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Но ва, 144. се зо на На
род ног по зо ри шта, 
отво ре на је 15. сеп
тем бра пред ста вом 
„Хен ри Ше сти“, 

ко ја је од и гра на у окви ру зва нич не 
се лек ци је 46. БИ ТЕФа. Из во ђе њу 
овог Шек спи ро вог ко ма да у ре жи
ји Ни ки те Ми ли во је ви ћа, ко ји је 
има о две ве о ма успе шне пре ми је
ре – 11. ма ја у лон дон ском Глоб те
а тру и 15. ју на на Ве ли кој сце ни, 
при су ство ва ли су, из ме ђу оста лих, 
ми ни стар кул ту ре Ре пу бли ке Ср
би је Бра ти слав Пет ко вић, др жав ни 
се кре тар у Ми ни стар ству кул ту ре 
Ми ро слав Та сић и шеф ка би не та 
ми ни стра кул ту ре Ми ро слав Јан
ко вић. По сле пред ста ве, у Му зе
ју На род ног по зо ри шта је одр жан 
Окру гли сто БИ ТЕФа, на ко јем 
је, по ред ре ди те ља Ми ли во је ви ћа, 

уче ство вао и део глу мач ке еки пе. 
Ина че, на ово го ди шњем Фе сти
ва лу, ко ји је одр жан од 12. до 22. 
сеп тем бра, у глав ној се лек ци ји је 
из ве де но 13 пред ста ва из 
осам зе ма ља. 

Пр ва пре ми је ра у но
вој се зо ни је одр жа на си
ноћ на Ве ли кој сце ни, а 
реч је о крат ком ба ле ту 
„На по ли“, ко ји је из ве ден 
у окви ру пред ста ве „Tri ple 
Bill“. У глав ним уло га ма 
су на сту пи ли Ана Па вло
вић и Јо ван Ве се ли но вић, 
уз со ли сте Ба ле та. Ина че, 
ба лет ски ан самбл при пре
ма и це ло ве чер њу про дук
ци ју „Пе тар Пан“ у ко ре
о гра фи ји Бру са Стај ве ла, 
на му зи ку То ма са Се ман
ског. Овај ба лет ће би ти 

по себ но ин те ре сан тан де ци, те се 
пред ви ђа ју и ма ти не из во ђе ња. У 
пред ста ви уче ству ју со ли сти и ан
самбл Ба ле та, а пре ми је ра је пред

ви ђе на за пр ву по ло ви ну но вем
бра, на Ве ли кој сце ни.  

Већ 3. ок то бра, усле ди ће но
ва драм ска пре ми је ра – на Сце

ни „Ра ша Пла о вић“ би ће из ве ден 
„Гра ђа нин пле мић“ Ж. Б. П. Мо
ли је ра, у ре жи ји Да ри ја на Ми
хај ло ви ћа, ко ји је остварен у ко
про дук ци ји са Срп ском дра мом 
На род ног по зо ри шта из При
шти не са се ди штем у Ко сов ској 
Ми тро ви ци, а Југ Ра ди во је вић 
је за по чео при пре ме Ану је вог 
„Жен ског ор ке стра“. 

(ви ше на стр. 2, 3 и 4)
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За почетак, четири премијере



У прет ход ној се зо ни 
је из ве де но 12 пре
ми је ра, од и гра
на је укуп но 481 
пред ста ва, пред 

око 150000 гле да ла ца. По ред то
га, сва три ан сам бла су има
ла број на го сто ва ња у зе мљи и 
ино стран ству, Ку ћа је пот пи са
ла ви ше Про то ко ла о са рад њи са 
ме ђу на род ним и до ма ћим умет
нич ким и ва ну мет нич ким ин
сти ту ци ја ма, на ста вље на је фа
зна ре кон струк ци ја по зо ри шта... 
Да ли сте за до вољ ни оства ре ним 
ре зул та ти ма? 

Све у куп ну сли ку по зо ри шта у 
Ср би ји по нај бо ље осли ка ва знат но 
ма њи број пре ми је ра у од но су на 
прет ход не го ди не. И по ред та кве 
оп ште сли ке, ми смо се по тру ди ли 
и ве ру јем да смо ус пе ли да иза ђе мо 
из тог ра ма, за хва љу ју ћи пре вас
ход но умет нич ким ка па ци те ти ма 
Ку ће, очу ва ним умет нич ким за на
ти ма али и ва ну мет нич ким ре сур
си ма, до бром пла ни ра њу, а по себ
но за хва љу ју ћи ор га ни за ци ји ра да, 
ко ја и по ред на прет ка још увек ни је 
на за до во ља ва ју ћем ни воу. Оства
ри ли смо из у зет но бо га ту и ква ли
тет ну про дук ци ју ко ја је, на осно
ву ве ли ке по се ће но сти пред ста ва 
од стра не пу бли ке, али и на осно
ву ми шље ња број них ре ле вант них 
по зо ришт ни ка из зе мље и из ино
стран ства, на ви со ком умет нич ком 
ни воу. Са дру ге стра не, сва ке го
ди не чи ни мо мно го на пла ну фа
зне ре кон струк ци је, пре две го ди
не ка пи тал ни ра до ви су учи ње ни 
при ли ком отва ра ња про сто ра Му

зе ја На род ног по зо ри шта, а про
шле го ди не то је би ла ре кон струк
ци ја Сце не „Ра ша Пла о вић“, ко ја 
је да нас је дан од нај леп ших ка мер
них сцен ских про сто ра у Бе о гра
ду. Ре но ви ра ње би бли о те ке и са
ле за чи та ће про бе, но ви ба лет ски 
под, сре ђи ва ње ор ке стар ске со бе, 
гар де ро ба, ре дов ни сер вис сце на, 
али и опре ма ње умет нич ких са ло
на на Ве ли кој сце ни, део су ре дов
них ак тив но сти ко је за циљ има ју 
оп ти ми за ци ју усло ва ра да, пре вас
ход но за умет ни ке, чи ме се ства ра
ју пред у сло ви за оства ри ва ње још 
бо љих умет нич ких ре зул та та. Ни је 

у мо јој при ро ди да бу дем за до во
љан по стиг ну тим, али осе ћај за до
вољ ства је су бјек ти ван, а ре зул та
ти су објек тив ни. Но, пред на ма су, 
из ме ђу оста лог, и два озбиљ на иза
зо ва: за ме на уре ђа ја у ди мер ској 
со би, за ко ју већ ду же од 10 го ди на 
не ма про из вод ње ре зер вних де ло
ва, као и ви ше де це ниј ски про блем 
на бав ке ин стру ме на та за наш Ор
ке стар. По вре ме но ку по ва ње ин
стру ме на та из соп стве них при хо да 

је ну жно пар ци јал но ре ше ње про
бле ма, ко је из и ску је ве ли ке на по
ре и ве ли ка ма те ри јал на сред ства. 
Оче ку је мо да ће мо, као и до са да, 
у ква ли тет ној са рад њи са Ми ни
стар ством кул ту ре и ан га жма ном 
до на то ра, у до глед но вре ме ре ши
ти и овај го ру ћи про блем.

Шта мо же мо да оче ку је мо у 
но вој 144. се зо ни, од но сно ка кви 
су пла но ви за на ред ни пе ри од?

Умет нич ке ди рек ци је су пред
ло жи ле ре пер то ар за сле де ћу ка
лен дар ску го ди ну, и ми смо у фа зи 
кон сул та ци ја и кре и ра ња ре пер
то а ра, ко ји ће за ви си ти и од бу џе
та ко јим ће мо рас по ла га ти. Тај ре
пер то ар пре об ја вљи ва ња тре ба да 
усво ји Управ ни од бор, а циљ упра
ве је да и у овој по зо ри шној се зо
ни има мо исти број пре ми је ра као 
у про шлој, а да ква ли тет бу де још 
бо љи. Ка да је реч о умет но сти, ни
је све увек у ру ка ма ни упра ве, ни 
умет ни ка, али смо си гур ни да је 
циљ свих исто ве тан и да ће мо у 
ква ли та тив ном сми слу на пра ви ти 
још је дан ис ко рак, во де ћи ра чу на о 
и ве ли ком умет нич ким ре сур си ма 
ко је има мо, и о по тре би да ан га жу
је мо ино стра не умет ни ке озбиљ
ног фор ма та, али и о на шој бу дућ
но сти – мла дим и та лен то ва ним 
умет ни ци ма, ко ји на ква ли те тан 
на чин тре ба да осве же ан сам бле. 
Та ко ђе, ка ко те мељ на ис тра жи ва
ња ко ја смо спро ве ли за јед но са 
За во дом за про у ча ва ње кул тур ног 
раз вит ка по ка зу ју, нај ве ћи про це
нат на ше пу бли ке чи не мла ди и ми 
же ли мо да тај тренд још ви ше про
ду би мо, да и ре пер то а ром, али и 

Од си ноћ, 28. сеп
тем бра 2012, ре
пер то ар Ба ле та 
На род ног по зо
ри шта је бо га

ти ји за још је дан јед но чи ни 
ба лет – „На по ли“ Оги ста Бур
нон ви ла. Овај по лу ча сов ни ко
мад чи не два де ла, Pas de six из 
исто и ме ног це ло ве чер њег Бур
нон ви ло вог ба ле та и Pas de de ux 
из „Фе сти ва ла цве ћа у Ген за ну“ 

(Flo wer Fe sti val in Gen za
no), истог по зна тог дан
ског ко ре о гра фа. Бур нон
ви ло ву ко ре о гра фи ју на 
му зи ку Едвар да Хел сте да 
и Хол ге ра Си мо на Па у ли
ја, на на шу сце ну је пре
нео ди рек тор Ба ле та, Брус 
Стај вел. Пре ми је ра „На по
ли “ је игра на у окви ру це
ло ве чер њег про гра ма „Tri
ple Bill“, ко ји су чи ни ли и 
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Врхунска уметност      и економска 
стабилност

Долазивремекојезах
тевановиначинпро

дукционог размишљања,
јернасреалнеекономске
околности приморавају
на промену навика и ве
ћиангажманменаџмен
татеатарауреализаци
јипланиранепродукције.

СА РАД ЊА СА АМ БА СА ДА МА

У окви ру са рад
ње упра ве На

род ног по зо ри шта 
са ди пло мат ским 
пред став ни шти ма 
у Ре пу бли ци Ср би
ји, 3. сеп тем бра је у 
на шој Ку ћи го сто
ва ла ин диј ска пле
сна гру па „Ка так“, 
са представом под 
на сло вом „Она“, 

ко ја ис ти че жен ски прин цип уни вер зу ма, о древ ним бо ги
ња ма ко је се по ми њу у Риг Ве ди, јед ном од нај ста ри јих 
за пи са у исто ри ји, на сталом из ме ђу 1700. и 1100. го ди не 
пре но ве ере. По зна ти „Бес тер квар тет“ из Пољ ске је на 
кон цер ту одр жа ном 18. сеп тем бра на Ве ли кој сце ни про
мо ви сао свој нај но ви ји ал бум, „Me tam porp ho ses“. Овај ан
самбл је у ме ђу на род ним раз ме ра ма по знат по из во ђе њу 
кле змер ске му зи ке, ко ју по след њих го ди на обо га ћу је им
про ви за ци ја ма са еле мен ти ма џе за, кла сич не и аван гард
не му зи ке.

Р. П. Н. 

ЖЕН СКИ ОР КЕ СТАР

Драм ски ан
самбл уве ли

ко спре ма ко мад 
по зна тог  фран цу
ског пи сца Жа на 
Ану ја „Жен ски ор
ке стар“, у ре жи ји 
Ју га Ра ди во је ви ћа. 
Пре ми је ра ове му
зич ке тра ги ко ме
ди је из 1957, би ће 
по чет ком но вем
бра на Сце ни „Ра

ша Пла о вић“, а у по де ли су Бо ја на Сте фа но вић, Да ни е ла 
Ку зма но вић Па вло вић, Не ла Ми хај ло вић, Ка ли на Ко ва че
вић, Зла ти ја Ива но вић, Је ле на Хелц Ве ско вић, Вук Ко стић 
и Бра ни слав То ма ше вић. Дра ма тург пред ста ве је Ива на 
Ди мић, која је уз редитеља и аутор адаптације, сце но граф 
Бо рис Мак си мо вић, ко сти мо граф Ма ри на Ме де ни ца, ком
по зи тор Вла ди мир Пеј ко вић, а о сцен ском го во ру бри не 
Ра до ван Кне же вић.

Р. П. Н.

ПО МОЋ ВРА ЊАН ЦИ МА

На род но по
зо ри ште у 

Бе о гра ду и овог 
пу та по ма же 
ко ле га ма у не
во љи и при хо
де од по јед не 
ба лет ске, драм
ске и опер ске 
пред ста ве са 
сеп тем барског 
репертоара – 
„Ко то та мо пе
ва“, „Ста кле на 

ме на же ри ја“ и „Ев ге ни је Оње ги н“ – на ме њује об но ви По
зо ри шта „Бо ра Стан ко вић“ у Вра њу. На ци о нал ни те а тар, 
као сво је вр сна кров на по зо ри шна ин сти ту ци ја у Ср би ји, 
кроз број на го сто ва ња и ко про дук ци је, али и по ли ти ком 
отво ре не сце не за ко ле ге из це ле зе мље, го ди на ма ука зу
је на ва жност са рад ње са те а три ма ван Бе о гра да. Сто га је 
На род но по зо ри ште ко ле га ма из Вра ња по ну ди ло да сво
је пред ста ве игра ју на Сце ни „Ра ша Пла о вић“, док се не 
оспо со би њи хо ва ма тич на сце на.

Р. П. Н. 

Фестивал цвећа 
у Напуљу

ПРЕМИЈЕРА НОВОГ ЈЕДНОЧИНОГ БАЛЕТА



„Ин тер вал“ Зо ра на Мар ко ви ћа и 
Ма ше Ко лар и „Шест пле со ва“ 
Јир жи ја Ки ли ја на. 

Бур нон вил је ро ђен у Ко пен
ха ге ну 1805, исте го ди не ка да и 
Ханс Кри сти јан Ан дер сен ко
ји му је ка сни је по стао и до бар 
при ја тељ. Шко ло вао се у Фран
цу ској, ода кле у Дан ску до но
си фран цу ски стил игре у ко јем 
до ми ни ра ју еле ган ци ја и от ме
ност. Ве о ма млад, по чео је да во
ди Дан ски кра љев ски ба лет. На 
тој по зи ци ји је са кра ћим пре
ки ди ма остао ско ро 50 го ди на, 
успе шно раз ви ја ју ћи ба лет ски 
ре пер то ар и пре да но ра де ћи на 
уса вр ша ва њу ба лет ских умет
ни ка. Био је ре фор ма тор му
шке пле сне тех ни ке и осми слио 
је зна чај не му шке уло ге у вре
ме ка да су ба ле ри не до ми ни ра

ле сце ном. И сам је био из у зе тан 
играч та ко да је ути цао на раз вој 
ба лет ске тех ни ке му шких ин
тер пре та то ра. У то ку ка ри је ре, 
по ста вио је око 50 ба ле та, као 
и број не ди вер ти сма не у опер
ским и драм ским пред ста ва ма. 
Ње го ви ба ле ти го во ре о све ту у 
ко јем вла да ју ред, сми сао, ле по
та и хар мо ни ја.

„На по ли“, ко ји у ин те грал ној 
вер зи ји пред ста вља срж Бур нон
ви ло ве кре а тив но сти, пра и звед
бу је имао 1842. у Дан ском кра
љев ском ба ле ту у Ко пен ха ге ну. 
То ком век и по ду гог сцен ског 
жи во та, број ни свет ски ба лет
мај сто ри и игра чи су оста ви ли 
свој траг у ори ги нал ној ко ре о
гра фи ји, али је она упр кос то ме 
пре жи ве ла до на ших да на без 
бит ни јих из ме на. По след њих 

го ди на, на сце на ма је нај че шће 
скра ће на вер зи ја, ко ја се из во ди 
уз „Пра зник цве ћа у Ген за ну“. 

Ин спи ра ци ју за овај ба лет, 
Бур нон вил је на шао при ли ком 
по се те ита ли јан ском гра ду На
пу љу. Ло кал ни ко ло рит и град 
ко ји је у стал ном по кре ту, под
ста кли су ње го ву кре а тив ност. 
Ово де ло го во ри о сре ћи и но
си по себ ну енер ги ју ко ја је обе
ле жи ла Бур нон ви ло ву ка ри је ру, 
ко ју су нам, за јед но са фе сти
вал ском ат мос фе ром, на пре
ми је ри до ча ра ли Ана Па вло вић 
и Јо ван Ве се ли но вић у глав ним 
уло га ма, уз со ли сте Ба ле та На
род ног по зо ри шта. У глав ним 
уло га ма ће на сту па ти и Да ли ја 
Има нић, Бо ја на Же га рац и Јо ви
ца Бе го јев.

Бран ки ца Кне же вић

број ним дру гим ак тив но сти ма ко
је спро во ди мо по нај ви ше у Му зе
ју На род ног по зо ри шта, као и ак
тив ним мар ке тин шким при сту пом, 
ани ми ра мо и омла ди ну сред њо
школ ског уз ра ста да ре дов но по
се ћу је на ше пред ста ве, што би, по 
на ма, би ло ја ко зна чај но за раз вој 
дру штва. 

Му зеј На род ног по зо ри шта је 
ус пео да у крат ком вре мен ском 
раз до бљу свог по сто ја ња на чи ни 
ве ли ки про грам ски по мак...

Че сто сам го во рио о нео п ход
но сти чу ва ња тра ди ци је на ква ли
те тан и си сте ма ти зо ван на чин и, 
с тим у ве зи, по сто ја ње Му зе ја је 
она ка ри ка ко ја нам је би ла нео
п ход на. Мно го број ни про гра ми, 
уче ста ла го сто ва ња на ших из ло

жби у зе мљи и ино стран ству, ве
ли ки број по се ти ла ца, њих 19500, 
и пер ма нент но ин те ре со ва ње ме
ди ја, го во ре у при лог то ме да смо 
на чи ни ли ва жан ис ко рак на по љу 
очу ва ња на ше тра ди ци је и, нај
зад, на шег иден ти те та. Ин тен зив
но ра ди мо на то ме да обез бе ди мо 
оп ти мал не усло ве за рад у Му зе ју, 
у фа зи смо сре ђи ва ња де поа у ко
јем ће мо трај но за шти ти ти све оно 
што смо си сте ма ти зо ва ли и ус пе
ли да са чу ва мо од за бо ра ва, ак тив
но ра ди мо на фор ми ра њу збир ки 
и спрем ни смо да од го во ри мо на 
све зах те ве стру ке ка да је у пи та њу 
ква ли те тан му зе о ло шки рад. 

По след њих го ди на На род но 
по зо ри ште је че сто го сто ва ло у 
ино стран ству, а би ло је и до ма

ћин број ним умет ни ци ма и зна
чај ним те а три ма из ре ги о на и 
све та. Шта на пла ну ме ђу на род
не са рад ње мо же мо да оче ку је мо 
у овој се зо ни?

Број ни пот пи са ни ме ђу на род
ни про то ко ли ко је смо у прак си ре
а ли зо ва ли мно го пу та, са рад ња са 
ди пло мат ским пред став ни штви
ма у Ср би ји, део су стра те ги је по
зи ци о ни ра ња На ци о нал ног те а тра 
у ре ле вант не европ ске по зо ри
шне окви ре, чи ји смо ор ган ски 
део. На ста вак и уна пре ђе ње те са
рад ње су наш циљ и у овој се зо
ни,  по себ но ако има мо у во ду да 
су ва жни ефек ти те са рад ње ши ре
ње на ше кул ту ре у све ту, чи ме до
при но си мо ими џу Ср би је у све ту, 
а кон крет на ре а ли за ци ја за ви си
ће од еко ном ских при ли ка и на ше 
спо соб но сти да про бле ме те вр сте 
пре ва зи ђе мо.   

Фи нан си је, на ро чи то у овим 
кри зним вре ме ни ма, на ме ћу се 
као не за о би ла зна те ма на шег 
раз го во ра. На ко ји на чин ће те 
обез бе ди ти до вољ но сред ста ва 
да би сви за цр та ни пла но ви би
ли оства ре ни?  

Иако нам по сто је ћа за кон ска 
ре гу ла ти ва не иде у при лог, и да
ље ће мо по ку ша ва ти да за На род
но по зо ри ште ве зу је мо углед не 
при вред не су бјек те, чи ја до на тор
ска по др шка мо же да се још ви
ше уна пре ди и за хва љу ју ћи ко
јој би смо мо гли да на чи ни мо но ве 
умет нич ке ис ко ра ке, са ја сним ци
љем ства ра ња вр хун ских умет нич
ких до стиг ну ћа, али ис кљу чи во у 
ре ал ним еко ном ским окви ри ма да 
се не би на ру ши ла те шко сте че на 
еко ном ска ста бил ност на ше Ку ће, 
ко ју смо по сле ду го вре ме на ус по
ста ви ли. 

Ми ко јан Без бра ди ца

СУСРЕТИ
25. 10 | 18.00  ДОБРИЛА БОГОШЕВИЋ, примадона

СЕЋАЊЕ
30. 10 | 18.00  ДУШАН ШЕВИЋ, некадашњи директор 
Технике Народног позоришта 

ПРОМОЦИЈЕ
18. 10 | 18.00  Дејан Пенчић Пољански, 
ЕГОН САВИН 
Издавач Српско народно позориште, Нови Сад

ШКОЛСКИ ЧАС
10. 10 | 12.00  МИЛА ДРАГИЋЕВИЋ, првакиња 
балета

ТРИБИНА
25. 10 | 10.00  КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И АУТОРСКО 
ПРАВО У СРБИЈИ – УЧИМО ОД ПРОШЛОСТИ 
И СТВАРАЈМО БУДУЋНОСТ, у организацији 
„Балканкулт фондације интерег“

ОТВОРЕНА ВРАТА
06. и 20. 10 | 11.00 и 13.00 часова   

П
О

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

ОКТОБАР 2012.
ИЗЛОЖБЕ

ПРВА ПОСТАВКА
аутор Зорица Јанковић

БИЗАРНА СМРТ ДАБЛЈУТИА
аутор Зоран Блажина

Врхунска уметност      и економска 
стабилност

ГЛУ МАЧ КО ПИ СМО 

Књи ге драм ског 
умет ни ка Де

ја на Ча ви ћа „Пред
ста ва по зо ри шта“ и 
„Упо тре ба гла са“, 
пред ста вље не су у 
сре ду, 19. сеп тем
бра, у Му зе ју На
род ног по зо ри шта 
у окви ру про гра ма 
„Глу мач ко пи смо“. 
По ред ауто ра, о књи га ма су го во ри ли те а тро лог др Зо ран Т. 
Јо ва но вић, из да вач Ја гош Ђу ре тић, глу мац Па вле Мин чић 
и дра ма тург Ива на Ди мић.

М. Б.

ВЕ ЧЕ СА МА РИ НОМ МЕ ДЕ НИ ЦОМ

Су срет са ко сти
м о  г р а ф  к и  њ о м 

Ма ри ном Ме де ни
цом одр жан је у сре
ду, 26. сеп тем бра, у 
препуном Му зе ју На
род ног по зо ри шта. О 
умет ни ци су го во ри ли 
чу ве на ко сти мо граф
ки ња, про фе сор ка Зо
ра Да ви до вић, сце но
граф Ге ро слав За рић, 
флаутиста Љубиша 
Јовановић, а раз го вор 
је во дио дра ма тург 
Жељ ко Ху бач. Глу мац 
Ха џи Не над Ма ри чић 
прочитаo je пи смо ре

ди те ља Ни ки те Ми ли во је ви ћа, док се исто ри чар ка умет но
сти Ми лан ка То дић при сут ни ма обра ти ла пу тем ви део по
ру ке. Ви део ма те ри јал ко ји је ре пре зен то вао рад Ма ри не 
Ме де ни це, при пре мио је Пе тар Ан то но вић.                                                  

Р. П. Н.
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Искорак у будућност
ПОДМЛАЂИВАЊЕ ДРАМСКОГ АНСАМБЛА

Дру ги део про шле 
се зо не, у Дра
ми На род ног по
зо ри шта из ме ђу 
оста лог ће оста ти 

упам ћен и по то ме што је ан самбл 
по ја чан са тро је мла дих и да ро
ви тих глу ма ца – Ка ли ном Ко ва
че вић, Па влом Је ри ни ћем и Бо
ја ном Кри во ка пи ћем. Као стал ни 
члан Ку ће, Ка ли на ће пр ву пре
ми је ру има ти по чет ком но вем
бра у Ану је вом „Жен ском ор ке
стру“, а дво ји ца ње них ко ле га 
су про шла већ „ва тре но кр ште
ње“ са Шек спи ро вим „Хен ри јем 
Ше стим“. У из ја ви за По зо ри
шне но ви не, на ши са го вор ни
ци оце њу ју да стал ни ан га жман 
пред ста вља је дан од најзна чај
ни јих тре ну та ка у њи хо вој до са
да шњој ка ри је ри.

Ка ли на Ко ва че вић је на Фа
кул те ту драм ских умет но сти 
ди пло ми ра ла са не пу ном 21 го
ди ном и то са оце ном де сет, од 
ка да је би ла сло бод ни умет ник. 
„Ста тус у ко јем сам са да ми је 
из у зет но ва жан, не са мо из угла 
не ка кве ма те ри јал не си гур но
сти, већ на ро чи то због чи ње ни
це да сам члан – На род ног по зо
ри шта. Ту ми слим на по зи ци ју 
На ци о нал ног те а тра на кул тур
ној ма пи ове зе мље, на ње го
ву тра ди ци ју и ње го во ме сто у 
исто ри ји на шег на ро да, за тим 
на мо гућ ност оства ри ва ња кон
ти ну и те та ко ји је ве о ма би тан за 
мла дог глум ца – кроз са рад њу са 
зна чај ним умет ни ци ма из овог 
де ла Евро пе и ши ре, као и кроз 
рад у окви ру из ван ред ног глу
мач ког ан сам бла, јед ног од сва
ка ко нај бо љих у ре ги о ну“, оце
њу је Ка ли на, ко ја је у На род ном 
по зо ри шту де би то ва ла 2006. го

ди не уло гом Ири не у Че хо вље вој 
дра ми „Три се стре“, по сле че га 
су усле ди ле ро ле у пред ста ва ма 
„Ве ли ка дра ма“, „При зо ри ег зе
ку ци је“ и „Ве се ле же не винд зор
ске“.

„Да нас је је дан од кру ци јал
них мо ме на та у раз во ју сва ког 
мла дог чо ве ка, а по го то во глум
ца, ка да не ко сво јим ауто ри те том 

ста не иза ње га, као што је иза 
ме не ста ло На род но по зо ри ште. 
На ро чи то ми је дра го што сам ја 
тре ћа ге не ра ци ја у фа ми ли ји, по
сле Бра ни сла ва Ци ге Је ри ни ћа и 
мог оца Бран ка Је ри ни ћа, у На
род ном по зо ри шту. Они су уста
но ви ли а ја с по но сом на ста вљам 
ту, са да већ мо гу да ка жем – глу
мач ку тра ди ци ју. Тре ну так при
је ма у стал ни ан га жман сма трам 
нај бит ни јим у до са да шњој ка ри
је ри“, ка же Па вле Је ри нић ко ји је 

на сце ни На ци о нал ног те а тра пр
ви пут за и грао та ко ђе 2006, још 
као сту дент, уло ге Гре го ри ја и 
Мер ку ци ја у Шек спи ро вом „Ро
меу и Ју ли ји“. Наш са го вор ник, 
ко ји тре нут но игра у пред ста ва
ма „Хен ри Ше сти“, „Ве се ле же не 
винд зор ске“, „Фи га ро ва же нид
ба и раз вод“, „Ка њош Ма це до но
вић“, „Ми сис Тол стој“ и „Го спо

ђа ми ни стар ка“, до да је: „И са да 
се, као де те об ра ду јем сва ком но
вом по зи ву из ди рек ци је Дра ме, 
би ло да је у пи та њу са вре ме ни 
или кла сич ни ре пер то ар, јер као 
што сви зна мо, за мла дог чо ве ка 
у 26. го ди ни, у пу ној сна зи, ко ји 
је пре са мо три го ди не иза шао са 
ака де ми је, нај ве ће за до вољ ство 
пред ста вља упра во да се ба ви 
по слом ко ји во ли, за ко ји се шко
ло вао. Окре нут је но ви лист, на
дам се јед не обим не књи ге“.

Бо јан Кри во ка пић, ко га пу
бли ка, осим у „Хен ри ју Ше
стом“, мо же ви де ти и у пред
ста ва ма „Фи га ро ва же нид ба и 
раз вод“, „По кој ник“, „Др жав ни 
слу жбе ни ци“, „Дер виш и смрт“, 
„Ха са на ги ни ца“, „Ве ли ка дра ма“ 
и „Ве се ле же не винд зор ске“, ис
ти че: „При јем у На род но по зо
ри ште је, сва ка ко, нај зна чај ни ји 

тре ну так у мо јој ка ри је ри. Ка
ко сам у том по зо ри шту нај ви
ше ра дио, при род но је да сам по
же лео да по ста нем и ње гов члан 
а, са дру ге стра не, за и ста сам се 
ве зао за љу де из ан сам бла. На
ци о нал ни те а тар има пра ву, по
зо ри шну, до бру ат мос фе ру, а то 
је ве о ма бит но за мла дог глум
ца. Осе ћам се по ла ска ним и због 
то га што је да нас при јем у стал
ни ан га жман пра ви лук суз. Че
сто се де ша ва да про ђе и по де

сет го ди на, а да ни је дан мла ди 
глу мац не бу де при мљен, не са мо 
у На род но, не го и у оста ла по зо
ри шта. Ме ђу тим, све стан сам и 
ко ли ко глу ма ца сва ке го ди не иза
ђе са ака де ми ја, та ко да је кон ку
рен ци ја огром на. Ја се са да осе
ћам за шти ће но и сво јим ра дом 
ћу се тру ди ти да ту за шти ће ност 
оправ дам. Пре све га, во лео бих, 

као уоста лом сва ки глу мац, да у 
На род ном по зо ри шту ра дим ква
ли тет не тек сто ве, не ве за но за то 
да ли су кла сич ни или са вре ме
ни. Истинску ра дост ми при чи
ња ва што сам у ан га жман при
мљен кад и мој ве ли ки при ја тељ 
и ко ле га са кла се, Па вле Је ри нић, 
са ко јим сам до са да и ра дио у 
нај ви ше про фе си о нал них пред
ста ва“,  додаје Кри во ка пић.

Ми ко јан Без бра ди ца

КОПРОДУКЦИЈА ДРАМЕ

Грађанин племић

На род но по зо ри ште је реализовало ко про дук ци ју са 
На род ним по зо ри штем При шти на (Срп ска дра ма) 

са се ди штем у Ко сов ској Ми тро ви ци, ко ја сва ка ко спа да у 
ред нај у гро же ни јих ан сам ба ла у Ср би ји. Реч је о по зна тој 
Мо ли је ро вој ко ме ди ји „Гра ђа нин пле мић“, у пре во ду Си ма 
Ма та ву ља и ре жи ји Да ри ја на Ми хај ло ви ћа, ко ја је пре ми
јер но из ве де на 29. ју на 2012. у Ора хов цу, а чи ја ће бе о град
ска пре ми је ра би ти 3. ок то бра на Сце ни „Ра ша Пла о вић“. 
Има ју ћи у ви ду не за вид не усло ве под ко ји ма жи ви и ра
ди овај ан самбл, ре ди тељ је за ми слио да се ко мад игра са 
сма ње ним бро јем ли ко ва, а да пред ста ва бу де при ла го ђе
на из во ђе њи ма на тр го ви ма по срп ским ен кла ва ма, те је у 
по моћ по звао Ива ну Ди мић, дра ма тур га Дра ме На род ног 
по зо ри шта. О сво јој адап та ци ји Мо ли је ро ве при че о ско
ро је вић ству го спо ди на Жур де на, бо га тог гра ђа ни на ко ји на 

све на чи не по ку ша ва да по мо ћу сво јих па ра по
ста не пле мић, Ди ми ће ва ка же: „Све ла сам ли ко
ве са мо на глав не но си о це рад ње и њих је оста
ло осам. Сце не су се скра ти ле и глав ни за плет се 
зна чај но по ме рио ка уво ду“, да би „у рас пле ту 
го спо дин Жур ден био ка жњен за сво ју по кон ди
ре ност. Он оста је са сво јом опа ком бо га том же
ном и без на де да ће ика да по ста ти пле мић“. 
Му зи ку за ову по став ку су ком по но ва ли Та ња 
Жи ва но вић Ве гле и Пе тер Ве гле, ко сти мо граф 
је Ива на Ва сић, а уло ге ту ма че Игор Дам ња но
вић (Го спо дин Жур ден), Ани ка Гру јић (Го спо
ђа Жур ден), Бо јан Стој че то вић (Ко ви јел), Ми
ле на Јак шић (Лу си ла), Ми лан Ва сић (Кле онт), 
Бран ко Ба бо вић (До рант), Ја сми на Сто иљ ко вић 
(Мар ки за До ри ме на) и Ива на Ко ва че вић (Ни ко
ли ја). Пред ста ва се игра без де ко ра, а ко сти ми су 
из ра ђе ни у ра ди о ни ца ма На род ног по зо ри шта.

Јелица Стевановић
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ПРЕГЛЕД СЕЗОНЕ 2011/12.

У потрази за смислом
Пре глед драм ских 

пре ми је ра ука зу је 
на од лу чан ре пер
то ар ски смер ка 
кла сич ним де ли ма. 

Пр ва пре ми је ра на Ве ли кој сце
ни, 22. ок то бра 2011, би ла је дра
ма „Ка њош Ма це до но вић“ ауто
ра и ре ди те ља Ви де Ог ње но вић. 
Овим де лом, у но вом кљу чу, она 
тра га и от кри ва дру штве ни од нос 
пре ма по је дин цу, пре и спи ту ју ћи 
мо рал не ко дек се за јед ни це. Кал
де ро нов „Жи вот је сан“ је пре ми
јер но из ве ден 23. ја ну а ра 2012, у 
ре жи ји Сло бо да на Ун ков ског. Ко
мад се ба ви про бле мом ма ни пу
ла ци ја, оси о но сти, али са ко нач
ним три јум фом љу ба ви, као јед не 
од вр хун ских вред но сти. Усле дио 
је Мо ли је ров „Ми зан троп“, у ре
жи ји и адап та ци ји Его на Са ви на 
ко ји је и ово кла сич но де ло при
ла го дио са вре ме ном вре ме ну, ана
ли зи ра ју ћи ли це мер је ко рум пи ра
не и не мо рал не ели те. У фи на лу 
се зо не, ре а ли зо ван је Шек спи ров 
„Хен ри Шести“, у ре жи ји Ни ки
те Ми ли во је ви ћа, у ко про дук ци ји 
са Фон дом „Ла за Ко стић“ и Глоб 
те а тром, ко ји је нај пре са ве ли ким 
успе хом при ка зан 11. ма ја у лон
дон ском Глоб те а тру, док га је на
ша пу бли ка ви де ла 15. ју на. 

И ре пер то ар Сце не „Ра ша Пла
о вић“, на ко јој је по чет ком про шле 
се зо не за вр ше на те мељ на ре кон
струк ци ја, сле дио је исти кон цепт. 
Нај пре су 22. но вем бра пре ми јер
но из ве де ни „Зли ду си“ Ф. М. До
сто јев ског у дра ма ти за ци ји и ре
жи ји Та ње Ман дић Ри го нат, ко ја 
је у сво јој по став ци апо стро фи ра
ла по губ ност иде о ло шких ма ни пу
ла ци ја. Ка ми јев „Не спо ра зум“ је 
при ка зан 10. де цем бра 2011, у ре
жи ји мла дог ре ди те ља Вељ ка Ми
ћу но ви ћа, ко ји је, ба ве ћи се све ко
ли ком људ ском оту ђе но шћу, ус пео 
да при ка же ко ли ко она мо же би ти 

узрок зло чи на. Ка ко пре ко ап сур
да сцен ски от кри ти са зна ње да је 
„исти на рет ко чи ста, а јед но став
на ни ка да“, от кри ва но је ко ма дом 
„Ва жно је зва ти се Ер нест“ Оска

ра Вајл да у ре жи ји Ни ко ле За ви
ши ћа, чи ја пре ми је ра је би ла 14. 
ја ну а ра 2012. Усле ди ла је 16. мар
та пре ми је ра још јед ног кла си ка, 
„Ста кле не ме на же ри је“ Те не си
ја Ви ли јам са, емо тив не тра ге ди
је у ко јој пле ме ни та те жња ка по
ро дич ној хар мо ни ји упра во во ди у 
ње ну су прот ност. У за вр шни ци се
зо не, 29. ју на, у Ора хов цу је успе
шно из ве ден и Мо ли је ров „Гра ђа
нин пле мић“, ко мад ни шта ма ње 
са вре ме не те ме о ско ро је вић кој те
жњи и за блу ди да се нов цем мо же 
ку пи ти сва ка вред ност. Пред ста ву 
је ре жи рао Да ри јан Ми хај ло вић, 
а ра ђе на је у ко про дук ци ји са На
род ним по зо ри штем При шти на са 
се ди штем у Ко сов ској Ми тро ви
ци. Бе о град ска пре ми је ра ће би ти 
3. ок то бра. 

И опер ски ре пер то ар су обе
ле жи ла кла сич на де ла: два пре ми
јер на из во ђе ња јед ног де ла и две 
об но ве. До ни це ти јев „Дон Па сква
ле“ је по но во на ре пер то а ру од 17. 
де цем бра 2011. а Вер ди јев „Дон 

Кар лос“, од 4. фе бру а ра 2012. У 
но вој по став ци по пу лар не „Кар
мен“ Жор жа Би зеа, ко ју пот пи су
је Не бој ша Бра дић, на сту пи ле су 
две пре ми јер не по де ле, у ко ји ма је 
на слов ну ро лу 24. мар та ту ма чи ла 
Дра га на дел Мо на ко, а сле де ће ве
че ри Алек сан дра Ан ге лов. Опер
ски сту дио „Бо ри слав По по вић“, 
под вођ ством при ма до не Рад ми
ле Ба ко че вић и ма е стра Де ја на Са
ви ћа, по твр дио је сво ју ак тив ност 
6. ју на 2012. и пре ми је ром Пу чи
ни је ве опе ре „Се стра Ан ђе ли ка“, 
да ју ћи шан се мла дим умет ни ци
ма на ко је ова сре ди на ра чу на у бу
дућ но сти.  

Ба лет ском пред ста вом „Алек
сан дар“, чи ји је аутор ли бре та, ко
ре о гра фи је и из бо ра му зи ке Ро
налд Сав ко вић, Ба лет На род ног 
по зо ри шта је по но во до ка зао да, 
сем кла сич ног ре пер то а ра, мо же 
са истим успе хом да из во ди и са
вре ме на ба лет ска де ла, чи ме се бе 
свр ста ва у зна чај не свет ске ба лет
ске ком па ни је.

На род но по зо ри ште је сво ју 
функ ци ју на ци о нал не ин сти ту ци је 
од из у зет ног зна ча ја по твр ди ло и 
го сто ва њи ма у зе мљи и ино стран
ству. Драм ске пред ста ве су го сто
ва ле у По жа рев цу, Мла де нов цу, 
Зе му ну, Пе тров чи ћу, Аран ђе лов
цу, Ко стол цу, За је ча ру, По жа рев цу, 
Сом бо ру, Пан че ву, Ру ми, Сме де
ре ву и Обре нов цу, где их је ви де
ло око 15000 гле да ла ца. Опер а је 
го сто ва ла у Ла за рев цу, Сме де ре ву, 
Вр шцу, Пан че ву и Бе о гра ду (На
род на би бли о те ка Ср би је и цр ква 
Ру жи ца), пред око 2000 гле да ла ца. 
Ба лет је го сто вао у Сур чи ну, Ла
за рев цу и По жа рев цу, пред ви ше 
од 1000 гле да ла ца. И по ред из ра
же не ма те ри јал не кри зе, ни су из
о ста ла ни го сто ва ња на ино стра
ним сце на ма: Дра ма је игра ла у 
Ван ку ве ру, То рон ту, Бу дим пе шти, 
Ди зел дор фу и Лон до ну (3.105 гле
да ла ца), а Ба лет у Под го ри ци и Те
ми шва ру (1167 гле да ла ца). 

Ми ло ван Здрав ко вић

ГО СТО ВА ЊА МУ ЗЕ ЈА 
 

Му зеј На род ног по зо ри шта ће се ри ју го сто ва ња сво јих по став ки у 
но вој, тре ћој се зо ни од осни ва ња (22. но вем бра 2010), отво ри ти из

ло жбом „Хен ри Ше сти – ГЛОБ фо то БЛОГ“ аутор ке Зо ри це Јан ко вић на 
7. по зо ри шном фе сти ва лу у Мла де нов цу „Те а тар у јед ном деј ству“. Ова 
по став ка, ко ја об у хва та че ти ри сег мен та, ма ке ту Глоб те а тра, ко сти ме, ви
део ма те ри јал и фо то гра фи је са го сто ва ње пред ста ве „Хен ри Ше сти“ у 
Лон до ну, би ће отво ре на 5. ок то бра у Га ле ри ји „Фо а је“ Цен тра за кул ту
ру Мла де но вац. Већ 18. ок то бра, Му зеј ће се пред ста ви ти и пу бли ци у Ра
бро ву, то ком По зо ри шних све ча но сти „Жан ки у част“, из ло жбом „Ве ли
ка ни На род ног по зо ри шта на по штан ским мар ка ма“ (при ре ђи вач Зо ри ца 
Јан ко вић), ко ја ће би ти по ста вље на у До му кул ту ре.
Ина че, то ком прет ход не две се зо не, Му зеј је имао ви ше успе шних го сто
ва ња у зе мљи и ино стран ству, а пр ва из ло жба ко је се „оти сну ла“ на пут 
би ла је „Ве ли ка ни На род ног по зо ри шта на по штан ским мар ка ма“, ко ја 
је у ок то бру про шле го ди не отво ре на у окви ру пра те ћих про гра ма мла

де но вач ког Фе сти ва ла „Те а тар у јед ном деј ству“. Ову по став ку је ви де
ла и пу бли ка у По жа рев цу, апри ла 2012, у скло пу Глу мач ких све ча но сти 
„Ми ли во је Жи ва но вић“. Из ло жба „Са вре ме на ко сти мо гра фи ја на сце ни 
На род ног по зо ри шта у Бе о гра ду“ (ауто ри Ол га Мр ђе но вић и Зо ри ца Јан
ко вић), го сто ва ла је на Да ни ма Зо ра на Рад ми ло ви ћа у За је ча ру ок то бра 
про шле го ди не. Исту по став ку, али „у па ке ту“ са из ло жбом „На род но по
зо ри ште у Бе о гра ду кроз исто ри ју“ (аутор Зо ри ца Јан ко вић), ви де ла је у 
мар ту ове го ди не и пу бли ка у Под го ри ци, у хо лу Цр но гор ског на род ног 
по зо ри шта. По ме ну та из ло жба, ко ја пу бли ку де таљ ни је упо зна је са ви
ше од 140 го ди на по сто ја ња на ше Ку ће, са ње ним пр вим пред ста ва ма и 
управ ни ци ма, као и са нај зна чај ни јим име ни ма ко ја су ства ра ла исто ри ју 
не са мо те а тра већ и срп ске кул ту ре, пр ви пут је пред ста вље на ино стра ној 
јав но сти 22. де цем бра про шле го ди не у Но вом те а тру у Бу дим пе шти, при
ли ком го сто ва ња пред ста ве „Дер виш и смрт“. Из ло жбу „Сте ван Сре мац, 
ака де мик и ака де мац“ је кра јем мар та пр во ви де ла пу бли ка у Сен ти, а ме
сец да на ка сни је је пред ста вље на и Ни шли ја ма, у Га ле ри ји „Си на го га“.    

М. Б. 

ЛЕТ ЊА ГО СТО ВА ЊА 
ДРА МЕ И БА ЛЕ ТА

То ком лет њих ме се ци, ан
сам бли Дра ме и Ба ле та уче

ство ва ли су на не ко ли ко фе сти
ва ла и ма ни фе ста ци ја у зе мљи 
и ре ги о ну, а се ри ја го сто ва
ња отво ре на је 16. ју на Сте ри
ји ном ко ме ди јом „Кир Ја ња“ 
у окви ру По зо ри шног ма ра то
на у Сом бо ру. На сце ни у Бој
чин ској шу ми, број ни по се ти
о ци ма ни фе ста ци је Бој чин ско 
кул тур но ле то, мо гли су да ужи
ва ју у Ба лет ском га ла кон цер ту 
24. ју на, а не де љу да на ка сни је, 
1. ју ла, и у драм ској пред ста ви 
„Ка њош Ма це до но вић“ ауто ра 
и ре ди те ља Ви де Ог ње но вић. 
Исти ко мад је 12. ју ла ви де ла и 
сме де рев ска пу бли ка у окви ру 
зва нич ног про гра ма Фе сти ва
ла „Твр ђа ва те а тар“ на ко јем је, 
по след ње ве че ри, ван кон ку рен
ци је, од и гра на и дра ма Те не си ја 
Ви ли јам са „Ста кле на ме на же
ри ја“. Представа „Ка њош Ма
це до но вић“ је имала још два 
успе шна из во ђе ња, 16. и 17. ју
ла на Фе сти ва лу „Град те а тар 
Бу два“, где је, да под се ти мо, 
играна и пре ми јера 8. ју ла 2011. 
го ди не. Се зо на лет њих го сто ва
ња за кљу че на је 23. сеп тем бра 
пред ста вом „Хен ри Ше сти“, 
чи јим из во ђе њем је, ујед но, за
вр ше но ово го ди шње Бој чин ско 
кул тур но ле то. 

М. Б.

Увидом у сезону
2011/12, може се

закључити да јеНарод
но позориштe, својом
оријентацијом ка кла
сичним делима и савре
меним тумачењима,
трасирало прави пут у
стилуинанивоуевроп
ских национaлних те
атара. Ову тврдњу по
тврђује и чињеница да
јепубликасвесрднопри
хватилапредставе,оче
мунајбоље сведоче пуне
сале:одиграна јеукупно
481 представа, са преко
150.000гледалаца.



6 ПОЗОРИШНЕ НОВИНЕ СЕПТЕМБАР  2012. 

Пр вих де це ни ја ра да 
На род ног по зо ри
шта, с по зи ци је да
на шњег ис ку ства, 
о ре жи ји се не мо

же ни го во ри ти. Глум ци би на у
чи ли текст – уве ли ко се осла ња ју
ћи на су фле ра – а пр ви глу мац би 
на не ко ли ко про ба по ку шао да са 
ко ле га масу и гра чи ма до го во ри и 
уве жба основ ни ми зан сцен. Раз у
ме се, не ки од њих су има ли ви ше 
афи ни те та и спо соб но сти за „аран
жи ра ње“ пред ста ве, као на при мер 
Алек са Ба чван ски, али ње го во де
ла ње тра је са мо до 1874. На ме сту 
ре ди те ља по том су глум ци Ми лош 
Цве тић, Ђу ра Рај ко вић, То ша Јо
ва но вић, Све ти слав Ди ну ло вић, 
Ми ло рад Га ври ло вић, Или ја Ста
но је вић, Са ва То до ро вић, Љу ба 
Ста но је вић... Пре о вла ђи вао је па
те тич ни, ро ман ти чар ски стил глу
ме. Пред ста ве су се игра ле у све
га не ко ли ко ти пи зи ра них де ко ра. 
Глум ци су ис пр ва игра ли у соп
стве ним ко сти ми ма, а глу ми це су 
у ову свр ху до би ја ле ма ли до да
так на пла ту. Не што ка сни је, по чи
ње се са на ру чи ва њем ко сти ма за 
пред ста ве – углав ном тип ских. 

Зна чај ну пре крет ни цу у овој 
прак си чи ни Ми лан Грол, ко ји од
мах по сту па њу на че ло На род ног 
по зо ри шта за по чи ње ње ну ре ор га
ни за ци ју, по угле ду на фран цу ске 
и не мач ке мо де ле, уче ству ју ћи и у 
из ра ди Про јек та За ко на о На род
ном по зо ри шту. Уз пред лог но вог 
За ко на и Уред бе ко јом је био до
пу њен и раз ви јен (ко нач но усво је
ни 27. ма ја и 15. ју на 1911), Грол 
30. ја ну а ра 1911. под но си Ја ши 
Про да но ви ћу, ми ни стру про све
те, ела бо рат о ре фор ми На род ног 
по зо ри шта, ко јим, из ме ђу оста лог, 
пред ла же „пре о бра жај ре жи је“ и 
„по бољ ша ње тех нич ких по го да ба 
за из во ђе ње де ла: де ко ра, ма ши не
ри је и ко сти ма“, а За кон на во ди да 
је умет нич ки рад на сце ни по ве рен 
ре ди те љу, чи ме је ре жи ја по диг ну
та „на ви сок сте пен са мо стал не 
умет но сти“ (о че му је би ло ре чи у 
Фељ то ну Зо ра на Т. Јо ва но ви ћа). 

Та ко су се сте кли усло ви да 
Грол већ 1. ок то бра 1911. име ну
је за глав ног ре ди те ља и ди рек то
ра по зор ни це На род ног по зо ри

шта шко ло ва ног ре ди те ља, чла на 
Умет нич ког по зо ри шта из Мо скве, 
Алек сан дра Ива но ви ча Ан дре је
ва, ко ји је на сце ну до нео мо дер
не прин ци пе по зо ри шне ре жи је, а 
за јед но са по зо ри шним сли ка ром 
Ба лу зе ком и из ве сно бо гат ство де
ко ра. Пр ви ко мад ко ји је но ви ре
ди тељ по ста вио би ла је ко ме ди ја 

Остров ског „Бу ра“, чи ја пре ми је
ра би ла 24. но вем бра 1911. Мно
го зах тев ни ји по ду хват је би ла ње
го ва дру га ре жи ја – Шек спи ров 
„Мак бет“, 27. ја ну а ра 1912. На ја
вљу ју ћи овај ве ли ки до га ђај, бе о
град ска штам па кон ста ту је ка ко су 
до тле Шек спи ро ви ко ма ди на на
шој сце ни „да ва ни са свим при ми
тив но“, а на ко стим и де кор се ни
је обра ћа ла па жња, док кри ти чар 

„По ли ти ке“ по сле пре ми је ре бе ле
жи: „Г. Ан дре јев је за на шу по зор
ни цу спре мио мо дер ну ин сце на
ци ју, ко ја усред сре ђу је гле да о че ву 
па жњу на реч пе сни ко ву“. Уз ма ње 
за мер ке, рецензент ис ти че да ова 
„пре ми је ра има, за на шу по зор ни
цу, зна чај ве ли ке ре фор ме: г. Ан
дре јев је по зор ни цу пре о бра зио, 
и, што је ви ше, по ка зао да се она 
увек мо же да пре о бра зи“.    

За по ја ву и раз вој мо дер не ре
жи је у на шем те а тру, из у зет но 
је зна ча јан још је дан до га ђај из 
1912: по сле „шест ме се ци сту ди
ја по зо ри шне умет но сти на стра
ни“, пи сар Ми ни стар ства про све
те и пи то мац На род ног по зо ри шта 
Ми лу тин Че кић, 14. апри ла је Кра
ље вим ука зом по стао пр ви ука
зни ре ди тељ по но вом За ко ну о 
На род ном по зо ри шту. По во дом 
овог до га ђа ја, ре цен зент ча со пи
са „Зве зда“ чи ји уред ник је био 
Бра ни слав Ну шић, пи ше чла нак 
„О ре жи ји“, ко јим оба ве шта ва чи
та о це ка ко се до ла ском Ан дре је
ва и Че ки ћа „пи та ње ре жи је у на
шем По зо ри шту при во ди, ма ло по 
ма ло, кра ју“, те да упра ва, иако јој 
је ова кво ре ше ње би ло на ло же но 
Уред бом, за слу жу је сва ку по хва
лу због бр зи не и из бо ра лич но
сти. „Г. М. Че кић је већ одав но по
знат у по зо ри шним кру го ви ма као 
‘по зо ри шни чо век’. Ње го ва љу бав 
пре ма по зо ри шту, ње го во оп ште 
обра зо ва ње, ко је је не што са свим 
но во у по слу ове вр сте, по ја ча
но још спе ци јал ним сту ди ја ма на 
стра ни, све је то ства ра ло од ње га 
јед ног кан ди да та без так ми ча ра за 
овај по ло жај, те се због све га то га 
с раз ло гом од ње га мо же оче ки ва
ти но ва ера у срп ској ре жи ји“. Пр
ва Че ки ће ва по став ка је би ла тра
ге ди ја Ђу ре Јак ши ћа „Је ли са ве та 
кне ги ња цр но гор ска“, чи ја пре ми
је ра је би ла 21. апри ла 1912, по
сле ко је „По ли ти ка“ ја вља да је ко
мад „пре глед ни ји“ не го што је био 
у прет ход ној по став ци. Та ко се, 
за хва љу ју ћи управ ни ку мо дер не 
европ ске ори јен та ци је и За ко ну о 
На род ном по зо ри шту, и у окви ру 
срп ског те а тра ро ди ла но ва, са мо
стал на умет ност – ре жи ја.

Је ли ца Сте ва но вић

П
О

Р
ТА

Л

Век модерне режије
JEДАН ИНТЕРЕСАНТАН ЈУБИЛЕЈ

Убрзопоусвајањуно
вог Закона оНарод

ном позоришту и свега
неколико месеци по ан
гажовањуАндрејева,На
родно позориште 1912.
године Краљевим ука
зомдобијапрвогдомаћег
школованог редитеља,
МилутинаЧекића.

НЕ СПО РА ЗУМ У ПОД ГО РИ ЦИ

Пред ста ва „Не
сп о  р а  зум“ , 

по тек сту Ал бе ра 
Ка ми ја и у ре жи
ји Вељ ка Ми ћу
но ви ћа, уче ство
ва ће 15. ок то бра 
на Би је на лу цр но
гор ског те а тра. На 
сце ни Цр но гор
ског на род ног по

зо ри шта у Под го ри ци, пу бли ци ће се пред ста ви ти Љи
ља на Бла го је вић, Ма ри ја Виц ко вић, Ми ха и ло Ла ђе вац, 
Ва ња Ко стић Еј дус и Ми лан Гу то вић. 

Р.  П.  Н.

МАР КО НИ КО ЛИЋ ЛА У РЕ АТ

На гра да за из у
зе тан до при

нос умет но сти глу ме 
„Па вле Ву и сић“, уру
че на је 27. ав гу ста на 
ни шкој Лет њој по
зор ни ци на шем пр
ва ку Дра ме, Мар ку 
Ни ко ли ћу. Ова пре
сти жна филм ска На
гра да, ко ја се ра ни је 

зва ла „Сла ви ца“, а од 1994. но си име ве ли ка на срп ског 
глу ми шта, са сто ји се од пла ке те са Ву и си ћевим ли ком, 
те мо но гра фи је и до ку мен тар не филм ске сто ри је о до
бит ни ку. Ни ко ли ћу је На гра ду уру чио пред сед ник Удру
же ња филм ских глу ма ца Ср би је, Вла дан Жив ко вић. 

М. Б.

У ЛЕК СИ КО НУ ЕЛИ ТЕ

На шу при ма до ну Мил ку 
Сто ја но вић, Ин тер на ци

о нал ни би о граф ски цен тар из 
Кем бри џа увр стио је ме ђу сто
ти ну нај ве ћих про фе си о на ла
ца 2012. го ди не. У са оп ште њу 
тe ин сти ту ци је ко ја има ста тус 
во де ћег свет ског из да ва ча би
о граф ских при руч ни ка и „лек
си ко на ели те“, ме ђу ко ји ма је 
ви ше од 20 књи га „Ко је ко“ 
са 132 из да ња, на во ди се да 
„но си лац овог при зна ња мо же 
би ти уве рен да је обез бе дио 
си гур но ме сто у исто ри ји“.

М. Б.

ТЕ О ДО РА ОСВО ЈИ ЛА ИСТАН БУЛ

Мла да ба ле ри на На род ног по зо ри шта Те о до ра 
Спа сић оства ри ла је ве ли ки успех на III ин

тер на ци о нал ном ба лет ском так ми че њу у Ис тан бу лу 
(25. до 30. јун 2012). У ка те го ри ји ју ни о ра, у ко јој 
је уче ство ва ло ви ше од пет сто ти на игра ча од ко јих 
је жи ри, ко јим је пред се да вао чу ве ни Ју ри Гри го ро
вич, од лу чио да у ужи из бор увр сти два де сет кан ди
да та, на ша Те о до ра је осво ји ла за вид но тре ће ме сто. 
Ова та лен то ва на осам на е сто го ди шња ки ња је за По
зо ри шне но ви не из ја ви ла да је на гра да до шла као ре
зул тат на пор ног ра да са пе да го гом Иван ком Лу ка те ли 
ко ја јој је по ма га ла у при пре ми кла сич них ва ри ја ци
ја, те са Ма ри јом Бај че тић и Де ја ном Ко ла ро вим са 
ко ји ма је при пре ма ла две са вре ме не ва ри ја ци је. Те о
до ра је од ове се зо не члан на шег ба лет ског ан сам бла 
и ра ду је се на сту пи ма у кла сич ном ба лет ском ре пер
то а ру, но вим пред ста ва ма и уло га ма. 

Б. К.

IN MEMORIAM

Слободанка Боба Игњатовић (1945–2012) 

Бог ни је обе ћао дан без бо ла, ту ге и ки ше, али је обе ћао сна гу за дан, уте ху 
за су зе и све тло за пут. Дра га на ша Бо бо, си гур ни смо да си и у но вом до му 
све по да ри ла сво јим осме хом. Та кву ће мо те веч но пам ти ти.

М. Бурсаћ
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ФЕЉ ТОН: СЛО ЈЕ ВИ ТА ЛИЧ НОСТ МИ ЛА НА ГРО ЛА (9) / ПИ ШЕ ЗО РАН Т. ЈО ВА НО ВИЋ 

Поново на челу Позоришта
ФЕЉТОН

ЛИЧНОС ТИ БЕОГРАДСКОГ БА ЛЕТА (27) / ПИШЕ МИЛИЦА ЗАЈЦЕВ 

Mарија Јанковић: игром се 
отварамо према себи и свету

ФЕЉТОН

Ми лан Грол је 
име но ван за 
в. д. управ ни
ка На род ног 
по зо ри шта у 

сво јој три де сет тре ћој го ди ни, 
17. ју ла 1909, а 31. мар та 1910. је 
под нео остав ку, ка да је на че ло 
Ку ће по ста вљен углед ни глу мач
ки пр вак и ре ди тељ Ми ло рад Га
ври ло вић, ко ји се на тој функ ци ји 
за др жао осам ме се ци, од 1. апри
ла до 24. но вем бра 1910. го ди не. 

Грол је под нео остав ку по сле 
ин ци ден та ко ји је иза зва ла јед на 
из ну ђе на глу мач ка про сла ва. На
и ме, глу мац Ди ми три је Пе тро
вић (1863–1927) тра жио је да у 
про ле ће 1910. про сла ви 25го ди
шњи цу уметнич ког ра да. Упра
ва је зах тев од би ла, па је глу мац 
за тра жио до зво лу од ми ни стра 
про све те Јо ва на Жу јо ви ћа, ко
ји је на ре дио Упра ви да се про
сла ва одр жи, по сле че га Грол и 
Пре дић, у знак про те ста, под не
су остав ке. 

Де цем бра 1910. Грол про во
ди ме сец да на у Па ри зу где, као и 
приликом свог ранијег боравка у 

овој европској метрополи, иде го
то во сва ке ве че ри на по зо ри шне 
пред ста ве, бе ле жи ути ске о ко
ма ди ма, глум ци ма, сце но гра фи ји 
ко ју овлаш и цр та, ски ци ра на цр
те ко сти ма, итд. По себ но из у ча ва 
ор га ни за ци ју и пра те ћу за кон ску 

ре гу ла ти ву у обла сти 
фран цу ског те а тра. 

Исте, 1910, Срп
ска књи жев на за дру га 
(књ. 132) об ја ви ла му 
је пре вод две при по вет
ке Про спе ра Ме ри меа, 
„Ко лом ба“ и „Кар мен“, 
са ин струк тив ним пред
го во ром. Ка ко та пр ва, 
та ко и све че ти ри на
ред не Гро ло ве књи ге, 
би ће об ја вље не у из да
њи ма углед не Срп ске 
књи жев не за дру ге.

Грол, као про фе сор 
Дру ге бе о град ске гим
на зи је, по ста вљен је по 
дру ги пут за управ ни
ка На род ног по зо ри шта 
1. ја ну а ра 1911. и на тој 
ду жно сти остао до пре
ки да ра да По зо ри шта 

по чет ком Пр вог свет ског ра та, од
но сно до пре у зи ма ња вој нич ких 
ду жно сти. Од ли ко ван је фран цу
ском Ле ги јом ча сти (Or dre na ti o nal 
de la légion d’hon ne ur) 9. сеп тем бра 
1911, за осо би те за слу ге на по љу 
ши ре ња фран цу ске кул ту ре.

У ра то ви ма 1912–1913. и то
ком 1914–1915. го ди не Грол је био 
од ре ђен за цен зо ра на бе о град ском 
те ле гра фу, а по том на ни шком те
ле гра фу (од ок то бра 1914. до мар та 
1915). За тим је био члан ко ми си је 
за про це ну рат не ште те до ева ку
а ци је у ок то бру 1915. го ди не. По
што је пре шао Ал ба ни ју, упу ћен је 
са Кр фа у Же не ву да та мо, за јед
но са Бо жом Мар ко ви ћем, осну је и 
во ди срп ски Прес би ро, а по окон
ча њу ра та упу ћен је у истом свој
ству на Кон фе рен ци ју ми ра у Па
ри зу. Грол оба вља ове ду жно сти од 
1916. до 1919. го ди не.

То ком Пр вог свет ског ра та об
ја вио је не ко ли ко по ли тич копро
па ганд них де ла под псе у до ни мом 
(Vic tor Kuh ne: Ce ux dont on ig no
re le martyre; Les Bul ga res pe ints par 
euxmême, La u san nePa ris, 1917; 
СХС, Же нев ска кон фе рен ци ја о ју
го сло вен ском ује ди ње њу, До га ђа
ји, до ку мен ти и ко мен та ри, Же не
ва, 1918, За греб, 1919). Са Јо ва ном 
Цви ји ћем и дру ги ма је ме ђу осни
ва чи ма Ју го сло вен ске де мо крат
ске ли ге 1918. у Па ри зу, уред ник 
је ње них из да ња и ње ног гла си ла 

„Ју го сло вен ска де мо крат ска ли
га“, чи ји је пр ви и је ди ни број иза
шао у Же не ви 1919. Сво је по гле де 
на по ли тич ка зби ва ња у пр вим по
рат ним го ди на ма из но си у две ма 
бро шу ра ма: „Ре пу бли кан ска де мо
кра ти ја“, Бе о град, 1921. и „Две го
ди не за блу да и лу та ња“, Бе о град, 
1921. Два де се тих го ди на са ра ђу је 
у ли сто ви ма „Епо ха“ (1922), „Од
јек“ (1924), „Сло бод ни на род“ 
(1925), „На род“ (1925), „На род на 
сло га“ (1926), у ча со пи су „Ми сао“ 
(1920–1921). Са Бо жом Мар ко ви
ћем и Ко стом Јо ва но ви ћем 1922. 
по кре ће „Не дељ ни гла сник“, чи ји 
је стал ни са рад ник. 

По чет ком ав гу ста 1919. се вра
тио у Бе о град и по но во пре у зео 
ду жност управ ни ка На род ног по
зо ри шта. На том по ло жа ју је остао 
до 22. фе бру а ра 1924, ка да је на 
вла сти ти зах тев под нео остав ку 
ка ко би се ак тив но ба вио по ли тич
ком де лат но шћу. Управ ник Ми лан 
Грол, по во дом по зо ри шног ју би ле
ја, од ли ко ван је 27. ја ну а ра 1923. 
Ор де ном Св. Са ве II сте пе на. 

 (на ста ви ће се)

Ис так ну та со лист
ки ња бе о град ског 
Ба ле та Ма ри ја Јан
ко вић (1946), за вр
ши ла је Ба лет ску 

шко лу „Лу јо Да ви чо“ у кла си Ксе
ни је Ке цо је вић 1965. го ди не и нај
пре три се зо не игра ла у ан сам блу 
Срп ског на род ног по зо ри шта у 
Но вом Са ду. За тим је по ста ла чла
ни ца и пр ва со лист ки ња Ба ле та 
На род ног по зо ри шта у Београду, 
где је убр зо сте кла по ве ре ње Ве ре 
Ко стић и Ди ми три ја Пар ли ћа, ко ји 
су јој да ва ли све сло же ни је уло ге. 
Ни жу се ба ле ти „Ла бу до во је зе ро“, 
„Пе тар Пан“, „Кар мен“, „Ка та ри на 
Из ма и ло ва 77“ – оста ла је по себ но 
у пам ће њу ње на ин тер пре та ци ја 
Са ве сти у овом Бру чи је вом ба ле ту 
– и дру ги. Сма тра ла је да ни је до
вољ но при пре мље на за из во ђе ње 
великих кла сич них ба ле та, што је 
уочила Ли ди ја Пи ли пен ко када јој 
је поверила главну улогу у свом 
неокласичном ко ре о граф ском пр
вен цу, „Ба но вић Стра хи ња“, у ко
јем је као но си лац глав не жен ске 
уло ге Ма ри ја по ка за ла до сто јан
ство, сми ре ност и упе ча тљив пла

стич ни из раз. Успе шно је од и гра
ла и уло гу Мај ке Асе у по став ци 
„Пер Гин та“, ко ју је да ла Ми ка е ла 
Ата на сиу. У свим тим уло га ма, ко
је се пам те, са ра ђи ва ла је са ко ре о
гра фи ма на нај ква ли тет ни ји на чин 
и за јед но са њи ма успе шно на ла
зи ла „пра ви по крет“, ко ји би упот
пу нио ње ну уну тра шњу, драм ску 
ин тер пре та ци ју.

По сле 24 го ди не ра да у На род
ном по зо ри шту, оти шла је са сце не 
и по све ти ла се сво јој дру гој про
фе си ји – играч кој пе да го ги ји. Још 
док је ак тив но игра ла, по че ла је 
да се ба ви тим зах тев ним и од го
вор ним по слом у Ба лет ској шко ли 
„Лу јо Да ви чо“, а за тим је оти шла 
у Ле њин град на спе ци ја ли за ци ју, 
у чу ве ну Шко лу „Ва га но ва“, где 
је за вр ши ла Ме то до ло ги ју кла сич
ног ба ле та од I do V раз ре да. Спе
ци ја ли за ци ја у Ле њин гра ду је, по 
Ма ри ји ним ре чи ма, би ла као „у 
све ту сно ва“. По ла ко је савладала 
си стем обра зо ва ња мла дих и то је 
опре де ли ло ње но да ље ан га жо ва
ње у умет нич кој игри. Ба ве ћи се 
пе да го шким ра дом са мла ди ма у 
Пан че ву, па у Сту ди ју „Ор хе стра“, 

а по след њих го ди на у Би теф
играч кој ком па ни ји, упу ти ла је и 
упу ћу је мла де у те жак, али за сва
ку да љу над град њу нео п хо дан пут 
тех нич ког са вла да ва ња кла сич не 
ба лет ске игре. И она, као и мно
ги са вре ме ни играч ки пе да го зи и 
те о ре ти ча ри, сма тра да је осно ва 
сва ке умет нич ке игре упра во кла
сич ни ба лет. На тој осно ви Јан ко
ви ће ва при пре ма сво је уче ни ке за 
игру сло бод них по кре та, ко ја као 
и кла си ка има сво је за ко ни то сти. 

Сцен ско играч ко ис ку ство, ба
лет ска пе да го ги ја и же ља и на
пор да иде у ко рак са са вре ме ним 
трен до ви ма у умет нич кој игри, 
омо гу ћи ли су зна ти жељ ној, вред
ној и озбиљ ној про фе сор ки ба ле
та Ма ри ји Јан ко вић да од 1998. 
до 2003. бу де успе шна и као глав
ни уред ник на шег је ди ног ча со пи
са за умет нич ку игру, „Ор хе стра“. 
По ред то га, по твр ди ла се и као 
ква ли фи ко ва ни ба лет ски кри ти
чар. За хва љу ју ћи сво јим зна њи ма 

и љу ба ви пре ма пе да го шком по зи
ву, Ма ри ја Јан ко вић је у играч кој 
ком па ни ји Би теф те а тра ус пе ла да, 
по ред про фе си о нал них умет ни ка, 
и ме ђу они ма ко ји су се ама тер
ски ба ви ли дру гим вр ста ма пле са, 
пре по зна и од не гу је вр сне игра че. 

Не би тре ба ло за бо ра ви ти да је 
Јан ко ви ће ва за вр ши ла све по треб
не по сло ве за об ја вљи ва ње књи ге 
Ма ге Ма га зи но вић „Мој жи вот“, 
ко ју је сту ди о зно при ре ди ла Је ле
на Шан тић и, на жа лост, ни је до
че ка ла ње но об ја вљи ва ње. Овај 
не се би чан труд, вре дан сва ког по
што ва ња, мо жда нај бо ље све до
чи ко ли ко су на шој умет нич кој 
игри по треб не и дра го це не лич
но сти по пут Ма ри је Јан ко вић, ко
ја је сво јом играч ком, пе да го шком, 
кри ти чар ском али и ор га ни за ци
о ном де лат но шћу, ства ра ла успе
шне ко му ни ка ци је из ме ђу се бе и 
све та. То је пра ви при мер за углед 
и бу ду ћим ге не ра ци ја ма оних ко
ји ће у на шој сре ди ни са по што
ва њем и љу ба вљу сле ди ти пу те ве 
Терп си хо ре.

(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 О К Т О Б А Р  2 0 1 2 .

СЦЕНА „РАША ПЛАОВИЋ”

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

Горан Марковић, 
по роману Иљфа 
и Петрова 01

ЗЛАТНО ТЕЛЕ

понедељак 19.30

балет 
П.И. Чајковског

05

ЛАБУДОВО 
ЈЕЗЕРО

петак 19.00

опера
Жоржа
Бизеа 06

КАРМЕН

субота 19.30

комедија
Бранислава
Нушића 07

ГОСПОЂА 
МИНИСТАРКА

недеља19.30

балет на музику
Војислава Вокија
Костића 02

КО ТО ТАМО 
ПЕВА

уторак 20.00

у извођењу 
Ансамбла народних 
игара и песама 
Србије „Коло” 09

ГОЛГОТА И 
ВАСКРС СРБИЈЕ

уторак19.30

комедија
Вилијама
Шекспира 04

ВЕСЕЛЕ ЖЕНЕ 
ВИНДЗОРСКЕ

четвртак 19.30

08

ДОДЕЛА 
НАГРАДА 
„БРАЋА КАРИЋ”

понедељак

19.30

14

ВЕЛИКА ДРАМА

недеља 19.30

Б. М. Михиз / 
Е. Савин, 
по роману Меше 
Селимовића 15

ДЕРВИШ И СМРТ

понедељак

драма
Синише
Ковачевића

19.00

опера
Ђузепеа 
Вердија 10

АТИЛА 

среда 19.30

11

ОТВАРАЊЕ VIII 
ИНТЕРНАЦИОНАЛНОГ
СИМПОЗИЈУМА 
КОЛОПРОКТОЛОГА

четвртак 19.00

опера
Гаетана 
Доницетија 13

ЉУБАВНИ 
НАПИТАК

субота19.30

комедија 
Јована Стерије
Поповића 12

ПОКОНДИРЕНА 
ТИКВА

петак 19.30

балет
П. И. Чајковског

16

ЛАБУДОВО 
ЈЕЗЕРО

уторак 19.00

опера
В. А. Моцарта

17

ФИГАРОВА 
ЖЕНИДБА

среда

19.30

драма
Вилијама
Шекспира 21

ХЕНРИ ШЕСТИ

недеља 19.30

балет на музику
Војислава Вокија
Костића 23

КО ТО ТАМО 
ПЕВА

уторак19.30

кореографи: 
Бурнонвил, Марковић / 
Колар, Килијан 18

TRIPLE BILL 
- НАПОЛИ, 
ИНТЕРВАЛ, ШЕСТ  
ПЛЕСОВА

четвртак 19.30

комедија 
Бранислава
Нушића 19

ПОКОЈНИК

петак 19.00

опера
Ђоакина 
Росинија 24

СЕВИЉСКИ 
БЕРБЕРИН

среда19.00

опера
Ђузепеа 
Вердија 20

ТРУБАДУР

субота 19.30

драма
Виде
Огњеновић 22

КАЊОШ 
МАЦЕДОНОВИЋ

понедељак

09

хуманитарни концерт 
Филхармоније 
младих „Борислав 
Пашћан”  03

четвртак 20.30

КОВАЧИ 

комедија 
Милоша
Николића 0808

20.30

комедија
Ж. Б. П.
Молијера 03

ГРАЂАНИН 
ПЛЕМИЋ / 
ПРЕМИЈЕРА

среда 20.30

драма
Ерика Е. 
Шмита 04

МАЛИ БРАЧНИ 
ЗЛОЧИНИ

четвртак 20.30

драма
Тенесија
Вилијамса 05

СТАКЛЕНА 
МЕНАЖЕРИЈА

петак 20.30

драма
Ерика Е. 
Шмита 07

ЗАГОНЕТНЕ 
ВАРИЈАЦИЈЕ

недеља20.30

драма
Лукаса 
Берфуса 06

СЕКСУАЛНЕ 
НЕУРОЗЕ НАШИХ 
РОДИТЕЉА

субота 20.30

драма
Албера
Камија 10

НЕСПОРАЗУМ

среда20.30

комедија
Оскара
Вајлда 09

ВАЖНО ЈЕ ЗВАТИ 
СЕ ЕРНЕСТ

уторак

20.3020.30

драма
Ерика Е. 
Шмита 14

МАЛИ БРАЧНИ 
ЗЛОЧИНИ

недеља 20.30

драма
Хенрика
Ибзена 17

ХЕДА ГАБЛЕР

среда20.30

драма
Хенрика
Ибзена 16

ХЕДА ГАБЛЕР

уторак

драма 
Тонија 
Кушнера

20.30 субота 20.30

11

ВАЖНО ЈЕ ЗВАТИ 
СЕ ЕРНЕСТ

20.30

драма
Роналда
Харвуда 12

ДРЖАВНИ 
СЛУЖБЕНИЦИ

петак20.30

комедија
Ива
Брешана 11

ПРЕДСТАВА 
ХАМЛЕТА У СЕЛУ 
МРДУША ДОЊА

четвртак 20.30

драма
Љубомира
Симовића 13

ХАСАНАГИНИЦА

субота

20.3020.30

комедија
Јована Стерије 
Поповића 20

ЛАЖА И 
ПАРАЛАЖА

субота20.30

комедија
Милоша
Николића 19

КОВАЧИ

петак 20.30

драма
Тенесија
Вилијамса 21

СТАКЛЕНА 
МЕНАЖЕРИЈА

недеља 20.30

Т. М. Ригонат, по 
роману Ф. М.
Достојевског 23

ЗЛИ ДУСИ

уторак 20.30

Т. М. Ригонат, по 
роману Ф. М.
Достојевског 24

ЗЛИ ДУСИ

среда 20.30

комедија
Оскара
Вајлда 25

ВАЖНО ЈЕ ЗВАТИ 
СЕ ЕРНЕСТ

четвртак

20.30

драма
Ерика Е. 
Шмита 26

ЗАГОНЕТНЕ 
ВАРИЈАЦИЈЕ

петак         20.3020.30

комедија
Владимира 
и Олега 
Пресњакова 27

ИГРАЈУЋИ 
ЖРТВУ

субота 20.30

драма
Сергеја
Коковкина 31

МИСИС ТОЛСТОЈ

среда

29

петак

ПОКОЈНИК

19.30

комедија
Бранислава 
Нушића 2626

19.30

балет у кореографији
Роналда
Савковића 25

АЛЕКСАНДАР

четвртак 19.30

27

МИЗАНТРОП

субота

комедија 
Ж. Б. П. 
Молијера

19.00

опере Руђера 
Леонкавала / Пјетра
Маскањија 26

ПАЈАЦИ / 
КАВАЛЕРИЈА 
РУСТИКАНА

петак 19.30

28

БАХАНТКИЊЕ

недеља

трагедија
Еурипида

19.30

драма
Вилијама
Шекспира 29

ХЕНРИ ШЕСТИ

понедељак 19.30

кореографи: 
Бурнонвил, Марковић / 
Колар, Килијан 30

TRIPLE BILL 
- НАПОЛИ, 
ИНТЕРВАЛ, ШЕСТ  
ПЛЕСОВА

уторак 19.00

опера
Гаетана
Доницетија 31

ДОН ПАСКВАЛЕ

среда 19.30

балет 
П.И. Чајковског

01

ЛАБУДОВО 
ЈЕЗЕРО

четвртак

ГОСТОВАЊА У ОКТОБРУ
ХЕНРИ ШЕСТИ  Позоришни фестивал у Младеновцу 
„Театар у једном дејству”
ПРЕДСТАВА ХАМЛЕТА У СЕЛУ МРДУША ДОЊА  Лазаревац
НЕСПОРАЗУМ  Биенале црногорског позоришта, Подгорица
ХЕНРИ ШЕСТИ  Панчево
ВАЖНО ЈЕ ЗВАТИ СЕ ЕРНЕСТ  Чачак
СЕКСУАЛНЕ НЕУРОЗЕ НАШИХ РОДИТЕЉА  Студентски град
КИР ЈАЊА  20. фестивал „Вршачка позоришна јесен”, Вршац

05.10.

08.10.
15.10.
17.10.
18.10.
30.10.
01.11.

ДОГАЂАЈИ У ОКТОБРУ
ГРАЂАНИН ПЛЕМИЋ / ПРЕМИЈЕРА, комедија Ж. Б. П. Молијера, 
у копродукцији са Народним позориштем Приштина са седиштем у 
Косовској Митровици, Сцена „Раша Плаовић”
ОТВОРЕНА ВРАТА НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА, у 11 и 13 часова
ДОДЕЛА НАГРАДА „БРАЋА КАРИЋ”, У 19.30 часова, Велика сцена
ГОЛГОТА И ВАСКРС СРБИЈЕ, у извођењу Ансамбла народних 
игара и песама Србије „Коло”, у 20 часова, Велика сцена
ОТВАРАЊЕ 8. ИНТЕРНАЦИОНАЛНОГ СИМПОЗИЈУМА 
КОЛОПРОКТОЛОГА, у 19.30 часова, Велика сцена
ЉУБАВНИ НАПИТАК, опера Гаетана Доницетија, гостују Пабло 
Камесеље, тенор (Шпанија) и Марко Калајановић, баритон; у 19 
часова, Велика сцена
ФИГАРОВА ЖЕНИДБА, опера В. А. Моцарта, први пут у улози 
Грофице Гордана Томић, у 19 часова, Велика сцена
ТРУБАДУР, опера Ђузепеа Вердија, гостује Драгутин Матић, 
баритон, у 19 часова, Велика сцена
ОТВОРЕНА ВРАТА НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА, у 11 и 13 часова
СЕВИЉСКИ БЕРБЕРИН, опера Ђоакина Росинија, први пут у 
улогама  Софија Пижурица (Розина), Александар Стаматовић (Дон 
Бартоло), у 19 часова, Велика сцена
ДОН ПАСКВАЛЕ, опера Гаетана Доницетија, гостује Пабло 
Камесеље, тенор (Шпанија); први пут у улогама  Снежана Савичић 
Секулић (Норина), Вук Матић (Дон Пасквале), у 19 часова, Велика 
сцена

03.10.

06.10.
08.10.
09.10.

11.10.

13.10.

17.10.

20.10.

20.10.
24.10.

31.10.


