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ВЕЛИКИ КЛАСИЦИ НА ВЕЛИКОЈ СЦЕНИ – ШЕКСПИР, МОЛИЈЕР И ПУЧИНИ

Још три премијере
на самом крају сезоне

ДОНАТОРСКИ 
ОПЕРСКИ ГАЛА 

КОНЦЕРТ
Недеља 1. јул 2012.

Иако се бли жи 
крај се зо не, На
род но по зо ри
ште по кла ња пу
бли ци пре ми је ру 

за пре ми је ром. Опер ски сту дио 
„Бо ри слав По по вић“ при пре ма 
Пу чи ни је ву „Се стру Ан ђе ли
ку“ за по че так ју на, а Дра ма је 
у раз ма ку од све га не де љу да на 
има ла две пре ми је ре, и то пре
ма ко ма ди ма два ве ли ка свет ска 
кла си ка, Мо ли је ра и Шек спи ра, 
па још у – два гра да!

На Ве ли кој сце ни На род
ног по зо ри шта је 19. ма ја при
ка зана још јед на ори ги нал на 
по став ка Его на Са ви на, ко ји чу
ве но де ло фран цу ског ко ме ди
о гра фа „Ми зан троп“ сме шта у 

мар ке тин шку аген ци ју. Глав ни 
жен ски лик, Се ли ме на, та ко по
ста је чу ве на ма не кен ка и „глав
но ли це ре клам них кам па ња“, а 
оста ли ли ко ви и њи хо ви од но си, 
као и за плет, про ис ти чу из ове 
основ не кон цеп ци је. Оче ки ва
ном успе ху пред ста ве у мно го ме 
су до при не ли и дра ма тург Слав
ко Ми ла но вић, сце но граф Бо рис 
Мак си мо вић, ко сти мо граф Ла
на Цви ја но вић, о сцен ском го
во ру је бри ну ла Љи ља на Мр кић 
По по вић, о ди зај ну зву ка Вла ди
мир Пе три че вић, а оби ман ви
деома те ри јал су на чи ни ли Пе
тар Ан то но вић и Јо ван Тар бук. 
Мла ди глу мач ки пар Ни ко ла Јо
ва но вић у уло зи Ал се ста и Ни на 
Јан ко вић као Се ли ме на, осво ји

ли су ве ли ке сим па ти је пу бли ке, 
а за па же не ро ле су оства ри ли 
и ис ку сни Алек сан дар Ђу ри ца 
као Фи лент, Бран ко Ви да ко вић 
на пре ми је ри и Не бој ша Кун да
чи на на ре при зи у уло зи Орон та, 
Ду шан ка Сто ја но вић Глид као 
Ар си о но ја, Зла ти ја Ива но вић 
као Ели јан та, Љу би во је Та дић у 
уло зи Ака ста, Ми лош Ђор ђе вић 
као Кли тан дар, Ми лош Ла ло вић 
као По ли ца јац, те Ма ја Лу кић и 
Ва лен ти на Вел ков у епи зод ним 
ро ла ма ме на џер ки.

Дру га драм ска пре ми је
ра, Шек спи ров „Хен ри Ше
сти“ (пр ви део), игра на је у гра
ду нај ве ћег ен гле ског драм ског 
ства ра о ца, Лон до ну, у чу ве ном 
Глоб те а тру, као део сво је вр сне 

„балканске трилогије“, у окви ру 
ко је су пре о ста ла два де ла сто
ри је о овом исто риј ском кра љу 
игра ли На ци о нал ни те а тар Ал
ба ни је из Ти ра не и На ци о нал ни 
те а тар из Би то ља. Адап та ци ју и 
ре жи ју пот пи су је Ни ки та Ми ли
во је вић, дра ма тург је би ла Ива
на Ди мић, сцен ски по крет је по
ста ви ла го шћа Ама лиа Бе нет, 
сце но граф је био Бо рис Мак
си мо вић, ко сти мо граф Ма ри на 
Ме де ни ца, док му зи ку пот пи
су је Бо ра Ду гић, сцен ски го вор 
Љи ља на Мр кић По по вић, а хор
ске аран жма не још је дан гост, 
Ди мо сте нис Гри вас. Бе о град ска 
пре ми је ра ове пред ста ве би ће 
15. ју на на Ве ли кој сце ни. (ви
ше на стр. 2 и 4)

БАЛЕТСКИ 
ГАЛА 

КОНЦЕРТ
Петак 22. јун 2012.



2 ПОЗОРИШНЕ НОВИНЕ МАЈ 2012. 
П

О
Р

ТА
Л

ПРВИ ПУТ У ГЛОБ ТЕАТРУ

Овације нашем 
„Хенрију Шестом” 

Сти жу по хвал не 
кри ти ке са из у зет
но успе шног го сто
ва ња у Лон до ну. 
Пр ви се огла сио, 

на сај ту dan hut ton.wor dpress, по
зна ти ен гле ски кри ти чар Дан Ха
тон оце нив ши да „Ми ли во је ви ће
ва по став ка, из ве де на на срп ском 
је зи ку, от кри ва фар сич ну при ро
ду су ко ба“ у том ко ма ду. „Ни ма
ло не за ви дим На род ном по зо ри
шту у Бе о гра ду на то ме што је за 
за да так до би ло да по ста ви ‘Хен
ри ја Ше стог’, пр ви део, у Гло бу; 
тре ба ло је на пра ви ти уз бу дљи
ву и трај ну про дук ци ју од, ка ко 
се сма тра, јед не од Шек спи ро
вих нај го рих дра ма и то без по
др шке оста ла два де ла три ло ги је, 
што ни у ком слу ча ју ни је био лак 
за да так. Ме ђу тим, Ни ки та Ми ли
во је вић је на из не на ђу ју ћи на чин 
овом де лу при до дао дра му, ин три
гу и ко мич не мо мен те“. По хвале 
је упутио и глу мцима од којих је 
„ве ћи на про сто за си ја ла“, по себ
но апо стро фи рајући Ха џи Не
на да Ма ри чи ћа у на слов ној уло
зи и Алек сан дра Срећ ко ви ћа ко ји 
је ту ма чио лик фран цу ског кра ља 
Шар ла, а ве о ма по зи тив но је оце
нио и „сја јан де кор Бо ри са Мак
си мо ви ћа ко јим до ми ни ра сто на 
сре ди ни би не, ко ји се ра ста вља и 
са ста вља на раз не на чи не, тво ре
ћи та ко ви ше раз ли чи тих ам би је
на та“.  

И за и ста, без пре те ри ва ња, 
био је то ве ли ки успех На род ног 
по зо ри шта ко је је има ло част да 
се нађе међу 37 свет ских те а та
ра, уче сни ка „кул тур не олим пи
ја де“ у Лон до ну. Под се ћа ња ра
ди, фе сти вал под на зи вом Glo be 

to Glo be је по чео 23. апри ла као 
увер ти ра Лет њим олим пиј ским 
игра ма, а то ком шест не де ља би
ће при ка за но свих 37 Шек спи
ро вих де ла, на исто то ли ко је зи
ка. По се бан зна чај овог на сту па 
пред ста вља и чи ње ни ца да се са 
сце не тог култ ног по зо ри шта пр
ви пут то ком 400 го ди на ње го вог 
по сто ја ња чуо срп ски је зик, што, 
за и ста, пред ста вља ве ли ку част и 
слу жи на по нос и На род ном по
зо ри шту и Ср би ји. Пр ве ре пли ке 

из го во рио је Пре драг Еј дус, а ан
самбл нашег На ци о нал ног те а тра  
је по здра вљен ова ци ја ма са пу них 
га ле ри ја тог им пре сив ног по зо ри
шног зда ња.

 „Веома сам за до во љан овом 
пред ста вом. Ни ки ту Ми ли во је
ви ћа знам од ра ни је, са БИ ТЕФа. 
Же лео сам да га до ве дем у Глоб и 
то се ис по ста ви ло као до бра иде
ја. Нео бич но је вре дан на чин на 
ко ји је Ни ки та исто вре ме но при
ка зао хи по кри зи ју и ли це мер ство 
у бор би за власт у сред ње ве ков ној 
Ен гле ској и исто то у да на шње 
вре ме. Ве о ма сам за хва лан ан сам
блу на ова квој пред ста ви“, ре као 
је ди рек тор фе сти ва ла, Том Бирд.  

Пред ста ва је са ве ли ким успе
хом из ве де на и ре при зно, 13. ма ја, 
као ма ти не. Под се ти мо и да је ра
ђе на као ко про дук ци ја На род ног 
по зо ри шта, Глоб те а тра и Фон
да „Ла за Ко стић“, те да су у окви
ру ње ног го сто ва ња у Лон до ну, у 
еду ка тив ном цен тру Глоб те а тра, 
11. ма ја отво ре не и две из ло жбе – 
„По зор је Ла зе Ко сти ћа“ ауто ра Зо
ра на Мак си мо ви ћа и „Омаж Шек
спи ру“ по зна тог сли ка ра Дра га на 
Стој ко ва. Мак си мо вић сво јом по
став ком при ка зу је це ло куп ну по
зо ри шну де лат ност Ла зе Ко сти ћа, 
укљу чу ју ћи и ње гов рад на пр вом 
пре во ду Шек спи ро вог де ла на 
срп ски је зик, док је Стој ков, отва
ра ју ћи про сто ре има ги на ци је, на
чи нио пор трет слав ног пи сца ко ји 
де лу је за го нет но, пред ста вља ју ћи 
људ ску ком плек сност. Пре во ди
лац Зо ран Па у но вић је том при ли
ком одр жао пре да ва ње „Шек спир 
у Ср би ји“.

М. Без бра ди ца

Насловнуулогујету
мачио Хаџи Не

над Маричић, а остале
Предраг Ејдус (Бискуп
од Винчестера, касни
је кардинал), Танаси
је Узуновић (Војвода од
Глостера), Борис Пин
говић (Војвода од Са
мерсета), Небојша Кун
дачина (Лорд Талбот),
Бранко Јеринић (Ерл од
Ворика), Бранислав То
машевић (Ерл од Сафо
ка), Слободан Бештић
(Ричард Плантаџенет),
Александар Срећковић
(Шарл,краљФранцуске),
ПавлеЈеринић(Вернон),
Бојан Кривокапић (Бе
сит), Јелена Ђулвезан
к.г. (ЈованаодОрлеана).
У представи учествују
и музичари Бора Дугић
(фрула), Зоран Живко
вић (виолина) и Слобо
дан Продановић (хармо
ника).

ЧАН ГА ЛО ВИЋ У АЛЕ ЈИ ЗА СЛУ ЖНИХ

Ур на са пе пе лом ве ли ка на Опе ре На род ног по зо ри шта 
Ми ро сла ва Чан га ло ви ћа, ко ји је пре ми нуо 1. ок то

бра 1999. и чи
ји су посмртни 
остаци до са да 
би ли у по ро дич
ном ко лум ба
ри ју му на бе о
град ском Но вом 
гро бљу, 3. ма
ја је по ло же на 
у Але ју за слу
жних гра ђа на. 
Обра ћа ју ћи се 

при сут ни ма, управ ник Бо жи дар Ђу ро вић је ка зао да се На
род но по зо ри ште на овај на чин ба рем де ли мич но оду жу је 
Чан га ло ви ћу за ве ли ки до при нос афир ма ци ји срп ске кул
ту ре у све ту, а ми ни стар кул ту ре Пре драг Мар ко вић је оце
нио да је наш слав ни бас био „си но ним за опе ру“. 

М. Б.

СТА РИ ДА НИ ЗА СЦЕ НУ И ТВ 

По зо ри ште „Бо
ра Стан ко вић“ 

из Вра ња је 10. ма ја 
по но во го сто ва ло на 
Сце ни „Ра ша Пла о
вић“ са пред ста вом 
„Ста ри да ни“. Дра
ма ти за ци ју про зе Бо
ри са ва Стан ко ви ћа и 
ре жи ју овог ко ма
да пот пи су је Не бој
ша Ду га лић, а ве ли
ки глу мач ки ан самбл 

пред во ди по пу лар ни бе о град ски глу мац Љу бо мир Бан до
вић. У по де ли су и Дра ган Мар ја но вић, Дра ган Стан ко вић, 
Кри сти на Ја њић, Не над Не дељ ко вић, Бо јан Јо ва но вић, 
Та ма ра Сто шић... Пред ста ву је сни ми ла Ра диоте ле ви зи
ја Ср би је, за по тре бе свог Кул тур ноумет нич ког про гра ма.  

Р. П. Н. 

СВЕ ЧА НОСТ КО ЛА

Све ча ни кон церт 
Ан сам бла „Ко

ло“, по во дом 64 го
ди не од осни ва ња, 
одр жан је 11. ма
ја на Ве ли кој сце
ни. У про гра му под 
на зи вом „Ко ло, ду
ша Ср би је“, пу бли
ка је би ла у при ли
ци да по гле да Сплет 

игра из Ср би је, Чо бан ска над и гра ва ња, Шоп ске игре, Ста
ро бо сан ско не мо ко ло, Ци ган ске игре из Вој во ди не... као и 
спле то ве по пу лар них на род них ме ло ди ја у из во ђе њу со ли
ста и Ор ке стра овог на ци о нал ног ан сам бла.

Р. П. Н.

ОПЕ РА У ПАН ЧЕ ВУ

Мај ски га ла кон церт со ли ста, Ор ке стра и Хо ра Опе ре 
је успе шно одр жан 19. ма ја на Ве ли кој сце ни Кул тур

ног цен тра Пан че во. Број на пу бли ка је ужи ва ла у ари ја ма 
из по пу лар них опе ра. Ди ри го ва ла је ма е стро Ана Зо ра на 
Бра јо вић, а пе ва ли су Та тја на Ми тић, Алек сан дар Ста ма
то вић, Иван ка Ра ко вић Кр сто но шић, Алек сан дра Ста мен
ко вић Гар си ја, Љу бо драг Бе го вић, Љу би ца Вра неш, Све
тла на Бој че вић Ци цо вић, Би ља на Сол до, Ве ра Ми кић, Вук 
Зе кић, Жељ ка Здје лар, Алек сан дар Дој ко вић, Дар ко Ђор
ђе вић, Ма ри ја Ми тићВа сић и Гор да на То мић.

М. Б.



ИЗЛОЖБА
15. 06 | 18.00 ХЕНРИ ШЕСТИ – ГЛОБ фото БЛОГ 
(Народно позориште у Београду на сцени Глоб театра)
аутор Зорица Јанковић

СУСРЕТИ
20. 06 | 18.00 ЗВОНИМИР КРНЕТИЋ, оперски уметник 

28. 06 | 18.00 МАРИНА МЕДЕНИЦА, костимограф

КОНЦЕРТИ
05. 06 | 18.00 КОНЦЕРТ УЧЕНИКА  МУЗИЧКИХ 
ШКОЛА „МОКРАЊАЦ“ И „МАНОЈЛОВИЋ“, у класи 
проф. Томислава Милошевића

ПРОМОЦИЈЕ
07. 06 | 18.00 мр Душан Ч. Јовановић, СЛОБОДАН 
УНКОВИСКИ И ЊЕГОВ ДРАМАТУРГ, издање аутора

21. 06 | 18.00 Едиција UGAO STERIANA: Душан 
Белча, Exegi Monumentum; Радомир Путник, Двадесет 
Стеријиних реченица; Јован Стерија Поповић, 
Благородни господине (Стеријина писма о Вуку 
Караџићу и другима) – издавач „Угао“, Вршац

ОТВОРЕНА ВРАТА
09. 06 | 11.00 и 13.00 часова   

23. 06 | 11.00 и 13.00 часова
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Музеј Народног позоришта у Београду. Tел: 328 44 73

ЈУН 2012.
ИЗЛОЖБЕ

ПРВА ПОСТАВКА
аутор Зорица Јанковић

БИЗАРНА СМРТ ДАБЛЈУТИА
аутор Зоран Блажина 

Шекспир није 
усамљени геније

СЛАВНИ СТЕНЛИ ВЕЛС У МУЗЕЈУ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА

Је дан од нај при зна ти јих 
шекспиролога на све ту, 
аутор познате и недавно 
код нас преведене књи
ге „Шек спир и дру жи на“, 

Стен ли Велс, го сто вао је 5. ма ја 
у Му зе ју На род ног по зо ри шта, у 
окви ру ци клу са „Су сре ти“.  

Уочи по чет ка јед но и по ча сов
ног про гра ма, у ко јем су по ред 
Вел са уче ство ва ли и пре во ди
лац Алек сан дар Ди ми три је вић, 
ре ди тељ Не бој ша Бра дић и уни
вер зи тет ска про фе сор ка Зо ри
ца Бе ча но вић Ни ко лић, управ
ник Бо жи дар Ђу ро вић је уру чио 
углед ном го сту Сре бр њак На род
ног по зо ри шта у знак, ка ко је ре
као, се ћа ња на бо ра вак у На ци о
нал ном те а тру. 

„Чини ми велику част што сам 
добио овај поклон на којем пише 
‘Ово по зо ри ште је ваш дом’. По
зо ри ште је Шек спи ров дом, а са
мим тим и мој“, ре као је Велс 
и ис та као да му је ве о ма дра го 
што се На род ном по зо ри шту ове 
године ука за ла при ли ка да го сту је 
у Глоб те а тру.  

Го во ре ћи о свом пр вом „су
сре ту“ са бар дом ен гле ске и свет
ске књи жев но сти, Велс је ре као 
да се за Шек спи ра за ин те ре со вао 
још од ма лих но гу.   

„У шко ли сам имао од лич
ног учи те ља и он је глав ни ‘кри
вац’ за то. Сво је ин те ре со ва ње за 
Шек спи ра на ста вио сам и то ком 
сту ди ра ња у Лон до ну. Ту сам гле
дао број не инсценације његових 
комада у ко ји ма су игра ли ве ли
чан стве ни глум ци, као што је био, 
ре ци мо, Ло ренс Оли ви је.“

Велс је оце нио да Шек спи ро
ви ко ма ди по ка зу ју ду бо ко по зна
ва ње усло ва у ко ји ма је та да ра ди
ло по зо ри ште, док све вре ме ност 
тих де ла и ње го во „укљу че ње у 
кр во ток свет ске кул ту ре“, овај 
на уч ник об ја шња ва чи ње ни цом 
да је слав ни аутор пи сао о те ма ма 
из исто ри је и ми то ло ги је, док је 
ве ћи на ње го вих са вре ме ни ка пи
са ла о дру штве но ак ту ел ном Лон
до ну то г вре ме на. Освр нув ши се 
на раз не те о ри је у ко ји ма се сум
ња да је син ру ка ви ча ра „са вр ло 
ма ло ла тин ског и још ма ње грч
ког“ мо гао да по ста не та ко успе
шан пи сац, Велс је ис та као да су 
оне по кре ну те пре ви ше од 150 
го ди на, у Аме ри ци. 

„Глав ни ар гу мент у тој по ле
ми ци је Шек спи ро во по ре кло ко
је ни је ари сто крат ско, али има и 
дру гих пи са ца тог вре ме на чи ји 
су ро ди те љи би ли обу ћа ри или 
ру ка ви ча ри. Та ко ђе, на во ди се да 
ни је имао уни вер зи тет ско обра
зо ва ње, али је за вр шио кла сич
ну гим на зи ју, шко ло вао се на ла
тин ском је зи ку и чи тао је рим ске 
кла си ке, чи ји се ути цај ви ди и у 
његовим де ли ма. За то од ба цу јем 
сва ку вр сту сум ње у то да је он 
био аутор комада које познајемо 
као његове.“ Ко мен та ри шу ћи са
вре ме не адап та ци је Шек спи ро вих 
дра ма, Велс је на гла сио да по сто
је ре ди те љи ко ји ра де ди рект ни 
при каз ње го вих де ла, док има и 
оних ко ји та де ла ко ри сте са мо 
као оквир но вих аутор ских ин тер
пре та ци ја ми то ва ко је Шек спир 
кон стру и ше. „Та ко ђе, са вре ме на 
тен ден ци ја је и да се Шек спи ро ва 
де ла при ка зу ју кроз сим бо ле по

пу лар не кул ту ре, али ја ни сам по
кло ник та квих ин тер пре та ци ја“. 
Го во ре ћи о од но су мо ћи, од но
сно над мо ћи, из ме ђу глум ца и ре
ди те ља у ин тер пре та ци ја ма Шек
спи ро вих де ла, Велс је ис та као да 
по сто ји ви ше при ме ра ка да ка
рак тер глум ца над вла да за ми сли 
ре жи се ра, али и ка да ре жи ја стро
го дик ти ра глу мач ку игру: „По зо
ри ште би тре ба ло да буде са рад
ња из ме ђу глум ца и ре ди те ља. 
Са мо ка да се ује дине умет нич
ки по тен ци јали, ра ђа ју се нај бо
ља де ла ко ја оста ју све до чан ства 
у исто ри ји, о ко ји ма и сам пи
шем“. Књи га на при го дан и, где 
је то мо гу ће, за ба ван на чин од ре
ђује Шек спи ров по ло жај у од но
су на глум це и дру ге пи сце ње
го вог вре ме на. Она пра ти и да ље 
раз ви ја са вре ме ну кри тич ку и на
уч ну ми сао, ко ја Шек спи ра не ви
ди као уса мље ног ве ли ка на, већ 
као пу но прав ног чла на по зо ри
шне за јед ни це, за по сле ног драм
ског пи сца са про фе си о нал ним 
оба ве за ма пре ма оста лом по зо
ри шном осо бљу, без чи је по мо ћи 
ње го ва умет ност не би би ла то
ли ко успе шна. Основ но пи та ње 
које се расправља у књизи јесте 
ка ко је ства ра ње за кон крет не по
зо ри шне тру пе и кон крет не глум
це ути ца ло на са му ком по зи ци ју 
Шек спи ро вих ко ма да.

Закључак књиге може се 
свести на Велсове речи: „Ако 
Шек спи ра са гле да мо као јед ног 
од чла но ва сјај не дру жи не, по ста
ће мо све сни ји оно га што га чи ни 
је дин стве ним“. 

Ми ко јан Без бра ди ца

Постоји могућ
ност да је нека
дела писао у са
радњи или под
утицајем савре
меника, али то
и јесте идеја мо
је књиге, дапока
жем даШекспир
није усамљени ге
није, већ са једне
странетворац, а
са друге производ
једногвремена.

О НА РОД НОЈ КУЛ ТУ РИ

У окви ру ци клу са „Про мо ци је“, 16. ма ја у Му зе ју На
род ног по зо ри шта је пред ста вље на пу бли ка ци ја „На

род на кул ту ра у кул тур ној по ли ти ци Ср би је“ дво ји це ауто
ра – др Ми ше Ђур ко ви ћа и Ди ми три ја Ву ја ди но ви ћа, у 
из да њу Бал кан култ фон да ци је и Ин сти ту та за европ ске сту
ди је. Ка ко је об ја снио Ву ја ди но вић, овом ис тра жи ва њу од 
из у зет ног зна ча ја за бу ду ће ак ци је спа са ва ња на род не кул
ту ре спро ве де ном за по тре бе Ми ни стар ства кул ту ре, прет
хо дио је пи лотпро је кат ра ђен за Европ ску уни ју пре три 
го ди не, са ци љем да се ис тра жи ста ње на род не кул ту ре у 
свим европ ским зе мља ма. 

Р. П. Н.  

НА ШЕМ ЦИ ГИ 

Си ноћ, 25. 
ма ја, у 

Му зе ју На род
ног по зо ри шта 
је у окви ру ци
клу са „Се ћа
ње“, одр жа но 
ве че по све ће
но Бра ни сла ву 
Ци ги Је ри ни
ћу. О умет нич
ком и жи
вот ном пу ту 
не  ка  да  шњег 
пр ва ка Дра ме 
На род ног по
зо ри шта, го во

ри ли су Ра шко В. Јо ва но вић, Ду шан Ђо ко вић, Ксе ни ја Јо
ва но вић, Не ла Ми ха и ло вић, Ја дран ка Бу гар ски, Љу би во је 
Та дић и Бо рис Пин го вић.

М. Б. 
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Анђелика заокружује
Пучинијев Триптих

ПРЕМИЈЕРА ОПЕРСКОГ СТУДИЈА  „БОРИСЛАВ ПОПОВИЋ” НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА У БЕОГРАДУ

Рад ми ла Ба ко че вић, која 
од ја ну а ра 2010. за јед
но са Де ја ном Са ви ћем 
ве о ма успе шно ру ко во
ди Опер ским сту ди јом 

„Бо ри слав По по вић“, нам о томе 
каже: „Да, то је не што по себ но, 
дру га чи је, јер су ви шно је об ја шња
ва ти шта зна чи кад у јед ној пред
ста ви има те ор ке стар“. Она сма тра 
да је би ло пот пу но при род но да по
сле „Пла шта“ и „Ђа ни ја Ски ки ја“, 
са став ни део опер ског ре пер то а
ра бу де и „Се стра Ан ђе ли ка“, ка ко 
би се за о кру жио сјај ни Пу чи ни јев 
„Трип тих“, ко ји је свет ску пре ми је
ру имао пре ско ро јед ног ве ка, 14. 
де цем бра 1918. го ди не у Ме тро по
ли тен опе ри у Њу јор ку. „Без об зи
ра што у ‘Ђа ни ју Ски ки ју’, ко ји је 
об но вљен 2005. го ди не, пе ва ју со
ли сти Опе ре На род ног по зо ри шта, 
ми пла ни ра мо да, мо жда већ у сле
де ћој се зо ни, при ка же мо пу бли ци 
током једне вечери цео ‘Трип тих’. 
Та ко ђе, пла ни ра мо и да го сту је мо. 
Има мо мно го по зи ва за го сто ва ња 
не са мо код нас, не го и у ино стран
ству. Но, ви де ће мо шта ће од све га 
то га би ти ре а ли зо ва но, с об зи ром 
да је ма те ри јал на си ту а ци ја сву да 
те шка. Са да нам је нај бит ни је да 
се усред сре ди мо на ову пре ми је ру 
за ко ју искре но ве ру јем да ће би ти 
успе шна. На про ба ма се ра ди вр ло 
ле по и опу ште но, са уза јам ним по
што ва њем. Све вре ме се осе ћа ве о
ма при јат на ат мос фе ра и због то га 
не сум њам у успех, јер ми смо сви 
као јед на фи на по ро ди ца“.   

Пред ста вом ће ди ри го ва ти ма
е стро Де јан Са вић, ко ји об ја шња ва 
да су ове три Пу чи ни је ве јед но чин
ке пот пу но раз ли чи те по ка рак те
ру. „Са јед не стра не има те ‘Ђа ни ја 
Ски ки ја’, ду хо ви та опе ра из вре ме
на ре не сан се, са дру ге је ‘Плашт’, 
дра ма ти чан, пун на бо ја и пи сан у 
не ко но ви је до ба, а са тре ће ‘Се
стру Ан ђе ли ку’ ко ја је, у од но су на 
прет ход не две, ре као бих, пот пу но 
ван вре мен ска јер се рад ња од ви ја у 
са мо ста ну. Да кле, у јед ном кон вен
ту, у ко јем је ова при ча мо гла да се 
де ша ва и ју че, и да нас, и пре 100 
или 200 го ди на...“ Савић каже да 
ће предстојећа премијера „Сестре 
Анђелике“ представљати значајан 
датум у историји наше Опере јер ће, 
напокон, бити заокружен Пучинијев 
„Триптих“ који никада до сада није 
у целости извођен у Националном 
театру. „Искре но се на дам да ће већ 
у сле де ћој се зо ни, у ‘Се стру Ан
ђе ли ку’ и ‘Плашт’ би ти укљу че ни 
и со ли сти на ше Опе ре. Има мо ви
ше гла со ва ко ји су упра во са вр ше
ни за те уло ге и знам да ће сва ко од 
њих, са ве ли ким за до вољ ством, ући 
у ове пред ста ве и на тај на чин обо
га ти ти не са мо свој лич ни ре пер то
ар, не го и ре пер то ар На род ног по
зо ри шта. Жао ми је што тре нут но 
не ма мо тер ми не за ма ти не, јер је 
‘Ан ђе ли ка’ упра во иде ал на за та ко 
не што. Ово је од лич на пред ста ва за 
све оне сре ди не и по је дин це ко ји се 
још увек пла ше опе ре и сма тра ју да 
је она не ки ба ук и да веж ко ји тра је 
по не ко ли ко са ти“, оце њу је Са вић. 

Ре ди тељ ка Ива на Дра гу ти но
вић Ма ри чић ка же да је „Се стра 
Ан ђе ли ка“, за ко ју мно ги твр де да 
је Пу чи ни ју би ла нај дра жа опе ра 
из „Трип ти ха“, ве о ма ин те ре сант но 
де ло ко је је „ја ко по е тич но и оди ше 
бо жан стве ном му зи ком“, и до да је: 
„Ни сам хте ла да је по ста вљам ре а
ли стич ки, јер ми се чи ни да је то не
ка ко већ ви ђе но и да би за то та ква 
кон цеп ци ја би ла до сад на. С об зи
ром да има мо је дан вр ло ре а ли сти
чан, стра ствен ‘Плашт’, ја сам од лу
чи ла да овом пред ста вом на пра вим 
кон траст. Оти шла сам у дру гу стра
ну, у ап страк ци ју, и ко сти
мом и сце нографијом. 
Пе ва чи ма сам од у
зе ла сит ну ре кви
зи ту, не што чи ме 
би се они ба ви ли 
ка ко би ‘по пу ни
ли ру пе’, и ин
с и  с т и  р а  л а 
на њи хо вом 
гл у  м ач  ко м 
из ра жа ва њу и, 
на ро чи то, емо тив
ном до жи вља ју ко ји 
ће, на дам се, пу бли
ка пре по зна ти и ви
де ти на сце ни“, ис ти
че на ша са го вор ни ца. 

На слов ну уло гу 
ту ма чи ће у ал тер на ци
ји Сла ђа на Па вло вић, 
Би ља на Мен да и Ду
ши ца Ву

це ља, а у по де ли су и Љу би ца Вра
неш, Али са По по вић, Ев ге ни ја 
Је ре мић, Ана Пе тро вић, Би ља на 
Сол до, На та ша Та сић Кне же вић, 
Ана ста си ја Ми ње вић и Ма ри ја на 
Шо вран. У пред ста ви ће уче ство ва
ти и 20 чла ни ца Хо ра На род ног по
зо ри шта.  

Опе ра по чи ње оку пља њем се
ста ра и управ ни це у са мо стан ском 
вр ту. Глав на се стра при ча да је то 
ве че пр во од три ве че ри то ком ко
јих се сва ке го ди не де ша ва ју чу да, 
ка да за ла зе ће сун це оба сја њи хо ву 
фон та ну, а во да у њој до би је злат

ну бо ју. Мо на хи ње раз го
ва ра ју о же ља ма. Се

стра Ан ђе ли ка твр ди 
да не ма же ља. То 
на рав но ни је исти
на, јер сви зна ју да 

иако је у 
са мо стан 
сти гла по 

ка зни, Ан
ђе ли ка са

ња да на кон 
се дам го ди
на уза луд ног 
че ка ња чу
је не ко га из 

сво је бо га те, 
пле мић ке по
ро ди це...
Ми ко јан Без

бра ди ца

САРАДЊА ОПЕРСКИХ ТЕАТАРА ИЗ БЕОГРАДА И КАИРА

Пр ви до ла зак Опе ре На
род ног по зо ри шта у Ка
и ро био је у окви ру кул
тур не раз ме не из ме ђу 
ФНР Ју го сла ви је и Ује

ди ње не Арап ске Ре пу бли ке, у ја ну а ру 
1961. Имао је „из у зе тан умет нич ки зна
чај“ и пред ста вљао „ва жан исто риј ски 
да тум ко јим је по че ла са рад ња про сла
вље не бе о град ске Опе ре са Ка ир ском 
опе ром на ње ном фор ми ра њу као са мо
стал не и стал не му зич ке ин сти ту ци је“ 
(„Бор ба“, Бе о град, 13. ја ну ар 1961). Го
сто ва ње је тра ја ло три не де ље, а из во ђе
ња опе ра „Кнез Игор“ Алек сан дра Бо ро
ди на и „Дон Ки хот“ Жи ла Ма снеа, као 
и ба ле та „Охрид ска ле ген да“ Сте ва на 
Хри сти ћа, „Ли ци тар ско ср це“ Кре ши
ми ра Ба ра но ви ћа, „Су срет у Лу и сви лу“ 
Жа ка Ибе ра и II чи на „Жи зе ле“ Адол
фа Ада ма, „по твр ди ла су ви со ке умет
нич ке ква ли те те бе о град ских опер ских 
и ба лет ских умет ни ка и осво ји ла ка ир
ску пу бли ку“ („По ли ти ка“, Бе о град, 7. 
ја ну ар 1961). Пред ста ве су при ка зи ва
не у по зо ри шној згра ди тек об но вље не 
Ка ир ске опе ре, уз уче шће на ших опер
ских и ба лет ских со ли ста и Хо ра, као и 
Ка ир ског сим фо ниј ског ор ке стра ко ји је 
прет ход на два ме се ца уве жба вао за ове 
на сту пе наш ди ри гент Ду шан Ми ла ди
но вић.

Бе о град ска Опе ра је у ја ну а ру и 
де цем бру 1962. на сту пи ма у Ка и ру и 
Алек сан дри ји, и укљу чи ва њем ор ке
стра, хо ра и по је ди них со ли ста Ка ир
ске опе ре у сво ја из во ђе ња опе ра „Дон 
Ки хот“, „Ев ге ни је Оње гин“ Пе тра Чај
ков ског, „Бо рис Го ду нов“ Мо де ста Му
сорг ског и „Про да на не ве ста“ Бед жи ха 
Сме та не, те ба ле та „Сим фо ни ја“ Жор
жа Би зеа и „Љу бав ча роб ни ца“ Ма ну
е ла де Фа ље, да ла но ви, ве ли ки под
стрек Ка ир ској опе ри за њен да љи рад 
и на пре дак, а по што ва о ци ма опер ске и 
ба лет ске умет но сти при ли ку да у Ка
ир ској опе ри пр ви пут при су ству ју ква
ли тет ном и аутен тич ном при ка зи ва њу 
ових по зна тих де ла.

На ши опер ски и ба лет ски умет ни
ци су још јед ном ко лек тив но го сто ва
ли у Ка и ру, у де цем бру 1969, да би сво
јим уче шћем да ли умет нич ки до при нос 
про сла ви хи ља ду го ди шњи це овог зна
ме ни тог гра да и зна чај ног кул тур ног 
цен тра Ује ди ње не Арап ске Ре пу бли ке. 
Со ли сти, Хор и Ба лет на ше пре сто нич ке 
Опе ре, за јед но са Ка ир ским сим фо ниј
ским ор ке стром и ово га пу та су ус пе ли 
„да оства ре ве ли чан стве но пред ста вља
ње ин ге ни о зног бе о град ског ‘Дон Ки
хо та’ на ка ир ској сце ни“ („Le Pro gres 
Egyptien“, Ка и ро, 3. де цем бар 1969), 
док је пре ми јер но из во ђе ње Бе ли ни је
ве „Нор ме“ оду ше ви ло све при сут не у 
пре пу ној дво ра ни Ка ир ске опе ре.

У темељима
Каирске Опере

Оперски студио „Бо
риславПоповић“ће

након „Плашта“, пре
мијерно изведеног 12.
фебруара прошле годи
не, репертоару Вели
ке сцене подарити још
једно Пучинијево дело
„СеструАнђелику“.Ова
опера, која је у сезони
2005/ 06.игрананаСце
ни „Раша Плаовић“, уз
клавирску пратњу, сада
ће први пут у историји
Народног позоришта
имати извођење уз ор
кестар,апремијераће,у
режији Иване Драгути
новићМаричић,бити6.
јуна.
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О сва ком од ових до ла за ка Опе
ре На род ног по зо ри шта у Ка и ро 
и Алек сан дри ју, еги пат ска штам
па је пи са ла као о „го сто ва њи ма 
од из у зет ног умет нич ког зна ча ја“, 
увек ис ти чу ћи це ло ви тост, ле по ту, 
уигра ност и склад пред ста ва, за тим 
му зич ку из ра жај ност, сцен ску сна гу 
и до та да не ви ђен ен ту зи ја зам сва
ког из во ђа ча, као и 
из у зет не со ли стич
ке кре а ци је, на ро
чи то Ми ро сла ва 
Чан га ло ви ћа – „бе
о град ског Ша ља
пи на“, Ду ша на По
по ви ћа, Ва ле ри је 
Хеј ба ло ве, Ме
ла ни је Бу га ри но
вић и Рад ми ле Ба
ко че вић, звуч ну 
над моћ ност ве ли
чан стве ног хо ра, 

атрак тив ну игру ба лет ског ан сам бла 
и „бес пре кор но сви ра ње Ка ир ског 
сим фо ниј ског ор ке стра ко ји су по ја
ча ли ју го сло вен ски ин стру мен та ли
сти, под су ге стив ном и за ди вљу ју ће 
пре ци зном ди ри гент ском па ли цом 
Оска ра Да но на“ („La Bo ur se Egypti
en ne“, Ка и ро, 5. де цем бар 1969). 
Оду ше вље на пу бли ка је че сто и на 

отво ре ној сце ни по здра вља ла на ше 
умет ни ке фре не тич ним апла у зом, 
из ра жа ва ју ћи на тај на чин сво ју за
хвал ност за „не по но вљив умет нич
ки до жи вљај ко ји су јој при ре ди
ли“ („Le Jo ur nal d’Egypte“, Ка и ро, 
18. ја ну ар 1962), али и за дра го це
ну, умет нич ку и при ја тељ ску по моћ 
у на сто ја њи ма да Ка ир ска опе ра до

би је свој стал ни опер ски 
и ба лет ски ан самбл.

Са рад ња две на ци о
нал не опер ске ку ће одр
жа ва на је од 1969. до 
да нас, за хва љу ју ћи по
вре ме ним са мо стал
ним го сто ва њи ма на
ших умет ни ка у Ка и ру 
и њи хо вих у Бе о гра ду, 
а недавно потписаним 
Протоколом се додатно 
интензивира. 

Вла ди мир Јо ва но вић

У НОЋИ МУЗЕЈА

Даблјути

Већ дру ги пут за ре
дом, нај мла ђа му зеј
ска уста но ва у Ср би
ји, Му зеј На род ног 
по зо ри шта, била је 

са став ни део тра ди ци о нал не кул
тур не ма ни фе ста ци је „Ноћ му зе ја“ 
ко ја је одр жа на 19. ма ја. Ове го ди
не, број на пу бли ка је би ла у при ли
ци да по гле да из ло жбу Зо ра на Бла
жи не „Би зар на смрт Да блју тиа“, 
ко ја је по све ће на слав ном аме рич
ком пи сцу и јед ном од нај зна чај ни
јих драм ских ауто ра 20. ве ка, Те
не си ју Ви ли јам су. 

Чи ме је Ви ли јамс за о ку пио 
Ва ше кре а тив но ин те ре со ва ње?

Фа сци на ци ја на сло ви ма је је
дан од раз ло га мог кре а тив ног 
ин те ре со ва ња за де ло Те не си
ја Ви ли јам са. Ве шти на кре и ра
ња на сло ва је не за ви сна ве шти на 
од ства ра лач ког по тен ци ја ла књи
жев ни ка. У слу ча ју Ви ли јам са, 
та два та лен та су спо је на. Жи вот 
је про вео у ме сту ро ђе ња и у вре
ме про цва та адвер тај зин га. На сло
ви ње го вих књи га сна жно зво не и 
ути чу на под свест: „Мач ка на уси
ја ном ли ме ном кро ву“, „Ноћ игу а
не“, „Трам вај зва ни же ља“, „Слат

ка пти ца мла до сти“, „Ста кле на 
ме на же ри ја“... Аме рич ка ли те
ра ту ра тог вре ме на је из не дри ла 
мно ге култ не на сло ве на ста ле на 
адвер тај зинг прин ци пи ма, као што 
су „Уби ти пти цу ру га ли цу“ Хар
пе ра Ли ја, „До ру чак код Ти фа ни
ја“ Тру ма на Ка по та, „Ко се бо ји 
Вир џи ни је Вулф“ Едвар да Ол би ја, 
„Ло вац у жи ту“ Џе ро ма Деј ви да 
Се лин џе ра или „Про ху ја ло с ви хо
ром“ Мар га рет Ми чел. За ме не је, 
ре ци мо, Иво Ан дрић био сли кар
чу до тво рац ко ји је не кон вен ци о
нал ним сред стви ма, ком би на ци јом 
ре чи и ре че ни ца до би јао бо је, сли
као пеј са же екс те ри је ра и ен те ри
је ра људ ске ду ше, док је Ви ли јамс 
био чул ни хро ни чар аме рич ког по
тро шач ког дру штва, са при зву ком 
па то са аме рич ког ју га и вре ме на 
ко је ће тек до ћи до нас. 

Шта сте као аутор по себ но 
апо стро фи ра ли?

У овом се ри ја лу ра до ва по све
ће ном Ви ли јам су и ње го вом де лу, 

не ма ро зе бо је. Та ди мен зи ја ње
го вог жи во та ме за пра во ни кад ни
је ин те ре со ва ла. Цен зу ри са на од 
стра не из да ва ча, дра ма тур га, сце
на ри ста или не, она је мар ги нал
на у ве ли чи ни ње го вог опу са. По 
те о ре ти ча ри ма књи жев но сти, Ви
ли јамс је пи сао ју жњач когот ским 
сти лом. По сма тран очи ма ди зај не
ра, он при па да мо дèр ни или пост
мо дèр ни. Ли ко ви и ат мос фе ра ко ју 
је гра дио, на ја ва су све та брен до
ва и мул ти на ци о нал них ком па ни
ја. По ред ал ко хо ла, ду ва на и дро ге, 
то ли ко при сут них у свим ње го вим 
дра ма ма, он на ја вљу је и по ро ке 
пост мо дер ног дру штва у ко јем смо 
сви по ста ли за ви сни од фар ма це ут
ске и тех но ло шке ин ду стри је.

Ви ли јам со ви ко ма ди су ис пу
ње ни ње го вим лич ним жи во том, 
док су ли ко ви о ко ји ма пи ше, ка
ко је јед ном при знао, за пра во ре
пре зен та ци ја ње га са мог и ње го
вих жуд њи. Чи ме је „ис пу ње на“ 
Ва ша по став ка по ма ло нео бич
ног на сло ва – „Би зар на смрт Да
блју тиа“, коју ће публика моћи 
да погледа до 14. јуна?

 Ко по зна је адвер тај зинг схва ти
ће да су на сло ви ње го вих књи га ис

ко ри шће ни као за пра во ге ни јал но 
сми шље ни сло га ни на ја ве за ње го
ве дра ме (тек сто ве вр ло лич них ис
по ве сти), ко је су у ру ка ма Бро две
ја и Хо ли ву да по ста ле адвер тај зинг 
кам па ње за на ме та ње кул ту ро ло
шких мо де ла аме рич ком дру штву. 
Ти кул тур ни обра сци и сад већ не
под но шљи ва ба нал ност са вре ме
ног out do or огла ша ва ња, би ли су 
по вод да кроз ин спи ра тив ни жа нр 
Ви ли јам со вих тек сто ва, дам сво је 
ви ђе ње и до при нос out do or огла ша
ва њу, де ли кат ни јим ви зу ел ним је
зи ком, ли ше ним три ви јал ног и без 
јеф ти них сен за ци ја, док је са ма из
ло жба апо те о за ве ли ког драм ског 
пи сца уз осврт на ње го ву нео бич ну, 
те а трал ну смрт. „Би зар на смрт Да
блју тиа“, драм ски сми шљен на слов 
при ла го ђен по зо ри шном ам би јен ту 
из ло жбе, мој је дар јед ној од нај ве
ћих и нај ста ри јих ин сти ту ци ја срп
ске кул ту ре, На род ном по зо ри шту 
у Бе о гра ду.

Ми ко јан Без бра ди ца

САРАДЊА ОПЕРСКИХ ТЕАТАРА ИЗ БЕОГРАДА И КАИРА

У темељима
Каирске Опере

НАСТАВАК САРАДЊЕ 

Пред сед ни ца Управ ног од бо ра Ка ир ске опе ре (Ca i ro Ope ra Ho u se), Инас Аб дел Да им, не дав но 
је бо ра ви ла у че тво ро днев ној по се ти На род ном по зо ри шту, то ком ко је је са управ ни ком Бо жи

да ром Ђу ро ви ћем и дру гим ру ко во ди о ци ма раз ма тра ла де та ље на став ка са рад ње из ме ђу две ре но
ми ра не те а тар ске Ку ће. У из ја ви за По зо ри шне но ви не, Ђу ро вић је под се тио да су Ка ир ска опе ра и  
На ци о нал ни те а тар пре две го ди не, 27. ма ја, пот пи са ли Про то кол о са рад њи чи ја је ре а ли за ци ја за
по че ла по ла го ди не ка сни је, го сто ва њем на шег Ба ле та са култ ном пред ста вом „Ко то та мо пе ва“ у 
Ка и ру и Алек сан дри ји. У ме ђу вре ме ну, ка ко је оце нио, би ло је и не ко ли ко успе шних го сто ва ња на
ших умет ни ка у про дук ци ја ма Ка ир ске опе ре. „Са го спо ђом Инас сам до го во рио још ак тив ни ју са
рад њу ко ју ће мо, нај ве ро ват ни је, пре ци зи ра ти по ло ви ном ју на у Ка и ру. Оче ку јем да ће мо том при
ли ком кон кре ти зо ва ти иде ју о ко про дук ци ји на ших те а та ра ко ја би тре ба ло да се оства ри у 2013, 
а раз го ва ра ће мо и о дру гим сег мен ти ма са рад ње“, ре као је Ђу ро вић. У знак се ћа ња на ову по се ту, 
он је го спо ђи Аб дел Да им уру чио Сре бр њак На род ног по зо ри шта и фо то мо но гра фи ју Ди не Јон сен 
„Скри ве на ле по та“. 

М. Б.
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По бед ник 16. фе сти
ва ла ко ре о граф
ских ми ни ја ту ра, 
ме ђу на род ног так
ми че ња ко ре о гра

фа ко је ор га ни зу је Удру же ње ба
лет ских умет ни ка Ср би је (УБУС), 
је умет ник из Пор ту га ли је, Фа
био Си мо ес, за ше сто ми нут ну ко
ре о гра фи ју „R3ac tion“ на му зи
ку Ра ве ла. Си мо ес је за по ме ну ту 
ко ре о гра фи ју осво јио и На гра ду 
пу бли ке. 

Дру гу на гра ду је до био умет
ник из Ма ке до ни је Па вел Ки ров, 
за ко ре о гра фи ју „In Bet we en“, а 
тре ћу – сло вач ка умет ни ца Ста
ни сла ва Влче ко ва за де ло „Swan 
out si de“. Жи ри је по хва лио Бе а
трис По ле ски из Ита ли је, за ко
ре о гра фи ју „The two qu e en so uls“, 
као и Гре го ра Та и ле ра из Не мач ке, 
за оства ре ње „In fla mes“. Пла ке
та „Алек сан дар Изра и лов ски“, ко
ја се до де љу је за од ре ђе ни сег мент 
ко ре о граф ске ми ни ја ту ре, до де ље
на је Иго ру Во ло ши ну, укра јин
ском умет ни ку који је већ дуже 
члан ансамбла нашег Балета, за 
„Lo ne li ness“.

Жи ри кри ти ке, у ко јем су би ли 
Ми ле на Ја у ко вић, Иван Ме де ни ца 
и Ма ја Ђу ри но вић, од лу чио је да 
На гра да кри ти ке при пад не умет
ни ци Ka trin Scha fi tel из Не мач ке, 
за ко ре о гра фи ју „Бо ле ро“. 

Ина че, ово го ди шњи Фе сти
вал, одр жан од 10. до 14. ма ја у 

На род ном по зо ри шту и Би теф те
а тру, ко ји је уз так ми чар ски и ре

ви јал ни про грам об у хва тао и три
би не и ра ди о ни це за мла де игра че, 
у из ве сном сми слу је био по себ
но фе сти вал ско из да ње, јер УБУС 
обе ле жа ва 50 го ди на по сто ја ња и 
ак тив ног ан га жма на на уна пре ђе
њу свих аспе ка та умет нич ке игре 
на до ма ћој сце ни. 

У окви ру Фе сти ва ла је у Му зе
ју На род ног по зо ри шта, 13. ма ја, 
одр жа на и три би на о раз во ју но во
сад ске пле сне сце не. При сут не је 
по здра ви ла Со ња Ла па та нов, пред
сед ни ца УБУСа, ини ци ја тора овог 
ску па, после чега су усле ди ла се ћа
ња на не ке од нај зна чај ни јих умет
ни ка новосадске пле сне сце не, те 
ди ску си ја о раз ним аспектима те ме 
трибине, уз учешће ба лет ске кри
ти чар ке Свен ке Са вић, пред сед ни
це Удру же ња ба лет ских умет ни ка 
Вој во ди не Га бри е ле Те гла шиВе
ли ми ро вић, ба лет ске кри ти чар
ке Ми ле не Ја у ко вић, те ба лет ских 
умет ни ка Фро си не Ди мов ске, Ан
дре је Ку ле ше вић, Ди ја не Ко зар
ски и Ми лана Ла зића. Исте ве че
ри, на Сце ни „Ра ша Пла о вић“ је, у 
окви ру ре ви јал ног про гра ма, из ве
де на хр ват ска ко ре о гра фи ја „Bro
ad ca sting Sha ke your bo oty“ Зо ра на 
Мар ко ви ћа и Ма ше Ко лар. 

Фе сти вал ко ре о граф ских ми
ни ја ту ра је бе о град ски бренд ко ји 
је од оснива ња, за хва љу ју ћи уни
вер зал ном је зи ку игре, по стао део 
ме ђу на род не пле сне за јед ни це. 

М. Без бра ди ца

П
О
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ТА
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Португалац најбољи
16. ФЕСТИВАЛ КОРЕОГРАФСКИХ МИНИЈАТУРА

У стручном жирију
Фестивалаовегодинесу
били кореограф Круни
слав Симић, директор
Балета Народног позо
ришта у Београду Брус
Стајвел,кореографипе
дагог Динко Богданић,
балетскииграчи корео
графРоналдСавковић и
редитељ Горчин Стоја
новић.Симоесјезапоме
нуту кореографију осво
јиоиНаградупублике.

КОН ЦЕР ТИ ПА ШЋА НО ВА ЦА

Про лећ ни кон
церт Фил хар

мо ни је мла дих „Бо
ри слав Па шћан“ 
под на сло вом „Тра
гом ис точ не све
тло сти“, одр жан је 
20. ма ја на Сце ни 
„Ра ша Пла о вић“. У 
пр вом де лу про гра
ма, као спе ци јал
ни гост је на сту пио 
мла ди ру ски пи ја

ни ста Алек сан дар Син чук, ко ји је сви рао де ла Ба ха, Хајд
на, Скр ја би на, Скар ла ти ја, Шу ма на, Рим скогКор са ко ва и 
Рах ма њи но ва. У на став ку кон цер та, гост је са та лен то ва
ним до ма ћи ни ма, под ди ри гент ском па ли цом Ђор ђа Па
вло ви ћа, од сви рао Мо цар тов Кла вир ски кон церт, да би у 
за вр шни ци про гра ма мла ди фил хар мо ни ча ри из ве ли ода
бра на де ла Чај ков ског, Шо ста ко ви ча и Би зеа. Па шћа нов
ци ће 21. ју на, на Ве ли кој сце ни, наступити на кон церту 
„Празнично даровање“ ко јим ће На род но по зо ри ште обе
ле жи ти Свет ски дан му зи ке.

Р. П. Н.

СТУ ДЕН ТИ НА РА ШИ

Већ тра ди ци о нал на, че твр та по ре ду, Смо тра ис пит
них пред ста ва сту де на та тре ће и че твр те го ди не глу

ме, одр жа ће се од 17. до 25. ју на на Сце ни „Ра ша Пла о
вић“. Ове године, пу бли ци ће се пред ста ви ти Фа кул те т 
драм ских умет но сти у Београду, Фа кул тет умет но сти у 
При шти ни, Ин тер на ци о нал ни уни вер зи тет у Но вом Па
за ру, де парт ман у Ни шу, Ака де ми ја умет но сти у Но вом 
Са ду, као и Ака де ми ја умет но сти у Бе о гра ду и Ака де ми ја 
ле пих умет но сти из Бе о гра да. 

Р. П. Н.

У СУ СРЕТ НАЈ МЛА ЂИ МА

У то ку ма ја, 
На род но по

зо ри ште је сво
ја вра та отво ри ло 
нај мла ђим по кло
ни ци ма сцен ских 
умет но сти. Нај пре 
су 3. ма ја, у окви
ру ци клу са „Кон
цер ти“, у Му зе ју 
На род ног по зо ри

шта на сту пи ли уче ни ци Му зич ке шко ле „Ама де ус“. Ова, 
пр ва при ват на шко ла ре ги стро ва на од стра не Ми ни стар
ства про све те Ре пу бли ке Ср би је, ко ја у свом са ста ву има 
основ ну и сред њу му зич ку шко лу, одр жа ла је 25. и 26. 
ма ја на Сце ни „Ра ша Пла о вић“ и му зич ко так ми че ње – 
Фе сти вал „Ама де ус“. Уче ни ци Основ не шко ле „Дрин ка 
Па вло вић“ су 19. ма ја на ис тој сце ни од и гра ли пред ста
ву „Ми ле ва Ајн штајн“ по тек сту Ви де Ог ње но вић, а 31. 
ма ја нас оче ку је и Драм ски фе сти вал Пред школ ске уста
но ве „Деч ји да ни“.

Р. П. Н.
ЛЕТЊИ ФЕСТИВАЛИ

На ци о нал ни те а тар у ју ну и ју лу оче ку ју број на го
сто ва ња. На ша нај ду го веч ни ја драм ска про дук ци ја, 

„Кир Ја ња“, 16. ју на го сту је на 20. по зо ри шном ма ра то
ну у Сом бо ру. У окви ру Бој чин ског ле та, 24. ју на би
ће од и гран ба лет „Алек сан дар“, а 1. ју ла дра ма „Ка њош 
Ма це до но вић“. Исту пред ста ву по ко ма ду Ви де Ог ње
но вић ће има ти при ли ку да ви ди и пу бли ка По зо ри шног 
фе сти ва ла „Твр ђа ва те а тар“ у Сме де ре ву 12. ју ла, као и 
пу бли ка Гра да те а тра „Бу два“ (16. и 17. ју ла), а драм ска 
про дук ци ја „Ста кле на ме на же ри ја“ го сто ва ће у окви ру 
Фе сти ва ла на сме де рев ској твр ђа ви 20. ју ла. 

Р. П. Н.

СА РАД ЊА СА ПО ЗО РИ ШТИ МА ИЗ УНУ ТРА ШЊО СТИ

Град ско по зо ри ште Ја го ди на 
је 22. ма ја го сто ва ло на Сце

ни „Ра ша Пла о вић“ са пред ста
вом „Сим фо ни ја ра до сти“. Ко
мад, ра ђен по тек сту но ви нар ке 
Зо ри це Сто ји но вић и у адап та
ци ји и ре жи ји Ми о дра га Ди ну
ло ви ћа, део је ин клу зив ног по
зо ри шног про јек та „Бе то вен 
за у век“ одо бре ног на Кон кур су 
Ми ни стар ства кул ту ре за ства
ра ла штво 2011. и има за циљ да 
охра бри љу де са хен ди ке пом.
Ко мад нам, осла ња ју ћи се на 
исто риј ске по дат ке, до но си при
чу о жи во ту и ства ра лач ком опу

су Лу дви га ван Бе то ве на, при чу о по ро ди ци, при ја те љи ма и ме це на ма, али по се бан ак це нат ста вља на 
би так слу ха ве ли ког ком по зи то ра и сна гу ње го вог ге ни ја, ко ју ни ве ли ки хен ди кеп ни је мо гао спре чи ти 
да на пи ше не ке од нај бо љих ком по зи ци ја у исто ри ји чо ве чан ства, и по ру чу је нам да иако не мо же сва ко 
би ти Бе то вен, сва ко тре бе да ства ра и да се бо ри. То је, ина че, пр ва пред ста ва у Ср би ји у ко ју је, као ак
тив ни уче сник, укљу чен ге стов ни пре во ди лац на је зик глу вих.

На род но по зо ри ште Ле ско вац је, у ко про дук ци ји са На род ним по зо ри штем у Бе о гра ду, по че ло рад на 
Ну ши ће вом „На род ном по сла ни ку“ у ре жи ји Ми ха и ла Ву ко бра то ви ћа. Пре ми је ром ове пред ста ве ће, на 
је сен, би ти отво ре на об но вље на згра да ле ско вач ког по зо ри шта. По ре чи ма управ ни ка Ђу ро ви ћа, упра ва 
На ци о нал ног те а тра „не ма за кон ску, али има мо рал ну оба ве зу да бри не о по зо ри шти ма у уну тра шњо сти 
Ср би је. На кон ре а ли зо ва них ко про дук ци ја са по зо ри шти ма из Ко сов ске Ми тро ви це, Шап ца, За је ча ра и 
ко ле га ма у Ле сков цу би ће до ступ ни на ши сце но гра фи, ко сти мо гра фи, ра ди о ни це, а пред ста ва ће по сле 
бе о град ске пре ми је ре би ти из во ђе на нај ма ње јед ном ме сеч но на Сце ни „Ра ша Пла о вић“. 

М. Б. 
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ФЕЉ ТОН: СЛО ЈЕ ВИ ТА ЛИЧ НОСТ МИ ЛА НА ГРО ЛА (8) / ПИ ШЕ ЗО РАН Т. ЈО ВА НО ВИЋ 

Позоришни и приватни живот
ФЕЉТОН

ЛИЧНОС ТИ БЕОГРАДСКОГ БА ЛЕТА (26) / ПИШЕ МИЛИЦА ЗАЈЦЕВ 

Јелена Шантић,  месечева Мирта
ФЕЉТОН

Па ра лел но са по
ли тич ком и про
фе сор ском ак тив
но шћу, Грол је 
по ста вљен за в. д. 

дра ма тур га 20. ју на 1903. и оста је 
на тој ду жно сти до 30. ју ла 1906. 
У том свој ству, ав гу ста 1905, по 
на ло гу Дра го ми ра Јан ко ви ћа од
ла зи у Би санг (Bus sang), у фран
цу ским Во ге зи ма, на фе сти вал 
Théâtre du pe u ple, и за ду жу је га 
да у по врат ку по се ти по зо ри шта у 
Мин хе ну и Бе чу, ра ди упо зна ва ња 
та мо шње те а тар ске ор га ни за ци је 
и за ко но дав ства. „Днев ни лист“ 4. 
ју на 1904. ја вља: „Г. Ми лан Грол, 
дра ма тург и г. Ми ло рад Га ври ло
вић, члан На род ног по зо ри шта, 
от пу то ва ли су си ноћ у Ка ме ни цу, 
да од стра не На род ног по зо ри шта 
при су ству ју по гре бу Зма је вом. 
Од стра не ‘Срп ског књи жев ног 
гла сни ка’ от пу то вао је да при су
ству је Зма је вом по гре бу г. Ми лан 
Ра кић“. Грол се, по по врат ку, оду
жио Зма ју то пло пи са ним члан ком 
„На род ни пе сник“, у не дељ ном 
књи жев ном до дат ку „Днев ног ли
ста“ (10. јун 1904).

Сед мог фе бру а ра 1906. из би
ле су де мон стра ци је при ли ком из
во ђе ња дра ме „На дну“ Мак си ма 
Гор ког. „Због Јан ко ви ће вих стро
гих ди сци плин ских ме ра, чак и 
нов ча них ка зни за не у ред ност и 
не по слу шност, глум ци су про тив 
ње га и Гро ла стал но ро ва ри ли и у 
По зо ри шту и око ње га, у пу бли ци, 
што је ство ри ло не сно сну пси хо зу 
у По зо ри шту. У та ко не по вољ ном 
кли ма ту из би ле су буч не де мон
стра ци је јед ног де ла пу бли ке, на
ро чи то мла ђе, на га ле ри ја ма“, 
бе ле жи те а тро лог Бо ри во је Стој
ко вић. О овом до га ђа ју су пи са
ле „Ве чер ње но во сти“: „Си ноћ је 
пу бли ка ко ја је по се ти ла На род но 
по зо ри ште при ре ди ла де мон стра
ци је про тив по зо ри шне упра ве ви
чу ћи: ‘До ле упра ва, до ле Скер лић, 
до ле Грол’.“ По сле де мон стра ци
ја под не ли су остав ке сви чла но ви 
упра ве На род ног по зо ри шта, па и 
Грол, као и Књи жев ноумет нич ки 
од бор. 

Три го ди не ка сни је, 17. ју ла 
1909, Грол је по ста вљен за управ
ни ка На род ног по зо ри шта и на 
том по ло жа ју остао до 31. мар та 

1910, са Ми ла ном Пре ди ћем као 
се кре та ром. То ком управ ни ко ва
ња је осно вао Глу мач ку шко лу при 
На род ном по зо ри шту (21. но вем
бра 1909), у ко јој је био и управ
ник и пре да вач.

До ла ску на че ло По зо ри шта 
прет хо дио је ве ли ки до га ђај у Гро
ло вом при ват ном жи во ту: „Г. Ми
лан Грол, про фе сор и глав ни уред
ник ‘Днев ног ли ста’ ве рио се са 
гђи цом Љу би цом, кћер ком гђе 
Ане и Ми те Ра ки ћа, се стром на шег 

при ја те ља г. Ми ла на Ра ки ћа, кон
зу ла у При шти ни“, об ја вљу је ње
гов лист 3. ма ја 1909. Љу би ца Ра
кић је школ ске 1897/98. за вр ши ла 
шест раз ре да Ви ше жен ске шко ле 
у Бе о гра ду са вр ло до брим успе
хом и по ло жи ла учи тељ ски ис пит 
ју на 1898, са од луч ним успе хом. 
Мла ди пар се вен чао у не де љу, 24. 
ма ја 1909. го ди не, али је на ста вио 
да во ди ак ти ван дру штве ни жи вот, 
а Љу би ца је ис ка зи ва ла сво ју пре
о се тљи вост у јав ним ди ја ло зи ма 
са са вре ме но шћу: „Бу ба и Грол во
де по ле ми ку са Ду чи ћем и Ри стом 
(Ода ви ћем)... Бу ба пла че што су је 
ме тли у но ви не...“, све до чи на вод 
из јед ног ка рак те ри стич ног пи сма 
род би не, из де цем бра 1909. 

Љу би ца Ра кић се у мла ђим да
ни ма ба ви ла пре во ђе њем, па је 
њен пре вод фран цу ске ко ме ди је 
„Љу бав бди“ Га сто на де Ка ја ве и 
Ро бе ра де Фле ра, игран у На род
ном по зо ри шту (пре ми је ра 28. ок
то бра 1910), у ре жи ји Или је Ста
но је ви ћа. 

Грол је у бра ку са Љу би цом 
имао дво је де це (на слици), кћер 
Ми лој ку (1910–1918) и си на Во ји

сла ва (1911–1987), док то ра прав
них на у ка, адво ка та. По во дом дво
го ди шњи це смр ти Љу би це Грол 
(1882–1929), штам па је пи са ла: 
„По ду ху и от ме но сти ка рак те ра, 
Љу би ца Грол чи ни ла је част сво
ме по ре клу, оцу Ми ти Ра ки ћу и 
де ди по ма те ри Ми ла ну Ђ. Ми
ли ће ви ћу. У не срећ ним го ди на ма 
оку па ци је из гу би ла је кћер. И тек 
не ко ли ко по след њих го ди на би
ла се раз ве дри ла и вра ти ла у свет, 
да из ње га убр зо иш че зне за у век, 
не на пу нив ши ни че тр де сет сед му 
(свог) крат ког ве ка“. Син Во ји слав 
се то ком оку па ци је, 1943. док му 
је отац бо ра вио у Лон до ну, оже
нио прав ни цом Је ле ном Сто ја но
вић (1916), кћер ком Ни ко ле Сто
ја но ви ћа, прав ни ка и по ли ти ча ра. 
У бра ку ни су има ли по ро да, те се 
по ро ди ца Грол с њи ма уга си ла. 

У го ди на ма ко је су прет хо ди
ле Пр вом свет ском ра ту, Грол је у 
„Срп ском књи жев ним гла сни ку“ 
об ја вио три пе сме Си ли При до ма, 
пре вод са фран цу ског (1907), и да
ље са ра ђи вао „Днев ном ли сту“, а 
од 1911. био и уред ник „Од је ка“.

(на ста ви ће се)

Умет нич ка би о
гра фи ја ис так ну
те со лист ки ње бе
о град ског Ба ле та 
Је ле не Шан тић 

(1944–2000), из у зет но је бо га та и 
ра зно вр сна. За вр ши ла је Ба лет ску 
шко лу „Лу јо Да ви чо“ 1962. го ди не 
и од мах је, као од лич на уче ни ца, 
без по себ не ауди ци је, при мље на у 
ба лет ски ан самбл На род ног по зо
ри шта. Ра ди ла је са по зна тим пе
да го зи ма у на шој зе мљи и у све
ту, уса вр ша ва ла се у Ни ци, Ка ну 
и Мо скви. Пре да ва ла је кла сич
ни ба лет у Ба лет ској шко ли „Лу јо 
Да ви чо“ и ак тив но уче ство ва ла у 
ства ра њу но вог про гра ма и пла на 
ове шко ле. У Бе о гра ду је за вр ши
ла и Ви шу шко лу за ба лет ску пе
да го ги ју при Фа кул те ту драм ских 
умет но сти 1984, у пр вој и, на жа
лост, по след њој ге не ра ци ји.

У ма тич ном по зо ри шту је три
де сет го ди на игра ла ра зно вр стан 
ре пер то ар. Глав не и ве ли ке уло
ге оства ри ла је у ба ле ти ма „Жи
зе ла“ (Мир та и Жи зе ла), „Ла бу до
во је зе ро“ (Оди ли ја), „Пер Гинт“ 
(Асе), „Хоф ма но ве при че“ (Ђу ли
је та), „Успа ва на ле по ти ца“ (Ви
ла Јор го ван), „Ма кар Чу дра“ (Ра
да), „Ана Ка ре њи на“ (Кне ги ња 
Бет си), „Пе пе љу га“ (Ви ла про

ле ћа), „Сил фи де“ (Валс), „Крц ко 
Ора шчић“ (Ки не ска лут ка, Ђа во
ли ца), „Ве се ла при ча“ (До бра ви
ла), „Дон Ки хот“ (Улич на игра чи
ца) и дру ге. Са успе хом је игра ла 
со ли стич ке уло ге у ба ле ти ма и 
опе ра ма, а по себ но се пам ти ње
на пле сна ин тер пре та ци ја у ба ле
ту „У ба шта ма Гра на де“, у ду ет ној 
игри са Ду ша ном Тр ни ни ћем ко ји 
је био и ко ре о граф ове пред ста ве. 
Са ан сам блом На род ног по зо ри
шта је го сто ва ла у зе мљи и ино
стран ству.

Све уло ге Је ле на Шан тић је 
при пре ма ла не са мо тех нич ки, 
већ и стил ски и емо ци о нал но. Јед
на од та квих је би ла и Мир та, ко ју 
је по себ но во ле ла и ду го игра ла са 
не сма ње ним ен ту зи ја змом и успе
хом. О при пре ми ове ро ман тич
не и ве о ма зах тев не уло ге, Је ле на 
је го во ри ла: „...Чи та ла сам ста ре 
сло вен ске ле ген де, ко је су ин спи
ри са ле Хај неа, и у њи ма уочи ла 
ве зу из ме ђу во де и ме се ца. О пр вој 
по ја ви Мир те на сце ни по ку ша ла 
сам да ис ткам при чу о ње ном из
ла ску из ме се че вог зра ка. Це ла 
ње на игра по ди ја го на ли мо ра ла је 
да до ча ра ва леб де ње, а гла ва, очи 
и це ло те ло, да бу ду усме ре ни та
ко као да их ву че не ви дљи ви ко нац 
од но сно ме се чев зрак...“ Ту сво ју 

за ми сао је сјај но спро ве ла у де ло. 
Вре ме ном про у ча ва ју ћи ди мен зи
ју игре ко ја се кон крет но не ви ди, 
од но сно уоча ва ју ћи шта то по кре
ће људ ско би ће да се из ра жа ва по
кре том, Је ле на је по че ла да пи ше о 
игри – кри ти ке, огле де, књи ге.

Уче ство ва ла је на сим по зи ју
ми ма о ра зним аспек ти ма те о риј
ског раз ма тра ња умет нич ке игре, 
на пи са ла по себ ну, 
дра го це ну мо но
гра фи ју „Ду шан 
Тр ни нић – ин ту
и ци ја и по е ти ка 
по кре та“, би ла је 
стал ни или по вре
ме ни са рад ник 
у ча со пи си ма 
„Те  а  т р о н “ , 
„Сце на“, 

Оrchestra, 
Збор ник СА

НУ, No u vel le dan se 
(Бел ги ја). Са ра ђи
ва ла је са РТВ Бе о
град и Арт ка на лом, 
ре ста у ри ра ла за те
ле ви зи ју „Со ба ре ву 
ме тлу“ Ми ло ја Ми
ло је ви ћа...

Је ле на Шан тић је ко ре о гра фи
са ла де ло ве у драм ским пред ста
ва ма, нај ви ше у ма тич ном те а тру, 
где је ду го и игра ла у пред ста ви 
„На ста си ја Фи ли пов на“, за ко ју је 
до би ла го ди шњу На гра ду На род
ног по зо ри шта. Иде ју за свој пр ви 
и је ди ни це ло ве чер њи ба лет, 
до би ла је при ли ком 
бо рав ка у 
Па ри зу, 

ка да је по се ти ла ма ли и скром ни 
гроб ве ли ке Та ли ји не след бе ни
це, Изадо ре Дан кан. Иако ко ре о

граф ски пр ве нац, ба
лет „Иза до ра“ је 
био зре ло умет нич ко 

оства ре ње, а про гла
шен је за нај бо ље му зич

косцен ско де ло у Бе о гра ду 
1992. го ди не. 

Вред на и ам би ци о зна 
Је ле на је ду го и упор но, 
до кра ја сво га жи во
та, ко ји је не пра вед но 
пре ки нут не из ле чи
вом бо ле шћу, во ди
ла и ве ли ку бор бу за 
из бе гли це и њи хо ву 
ег зи стен ци ју кроз 
де ло ва ње Гру пе 484, 
ко ја и да нас на ста
вља ху ма ни рад. По
след ње сво је да не 
Је ле на је по кло ни ла 
при пре ми за штам
пу ру ко пи са за чет
ни це мо дер ног сме
ра игре у Бе о гра ду, 
Ма ге Ма га зи но вић, 
ко ји је под на сло вом 
„Мој жи вот“ об ја
вљен по сле Је ле ни
не смр ти.
(на ста ви ће се)
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ВЕ ЛИКА СЦЕНА Ј У Н  2 0 1 2 .

СЦЕНА „РАША ПЛАОВИЋ”

19.30

драма
Синише
Ковачевића 24

ВЕЛИКА ДРАМА

недеља 19.30

25

МИЗАНТРОП

понедељак

комедија 
Ж. Б. П. 
Молијера

20.00

концерт поводом 
Међународног дана 
музике 21

ПРАЗНИЧНО 
ДАРОВАЊЕ

четвртак 20.00

22

БАЛЕТСКИ 
ГАЛА КОНЦЕРТ

петак 19.00

опера
Ђакома
Пучинија 23

БОЕМИ

субота19.30

драма
Вилијама
Шекспира 18

ХЕНРИ ШЕСТИ

понедељак 19.30

комедија
Бранислава
Нушића 20

ПОКОЈНИК

среда19.30

балет у кореографији 
Роналда 
Савковића 19

АЛЕКСАНДАР

уторак

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
Ж. Б. П. 
Молијера 01

МИЗАНТРОП

петак 19.00

02

ТРАВИЈАТА

субота 19.30

комедија
Јована Стерије
Поповића 04

ПОКОНДИРЕНА 
ТИКВА

понедељак 19.30

балет на музику
Војислава Вокија
Костића 05

КО ТО ТАМО ПЕВА

уторак 19.00

опера
Ђакома
Пучинија 06

СЕСТРА 
АНЂЕЛИКА / 
ПРЕМИЈЕРА

среда

опера
Ђузепеа
Вердија

19.30

комедија
Бранислава
Нушића 03

ГОСПОЂА 
МИНИСТАРКА

недеља 19.00

опера
Ђакома
Пучинија 07

СЕСТРА 
АНЂЕЛИКА

четвртак

20.3021.00

ЗООЛОШКА 
ПРИЧА
Едварда Олбија

18

АКАДЕМИЈА ЛЕПИХ 
УМЕТНОСТИ, БЕОГРАД

понедељак 21.00

ДОБРОДОШЛИ У 
ТЕБУ
Мојре Буфини

19

АКАДЕМИЈА ЛЕПИХ 
УМЕТНОСТИ, БЕОГРАД

уторак 17.00

20

ФАКУЛТЕТ ДРАМСКИХ 
УМЕТНОСТИ, БЕОГРАД

среда

TRE SORELLE
Стевана 
Копривице

17.00

21

ФАКУЛТЕТ УМЕТНОСТИ, 
ПРИШТИНА

четвртак

ВИКТИМОЛОШКА 
ПРИЧА
Леона Ковкеа

21.00

20

ФАКУЛТЕТ ДРАМСКИХ 
УМЕТНОСТИ, БЕОГРАД

среда

СВРАТИ, РЕЧЕ 
ЧОВЕК
Ивана 
Влаисављевића

21.00

21

ФАКУЛТЕТ УМЕТНОСТИ, 
ПРИШТИНА

четвртак

САН ЛЕТЊЕ 
НОЋИ
Вилијама 
Шекспира

20.30 21.00

БРОД ЉУБАВИ
Небојше 
Ромчевића

23

АКАДЕМИЈА 
УМЕТНОСТИ, БЕОГРАД

субота21.00

22

петак
ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ 
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ 
ПАЗАРУ И РЕГИОНАЛНО 
ПОЗОРИШТЕ НОВИ ПАЗАР

ЕМИГРАНТИ
Славомира 
Мрожека

17.00

22

ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ 
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ 
ПАЗАРУ, ДЕПАРТМАН У НИШУ

петак

МАСЛАЧАК И 
РЕТАРД
Младена 
Поповића

драма 
Тонија 
Кушнера

20.30

комедија
Николаја В. 
Гогоља 09

ЖЕНИДБА

субота

09

хуманитарни концерт 
Филхармоније 
младих „Борислав 
Пашћан”  03

четвртак 20.30

КОВАЧИ 

комедија 
Милоша
Николића 08

20.30

драма 
Ерика Е. 
Шмита 01

МАЛИ БРАЧНИ 
ЗЛОЧИНИ

петак 20.30

комедија
Јована Стерије 
Поповића 03

ЛАЖА И 
ПАРАЛАЖА

недеља 20.30

комедија 
Оскара
Вајлда 04

ВАЖНО ЈЕ 
ЗВАТИ СЕ 
ЕРНЕСТ

понедељак 20.30

драма
Вилхелма
Моберга 06

СУДИЈА

среда20.30

драма
Тенесија
Вилијамса 05

СТАКЛЕНА 
МЕНАЖЕРИЈА

уторак 20.30

драма
Хенрика
Ибзена 08

ХЕДА ГАБЛЕР

петак

20.30

комедија
Милоша
Николића 15

КОВАЧИ

петак 21.00

ГАЛЕБ
Антона Павловича 
Чехова

17

АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ 
У НОВОМ САДУ

недеља20.30

комедија
Јована Стерије 
Поповића 16

ЛАЖА И 
ПАРАЛАЖА

суботасубота 20.30

11

ВАЖНО ЈЕ ЗВАТИ 
СЕ ЕРНЕСТ

20.30

комедија 
Владимира и Олега 
Пресњакова 12

ИГРАЈУЋИ 
ЖРТВУ

уторак20.30

Т. М. Ригонат, 
по роману Ф. М. 
Достојевског 10

ЗЛИ ДУСИ

недеља 20.3020.30

по Браниславу 
Нушићу, гостује 
НП Приштина, 
Српска драма, 
К. Митровица 13

НЕ ОЧАЈАВАЈТЕ

среда 20.30

драма
Љубомира
Симовића 14

ХАСАНАГИНИЦА

четвртак

        20.30

драма 
Ерика Е. 
Шмита 27

МАЛИ БРАЧНИ 
ЗЛОЧИНИ

среда21.00

УДЕС КАДМОВИЋА 
СВИЈЕХ
по античким трагедијама

САН ЛЕТЊЕ НОЋИ
по В. Шекспиру 24

АКАДЕМИЈА 
УМЕТНОСТИ, БЕОГРАД

недеља 20.30

комедија
Ива
Брешана 30

ПРЕДСТАВА 
ХАМЛЕТА У СЕЛУ 
МРДУША ДОЊА

субота20.30

драма
Ерика Е. 
Шмита 26

ЗАГОНЕТНЕ 
ВАРИЈАЦИЈЕ

уторак21.00

ЖИВОТИ ДРУГИХ - 
ПИСМА СЕБИ
из разговора са 
савременицима

25

АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ 
У НОВОМ САДУ

понедељак 20.30

вече кратких 
балета чланова
Народног 
позоришта 28

ОРИГИНАЛИ

четвртак 20.30

вече кратких 
балета чланова
Народног 
позоришта 29

ОРИГИНАЛИ

петак

29 01

петак

ПОКОЈНИК

19.30

комедија
Бранислава 
Нушића 26

19.30

комедија Светислава 
Басаре, по мотивима 
прозе Радоја 
Домановића 28

НОВА СТРАДИЈА

четвртак 19.30

29

ХЕНРИ ШЕСТИ

петак

драма
Вилијама
Шекспира

20.00

30

ДОНАТОРСКИ 
ОПЕРСКИ 
ГАЛА КОНЦЕРТ

субота19.30

26

МИЗАНТРОП

уторак

комедија 
Ж. Б. П. 
Молијера

19.00

опера
Жоржа
Бизеа 27

КАРМЕН

среда 20.00

13

КОНЦЕРТ
КАМЕРНОГ 
АНСАМБЛА ИЗ 
КОРЕЈЕ

петак

19.30

балет на музику
Војислава Вокија
Костића 08

КО ТО ТАМО 
ПЕВА 

петак 19.30

балет
П. И. Чајковског

12

ЛАБУДОВО 
ЈЕЗЕРО

уторак 19.00

опера
Ђузепеа
Вердија 13

ТРУБАДУР

среда19.00

опера
Жоржа
Бизеа 09

КАРМЕН

субота 19.30

драма
Вилијама
Шекспира 17

ХЕНРИ ШЕСТИ

недеља19.30

14

ЛАБУДОВО 
ЈЕЗЕРО

четвртак 19.30

драма
Вилијама
Шекспира 15

ХЕНРИ ШЕСТИ / 
ПРЕМИЈЕРА

петак 19.00

опера
Ђузепеа 
Вердија 16

РИГОЛЕТО

субота

балет
П. И. Чајковског


