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ПРЕ МИ ЈЕ РА „ИЗ БИ РА ЧИ ЦЕ“ У ДРА МИ, УСПЕ ШНА ПРЕ МИ ЈЕ РА „АИДЕ“ У ОПЕ РИ, СЛЕ ДЕ ЋЕ ИЗ ВО ЂЕ ЊЕ 18. МА ЈА У ВИ МИ НА ЦИ ЈУ МУ

ВеликинасловинаВеликојсцени

После дуже паузе, на 
ре пер то ар Драме 
се враћа ко ме ди ја 
Ко сте Триф ко ви
ћа „Из би ра чи ца“. 

Представа је рађена у копродукцији 
са Позориштем  „Бора Станковић“ 
из Врања, редитељ је Ни ко ла За ви
шић, а у глав ној уло зи Ана ста сиа 
Ман дић. Оста ле уло ге ту ма че Дра
ган Ни ко лић (Со ко ло вић), Алек сан

дра Ни ко лић (Је ца), Се на Ђо ро вић 
(Са ве та), Зо ран Ћо сић (Ти мић), 
Ива на Шће па но вић (Ка та), Та ма ра 
Сто шић (Ми ли ца), Иван Бо сиљ чић 
(Бран ко), Дар ко То мо вић (Штан
ци ка), Ми ло рад Ман дић (То ши ца) 
и Не ма ња Кон стан ти но вић (Јо
ван). Дра ма тург пред ста ве је Мо
ли на Удо вич ки Фо тез, сце но граф 
Ми раш Вук са но вић, ко сти мо граф 
Су на Ка жић, ауто ри му зике су Со
ња Лон чар и Ан дри ја Па вло вић, 

сцен ски го вор по ста вља Љи ља на 
Мр кић По по вић, а сцен ски по крет 
Да мир То до ро вић. Пре ми је ра ће 
бити 14. маја на Ве ли кој сце ни.

За ви шић на ја вљу је да је ре ди
тељ ска кон цеп ци ја усме ре на ка то
ме да су сви ли ко ви „одав но умр ли, 
да кле још к а 

да је ко мад на пи сан, и да се, у ме
ђу вре ме ну, од та да, за пра во, ни шта 
ни је про ме ни ло“ и до да је: „На пра
ви ће мо јед ну ве се лу зом би еки пу 
ко ја 150 го ди на би ра, че ка и ни шта 
не чи ни ка ко би се си ту а ци ја про
ме ни ла. Ми слим да је то не чи ње ње 
упра во оно што нас да нас и ов де, 
чи ни ми се, све бо ли“. 

      (Наставак на страни 2)



На Ве ли кој сце ни 
На род ног по зо ри
шта, 29. мар та је 
одр жан за вр шни 
Га ла кон церт ла у

ре а та 43. по ре ду Ме ђу на род ног 
так ми че ња Му зич ке омла ди не 
у ка те го ри ји со ло пе ва ње. Чла
но ви жи ри ја Оли ве ра Ми ља ко
вић (Аустри ја), Ва ле ри Ше ва ли је 
(Фран цу ска), Канг Ли анг Пенг 
(Ки на), Пи тер Ро бин сон (Ен гле
ска), Игор Дур лов ски (Ма кед ни
ја), Рад ми ла Ба ко че вић и Ка та ри
на Јо ва но вић (Ср би ја), од лу чи ли 
су да ово го ди шњи до бит ни ци пр
вих на гра да бу ду со пран Ев ге ни ја 
Је ре мић и ба ри тон Сте фан Ха џић. 
Кон церт на на шој сце ни пред ста
вља већ тра ди ци о нал ну са рад њу 
На род ног по зо ри шта и овог зна
чај ног так ми че ња. Ко ли ко је та чи
ње ни ца ва жна по твр ђу је и про фе
сор еме ри тус, при ма до на Рад ми ла 
Ба ко че вић: „За Опе ру је зна чај на 
сва ка са рад ња ко ја је ве за на за во
кал ну умет ност а са мо так ми че ње 
до би ја на ни воу због то га што је 
пот пу но дру га чи ји од нос пе ва ча 
са кла ви ром не го са ор ке стром. 
Мно го се ви ше ви ди спо соб ност и 
во кал нотех нич ка спрем ност ка да 
се на сту па у ве ли ком про сто ру и 
уз прат њу ор ке стра“. 

Ка да је реч о ве о ма зах тев
ном, за да том про гра му ко ји се 
кре ће од со ло пе са ма до опер

ских ари ја, Рад ми ла Ба ко че вић, 
ко ја је то ком сво је из у зет не ка ри
је ре би ла члан број них ме ђу на
род них жи ри ја, ка же да на свим 
свет ским так ми че њи ма ово га ти
па (у Же не ви, Ли је жу, Ту лу зу или 
Мин хе ну) ва жи упра во та ква кон
цеп ци ја про гра ма. Она сма тра да 
ка да се мла ди пе ва чи при ја вљу ју 
на ме ђу на род на так ми че ња, то 
зна чи да има ју и спо соб ност да 
из не су зах те ван про грам, али да 
увек по сто ји мо гућ ност и да кан
ди дат са сво јим про фе со ром, у 
окви ру за да тог про гра ма, ода бе
ре де ла пре ма сво јим го ди на ма и 
спо соб но сти ма. 

О  рад у чла но ва 
жи ри ја ово го ди шњег 
так ми че ња Рад ми ла 
Ба ко че вић ка же: „Са
рад ња је ово га пу та 
би ла из у зет на и за и
ста смо би ли јед но
гла сни у про це ни кан
ди да та. Члан жи ри ја 
из Ен гле ске, Пи тер 
Ро бин сон ко ји је из
ме ђу оста лог ди рек
тор Опе ре за мла де у 
Лон до ну, раз го ва рао 
је о мо гу ћој са рад њи 
са кан ди да ти ма ко ји 
по ње го вом ми шље
њу има ју опер ску пер
спек ти ву, иако је те
шко про це њи ва ти на 

осно ву јед ног так ми че ња. Ка да 
мла дим пе ва чи ма са ве ту јем да 
се при ја ве на не ко так ми че ње, 
об ја шња вам им да не би тре ба ло 
да уче ству ју ис кљу чи во са ци
љем да до би ју на гра ду, не го да 
би ви де ли где су. Ме ђу на род но 
так ми че ње Му зич ке омла ди не, 
које је било на изузетно високом 
организационом нивоу, зна чај но 
је и због то га што је за кан ди да те 
из на ше зе мље, због ма те ри јал
них мо гућ но сти, оно на жа лост 
мо жда и је ди на мо гућ ност да се 
пред ста ве на не ком ин тер на ци о
нал ном так ми че њу“. 

Ва ња Ко са нић
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ГА ЛА КОН ЦЕРТ МЕ ЂУ НА РОД НОГ ТАК МИ ЧЕ ЊА

НАСТАВАК  СА НАСЛОВНЕ СТРАНЕЗЛАТ НИ БЕ О ЧУГ КИР ЈА ЊИ

На гра де „Злат
ни бе о чуг“, 

за трај ни до при
нос кул ту ри Бе о
гра да, уру че не су 
11. апри ла на Ве
ли кој сце ни, а ме
ђу ово го ди шњим 
до бит ни ци ма је и 
ан самбл пред ста ве 

„Кир Ја ња“. У име еки пе, На гра ду „Злат ни бе о чуг“ је при
мио глу мац Пре драг Еј дус ко ји у овој култ ној пред ста ви 
ту ма чи на слов ну уло гу. Иста на гра да је уру че на и не ка да
шњим чла но ви ма На ци о нал ног те а тра – опер ском со ли сти 
Оли ве ру Ње гу и при ма ба ле ри ни Ми ли ци Би је лић. Ме ђу 
ово го ди шњим до бит ни ци ма су и не ка да шња пр ва ки ња 
Опе ре На род ног по зо ри шта у Бе о гра ду Мил ка Сто ја но вић 
и глу мац Алек сан дар Бер чек, једно време управ ник На
ци о нал ног те а тра, ко ји су по ста ли ла у ре а ти Из ван ред ног 
„Злат ног бе о чу га“ за жи вот но де ло. 

М. Б.

ГОСТИ ИЗ МАКЕДОНИЈЕ

Глу мач ки ан
самбл Ма ке

дон ског на род ног 
те а тра из Ско пља 
го сто ва ће 8. ма ја 
на Ве ли кој сце
ни са пред ста вом 
„Мо ли је ров жи
вот“, по тек сту 
Ми ха и ла Бул га

ко ва и у ре жи ји Алек сан дра По пов ског. На слов ну уло гу 
ту ма чи Ни ко ла Ри ста нов ски. Већ 17. ма ја на Сце ни „Ра ша 
Пла о вић“ њи хо ве ко ле ге из На род ног те а тра Штип игра ју 
ко ме ди ју Вик то ра Ла нуа „Отва рач за кон зер ве“, у ре жи ји 
глум ца ва ра ждин ског ХНК Сто ја на Ма та ву ља. Ова пред
ста ва го сту је у окви ру Да на ма ке дон ске кул ту ре у Бе о гра ду, 
а по во дом обе ле жа ва ња Све сло вен ских про све ти те ља Ћи
ри ла и Ме то ди ја. 

Р. П. Н.

ЈУБИЛЕЈИ 

Да је Ерих  
Е м а  н у  е л 

Шмит је дан од 
нај по пу лар ни јих 
драм ских пи саца 
у нас, нај бо ље го
во ри по да так да 
нас од мах по сле 
пра зни ка, на Сце
ни „Ра ша Пла о

вић“ оче ку ју два ју би ле ја пред ста ва ра ђе них по ње го вим 
дуо дра ма ма. Нај пре ће 8. ма ја би ти оди гра на 50. пред ста ва 
„Ма лих брач них зло чи на“ у ре жи ји Фи ли па Грин вал да и из
во ђе њу Не ле Ми ха и ло вић и Бо ри са Пин го ви ћа. Већ сле де
ће ве че ри Мар ко Ни ко лић и Бо рис Пин го вић, са ре ди те љем 
Бо жи да ром Ђу ро ви ћем, сце но гра фом Бо ри сом Мак си мо ви
ћем, ко сти мо гра фом Љи ља ном Дра го вић и оста лим ауто ри
ма и са рад ни ци ма про сла вљају за и ста не сва ки да шњи до га
ђај – пет на е сти ро ђен дан представе „Загонетне варијације“! 
Че сти та мо!

Ј. С.

ГО СТО ВА ЊЕ У ПУ ЛИ

У окви ру ма ни фе ста ци је „Да ни срп ске кул ту ре у Ис
три“, 20. апри ла на сце ни Истар ског на род ног ка за

ли шта – Град ско ка за ли ште Пу ла, из ве де на је пред ста ва 
„Ма ли брач ни зло чи ни“. Број на пу бли ка је на гра ди ла Не лу 
Ми ха и ло вић и Бо ри са Пин го ви ћа ду го трај ним и сна жним 
апла у зом.

М. Б.

Јед на од нај по зна ти јих свет
ских опе ра, „Аида“ Ђу зе пеа Вер
ди ја, под му зич ком упра вом не
мач ког ди ри ген та Пи те ра Ле о нар
да и у ре жи ји го ста из Бу гар ске 
Ог ња на Дра га но ва, пре ми јер но 
је из ве де на 10. апри ла на Ве ли
кој сце ни. У овој при чи о љу ба ви, 
стра сти и из да
ји чи ја је рад
ња сме ште на у 
древ не еги пат ске 
гра до ве Мем фис 
и Те бу, у до ба 
вла да ви не фа
ра о на, на слов ну 
со пран ску ро лу 
је на пре ми је
ри ту ма чи ла Ја
сми на Трум бе
таш Пе тро вић, а 
улогу Ра да ме са 
Јан ко Си на ди
но вић. Аиди ну 
су пар ни цу Ам не рис је тумачила 
Је ле на Вла хо вић, која је те вечери 
обе ле жи ла 25 го ди на умет нич ког 
ра да. Тим поводом, в. д. управ ни ка 
Де јан Са вић јој је уру чио Сре бр
њак На род ног по зо ри шта. Млади 
Сте фан Па вло вић је де би то вао 
као Краљ Егип та, Иван То ма шев 

је ту ма чио лик еги пат ског пр во
све ште ни ка Рам фи са, Ми о драг 
Д. Јо ва но вић ети оп ског кра ља и 
Аиди ног оца Амо на сра, Гла сник 
је био Не над Чи ча, а Све ште ни ца 
– Иван ка Ра ко вић Кр сто но шић. У 
пред ста ви уче ству ју и Ор ке стар, 
Хор и Ба лет На род ног по зо ри шта, 

ста ти сти и уче ни ци Ба лет ске шко
ле „Лу јо Да ви чо“. Сце но гра фи ју 
су кре и ра ли Де јан Ми ла ди но вић 
и Ми раш Вук са но вић, ко сти ме 
Ми лан ка Бер бе ро вић уз са рад њу 
Ка та ри не Гр чић, ко ре о гра фи ју је 
по ста вио Кон стан тин Ко стју ков, 
из бор ви део ма те ри ја ла начинио 

Де јан Ми ла ди но вић, а за ви део 
про дук ци ју је био за ду жен Пе тар 
Ан то но вић.

Че ти ри да на ка сни је, на пр вој 
ре при зи, за до вољ ство је, као и  на 
премијери, би ло при сут но на обе 
стра не – и код из во ђа ча и код пу
бли ке. У по де ли су би ли Ана Руп

чић Пе тро вић 
(Аида), На та ша 
Јо вић Три вић 
(Ам не рис), Хон 
Ли (Ра да мес), 
А л е к  с а н  д а р 
С т а  м а  т о  в и ћ 
( А м о  н а  с р о ) , 
Не над Ја ко вље
вић (Рам фис), 
Ми ха и ло Шљи
вић (Краљ), 
Би ља на Сол до 
(Све ште ни ца) и 
Да ни ло Сто шић 
(Гла сник).

На ред но из во ђе ње „Аиде“ ће 
би ти 18. ма ја у Ви ми на ци ју му, у 
окви ру обе ле жа ва ња 1700 го ди на 
Ми лан ског едик та. Дириговаће 
Иван Кожухаров, а гостују и тенор 
Франческо Аниле и баритон Елиа 
Фабиан.

М. Без бра ди ца

Добраприликазамладепеваче
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ИН ТЕР ВЈУ | АНА СТА СИА МАН ДИЋ

Заглављенисмоувремену

У ма тич
ном На
род ном 
п о  з о 
ри шту, 

Ана ста сиа Ман дић 
тре нут но игра у пет 
пред ста ва. Уло га ма 
Мај ке („Игра ју ћи жр
тву“), Вје ре („Ве ли ка 
дра ма“), Го спо ђе Елвс
тед („Хе да Га блер“), 
Гвен до лин Фер факс 
(„Ва жно је зва ти се 
Ер нест“) и Ра ди це 
(„Огво жђе на“), уско
ро ће при дру жи ти још 
јед ну. Реч је о Мал чи
ки, глав ној ју на ки њи 
ко ме ди је Ко сте Триф
ко ви ћа „Из би ра чи ца“ 
ко ја ће, у ре жи ји Ни
ко ле За ви ши ћа, пре
ми јер но би ти из ве де
на 14. ма ја на Ве ли кој 
сце ни. 

Ово је За ви ши ће
ва тре ћа ре жи ја у На
род ном по зо ри шту и 
Ва ша тре ћа са рад ња 
са њим?

Нас дво је се од лич
но раз у ме мо и слич но 
раз ми шља мо, та ко да 
је та са рад ња са мо ло
гич на по сле ди ца све га 
то га. Јед но став но, ја ње гов на чин 
раз ми шља ња ве о ма до бро схва там 
и умем да га ис пра тим. Ина че, Ни
ко ла и ја се при ват но не по зна је мо 
ду го. Он је ме не пр ви пут гле дао 
пре не ко ли ко го ди на, по сле мог 
по врат ка са труд нич ког бо ло ва ња, 
у ко ма ду Ма је Пе ле вић „Мо жда 
смо ми Ми ки Ма ус“. По сле пред
ста ве ми је при шао и ре као да би 
ја ко во лео да ра ди са мном. По ми
сли ла сам: „Бо же, ево га још је дан 
од оних што са мо обе ћа ва ју, а обе
ћа ња ни кад не ис пу не“.

Ни ко ла је, ипак, био чо век од 
ре чи...

Је сте и хва ла му. Ве о ма бр зо 
је усле ди ла на ша пр ва са рад ња, у 
пред ста ви „Игра ју ћи жр тву“. То је, 
уисти ну, би ло раз у ме ва ње на пр ви 
по глед. Нас дво је ра ди мо без не
ких ве ли ких екс пли ка ци ја, не ких 
ве ли ких му дро сти... По том је до
шла пред ста ва „Ва жно је зва ти се 
Ер нест“. Чи ни ми се да ће мо баш 
због те су штин ске по ве за но сти око 
по сла и за на та си гур но ура ди ти 
још мно го за јед нич ких пред ста ва.

Ово га пу та Вам је по ве рио 
глав ну уло гу.

Ка да сам са зна ла за то, би ла 
сам, мо жда, ма ло и из не на ђе на. 
Пи та ла сам се от куд сад „Из би ра
чи ца“, јер сам се још увек ве о ма 
до бро се ћа ла оне пред ста ве у ко
јој је игра ла и мо ја ма ма (Ог њан ка 

Ог ња но вић, оп.а). Ме ђу тим, схва
ти ла сам да је, у ме ђу вре ме ну, већ 
про шло пу них 20 го ди на. Про чи
та ла сам по но во ко мад и схва ти
ла да је мој ути сак о ње му, са да, у 
овом жи вот ном раз до бљу, пот пу но 
дру га чи ји. Дру га чи ји је, на рав но, и 
ре ди тељ ски кон цепт.

Да ли ова уло га пот пу но од
го ва ра ва шем глу мач ком сен зи
би ли те ту?

Ми слим да она, пре све га, од
го ва ра мо јој тре нут ној зре ло сти. 
Не ка ко, мој сен зи би ли тет је при
лич но при ла го дљив. Не знам да ли 
бих уме ла да раз ми шљам о Мал

чи ки та ко као што сад раз ми шљам 
ка да бих ра ди ла са не ким дру гим 
ре ди те љем. За ви ши ћа ов де при
вла чи то што је стал но не ка ин три
га у пи та њу, што љу ди во де ра чу на 
о нај по вр шни јим мо гу ћим ства ри
ма, што јед ни дру ге при слу шку ју, 
јед ни дру ги ма сме шта ју...

Ак ту ел но и да нас, не спор но, 
упр кос то ли кој вре мен ској 

дис тан ци?
Ап со лут но. Јер та на

ша ма ло гра ђан шти на, у 
ко јој во ли мо да гле да
мо ту ђа по сла, не што 
је у че му смо и те 
ка ко успе шни, чак и 
не над ма шни. Ра де
ћи овај ко мад схва
ти ла сам да се ско ро 
ни шта ни је про ме
ни ло и то ми го во ри 
да смо, на жа лост, 
оста ли за гла вље
ни у вре ме ну. У 
сва ком слу ча ју, 
то је не што чи
ме ће мо се у овој 
пред ста ви си гур
но ба ви ти. Али, 
на рав но, не ће мо 
од у ста ти ни од ко
мич них еле ме на та 
ко је нам Триф ко
вић ну ди. 

Осим пра вог 
из бо ра, ко ји зна чи има ти став 
и ре ал но оце ни ти сво је мо гућ
но сти, Триф ко вић нам по ка зу је 
ко ли ко је бит но не про пу сти ти 
пра ви тре ну так. Да ли сте, то
ком до са да шње ка ри је ре, про
пу сти ли не ки тре ну так за ко ји 
се ка сни је ис по ста ви ло да је био 
баш онај пра ви?

Не, ми слим да ни сам. Ин
стинкт ме ни кад ни је пре ва рио, 
ни ка да се ни сам ка ја ла због оно га 
што сам од би ла да ра дим. Мо ја је
ди на гре шка је, ако не што уоп ште 
мо же та ко да се на зо ве, што сам 
ро ђе на у глу мач кој, по зо ри шној 
по ро ди ци и што сам ми сли ла да 
ми не ке ства ри јед но став но при па
да ју. Не из обес ти, не го за то што је 
то мо је окру же ње. Ни сам се бо ри
ла да ра дим ви ше, јер не при па дам 
оним љу ди ма ко ји су спрем ни да 
увек и у сва ком тре нут ку пре у зму 
ини ци ја ти ву. 

Иако глум ци не во ле да их 
не ко свр ста ва у од ре ђе ни жа нр, 
чи ни се да Ва ма, не ка ко, нај ви
ше „ле жи“ ко ме ди ја?

То ми не сме та, ни ти се оп те
ре ћу јем та квим ства ри ма. Ви дим 
по ре ак ци ја ма ко ле га и не ких дру
гих љу ди да је то не што што ја, у 
ства ри, осе ћам и што ве ро ват но 
умем да ра дим. Та ко да... ко ме ди ја 
је сте мој фах.

Ми ко јан Без бра ди ца

ПЛА КАRТ У НО ЋИ МУ ЗЕ ЈА 

У окви ру де се те ју би
лар не Но ћи му зе ја, 

у Му зе ју на род ног по зо
ри шта би ће отво ре на из
ло жба по зо ри шног пла
ка та Јо ва на Тар бу ка, под 
на зи вом ПЛА КАRТ, у 
окви ру ко је ће би ти из
ло же ни ауто ро ви пла ка
ти кре и ра ни за На род
но по зо ри ште у Бе о гра
ду, као и за дру га по зо ри
шта у Ср би ји и ре ги о ну. 
Тар бу к је за рад у до ме
ну ви зу ел них ко му ни ка
ци ја, ди зај на и по зо ри шног пла ка та добио ве ћи број при
зна ња, од ко јих се из два ја На гра да за нај бо љи ка за ли шни 
пла кат на другом ме ђу на род ном Би је на лу ка за ли шног пла
ка та у Ва ра жди ну 2011. Ње го ви ра до ви се на ла зе у Му зе ју 
пла ка та у Вар ша ви и Дан ском му зе ју пла ка та. На ово го ди
шњем De sign We eku је био пред ста вљен у окви ру про јек та 
100% Fu tu re Ser bia, као и у окви ру Мик сер фе сти ва ла на из
ло жби High5. Из ло жба се отва ра у 18. ма ја у 17.30 ча со ва и 
би ће по ста вље на до кра ја се зо не. За ни мљи во је да ће то ком 
Но ћи му зе ја и пу бли ка мо ћи умет нич ки да се из ра зи и да на 
ин тер ак тив ном пла ка ту оста ви свој траг. 

Р. П. Н.

OPE RA IN VI VO

Ре дак ци ја Школ ског про гра ма РТСа, у са рад њи са На
род ним по зо ри штем у Бе о гра ду, при пре ма до ку мен тар

ну се ри ју „Ope ra in vi vo“ са ци љем да пр вен стве но мла ђој 
пу бли ци при бли жи тај вид умет но сти. Уред ни ца и во ди
тељ ка се ри је Не ве на Мла де но вић Бла го је вић је на кон фе
рен ци ји за но ви на ре, одр жа ној 8. апри ла у Му зе ју На род ног 
по зо ри шта, ка за ла да иде ју за ову се ри ју има већ не ко ли ко 
го ди на, али ка да је На ци о нал ни те а тар по чео при пре ме за 
пре ми је ру Вер ди је ве „Аиде“ ство ри ла се при ли ка и за ње ну 
ре а ли за ци ју, па ће од 10 пла ни ра них епи зо да, три би ти по
све ће не овој опе ри. Сни ма ње је по че ло 1. апри ла, ре ди тељ 
се ри ја ла је Сун чи ца Јер го вић, а еми то ва ње је пла ни ра но од 
је се ни.                                                                           Р. П. Н.

„Избирачицу“ памтим
каокомадкојијеимаоса
свимкласичнупоставку.
Николина концепција је
другачија, заснива се на
томе да Малчика више
нијемладаиразмажена
девојкакојасамоизбира,
већјеречонекомекоби
требалодабудедовољно
зрео и одговоран за по
ступкекојеповлачи.Ме
ђутим, то није случај.
Тонам,дакле, говорида
њој,уњенојкожи,иније
башудобно.
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Пр ва ки ња Опе ре, 
со пран Са ња Кер
кез, пред ста ви ла се 
пу бли ци 25. апри
ла на Ве ли кој сце

ни На род ног по зо ри шта на по се
бан на чин – со ли стич ким кон цер
том на чи јем су се про гра му, под 
диригентском палицом маестра 
Ђорђа Павловића и уз пратњу 
Оркестра Опере, на шле ари је из 
дела Гу ноа, Пу чи ни ја, Рах ма њи
но ва, Вер ди ја, Бе ли ни ја, Би зеа... 
ко је до са да ни је из во ди ла у окви
ру опер ског ре пер то а ра. Би ла је 
то ујед но при ли ка да са Са њом 
Кер кез раз го ва ра мо о ње ној ве о ма 
успе шној ка ри је ри, пе да го шком 
ра ду, во кал ној умет но сти...   

Со ли стич ки кон церт је мо
ме нат да се при се ти мо Ва ших 
умет нич ких кре а ци ја на сце ни 
На ци о нал ног те а тра. Ко ју уло гу 
сма тра те по себ но ва жном у ка
ри је ри?

Нај зна чај ни ја и ме ни нај дра жа 
уло га ко ја је пре о кре ну ла мoj на
чин раз ми шља ња ка да је опер ска 
умет ност у пи та њу и „по ди гла“ 
ме не ко ли ко сте пе ни ка из над ре
пер то а ра ко ји сам до та да пе ва ла 
је уло га Ви о ле те Ва ле ри у „Тра ви
ја ти“, у ко јој сам де би то ва ла 2000. 
године. То је уло га у ко јој ужи ва мо 
и пу бли ка и ја, то осе ћам по апла
у зи ма. Али нај ек стра ва гант ни ја 
уло га ко ју сам ту ма чи ла до са да је 

по след ња по став ка „Лу чи је од Ла
мер му ра“ у На род ном по зо ри шту. 
Пу бли ци је пред ста ва ин те ре сант
на јер је не сва ки да шња, и ре жиј
ски и сце но граф ски.

Лу чи ју сте ту ма чи ли у три 
по став ке, а Ваш ис тра жи вач ки 
рад на ли ку под ра зу ме вао је чак 
и кон сул та ци је са ле ка ри ма око 
„сце не лу ди ла“. Ко ли ко је та
кво по све ћи ва ње уло зи ва жно за 
опер ског пе ва ча?      

Ва жно је за сва ко га ко је на 
сце ни да се до бро при пре ми, 
на ро чи то ка да игра уло ге ко је 
су емо тив но „по ме ре не“. Лу
чи ја ни је лу да, она је емо тив
но скр ха на свим оним што 
јој се до го ди ло. Ни је мо гла 
све то да под не се и јед но
став но је због ту ге до жи ве ла 
по мра че ње све сти. У тој чу
ве ној сце ни ва жно је оста ти 
у окви ри ма ње не лич но сти. 
Лу чи ја је би ла лор дов ско 
де те, ко је по се ду је од ре ђе но др
жа ње ко је и ка да по лу ди оста је не
про ме ње но. Мо ра по сто ја ти ме ра 
у том лу ди лу. 

Мо же те ли да на пра ви те па
ра ле лу из ме ђу те три про дук ци
је „Лу чи је“.

У пр вој по став ци сам за пра во 
де би то ва ла у тој уло зи и пр ви пут 
до жи ве ла „бис“ на кра ју сце не лу
ди ла. Би ло је вр ло на пор но, јер Лу
чи ја је тех нич ки из у зет но зах тев на 

уло га и 
не ма па у
зе – Лу чи
ја пе ва стал
но. Фра зе су 
вир ту о
з н е , 
р е 

ги стар ви сок. Мо жда те пр ве про
дук ци је и не же лим да се се ћам 
јер, по ме ни, из да на шње пер спек
ти ве, та да ни сам би ла до вољ но 
спрем на за ову уло гу. Сле де ћа по
став ка је би ла у Ско пљу 2008, у ре
жи ји Пла ме на Кар та ло ва. Са њим 

СА ВИЋ ГО СТО ВАО У СО ФИ ЈИ

Ма е стро Де јан Са вић је го сто вао у 
Со фиј ској опе ри и ба ле ту, где је 

ди ри го вао Ма ска њи је ву „Ка ва ле ри ју ру
сти ка ну“ и Пу чи ни је вог „Ђа ни ја Ски
ки ја“.  Пред ста ва ма су при су ство ва ли и 
пред став ни ци Ам ба са де Ре пу бли ке Ср
би је у Со фи ји, са ко ји ма је Са вић раз го
ва рао о мо гућ но сти ма бо љег пла си ра ња 
кул тур них са др жа ја из Ср би је у су сед ној 
Бу гар ској, а о са рад њи се раз го ва ра ло и 
са Пла ме ном Кар та ло вим, ди рек то ром 
Со фиј ске опе ре и ба ле та, ко јом при ли ком 
је за кљу че но да су се сте кли усло ви да се 

ми ни стар стви ма кул ту ре обе ју др жа ва пред ло жи раз ме на 
ре пре зен та тив них опер ских и ба лет ских пред ста ва.

Р. П. Н.

ВЕ ЧЕ ОПЕР СКИХ АРИ ЈА

Кон церт со ли ста 
Опе ре На род ног 

по зо ри шта под на зи вом 
„Ве че опер ских ари ја“, 
одр жан је 18. апри ла на 
Ве ли кој сце ни. То ком 
дво ча сов ног на сту па, 
под ди ри гент ском па
ли цом го ста из Ита ли је 
Па сква ла Мен ки зеа и 

ма е стра Де ја на Са ви ћа, у ре жи ји Ива не Дра гу ти но вић Ма
ри чић, из ве де не су ари је и ду е ти из чувених опе ра. Пред 
број ном пу бли ком су на сту пи ли Љу бо драг Бе го вић, Ана 
Руп чић Пе тро вић, Слав ко Се ку лић, Ду шан Пла зи нић, На та
ша Јо вић Три вић, Ми о драг Д. Јо ва но вић, Ја сми на Трум бе
таш Пе тро вић, Хон Ли, Не над Ја ко вље вић, Ја дран ка Јо ва
но вић, Алек сан дар Ста ма то вић, Алек сан дра Ан ге лов, Дра
го љуб Ба јић, Су за на Шу ва ко вић Са вић, Јан ко Си на ди но вић 
и Вла ди мир Ан дрић. Кон церт је био по све ћен пред сто је ћем 
на сту пу слав ног ита ли јан ског те но ра Ан дрее Бо че ли ја у Бе
о гра ду, 10. ма ја, у Ком банк аре ни.

М. Б.

КОН ЦЕРТ У РУ СКОМ ДО МУ

Ко н  ц е р т 
под на зи

вом „Ру си ји с 
љу ба вљу“, на 
ко јем су уче
ство ва ли на
ша пр ва ки ња 
Опе ре Су за на 
Ш у  в а  к о  в и ћ 
Са вић и мла ди 

пе ва чи Опер ског сту ди ја „Бо ри слав По по вић“, одр жан је 11. 
апри ла у Ве ли кој са ли Ру ског до ма у Бе о гра ду, а по во дом 80 
го ди на по сто ја ња тог ру ског цен тра за на у ку и кул ту ру у Ре
пу бли ци Ср би ји. У про граму су учествовали и спе ци јал ни 
го сти – чла но ви пле сног ан сам бла „Ро син ка“.

М. Б.

ТЕРП СИ ХО РА ВЕ СЕ ЛИ НО ВИ ЋУ 

Со ли ста на шег Ба ле та, Јо ван 
Ве се ли но вић, ово го ди шњи 

је до бит ник На гра де „Терп си хо
ра“ коју додељује Професионално 
удружење балета Србије. Од лу ку 
о ла у ре а ту до нео је пе то чла ни 
жи ри у ко јем су би ли при ма ба
ле ри на Ана Па вло вић, ба лет ски 
кри ти чар и те а тро лог Ми ли ца 
Зај цев, глу ми ца Та ња Бо шко вић, 

сце но граф и ко сти мо граф Ми о драг Та бач ки и ди ри гент Ђор
ђе Па вло вић. На гра да је уру че на 29. апри ла у Му зе ју На род
ног по зо ри шта у Бе о гра ду.

 М. Б. 

Ин тер на ци о
нал ни ин
сти тут за 
по зо ри ште 
при UNE

SCOу је 1982. уста но вио 
Ме ђу на род ни дан игре 
ко ји се обе ле жа ва сва ке 
го ди не 29. апри ла. За ту 
прилику, нека по зна та лич
ност из све та игре ша ље по
ру ку ко ја оби лази пла не ту. Ове 
године, аутор поруке је тај ван
ски ко ре о граф Лин Хваимин (Lin 
Hwaimin), осни вач и умет нич ки 
ди рек тор Ба ле та „Ка пи ја обла ка“ 
са Тај ва на. 

Ба лет На род ног по зо ри шта ће 
се ове го ди не свечаности при дру
жити ба летом „Дон Ки хот“ Лу дви
га Мин ку са, у ко ре о гра фи ји чу ве
ног Вла ди ми ра Ва си ље ва ко ји ће 
том при ли ком би ти и спе ци јал ни 
гост нашег театра. Ор ке стром Опе
ре ће ди ри го ва ти Ве сна Шо уц, а у 
глав ним уло га ма на сту па ју Бо ја
на Же га рац и Јо ван Ве се ли но вић. 

П о д 
с е  т и  м о 
са мо на део им
пре сив не умет нич ке би о гра фи је 
Вла ди ми ра Ва си ље ва: оства рио 
је пре ко 40 пр вих уло га на сце ни 
Бољ шој те а тра и дру гих по зо ри
шних сце на ши ром све та, на сту
па ју ћи са нај ве ћим свет ским ба
ле ри на ма. Ко ре о граф ску ка ри је ру 
је за по чео у Бољ шој те а тру 1971, 
од ка да је по ста вио број не ба ле те 

у нај зна чај
н и  ј и м 
свет ским 
т е  а  т р и 
ма, а сво
ју вер зи
ју „Дон  
Ки  хо  т а“ 
је по ста

вио у ве
ли ким ба

лет ским цен
три ма по пут 

Мо скве, Њу јор ка 
и То ки ја. Но си лац је 

нај ви ших на ци о нал них и 
ме ђу на род них при зна ња. 
Свет ски дан игре би ће и по вод 

да се до де ли На гра да „Ра до мир 
Ву чић“, намењена мла дим и та
лен то ва ним ба лет ским игра чи ма 
до 28. го ди не жи во та. Ово го ди
шњи ла у ре ат је Бојана Жегарац, 
ко ја ће има ти по себ ну част да јој 
На гра ду уру чи лич но Вла ди мир 
Ва си љев.

Бранкица Кнежевић

МЕЂУНАРОДНИ ДАН ИГРЕ

Празник игреузнакуВасиљева
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Конкуренцијадаје уметничкуснагу
ЉИ ЉА НА ДРА ГО ВИЋ – ПО ЛА ВЕ КА У ТЕ А ТРУ

Позориште,позориште

У Му зе ју На род ног 
по зо ри шта је 1. 
апри ла отворена 
изложба „Љи ља на 
Дра го вић – по ла 

ве ка у те а тру“. Из ло жбу је отво рио 
сце но граф Ми о драг 

Та бач
ки, а 

овом по став ком је обе ле жен ју би
леј, 50 го ди на умет нич ког ра да ко
сти мо гра фа на шег те а тра Љи ља не 
Дра го вић. Ко сти ми, фо то гра фи је, 
ски це, пред ста вље ни у Му зе ју На
род ног по зо ри шта, део су из ло жбе 
ко ју је 2005. у Му зе ју по зо ри шне 
умет но сти ре а ли зо ва ла му зеј ски 
са вет ник Мир ја на Ода вић, ујед
но и аутор ка из у зет не, сту ди о зне 
мо но гра фи је „Љи ља на Дра го вић 
– ко сти мо граф у те а тру“. У мо но
гра фи ји, из ме ђу оста лог, про на ла
зи мо по да так да је то ком свог ви
ше де це ниј ског ра да у по зо ри шту 
Љи ља на Дра го вић ре а ли зо ва ла 
ко сти ме за пре ко 200 по зо ри шних 
пред ста ва. Ка да смо је у раз го во ру 
по во дом из ло жбе пи та ли ко ли ко 
је би ло те шко ода бра ти екс по на
те, ре кла нам је да ни из ло жба ни 
мо но гра фи ја не би би ле мо гу ће да 
ни је Мир ја не Ода вић ко ја је не ве
ро ват ном ис трај но шћу ус пе ла да 
до ђе до по да та ка, фо то гра фи ја, 
ски ца, ве за них не са мо за рад у 
На род ном по зо ри шту већ и у те а
три ма ши ром бив ше Ју го сла ви је.  

Љи ља на Дра го вић је то ком 
ка ри је ре кре и ра ла ко сти ме за сва 
три ан сам бла – Oперу, Ба лет и 
Дра му, а пр ва пред ста ва ко ју је 
са мо стал но ра ди ла ка да јој је као 
мла дом ко сти мо гра фу, та да аси
стен ту, ре ди тељ Мла ден Са бљић 
ука зао по ве ре ње, био је Вер ди јев 
„На бу ко“ ко ји је те, 1963. го ди не, 
пр ви пут из ве ден на сце ни На род
ног по зо ри шта. Упра во о овој опе
ри смо са њом раз го ва ра ли 2007, 
у ин тер вјуу за „По зо ри шне но ви
не“, по во дом но ве по став ке овог 

де ла у ре жи ји Ог ња на Дра га но ва. 
Би ло је та да ин те ре сант но ући у 
тај ну ства ра ња ко сти ма кроз ма лу 
ана ли зу опе ре ко ју је чак три пу
та, у ду жим вре мен ски раз ма ци ма, 
ра ди ла на на шој сце ни. „На бу ко“ 
из ше зде се тих го ди на је до нео 
Аби га и лу у рат нич ком ко сти му са 
ми ни сук њом, што је би ло ве о ма 
сме ло у то вре ме. Њен „На бу ко“ 
из осам де се тих по се до вао је но ву 

есте ти ку. На гла ша ва ју ћи да је увек 
за очу ва ње кла си ке, та да ипак ни је 
мо гла да за о би ђе ути цај ТВ спо то
ва и фил ма. Има ла је по тре бу да 
ја ким бо ја ма и по јед но ста вље ним 

фор ма ма ис так не про та го ни сте и 
ти ме осве жи пред ста ву. „На бу ко“ 
ХХI ве ка Љи ља не Дра го вић пред
ста вља но во осве же ње: „Мно гим 
де та љи ма, на ки том, кор се ти ма и 
окло пи ма од ла тек са, сја јем та ко 
мо дер ним ових го ди на, тру ди ла 
сам се да се та нит мо де осе ти у са
да шњој по став ци“. Њен став да је 
мо да ве о ма ва жна за ко сти мо гра
фа и ње на чу ве на ми сао ко ју увек 

по на вља ла сту ден ти ма – „Мо да је 
те а тар, те а тар је мо да“, ов де се ја
сно осли ка ва ју.  

Што се ти че са рад ње са глум
ци ма, опер ским пе ва чи ма и ба лет
ским игра чи ма, на ша са го вор ни ца 
сма тра да је ту вештину стекла 
аси сти ра ју ћи на по чет ку ка ри је ре 
вр хун ским умет ни ци ма у овом по
слу и див ним љу ди ма, Ми ли ци Ба
бић, Владимиру Жедринском, Ми
ри Гли шић, Ду ша ну Ри сти ћу, али 
и да је њен по сао да умет ни ци ма
из во ђа чи ма по мог не у њи хо вом 
кре а тив ном про це су: „Увек сам 
ми сли ла да је мој за да так у окви ру 
оно га што од ме не тра жи ре ди тељ, 
што тра жи текст, у окви ру ком по

зи ци је це ле пред ста ве, и да 
у то мо рам да се укло пим. 

Сце но граф је та ко ђе ве о
ма би тан а све оста ло је 
ма ње ва жно у од но су на 
то ка кав ре зул тат ком
плет на пред ста ва тре ба 
да по стиг не“. О са рад
њи са ре ди те љи ма ка же 
да је „су шти на да се кон
цен три ше мо на оно што 
ре ди тељ од нас тра жи. То 

је основ на ствар“. По себ но из два
ја са рад њу са Ви дом Ог ње но вић 
са ко јом је, до са да, ре а ли зо ва ла 
око 30 пред ста ва. „Нас две смо 
ве о ма до бро уком по но ва не. Мо

рам да ка жем да су 
на ши раз го во ри и 
данда нас та кви да 
го то во да не мо рам 
да за вр шим ре че ни
цу. По не кад ми слим 
да она са мном ра ди 
са мо за то да не би 
гу би ла вре ме“, ка
же уз смех Љи ља на 
Дра го вић.

На кра ју раз го
во ра на гла ша ва да 
се и да ље ак тив но 
ба ви ко сти мо гра
фи јом и да од ка да 
је оти шла у пен зи ју 
ни је про шла ни јед
на го ди на а да ни је 
уче ство ва ла у не ком 
по зо ри шном про
јек ту. За успех ко ји 
је по сти гла у овом 
по слу кон ста ту је да 
је од ве ли ког зна
ча ја би ло то што је 

мно го ра ди ла, што је би ла и оста
ла оча ра на по зо ри штем, али до да
је да је „ве ро ват но по треб но има ти 
и сре ћу“. С об зи ром да се осим 
по зо ри шном, то ком ка ри је ре ба
ви ла и филм ском и те ле ви зиј ском 
ко сти мо гра фи јом, ка да је пи та мо 
шта јој је дра же, спрем но ого ва ра: 
„Не мо же да се по ре ди. По зо ри
ште, по зо ри ште, по зо ри ште!“ 

Ва ња Ко са нић

сам до са да радила три раз ли чи те 
пред ста ве. Он је ве о ма зах те ван ка
да је глу ма у пи та њу и че сто укљу
чу је акро ба ти ку. На при мер, те шке  
фра зе у пи ја ну сам у „Лу чи ји“ пе
ва ла – ле же ћи на гла вач ке на сте пе
ни ца ма. Кроз ове три Лу чи је мо гу 
да са гле дам ка ко сам ста са ва ла као 
умет ник. За по став ку из 2010. сам 
би ла нај спрем ни ја и у тех нич ком 
сми слу и као умет ник, као глу мац 
на сце ни.

Спа да те ме ђу пе ва че ко ји по
себ ну па жњу по кла ња ју стал

ном уса вр ша ва њу и има ју 
не пре кид ну уз ла зну ли ни ју. 

Ко ли ко су за пе ва че ва жни 
са мо кон тро ла и при су
ство во кал ног пе да го га 
то ком ка ри је ре? 

Из у зет но су ва жни, кон
тро ла је умет ни ку нео п ход на 

чи та вог жи во та. Ме ни је рад 
са про фе сор ком Оли ве ром Ми
ља ко вић, ка да је реч о во кал ној 
тех ни ци, отво рио пот пу но но
ва вра та и пру жио мо гућ ност 
да уђем у драм ски ре пер то ар а 

да се при том не од рек нем прет
ход ног драм скоко ло ра тур ног ре
пер то а ра. Због то га сам јој ве о ма 
за хвал на. Та ко ћу за ме сец да на 
де би то ва ти у уло зи Аиде у но вој 
про дук ци ји исто и ме не Вер ди је ве 
опе ре у На род ном по зо ри шту. За 
на пре до ва ње је та ко ђе ве о ма ва
жна кон ку рен ци ја ко ја вам, ако је 

на пра ви лан на чин схва ће на, да је 
по себ ну вр сту умет нич ке сна ге 
јер вас мо ти ви ше да стал но ра
ди те на се би, уса вр ша ва те се. У 
су прот ном до ла зи до стаг на ци је 
ко је мо жда у том мо мен ту ни сте 
све сни, али ка сни је по ста је очи
глед на и ка да се су тра по ја ви мла д 
пе вач та чи ње ни ца вам за сме та. А 
за што би? Ви сте упра во ду жни да 
свим сво јим ис ку ством и зна њем 
по др жи те мла дог чо ве ка, јер сме
на ге не ра ци ја је не што нај при род
ни је.

Шта за Вас, у том сми слу, 
пред ста вља пе да го шки рад?

Осам го ди на се ба вим пе да го
ги јом. По ред Оли ве ре Ми ља ко вић 
ко ја је има ла пре суд ну уло гу у мо
јој ка ри је ри, пе да го ги ја је дру ги 
фак тор због ко јег сам у стал ном 
на прет ку. Пе да го шки рад ни
је јед но ста ван јер чо век не мо же 
без од ре ђе ног ни воа зна ња да се 
обра ти мла дим љу ди ма, по го то во 
у да на шње вре ме ка да пре ко ин
тер не та мо же те да чу је те мно го
број на стра на из во ђе ња. Мла ди 
умет ни ци се че сто иден ти фи ку ју 
са ве ли ким зве зда ма и иду за зву
ком ко ји чу ју, а то ни је до вољ но. 
Ја сам кроз пе да го ги ју схва ти ла 
мно го тога о про бле ма ти ци во кал
не тех ни ке и ве о ма сам за хвал на 
сво јим ђа ци ма јер сам и кроз рад 
са њи ма на пре до ва ла као пе вач. 

Ва ња Ко са нић

Празник игреузнакуВасиљева
У Великом предговору „Књизи песама“, антологији кинеске
поезије која датира из периода X до VII века пре нове ере,
реченоје:

„Осећањасеузнемиреиузмуобликречи.
Акоречинисудовољне,изражавамосеуздасима.
Акоуздасинисудовољни,мипевамо.
Акопесманиједовољна,онданесвесно
Нашерукеистопалаударајуритамнашихосећања.“

Плес је моћан вид изражавања. Он се обраћа и земљи и небу.
Говорионашојрадости,страхуижељама.Плесизражаваоно
неухватљиво, а ипак открива душевно стање особе и открива
ћудикарактерљуди.Попутмногихсветскихкултура,тајвански
урођенициплешуукругу.Њиховипрецисуверовалидасезломоже
спречитидапродреукруг.Срукомуруци,удружујусвојеснагеи
крећусеуистомритму.Плесспајаљуде.И,плесседешаваутрену
нестајања.Покретиишчезавајучимсепојаве.Плеспостојисамо
утомпролазномтрену.То је драгоцено.То јеметафорасамог
живота.Уовомдигиталномвремену,сликеипокретипопримају
милионе облика. Они су очаравајући. Међутим, никад не могу
заменити плес, јер слике не дишу. Плес је слављење живота.
Хајде,искључитетелевизоре,искључитекомпјутереидођитеда
плешете.Изразите се крозтај божанствении величанствени
инструмент,кроз својетело.Дођитедаплешетеи удружите
се са другима кроз таласе ритма. Уграбите тај драгоцени и
пролазнитренутак.Дођитеипрославитеживотплесом.

(порукуЛинХваимина превелаВеснаТомићБечки)
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„ИЗ БИ РА ЧИ ЦА” НА СЦЕ НИ НА РОД НОГ ПО ЗО РИ ШТА

Трифковићевакомедијазасвавремена

Стручнитермининапопуларанначин
УОЧИ ПРО МО ЦИ ЈЕ „ПО ЗО РИ ШНОГ РЕЧ НИ КА“

Кон ста та ци ја да на
шој кул ту ри не до
ста ју при руч ни ци, 
реч ни ци, ен ци кло
пе ди је, по ста ла је 

већ оп ште ме сто, а у том по гле ду 
ни је из у зе та ни област по зо ри шне 
умет но сти ко ја се, на жа лост, на ла
зи на са мом дну ли сте. Ипак, за
хва љу ју ћи др Ми ло ва ну Здрав ко
ви ћу, оскуд на струч на по зо ри шна 
ли те ра ту ра по ста ће уско ро бо га
ти ја за је дан но ви на слов. Реч је о 
„По зо ри шном реч ни ку“, у из да њу 
„За во да за уџ бе ни ке и на став на 
сред ста ва“, чи ја је про мо ци ја за
ка за на за 15. мај на Сце ни „Ра ша 
Пла о вић“ На род ног по зо ри шта 
у Бе о гра ду. Овај на слов, за пра во, 
пред ста вља до пу ње но и по стан
дар ди ма оде ље ња за ен ци кло пе
диј ска из да ња За во да пре ра ђе но 
из да ње ње го вог „Реч ни ка основ
них по зо ри шних пој мо ва“, об ја
вље ног 2006. го ди не. 

А ка ко је све по че ло и от куд 
Здрав ко ви ћу иде ја да се по ду хва

ти пи о нир ског и вр ло од го вор ног 
по сла из ра де јед ног реч ни ка ве за
ног ис кљу чи во за по зо ри шну тер
ми но ло ги ју? „За то је по сто ја ло 
ви ше раз ло га. Пре 15. го ди на по
чео сам да ра дим као про фе сор на 
пред ме ту По зо ри шна про дук ци ја 
на та да шњој Ака де ми ји умет но
сти ‘Ма стер клас’, са да шњој Ака
де ми ји умет но сти Бе о град. У то ку 

пре да ва ња сам че сто био у по зи
ци ји да об ја шња вам по зо ри шну 
тер ми но ло ги ју. У про це су при пре
ма за пре да ва ња, би ло је по треб но 
да ко ри стим од го ва ра ју ћу струч ну 
ли те ра ту ру. При том, обла сти ко је 
су по ста ле ве о ма зна ча јан сег мент 
са вре ме ног по зо ри шта – ме наџ
мент, ор га ни за ци ја, про дук ци ја и 
мар ке тинг, у на шој сре ди ни ско
ро да ни су ака дем ски тре ти ра
не, па по сто ји по тре ба да се и ти 
сег мен ти по зо ри шне де лат но сти 
об ра де“, об ја шња ва Здрав ко вић и 
до да је да је у про це су ис тра жи ва
ња ко ри стио до ма ћу, или на наш 
је зик пре ве де ну стра ну срод ну ли
те ра ту ру.  

Аутор је, пи шу ћи реч ник, по
себ но имао у ви ду да у де фи ни ци
ја ма по ку ша да по шту је пра ви ло 
јед но став но сти: „По ку шао сам да 
струч не тер ми не пред ста вим на 
по пу ла ран на чин. На дам се да сам 
ус пео да де фи ни ци је бу ду јед но
став не и ја сне, да бу ду по што ва ни 
сви нео п ход ни сег мен ти тер ми на, 

а да при том сле дим струч ност. 
Из у зет но ко ри сне су ге сти је, са ве
те и струч ну по моћ су ми пру жи ле 
ко ле ге те а тро ло зи, као и струч ња
ци из сек то ра и слу жби На род ног 
по зо ри шта. Сво јим бо га тим зна
њем и ис ку ством, по себ ну струч
ну по моћ, са до бро на мер ним при
мед ба ма и су ге сти ја ма, стр пљи во 
и ана ли тич ки, да ва ли су ми до бри 
по зна ва о ци по зо ри шта – те а тро
ло зи др Зо ран Т. Јо ва но вић и Јо
ван Ћи ри лов. При хва тао сам их са 
из у зет ним ува жа ва њем. Њи хо ва 
по др шка ми је мно го зна чи ла, а 
на рав но и на ме та ла од го во ран од
нос пре ма ма те ри ји. На дам се да 
их ни сам из не ве рио. Са по себ ним 
стр пље њем и мар љи во шћу, мо је 
рад не ма те ри ја ле је об ра ђи ва ла и 
да ва ла ми ко ри сне су ге сти је Је ле
на Да ви до вић Ко ла ров, уред ник у 
За во ду за уџ бе ни ке, као и стр пљи
ви са рад ник на ли ков ногра фич
ком об ли ко ва њу књи ге, Дра ган 
Та ди ро вић“, додаје аутор.  

Ми ко јан Без бра ди ца

Ве ли ка од го вор ност пре ма 
нов цу, ту ђем, др жав ном, 
по зо ри шном, са ко јим је 

ра дио.
Ве ли ка љу бав пре ма по ро ди

ци, при ја те љи ма, ко ле га ма, пре ма 
по зо ри шту и пре ма фуд ба лу, пре
ма здра вој ша ли и соч ној псов ци, 
пре ма уку сном за ло га ју по не кој 
ча ши ци у до бром дру штву, пре ма 
Бе о гра ду и Бе лој Па лан ци... Рав
но мер но по де ље на на та ко мно го 
стра на а – сви ма до ста! И још јед
на, нај ве ћа и не по де ље на љу бав, 
пре ма ћер ки Ми ли. 

То је био наш Ми ки. Та квог 
ће мо га се увек са осме хом се ћа ти. 

Ј. Стевановић

MиомирМики
Ценић(1948–2013)

IN MEMEORIAM

Мла ди пи сац Ко
ста Триф ко вић 
се на ре пер то
а ру На род ног 
по зо ри шта пр

ви пут по ја вљу је у ње го вој че твр
тој се зо ни, а у сво јој 29. го ди ни, 
ша љи вом игром у јед ном чи ну с 
пе ва њем, „Школ ски над зор ник“, 
21. мар та 1872. Осво јив ши од мах 
сим па ти је пу бли ке, за слу жу је да 
се у сле де ће две го ди не, до ње го ве 
пре ра не смр ти, на ре пер то а ру на
ђе још шест ње го вих јед но чин ки, 
као и ша љи ва игра у три чи на с пе
ва њем, „Из би ра чи ца“, чи ја пре ми
је ра је би ла 6. мар та 1873. Пре ма 
де таљ ним ис тра жи ва њи ма Жи во
ји на Пе тро ви ћа, ова Триф ко ви ће
ва ко ме ди ја је до Пр вог свет ског 
ра та од и гра на за вид них два де сет 
пу та, и то у пет по став ки, увек уз 
му зи ку Да во ри на Јен ка. Пра и звед
бу је по ста вио Алек са Ба чван ски, 
две пред ста ве у то ку 1875. пот
пи су је Ми лош Цве тић, по став ка 
Ђу ре Рај ко ви ћа је игра на пет пу та 
из ме ђу 1881. и 1889, исто ко ли ко 
и она Ми ло ша Цве ти ћа ко ја је би
ла на ре пер то а ру то ком ја ну а ра и 
фе бру а ра 1899. и у ок то бру 1900. 
Пе тро вић нај зад на во ди да је 12. 
фе бру а ра 1902. би ла пре ми је ра 
„Из би ра чи це“ у ре жи ји Све ти
сла ва Ди ну ло ви ћа, те да је ова по
став ка од и гра на још 6 пу та до ок
то бра 1911. Ме ђу тим, у фон ду На
род не би бли о те ке Ср би је по сто ји 
пла кат од 9. ја ну а ра 1903, на ко јем 

сто ји име ре ди те ља – Ми ло ра да 
Га ври ло ви ћа! Би ло ка ко би ло, у то 
вре ме је уло га ре ди те ља би ла са
свим дру га чи ја, знат но ма ња не го 
да нас, те се све до дру ге по ло ви
не XX ве ка но ве по став ке и ни су 
ра чу на ле као пре ми је ре. На по ме
ну том пла ка ту сто ји и да је ор ке
стар во дио По кор ни, а да су уло ге 
ту ма чи ли То до ро вић (Со ко ло вић), 
По по ви ће ва (Је ца), То до си ће ва 
(Мал чи ка), Ми ло је вић ка (Са ве
та), Бо жо вић (Ти мић),  Ру цо вић ка 
(Ка та),  Га ври ло вић ка (Ми ли ца),  
Ми лу ти но вић (Бран ко), Или ја 
Ста но је вић (Штан ци ка), Ру цо вић 
(То ши ца), Стан ко вић (Јо ван). 

„По зо ри шни го ди шња ци“ бе
ле же да је у ме ђу рат ном пе ри о ду 
„Из би ра чи ца“ игра на по два пу
та у се зо на ма 1920/21. и 1921/22. 
Са чу ван пла кат од 16. де цем бра 
1920, кад је у са ли Ма ње жа очи
глед но би ла пре ми је ра ове пред
ста ве у ре жи ји Пе ре До бри но ви
ћа,  све до чи да су уло ге ту ма чи ли 
Ан то ни је вић (Со ко ло вић), Па
вло вић ка (Је ца), Зо ра Злат ко вић 

(Мал чи ка), Ста ји ће ва (Са ве та), 
Гр да нич ки (Ти мић), То до ро вић
ка (Ка та), Ми ле ва Бо шња ко вић 
(Ми ли ца), Алек сан дар Злат ко вић 
(Бран ко), Сто ја но вић (Штан ци ка), 
М. Ми лу ти но вић (Јо ван). 

Сле де ћа пре ми је ра „Из би ра чи
це“ је би ла у оку пи ра ном Бе о гра
ду, 5. мар та 1942. Ре жи рао је Вла
де та Дра гу ти но вић, сце но граф је 
био Ми о мир Де нић, ко сти мо граф 
Ми ли ца Ба бић Јо ва но вић, му зи
ку је „на пи сао и спре мио“ Во ја 
Илић, а ко ре о граф је био Ана то лиј 
Жу ков ски. Уло гу Мал чи ке је ту ма
чи ла мла да Ол га Спи ри до но вић, 
ње не ро ди те ље су игра ли Ев ка 
Ми ку лић и Алек сан дар Цвет ко
вић, Са ве та је би ла Див на Ра дић 
(по то ња Ђо ко вић), док је Ми ли цу 

ту ма чи ла Гор да на 
Го шић а ње не ро ди
те ље Зо ра Злат ко вић 
и Ми ло рад Ду ша но
вић. Удва ра чи су би
ли Ми ли вој Ма вид 
По по вић (Бран ко), 
Ми лан По по вић 
(Штан ци ка) и Мир
ко Ми ли са вље вић 
(То ши ца), а слу гу 
Јо ва на је играо Ми
ло рад Иг ња то вић. 

Иако је но ва 
власт по осло бо ђе
њу „ски ну ла“ са ре
пер то а ра све пред
ста ве ко је су игра не 
у оку пи ра ном Бе о

гра ду, „Из би ра чи ца“ је по но во на 
сце ни На род ног по зо ри шта већ 20. 
ма ја 1950, са да у ре жи ји Со фи је
Со је Јо ва но вић и Ми ње Де ди ћа, 
сце но гра фи ји Ми о ми ра Де ни ћа, 
ко сти ми ма Со фи јеСо ње Шер бан 
и са игра ма ко је је ко ре о граф ски 
по ста ви ла Је ле на Вајс. Со ко ло ви
ће игра ју Јо ван Гец, Ле по са ва Пе
тро вић и На да Ка са пић, њи хо ву 
не ћа ку Са ве ту Ол га Скри гин, Ти
ми ћи су Бра ни вој Ђор ђе вић, Ив ка 
Ру тић и Љу би ца Ко вић, Ми о драг 
Ла за ре вић, Ми ро слав Пе тро вић и 
Ми ха и ло Па ска ље вић су Бран ко, 
Штан ци ка и То ши ца, а Се ве рин 
Би је лић је на сту пио у уло зи Пе
тра.  

Триф ко ви ће ва ко ме ди ја с пе
ва њем, игра њем и на ра во у че ни јем 

је по том, чи ни се, па ла у за бо рав 
али су је се, ка ко то у нас би ва, 
се ти ли по во дом обе ле жа ва ња пи
шче вог ју би ле ја, 150 го ди на од ро
ђе ња. По след ња пре ми је ра је та ко 
би ла пот крај про шлог ве ка, опет у 
оскуд но и оп скур но вре ме, 11. ма ја 
1993. Ко мад је адап ти рао и пред
ста ву ре жи рао Ра до слав Зла тан 
До рић, сце но граф је био Алек сан
дар Зла то вић, „му зи ку сло жио и 
на пи сао“ Ми ро љуб Аран ђе ло вић 
Ра син ски ко ји је био и ко ре пе ти
тор, аутор ко ре о гра фи је и по став
ке сцен ског по кре та је би ла Је ле на 
Шан тић, а лек тор Ра до ван Кне же
вић. Ода бра ну глу мач ку еки пу је 
пред во ди ла вр сна Ве сна Три ва лић 
као Мал чи ка, Ог њан ка Ог ња но вић 
и Мар ко Ни ко лић су игра ли ње не 
ре ди те ље, Ду шан ка Сто ја но вић 
ње ну ро ђа ку, Иси до ра Ми нић њи
хо ву при ја те љи цу, На да Блам ње ну 
мај ку а оца, у ал тер на ци ји, Ми хај
ло Вик то ро вић и Бог дан Ми ха и ло
вић. Гој ко Ба ле тић је био Бран ко, 
Зо ран Ћо сић Штан ци ка, Ми лен ко 
Па влов То ши ца, а Бран ко Је ри нић 
је играо Јо ва на. У пред ста ви су 
игра ли и чла но ви Ба ле та, а сви
рао је гу дач ки квар тет са чи њен 
од со ли ста Ор ке стра Опе ре. Иако 
су оце не кри ти ча ра би ле опреч не, 
пре вла да ва ло је ми шље ње да је то 
„ча сна ју би лар на пред ста ва“, ко ја 
је „по уку су пу бли ке, пу на ве дри
не и ра до сти“. Па ипак, ни је се ду
го одр жа ла на ре пер то а ру.  

Је ли ца Сте ва но вић

Може се рећи да је
Трифковићева „Из

бирачица“ вршњакиња
Народног позоришта на
чијојсценисе,садужим
иликраћимпаузама,игра
од1873.доданас.
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ФЕЉТОН

ФЕЉТОН

Ко ре о граф са бо га тим 
ства ра лач ким опу
сом, Кру ни слав Си
мић (1953), играч ка 
зна ња ду гу је сво јим 

на став ни ца ма у Ба лет ској шко ли 
„Лу јо Да ви чо“, Ми ри Не шић, Ду
шан ки Ко мен дић и Ан ђел ки Ма
глић. Ко ле ба ју ћи се из ме ђу играч
ке и сли кар ске ка ри је ре, он је за вр
шио на Ви шој пе да го шкој шко ли 
смер кон зер ва ци је и ре ста у ра ци је, 
и да нас сли ка „за сво ју ду шу“. Али 
се, ипак, опре де лио за игру што 
жи вот зна чи. 

Као со ли ста је де би то вао у 
„Да рин ки ном да ру“ у ко ре о гра
фи ји Ве ре Ко стић, што је за ње га 
би ла „јед на од пр вих ра до сти на 
ба лет ској сце ни“, а за тим је на сту
пао на сцени Народног позоришта 
у Београду и на другим та да шњим 
ју го сло вен ским играч ким сце на ма. 
Из тог свог умет нич ког раз до бља, 
Си мић из два ја уло ге Фран ца у „Ко
пе ли ји“, Пер Гин та у исто и ме ном 
ба ле ту, Пу ка у „Сну лет ње но ћи“, 
Ро ба у „Ше хе ре за ди“, Ђу ра шка 
у „Је ли са ве ти“, а по себ но глав ну 
му шку уло гу у „Сам со ну и Да ли
ли“, као и Гр ка Зор бу у соп стве ној 
по став ци исто и ме ног ба ле та.

Афи ни тет пре ма ко ре о гра фи ји 

је имао још у школ ским да ни ма, а 
пр ву зна чај ну мо гућ ност је до био 
на Ју го сло вен ском ба лет ском так
ми че њу у Но вом Са ду 1988, ка да 
је осво јио сво ју пр ву ко ре о граф ску 
на гра ду за по став ку „Пи је та“, на 
му зи ку Мори ко неа. Ово так ми че
ње, као и са рад ња са по зна тим ко

ре о гра фи ма ко ји су ра ди ли са бе
о град ским ба лет ским ан сам блом, 
Мил ком Шпа рем бле ком, Ми ка е
лом Ата на сиу, Пи те ром Да ре лом, 
опре де ли ла га је да ства ра ди на
мич не ба ле те, са мно го по кре та. 
Го во ри ли су му да у ње го вим по
став ка ма има то ли ко по кре та да 

би мо гао да од јед ног на пра ви два 
ба ле та. Он је на то крат ко од го ва
рао: „Мо жда је та ко, али сма трам 
да ба лет тра жи бо гат ство по кре та 
и емо ци ја“.

Пр ви јед но чи ни ба лет, „По
кај ник“, Кру ни слав Си мић је по
ста вио 1991. го ди не у На род ном 
по зо ри шту у Бе о гра ду. Са ба лет
ским ан сам блом Срп ског на род ног 
по зо ри шта у Но вом Са ду је по
ста вио „Кра ље ву је сен“, „Ма јер
линг“, „Гр ка Зор бу“, „Да му с ка ме
ли ја ма“, на сце ни Опе ре и те а тра 
„Ма дле ни а нум“ у Зе му ну ба ле те 
„Ни жин ски – златна пти ца“ и „Ор
феј у под зе мљу“, за ко ји је 1999. 
го ди не до био На гра ду „Ди ми три
је Пар лић“, нај ве ће ко ре о граф ско 
при зна ње ко је до де љу је Удру же ње 
ба лет ских умет ни ка Ср би је.

Бе о град ски ба лет ски ан самбл 
је са успе хом из вео Си ми ће ву ко
ре о дра му „Кра љи ца Мар го“ и ба
лет „Укро ће на го ро пад“, а По зо ри
ште на Те ра зи ја ма ње го ве играч ке 
ин сер те у пред ста ва ма „Ко шта на“, 
„Ци га ни ле те у не бо“, „Три му ске
та ра“…

Ба ле ти Кру ни сла ва Си ми ћа су 
има ли за па жен успех и на го сто ва
њи ма у ино стран ству, под јед на ко 
у Евро пи (Ру си ја, Бу гар ска и др) и 

у Ју жној Аме ри ци. По ред бо га тог 
ко ре о граф ског реч ни ка, Си ми ће ве 
по став ке се увек од ли ку ју до брим 
из бо ром те ма – и ка да су у пи та
њу лир ске дра ме, исто риј ски спек
та кли или ин тим ни свет по зна тих 
умет ни ка. 

Ипак, ду го го ди шњим пра ти о
ци ма Си ми ће вих играч ких оства
ре ња, на пр вом ме сту ће увек би ти 
је дин стве ни „Грк Зор ба“, ко ји се 
игра већ две де це ни је са под јед на
ким, мо же се ре ћи, ди о ни зиј ским 
уз ле том играч ки сјај но по ста вље
ног грч ког сир та ки ја. Ова пред
ста ва је омо гу ћи ла мно гим умет
ни ци ма да оства ре из ван ред не ин
тер пре та ци је. И ка да се ових да на 
на Свет ски дан игре, 29. апри ла, 
у Срп ском на род ном по зо ри шту 
бу де обе ле жа вао ве ли ки пра зник 
умет нич ке игре и 20го ди шњи
ца умет нич ког ра да но во сад ског 
пр ва ка Ми ла на Ла зи ћа, игра на 
Теодоракисову му зи ку ће оду ше
ви ти пу бли ку, ко ја ће из во ђа че и 
ко ре о гра фа за слу же но на гра ди ти 
ова ци ја ма – као и прет ход них 127 
пу та, ко ли ко је до са да од и гра
но пред ста ва ан то ло гиј ског „Гр ка 
Зр бе“ у ко ре о гра фи ји Кру ни сла ва 
Си ми ћа.

(на ста ви ће се)

Ж иван Сарама
ндић се после 
по ло же не ве
ли ке ма ту ре, 
1957. пре се лио 

се у Бе о град и упи сао Еко ном
ски фа кул тет. Жи вео је код стри
ца и стри не. Тај пе ри од жи во та је 
упам тио као је дан од нај леп ших: 
„За све што сам до са да по сти гао у 
жи во ту и по слу, мо рам, пре све га, 
да за хва лим сво јој стри ни, Пи ро
ћан ки, Рад ми ли Ман чић Са ра ман
дић, ко ја ми је би ла и оста ла дру га 
мај ка. Бо ље ре че но, мај ци сам за
хва лан што ме је ро ди ла, а стри ни 
што је од ме не ство ри ла чо ве ка“, 
за бе ле жио је. 

При мљен је у Са вез ко му ни ста 
и по што су зна ли да је де те без оца 
ко ји је био жр тва фа ши стич ког те
ро ра, за по сли ли су га као се кре та
ра у Цен трал ном ко ми те ту Са ве
за ко му ни ста Ју го сла ви је. Био је 
оми љен ме ђу за по сле ни ма, че сто 
је пе вао, и то нај ви ше ру ске пе сме, 
због че га су га про зва ли Ба ћу шка. 
Цео По лит би ро је, по Жи ва но вим 
ре чи ма, био „склон ру ским пе
сма ма“, иако је још тра ја ла тен
зи ја у од но си ма са СССРом. Са
ра ман дић је био у Пар ти ји и ЦК 

СКЈ не ко ли ко го ди на. Ни је пла ћао 
чла на ри ну, опо ми ња ли су га, и на 
кра ју из ба ци ли. Сма трао је да би 
чла но ви пар ти је, а на ро чи то функ
ци о не ри, мо ра ли да бу ду скром ни
ји и за то се дис тан ци рао од њих. 
До кра ја је остао ве ран иде ји ко
му ни зма, не са мо као по ли тич ком 
си сте му не го и као иде ји со ци јал
не прав де и јед на ко сти. Жи вот ни 
мо то сво је мај ке – „пр во на хра ни 
ком шиј ско де те, па сво је“, сма трао 
је не при ко сно ве ним. Ка сни је, ка
да је већ по стао по знат, се дам пу та 
је од би јао стан од др жа ве. Сва ки 
пут би му мај ка ре кла: „Не мој си
не, љу ди ло ше жи ве – има ко ме 
је по треб ни је, те би је до бро код 
стри ца“. Жи ва но ва мај ка, ве о ма 
оми ље на у Аран ђе лов цу, про да ва
ла је би о скоп ске кар те и чи сти ла 
би о скоп, а си ро ти њу пу шта ла бес
плат но на про јек ци је.

По ло жио је две ауди ци је: за 
Хор „Бран ко Кр сма но вић“ и за 
Удру же ње му зи ча ра џе за, за бав
не и рок му зи ке. Про фе си о нал ни 
му зи чар је зва нич но по стао 1. ју
на 1957. У ша ли се хва лио да је 
по стао умет ник пре сво јих при ја
те ља и дру го ва, Пре дра га Гој ко ви
ћа Цу не та и Ђор ђа Мар ја но ви ћа. 

Иду ће го ди не је по бе дио на по зна
том ју го сло вен ском так ми че њу 
„Ми кро фон је ваш“, пр во у Аран
ђе лов цу, а за тим је са ор ке стром 
Ду ша на Ра де ти ћа три јум фо вао и у 

Опа ти ји, пе смом „За то
бом мо је ср це жу ди“. За 
тај на ступ ни је имао шта 
да об у че, па му је при ја
тељ Пе тар Стам бо лић, 
по зна ти ре во лу ци о нар 
и функ ци о нер, по зај мио 
са ко. Успех у Опа ти ји је 
скре нуо па жњу на Жи
ва на, па су се за ње га 
за ин те ре со ва ли и у Бе
о гра ду. По чео је да пе ва 
по ка фа на ма и клу бо ви
ма, сам се из др жа вао, 
по ма гао мај ци и се стри 
и успе шно сту ди рао. 

Ре ди те љи Са ва Мр
мак и Со ја Јо ва но вић су 
му пред ло жи ли да пе ва 
у „Ор фе у му“ – ве ли кој 
ша три са 2000 ме ста, 
ко ја се на ла зи ла на ме
сту са да шњег спо ме ни ка 
Ка ра ђор ђу код На род
не би бли о те ке, у ко јој 
је из во ђен ка ба рет ски 
про грам. Жи ван је пр во 

од био по ну ду, хтео је да за вр ши 
сту ди је, а имао је и ан га жма не од 
ко јих је за ра ђи вао. Ме ђу тим, ка да 
су му по ну ди ли две и по хи ља де 
он да шњих ди на ра ме сеч но, што је 

зна чи ло да би за два ме се ца мо гао 
да ку пи ве спу, ни је се дво у мио – 2. 
ју на 1962. је пр ви пут на сту пио у 
„Ор фе у му“ и иза звао сен за ци ју. 
Мир ко Ми ло ра до вић је та да на пи
сао да „Жи ван Са ра ман дић мно го
стру ко оправ да ва ово ’Ор фе у мо во’ 
от кри ва ње; ње гов на ступ је искрен 
и уз бу дљив; сва ка ко га тре ба зва ти 
на ’бис’ да би от пе вао ’Ми си си пи’, 
али се да ље не би сме ло ин си сти
ра ти док но во от кри ве ни та ле нат 
не уве ћа свој ре пер то ар од лич ним 
ин тер пре та ци ја ма“. Ди рек тор „Ор
фе у ма“ је био не ка да шњи учи тељ 
Ми ла дин Сто ја ди но вић, ка сни је 
управ ник Цир ку са „Адри ја“ и Бе
о град ске естра де. Ка да је чуо ка кав 
глас има Жи ван и ко ли ко га пу бли
ка во ли, по звао га је и по це пао пр
во бит ни уго вор на две и по хи ља де 
ди на ра. Жи ван је ми слио да му да је 
от каз, а Сто ја ди но вић је ис пра вио 
су му на се дам и по хи ља да! У „Ор
фе у му“ су го сто ва ла ве ли ка, свет
ски по зна та име на, ме ђу ко ји ма је 
био и Ро ко Гра на та. Пе ва ли су за
јед но 35 да на; Ро ко је та да до би јао 
хо но рар од 27 хи ља да, а Жи ван 25. 
У то вре ме, мо гао је за тај из нос да 
ку пи стан на Дор ћо лу.

(на ста ви ће се)

MиомирМики
Ценић(1948–2013)

IN MEMEORIAM
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Радно време благајне:
сваког дана од 11 до 15 и од 17 сати до почетка представе.
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НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ ЗАДРЖАВА ПРАВО ИЗМЕНЕ РЕПЕРТОАРА

Телефон благајне: 2620-946
Телефон за групне посете: 2626-566

ВЕ ЛИКА СЦЕНА М А Ј  2 0 1 3 .

СЦЕНА „РАША ПЛАОВИЋ” П О К Л О Н  У  М А Ј У  -  5 0 %  П О П У С ТА  Н А  Ц Е Н У  
У Л А З Н И Ц А  З А  О Б Е Л Е Ж Е Н Е  П Р Е Д С Т А В Е

понедељак

БИЗАРНО

драма Жељка 
Хубача, гостује 
Босанско народно 
позориште 
из Зенице

19.30

0704

субота 19.00

опера
Ђакома
Пучинија 05

19.30

комедија
Бранислава 
Нушића 11

ПОКОЈНИК

субота

19.30

трагедија
Софокла 20

АНТИГОНА

понедељак

19.30

балет на музику 
Горана 
Бреговића 23

КРАЉИЦА 
МАРГО

четвртак

19.30

кореографи: 
Пјетрагалa, Лајфут, 
Килијан 10

TRIPLE BILL 

петак

19.30

драма
Дејана
Стојиљковића 21

КОНСТАНТИН
 

уторак среда 19.30

РИГОЛЕТО

опера
Ђузепеа 
Вердија 22

19.30

19

БАХАНТКИЊЕ

недеља

трагедија
Еурипида

понедељак 19.30

13

ИЗБИРАЧИЦА / 
ПРЕТПРЕМИЈЕРА

комедија
Косте 
Трифковића

уторак 19.30

14

ИЗБИРАЧИЦА
/ ПРЕМИЈЕРА

комедија
Косте 
Трифковића

19.30

балет 
П. И. 
Чајковског 16

УСПАВАНА 
ЛЕПОТИЦА

четвртак петак 19.30

17

ВЕЛИКА ДРАМА

драма
Синише 
Ковачевића

19.00

опера
Жоржа
Бизеа 25

КАРМЕН

субота 19.30

балет 
Лудвига
Минкуса 26

ДОН КИХОТ

недеља

19.30

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

ДЕРВИШ И СМРТ

четвртак петак 19.30

31

ИЗБИРАЧИЦА

комедија
Косте 
Трифковића

19.30

02

МИЗАНТРОП

недеља

комедија
Ж. Б. П. 
Молијера

понедељак 19.30

03

ИЗБИРАЧИЦА

комедија
Косте 
Трифковића

уторак 19.30

04

КИР ЈАЊА

комедија
Јована Стерије 
Поповића

19.00

опера
Жоржа
Бизеа 05

КАРМЕН

среда

19.30

комедија 
Бранислава 
Нушића 24

ГОСПОЂА 
МИНИСТАРКА

петак

19.00

опера
Жоржа
Бизеа 07

КАРМЕН

уторак

19.30

комедија
Јована Стерије
Поповића 18

ПОКОНДИРЕНА 
ТИКВА

субота

19.30

оперета
Јохана
Штрауса 01

СЛЕПИ МИШ 

субота

19.30

27

ДОДЕЛА 
ГОДИШЊИХ 
НАГРАДА 
„БЕОГРАДСКИ 
ПОБЕДНИК”

понедељак

Привредне 
коморе
Београда

среда 19.30

СЕВИЉСКИ 
БЕРБЕРИН

опера
Ђоакина
Росинија 29

20.00

12

недеља

ПРОЛЕЋНИ 
ГЛАСОВИ

будуће наде 
Опере Народног 
позоришта у 
Београду

12.00

19

недеља

СВЕЧАНА 
АКАДЕМИЈА 
ПРАВОСЛАВНОГ
СПОРТСКОГ 
ДРУШТВА „СВЕТА 
СРБИЈА”

19.30

28

ПУТОВАЊЕ

уторак

гостује 
Национални 
балет НДР 
Алжир

20.00

15

КОЛО ЉУБАВИ

среда

свечани концерт 
поводом 65 
година рада 
Националног 
ансамбла „Коло”

19.30

08

среда

ЖИВОТ МОЛИЈЕРА
/ Гостује 
Македонски 
народен театар, 
Скопље

драма Михаила 
Булгакова

50% 50%

50% 50%

50% 50%

50%

        

09

хуманитарни концерт 
Филхармоније 
младих „Борислав 
Пашћан”  

драма 
Тонија 
Кушнера

20.30

20.30

03

четвртак 20.30

комедија 
Милоша
Николића 0808

субота 20.30

11

ВАЖНО ЈЕ ЗВАТИ 
СЕ ЕРНЕСТ

20.30

драма
Ерика Е. 
Шмита 08

МАЛИ БРАЧНИ 
ЗЛОЧИНИ / 50-та 
представа

среда

20.30

драма
Ерика Е. 
Шмита 19

ЗАГОНЕТНЕ 
ВАРИЈАЦИЈЕ

недеља

20.30

драма 
Алберта 
Камија 14

НЕСПОРАЗУМ

уторак 20.30

Т. М. Ригонат 
по роману Ф. М. 
Достојевског 16

ЗЛИ ДУСИ

четвртак

20.30

комедија
Николаја В. 
Гогоља 23

ЖЕНИДБА

четвртак

20.30

драма
Роналда 
Харвуда 31

ДРЖАВНИ 
СЛУЖБЕНИЦИ

петак

12.00

Милована 
Здравковића, у 
издању Завода 
за уџбенике 15

ПРОМОЦИЈА 
КЊИГЕ 
„ПОЗОРИШНИ 
РЕЧНИК”

среда

20.30

драма
Лукаса
Берфуса 07

СЕКСУАЛНЕ 
НЕУРОЗЕ НАШИХ 
РОДИТЕЉА

уторак

20.30

драма 
Сергеја 
Коковкина 21

МИСИС ТОЛСТОЈ

уторак

20.30

драма 
Горане 
Баланчевић 15

ОГВОЖЂЕНА

среда

20.30

драма
Ерика Е. 
Шмита 09

ЗАГОНЕТНЕ 
ВАРИЈАЦИЈЕ
/ 15 година од 
премијере

четвртак 20.30

комедија
Жана 
Ануја 10

ЖЕНСКИ 
ОРКЕСТАР

петак

20.30

комедија 
Милоша
Николића 30

КОВАЧИ

четвртак

21.00

комедија
Жана 
Ануја 18

ЖЕНСКИ 
ОРКЕСТАР

субота

20.30

драма 
Угљеше 
Шајтинца 20

ГОВОРИТЕ ЛИ 
АУСТРАЛИЈСКИ?
/ Гостује Крушевачко 
позориште

понедељак 20.30

драма 
Браниславe 
Илић 22

ТЕЛO / Гостује 
Центар за културу 
Лазаревац 

среда 20.00

концерт Оперског 
студија Народног 
позоришта 24

ОПЕРСКО 
СТАСАВАЊЕ

петак 20.30

драма
Хенрика
Ибзена 27

ХЕДА ГАБЛЕР

понедељак

20.30

комедија
Оскара
Вајлда 29

ВАЖНО ЈЕ ЗВАТИ 
СЕ ЕРНЕСТ

среда 20.30

комедија
Јована Стерије 
Поповића 01

ЛАЖА И 
ПАРАЛАЖА

субота 20.30

комедија
Жана 
Ануја 04

ЖЕНСКИ 
ОРКЕСТАР

уторак

20.30

драма 
Виктора 
Лануа 17

ОТВАРАЧ ЗА 
КОНЗЕРВЕ 
/ Гостује Народен 
театар, Штип

петак 12.00

драма 
Горане 
Баланчевић 19

ОГВОЖЂЕНА

недеља

20.30

комедија
Владимира 
и Олега 
Пресњакова 25

ИГРАЈУЋИ 
ЖРТВУ

субота

20.30

комедија
Оскара
Вајлда 28

ВАЖНО ЈЕ ЗВАТИ 
СЕ ЕРНЕСТ

уторак 21.00

драма 
Стевана 
Пешића 02

ТЕСЛА ИЛИ 
ПРИЛАГОЂАВАЊЕ 
АНЂЕЛА / ОБНОВА

недеља 20.30

драма 
Горане 
Баланчевић 03

ОГВОЖЂЕНА

понедељак

20.30

комедија 
Бранислава 
Нушића 13

ОЖАЛОШЋЕНА 
ПОРОДИЦА
/ Гостује Шабачко 
позориште

понедељак

20.30

драма
Хенрика
Ибзена 26

ХЕДА ГАБЛЕР

недеља

50%

50%
50%

50%

50% 50% 50% 50%

50% 50%

20.30

Удружење балетских 
уметника Србије 

ТАКМИЧАРСКИ 
ПРОГРАМ 12

XVII ФЕСТИВАЛ 
КОРЕОГРАФСКИХ 
МИНИЈАТУРА

недеља

14.00

Удружење балетских 
уметника Србије 

СЕЛЕКЦИЈА 
ФИНАЛИСТА 11

XVII ФЕСТИВАЛ 
КОРЕОГРАФСКИХ 
МИНИЈАТУРА

субота


