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ГОДИНАIX,БРОЈ71

ВЕРДИЈЕВА „АИДА“ У РИМСКОМ АМФИТЕАТРУ АРХЕОЛОШКОГ ПАРКА ВИМИНАЦИЈУМ

Оперскиспектаклподзвезданимнебом

У

оквиру
просла
ве јубилеја „Ми
лански
едикт
313–2013,Србија“,
18.мајаjeурекон
струисаном римском амфитеатру
Архeолошког парка „Виминаци
јум“,ансамблОпереНародногпо
зоришта извео Вердијеву „Аиду“
у режији Огњана Драганова. Из
вођење овог спектакла је помо
гла Амбасада Италије у Србији,
апрепочеткапредставепублици
сеобратиоиталијанскиамбаса
дор Армандо Варикио, који је
томприликомсвечаноотворио
новосаграђенусцену.Онјепо
желео добродошлицу званич
ницима и дипломатама, захва
ливши се што је његовој земљи
пружена прилика да учествује у
обележавању Миланског едикта
у Србији: „Вечерас смо овде, на

овомпредивномримскомлокали
тетукојистеви,пријатељиСрби,
маестрално реконструисали, да
славимоцараКонстантина,узјед
ну од најчувенијих опера једног
од најславнијих композитора 19.
века, Ђузепеа
В е рд и 
ј а ,

која је као створена за извођење
на овом величанственом месту.
Пре неколико месеци, захваљу
јући ангажовању маестра Дејана
Савића,уНародномпозориштује
одржано вече посвећено Вердију,
поводом 200 година од његовог
рођења. Међу бројним мани
фестацијама организова
нимуоквирупрославе
1700годинаоддоно
шења Миланског
едикта, радо се
сећам позори
шне представе
која је приказа
ла живот вели
ког императора
сценским пред
стављањем сна“,
рекао је, између
осталог, италијан
скиамбасадор.Рекон

струисани римски амфитеатар је,
захваљујући заједничком напору
Министарставакултуреибројних
спонзора, за само неколико месе
ци био у потпуности спреман да
примипрвепосетиоце.Комплетна
реконструкцијабићезавршенадо
крајагодинеитадаћеамфитеатар,
којићемоћидапримиокопетхи
љадагледалаца,сигурнослужити
генерацијамакоједолазе.
„Аиду“ је овом приликом ан
самбл Народног позоришта први
пут играо под ведрим небом, а
предводилагаје,унасловнојуло
зи,ЈасминаТрумбеташПетровић.
ГостизИталије,тенорФранческо
Аниле, интерпретирао је једну
однајзахтевнијихулогатогфаха,
египатског војсковођу Радамеса,
аликАидинесупарницеАмнерис
биојеповеренЈелениВлаховић.
(Наставакнастрани2)
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ДАНИ АЛЖИРСКЕ КУЛТУРЕ

Н

а Великој сцени су
28. маја свечано
отворени први Дани кул
туре Алжира у Србији,
представом „Путовање“
у извођењу Национал
ног балета те афричке
земље. Пре почетка су
се високим званични
цима и бројној публици
обратили помоћник управника Народног позоришта у Бео
граду Александар Стаматовић и министри културе две при
јатељске земље, Калиде Туми и Братислав Петковић.  
Р. П. Н.

АУДИЦИЈА У БАЛЕТУ

Н

а аудицију за пријем играча у балетски ансамбл, ове
године се пријавило више од 100 играча из земље и
иностранства (Енглеска, Русија, Данска, Јапан, Немачка,
Бугарска), од којих је на аудицију 28. маја позвано њих 37.
Међународну комисију су чинили балетски педагог и коре
ограф Љубинка Добријевић, педагог Дмитриј Кљавин, в. д.
директора Балета Константин Костјуков и прваци и солисти
Душка Драгичевић, Константин Тешеа, Милица Безмаревић,
Марија Вјештица, Тамара Ивановић Пинговић и Милош Ду
јаковић. Резултати ће бити објављена на сајту Позоришта.
М. Б.

ДОГАЂАЈИ У ОПЕРИ

Значајна гостовања, значајни гости

П

оследња два ме
сеца ове сезоне
испуњена су број
ним догађајима у
Опери. На летњој
позорници Нишке тврђаве нас, у
оквиру обележавања Миланског
едикта, 28. јуна очекује извођење
још једног изузетног Вердијевог
дела – опере „Трубадур“, у којој
ће се публици представити госту
јући уметници: диригент Вахтанг
Мачаваријани, Цветелина Васи
лева у улози Леоноре, Стефано
ла Кола као Манрико и Доменико
Вители у улози Грофа Луне, као

нић, Иванка Раковић Крстоношић,
Љубица Вранеш, Ненад Чича, Вук
Зекић, Михаило Шљивић, Алек
сандра Стаменковић Гарсија, Ма
ријана Шовран, Драгутин Матић,
Евгенија Јеремић, Жељка Здјелар,
Ивана Петровић.
Оперски уметници Народног
позоришта представиће се Гала
концертом и публици у Краљеву,
8. јуна.
На концерту „Оперско стаса
вање“ на Сцени „Раша Плаовић“,
24. маја чланови Оперског студи
ја су, уз клавирску сарадњу Глеба
Горбунова, извели арије и дуете

Тасић Кнежевић, Невена Тир
нанић, Ана Вучковић Николић,
Анастасија Мињевић, Владимир
Косанић, Александра Анђелко
вић, Марија Гајић, Јована Белић,
Ненад Чича. Публика ће имати
прилику да 23. јуна у 12 часова, на
истоименом концерту на Великој
сцени, поново чује младе певаче,
полазнике Оперског студија „Бо
рислав Поповић“ које предводи
уметничко руководство у саставу:
Сузана Шуваковић Савић, вокал
ни педагог, Ђорђе Павловић, ди
ригент и Ивана Драгутиновић Ма
ричић, редитељ.  

и наши певачи Драгана дел Мо
нако (Ацучена), Ненад Јаковље
вић (Ферандо), Дарко Ђорђевић
(Руиз, Гласник), Татјана Митић
(Инес) и Александар Тасић (Ста
ри Циганин).
У међувремену, на Великој
сцени Народног позоришта, 12.
маја је одржан концерт под нази
вом   „Пролећни гласови“ на ко
јем су се, под диригентском па
лицом Ане Зоране Брајовић и уз
пратњу Оркестра и Хора, предста
виле будуће наде Опере Народ
ног позоришта, полазници Опер
ског студија „Борислав Поповић“
и солисти Опере Драгољуб Бајић,
Наташа Тасић Кнежевић, Стефан
Павловић, Милош Ђуричић, Да
нило Стошић, Јована Белић, Ма
рија Митић Васић, Биљана Солдо,
Данило Стошић, Марко Калајано
вић, Ива Профаца, Невена Тирна

из познатих опера. У режији Ива
не Драгутиновић Маричић, сцено
графији Невенке Видак, у кости
мима које је одабрала Катарина

У Сава Центру нас 13. јуна у
20 часова очекује Гала концерт
„Оперске звезде Бољшој театра“.
Под управом маестра Дејана Са
вића и уз пратњу Оркестра На
родног позоришта, публици ће се
представити сопран Маквала Ка
срашвили, иначе директорка Опе
ре Бољшој театра, прваци овог
чувеног позоришта бас Михаил
Казаков, тенор Олег Кулко, ме
цосопран Светлана Шилова и со
листкиња исте оперске куће, лир
ски сопран Ана Аглатова. На
концерту који су организовали Са
ва центар и Народно позориште,
уз подршку Министарства култу
ре Републике Србије и Амбасаде
Руске Федерације, а у част Дана
Русије, биће изведене најпознати
је арије, дуети и ансамбли из ру
ских и светских опера и оперета.
Вања Косанић

МЕРА МОДЕРНОГ И СТАНДАРДНОГ

Д

ејан Миладиновић je
са великим успехом
на сцени ХНК Осијек по
ставио „Норму“ Винченца
Белинија. На премијери,
25. маја, насловну улогу је
певала гошћа из Италије
Габријела Мориђи, а дан
касније, на првој репризи,
публици се представила
српска уметница – сопран Драгана Радаковић. Kритичарка
„Гласа Славоније“ Бранка Бан, у тексту под насловом „Браво
за двије сјајне изведбе“, оценила је да је у питању „пови
јесно упризорење... које је урадила сјајна екипа предвођена
редатељем и сценографом Дејаном Миладиновићем“.
М. Б.

ПОЧЕЛЕ ПРОБЕ НА РАШИ

ПОР ТАЛ

П

рва читаћа проба
драме „Бизарно“, по
тексту Жељка Хубача и у
режији Снежане Тришић,
одржана је 15. маја. Пред
става се припрема у ко
продукцији београдског
Националног театра и
Шабачког позоришта, а у
подели су Игор Ђорђевић,
Ненад Стојменовић, Љубомир Бандовић, Соња Милојевић и
Сузана Лукић. Премијере су планиране за 5. октобар на Сце
ни „Раша Плаовић“, a два дана касније на Великој сцени Ша
бачког позоришта.
Р. П. Н.

ПРВИ КОРАК

Т

радиционална смотра испитних представа студената
глуме позоришних академија, под називом „Први корак,
пођимо им у сусрет“ ове године ће бити одржана од 18. до
23. јуна на Сцени „Раша Плаовић“, где ће нам се представи
ти студенти Факултета драмских уметности из Београда, Фа
култета уметности Приштина–Звечан, Академије уметности
и Академије лепих уметности из Београда, као и Академије
уметности у Новом Саду.
Р. П. Н.

Грчић Николић, и уз сценски по
крет који је поставио Жељко Гро
здановић, наступили су: Сања Ко
санић, Инес Поповић, Ана Менда,
Маријана Шовран, Милош Га
шић, Ивана Јаношевић, Јована Чу
ровић, Вера Вујасиновић, Наташа

НАСТАВАК СА НАСЛОВНЕ СТРАНЕ
Још један гост из Италије, ба
ритон Елиа Фабиан, представио
се улогом заробљеног етиопског
краља Амонасра, Стефан Па
вловић је, као и на београдској
премијери, играо Краља Егип
та, Иван Томашев је тумачио
лик египатског првосвештеника
Рамфиса, Гласник је био Ненад
Чича, а Свештеница Иванка Ра
ковић Крстоношић. У представи
су учествовали и Хор, Оркестар
као и балетски играчи Народног
позоришта у Београду и ученици
Балетске школе „Лујо Давичо“.
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ТРИ ПИТАЊА ЗА ЕДВАРДА КЛУГА

ЈУН 2013.
ИЗЛОЖБЕ

У славу толеранције и прихватања

Диригент је био Иван Кожуха
ров, уметник великог међународ
ног искуства, директор Опере у
Бургасу. Помоћник редитеља је
Ивана Драгутиновић Маричић,
која је овом приликом представу
прилагодила извођењу на отворе
ном, костиме је креирала Милан
ка Берберовић у сарадњи са Ката
рином Грчић Николић, кореограф
је Константин Костјуков, аутори
сценографије су Дејан Мила
диновић и Мираш Вуксановић,
Дејан Миладиновић потписује и
избор видео материјала а видео

• ПЛАКАRТ - изложба позоришног плаката

аутор Јован Тарбук

Потпуно сам фокусиран на један
циљ – да „преведем“ музички пеј
заж и визију Сање Илића у покрет,
у позориште… Пројекат има сво
ју структуру, а сам рад је подељен
на одређене сегменте које повезу

Е

двард Клуг је пажњу
међународне јавности
стекао захваљујући спе
цифичном кореографском
стилу. Постигао је вели
ки међународни успех као
директор Балета Словен
ског народног гледалишча у
Марибору, а као кореограф
је радио са бројним значај
ним балетским компанија
ма попут Штутгартског
балета, Националног бале
та у Лисабону, Национал
ног балета у Букурешту,
Украјинског балета у Кије
ву и многих других. Носилац
је више значајних међуна
родних награда на фести
валима у Варни, Москви,
Хановеру... Ускоро га очеку
је рад на новим кореографи
јама које ће бити изведене
у Националном позоришту
на Гартнерплацу у Мин
хену (Staatstheater am Gart
nerplatz) 6. јула и у октобру
у Краљевском балету Флан
дрије у Антверпену.

продукцију Петар Антоновић.
Oкo 2500 одушевљених гле
далаца дочекало је крај представе
на ногама и вишеминутним бур
ним аплаузом наградило више од
200 учесника овог спектакла. Пре
почетка представе, у „Римској
вили“ је отворена изложба „Кон
стантин и његово доба“, коју чи
не вредни археолошки експонати
из збирки десет музеја у Србији,
128 артефаката нулте културне
вредности који потичу из периода
од првог до четвртог века и све
доче о владавини Константина,

је једна идеја. Наиме, „Constanti
nus Magnus“ слави толеранцију, а
занимљиво је да управо она опи
сује и обележава сам процес ра
да. Учесници пројекта остављају
простор једни другима, подстичу
идеју која води
крајњем циљу,
а то је просла
ва толеранције и
прихватања.
Као
коре
ограф радите
на сопственим
пројектима, са
да сте део кре
ативног тима
који ствара ве
лики мултиме
дијални спек
такл. Шта је за
Вас, као ауто
ра комфорни
је? Да ли сте потпуно незави
сни у креирању кореографије
или имате одређене утицаје од
стране композитора, то јест ре
дитеља?
Понекад, као у овом случа
ју, радије радим на „готовој при
чи“. Не бих могао да кажем да је
тако лакше, напротив. Много је
теже пронаћи сопствену визију
у оквиру већ постојеће идеје. Ја
сам, наравно, под утицајем свих
елемената укључених у рад, што
је неизбежно када радите на про
јекту таквих димензија. Међутим,
музика чини централни део про
јекта и све друге води кроз про
цес, па тако директно утиче и на
моје кореографске одлуке.
Какви су Ваши утисци о ра
ду са балетским уметницима
Народног позоришта?
Захвалан сам што ми је пру
жена оваква прилика. Веома ми је
драго што радим са уметницима
Народног позоришта у Београду.
Изузетно су талентовани, отво
рени за сарадњу, али и духовити.
Тај њихов смисао за хумор увек је
добродошао у балетској сали.
Бранкица Кнежевић

о Миланском едикту и почецима
хришћанства на тлу Србије, а ме
ђу њима је чувена Константино
ва бронзана биста која је обишла
свет. Поставком су обухваћени и
археолошки предмети из рези
денцијалних комплекса Сирми
јума, Наисуса и Медијане, архе
олошки налази из Гамзиграда и
владарски накит нађен у Шар
камену, као и камеја из Кусадака
код Младеновца која представља
Константина на коњу како гази
непријатеља.
Mикојан Безбрадица

Музеј Народног позоришта у Београду. Tел: 328 44 73

САРАДЊА СА МНТ ИЗ СКОПЉА

У

правници На
родног позори
шта и Македонског
народног театра из
Скопља, Дејан Савић
и Дејан Лилић, пот
писали су 8. маја у
Музеју Народног по
зоришта Протокол о
дугорочној сарадњи.
Протоколом је предвиђено проширење и унапређење сарад
ње, чиме ће се обезбедити најбољи услови за копродукције
и за размену уметника и позоришних стручњака, као и друге
облике сарадње који су од интереса за оба позоришта.
М. Б.

АРИЈЕ И СОЛО ПЕСМЕ

У

оквиру циклу
са „Концерти“,
19. маја у Музеју На
родног позоришта је
одржано вече арија и
соло песама. Публи
ци су се представиле
Бранислава Подру
мац (сопран), Ана
Петровић (сопран) и
Светлана Крстић (клавир). На програму су била дела Шу
берта, Вивалдија, Хендла, Брамса, Моцарта...
Р. П. Н.

СУСРЕТ СА ЉИЉАНОМ ДРАГОВИЋ

П

оводом пет деценија њеног уметничког рада, 13. маја је
одржано вече са костимографкињом Љиљаном Драго
вић. Разговор је водила Мирјана Одавић, иначе аутор изло
жбе коју су посетиоци Музеја могли да виде до средине ма
ја, као и монографије о овој нашој уметници. О Драговићки
је говорио и директор Музеја Драган Стевовић, док је избор
видео материјала начинио Петар Антоновић.
Р. П. Н.

П О Р ТА Л

М

улт им ед иј ал
ни
спектакл
„Cons tant in us
Magnus“ ауто
ра Александра
Сање Илића, у којем учествују Ба
лет, Хор и Ор
кестар Народ
ног позоришта,
бројни гости и
ансамбл „Бал
каника“,
још
један је у ни
зу догађаја ко
јим ће у Нишу
бити обележе
но 17 векова
од потписива
ња Миланског
едикта. У овом
епском спекта
клу подељеном
на 15 целина,
кроз музику и покрет ће бити при
казани различити аспекти живота
цара Константина Великог. Кон
церт ће бити изведен на летњој
позорници Нишке тврђаве 3. ју
на, на дан Св. Константина и Јеле
не. Аутор кореографије је познати
европски уметник румунског по
рекла Едвард Клуг, који нам у раз
говору за Позоришне новине от
крива утиске о раду на спектаклу
„Constantinus Magnus“.
У питању је дело које слави
један од најзначајнијих јубилеја
хришћанског света. Да ли осе
ћате већу одговорност због тога
и какав је Ваш интимни дожи
вљај овог пројекта?
Рад на овом пројекту је друга
чији на посебан начин. Позван сам
да учествујем у нечему што Сања
Илић уз помоћ свог креативног
тима брижљиво припрема већ три
године и с обзиром да је толико
труда већ уложено, осећам додат
ну одговорност. При том, и сама
тема је веома необична и инспи
ративна. Поред чињенице да сам
и сам хришћанин, и у практичном
смислу сам се максимално анга
жовао како бих дао свој допринос.

• ПРВА ПОСТАВКА
аутор Зорица Јанковић
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Наука и поезија су два ока истог лица

Квалитет и р

П

осле паузе од пет
година, драма Сте
вана Пешића
„Тесла или
п р и л а г о 
ђавање анђела“ у режи
ји Душана Михајловића
враћа се на реперто
ар Сцене „Раша Плао
вић“. Обнова је плани
рана за сутра, 2. јуна,
а у подели су, као и у
свим досадашњим изво
ђењима, Љубивоје Тадић
и Радован Миљанић. Те
вечери, ова представа, која
у први план ставља мисао Ни
коле Тесле кроз измишљени ин
тервју који генијални научник да
је новинару Џону Смиту  у својој
лабораторији у Колорадо Спринг
су, биће одиграна 252 пут.
Представа се враћа на ре
пертоар, чини се, у правом тре
нутку с обзиром да се ове годи
не навршава седам деценија од
Теслине смрти? Да ли ће, евен
туално, бити неких измена у од
носу на премијеру која је била
1994. године?
Дирекција Драме је прихвати
ла мој предлог да обележимо овај
јубилеј враћањем на репертоар на
слова који има значајну позоришну
биографију. Протеклих година
представа је недостајала Радова
ну Миљанићу и мени, а верујем и
публици која је била наш драгоце
ни саговорник свих 13 година ко
лико је представа играна у Народ
ном позоришту. Са поносом могу
да истакнем да је временом бива
ла све боља, што је најважнији ре
цепт за дуговечне представе. Што
се тиче изменa у поставци, оне су

П

ј е д и н о
у нама,
јер смо сада старији. У свему смо
пратили једноставну режију Ду
шана Михаиловића, као и његове
пророчке речи којима нисмо баш
много веровали – да ћемо предста
ву играти док смо живи.
Како данас гледате на почет
ке рада на том заиста сјајном
тексту?
Почетак рада је био 2. ју
на 1994, када ми је редитељ Ду
шан Михаиловић дао текст. Те но
ћи сам га прочитао два пута, био
сам опчињен његовом лепотом,
али истовремено и уплашен, јер
готово ништа нисам разумео. Рад
на представи је подразумевао са
знавање и разумевање онога што
су нам Пешић и Тесла приредили.
Морали смо да знамо више од оно
га што пише у тексту, како бисмо
могли да га одиграмо и саопшти
мо публици. Глумачки задаци пред
нама су чак били лакши од оних
других, „сазнајних“. Редитељ је

редстава је оку
пљала бројну пу
блику, а имали смо
гледаоце који су ви
ше пута са нама
желели да се упу
сте у ову прелепу
мисаону аванту
ру. После изво
ђења смо имали
госте, предста
вљали књиге, изло
жбе, а најузбудљи
вији догађај је био
када смо после једне
представе пустили ком
позицију Љубице Марић
„Чудесни милиграм“ ко
јом је она победила на
конкурсу у Амстердаму
1933. Тих шест минута
композиције је блиско
Теслином истражива
њу васионе и вечности.
Аплауз који је уследио
приморао је нашу велику
композиторку да се први
пут у каријери поклони
пред публиком. Памтим,
наравно, и 150. извођење,
29. децембра 2000, када је
са нама последњи пут на
сцени био наш редитељ,
Бата Душа.
био једини оптимиста што се тиче
дуговечности представе, док сам
ја мислио да ћемо је играти током
једне сезоне.
Пешић у уводном делу тек
ста напомиње да се сусрет Те
сле и новинара Смита „десио“ у

ноћи 3. јула 1899. Кроз предста
ву се, при том, „провлаче“ Ње
гошеви стихови из песме „Ноћи
скупље вијека“, али и Гетео
ви, из његовог ремек-дела „Фа
уст“...
Тог дана, Тесла је у Колорадо
Спрингсу извео такозвани „експе
римент 12.000 муња“. Практично
је створио муњу и том приликом
је говорио Његошеве стихове. Те
сла је тај дан описао као нешто
што никад неће заборавити. Он је
тврдио да су наука и поезија два
ока истог лица, и инспирацију је
налазио управо у поезији. Када је
имао 26 година, у парку у Будим
пешти је гледао залазак сунца.
Сетио се Гетеових стихова и из
тог надахнућа су настали обртно
магнетно поље и индукциони мо
тор. Позната је и његова преписка
са Лазом Костићем, а Змајем је
био толико одушевљен да је, по
сле њиховог сусрета у Београду 2.
јуна 1892. када му је Змај спевао
песмицу „Чим си дош’о, одмах си
нас електрис’о“, превео неке ње
гове стихове на енглески језик.
Пешић је у комаду расве
тлио више појединости о ства
ралачким преокупацијама и
самој личности генијалног на
учника, визионара и проналаза
ча. Шта је на Вас, од свега тога,
оставило најснажнији утисак?
Два тренутка, која је и писац
посебно истакао. То је последњи
покушај прилагођавања једног
анђела животу на земљи, и други
– о космичком болу, од којег по
тичу беда, ратови, зло и који чи
ни да наш живот све више постаје
апсурдна и страшна појава.
Микојан Безбрадица

XVII ФЕС ТИВАЛ КОРЕОГРАФСКИХ МИНИЈАТ УРА

Најбољи румунски играч Дан Датку

У

организацији Удру
жења
балетских
уметника
Срби
је, 11. и 12. маја је
одржан XVII фе
стивал кореографских минијатура.
Првог дана је, као и сваке године,
на Сцени „Раша Плаовић“ одр
жана селекција финалиста, да би
сутрадан публика на истој сцени
присуствовала извођењу једанаест
минијатура које су ушле у ужи
избор такмичарског програма, и
свечаној додели награда.
Стручни жири састављен од
балетских уметника: Росана Хри
бар (Словенија), Луис Гало Муда
ра (Велика Британија / Шпанија),
Сташа Зуровац (Хрватска), те Ми
лош Софреновић и Милан Рус из

Србије, одлучио је да Прву награду
добије румунски играч Дан Датку,
Другу награду је освојио играч из
Јапана Мисато Иноуе, а Трећу –
Алекса Капареда са
Филипина и Тамаш
Чижмадија из Ма
ђарске (који је јед
но време био члан
нашег ансамбла).
Исти жири је од
лучио да Похвале
добију београдска
уметница Исидора
Станишић и Сања
Нешковић Першин
из Словеније, а Плакету „Алексан
дар Израиловски“ њене сународ
нице Ења Белак, Маша Хавлина,
Јерца Рожник, Вероника Валдес.

Дан Датку је добио и Награду кри
тике, о којој су ове године одлучи
вали Милица Зајцев, Милица Це
ровић и Слободан Обрадовић, док
је Награду публи
ке освојио играч
из Колумбије Ре
не Алехандро Ху
ари Матеус.
Ум е т н и ч к о
веће УБУС-а ко
је чине Снежана
Весковић Забла
ћански, Влади
мир Логунов и
Милош Софрено
вић, доделило је Награду „Охра
брење“ нашим играчима Милици
Јевић, Милошу Кецману и Милану
Бачкуљи, који су са још неколици

ном својих колега извели балетску
минијатуру „Девојка се сунцу про
тивила“.
Пратећи програм Фестивала се
одигравао у потоња два дана – 13.
маја је гошћа из Словеније Росана
Хрибар одржала Master Class са
ученицима завршних година ба
летске школе и професионалним
играчима, истог дана је организо
вана и трибина са темом „Савре
мена плесна сцена у Србији“, док
су 14. маја у Битеф театру ученици
одсека за савремену игру Балет
ске школе „Лујо Давичо“ одиграли
представу „Кармен – одбројавање“
на музику Александре Ђокић, у
кореографији Исидоре Станишић
и Дејане Будишке.
Јелица Стевановић

П

олазницима Опер
ског студија „Бори
слав Поповић“ од
ове сезоне, као во
кални педагог, сво
је знање и искуство преноси пр
вакиња Опере Сузана Шуваковић
Савић.

При крају смо оперске сезоне
у којој сте први пут били у новој
улози – члана уметничког руко
водства Оперског студија „Бори
слав Поповић“ Народног позо
ришта. Какви су Ваши утисци?
Пресрећна сам што ми је ука
зано поверење да као вокални пе
дагог водим младе људе, младе на
де, с обзиром да знамо да су и пре
мене то радили значајни оперски
уметници. То је уједно и већа од
говорност, самим тим што више не
размишљам само о себи као пева
чу већ ми је драго када видим по
лазника Оперског студија да усва
ја оно што му причам. Волим да
радим са младима свим срцем и
то ми причињава велико задовољ
ство, а и сама сам током петнае
стогодишње каријере и наступа у
светским театрима сваки пут када
сам имала могућности узимала ча
сове певања у Италији. Увек сам
могла да од некога нешто ново на
учим. Трудим се да кроз рад са по
лазницима Оперског студија пре
свега радим на ономе што се зо
ве природно певање без имитаци
је. Мислим да у свету постоји тен
денција да сви звучимо исто и то
је, по мени, досадно јер ако слуша
мо велику Марију Калас или Те
балди, оне су имале толико тога да
кажу управо зато што су поседо
вале нијансе у свом гласу и упра
во зато што су својој природи дале
да буде оно што јесте. То сада по
кушавам да постигнем са млади
ма. Важно је и да се глас, у оквиру
његових могућности и капаците
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радбитребалоценити Плакат–лиценевидљивог
та, надограђује ако је могуће пр
вокрозмалероле,адасетекон
дадођедовећихулога,дасеосете
сцена,оркестар,диригент,колеге,
и да се схвати да је наш посао у
ствари један велики тимски рад.
Потрудићуседасвеоноштосам
училаоддругихпренесемодсрца

П

оред овог захтев
ног педагошког ра
да Сузана Шуваковић
Савић се припрема за
наступ у музичкосцен
ском спектаклу „Con
stantinus Magnus“ Алек
сандра Сање Илића,
поново планира госто
вања у Лондону и при
према нове улоге. Тако
ђе, већ четврти пут,
приређује солистички
концерт у оквиру „Опер
ске туре“, где публика
полазећи из Беча путу
је бродом кроз Европу и
прати значајне оперске
догађаје.

ибеззадршкесвиммладимпева
чимакојижеледанапредују.
Током бројних гостовања,
посебно у Италији, имали сте
прилику да упознате „стађоне“
систем рада. Шта бисте савето
вали младим људима на основу
тог искуства?
У„стађоне“системувидими
добруилошустрану.Добрастра
најенаравнотоштосмо,каопева
чи,увекспремнизаборбу,тонас
наводи да увек будемо у врху, да
сталнорадимонасебиинегдеће
се нека врата отворити. Са друге
стране, мислим да је млад певач
данас, у свету, у великом пробле
музатоштонемаподршку.Певач

се развија годинама и од њега не
можететражитидаодједномпру
жисве.Онсеусавршава–певач
ки, глумачки, као колега, као део
тима. У Италији је дуго постојао
системгдесупевачисолистиме
сечно били плаћени као што ми
добијамо плату, да би се сада то
свело само на поједи
на позоришта. Данас
је важно имати доброг
агента који ће стати
иза тебе, а добар агент
ће стати само иза заи
ста савршеног уметни
ка. Оперско певање је
скупа „игра“, поготово
наЗападугдесвакипут
за припрему улоге мо
ратедаиздвојитевели
кусумуновца,аондаје
питањедалићевасне
коангажовати.Морамо
дасе,коликогодможе
мо, усавршавамо и да
нас постојећа ситуаци
јаједноставнонеузне
мирава и не кочи у за
мислима, јер је битно
само све добро осми
слити, добро радити и
жељесеиспуњавају.
Како видите будућност и
перспективу опере код нас али и
у свету уопште?
Потребно је да се пуно ради
на маркетингу. У Србији има ма
лооперскихкућаизбогтогаопер
скепевачетребаставитинапије
дестал,напрвоместо.Изнадњих
ниуњиховојравнинеможедабу
де ни један други певач јер бити
оперски певач подразумева мно
готога,однајосновнијег–дабуде
музичкиписмен,данаучитехнику
певањадотогаданаучитекстко
јијенанемачком,францускомили
италијанскомјезику.Накрајукра
јева, да отпева сваку ноту како је
написана.Важнојеитоколикоје
новцанеопходноулагатиунешто
штојеврхунскауметност.Јерако
випредставитеврхунскууметност
наврхунскиначин,многићесеу
овојземљиприхватитимеценства
оперске уметности, знајући да је
оперскипевачизасебеоставиоде
сетилипетнаестгодинарадаида
нијепреконоћистекаославу.Што
значидабиквалитетирадтреба
лодапочнудасецене!Питањеје
само колико ко жели да се у том
смислупозабавиелитномуметно
шћукаоштојеопера.Кадаодетеу
билокојиевропскицентаробаве
зновасодведудапогледатеопер
ску представу, а често је питање
далићетеуопштенаћикарту.Ми
имамовеликусрећуданашепозо
риштеима,ималојеиувекћеима
тисјајнупублику.
ВањаКосанић

Ј

ованТарбук,дизајнерНа
родног позоришта и арт
директор Позоришних
новина од њиховог осни
вања, дан уочи свог 33.
рођендана,ауоквирудесетејуби
ларне Ноћи музеја, имао је отва
рањесвојепрвесамосталнеизло
жбе!Речјеоизложбипозоришних
плаката под називом „ПлакаRт“,
која ће у Музеју Народног позо
риштауБеоградутрајатидокра
јасезоне.
Да ли је ова изложба, по Ва
шем мишљењу дошла прерано,
касно или таман на време?
Изложба увек дође у право
време. Нарочито ми је драго што
се догодила баш у оквиру Ноћи
музеја, јер ју је те вечери видело
изузетномногопосетилаца.Ина
че, идеја изложбе је да се про
мовишеплакаткаоформаипо
каже веза између уметности и
рекламе.
Колико плаката је изло
жено и јесу ли сви рађени за
Народно позориште?
Наизложбијепредставље
нодвадесетакплакатарађениху
последњихдесетакгодина,заНа
родно позориште у Београду али
и за друга позоришта у Србији и
региону. Такође, ту је и неколико
плаката рађених „мени за душу“,
којиранијенисуизлагани.Укор
пусуизложбејеиплакатзапред
ставу„Бизарно“ЖељкаХубача,у
извођењуБосанскогнародногпо
зориштаизЗенице,закојисамдо
био Награду „Горан Меркаш“ за
најбољи казалишни плакат на ре
гионалном Бијеналу казалишног
плакатауВараждину,2011.
Посетиоце изложбе сте у Но
ћи музеја обрадовали занимљи
вим пратећим садржајима...
Посетиоцима смо понудили
да,наиспрвабеломплатнуплака
ту маркерима цртају своје асоци
јације на тему позоришта и тако
створејединственоуметничкоде
ло.Поредтога,ималисуприлику
дасефотографишууделовимако
стимаизфундусаНародногпозо
ришта,штојеизазвалостварнове
ликоинтересовање,сликалосеоко
1000посетилаца.Свефотографије
сеналазенафејсбукстраниМузе
јаНародногпозоришта,очекујемо
дасепосетиоципрепознајуиупи
шусвојаимена,афотографијаса
највише „лајкова“ донеће побед
никуинаграду.
У каталогу изложбе о Вама
пишу заиста хвалоспеве наши
и страни драматурзи, редитељи,
театролози. Које оцене и комен
тари су Вам најдражи?
Маријан Варјачић, утемељи
вач и стални члан жирија вара
ждинског Бијенала најпре каже:

„Историјат по
зоришногпла
ката, од Тулуз
Лотрека – до
Јована Тар
бука, показу
једаувекима
уметника пла
ката који могу
немогуће“.Немо
рамнидаобјашња
вам
коли
ко ми

П

озоришни
плакат
је замрзнути кадар
емоционалног доживљаја
комада, преведен у слику.
Слика и речи могу бити
у лабавом односу, или се
границе између њих могу
изгубити до те мере да
слике постају речи а речи
слике.
прија постављање мог имена уз
великог уметника, практично за
четника графичког дизајна и по
зоришног плаката као форме, Ту
луз Лотрека! Исти театролог у
свом тексту даље оцењује: „За
датак дизајнера је приказати не
видљиво или невидљиво учини
тивидљивим.Томесепридружују
ефекат зачудности, хумор и иро
нија које налазимо у готово сва
комТарбуковомплакату...“.АБра
нислава Илић, драматург, својим
коментаромјепрепозналасушти
ну савременог проблема ангажо
ваности дизајна у Србији – она
каже да: „у свету у којем је агре
сивномедијскооглашавањеумет
ности постало императив, Јован
Тарбук,неподлежућиовомтрен
ду,лишенауторскепретенциозно
сти али не и ауторске препозна
тљивости,успевасвојимрадомда
се издвоји“ и оцењује да мој ди
зајн„карактеришуотменостиви
сока уметничка префињеност, не
баштакоуобичајенезаововреме
иовајпростор,алиивештокори
шћењесвихелеменатасавременог

дизајна и дигиталне уметности:
фотографија, калиграфија, асо
цијативне визуелне реплике из
области уметности, медија и
филма“.
Награда на Бијеналу
је највеће али не и једино
признање које сте добили.
Недавно је стигло још једно, и
то из Кине?
Па да, имам већ неко
лико признања на
изложбама по
з о р и ш н о г
п л а к а т а
организо
ваним у
о к в и р у
домаћих
ф е с т и 
вала –
Дип ло
ме за
у н а п р е 
ђење по
зор иш ног
плаката у
Србији на
„Јоа к имФ е
сту“ у Кра
гујевцу, 2007,
2008, 2009, 2010,
као и част да моји плакати буду
међуизабранимрадовимаизлага
нимнатријеналууоквируСтери
јиног позорја2007,2010,2013.А

непосредно пред отварање изло
жбе ми је стигла вест да сам до
биоНаградужиријамеђународног
такмичења„Hiiibrand“одржаногу
Кини,занајбољилогоу2012.Мо
жда ме је више и од саме награ
де обрадовало образложење Кита
ХинрихсаизСАДа,једногодчла
новажирија,којијеизјавио:„Лого
је софистициран и елегантан, а у
истовремемагичноразигран.Во
леобихдасамгајадизајнирао“.
ЈелицаСтевановић

6

МАЈЈУН2013.
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ЈУБИЛЕЈ У ДРАМИ

Хитпредстава–петнаест
„Oвације какве се у Народ
номпозориштувећдугонисучу
ле“–овакоилинекакослично,из
вештавали су медији непосредно
после премијере Шмитових „За
гонетних варијација“ у режији
БожидараЂуровића,aуизвођењу
МаркаНиколићаиБорисаПинго

О

бе дуо драме са
нашег репертоара
по текстовима Ериха
Емануела Шмита у мају
су обележиле значајне
јубилеје: 50. представа
„Малих брачних злочи
на“ у режији Филипа
Гринвалда и извођењу Не
ле Михаиловић и Бориса
Пинговића одиграна је 8.
маја, а следеће вечери су
„Загонетне варијације“
прославиле – петнаести
рођендан!

вића,2.маја1998.годиненаСце
ни „Раша Плаовић“. После овако
бурног почетка, уследио је изу
зетно дуг, постојан и богат сцен
скиживот:двестотиизлазакпред
публику представа је прославила
насвојдесетирођендан,250.ре
призунепунетригодинекасније,
7.марта2011,апреднамаје273
извођење којим представа слави
15.рођендан.

А како је све почело? У наја
вама премијере медији су у први
планистицаличињеницудајеко
мад претходне године добио пре
стижну Молијерову награду и да
је у Паризу представа прави хит,
каоидајепраизведбауградусве
тлости (1997) била велики повра
так театру чувеног глумца Але
на Делона, који је тумачио улогу
Абела Знорка (док је београд
ска поставка привођена крају, те
клесуприпремезалондонскупре
мијеру са Доналдом Сатерлендом
у истој улози). У продукцији На
родногпозоришта,таулогајепо
верена Марку Николићу, a његов
партнер,БорисПинговић,тумачи
улогуЕрикаЛарсена.
Аутор овог изванредног тек
ста,ЕрикЕ.Шмит,биојегостна
београдској премијери и „поде
лио са публиком нескривено за
довољство, бурно аплаудирајући
изпрвогреда“,апотомјеизјавио
даје„МаркоНиколићједаноднај
бољихтумачаАбелаЗнорка“ипо
јасниокакојетоглумац„којиима
моћ изванредне, изненадне тран
сформације. (...) Својом појавом
онобјашњавачитавједансвет!Он
јецеловечедржаомојупажњу“.
Критика је, међутим, би
ла прилично суздржана, иако
су апострофирани „дискретна“
режија, „рафинирана“ сценогра
фија Бориса Максимовића којој
сусепридружиликостимиЉиља

не Драговић, те да је
МаркоНиколић„убе
дљив, искрен, отво
рен“ и да је успео
да „пронађе неу
хватљиви,меланхо
личносаркастични
ш а р м
какав
о к о
себ е
иси

јавају људи попут Знорка“, као и
да су се оба глумца „складно до
пуњавала“.
Већ у новембру исте године,
на Дан Народног позоришта, Бо
рис Пинговић је за улогу у овој
представи добио Похвалу Народ
ногпозоришта,aМаркуНиколићу
је истог дана, 22. новембра 1998,
урученопрестижноглумачкопри
знање,Награда„РашаПлаовић“.
Када већ није било никакве
сумње да је реч о хитпредстави,

година
РТСје2002.
годинесни
мила и не
п о с р е д 
но пред
јуб ил ар
но стото
и г р а њ е
пред пу
бл и к ом ,
е м и т о 
вала у
о к в и р у
Драм
с к о г

програмаовајкомадсаистимак
терима (ТВ адаптација и режи
ја Слободан Шуљагић). Четири
године после премијере и после
овогприказивањаудругоммеди
ју,критикајеималадругачијеми
шљење: „Тај дијалог има емотив
ну и интелектуалну подлогу. У
њему има мудрости и животног
искуства,ауверљивостсумудали
МаркоНиколићиБорисПинговић
у уравнотеженој и зрелој глумач
којигри“.

Забележимо и да је Ерик Е.
Шмит, поводом стоте представе,
Народном позоришту упутио те
леграмукојемје,измеђуосталог,
напис ао:„Увекћусеживосећати
премијереуБеограду,снагепро
чишћеног спект акла и дирљиве
интерпрет ацијеглумаца.Тојеје
дан од мојих најлепших позори
шнихтренут ака“.
Токомпротеклихпетнае стго
динанеуморногиграња,предста
вајеостварилабројнагостовања
у земљи – у Студентском граду,
Бору, Краљеву, Сомбору, Вр
шцу, Зрењанину, Аранђе
ловцу,Панчеву,Крагујевцу,
Сремској Мит ровици,
Кикинди,
Параћину,
Ковину, Убу, Свилајн
цу, Јагодини, Костол
цу,КосовскојМит рови
ци, Зајечару, Врњачкој
БањииИригу,анасту
пилајеинафестивалу
Град теат ар Будва и на Бориним
данима у Врању. „Загонетне ва
ријације“ су представљале срп
ску позоришну уметност и на
гостовањимауБечу,Цириху,Же
неви, Лондону, Кијеву и Подго
рици, на фестивалу Град теат ар
Будва, те на Четвртом интерди
сциплинарном позоришном фе
стивалу „Дани малих ствари“ у
Требињу. Представу је до сада
видело50000гледалаца.

ПОДСЕЋАЊА (1) / ПИШЕ ЗОРАН Т. ЈОВАНОВИЋ

КадајебилопрвоиностраногостовањеНародногпозоришта?

У

земљи која је одувек,
па нажалост и сад
трпела и трпи рушења,
паљења и разарања, и у
којој се, као да већ те не
срећне околности нису
довољне, о документима
и другим сведочанстви
ма о времену садашњем
и прошлом не води аде
кватна брига, историја
је – отворена књига. На
срећу, има прегалаца који
је предано и стално до
писују. У поглављу о по
зоришту, један од њих је
Зоран Т. Јовановић

П

рема попису ино
странихгостовања
Народног позо
ришта у Београ
ду, чији су аутори
мр Александар Радовановић и
Љиљана Мркшић, прво гостова

ње Драме Народног позоришта
је било у Софији 1912, за управе
Милана Грола, на иницијативу
И. Иванова, директора софијског
Народног театра и бугарског ми
нистра просвете Стевана Бопче
ва. У Позоришном годишњаку за
1911–12, наводи се пет представа
којесуод7.до9маја1912.изве
дене у софијском Народном теа
тру:Вoјновићев„Allonsenfants!“,
ВеселиновићевиБрзаков„Ђидо“,
„Љубавбди“Г.деКајавеиР.Фле
ра,Ћоровићев„Адембег“иСтан
ковићева „Коштана“. Годишњак
јошбележи:„Поредвисокепажње
којом је Народно позориште том
приликомудостојиоЊеговоВели
чанство краљ Фердинанд, Народ
нопозориштезасвевремебавље
њауСофијибилојепредусретано
свесрдноодУправеичлановаНа
родног театра, од целокупне со
фијскештампеипублике“.
Била је то лепо замишљена и
корисна међусобна размена го
стовања, али историјски догађаји

који су уследили, омели су пуну
реализацију идеје и до узвратног
гостовања софијских уметника
ниједошло.
Међутим,
истраживањем
историјата Народног позоришта
уСкопљу(1913–41)„открио“сам
да прво инострано гостовање ни
је било то, већ тродневна турнеја
НародногпозориштауСкопљу(у
оквирукојејебилоигостовањеу
Лесковцу) од 25. до 29. октобра

1909. Основне податке сам лако
нашаоуГодишњацимаза1909–10.
и1910–11.Осталудокументацију
сам„ископао“садостамуке,која
јеуобичајенаприоваквим„архео
лошким“позоришнимрадовима.
Најкраће речено, иницијати
вузаовогостовањеуОтоманској
царевини дао је дипломата и већ
афирмисани књижевник, Брани
славЂ.Нушић,одличанпознава
лац прилика у Македонији. Он је

свесрдно помогао младом управ
нику Народног позоришта Мила
ну Гролу да гостовање прерасте
у вишедневну свечаност за наш
живаљ,којисеокупљаоуСкопљу
дачује,послетоликодеценија(да
не кажемо патетично – векова),
свој матерњи језик. Гостовање у
Скопљу је почело „Коштаном“
а завршило се „Ђидом“, који су
одиграни у најбољим саставима
јер су на пут кренули сви глум
ци, појачавајући масовне сцене и
хорске деонице. На леп пријем је
наишло извођење Шапчанинове
„Задужбине“, у којој су парадно
дефиловали, у обновљеним исто
ријским костимима, сви српски
великани.Тимтримапредставама,
пуним историјских и завичајних
евокација, додате су и три пред
ставе лакшег, комедиографског
карактера: Молијерове „Смешне
прециозе“, Трифковићево „Љу
бавно писмо“ и Нушићева једно
чинка„Подстарост“.
(наставићесе)
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ФЕЉТОН

ЛИЧНОС ТИ БЕОГРАДСКОГ БА ЛЕТА (34) / ПИШЕ МИЛИЦА ЗАЈЦЕВ

НенадЈеремић

Б

алет се Ненаду Јере
мићу (1960), истак
нутом солисти бео
градског ансамбла,
десиослучајно.Упе
том разреду осмогодишње шко
лепедагогАнђелкаЈабланјењега
и још десетак вршњака, на ча
су физичког васпитања, одабра
лазабалетскошколовање.Итако
су почели његови играчки дани.
У Балетској школи „Лујо Дави
чо“јенајпреучиокодАнђелкеЈа
блан,азатимкодДушанкеКомен
дић,МиреНешић,СтеванаЖунца
идругих.Љубавпремамузиции
музикалност је наследио од мај
ке која је завршила нижу музич
ку школу. Пред крај школовања,
витки,високимладићјепочеода
играуНародномпозоришту,паје
завршни разред и дипломски ис
пит ванредно и са успехом поло
жио.
„Почеосамоднајнижелестви
це“, сећа се Јеремић својих пр
вих сценских корака. „Моја прва
‘улога’ је била у ‘Копелији’. Био
сам бубњар који је само требало
да прошета сценом. Полако сам
стицаошколусценскогискуства.
Најпре сам у ‘Крцку Орашчићу’
упоставциЖаркаПребилаиграо

балетјеуметностмладости
рактерне улоге
највише ‘леже’,
што потврђује
и листа њего
вих значајних
рола. На при
мер, улога
Тибалда, ко
јује робусно
уизразуидра
матично у игри
упечатљиво тума
чио.„ТибалдоНена
да Јеремића био је
исклесан из црног
мрамора, робу
стан, неумољив,
играчки изра
жајан, тако да
је ова улога,
нема сумње,
животна за
овог ба
летс ког

солистичкуулогуу‘Вал
церуцвећа’,азатим
са Соњом Вукиче
вић‘Шпанскуигру’
уистомбалету.“
Највише је во
леодарадисаони
ма који су имали
јаснеидеје,које
су знали брзо
и ефикасно
да пренесу
извођ ач и
ма. Веома
п р о м и 
ш љ е н о
с м а т р а
да му
к а 

уметника“, записала сам у кри
тици.
Идругењеговеулогесуоста
лезабележенеухроникамадога
ђања на београдској сцени. Био
је елегантан у ставу и ватрен у
изразу Станиша Црнојевић у
„Јелисавети“.КаоОтацхрамау
„СамсонуиДалили“јебиоупо

С

ве своје улоге Јеремић
је креирао у заједнич
ком стваралачком процесу
са кореографима. Трудио се
да испоштује њихове зах
теве, али се дешавало да
кореограф усвоји понешто
што је Јеремић предлагао.

кретима сензуалан и страствен,
а при томе и одличан партнер.
ДругиставПрвесимфонијеЧај
ковског из „Зимских снова“ је
имао младе и поетичне интер
претаторе, Ашхен Атаљанц и
НенадаЈеремића.
Највише запажених улога је
остварио у поставкама Лиди
је Пилипенко. Једна се посебно
издваја – „Вечити младожења“
Српског народног позоришта у

Новом Саду. Остао је овај опис
Јеремићевог наступа на страни
цама листа „Борба“, децембра
1986: „Носилац главне улоге у
‘Вечитом младожењи’, млади
београдскиуметникНенадЈере
мић је у играчком погледу пот
пуно оправдао поверење корео
графаЛидијеПилипенко“.
Као ретко ко из света умет
ничке игре, Ненад Јеремић је
знао да оцени своје играчке до
мете.ЈакојежелеодазаиграАл
берта у „Жизели“, али је веома
рационално сматрао да је за ту
улогубилобољихиграча.Иначе,
умоментукадајеубалетскоман
самблубиовећвишеодтриде
ценије,Јеремићпостајеодлучни
борац за праведнији однос пре
мабалетскојуметностиибалет
скимуметницима.Покушаваоје
дасесупротставизаконодавству
којенетолеришефизичкеипси
хичкемогућностионихкојизбог
великог ангажовања тих потен
цијала морају имати бенифици
ранираднистаж.Коликознамо,
танеравноправнаборбајоштра
је... Но, Јеремићева порука „ба
летјеуметностмладости“–зау
векјеистинита.
(наставићесе)

ФЕЉТОН

ФЕЉТОН: ЖИВАН СА РА МАНДИЋ (3) / ПИ ШЕ ДРА ГАН СТЕ ВОВИЋ

Сус ретсаТитом

М

ного година
после великог
успеха у „Ор
феуму“, као
зрео уметник,
Живанјеотомвременуинаступу
причаокаооправомпевачкомпод
вигу,јерпевати35данаизвечери
у вече различити репертоар, ме
њајућитехникуипозицијугласау
зависности од композиције, било
је невероватно, поготово имајући
у виду да је био певачки нешко
лован. Уследио је први професи
онални естрадни концерт, на Ве
лику Госпојину, 28. августа 1962.
годиненанишкојТврђави.
Велику прекретницу у Жива
новојкаријерипредстављаојесу
сретсапредседникомТитом.Наи
ме,редитељСаваМрмакиМилан
Вукос,тадашњигенералнидирек
тор Југословенске радиотелеви
зије, осмислили су новогодишњи
програмипозвалиЖиванадапева
на дочеку 1963. године код пред
седника Тита, у згради Скупшти
неСрбије,гдејебиоприсутанцео
државниврх.Поноћјевећпрошла,
време је пролазило и друштво се
већ одвајало по сепареима. Веру
јућиданећенинаступити,разоча

ран,Живанјехтеодакренекући.
Нијезнаодајеон„адут“вечери...
Наступиојеучетирисатаујутро!
Певао је разноврсни репертоар,
одрускихпесамадо„Ol’ManRi
ver“, и изазвао опште одушевље
ње.ТошаЕлезовићизоркестраму
јерекаодаобратипажњуначове

С

а песмом Душана Јак
шића „Черге“ Живан је
учествовао на фестивалу
Београдско пролеће. Док су
чекали резултате, рекао је
Душку: „Ако ови безгласни
победе, ти иди у учитеље, а
ја ћу у књиговође“. Срећом,
„безгласни“ нису победили.

какојијеседеонаивициподијума
–биојетоЕдвардКардељ.Пред
седникТитојепитаоЖиванашта
игдеради,икадјечуодастудира
економију,бурноодреаговао:„Ка
кваекономија?!Тиморашдашко
лујешглас,пауоперу“.Одмахје
позваотелефономсекретараскуп
штине, пуковника из Друге про
летерске, и наложио му да брине
о младом уметнику. Од тада, Жи

ванјебиосталнигостнаприје
мимаповодомпосетастра
нихдржавника,каоина
прославама државних
и револуционарних
празника.
Слеће,1964.
године,
па
ла је конач
на одлука у
дилеми опе
ра или естра
да. Неколико
месецитокомтегоди
не Живан је са Лолом
Новаковић, Џимијем
Станићем и ансамблом
„Седморица младих“, сва
ке вечери, осим недеље, певао
у клубу „Dancing“ на Звездари.
Међутим,какоутовременијеби
ло упутно прослављати „српску“
Новугодину(нитијесмелодасе
помисли како то неко чини), Жи
ван је 13. јануара увече одлучио
да се прошета са друговима. Из
ненада,кодХотела„Москва“,зау
ставиосеполицијскиаутомобили
неколико полицајаца у цивилу га
јеувелоукола.Нањеговопитање
штаседешава,одговорилисуму
даморахитнодаидекућиипре

свуче се, а потом га воде у Клуб
посланика на Дедињу, на пријем.
ПредседникБугарскеТодорЖив
ковјебиоупосетиСФРЈиупоме
нутомклубусеодржаваопријему
његовучаст.Живанјестигаобаш
умоментукадјенекипевачсјајно
певаоаријуФилипаизопере„Дон
Карлос“,узклавирскупратњуди
ригента Опере Богдана Бабића.
КочаПоповић,тадашњиминистар
иностраних послова, ободрио га
је:„Сине,покажиБугарину!“Жи
ванјеотпевао„својхит“–„Еј,ух

њ е м “ .
Б у г а р с к и
ко  лега се одуше
виоипитаогаштапева
уопери.Биојевеомаизне
нађен чињеницом да Живан
никаднијепеваоуопери.Био
је то Николај Ђауров, један
од најзначајнијих светских
басова20.века.Дошаојеу
пратњи председника Жив
коваинеколикоданакасни
јејепеваонасцениНародног
позориштаулогуФилипауопери
„Дон Карлос“. Већ је био веома
познат, а у оперским кулоари
ма се препричавала предста
ва из чувене Скале у Мила
нуодпренеколикогодина,гдесу
уулогамаФилипаиИнквизитора
наступила двојица бугарских пе
вача – познати Борис Кристоф и
млади Николај Ђауров и када су
увеликојсценидуетаизмеђуИн
квизитораиФилипа,свесимпати
јепубликеикритикебиленастра
нимладогуметника.
После овог наступа у Клубу
посланика, дефинитивно је од
лучено да се Живан Сарамандић
упутинашколовањегласа.
(наставићесе)
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ВЕЛИКА СЦЕНА
субота

недеља

19.30

СЛЕПИ МИШ
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19.30

МИЗАНТРОП

понедељак

19.30

ИЗБИРАЧИЦА

уторак

19.30

среда
субота

19.00

КАРМЕН

КИР ЈАЊА

четвртак

19.30

понедељак

КО ТО ТАМО ПЕВА

БИЗАРНО

50%
оперета
Јохана
Штрауса
субота

01
12.00

СВЕЧАНА
АКАДЕМИЈА
ПРАВОСЛАВНОГ
СПОРТСКОГ
ДРУШТВА „СВЕТА
СРБИЈА”

08

недеља

19.30

УСПАВАНА
ЛЕПОТИЦА

04
субота

19.30

БАХАНТКИЊЕ

балет
П. И.
Чајковског

16

понедељак

19.30

недеља

трагедија
Еурипида
понедељак

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

02

комедија
Косте
Трифковића

03

19.30

понедељак

19.30

АНТИГОНА

08
19.30

17

трагедија
Софокла
уторак

09
19.30

20.30

недеља

21.00

комедија
Косте
Трифковића

балет на музику
Ђузепеа
Вердија

драма
Синише
Ковачевића

балет на музику
Војислава
Вокија Костића

комедија
Јована Стерије
Поповића

опера
Ђакома
Пучинија

четвртак

петак

среда

10
19.30

11

19.30

среда

четвртак

01

02

20.30

недеља

20.30

понедељак

08

недеља

20.30

ОГВОЖЂЕНА

драма
Горане
Баланчевић
недеља

понедељак

09

20.30

08
03
20.30

БЕСПОМОЋНА
СТВОРЕЊА
испитна представа
студената Академије
уметности, Београд
драма Нила
Сајмона, према
приповеткама
А. П. Чехова

10

19
19.00

МАДАМ
БАТЕРФЛАЈ
опера
Ђакома
Пучинија

26
29

16
17.00

драма
Алберта
Камија
недеља

50%

четвртак

20
19.30

20.30

21.00

АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ
У НОВОМ САДУ

КОНСТАНТИН

у организацији
Матице српске из
Новог Сада

драма
Дејана
Стојиљковића

27

МРАВЉИ МЕТЕЖ
Александра
Поповића

ЖИВОТИ ДРУГИХ ПИСМА СЕБИ
ауторски пројекат

23

уторак

20.30

драма
Ерика Е.
Шмита

20.30

среда

04

среда

20.30

СТАКЛЕНА
МЕНАЖЕРИЈА

50%

драма
Тенесија
Вилијамса

11
17.00

уторак

12.00

ОПЕРСКО
СТАСАВАЊЕ

субота

22

концерт Оперског
студија Народног
позоришта
„Борислав Поповић”

23
26

балет у
кореографији
Бруса Стајвела

20.00

29
01

30

21.00

четвртак

08

05
20.30

четвртак

МАЛИ БРАЧНИ
ЗЛОЧИНИ

КОВАЧИ

драма
Ерика Е.
Шмита

комедија
Милоша
Николића

среда

12
20.30
17.00

11.00

среда

20.30

06
09
петак

20.30

ИГРАЈУЋИ
ЖРТВУ

50%

13
21.00

комедија
Владимира
и Олега
Пресњакова
четвртак

50%

14
21.00

АКАДЕМИЈА
УМЕТНОСТИ, БЕОГРАД

ПРИНЦ ЖАБА

БОГ МАСАКРА

ЛИЛИКА

БЕЧКА СТОЛИЦА

ПЕР ГИНТ

Јасминe Резe

18

Драгославa
Михаиловићa

среда

Николајa Кољадe

20.30

КОВАЧИ

50%

четвртак

20.30

26

20
петак

20.30

20.30

драма
драма
Тонија
Ерика Е.
Кушнера
Шмита

07

субота

20.30

ТЕСЛА ИЛИ
ПРИЛАГОЂАВАЊЕ
АНЂЕЛА / откупљено

драма
Стевана
Пешића
петак

15
21.00

АКАДЕМИЈА ЛЕПИХ
УМЕТНОСТИ, БЕОГРАД

ГОСПОДАР
ПУНТИЛА И ЊЕГОВ
СЛУГА МАТИ
Бертолта Брехта

21

субота

20.30

ЖЕНИДБА

ВАЖНО ЈЕ ЗВАТИ
СЕ ЕРНЕСТ

МАЛИ БРАЧНИ
ЗЛОЧИНИ

комедија
Николаја В.
Гогоља

комедија
Оскара
Вајлда

драма
Ерика Е.
Шмита

50%
комедија
Милоша
Николића

Хенрикa Ибзенa

19

19

петак

ЗАГОНЕТНЕ
ВАРИЈАЦИЈЕ

ДРАМСКИ
ФЕСТИВАЛ
ПРЕДШКОЛСКЕ
УСТАНОВЕ
„ДЕЧЈИ ДАНИ”

ФАКУЛТЕТ УМЕТНОСТИ
ПРИШТИНА-ЗВЕЧАН

25

23

ЗАВРШНИ
ГАЛА
КОНЦЕРТ

ФАКУЛТЕТ УМЕТНОСТИ
ПРИШТИНА-ЗВЕЧАН

драма
Горане
Баланчевић

19.30

комедија
Бранислава
Нушића
недеља

12.00
18.00

ФАКУЛТЕТ ДРАМСКИХ
УМЕТНОСТИ, БЕОГРАД

20.30

15

ПОКОЈНИК

ФАКУЛТЕТ ДРАМСКИХ
УМЕТНОСТИ, БЕОГРАД

уторак

недеља

19.30

50%

20.30

комедија
Оскара
Вајлда

уторак

недеља

07
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комедија
Жана
Ануја

ОГВОЖЂЕНА

24

28

драма
Стевана
Пешића

03

19.00

14

ПЕТАР ПАН

ВАЖНО ЈЕ ЗВАТИ
СЕ ЕРНЕСТ

18
ЗАГОНЕТНЕ
ВАРИЈАЦИЈЕ

19.30

ЖЕНСКИ
ОРКЕСТАР

Дејвидa Меметa

понедељак

петак

ПЕСНИЧКА
ЛИТУРГИЈА ЗА
ПЕТРА II ПЕТРОВИЋА
ЊЕГОША

21

ТЕСЛА ИЛИ
ПРИЛАГОЂАВАЊЕ
АНЂЕЛА

17

АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ
У НОВОМ САДУ

23

понедељак

уторак

20.30

НЕСПОРАЗУМ

50%

субота

уторак

комедија
Милоша
Николића

комедија
Жана
Ануја

20.00

13

опера
Ђузепеа
Вердија

драма
Стевана
Пешића

драма
Хенрика
Ибзена

12

опера
Хенрија
Персла

25

субота
БОЕМИ

балет
П. И.
Чајковског

19.30

19.30

ПОКОНДИРЕНА
ТИКВА

опера
Ђузепеа
Вердија

18

19.30

КО ТО ТАМО ПЕВА
/ Откупљено

балет на музику
Горана
Бреговића

комедија
Јована Стерије
Поповића

ЖЕНСКИ
ОРКЕСТАР

петак

АИДА

ЛАЖА И
ПАРАЛАЖА

ПЕР ГИНТ
испитна представа
студената Академије
уметности, Београд

четвртак

ДИДОНА И ЕНЕЈ
/ гостују солисти, хор
и барокни оркестар
Фестивала ране музике

ТЕСЛА ИЛИ
ПРИЛАГОЂАВАЊЕ
АНЂЕЛА / ОБНОВА

субота

19.30

07

комедија
Бранислава
Нушића

ВЕЛИКА ДРАМА

СЦ Е Н А „РА Ш А П Л АОВ И Ћ ”
субота

среда

06

ЛАБУДОВО
ЈЕЗЕРО

балет
Лудвига
Минкуса

24

19.30

05
05

балет на музику
Војислава
Вокија Костића

19.30

ГОСПОЂА
МИНИСТАРКА

ДАМА С
КАМЕЛИЈАМА

50%

50%
комедија
Косте
Трифковића

уторак

04

опера
Ђакома
Жоржа
Пучинија
Бизеа

ТРУБАДУР

КРАЉИЦА
МАРГО

ДОН КИХОТ

ИЗБИРАЧИЦА

комедија
Јована Стерије
Поповића

драма Жељка
Хубача, гостује
Босанско народно
позориште
из Зенице

петак

ИЗБИРАЧИЦА

50%

50%

ДЕРВИШ И СМРТ

50%

комедија
Ж. Б. П.
Молијера

19.30

27

28

29

ДОГАЂАЈИ У ЈУНУ
02.06. ОТВАРАЊЕ ИЗЛОЖБЕ „ТЕСЛА У БЕОГРАДУ 20. 6. 1892.”, изложба Музеја Николе Тесле, у 20.30 часова,
фоаје Сцене „Раша Плаовић”
02.06. ТЕСЛА ИЛИ ПРИЛАГОЂАВАЊЕ АНЂЕЛА / ОБНОВА,  драма Стевана Пешића, у 21 час, Сцена „Раша Плаовић”
06.06. ДРАМСКИ ФЕСТИВАЛ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ДЕЧЈИ ДАНИ”, у 11 часова, Сцена „Раша Плаовић”
08.06. СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА ПРАВОСЛАВНОГ СПОРТСКОГ ДРУШТВА „СВЕТА СРБИЈА”, у 12 часова, Велика сцена
13.06. КО ТО ТАМО ПЕВА / откупљено, 2./19. конгрес Удружења дерматовенеролога Србије, свечано отварање, Велика сцена
15.06. ТЕСЛА ИЛИ ПРИЛАГОЂАВАЊЕ АНЂЕЛА / откупљено, поводом 86 година ЈАТ-а, Сцена „Раша Плаовић”
18-23.06. ПРВИ КОРАК - ПОЂИМО ИМ У СУСРЕТ, смотра представа студената глуме уметничких академија,
Сцена „Раша Плаовић”
21.06. ДИДОНА И ЕНЕЈ, барокна опера Хенрија Персла, гостују солисти, хор и барокни оркестар Фестивала ране музике,
у 20 часова, Велика сцена
22.06. ОТВОРЕНА ВРАТА НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА, у 12 часова
22.06. АИДА, опера Ђузепеа Вердија, Сања Керкез први пут наступа у улози Аиде, у 19 часова, Велика сцена
23.06. ОПЕРСКО СТАСАВАЊЕ, концерт Оперског студија „Борислав Поповић”, у 12 часова, Велика сцена
27.06. ПЕСНИЧКА ЛИТУРГИЈА ЗА ПЕТРА II ПЕТРОВИЋА ЊЕГОША, у организацији Матице српске из Новог Сада,
Велика сцена
30.06. ЗАВРШНИ ГАЛА КОНЦЕРТ, у 20 часова, Велика сцена
03.07. ДАНИ СРПСКЕ КУЛТУРЕ У ПАРИЗУ, гостују глумци представе „Мали брачни злочини”, Црква Св. Саве, Париз

ГОСТОВАЊА У ЈУНУ
02.06.
03.06.
08.06.
13.06.
13.06.
20.06.
28.06.

КОНСТАНТИН | Стеријино позорје, Нови Сад
CONSTATINUS MAGNUS | Ниш,  учествују солисти Опере и Балета, Оркестар и Хор
ОПЕРСКИ ГАЛА КОНЦЕРТ | Краљево
СОЛИСТИ БОЉШОЈ ТЕАТРА | Сава центар,  диригује Дејан Савић, учествује Оркестар Опере
ХЕНРИ ШЕСТИ | Лозница
ХЕНРИ ШЕСТИ | Град-театар Будва
ТРУБАДУР | Ниш, са гостима: Вахтанг Мачаваријани, диригент;
Цветелина Василева, сопран; Стефано ла Кола, тенор; Доменико Балцани, баритон

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

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

За издавача Дејан Савић, в. д. управника | Главни уредник Позоришних новина Жељко Хубач | Заменик главног уредника Јелица Стевановић | Редaкција: Микојан Безбрадица, Милош Дујаковић, Бранкица Кнежевић, Вања
Косанић | Сарадници: Милица Зајцев, Зоран Т. Јовановић, Драган Стевовић, Марија Кнежевић, Ивана Стојковић | Техничка редакција: арт директор и графички дизајнер Јован Тарбук, графички дизајнер Јелена Ратковић
| Коришћене фотографије архива Народног позоришта, МПУС и личних архива | Припрема и дизајн Народно позориште у Београду | Народно позориште у Београду, Француска 3, 11000 Београд | Маркетинг 2622-180

