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По сле Бур нон ви ло
вог ба ле та „На по
ли“ и Мо ли је ро вог 
„Гра ђа ни на пле
ми ћа“ ра ђе ног са 

Српском драмом На род ног по зо
ри шта При шти на (се ди ште у Ко
сов ској Ми тро ви ци), Дра ма и Ба
лет на ја вљу ју још две пре ми је ре. 

На Сце ни „Ра ша Пла о вић“, 3. 
но вем бра, 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, игра ју „Жен ски ор ке
стар“ Жа на Ану ја у ре жи ји Југа Ра
ди во је вића, ко ји је за јед но са дра
ма тур гом Ива ном Ди мић и аутор 
адап та ци је текста. Сце но граф је 
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.

Бај ка „Пе тар Пан“ Џеј мса Ме
тјуа Бе ри ја, на ћи ће се на ре пер то
а ру Ба ле та дру ги пут, али у сасвим 
но вом из да њу. На и ме, на му зи ку 
и по ли бре ту Бру на Бје лин ског, уз 
по моћ ма е стра Бо ри сла ва Па шћа

на, а у сце но гра фи ји и ко сти ми
ма Ду ша на Ри сти ћа, овај ба лет је 
1969. на на шу сце ну по ста ви ла пр
ва ба ле ри на и ко ре о граф Ве ра Ко
стић (пре ми је ра је би ла 24. де цем
бра на Сце ни Зе мун). Овог пу та 
реч је о срп ској пра и звед би исто
и ме ног ба ле та у ко ре о гра фи ји Бру

са Стај ве ла, на му зи ку То ма са Е. 
Се ман ског, ко ју ће 10. но вем бра, у 
сце но гра фи ји Бо ри са Мак си мо ви
ћа и ко сти ми ма Ол ге Мр ђе но вић, 
из ве сти со ли сти и ан самбл Ба ле та. 
У глав ним уло га ма на сту па ју Јо
ван Ве се ли но вић, Бо ја на Же га рац, 
Сил ви ја Џу ња, Ми лош Ма ри јан, 
Ми лош Кец ман, Ми ли ца Је вић. 
Реч је о пред ста ви за де цу и од ра
сле, а за нај мла ђе љу би те ље ба ле та 
„Пе тар Пан“ ће има ти  пре ми је ру у 
не де љу 18. но вем бра, у 18 ча со ва.

Про те кли ме сец је, по ред број
них го сто ва ња и пре ми јер них на
сту па у уло га ма со ли ста Опе ре, 
уче шћа и на гра да на фе сти ва ли ма, 
обе ле жи ла и про ме на на че лу Ку
ће. На ме сто в.д. управ ни ка, Влада 
Републике Србије је 4. октобра по
ста вила ма е стра Де ја на Са ви ћа.

Р. П. Н.

ОКТОБАР 2012. ГОДИНА VIII, БРОЈ 64

ЈОШ ДВЕ ПРЕМИЈЕРЕ НА ПОЧЕТКУ СЕЗОНЕ

Свирати живот, играти бајку

Дан 
позоришта  

ВЕЛИКА СЦЕНА

22. новембар

ЖАН АНУЈ

ЖЕНСКИ
ОРКЕСТАР  

редитељ
ЈУГ РАДИВОЈЕВИЋ

СЦЕНА „РАША ПЛАОВИЋ”

ПРЕМИЈЕРА 3. новембра

РЕПРИЗЕ 10, 20. новембра

ПЕТАР
ПАН  
кореограф

БРУС СТАЈВЕЛ
композитор

ТОМАС Е. СЕМАНСКИ

ВЕЛИКА СЦЕНА

ПРЕМИЈЕРА 10. новембра

ПРЕМИЈЕРА ЗА ДЕЦУ 
18. новембра
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ИНТЕРВЈУ | ДЕЈАН САВИЋ, В. Д. УПРАВНИКА НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА

Људски потенцијал          је благо театра

Познати диригент 
Дејан Савић по
стављен је за в. д. 
управ ни ка На род
ног по зо ри шта у 

Бе о гра ду. Са вић, је био глав ни ди
ри гент бе о град ске Опе ре и Ба ле та 
од 1993. а ди рек тор Опе ре и Ба ле
та од 2001. до 2004, када је де ло
вао и као му зич ки ру ко во ди лац Ка
мер ног ор ке стра „Pro Clas si ca“ и 
Ме шо ви тог хо ра „Бра ћа Ба рух“. 
У периду од 2005. до 2007. био је 
управ ник На род ног по зо ри шта, да 
би се 2007. го ди не вра тио на ме сто 
ди рек то ра Опе ре, где је од 2010. го
ди не био Шеф ди ри гент. Савић је 
остварио завидну интернационалну 
каријеру у Грч кој, Изра е лу, Бу гар
ској, Хо лан ди ји, Не мач кој, Ру му ни
ји, Ир ској, Ру си ји, САДу, Ита ли ји, 
Аустри ји, Швај цар ској, Шпа ни
ји... Добитник је број них на гра да и 
при зна ња, а го во ри ен гле ски, фран
цу ски, не мач ки, ита ли јан ски и ру
ски је зик.  

У исто ри ји На род ног по зо
ри шта, све га ше сто ри ци је „по
шло за ру ком“ да се на кон сме
не или пак сво је вољ ног од ла ска, 
вра те на ме сто управ ни ка. Ре
кор дер је био Ми лан Пре дић, ко
ји се чак че ти ри пу та вра ћао на 
ово од го вор но ме сто. Ка ко се од
но си те пре ма томе, да ли Вам је 
ис ку ство управ ни ко ва ња у овом 
слу ча ју пред ност и да ли ће се, и 
у ко јој ме ри, овај ман дат раз ли
ко ва ти од претходног?

Ја и те ка ко во дим ра чу на о 
чи ње ни ци да на ста вљам ли ни
ју нај зна чај ни јих срп ских ин те
лек ту а ла ца, од Ђор ђе ви ћа, Ну ши
ћа, Пре ди ћа, Бје ли ћа и свих оних 
истин ских ве ли ка на ко ји су би ли 
на че лу на ше нај зна чај ни је уста но
ве кул ту ре, и то ме чи ни не из мер но 
по но сним и за до вољ ним, по го то ву 
у све тлу чи ње ни це да сам је ди ни 
му зич ки умет ник ме ђу њи ма, што 
сма трам по себ ним ку ри о зи те том. 
Ло гич но је да ми је ис ку ство из 
прет ход ног ман да та од ве ли ког зна

ча ја, јер у пи та њу су љу ди са ко ји ма 
сам већ са ра ђи вао, ту се ра ди о про
бле ма ти ци ко ја ми је по зна та, та ко 
да то ис ку ство сма трам огром ном 
пред но шћу. При том, раз ли ке из
ме ђу он да шњег и са да шњег ба вље
ња овим по слом, при род но, мо ра ју 
да по сто је јер су се из ме ни ле со ци
јал не, дру штве не, еко ном ске и дру
ге окол но сти и би ло би нео д го вор
но са мо је стра не да то не ува жим. 
Ту по сто ји од ре ђе ни па ра докс, јер 
без об зи ра на ситуацију, уна пре ђе
ње ра да Те а тра мо ра да бу де им пе
ра тив, а пу бли ка те не по вољ ни је 
окол но сти не сме да осе ти на на
чин као да се ра ди о не ка квим тек
тон ским по ре ме ћа ји ма, ре зо ви ма 
и дра стич ним про ме на ма, јер На
род но по зо ри ште, као је дан озби
љан и ор га ни зо ван ор га ни зам, то 
не тр пи. На ци о нал ни те а тар, као и 

дру ге сто жер не ин сти ту ци је ду хов
но сти на ро да, попут Срп ске пра во
слав не цр кве, Срп ске ака де ми је на
у ке и умет но сти, ме ња се ма лим и 
па жљи вим по кре ти ма, а од го вор ни 
љу ди мо ра ју да има ју свест о то ме 
да те про ме не иза зи ва ју зна чај не и 
озбиљ не ре ак ци је.

Да ли мо же те да нам украт ко 
ка же те ми шље ње о то ме ка кво је 
ак ту ел но ста ње у Те а тру?  

С об зи ром на ста ње у це лој др
жа ви и у кул ту ри уоп ште, ми слим 
да не ма мо пра во да се жа ли мо. Ми 
смо љу ди чи ји се ан га жман и рад
ноправ ни ста тус не до во де у пи
та ње, јер се ра ди о уста но ви ко ја 
је од пр во ра зред ног зна ча ја, ко јој 
се из ла зи у су срет, а ко ја при том 
има знат но ве ће по тен ци ја ле и мо
гућ но сти од оних ко је са да ко ри сти 
и наш за да так ће би ти да ову Ку

Тренутак за незаборав
БОНДАРЧУК ЉИЉАНИ БЛАГОЈЕВИЋ

Пр ва ки ња Драме 
На род ног по зо ри
шта Љи ља на Бла
го је вић, ово го ди
шњи је до бит ник 

На гра де „Сер геј Бон дар чук“ за 
из у зе тан до при нос свет ској ки
не ма то гра фи ји, а пре сти жно при
зна ње јој је уру че но 8. ок то бра на 
све ча но сти у Мо скви. Том при
ли ком је одр жа на и ре тро спек ти

ва фил мо ва у ко ји ма је при
зна та умет ни ца од и гра ла 
не ке од сво јих зна чај ни јих 
уло га: „Сје ћаш ли се До ли 
Бел“ (До ли Бел), „Ве чер ња 
зво на“ (Ро са), „Нож“ (Ра
би ја Осма но вић) и „Си нов
ци“ (Спа се ни ја Ка ту нац). 
Љи ља на Бла го је вић је глу
ми ла у ви ше од 50 фил мо
ва као и у број ним ТВ се

На Фе сти ва лу до ма ћих 
игра них се ри ја, Љи ља

ни Бла го је вић је при па ло при
зна ње за уло гу у се ри ји „Бу
два на пје ну од мо ра“. Ово је 
че твр та на гра да ко ју је пр
ва ки ња На ци о нал ног те а
тра до би ла у овој го ди ни. 

НАТАША НАЈБОЉА

На та ша Нин ко вић је ла у ре ат 
На гра де за нај бо ље глу мач

ко оства ре ње на 11. по зо ри шним 
све ча но сти ма „Жан ки у част“ у 
Ра бро ву, за кре а ци ју уло га На та
ше, Алин и Ка трин у пред ста ви 
Жи ла Ко ста за „Љу бав на пи сма“, 
у ре жи ји Не бој ше Бра ди ћа и про
дук ци ји Бе о град ског драм ског по
зо ри шта. Она је „ве о ма увер љи во 
до ча ра ла ши рок ди ја па зон емо ци
ја и ка рак тер них цр та ових драм
ских ли ко ва. Од из ра зи то ду хо
ви тих до дра ма тич них мо ме на та 
На та ша Нин ко вић је са ла ко ћом 
про во ди ла ли ко ве ове три же не 
ко је же ле да об ја сне своје схва та

ње по е зи је и те жи не љу ба ви“ – на во ди се у обра зло же њу 
овог при зна ња

Р. П. Н.

НОВОЈ УПРАВИ УСПЕХ У РАДУ

Бив ши управ ник На род ног по зо ри шта, 
Бо жи дар Ђу ро вић, ко ји је на че лу Ку ће 

био од 10. мар та 2009. го ди не, нај пре у ста
ту су вр ши о ца ду жно сти, а од 22. ок то бра 
исте го ди не у пу ном ман да ту, по во дом при
мо пре да је ду жно сти Де ја ну Са ви ћу одр
жао је 7. ок то бра у Му зе ју На род ног по зо
ри шта кон фе рен ци ју за но ви на ре на ко јој 
је под нео из ве штај о ра ду. Том при ли ком је 
ре као да је у пе ри о ду ка да је ру ко во дио Те
а тром са ни ран за те че ни дуг од 12 ми ли о на 
ди на ра и да је пре дао ду жност са 20 ми ли
о на ди на ра на ра чу ну По зо ри шта. Ис та као 
је да је то ком ње го вог ман да та број за по

сле них све ден на 741, да је из ве де но ви ше од 40 пре ми је ра 
и да је ре а ли зо ва но не ко ли ко ве ли ких ин ве сти ци ја, ме ђу 
ко ји ма су Му зеј На род ног по зо ри шта, адап та ци ја Сце не 
„Ра ша Пла о вић“, са на ци ја кро ва, са ле за про бе и др. На 
кра ју обра ћа ња но ви на ри ма, Ђу ро вић се за хва лио свим 
за по сле ни ма и умет ни ци ма ко ји су ра ди ли с њим и по же
лео но вој упра ви мно го успе ха у ра ду.

Р. П. Н.

СТУДИО У РУСКОМ ДОМУ

Чла но ви Опер ског сту ди ја 
„Бо ри слав По по вић“ На

род ног по зо ри шта у Бе о гра ду, 
под руководством професора 
емеритуса  Радмиле Бакочевић, 
диригента Дејана Савића и 
пијанисте Глеба Горбунова, 
извели су 23. ок то бра 2012. кон
церт у Ру ском цен тру за на у
ку и кул ту ру у Бе о гра ду (Руски 
дом), у окви ру ок то бар ских да
на се ћа ња на ру ске и срп ске 
вој ни ке осло бо ди о це Бе о гра да 

у Дру гом свет ском ра ту. На про гра му су би ле ари је и со
ло пе сме Чај ков ског, Рах ма њи но ва, Глин ке, Му сорг ског, 
Бе ли ни ја, Пу чи ни ја, Ро си ни ја и дру гих. Уз клавирску 
сарадњу Глеба Горбунова наступили су: Ма ри ја Ми тић 
Ва сић, Би ља на Мен да, Вла ди мир Ко са нић, Ев ге ни ја Је
ре мић, Да ни ло Сто шић, Би ља на Сол до, Де јан Љу то вац, 
Али са По по вић, Сла ђа на Па вло вић, Ми лош Ђу ри чић, 
Љу би ца Вра неш, Ми лош Га шић, Са ња Ко са нић и На та
ша Та сић Кне же вић. Посебну пажњу је изазвао  наступ 
примадоне Радмиле Бакочевић чије је извођење арија из 
опере „Тоска“ и „Адријана Лекуврер“, као и руске песме, 
поздрављено овацијама.

Д. С.



ИЗЛОЖБЕ
02. 11| 18.00  ИЗА КУЛИСА НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА 
(Часопис National Geographic Србија и Музеј Народног 
позоришта), аутор фотографија Марко Рисовић, аутори 
изложбе Зорица Јанковић и Игор Рил

22. 11| 18.00  МИРОСЛАВ ЧАНГАЛОВИЋ – ПЕВАЧ 
И ГЛУМАЦ, аутор Зорица Јанковић

СУСРЕТИ
29. 11| 18.00 БИСЕРКА ЦВЕЈИЋ, примадона, 
професор емеритус

ПРОМОЦИЈЕ
15. 11 | 18.00  Зоран Т. Јовановић, ПОЗОРИШНО ДЕЛО 
МИЛАНА ГРОЛА, издавач Матица српска, Нови Сад

ШКОЛСКИ ЧАС
16. 11 | 12.00  ИВАН БОСИЉЧИЋ, глумац 

ОТВОРЕНА ВРАТА
24. 11 | 12.00 часова   
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Музеј Народног позоришта у Београду. Tел: 328 44 73
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ИЗЛОЖБЕ

ПРВА ПОСТАВКА
аутор Зорица ЈанковићЉудски потенцијал          је благо театра

ћу оса вре ме ни мо у ор га ни за ци о
ном сми слу та ко да мо же што ви ше 
са му се бе да из др жа ва. Рас по ла же
мо нај бо љим људ ским ре сур си ма у 
Ср би ји, од сјај них драм ских, опер
ских и ба лет ских умет ни ка, па до 
из у зет но про
фе  си  о  нал  них 
струч них слу
жби, ме ђу ко
ји ма по себ но 
апо стро фи рам 
сек тор Тех ни
ке, са нај бо
љим тех нич ким 
и умет нич ким 
ра ди о ни ца ма у 
ре ги о ну. На ше 
бла го је људ
ски и умет нич
ки по тен ци јал, 
а ми ужи ва мо ста тус на ци о нал не 
уста но ве кул ту ре упра во за хва љу
ју ћи тим ре сур си ма и за то смо у 
оба ве зи да то оправ да ва мо пер ма
нент ним ра дом и до ка зи ва њем.     

Ко ји су, по Ва ма, нај зна чај ни
ји прав ци раз во ја На род ног по зо
ри шта у на ред ном пе ри о ду? 

Кри за је сја јан из го вор за не
рад ни ке, не спо соб не и ме ди о кри
те те. Кул ту ра до би ја оно ли ко ко
ли ко окол но сти до зво ља ва ју, али 
твр дим да се са ти ме, до бром пре
ра спо де лом, ор га ни за ци јом и ра
дом, мно го то га мо же ство ри ти. 
Кад го во ри мо о прав ци ма раз во ја, 
има ства ри ко је смо за по че ли још 
за вре ме мог прет ход ног ман да та, а 
ту пре све га ми слим на мо дер ни за
ци ју уну тра шње ор га ни за ци је и на 
уво ђе ње оде ље ња ко ја ће се ба ви ти 
ко ри шће њем сред ста ва из прет при
ступ них фон до ва Европ ске уни
је, чи ји по тен ци јал и на др жав ном 
ни воу ма ло ко ри сти мо, а на ни воу 
кул ту ре још ма ње. Има зах те ва ко
је пред нас ста вља но во вре ме, а ту 
пре све га ми слим на по тре бу да се 
уште ди, да се об ја сни љу ди ма да 
је вре ме астро ном ских хо но ра ра и 
не ре ал них тро шко ва за опре ма ње 
пред ста ве про шло, те да су у На

род но по зо ри ште до бро до шли они 
ко ји су спрем ни – али и спрет ни – 
да на тај на чин ра де. На рав но, нас 
че ка ју и ду го роч ни про јек ти. Са ра
ђи ва ли смо са Дра ма те ном из Сток
хол ма и видели да он има чак осам 

сце на, а у пи та њу 
је драм ски те а
тар. На ша три ан
сам бла де ле све га 
две сце не. Ми мо
ра мо да од го во ри
мо на ци ви ли за
циј ски иза зов, а 
то је из град ња но
ве згра де ко ја би 
пре вас ход но би
ла на ме ње на из
во ђе њу опер ских 
и ба лет ских пред
ста ва, не што што 

су до се гле и оне ма ње и си ро ма
шни је сре ди не, по пут Ма ке до ни је, 
или пак Ал ба ни је. Ка да се отво ри 
та те ма, осим што ће се по ста ви
ти пи та ње ко јим па ра ма и ка ко тре
ба гра ди ти ту згра ду, ва жно пи та
ње ће би ти и где је ло ци ра ти. Наша 
публика нема навику да по се ћу је 
сце не ван цен тра гра да, без об зи ра 
што не ке оп шти не, по пут, на при
мер, Но вог Бе о
гра да, има ју не
ко ли ко сто ти на 
хи ља да ста нов
ни ка. Уко ли ко се 
за ло жи мо да се 
та згра да на пра ви 
на про сто ру Тр га 
Ре пу бли ке, уве
рен сам, не са мо 
као умет ник већ 
и као скром ни не
ди пло ми ра ни ин
же њер гра ђе ви
не, да би се та ко 
на нај бо љи на чин 
ис ко ри сти ли ка па ци те ти и по сто је
ће и но ве сце не. То је, нај зад, мо дел 
На род ног ди ва дла у Пра гу. Што се 
ти че нов ца, твр дим да би Европ
ска уни ја са не ких 80% фи нан си
ра ла ту из град њу. Они не ће да да ју 

но вац за на ше пла те и пен зи је, али 
би овај про је кат зду шно по др жа ли. 
Гран ди о зно зда ње Опе ре у Ослу 
ко шта ло је око 400 ми ли о на евра, 
а Опе ра у Ко пен ха ге ну, ко ју је је
дан чо век фи нан си рао, ко шта ла је 
не што ма ње од 350 ми ли о на евра. 
И у на шем слу ча ју би се на шли љу
ди, али и ор га ни за ци је, па и др жа
ве, ко ји би фи нан сиј ски по мо гли, 
са мо их тре ба ани ми ра ти. 

Ак ту ел на еко ном ска кри за се 
зна чај но од ра зи ла на про дук ци ју 
у Бе о гра ду, па и у це лој Ср би ји. 
На ко ји на чин ће се На род но по
зо ри ште но си ти са овим окол но
сти ма?

Ка да сам до шао у По зо ри ште, 
у Опе ри су го ди шње из во ђе не че
ти ри пре ми је ре и две об но ве, у Ба
ле ту две пре ми је ре са Орек стром и 
јед на на снимљену музику, а у Дра
ми је би ло, на две сце не, ви ше од 
де сет пре ми је ра у то ку јед не се зо
не. То је да нас не мо гу ће оства ри
ти, а раз ло зи за ова кав мој суд ни су 
са мо ма те ри јал не, већ и умет нич
ке при ро де, јер ако би та ко ре а го ва
ла и дру га по зо ри шта у гра ду, има
ли би смо хи пер про дук ци ју у ко јој 
ква ли тет не би био на пр вом ме сту. 

Ми слим да је, у 
овим окол но сти
ма, ре ал но и умет
нич ки оправ да но 
да тај број бу де на 
ни воу две опер
ске пре ми је ре и 
две об но ве го ди
шње, јед на ба лет
ска пре ми је ра са 
Ор ке стром и јед
на на снимљену 
музику и шест 
до нај ви ше осам 
пре ми је ра Дра ме. 
Ако то оства ри

мо, ми смо ус пе ли. При том, то ни
је не што че му ми са мо те жи мо, то 
је наш за да так и оче ку јем од умет
нич ких ди рек то ра да га ре а ли зу ју 
на ви со ком ни воу.

Жељ ко Ху бач

БОНДАРЧУК ЉИЉАНИ БЛАГОЈЕВИЋ

ри ја ма. Оства ри ла је ви ше 
од 60 позоришних уло га, 
а за умет нич ка до стиг ну
ћа до би ла је и дру га зна
чај на при зна ња, као што су 
„Жан ка Сто кић“, „Ца ри ца 
Те о до ра“, „Јо а ким Ву јић“, 
„Злат ни ви тез“, Злат на ко
лај на „Ма ја Ди ми три је
вић“, Злат ни бе о чуг за 
трај ни до при нос у кул ту
ри... Ре дов ни је про фе сор и 
осни вач Од се ка за по зо ри
шну и филм ску умет ност 

на Сло бо мир П. уни вер зи те ту у 
Би је љи ни.

Љи ља на Бла го је вић је по во
дом На гра де „Сер геј Бон дар чук“ 
апо стро фи ра  зна чај овог при зна
ња и за њу, али и за це ло куп но 
срп ско глу ми ште. „Вре ме је као 
си то про се ја ло и нас, у бран ши, а 
са да је до шао мој тре ну так“. А ми 
до да је мо да ово признање слу жи 
на част и На ци о нал ном те а тру, ко
јем је Љиљана Благојевић по све
ти ла ве ли ки део сво је ре ле вант не 
умет нич ке ка ри је ре. 

М. Б.

Изградња зграде 
Опере и Балета је 

на ша ци ви ли за циј ска 
оба ве за и је дан од нај
ва жни јих ду го роч них 
пла но ва На ци о нал ног 
те а тра, ко ји мо же мо 
да оства ри мо ако ре ал
но са гле да ва мо окол но
сти. 

МОНОГРАФИЈА О САВИНУ

Монографија „Егон Савин“ Дејана Пенчића Пољанског, 
у издању Српског народног позоришта из Новог 

Сада, представљена је 18. октобра у Музеју Народног 
позоришта. На више од 100 страна хронолошки су наведене 
Савинове режије, а у већини случајева приређивач је, уз 
податке о представи, дао и критике објављене у штампаним 
и електронским медијима. О књизи су говорили драматург 
Славко Милановић, драмски писац и театролог Радомир 
Путник и Егон Савин. 

М. Б.  

ГОСТОВАЊА 

Изложбе Музеја Народног 
позоришта су у октобру 

приказане на два театарска 
фестивала. Најпре је у 
оквиру пратећег програма 
Позоришног фестивала 
„Театар у једном дејству“ који 
је одржан у Младеновцу, под 
мотом „Екстреми“, у Галерији 
„Фоаје“ Центра за културу, 
5. октобра отворена изложба 
„Хенри Шести – ГЛОБ 

фото БЛОГ (Народно позориште на сцени Глоб театра)“, 
ауторке Зорице Јанковић. Изложба исте ауторке „Великани 
Народног позоришта на поштанским маркама“, отворена 
је 18. октобра на Позоришним свечаностима које се у 
Раброву традиционално организују у част Жанке Стокић. 
Иначе, ову свечаност је званично отворила првакиња Драме 
Националног театра, Радмила Живковић.

Р. П. Н.

Кри за нас те ра да се 
бо ри мо да очу ва мо 

оно што има мо и мно ги 
сма тра ју да су, ако про ђу 
кроз њу нео кр зну ти, да
кле са чу ва них ка па ци те
та, учи ни ли мно го. Ја се 
ти ме не за до во ља вам.
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Ка ко и за што сте 
иза бра ли да ра
ди те баш ко мад 
„Жен ски ор ке
стар“?

Ко мад ми је по ну ђен у ју
ну ове го ди не. Ка да сам га по но
во про чи тао, први пут на кон сту
дент ских да на, бр зо пле то сам 
од лу чио да се за хва лим на по ну
ди, са обра зло же њем да ја у Ану
је вом ко ма ду не пре по зна јем раз
лог за по ста вља ње тог драм ског 
де ла да нас. Ипак, ис ку ство ме је 
на у чи ло да од лу ка тре ба да пре
но ћи. Бу дио сам се у то ку но ћи са 
ат мос фе ром ко ма да, да бих нај
зад освануо са спе ци фич ним осе
ћа њем ко је ни сам умео да ра ци о

на ли зу јем. Од ди рек то рке Дра ме, 
Мо ли не Удо вич ки, за тра жио сам 
још дандва да раз ми слим. И да
ље ни сам имао иде ју шта бих са 
Ану јем, али сам већ знао да та 
ат мос фе ра ко ја ме при вла чи но
си у се би тај ну. Од го вор се на ла
зио у ди рект ној ко нек ци ји Ану
је вог пред ло шка са овим на шим 
вре ме ном и фор му ли са њем те
мат скоидеј ног кру га. По сле ва
жног раз го во ра са дра ма тур гом 
Ива ном Ди мић и ком по зи то ром 
Вла дом Пеј ко ви ћем, ус пео сам 
да ар ти ку ли шем сво је осе ћа ње са 
по чет ка и да фор ми рам иде ју. Нас 
тро је смо убр зо до шли до под на
сло ва ко ма да „Жен ски ор ке стар“ 
– Умет ни ци на тр жи шту! То је то! 

Ја вио сам упра ви да имам иде ју и 
да при хва там по зив.

Ко ли ко је ори ги нал на дра ма 
пре тр пе ла из ме на пре ма ре ди
тељ ској кон цеп ци ји? 

Од Ану је ве ко ме ди је у ко јој 
жен ски са став гро теск них ка рак те
ра за ба вља ре кон ва ле сцен те у не
ком бањ ском ле чи ли шту, на пра вио 
сам из ра зи ту дра му пси хо ло шког 
ре а ли зма у ко јој је му зич ка дра ма
тур ги ја по ста вље на по пут Брех то
вог сон га у ко јем сва ко од ак те ра 
има свој су бјек тив ни му зич ки мо
но лог. Те ма је ве за на за суд би ну 
умет ни ка да нас, за му зи ча ре сим
фо ниј ског ор ке стра пред ко је на 
са мом по чет ку ста је пред став ник 
вла сти и оба ве шта ва их да др жа ва 

ви ше ни је у ста њу да фи нан си ра 
не про фи та бил не ин сти ту ци је, те 
да се због то га ор ке стар пре ме шта 
на тр жи ште. Дра ма тург и, уз ме не, 
адап та тор Ану је вог ко ма да, Ива на 
Ди мић, са чу ва ла је ли ца, њи хо ве 
од но се и њи хо ве лич не при че ко
је су са др жа не у ори ги на лу, али их 
је сме сти ла у но ву окол ност. Нај
ве ћи део ре пли ка при па да Ану ју, а 
тек је дан ма њи део, на ма ауто ри
ма адап та ци је. Ми смо до не ли но
ву окол ност ко ја је про ме ни ла жа
нр и стил и ство ри ла но ве усло ве 
за игру и ту ма че ње.

Очигледно је да веома по
лажете на актуелност комада...

Тре ну так у ко јем жи ви мо од
ре ђу је ко ма де ко ји ма ћу се ба ви
ти. Та ко и би рам тек сто ве, пре ма 
вре ме ну и те мама ко је све нас, као 
дру штво, и ме не лич но оку пи рају. 
То на рав но не мо ра да буде по ли
тич ка те ма, али мо ра би ти те ма 
ко ја нас у том тре нут ку заокупља, 
ко ја тра жи од нас умет ни ка од ре
ђе не ста во ве и по ру ке. За на шу 
бран шу да нас не ма ва жни је те
ме од ове ко јом се ба ви мо у „Жен
ском ор ке стру“. То су пи та ња ре
фор ме у кул ту ри, од но са вла сти 
пре ма умет ни ци ма, од но са умет
ни ка уну тар бран ше, од но са ин
сти ту ци ја и та ко зва ног тр жи шта 
пре ма умет ни ци ма.

Уло га ком по зи то ра је ве о ма 
зна чај на за ову пред ста ву. Ка ко 
сте са ра ђи ва ли?

Са рад ња са ком по зи то ром 
Вла дом Пеј ко ви ћем је би ла од су
штин ске ва жно сти за фор ми ра ње 
кон цеп та пред ста ве. Ње го ва иде

ја о сон го ви ма ко ји су су бјек тив не 
ис по ве сти, раз ре ши ла је чвор ко ји 
ни је би ло ни ма ло ла ко раз мр си ти. 
На рав но, Ива на Ди мић је на пи са
ла пот пу но но ве сон го ве ко ји ни су 
Ану је ви већ ње ни. Ми слим да је 
му зи ка овом чи та њу да ла те мељ, 
али и кров.

Да ли раз ми шља те о бу ду ћој 
пу бли ци док ре жи ра те и ка ко ће, 
по Ва шем осе ћа њу, пу бли ка ре а
го ва ти на ову пред ста ву?

Увек ми слим о пу бли ци. Во
лим пу бли ку и по шту јем је. Не мо
гу ре ћи да ства рам са мо ра ди ње, 
ра дим и због се бе, али сва ка мо ја 
пред ста ва се обра ћа ла пу бли ци са 
иде јом да је по но во вра ти у те а тар, 
да је емо тив но по кре не, да је уз
бу ди или раз га ли... Пу бли ка ће ову 
пред ста ву од лич но раз у ме ти, јер је 
на ма да нас и те ка ко ва жно да пу
бли ка раз у ме и по др жи умет ни ке.

Ка кав је Ваш од нос пре ма 
глум ци ма и пре ма њи хо вој кре
а тив но сти?

Ја сам де те из глу мач ке по ро
ди це. Од ра стао сам у по зо ри шту, 
про хо дао на сце ни, за пам тио ге не
ра ци је и ге не ра ци је глу ма ца. Гле
дао их са ди вље њем, ју рио их због 
ауто гра ма, а он да по чео са њи ма да 
ра дим и да се дру жим. Сту ден ти ма 
глу ме пре да јем на ФДУ. Ми слим 
да раз у мем глум це, во лим их, по
шту јем, ра ду јем им се... У мо јим 
пред ста ва ма они су ви ше од рав
но прав них са рад ни ка, они су ауто
ри ко ји ма ду бо ко ве ру јем. Ве ра је 
пут у њи хо во пот пу но осло ба ђа ње 
и пу но кре а тив но из ра жа ва ње.

Је ли ца Сте ва но вић

Девет година и 150 извођења
ЈУБИЛЕЈ У ДРАМИ

Дра ма Ми ло ша Ни
ко ли ћа „Ко ва чи“ 
спре ма на је по чет
ком се зо не 2003/04. 
у ко про дук ци ји На

род ног по зо ри шта и Цен тра за 
кул ту ру Пан че во. Пре ми је ра у 
Пан че ву је би ла 13. но вем бра, а 
бе о град ска не што ка сни је, 18. де
цем бра 2003, на Сце ни „Ра ша Пла
о вић“. Ко мад је ре жи рао та да мла
ди Сте фан Са блић, а у аутор ском 
ти му су би ли сце но граф Де јан 
Пан те лић, ко сти мо граф Ка та ри на 
Гр чић, дра ма тург Зо ран Ра и че вић, 
лек тор др Љи ља на Мр кић По по
вић и Иви ца Кле менц ко ји је уоб
ли чио сцен ски по крет. 

Од пре ми је ре уло гу Аце игра 
Ми лен ко Па влов, а уло гу Луј зе Зо

ри ца Мир ко вић (осим на го сто ва
њу у Ка на ди, ка да је овај лик ту
ма чи ла Со ња Кне же вић). Уло гу 
Пе те ра ту ма чи Бран ко Ви да ко вић, 
ко јег су јед но вре ме ме ња ли Ра до
ван Ми ља нић и Урош Уро ше вић, 
док је у пр во вре ме уло гу Ива на 
играо Стан ко Бо го је вић, а сад је 
већ ду го ту ма чи Дра ган Ни ко лић. 

Мо же се ре ћи да пред ста
ва ни је спре ма на са ве ли ким ам
би ци ја ма, а ни је по бу ди ла ни ве
ли ку ме диј ску па жњу. Па ипак, 
жи ви већ пу них де вет го ди на и 
бе ле жи за вид ну ста ти сти ку: „Ко
ва че“ је ви де ло пре ко 27000 гле
да ла ца – на на шој сце ни, али и у 
Пан че ву и у бе о град ском До му 
кул ту ре „Сту дент ски град“ по не
ко ли ко пу та. По ред то га, го сто ва

ла је и у Па ра ћи ну, Ива њи ци, По
жа рев цу, Ко стол цу, Убу, Ле ба ну, 
Вр ба су, Вр њач кој Ба њи, Ра бро ву, 
Гра ча ни ци, Го ра ждев цу, Ве ли кој 
Хо чи, Зве ча ну, Сви лајн цу, Осе
чи ни, Ма лом Цр ни ћу, Про ку пљу, 
Сурчину, као и у Бје љи ни и Тре
би њу (БиХ), те Ван ку ве ру и То
рон ту (Ка на да).

По ред то га, пред ста ва је са за
па же ним успе хом уче ство ва ла на 
чак три ино стра на фе сти ва ла: на 
Ме ђу на род ном по зо ри шном фе
сти ва лу на ци о нал них ма њи на у 
су сед ној Ру му ни ји, у Те ми шва ру, 
ма ја 2004, те ма ја сле де ће, 2005, 
на VI ин тер на ци о нал ном фе сти
ва лу ко ме ди је „Бал кан 2000“ у 
Кор си, што је би ло и пр во го сто
ва ње на шег Те а тра у Ал ба ни ји, и 

2006, опет у ма ју, на VI II ме ђу на
род ном по зо ри шном фе сти ва лу у 
Ки је ву, у Укра ји ни. Са Фе сти ва ла 
у Кор си, Ми лен ко Па влов се вра

тио овен чан На гра дом за глав ну 
му шку уло гу. 

Ј. Сте ва но вић

Увек имам ја сну ви зи
ју на по чет ку ра да. 

Фор ми рам чврст рам у ко
јем оста вљам пу но про
сто ра за рад свим са рад ни
ци ма. Ми слим да имам и 
са вр шен си стем ор га ни за
ци је про це са ра да – да тум 
пре ми је ре и рас по ред про
ба су фик си ра ни од по чет
ка, што омо гу ћа ва сви ма 
пла ни ра ње, не на го ми ла ва
ње, већ раш чла ња ва ње ма
те ри је, глум ци зна ју шта 
их ког да на по пла ну че ка. 
Мно ги су сум њи ча ви да је 
ова кав план мо гу ће до след
но спро ве сти, али на кра ју 
не кри ју оду ше вље ње. 



5ПОЗОРИШНЕ НОВИНЕОКТОБАР  2012. 

Анујеви уметници на тржишту
ТРИ ПИТАЊА ЗА БРУСА СТАЈВЕЛА

За све узрасте

Ко ји је био Ваш глав
ни раз лог да у Бе о
гра ду по ста ви те баш 
ба лет „Пе тар Пан“? 

По зо ри шту је по
треб на пред ста ва ко ја ће при ву ћи 
де цу, на шу бу ду ћу пу бли ку, а ја сам 
сма трао да је ово нај бо љи из бор. 
Ми има мо ве ли ки број кла сич них 
ба ле та ко ји се из во де у ве чер њем 
тер ми ну, а то ни је згод но за де цу. 
На рав но, и „Пе тар Пан“ ће се при
ка зи ва ти увече, али ће мо га игра ти 
и не де љом као ма ти не, што ће пру
жи ти мо гућ ност ро ди те љи ма да до
ве ду де цу у по зо ри ште. Ово је мо ја 
пр ва це ло ве чер ња ко ре о гра фи ја на 
умет нич кој сце ни у Бе о гра ду. Има
ли смо сре ћу да нас у овом про јек ту 
по др жи Аме рич ка ам ба са да, ко ја је 
фи нан си ра ла аутор ска пра ва ком
по зи то ра, а у овој про дук ци ји је 
оства ре на сјај на са рад ња из ме ђу 
Сје ди ње них аме рич ких др жа ва и 
Ср би је. 

Ко ли ко је за овај ба лет зна чај
на глу мач ка спо соб ност игра ча и 
како ћете решити сцене летења, 
будући да сви зна мо да де ца у 
при чи – ле те? 

Игра чи у сва ком слу ча ју мо ра
ју би ти и глум ци, без об зи ра ко ји 
ба лет игра ју. Њи хо ва спо соб ност 
тран сфор ма ци је је ве о ма ва жна, а 
основ ни за да так игра ча је да пу
бли ци пре не су од ре ђе ну иде ју или 
осе ћа ње. У „Пе тру Па ну“ се го во
ри о де тињ ству. 
Ми слим да у сва
ко ме од нас има 
до ста „Пе тар Пан 
син дро ма“, па се 
игра чи ма у овој 
пред ста ви пру жа 
је дин стве на при
ли ка да се вра те у 
де тињ ство. Ина
че, у овом ба ле ту 
има ви ше сце на 
ле те ња. Да би је
дан играч ле тео, 
по треб на су два 
чо ве ка иза сце не: 
је дан га по ди же у 
ва здух, а дру ги по кре ће из над сце
не. Има ће мо не ко ли ко про ба сце на 
ле те ња у ба лет ској са ли пре не го 
што изађемо на сце ну. 

Овај ба лет сте нај пре по ста
ви ли у САД, а за њега је  Томас Е. 

Семански наменски компоновао 
музику. Ка ква су ва ша ис ку ства у 
раду са композитором и играчима 
из америчке, али и београдске 
поставке?

Го спо ди на Се ман ског сам упо
знао у Њу јор ку, где смо се са ста
ли да би смо раз го ва ра ли о ба ле ту 
и му зи ци и та да смо се до го во ри
ли шта же ли мо да бу ду нај ва жни ји 
аспек ти ба ле та. За тим сам не ко ли ко 
сед ми ца ра дио на сце на ма, из ра чу
на вао вре ме по треб но за сва ку сли
ку, од ре ђи вао њи хов ре до след... Те 
по дат ке сам по слао го спо ди ну Се
ман ском и он је по чео да ра ди на 
му зи ци. Не ко ли ко сед ми ца ка сни је 
и по сле не ко ли ко те ле фон ских раз
го во ра, опет сам од ле тео у Њу јорк 
да чу јем му зи ку. На пра ви ли смо 
не ко ли ко ма њих из ме на и му зи ка 
је би ла за вр ше на. Рад са овим ком
по зи то ром је див но ис ку ство за ме
не. Раз у мео је шта же лим и ус пео 
да у му зи ку уне се мо ја осе ћа ња. 
Што се ти че мог прет ход ног ра да 
на овом ба ле ту, по ста вљао сам га у 

Лас Ве га су. То ком 
не ко ли ко сед ми ца 
ра да са игра чи
ма, по ку шао сам 
да у ко ре о гра фи ју 
укљу чим лич не 
од ли ке игра ча, та
ко да ми слим да су 
они има ли ве ли ки 
ути цај на ко нач
ни из глед ко ре о
гра фи је и ба ле та 
у це ли ни. Игра чи 
из Бе о гра да су се 
до бро при ла го ди
ли ко ре о гра фи ји 
и имам ути сак да 

ужи ва ју у то ме. То је ба лет у ко јем 
се мо же за ба вља ти, па се на да мо да 
ће и пу бли ка ужи ва ти.

Бран ки ца Кне же вић

Ок то бар је београд
ским љу би те љи
ма опер ске умет
но сти до нео мно го 
уз бу ђе ња јер су се 

у не ким од глав них уло га чу ве них 
опе ра по пр ви пут пу бли ци пред
ста ви ли мла ди умет ни ци, го сти, 
као и чла но ви на ше ку ће. 

Та ко је уло гу Не мо ри на у „Љу
бав ном на пит ку“ ту ма чио Па бло 
Ка ме се ље, шпан ски те нор ко ји је 
сту ди је пе ва ња за по чео у Ар ген

ти ни, а на ста вио на Беч ком кон
зер ва то ри ју му. Ка ме се ље је до са
да на сту пао у опер ским ку ћа ма у 
Ита ли ји, Швај цар ској, Пољ ској, 
Не мач кој... а на сце ни На род ног 
по зо ри шта на сту пи ће и 31. ок то
бра, у уло зи Ер не ста у До ни це ти
је вом „Дон Па сква леу“.  

Исте ве че ри, у „Љу бав ном на
пит ку“ је у уло зи Бел ко реа де би то
вао мла ди ба ри тон Мар ко Ка ла ја
но вић, когa је на ша пу бли ка има ла 
при ли ке да чу је и кра јем сеп тем
бра, на пр вој опер ској пред ста ви 
ове се зо не у На род ном по зо ри шту, 
ка да је ту ма чио на слов ну уло гу у 
„Ев ге ни ју Оње ги ну“ П. И. Чај ков
ског. Ка ла ја но вић, ко ји је ди пло ми
рао у кла си про фе со ра еме ри ту са, 
при ма до не Рад ми ле Ба ко че вић, на 
Ака де ми ји ле пих умет но сти у Бе
о гра ду, на сту па на сце на ма на ци о
нал них те а та ра За гре ба, Са ра је ва, 
Ма ри бо ра... а до бит ник је На гра де 
Удру же ња му зич ких умет ни ка Ср
би је за нај бо љег мла дог умет ни ка 
у 2011. го ди ни.

У Вер ди је вом „Тру ба ду ру“, 
20. ок то бра, у уло зи гро фа Лу
не, јед ној од нај зах тев ни јих ба ри
тон ских ро ла, де би то вао је Дра
гу тин Ма тић. Овај мла ди пе вач је 
од ра стао у по ро ди ци му зи ча ра, а 
сту ди је пе ва ња је за по чео у кла
си про фе сор ке Рад ми ле Ба ко че
вић, да би шко ло ва ње на ста вио у 
Не мач кој у кла си Ле ан дре Овер
ман и ди пло ми рао код Ше рил Сту
дер. У Не мач кој је сте као и зна чај
но сцен ско ис ку ство на сту па ју ћи у 

број ним опер ским про дук ци ја ма и 
на га ла кон цер ти ма. Од 2010. го ди
не је члан Опер ског сту ди ја „Бо ри
слав По по вић“ На род ног по зо ри
шта у Бе о гра ду. До бит ник је ви ше 
пр вих на гра да на ме ђу на род ним 
так ми че њи ма.   

У Мо цар то вој „Фи га ро вој же
нид би“, у ре жи ји Ја го ша Мар ко ви
ћа, 17. ок то бра је пр ви пут у уло зи 
гро фи це на сту пи ла Гор да на То
мић, пр ва ки ња Опе ре На род ног 
по зо ри шта, док је 24. ок то бра пр
ва ки ња Опе ре Со фи ја Пи жу ри ца 
пр ви пут ту ма чи ла уло гу Ро зи не у 
Ро си ни је вом „Се виљ ском бер бе
ри ну“.

У већ поменутој представи 
„Дон Па сква ле“, 31. ок то бра, на
слов ну уло гу ће пр ви пут ту ма
чи ти бас Вук Ма тић, док ће се у 
уло зи Но ри не пр ви пут по ја ви ти 
со пран Сне жа на Са ви чић Се ку
лић, пр ва до бит ни ца не дав но уста
но вље не На гра де „Оскар Да нон“ 
за мла де умет ни ке.   

Ва ња Ко са нић

ОПЕРСКИ ОКТОБАР

Догађаји

При ма ба ле ри на Бољ шој те а тра и ве ли ка зве зда свет ског ба ле та 
Све тла на За ха ро ва (којој је у сезони 2008/09. Миланска скала, 

где наступа као стална гошћа, доделила звање primabalerina assoluta и  
тренутно је једина активна балерина која носи ово звање, највише у 
балету), го сто ва ће 8. децембра у ба лет ској пред ста ви На род ног по зо
ри шта „Жи зе ла“. Ово по пу лар но де ло Адол фа Ада ма ансамбл Балета 
На ци о нал ног те а тра ће из ве сти на сце ни Сава цен тра. 

СВЕТЛАНА ЗАХАРОВА ГОСТУЈЕ У ЖИЗЕЛИ

Од ра стао сам на 
фар ми, па смо се 

мо ји ро ђа ци и ја че
сто игра ли Пе тра 
Па на то ком ле та. То 
је била јед на од мо јих 
оми ље них књи га, а у 
де тињ ству сам мно го 
пу та гле дао и Ди зни је
ву ани ми ра ну вер зи ју. 

Пе тар Пан ни је ни 
„Ла бу до во је зе ро“, 

ни „Успа ва на ле по ти
ца“. Ја сам овај ба лет 
до нео Бе о гра ду да бих за
ба вио пу бли ку, али и да 
бих до вео де цу на ба лет
ске пред ста ве у На род но 
по зо ри ште, у че му ће мо, 
на дам се и ус пе ти. 



6 ПОЗОРИШНЕ НОВИНЕ ОКТОБАР  2012. 

Наш Са ша Зла то вић. 
Увек уред но под
ши ша не се де ко
се, бра де и бр ко ва, 
бес пре кор но ускла

ђе не гар де ро бе – од ле жер не сва
ко днев не,  пре ко спорт ске рад не, 
до смо кин га у ко ји ма је до ла зио 
на пре ми је ре, оба ве зно уз по не ки 
дис крет но екс цен трич ни де таљ. 
Увек по све ћен по зо ри шту и пред
ста ви ко ју ства ра, 
увек вас пи тан, љу ба
зан, бла го на клон, от
мен... по не кад умет
нич ки емо ти ван, или, 
ка ко је забележила 
Гор да на По по вић Ва
сић: „ду хо вит и дру
же љу бив, ра до знао 
и без за ви сти, де ти
ње про мен љи вог рас
по ло же ња, осе тљив и 
же љан при зна ња, нај
ве ћу за чу ђе ност и по
вре ђе ност осе ћао је 
због гру бе ре чи, нај
ве ћу тре му пред пре
ми је ру, а нај ве ћу ра
дост ка да би се са 
оста лим уче сни ци ма 
у пред ста ви по кло
нио пу бли ци“. Наш 
Са ле Зла то вић.

Ис так ну ти сце
но граф и ко сти мо
граф, Алек сан дар 
Са ша Зла то вић је ро
ђен 1949. у Бе о гра ду 
и још у де тињ ству се, за хва љу ју
ћи по знан ству са ко сти мо гра фом 
Аном Не сто ро вић, „за ра зио“ по
зо ри штем, што га од во ди на Фа
кул тет при ме ње них умет но сти и 
ди зај на, где сту ди ра сце но гра фи
ју у кла си проф. Ми лен ка Шер ба
на. То ком сту ди ја упи ја зна ња од 
вр сних умет ни ка ме ђу ко ји ма су и 
Зо ра Да ви до вић и Жак Ку кић, али 
и ди рект но на сце ни На род ног по
зо ри шта где на сту па као ста ти ста. 
Ди пло ми рао је 1976, а пр ва про
фе си о нал на пред ста ва му је „Чу до 
у Шар га ну“ Љу бо ми ра Си мо ви
ћа, ко ју у Кру ше вач ком по зо ри шту 
ра ди са ре ди те љем При мо жем Бе
бле ром. Сти пен ди ја „Мо ша Пи ја
де“ во ди га 1983. у Па риз, то ком 
ан га жма на у су бо тич ком На род
ном по зо ри шту, чи ји је сце но граф 
био од 1981. до 1985. 

Исте, 1983, ра ди сво ју пр ву 
сце но гра фи ју у На род ном по зо ри
шту, за Ко њо ви ће ву опе ру „Отаџ
би на“, у ре жи ји Де ја на Ми ла ди
но ви ћа. По сле још две са рад ње са 
истим ре ди те љем, на Вер ди је вом 
„Ати ли“ и Ко њо ви ће вом „Кне зу 
од Зе те“ (1987. и 1989), Зла то вић 
1993. по ста је стал ни члан Ку ће на 
Тр гу Ре пу бли ке, ко јој оста је ве
ран до по след њег да на и у ко јој је 

оства рио ви ше од два де сет сце но
гра фи ја за драм ске и опер ске пред
ста ве („Укро ће на го ро пад“, „Вожд 
Ка ра ђор ђе и Кнез Ми лош“, „Ман
дра го ла“, „Фи га ро ва же нид ба“, 
„Тру ба дур“, „Ча роб на фру ла“, „Бал 
под ма ска ма“, „Ве шти це из Са ле
ма“, „На бу ко“...)

Ме ђу ис так ну тим ре ди те љи
ма са ко ји ма је Зла то вић са ра ђи вао 
то ком три и по де це ни је умет нич

ког ра да, по уче ста ло сти за јед нич
ких пред ста ва се, по ред Де ја на 
Ми ла ди но ви ћа, на ро чи то из два
ја Ра до слав Зла тан До рић, са ко
јим је ства рао на мно гим сце на ма 
ши ром зе мље. Већ у пр вим го ди
на ма за јед нич ког кре и ра ња, овај 
ре ди тељ кон ста ту је Зла то ви ће
ву не из ле чи ву скло ност ка ле пом: 
„Ђу бри шта, раз ва ли не, зга ри шта, 
ме мљи ви про сто ри, там ни це – све 
се код ње га мо ра оза ри ти тра гом 
ле пог као не ким по ро ком ко јег Са
ша Зла то вић не мо же да се ли ши 
упр кос те ми. Ње го ви ма ли ве ли ки 
све то ви су ле пи“. Упра во са До ри
ћем је оства рио и сво ју пр ву драм
ску пред ста ву у На род ном по зо ри
шту, Триф ко ви ће ву „Из би ра чи цу“ 
1993, да би усле ди ла Ну ши ће ва 
„Ожа ло шће на по ро ди ца“ сле де

ће го ди не, потом опе ре „Адри ја
на Ле ку врер“ (1995), „Ана Бо лен“ 
(1997), те по след ња за јед нич ка, 
рат на пре ми је ра „Ев ге ни ја Оње
ги на“ (1999). 

Зла то вић је био ра до ви ђен 
гост и на дру гим бе о град ским, 
али и свим по зо ри шним сце на
ма он да шње др жа ве, на ко ји ма је 
ра дио са нај зна чај ни јим ре ди те
љи ма. Бран ко Пле ша је сво је вре

ме но за бе ле жио: „Ње
гов сце но граф ски рад 
од ли ку је аде кват на 
сцен ска ви зи ја ко ма
да, ли ков на ре чи тост 
при зо ра, ла пи дар ност 
сред ста ва из ра за – ве
што, зна лач ко, из бир
љи во и крај ње јед но
став но амал го ва ње 
про сто ра, ли ни ја, бо ја 
и све тло сних ва ле ра“, 
као и да у Зла то ви ће
вој сце но гра фи ји има 
„скри ве не а при сут не 
по е зи је, еле ган ци је и 
ду хо ви то сти“. 

Пре ма не ким ста
ти сти ка ма, пот пи сао 
је сце но гра фи је за 
око 170, а ко сти ме за 
20 пред ста ва, за две 
пре ста ве је кре и рао и 
лут ке... Из ла гао је на 
три са мо стал не и уче
ство вао на ви ше од 60 
ко лек тив них из ло жби 
у зе мљи и ино стран

ству. Ме ђу број ним до би је ним 
на гра да ма из два ја ју се: Го ди шња 
на гра да УЛУ ПУДСа за пр ву са
мо стал ну из ло жбу (1985), Пла ке
та УЛУ ПУДСа за сце но гра фи ју 
и ко сти мо гра фи ју (1985), Го ди
шња На гра да УЛУ ПУДСа за сце
но гра фи ју опе ре „Ати ла“ (1987), 
Ве ли ка на гра да за сце но гра фи
ју на Мај ској из ло жби у Бе о гра
ду (1990), Пла ке та УЛУ ПУДСа за 
сце но гра фи ју на Ок то бар ском са
ло ну у Бе о гра ду (1991), Го ди шња 
на гра да УЛУ ПУДСа за тре ћу са
мо стал ну из ло жбу (1991), Ди пло
ма „Ми лен ко Шер бан“ за сце
но гра фи ју на 10. ме ђу на род ном 
три је на лу по зо ри шне сце но гра
фи је и ко сти мо гра фи је у Бе о гра
ду (1994), На гра да На род ног по
зо ри шта у Бе о гра ду за умет нич ка 
оства ре ња (1995. и 1997). 

На шег Са шу су сва при зна ња 
ја ко ра до ва ла, од апла у за до до
брих кри ти ка и зва нич них на гра
да, али на ро чи то је био по но сан 
на по след ње – зва ње ис так ну тог 
умет ни ка ко је му је УЛУ ПУДС до
де лио 2008. 

Наш Саша је отишао, чини нам 
се – задовољан. Ми смо остали 
тужни.

Је ли ца Сте ва но вић

Лепо као порок
СЕЋАЊЕ НА АЛЕКСАНДРА ЗЛАТОВИЋА

Од сце но гра фа и ко
сти мо гра фа Алек

сан дра Са ше Зла то ви ћа 
опро сти ли смо се на са
мом кра ју се зо не, 23. ју
на. По зо ри шне но ви не му 
овом при ли ком ода ју по
след њу по шту.

ЈАГОШ РЕЖИРА „АНТИГОНУ”

О људскости

Пр ва чи та ћа про ба 
Со фо кло ве тра ге
ди је „Ан ти го на“ 
у ре жи ји Ја го ша 
Мар ко ви ћа, одр

жа на је у по не де љак 8. ок то бра, а 
пре ми је ра је пла ни ра на за 14. де
цем бар на Ве ли кој сце ни.

Умет нич ку еки пу по здра ви ли 
су в. д. управ ни ка Де јан Са вић и 
ди рек тор Дра ме Мо ли на Удо вич
ки Фо тез. „Ве о ма сам сре ћан што 
је реч баш о овој пре ми је ри, пр вој 
от ка ко сам сео у ‘вру ћу сто ли цу’. 
‘Ан ти го на’ се укла па у све оно 
што је сте На ци о нал ни те а тар за то 
што је реч о јед ном сјај ном, кла
сич ном тек сту. Са ова квим умет

ни ци ма, пред ста ва је осу ђе на на 
успех“, оце нио је Са вић.

Ре ди тељ Мар ко вић је на ја вио 
како ће се по тру ди ти да на пра ви 
пред ста ву која ће да допре „до ср
ца љу ди и до њи хо ве ду ше“ и до
дао: „У ‘Ан ти го ни’, упр кос мра
ку, има не ке све тло сти. Јер, ова 
ан тич ка тра ге ди ја го во ри о све му 
че га смо да нас жељ ни: о прав ди, 
ка тар зи, истин ским вред но сти
ма. Со фо кле до ла зи у наш че мер 
да нас на то под се ти. Те о ре ти ча ри 
ис ти чу да је у ‘Ан ти го ни’ реч о су
ко бу из ме ђу бо жан ског и људ ског, 
ја бих ре као не људ ског и људ ског. 
А тре ба се се ти ти људ ско сти...“

На слов на уло га је по ве ре на 
Ва њи Еј дус, а у по де ли су и Дра
ган Ми ћа но вић (Кре онт), Вје
ра Му јо вић (Исме на), Ђур ђи ја 
Цве тић (Хор), Ми ха и ло Јан ке тић 
(Ти ре си ја), Бо јан Кри во ка пић 
(Стра жар), Алек сан дар Срећ ко
вић (Гла сник), Алек сан дра Ни ко
лић (Еури ди ка)... Ре ди тељ Мар ко
вић ће би ти и аутор сце но гра фи је, 
дра ма тург је Мо ли на Удо вич ки 
Фо тез, ко сти мо граф Бо ја на Ни
ки то вић, док ће о сцен ском го во
ру бри ну ти Љи ља на Мр кић По
по вић.

М. Б.

На род но по зо ри ште 
је 6. ок то бра скло
пи ло Спо ра зум о 
са рад њи са јед ним 
од нај ре ле вант

ни јих не мач ких и европ ских те
а та ра, Град ским по зо ри штем из 
Ди зел дор фа (Düssel dor fer Scha u
spi el ha us). У име две ку ће, за вр
шни цу раз го во ра су де фи ни са
ли за ме ник управ ни ка Бо ри слав 
Ба лаћ, ди рек тор Дра ме Мо ли
на Удо вич ки Фо тез и умет нич ки 
ди рек тор ди зел дор фског те а тра, 
Ста фан Вал де мар Холм. До го во
ре на је раз ме на пред ста ва, као и 
дру ги об ли ци умет нич ке са рад
ње. Пла ни ра но је да ре а ли за ци ја 
Спо ра зу ма поч не најкасније по
чет ком се зо не 2013/14, ка да би 
ди зел дор фски ан самбл го сто вао 

са Шек спи ро вим „Ха мле том“. 
Пред ста ву је ре жи рао Холм, а 
на слов ну уло гу ту ма чи Алек сан
дар Ра ден ко вић, је дан од нај по
пу лар ни јих не мач ких глу ма ца 
мла ђе ге не ра ци је, ро ђен 1979. 
го ди не у Но вом Са ду. Ина че, 
Ста фан Вал де мар Холм, ко ји је 
у Ди зел дорф сти гао на кон ду го
го ди шњег успе шног ру ко во ђе ња 
Кра љев ским драм ским по зо ри
штем „Дра ма тен“ из Сток хол ма, 
ста ри је зна нац бе о град ске те а
тар ске пу бли ке. На Сце ни „Ра
ша Пла о вић“ је из во ђен ње гов 
ко мад „Пти че или Прав да за Зиг
фри да“ у ре жи ји Ање Су ше, а од 
фе бру а ра 2010. на Ве ли кој сце ни 
се игра ју Еури пи до ве „Ба хант
ки ње“ у ње го вој ре жи ји. 

М. Б.

САРАДЊА СА ТЕАТРОМ ИЗ ДИЗЕЛДОРФА

Искорак
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Одлазак из позоришта
ФЕЉТОН

ДВЕ НАГРАДЕ ЗА ДРАМСКЕ ПРОДУКЦИЈЕ

Најбољи у Младеновцу и Подгорици

Нај бо ља пред ста ва 
на сед мом По зо
ри шном фе сти ва лу 
„Те а тар у јед ном 
деј ству – Екс тре

ми“ је „Хен ри Ше сти“ Вилијaма 

Шек спи ра, у адап та ци ји и ре жи ји 
Ни ки те Ми ли во је ви ћа и из во ђе њу 
драм ског ан сам бла На род ног по
зо ри шта у Бе о гра ду. Од лу ку о је
ди ној фе сти вал ској на гра ди јед
но гла сно је до нео струч ни жи ри у 
ко јем су би ли Вла ди мир Ста мен
ко вић, Ана Со фре но вић и Вла ди
мир Ар сић. „Сва ко су о ча ва ње са 

не ким Шек спи ро вим де лом но
си у се би број не иза зо ве. Још и 
ви ше ка да ову сцен ску адап та ци
ју „Хен ри ја Ше стог“ тре ба да ви
де и Ен гле зи на об но вље ној сце ни 
Глоб те а тра у скло пу огром ног, за

јед нич ког про јек та. Упр кос свим 
огра ни че њи ма, глум ци На род ног 
по зо ри шта из Бе о гра да и Ни ки та 
Ми ли во је вић, у уло зи адап та то ра 
и ре ди те ља, из гра ди ли су при клад
ну по зо ри шну при чу о веч ној, бес
кру пу ло зној бор би за власт, ме сти
мич но пот кре пље ну и су мор ним 
ху мо ром. У та квом ви ђе њу овог 

Шек спи ро вог ко ма да, „хра бром и 
јед но став ном“, ка ко је ис так ну то у 
Лон до ну, ви ше ни је би ло ме ста за 
ро ман тич не па са же ко ји су ауто ру 
ве ро ват но слу жи ли као ма ло олак
ша ње пред сли ка ма тих ту роб
них до га ђа ја. Но, и та ко све де на 
ова пред ста ва, по ка зу ју ћи на ме
ру отво ре ног, ди рект ног де ло ва ња 
на гле да о це, упра во ти ме ус пе ла 
је да де мон стри ра и свој нај ви
ши ква ли тет“, ка же се у обра зло
же њу Жи ри ја. Иначе, пред ста вом 
„Хен ри Ше сти“ отво рен је ово го
ди шњи Фе сти вал, а ко мад истог 
ре ди те ља, Ни ки те Ми ли во је ви ћа, 
„Ђа во ли ја да“, у из во ђе њу Ша бач
ког по зо ри шта, за тво рио је так ми
чар ски про грам, у окви ру ко јег је 
мла де но вач ка пу бли ка, од 5. до 10. 
ок то бра, на сце ни Цен тра за кул
ту ру ви де ла још че ти ри пред ста ве 
ко је су би ле кан ди да ти за На гра ду: 
„По што па ште та“ Ате љеа 212 у 
ре жи ји Сне жа не Три шић, „Плод
ни да ни“ Ате љеа 212 и Кул тур ног 
цен тра Пан че во у ре жи ји Бо ри са 
Ли је ше ви ћа, „Пре срећ ни љу ди“ 
Срп ског на род ног по зо ри шта из 
Но вог Са да по кон цеп ту Пре дра га 
Штрп ца и „Ку мо ви“ Зве зда ра те а
тра у ре жи ји Ду ша на Ко ва че ви ћа.

На Би је на лу цр но гор ског те а
тра је, од 4. до 16. ок то бра у Цр

но гор ском на род ном по зо ри шту у 
Под го ри ци, из ве де но 13 пред ста
ва у три ка те го ри је: Се лек ци ји, 
Се лек ци ји Оff и Се лек ци ји плус. 
На гра ду за нај бо љу пред ста ву у 
це ли ни у окви ру Се лек ци је плус 

осво јио је „Не спо ра зум“ Ал бе ра 
Ка ми ја, у ре жи ји Вељ ка Ми ћу но
ви ћа и из во ђе њу глу мач ког ан сам
бла На род ног по зо ри шта у Бе о
гра ду. „Ка ми јев ‘Не спо ра зум’ је 
про чи тан у кљу чу мо дер не тра ге
ди је, ко ји ову пред ста ву са свим 
ње ним ак те ри ма, ви со ко по зи ци

о ни ра као сме ли ре пер то ар ски по
тез“, на ве де но је у обра зло же њу 
Жи ри ја. „Ре жи ја Вељ ка Ми ћу но
ви ћа ста вља ово де ло у кон текст 
мо дер не тра ге ди је, пра те ћи пи
шче ву иде ју, та ко да има мо пред

ста ву ко ја го во ри о дав но из гу
бље ним емо ци ја ма у чо ве ку и у 
ме ђу људ ским од но си ма“, за кљу
че но је на Окру глом сто лу ме ди ја 
и кри ти ке, ко ји је пред пре пу ном 
са лом ме ди ја цен тра ЦНПа одр
жа н на кон пред ста ве.

М. Без бра ди ца

О свом по вла че њу 
из по зо ри шта фе
бру а ра 1924, Грол 
у ин тер вјуу „Илу
стро ва ном ли сту“ 

ис ти че да би „одр жа ва ње на по
ло жа ју управ ни ка чо ве ка ко ји не 
би сву да имао отво ре на вра та, би
ло на ште ту са ме уста но ве“, ко ја 
је, ка ко ка же „у вр ло те шком по
ло жа ју у да на шњим бу џет ским 
при ли ка ма“. Грол ов де као је дан 
од узро ка од сту па ња са управ нич
ког по ло жа ја на во ди и свој по ли
тич ки ис ту ре ни по ло жај у стран
ци. Су ми ра ју ћи сво је по зо ри шно 
де ло ва ње у На род ном по зо ри шту, 
он збра ја: „Два де сет пет го ди на на 
по зо ри шним по сло ви ма – у са мом 
по зо ри шту осам на ест го ди на: го
ди ну да на као по моћ ник дра ма
тур га, три го ди не као дра ма тург и 
че тр на ест као управ ник“.

Све ти слав Пе тро вић је у Срп
ском књи жев ном гла сни ку (1924) 
ис пра тио Гро ла са функ ци је 
управ ни ка уз сле де ћу оце ну: „Он 
је, с рет ком хар мо ни јом, удру жи
вао ра зно вр сне ква ли те те по треб
не за те жак по ло жај управ ни ка 
По зо ри шта: љу бав за по сао, при

сно по зна ва ње по сла, умет нич
ки и прак тич ни сми сао, стра сну 
ак тив ност, екс пе ди тив ност, такт, 
чвр сти ну и пра вич ност у де ли
кат ном упра вља њу јед ним спе
ци фич ним осо бљем. Он је сте као 
та кав ауто ри тет у по зо ри шним 
ства ри ма, учи нио се та ко не раз
двој ним од На род ног по зо ри шта 
да се, и у ово вре ме не скру пу ло
зних по жу да и сме ле не ком пе тен
ци је, ско ро ни ко ни је усу ђи вао 
ре ћи да би га тре ба ло за ме ни ти. 
Да нас кад г. Грол од ла зи по сво јој 
во љи, јед но ду шно жа ље ње и јед
но ду шна за хвал ност свих при ја те
ља умет но сти пра те га у ње го вом 
по вла че њу“.

Овој оце ни ва ља при до да ти 
сли ку о Гро лу као управ ни ку ко ју 
да је Ве ли мир Жи во ји но вић Ма су
ка (текст „На ра ду у бе о град ском 
На род ном по зо ри шту“, об ја вљен 
у Те а тро ну бр. 2, 1974), ње гов 
бли ски са рад ник у об но ви На род
ног по зо ри шта по сле 1919: „На
гли успон бе о град ског На род ног 
по зо ри шта пре те жно је ње го ва за
слу га. Схва тио је још од мах на по
чет ку да је по зо ри шна пред ста ва 
ли це по зо ри шта, те да по зо ри

ште чи ни глу мац. Ње го ва је за слу
га што је, схва тив ши то, на сто јао 
стал но на по бољ ша њу ква ли те
та тру пе и ди за њу ни воа пред ста

ва. Чи ње ни ца је да је за ци гло две
три го ди не бе о град ско По зо ри ште 
ста ло чвр сто на но ге и сте кло 
углед ко ји је ули вао ре спект. Гро

ло ва је за слу га уда ра ње чвр стих 
те ме ља бе о град ској Опе ри... При 
по зо ри шту се осни ва ју Глу мач ка 
и Ба лет ска шко ла. Обе убр зо да
ју по зо ри шни под мла дак. Адап
ти ра се Ма њеж. До зи ђу је се у ра
ту ру ше на згра да код Спо ме ни ка. 
Об на вља оскуд ни ин вен тар. По
ди же се сли кар ни ца и ма га цин за 
де кор на Ду на ву. Све то, уз стал
но др жа ње у по кре ту и не пре ста
но под ма зи ва ње гло ма зне, раз гра
на те по зо ри шне ма ши не у ко јој 
се, ма лопо ма ло, сте кло у јед ном 
по слу се дам сто ти на по сле ни
ка у ра зним слу жба ма. И све то с 
управ ним апа ра том чи ји је број, 
за то ли ку ма ши не ри ју, ско ро сим
бо ли чан. Грол сву ад ми ни стра ци
ју во ди ско ро сам. И има га сву да: 
у ра чу но вод ству, на гра ди ли шту 
згра де, на про ба ма, у ми ни стар
стви ма око оси гу ра ња кре ди та, 
на пу то ва њи ма око на бав ке ма те
ри ја ла, на сед ни ца ма и кон фе рен
ци ја ма, у раз го во ру са по се ти о ци
ма и ре фе рен ти ма, у ба вље њу око 
лич них пи та ња и рас пра вља њу су
да ра и не су гла си ца. Он се још пре 
осам ча со ва, че сто пре свих дру
гих, по ја вљу је у по зо ри шту и већ 

са сте пе ни ца уз ко је се пе ње пут 
кан це ла ри је чу је се ње гов ви сок и 
оштар, ма ло уњ кав глас. То је аги
лан, екс пе ди ти ван, упо ран по сле
ник, ко ји по зо ри шном би лу да је 
трај не им пул се и одр жа ва му по
сто ја но кре пак ри там“.

Глу мац и ре ди тељ Ма та Ми
ло ше вић, шко ло ван и фор ми ран 
у пр вим по рат ним го ди на ма у На
род ном по зо ри шту, у пу бли ка ци
ји „Мо је по зо ри ште“ (Те а трон, 
бр. 42/43/44 из 1984), сма тра да 
су „нај ви дљи ви ји Гро ло ви управ
нич ки по те зи би ли до во ђе ње ре
ди те ља Иса и ло ви ћа и Ра ки ти на“, 
те да је ње гов сли ко ви ти опис: „И 
по ред у то вре ме већ за ста ре лог 
цр ног оде ла и нео бич но ви со ке 
дво стру ке кру те краг не, и по ред 
ње го вих ис ту ре них зу ба ве о ма по
год них за ка ри ка ту ри сте, и ње го
вог ви со ког, гр ле ног и про дор ног 
гла са, Грол је по се до вао уро ђе ни 
ауто ри тет“, а ње гов од ла зак Ми
ло ше вић сма тра „ве ли ком ште том 
за по зо ри ште“, јер су „та ко го во
ри ли глум ци, и они ко ји су га це
ни ли и они ко ји ма ње го ва стро
гост ни је при ја ла“. 

(на ста ви ће се)
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НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ
ЗАДРЖАВА ПРАВО ИЗМЕНЕ РЕПЕРТОАРА
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Телефон за групне посете: 2626-566

ВЕ ЛИКА СЦЕНА Н О В Е М Б А Р  2 0 1 2 .

СЦЕНА „РАША ПЛАОВИЋ”

19.30

комедија
Ж. Б. П.  
Молијера 23

МИЗАНТРОП

петак12.00

22

ДАН 
ПОЗОРИШТА

четвртак 19.30

опера
Ђакома
Пучинија 24

БОЕМИ

субота18.00

балет 
у кореографији 
Бруса Стајвела 18

ПЕТАР ПАН / 
ПРЕМИЈЕРА ЗА 
ДЕЦУ

недеља 19.30

драма
Вилијама
Шекспира 22

ХЕНРИ ШЕСТИ

четвртак19.30

трагедија
Еурипида 19

БАХАНТКИЊЕ

понедељак 19.30

комедија 
Бранислава
Нушића 21

ГОСПОЂА 
МИНИСТАРКА

среда

29 01

петак

ПОКОЈНИК

19.30

комедија
Бранислава 
Нушића 2626

19.30

Горан Марковић, по 
роману Иљфа 
и Петрова 25

ЗЛАТНО ТЕЛЕ

недеља 19.30

27

КО ТО ТАМО 
ПЕВА

уторак

балет на музику 
Војислава Вокија 
Костића

20.00

26

СВЕЧАНА 
АКАДЕМИЈА

поводом 120 година 
Српске књижевне 
задруге

понедељак 19.00

28

ЛУЧИЈА ОД 
ЛАМЕРМУРА

среда

опера
Гаетана 
Доницетија

19.30

кореографи: 
Бурнонвил, Марковић / 
Колар, Килијан 29

TRIPLE BILL 
- НАПОЛИ, 
ИНТЕРВАЛ, ШЕСТ  
ПЛЕСОВА

четвртак 19.00

опера
Франческа
Чилее 01

АДРИЈАНА 
ЛЕКУВРЕР

субота19.30

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

ДЕРВИШ И СМРТ

петак 19.30

драма
Виде
Огњеновић 02

КАЊОШ 
МАЦЕДОНОВИЋ

недеља

19.00

опера
Ђузепеа
Вердија 17

НАБУКО

субота19.30

балет
П. И. 
Чајковског 15

ЛАБУДОВО 
ЈЕЗЕРО

четвртак 19.30

16

ПОКОНДИРЕНА 
ТИКВА

петак

комедија 
Јована Стерије
Поповића

19.30

опера
Гаетана 
Доницетија 14

ДОН ПАСКВАЛЕ

среда19.30

драма
Синише
Ковачевића 13

ВЕЛИКА ДРАМА

уторак19.30

балет 
у кореографији 
Бруса Стајвела 10

ПЕТАР ПАН / 
ПРЕМИЈЕРА

субота19.30

комедија
Јована Стерије 
Поповића 09

КИР ЈАЊА 

петак

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

балет
П. И. 
Чајковског 01

ЛАБУДОВО 
ЈЕЗЕРО

четвртак 19.30

комедија
Вилијама
Шекспира 04

ВЕСЕЛЕ ЖЕНЕ 
ВИНДЗОРСКЕ

недеља 19.30

комедија
Ж. Б. П.
Молијера 06

МИЗАНТРОП

уторак 19.30

комедија
Јована Стерије 
Поповића 07

ПОКОНДИРЕНА 
ТИКВА

среда19.00

опера
Жоржа
Бизеа 03

КАРМЕН

субота11.00

02

ПЕДИЈАТРИЈСКИ
СКУП - HIPP 

петак 19.30

драма
Вилијама
Шекспира 08

ХЕНРИ ШЕСТИ

четвртак20.00

02

РОМИ И БЕОГРАД 

петак

свечана 
академија 
поводом 
ослобођења 
Београда

09

хуманитарни концерт 
Филхармоније 
младих „Борислав 
Пашћан”  03

четвртак 20.30

КОВАЧИ 

комедија 
Милоша
Николића 0808

20.30

комедија
Жана 
Ануја 02

ЖЕНСКИ 
ОРКЕСТАР / 
ПРЕТПРЕМИЈЕРА

петак 20.30

комедија
Жана 
Ануја 03

ЖЕНСКИ 
ОРКЕСТАР / 
ПРЕМИЈЕРА

субота 20.30

драма
Ерика Е. 
Шмита 04

МАЛИ БРАЧНИ 
ЗЛОЧИНИ

недеља 20.30

драма
Лукаса
Берфуса 07

СЕКСУАЛНЕ 
НЕУРОЗЕ НАШИХ 
РОДИТЕЉА

среда20.30

комедија
Оскара
Вајлда 05

ВАЖНО ЈЕ ЗВАТИ 
СЕ ЕРНЕСТ

понедељак 20.30

драма
Тенесија
Вилијамса 08

СТАКЛЕНА 
МЕНАЖЕРИЈА

четвртак20.30

драма
Љубомира
Симовића 06

ХАСАНАГИНИЦА

уторак

20.30 20.30

драма
Ерика Е. 
Шмита 16

МАЛИ БРАЧНИ 
ЗЛОЧИНИ

петак20.30

комедија
Милоша
Николића 15

КОВАЧИ / 150-та 
представа

четвртак 20.30

драма
Роналда
Харвуда 17

ДРЖАВНИ 
СЛУЖБЕНИЦИ

субота20.30

комедија
Владимира и Олега 
Пресњакова 14

ИГРАЈУЋИ ЖРТВУ

среда

драма 
Тонија 
Кушнера

20.30 20.30

драма
Ерика Е. 
Шмита 13

ЗАГОНЕТНЕ 
ВАРИЈАЦИЈЕ

уторак20.30

комедија
Жана 
Ануја 10

ЖЕНСКИ 
ОРКЕСТАР

субота20.30

драма
Албера
Камија 09

НЕСПОРАЗУМ

петак

20.3020.30

комедија
Ива
Брешана 25

ПРЕДСТАВА 
ХАМЛЕТА У СЕЛУ 
МРДУША ДОЊА

недеља20.3020.30

драма
Сергеја
Коковкина 18

МИСИС ТОЛСТОЈ

недеља 20.30

драма
Тенесија
Вилијамса 19

СТАКЛЕНА 
МЕНАЖЕРИЈА

понедељак 20.30

драма
Албера
Камија 21

НЕСПОРАЗУМ

среда 20.30

комедија
Оскара
Вајлда 22

ВАЖНО ЈЕ ЗВАТИ 
СЕ ЕРНЕСТ

четвртак 20.30

драма
Хенрика
Ибзена 24

ХЕДА ГАБЛЕР

субота20.30

комедија
Жана 
Ануја 20

ЖЕНСКИ 
ОРКЕСТАР

уторак 20.30

драма
Ерика Е. 
Шмита 23

МАЛИ БРАЧНИ 
ЗЛОЧИНИ

петак

        20.30

Т. М. Ригонат, по 
роману Ф. М.
Достојевског 28

ЗЛИ ДУСИ

среда20.30

комедија
Оскара
Вајлда 26

ВАЖНО ЈЕ ЗВАТИ 
СЕ ЕРНЕСТ

понедељак 20.30

Т. М. Ригонат, по 
роману Ф. М.
Достојевског 29

ЗЛИ ДУСИ

четвртак 20.30

комедија
Карла
Голдонија 01

РИБАРСКЕ 
СВАЂЕ

субота 20.30

драма
Ерика Е. 
Шмита 02

ЗАГОНЕТНЕ 
ВАРИЈАЦИЈЕ

недеља


