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ВЕР ДИ ЈЕ ВА „АИДА“ У РИМ СКОМ АМ ФИ ТЕ А ТРУ АР ХЕ О ЛО ШКОГ ПАР КА ВИ МИ НА ЦИ ЈУМ

Оперскиспектаклподзвезданимнебом

Уоквиру просла
ве јубилеја „Ми
лански едикт
313–2013,Србија“,
18.мајаjeурекон

струисаном римском амфитеатру
Архeолошког парка „Виминаци
јум“,ансамблОпереНародногпо
зоришта извеоВердијеву „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
лившисешто јењеговој 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
Верди
ј а ,

која је као створена за извођење
на овом величанственом месту.
Пре неколико месеци, захваљу
јући ангажовању маестра Дејана
Савића,уНародномпозориштује
одржано вечепосвећеноВердију,
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

струисаниримски амфитеатар је,
захваљујући заједничком напору
Министарставакултуреибројних
спонзора,засамонеколикомесе
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)



Последња два ме
сеца ове сезоне
испуњена су број
ним догађајима у
Опери. На летњој

позорници Нишке тврђаве нас, у
оквиру обележавања Миланског
едикта,28. јунаочекујеизвођење
још једног изузетног Вердијевог
дела – опере „Трубадур“, у којој
ћесепублиципредставитигосту
јућиуметници:диригентВахтанг
Мачаваријани, Цветелина Васи
лева у улози Леоноре, Стефано
лаКолакаоМанрикоиДоменико
Вители у улози Грофа Луне, као

и наши певачи Драгана дел Мо
нако (Ацучена), Ненад Јаковље
вић (Ферандо), Дарко Ђорђевић
(Руиз, Гласник), Татјана Митић
(Инес)иАлександарТасић (Ста
риЦиганин).

У међувремену, на Великој
сцени Народног позоришта, 12.
маја јеодржанконцертподнази
вом  „Пролећни гласови“ на ко
јем су се, под диригентском па
лицомАне Зоране Брајовић и уз
пратњуОркестраиХора,предста
виле будуће наде Опере Народ
ног позоришта, полазници Опер
скогстудија„БориславПоповић“
исолистиОпереДрагољубБајић,
НаташаТасићКнежевић,Стефан
Павловић, Милош Ђуричић, Да
нило Стошић, Јована Белић,Ма
ријаМитићВасић,БиљанаСолдо,
ДанилоСтошић,МаркоКалајано
вић,ИваПрофаца,НевенаТирна

нић,ИванкаРаковићКрстоношић,
ЉубицаВранеш,НенадЧича,Вук
Зекић, Михаило Шљивић, Алек
сандраСтаменковићГарсија,Ма
ријанаШовран,ДрагутинМатић,
ЕвгенијаЈеремић,ЖељкаЗдјелар,
ИванаПетровић.

Оперски уметници Народног
позоришта представиће се Гала
концертомипублициуКраљеву,
8.јуна.

На концерту „Оперско стаса
вање“наСцени„РашаПлаовић“,
24.мајачлановиОперскогстуди
јасу,узклавирскусарадњуГлеба
Горбунова, извели арије и дуете

изпознатихопера.УрежијиИва
неДрагутиновићМаричић,сцено
графијиНевенкеВидак, у кости
мима које је одабрала Катарина

ГрчићНиколић,иузсценскипо
креткојијепоставиоЖељкоГро
здановић,наступилису:СањаКо
санић,ИнесПоповић,АнаМенда,
Маријана Шовран, Милош Га
шић,ИванаЈаношевић,ЈованаЧу
ровић,ВераВујасиновић,Наташа

Тасић Кнежевић, Невена Тир
нанић, Ана Вучковић Николић,
Анастасија Мињевић, Владимир
Косанић, Александра Анђелко
вић,Марија Гајић, Јована Белић,
Ненад Чича. Публика ће имати
приликуда23.јунау12часова,на
истоименомконцертунаВеликој
сцени,поновочујемладепеваче,
полазникеОперског студија „Бо
рислав Поповић“ које предводи
уметничкоруководствоусаставу:
СузанаШуваковићСавић, вокал
ни педагог,ЂорђеПавловић, ди
ригентиИванаДрагутиновићМа
ричић,редитељ.

УСаваЦентрунас13. јунау
20 часова очекује Гала концерт
„Оперске звезде Бољшој театра“.
Под управом маестра Дејана Са
вића и уз пратњу Оркестра На
родногпозоришта,публицићесе
представити сопранМаквала Ка
срашвили,иначедиректоркаОпе
ре Бољшој театра, прваци овог
чувеног позоришта бас Михаил
Казаков, тенор Олег Кулко, ме
цосопранСветланаШиловаисо
листкињаистеоперскекуће,лир
ски сопран Ана Аглатова. На
концертукојисуорганизовалиСа
ва центар и Народно позориште,
узподршкуМинистарствакулту
ре РепубликеСрбије иАмбасаде
Руске Федерације, а у част Дана
Русије,бићеизведененајпознати
јеарије,дуетииансамблиизру
скихисветскихопераиоперета.

ВањаКосанић
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ДО ГА ЂА ЈИ У ОПЕ РИ

НАСТАВАК  СА НАСЛОВНЕ СТРАНЕ

ЈошједангостизИталије,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 играчиНародног
позориштауБеоградуиученици
Балетске школе „Лујо Давичо“.

Значајнагостовања,значајнигости

ДА НИ АЛ ЖИР СКЕ КУЛ ТУ РЕ 

НаВеликојсценису
28. маја свечано

отворенипрвиДаникул
туре Алжира у Србији,
представом „Путовање“
у извођењу Национал
ног балета те афричке
земље. Пре почетка су
се високим званични
цимаибројнојпублици

обратилипомоћникуправникаНародногпозориштауБео
градуАлександарСтаматовићиминистрикултуредвепри
јатељскеземље,КалидеТумииБратиславПетковић.

Р.П.Н.

АУДИ ЦИ ЈА У БА ЛЕ ТУ

Нааудицију за пријем играча у балетски ансамбл, ове
године се пријавило више од 100 играча из земље и

иностранства (Енглеска, Русија, Данска, Јапан, Немачка,
Бугарска),одкојихјенааудицију28.мајапозваноњих37.
Међународнукомисијусучинилибалетскипедагогикоре
ографЉубинкаДобријевић,педагогДмитријКљавин,в.д.
директораБалетаКонстантинКостјуковипрвациисолисти
ДушкаДрагичевић,КонстантинТешеа,МилицаБезмаревић,
МаријаВјештица,ТамараИвановићПинговићиМилошДу
јаковић.РезултатићебитиобјављенанасајтуПозоришта.

М.Б.

МЕ РА МО ДЕР НОГ И СТАН ДАРД НОГ

ДејанМиладиновићje
са великим успехом

насцениХНКОсијекпо
ставио„Норму“Винченца
Белинија. На премијери,
25.маја,насловнуулогује
певала гошћа из Италије
ГабријелаМориђи, а дан
касније,напрвојрепризи,
публици се представила

српскауметница–сопранДраганаРадаковић.Kритичарка
„ГласаСлавоније“БранкаБан,утекступоднасловом„Браво
за двије сјајне изведбе“, оценила је да је у питању „пови
јесноупризорење...којејеурадиласјајнаекипапредвођена
редатељемисценографомДејаномМиладиновићем“.

М.Б.

ПОЧЕЛЕ ПРОБЕ НА РА ШИ

Прва читаћа проба
драме „Бизарно“, по

текстуЖељкаХубача и у
режији Снежане Тришић,
одржанаје15.маја.Пред
става се припрема у ко
продукцији београдског
Националног театра и
Шабачког позоришта, а у
поделисуИгорЂорђевић,

НенадСтојменовић,ЉубомирБандовић,СоњаМилојевићи
СузанаЛукић.Премијересупланиранеза5.октобарнаСце
ни„РашаПлаовић“,aдваданакаснијенаВеликојсцениШа
бачкогпозоришта.

Р.П.Н.
ПРВИ КОРАК

Традиционална смотра испитних представа студената
глумепозоришнихакадемија,подназивом„Првикорак,

пођимоимусусрет“овегодинећебитиодржанаод18.до
23.јунанаСцени„РашаПлаовић“,гдећенамсепредстави
тистудентиФакултетадрамскихуметностиизБеограда,Фа
култетауметностиПриштина–Звечан,Академијеуметности
иАкадемијелепихуметностиизБеограда,каоиАкадемије
уметностиуНовомСаду.

Р.П.Н.



Диригент је био Иван Кожуха
ров,уметниквеликогмеђународ
ног искуства, директор Опере у
Бургасу. Помоћник редитеља је
Ивана Драгутиновић Маричић,
која је овомприликомпредставу
прилагодилаизвођењунаотворе
ном,костимејекреиралаМилан
каБерберовићусарадњисаКата
риномГрчићНиколић,кореограф
је Константин Костјуков, аутори
сценографије су Дејан Мила
диновић и Мираш Вуксановић,
ДејанМиладиновић потписује и
избор видео материјала а видео

продукцијуПетарАнтоновић.
Oкo 2500 одушевљених гле

далацадочекалојекрајпредставе
на ногама и вишеминутнимбур
нимаплаузомнаградиловишеод
200учесникаовогспектакла.Пре
почетка представе, у „Римској
вили“јеотворенаизложба„Кон
стантинињеговодоба“,којучи
невредниархеолошкиекспонати
иззбиркидесетмузејауСрбији,
128 артефаката нулте културне
вредностикојипотичуизпериода
одпрвогдочетвртог векаи све
доче о владавини Константина,

оМиланскомедиктуипочецима
хришћанстванатлуСрбије,аме
ђуњима је чувенаКонстантино
вабронзанабистакојајеобишла
свет.Поставкомсуобухваћении
археолошки предмети из рези
денцијалних комплекса Сирми
јума, Наисуса иМедијане, архе
олошки налази из Гамзиграда и
владарски накит нађен у Шар
камену,каоикамејаизКусадака
кодМладеновцакојапредставља
Константина на коњу како гази
непријатеља.

MикојанБезбрадица

Мултимедијал
ни спектакл
„Constantinus
Magnus“ ауто
ра Александра

СањеИлића,укојемучествујуБа
лет, Хор и Ор
кестар Народ
ногпозоришта,
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,
крозмузикуипокретћебитипри
казаниразличитиаспектиживота
цара Константина Великог. Кон
церт ће бити изведен на летњој
позорници Нишке тврђаве 3. ју
на,наданСв.КонстантинаиЈеле
не.Ауторкореографијејепознати
европски уметник румунског по
реклаЕдвардКлуг,којинамураз
говору за Позоришне новине от
криваутискеорадунаспектаклу
„ConstantinusMagnus“.

У пи та њу је де ло ко је сла ви 
је дан од нај зна чај ни јих ју би ле ја 
хри шћан ског све та. Да ли осе
ћа те ве ћу од го вор ност због то га 
и ка кав је Ваш ин тим ни до жи
вљај овог про јек та?

Раднаовомпројектуједруга
чијинапосебанначин.Позвансам
даучествујемунечемуштоСања
Илић уз помоћ свог креативног
тимабрижљивоприпремавећтри
године и с обзиром да је толико
трудавећуложено,осећамдодат
ну одговорност.При том, и сама
тема је веома необична и инспи
ративна.Поред чињенице да сам
исамхришћанин,иупрактичном
смислу сам се максимално анга
жоваокакобихдаосвојдопринос.

Потпуносамфокусиранна један
циљ–да„преведем“музичкипеј
заживизијуСањеИлићаупокрет,
упозориште…Пројекатимасво
јуструктуру,асамрадјеподељен
наодређенесегментекојеповезу

јеједнаидеја.Наиме,„Constanti
nusMagnus“славитолеранцију,а
занимљивоједауправоонаопи
сује и обележава сам процес ра
да.Учесниципројектаостављају
просторједнидругима,подстичу

идеју која води
крајњем циљу,
а то је просла
ватолеранцијеи
прихватања.

Као ко ре
о граф ра ди те 
на соп стве ним 
про јек ти ма, са
да сте део кре
а тив ног ти ма 
ко ји ства ра ве
ли ки мул ти ме
ди јал ни спек
такл. Шта је за 
Вас, као ауто
ра ком фор ни

је? Да ли сте пот пу но не за ви
сни у кре и ра њу ко ре о гра фи је 
или има те од ре ђе не ути ца је од 
стра не ком по зи то ра, то јест ре
ди те ља?

Понекад, као у овом случа
ју,радијерадимна„готовојпри
чи“.Небихмогаодакажемдаје
тако лакше, напротив. Много је
теже пронаћи сопствену визију
у оквиру већ постојеће идеје. Ја
сам, наравно, под утицајем свих
елеменатаукљученихурад,што
јенеизбежнокадарадитенапро
јектутаквихдимензија.Међутим,
музикачиницентралнидеопро
јекта и све друге води кроз про
цес,патакодиректноутичеина
мојекореографскеодлуке.

Ка кви су Ва ши ути сци о ра
ду са ба лет ским умет ни ци ма 
На род ног по зо ри шта?

Захвалан самшто ми је пру
женаовакваприлика.Веомамије
драгошто радим са уметницима
НародногпозориштауБеограду.
Изузетно су талентовани, отво
ренизасарадњу,алиидуховити.
Тајњиховсмисаозахуморувекје
добродошаоубалетскојсали.

БранкицаКнежевић
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ЈУН2013.
ИЗЛОЖБЕ

•ПРВАПОСТАВКА
ауторЗорицаЈанковић

•ПЛАКАRТ изложбапозоришногплаката
ауторЈованТарбук

ТРИ ПИ ТА ЊА ЗА ЕДВАР ДА КЛУ ГА

Уславутолеранцијеиприхватања

Едвард Клуг је па жњу 
ме ђу на род не јав но сти 

сте као за хва љу ју ћи спе
ци фич ном ко ре о граф ском 
сти лу. По сти гао је ве ли
ки ме ђу на род ни успех као 
ди рек тор Ба ле та Сло вен
ског на род ног гледалишча у 
Ма ри бо ру, а као ко ре о граф 
је ра дио са број ним зна чај
ним ба лет ским ком па ни ја
ма по пут Штут гарт ског 
ба ле та, На ци о нал ног ба ле
та у Ли са бо ну, На ци о нал
ног ба ле та у Бу ку ре шту, 
Укра јин ског ба ле та у Ки је
ву и мно гих дру гих. Но си лац 
је ви ше зна чај них ме ђу на
род них на гра да на фе сти
ва ли ма у Вар ни, Мо скви, 
Ха но ве ру... Уско ро га оче ку
је рад на но вим ко ре о гра фи
ја ма ко је ће би ти из ве де не 
у На ци о нал ном по зо ри шту 
на Гарт нер пла цу у Мин
хену (Sta atsthe a ter am Gart
ner platz) 6. ју ла и у ок то бру 
у Кра љев ском ба ле ту Флан
дри је у Ан твер пе ну.

СА РАД ЊА СА МНТ ИЗ СКО ПЉА

Управници На
родног позори

шта и Македонског
народног театра из
Скопља,ДејанСавић
и Дејан Лилић, пот
писали су 8. маја у
МузејуНародногпо
зоришта Протокол о
дугорочној сарадњи.
Протоколомјепредвиђенопроширењеиунапређењесарад
ње,чимећесеобезбедитинајбољиусловизакопродукције
изаразменууметникаипозоришнихстручњака,каоидруге
обликесарадњекојисуодинтересазаобапозоришта.

М.Б.

АРИ ЈЕ И СО ЛО ПЕ СМЕ

Уоквиру циклу
са „Концерти“,

19.мајауМузејуНа
родног позоришта је
одржановечеаријаи
соло песама. Публи
цисусепредставиле
Бранислава Подру
мац (сопран), Ана
Петровић (сопран) и
СветланаКрстић(клавир).НапрограмусубиладелаШу
берта,Вивалдија,Хендла,Брамса,Моцарта...

Р.П.Н.

СУ СРЕТ СА ЉИ ЉА НОМ ДРА ГО ВИЋ

Поводомпетдеценијањеногуметничкограда,13.мајаје
одржановечесакостимографкињомЉиљаномДраго

вић.РазговорјеводилаМирјанаОдавић,иначеауторизло
жбекојусупосетиоциМузејамоглидавидедосрединема
ја,каоимонографијеоовојнашојуметници.ОДраговићки
јеговориоидиректорМузејаДраганСтевовић,докјеизбор
видеоматеријаланачиниоПетарАнтоновић.

Р.П.Н.
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После паузе од пет
година,драмаСте
вана Пешића
„Тесла или
п ри л а го 

ђавање анђела“ у режи
јиДушанаМихајловића
враћа се на реперто
арСцене „РашаПлао
вић“.Обновајеплани
рана за сутра, 2. јуна,
а у подели су, као и у
свимдосадашњимизво
ђењима,ЉубивојеТадић
и Радован Миљанић. Те
вечери, ова представа, која
упрвипланстављамисаоНи
колеТесле крозизмишљениин
тервјукојигенијалнинаучникда
јеновинаруЏонуСмитуусвојој
лабораторијиуКолорадоСпринг
су,бићеодиграна252пут.

Пред ста ва се вра ћа на ре
пер то ар, чи ни се, у пра вом тре
нут ку с об зи ром да се ове го ди
не на вр ша ва се дам де це ни ја од 
Те сли не смр ти? Да ли ће, евен
ту ал но, би ти не ких из ме на у од
но су на пре ми је ру ко ја је би ла 
1994. го ди не?

ДирекцијаДрамејеприхвати
ламојпредлогдаобележимоовај
јубилејвраћањемнарепертоарна
словакојиимазначајнупозоришну
биографију. Протеклих година
представа је недостајала Радова
нуМиљанићуимени,аверујеми
публицикојајебиланашдрагоце
нисаговорниксвих13годинако
ликојепредставаигранауНарод
номпозоришту.Сапоносоммогу
даистакнемдајевременомбива
ласвебоља,штојенајважнијире
цептзадуговечнепредставе.Што
сетичеизменaупоставци,онесу

ј е д и н о у нама,
јерсмосадастарији.Усвемусмо
пратили једноставну режију Ду
шанаМихаиловића, каоињегове
пророчке речи којима нисмо баш
многоверовали–даћемопредста
вуигратидоксможиви.

Ка ко да нас гле да те на по чет
ке ра да на том за и ста сјај ном 
тек сту?

Почетак рада је био 2. ју
на 1994, када ми је редитељ Ду
шанМихаиловићдаотекст.Тено
ћисамгапрочитаодвапута,био
сам опчињен његовом лепотом,
али истовремено и уплашен, јер
готовоништанисамразумео.Рад
на представи је подразумевао са
знавање и разумевање оногашто
сунамПешићиТеслаприредили.
Моралисмодазнамовишеодоно
гаштопишеутексту,какобисмо
моглидагаодиграмоисаопшти
мопублици.Глумачкизадаципред
нама су чак били лакши од оних
других, „сазнајних“. Редитељ је

биојединиоптимисташтосетиче
дуговечности представе, док сам
јамислиодаћемојеигратитоком
једнесезоне.

Пе шић у увод ном де лу тек
ста на по ми ње да се су срет Те
сле и но ви на ра Сми та „де сио“ у 

но ћи 3. ју ла 1899. Кроз пред ста
ву се, при том, „про вла че“ Ње
го ше ви сти хо ви из пе сме „Но ћи 
ску пље ви је ка“, али и Ге те о
ви, из ње го вог ре мекде ла „Фа
уст“...

Тогдана,ТеслајеуКолорадо
Спрингсуизвеотакозвани„експе
римент12.000муња“.Практично
јествориомуњуитомприликом
јеговориоЊегошевестихове.Те
сла је тај дан описао као нешто
штоникаднећезаборавити.Онје
тврдиодасунаукаипоезијадва
окаистоглица,иинспирацију је
налазиоуправоупоезији.Кадаје
имао26година,упаркууБудим
пешти је гледао залазак сунца.
Сетио се Гетеових стихова и из
тогнадахнућасунасталиобртно
магнетнопољеииндукционимо
тор.Познатајеињеговапреписка
са Лазом Костићем, а Змајем је
биотоликоодушевљенда је,по
слењиховогсусретауБеограду2.
јуна1892.кадамујеЗмајспевао
песмицу„Чимсидош’о,одмахси
населектрис’о“,превеонекење
говестиховенаенглескијезик.

Пе шић је у ко ма ду ра све
тлио ви ше по је ди но сти о ства
ра лач ким пре о ку па ци ја ма и 
са мој лич но сти ге ни јал ног на
уч ни ка, ви зи о на ра и про на ла за
ча. Шта је на Вас, од све га то га, 
оста ви ло нај сна жни ји ути сак?

Дватренутка,која јеиписац
посебноистакао.То јепоследњи
покушај прилагођавања једног
анђелаживотуназемљи,идруги
–о космичкомболу, одкојегпо
тичубеда,ратови, злоикојичи
ниданашживотсвевишепостаје
апсурднаистрашнапојава.

МикојанБезбрадица
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Наукаипоезијасудваокаистоглица

Пред ста ва је оку
пља ла број ну пу

бли ку, а има ли смо 
гле да о це ко ји су ви
ше пу та са на ма 
же ле ли да се упу
сте у ову пре ле пу 
ми са о ну аван ту
ру. По сле из во
ђе ња смо има ли 
го сте, пред ста

вља ли књи ге, из ло
жбе, а нај у збу дљи

ви ји до га ђај је био 
ка да смо по сле јед не 

пред ста ве пу сти ли ком
по зи ци ју Љу би це Ма рић 
„Чу де сни ми ли грам“ ко
јом је она по бе ди ла на 
кон кур су у Ам стер да му 
1933. Тих шест ми ну та 
ком по зи ци је је бли ско 
Те сли ном ис тра жи ва
њу ва си о не и веч но сти. 
Апла уз ко ји је усле дио 
при мо рао је на шу ве ли ку 
ком по зи тор ку да се пр ви 
пут у ка ри је ри по кло ни 
пред пу бли ком. Пам тим, 
на рав но, и 150. из во ђе ње, 
29. де цем бра 2000, ка да је 
са на ма по след њи пут на 
сце ни био наш ре ди тељ, 
Ба та Ду ша.

Полазницима Опер
скогстудија„Бори
слав Поповић“ од
ове сезоне, каово
калнипедагог,сво

је знање и искуство преноси пр
вакиња Опере СузанаШуваковић
Савић.

При кра ју смо опер ске се зо не 
у ко јој сте пр ви пут би ли у но вој 
уло зи – чла на умет нич ког ру ко
вод ства Опер ског сту ди ја „Бо ри
слав По по вић“ На род ног по зо
ри шта. Ка кви су Ва ши ути сци?

Пресрећнасамштоми јеука
заноповерењедакаовокалнипе
дагогводиммладељуде,младена
де,собзиромдазнамодасуипре
мене то радили значајни оперски
уметници.То јеуједноивећаод
говорност,самимтимштовишене
размишљамсамоосебикаопева
чувећмиједрагокадавидимпо
лазникаОперскогстудијадаусва
ја оно што му причам. Волим да
радим са младима свим срцем и
томипричињававеликозадовољ
ство, а и сама сам током петнае
стогодишње каријере и наступа у
светскимтеатримасвакипуткада
самималамогућностиузималача
сове певања у Италији. Увек сам
могладаоднекоганештоновона
учим.Трудимседакрозрадсапо
лазницима Оперског студија пре
свега радим на ономе што се зо
веприроднопевањебезимитаци
је.Мислимдаусветупостојитен
денција да сви звучимоистои то
је,помени,досаднојеракослуша
мо велику Марију Калас или Те
балди,онесуималетоликотогада
кажу управо зато што су поседо
валенијансеусвомгласуиупра
возатоштосусвојојприродидале
дабудеоноштојесте.Тосадапо
кушавам да постигнем са млади
ма.Важнојеидасеглас,уоквиру
његових могућности и капаците

УорганизацијиУдружења балетских
уметника Срби
је, 11.и12.маја је
одржан XVII фе

стивалкореографскихминијатура.
Првогданаје,каоисвакегодине,
на Сцени „Раша Плаовић“ одр
жана селекција финалиста, да би
сутрадан публика на истој сцени
присуствовалаизвођењуједанаест
минијатура које су ушле у ужи
избор такмичарског програма, и
свечанојдоделинаграда.

Стручни жири састављен од
балетских уметника: РосанаХри
бар(Словенија),ЛуисГалоМуда
ра (ВеликаБританија /Шпанија),
СташаЗуровац(Хрватска),теМи
лошСофреновићиМиланРусиз

Србије,одлучиоједаПрвунаграду
добијерумунскииграчДанДатку,
Другунаградујеосвојиоиграчиз
Јапана Мисато Иноуе, а Трећу –
АлексаКапаредаса
ФилипинаиТамаш
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
НешковићПершин
изСловеније,аПлакету„Алексан
дар Израиловски“ њене сународ
нице Ења Белак, Маша Хавлина,
Јерца Рожник, Вероника Валдес.

ДанДаткуједобиоиНаградукри
тике,окојојсуовегодинеодлучи
валиМилицаЗајцев,МилицаЦе
ровићиСлободанОбрадовић,док

јеНаградупубли
ке освојио играч
из Колумбије Ре
неАлехандроХу
ариМатеус.

Ум е т н и ч ко
веће УБУСа ко
је чине Снежана
Весковић Забла
ћански, Влади
мир Логунов и
МилошСофрено

вић, доделило је Награду „Охра
брење“ нашим играчимаМилици
Јевић,МилошуКецмануиМилану
Бачкуљи,којисусајошнеколици

номсвојихколегаизвелибалетску
минијатуру„Девојкасесунцупро
тивила“.

ПратећипрограмФестиваласе
одиграваоупотоњадвадана–13.
мајајегошћаизСловенијеРосана
Хрибар одржала Master Class са
ученицима завршних година ба
летске школе и професионалним
играчима,истогдана јеорганизо
вана и трибина са темом „Савре
менаплеснасценауСрбији“,док
су14.мајауБитефтеатруученици
одсека за савремену игру Балет
скешколе„ЛујоДавичо“одиграли
представу„Кармен–одбројавање“
на музику Александре Ђокић, у
кореографији Исидоре Станишић
иДејанеБудишке.

ЈелицаСтевановић

XVII ФЕ СТИ ВАЛ КО РЕ О ГРАФ СКИХ МИ НИ ЈА ТУ РА

НајбољирумунскииграчДанДатку
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Плакат–лиценевидљивог

ЈованТарбук,дизајнерНа
родног позоришта и арт
директор Позоришних
новина одњиховог осни
вања, дан уочи свог 33.

рођендана,ауоквирудесетејуби
ларнеНоћи музеја, имао је отва
рањесвојепрвесамосталнеизло
жбе!Речјеоизложбипозоришних
плаката под називом „ПлакаRт“,
која ће у Музеју Народног позо
риштауБеоградутрајатидокра
јасезоне.

Да ли је ова из ло жба, по Ва
шем ми шље њу до шла пре ра но, 
ка сно или та ман на вре ме?

Изложба увек дође у право
време.Нарочитоми једрагошто
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.

Ко ли ко пла ка та је из ло
же но и је су ли сви ра ђе ни за 
На род но по зо ри ште?

Наизложбијепредставље
нодвадесетакплакатарађениху
последњихдесетакгодина,заНа
родно позориште у Београду али
и задругапозориштауСрбијии
региону.Такође, ту јеинеколико
плаката рађених „мени за душу“,
којиранијенисуизлагани.Укор
пусуизложбејеиплакатзапред
ставу„Бизарно“ЖељкаХубача,у
извођењуБосанскогнародногпо
зориштаизЗенице,закојисамдо
био Награду „Горан Меркаш“ за
најбољиказалишниплакатнаре
гионалном Бијеналу казалишног
плакатауВараждину,2011.

По се ти о це из ло жбе сте у Но
ћи му зе ја об ра до ва ли за ни мљи
вим пра те ћим са др жа ји ма...

Посетиоцима смо понудили
да,наиспрвабеломплатнуплака
тумаркеримацртају 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 ка та ло гу из ло жбе о Ва ма 
пи шу за и ста хва ло спе ве на ши 
и стра ни дра ма тур зи, ре ди те љи, 
те а тро ло зи. Ко је оце не и ко мен
та ри су Вам нај дра жи?

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

прија постављање мог имена уз
великог уметника, практично за
четника графичког дизајна и по
зоришногплакатакаоформе,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
кажеда:„усветуукојем јеагре
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
цијативневизуелнерепликеиз
области уметности, медија и
филма“.

На гра да на Би је на лу 
је нај ве ће али не и је ди но 

при зна ње ко је сте до би ли. 
Не дав но је сти гло још јед но, и 

то из Ки не?
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
фе с ти 
вала –
Дипло
ме за

у н а п р е 
ђење по
зоришног
плаката у
Србији на
„ЈоакимФе
сту“ у Кра

гујевцу, 2007,
2008, 2009, 2010,

као и част да моји плакати буду
међуизабранимрадовимаизлага
нимнатријеналууоквируСтери
јиногпозорја2007,2010,2013.А

непосредно пред отварање изло
жбеми је стигла вест да сам до
биоНаградужиријамеђународног
такмичења„Hiiibrand“одржаногу
Кини,занајбољилогоу2012.Мо
жда ме је више и од саме награ
деобрадовалообразложењеКита
ХинрихсаизСАДа,једногодчла
новажирија,којијеизјавио:„Лого
је софистицирани елегантан, а у
истовремемагичноразигран.Во
леобихдасамгајадизајнирао“.

ЈелицаСтевановић

По зо ри шни пла кат 
је за мр зну ти ка дар 

емо ци о нал ног до жи вља ја 
ко ма да, пре ве ден у сли ку. 
Сли ка и ре чи мо гу би ти 
у ла ба вом од но су, или се 
гра ни це из ме ђу њих мо гу 
из гу би ти до те ме ре да 
сли ке по ста ју ре чи а ре чи 
сли ке.

Плакат–лиценевидљивог
ованТарбук,дизајнерНа
родног позоришта и арт
директор Позоришних
новина одњиховог осни
вања, дан уочи свог 33.

рођендана,ауоквирудесетејуби
ларнеНоћи музеја, имао је отва
рањесвојепрвесамосталнеизло
жбе!Речјеоизложбипозоришних
плаката под називом „ПлакаRт“,
која ће у Музеју Народног позо
риштауБеоградутрајатидокра

а ли је ова из ло жба, по Ва
шем ми шље њу до шла пре ра но, 

Изложба увек дође у право
време.Нарочитоми једрагошто
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

Ко ли ко пла ка та је из ло
же но и је су ли сви ра ђе ни за 

Наизложбијепредставље
нодвадесетакплакатарађениху
последњихдесетакгодина,заНа

„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

дизајна и дигиталне уметности:
фотографија, калиграфија, асо
цијативневизуелнерепликеиз
области уметности, медија и
филма“.

На гра да на Би је на лу 
је нај ве ће али не и је ди но 

при зна ње ко је сте до би ли. 
Не дав но је сти гло још јед но, и 

то из Ки не?
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

зоришног
плаката у
Србији на
„ЈоакимФе
сту“ у Кра

гујевцу, 2007,

та, надограђује ако је могуће пр
вокрозмалероле,адасетекон
дадођедовећихулога,дасеосете
сцена,оркестар,диригент,колеге,
и да се схвати да је нашпосао у
ствари један велики тимски рад.
Потрудићуседасвеоноштосам
училаоддругихпренесемодсрца

ибеззадршкесвиммладимпева
чимакојижеледанапредују.

То ком број них го сто ва ња, 
по себ но у Ита ли ји, има ли сте 
при ли ку да упо зна те „ста ђо не“ 
си стем ра да. Шта би сте са ве то
ва ли мла дим љу ди ма на осно ву 
тог ис ку ства?

У„стађоне“системувидими
добруилошустрану.Добрастра
најенаравнотоштосмо,каопева
чи,увекспремнизаборбу,тонас
наводида увекбудемоу врху, да
сталнорадимонасебиинегдеће
се нека врата отворити.Са друге
стране, мислим да је млад певач
данас,усвету,увеликомпробле
музатоштонемаподршку.Певач

серазвија годинамаиодњегане
можететражитидаодједномпру
жисве.Онсеусавршава–певач
ки, глумачки, као колега, као део
тима.УИталији је дугопостојао
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
изатебе,адобарагент
ће стати само иза заи
ста савршеногуметни
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
мираваине кочиу за
мислима, јер је битно
само све добро осми
слити, добро радити и

жељесеиспуњавају.
Ка ко ви ди те бу дућ ност и 

пер спек ти ву опе ре код нас али и 
у све ту уоп ште?

Потребно је да се пуно ради
намаркетингу.УСрбијиимама
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,даотпевасвакунотукако је
написана.Важнојеитоколикоје
новцанеопходноулагатиунешто
штојеврхунскауметност.Јерако
випредставитеврхунскууметност
наврхунскиначин,многићесеу
овојземљиприхватитимеценства
оперске уметности, знајући да је
оперскипевачизасебеоставиоде
сетилипетнаестгодинарадаида
нијепреконоћистекаославу.Што
значидабиквалитетирадтреба
лодапочнудасецене!Питањеје
само колико кожели да се у том
смислупозабавиелитномуметно
шћукаоштојеопера.Кадаодетеу
билокојиевропскицентаробаве
зновасодведудапогледатеопер
ску представу, а често је питање
далићетеуопштенаћикарту.Ми
имамовеликусрећуданашепозо
риштеима,ималојеиувекћеима
тисјајнупублику.

ВањаКосанић

По ред овог зах тев
ног пе да го шког ра

да Су за на Шу ва ко вић 
Са вић се при пре ма за 
на ступ у му зич косцен
ском спек та клу „Con
stan ti nus Mag nus“ Алек
сан дра Са ње Или ћа, 
по но во пла ни ра го сто
ва ња у Лон до ну и при
пре ма но ве уло ге. Та ко
ђе, већ че твр ти пут, 
при ре ђу је со ли стич ки 
кон церт у окви ру „Опер
ске ту ре“, где пу бли ка 
по ла зе ћи из Бе ча пу ту
је бро дом кроз Европу и 
прати значајне оперске 
догађаје.
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ЈУБИЛЕЈ У ДРАМИ

Хитпредстава–петнаест година

ПОДСЕЋАЊА (1) / ПИШЕ ЗОРАН Т. ЈОВАНОВИЋ

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

вића,2.маја1998.годиненаСце
ни„РашаПлаовић“.Послеовако
бурног почетка, уследио је изу
зетнодуг,постојанибогатсцен
скиживот:двестотиизлазакпред
публикупредстава 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
стижнуМолијерову награду и да
је у Паризу представа прави хит,
каоидајепраизведбауградусве
тлости (1997)била великиповра
так театру чувеног глумца Але
на Делона, који је тумачио улогу
Абела Знорка (док је београд
ска поставка привођена крају, те
клесуприпремезалондонскупре
мијеру саДоналдомСатерлендом
у истој улози). У продукцијиНа
родногпозоришта,таулогајепо
веренаМаркуНиколићу, aњегов
партнер,БорисПинговић,тумачи
улогуЕрикаЛарсена.

Аутор овог изванредног тек
ста,ЕрикЕ.Шмит,биојегостна
београдској премијери и „поде
лио са публикомнескривено 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
себе
иси

јавајуљудипопут Знорка“, каои
да су сеоба глумца „складнодо
пуњавала“.

Већ у новембру исте године,
наДанНародног позоришта, Бо
рис Пинговић је за улогу у овој
представи добиоПохвалуНарод
ногпозоришта,aМаркуНиколићу
јеистогдана, 22.новембра1998,
урученопрестижноглумачкопри
знање,Награда„РашаПлаовић“.

Када већ није било никакве
сумње да је реч о хитпредстави,

РТСје2002.
годинесни
мила и не
п о с р е д 
но пред
јубилар
но стото
и г р а њ е
пред пу
бликом,
е м и т о 
вала у
о к в и р у
Д р а м 
с к о г

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

Забележимо и да је Ерик Е.
Шмит, поводом стотепредставе,
Народномпозориштуупутиоте
леграмукојемје,измеђуосталог,
написао:„Увекћусеживосећати
премијереуБеограду,снагепро
чишћеног спектакла и дирљиве
интерпретацијеглумаца.Тојеје
данодмојихнајлепшихпозори
шнихтренутака“.

Токомпротеклихпетнаестго
динанеуморногиграња,предста
вајеостварилабројнагостовања
у земљи – у Студентском граду,
Бору, Краљеву, Сомбору, Вр

шцу, Зрењанину, Аранђе
ловцу,Панчеву,Крагујевцу,

Сремској Митровици,
Кикинди, Параћину,
Ковину, Убу, Свилајн
цу, Јагодини, Костол
цу,КосовскојМитрови
ци, Зајечару, Врњачкој
БањииИригу,анасту
пилајеинафестивалу

Град театарБудваинаБориним
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 театар
Будва, те на Четвртом интерди
сциплинарном позоришном фе
стивалу „Дани малих ствари“ у
Требињу. Представу је до сада
видело50000гледалаца.

О бе дуо дра ме са 
нашег репертоара 

по текстовима Ериха 
Ема ну ела Шмита у мају 
су обележиле значајне 
ју би ле је: 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 од и гра на је 8. 
ма ја, а сле де ће ве че ри су 
„Загонетне варијације“ 
прославиле – пет на е сти 
ро ђен дан!

Хитпредстава–петнаест година
Акако је све почело?У наја

вама премијере медији су у први
планистицаличињеницудајеко
мад претходне године добио пре
стижнуМолијерову награду и да
је у Паризу представа прави хит,
каоидајепраизведбауградусве
тлости (1997)била великиповра
так театру чувеног глумца Але
на Делона, који је тумачио улогу
Абела Знорка (док је београд
ска поставка привођена крају, те
клесуприпремезалондонскупре
мијеру саДоналдомСатерлендом
у истој улози). У продукцијиНа
родногпозоришта,таулогајепо
веренаМаркуНиколићу, aњегов
партнер,БорисПинговић,тумачи

Аутор овог изванредног тек
ста,ЕрикЕ.Шмит,биојегостна
београдској премијери и „поде
лио са публикомнескривено за
довољство, бурно аплаудирајући

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
себе
иси

РТСје2002.
годинесни
мила и не
п о с р е д 
но пред
јубилар
но стото
и г р а њ е
пред пу
бликом,
е м и т о 
вала у
о к в и р у
Д р а м 
с к о г

Забележимо и да је Ерик Е.
Шмит, поводом стотепредставе,
Народномпозориштуупутиоте
леграмукојемје,измеђуосталог,
написао:„Увекћусеживосећати
премијереуБеограду,снагепро
чишћеног спектакла и дирљиве
интерпретацијеглумаца.Тојеје
данодмојихнајлепшихпозори
шнихтренутака“.

Токомпротеклихпетнаестго
динанеуморногиграња,предста
вајеостварилабројнагостовања
у земљи – у Студентском граду,
Бору, Краљеву, Сомбору, Вр

шцу, Зрењанину, Аранђе
ловцу,Панчеву,Крагујевцу,

Према попису ино
странихгостовања
Народног позо
ришта у Београ
ду, чији су аутори

мр Александар Радовановић и
Љиљана Мркшић, прво гостова

ње Драме Народног позоришта
јебилоуСофији1912, зауправе
Милана Грола, на иницијативу
И. Иванова, директора софијског
Народног театра и бугарског ми
нистра просвете Стевана Бопче
ва.УПозоришном годишњаку за
1911–12,наводисепетпредстава
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
чанствокраљФердинанд,Народ
нопозориштезасвевремебавље
њауСофијибилојепредусретано
свесрдноодУправеичлановаНа
родног театра, од целокупне со
фијскештампеипублике“.

Била је то лепо замишљенаи
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
дапрвоиностраногостовањени
јебилото,већтродневнатурнеја
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
лацприликауМакедонији.Он је

свесрдно помогао младом управ
никуНародног позориштаМила
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, појачавајућимасовне сценеи
хорскедеонице.Налеппријем је
наишло извођење Шапчанинове
„Задужбине“, у којој су парадно
дефиловали, у обновљенимисто
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“ иНушићева једно
чинка„Подстарост“.

(наставићесе)

КадајебилопрвоиностраногостовањеНародногпозоришта?

У зе мљи ко ја је од у век, 
па на жа лост и сад 

тр пе ла и тр пи ру ше ња, 
па ље ња и ра за ра ња, и у 
ко јој се, као да већ те не
срећ не окол но сти ни су 
до вољ не, о до ку мен ти ма 
и дру гим све до чан стви
ма о вре ме ну са да шњем 
и про шлом не во ди аде
кват на бри га, исто ри ја 
је – отво ре на књи га. На 
сре ћу, има пре га ла ца ко ји 
је пре да но и стал но до
пи су ју. У по гла вљу о по
зо ри шту, је дан од њих је 
Зо ран Т. Јо ва но вић
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НенадЈеремић балетјеуметностмладости
ФЕЉТОН

ФЕЉТОН

Балет 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 нижумузич
ку школу. Пред крај школовања,
витки,високимладићјепочеода
играуНародномпозоришту,паје
завршниразреди дипломскиис
питванредноисауспехомполо
жио.

„Почеосамоднајнижелестви
це“, сећа се Јеремић својих пр
вихсценскихкорака.„Мојапрва
‘улога’ јебилау ‘Копелији’.Био
самбубњаркоји је самотребало
да прошета сценом. Полако сам
стицаошколусценскогискуства.
Најпре сам у ‘Крцку Орашчићу’
упоставциЖаркаПребилаиграо

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
извођачи
ма. Веома
п р о м и 
ш љ е н о
см а т р а
да му
к а 

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
летског

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

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
јеПилипенко. Једна сепосебно
издваја – „Вечити младожења“
Српског народног позоришта у

НовомСаду.Остао је овај опис
Јеремићевогнаступана 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
знаодаоценисвојеиграчкедо
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, Јеремићевапорука „ба
летјеуметностмладости“–зау
векјеистинита.

(наставићесе)

Много 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
ликуГоспојину, 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
седникаТита, у зградиСкупшти
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

какојијеседеонаивициподијума
–биојетоЕдвардКардељ.Пред
седникТитојепитаоЖиванашта
игдеради,икадјечуодастудира
економију,бурноодреаговао:„Ка
кваекономија?!Тиморашдашко
лујешглас,пауоперу“.Одмах је
позваотелефономсекретараскуп
штине, пуковника из Друге про
летерске, и наложиому да брине
омладомуметнику.Одтада,Жи

ванјебиосталнигостнаприје
мимаповодомпосетастра
нихдржавника,каоина
прославама државних
и револуционарних
празника.

Слеће,1964.
године, па
ла је конач
на одлука у
дилеми опе
раилиестра
да. Неколико
месецитокомтегоди
неЖиван јесаЛолом
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
помисликакотонекочини),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 уКлуб
посланиканаДедињу,напријем.
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 председникаЖив
коваинеколикоданакасни

јејепеваонасцениНародног
позориштаулогуФилипауопери
„Дон Карлос“. Већ је био веома
познат, а у оперским кулоари
масепрепричавалапредста
ва из чувене Скале уМила

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 сеЖиван Сарамандић
упутинашколовањегласа.

(наставићесе)

ФЕЉТОНФЕЉТОН

ванјебиосталнигостнаприје
мимаповодомпосетастра
нихдржавника,каоина
прославама државних
и револуционарних

Слеће,1964.

месецитокомтегоди
неЖиван јесаЛолом
Новаковић, Џимијем
Станићем и ансамблом

Бу 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 председникаЖив
коваинеколикоданакасни

јејепеваонасцениНародног
позориштаулогуФилипауопери
„Дон Карлос“. Већ је био веома
познат, а у оперским кулоари
масепрепричавалапредста

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

НенадЈеремић балетјеуметностмладости
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
извођачи
ма. Веома
п р о м и 
ш љ е н о
см а т р а
да му
к а 

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
летског

Све сво је уло ге Је ре мић 
је креирао у за јед нич

ком стваралачком процесу 
са ко ре о гра фи ма. Тру дио се 
да ис по шту је њи хо ве зах
те ве, али се де ша ва ло да 
ко ре о граф усво ји по не што 
што је Јеремић пред ла гао.

Са пе смом Ду ша на Јак
ши ћа „Чер ге“ Живан је 

учествовао на фе сти ва лу 
Бе о град ско про ле ће. Док су 
че ка ли ре зул та те, ре као је 
Ду шку: „Ако ови без гла сни 
по бе де, ти иди у учи те ље, а 
ја ћу у књи го во ђе“. Срећ ом, 
„без гла сни“ ни су по бе ди ли. 
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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

Радно време благајне:
сваког дана од 11 до 15 и од 17 сати до почетка представе.

Недељом од 17 сати до почетка представе.

НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ ЗАДРЖАВА ПРАВО ИЗМЕНЕ РЕПЕРТОАРА

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

ВЕ ЛИКА СЦЕНА Ј У Н  2 0 1 3 .

СЦЕНА „РАША ПЛАОВИЋ” П О К Л О Н  У  Ј У Н 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

29

понедељак

БИЗАРНО

драма Жељка 
Хубача, гостује 
Босанско народно 
позориште 
из Зенице

19.30

07

01

04

26

субота 19.00

опера
Ђакома
Пучинија 05

19.30

трагедија
Софокла 09

АНТИГОНА

недеља

19.30

балет на музику 
Горана 
Бреговића 18

КРАЉИЦА 
МАРГО

уторак

19.30

драма
Дејана
Стојиљковића 28

КОНСТАНТИН
 

петак

19.30

08

БАХАНТКИЊЕ

субота

трагедија
Еурипида

19.30

Б. М. Михиз / 
Е. Савин, по 
роману Меше 
Селимовића 17

ДЕРВИШ И СМРТ

понедељак

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 07

ГОСПОЂА 
МИНИСТАРКА

петак19.30

оперета
Јохана
Штрауса 01

СЛЕПИ МИШ 

субота

12.00

08

субота

СВЕЧАНА 
АКАДЕМИЈА 
ПРАВОСЛАВНОГ
СПОРТСКОГ 
ДРУШТВА „СВЕТА 
СРБИЈА”

50% 50%

50%

19.30

балет 
Лудвига
Минкуса 25

ДОН КИХОТ

уторак

50%

19.30

балет на музику 
Војислава 
Вокија Костића 06

КО ТО ТАМО ПЕВА

четвртак

19.30

комедија
Јована Стерије
Поповића 14

ПОКОНДИРЕНА 
ТИКВА

петак 19.30

опера
Ђакома
Пучинија 15

БОЕМИ

субота

19.30

балет 
П. И. 
Чајковског 16

УСПАВАНА 
ЛЕПОТИЦА

недеља среда 19.30

19

ТРУБАДУР

опера
Ђузепеа
Вердија

субота 19.00

АИДА

опера
Ђузепеа 
Вердија 22

недеља 19.30

23

ПОКОЈНИК

комедија 
Бранислава 
Нушића

понедељак 19.30

24

ИЗБИРАЧИЦА

комедија
Косте 
Трифковића

19.30

балет
П. И. 
Чајковског 20

ЛАБУДОВО 
ЈЕЗЕРО

четвртак

среда 19.00

МАДАМ 
БАТЕРФЛАЈ

опера
Ђакома
Пучинија 26

12.00

балет у 
кореографији 
Бруса Стајвела29

ПЕТАР ПАН

субота 20.00

30

недеља

ЗАВРШНИ 
ГАЛА 
КОНЦЕРТ

недеља 12.00

23

ОПЕРСКО 
СТАСАВАЊЕ

концерт Оперског  
студија Народног 
позоришта
„Борислав Поповић”

19.30

27

ПЕСНИЧКА 
ЛИТУРГИЈА ЗА 
ПЕТРА II ПЕТРОВИЋА 
ЊЕГОША

четвртак

у организацији 
Матице српске из 
Новог Сада

среда 19.30

12

ВЕЛИКА ДРАМА

драма
Синише 
Ковачевића

уторак

ДАМА С 
КАМЕЛИЈАМА

19.30

балет на музику
Ђузепеа
Вердија 11

19.30

балет на музику 
Војислава 
Вокија Костића 13

КО ТО ТАМО ПЕВА
/ Откупљено

четвртакпонедељак 19.30

10

ИЗБИРАЧИЦА

комедија
Косте 
Трифковића

20.00

опера 
Хенрија 
Персла 21

петак

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

50%

50% 50%

18.00

        

09
драма 
Тонија 
Кушнера03

четвртак 20.30

комедија 
Милоша
Николића 0808

20.30

20.30

комедија
Николаја В. 
Гогоља 27

ЖЕНИДБА

четвртак

20.30

комедија
Јована Стерије 
Поповића 01

ЛАЖА И 
ПАРАЛАЖА

субота 20.30

комедија
Жана 
Ануја 04

ЖЕНСКИ 
ОРКЕСТАР

уторак

20.30

драма 
Горане 
Баланчевић 16

ОГВОЖЂЕНА

недеља

21.00

драма 
Стевана 
Пешића 02

ТЕСЛА ИЛИ 
ПРИЛАГОЂАВАЊЕ 
АНЂЕЛА / ОБНОВА

недеља 11.00

06

ДРАМСКИ 
ФЕСТИВАЛ 
ПРЕДШКОЛСКЕ 
УСТАНОВЕ 
„ДЕЧЈИ ДАНИ”

четвртак

50%

20.30

драма 
Стевана 
Пешића 03

ТЕСЛА ИЛИ 
ПРИЛАГОЂАВАЊЕ 
АНЂЕЛА

понедељак

20.30

драма 
Алберта 
Камија 17

НЕСПОРАЗУМ

понедељак

50%

20.30

драма
Ерика Е. 
Шмита 24

ЗАГОНЕТНЕ 
ВАРИЈАЦИЈЕ

понедељак 20.30

драма 
Горане 
Баланчевић 25

ОГВОЖЂЕНА

уторак

50%

20.30

драма
Ерика Е. 
Шмита 29

МАЛИ БРАЧНИ 
ЗЛОЧИНИ

субота20.30

комедија
Оскара
Вајлда 28

ВАЖНО ЈЕ ЗВАТИ 
СЕ ЕРНЕСТ

петак

20.30

драма
Ерика Е. 
Шмита 07

ЗАГОНЕТНЕ 
ВАРИЈАЦИЈЕ

петак

20.30

комедија
Милоша
Николића 26

КОВАЧИ

среда

20.30

комедија
Владимира 
и Олега 
Пресњакова 14

ИГРАЈУЋИ 
ЖРТВУ

петак

50%

20.30

комедија
Милоша
Николића 13

КОВАЧИ

четвртак

20.30

комедија
Оскара
Вајлда 05

ВАЖНО ЈЕ ЗВАТИ 
СЕ ЕРНЕСТ

среда

20.30

комедија
Жана 
Ануја 09

ЖЕНСКИ 
ОРКЕСТАР

недеља 20.30

драма
Тенесија
Вилијамса 11

СТАКЛЕНА 
МЕНАЖЕРИЈА

уторак 20.30

драма
Ерика Е. 
Шмита 12

МАЛИ БРАЧНИ 
ЗЛОЧИНИ

среда

17.00

ПРИНЦ ЖАБА
Дејвидa Меметa

18

ФАКУЛТЕТ ДРАМСКИХ 
УМЕТНОСТИ, БЕОГРАД

уторак

50% 50%

50%

21.00

БОГ МАСАКРА
Јасминe Резe

18

ФАКУЛТЕТ ДРАМСКИХ 
УМЕТНОСТИ, БЕОГРАД

уторак 17.00

ЛИЛИКА
Драгославa 
Михаиловићa

19

ФАКУЛТЕТ УМЕТНОСТИ 
ПРИШТИНА-ЗВЕЧАН

среда 21.00

БЕЧКА СТОЛИЦА
Николајa Кољадe

19

ФАКУЛТЕТ УМЕТНОСТИ 
ПРИШТИНА-ЗВЕЧАН

среда

17.00

МРАВЉИ МЕТЕЖ
Александра 
Поповића

23

АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ 
У НОВОМ САДУ

недеља 21.00

ЖИВОТИ ДРУГИХ - 
ПИСМА СЕБИ
ауторски пројекат

23

АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ 
У НОВОМ САДУ

недеља

21.00

ГОСПОДАР 
ПУНТИЛА И ЊЕГОВ 
СЛУГА МАТИ
Бертолта Брехта

21

АКАДЕМИЈА ЛЕПИХ 
УМЕТНОСТИ, БЕОГРАД

петак21.00

ПЕР ГИНТ
Хенрикa Ибзенa

20

АКАДЕМИЈА 
УМЕТНОСТИ, БЕОГРАД

четвртак

20.30

драма 
Стевана 
Пешића 15

ТЕСЛА ИЛИ 
ПРИЛАГОЂАВАЊЕ 
АНЂЕЛА / откупљено

субота

ГОСТОВАЊАУЈУНУ
КОНСТАНТИН |  Стеријинопозорје,НовиСад
CONSTATINUS MAGNUS | Ниш,учествујусолистиОпереиБалета,ОркестариХор
ОПЕРСКИ ГАЛА КОНЦЕРТ | Краљево
СОЛИСТИ БОЉШОЈ ТЕАТРА | Савацентар,диригујеДејанСавић,учествујеОркестарОпере
ХЕНРИ ШЕСТИ | Лозница
ХЕНРИ ШЕСТИ | Градтеатар Будва
ТРУБАДУР | Ниш,сагостима:ВахтангМачаваријани,диригент;
ЦветелинаВасилева,сопран;СтефанолаКола,тенор;ДоменикоБалцани,баритон

02.06.
03.06.
08.06.
13.06.
13.06.
20.06.
28.06.

ДОГАЂАЈИУЈУНУ
ОТВАРАЊЕ ИЗЛОЖБЕ „ТЕСЛА У БЕОГРАДУ20.6.1892.”,изложбаМузејаНиколеТесле,у20.30часова,
фоајеСцене„РашаПлаовић”
ТЕСЛА ИЛИ ПРИЛАГОЂАВАЊЕ АНЂЕЛА / ОБНОВА,драмаСтеванаПешића,у21час,Сцена„РашаПлаовић”
ДРАМСКИ ФЕСТИВАЛ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ДЕЧЈИ ДАНИ”,у11часова,Сцена„РашаПлаовић”
СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА ПРАВОСЛАВНОГ СПОРТСКОГ ДРУШТВА „СВЕТА СРБИЈА”,у12часова,Великасцена
КО ТО ТАМО ПЕВА / откупљено,2./19.конгресУдружењадерматовенерологаСрбије,свечаноотварање,Великасцена
ТЕСЛА ИЛИ ПРИЛАГОЂАВАЊЕ АНЂЕЛА / откупљено,поводом86годинаЈАТа,Сцена„РашаПлаовић”
ПРВИ КОРАК  ПОЂИМО ИМ У СУСРЕТ,смотрапредставастуденатаглумеуметничкихакадемија,
Сцена„РашаПлаовић”
ДИДОНА И ЕНЕЈ, барокнаопераХенријаПерсла,гостујусолисти,хорибарокниоркестарФестиваларанемузике,
у20часова,Великасцена
ОТВОРЕНА ВРАТА НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА,у12часова
АИДА, операЂузепеаВердија,СањаКеркезпрвипутнаступауулозиАиде,у19часова,Великасцена
ОПЕРСКО СТАСАВАЊЕ, концертОперскогстудија„БориславПоповић”,у12часова,Великасцена
ПЕСНИЧКА ЛИТУРГИЈА ЗА ПЕТРА II ПЕТРОВИЋА ЊЕГОША, уорганизацијиМатицесрпскеизНовогСада,
Великасцена
ЗАВРШНИ ГАЛА КОНЦЕРТ,у20часова,Великасцена
ДАНИ СРПСКЕ КУЛТУРЕ У ПАРИЗУ,гостујуглумципредставе„Малибрачнизлочини”,ЦркваСв.Саве,Париз

02.06.

02.06.
06.06.
08.06.
13.06.
15.06.

1823.06.

21.06.

22.06.
22.06.
23.06.
27.06.

30.06.
03.07.

20.30

драма Нила 
Сајмона, према 
приповеткама 
А. П. Чехова 10

БЕСПОМОЋНА 
СТВОРЕЊА 
испитна представа 
студената Академије 
уметности, Београд

понедељак20.30

драма 
Хенрика 
Ибзена 08

ПЕР ГИНТ 
испитна представа 
студената Академије 
уметности, Београд

субота

П О К Л О Н  У  Ј У Н 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


