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НА ВЕ ЛИ КОЈ СЦЕ НИ ДВЕ ПРЕ МИ ЈЕ РЕ И УРУ ЧЕ ЊЕ НА ГРА ДЕ

При зна ње афир ма ци ји жи во та

По сле ве ли ког ужи
ва ња ко је је Ба лет 
при ре дио љу би
те љи ма кла сич не 
игре пре ми је ром 

чу ве ног де ла Пе тра Иљи ча Чај
ков ског „Крц ко Ора шчић“ у ко ре
о гра фи ји Кон стан ти на Ко стју ко ва, 
ан самбл Опе ре на ре пер то ар вра ћа 
јед но од пу бли ци нај о ми ље ни јих 
ре мекде ла ве ли ког опер ског ре
пер то а ра – Пу чи ни је ву „То ску“. 
На слов ном уло гом ко ју ће ту ма
чи ти на пре ми је ри 2. апри ла, пр
ва ки ња Опе ре Ја сми на Трум бе таш 
Пе тро вић сла ви два де сет го ди на 
умет нич ког ра да, а ова чу ве на опе
ра – сто го ди на од пр вог извођења 
на сце ни На род ног по зо ри шта 
(ви ше на стр. 4, 5 i 6).

Из ме ђу ове две пре ми је ре, 22. 
мар та је на Ве ли кој сце ни упри
ли че но и све ча но уру че ње На гра
де „Жан ка Сто кић“, ко ју 12. пут 

до де љу ју На род но по зо ри ште у 
Бе о гра ду, „Ве чер ње но во сти“ 
и Град По жа ре вац, ово го ди
шњем ла у ре а ту, глу ми ци 
Ми ри Ба њац. Све ча но сти 
су при су ство ва ле број не 
по зна те лич но сти ко је 
су ода ле при зна ње 
по зна тој глу ми ци, 
а по се ти о ци су је 
по здра ви ли на 
но га ма и ис ка
за ли по што
ва ње ви ше
ми  нут  ним 
сна жним и 
бур ним апла
у зом. При ма ју ћи 
на гра ду, умет
ни ца је ре кла да 
је то при зна ње 
афир ма ци ји жи
во та, ис та кав ши 
да је жи вот по зо

ри ште ко је тра је, да је оно не за у
ста вљи ва ре ка и на су шна 

по тре ба јед ног на ро да.  
Го во ре ћи о Жан ки, 

Ми ра Ба њац је ис та
кла да јој је жао што је 
ни је упо зна ла, ни ти је 

би ла у при ли ци да 
је гле да, али је че
сто раз ми шља ла 
шта има ју за јед
нич ко и уста
но ви ла да њих 
две по ве зу је 
то што су обе 
на род не глу
ми це. Са су

за ма у очи ма, 
при зна та драм ска 
умет ни ца је за хва
ли ла сви ма ко ји су је 
пра ти ли ка ко у про
фе си о нал ном, та ко и 
у при ват ном жи во ту.

Пла ке ту, рад сце но гра фа Ге
ро сла ва За ри ћа, глу ми ци је у име 
На род ног по зо ри шта уру чио в.д. 
управ ни ка Де јан Са вић, ста ту е ту, 
рад ака дем ског ва ја ра Ми ли во
ја Бо го са вље ви ћа, гра до на чел
ник  Пожаревца Ми о мир Илић, а 
нов ча ни из нос, у име Ком па ни је 
„Ве чер ње но во сти“, ге не рал ни 
ди рек тор и глав ни уред ник Рат
ко Дми тро вић. Са вић је „от крио“ 
да је ово би ло јед но од нај кра ћих 
жи ри ра ња у исто ри ји те на гра де: 
„У кон ку рен ци ји је би ло мно го 
сјај них глу ми ца, али кад смо ви
де ли и име Ми ре Ба њац, ми сли
ли смо да је не ка гре шка за то што 
смо би ли убе ђе ни да је она ову 
На гра ду већ до би ла. Ме ђу тим, 
ис по ста ви ло се да ни је. Жи ри ју 
је тре ба ло све га три ми ну та да 
до не се од лу ку“, ре као је.

(наставак на стр. 2 и 3)

Бе о гра ду, „Ве чер ње но во сти“ 
и Град По жа ре вац, ово го ди
шњем ла у ре а ту, глу ми ци 
Ми ри Ба њац. Све ча но сти 
су при су ство ва ле број не 
по зна те лич но сти ко је 
су ода ле при зна ње 
по зна тој глу ми ци, 
а по се ти о ци су је 
по здра ви ли на 
но га ма и ис ка

у зом. При ма ју ћи 
на гра ду, умет
ни ца је ре кла да 
је то при зна ње 
афир ма ци ји жи
во та, ис та кав ши 
да је жи вот по зо

ста вљи ва ре ка и на су шна 
по тре ба јед ног на ро да.  

Го во ре ћи о Жан ки, 
Ми ра Ба њац је ис та
кла да јој је жао што је 
ни је упо зна ла, ни ти је 

би ла у при ли ци да 
је гле да, али је че
сто раз ми шља ла 
шта има ју за јед
нич ко и уста
но ви ла да њих 

за ма у очи ма, 
при зна та драм ска 
умет ни ца је за хва
ли ла сви ма ко ји су је 
пра ти ли ка ко у про
фе си о нал ном, та ко и 
у при ват ном жи во ту.
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НАСТАВАК  СА НАСЛОВНЕ СТРАНЕ

Дми тро вић је ка зао да има ве
ли ко за до вољ ство и част да Мири 
Бањац уру чи пла ке ту и нов ча ну 
на гра ду: „По сто је на гра де ко је уз
ви су ју до бит ни ке. У овом слу ча ју, 
до бит ник уз ви су је ову на гра ду. 
Хва ла вам што по сто ји те“.

Уру че њу На гра де је прет хо
ди ла про јек ци ја до ку мен тар ног 
фил ма, чи ји је аутор Бал ша Ђо го, 
а у ко јем су при ка за ни ин сер ти из 
не ких од фил мо ва, те ле ви зиј ских 
се ри ја и по зо ри шних пред ста ва 
у ко ји ма је Ми ра Ба њац игра ла 
– „Ка ми он џи је“, „Жу та“, „Чу вар 
пла же у зим ском пе ри о ду“, „Се
ћаш ли се До ли Бел“, „Ра до ван 
Тре ћи“, „Вар љи
во ле то“, „Бал
кан ски шпи јун“, 
„Ле по та по ро ка“, 
„Мај сто ри, мај
сто ри“, „Ко ре
шпо ден ци ја“...

У окви ру 
про гра ма чи
ји је мо де ра тор 
био глу мац Вук 
Ко стић, о жи
вот ном и умет
нич ком пу ту ове при зна те драм
ске умет ни це го во ри ле су ње не 
ко ле ге Не бој ша Ду га лић, Ре на та 
Ул ман ски, Љи ља на Стје па но вић, 
Гор да на Ђур ђе вић Ди мић, Та
ња Бо шко вић, Го ри ца По по вић и 
управ ник Срп ског на род ног по
зо ри шта у Но вом Са ду Алек сан

дар Ми ло са вље вић ко ји је, из ме
ђу оста лог, ка зао да де це ни ја ма 
тра је рас пра ва да ли Ми ра Ба њац 
при па да СНПу или Ате љеу 212 и 
на гла сио да је то нај ма ње ва жно 
за то што је она сво јим уло га ма 
до ка за ла да јој не тре ба за шти та 
ин сти ту ци је, јер се по твр ди ла као 

глу ми ца у свим жан ро ви ма. 
Ду га лић је ис та као да је Ми ра 

Ба њац у то ли кој ме ри об и сти ни ла 
сво је глу мач ко би ће да му се чи
ни ка ко је код ње „не мо гућ би ло 
ка кав, па и нај ма њи не и сти нит 
ти трај“ и по ве рио при сут ни ма: 
„Још од сво јих мла дих да на, ка
да је у ме ни зри ла не ка од лу ка да 
и сам по ста нем глу мац, био сам 
вас пи та ник ње ног уме ћа. Та оча
ра ва ју ћа исти ни тост ње них ту ма
че ња би ло је не што што оба ве зу
је, ма ми и про зи ва, и што је ме не, 
та да, при мо ра ло да кре нем истим 
пу тем“.

Гор да на Ђур ђе вић Ди мић 
је сво јој дра гој 
ко ле ги ни ци по
же ле ла ср дач ну 
до бро до шли цу 
у „дру штво ода
бра них, на ро
чи то оми ље них 
на род них умет
ни ца ко је с по
но сом, у сва кој 
при ли ци, ис ти чу 
ка ко су до бит
ни це ве ли ког 

при зна ња ко је но си име и се ћа на 
лик и де ло ле ген дар не срп ске глу
ми це Жи ва не Жан ке Сто кић“, ре
чи ма: „До бро до шла, дра га Ми ро, 
и не ка Вас ово че ка ње у ре ду не 
се ки ра пре ви ше. Ви, ипак, зна те, 
бо ље од дру гих, да од све га, па и 
ду гог че ка ња у жи во ту, увек на

ПО РУ КА ITI-a ЗА СВЕТ СКИ ДАН ПО ЗО РИ ШТА 2014.

Неукротиви Дух представе

Аутор ово годишње 
по ру ке Међунаро
дног театарског 
института (ITI) ко
ја ће се на Ме ђу на

род ни дан по зо ри шта, 27. мар та, 
тра ди ци о нал но чи та ти пре пред
ста ве у те а три ма ши ром све та, је 
Брет Беј ли (Brett Ba i ley), драм ски 
пи сац и ре ди тељ из Ју жноафричке 
Републике, који у свом тексту 
позоришној и светској јавности 
поручује, између осталог, следеће: 
„Где год по сто ји људ ско дру штво, 
ту је и не у кро ти ви Дух пред ста
ве. Под кро шња ма у за се о ци ма, 
на мо дер но опре мље ним сце на ма 
свет ских ме тро по ла; у школ ским 
дво ра на ма, на по љи ма, у хра мо
ви ма; у стра ћа ра ма, на тр го ви ма, у 
дру штве ним цен три ма и град ским 
под зе мљи ма, сје ди ња ва мо се пу
тем про ла зних по зо ри шних све то
ва ко је ства ра мо да би смо из ра зи
ли сву на шу сло же ност, ра зно ли
кост, ра њи вост, ка ко у жи вом те лу 
та ко и у да ху, у гла су.

Оку пља мо се да пла че мо и да 
се се ћа мо; да се сме је мо и про ма
тра мо; да учи мо, афир ми ше мо, за
ми шља мо. Да се ди ви мо до стиг

ну ћи ма тех но ло ги је и ова пло ћу
је мо бо го ве. Да нас оста ве без да
ха на ше мо гућ но сти по и ма ња ле
по те, са о се ћа ња и мон стру о зно
сти. Да осе ти мо енер ги ју и моћ. 
Да сла ви мо бо гат ство на ших кул
тур них раз ли ка и пре мо сти мо гра
ни це ко је нас раз два ја ју.

Где год по сто ји људ ско дру
штво, ту је и не у кро ти ви Дух пред
ста ве. (...) Али, у овој епо хи у ко
јој се то ли ки ми ли о ни љу ди бо ре 
за оп ста нак, па те под опре сив ним 
ре жи ми ма и гра бе жљи вим ка пи та
ли змом, бе же од кон фли ка та и не
во ља, у ко јој на шу при ват ност на
ру ша ва ју тај не слу жбе, а на ше ре
чи кон тро ли шу на ме тљи ве вла сти; 
у ко јој су шу ме уни ште не, вр сте 
ис ко ре ње не, оке а ни отро ва ни: шта 
смо ми то ду жни да от кри ва мо?

У овом све ту не јед на ких мо
ћи где нај ра зли чи ти ји хе ге мо ниј
ски сло је ви по ку ша ва ју да нас убе
де да су је дан на род, ра са, род, сек
су ал но опре де ље ње, ре ли ги ја, иде
о ло ги ја, кул тур ни оквир, су пер и
ор ни ји од дру гих, да ли је за и ста 
одр жи ва иде ја да умет но сти тре
ба да бу ду одво је не од дру штве
них аген ди?

Да ли ми, умет ни ци из аре на и 
са сце на, тре ба да се при ла го ђа ва
мо пре чи шће ним зах те ви ма тр жи
шта, или пак тре ба да ис ко ри сти
мо моћ ко ју има мо: да утре мо пут 
у ср ци ма и пам ће њу дру штва, да 
оку пља мо љу де око се бе, ин спи
ри ше мо, оп чи ња ва мо и ин фор ми
ше мо, и да ства ра мо је дан свет на
де и са рад ње отво ре ног ср ца?“

Пре ве ла са ен гле ског
Ду ша на То до ро вић

У   пре по днев ним са ти ма, у су бо ту 22. мар та, Ми ра Ба
њац се по кло ни ла се ни ма Жан ке Сто кић на Топ чи дер

ском гро бљу. Том при ли ком, као и све ње не прет ход ни це 
уочи уру че ња овог пре сти жног при зна ња, она је за па ли ла 
све ћу и по ло жи ла цве ће на гроб нај ве ће срп ске по зо ри шне 
глу ми це. У име На род ног по зо ри шта, цве ће су по ло жи ли 
в.д. управ ни ка Де јан Са вић и зaменик ди рек то ра Дра ме Ди
ми три је Илић, а у име Ком па ни је „Но во сти“, пред став
ни ца за од но се с јав но шћу Та тја на Бо го је вић. Жанкиним 
сенима се поклонила и Гордана Ђурђевић Димић.

СТИЛ СКЕ ВЈЕ ЖБЕ

Је дан од нај зна чај ни јих по
зо ри шних и филм ских ју

го сло вен ских глу ма ца, Пе ро 
Квр гић, го сто ва ће на Ве ли
кој сце ни 16. ма ја са пред
ста вом „Стил ске вје жбе“, по 
тек сту Реј мо на Ке ноа и у ре
жи ји То ми сла ва Ра ди ћа. Ова 

ду о дра ма, у ко јој Квр ги ће ву парт нер ку игра Ле ла Мар
ги тић, пре ми јер но је из ве де на 19. ја ну а ра 1968. го ди не у 
за гре бач ком Те а тру ИТД, и од та да се игра не пре кид но, 
те пред ста вља нај ду го веч ни ју пред ста ву на све ту с истом 
глу мач ком еки пом. 

М. Б. 

КЈО ГЕН У БЕ О ГРА ДУ

Те а тар Оку ра шко
ле, Јав ног Но га ку 

удру же ња из Ја па на, ко ји 
не гу је крат ку тра ди ци о
нал ну фор му кјо ген, го
сто вао је у 21. и 22. мар та 
на Ве ли кој сце ни с ко ма

ди ма „Пуж“ (Ka gju) и „Ри там пре ва ре“ (Jo bi koe). Пре по
чет ка пред ста ве, број ну пу бли ку по здра ви ли су ам ба са дор 
Ја па на у Ср би ји Ма са фу ми Ку ро ки и в.д. управ ни ка Де јан 
Са вић. Ја пан ски умет ни ци Но ри то ши Ја ма мо то, Но ри та ка 
Ја ма мо то, Та ка ши Ва ка ма цу и Рин та ро Ја ма мо то, ус пе ли су 
да то ком две по ме ну те пред ста ве за ба ве и на сме ју пу бли ку 
којa их је по здра ви ла сна жним апла у зом.

Р. П. Н.

ДВА ОПЕР СКА КОН ЦЕР ТА

Опер ски кон церт 
„У част же ни“, у 

ор га ни за ци ји Асо ци
ја ци је „Же на плус“, 
одр жан је 9. мар та на 
Сце ни „Ра ша Пла о
вић“. Уз кла вир ску 
прат њу Да рин ке Па
у но вић, пу бли ци су 

се пред ста ви ли со ли сти Опе ре Љу бо драг Бе го вић, Иван ка 
Ра ко вић Кр сто но шић, Та ма ра Ни ке зић, Ми ха и ло Шљи вић и 
спе ци јал на го шћа Мил ка Сто ја но вић. Че ти ри да на ка сни је, 
на ис тој сце ни је при ре ђен Ху ма ни тар ни кон церт за бор бу 
про тив ра ка, на ко јем су на сту пи ли пр ва ци и со ли сти Опе ре 
Иван То ма шев, Ја дран ка Јо ва но вић, Со фи ја Пи жу ри ца, Са
ња Кер кез, Љу бо драг Бе го вић, Ду шан Пла зи нић, Мир ја на 
Бе ге ни шић и го шћа Ан ђел ка Са ра ман дић. На про гра му су 
би ле ари је из по пу лар них де ла Хен дла, Мо цар та, Ро си ни ја, 
Вер ди ја, Би зеа, СенСан са, Ђор да на и Бе ли ни ја.

М. Б.

СВЕТ СКА ТУР НЕ ЈА „ХА МЛЕ ТА“

У окви ру свет ске тур не је, 
ко ја по чи ње 23. апри ла 

и има за циљ да се обе ле жи 
450 го ди на од ро ђе ња Ви ли
ја ма Шек спи ра, лон дон ски 
Глоб те а тар ће го сто ва ти 19. 
ју на на Ве ли кој сце ни са „Ха
мле том“ у ре жи ји До ми ни ка 
Дром гу ла и Би ла Бак хур ста. 
То ком дво го ди шње по зо ри
шне аван ту ре на зва не „Glo be 

to Glo be: Ha mlet“, јед на од Шек спи ро вих нај по зна ти јих и 
нај и зво ђе ни јих тра ге ди ја би ће од и гра на у ско ро свим зе
мља ма све та. Тру па ће нај пре оби ћи Евро пу, по том од ла зи 
на Ка рип ска остр ва, у Се вер ну и Ју жну Аме ри ку, па низ за
пад ну оба лу Афри ке до Аустра ли је и остр ва Ти хог оке а на, 
ода кле ће се пре ко Ин до не зи је, Ја па на, Ки не и Ази је и ис
точ не оба ле Афри ке, вра ти ти на зад у Ен гле ску.

Р. П. Н.
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ДРАМА НА ПРВОМ ФЕСТИВАЛУ БАЛКАНСКИХ ЗЕМАЉА

Хен ри Ше сти осво јио Бур су

пра ви те зго ди так. Ви бар зна те да 
до бар играч ни ка да не про ма шу је 
свој тре ну так и да је са мо пи та ње 
да на ка да ће се до би ти на гра де и 
при зна ња. Срећ на сам што овај 
дан при па да Ва ма и што се као 
Ва ша ко ле ги ни ца и при ја те љи ца 
ра ду јем по во дом уру че ња ове ве
ли чан стве не на гра де. Же лим Вам 
мно го до брог здра вља и још мно
го ле пих го ди на за рад и ства ра ла
штво. Ако по сто ји ве ћа ра дост за 
ме не, он да је то ра дост ко ју бих 
има ла кад би смо се по но во сре ле 
на овој или не кој дру гој сце ни“, 
по ру чи ла је Гор да на Ђур ђе вић 
Ди мић.

Ви со ко при зна ње, уста но вље
но 2003, уру чу је се сва ке го ди не 
глу ми ци чи ја је „лич ност обе ле

жи ла по зо ри шни и филм ски жи
вот Ср би је сво јом ства ра лач ком 
зре ло шћу и бо гат ством глу мач ког 
из ра за“. Од лу ку, на сед ни ци одр
жа ној 10. мар та, до нео је жи ри 
чи ји је по ча сни пред сед ник Ми ра 
Сту пи ца, а у ко јем су ове го ди не 
би ли и Рат ко Дми тро вић, Де јан 
Са вић, про шло го ди шња до бит ни
ца Љи ља на Стје па но вић и ре ди
тељ Сла вен ко Са ле то вић.

У обра зло же њу Жи ри ја, ко је 
је про чи та ла Стје па но ви ће ва, ци
ти ра не су ре чи Ми ре Сту пи це ко ја 
је оце ни ла да се Ми ра Ба њац из
дво ји ла као „нај вред ни ји по зо ри
шни чо век“ и глу ми ца ко ја је „од 
ма лих ро ла пра ви ла ве ли ке уло ге 
ко је се пам те“. По ред оста лог, у 
обра зло же њу се ка же: „И за и ста, 

ана ли ти чан увид 
у би о гра фи
ју Ми ре Ба
њац по ка
зу је да она 
у срп ском 
т е  а  т р у , 
на фил му 
и на те
л е  в и  з и  ј и , 
н а ј  ч е  ш ћ е 
игра же не 
из на ро
да, ма
ле љу де 

ко ји, пак, 
са ве ли ким 
раз ло гом по

сто је на жи вот ној сце ни. Упра во 
тај ‘ве ли ки раз лог’ је сво је вр сно 
по ље ин спи ра ци је Ми ри Ба њац, 
ко ја за хва љу ју ћи осо бе ном да ру 
успе ва да и нај ба нал ни ју ре ал ност 
опле ме ни крај ње чул но, да пу бли
ци на ка тар зи чан на чин пре не се 
ре флекс ду ше, тво ре ћи та ко од на
из глед ни ско ми мет ских ка рак те ра 
ве ли ке сцен ске хе ро и не.“ 

Да под се ти мо, до са да шње до
бит ни це на гра де „Жан ка Сто кић“ 
су Све тла на Бој ко вић, Ми ле на 
Дра вић, Рад ми ла Жив ко вић, Ђур
ђи ја Цве тић, Ру жи ца Со кић, Је ли
са ве та Са блић, Гор да на Ђур ђе вић 
Ди мић, Да ра Џо кић, Мир ја на Ка
ра но вић, Љи ља на Бла го је вић и 
Љи ља на Стје па но вић.

М. Без бра ди ца

ана ли ти чан увид 
у би о гра фи
ју Ми ре Ба
њац по ка
зу је да она 
у срп ском 
т е  а  т р у , 
на фил му 
и на те
л е  в и  з и  ј и , 
н а ј  ч е  ш ћ е 
игра же не 
из на ро
да, ма
ле љу де 

ко ји, пак, 
са ве ли ким 
раз ло гом по

ИЗ ЛО ЖБА О МИ ЈИ АЛЕКСИЋУ

Из  л о  ж б а 
„ М и  ј а 

Алек сић – Би
ти глу мац“, 
ауто ра Бо ба на 
Сте фа но ви ћа, 
отво ре на је 3. 
мар та у Му
зе ју На род ног 
п о  з о  р и  ш т а . 
П о  с т а в  к у , 
упри ли  че  ну 
по во дом де
ве  де  се  то  го 
ди шњи це ро ђе ња Ми ло са ва Ми је Алек си ћа (26. сеп тем бар 
1923), отво рио је ди рек тор Му зе ја На род ног по зо ри шта Дра
ган Сте во вић. Он је по себ но по здра вио чла но ве по ро ди це 
ве ли ка на срп ског глу ми шта, као и ва ја ра Ни ко лу Јан ко ви ћа 
ко ји је овом Му зе ју по кло нио рад у брон зи са ли ком Ми је 
Алек си ћа. Пре оби ла ска из ло жбе, Сте во вић је по звао при
сут не да на ви деомо ни то ри ма по гле да ју Алек си ћев мо но
лог из „Шу ме“ Ни ко ла ја Остров ског, ко ји је ве ли кан срп ског 
глу ми шта го во рио на ве че ри ко ја је, ње му у част, одр жа на 
12. де цем бра 1993. на Ве ли кој сце ни. Број ној пу бли ци, крат
ким го во ри ма су се обра ти ли и ди рек тор Кул тур ног цен тра 
Гор њи Ми ла но вац Дра ган Ар сић, као и аутор по став ке ко ји 
је, из ме ђу оста лог, ис та као ка ко се на да да је ус пео да на аде
ква тан на чин, кроз број не фо то гра фи је, на гра де, лич не пред
ме те, пла ка те... пред ста ви бар је дан део Ми ји не ве о ма бо га те 
ка ри је ре. Из ло жбу, ко ја ће би ти отво ре на до 14. ма ја, за јед
нич ки су ре а ли зо ва ли Кул тур ни цен тар Гор њи Ми ла но вац, 
по ро ди ца Ми је Алек си ћа, На род но по зо ри ште у Бе о гра ду, 
Ра диоте ле ви зи ја Ср би је, Ју го сло вен ска ки но те ка, На род ни 
му зеј Кра гу је вац и Му зеј по зо ри шне умет но сти Ср би је.

М. Б. 
СО ЛУН ЦИ ГО ВО РЕ

До ку мен тар на 
про за „Со лун

ци го во ре“ Ан то
ни ја Ђу ри ћа, у но
вој дра ма тур шкој 
об ра ди и ре жи ји 
Ци са не Му ру
сид зе (уметнички 
сарадник Бран ка 
Зо рић Ва со вић, 
сце но граф Дра ган 
Стој ков, ко сти
мо граф Дра га на 
Пур ко вић Ма цан) 
угле да ће све тла 
по зор ни це 6. апри
ла у На род ном по
зо ри шту у Ба ња
лу ци и 26. апри ла 
у На род ном по зо
ри шту у Бе о гра ду, 
на кон 33 го ди не од 
пр вог из во ђе ња на 
Сце ни „Круг 101“ 
На ци о нал ног те а тра (30. де цем бра 1981). Мла да глу мач ка 
еки па, сту ден ти глу ме из Бе о гра да и Ба њалу ке, ге не ра циј ски 
је бли ска са не ка да шњим мла дим со лун ским бор ци ма чи ме 
се отва ра про стор за ду бље ду хов но раз у ме ва ње у ту ма че
њу уло га, а њу чи не Ма ри ја Ђа јић, Иван Пер ко вић, Да ни ло 
Кер кез (сту ден ти глу ме Ака де ми је умјет но сти у Ба ња лу ци), 
Са ша Си мо вић, Сте фан Ко ва че вић, Дар ко Ивић и Ср ђа Бје
ло гр лић (сту ден ти глу ме Ака де ми је умет но сти у Бе о гра ду).

У на ја ви пред ста ве „Со лун ци го во ре“ у Вој ном му зе ју, 
пред сед ник Ака де ми је умет но сти у Бе о гра ду Ду шан Ђо ко
вић, на гла сио је да ово ни је „ри мејк“, већ но ва пред ста ва са 
исто риј ским на сле ђем, а ре ди тељ ка је до да ла да то ме до при
но си и чи ње ни ца да су ове ге не ра ци је дру га чи је, јер осе ћа ју 
ја чу ве зу са про шло шћу по што су и са ме до жи ве ле бом бар
до ва ње и про ла зи ле кроз пе ри од не ма шти не и тран зи ци је. 

Ма ри на Буб нић

Бал кан... кроз ве ко ве је 
био до ма ћин сто ти на
ма ци ви ли за ци ја, не
ка да рас
кр  сн и  ц а , 

а не ка да из вор из о би
ља. На Бал ка ну је сан 
пре ра стао у исти ну, а 
исти на у ле ген ду. Бал
кан је са свим сво јим 
раз ли чи то сти ма, бо ја
ма и ми ри си ма остао 
до да нас но си лац уни
вер зал них вред но сти, 
за јед нич ке исто ри је 
ко ја нас, са свим на
шим раз ли чи то сти ма, 
чи ни оним што је смо. 
Слич но је и са Бур сом, ко ја је од 
ан тич ких вре ме на има ла во де ћу 
уло гу у раз ли чи тим ета па ма ци ви
ли за ци је, бо га те ћи сво је на сле ђе 
тек сту ром им пе ри је и бо гат ством 
мул ти кул ту рал не сре ди не. Арзу 
Тан Бај рак ту тан, умет нич ка ди
рек тор ка Др жав ног те а тра у Бур
си, госте је дочекала речима: „На
ши го сти ни су стран ци. Они су ‘од 
нас’. То су на ше ком ши је, уну ци, 
ро ђа ци... на ци о нал на успо ме на 
на из гу бље не зе мље. На рав но, 

Фе сти вал зна чи до при нос раз во
ју кул ту ре, ши ре ње при ја тељ ства 
и ми ра, али ка да је реч о Бал ка ну, 

он да то зна чи по нов но оку пља ње 
и при хва та ње“.

Бур са, град у ко јем по зо ри ште 
има ду гач ку тра ди ци ју још од вре
ме на Ото ман ског цар ства ка да су 
пред ста ве игра не у ка фе џи ни ца
ма, у пе ри о ду од 8. до 23. мар та, 
оку пио је по зо ри шта из Ма ке до
ни је, Хр ват ске, Грч ке, Бу гар ске, 
Ру му ни је, Тур ске и Ср би је, чи не
ћи да се жи во ви де и осе те све бо
је и аро ме на ше, бал кан ске ду ше 
– ужи ва ње, ту га, ра дост, сно ви ... 

„Хен ри Ше сти“ у ре жи ји Ни
ки те Ми ли во је ви ћа, пред ста ва 
ко ју од ли ку ју је дин ство и сна жна 

за јед нич ка енер ги ја 
ан сам бла и прин цип 
„сви за јед ног, је дан за 
све“, су бли ми ра ју ћи 
та ко и вред но сти ко је 
но ви фе сти вал про мо
ви ше, учи нио је да пу
на са ла те а тра у Бур си, 
у тре нут ку за вр шет ка 
пред ста ве, ско чи на 
но ге. Ре дак и по се бан 
до га ђај и осе ћај. Ви
те шке вр ли не на шег 
Хен ри ја осво ји ле су 
ср це пу бли ке, а упра

во је то тре ну так ка да пре ста ју да 
по сто је не ке пре ви ше ко ри шће
не ре чи – ба ри је ре, дис тан ца, ре
зер ви са ност, пред ра су де... Че сто 
ће мо чу ти да је је зик умет но сти 
је дан, да се умет ни ци ме ђу соб но 
нај бо ље раз у ме ју, те ће мо по же
ле ти да се ми си ја Пр вог фе сти ва
ла бал кан ских зе ма ља оства ри и 
учи ни да се и дру ги раз у ме ју као 
и по зо ри шни љу ди, јер – цео свет 
је по зор ни ца. 

Ива на Не на до вић   
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Пр вак Дра ме На
род ног по зо ри шта 
Не бој ша Ду га лић, 
уско ро ће у сво ју 
бо га ту би о гра фи ју 

до пи са ти но ву уло гу. Реч је о Ћо
пи, јед ном од глав них ју на ка пред
ста ве „Код Ве чи те сла ви не“, ко ју 

по тек сту Мом чи ла На ста си је ви
ћа, у адап та ци ји Сло бо да на Об
ра до ви ћа, ре жи ра Ми лан Не шко
вић. Пре ми је ра је пла ни ра на за 16. 
април на Сце ни „Ра ша Пла о вић“, 
а осим на шег са го вор ни ка, у по
де ли су и Алек сан дар Срећ ко вић 
(Сир ча нин / отац и син), Бо рис 
Пин го вић (По до љац / отац и син), 
Ва ња Еј дус (Маг да ле на), Да ни е ла 
Ку зма но вић (Те та Ти на), Не над 
Стој ме но вић (Ро ман), Ди ми три је 
Илић (Чи ка Јо ле), Бран ко Ви да ко
вић (Пи ја нац), Ива на Шће па но вић 
(Сир чан ка), Де ја на Ми ла ди но вић 
(По дољ ка), Не бој ша Кун да чи на 
(Ра па), Ми ња Пе ко вић (Сми ља) и 
На да Ма цан ко вић (Цве та на). 

Драм ско ства ра ла штво Мо-
м чи ла На ста си је ви ћа ни је за жи-
ве ло на ре пер то а ри ма срп ских 
по зо ри шта и сти че се ути сак да 
је овај аутор остао ениг ма за по-
зо ри шне ства ра о це. 

На ста си је вић је по свом те
мељ ном сен зи би ли те ту, пре све
га, пе сник, а гу сти на ње го вог 
пе снич ког је зи ка је та кве вр сте 
да зах те ва ши ро ка по зна ва ња ра
зних тра ди ци ја из ко јих је пе вао 
– фи ло зоф ских, ре ли ги о зних, пе
снич ких и ли те рар них, уоп ште. 

Због то га се, на пр ви 
по глед, сти че ути сак да 
су ње го ве дра ме пре
хер ме тич не, пре гу сте, 
не до вољ но по зо ри шне 
и сце нич не, јер по зо ри
ште углав ном ра чу на на 
дру га чи ју вр сту ко му ни
ка тив но сти од оне ко ју 
На ста си је вић по ку ша ва 
да про ве де. Он је ме ни 
ве о ма бли зак. Ње го вим 
опу сом се ба вим већ 
ви ше од два де сет го ди
на. На ста си је вић се и на 
ма кро и на ми кро пла ну 
сво јих дра ма тур шких 
струк ту ра тру ди да са
чу ва не у хва тљи вост и 
па ра док сал ност до га
ђа ја о ко ји ма све до чи 
и да, пре све га, осли ка 
про сто ре уну тра шњих 
ан ти до мич но сти чо ве
ко вог би ћа. Ви на вер је 
у сво јој 
„ П а н 
то ло ги
ји“, па
р о  д и 
ра ју  ћи 
срп ске 
пе  сни
ке и 
пи сце, 
је ди но 
из у  зео 
и по
ште део 
На ста

си је ви ћа. На звао 
га је све цем срп
ског је зи ка. То, 
за и ста, ни је слу
чај но, за то што 
код На ста си је ви
ћа не ма ни јед ног 
сло ва ви шка или 
мањ ка. Код ње га је сва ка ре че ни
ца за се бан, згу сну ти до га ђај по 
се би. Го то во да не ма ни јед не тач
ке ко ја је ту, тек та ко, слу чај но. 

Шта је нео п ход но да би се 
На ста си је вић „при мио“ код пу-
бли ке? 

По треб на је по себ на вр ста 
при ма лач ке отво ре но сти, отво
ре но сти за та кав ти трај до га ђај
не сна ге са ме по е зи је, јер је на 
ту снагу осло њен сам драм ски 
до га ђај. Ка да го во ри мо о драм
ском окви ру у ко ма ду „Код Ве чи
те сла ви не“, ту су штин ски не ма 
ни чег но вог, јер слич не при че већ 

по сто је. Ме ђу тим, оно што из два
ја ову при чу од оста лих је упра во 
сна га је зи ка ко јим се огла ша ва тај 
до га ђај про клет ства кр ви и спле
те но сти њи хо вих суд би на. Сви ти 
по је ди нач ни жи во ти до би ја ју не ки 
не за у ста вљив и про кле ти за мах са 
не ке не зна не стра не. Не што из ван 
њих са мих узе ло их је под сво је и 
го ни их да сва ки њи хов чин бу де 
на ру ку тог про клет ства.

У ко јој ме ри На ста си је ви ће-
ва „Сла ви на“, об ја вље на 1929. 
го ди не, од ра жа ва са да шњи тре-
ну так? 

Сма трам да је сва ки ко мад кла
сич не ли те ра ту ре ак ту е лан. Ми 
ак ту ел ност не ка ко увек до жи вља
ва мо та ко што је ве зу је мо за не ке 
спо ља шње, со ци јал не окви ре. Ме
ђу тим, ег зи стен ци јал на пи та ња 
уну тар чо ве ка ва зда су ак ту ел на. 
На ста си је вић је још та да, мно го 
пре пост мо дер ни зма, пот пу но на
го ве стио све пост мо дер не те ме. 
Да кле, ов де има те мо тив лу ди ла, 
мо тив ле ша, мо тив не ста бил но сти 
и раш чи ње ња ро да, го вор о фрак
тал ном су бјек ту... То су све те ме 
ко ји ма се ба ви са вре ме на фи ло
зо фи ја, а ов де су, пре осам де сет 
и не што го ди на, већ отво ре не на 
го то во исто ве тан на чин ка ко се 

тре ти ра ју и да
нас. На чин на ко
ји На ста си је вић 
гра ди то по лу де
ло вре ме и шта је 
то што узро ку је 
да не ки про стор, 
не ко вре ме, не ке 
суд би не и суд
бин ски за пле ти 
по лу де и узму 
не ки са мо стал
ни ток, мах и за
мах, оно је што, 
за пра во, пред
ста вља ве чи ту 
ак ту ел ност овог 
ко ма да. 

Ваш Ћо па је 
је дан од ње го-
вих глав них ју-
на ка? 

Он слу жи 
у тој крч ми од ко је је њен га зда, 
ко ји пре про да је де вој ке, на чи нио 
ја зби ну блу да, раз вра та и сва ког 
зло деј ства. Ћо па је за ро бљен чи
ње ни цом да га је тај и та кав чо век 
от хра нио и од не го вао. Сти ца јем 
окол но сти, по стао је по сред ни са
у че сник у свим до га ђа ји ма ве за
ним за га зду. Он је чо век ко ји, из 
осе ћа ња кри ви це и ка ја ња пре ма 
та квом са у че сни штву, ипак оста је 
у тој крч ми, као по след њи чу вар 
ра зум но сти у по ку ша ју да не што 
спа се и са чу ва од тог не у мо љи вог 
про клет ства. 

Ми ко јан Без бра ди ца

На слов ном уло гом 
у Пу чи ни је вом ре
мекде лу „То ска“, 
пр ва ки ња Опе ре 
На род ног по зо

ри шта у Бе о гра ду Ја сми на Трум
бе таш Пе тро вић про сла ви ће две 
де це ни је умет нич ког ра да. На ша 
са го вор ни ца на сту пи ће у тој ро ли 
по пр ви пут, а пре ми је ра је за ка за
на за 2. април на Ве ли кој сце ни.

То ком до са да шње ка ри је ре, 
оства ри ли сте низ глав них уло-
га со пран ског фа ха у не ким од 
нај по зна ти јих опер ских де ла. 
Том бри љант ном ни зу са да ће те 
при дру жи ти и То ску?

Како сам већ 20 го ди
на на сце ни, мно ги су 
ме пи та ли ка ко 
то да ра
н и 

је ни сам пе ва ла То ску. Сма тра ла 
сам да за ту уло гу мо ра ју да по
сто је од ре ђе на и во кал на и пси
хич ка зре лост, а с об зи ром да 
је Фло ри ја То ска у са мој при чи 
при ма до на, уло га је до шла баш у 
пра во вре ме ка да сам већ оства
ри ла, ка ко сте ре кли, низ глав них 
уло га со пран ског фа ха. Као и код 
свих прет ход них уло га, и овој сам 
при сту пи ла сту ди о зно, има ју ћи у 
ви ду да она не но си са мо пе вач ке 
зах те ве, не го и глу мач ке. У то ме 
су ме по себ но ин спи ри са ле ле ген
де по пут Ре на те Те бал ди и Ма ри
је Ка лас. Сма тра ју ћи да је То ска 
јед на од вр хун ских уло га, ни сам 
хте ла се би да до зво лим да је са мо 
от пе вам и ста вим на сво ју ли сту. 
Же ле ла сам да она бу де вр хун ска 
у сва ком по гле ду и због то га је до
шла упра во са да ка да имам и во
кал но и сцен ско ис ку ство. 

У тој ве о ма зах тев ној уло-
зи, тре ба да до ча ра те осо бу ко ја 
ни је са мо гла му ро зна пе ва чи ца, 
не го и ве о ма стра стве на же на. 

Ми пе ва чи уме мо че сто да 
ка же мо да сва ка уло га има не
ку сво ју „ко ску“, од но сно да у 
окви ру ње по сто ји део ко ји је ја ко 
зах те ван и где са мо до бра тех ни
ка пе ва ња мо же да по мог не да се 
по те шко ће пре ва зи ђу. У „То ски“, 
тај део је у дру гом чи ну и од но си 
се на ду ет са Скар пи јом. Ако се, у 
тех нич ком сми слу, не раз ми шља 
па мет но и ако се пе ва са пре ви ше 
емо ци ја, мо же да се стра да. Спре
ма ју ћи уло гу, тру ди ла сам се да 
баш том чи ну при сту пим хлад не 
гла ве. Оно што ме ве зу је за То ску 
је мо жда, ако смем та ко да ка жем, 

мо ја искре ност и до сто јан ство. Јер 
све што То ска ра ди, то је искре но. 
Кад во ли, во ли до кра ја, кад мр зи, 
мр зи до кра ја. Без об зи ра што је и 
љу бав и мр жња бо ле до ср жи, она 
све то под но си до сто јан стве но. 

Рад ња опе ре, чи ја је свет ска 
пра и звед ба би ла 1900. го ди не, 
сме ште на је у вре ме бор би 
бо на пар ти ста и њи хо вих 
про тив ни ка, и го во ри не 
са мо о по ли тич ким, не го 
и о љу бав ним ин три га-
ма.

Р е 

ди тељ, го спо дин Про шев, овој 
опе ри је при сту пио кла сич но и 
узео је у об зир и исто риј ске чи ње
ни це. Ме ђу тим, њен си же мо же да 
се пре не се и у са вре ме не окви ре, 
јер су ја ко под ву че ни ка рак те ри 
глав них ли ко ва. Та ко је ре ди тељ и 
по ста вио ово де ло. На јед ној стра
ни је ис та као То ску као ве о ма ја ку 
лич ност са оли че њем до сто јан ства 
и искре но сти. На дру гој стра ни 
има мо ше фа по ли ци је – ко рум пи
ра ног и не мо рал ног Скар пи ју. Он 
је чо век ко ји уце на ма, жр тву ју ћи 
је дан људ ски жи вот, у овом слу
ча ју Ка ва ра до си јев, успе ва да пре
ва ри То ску ко ја је за ње га одав но 
раз лог по жу де, али и тврд орах. 
Ли бре то је на стао на осно ву Сар
ду о ве дра ме ко ју је Пу чи ни ви ше 
пу та гле дао, а опе ра је про же та ве
о ма ја ким емо ци ја ма и про ме ном 
рас по ло же ња са мих ли ко ва.

Ко ју уло гу, у ових 20 го ди на, 
из два ја те као нај зна чај ни ју?

То је Ле о но ра у „Тру ба ду ру“, 
јер сам са њом ушла у свет Вер
ди је вих опе ра и до шла до са зна ња 
да ми он, као ком по зи тор, „ле
жи“. Ипак, на ро чи то бих ис та кла 
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То ска је вр ху нац мо је ка ри је ре

Искре но се на дам да би 
ова ин сце на ци ја мо

гла да ство ри код пу бли ке 
дру га чи ју сли ку о На ста
си је ви ће вом драм ском 
опу су, јер смо се то ком 
до са да шњих про ба, чи ни 
ми се, на нај тач ни ји на
чин до хва ти ли су шти не 
ње го ве по е ти ке. На рав но, 
увек је отво ре но пи та ње 
до ме та, али ду бо ко ве ру
јем да, ка да се зна шта су 
основ не ни ти ко је чи не 
На ста си је ви ће во тка ње, 
мо же да се ис пре де бес
крај но ра зно бо јан ћи лим 
ко ји ће овог ве ли ког ауто
ра отво ри ти на нов, свеж 
и та чан на чин.

Пре не ко ли ко го
ди на, са Сим фо ниј

ским ор ке стром РТСа 
сам по че ла сни ма ње ком
пакт ди ска и ко нач но сам 
за вр ши ла сни ма ње. Сле ди 
мон та жа, па об ја вљи ва
ње. Не бих да раз о ча рам 
сво ју пу бли ку, али на дам 
се да ће се то де си ти до 
кра ја ове го ди не. 

На слов ном уло гом 
у Пу чи ни је вом ре
мекде лу „То ска“, 
пр ва ки ња Опе ре 
На род ног по зо

ри шта у Бе о гра ду Ја сми на Трум
бе таш Пе тро вић про сла ви ће две 
де це ни је умет нич ког ра да. На ша 
са го вор ни ца на сту пи ће у тој ро ли 
по пр ви пут, а пре ми је ра је за ка за
на за 2. април на Ве ли кој сце ни.

То ком до са да шње ка ри је ре, 
оства ри ли сте низ глав них уло-
га со пран ског фа ха у не ким од 
нај по зна ти јих опер ских де ла. 
Том бри љант ном ни зу са да ће те 
при дру жи ти и То ску?

Како сам већ 20 го ди
на на сце ни, мно ги су 
ме пи та ли ка ко 
то да ра
н и 

је ни сам пе ва ла То ску. Сма тра ла 
сам да за ту уло гу мо ра ју да по
сто је од ре ђе на и во кал на и пси
хич ка зре лост, а с об зи ром да 
је Фло ри ја То ска у са мој при чи 

мо ја искре ност и до сто јан ство. Јер 
све што То ска ра ди, то је искре но. 
Кад во ли, во ли до кра ја, кад мр зи, 
мр зи до кра ја. Без об зи ра што је и 
љу бав и мр жња бо ле до ср жи, она 
све то под но си до сто јан стве но. 

Рад ња опе ре, чи ја је свет ска 
пра и звед ба би ла 1900. го ди не, 
сме ште на је у вре ме бор би 
бо на пар ти ста и њи хо вих 
про тив ни ка, и го во ри не 
са мо о по ли тич ким, не го 
и о љу бав ним ин три га-
ма.

Р е 

Пре не ко ли ко гоПре не ко ли ко гоПди на, са Сим фо нијПди на, са Сим фо нијП
ским ор ке стром РТСа 
сам по че ла сни ма ње ком
пакт ди ска и ко нач но сам 
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Аиду ко ја је на 
не ки на чин 
обе ле жи ла 
мој до са
д а  ш њ и 
рад. Пе
ва  ла 

сам је и код нас и у ино стран
ству.

Да ли сте за до вољ ни до са да-
шњим умет нич ким ре зул та ти-
ма?

Пра ви умет ник ни кад ни је за
до во љан, увек хо ће ви ше. Ме ђу
тим, узев ши у об зир да умет ни ци 
има ју и сво је при ват не жи во те 
и по ро ди цу, а да на ро чи то жен
ски део но си бре ме и умет ни це 
и су пру ге и мај ке, мо гу сло бод но 
да ка жем да сам ура ди ла оно ли
ко ко ли ко сам мо гла и да сам се 
по ште но од но си ла пре ма сво јој 
про фе си ји. Кад се освр нем иза 
се бе и ви дим шта сам све пе ва
ла – Аиду, Ле о но ру („Тру ба ду р“, 
„Моћ судбине“) Аме ли ју, Адри
ја ну, Ба тер флај, Та тја ну, Ми ми, 
Па ми ну, Фјор ди ли ђи, Ка ро ли ну, 
Су за ну, Ха са на ги ни цу... про сто 
не мо гу да ве ру јем да сам све то 
по сти гла. По ред мно гих опе ра, ту 
је низ на сло ва кон церт ног ре пер
то а ра, ора то ри ју ма, са вре ме них 
де ла... Али, увек мо же ви ше.

За вас се, за и ста, не мо же ре-
ћи да сте „са мо“ пе ва чи ца, јер, 
по ред то га што сте ма ги стри ра-
ли пе ва ње код про фе сор ке Рад-
ми ле Ба ко че вић, ус пе ли сте и 
да ди пло ми ра те на Ка те дри за 
сла ви сти ку Фи ло ло шког фа-
кул те та. Прет по ста вљам да је 
то ути ца ло на об ли ко ва ње ва-
ше умет нич ке лич но сти?

Сва ка ко да су ми сту ди је ру
ске књи жев но сти ве о ма по мо гле 
и у му зи ци, има ју ћи у ви ду да је 
опе ра јед на од нај ком плек сни јих 
умет но сти ко ја у се би, сем му зи

ке, са др жи и књи жев ност, ли ков
ну, сцен ску и ба лет ску умет ност. 
Књи жев ност ми је по мо гла да 
бо ље схва тим од но се уну тар 
драм ских за пле та, јер се мно ге 
опе ре ба зи ра ју на исто риј ским 

чи ње ни ца ма, а ин спи ри са не су 
упра во ли ко ви ма и до га ђа ји ма 
из свет ске књи жев но сти. Сто га, 
сма трам да сте у пра ву кад ка же
те да ни сам са мо пе ва чи ца, јер 
имам са свим дру га чи ји при ступ 
му зич ком де лу, од но сно тра жим 
у ње му не што ду бље од са ме му
зи ке.

Ка кви су вам пла но ви у на-
ред ном пе ри о ду?

Пла но ви увек по сто је, а ко ли
ко је мо гу ће оства ри ти их у овом 
вре ме ну, за ви си од окол но сти. 
Не ка ко се до са да по ка за ло да 
мо рам де бе ло да се по му чим да 
до ђем до ци ља. Ме ђу тим, на кра
ју се ис пла ти. Исти на, иде спо ро, 
али је си гур но. Стал но сам на ре
ла ци ји Бе о градино стран ство и 

увек је ле по кад те слу ша 
и ино стра на 

пу бли ка. На пу ниш ба те ри је, упо
знаш но ве ко ле ге. Не дав но сам 
пе ва ла Аиду у Ру му ни ји, а оче ку
ју ме и но ви на сту пи у Ита ли ји, 
Изра е лу, Не мач кој...

Ми ко јан Без бра ди ца
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То ска је вр ху нац мо је ка ри је ре
У БА ЛЕ ТУ УСПЕ ШНО ИЗ ВЕ ДЕ НА ПР ВА ПРЕ МИ ЈЕ РА У ОВОЈ ГО ДИ НИ

Ба лет ска бај ка по но во

Пре ми је ра ба ле
та „Крц ко Ора
шчић“ из ве де на је 
18. мар та 2014. на 
Ве ли кој сце ни На

род ног по зо ри шта. Уз на дах нут 
на ступ на ших сјај них игра ча и Ор
ке стар под вођ ством ма е стра Ђор
ђа Па вло ви ћа, пу бли ка је ужи ва ла 
у ба лет ској бај ци ко ја се по сле три 
де це ни је вра ти ла на на шу сце ну.

На пре ми је ри је на сту пио це
ло куп ни ба лет ски ан самбл пред во
ђен Бо ја ном Же га рац у уло зи Ма
ше, а као Крц ко Ора шчић пред ста
вио се Јо ви ца Бе го јев. При пре ме 
су тра ја ле не ко ли ко ме се ци, а ко
ре о граф Кон стан тин Ко стју ков се 
од лу чио за тро стру ку по де лу глав
них уло га, што је и прак са ка да су 
та ко ве ли ке про дук ци је у пи та њу. 
На пр вом ре при зном из во ђе њу, 20. 
мар та, у глав ним уло га ма су на сту
пи ли мла ди со ли сти Те о до ра 
Спа сић и Игор Па
стор. Због по вре да, 
ко је су че сти пра
ти о ци ба лет ских 
умет ни ка, при ли
ку да на сту пи на 
пре ми је ри мо рао је, 
на жа лост, да про пу
сти Јо ван Ве се ли но
вић, а због 
и с т о г 
п р о 
б л е  м а 
и Ду
ш а н  к а 
Ђор ђе вић 
ће мо ра ти 
да са че ка 
свој пре
ми јер ни на
ступ.  

И с  к о  р и 
сти ли смо 
при ли ку да 
по раз го ва ра мо са со ли сти ма о ути
сци ма о ра ду на овом ве ли ком про
јек ту. Оно у че му се сви сла жу је 
чи ње ни ца да су има ли при ли ку да 
ра де са вр хун ским пе да го зи
ма ко ји ма ду гу ју ве ли ку за
хвал ност за не се бич но пре
но ше ње зна ња и стр пљи ви 
рад на кре и ра њу уло га. 
Сви су са ве ли ким за
до вољ ством по ме ну ли 
из у зет ну са рад њу са 
ко ре о гра фом Ко стју ко
вим, али и са пе да го зи ма 
Љу бин ком До бри је вић и 
Вил хел мом Вун де ром, 
као и Ду шком Дра ги че вић. 

Ка ко не пред ви ђе не окол но сти 
у по зо ри шту мо гу да про ме не ток 
ства ри, нај бо ље је осе тио Јо ви ца 
Бе го јев ко ји је не ко ли ко да на пред 
пре ми је ру са знао да ће на сту па ти 
на пре ми је ри и то са но вом парт
нер ком: „Та про ме на у по след њем 

тре нут ку сва ка ко је ути
ца ла на ме не, с об зи ром 
да сам ду го про бао са 
Ду шан ком Ђор ђе вић. 
Ипак, за хва љу ју ћи ду
го го ди шњем ис ку ству, 
али и ве ли ком раз
у ме ва њу Бо ја
не Же га рац, 
ус пео сам 
да се при
ла го дим. 
За хвал
ност ду
гу јем и 
ко ре о гра фу 
пред ста ве 
к о  ј и 

је био стр пљив и пун раз у ме ва
ња. Ко ре о гра фи ја је сло же на, али 
сам уз не се бич ну по моћ пе да го га 
ус пео да из гра дим сво ју уло гу ко

ја ће, на дам се, у бу дућ но сти, ка ко 
пред ста ва бу де жи ве ла, би ти све 
бо ља“.

Са мла дим на да ма ба ле та, Те
о до ром Спа сић и Иго ром 

Па сто ром, раз го ва ра ли 
смо уочи њи хо ве пре ми

је ре 20. мар та. Пр ва 
ве ли ка уло га 
за два де се
то го ди шњу 
Т е  о  д о  р у 

би ла је 
озби  љан 
и з а  з о в , 
али она 
оче ку је до
бре ре зул та те 

с об зи ром да је 
на пор но ра ди ла, 
те да је ужи ва ла 

при пре ма ју ћи 
уло гу де

в о ј  ч и  ц е 
М а  ш е 
ко ја јој 
је бли ска 
и по го

ди на ма и 
по сен зи
би ли те ту: 

„Рад у са
ли је, за ме

не, нај леп ши 
део у про це су при пре ме уло ге. 
То ме нај ви ше ис пу ња ва“, от кри
ва нам. Њен парт нер ис ти че, пре 
све га, ле пу са рад њу са Те о до ром: 
„Упра во та емо ци ја из ме ђу Ма
ше и Крц ка Ора шчи ћа је кључ
на и на дам се да ће и до пу бли ке 
сти ћи оно што пре зен ту је мо, а то 

је – љу бав“. По ме нуо нам је да 
је ко ре о гра фи ја из у зет но те шка, 
тех нич ки зах тев на, али да и он, 
као и Те о до ра, ве ру је у успех 

јер је не ко ли ко ме се ци вред но 
ра дио на кре и ра њу уло ге. Ис та као 
је и плод ну са рад њу са ко ре пе ти

тор ком Еле ном Кол ти гом, ко ја 
је пре ма ње го вом ми шље њу 

из у зет но са вла да ла те шку 
пар ти ту ру Чај ков ског.

Јо ван Ве се ли но вић 
се тре нут но опо ра вља 
од по вре де ко ја му се 
до го ди ла на јед ној од 
сцен ских про ба. Ис
ти че да и по ред ових 
окол но сти, је два 
че ка свој на ступ у 
овом кла сич ном 

де лу, као и да је ко ре о граф Ко
стју ков по ста вио пред ста ву ко ја 
се од дру гих кла сич них оства ре

ња на на шем ре пер то а ру раз ли ку
је по на пред ним ко ре о граф ским и 
тех нич ким ре ше њи ма. Ве се ли но
вић под вла чи од ли чан сце но граф
ски и ко сти мо граф ски иден ти тет 

пред ста ве, ко ја уз до
бар на ступ со ли ста 

и сјај ну му зи ку 
Чај ков ског чи
ни пра ви спек
такл.

Суд би ну Ве
се ли но ви ћа де ли и 

Ду шан ка Ђор ђе вић 
ко ја нам от кри ва да 

јој је и по
ред не

при јат
не си
ту а ци
је у 

к о 

јој се на шла због по вре де, из у зет но 
дра го што јој је пру же на при ли ка 
да за и гра глав ну уло гу: „Оно што 
ми се по себ но до па да су глу мач ки 
де ло ви, а иако мо рам да са че кам 
до сво је пре ми је ре, ве ру јем да труд 
ни је био уза лу дан. До са да шњи рад 
на кре и ра њу уло ге из у зет но је дра
го цен“, ис та кла је она. 

„Крц ка Ора шчи ћа“ је пу бли ка 
ду го че ка ла, а верујемо у ње го во 
ду го по зо ри шно тра ја ње, што је 
ле па при ли ка да не ке но ве, мла де 
ге не ра ци је, кроз ову сцен ску бај
ку за во ле те а тар. Та ко ђе, кроз овај 
ба лет ста са ва ју и но ве на де бе о
град ског Ба ле та ко је до ка зу ју да 
по тен ци јал по сто ји те да га тре ба 
на пра ви на чин ко ри сти ти. 

Бран ки ца Кне же вић

Ин те ре сант но је да су 
све три умет ни це ко

ји ма је по ве ре на уло га То
ске – Ја сми на Трум бе таш 
Пе тро вић, Су за на Шу ва
ко вић Са вић и Ана Руп чић 
Пе тро вић, не ка да шње 
сту дент ки ње професора 
еме ри туса, примадоне 
Рад ми ле Ба ко че вић. „Ве
о ма сам по но сна на њих. 
Ина че, мо ји сту ден ти, 
прак тич но, но се ре пер то
ар Опе ре ко ја је ме не ство
ри ла и у ко јој сам про ве ла 
мно ге го ди не и де це ни је. 
Пр ву пред ста ву сам от
пе ва ла 1955, а по след њу 
2004. Све три су из у зет ни 
про фе си о нал ци, вред не су, 
ве о ма во ле по сао ко јим се 
ба ве и ра де га са огром ном 
љу ба вљу и осе ћа ју ве ли ку 
од го вор ност пре ма Ку ћи у 
ко јој су за по сле не. Ја сам 
То ску пе ва ла у нај ве ћим 
те а три ма, укљу чу ју ћи и 
Ска лу у Ми ла ну. То же
лим и њи ма. Да кле, да је 
пе ва ју не са мо у Бе о гра ду, 
не го на мно гим сце на ма 
ши ром све та“, по ру чи ла 
је го спо ђа Ба ко че вић.

Аиду ко ја је на 
не ки на чин 
обе ле жи ла 
мој до са
д а  ш њ и 
рад. Пе
ва  ла 

сам је и код нас и у ино стран
ству.

Да ли сте за до вољ ни до са да-

ке, са др жи и књи жев ност, ли ков
ну, сцен ску и ба лет ску умет ност. 
Књи жев ност ми је по мо гла да 
бо ље схва тим од но се уну тар 
драм ских за пле та, јер се мно ге 
опе ре ба зи ра ју на исто риј ским 

чи ње ни ца ма, а ин спи ри са не су 
упра во ли ко ви ма и до га ђа ји ма 
из свет ске књи жев но сти. Сто га, 
сма трам да сте у пра ву кад ка же
те да ни сам са мо пе ва чи ца, јер 
имам са свим дру га чи ји при ступ 
му зич ком де лу, од но сно тра жим 
у ње му не што ду бље од са ме му
зи ке.

Ка кви су вам пла но ви у на-
ред ном пе ри о ду?

Пла но ви увек по сто је, а ко ли
ко је мо гу ће оства ри ти их у овом 
вре ме ну, за ви си од окол но сти. 
Не ка ко се до са да по ка за ло да 
мо рам де бе ло да се по му чим да 
до ђем до ци ља. Ме ђу тим, на кра
ју се ис пла ти. Исти на, иде спо ро, 
али је си гур но. Стал но сам на ре
ла ци ји Бе о градино стран ство и 

увек је ле по кад те слу ша 
и ино стра на 

Ин те ре сант но је да су Ин те ре сант но је да су Исве три умет ни це коИсве три умет ни це коИ

На пр вом ре при зном из во ђе њу, 20. 
мар та, у глав ним уло га ма су на сту
пи ли мла ди со ли сти Те о до ра 
Спа сић и Игор Па
стор. Због по вре да, 
ко је су че сти пра
ти о ци ба лет ских 
умет ни ка, при ли
ку да на сту пи на 
пре ми је ри мо рао је, 
на жа лост, да про пу
сти Јо ван Ве се ли но
вић, а због 
и с т о г 
п р о 
б л е  м а 
и Ду
ш а н  к а 
Ђор ђе вић 
ће мо ра ти 
да са че ка 
свој пре
ми јер ни на
ступ.  

И с  к о  р и 
сти ли смо 

је био стр пљив и пун раз у ме ва
ња. Ко ре о гра фи ја је сло же на, али 
сам уз не се бич ну по моћ пе да го га 
ус пео да из гра дим сво ју уло гу ко

ја ће, на дам се, у бу дућ но сти, ка ко 
пред ста ва бу де жи ве ла, би ти све 
бо ља“.

Са мла дим на да ма ба ле та, Те
о до ром Спа сић и Иго ром 

Па сто ром, раз го ва ра ли 
смо уочи њи хо ве пре ми

је ре 20. мар та. Пр ва 
ве ли ка уло га 
за два де се

Ба лет ска бај ка по но во
тре нут ку сва ка ко је ути
ца ла на ме не, с об зи ром 
да сам ду го про бао са 
Ду шан ком Ђор ђе вић. 
Ипак, за хва љу ју ћи ду
го го ди шњем ис ку ству, 
али и ве ли ком раз
у ме ва њу Бо ја

је – љу бав“. По ме нуо нам је да 
је ко ре о гра фи ја из у зет но те шка, 
тех нич ки зах тев на, али да и он, 
као и Те о до ра, ве ру је у успех 

јер је не ко ли ко ме се ци вред но 
ра дио на кре и ра њу уло ге. Ис та као 
је и плод ну са рад њу са ко ре пе ти

тор ком Еле ном Кол ти гом, ко ја 
је пре ма ње го вом ми шље њу 

из у зет но са вла да ла те шку 
пар ти ту ру Чај ков ског.

Јо ван Ве се ли но вић 
се тре нут но опо ра вља 
од по вре де ко ја му се 
до го ди ла на јед ној од 
сцен ских про ба. Ис
ти че да и по ред ових 
окол но сти, је два 
че ка свој на ступ у 

је био стр пљив и пун раз у ме ва
ња. Ко ре о гра фи ја је сло же на, али 
сам уз не се бич ну по моћ пе да го га 
ус пео да из гра дим сво ју уло гу ко

ја ће, на дам се, у бу дућ но сти, ка ко 
пред ста ва бу де жи ве ла, би ти све 

Са мла дим на да ма ба ле та, Те
о до ром Спа сић и Иго ром 

Па сто ром, раз го ва ра ли 
смо уочи њи хо ве пре ми

је ре 20. мар та. Пр ва 
ве ли ка уло га 
за два де се

али она 
оче ку је до
бре ре зул та те 

с об зи ром да је 
на пор но ра ди ла, 
те да је ужи ва ла 

вић под вла чи од ли чан сце но граф
ски и ко сти мо граф ски иден ти тет 

пред ста ве, ко ја уз до
бар на ступ со ли ста 

и сјај ну му зи ку 
Чај ков ског чи
ни пра ви спек
такл.

Суд би ну Ве
се ли но ви ћа де ли и 

Ду шан ка Ђор ђе вић 
ко ја нам от кри ва да 

јој је и по
ред не

при јат
не си
ту а ци
је у 

к о 

не Же га рац, 
ус пео сам 
да се при
ла го дим. 
За хвал
ност ду
гу јем и 
ко ре о гра фу 
пред ста ве 
к о  ј и 

де лу, као и да је ко ре о граф Ко
стју ков по ста вио пред ста ву ко ја 
се од дру гих кла сич них оства ре

ња на на шем ре пер то а ру раз ли ку
је по на пред ним ко ре о граф ским и 

не Же га рац, 

по раз го ва ра мо са со ли сти ма о ути
сци ма о ра ду на овом ве ли ком про
јек ту. Оно у че му се сви сла жу је 
чи ње ни ца да су има ли при ли ку да 
ра де са вр хун ским пе да го зи
ма ко ји ма ду гу ју ве ли ку за
хвал ност за не се бич но пре
но ше ње зна ња и стр пљи ви 
рад на кре и ра њу уло га. 
Сви су са ве ли ким за
до вољ ством по ме ну ли 
из у зет ну са рад њу са 
ко ре о гра фом Ко стју ко
вим, али и са пе да го зи ма 
Љу бин ком До бри је вић и 

то го ди шњу 
Т е  о  д о  р у 

би ла је 
озби  љан 
и з а  з о в , 
али она 
оче ку је до
бре ре зул та те 

с об зи ром да је 
на пор но ра ди ла, 
те да је ужи ва ла 

при пре ма ју ћи 
уло гу де

в о ј  ч и  ц е 
М а  ш е 
ко ја јој 
је бли ска 
и по го

ди на ма и 
по сен зи
би ли те ту: 

„Рад у са
ли је, за ме

то го ди шњу 
Т е  о  д о  р у 

би ла је 
озби  љан 
и з а  з о в , 
али она 
оче ку је до

то го ди шњу 
Т е  о  д о  р у 

би ла је 
озби  љан 
и з а  з о в , 
али она 
оче ку је до
бре ре зул та те 

с об зи ром да је 
на пор но ра ди ла, 
те да је ужи ва ла 
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ЧИ ТАВ ВЕК НА СЦЕ НИ НА РОД НОГ ПО ЗО РИ ШТА 

То ска – увек на ра дост пу бли ке

ПО ЧЕ ЛЕ ПРО БЕ „НА РОД НОГ ПО СЛА НИ КА“

Пра ви ко мад, у пра во вре ме

Пу чи ни је ва „То ска“ 
је јед на од нај по
пу лар ни јих опе ра 
икад ство ре них. 
Бе о град ска кул

тур на јав ност је ово ре мек де ло 
опер ског ве ри зма пр ви пут ви
де ла пре тач но јед ног ве ка, 10. 
ја ну а ра 1914, а све га че тр на ест 

го ди на по сле 
свет ске пре
ми је ре (Рим 
1900). Био је 
то дру ги ве
ли ки на слов 
ко ји се на шао 
на ре пер то а ру 
на ше Опе ре у 
на ста ја њу. По
сле пре ми је ре 
ко ју је ди ри го
вао Ста ни слав 
Би нич ки, кри
ти ка је не го до
ва ла. Ни је би
ла за до вољ на 
ни на сту пом 
Дра ге Спа сић, 
иако је уло гу 
То ске спре ма
ла то ком ви
ш е  м е  с еч  н о г 
уса вр ша ва ња 
у Бе чу, ни кре
а ци ја ма ње них 

парт не ра. За ме ра ла је ви ше не го 
оску дан и не а де ква тан де кор, а 
ор ке стар Кра ље ве Гар де, ко ји је у 
то вре ме био из најм љи ван за по
зо ри шне пред ста ве, ни је сма тран 
пра вим ре ше њем за опер ски ре
пер то ар. Не што бла жа кри ти ка је 
би ла је ди но пре ма ди ри ген ту. 

Па ипак, „То ска“ је до жи ве ла 

ве ли ки успех код пу бли ке и чи тав 
Бе о град је, по сле све га не ко ли ко 
пред ста ва, пе ву шио „Зве зде су 
не бом за сја ле“. Пред ста ва је, уз 
не ко ли ко пре ми је ра и ви ше об но
ва, оста ла на ре пер то а ру На род
ног по зо ри шта до да нас. Ни је јој 
сме та ла ни чуд на суд би на ко ја је 

од ре ди ла да се пред ста ва ско ро 
увек игра у „скр пље ном“, си ро
ма шном, че сто по ха ба ном де ко ру 
– за де вет де це ни ја на пла ка ти ма 
сто је са мо два име на сце но гра фа, 
Ми о мир Де нић и Вла ди мир Ма
ре нић. Ни на ко стим ни су тро ше
не ве ли ке па ре – је ди ни ко сти

мо граф је би ла Ми ли ца Ба бић, 
на чи је име пр ви пут на и ла зи мо 
на пла ка ту из 1942, (Бо жа на Јо
ва но вић их је об но ви ла 1995). 
Ни је Пу чи ни је вој „То ски“ сме та
ло ни што је По зо ри ште три пу
та оста ја ло без згра де – два пу та 
је стра да ла у бом бар до ва њи ма 
у то ку свет ских ра то ва и та да је 
пред ста ва игра на на ма лој сце ни 
Ма ње жа, а за вре ме ве ли ке ре кон
струк ци је из осам де се тих го ди на 
игра ло се на Сце ни у Зе му ну. Че
сте из ме не у по де ли и број на го
сто ва ња умет ни ка из на ше зе мље, 
али и ве ли ких име на из ино стран
ства (по ме ни мо бар Пла си да До
мин га), са мо су обо га ћи ва ли ово 
оми ље но, увек ра до гле да но де ло. 
Пу бли ка је во ле ла да га слу ша и у 
пре во ду Ми ла на Ди мо ви ћа, ка ко 
је пе ва но све до 1990, и у ори ги
на лу, на ита ли јан ском је зи ку, ка ко 
су се пе ва ле по став ке Бо ри сла ва 
По по ви ћа из 1995. и Кла у ди ја дел 
Мо на ка из 2005. То ком сто го ди
на, на сце ни На род ног по зо ри шта 
али и ши ром Ср би је, кроз ко ју је 
про пу то ва ла по став ка Мла де на 
Са бљи ћа се дам де се тих и осам де
се тих го ди на про шлог ве ка, као 
и пу бли ка на Кр фу, где је на ша 
Опе ра го сто ва ла 2002, „То ска“ је 
од и гра на пре ко 500 пу та. 

Је ли ца Сте ва но вић

Пу чи ни је ву му зич ку дра му у три чи на, чи ји ли бре то 
су по дра ми Вик то ри је на Сар дуа на пи са ли Лу и ђи 

Или ка и Ђу зе пе Ђа ко за, на пре ми је ри 2. апри ла ће ди ри
го ва ти Ана Зо ра на Бра јо вић. Пред ста ву ре жи ра гост из 
Ма ке до ни је Де јан Про шев, сце но граф је Ми раш Вук са но
вић, а ко сти мо граф Ка та ри на Гр чић Ни ко лић. Аси стент 
ди ри ген та је Ђор ђе Стан ко вић, аси стент ре ди те ља Ана 
Гри го ро вић, аси стент сце но гра фа Ја сна Са ра ман дић, а 
аси стент ко сти мо гра фа Ру жи ца Ри стић. По ред Ја сми
не Трум бе таш Пе тро вић, на слов ни лик при пре ма ју и Су
за на Шу ва ко вић Са вић и Ана Руп чић. Уз Ор ке стар и Хор 
Опе ре, и оста ле уло ге спре ма ви ше пр ва ка и со ли ста на ше 
Опе ре: Ду шан Пла зи нић, Јан ко Си на ди но вић и Де јан Мак
си мо вић (Ка ва ра до си), гост Бо рис Тра ја нов, Ми о драг Д. 
Јо ва но вић и Алек сан дар Ста ма то вић (Скар пи ја), Па вле 
Жар ков и Ми ха и ло Шљи вић (Цр кве њак), Да ни ло Сто шић, 
Дар ко Ђор ђе вић и Игор Ма тве јев (Спо ле та), Вук Ма тић 
и Алек сан дар Пан те лић (Ан ђе ло ти), Ми ха и ло Шљи вић, 
Алек сан дар Пан те лић и Па вле Жар ков (Ша ро не), Иван ка 
Ра ко вић Кр сто но шић (Па стир), Ми ха и ло Шљи вић (Там
ни чар). Уло ге при пре ма ју и по ла зни ци Опер ског сту ди ја 
„Бо ри слав По по вић“ На род ног по зо ри шта: Стра хи ња 
Ђо кић (Ан ђе ло ти, Там ни чар), Јо ва на Чу ро вић и Јо ва на 
Бе лић (Па стир). 

Пр ва чи та ћа про ба за 
пред ста ву „На род
ни по сла ник“ по 
тек сту Бра ни сла ва 
Ну ши ћа, у ре жи ји 

Са ше Га бри ћа, одр жа на је 17. мар
та. Пре ми је ра је пла ни ра на за крај 
ма ја на Ве ли кој сце ни, а у по де ли 
су Бо рис Ком не нић (Је врем Про
кић), Рад ми ла Жив ко вић (Пав ка, 
ње го ва же на), Ка ли на Ко ва че вић / 
На да Ма цан ко вић (Да ни ца, њи хо
ва кћи), Ми лен ко Па влов (Спи ра, 
Је вре мов па ше ног), Со ња Кне же
вић (Спи ри ни ца), Иван Бо сиљ чић 
/ Бра ни слав То ма ше вић (Ив ко вић, 
адво кат), Ана ста сиа Ман дић (Го
спа Ма ри на, ње го ва тет ка), Ди ми
три је Илић (Се ку лић, по ли циј ски 
пи сар), Ле по мир Ив ко вић (Јо ви
ца Јер ко вић), Пре драг Ми ле тић 
(Си ма Со кић), Бран ко Ви да ко вић 
(Сре та), Ра до ван Ми ља нић (Мла
ден, по ку ћар Је вре мов)...

Тим пред ста ве по здра вио је 
в.д. управ ни ка На род ног по зо ри
шта Де јан Са вић ко ји је оце нио да 
је овај ко мад по чео да се спре ма у 
пра во вре ме и под се тио на пред
лог ак ту ел не упра ве да Ве ли ка 

сце на На род ног по зо ри шта то ком 
ове го ди не до би је име „Бра ни слав 
Ну шић“, а по во дом 150 го ди на од 
ње го вог ро ђе ња. 

Ре ди тељ Са ша 
Га брић је оце нио да 
„На род ни по сла ник“, 
пр ва Ну ши ће ва ко ме
ди ја, при па да гру пи 
ње го вих вр хун ских 
оства ре ња: „Ну шић је 
имао све га 19 го ди на 
ка да је на пи сао овај 
ко мад. До нео га је у 
На род но по зо ри ште, 
али се на ње го ву ре а
ли за ци ју чекалo це лу 
де це ни ју. Ин те ре сант
но је да је том при ли
ком био кон сул то ван и 
ми ни стар по ли ци је од 
ко га се тра жи ло ми шље ње да ли 
та пред ста ва мо же да се из ве де. 
Ну шић пи ше овај ко мад у вре ме
ну ка да је про гла ше на Кра ље ви на 
Ср би ја и ка да се осни ва ју по ли
тич ке пар ти је“, под се тио је Га
брић и ис та као да ана хро ност овог 
де ла у од но су на да на шње вре ме 
не по сто ји. „Наш ко мад се де ша ва 

1883. го ди не у па лан ци у око ли
ни Бе о гра да. То су вре ме и ме сто 
рад ње и оно што нас опре де љу је, 
и је зич ки и ко сти мо граф ски. Сва

ко пре ба ци ва ње у да на шње вре ме 
би ло би јеф тин по зо ри шни прин
цип, а чи ње ни ца да се ни шта у 
нас ни је про ме ни ло у тих 130 го
ди на је упра во наш адут. Ово је, 
за и ста, та чан тре ну так да поч не
мо рад на овој пред ста ви, јер он 
го во ри о из бо ри ма. Ну шић је био 
вр ло хра бар и озби љан чо век, без 

дла ке на је зи ку. Ни је га био страх 
да на ве о ма хра бар на чин про го
во ри о тој те ми и то баш у вре ме 
ка да је у Ср би ји тек ус по ста вљан 

пар ла мен тар ни си стем. Ми да нас 
та квог пи сца не ма мо, ни бли зу“, 
оце нио је Га брић.

Пре ма ње го вом ми шље њу, 
ова глу мач ка по де ла има ве ли ки 
ка па ци тет да „На род ног по сла ни
ка“ из не се на ди рек тан, озби љан 
и сцен ски атрак ти ван на чин. „У 
пи та њу је ко ме ди ја ко ја пре све га 

го во ри о из бо ри ма и по ли ти ци. То 
је основ ни за плет и ти ме ће мо се 
нај ви ше ба ви ти. Мо ја је на ме ра да 
на ду хо вит и ко му ни ка ти ван на

чин пре не се мо озбиљ
не по ру ке и по но ви мо, 
а но ве ге не ра ци је на у
че, ве о ма ва жну лек
ци ју ко ју нам је Ну
шић на пи сао. Си гу ран 
сам да ра ди мо је дан од 
нај ва жни јих ко ма да из 
на ше драм ске ли те ра
ту ре, у пра во вре ме у 
На род ном по зо ри шту, 
ко је та квом од лу ком 
у пу ном сми слу по
твр ђу је сво ју уло гу и 
зна чај у на ци о нал ној 
кул ту ри“, по ру чио је 
Га брић.

У аутор ској еки пи су, по ред 
ре ди те ља ко ји потписује и из бо р 
му зи ке, Зо ран Ра и че вић (дра ма
тург), Бо рис Мак си мо вић (сце но
граф), Ма ри на Ме де ни ца (ко сти
мо граф), Ти хо мир Ду кић (ви део 
ре жи ја), Ди ја на Ди клић (сцен ски 
го вор). 

Ми ко јан Без бра ди ца
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ЖИ ВАН СА РА МАН ДИЋ  (10) / ПИ ШЕ ДРА ГАН СТЕ ВО ВИЋ

До ма ћин без прем ца

ЛИЧНОСТИ БЕОГРАДСКОГ БАЛЕТА (41) / ПИШЕ МИЛИЦА ЗАЈЦЕВ 

Мир ја на Здрав ко вић – ду ша фе но ме на игре
ФЕЉТОН

ФЕЉТОН

Мир ја на Здрав
ко вић је ро ђе на 
у Бе о гра ду 7. 
ју на 1937. Ди
пло ми ра ла је 

1955. у Ба лет ској шко ли „Лу јо Да
ви чо“ у кла си Ми ло ра да Јо ва но
ви ћа и Сми ље Мо јић, за вр ши ла II 
жен ску гим на зи ју, а 1973. ди пло
ми ра ла и фран цу ски је зик и књи
жев ност на Фи ло ло шком фа кул те
ту у Бе о гра ду. У Ба лет На род ног 
по зо ри шта је сту пи ла по за вр ше
ној Ба лет ској шко ли, чи ји  је члан, 
а по том и со ли ста (од 1960), би
ла све до од ла ска у пен зи ју 1982, 
осим се зо не 1958/59. ко ју је про
ве ла у Хр ват ском на род ном ка за
ли шту у За гре бу. 

На сце ни На род ног по зо ри шта 
је оства ри ла низ уло га. У „Жи зе
ли“ је на из ме нич но игра ла обе 
Ма ле Ви ли се (1960–65) и Жи зе ли
ну дру га ри цу (1961–66), у „Ко пе
ли ји“ – ко ре о гра фи ја Ве ре Ко стић 
из 1964, би ла је Не ве ста, у „Ла бу
до вом је зе ру“ Ни не Кир са но ве је 
игра ла Pas d’ac tion (1961–66) а ка
сни је уло гу Кра љи це (Д. Пар лић, 
1970–82). Би ла је и Зу леј ка у „Бах
чи са рај ској фон та ни“ Л. За ха ро ва, 
Па у ни ца у „Ро ђен да ну ин фант ки
ње“ Д. Пар ли ћа, Ма ши на мај ка и 

Ви ла Дра же у „Шчел кун шчи ку“ у 
ко ре о гра фи ји Ж. Пре би ла, Ма ла 
ви ла у „По љуп цу ви ле“ Д. Пар
ли ћа, Ле ди Ка пу ле ти у „Ро меу и 
Ју ли ји“ Д. Пар ли ћа (1978–82)... 
Са ан сам блом  Ба ле та али и са
мо стал но, уче ство ва ла на мно гим 
тур не ја ма по све ту, од Шкот ске до 
Ја па на. Сту диј ски бо рав ци: Фран
цу ска (шест пу та), Ита ли ја, Бел

ги ја (код Мо ри са 
Бе жа ра, Шко ла 
„Му дра“).

Мир ја на је упо
ре до са по зи вом 
игра чи це усме ри
ла ак тив но сти и 
на ин те лек ту ал ни 
рад и ко ре о гра фи
ју. По во дом обе
ле жа ва ња сто го ди
шњи це им пре си о
ни зма, 1974. је на 
Сце ни „Круг 101“ 
по ста ви ла ба лет 
„Сти хо ви, об ли
ци, Вер лен“, а ле
та исте го ди не, за 
атин ску ТВ у Грч
кој, Скр ја би но ве 
„Сно ве“ и Су ко ву 
„Љу бав ну пе сму“. 
За бе о град ску ТВ 

је по ста ви ла ба лет „Ка вез“, са
вре ме ну тра гич ну бај ку на му зи ку 
Рај ка Мак си мо ви ћа. По од ла ску у 
пен зи ју, три го ди не је за јед но са 
Да ни цом Ре ка лић во ди ла Ба лет
ски сту дио кла сич ног ба ле та у ДК 
„Вла ди мир Ду јић“, за де цуама те
ре од 5 до 15 го ди на. 

Од 1979. пи ше кри ти ке ба лет
ских, ал тер на тив них и мул ти ме ди

јал них пред ста ва, ко је об ја вљу је у 
бе о град ским ли сто ви ма и ча со пи
си ма: Књи жев на реч, Књи жев не 
но ви не, Књи жев ни ма га зин, НИН, 
По ли ти ка, Екс прес По ли ти ка, Or
che stra и но во сад ским Сце на и 
По зо ри ште, а по вре ме но и у ча со
пи си ма Те а трон, Бе о ра ма и Евро
па. Би ла је са рад ник па ри ског ча
со пи са Les Sa i sons de la Dan se. 

По себ но је ин те ре су ју есте
ти ка, исто ри ја и фе но ме но ло ги ја 
игре, ба ле та и мул ти ме ди јал ног 
по зо ри шта. Аутор је и број них 
сту ди ја о ба ле ту: о Пар ли ћу, о Ве
ри Ко стић, о бе о град ском ба ле ту 
и о дру гим те ма ма... Не ке од њих 
је пре зен то ва ла на ме ђу на род ним 
кон гре си ма по све ће ним игри у 
окви ру UNE SCOа, МА НУ, Ско
пље, 2003; Ар гос (2004); Ати на 
(2007), као и на на уч ним ску по ви
ма по во дом 125 го ди на На род ног 
по зо ри шта у Бе о гра ду, при СА
НУ... Са ра ђу је у при пре ми Оп ште 
срп ске ен ци кло пе ди је (у из да њу 
СА НУ и Ма ти це срп ске) и Лек си
кона умет нич ке игре (из да ње СА
НУ). Ре цен зент је мно гих пу бли
ка ци ја из обла сти игре. 

Об ја ви ла је књи гу иза бра них 
кри ти ка и есе ја о умет но сти игре 
„Те ло са ња“ (КОВ, Вр шац, 2010), а 

при пре ми ла за об ја вљи ва ње књи
гу „Фе но мен игре“, у ко јој сво је 
ши ро ко обра зо ва ње, ис кре ну за
пи та ност ис тра жи ва чате о ре ти ча
ра и ин те лек ту ал не спо соб но сти 
за вр хун ско те о риј ско про ми шља
ње умет нич ке игре – ја сним, ра
зу мљи вим је зи ком чи ни бли ским 
сви ма ко ји су жељ ни ова ко сјај них 
дис кур са о умет нич кој игри.

Аутор је тек ста за еми си ју 
РТСа „In me mo ri am Ди ми три
ју Пар ли ћу“ (фе бру а ра 1987). Од 
1974. ин тен зив но се ба ви књи жев
ним пре во ђе њем са фран цу ског, а 
на пи са ла је и не ко ли ко есе ја и сту
ди ја из књи жев но сти. Пре во ди ла 
је и есе је и сту ди је за ча со пи се 
Тре ћи про грам (РТС), Де ло, Књи
жев на кри ти ка и Кул ту ре ис то ка. 

Члан је УБУСа, Удру же ња 
књи жев них пре во ди ла ца Ср би је, 
На ци о нал ног са ве та за игру Ср
би је, CIDUNE SCOа. До бит ник 
је По ве ље и Злат не пла ке те за 
уна пре ђе ње игре у На род ном по
зо ри шту (по во дом 20 го ди на умет
нич ког ра да) и На гра де за жи вот
но де ло ко ју јој је 2012. до де ли ло 
Удру же ње ба лет ских умет ни ка 
Ср би је.

(наставиће се)

Ве ли ку енер ги ју Жи
ван је по све тио и 
ан га жо ва њу у ве
зи са ло ка ци јом за 
згра ду но ве Опе ре о 

ко јој се у јав но сти јед но вре ме до
ста рас пра вља ло. По стао је пред
сед ник Удру же ња гра ђа на „Опе ра 
на Тр гу“. У апе лу ко ји је упу тио 
бо рио се за „исто риј ско пра во 
умет ни ка и пу бли ке на за јед нич
ку згра ду у ср цу гра да, где јој је 
и ме сто“. Његова ви зи ја је била да 
се на том тр гу „из гра ди јед на са ла 
за фил хар мо ни ју и ба лет, ко ја би 
би ла по ве за на под зем ним ко ри до
ром са згра дом по зо ри шта, у ко јој 
се на кон ре кон струк ци је већ на ла
зе сви пра те ћи про сто ри – за јед
нич ки сме штај ко сти ма, ад ми ни
стра ци ја… Опе ра и по зо ри ште су 
је дан ор га ни зам и одво ји ти их на 
две уда ље не ло ка ци је пред ста вља 
не ви ђе ну ба ха тост, про ис те клу из 
не зна ња; или се са не зна њем ра чу
на ка ко би се ова нај про фи та бил
ни ја ло ка ци ја у гра ду оте ла Бе о
гра ђа ни ма... Овим је ис кљу че на 
по тре ба за из град њом но вих ду
пли ра них ка па ци те та, што знат но 
сма њу је га ба ри те код град ње но ве 
опе ре, бит но ума њу је ин ве сти ци

је, као и тро шко ве екс пло а та ци је 
и одр жа ва ња. Но ва опе ра пред ви
ђа 1.200 ме ста у гле да ли шту и 14 
ме та ра отво ре не сце не. При то ме 
се за бо ра вља да би ту сце ну мо гла 
ко ри сти ти и Дра ма, ко ја има са мо 
620 ме ста, што је би ло до вољ но за 
град од 25.000 гле да ла ца...“

Ма ло ко је знао да је Жи ван 
Са ра ман дић био та лен то ван и за 
ва јар ство. Огром на љу бав пре ма 
при ро ди, фор ми ра на у де тињ ству, 
на по је на у шу ма ма Бу ку ље, жи ве
ла је у ње му до кра ја. Сва ке го ди
не, Мил ка и Жи ван су ле то ва ли на 
Та со су. Увек је у ку ћи би ло мно
го „су ве ни ра“ до не тих са оба ле – 
осу ше не ку ћи це пу же ва, шкољ ке, 
гра не, ка ме ње. Од јед не та кве гра

не, ин спи ри сан јед ном од нај
ве ћих уло га Мил ке Сто ја но вић, 
Жи ван је на пра вио фи гу ру же не 
ко ја се мо ли и на звао је „Nu mi, 
pi e ta...“ по сти ху из пр ве ари је 
Аиде из исто и ме не опе ре. Ме
ђу ње го вим де ли ма на ла зе се и 
чу де сна зми ја на ста ла од ис пре
пле та них гра на, гла ва – рад у др
ве ту, осли ка ни ка
мен бе лу так... 
Сма трао је 
сво јим умет
нич ким де
лом и сло ва М 
и Ж уре за на на 
сте ни на пла жи 
на Та со су, ко ја је 
сва ке го ди не дле
том и че ки ћем до те
ри вао. 

Сви ко ји су има ли 
при ви ле ги ју и за до вољ
ство да бу ду бли зу ње га до би
ја ли су да ро ве – ње го ве до ма ћин
ске ру ко тво ри не – сир, сир ће од 
ја бу ка, сок од на не... У про стра ној 
ба шти ко ју је сам уре ђи вао га јио 
је цве ће и са дио по вр ће. 

Ди рек ци ја Опе ре је увек има ла 
„про блем“ кад смо пра ви ли про
грам за Но во го ди шњи га ла кон

церт 13. 
ја ну а ра, јер је Жи ван же лео 
да пе ва ме ђу пр ви ма, а ми смо хте
ли да га оста ви мо за крај. Тај да
тум је за ње га био ве о ма зна ча јан: 
то је Мил кин ро ђен дан, ко ји је он 
сва ке го ди не са мно го љу ба ви при

пре мао. Ко год је ика да био гост у 
Мил ки ном и Жи ва но вом до му, не 
мо же да за бо ра ви го сто при мљи

вост, то пли ну и љу бав ко ји ма 
оди ше сва ки ку так ове уку сно 

и од ме ре но уре ђе не ку ће.
Жи ван Са ра ман дић је 4. 

фе бру а ра тре ба ло да пе ва 
уло гу Ве ли ког ин кви зи то ра у 

об но ви опе ре „Дон Кар лос“ Ђу
зе па Вер ди ја. Ни је до че као да 

иза ђе на сце ну: пре ми нуо 
је 30. ја ну а ра, а са хра

њен 2. фе бру а ра 
2012. у Але ји за
слу жних гра ђа на на 

Но вом гро бљу у Бе
о гра ду. Од ње га су се 

посмртним говорима 
опро сти ли та да шњи 

управ ник На род ног по зо
ри шта у Бе о гра ду Бо жи дар 

Ђу ро вић, и ам ба са дор Ру си је у 
Ср би ји Алек сан дар Ко ну зин. 

Жи ван је оста вио не из бри сив 
траг у исто ри ји Опе ре На род ног 
по зо ри шта и це ло куп ној срп ској 
кул ту ри. Био је, остао и тра је у 
на ма ве ли ки чо век де чач ког ср ца 
и ду ше, ве ли чан стве ни умет ник, 
наш Жи ћа. 

Крај

не, ин спи ри сан јед ном од нај
ве ћих уло га Мил ке Сто ја но вић, 
Жи ван је на пра вио фи гу ру же не 
ко ја се мо ли и на звао је „Nu mi, 
pi e ta...“ по сти ху из пр ве ари је 
Аиде из исто и ме не опе ре. Ме
ђу ње го вим де ли ма на ла зе се и 
чу де сна зми ја на ста ла од ис пре
пле та них гра на, гла ва – рад у др
ве ту, осли ка ни ка
мен бе лу так... 

пре мао. Ко год је ика да био гост у 
Мил ки ном и Жи ва но вом до му, не 
мо же да за бо ра ви го сто при мљи

вост, то пли ну и љу бав ко ји ма 
оди ше сва ки ку так ове уку сно 

и од ме ре но уре ђе не ку ће.
Жи ван Са ра ман дић је 4. 

фе бру а ра тре ба ло да пе ва 
уло гу Ве ли ког ин кви зи то ра у 

об но ви опе ре „Дон Кар лос“ Ђу
зе па Вер ди ја. Ни је до че као да 

иза ђе на сце ну: пре ми нуо 
је 30. ја ну а ра, а са хра

њен 2. фе бру а ра 

Мо жда ће не ко но во 
вре ме, но ви љу ди и 

бо ља еко ном ска си ту а ци
ја у др жа ви, по но во ста
ви ти на днев ни ред при чу 
о из град њи згра де Опе ре 
на Тргу републике, баш 
она ко ка ко је о њој му дро 
про ми шљао Жи ван Са ра
ман дић. 
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Радно време благајне:
сваког дана од 11 до 15 и од 17 сати до почетка представе.

Недељом од 17 сати до почетка представе.

НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ ЗАДРЖАВА ПРАВО ИЗМЕНЕ РЕПЕРТОАРА

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

ВЕ ЛИКА СЦЕНА А П Р И Л  2 0 1 4 .

СЦЕНА „РАША ПЛАОВИЋ”

www.narodnopozoriste.rs  ONLINE ПРОДАЈА УЛАЗНИЦА

ГОСТОВАЊА У АПРИЛУ

ДОГАЂАЈИ У АПРИЛУ

понедељак

БИЗАРНО
драма Жељка 
Хубача, гостује 
Босанско народно 
позориште 
из Зенице 0704

субота

субота 19.00

АИДА

опера 
Ђузепа Вердија 12

недеља 19.30

13

ГОСПОЂА 
МИНИСТАРКА

комедија 
Бранислава 
Нушића

19.30

балет  
Лудвига Минкуса15

ДОН КИХОТ

уторак

20.00

Б. М. Михиз / 
Е. Савин, по 
роману Меше 
Селимовића 10

ДЕРВИШ И 
СМРТ

четвртак

19.30

балет  
П. И. Чајковског 29

КРЦКО 
ОРАШЧИЋ
/ СВЕТСКИ ДАН 
ИГРЕ

уторакнедеља 19.30

27

ВЕЛИКА ДРАМА

драма
Синише 
Ковачевића

уторак 19.00

КАРМЕН 
/ ПОВОДОМ 
СВЕТСКОГ ДАНА 
РОМА
опера 
Жоржа 
Бизеа 08

19.30

комедија
Ж. Б. П. 
Молијера 07

МИЗАНТРОП

понедељак19.30

мелодрама 
Александра 
Диме Сина 06

ДАМА С 
КАМЕЛИЈАМА  

недеља19.30

комедија 
Бранислава 
Нушића 04

ПОКОЈНИК

петак19.30

балет на музику 
Горана 
Бреговића 03

четвртак

КРАЉИЦА 
МАРГО

среда 19.30

ТОСКА 
/ ПРЕМИЈЕРА

опера 
Ђакома 
Пучинија 02

19.30

балет  
П. И. Чајковског 01

КРЦКО 
ОРАШЧИЋ

уторак субота 19.30

ТОСКА 

опера 
Ђакома 
Пучинија 05

19.30

балет на музику 
Војислава 
Вокија Костића 09

КО ТО ТАМО 
ПЕВА 

среда 19.30

мелодрама 
Александра 
Диме Сина 11

ДАМА С 
КАМЕЛИЈАМА  

петак 19.30

комедија 
Јована Стерије 
Поповића 14

КИР ЈАЊА

понедељак

19.00

17

ПЕТАР ПАН

четвртак

балет у 
кореографији 
Бруса Стајвела

среда 19.00

КАВАЛЕРИЈА 
РУСТИКАНА 
/ ПАЈАЦИ

опере Пјетра 
Маскањија / 
Руђера Леонкавала 16

19.30

22

ИЗБИРАЧИЦА

уторак

комедија 
Косте 
Трифковића

среда 19.30

ТОСКА 

опера 
Ђакома 
Пучинија 23

субота 19.30

БОЕМИ

опера 
Ђакома Пучинија 26

19.30

28

СЛЕПИ МИШ 
гостује Народно 
позориште Ниш

понедељак

оперета 
Јохана 
Штрауса

среда 19.30

НАБУКО

опера 
Ђузепа Вердија 30

субота 19.30

РИГОЛЕТО

опера 
Ђузепа Вердија 03

19.30

М. и С. Никачевић 
/ С. Милановић, по 
роману Стевана 
Јаковљевића 04

недеља

СРПСКА 
ТРИЛОГИЈА  

19.30

балет 
Адофла Адама 06

ЖИЗЕЛА

уторак

12.00

05

КОНЦЕРТ 
МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ 
„ДАВОРИН 
ЈЕНКО“

субота

субота 12.00

ДОДЕЛА НАГРАДE 
ЗЛАТНИ БЕОЧУГ

12 

у организацији 
Културно-просветне 
заједнице 
Београда

19.30

балет у 
кореографији 
Роналда 
Савковића 24

АЛЕКСАНДАР  

четвртак петак 19.30

25

ХЕНРИ ШЕСТИ

драма 
Вилијама 
Шекспира

50%

50%

09

драма 
Тонија 
Кушнера

20.30

03

четвртак 20.30

комедија 
Милоша
Николића 0808

субота 20.30

11

ВАЖНО ЈЕ ЗВАТИ 
СЕ ЕРНЕСТ

20.30

драма 
Албера 
Камија 30

НЕСПОРАЗУМ

среда

20.30

црна комедија
Жељка
Хубача 06

БИЗАРНО 

недеља 20.30

комедија
Оскара
Вајлда 12

ВАЖНО ЈЕ ЗВАТИ 
СЕ ЕРНЕСТ

субота20.30

комедија
Милоша
Николића 07

КОВАЧИ

понедељак

20.30

драма  
В.М.Јовановића 
Марамбоа 28

НАШИ СИНОВИ 

понедељак

20.30

драма  
В.М.Јовановића 
Марамбоа 03

НАШИ СИНОВИ 

четвртак20.30

Т.М.Ригонат, 
по роману 
Ф.М.Достојевског01

ЗЛИ ДУСИ

уторак 20.30

драма
Лукаса Берфуса05

СЕКСУАЛНЕ 
НЕУРОЗЕ НАШИХ 
РОДИТЕЉА

субота

20.30

комедија
Николаја В. 
Гогоља 03

ЖЕНИДБА

субота

20.30

драма 
Момчила
Настасијевића 15

КОД ВЕЧИТЕ 
СЛАВИНЕ 
/ ПРЕТПРЕМИЈЕРА

уторак

20.30

драма  
Горане 
Баланчевић 09

ОГВОЖЂЕНА 

среда

20.30

комедија 
Жана Ануја 04

ЖЕНСКИ 
ОРКЕСТАР

петак

20.30

драма
Тенесија
Вилијамса 23

СТАКЛЕНА 
МЕНАЖЕРИЈА

среда

20.30

Т.М.Ригонат, 
по роману 
Ф.М.Достојевског02

ЗЛИ ДУСИ

среда

20.30

драма 
Момчила
Настасијевића 16

КОД ВЕЧИТЕ 
СЛАВИНЕ 
/ ПРЕМИЈЕРА

среда 20.30

драма 
Љубомира 
Симовића 17

ХАСАНАГИНИЦА

четвртак 20.30

драма 
Момчила
Настасијевића 24

КОД ВЕЧИТЕ 
СЛАВИНЕ 

четвртак 20.30

комедија
Јована Стерије 
Поповића 25

ЛАЖА И 
ПАРАЛАЖА

петак

20.30

документарна 
драма 
Антонија Ђурића 26

СОЛУНЦИ 
ГОВОРЕ
БЕОГРАДСКА ПРЕМИЈЕРА
СТУДЕНТСКЕ ПРЕДСТАВЕ

субота 20.00

27

ОПЕРСКО-ПОЕТСКО 
ВЕЧЕ У ЧАСТ 
ШЕКСПИРА
у извођењу 
првака Народног 
позоришта

недеља 20.00

музичко-поетско вече 
Тамаре Никезић 
са гостима 29

ПЕСМОМ ВАС 
ДОЗИВАМ, 
НЕВИДЉИВИ 
МОЈИ

уторак

20.30

драма
Ерика Е. 
Шмита 11

ЗАГОНЕТНЕ 
ВАРИЈАЦИЈЕ

петак20.30

драма
Ерика Е. 
Шмита 08

МАЛИ БРАЧНИ 
ЗЛОЧИНИ

уторак

50%

50% 50% 50%

50%

НАШИ СИНОВИ | Дани Миливоја Живановића у Пожаревцу
ИГРАЈУЋИ ЖРТВУ | Студентски град
БИЗАРНО | Театар „Култ“
БИЗАРНО | Шабац 
МАЛИ БРАЧНИ ЗЛOЧИНИ | Театар „Култ“
СРПСКА ТРИЛОГИЈА | Трстеник
ДЕРВИШ И СМРТ | Рума

06.04.
08.04.
13.04.
17.04.
23.04.
29.04.
30.04.

ТОСКА / ПРЕМИЈЕРА / прослава 20 година уметничког рада Јасмине Трумбеташ Петровић и 100 година од прве 
премијере у Народном позоришту, опера Ђакома Пучинија, Велика сцена
КОНЦЕРТ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ ДАВОРИН ЈЕНКО, у 12 часова, Велика сцена
КАРМЕН / ПОВОДОМ СВЕТСКОГ ДАНА РОМА, опера Жоржа Бизеа, гост Наташа Тасић у улози Микаеле,
у 19 часова, Велика сцена
ДОДЕЛА НАГРАДЕ ЗЛАТНИ БЕОЧУГ, у организацији Културно-просветне заједнице Београда,
у 12 часова, Велика сцена
АИДА, опера Ђузепа Вердија, прослава 30 година уметничког рада Зорице Митев Војновић, у 19 часова,
Велика сцена
КОД ВЕЧИТЕ СЛАВИНЕ / ПРЕМИЈЕРА, драма Момчила Настасијевића, Сцена „Раша Плаовић“
СОЛУНЦИ ГОВОРЕ / БЕОГРАДСКА ПРЕМИЈЕРА СТУДЕНТСКЕ ПРЕДСТАВЕ, документарна драма Антонија Ђурића, 
представа студената Академије умјетности из Бања Луке и Академије уметности из Београда, Сцена „Раша Плаовић“
ОПЕРСКО-ПОЕТСКО ВЕЧЕ У ЧАСТ ШЕКСПИРА, у извођењу првака Народног позоришта , у 20 часова,
Сцена „Раша Плаовић“
СЛЕПИ МИШ / ГОСТУЈЕ НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ НИШ, оперета Јохана Штрауса, Велика сцена
КРЦКО ОРАШЧИЋ / СВЕТСКИ ДАН ИГРЕ, балет Петрa Иљичa Чајковског, Велика сцена
ПЕСМОМ ВАС ДОЗИВАМ, НЕВИДЉИВИ МОЈИ, музичко-поетско вече Тамаре Никезић, са гостима,
у 20 часова, Сцена „Раша Плаовић“

02.04.

05.04.
08.04.

12.04.

12.04.

16.04.
26.04.

27.04.

28.04.
29.04.
29.04.


