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Ле ген дар но по зо ри
ште, лон дон ски Глоб 
те а тар про сла ви ће 
ове го ди не Шек спи
ров ро ђен дан ни зом 

пре ми јер них из во ђе ња његових де
ла, ко ји ће тра ја ти шест сед ми ца и 
у окви ру ко јег ће би ти изведенe по
став ке свих 37 ко ма да ко је је овај 
не пре ва зи ђе ни драм ски пи сац на
пи сао. Ка ко би чи та ва про дук ци
ја овог про јек та, на зва ног „Glo be 
to Glo be“, ко ји је по чео 23. апри ла, 
од ра жа ва ла гло бал ни ути цај ко ји 
је Шек спир имао на свет ску књи
жев ност и по зо ри шну умет ност, 
сва ка од пред ста ва би ће из ве де на 
на дру гом је зи ку, па су, сход но то
ме, у Лон дон по зва на по зо ри шта 
из свих де ло ва све та, укљу чу ју ћи 
и на шу зе мљу. Част да пред ста вља 
Ср би ју на овом је дин стве ном те а
тар ском до га ђа ју при па ла је На род

ном по зо ри шту у Бе о гра ду, ко је ће 
11. ма ја пре ми јер но из ве сти „Хен
ри ја Ше стог“ у ре жи ји Ни ки те Ми
ли во је ви ћа. 

Ре ди тељ на по ми ње да је овај 
ко мад, пре све га, при ча о бор би за 
власт, у ко јој се због ра зних сит них 
ин те ре са, сплет ки, мр жњи, гу би не
што мно го ве ће и зна чај ни је: „Ка да 
ка же те бор ба за власт, сплет ке, не
сло га, за пра во има те ути сак да го
во ри мо о на шој ствар но сти. Та ко
ђе, постоји не што ти пич но ‘на ше’ 
у том глу пом, бе сми сле ном ина
ту, ко јим се пре пу ца ва ју ен гле ски 
лор до ви, где сва ко има сво ју исти
ну, ни ко ни ко ме не ве ру је, ни ко ни
је си гу ран, и где се јед ни те исти 
су ко би не пре ста но по на вља ју, пре
но се на но ве ге не ра ци је… Уоп ште, 
све је под ре ђе но тој стра шној бор
би за власт и, на рав но, све је до
зво ље но и мо гу ће. То је не што као 

отво ре на ра на где ја сно ви ди те пре
лом, али у том лу ди лу уси ја них мо
зго ва здрав ра зум на жа лост ни шта 
не мо же“, оце њу је Ми ли во је вић. 

Пред ста ва која се игра  у склопу 
Културне олимпијаде, би ће из ве де
на у окви ру „Бал кан ске три ло ги је“ 
ко ја под ра зу ме ва из во ђе ње сва три 
де ла „Хен ри ја Ше стог“, а ко је ће уз 
На род но по зо ри ште игра ти На ци о
нал ни те а тар Албаније из Ти ра не и 
На ци о нал ни те а тар из Би то ља. Ни
ки та Ми ли во је вић ис ти че да је зна
чај овог нашег гостовања у Глобу 
из ме ђу оста лог и у чињеници да 
ће на сце ни тог култ ног те а тра, пр
ви пут за 400 го ди на ње го вог по
сто ја ња, јед на пред ста ва би ти од и
гра на на срп ском је зи ку. „Мо же те, 
на рав но, прет по ста ви ти ко ли ко ре
ди те љу зна чи да га не ко из Лон до
на по зо ве, пред ло жи му да ре жи
ра Шек спи ра и да има пре мје ру у 

Глоб те а тру. То је не што за и ста ве
ли ко, јер Глоб је за све нас ко ји се 
ба ви мо по зо ри штем не ка кво ‘мит
ско’ ме сто. Шта то зна чи за на шу 
кул ту ру, на ше по зо ри ште… о то ме 
у овом тре нут ку за и ста уоп ште не 
раз ми шљам. Ве ро ват но зна чи оно
ли ко ко ли ко нам уоп ште зна че по
зо ри ште, кул ту ра... Као и све дру
го, то је ма њеви ше ствар ин те ре са. 
Ако не ко има ин те ре са да му то бу
де ва жно, би ће ва жно, ако не ма, не
ће би ти. Али, с дру ге стра не, увек 
има љу ди ко ји ма је са вр ше но ја
сно о че му се ту за пра во ра ди и они 
си гур но пре по зна ју пра ви зна чај 
јед ног ова квог до га ђа ја. То што је 
њих, на жа лост, ма ло и што су тре
нут но ‘ути ша ни’, не зна чи и да не 
по сто је. Ме ни је, уоста лом, глас те 
ма њи не од у век био ва жни ји од бу
ке ве ћи не“, ка же он. 

(наставак на стр. 2)



Ко мад Ал бе ра Ка ми ја „Не спо ра зум“ у ре жи ји Вељ
ка Ми ћу но ви ћа, би ће из ве ден 24. и 25. ма ја на 
сце ни На ци о нал ног по зо ри шта Се вер не Грч ке 
у окви ру Фе сти ва ла те а та ра Ју го и сточ не Евро
пе „Отво ре не гра ни це“. У овој фи ло зоф ској дра

ми, ко ја је пре ми јер но од и гра на 10. де цем бра про шле го ди не на 
Сце ни „Ра ша Пла о вић“, уло ге ту ма че Љи ља на Бла го је вић, Ва ња 
Еј дус, Ма ри ја Виц ко вић, Ми ха и ло Ла ђе вац и Ми лан Гу то вић. 
Ми ћу но вић ка же да је „Не спо ра зум“ чи тао као мо дер ну тра ге
ди ју тра га ња за сре ћом, вер но сле де ћи Ка ми је ву дра ма тур шку 
нит. „Кон текст по стра тов ске тра у ме је ту, па је ту. Та тра у ма тра
је и као да се стал но об на вља на овом про сто ру, као да стал но 
из но ва ма зо хи стич ки дра жи на све жу крв и но ву бол. Та ко, ап
сурд ност људ ске ег зи стен ци је, ко јом је Ка ми то ли ко хра нио свој 
опус, но си не што од на ше сва ко дне ви це, не што ак ту ел но, што 
осе ћа мо на ко жи, пре по зна је мо у вла сти тим стра хо ви ма и ци
нич ним от кло ни ма и бе го ви ма од њих“, ка же мла ди ре ди тељ.

На род но по зо ри ште ће го сто ва ти 27. ма ја у Те ми шва ру на 
сце ни На ци о нал не опе ре, са култ ним балетом „Ко то та мо пе
ва“ Во ји сла ва Во ки ја Ко сти ћа, у ко ре о гра фи ји и ре жи ји Ста

ше Зу ров ца. Из ван ред на по де ла, у ко јој не ма глав них и спо ред
них уло га, вр хун ска му зи ка без ко је пред ста ва не би би ла та ко 
по себ на, од лич на ко ре о гра фи ја и ре жи ја кроз ко ју је пред ста
вљен наш мен та ли тет, са мо су не ки од де та ља ко ји су ба ле ту 
„Ко то та мо пе ва“, већ по сле пре ми јер ног из во ђе ња 22. де цем
бра 2004. го ди не, обез бе ди ли ста тус и бу дућ ност до стој ну исто
и ме ног култ ног фил ма. Пред ста ва је у ме ђу вре ме ну до би ла и 
ви ше зна чај них при зна ња, као што су На гра да Удру же ња ба
лет ских умет ни ка Ср би је „Ди ми три је Пар лић“, Април ска на
гра да гра да Бе о гра да, го ди шња На гра да На род ног по зо ри шта...                                                                                                                                  

                                                                                                 М. Б.
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НАСТАВАК СА НАСЛОВНЕ СТРАНЕ

ГО СТО ВА ЊА У ГРЧ КОЈ И РУ МУ НИ ЈИ

Међународне 
активности

Уло гу Хенрија Шестог ту
ма чи Ха џи Не над Ма ри

чић, а у по де ли су и Пре драг 
Еј дус (Би скуп од Вин че сте
ра, ка сни је кар ди нал), Та на си је 
Узу но вић / Ми о драг Кри во ка
пић (Вој во да од Гло сте ра), Бо
рис Пин го вић (Вој во да од Са
мер се та), Не бој ша Кун да чи на 
(Лорд Тол бот), Бран ко Је ри нић 
(Ерл од Во ри ка), Бра ни слав То
ма ше вић (Ерл од Са фо ка), Сло
бо дан Бе штић (Ри чард План та
џе нет), Алек сан дар Срећ ко вић 
(Кар ло, краљ Фран цу ске), Па
вле Је ри нић (Вер нон), Бо јан 
Кри во ка пић (Бе сит) и Је ле на 

Ђул ве зан (Јо ва на од Ор ле а на). 
Дра ма тург пред ста ве је Ива на 
Ди мић, сце но граф Бо рис Мак
си мо вић, ко сти мо граф Ма ри на 
Ме де ни ца, сцен ски го вор је по
ста ви ла др Љи ља на Мр кић По
по вић, а сцен ски по крет Ама
лиа Бе нет, му зи ку пот пи су је 
Бо ра Ду гић, хор ске аран жма не 
Ди мо сте нис Гри вас... 

Пред ста ва се при пре ма у ко
про дук ци ји са „Глоб те а тром“ и 
Фон дом „Ла за Ко стић“, а бе о
град ску пре ми је ру оче ку је
мо то ком ју на на Сце ни „Ра ша 
Пла о вић“.

М. Без бра ди ца

РИГОНАТ У РИ ЈЕ ЦИ
Редитељка Народног позоришта у Београду,
ТањаМандићРигонат,савеликимуспехомје
уХрватскомкултурномдомунаСушаку,уРи
јеци,поставила своју драматизацијуромана
ВедранеРудан„Дабогдатемајкародила“, а
премијера је одржана 30. марта.Представа
јенасталаукопродукцијиХрватскедрамери
јечкогХНКИванапл.ЗајцаиХКДтеатраРи
јека.

ША БАЧ КА ЂА ВО ЛИ ЈА ДА 

Ша бач ко по зо ри ште је 6. 
апри ла на Ве ли кој сце

ни имало успешно гостовање 
представе „Ђа во ли ја да“ Ми
ха и ла Бул га ко ва, у дра ма ти
за ци ји и ре жи ји Ни ки те Ми
ли во је ви ћа. То је при ча о ни зу 
не срећ них епи зо да из жи во
та чи нов ни ка Ко рот ко ва, ко је 
по чи њу оног да на кад на по

слу са зна да је сти гао но ви ди рек тор, и да ће уме сто пла
те сви за по сле ни до би ти на кна ду у „про из вод ним ар ти кли
ма“.

Р. П. Н.

СВЕТ СКИ ДАН РО МА

По во дом 8. апри ла – Свет
ског да на Ро ма, на Ве ли кој 

сце ни је одр жан кул тур ноумет
нич ки про грам под на зи вом 
„Ром, да то сам ја“. Скуп је отво
рен хим ном Ре пу бли ке Ср би
је „Бо же прав де“, као и хим ном 
Ром ског на ро да „Ђе лем, ђе лем“, 

а по том су се при сут ни ма обра ти ли управ ник На род ног по
зо ри шта, ко ји је свим гра ђа ни ма ром ске на ци о нал но сти че
сти тао пра зник, и Бо жи дар Ђе лић, у свој ству на ци о нал
ног ко ор ди на то ра Де ка де Ро ма. У про гра му су уче ство ва ли 
професор хар мо ни ке из Лондона Ђу ли ја но Ми ло, опер ска 
пе ва чи ца На та ша Та сић, КУД „Ба ки ја Ба кић“ из Вра ња, ду
вач ки ор ке стар „Јо ви ца Ај да ревић“, КУД „Ром Чу ка ри ца“ 
и гру па „Кал“.                                                               

Р. П. Н.

ЧЕ ТИ РИ „ЗЛАТ НА БЕ О ЧУ ГА“

При зна ња 
„Злат ни 

бе о чуг“, ко ја 
до де љу је Кул
т у р  н о  п р о 
свет на за јед
ни ца Бе о гра да 
за трај ни до
при нос кул
ту ри глав ног 
гра да, уру че

на су 12. апри ла на Ве ли кој сце ни.  Жи ри, ко јим је пред се
да вао про фе сор Дар ко Та на ско вић, од лу чио је да „Злат ни 
бе о чуг“ за 2011. го ди ну ове  го ди не добију и че ти ри умет
ни ка из На род ног по зо ри шта: драм ска умет ни ца Рад ми ла 
Жив ко вић, дра ма тур г Ива на Ди мић, ко сти мо гра ф Ма ри на 
Ву ка со вић Ме де ни ца и ба лет ски умет ни к Кон стан ти н Те
шеа. Твор ци овог при зна ња су пе сник Вас ко По па, ко ји је 
дао и име На гра ди, Ра до мир Сте вић Рас и Јев та Јев то вић. 

М. Б. 

МЕЂУНАРОДНИ ДАН ИГРЕ

По во дом 30. го ди шњи це Ме ђу на род ног да на игре, Ин
тер на ци о нал ни те а тар ски ин сти тут ITI об ја вио је по

ру ку Si di Lar bi Cher ka o ui у ко јој се, из ме ђу оста лог, ка же:  
„Плес не при зна је гра ни це на исти на чин као дру ге умет но
сти. Чак и ка да од ре ђе ни сти ло ви по ку ша ју да по ста ве се
би гра ни це или де ла ју у од ре ђе ном окви ру – жи вот ни по
крет, ње го ва ко ре о гра фи ја и по тре ба за не пре кид ним кре та
њем убр зо пре вла да ју и омо гу ћу ју сти ло ви ма да се пре пли
ћу. Све се ме ђу соб но по ве зу је, при род но, и плес се на ста
њу је са мо на оном ме сту ко јем при па да – а то је про стор са
да шњи це у стал ној про ме ни“. По во дом овог пра зни ка, 29. 
апри ла на Ве ли кој сце ни је из ве ден ба лет „Алек сан дар“ у 
ко ре о гра фи ји Ро нал да Сав ко ви ћа. 

М. Б.



Пи ја нист ки ња свет
ске ре пу та ци је На
та ша Вељ ко вић, 
ко ја већ ду же вре
ме жи ви и ра ди у 

Бе чу, по сле го ди ну и по да на је 
по но во на сту пи ла у род ном гра ду 
29. априла,  овог пута са аустриј
ским ви о ли ни стом Вол фган гом 
Да ви дом. 

Вељ ко ви ће ва је пр ве на сту пе 
са ор ке стром има ла већ са де сет 
го ди на. На кон шко ло ва ња у Бе о
гра ду код Ми ро сла ве Пе тро вић 
и Ар бо Валд ме, 1982. је при мље
на на беч ки Уни вер зи тет за му зи
ку и сцен ске умет но сти, у кла су 
чу ве ног пи ја ни сте По ла Ба ду ре 
Шко де, где је ди пло ми ра ла 1987. 
Уса вр ша ва ла се на њу јо р шком 
Џу ли ар ду и же нев ском Кон зер ва
то ри ју му. На сту па ла је са ве ли ким 
бро јем по зна тих европ ских ор ке
ста ра, као што су Ton ha le Or ke
star из Ци ри ха, Ор ке стар Ро ман
ске Швај цар ске, Беч ки ка мер ни 
ор ке стар, Фил хар мо ни ја „Ја на
чек“, Ka pe la Is tro po li ta na, Ор ке
стар РАИ, Ор ке стар Ра дио Ка то
ви це, као и са свим ре ле вант ним 
ор ке стри ма са под руч ја бив ше 
Ју го сла ви је. Та ко ђе, успе шно са
ра ђу је са мно гим по зна тим свет
ским ди ри ген ти ма. По ред ин тен
зив не кон церт не ак тив но сти, 
Вељ ко ви ће ва је успе шан пе да гог, 
ван ред ни је про фе сор Уни вер зи
те та за му зи ку у Бе чу, а у пе ри о ду 
од 2007. до 2009. би ла је го сту ју
ћи про фе сор Уни вер зи те та за му
зи ку у че шком гра ду Остра ви. 

Овом приликом сте бе о
град ској пу бли ци довели и 
специјалног госта...

Аустриј ски ви о ли ни ста Вол
фганг Да вид и ја че сто на сту па
мо за јед но, али за ов да шњу пу
бли ку била је то пре ми је ра на шег 
дуа, шо ме је ја ко ра ду је. Извели 
смо де ла Са ра са теа, СенСан са, 
Ли ста и Бе то ве но ва „Про лећ на 
со на та“. Била сам веома уз бу ђе
на пред овај на ступ, али не и нер
во зна, јер сам била уве ре на да ће 
то би ти ра до стан про лећ ни кон
церт. Ми слим да је било посебно 
ин те ре сант но што с мо сви ра ли у 
по зо ри шном про сто ру. Ве о ма во
лим по зо ри ште, а у овом слу ча ју 
смо направили спој про сто ра те
а тра са кон цер том, што је за ме
не било вр ло ин спи ра тив но. Ина
че, по след њи кон церт у Бе о гра ду 
сам има ла у но вем бру 2010. На
сту па ла сам у Цен тру „Са ва“ са 
Ксе ни јом Јан ко вић и Сте фа ном 
Ми лен ко ви ћем, а пра тио нас је 

О р  к е  с т а р 
РТСа, под 
упра вом Бо
ја на Су ђи ћа.

За по че
ли сте „дру
же ње“ са 
к л а  в и  р ом 
са че ти
ри го ди не, 
а пр ве јав
не на сту пе 
има ли сте 
у сед мој го
ди ни жи во
та. Ко је от
крио Ваш 
та ле нат? 

Од ра сла 
сам у ку ћи 
сво је ба ке, 
у Ули ци Ра
ди во ја Ко
ра ћа број 7, 
где је био и 
кла вир. Ту је 
био цео мој 
свет. Ту смо 
се пре по зна
ли, кла вир и 
ја. Он да су 
од ра сли от
кри ли мој 
ап  со  лут  ни 
слух и та ко 
је све по че
ло. Не про
ла зим ви ше 
том ули цом, 
јер ви ше не
ма ни мо је 
ба ке, ни на
ше ба ште, ни мог кла ви ра… Ту, 
на том ме сту, где се са да на ла зи 
је дан по зна ти ка фић, ро ди ла се 
мо ја љу бав пре ма му зи ци. То је 
мој по че так. Ина че, и да нас, по
сле то ли ко го ди на, ја се у овом 
по слу стал но осе ћам као да сам 
на по чет ку. 

Ба ви те се пе да го шким ра
дом на пре сти жним шко ла ма. 
Ка кву по ру ку упу ћу је те мла
дим пи ја ни сти ма ко ји се тек 
спре ма ју да кре ну тим пу тем? 

Са сту ден ти ма сам пу но на у
чи ла, то је увек под стрек за не
ка но ва тра га ња и да је ми пу но 
све жи не. Осим, на рав но, ка да 
имам пре ви ше оба ве за због кон
цера та. Мла ди ма го во рим да на 
би ни не ва же иста пра ви ла као у 
со би у ко јој ве жба мо. На сце ни 
све мо ра би ти не сто, не го три
ста по сто. И он да се ро ди не
што но во, нео че ки ва но, ту по чи
ње умет ност. То је тај пут, то су 

ти стал ни по че ци ко је сам већ по
ми ња ла. 

Одав но је по зна то да кон
цер те кла сич не му зи ке не по се
ћу је са мо про све ће на пу бли ка, 
не го и сно бо ви... 

Да, има, на рав но, пу но сно бо
ва, али ува жа вам и њих. Мо жда је 
на ша ми си ја баш да од сно бо ва на
пра ви мо пу бли ку ко ја јед но став но 
во ли му зи ку. За пра во му зич ка пу
бли ка не мо ра би ти про све ће на. 
Ми слим да је баш у то ме сми сао, 
сва ко уво је отво ре но на свој на
чин. 

Шта би сте же ле ли да сви
ра те, а још Вам се ни је ука за ла 
при ли ка за то?

Мно го то га. Још је дан цео жи
вот ми ни је до во љан да бих од сви
ра ла све што же лим. Волела бих 
да сни мим све кон цер те Мо цар то
ве му зи ке. То је мој свет, онај из 
Ули це Ра ди во ја Ко ра ћа 7.

Ми ко јан Без бра ди ца

ИЗЛОЖБА 
19. 05 | 18.00 БИЗАРНА СМРТ  ДАБЛЈУТИА, аутор 
Зоран Блажина – у оквиру манифестације Ноћ музеја

СУСРЕТИ
05. 05 | 18.00 СТЕНЛИ ВЕЛС, аутор књиге Шекспир и 
дружина (Clio 2009)
23. 05 | 18.00 ЕДИТ МАКЕДОНСКА, концертмајстор 
Опере – поводом 30 година уметничког рада
31. 05 | 18.00 БИСЕРКА  ЦВЕЈИЋ, примадона и проф. 
емеритус

ПРОМОЦИЈЕ
16. 05 | 12.00 Миша Ђурковић и Димитрије Вујадиновић, 
НАРОДНА КУЛТУРА У КУЛТУРНОЈ ПОЛИТИЦИ 
СРБИЈЕ, издавачи  Балканкулт фондација и Институт 
за европске студије
29. 05 | 18.00 Милорад  Искрин, ЈУБИЛЕЈ ШАПТАЧА, 
издавач Народна библиотека Ужице

КОНЦЕРТ
03. 05 | 18.00 МУЗИЧКА ШКОЛА „АМАДЕУС“
30. 05 | 18.00 АНА МАРИНКОВИЋ, гитара

СЕЋАЊЕ
25. 05 | 18.00 БРАНИСЛАВ – ЦИГА ЈЕРИНИЋ, 
глумац

ТРИБИНА
13. 05 | 18.00 РАЗВОЈ САВРЕМЕНЕ НОВОСАДСКЕ 
ПЛЕСНЕ СЦЕНЕ, у оквиру 16. фестивала 
кореографских минијатура

ОТВОРЕНА ВРАТА
05. 05 | 11.00 и 13.00 часова   
26. 05 | 11.00 и 13.00 часова

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

МАЈ 2012.
ПРВА ПОСТАВКА

аутор Зорица Јанковић
ВЕЛИКАНИ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА НА 

ПОШТАНСКИМ МАРКАМА
Изложба реализована у сарадњи са ЈП ПТТ 

сaобраћаја „Србија“; 
приређивач Зорица Јанковић

ШАКА СОЛИ 

У Му зе ју је 5. апри ла 
пред ста вље но 12. из

да ње књи ге Ми ре Сту пи це 
„Ша ка со ли“, ко ју су об ја ви
ли На ци о нал ни те а тар и КИЗ 
„Ал те ра“. Уочи по чет ка про
мо ци је, управ ник Бо жи дар 
Ђу ро вић је го спо ђи Сту пи
ци уру чио Сре бр њак На род
ног по зо ри шта, као успо ме
ну на то ве че. О књи зи, али 
и о жи во ту и ра ду ве ли ке 
драм ске умет ни це, го во ри ли 
су осни вач и ди рек тор Ака
де ми је умет но сти Ду шан 
Ђо ко вић, глу ми ца До бри ла 
Стој нић и дра ма тург Жељ ко 
Ху бач, ко ји је про чи тао и пи смо ре ди те ља Ја го ша Мар ко
ви ћа и ре цен зи ју проф. др Пе тра Мар ја но ви ћа.

М. Б.

СУСРЕТИ И ШКОЛСКИ ЧАС

У оквиру циклуса Сусрети, у априлу су одржане две 
вечери, са примадоном Радмилом Смиљанић и са 

драмским писцем Синишом Ковачевићем, а 19. априла је, 
у оквиру програма Школски час, домаћин била драмска 
уметница Нела Михаиловић. 

М. Б.

Пролећни концерт 
на Великој сцени

РАЗГОВОР С ПОВОДОМ НА ТА ША ВЕЉ КО ВИЋ
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Ми ха и ло Ла ђе
вац је сва ка
ко је дан од нај
у  по  сле  ни  јих 
глу ма ца у ре

пер то а ру На род ног по зо ри шта – 
у ову се зо ну је ушао са је да на ест 
пред ста ва, а у по след ња три ме
се ца је имао чак две пре ми је ре, 
„Не спо ра зум“ Ал бе ра Ка ми ја и 
„Ста кле ну ме на же ри ју“ Те не си ја 
Ви ли јам са. 

Ове две пред ста ве по ве зу је 
не ко ли ко ин те ре сант них па ра
ле ла: Ви у обе пред ста ве игра те 
уло ге го ста, оба ко ма да су на пи
са на 1944. и оба се ба ве, из ме ђу 
оста лог, и те мом по тре бе ма лог, 
обич ног чо ве ка „са мар ги на“, 
да по бег не од соп стве ног окру
же ња и жи во та у не ки леп ши и 
бо љи... 

По ред то га што је ин те ре сант
но, при лич но је по ра жа ва ју ће да 
се ни шта ни је про ме ни ло у овом 
на шем све ту. Обе дра ме су пи са
не у то ку рат них бук ти ња. А он да 
су се ужа си, ка ко се ис по ста ви ло, 
по сле осло бо ђе ња са мо на ста ви
ли. И та ко све до да на шњих да
на... Ко ли ко је ме ни све то ту жно, 
ко ли ко за стра шу ју ће кад по ми
слим: до кле!? За то су обе ове дра
ме из у зет но ак ту ел не и ме ни је 
рад на њи ма био при лич но уз не
ми ру ју ћи. „Ко па ју ћи“ да из гра дим 
лик, „ко пао“ сам по се би и про на
шао и у се би и око се бе мно го то
га што ми је по ка за ло да се ни шта 
ни је ме ња ло, бар не на бо ље. Ако 
је и би ло не ких по ма ка, би ли су 
пре ма ру жни јем, там ни јем и бол
ни јем. Ту жно је све то... А нај ту
жни је је што не ви дим пут ко јим 

тре ба кре ну ти ка бо љем, све тли
јем и леп шем. 

То зву чи та ко пе си ми стич
но... 

На жа лост, је сте. Али ја се од 
све га то га бра ним – по зо ри штем. 
То су мо је „ру жи ча сте на о ча ре“. 
Бес крај но сам ужи вао спре ма ју ћи 
обе пред ста ве, по нај ви ше због љу

ди са ко ји ма сам ра дио – са Ра ле
том Ми лен ко ви ћем, Ол гом Ода но
вић, Љи љом Бла го је вић, Бо ја ном 
Сте фа но вић, Ма ри јом Виц ко
вић, Ва њом Едјус, Ла не том Гу то
ви ћем, Алек сан дром Ђу ри цом, 
Вељ ком Ми ћу но ви ћем – и то још 
та ко дра го це не тек сто ве ве ли ких 
пи са ца, па све то у мо јој ку ћи, 
На род ном по зо ри шту. Ми слим 
да не ма ве ће сре ће!

Иако су уло ге ко је сте до са
да игра ли за и ста ра зно род не, 
сти че се ути сак да сте пре вас
ход но ко ми чар. 

Да, мо ја нај ве ћа љу бав је сте 
ко ме ди ја, и увек ће оста ти. Ми
слим да не ма ве ћег уме ћа не го да 
не ког на сме јеш, од ср ца. То осе
ћам као сво ју оба ве зу. Смех сма
трам ва жним аспек том жи во та, 
јер осим на рас по ло же ње, ути

че и на бо љи иму ни тет и ду
бо ко ве ру јем да, ако мо жда и 
не про ду жа ва жи вот, сва ка ко га 
чи ни леп шим.

У На род ном по зо ри шту сте 
од 2001, али са ве ли ким успе
хом сте на сце на ма овог те
а тра игра ли и ра ни је, 
као сту дент. Во ди
те ли еви ден ци
ју ко ли ко сте 
уло га и ко
ли ко пред
ста ва у 
ма тич ној 
ку ћи од
и гра ли? 

Н а 
с ц е  н и 
Н а  р од 
ног по
з о  р и 

Браним се позориштем
РАЗ ГО ВОР С ПО ВО ДОМ / МИ ХА И ЛО ЛА ЂЕ ВАЦ

Нискост и узвишеност људске душе
РАЗ ГО ВОР С ПО ВО ДОМ: НИ КО ЛА ЈО ВА НО ВИЋ И НИ НА ЈАН КО ВИЋ, АЛ СЕСТ И СЕ ЛИ МЕ НА У „МИ ЗАН ТРО ПУ“

Гост у „Неспоразуму“ је
жртва овог времена, док
је онај у „Стакленој ме
нажерији“ узрок невоље.
А обојицажеле да побег
ну од стварности, чиме
бивају увучени у коло не
среће...

Драм ски ре пер то ар 
Ве ли ке сце не ће од 
19. маја би ти бо га
ти ји за још јед ну 
пред ста ву у режији 

Егона Са вина – Мо ли је ров „Ми
зан троп“.  У по де ли су Алек сан
дар Ђу ри ца, Бра нко Ви да ко вић, 
Небојша Кундачина, Ду
шан ка Сто ја но вић 
Глид, Зла ти
ја Ива но вић, 
Љу би во је Та
дић, Ми лош 
Ђор ђе вић и 
Ми лош Ла
ло вић, а глав
не уло ге ту
ма че Ни ко ла 
Јо ва но вић и Ни
на Јан ко вић. У раз
го во ру за По зо ри
шне но ви не, дво је 
мла дих глу ма ца, 
ко ји ће де би
то ва ти у 
На

род ном по зо ри шту, го во ре о иза
зо ви ма ко је је пред њих по ста вио 
Са вин. 

Ни ко ла: Не осе ћам при ти сак 
због то га. На рав но да по сто ји не
из ве сност, али она је ту због ком
плек сно сти Мо ли је ро вог тек ста и 
те шког за дат ка. 

Ни на: Искре но се на
дам да ћу оправ

да ти Его но во 
по ве ре ње. Оду
ше вље на сам це

лом еки пом и 
сва ког да на 
на про би на
у чим не што 
но во и то ћу 
да ко ри стим 
то ком це лог 
ра да, од сва
ког ћу по ма
ло да „кра
дем“ знање. 

У га ле ри ји људ ских ти по
ва и ка рак те ра, ми зан троп но
си опреч но од ре ђе ње: или је реч 
о пси хо па то ло шкој де фор ма ци
ји ко ја по је дин ца уна пред укла
ња из дру штве ног кон тек ста, 
или о човеку чи је је по на ша ње 
по сле ди ца су ко ба с дру штвом. 
У пр вом слу ча ју ре кло би се да 
ми зан троп још ни је до ра стао ко
ме ди ји, а у дру гом да већ при па
да дра ми. Ко је и ка кав је да нас 
тај Мо ли је ров „хеј тер“, ко ји за
не сен иде а ли ма ци нич но од би ја 
љу бав, при ја те ље, дру штво? 

Ни ко ла: Ал сест не од би
ја љу бав, али има стрикт на ту ма
че ња тог пој ма. Ње гов су коб са 
дру штвом се за сни ва ис кљу чи во 
на мо рал ним по сту ла ти ма. Ње гов 
осе ћај за прав ду је не при ко сно
вен. У сва ко днев ним ла жи ма и ли
це мер ју ви ди раз врат дру штва. Да 
ли је то пси хо па то ло шка де фор ма
ци ја? И ако је сте, она ни је уро ђе
на већ сте че на. Он же ли да укло ни 

се бе из дру штва љу ди, за то што 
ви ди да вр ли на по ста је не

по жељ на а ма не се при
кри ва ју сит ним лу
кав стви ма и ла жним 
на кло но сти ма. То је 
оно што Ал сест мр
зи, али то су људ
ске осо би не, а љу
ди су са мо љу ди. 

Где, у окви ру 
да на шњег вре

ме на, ба лан си ра ва ша Се ли ме
на? У ко јој ме ри је и да ље ко
кет на, шар мант на, за љу бље на, 
али и твр до гла ва?

Ни на: Се ли ме на је пот пу но 
све сна се бе, сво јих ква ли те та, све
сна је сво је при влач но сти. То ко
ри сти да би оства ри ла сво је ам би
ци је. Она је не за ви сна, сло бод на, 
мла да де вој ка ко ја за не ке ства ри 
не ма гра ни це! Јед ном реч ју, она је 
геј ша мо дер ног до ба.

Мо ли јер про пи ту је од но се 
ме ђу љу ди ма и упу ћу је оштру 
кри ти ку дру штву, за ме ра ју ћи 
му ли це мер је, ко рум пи ра ност и 
по хле пу. Мо же ли се уоп ште жи
ве ти у дру штву на чи ја пра ви ла 
игре не при ста је мо?

Ни ко ла: Мо ли јер је ве ли ки 
пи сац упра во због то га што пе ри
од од ско ро 350 го ди на ни је пре
пре ка за по став ку ње го вих ко ма
да. Ли ко ви из „Ми зан тро па“ су 
углав ном племићи са дво ра Лу ја 
XIV, а ми да нас у њи ма пре по зна

је мо особе ко ји чи не ве ли ки део 
на шег дру штва. Уко ли ко жи ви мо 
са љу ди ма, зна чи и да при ста је мо 
на пра ви ла игре, али сва ки по је
ди нац има сво ју бор бу за оп ста
нак, ко ја се за сни ва на лич ним 
мо рал ним уте ме ље њи ма. Ми зан
троп ле жи у на ма, а да нас га ни
је ла ко об у зда ти. Пр кос мо же би
ти здра ва цр та људ ског ка рак те ра, 
до кле год не по ста не основ на ка
рак те ри сти ка. То га се тре ба чу ва

ти.
Ни на: Сва ки дру штве ни си

стем, од на стан ка ци ви ли за ци
је, под ра зу ме ва од ре ђе ни си стем 
вред но сти и пра ви ла ко ји љу ди 
уну тар ње га по шту ју. Про блем 
мо же на ста ти ка да чо век у том 
си сте му из гу би са мог се бе, и по
ста не са мо чо век у слу жби си сте
ма, уме сто да си стем бу де у слу
жби чо ве ка. 

На ко ји на чин, у да на шњем 
вре ме ну, мла ди љу ди мо гу да 
са чу ва ју се бе, свој ин те гри тет, 

Мржњаиљубавсуљудскаосећањакојасудозвоље
на,самимтимштосеналазеучовеку.Ниједозвоље
нокориститисетимосећањимадабисечинилозло.
Затонепостојиоправдање,небитноједалисеоно
зовемржњаилиљубав.Коликобинамбилотежеда
немамо„Мизантропа“?Коликојебилотешкоонима
којинисуималиМолијера?
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и ка ко да се не пре тво ре у не ка
кву на ка зу да би ус пе ли?

Ни ко ла: Млад чо век мо же, у 
из ве сној ме ри, да по мог не се би 
та ко што ће ра ди ти на свом уну
тар њем би ћу. Ми слим да је до бар 
пут за то кон стант но уса вр ша ва
ње у про фе си ји за ко ју је та лен то
ван. На жа лост, то га не ће са чу ва ти 
од отро ва ко је дру штво сва ко днев
но про си па пред ње га, али мо жда 
ће оја ча ти ње го ву пси ху, ка ко би се 
што бо ље бо рио са пре пре ка ма ко
је су пред њим. Дру штво про из во
ди ми зан тро пе упра во за то што не 
по др жа ва, у до вољ ној ме ри, да ро
ви те мла де љу де. А то се де ша ва 
за то што дру штво осе ћа страх од 
њих. „Шта ако су они бо љи од ме
не?“ Дру штву ни је ла ко да се из
бо ри са тим пи та њем и због то га 
оно те жи осред њо сти, а не са вр
шен ству. Мо ли јер је то осе тио и 
на сво јој ко жи, као што ће осе
ти ти ве ћи на мла дих, да ро ви тих 
љу ди и да нас. 

Ни на: Са чу ва ти се мо же
те ве ром у се бе и у сво је мо
гућ но сти. Мла ди мо ра ју 
да по шту ју се бе, да би 
их дру ги по што ва ли. 
Нај лак ше је пре пу
сти ти се, а нај те же 
оста ти свој и бо
ри ти се за сво ју 
бу дућ ност. 

Да ли се, 
ка да је реч 

о људ ским од но си ма, бар не што 
про ме ни ло од Мо ли је ро вог вре
ме на до да на шњег цар ства ce le
britya, re a litya, јеф ти не за ба ве 
и ла жне ствар но сти?

Ни ко ла: Та ла жна бла зи ра ност 
је по сто ја ла и у Мо ли је ро во вре ме, 
као што по сто ји да нас, са мо што је 
дру га чи је „упа ко ва на“. Оно што 
се, су штин ски, не ме ња, је су љу ди. 
Мо ли је ро ви ко ма ди се и да нас по
ста вља ју за то што су ни скост и уз
в и  ш е 

ност људ ске ду ше не про ме њи ви 
и увек ће по сто ја ти бор ба из ме ђу 
ове две крај но сти. До кле год дру
штво има по тре бу за Мо ли је ром, 
зна чи да по сто ји те жња за про ме
ном на бо ље. Ме ђу тим, ми слим да 
кла си ка у по зо ри шту по ла ко из у
ми ре. Шта нам то го во ри? 

Ни на: Ка да је реч о људ ским 
од но си ма у оном и овом вре ме ну, 
ни је се ни шта про ме ни ло. За то је 
Мо ли јер та ко ма е стра лан и ве ли ки 
пи сац, јер је и по сле ско ро то ли ко 

ве ко ва са вре мен и ин три ган тан. 
Је ди на раз ли ка је у то ме што 

је да нас уз по моћ мо дер них 
ви до ва ин фор ма ци ја по пут 
ин тер не та, но ви на или те
ле ви зи је, сва чи ји жи вот 
до ста при сту пач ни ји, те 
човек мо ра би ти ве о ма 
опре зан при ли ком ода
би ра ин фор ма ци ја.

Ми ко јан 
Без бра ди ца

Нискост и узвишеност људске душе

шта сам пр ви 
пут за и грао 
2. ок то бра 
1997, уло
гу Ва ле ра 
у Мо ли је ро
вој пред ста
ви „Тра тиф“. 
Про бе су по

че ле у ма ју те 
го ди не. Од та

да сам од и грао 
пре ко 1000 пред

ста ва у Ку ћи, иако 
сам имао па у

зу од де вет 
ме се ци, 

д о к 
сам 

слу жио вој ни рок, и још де вет 
ме се ци ка да сам био на уса вр ша
ва њу на Но вом Зе лан ду. 

Има те ли вре ме на и сна ге 
за го сто ва ња у дру гим те а три
ма и дру гим ме ди ји ма? 

Тре нут но имам три на ест на
сло ва на ре пер то а ру и играм од 
де сет до два де сет пред ста ва ме
сеч но на ма тич ној сце ни. Играм 
и у Ма дле ни а ну му, Ака де ми ји 
28, По зо ри штан це ту „Пуж“, „Бо
шку Бу хи“... оста не ми ма ло вре
ме на ко је нај че шће по све ћу јем 
де ци. Ра дим у Драм ском сту ди
ју „Огле да ла“, ко ји во ди Гор да на 
Не сто ров ски. Има мо че ти ри гру
пе од по два де сет и ви ше ма ли
ша на. Та мо „пу ним ба те ри је“ и 
ужи вам ра де ћи са из у зет но да ро
ви том де цом. И та ко ми не ста не 
ме ста за дру ге ме ди је као што су 
те ле ви зи ја и филм... Али, ако бу
де не ких по ну да, си гу ран сам да 

ћу и за то на ћи вре ме на. 
Нај ви ше на гра да сте до

би ли за уло гу Пот ко љо си
на у Го го ље вој „Же нид

би“ ко ја је недавно одиграна 
113. пут. Је ли то Ва ша оми ље
на уло га? 

Си гур но је јед на од нај дра
жих, али ми је те шко да је ока
рак те ри шем као нај о ми ље ни
ју. Не мо гу да за о би ђем ни То му 
Ди а фо а ру са у „Уобра же ном бо
ле сни ку“ са Бо ри сом Ком не ни
ћем, као мо ју пр ву ко мич ну уло
гу, или Тре пљо ва у Че хо вље вом 
„Га ле бу“, као мо ју пр ву глав ну 
уло гу. За сва ку постоји свој раз
лог за што ми је нај дра жа. Ја јед
но став но во лим да играм. Во лим 
сце ну. Во лим по зо ри ште. 

Је сте ли за до вољ ни то ком 
ко јим иде Ва ша ка ри је ра? Ко ја 
уло га Вам је нео ства ре ни сан?

Ап со лут но сам за до во љан. 
Не бих ме њао ни шта. И дра гом 
Бо гу сам за хва лан што ми је дао 
дар, за тим шан су, а он да ме све 
вре ме још и чу ва, и во ди кроз 
овај див ни врт по зо ри шта, у ко
јем се још увек играм као де те.

Је ли ца Сте ва но вић

Мо ли јер је, ка
ко би се и мо
гло оче ки ва
ти, је дан од 
нај и зво ђе ни

јих драм ских кла си ка на сце ни 
на шег на ци о нал ног те а тра. Па 
ипак, ње гов „Ми зан троп“ је то
ком без ма ло век и по ду ге исто
ри је ове ку ће имао све га две пре
ми је ре. Про зни пре вод Си ма 
Ма та ву ља на сце ну је 24. сеп тем
бра 1892. по ста вио он да шњи пр
ви глу мац Ми ло рад Га ври ло вић 
(ко ји је ве ро ват но, пре ма та да
шњим оби ча ји ма, играо и глав ну 
уло гу). Пред ста ва очи глед но ни је 
на и шла на до бар при јем код пу
бли ке, јер до ре при зе ни кад ни је 
до шло.

Сле де ћи пут, овај ко мад се на 
ре пер то а ру на шао тек 19. но вем
бра 1976, у адап та ци ји чу ве ног 
пољ ског по зо ри шног те о ре ти
ча ра и кри ти ча ра Ја на Ко та. Ко
мад је, у про зи, са пољ ског пре
вео Пе тар Ву ји чић, пред ста ву је 
ре жи рао Бо ри слав Гри го ро вић, 

сце но граф је био Ду шан Ри стић 
ко ји је кре и рао и ко стим Ар ле ки
на, ко сти мо граф је би ла Го ри ца 
По пе ску. Уло гу Ал се ста је ту ма
чио Пе тар Ба ни ће вић, Фи лент је 
био Ду шан Јак шић, Па вле Мин
чић је ту ма чио уло гу Орон та, Ве
ра Чу кић је би ла Се ли ме на, Ог
њан ка Ог ња но вић је игра ла 
Ели јан ту, Мил ка Лу кић је би ла 
Ар си о не, Пре драг Еј дус је ту ма
чио лик Кли тан дра... 

Кри ти ка је би ла по де ље на: 
не ки Ко то ву ин тер вен ци ју сма
тра ју не по треб ном и не до след
ном, дру ги ис ти чу да је за хва љу
ју ћи њој ко мад „из гу био и не што 
од сво је ака дем ске не ра зу мљи
во сти и не при сту пач но сти, од
но сно до био је у чи тљи во сти и 
при сно сти. Та ко је не што од за
тво ре не са вр ше но сти жр тво ва но 

жи во сти и по пу лар но сти, не што 
од веч но сти – ак ту ел но сти“. 

За хва љу ју ћи Гри го ро ви ће вој 
по став ци, на стао је „је дан ‘Ми
зан троп’ де ко сти ми ран, дик циј
ски осве жен и оса вре ме њен, 
исто риј ски кон кре ти зо ван“, ко
ји де лу је „бли ско, рас те ре ће но 
и жи во (...) за бав но, угод но“. На 
по чет ку пред ста ве де ло ви де
ко ра по ста вље ни на ро та ци о ну 
би ну (ви со ке ку ли се ко је пред
ста вља ју сти ли зо ва не фа са де 
он да шњих бо га тих ку ћа), му
зи ка и Ар ле ки но ва пан то ми ма, 
асо ци ра ју на Мо ли је ро во вре ме. 
По зор ни ца се окре ће и пред пу
бли ком је са вре ме ни аме рич ки 
са лон, кроз ко ји ће у да љем то ку 
пред ста ве про ла зи ти му шкар ци 
у ле жер ним мо дер ним днев ним 
оде ли ма и до ма ћи ца Се ли ме на у 
ве чер њим то а ле та ма.

Пре вла да ва ми шље ње кри
ти ча ра да су глум ци успе шно 
сле ди ли ре ди те ље ву за ми сао, 
ма да је би ло и опа ски о не у јед
на че но сти у при сту пу уло га ма, 

сти ло ви ма и жан ро ви ма игра ња. 
Тво ре ћи свог мо дер ног Ал се ста, 
Ба ни ће вић је „убе дљив, та ко да 
ње го ва игра са др жи ту мо ли је
ров ску гор чи ну и са мо и ро нич
ност“. Се ли ме ну ко ја је код Ко та 
по ста ла рас пу ште ни ца (не ки је 
ви де и као „са вре ме ну кур ти за
ну“), Чу ки ће ва игра осла ња ју ћи 
се на сво ју за во дљи ву по ја ву, „са 
пу ном све шћу да моћ ове же не 
по чи ва у ње ној спо ља шњо сти, а 
сла бост у пре те ра ном раз от кри
ва њу уну тра шњо сти“. 

Пред ста ва је игра на три се
зо не и за то вре ме је на та да шње 
две ве ли ке сце не На род ног по
зо ри шта, на Тр гу Ре пу бли ке и у 
Зе му ну, из ве де на укуп но 27 пу
та, пред ви ше од 10.000 гле да
ла ца.

Је ли ца Сте ва но вић

„МИ ЗАН ТРОП“ НА СЦЕ НИ НА РОД НОГ ПО ЗО РИ ШТА

У сусрет
премијери
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Ба лет ска умет ност је 
из у зет но спе ци фич
на. Зах те ва нео бич
но мно го на по ра, са
те ве жба ња и про ба, 

по не кад са мо ра ди не ко ли ко тре
ну та ка на сце ни. При зна ња јав
но сти, као и на гра де, ве ли ки су 
под сти цај умет ни ци ма ко ји на 
тај на чин про на ла зе но ве из во
ре енер ги је за пред сто је ће умет
нич ке иза зо ве ко је игра но си. 
Ово про ле ће је ба лет ским умет
ни ци ма На род ног по зо ри шта до

не ло низ зна чај них при зна ња ко
ја ће обе ле жи ти не са мо те ку ћу 
по зо ри шну се зо ну, већ и њи хо ве 
умет нич ке ка ри је ре. На гра де су 
за слу же но по не ли умет ни ци раз
ли чи тих ге не ра ци ја. Од мла дог 
Ми ло ша Ма ри ја на, пре ко Јо ва
на Ве се ли но ви ћа, Јо ви це Бе го је
ва до из у зет не умет ни це, при ма
ба ле ри не Ане Па вло вић.

Поч ни мо ре дом. Чу ве ни ба
лет ски умет ник Ми ло рад Ми
шко вић осни вач је Фон да ци
је „Ми шко вић“ ко ја има за да так 
да до при но си и по ма же раз вој 
умет нич ке игре и ба ле та у Ср би
ји. Пра те ћи рад и умет нич ки раз
вој ба лет ских игра ча, Фон да ци ја 
је до не ла од лу ку да се но во у ста
но вље на на гра да ова го ди не до
де ли дво ји ци ба лет ских со ли ста, 
су ве ре ним но си о ци ма „прин чев
ског“ ре пер то а ра у Бе о гра ду – Јо
ва ну Ве се ли но ви ћу и Јо ви ци Бе
го је ву који под јед на ко успе шно 
на сту па ју у раз ли чи тим сти ло
ви ма игре. На гра да Фон да ци је 
„Ми шко вић“ тре ба да охра бри и 
опре де ли њи хов да љи умет нич
ки раз вој и афир ма ци ју, а уру че
на је 27. мар та 2012. у На род ном 
по зо ри шту.

Јо ви ца Бе го јев нам от кри ва да 
је био оду ше вљен и ве о ма сре ћан 
ка да је са знао да је је дан од до

бит ни ка На гра де и по себ но по
ча ство ван, бу ду ћи да иза на гра де 
сто ји чу ве ни Ми ло рад Ми шко
вић. На гра да је би ла ве ли ко из не
на ђе ње и за Јо ва на Ве се ли но ви ћа 
ко ји нам от кри ва: „Из у зет но ми је 
дра го што сам до бит ник ове пре
сти жне на гра де, по себ но јер се 
до де љу је пр ви пут. Ово је ве ли ки 
сти му ланс за игра че, јер на гра ду 
уру чу је свет ски при знат умет ник 
иза ко га је ре спек та бил на умет
нич ка ка ри је ра. Искре но, на гра ду 
ни сам оче ки вао, али се за хва љу

јем на то ме што је не ко пре по знао 
мој та ле нат и по жр тво ва ни рад“.

Мла ди со ли ста Ми лош Ма
ри јан, ово го ди шњи је ла у ре
ат На гра де „Ра до мир Ву чић“. 
При зна ње ко је но си име ве ли
ког ба лет ског умет ни ка уста но
вље но је про шле го ди не и до де
љу је се мла дим и та лен то ва ним 
ба лет ским игра чи ма до 28. го ди
не жи во та, ко ји су се из дво ји ли 
по тех нич кој или умет нич кој ин
тер пре та ци ји со ли стич ке уло ге 
од и гра не на ма тич ној сце ни или 

на го сто ва њу. Од лу ку о при зна
њу, ове го ди не јед но гла сно је до
нео жи ри у са ста ву: Брус Стај вел 
(пред сед ник), Ма ри ја Вје шти ца 
и Па ша Му сић. Ми лош Ма ри јан 
је, по њи хо вој оце ни, иако ве о
ма млад, по ка зао ве ли ку од го вор
ност, али по се ду је и из ван ред ни 
та ле нат. Од го вор ним и по жр тво
ва ним ра дом оства рио је из у зе тан 
на пре дак ту ма че ћи ши рок ди ја па
зон уло га у кла сич ном, нео кла
сич ном и са вре ме ном ре пер то
а ру. „Ни сам оче ки вао на гра ду, 

искре но, био сам ве о ма из не на
ђен. Ово је сва ка ко ве ли ки под
сти цај за ме не, зна ча јан за мо је 
са мо по у зда ње, као и да љи на пре
дак. Спре мам но ве уло ге, же лим 
да оправ дам по ве ре ње ко је ми је 
ука за но“, де ли са на ма Ми лош 
Ма ри јан сво је пр ве ути ске.

При ма ба ле ри на Ана Па вло
вић је зна чај ним при зна њи ма ко је 
је до са да осво ји ла до да ла и На
гра ду „Терп си хо ра“, ко ју до де
љу је Удру же ње про фе си о нал них 
ба лет ских игра ча, ко ре о гра фа и 
ба лет ских пе да го га Ср би је. Она 
је пр ви ла у ре ат овог но во у ста но
вље ног при зна ња. Од лу ку је јед
но гла сно до нео жи ри у са ста ву: 
Иван ка Лу ка те ли, при ма ба ле ри
на и ба лет ски пе да гог, Бо жи дар 
Ђу ро вић, по зо ри шни ре ди тељ и 
управ ник На род ног по зо ри шта, 
Сне жа на Ар на у то вић, сце но граф 
и ака дем ски сли кар, Ко кан Мла
де но вић по зо ри шни ре ди тељ и 
управ ник Ате љеа 212 и Ро налд 
Сав ко вић, пр вак ба ле та и ко ре о
граф. На гра да ко ја но си име за
штит ни це пле са и му зи ке у грч кој 
ми то ло ги ји, Терп си хо ре, уру че на 
је Ани Па вло вић 29. апри ла, на 
Свет ски дан игре, у Му зе ју На
род ног по зо ри шта.

Бран ки ца Кне же вић

СА РАД ЊА СЕ НА СТА ВЉА

У на став ку Про то ко лом ре
гу ли са не са рад ње два на

ци о нал на те а тра, На род но по
зо ри ште је уго сти ло ко ле ге 
из под го рич ког Цр но гор ског 
на род ног по зо ри шта, ко је је 
25. апри ла од и гра ло Го го ље
вог „Ре ви зо ра“ у ре жи ји Вељ
ка Ми ћу но ви ћа на Ве ли кој, а 
сле де ће ве че ри „Ла си це“ Бо ја
не Ми јо вић, у ре жи ји Сте ва на 
Бо дро же на Сце ни „Ра ша Пла

о вић“. Дру гог да на го сто ва ња, Под го ри ча ни су у Му зе ју 
На род ног по зо ри шта пре зен ти ра ли Из да вач ку де лат ност 
свог те а тра.

Р. П. Н.

ВАС КР ШЊИ КОН ЦЕРТ

Со ли сти, Хор и Ор ке
стар Опе ре На род

ног по зо ри шта по во дом 
нај ве ћег хри шћан ског 
пра зни ка, одр жа ли су 
Вас кр шњи кон церт 18. 
апри ла на Ве ли кој сце
ни. Број ној пу бли ци 
пред ста ви ли су се пр ва
ци Опе ре Ја дран ка Јо

ва но вић, Са ња Кер кез, Је ле на Вла хо вић, Ми о драг Д. Јо
ва но вић, Иван То ма шев, Ја сми на Трум бе таш Пе тро вић, 
Де јан Мак си мо вић, Ду шан Пла зи нић и Хон Ли. На про
гра му су би ле ари је из по зна тих опе ра Ђу зе пеа Вер ди ја, 
Жор жа Би зеа, Пе тра Иљи ча Чај ков ског, Па ве ла Че сно ко
ва, Имра Кал ма на, Ста ни сла ва Би нич ког, Фран ца Ле ха ра, 
Фран че ска Чи леа...

Р. П. Н. 

ТРИ ЗЛАТ НЕ ЗНАЧ КЕ

При зна ње „Злат
на знач ка“, ко је 

до де љу ју Кул тур но
про свет на за јед ни ца 
Ср би је и Ми ни стар
ство ве ра и ди ја спо ре, 
уру че но је 18. апри ла 
ово го ди шњим ла у ре
а ти ма на Сце ни „Ра
ша Пла о вић“. Од лу
ку о 50 ово го ди шњих 

до бит ни ка на граде ко ја се до де љу је за не се би чан, пре
дан и ду го тра јан рад, и ства ра лач ки до при нос у ши ре њу 
кул ту ре, до нео је жи ри у ко јем су би ли др жав ни се кре тар 
Ми ни стар ства ве ра и ди ја спо ре Ми ло рад Јак шић, и књи
жев ни ци Ми ло ван Ви те зо вић и Ма ри ја Би шоп. Ме ђу до
бит ни ци ма су чла но ви и сарадници на ше Ку ће – пр ва ки
ња Опе ре Алек сан дра Ан ге лов, глу ми ца Вје ра Му јо вић, 
као и исто ри чар ка и ку сто ски ња Зо ри ца Јан ко вић.

М. Б.

ХОР У БИ БЛИ О ТЕ ЦИ

На Дан На род не би
бли о те ке Ср би је, 

23. апри ла, в. д. управ
ни ка ове ин сти ту ци је 
Де јан Ри стић и управ
ник Позоришта Бо жи
дар Ђу ро вић, пот пи

са ли су Про то кол о са рад њи чи ји је циљ про па ги ра ње 
по зо ри шне умет но сти, би бли о теч коин фор ма ци о не де
лат но сти и кул ту ре. По че так са рад ње ће већ 24. ма ја обе
ле жи ти Хор Опе ре, за ни мљи вим кон цер том у про сто ри ја
ма На род не би бли о те ке.

Р. П. Н.П
О

Р
ТА

Л
ПРИ ЗНА ЊА БА ЛЕТ СКИМ ИГРА ЧИ МА

Наши лауреати
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ФЕЉ ТОН: СЛО ЈЕ ВИ ТА ЛИЧ НОСТ МИ ЛА НА ГРО ЛА (7) / ПИ ШЕ ЗО РАН Т. ЈО ВА НО ВИЋ 

По повратку у Београд
ФЕЉТОН

ЛИЧНОС ТИ БЕОГРАДСКОГ БА ЛЕТА (25) / ПИШЕ МИЛИЦА ЗАЈЦЕВ 

Владимир Логунов:
музика ми каже све. . .

ФЕЉТОН

Грол је већ 24. ју
на 1902. по ста вљен 
за пе ро во ђу ко ми си
је за из ра ду За ко на 
о На род ном по зо ри

шту, на чи јем је че лу био Ни ко
ла Ј. Пе тро вић, управ ник На род
ног по зо ри шта у пен зи ји. Касније 
бележи: „Кад смо се вра ти ли у 
Бе о град, Скер лић 1901, ја 1902, 
из ме ње но је би ло мно го што шта 
на свим стра на ма. У дру штву Јан
ко ве ‘Зве зде’ на ро чи то. Пре по ло
вље но на два љу то за кр ва вље на 
та бо ра, оно се јед ним де лом ни
је ви ше ни здра вља ло. Не срећ ни 
Јан ко Ве се ли но вић на гнан је био 
да сво је име ста ви на лист ко ји је 
бра нио ре жим Кра љи це Дра ге, у 
вре ме ну ње го вог нај ни жег па да“ 
(„Из пред рат не Ср би је“).

У по ли тич ки жи вот ула зи од
мах са уни вер зи те та и сту па у ра
ди кал ну ле ви цу (Са мо стал не ра
ди ка ле). Са Јо ва ном Скер ли ћем 
на ста вља те сну са рад њу иако 
ни су би ли исто вет них по ли тич
ких ста во ва. Грол пи ше по ли тич
ке члан ке у опо зи ци о ном „Днев
ном ли сту“, а уз ње га су стал ни 

са рад ни ци Сте ван Лу ко вић, Бо
шко Љу би шић, а по вре ме но са ра
ђу ју Ра до је До ма но вић, Ми ло рад 
Ми тро вић, Вла ди мир Ра јић. Грол 
са ра ђу је и у „Од је ку“, а књи жев
не при ло ге об ја вљу је у „Зве зди“ 
Јан ка Ве се ли но ви ћа и „Срп ском 
књи жев ном гла сни ку“, чи ји са

рад ник оста је до кра ја ње го вог 
из ла же ња 1941. го ди не. Од 1906. 
до 1909. уре ђу је „Днев ни лист“, а 
пи ше у ње му све до гашења ли
ста 1911. Од 1912. до 1915. је 
уред ник „Од је ка“ и у том свој
ству је 1913. ко оп ти ран за чла на 
Глав ног од бо ра Са мо стал них ра
ди ка ла, са ра ђу ју ћи бли ско са Јо
ва ном Жу јо ви ћем, Ја шом Про да

но ви ћем и Љу бом Да ви до ви ћем. 
„У Бе о гра ду, про тест ни збор по
во дом те шког ста ња Ср ба у Ма ке
до ни ји, из ло же них го ње њу и уби
ја њу од стра не Ар на у та, са зи ва ју 
за 29. сеп тем бар 1902: Алек сан

дар Бе лић, Бо жа Мар ко вић, Бра на 
Пе тро ни је вић, Во ја Ма рин ко вић, 
Ми лан Грол, Ми лан Ра кић, Мом
чи ло Нин чић и др. Збор је отво
рио Бо жа Мар ко вић, а го во ри
ли су Љу ба Жив ко вић, Дра гу тин 
Илић, Љу ба Јо ва но вић, Љу ба Ва
си ље вић, Ста но је Ста но је вић, Бо

жа Са вић“, бе ле жи „Днев ни лист“ 
тих да на. Но вем бра 1905. Скер
лић са гру пом књи жев ни ка и пу
бли ци ста, ме ђу ко ји ма је и Грол, 
са зи ва и ор га ни зу је Кон грес ју го
сло вен ских књи жев ни ка и пу бли

ци ста. На 
Ко н  г р е 
су одр жа
ном у Бе
о гра ду 6. 
но вем бра 
1905. уче
ство ва ли 
су и хр
ват ски и 
бу гар ски 
п и  с ц и . 
Гру па но
в и  н а  р а 
п р о  т и в 
ни ка љу

ди око ‘Срп ског књи жев ног 
гла сни ка’ про те сто ва ла је на Кон
гре су што ни је по зва на.

Паралелно гради и настав
ничку каријеру. За про фе сор
ски ис пит, мар та 1905. је из ра дио 
на фран цу ском је зи ку сту ди ју о 
фран цу ској фар си из 15. ве ка, под 

на сло вом „Фар са о Па тле ну“ (La 
far ce de ma i tre Pat he lin). Бе о град
ски „Од јек“ од 19. апри ла 1903. 
бележи: „Наш при ја тељ Ми лан 
Грол, су плент гим на зи је кра ља 
Алек сан дра Пр вог, пре ме штен је 
за су плен та не го тин ске гим на зи
је, ‘по слу жбе ној по тре би’. Ка
ко из гле да г. Грол је био ‘слу жбе
но не по тре бан’ у Бе о гра ду, јер је 
пре да вао срп ски и фран цу ски у 
две гим на зи је, и сти зао још да са
ра ђу је на не пра ви тељ стве ним ли
сто ви ма“. Грол је већ 15. апри ла 
пре ме штен за су плен та у Не го
тин ску гим на зи ју, ода кле се, по
сле мај ског пре вра та, вра ћа 31. 
ав гу ста 1904. и би ва по ста вљен 
за су плен та у Тре ћу гим на зи ју. 
За про фе со ра исте гим на зи је по
ста вљен је 29. ју на 1905, а већ 5. 
сеп тем бра 1906. пре ме штен је за 
про фе со ра Пр ве бе о град ске гим
на зи је (која је у то време била 
смештена у Дом св. Саве), а 11. 
ок то бра 1910. за про фе со ра Дру ге 
бе о град ске гим на зи је, где остаје 
веома кратко, до 1. ја ну а ра 1911. 

(на ста ви ће се)

По повратку из Париза,
ГролнастављарадуНа
родном позоришту, про
фесорјебеоградскихгим
назија, сарадник и уред
ник новина и листова,
бависеполитиком...

Вла ди мир Ло гу нов 
(1942), ис так ну ти 
ка рак тер ни со ли ста 
бе о град ског Ба ле та, 
ко ре о граф зна чај ног 

и обим ног опу са оствареног на 
сценама у Бе о гра ду, Но вом Са ду, 
Љу бља ни, За гре бу, Спли ту, Ско
пљу, на Ки пру као и на те ле ви зи ји, 
пе да гог и ко ре о граф у бе о град ској 
и за гре бач кој ба лет ској шко ли, 
свом ра ду је увек при сту пао са ср
дач но шћу ис кре не сло вен ске ду
ше, удру жу ју ћи струч на зна ња са 
ли ри змом у умет нич кој игри, би ло 
кла сич ној, би ло са вре ме ној.

Пр ве играч ке ко ра ке на чи нио 
је у Спли ту, код Ми ле Ка тић, да 
би убр зо, 1956, по стао уче ник Ба
лет ске шко ле „Лу јо Да ви чо“, ко ју 
је са успе хом за вр шио 1964, у кла
си чу ве не Ни не Кир са но ве. Од мах 
је по стао члан ан сам бла На род ног 
по зо ри шта, где је по сте пе но до би
јао све сло же ни је умет нич ке за
дат ке. Већ у тре ћој се зо ни је играо 
Хи ла ри о на у „Жи зе ли“, што сма
тра сво јим „кр ште њем“ као ка рак
тер ног игра ча, мада је у де чач ким 
сно ви ма се бе ви део као кла сич ног, 
от ме ног прин ца. Иако је са успе

хом од и грао сло же ни Grand pas из 
„Ба ја де ре“ (ко ји је за Је ле ну Шан
тић и ње га по ста вио Аб ду рах ман 
Ку ми сми ков), као и ста во ве „Се
ре на де“ Чај ков ског у нео кла сич
ној Пар ли ће вој по став ци, ње го ве 
ка рак тер не уло ге се ипак нај ви ше 
пам те – Хи ла ри он, Рот барт, Ко
пе ли ус (за ко јег је до био На гра ду 
На род ног по зо ри шта), Дро сел ма
јер, Ве зир, пет раз ли чи тих уло
га „Хоф ма но вим при ча ма“... Вр
ху нац ње го ве играч ке ка ри је ре је 
би ла уло га Ка ре њи на у Пар ли ће
вој „Ани Ка ре њи ној“, ко ју је ту
ма чио посебно успешно истичући 
бол овог лика. Ње го вом Ка ре њи ну 
се мо ра ло ве ро ва ти. 

Сво је пр ве по став ке Вла ди
мир је из ма штао на деч јим кућ ним 
при ред ба ма, где је био исто вре ме
но и „глу мац“ и „ко ре о граф“. Же
ља да ко ре о гра фи ше увек је би ла 
при сут на у ње го вом жи во ту, па је 
1973/74. био у Мо скви, где је на 
Др жав ном ин сти ту ту за по зо ри
шну умет ност, чу ве ном ГИ ТИСу, 
спе ци ја ли зи рао ко ре о гра фи ју и 
пе да го ги ју. Ње гов ко ре о граф ски 
де би на отва ра њу 111. се зо не На
род ног по зо ри шта (1979), био је 

на ја ва до ла ска два зна чај на мла да 
ко ре о гра фа – Ло гу но ва и Ду ша на 
Тр ни ни ћа. О Вла ди ној по став ци 
сам та да за бе ле жи ла: „Вла ди мир 
Ло гу нов, ко ме је ово пр ви ко ре
о граф ски рад у ма тич ној ку ћи, 
по ста вио је ба лет ‘For ma vi va’ 
стил ски чи сто, јед но став но и до
па дљи во др же ћи се про ве ре них 
узо ра ап стракт них нео кла сич них 
играч ких об ли ка... Ло гу но ву тре
ба при зна ти ра ци о нал ност и свест 
о то ме шта игра чи ко ји му сто је на 
рас по ла га њу мо гу да од и гра ју, па 
је ње го ва по став ка тек у за вр шним 
ста во ви ма по се до ва ла не што сло
же ни ји пле сни кон тра пункт и вир
ту о зни је де о ни це...“ Усле ди ле су 
по став ке кла сич них ба ле та – „Дон 
Ки хот“ и „Успа ва на ле по ти ца“, ко
је су се на на шој сце ни за др жа
ле де це ни ја ма. Упо ре до је за те
ле ви зи ју по ста вио „Ма ску цр ве не 
смр ти“ Ива на Јеф ти ћа, са вре ме ну 
об ра ду Бе то ве но ве „Ме се че ве со
на те“ (ко ју је ра дио спе ци јал но за 
Је ле ну Шан тић), као и „Ка ле мег
дан ски ди вер ти мен то“ Ко сте Ба
би ћа.

За пи тан ко је су му ко ре о гра
фи је нај дра же, јед ном при ли ком је 

ре као : „Ве о ма во лим ‘Су
срет пр ве вр сте’ ко ји сам 
ра дио за Иван ку Лу ка те
ли и Ра де та Ву чи ћа. То је 
ка мер ни ду ет, из ве ден са 
ве ли ким успе хом у Љу
бља ни, ко ји го во ри о са
вре ме ном жи во ту, o оту
ђе но сти, и то на гро теск ни 
на чин, али за тим по ка зу је 
да, уз хра брост да с ли ца 
ски не мо соп стве ну ма ску, 
мо же мо на ћи истин ску 
љу бав. На Ју го сло вен ском 
ба лет ском так ми че њу у 
Но вом Са ду до био сам на
гра ду за крат ки ба лет ‘Гра
на без ли шћа’, ко ји сам по
ста вио на му зи ку Ada di et ta 
из Пе те Ма ле ро ве сим фо
ни је. Тај ба лет, као и доц
ни ји ‘Је се њи пљу сак’, има 
ду бо ко лир ско и но стал гич но рас
по ло же ње.... Ми слим да, на са
свим дру ги на чин, и ‘Док тор Џе
кил и ми стер Хајд’, без об зи ра на 
те му, има из ве сну обо је ност ли ри
змом и стра сним осе ћа њи ма...“

Ово га пу та оста ће мо са мо код 
опу са ко ји је Ло гу нов оства рио 
на ма тич ној сце ни. Ина че, пре ма 

соп стве ном ис ка зу, сва сво ја ко
ре о граф ска де ла за по чи ње раз ми
шља њем, нај пре о му зи ци ко ју би
ра по лич ном осе ћа њу, пре све га 
на осно ву ли рич но сти. Тек он да 
се ра ђа иде ја о са др жа ју, па потом 
при пре ма играч ке ин тер пре та ци је, 
ко ја му, ка ко под вла чи сва ком при
ли ком – ка же све! 

(на ста ви ће се)
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Радно време благајне: сваког дана од 11 до 15 и од 17 сати 
до почетка представе. Недељом од 17 сати до почетка представе.
НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ
ЗАДРЖАВА ПРАВО ИЗМЕНЕ РЕПЕРТОАРА
Телефон благајне: 2620-946
Телефон за групне посете: 2626-566

ВЕ ЛИКА СЦЕНА М А Ј  2 0 1 2 .

СЦЕНА „РАША ПЛАОВИЋ”

04

19.30

драма 
Виде 
Огњеновић 03

КАЊОШ 
МАЦЕДОНОВИЋ

четвртак 19.30

04

ПОКОЈНИК

петак

19.30

балет на музику 
Војислава 
Вокија Костића 05

КО ТО ТАМО 
ПЕВА

уторак19.30

комедија
Јована Стерије
Поповића 04

ПОКОНДИРЕНА 
ТИКВА

понедељак

19.00

27

БОЕМИ

недеља

комедија
Бранислава
Нушића

19.00

опера
Сергеја
Прокофјева 05

ЗАЉУБЉЕН У 
ТРИ НАРАНЏЕ

субота понедељак

БИЗАРНО

драма Жељка 
Хубача, гостује 
Босанско народно 
позориште 
из Зенице

19.30

07

субота

МАДАМ 
БАТЕРФЛАЈ

19.00

опера
Ђакома
Пучинија 0504 05

19.30

драма 
Педра Калдерона 
де ла Барке 08

ЖИВОТ ЈЕ САН

уторак 19.00

опера
В. А. Моцарта 09

ФИГАРОВА 
ЖЕНИДБА

среда 19.30

балет 
П. И. Чајковског

10

УСПАВАНА 
ЛЕПОТИЦА

четвртак 20.00

11

СВЕЧАНИ 
КОНЦЕРТ 
НАЦИОНАЛНОГ 
АНСАМБЛА
„КОЛО” 

петак 19.00

опера
Ђузепеа
Вердија 12

ТРУБАДУР

субота 19.30

балет
П. И. Чајковског

13

УСПАВАНА 
ЛЕПОТИЦА

недеља

19.00

опера
Жоржа
Бизеа 14

КАРМЕН

понедељак 19.30

балет на музику 
Војислава 
Вокија Костића 15

КО ТО ТАМО 
ПЕВА

уторак 19.00

опера
Ђузепеа
Вердија 16

РИГОЛЕТО

среда 19.30

балет
Лудвига
Минкуса 17

БАЈАДЕРА

четвртак 19.30

18

МИЗАНТРОП / 
ПРЕТПРЕМИЈЕРА

петак

комедија
Ж. Б. П. 
Молијера

19.30

комедија
Ж. Б. П. 
Молијера 19

МИЗАНТРОП / 
ПРЕМИЈЕРА

субота 19.30

драма
Синише
Ковачевића 21

ВЕЛИКА ДРАМА

понедељак19.30

комедија
Ж. Б. П. 
Молијера 20

МИЗАНТРОП 

недеља 12.00

22

СВЕЧАНА ДОДЕЛА 
ДИПЛОМА 
СТУДЕНТИМА 
ВИСОКЕ 
СТРУКОВНЕ 
ШКОЛЕ „ВИСАН” 

уторак

19.30

балет
Лудвига
Минкуса 22

БАЈАДЕРА

уторак 19.00

опера
Сергеја
Прокофјева 23

ЗАЉУБЉЕН У 
ТРИ НАРАНЏЕ

среда 19.30

комедија
Ж. Б. П. 
Молијера 24

МИЗАНТРОП

четвртак 19.30

Б. М. Михиз / 
Е. Савин, 
по роману Меше 
Селимовића 25

ДЕРВИШ И СМРТ

петак 19.00

опера
Пјетра
Маскањија 26

КАВАЛЕРИЈА 
РУСТИКАНА

субота

опера
Ђакома
Пучинија

19.30

балет у кореографији 
Роналда 
Савковића 29

АЛЕКСАНДАР

уторак12.00

29

СВЕЧАНА 
АКАДЕМИЈА

уторак19.30

комедија
Вилијама
Шекспира 28

ВЕСЕЛЕ ЖЕНЕ 
ВИНДЗОРСКЕ

понедељак

поводом 45 година 
од оснивања 
Фондације 
„Солидарност 
Србије”

29 01

петак

ПОКОЈНИК

19.30

комедија
Бранислава 
Нушића 26

19.30

комедија
Бранислава 
Нушића 03

ГОСПОЂА 
МИНИСТАРКА

недеља19.30

01

МИЗАНТРОП

петак19.00

30

КАРМЕН

среда

опера
Жоржа
Бизеа

12.00

30

СВЕЧАНА 
АКАДЕМИЈА

среда

поводом 55 
година Завода 
за уџбенике

комедија
Ж. Б. П. 
Молијера

19.00

02

ТРАВИЈАТА

субота

опера
Ђузепеа
Вердија

20.3020.30

комедија
Оскара
Вајлда 26

ВАЖНО ЈЕ 
ЗВАТИ СЕ 
ЕРНЕСТ

субота 20.30

драма
Роналда
Харвуда 27

ДРЖАВНИ 
СЛУЖБЕНИЦИ

недеља

09

хуманитарни концерт 
Филхармоније 
младих „Борислав 
Пашћан”  

драма 
Тонија 
Кушнера

20.30

03

четвртак 20.30

КОВАЧИ 

комедија 
Милоша
Николића 0808

20.30

драма 
Ерика Е. 
Шмита 03

ЗАГОНЕТНЕ 
ВАРИЈАЦИЈЕ

четвртак 20.30

комедија
Милоша
Николића 04

КОВАЧИ

петак 20.30

драма
Ерика Е. 
Шмита 05

МАЛИ БРАЧНИ 
ЗЛОЧИНИ

субота 20.30

драма
Тенесија
Вилијамса 09

СТАКЛЕНА 
МЕНАЖЕРИЈА

среда 20.30

Б. Станковић / 
Н. Дугалић, гостује 
Позориште „Бора 
Станковић”, 
Врање 10

СТАРИ ДАНИ

четвртак 20.30

Удружење балетских 
уметника Србије и Hypo 
Alpe-Adria Bank
ТАКМИЧАРСКИ 
ПРОГРАМ 12

XVI ФЕСТИВАЛ 
КОРЕОГРАФСКИХ 
МИНИЈАТУРА

субота20.30

драма
Албера
Камија 08

НЕСПОРАЗУМ

уторак 14.00

Удружење балетских 
уметника Србије и Hypo 
Alpe-Adria Bank
СЕЛЕКЦИЈА 
ФИНАЛИСТА 11

XVI ФЕСТИВАЛ 
КОРЕОГРАФСКИХ 
МИНИЈАТУРА

петак 20.30

XVI ФЕСТИВАЛ 
КОРЕОГРАФСКИХ 
МИНИЈАТУРА
РЕВИЈАЛНО 
ВЕЧЕ 13

SHAKE YOUR 
BOOTY 

недеља

20.3020.30

комедија 
Владимира и Олега 
Пресњакова 15

ИГРАЈУЋИ 
ЖРТВУ

уторак 20.30

драма
Хенрика
Ибзена 16

ХЕДА ГАБЛЕР

среда 20.30

драма
Хенрика
Ибзена 17

ХЕДА ГАБЛЕР

четвртак 12.00

драма 
Виде Огњеновић, 
у извођењу ученика 
О.Ш. „Дринка 
Павловић” 19

МИЛЕВА 
АЈНШТАЈН

субота 20.30

драма
Ерика Е. 
Шмита 19

МАЛИ БРАЧНИ 
ЗЛОЧИНИ

субота 20.00

концерт 
Филхармоније 
младих „Борислав 
Пашћан” 20

ТРАГОМ ИСТОЧНЕ 
СВЕТЛОСТИ

недеља

20.3020.30

комедија 
Јована Стерије 
Поповића 21

ЛАЖА И 
ПАРАЛАЖА

понедељак 20.30

комедија
Милоша
Николића 23

КОВАЧИ

среда 20.30

драма
Ерика Е. 
Шмита 24

ЗАГОНЕТНЕ 
ВАРИЈАЦИЈЕ

четвртак 10.00

музичко 
такмичење 25

ФЕСТИВАЛ 
„АМАДЕУС”

петак 10.00

музичко 
такмичење 26

ФЕСТИВАЛ 
„АМАДЕУС”

субота20.30

Зорице Стојиновић, 
гостује 
Граско позориште 
Јадодина 22

СИМФОНИЈА 
РАДОСТИ

уторак

        20.30

комедија
Јована Стерије 
Поповића 03

ЛАЖА И 
ПАРАЛАЖА

недеља20.30

комедија 
Оскара
Вајлда 31

ВАЖНО ЈЕ 
ЗВАТИ СЕ 
ЕРНЕСТ

четвртак20.30

драма
Сергеја
Коковкина 30

МИСИС 
ТОЛСТОЈ

среда20.30

комедија
Ива
Брешана 28

ПРЕДСТАВА 
ХАМЛЕТА У СЕЛУ 
МРДУША ДОЊА

понедељак 20.30

драма
Тенесија
Вилијамса 29

СТАКЛЕНА 
МЕНАЖЕРИЈА

уторак 10.00

31

ДРАМСКИ 
ФЕСТИВАЛ 
ПРЕДШКОЛСКЕ 
УСТАНОВЕ 
„ДЕЧЈИ ДАНИ”

четвртак 20.30

драма
Ерика Е. 
Шмита 01

МАЛИ БРАЧНИ 
ЗЛОЧИНИ

петак 20.30

комедија 
Оскара
Вајлда 04

ВАЖНО ЈЕ 
ЗВАТИ СЕ 
ЕРНЕСТ

понедељак

субота 20.30

11

ВАЖНО ЈЕ ЗВАТИ 
СЕ ЕРНЕСТ

комедија
Оскара
Вајлда

20.30

комедија 
Оскара
Вајлда 14

ВАЖНО ЈЕ 
ЗВАТИ СЕ 
ЕРНЕСТ

понедељак


