ва не пре ла зи 
шест, а да се во ди ра чу на о то ме 
да те а три ко ји су рас пи са ли Кон
кур се и ко ји ће би ти про ду цен ти 
пред ста ва, има ју же љу да то ком 
ра да на пред ста ви ан га жу ју што 
ве ћи број мла дих глу ма ца. Те а три
парт не ри се оба ве зу ју да фор ми
ра ју ква ли те тан струч ни жи ри, ко

ји ће ра до ве при спе ле на Кон курс 
до 15. сеп тем бра 2012. ва ло ри зо
ва ти и сво ју од лу ку о по бед ни ку 
Кон кур са до не ти до 15. ок то бра 
ове го ди не. Оба те а тра ће у се зо
ни 2012/13. на ре пер то а ре Сце не 
„Ра ша Пла о вић“, од но сно Ка мер
не сце не, реципрочно по ста ви

ти тек сто ве по бед ни ка Кон кур са. 
Аутор ска пра ва и пре во де обез бе
ђу ју те а трипарт не ри ко ји се оба
ве зу ју да до 15. но вем бра од ре де 
ре ди те ље и дру ге ауто ре пред
ста ва, ко ји би тре ба ло да не бу ду 
ста ри ји од 30 го ди на и, по мо гућ
но сти, из раз ли чи тих зе ма ља ре

ги о на, те да рас пи шу ауди ци ју за 
глум це и на пра ве по де лу. У пла ну 
је да се до 1. де цем бра ор га ни зу ју 
сед мо днев не умет нич ке ра ди о ни
це и од штам па ју дра ме, а пре ми
је ре обе пред ста ве тре ба да бу ду 
у мар ту 2013, на кон че га би би
ла ор га ни зо ва на уза јам на го сто
ва ња.

„Овај про је кат има ре ал но 
уте ме ље ње не са мо у умет нич
ком, не го и у еко ном ском сми слу. 
Иш че ку је мо, са не стр пље њем, да 
до би је мо што бо ље тек сто ве, уве
ре ни да ће те ме ко ји ма ће се мла
ди пи сци ба ви ти у обе зе мље под
јед на ко за ни ма ти на шу пу бли ку 
и у Со фи ји и у Бе о гра ду“, ка зао 
је Ђу ро вић и до дао да овај на чин 
са рад ње пред ста вља зна ча јан мо
дел у по гле ду умет нич ких и по зо
ри шних ин те гра ци ја. Ко ор ди на
то ри про јек та „Мла да бал кан ска 
дра ма“ су по зо ри шни ре ди тељ 
Пе тар Ка у ков и дра ма тург Жељ
ко Ху бач.

Ми ко јан Без бра ди ца

Шанса за младе уметнике
НАЦИОНАЛНИ ТЕАТАР И ПО ЗО РИ ШТЕ МЛА ДИХ „НИ КО ЛАЈ БИ НЕВ“ ИЗ СО ФИ ЈЕ

На по чет ку XX ве
ка, нај пре Ну шић, 
а по том и Грол, за
по чи њу са рад њу  
са по зо ри шти ма из 

За гре ба, Со фи је, Но вог Са да, Љу
бља не и Осје ка. У је ку напете ат
мос фе ре на Бал ка ну, Грол апри ла 
1912. од ла зи у Со фи ју ра ди пот пи
си ва ња спо ра зу ма о уза јам ном го
сто ва њу два на ци о нал на те а тра са 
та мо шњим ми ни стром про све те, 
Боп че вим. 

На ша Дра ма 6. ма ја по ла зи у 
Со фи ју, где борави пет да на. „По
ли ти ка“ 9 ма ја об ја вљу је: „И си
ноћ на и прек си ноћ на пред ста ва 
(‘Ђи до’ и ‘Al lons an fants!’) На род
ног по зо ри шта би ле су од лич но 
по се ће не. Сва су ме ста би ла рас
про да та. Пред ста ви ко ма да ‘Љу
бав бди’, ко ји је да ван си ноћ, при
су ство вао је краљ Фер ди нанд. 
Да нас ће чла но ви На род ног по зо
ри шта, са управ ни ком г. Гро лом, 
би ти при мље ни код ми ни стра 
про све те, г. Боп че ва. По сле под
не ће ићи у срп ско по слан ство на 
чај. Уве че по сле пред ста ве, со фиј
ско На род но по зо ри ште при ре ђу је 
им бан кет.“ По сле „Ко шта не“, ко
ја је игра на са јед но чин ком „Адем
берг“, бе о град ска тру па је због ве
ли ког успе ха код пу бли ке по зва на 
да свој бо ра вак про ду жи, али „због 

за мо ре но сти“ ни је мо гла да по зив 
при хва ти.

До уз врат ног го сто ва ња ни је 
до шло, ве ро ват но због по ли тич
ких при ли ка. Ипак, Го ди шњак На
род ног по зо ри шта за 1912/13. бе
ле жи: „18. ав гу ста 1912. Упра ва 
На род ног по зо ри шта у Бе о гра ду 
ша ље пред став ку За гре бач ком и 
Со фиј ском по зо
ри шту с пред ло
зи ма за спо ра зу
ман рад у ве ћем 
сти лу“, ко јом се 
пред ви ђа ши ре
ње спо ра зу ма на 
сва ве ћа „ју го
сло вен ска“ по
зо ри шта. Ме ђу 
де сет мо гу ћих 
ви до ва са рад ње 
ко ју Грол пред
ла же, би ли су и 
ускла ђи ва ње за
ко на, пра вил ни ка 
али и ре пер то а ра 
и усло ва го сто ва
ња стра них умет
ни ка, ис по ма га
ње на по љу ре гу ли са ња аутор ских 
пра ва и си сте ма шко ло ва ња, кон
крет на раз ме на пред ста ва, умет
ни ка и тех нич ких сред ста ва, кра
јем се зо не ор га ни зо ва ње смо тре 
нај бо љих пред ста ва, уз „пра те ћу 

зна чај ну из ло жбу“, осни ва ње за
јед нич ког по зо ри шног ли ста, те 
об је ди ње на по руџ би на пре во да и 
за јед нич ки кон кур си за ори ги нал
ну дра му.

Оства ре ње ове пле ме ни те за
ми сли осу је ти ли су Бал кан ски, 
по том и Пр ви свет ски рат, али од 
иде је се ни је од у ста ло: по сле два 

кон гре са сло вен ских по зо ри шта 
из ‘20их го ди на, на кра ју се зо
не 1935/36. у Бе о град до ла зи зве
зда со фиј ске опе рет ске сце не, Ми
ми Бал кан ска, ко ја 3. ма ја и 2. ју на 
са ве ли ким успе хом игра на слов ну 

уло гу у „Ко шта ни“ (две го ди не ка
сни је, Ко о пе ра тив ни те а тар из Со
фи је са Ми ми Бал кан ском го сту
је у На род ном по зо ри шту). Убр зо 
по том, драм ски ан сам бли две на
ци о нал не ку ће су од 26. до 29. ју
на успе шно раз ме ни ли го сто ва ња. 
На ша пу бли ка је ви де ла „Хај ду ке“ 
Ива на Ва зо ва, „Све кр ву“ Ан то

на Стра ши ми ро ва, „Бор
ја ну“ Јор да на Јов ко ва и 
„Чвор“ До бри Не ми ро ва, 
док су Бе о гра ђа ни у бу
гар ској пре сто ни ци од и
гра ли „Осло бо ђе ње Ко
сте Шљу ке“, „Го спо ђу 
ми ни стар ку“, „Пре ко мр
твих“ и „Кир Ја њу“. Го
ди шњак бе ле жи ути ске 
са овог го сто ва ња: „Вођ
ство на род ног те а тра у 
Со фи ји, глум ци, пу бли
ка, и струч на кри ти ка 
оду ше вље но су до че ка ли 
на ше умет ни ке, по кло
ни ли мно го по ве ре ња и 
по ка за ли пу но раз у ме ва
ња ка ко пре ма умет нич
кој вред но сти по ста вље

не драм ске ли те ра ту ре та ко исто и 
пре ма умет нич кој ин тер пре та ци ји 
глу ма ца“. Не ма ње оду ше вље ња и 
ме диј ске па жње иза зва ли су и го
сти у на шем глав ном гра ду. По ред 
ви ше днев них на ја ва го сто ва ња, 

сва ко днев них из ве шта ја о то ку бо
рав ка и про то ко лар ним ак тив но
сти ма оба ан сам бла, те кри ти ка 
бу гар ских пред ста ва, бе о град ска 
штам па да је и ду гач ке тек сто ве 
управ ни ка со фиј ског те а тра о „бу
гар ској дра ми и глу ми“, као и Гро
ло во се ћа ње на ра ни је по ку ша је 
ус по ста вља ња са рад ње ова два те
а тра.

Но ви ја исто ри ја бе ле жи још 
не ко ли ко од ла за ка на ше Дра ме у 
Со фи ју: 1967. у По зо ри шту „Иван 
Ва зов“ су игра не „Је ле на Ћет ко
вић“, „Ду ги жи вот кра ља Освал
да“, „То мас Мор“ и  „Ана Ка ре њи
на“, 1982. је игран наш „Вол по не“ 
(по ме ни мо и уче шће „Вишњика“ 
и „Уобра же ног бо ле сни ка“ на Ме
ђу на род ном фе сти ва лу „Те а тар на 
рас кр шћу“ 2003. и 2004. у Плов ди
ву – са чи јим Драм ским те а тром је 
у то вре ме био пот пи сан и Про то
кол о са рад њи). Наш Ба лет се со
фиј ској пу бли ци пред ста вио 1938. 
(„Жар пти ца“, „Чо век и суд би на“ и 
„Ђа во на се лу“), а раз ме на умет
ни ка,  на ро чи то опер ских и ба лет
ских, од у век се од ви ја ла на обо
стра но за до вољ ство. Ипак, то ком 
сто го ди на на сто ја ња, до оства ре
ња за ми сли о мно го ди мен зи о нал
ној, ор га ни зо ва ној, кон ти ну и ра ној 
са рад њи – ни је до шло.

Је ли ца Сте ва но вић

Од Нушића и Грола до данас
ИСТО РИ ЈА СА РАД ЊЕ НА РОД НОГ ПО ЗО РИ ШТА И СОФИЈСКИХ ТЕ А ТА РА
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IN ME MO RI AM

Не над Не ца Ра дој ко вић (1947–2012)

У не де љу, 26. фе бру а ра, са 
не ве ри цом и бо лом је при

мље на ту жна вест о из не над ној 
смр ти Не на да Не це Ра дој ко ви ћа, 
со ли сте и ду го го ди шњег чла на 
ан сам бла Ба ле та На род ног по
зо ри шта и ур ба не ле ген де Бе о
гра да, гра да у ко јем је ро ђен 17. 
ја ну а ра 1947. и где је за вр шио 
основ ну и сред њу ба лет ску шко
лу, да би се 1965. за по слио у На
род ном по зо ри шту. Био је вре дан 
и до бар играч, по у здан парт нер, 
ди ван чо век, пра ви ко ле га и од

ли чан друг, увек спре ман да по мог не сви ма ка да је би ло нај
по треб ни је, све тла тач ка на ших цр них да на и при ја тељ ска ру
ка у на шим про бле ми ма. Не ца је сло вио за чо ве ка ко ји је во лео 
жи вот и тру дио се да свет учи ни бо љим за дру ге и се бе. За у век 
ће оста ти у ср ци ма сво је по ро ди це, при ја те ља и ко ле га, као ре
дов ни под сет ник ка ко тре ба це ни ти и ле по ис ко ри сти ти жи вот 
ко ји нам је дат, чу ва ти бли жње и не бри ну ти о не ва жним ства
ри ма, већ за при о ри те те поставити љу бав, при ја тељ ство, по
што ва ње, пра вич ност, че сти тост и умет ност жи во та – све оно 
што је кра си ло на шег Не цу. 

Со ња Ла па та нов, 
пред сед ни ца УБУСа

IN ME MO RI AM

Ду шан М. Јо ва но вић (1916–2012)

Мој отац, Ду шан М. 
Јо ва но вић, ро дио 

се у Бе о гра ду 17. апри ла 
1916. го ди не, под аустро
у гар ском оку па ци јом, као 
по след ње, пе то де те мог 
де де Миљ ка М. Јо ва но
ви ћа, ко ји је по ги нуо у 
ра ту и ко га ни ка да ни је 
упо знао. Од ма ле на је по
ка зи вао та ле нат и ин те ре
со ва ње за му зи ку. Фа сци
ни ран пре све га хор ским 
пе ва њем, још као де те је 
при су ство вао сва ке не де
ље ли тур ги ји у Са бор ној 
цр кви, а ка ко ње го ва са
мо хра на мај ка ни је мо гла да му изи ђе у су срет и шко лу је га у 
„ци вил ним“ усло ви ма, са 14 го ди на се упи сао у Вој ному зич
ку шко лу у Вр шцу, ко ју је за вр шио 1934. и био пре ко ман до
ван у Бе о град на слу жбу – у Сим фо ниј ски ор ке стар Кра ље ве 
Гар де, а од 1935. по чео је да хо но рар но ис по ма же и у ор ке
стру Опе ре. Прак тич но не ма до ма ћег као ни стра ног го сту ју
ћег ди ри ген та, под чи јом па ли цом ни је на сту пао све до по чет ка 
Дру гог свет ског ра та, а оку па ци ју је пре жи вља вао за хва љу ју
ћи сви ра њу у гру пи бив ших вој них му зи ча ра ко је је оку пио ка
пел ник Фра ња Се дла чек. По осло бо ђе њу се за по слио на ме сту 
уда раљ ка ша при Ор ке стру Опе ре, где 1948. по ста је пр ви тим
па ни ста, а 1966. пре ла зи у Бе о град ску фил хар мо ни ју, где ра ди 
до пен зи о ни са ња, 1978. Кра јем 50тих и по чет ком 60тих го ди
на про шлог ве ка, пре да вао је уда раљ ке као упо ред ни пред мет 
сту ден ти ма ди ри го ва ња и ком по зи ци је на бе о град ској Му зич
кој ака де ми ји. Осни вач је и пре да вач пр вог од се ка за уда раљ
ке у Ср би ји, при бе о гра дској Сред њој му зич кој шко ли „Стан
ко вић“. Био је ре дов ни са рад ник Сим фо ниј ског ор ке стра РТС 
и По зо ри шта на Те ра зи ја ма, као и Ор ке стра Опе ре СНП у Но
вом Са ду. Та та је увек го во рио: „Да се опет ро дим, на но во бих 
се ‘ухва тио’ за му зи ку!“ Ко ле ге и ди ри ген ти су га из у зет но це
ни ли, пре све га због ква ли тет ног, ви со ко про фе си о нал ног и од
го вор ног оба вља ња по сла, као и због ко ле ги јал ног оп хо ђе ња и 
го спод ског по на ша ња пре ма сви ма ко ји су са њим има ли при
ли ке да ра де и са ра ђу ју. 

Ми ша Д. Јо ва но вић

Чу ве ни ко мад Љу бо
ми ра Си мо ви ћа „Ха
са на ги ни ца“, у ре жи
ји Ја го ша Мар ко ви ћа, 
на ре пер то а ру је од 

30. де цем бра 2001. Уочи пре ми је ре 
ре ди тељ је сво је опре де ље ње да на 
но ву, ка мер ну сце ну На род ног по
зо ри шта по ста ви баш ово де ло, об
ја шња вао: „На ма је по след њих го ди
на све би ло по ли ти ка (...) по сто је и 
љу ди, бра ко ви, од но си, же не, ду ша, 
пат ња, ко лев ка, мај ка (...) Осе ћам по
тре бу да у ти ши ни те ма ле сце не на 
Пе том спра ту На род ног по зо ри шта 
по ку шам да из ду ше на пра вим ко

рак ка пред ста ви по сле 
ко је на ви ја мо за 

љу бав!“ И ус

пео је у 
то ме. Јер, из ме ђу 
оста лог, кри ти ка ка же: 
„Љу бав осло бо ђе на би
ло ка квих њој не при па
да ју ћих на сла га као геј
зир је из би ја ла“.

Ре ди тељ Мар ко вић, 
ко ји  је на чи нио и из бор 
му зи ке за ову по став ку, у 
кре и ра њу пред ста ве је имао дра го це
не са рад ни ке: дра ма тур га Ива ну Ди
мић, др Љи ља ну Мр кић По по вић ко
ја је глум ци ма по мо гла да са вла да ју 
зах тев ни Си мо ви ћев стих, сце но гра
фа Бо ри са Мак си мо ви ћа и ко сти мо
гра фа Бо ја ну Ни ки то вић. На пре ми
је ри су уло ге ту ма чи ли: Ма рин ко 
Маџ гаљ (Ха са на га), Ва ња Еј дус 
(Ха са на ги ни ца), Рад ми ла Жив ко
вић (Мај ка Ха са на ги на), Алек сан
дар Срећ ко вић (Бег Пин то ро вић), 
Ксе ни ја Јо ва но вић (Мај ка Пин то ро
ви ћа), Дар ко То мо вић (Ефен ди ја Ју
суф), Бра ни слав Ци га Је ри нић (Ах
мед), Не над Стој ме но вић (Аскер 
Су љо), Игор Ђор ђе вић (Аскер Ху
со), и Сте фан Ка пи чић (Му са).

О од лич ном при је му у јав но сти 
го во ре на сло ви: „Ко мад с тај ном“, 
„По е зи ја про сто ра“, „Рас ко шне бо је 
по зо ри шта“, „Пред ста ва као ве ли ки 
до га ђај“, „По зо ри шни до га ђај се зо не 
у Бе о гра ду“... А кри ти ка ана ли зи ра: 

„Дра му Љу бо ми ра Си мо ви ћа, јед но 
од нај леп ших драм ских де ла до ма ће 
књи жев но сти, Ја гош Мар ко вић је ре
а ли зо вао као – мо ли тву“;  по том: „А 
кад он ре жи ра, бу ди те си гур ни да ће, 
уз све срд ну по моћ глу ма ца, уз бур ка
ти ва ше емо ци је. Он, јед но став но, 
не мо же дру га чи је“; и и још: „реч је 
о пред ста ви чвр стој, сна жној, на зе
мљи сто је ћој, оства ре њу ко је је иза
зва ло ути сак у гле да о цу да се пред 
њим од и гра ва не ка од нај бо љих дра
ма ста рог грч ког по зо ри шта, и то на 
не ка квим не ви дљи вим ко тур на ма“. 
Је дан кри ти чар за кљу чу је ка ко ова 
Мар ко ви ће ва по став ка „спа да у нај
у пе ча тљи ви је по твр де да је Си мо
вић не дво сми сле но нај ве ћи драм
ски пе сник у срп ској дра ма тур ги ји“, 

дру ги до да је „ово је нео спор
но успех за 

На род но по зо ри
ште“, а тре ћи прог но зи ра „чи
ни се да ће са да шња пред ста
ва На род ног по зо ри шта би ти 
ве чи та!“

Уз на по ме ну да је „глу
мач ки ан самбл имао пред со
бом не ве ро ват но те жак за да так, ка
ко са чу ва ти од па да у ре ал ност ову 
уз ви ше ну при чу о људ ској ба нал
но сти“, је дан ре цен зент оце њу је: 
„У том на сто ја њу на ро чи тог успе
ха има ла је Ва ња Еј дус, у на слов ној 
уло зи, ко ја је сво јом спо соб но шћу 
ре а ли за ци је ско ко ва у ира ци о нал
ност до дат но осен чи ла основ ну бо
ју ове дра ме“, док дру ги до да је „Ха
са на ги ни ца Ва ње Еј дус из у зет но је 
глу мач ко оства ре ње“, а тре ћи ка же 
„Фа сци нант на Ха са на ги ни ца, та ко 
не спо ји ва с мла до шћу глу ми це“. 

Из у зет на кре а ци ја зах тев не на
слов не ро ле до не ла је Ва њи Еј дус 
Сте ри ји ну на гра ду (2003), а на Сед
мим глу мач ким све ча но сти ма „Ми
ли во је Жи ва но вић“ На гра да жи ри ја 

пу бли ке је до де ље на Ксе ни ји Јо ва
но вић, док је струч ни жи ри На гра
ду за нај бо љег глум ца ве че ри до де
лио Алек сан дру Срећ ко ви ћу.

У то ку про те кле де це ни је у по
де ли је би ло ви ше из ме на: на шег 
Ци гу Је ри ни ћа је у уло зи Ах ме да за
ме нио Ср бо љуб Ми лин, уло гу Ха са
на ге је пре у зео Не над Стој ме но вић, 
док је ње гов ра ни ји лик, Су ља, ту
ма чио јед но вре ме Не над Ра до ва но

вић а по том пре у зео Иван Ива нов. 
Бе га Пин то ро ви ћа је  и грао и Ми
ха и ло Ла ђе вац, уло гу Аске ра Ху са 
је пре у зео Бо јан Кри во ка пић, док је 
Му су играо и Игор Да мја но вић, да 
би по след њих го ди на тај лик ту ма
чио Сте фан Бу зу ро вић. Од по чет
ка се зо не 2004/05, пред ста ва се се
ли на Сце ну „Ра шу Пла о вић“, али 
ова про ме на ам би јен та очи глед но 
ни је ути ца ла на њен, ка ко сад по у
зда но мо же мо твр ди ти, из у зет но дуг 
и пло дан сцен ски век: у про те клих 
де сет го ди на, на ма тич ним сце на ма 
али и на го сто ва њи ма у зе мљи и у 
Охри ду и Под го ри ци, ви де ло ју је 
ви ше од 15000 гле да ла ца.

Је ли ца Сте ва но вић

У сре ду, 28. мар та, по ста вље
на је Спо менпло ча Не

вен ки Ур ба но вој на згра ду на 
Ан дри ће вом вен цу 8, у ко јој је 
жи ве ла ова по зо ри шна ди ва и 
не ка да шња пр ва ки ња На ци о
нал ног те а тра. Пло чу је от крио 
управ ник Бо жи дар Ђу ро вић, 
под се ћа ју ћи да је Ур ба но ва у 
књи зи, ко ју је об ја ви ло На род но 
по зо ри ште, че сто ис ти ца ла сво
ју не за ви сност, у ко јој је на ла зи

ла осе ћај сло бо де, вома 
ва жан за сва ког умет ни
ка. Се ћа ња на ову ве ли ку 
драм ску умет ни цу ожи
ве ли су и њен су пруг – 
ака дем ски сли кар Ди ми
три је Ди шко Ма рић ко ји 
је и аутор спо менпло че, 
и те а тро лог Јо ван Ћи ри
лов. 

M. B.

СПОМЕН-ПЛОЧА НЕВЕНКИ УРБАНОВОЈ 
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С ЛОЈЕВИТА ЛИЧНОС Т МИЛАНА ГРОЛА (6) / ПИШЕ ЗОРАН Т. ЈОВАНОВИЋ 

Париски дани
ФЕЉТОН

ЛИЧНОС ТИ БЕОГРАДСКОГ БА ЛЕТА (24) / ПИШЕ МИЛИЦА ЗАЈЦЕВ 

Магдалена Маца Јанева – игра 
јо ј  је  била у  крви

ФЕЉТОН

У Ар хи ву Ср би је је 
са чу ван до ку мент 
из ко јег са зна је мо 
да је Ми лан Грол, 
проф. при прав ник, 

15. ма ја 1900. при мио од Рек то ра 
Ве ли ке шко ле уве ре ње о про гра му 
по ло же них ис пи та Јо ва на Скер ли
ћа, који је из Ло за не 1900. тра жио 
ову по твр ду да би му при зна ли 
„ли санс“, ка ко би мо гао по ла га
ти док то рат. Он је до био дру гу го
ди ну од су ства и од бра нио док то
рат, а Грол бе ле жи: „И ја ко ји сам 
био се кре тар, по моћ ник дра ма тур
га у На род ном по зо ри шту, до би
јам јед но го ди шње од су ство, с при
прав нич ком пла том од 80 ди на ра и 
хо но ра ром у По зо ри шту од 60 ди
на ра. Иза од би та ка и про ме не он да 
ни ско па лог ди на ра, то је у Па ри зу 
би ло око 120 фра на ка. Скер ли ће
во ме сеч но при ма ње би ло је ис под 
то га.  За то ка да је тре ба ло по ћи на 
стра ну, ми сли ло се на све мо гу ће 
из во ре из ко јих би се олак шао пут
ни тро шак. Ка да је Дра го мир Јан
ко вић у два уза стоп на по зо ри шна 
го ди шња ка обе ћа вао из не ти на 
по зор ни цу Ре ња ро вог ‘Коц ка ра’, 
Скер лић и ја узме мо да га на бр

зу ру ку пре ве де мо, по ла он – по
ла ја... Наш пре вод, она ко с но гу и 
у нер во зи при пре ма ња за пут, мо
же се ми сли ти ка кав је мо гао би ти. 
Ве ћа је на ша бри га би ла ка ко ће мо 
на пла ти ти хо но рар од 100 ди на ра, 
у по зо ри шној бла
гај ни ко ја ни кад ни
је би ла бр за у пла ћа
њу“ („Из пред рат не 
Ср би је“). 

У Па риз на јед
но го ди шње струч но 
уса вр ша ва ње Грол и 
Скер ли ћ су кре нули 
ав гу ста 1900. Про ве
ли су пр во два ме се
ца у Ло за ни, а по том 
оти шли у Па риз, где 
је Грол про у ча вао 
фран цу ско по зо ри
ште и књи жев ност, 
и по вре ме но слао 
на пи се у књи жев не 
ли сто ве и но во по кре ну ти „Срп ски 
књи жев ни гла сник“, о че му нам 
оста вља све до чан ство у по ме ну тој 
књи зи: „Пр ве ути ске о Па ри зу из
ме ња ли смо у јед ном пр ља вом ки
шном да ну, са ‘им пе ри ја ла’ трам
ва ја ко ји нас је во зио од Ли он ске 

ста ни це бу ле ва ром Мон пар нас. 
Ни су би ли сјај ни. Још увек је тра
ја ла гу жва свет ске из ло жбе. Два 
пр ва ме се ца про ве ли смо у ули ци 
Ста ре ко ме ди је, пре ма ре сто ра ну 
‘Про ко пу’ у ко ме смо ру ча ва ли... 

Од ла зе ћи на из ма ку по зо ри шне 
се зо не ра ди од мо ра и уште де у Ло
за ну, ја сти жем на Скер ли ће ву од
бра ну те зе... Као нај жи вља успо
ме на из тих шест ме се ца за јед но 
про ве де них у Па ри зу (1900–1901) 
оста ће ми при су ство бур ној про

ти ву реч ној кон фе рен ци ји у јед ном 
огром ном ма ње жу“. Грол да ље 
сли ка сво је па ри ске да не: „Књи
жев ност, по зо ри ште и по ли ти ка 
– јед не од нај буч ни јих епо ха иза 
Драј фу со ве афе ре, би ли су пред

мет сва ки да њих жи вих 
ди ску си ја срп ских сту де
на та у квар ту ла тин ском, 
на ка фи по руч ку у ‘Су
фле’у, или на пи ву код 
Бал за ра – пр вих да на иза 
при мље них сти пен ди ја 
или по шиљ ки из Бе о гра
да... И све – од дру го ва у 
школ ској клу пи, кел не ра 
у ка фа ни, до ста ре про да
ва чи це но ви на у ки о ску – 
за по де ва ло је с ва ма раз
го вор о по след њем бро ју 
Кле ман со вље вог ‘Бло ка’, 
о пре ми је ри Ро ста но вог 
ко ма да, Фа ге о вој по зо ри
шној кри ти ци, или нај но

ви јем ро ма ну Ана то ла Фран са... У 
тој ат мос фе ри из ра ђи ва на су ми
шље ња и из ра ђи ва не су лич но
сти“.

Ре ше њем ми ни стра про све те 
од 19. апри ла 1901, Гро лу је одо
бре но про ду же ње од су ства од ду

жно сти за још јед ну го ди ну. Све 
до 1. ав гу ста 1902. по ред пла те 
ће ужи ва ти и др жав ну по моћ од 
40 ди на ра ме сеч но. За то вре ме, 
по на руџ би Ри сте Ода ви ћа за На
род но по зо ри ште пре во ди ‘Дра га
ну’, ко мад Ев же на Бри јеа. Де ло је 
1902. го ди не има ло пр во из во ђе ње 
у Па ри зу, а сво ју бе о град ску пре
ми је ру има ће већ 12. апри ла 1903. 
го ди не. Грол се у свом по зо ри шту 
крио иза псе у до ни ма, па на пла ка
ту сто ји да је пре вео Н. За гор чић, 
а нај ве ћи број од де се так по то њих 
пре во да фран цу ских ко ма да је – 
без име на пре во ди о ца. 

У Па ри зу Грол ре дов но по се
ћу је по зо ри шта, бе ле жи ути ске 
о ко ма ди ма, пред ста ва ма и глум
ци ма, за ми шља ју ћи ко би од бе о
град ских глу ма ца и глу ми ца мо
гао не ку од ре ђе ну уло гу од и гра ти 
и цр та ју ћи сце ну, ко ма де на ме
шта ја и по је ди не пред ме те круп
не ре кви зи те. Од но вем бра 1900.  
до мар та 1902. он све то упи су је у 
три не ве ли ке све ске. При по врат
ку из Па ри за бо ра вио је фе бру а ра 
и мар та у Бри се лу и апри ла 1902. 
у Бер ли ну.

(на ста ви ће се)

Маг да ле на Ја не
ва (1934), ко ју 
сви зо ву Ма ца, 
при па да оној 
сјај ној ге не ра

ци ји де вој чи ца из Ско пља, мла дих 
ба ле ри на ко је су ди ри гент Ло вро 
Ма та чић и ба лет мај стор Ана ли
за Асман ода бра ли да са њи ма от
поч ну, да нас већ ви ше де це ниј ски 
успе шан умет нич ки раз вој ба лет
ског ан сам бла Ма ке дон ског на
род ног те а тра. Ја не ва је уз пр ве 
уло ге на сце ни не ка да шњег ба рок
ног те а тра на оба ли Вар да ра, об
ли ко ва ла сво ју играч ку тех ни ку у 
скоп ској Ба лет ској шко ли код по
зна те ба ле ри не и пе да го га Ни
не Кир са но ве. Шко лу је за вр ши
ла упо ре до са пр вим ба лет ским 
на сту пи ма у „Фа у сту“, „Фран че
ски да Ри ми ни“, „Ор фе ју“... Би
ла је пр ва ма ке дон ска Сва нил да у 
„Ко пе ли ји“, за тим Је ла у „Ђа во лу 
на се лу“, Ауро ра у „Успа ва ној ле
по ти ци“, а по сле јед не од глав них 
пар ти ја у „Игри са то ва“ Пон ки е
ли ја, ко ре о граф Ди ми три је Пар
лић и ди рек тор бе о град ске Опе ре 
и Ба ле та Оскар Да нон су Ја не ву, 
1956. го ди не, по зва ли да за јед но 

са су пру гом Че дом Дра ги че ви ћем, 
шко ло ва ним у Бе о гра ду, до ђе у ба
лет ски ан самбл На род ног по зо ри
шта и по ста не со лист ки ња.

По ред ни за со ли стич ких пар
ти ја у ко ји ма се по себ но ис ти ца ла 
ње на тех нич ки вир ту о зна игра, за 
чи сто ћу, пре ци зност и по лет у се
љач ком ду е ту из пр вог чи на Ада
мо ве „Жи зе ле“, Ма ца је на Пр вом 
ју го сло вен ском ба лет ском фе сти
ва лу у Љу бља ни до би ла Злат ну 
ме да љу за епи зод ну уло гу. А сво
ју пр ву глав ну уло гу на бе о град
ској сце ни, у „Жар пти ци“ у по
став ци Ве ре Ко стић, оства ри ла је 
1960. го ди не и до би ла по хва ле и 
пу бли ке и кри ти ке. У нај леп шој 
успо ме ни јој је оста ла и уло га у 
„Вал пур ги ној но ћи“ (ко ре о гра фи
ја Ми ре Са њи не), ко ју је игра ла у 
сво јој 20. го ди ни, а са ко јом је, ка
ко је са ма из ја ви ла – „об и шла цео 
свет“. Усле ди ла је Звон чи ца у „Пе
тру Па ну“, па Би сер ка у „Охрид
ској ле ген ди“...

Са бе о град ским Ба ле том Ја не
ва је го сто ва ла ве о ма мно го у ино
стран ству, а са Ду ша ном Тр ни ни
ћем је игра ла че ти ри пред ста ве 
„Дон Ки хо та“ у Ослу. Са по но сом 

пам ти да је пре по чет ка сва ке 
од тих пред ста ва сви ра на на
ша на ци о нал на хим на. За тим 
су усле ди ла со ли стич ка го сто
ва ња у Швај цар ској, Не мач кој, 
па у Ми ла ну, Па лер му, на Си
ра ку зи и у Мо ди ки. Упо зна ва
ње са Ита ли јом је би ло за Ма цу 
суд бин ско, јер је за во ле ла ову 
зе мљу и по сле играч ке ка ри је
ре, ду ге 26 го ди на (три го ди
не ду же због гре шке 
ад ми ни стра ци је) 
на ста ви ла 
је да ра ди 
као ба лет ски пе да гог у Ра гу зи и 
Вик то ри ји.

У се ћа њи ма са вре ме ни ка, 
Ма ца Ја не ва је оста ла вир ту
о зна ба ле ри на, ко ја је све бо
гат ство сло же не, вр хун ске, 
кла сич не ба лет ске игре бес
пре кор но са вла да ла. Ни шта јој 
ни је би ло те шко да из ве жба 
у ба лет ској са ли, ни ка да ни је 
оду ста ја ла, да би за тим на сце ни 
по ка за ла бр зи ну и мно го број ност 
ра зно вр сних окре та, ско ко ва „на 
пал ци ма“, си гур ност у ва зду шним 
по др шка ма, те да би шар мом и 
љуп ко шћу осво ји ла гле да о це, јер 

„игра јој је би ла у кр ви“ ка да је у 
де тињ ству тек про хо да ла.

По себ на и из у зет но ва жна уло
га Ма це Ја не ве у раз во ју бе о град
ског Ба ле та је и та што је за јед
но са су пру гом Че дом од не го ва ла 

две вр сне бе о град ске ба
ле ри не, пр ва ки ње Ду шку 
и Ми лу Дра ги че вић. У по
чет ку ни је, ка ко са ма ка же, 
же ле ла да њих две иду сто
па ма ро ди те ља. Но, ка да се 
уве ри ла да су обе та лен то
ва не и пред о дре ђе не да се 

ба ве умет нич ком 
игром, Ма ца Ја

не ва, као ве о ма по
жр тво ва на мај ка, учи ни

ла је све да их по др жи. То 
ни је би ло ла ко, али је вре
де ло. На ње но ве ли ко за до
вољ ство, „оне ни су осред
ње“ и док се Ду шка да нас 
озбиљ но ба ви ре пе ти тор
ством и ба лет ском пе да
го ги јом, Ми ла про сла вља 
20го ди шњи цу успе шног 
умет нич ког ра да у ко јем је 
оства ри ла, као сво је вре ме
но и ње на ста ри ја се стра, 
мно го зна чај них и ра зно вр

сних уло га. Та ко, уз мно го стру ко 
ан га жо ва ње, у жи во ту бе о град ског 
Ба ле та, Маг да ле на Ма ца Ја не ва и 
да ље ис пу ња ва сво је сно ве из ра
ног де тињ ства.

(на ста ви ће се)
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СЦЕНА „РАША ПЛАОВИЋ”

20.3020.30

драма
Хенрика 
Ибзена 25

ХЕДА ГАБЛЕР

среда

09

хуманитарни концерт 
Филхармоније 
младих „Борислав 
Пашћан”  

драма 
Тонија 
Кушнера0803

четвртак 20.30

КОВАЧИ 

комедија 
Милоша
Николића 08

20.30

драма
Албера 
Камија 01

НЕСПОРАЗУМ

недеља 20.30

драма 
Ерика Е. 
Шмита 02

ЗАГОНЕТНЕ 
ВАРИЈАЦИЈЕ

понедељак 19.00

у класи 
Љубице 
Живковић 03

ОПЕРСКИ
ДИПЛОМСКИ 
КОНЦЕРТ ВЕРЕ 
ВУЈАСИНОВИЋ

уторак 20.30

драма
Тенесија
Вилијамса 05

СТАКЛЕНА 
МЕНАЖЕРИЈА

четвртак 20.30

драма
Лукаса
Барфуса 06

СЕКУСАЛНЕ 
НЕУРОЗЕ НАШИХ 
РОДИТЕЉА

петак 20.30

драма
Роналда
Харвуда 07

ДРЖАВНИ 
СЛУЖБЕНИЦИ

субота 20.30

драма
Ерика Е. 
Шмита 08

МАЛИ БРАЧНИ 
ЗЛОЧИНИ

недеља

20.3020.30

драма 
Ерика Е. 
Шмита 20

МАЛИ БРАЧНИ 
ЗЛОЧИНИ

петак 20.30

драма
Тенесија
Вилијамса 21

СТАКЛЕНА 
МЕНАЖЕРИЈА

субота 20.30

комедија
Ива
Брешана 22

ПРЕДСТАВА 
ХАМЛЕТА У СЕЛУ 
МРДУША ДОЊА

недеља 20.30

драма
Албера 
Камија 23

НЕСПОРАЗУМ

понедељак 20.30

драма
Хенрика 
Ибзена 24

ХЕДА ГАБЛЕР

уторак20.30

драма
Сергеја
Коковкина 19

МИСИС 
ТОЛСТОЈ

четвртак

        20.30

комедија
Милоша
Николића 04

КОВАЧИ

петак20.30

драма
Ерика Е. 
Шмита 03

ЗАГОНЕТНЕ 
ВАРИЈАЦИЈЕ

четвртак20.30

драма
Албера 
Камија 30

НЕСПОРАЗУМ

понедељак20.30

комедија
Николаја В. 
Гогоља 29

ЖЕНИДБА

недеља20.30

комедија 
Оскара 
Вајлда 28

ВАЖНО ЈЕ 
ЗВАТИ СЕ 
ЕРНЕСТ

субота20.30

комедија 
Оскара 
Вајлда 27

ВАЖНО ЈЕ 
ЗВАТИ СЕ 
ЕРНЕСТ

петак20.30

драма
Бојане Мијовић, 
гостује Црногроско 
народно 
позориште 26

ЛАСИЦЕ

четвртак

20.30 субота 20.30

11

ВАЖНО ЈЕ ЗВАТИ 
СЕ ЕРНЕСТ

комедија
Оскара
Вајлда

20.30

комедија 
Оскара
Вајлда 11

ВАЖНО ЈЕ 
ЗВАТИ СЕ 
ЕРНЕСТ

среда20.30

Т. М. Ригонат, 
по роману Ф. М. 
Достојевског 09

ЗЛИ ДУСИ

понедељак 20.30

драма
Љубомира 
Симовића 10

ХАСАНАГИНИЦА 
/ 100-та представа

уторак 20.3020.30

драма
М. Константиновић, 
гостује Краљевачко 
позориште 12

ХИПЕРБОЛИЧНИ 
ПАРАБОЛОИД

четвртак 20.30

Т. М. Ригонат, 
по роману Ф. М. 
Достојевског 17

ЗЛИ ДУСИ

уторак 20.30

комедија
Владимира 
и Олега 
Пресњакова 18

ИГРАЈУЋИ 
ЖРТВУ

среда12.00

18

ДОДЕЛА 
ЗЛАТНЕ ЗНАЧКЕ

среда

19.30

драма
Синише
Ковачевића 08

ВЕЛИКА ДРАМА

недеља 19.30

балет 
Адолфа
Адама 09

ЖИЗЕЛА

понедељак 19.30

драма
Виде
Огњеновић 10

КАЊОШ 
МАЦЕДОНОВИЋ

уторак

12.00

26

ДАН НАУЧНОГ 
ИНСТИТУТА ЗА 
ВЕТЕРИНАРСТВО 
СРБИЈЕ

четвртак19.30

комедија Н. В. 
Гогоља, гостује
Црногорско народно 
позориште 25

РЕВИЗОР

среда

понедељак

БИЗАРНО

драма Жељка 
Хубача, гостује 
Босанско народно 
позориште 
из Зенице

19.30

0704

субота

МАДАМ 
БАТЕРФЛАЈ

19.00

опера
Ђакома
Пучинија 0504 05

19.30

комедија
Бранислава 
Нушића 01

ПОКОЈНИК

недеља 12.00

02

СЕЋАЊЕ 
НА ЖИВАНА 
САРАМАНДИЋА

понедељак 19.00

опера
Ђузепеа
Вердија 02

ДОН КАРЛОС

понедељак 19.30

балет на музику 
Ђузепеа
Вердија 03

ДАМА С 
КАМЕЛИЈАМА

уторак 20.00

у оквиру 
Београдског 
фестивала игре 04

ЛЕПО ЈЕ ЗАУВЕК 
БИЗАРНО

среда 19.30

балет 
Лудвига
Минкуса 05

ДОН КИХОТ

четвртак 19.30

драма 
Михаила 
Булгакова, 
гостује Шабачко 
позориште 06

ЂАВОЛИЈАДА

петак 19.00

опера
Жоржа
Бизеа 07

КАРМЕН / 
ПРЕМИЈЕРА III

субота

19.00

опера
Пјетра
Маскањија 11

КАВАЛЕРИЈА 
РУСТИКАНА

среда 12.00

12

ДОДЕЛА 
НАГРАДЕ 
„ЗЛАТНИ БЕОЧУГ”

четвртак 19.30

балет 
Адолфа
Адама 12

ЖИЗЕЛА

четвртак 20.00

18

ВАСКРШЊИ 
КОНЦЕРТ ОПЕРЕ 
НАРОДНОГ 
ПОЗОРИШТА

среда 19.30

балет на музику 
Горана 
Бреговића 19

КРАЉИЦА 
МАРГО

четвртак

19.30

комедија 
Бранислава 
Нушића 20

ГОСПОЂА 
МИНИСТАРКА

петак 19.30

балет на музику 
Војислава 
Вокија Костића 21

КО ТО ТАМО 
ПЕВА / 
откупљено

субота 19.30

комедија
Вилијама
Шекспира 22

ВЕСЕЛЕ ЖЕНЕ 
ВИНДЗОРСКЕ

недеља 19.30

драма
Педра 
Калдерона
де ла Барке 23

ЖИВОТ ЈЕ САН

понедељак 19.30

балет 
П. И. 
Чајковског 24

УСПАВАНА 
ЛЕПОТИЦА

уторак

29 01

петак

ПОКОЈНИК

19.30

комедија
Бранислава 
Нушића 26

19.00

опера
Сергеја
Прокофјева 05

ЗАЉУБЉЕН У 
ТРИ НАРАНЏЕ

субота19.30

комедија
Бранислава 
Нушића 04

ПОКОЈНИК

петак19.30

драма
Виде
Огњеновић 03

КАЊОШ 
МАЦЕДОНОВИЋ

четвртак19.30

Б. М. Михиз / 
Е. Савин, по 
роману Меше 
Селимовића 30

ДЕРВИШ И СМРТ

понедељак19.30

балет у 
кореографији 
Роналда Савковића, 
СВЕТСКИ 
ДАН ИГРЕ 29

АЛЕКСАНДАР

недеља19.00

опера
Ђузепеа
Вердија 28

АТИЛА

субота19.30

Горан Марковић, 
по роману 
Иљфа и 
Петрова 27

ЗЛАТНО ТЕЛЕ

петак19.30

балет 
П. И. 
Чајковског 26

УСПАВАНА 
ЛЕПОТИЦА

четвртак 12.00

29

ПРОЛЕЋНИ 
КОНЦЕРТ

недеља

Наташа Вељковић, 
клавир и 
Волфганг Давид, 
виолина


