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Узбудљивонакрајугодине

Н

а самом крају го
дине Народно по
зориште
својој
публици поклања
премијернуобнову
опере Рихарда Штрауса „Салома“
(вечерас, 27. децембра у 19.30) и
значајне јубилеје: култни балет
„Кототамопева“је23.децембра,
насвој10.рођендан,одигран150.
пут,следећевечеријеопера „Ма
дам Батерфлај“ прославила 30 го
динаодпремијере,а20.децембра
је првакиња Опере Наташа Јовић
Тривић обележила две деценије
уметничкоградаулогомАцученеу
Вердијевом„Трубадуру“(вишена
странама4и5).Дведрамскепред
ставе су имале прославе у истом
дану: 25. децембра је на Сцени
„Раша Плаовић“ комедија Влади
мираиОлегаПресњакова„Играју
ћи жртву“ у режији Николе Зави
шићаизведена50.пут,анаВели

кој сцени је Стеријин „Кир Јања“
урежијиЕгонаСавинапрославио
свој22.рођендан.
Нешто раније, 12. децембра,
оперска публика је уживала и у
солистичкомконцертуСузанеШу
ваковић Савић, под називом „Пу
чинијуучаст“.Поддиригентском
палицом гошће из Италије Ђане
Фрате, наша примадона је са го
стима,познатимиталијанскимте
норомЂорђомКашаријемимецо

сопраномНаташомЈовићТривић,
аурежијиАнеГригоровић,певала
одабрани репертоар маестралног
италијанскогкомпозитора.
СолисткињаБалетаБојанаЖе
гарацКнежевићје,узпартнераЈо
вицу Бегојева, 18. децембра први
пут наступила у улози индијске
плесачице Никијe, главне јунаки
њеМинкусове„Бајадере“.
Крај2014.годинеобележилаје
иинтензивнасарадњасаколегама

из Румуније. Најпре је, да подсе
тимо, 2. новембра ансамбл Опере
веома успешно извео Вагнеровог
„Летећег Холанђанина“ на сцени
РумунскенационалнеопереизТе
мишвара,а27.новембрајеБрехто
ва „Мајка Храброст“ учествовала
намеђународномфестивалууАра
ду. Ансамбл темишварске Опере
је у узвратној посети 6. децембра
београдскојпублициприредиоиз
ванредну Пучинијеву „Турандот“
подуправоммаестраДејвидаКре
шенција из Италије, са Драганом
Радаковићунасловнојулози.Нај
зад,солистииОркестарОпересу
подуправомДејанаСавића,14.де
цембрауКрајовиприредилиКон
цертучастПучинија,поводом90
годинаодсмртиовогвеликогита
лијанскогкомпозитора,ауоквиру
Међународног музичког фестива
ла„Крајовамузикале“.
Р.П.Н.
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ГОСТИ У „ЛАБУДОВОМ ЈЕЗЕРУ“

З

везде руског балета, прваци Бољшој театра из Мо
скве Марија Алаш, као Одета и Одилија, и Алексан
дар Волчков као принц
Зигфрид, гостовали су 9.
децембра у „Лабудовом
језеру“. Представа у ко
јој наступају целокупни
ансамбл Балета и Орке
стар Народног позори
шта, под диригентском
управом Ане Зоране Бра
јовић, играна је у Вели
кој дворани Сава центра. Пет дана пре тога, 4. децембра, у
истој представи је, на Великој сцени Народног позоришта,
такође у улогама Одете и Одилије, гостовала и солисткиња
Краљевског балета Фландрије из Антверпена, Марија Се
летскаја. Партнер јој је био Јовица Бегојев.
М. Б.

ЈУБИЛАРНИ „ПОКОЈНИК“

П

оследњи
Нуши
ћев комад, написан
1937, „Покојник“, у ре
жији и адаптацији Егона
Савина, биће, изведен
јубиларни 50 пут, у пе
так 9. јануара на Великој
сцени. У горкој причи о
савезу криминала, људи
лаког морала, похлепних
„стубова друштва“ са представницима државе, играју Не
бојша Кундачина, Дарко Томовић, Предраг Ејдус, Бранко
Јеринић, Бојан Кривокапић, Александар Ђурица, Љубо
мир Бандовић, Милош Ђорђевић, Борис Пинговић, Радо
ван Миљанић, Наташа Нинковић, Зоран Ћосић, Анђелка
Ристић и Ивана Шћепановић.
М. Б.

ПОЧ ЕЛ Е ПРОБ Е ПРЕДС ТАВ Е „ЧУД О У ШАРГАН У“

Нова глумачка репрезентација

П

осле „Путујућег
позоришта Шопа
ловић“ и „Хасана
гинице“ у Народ
ном
позоришту
нас очекује премијера још једне
драме једног од најзначајнијих
српских драмских писаца, Љубо
мира Симовића – „Чудо у Шарга
ну“. Премијера је најављена за 20.
фебруар на Великој сцени, реди
тељ је Егон Савин, а у подели су
Душанка Стојановић Глид (Ико
нија), Наташа Нинковић (Госпа
ва), Хана Селимовић (Цмиља),

презентацији, али она је сасвим
другачије врсте, јер се ради о
глумцима другачијег идентитета
и квалитета. Самим тим, поређе
ња која су почела са репрезента
тивношћу једне и друге поделе
практично престају, јер се овде,
сада, отварају неке потпуно дру
гачије, нове могућности, а то је
нешто што мене посебно занима“,
рекао је Симовић.
Савин, који је ту драму први
пут режирао 1992. у Српском на
родном позоришту у Новом Саду,
рекао је да му је веома драго што

САВИЋ У КОРЕЈИ

М

аестро Дејан Савић је почетком де
цембра боравио у Бусану, другом
граду по велични у Републици Кореји,
где је дириговао три представе Пучиније
ве „Тоске“ у увек пуној оперској дворани
Културног центра, која прима преко хи
љаду и по посетилаца. Организатор про
јекта, угледна корејска фондација СолО
пера, окупила је Оперски хор „Ла Скала“
из Сеула, Градски симфонијски оркестар
и италијанске и домаће солисте, а после
изузетног успеха који су ова извођења по
стигла, упутила је Савићу позиве за нова
гостовања. Једној од представа је присуствовао и амбасадор
Републике Србије, Зоран Казазовић. Сусрет са њим Савић је
искористио да, у својству в.д. управника Народног позори
шта, поразговара о могућностима учешћа нашег национал
ног театра у сарадњи двеју земаља у области културе, као
што је то већ раније учинио у сусрету са новим амбасадо
ром Републике Кореје у Србији, Ли Де Хуом.
Р. П. Н.

ТРУБЕ ПОД ЈЕЛКОМ

ПОР ТАЛ

Н

овогодишњи концерт ка
мерног ансамбла „Bel
grade Brass Quintet“ који чине
Срђан Ђаковић и Јован Савић
(трубе), Милан Роксандић
(хорна), Филип Ракић (тром
бон) и Милош Будимиров
(туба), под насловном „Трубе
под јелком“, биће одржан у
недељу 28. децембра на Сце
ни „Раша Плаовић“. У бога
том и разнородном програму
су композиције Парсела, Хен
дла, Евалда, Бернштајна, Елингтона, Жобима...
Р. П. Н.

Иван Босиљчић (Анђелко), Алек
сандар Ђурица (Миле), Небојша
Кундачина (Ставра), Предраг Еј
дус (Просјак), Бранко Видаковић
(Скитница), Слобода Мићаловић
(Јагода), Борис Пинговић (Ви
лотијевић), Бојан Кривокапић
(Иследник), Александар Срећко
вић (Манојло) и Никола Вујовић
(Танаско).
Пре почетка прве читаће про
бе, одржане 11. децембра, умет
ничку и сарадничку екипу пред
ставе поздравили су в.д. управни
ка Дејан Савић и в.д. директора
Драме Жељко Хубач који је, изме
ђу осталог, напоменуо, да је „Чудо
у Шаргану“ први репертоарски
потез новог руководства дирекци
је Драме Народног позоришта.
Присутнима се обратио и го
сподин Симовић, који је казао ка
ко га је веома обрадовала вест да
ће се у Националном театру, по
први пут, играти ова драма коју
је написао пре четири деценије.
„Такође, веома сам се обрадовао
и када сам видео поделу, јер као
што знате, од ње све зависи. Овај
комад је праизведен 1975. годи
не у Атељеу 212, у режији Мире
Траиловић и са поделом која је, с
пуним правом, названа глумачка
репрезентација. Овде се, такође,
ради о још једној глумачкој ре

Н

а питање Предрага
Ејдуса да ли је киша
у Симовићевом комаду
метафора потопа, реди
тељ Савин је одговорио
да она за њега предста
вља „поетску метафору
свеопштег безнађа“.

са добрим глумачким саставом за
почиње рад на новој представи и
истакао да га је посебно обрадо
вало присуство Љубомира Симо
вића кога је назвао најзначајнијим
српским драмским писцем. „Када
поново радим неки комад, ја га
обично или препишем од самога
себе или направим потпуно нову и
другачију представу. Овога пута,
то ће бити нека комбинација тога.
Зашто? Зато што у позоришту по
стоји нешто што је веома важно,
а зове се налог времена. Предста
ва коју је Мира Траиловић радила
у позоришту, било је политичко
позориште ‘par excellence’. Она
је направила праву малу револу
цију, јер смо, по први пут, виде
ли критички однос према ономе
што се зове политичка власт. Ка
да сам 1992. године радио ‘Чудо
у Шаргану’ у Новом Саду, чули су
се топови од Вуковара и Илока.
Представу смо завршили колом

мртвих војника који играју уз ‘Let
the Sunshine in’ у трубачкој обра
ди. То је било веома узбудљиво,
јер су људи, на неки начин, препо
знали управо тај налог времена и
непосредни живот који је толико
важан у живом позоришту“, под
сетио је Савин и додао да је Си
мовић написао свевремени комад
у којем постоји, како је нагласио,
тај такозвани шекспировски при
ступ теми.
Према његовим речима, су
штина приче је заснована на пат
њи, људској несрећи и ранама ко
је производе ту
несрећу. „Живот
није конципиран
да буде срећан.
Живот је, у су
штини, по себи,
низ неких не
срећа које дола
зе саме и велики
број несрећа ко
је ми сами иза
зивамо, својим
животом, пона
шањем,
одно
сом према себи,
односно према
другима. Овде је
несрећа толико
истинито, дубо
ко и тачно усађе
на у оно што се
зове непосредна животна истина,
а аутентичност, која је готово до
ведена до фактографије, парадок
сално је упакована у један поетски
метафорички језик. То је, заиста,
шекспировски поступак. Не знам
за случај да је још неки писац
уопште посезао за том врстом и
литерарног и сценског проседеа“,
оценио је Савин који је и аутор
адаптације „Чуда у Шаргану“.
Његова редитељска концепци
ја, како је најавио, биће усмерена
на то да се тим комадом „одгово
ри на овај налог времена“.
„Дакле, у Атељеу смо имали
политички театар, ја сам у Новом
Саду поставио антиратни комад,
а сада смо дужни да урадимо је
дан ‘Шарган’ социјалног безнађа.
Зашто? Зато што живимо у вре
мену социјалног безнађа где то
више није само питање правде
и неправде, већ једног одлучног
призивања велике несреће. Ово
социјално безнађе, заправо, има
за циљ да поново призове неки
велики рат и велику револуцију.
То је мој утисак који бих желео
да пренесем овом представом“,
открио је Савин и указао да ће по
литика у овој поставци бити само
повод за комичке детаље у пред
стави.
Микојан Безбрадица
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ТРИ ПИ ТА ЊА ЗА | СНЕ ЖА НУ СА ВИ ЧИЋ СЕ КУ ЛИЋ

ЈАНУАР2015.
ИЗЛОЖБЕ

Вера,трудирадсеисплате

П

рвакиња Опере
Народног позори
шта у Београду,
сопран Снежана
Савичић Секулић,
премијерно је наступила у Вер
дијевој опери „Травијата“ која је
под диригентском управом Зо
рицеМитевВојновићизведена
29.новембранаВеликојсцени.
У овом бисеру оперске уметно
сти, у којем је славни италијан
ски композитор дао музички
портрет једноставне и трагичне
људске драме са артизмом
који и данас одушевљава
својом креативном сна
гом, наша саговорни
ца се представила
у лику париске
куртизане Вио
лете Валери, која
се сматра једном
од најпопулар
нијих и најатрак
тивнијих улога у
свету опере. Њен
наступ, у којем
је веома успешно
савладала све му
зичке и сценске
захтевности ове
популарне опе
ре,публикајена
крају представе
п о з д р а в и л а
виш ем ин ут
ним овација
маиузвицима„браво“.
Прве реакције, не само гледалаца, већ и критичара, биле
су веома упечатљиве, а многи су
сагласни да Вам је ово животна
улога. Какви су Ваши утисци?
Драгомиједасуреакције,пре
свега публике, биле тако бурне и
да је дуг аплауз био најлепша на
града за сав труд и емоције које
самдоживеланапредстави,упре
пуномпозоришту.Волелабихдаје
свакапредставатакопосећена,јер
сетаенергијаисвасрцакојакуца
јууистомтренутку,истинскиосе
ћајутакоснажно.Ималасамподр
шкубившихВиолетаВалери,које
сумипожелелесрећуикакосето
каже, „држале палчеве“. Наравно,
критичарииколегесунам,такође,
важни. Коментари су били преле
пи.Некепланирамдазапишем,да
ихпрочитамкадамизафалисамо
поуздања. Мало се шалим, нарав
но. Много ми је значило да чујем
тодасамвернотумачилаликВи
олете Валери. Пред сам почетак
представе сам осећала велико уз
буђење. Верујем да ће Дирекци
ја Опере на репертоар што чешће
стављати„Травијату“,јерпублика
воли ово дело. Такав утисак сам
стеклаисамагадоживелатевече

ри.Послепредставесамсеосећала
дивно и захваљујем свим учесни
цима,јерсутомедопринели.

Верди од Виолете захтева
много: колоратуру у првом,
лирску топлину у другом, дубоку драму у трећем и потресно умирање у четвртом чину.
Од париске куртизане, уздигао
ју је до хероине. Створио је нежно, чисто биће, које воли, пати и страда. По чему Ви ову
улогу издвајате од свих које сте
певали током досадашње успешне каријере?
Верди је овом улогом поста
виоизузетновисокезахтевезасо
прана.Акоговоримоосамимво
калнимзахтевима,онисуогром
ни.Морајусеотпеватимногина
словиистећиодређеноискуство.
Нисам се раније усуђивала да је
певамзбогбојазниданећууспе
ти да донесем и проживим њен
лик,адапритомемотивнооста
немприбранаидаизнесемпред
ставудокраја.Напрвимпробама
бих чим почнем да певам други
чин, заплакала, јер сам у мисли

ма већ на крају представе... То
је, једноставно тако. Потресна и
тешкадрама,која,аковерујетеу
тоштоговорите,односнопевате
– покрене у вама сваки атом ва
шег бића. Сада, када сам својој
првој Виолети Валери удахнула
живот,верујемдаћеследећипут
бити лакше. Осећам то. Певача
никада не вара интуиција, савр
шенодобрознадалијетоулога
закојујесазрео–усвакомсми
слу,ивокалномиемотивном.Ја
бих у овом тренутку могла да
отпевам многе улоге ако гово
римо о нотном тексту, али то
није довољно да би
се рекло како ис
пуњавам усло
ве да је певам
и на сцени.
Зато посто
је фахови и
физ ио л ог иј а
гласа. Врсни
певачи ће
знати о чему
говорим. Са
једном Вер
дијевом ју
накињомсам
и дебитова
ла на сцени
Н а р о д н о г
поз ор и
ш т а ,
би
ла је то Ђилда у „Риголету“.
Дошлојевремезајошједну,зре
лију,захтевнију–„Травијату“.
Нисте се остварили само
на сцени, већ и на приватном
плану где сте срећна мајка и
супруга. Како сте успели да нађете равнотежу између професионалних обавеза и породичног живота?
Нијесведошлоодједном,али
се вера, труд и рад увек испла
те. Од малих ногу улажемо у то
што у једном тренутку можемо
назвати успехом. После завр
шене средње школе почела сам
да радим и од тада сам потпу
но самостална особа. То је тако
морало бити стицајем животних
околности у којима сам раније
живела. То не желим својој де
ци,јерјепретешко,алићеимати
јасан пример да и тако може да
седођедожељеногциља.Сваког
дана захваљујем Богу што ме је
наградио да уживам у својој по
родичној срећи. Супруг је пун
разумевања, а наше двоје дивне
деце су наш највећи благослов.
Само таква, испуњена љубављу
и подршком највољенијих, и на
сценисамуспешна.
МикојанБезбрадица

•ПРВАПОСТАВКА
ауторЗорицаЈанковић
•БРАНИСЛАВНУШИЋ–УПРАВНИКНАРОДНОГ
ПОЗОРИШТАУБЕОГРАДУ(1900–1902)
ауториМирјанаОдавићиЈелицаСтевановић

МОДНАРЕВИЈА
10.1|19.30
СНЕЖНЕНОЋИ
ОТВОРЕНАВРАТА
17.1|12.00
ЧИТАЛИШТЕ–ПОЗОРИШТЕ
18.1|19.30
БраниславНушић,ПРИПОВЕТКЕЈЕДНОГКАПЛАРА,
уизвођењудрамскогуметникаЗоранаЋосићаиНине
Ћосић(обоа)
24.1|20.00
монодрамаСТРАХОДЉУБАВИпороману
Лепосаве Јовановић, у извођењу драмске уметнице
СоњеЈауковић
29. 1 | 19.30 Милош Николић, PLAY ШИМБОРСКА,
адаптација стихова Виславе Шимборске у преводу
Бисерке Рајчић и Петра Вујичића; говори Данијела
Угреновић,драмскауметница
КОНЦЕРТ
31.1|18.00
ЕвгенијаЈеремић,сопран
ВладимирГлигорић,клавир
Музеј Народног позоришта у Београду. Tел: 328 44 73

РАДОСТ ПИСАЊА

У

оквиру циклуса „Читали
штепозориште“, у Му
зеју Народног позоришта ће
29. јануара бити изведен нови
програм. Реч је о адаптацији
стихова чувене пољске песни
киње, добитнице Нобелове на
граде,ВиславеШимборске,под
насловом „Play Шимборска“.
Драмски писац Милош Нико
лићјекористиопреводеБисеркеРајчићиПетраВујичића,
априадаптацијијепошаооднесумњивепесникињине„ра
дисти писања“ и запитао се: „Како, дакле, играти ову Ра
достписања,анепоказатипретеранурадостусамојигри?“
иодговорио:„Мислимдајенајбољерадоватисеигриисто
онакокакосеиШимборскарадујеписању...“Радостписа
ња,крозрадостигре,дочараћеглумицаНародногпозори
шта,ДанијелаУгреновић.
Ј.С.

In memoriam

ЗоранРаичевић
(1951–2014)

З

оран Раичевић  је био мој
старији колега још из сту
дентских дана кога смо ми
„клинци“,„прваци“већпрвихда
на препознали као једног од рет
ких старијих студената који хоће
да ти помогне и посаветује те. Петнаестак година после,
срелисмосенаистомпослууНародномпозоришту.Иов
дејебрижниЗоранбиотајкојимијемеђупрвимапружио
пријатељскуруку.Тих,ненаметљив,дискретан,опрезани
помало затворен, а увек спреман да помогне и посаветује
те... Волео је позориште и изузетно много читао. Понекад
мисечинилодајеизашаоизнекеЧеховљеведраме,апо
некад из романа Достојевског... Пожртвовано је бринуо о
ближњима,пријатељима,колегама...чинимисетоликодаје
заборављаодасепонекадпобринеизасамогсебе...Затоје,
вероватно,прераноиотишао...
МолинаУдовичкиФотез,драматург

П О Р ТА Л
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У СУСРЕТ ПРЕМИЈЕРНОЈ ОБНОВИ

ИН ТЕР ВЈУ | НАТА ША ЈО ВИЋ ТРИ ВИЋ

ПоновоСалома

Публициседај

И

нспирисан но
возаветним је
ванђељима по
Марку(VI,22)и
поМатеју(XIV,
6),Флоберовомпричом„Ирод“(по
којој је Масне компоновао оперу
„Иродијада“) и сликама Гистава

Мороа,Вајлдјесвојујединуједно
чинку, „Салома“, написао 1891. на
францускомјезику.Следећегодине
су у лондонском Палас театру
почелеприпремесаславномСаром
Бернарунасловнојулози,алибри
тански цензор забрањује извођење
драме, јер у Британији није било
дозвољено приказивање комада са
библијскимличностима.Комадјеу
оригиналу игран 1896. у Паризу у
режијиипродукцијиЛињеПоа...
Опера „Салома“ Рихарда
ШтраусазасновананаовојВајлдовој
драми(текстјепревеоиприлагодио
за оперски либрето Хедвиг Лах
ман)већнапраизведбиуДрездену
9.јануара1905.доживљававелики
успех.Иакосунеки„Салому“сма
тралибогохулномиопсценом,она
је тријумфовала на свим великим
оперскимсценама,осимуБечу,где
је цензор забранио Густаву Мале
рудајепостави.Штраусоваопера,
која се и данас чешће изводи него
драмскиоригинал,закратковреме
је освојила светске сцене: Вроц
лав,КелниБерлин(1906),Њујорк,
Брисел, Париз и Беч (1907), Лон
дон(1910)...асвегачетиригодине
послепремијере,1908,одприхода
којемуједонела„Салома“Штраус
је саградио вилу у Гармишу, у Ба
варији.
НасцениНародногпозоришта
Вајлдова „Салома“ је први пут
приказана 4. јуна 1909, у прево
ду Хаима Давича и режији Љубе
Станојевића; Штраусова 25. но
вембра 1931 – либрето је превео
Станислав Бинички, дириговао је
Иван Брезовшек, режирао Јосип
Кулунџић,игранојеудекоруико

стимимаВладимираЖедринског,а
унасловнојулозијенаступилаБа
хрија Нури Хаџић; ова библијска
прича је на сцени Народног
позоришта доживела и балетску
верзију,такођенаШтраусовумузи
ку, у кореографији и режији Мире
Сањинекојајеитумачиланасловни

В

ечерас, 27. децем
бра 2014, љубитељи
оперске уметности ће
на Великој сцени видети
премијерну обнову Штра
усове „Саломе“, коју ди
ригује маестро Штефан
Шрајбер. У сценографији
и костимима (које је обно
вила Катарина Грчић Ни
колић) из 2003, представу
режијски обнавља и адап
тира Ивана Драгутиновић
Маричић, а уз Оркестар
Опере наступају солисти
Ана Рупчић (Салома), Ми
одраг Д. Јовановић (Јован),
Дарко Ђорђевић (Ирод),
Александра Ангелов (Иро
дијада), Александар Дој
ковић (Наработ), Татјана
Митић (Паж), Борис Ба
бик, Иван Дебељак, Марко
Живковић, Игор Матвејев
и Предраг Глигорић (пет
Јевреја), Павле Жарков
и Милан Просен (Први и
Други Назарен), Михаило
Шљивић и Гаврило Рабре
новић (Први и Други вој
ник), Александар Пауно
вић (Странац).
лик,премијерабалета„Салома“је
била25.јуна1952.
Штраусову „Салому“ Опера
Народногпозориштајепоновопре
мијерно поставила тек 19. јануара
2003, у копродукцији са Фондом
„Ђурђевка Чакаревић“. Ауторски
тим су чинили махом гости – ди
ригент Штефан Шрајбер, редитељ

Бруно Климек, костимограф Ута
Винкелсен, уз уметнике Народног
позоришта – сценографа Алексан
драЗлатовићаиасистентаредите
љаИвануДрагутиновић.
Унасловнојулозијенаступила
гошћа, Клери Барта, а остале уло
гесутумачили:ХансДитерБадер

к.г. (Ирод), Леандра Оверман к.г.
(Иродијада),МиодрагД.Јовановић
и Горан Глигорић (Јован), Радиво
је Симић и Александар Дојковић
(Наработ),ОливераДукићиТама
ра Никезић (Паж). Пет Јевреја су
тумачили Борис Бабик, Љубодраг
Беговић, Дарко Ђорђевић, Игор
МатвејевиСветоКастратовић,Пр
вогиДругогНазарена–Бранислав
КосанићиМиланПросен.Уулога
ма Првог војника и Странца су се
смењивали Горан Крнета и Алек
сандар Тасић, Другог војника је
тумачио Александар Стаматовић,
а улогу Роба Стево Јовићевић. Те
сезонепредставајеигранатрипу
та, да би, са изменама у подели и
подуправоммаестраЈоханесаХар
најта, поново била на репертоару
2005/06.и2007/08,кадајенагосто
вањууИталијиодигранаподвапу
тауTeatrosocialeуРовигуиTeatro
AligieriуРавени.
Поредпоменутих,улогесуту
мачили:АнаРупчићигошћеМару
заКсунииЕленаБерера(Салома),
гост Јулијус Бест (Ирод), Јелена
Влаховић и Александра Ангелов
(Иродијада), Александар Стамато
вић (Јован), Љубомир Поповић и
Светислав Стојановић к.г. (Нара
бот), Жељка Здјелар, Татјана Ми
тићигошћаЏинДу(Паж),Првог
војника је тумачио и Небојша Ба
бић, док су улогу Другог војника
певалиГаврилоРабреновићигост
ФилипМајерхефер.
„Салома“ у режији Бруна
Климека је приказана укупно 12
пута, пред нешто више од 6000
гледалаца.
ЈелицаСтевановић

У

логом Ацучене у
Вердијевом „Тру
бадуру“, првакиња
Опере Народног
позоришта Наташа
ЈовићТривићје20.децембрапро
славила две деценије уметничког
рада. Својим раскошним мецосо
праномиовогапутајеодушевила
све љубитеље оперске уметности
који су је на крају представе, за
једносаколегамаизансамбла,по
здравилибурнимаплаузом.
У Националном театру је де
битовала као члан Оперског сту
дија 24. децембра 1994, улогом
Треће даме у Моцартовој „Чароб
ној фрули“. Три године касније,
првоједобилаПохвалуНародног
позориштазаулогуСметонауДо
ницетијевојопери„АнаБолен“,а
одмахпотомисталниангажман.У
међувременујенаматичнојсцени
оствариланиззначајнихулогакао
што су Кармен, Олга („Евгеније
Оњегин“), Фенена („Набуко“),
Мадалена („Риголето“), Шарлота
(„Вертер“),Амнерис(„Аида“),Ул
рика(„Балподмаскама“),Сузуки
(„МадамБатерфлај“),Кнегињаде
Бујон(„АдријанаЛекуврер“)...
Јубилеји су, између осталог,
повод да се „подвуче црта“ и сагледају досадашњи резултати.
Да ли сте задовољни оним што
сте на уметничком плану постигли у последње две деценије?
На овај јубилеј гледам упра
во тако: осврт на досадашњи и
смерница за будући рад. Веома
самзадовољнаштосамишлакроз
каријеру постепено, сигурно, без
великих трзавица и у сталној уз
лазној путањи. Понекад је тешко
одржатистабилност,алимогупо
носно да кажем да сам, за сада,
успелаутомебезобзиранаразне
околности.
Дипломирали сте, а потом
и магистрирали на ФМУ у Београду, у класи проф. Радмиле
Бакочевић. Шта Вас је усмерило ка музици?
Музику учим од своје шесте
годинеипростосеподразумевало
датонаставим.Билојесамопита
ње да ли клавир или певање, али
само певање подразумева много
веће могућности за испољавање
креативности, већи изазов и ши
реподручјеизраза,пасамсетако
определила. Ове године сам упи
сала докторске студије на Факул
тету музичке уметности јер сма
трамдајенепрестанообразовање
изузетно важно за напредак и у
професијииуживоту.
Колико вам је значајно што,
и током школовања а и касније, за педагога имате врхунског
стручњака и уметника као што
је госпођа Бакочевић?

Онајемојпрофесор,алиимоја
другамајка.Њенаогромнакарије
ракоје,чинисе,нашасрединајош
увекниједовољносвесна,фанта
стичанјепутоказкакобиуметник
требало да непрестано „ради на
себи“.Одсамогпочеткајепошто
вала моју личност и независност,
паикадсамизбегавалачасоведа
бих сама пронашла решење, она
јеторазумелаистрпљивочекала
да се „дозовем памети“. Никада
није била нервозна у раду и увек
јеималабезграничновременакад
мијетребало,јерјебилаиостала
велика,прошлајекрозразнеситу
ацијепајезатоималаразумевања
засве.
Уметница сте раскошног талента. Колико се у уметности
постиже талентом а колико радом?
Хвала на комплименту! За
хвалнасамзаталенаткојими
је Бог дао и све време се
трудимдасесастрахо
поштовањем одно
сим према томе.
Имам обаве
зу да тај
т а л е н а т
нег уј ем,
да га не
престано
р а з в и 
јам и да
га делим са
другима. На
технику гледам
каоназанаткојије
неопходан да бисте
изразили све што же
лите.Какосазревате,ваше
жељеизнањерасту,пасамим
тимипотребазаусавршавањем
технике.
На сцени сте веома креативни и изражајни, интонативно беспрекорно сигурни.
Како успевате да одржите глас
нетакнутим?
Радом! Имала сам срећу да
самутокуучењаикаријеремогла
да радим са великим мајсторима
и зналцима. Поред моје профе
сорке, морам да истакнем рад са
маестромМладеномЈагуштом,са
којим сам много радила вокално
инструменталнадела.Одњегасам
научила колико је важно детаљно
и комплексно приступати сваком
радуибитибезкомпромисауто
ме. Певач се мора понашати као
спортиста,вежбати,спавати,има
тивеликудисциплину.
Стиче се утисак да припадате
оним уметницима који пазе шта
певају и пажљиво бирају репертоар. Да ли сте понекад пожелели да направите неки „излет“?
Нисам пожелела ништа што
није за мене, јер толико пре
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КО ТО ТА МО ПЕ ВА – 10 ГОДИ НА ОД ПРЕ МИ ЈЕ РЕ И 150. ПРЕД СТА ВА

емнесебично Двајубилејалудевожње

М

еђу многим савети
ма које ми је дала
професорка Бакочевић,
на којима сам јој бескрај
но захвална, најважније
ми је што ме је научила
да будем чврсто на зе
мљи и увек самокритич
на. Успех лако може да
пољуља младог човека, а
то води ка стагнацији и
неминовном пропадању.
дивнемузикеисјајнихулогаима
у мецосопранском репертоару, да
не верујем ни да ћу то све стићи
даотпевам.
Јубилеј сте прославили улогом Ацучене у Вердијевом „Трубадуру“, његовом првом делу у
којем мецосопран има главну
ролу. Зашто сте изабрали баш ту
оперу?
Била сам премлада када сам

је певала први пут и свих ових
година се нисам осећала сасвим
слободно у улози Ацучене. Иако
сам имала дивне успехе у Со
фији, Букурешту и код нас, ја
самбиланезадовољнаикон
стантно сам тражила оно
„нешто“ што ми недостаје.
Тек прошле сезоне сам осе
тила да је то – зрелост. Зато
ми је симболично да том уло
гомобележимјубилеј.
Основни покретач Ацучене
је освета. Њена прича, заправо,
личи на грчку трагедију. Шта
вам је било посебно инспиративно док сте је спремали?
Ацучена је пре свега
вокално захтевна и сма
тра се једном од нај
тежих улога мецосо
пранског репертоара.
Са друге стране, врло
је компликован лик.
Драматуршки
цео
„Трубадур“нијебаш
сретно решен, па је
самим тим Ацуче
нутешкоодредити.
Њен лик се креће
између лудости и
трезвености, осве
те и мајчинске љу
бавикојаопетније
љубавпремањеном
детету него према
заменикојујеодга
јила, а само она то
зна, користи га као
оружјеосветеаипак
жели да га заштити,
па онда та страшна
траума мајке на лома
чи и бацања детета у
ватру...Врлозапетља
ноитешкодасејасно
одигра како би сваки
гледалац могао схватити њену
причу.Великијеизазовотпевати
такотешкуулогуиугласунапра
витисверазликеуњенимемоци
јама, направити баланс између
глуме и певања да једно не буде
наштетудругог,непреглумитиа
донетијакизразкојипоказујесва
њенапсихичкастања.
Колико сте задовољни односом публике и критике према
Вашем уметничком раду?
Увексамдобијаладобрекри
тикеинадамседаћетакоиоста
ти.Штосетичепублике–јасам
ту ради и због ње. Од самог по
четкапевамзапублику,искренои
несебичноседајем,атопублика
зна, осећа и враћа ми стоструко
више.Свисмомитузбогоперске
уметности коју волимо и та раз
мена добре енергије између нас
јехранакојанасодржаваусвим
временима.
МикојанБезбрадица

П

ре десет година, 22.
децембра 2004, де
силосебалетскочу
дозвано„Кототамо
пева“. Сопствену
музикуизистоименогкултногШи
јановогфилмајезапотребебалетске
представе прекомпоновао и доком
поновао Војислав Воки Костић, а
остатакауторскогтимасучинилиго
стиизЗагреба:кореографиредитељ
СташаЗуровац,његовасистентОља
ЈовановићЗуровац,костимографКа
тарина Радошевић Галић и сцено
графЖоржДраушник.Репетиторје
билаПашаМусић,дизајнтонапот
писујеСлободанМарковић,атонску
режијуМилисавТодоровић.

Напремијеријеуглавнојжен
ској улози наступила Далија Има
нић,партнерјојјебиоМиланРус,
остале путнике у аутобусу су ту
мачили Александар Илић, Денис
Касаткин, Дејан Коларов, Никица
Крлуч, Душко Михаиловић, Горан
Станић, Михајло Стефановић. То
ком протекле деценије у главној
женској улози су наступале и Ана
Павловић и Сања Нинковић, а у
мушким (аутобус) и Јован Весе
линовић, Јовица Бегојев, Милош
Маријан, Милош Кецман, Божин
Павловски, Игор Пастор, Алекса
Јелић,БалинтРаушериЛојдПечи.
После премијере театролог и
критичар Јован Ћирилов конста
туједајеВокиКостићкореографу
пружио „ремекдело које одише
мешавиномзаносаиироније“,аза
гребачка штампа оцењује: „Извед
бачитавогбалетногансамблаНПа
изврсно је уиграна те подједнако
увјерљива и у грубој гротески и у
њежној лирици и заслужује сваку
похвалу“ (Бранимир Пофук). Бе
оградски критичари одушевљено
препоручују: „Као и филм, и овај
балетћеваснасмејати“Зуровацје
„духовит, силовит, кореограф који

црпиинспирацијуизприродногге
стаиимавулканскусценскуенер
гију.Имаиголиталенат,онајкоме
нису потребни скупи костими и
тонедекора,алинеможебезраско
шнихиграчакојенепогрешивоби
ра“ (Марија Јанковић); „За Народ
нопозориштенесумњивизначајан
успех,азанасугледалиштуистин
ско узбуђење. И значајан догађај“
(Петар Волк); „Аплаузи, сканди
рање и повици похвале трајали су
окополасата“(С.Поповић)...Као
реткокад,критикајебилагласнаи
једногласна.
Уследила су велика званич
на признања: Награда „Димитри
је Парлић“ Удружења балетских

Т

ог 22. децембра 2004,
после ко зна колико го
дина, изгледало је да је Бео
град поново био главни град
оне Југославије... Балет је,
као никад до сада, постао
културна тема број један
(Ивана Милановић)

уметника Србије (солистима за
уметничкуинтерпретацију),Награ
деНародногпозоришта(занајбољу
представуусезонииМилануРусу),
Светојованско признање Народног
позоришта (ансамблу представе),
НаградаградаБеоградазамузичко
имузичкосценскостваралаштвоза
2004.(ауторскомтимуибалетском
ансамблу)... У образложењу пото
ње,измеђуосталог,стоји:„Свиони,
исолистиичлановибалетскогкора,
игралисууједначенокаореткокада
итосадисциплином,срчаношћуи
узаврелим темпераментом, захук
талим ритмом, искреном, пози
тивном,плесноменергијомиемо
тивним ангажманом, који прелази
рампу. У томе изузетно лексички
захтевномифизичкиснажномпле

су особеног савременог играчког
израза извођачи представе ‘Ко то
тамо пева’ поклонили су публици
несвакидашње, упечатљиве креа
ције,којимасунесамообележили
позитивнопротеклупозоришнуго
дину,већсупоследугограздобља
остварилибалетскупредставукоја
ће нашу уметничку игру на најбо
љиначинрепрезентоватиикоднас
иусвету“.
А тако је и било. Поред број
них гостовања у земљи (у Руми,
Чачку, Ужицу, Крушевцу, Панчеву,
Обреновцу, Нишу, Крагујевцу, Ва
љеву,Пожаревцу...каоинаотвара
њуУниверзијадеуБеограду,2009),
представајегостовалаиуМакедо

нији(Скопље),уЦрнојГори(Град
театар Будва), Канади (Торонто,
Отава), Италији (Рим), на Фести
валу „Ибероамерикано“ у Боготи,
Колумбија 2005. (пет представа),
наДанимасрпскекултуреуЕгип
ту 2010. (две представе у каирској
Опери и једна у александријској),
Бањалуци, Темишвару, на Балет
фестууСарајеву2013,апоменимо
и наступе на домаћим фестивали
ма, БИТЕФ 2005. и Мокрањчеви
даниуНеготинуистегодине.
Поводом гостовања у Египту,
М. Шеховић извештава у Позори
шнимновинамабр.47:„представа
‘Ко то тамо пева’ свуда где се по
јавилакоосвајапублику...гледаоци
су нашим играчима, понеки стоје
ћи,дугопљескали,уритмуКости
ћевемузикезаплесионогрефрена
којем дланови публике тешко одо
левају.Апљескалисусви,истари
имлади,идамеуевропскомионеу
традиционалном исламском оделу,
политичари,дипломате,ииграчии
неиграчиупублици...“.
Десет година, 150 представа,
предвишеод70.000гледалаца.
Честитамо!
ЈелицаСтевановић
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ЈУ БИ ЛЕЈ У ОПЕ РИ

Тридеценије„Батерфлај“урежијиМиладиновића

П

опуларна
опера
Ђакома Пучини
ја „Мадам Батер
флај“,закојусули
брето,премаистои
менојдрамиЏ.ЛонгаиД.Беласкоа
написалиЛ.ИликаиЂ.Ђакоза,у
режијиДејанаМиладиновића,пре
мијерно је изведена 14. децембра
1984. За диригентским пултом је
биоНиколајЖличар,либретојепе
ванупреводуХуснијеКуртовићаи
КонстантинаВинавера,аауторски
тимсучинилиисценографМилета
ЛесковацикостимографСветлана
Чкоњевић.УлогуЋоЋоСанјету
мачила Радмила Смиљанић, улогу
СузукиБредаКалеф,Ф.Б.Пинкер
тона гост из Загреба, Крунослав
Цигој,КетПинкертонјебилаСве
тлана Бојчевић, Шарплес Горан
Глигорић,ГоројебиоЈовоРељин;
Владимир Јовановић је тумачио
улогу Јамадорија, Душан Јанко
вићУјакаБонзу,аТомаЈовановић
Краљевскогкомесара.Представаје
припреманаудвеподеле,пасуна
репризи, 19. децембра, наступили:
ВераВиткајКовач,гошћаизНовог
Сада(ЋоЋоСан),ДубравкаЗубо
вић (Сузуки), Миливој Петровић
(Ф.Б.Пинкертон), Љубица Жив
ковић (Кет Пинкертон), Велизар
Максимовић(Јамадори),Томислав
Рено (Комесар). Остатак поделе
биојенепромењен.
Критика је после премије
ре констатовала да је редитељски
концепт био „усредсређен на што
чистија решења, на истицање су
штинских вредности дела, садр
жаних пре свега у самој музици...
Редукован на најбитније елементе

радње и односа, био је то посту
пак који је камерним средствима
истицаоунутрашњазбивањаули
ковима“. Остало је забележено и:
„визуелнојлепотисцене...остваре
нередукованимелементимајапан
ске куће и цвећа које је ефектном
игромсветласмењивалоданиноћ
(звезде),допринелајеинежнапа
лета одабраних нијанси јапанског
кимонауженскимкостимима“.
Највишепажњекритикајепо
светила носиоцу вокално и глу
мачки врло захтевне насловне ро
ле.Задаткукојијередитељставио
предпротагонистеје„најбољеод
говорила,углумачкомипевачком
смислу, изврсна Радмила Смиља
нић. Својим лепо обојеним, лир
ским сопраном, она је музикално
вајала ову велику и певачки сло
жену ролу, осећајући богатство и
могућност израза у Пучинијевој
музици... она је извајала лик који
сеоддетињераздраганостиразвио
до трагичке античке хероине која
на жртвеник своје љубави ставља
идете“.Загребачкикритичаркон
статуједајеонауовојулозиоства
рила„јошједнуврхунскукреацију
усвомбогатомопусуопернихли
кова и поуздано је међу ријетким

П

учинијева
„Мадам
Батерфлај“ је била
прва премијера новофор
мираног ансамбла Опере
Народног позоришта, 11.
фебруара 1920. и од тада је
непрекидно на репертоа
ру. У редитељској постав
ци Дејана Миладиновића,
ова чувена „трагедија јед
не Јапанке“, 24. децембра
је својим 99. извођењем
прославила 30. рођендан.
На јубиларној представи
Оркестром, Хором и соли
стима Опере је дириговала
Зорица Митев Војновић, а
улоге су тумачили: Јасми
на Трумбеташ Петровић
(ЋоЋо Сан), Вишња Ра
досав (Сузуки), Светлана
Несторов (Кејт Пинкер
тон), Дејан Максимовић
(Пинкертон), Владимир
Андрић (Шарплес), Дани
ло Стошић (Горо), Павле
Жарков (Краљевски коме
сар), Александар Стама
товић (Бонзо), Вук Зекић
(Јамадори).

сопранимананашимсценамакоје
сада могу савладати тако сложену
итешкуролу“.Напремијеријојје,
премаоценамакритике,равнопра
ванпартнербиоКруниславЦигој,
гостизЗагреба.ЊеговПинкертон
„открио је, београдској публици
мало познатог, сјајног и певачки
раскошногдрамскогтенорачијије
глассалакоћомобухватаопростор
ипуноћомимузикалношћу“.Бре
даКалефјеуулозиСузуки„такође
одговорила сценским захтевима у
потпуности и била као трећи про
тагонистзапажена“.
Током протекле три деценије,
овапоставкаДејанаМиладиновића
је одиграна 99 пута пред више од
35000гледалаца,наматичнојсцени
алиинагостовањимауКрагујевцу,
Пожаревцу,Нишу,Шапцу,Смеде
реву,Ужицу,Чачку,Трстенику,За
јечару,тенаКипру,гдејеодиграна
двапута,удецембру2001.
Наведимојошнекеодбројних
уметника који су допринели за
виднодугомсценскомтрајањуове
представе: за диригентским пул
том су били и Душан Миладино
вић,ЗорицаМитевВојновић,Бојан
Суђић, Дејан Савић; у насловној
улозисунаступалеинашеприма

доне Радмила Бакочевић, Гордана
Јевтовић, Вишња Павловић Дра
кулић, Вјера Микић Мирановић,
Јасмина Трумбеташ Петровић,
СузанаШуваковићСавић;уулози
Пинкертонабеоградскапубликаје
виделаиПредрагаПротића,Јанка
Синадиновића,ДејанаМаксимови
ћа,АлександраДојковића,Николу
Китановског; у улози Сузуки су
наступале и Олга Савовић, Ило
на Кантор, Наташа Јовић Тривић,
Жељка Здјелар, Дубравка Фили
повић; у улози Шарплеса Зоран
Александрић, Миодраг Д. Јова
новић, Владимир Андрић, Горан
Глигорић;улогуКејтПинкертонсу
тумачилеиОлгаСавовић,Јасмина
Радаковић, Дубравка Михаљевић,
Драгана Радивојевић, Сузана Шу
ваковић Савић, Оливера Дукић,
Александра Стаменковић, Тања
Андријић, Татјана Митић, Све
тлана Несторов; улогу Гороа су
тумачили и Игор Матвејев, Јанко
Синадиновић, Александар Дојко
вић,ДаркоЂорђевић,ДанилоСто
шић; Јамадорија је највише пута
одиграо Велизар Максимовић, а
каснијеиВладимирАндрић,Мио
драгМатић,ДрагољубБајић,рано
преминулиПредрагМилановић,те
Љубодраг Беговић и Вук Зекић; у
улози ујака Бонзе су наступали и
Небојша Маричић, Миодраг Ми
ка Јовановић, Јован Милић, Алек
сандар Стаматовић, Небојша Ба
бић, Стефан Павловић и Михаило
Шљивић;КраљевскогКомесарасу
тумачилииОливерЊего,Велизар
Максимовић, Бранислав Косанић,
ПавлеЖарков...
ЈелицаСтевановић

НА ИЗ МА КУ ГОДИНЕ ЈУБИ ЛЕ ЈА БРА НИ СЛАВА НУ ШИ ЋА

Нуш ић еводл аз аксамес тауправн ик а

У

пркос
несумњи
вим успесима које
јеостварионачелу
Националног теа
тра за свега годину
и по од постављења (о чему смо
детаљнописалиуПозоришнимно
винамабр.81),новиминистарпро
свете,ЉубаКовачевић,14.јануара
1902. одлучује да  смени Нушића
са места управника и нуди му да
остане на месту драматурга. Ну
шићседваданакаснијезахваљује
наовојпонуди,писмомкојесечу
вауАрхивуСрбије(АС,МПс,ФII
93/1902)икојеовде,узнапомену
дамујемолбауслишена,уцелости
преносимо:
„Господине министре, знајући
заВашунамерудапоставитеупра
витеља Народног позоришта под
којимбијаидаљеостаодраматург,

јасамимаочастизјавитиВампре
петнаест
дана
отвор е
но, јасно и ча
с н о ,
да ми је у та
квом
случају немо
гућ е
остатиуслужби
уистомнадле
штву у коме

самгодинуиподанабиошеф.
ЈасамВамтада,господинеми
нистре,навеопуноразлогасакојих
јетонезгодноизаменеизаонога
који буде дошао за управника. Но
сем тих разлога ја сам Вам наро
читонавеоинагласиодабитакав
поступакпремаменибиои
моралнаиматеријалнака
зна.Материјалнастогашто
се тиме мени одузима 80
динара месечно, а морално
стогаштосамјагодинуипо
данауНародномпозоришту
вршиочетиридужностииса
највећимихнапоримасавла
ђивао,садапак,азанаграду,
упућенсамдабудеммлађии
потчињен.
Све ове разлоге, госпо
дине министре, Ви сте и
самиувиделиипризналими

П

ротекле године обе
лежавали смо 150
година од рођења нашег
великог
комедиографа
Бранислава Нушића. По
зоришне новине су тим
поводом донеле низ тек
стова који знаменитог
уметника осветљавају из
мање познатих аспеката.
У закључници овог сери
јала чланака, ево приче о
његовом одласку са пози
ције управника Народног
позоришта.
ихличноидалитомприликомреч
да нећете учинити ту неправду да
останем млађи у истоме заводу у
коме сам био старешина. Указом

Вашим, пак, под данашњим, Ви
ту реч нисте искупили и мене сте
поставилиуположајизкогамије
једини излаз пензија за коју ми је
частовимподнетиВаммолбу.
Како је, међутим, досадашњи
мојположајјединибиоукомесам
јамогаодасепосветимнарочитој
врстимогакњижевнограда–дра
ми,икакојанатомепослумислим
идаљедаостанем,анемогуверо
ватидастеВивољнидаумении
књижевникаубијете,точастмије
изјавити Вам да је мени немогуће
примити ма какву другу службу и
поновити своју молбу да ме изво
литеставитиупензију.
Изволите,господинеминистре,
примити уверење мога особитог
поштовања,
БраниславЂ.Нушић“
ПриредилаЈ.С.
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ЛИЧНОСТИ БЕОГРАДСКОГ БАЛЕТА (47) / ПИШЕ МИЛИЦА ЗАЈЦЕВ

Ана Павловић: Игра чини музику видљивом

А

на Павловић (1973),
првакиња београд
ског Балета, завр
шила је Балетску
школу „Лујо Дави
чо“ у Беог раду 1991. у класи педа
гога Иванке Лукатели. Још као уче
ница је играла главну улогу у II чи
ну „Бајадере“ (Сени) са балетским
ансамблом Народног позоришта.
Затим је годину дана била ангажо
вана у Опери у Грацу, а од 1993.
је члан београдског Балета. Звање

Б

алетски критичар и
историчар Милица Зај
цев, ауторка фељтона о ба
летским играчима Народног
позоришта који објављујемо
већ скоро шест година, до
битник је Сребрњака Народ
ног позоришта. Признање за
предану и драгоцену сарадњу
са Позоришним новинама
уручено јој је на прослави
Дана Народног позоришта,
22. новембра.

прве солисткиње добија 1998, сле
деће године је промовисана у при
мабалерину.
Љубав према балетској профе
сији је постепено усвајала, а потпу
но тек онда, како сама изјављује,
када је у очима оних који су
посматрали њену игру ви
дела сјај.
У току каријере,
Ана је радила са по
знатим педагозима
Кљавином, Мајером,
Патеом, Хиљко, а
била је сасвим млада
кад је упознала вели
ку уметницу Галину
Уланову, која је сво
јим саветима и својом
личношћу озарила тале
нат наше будуће прваки
ње.
На сцени Народног позо
ришта Ана Павловић је одиграла
готово све главне улоге у класич
ним и неокласичним балетима, и
успешно сарађивала са бројним
кореографима. Први балет поста
вљен за њу, „Жена“, кореографи

сала је Лидија Пилипенко, танани
сензибилитет Викторије у балету
„Доктор Џекил и мистер Хајд“ по

дарила је кореографској машти
Владимира Логунова, а рад на уло
зи Констанце у представи „Ама
деус“ (Мадленианум) са Ренатом

Занелом памти по експерименти
сању и сталној жељи да се играчки
лик што упечатљивије профилира.
О припреми улога Ана Павло
вић каже: „Креирам улоге као што
јувелир бруси дијаманте. Рад на
новој улози ми даје велики
подстицај и надахнуће као
уметници. Истражујем и
стављам себе у позицију
лика који треба да оди
грам. Када ме улога то
лико ‘ухвати’, добијем
идеје чак и у сну. То је
обично показатељ да
ми се улога свидела и
да ће крајњи резултат
бити успешан“.
Дуетна игра је за Ану
врхунац балетске представе. Са прваком Денисом
Касаткином је стасавала у
уметничком смислу, разумели су
се, и у игри имали много лепих тре
нутака, које памте и они и публика.
Доцније је играла са млађим парт
нером, прваком Јованом Веселино
вићем. Остаје незабораван њихов
лирски дует у балету „Франческа

да Римини“ у кореографији Љу
бинке и Петра Добријевића. Такав
спонтани играчки излив осећања
вајан беспрекорном игром, уз ду
боко упечатљиве трагичне нијансе,
остаје за незаборав у историји наше
уметничке игре.
Игру Ана доживљава увек као
отелотворење музике и мисли да
они који не могу да чују, управо
кроз уметнички покрет могу да „ви
де“ музику.
Ана је добитница најзначајни
јих награда – „Димитрије Парлић“
за изузетну уметничку и техничку
интерпретацију у сезони 2008/09,
„Златни беочуг“ за допринос култу
ри града Београда 2010, „Терпсихо
ра“ за своју целокупну дотадашњу
уметничку каријеру 2012.
У тој сјајној каријери, посебно
се издваја гостовање Ане Павловић
на Гала концерту у Паризу 2009.
године, под називом „Звезде 21.
века“, где је наступила уз највећа
имена данашње балетске уметно
сти. На то је веома поносна, а и ње
на публика.
(наставиће се)

ФЕЉТОН

ЕРИХ ДЕК ЕР (6) / ПИШ Е МИРЈ АН А ОДАВ ИЋ

Сцен ог раф експ ер им ент алн е сцен е

П

рва представа у
Народном позори
шту у Београду за
коју је Декер осми
слио сценографију
био је водвиљ Жоржа Фејдоа „Да
ма из Максима“, дипломска пред
става студената IV године Акаде
мије за позориште, филм, радио и
ТВ, у режији професора Миленка
Маричића и костимима Љиљане
Драговић. Премијера је била 5.
јуна 1972. на тек отвореној експе
рименталној сцени, Театар „Круг
101“. Неколико дана касније, на
Великој сцени, изведена је пред
става Оперског студија Народног
позоришта и Музичке академије,
у режији Слободана Турлакова,
са диригентом Предрагом Мило
шевићем, такође у сценографији
Ериха Декера.
Две године касније, потписује
се, заједно са Љиљаном Драговић,
као аутор костима за музичку ба
сну Златана Вауде „Јежева кућа“.
Реч је о познатој басни Бранка
Ћопића, за коју је либрето напи
сао Јован Алексић, режирао Јован
Путник, а сценографију начинио
Владимир Маренић. Премијера
је била 13. априла 1974. Позори
шна критика је веома позитивно
оценила колективно настојање да
се на овај начин опера приближи
стварном и савременом интересо

вању најмлађих гледалаца. Посеб
но признање добила је техничка
беспрекорност
компликованих
семафорских уређаја на роботи
ма и другим машинама, јер судар
два света, добра и зла, градитељ

Станко Шепић, а костиме осмисли
ла Божана Јовановић. Премијерно
извођење је било 26. маја, на сцени
Круга 101, у потпуности адекват
ној за либрето Карла Терона који
говори о духовном шкрипцу „рас

драга Динуловића (премијера 26.
децембра 1978); монодрама „О
штетности дувана“, настала пре
ма текстовима Антона Павлови
ча Чехова које је приредио Зоран
Божовић, у режији Градимира
Мирковића (премијера 8. мар
та 1979); драма „За опело у ред
молим“ београдског новинара

П

ског и уништавајућег, смештен
је у „свемирски“ амбијент, међу
роботе, ласере: „Доминацији ли
ковног и визуелног над музичким,
слушним елементом, допринели
су и маштовити костими Љиљане
Драговић и Ериха Декера“, беле
жи критика.
Исте године, Декер је радио
сценографију за камерну једно
чину оперу „Препирка са тангом“
Рафаела де Банфилда, коју је режи
рао Слободан Турлаков, дириговао

ходоване“ оперске звезде. Сцено
графско решење Ериха Декера са
много сликарских и декоративних
елемената који указују на славну
прошлост бивше субрете, додатно
је доприносило психолошкој потки
комада.
Крајем седамдес етих година,
Декер креира сценографије за
неколико представа за сцену Те
ат ра „Круг 101“: „Знакови поред
пут а“ Ива Андрића, у драматиза
цији Свете Лукића и режији Пре

очетком ‘70-их годи
на, Народно позори
ште оснива јединствену
организацију под именом
Позоришна комуна, са ци
љем успостављања специ
фичне симбиозе између те
атра и радних организаци
ја, односно између културе
и радника. Међу бројним
акцијама које је Комуна по
кренула било је и оснивање
„Круга 101“, камерне сцене
Народног позоришта екс
перименталног карактера
– гледалиште је било фор
мирано у прстен који је оп
кољавао простор за игру.
Милана Митића, коју је режирао
Велимир Мит ровић, а костиме
урадила Светлана Анђелковић
(премијера 17. децембра 1979).
Са својим старим познаником и

колегом, Пет ром Пашићем, по
четком 1981. ствара сценографи
ју за Доницетијеву оперу „Лучи
ја од Ламермура“, којом је дири
говао Ангел Шурев, а режирао
Дејан Миладиновић.
Као прву премијеру у сезо
ни 1981/82, а поводом просла
ве 40-годишњице револуције,
Народно позориште је на својој
Сцени у Земуну приказало „Цр
вени шал“ Антонија Исаковића,
у драматизацији самог аутора,
режији Градимира Мирковића,
сценографији Ериха Декера и
костимима Љиљане Орлић. Ком
плетна представа (као и многе
те сезоне) окарактерис ана је као
промашај, почевши од драмати
зације, преко режије, до декора и
костима. Декору је замерено да
је „стилизован без рафинмана и
елеганције и са наглашеном ште
дљивошћу у коришћењу матери
јалних средстава“ (Пет ар Мар
јановић, Политика, 26. октобар
1981), да у сећању остаје само
црна позадина и грање које ниче
из неба. Међутим, у овом случа
ју је од негативне критике мно
го интерес антнија чињеница да
је сценографија за овакву, „пар
тизанску“ представу, поверена
– једном Немцу. Изненађењу ту
није крај...
(наставиће се)
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ВЕЛИКА СЦЕНА
четвртак

19.30

петак

Ј А Н УА Р 2 0 1 5 .

19.30

19.30

субота

недеља

19.30

понедељак

19.30

ГОСПОЂА
МИНИСТАРКА

ПОКОЈНИК /
50-та представа

СЕВИЉСКИ
БЕРБЕРИН

ПУТ У
ДАМАСК

ДЕРВИШ И
СМРТ

комедија
Бранислава
Нушића

комедија
Бранислава
Нушића

09
04

опера
Ђоакина
Росинија

драма
Аугуста
Стриндберга

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

петак

19.30

четвртак

08
19.30

субота

19.30

недеља

10
12.00

недеља

11
19.30

понедељак

20.00

понедељак

среда

НОВОГОДИШЊИ
ГАЛА КОНЦЕРТ

БИЗАРНО

КОНЦЕРТ
САБОРНЕ ЦРКВЕ

уторак

12

13

19.30

драма Жељка
Хубача, гостује
Босанско народно
позориште
из Зенице

18.00

14

07

уторак

19.30

среда

19.00

МАЈКА
ХРАБРОСТ И
ЊЕНА ДЕЦА

ИЗБИРАЧИЦА

БОЕМИ

КАВАЛЕРИЈА
РУСТИКАНА

ВЕЛИКА
ДРАМА

БАЈАДЕРА

АНТИГОНА

КАРМЕН

драма
Бертолта
Брехта

15

комедија
Косте
Трифковића

опера
Ђакома
Пучинија

опера
Пјетра
Маскањија

18

драма
Синише
Ковачевића

балет
Лудвига
Минкуса

трагедија
Софокла

опера
Жоржа
Бизеа

21

четвртак

19.30

недеља

19.30

уторак

четвртак

19.30

петак

16
19.30

субота

17
12.00

18
20.00

КРЦКО
ОРАШЧИЋ

ДАМА С
КАМЕЛИЈАМА

ТРАВИЈАТА /
откупљено

НАРОДНИ
ПОСЛАНИК

СВЕТОСАВСКА
АКАДЕМИЈА

балет
П. И.
Чајковског

мелодрама
Александра
Диме Сина

опера
Ђузепа
Вердија

24

комедија
Бранислава
Нушића

25

у организацији
Министарства
просвете, науке и
технолошког
развоја

недеља

19.30

понедељак

19.30

субота

22

23

19.30

НАБУКО

МИЗАНТРОП

ХЕНРИ ШЕСТИ

опера
Ђузепа
Вердија

комедија
Ж. Б. П.
Молијера

драма
Вилијама
Шекспира

31

01

27

19
19.30

среда

19.30

19.30

петак

ТОСКА

КО ТО ТАМО
ПЕВА

ПУТ У
ДАМАСК

опера
Ђакома
Пучинија

28

балет на музику
Војислава Вокија
Костића

драма
Аугуста
Стриндберга

уторак

19.30

среда

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

02
29

четвртак

20

29

30
26

19.30

КРЦКО
ОРАШЧИЋ

МЕЛАНХОЛИЧНИ
СНОВИ ГРОФА САВЕ
ВЛАДИСЛАВИЋА /
ПРЕМИЈЕРА

03

опера
Светислава
Божића

04
01

понедељак

20.30

балет
П. И.
Чајковског

05

СЦ Е Н А „РА Ш А П Л АОВ И Ћ ”
четвртак

20.30

петак

субота
четвртак

20.30

20.30
20.30

МАЛИ БРАЧНИ
ЗЛОЧИНИ

НЕСПОРАЗУМ

НАШИ СИНОВИ

комедија
Ерика Е.
Шмита

драма
Алберта
Камија

драма
комедија
Војислава
Милоша
Јовановића
Николића
Марамбоа

петак

08

09
субота

20.30
20.30

ВЕЧЕ МЛАДИХ
КОРЕОГРАФА /
ПРЕМИЈЕРА

МАЛИ БРАЧНИ
ЗЛОЧИНИ
комедија
Ерика Е.
Шмита

16

четвртак

20.30

20.30

Дејан Коларов
ЋЕЛАВА ПЕВАЧИЦА /
Ђорђе Макаревић
ОНИ

17

петак

20.30

10
08
03

ВАЖНО
субота
недеља ЈЕ ЗВАТИ
20.30
20.30
СЕ ЕРНЕСТ

ЛАЖА И
ПАРАЛАЖА

БИЗАРНО

ЖЕНИДБА

комедија
Јована Стерије
Поповића

црна комедија
Жељка
Хубача

комедија
Николаја В.
Гогоља

11

уторак

20.30

08

12

среда

20.30

ЗАГОНЕТНЕ
ВАРИЈАЦИЈЕ

ЗЛИ ДУСИ

Дејан Коларов
ЋЕЛАВА ПЕВАЧИЦА /
Ђорђе Макаревић
ОНИ

драма
Момчила
Настасијевића

драма
Ерика Е.
Шмита

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

субота

недеља

11
18

20.30

ХАСАНАГИНИЦА

комедија
Жана
Ануја

22

комедија
Оскара
Вајлда

драма
Љубомира
Симовића

четвртак

20.30

20.30

среда

КОД ВЕЧИТЕ
СЛАВИНЕ

ВАЖНО ЈЕ
ЗВАТИ СЕ
ЕРНЕСТ

петак

понедељак

20.30

ВЕЧЕ МЛАДИХ
КОРЕОГРАФА

ЖЕНСКИ
ОРКЕСТАР

23

недеља

субота

24
20.30

19
20.30

понедељак

20.30

20
уторак

20.30

среда

СОЛУНЦИ
ГОВОРЕ

СТАКЛЕНА
МЕНАЖЕРИЈА

БИЗАРНО

документарна драма
Антонија Ђурића,
гостујућа
представа

ВАЖНО ЈЕ
ЗВАТИ СЕ
ЕРНЕСТ

драма
Тенесија
Вилијамса

комедија
Оскара
Вајлда

црна комедија
Жељка
Хубача

25

26

недеља

20.30

27

понедељак

20.30

уторак

20.30

14
09
20.30

21
20.30

28
20.30

ЛАЖА И
ПАРАЛАЖА

ХЕДА ГАБЛЕР

КЊИГА ДРУГА

ЗЛИ ДУСИ

ХЕДА ГАБЛЕР

ЗАГОНЕТНЕ
ВАРИЈАЦИЈЕ

комедија
Јована Стерије
Поповића

драма
Хенрика
Ибзена

драма
Бранислава
Нушића

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

драма
Хенрика
Ибзена

драма
Ерика Е.
Шмита

29

30

31

01

02

03

ДОГАЂАЈИ У ЈАНУАРУ
09.01. ПОКОЈНИК / 50-та представа, комедија Бранислава Нушића,
Велика сцена
13.01. НОВОГОДИШЊИ ГАЛА КОНЦЕРТ, у 20 часова, Велика сцена
14.01. КОНЦЕРТ САБОРНЕ ЦРКВЕ, у 18 часова, Велика сцена
17.01. ВЕЧЕ МЛАДИХ КОРЕОГРАФА / ПРЕМИЈЕРА, Дејан Коларов,
ЋЕЛАВА ПЕВАЧИЦА / Ђорђе Макаревић, ОНИ, Сцена „Раша Плаовић”
19.01. БАЈАДЕРА, балет Лудвига Минкуса, гостује првак Националне опере
Украјине „Т. Шевченко” Денис Недак, Велика сцена
20.01. СВЕТИ ЈОВАН, слава Народног позоришта, у 12 часова, пробна сала
V спрат
27.01. СВЕТОСАВСКА АКАДЕМИЈА, у организацији Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, у 20 часова, Велика сцена
04.02. МЕЛАНХОЛИЧНИ СНОВИ ГРОФА САВЕ ВЛАДИСЛАВИЋА /
ПРЕМИЈЕРА, опера Светислава Божића, Велика сцена

ГОСТОВАЊА У ЈАНУАРУ

САВА ЦЕНТАР

22.01. КОВАЧИ | Студентски град
27. и 28.01. ХЕНРИ ШЕСТИ | Фестивал Фађир, Техеран, Иран

16.01. КРЦКО ОРАШЧИЋ | наступају прваци Националне опере
Украјине „Т. Шевченко“, Наталиа Мацак у улози Маше и Денис
Недак у улози Крцка Орашчића у 19.30 часова

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

www.narodnopozoriste.rs ONLINE ПРОДАЈА УЛАЗНИЦА
За издавача Дејан Савић, в. д. управника | Главни уредник Позоришних новина Жељко Хубач | Заменик главног уредника Јелица Стевановић | Редaкција: Микојан Безбрадица, Бранкица Кнежевић, Драган Стевовић |
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