СЕПТЕМБАР 2015.

1

ПОЗОРИШНЕ НОВИНЕ

СЕПТЕМБАР 2015.

ГОДИНА XI, БРОЈ 90

НА ПОЧЕТКУ 147. СЕЗОНЕ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА У БЕОГРАДУ

Две премијере у октобру

П

осле веома успе
шне сезоне, кру
нисане премије
ром Моцартове
опере „Чаробна
фрула“ у режији Иване Драгутино
вић Маричић и учешћем драмских
представа на неколико реномира
них домаћих и страних фестивала,
те после краће летње паузе, сва три
уметничка ансамбла Народног по
зоришта вредно припремају поче
так нове, 147. сезоне.
Драма ће већ 3. октобра обра
довати љубитеље руске класике
премијером комада Максима Гор
ког „На дну“, на Сцени „Раша Пла
овић“. Представу режира Ана Ђор
ђевић, која потписује и адаптацију
текста, драматург је Славко Мила
новић, сценограф Драгана Мацан,
костимограф Лана Цвијановић, за
дизајн звука је задужен Владимир
Петричевић, а за сценски говор

др Дејан Средојевић. Улоге тумаче
Гојко Балетић (Михаил Иванов Ко
стиљов), Соња Колачарић (Васи
лиса Карповна), Калина Ковачевић

(Наташа), Александар Срећковић
(Васка Пепел), Милена Ђорђевић
(Ана), Вања Ејдус (Настја), Зла
тија Ивановић (Квашња), Дарко

НА МАПИ КУЛТУРНОГ ТУРИЗМА

Н

ародно позориште у Београду, под управом Дејана Сави
ћа, постало је прошле године део паневропског култур
ног пројекта „Европска рута историјских театара“ који је
покренуло Удружење историјских театара Европе из Берли
на. Тако је наш национални театар званично постављен на
мапу, за туристичке агенције али и за финансијере, незаоби
лазних културноисторијских и уметничких институција.
Због лепоте архитектуре, очуваности, богате историје и
значајног места у оквиру европске културне баштине, те као
водећи театар у региону са најјачим ансамблом (како је рече
но на скупу одржаном 2014. у Хвару), Народно позориште је са
још неколико театара из exYu земаља, уврштено у „Јадран
ску руту“. Као такво, представљено је и у мини каталогу који
је недавно објављен на ћирилици и на енглеском језику. Осим
Јадранске, од 2007. су основане Немачка, Нордијска, Царска,
Италијанска и Британска рута.
M. Б.

Томовић (Клешч), Немања Оливе
рић (Сатин), Андреј Шепетковски
(Глумац), Милош Ђорђевић (Ба
рон) и Танасије Узуновић (Лука).
Већ за крај месеца се најављује нова
поставка Стеријиних „Родољуба
ца“ у режији Андраша Урбана.
Балет, поред редовног реперто
ара, спрема и премијеру „Копели
је“ Л. Делиба која се у кореографи
ји Љубинке Добријевић најављује
за крај године, као и „Бајадеру“ Л.
Минкуса (кореографија Петипа
/ Комлева) коју ће, са гостима из
Русије а у оквиру 46. БЕМУСа, из
вести на сцени Центра „Сава“ 26.
октобра.
Сезону на Великој сцени отвара
Доницетијева „Лучија од Ламерму
ра“, а солисти Опере, Хор и Орке
стар ужурбано припремају премије
ру Вердијевог „Отела“ која се плани
ра за Дан позоришта, 22. новембар.
Ј. С.
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Б

алет
Народног
позоришта ће, са
гостима из Бољшој
театра, у оквиру 46.
БЕМУСа приказати
чувену „Бајадеру“ Л.
Минкуса. Аутор ли
брета и оригиналне
кореографије је Ма
ријус Петипа, а ову
кореографску поставку потписује Габријела Комлева, пре
ма верзији В. М. Чабукијанија и В. И. Пономерева. Орке
стром Народног позоришта ће дириговати маестро Алексеј
Богорад, а уз солисте и ансамбл Балета у водећим ролама ће
наступити прваци овог чувеног руског балета, Светлана За
харова, Михаил Лобухин и Ана Тихомирова. Представа ће
бити изведена на сцени Центра „Сава“ 26. октобра.
Р. П. Н.

ПРИМАДОНА У ЗАГРЕБУ

С

ања Керкез је 12. септембра де
битовала на сцени Хрватског
народног казалишта у Загребу, као
Виолета Валери у Вердијевој „Трави
јати“. Под музичким вођством мае
стра Никше Барезе, у режији Јануша
Кице, првакиња Опере Народног по
зоришта у Београду је у овој роли на
ступила и на репризама 18. и 19. сеп
тембра, а очекују је још два извођења,
2. октобра и 18. новембра. Представа
је резултат сарадње оперских ансам
бала ХНК из Загреба и ХНК Ивана пл.
Зајца из Ријеке.
Р. П. Н.

УМЕТНОСТ СЦЕНСКОГ КОСТИМА

П

ромоција монографије Миланке Берберовић „Умет
ност сценског костима“, коју је објавио Факултет
примењене уметности у Београду,
одржана је синоћ на Великој сцени.
Промоцију је пратила изложба ски
ца и костима наше чувене костимо
графкиње, професора емеритуса,
за којом је преко 150 реализованих
представа, 15 самосталних и 145 ко
лективних изложби. О уметници
и монографији су говориле Дејана
Милашиновић и Весна Тодоровић,
у програму су учествовали оперски,
драмски и балетски уметници.
М. Б.

ДАНИ ЕВРОПСКЕ БАШТИНЕ

Н
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ародно позориште у Београду и ове године, учеству
је у Културнотуристичкој манифестацији „Дани
европске баштине“. Од 21. до 30. септембра улазак у Музеј
је бесплатан, данас ће се у 12 часова организовати „Отво
рена врата“ (медијатор је Драган Стевовић), а у складу са
овогодишњом темом манифестације, „Стари и традици
онални занати – очување и одржање“, организоване су
четири радионице са темом „Стари занати у позоришту“,
чији модератор је модисткиња Народног позоришта Ра
дица Живановић Комазец (последња је на програму у
уторак, 29. септембра, у 18 сати).
М. Б.

Императив је протерати

П

осле паузе од три
деценије, драма
Максима Горког
„На дну“ враћа
се на репертоар
Народног позоришта у Београ
ду 3. октобра, за кад је заказа
на премијера на Сцени „Раша
Плаовић“. Комад у којем слав
ни руски писац слика бруталну
реалност најугро
женијих и
нај бе спо моћ ни
јих,
оних из чије
пер спек
тиве бу
дућ ност
и не по
стоји, режира
Ана
Ђорђевић, која потписује и
адаптацију
т е к 
ста.

„На дну“,
да. Од ред
ни ца не
с а м о
теме
него
и

„На дну“ је пр ви ко мад у
исто ри ји европ ске дра ма тур гије у ко јем драм ске кон флик те
и рад њу во де сло мље ни љу ди,
бес по моћ но па ли на дру штвено дно, љу ди ко ји оли ча ва ју
та лог дру штва. Где је „дно“ данас, тач но 113 го ди на од пра извед бе?

„ме ста“ зби ва ња рад ње. При пр
вим ре ди тељ ским ана ли за ма де
ла, а све бе же ћи од уоп шта ва ња
као упор не хро нич не бољ ке ко ја
је пот пу но оки ла ви ла кри тич ку
свест да на шњих тзв. ин те лек
ту а ла ца, за пи та ла сам се шта је
уоп ште то дно. Где је то? Где су
они? Фра за „до та кли смо дно“ се

то ли ко че сто чу је, да гу би на
сва ком зна ча ју. Ни ти ико
ви ше зна шта је то тач
но до та као, ни ти га
се су штин ски ти че.
Углав ном
љу ди
ту фра зу по ве
зу ју са со ци јал
ноекономском
си ту а ци јом, и то
оним ње ним
аспектом
ко ји се ти
че ди рект
но њи

хо ве ег зи стен ци је. Про се чан чо
век ми сли да је до та као дно ка да
уми ре од гла ди. То ни је дно. Чо
век је до та као дно кад ми сли да
онај ко ји има хле ба не уми ре од
гла ди. И бо га ти и си ро ма шни су
под јед на ко ро бо ви ста ња све
сти ко је не пре ла зи гра ни це њи
хо вог ега. Его цен три зам, и као

У СУ СРЕТ ПРЕ МИ ЈЕ РИ

Оштра критика друштва

Д

рамски
ансамбл
Народног
позо
ришта у Београду
одржао је у четвр
так 10. септембра
прву читаћу пробу Стеријиног
комада „Родољупци“, у режији и
сценографији Андраша Урбана.
Премијера је планирана за 30. ок
тобар на Великој сцени.
Пре почетка пробе, уметнич
ку екипу је поздравио в.д. управ
ника Националног театра Дејан
Савић, који им је пожелео срећан
рад и успешну премијеру: „Ве
ома ми је драго што ће Андраш
Урбан први пут режирати у На
родном позоришту. Са великим
задовољством смо прихватили ту
идеју и иницијативу да ради код
нас, а са још већим задовољством
да постави један овакав текст.
Очекивања су велика, желим вам
све најбоље“, поручио је Савић.
В.д. директора Драме Жељ

ко Хубач, такође је изразио за
довољство што ће „Родољупце“
поставити Урбан, један од на
ших тренутно најбољих и најан
гажованијих редитеља: „Успели
смо да окупимо поделу из теа

Д

окле се год будемо са
мо хвалили, слабости
и погрешке прикривали, у
повесници учили колико
je ко од предака наших ју
начких глава одрубио, a не
и гди је с пута сишао; дон
де ћемо храмати и ни за
длаку нећемо бити бољи
(Из Стеријиног Предговора
„Родољупцима“)

тра, са неколико драгих гости
ју. Моја жеља је, а то сам већ у
неколико наврата јавно гово
рио, да репертоар ослоним на

ансамбл Народног позоришта,
пажљиво бирајући госте, који
имају перспективу у репертоару
Народног позоришта“, истакао је
Хубач.
Оцењујући да тема „и јесте и
није табу“ и да комад представља
„оштру критику друштва“, Урбан
је најавио како током проба пла
нира да са глумцима ради импро
визације на одређене теме, како
са текстом, тако и без њега: „У
сваком случају, ово ће бити Сте
ријини ‘Родољупци’, али ће поред
основног текста, највероватније,
бити додати још неки или ће се
делови Стеријиног текста пре
причавати на неки други начин.
То је још увек отворено. Видеће
мо“, рекао је редитељ.
Драматурзи су Славко Мила
новић и Сузана Вуковић која је и
сарадник редитеља, композитор је
Ирена Поповић Драговић, кости
мограф Марина Сремац, сценски
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ем па тију и љу бав

Н

а питање шта је
истина може још
само поезија да одговори.
Човек је истина. Човек до
нас. Нама нису потребне
„истине“, треба нам чо
век до нас, али ми више не
знамо да дођемо до њега.
То је истина.

вам да про на ђем од јек уни вер
зал ног, ци ви ли за циј ског, че сто
и ар хе тип ског. Ово је при ча о
чо ве чан ству ко је је до та кло дно.
Ко су ти ли ко ви? Они су на род.
На го лој су „зе мљи“ (зе мља као
по јам на ше зе мље или би ло ко
је зе мље на све ту или свих зе ма
ља), на јед ном остр ву ко је пли ва
у не по зна том прав цу ка не че му
не по зна том, ка рас та ка њу. Они
су да на шње чо ве чан ство у це ли
ни. Про стор у ко јем су, про стор
је „све та“, да на шњег „све та“. У

том све ту, све ту на ше пред ста
ве, им пе ра тив је би ти ду хов но и
емо тив но не ак ти ван, за ро бљен
со бом. Им пе ра тив је про те ра
ти ем па ти ју и љу бав. Љу бав је
нео н ска ре кла ма на ко јој пи ше
„I lo ve you“, из ја вљи ва ње са у
че шћа пре ко Феј сбу ка; не за то
што су љу ди без о се ћај ни, не го
упра во за то што је су осе ћај ни,
и јер су ту осе ћај ност по и сто ве
ти ли са сла бо шћу.
Да ли су по тре ба за исти ном
и стре мље ње ка исти ни, за право, оно че га се чо век не мо же
ли ши ти, чак и у си ту а ци ји ка да
видно про па да?
А шта је уоп ште исти на? То
пи та ње не ми нов но до во ди до
иде о ло шких раз ми ри ца. Ме ђу
тим, у вре ме ну ко је ми жи ви
мо, иде о ло шки при ступ је чист
лук суз. Ми не ма мо вре ме на за
иде о ло шке раз ми ри це, јер је
су но врат вр то глав. Ди стинк ци
ја из ме ђу ла жи и исти не, ко јој
прет хо ди де фи ни са ње исти не,
па ла жи, фи ло зоф ски при ступ
овој те ми са ци љем да се де фи
ни шу и ре ше го ру ћа со ци јал на
пи та ња – то је све лук суз ко
ји су има ли ми сли о ци и пи сци
про шлог и прет про шлог ве ка.
Ми да нас вр ло до бро зна мо да
раз ли ку је мо про па ган ду од чи
ње ни ца. Наш свет је пре за си ћен
ин фор ма ци ја ма. На ма не не до
ста је увид у исти ну о дру штве

ној не прав ди, што је, пре ма
Гор ком, не до ста ја ло пу бли ци
ње го вог до ба. На ма чак не тре
ба ни не ко ко би нам по ну дио
ре ше ње, јер су сва „ре ше ња“
раз о ча ра ла чо ве чан ство у про
шло сти.
У че му се огле да ко нач ни
пад ко ји слу ти на крај?
Мо же мо да то не мо у си ро
ма штво, да уми ре мо од гла ди,
да нас бо лест ко си све ре дом,
мо же мо да све до чи мо ма лим
лич ним не прав да ма, па и ве ли
ким дру штве ним не прав да ма,
да до жи ви мо да моћ ни ци га зе
на ше до сто јан ство, уки да ју нам
пра во на жи вот и вре ђа ју наш
здрав ра зум, али дно смо до та
кли он да ка да, има ју ћи све то
у ви ду, ур ни ше мо, уни жа ва мо
и иг но ри ше мо јед ни дру ге, ка
да из гу би мо же љу да се ба ви мо
они ма нај бли жим се би и ве ру у
то да ће се они ика да ба ви ти на
ма, ка да чо ве ка до се бе без ус
те за ња пре пу сти мо су ро во сти
жи во та, и на њу до да мо и свој
удео.
Упр кос све му из гле да да,
ипак, има ме ста за оп ти ми зам?
Ја ми слим да је све што сам
ре кла за до је но оп ти ми змом, и
то стра стве ним. Оп ти ми зам не
под ра зу ме ва не до ста так уви да у
про блем, оп ти ми зам се из ње га
ра ђа.
Ми ко јан Без бра ди ца

П

говор поставља Љиљана Мркић
Поповић, сценски покрет Тамара
Антонијевић, док је Мирашу Вук
сановићу поверена реализација
сценографије. Улоге тумаче Сло
бодан Бештић (Жутилов), Ана
стасиа Мандић (Нанчика), Сузана
Лукић (Милчика), Павле Јеринић
(Шандор Лепршић), Нела Михаи
ловић (Госпођа Зеленићка), Хаџи
Ненад Маричић (Шербулић), Ни
кола Вујовић (Смрдић), Предраг
Ејдус (Гавриловић), Бранко Јери

нић (Нађ Пал), Бојан Кривокапић
(Скоротеча)...
Комедија нарави „Родољуп
ци“, написана у периоду између
1850. и 1854. године, праизведбу
је доживела тек 30. децембра 1904,
у Народном позоришту, у режији
Чича Илије Станојевића. Следећа
и до сада последња поставка овог
комада на истој сцени премијеру
је имала 8. марта 1929, у режији
др Бранка Гавеле.
М. Безбрадица

о узору на прошлого
дишњу успешну ма
нифестацију „Нушићу у
част“, Народно позори
ште поводом премијере
овог великог домаћег кла
сика приређује догађаје
„Стерији у част“. Током
месец дана публика ће, уз
премијеру и две репризе
„Родољубаца“, те два на
слова са репертоара На
ционалног театра – „Кир
Јања“ (8. X) и „Лажа и па
ралажа“ (20. X), видети и
Стеријина дела у извође
њу Народног позоришта
„Тоша Јовановић“ из Зре
њанина („Имање и нема
ње“, 21. X), Градског позо
ришта из Бечеја („Лажа и
паралажа“, 21. X), Српског
народног позоришта из
Новог Сада („Џандрљив
муж или која је добра же
на“, 24. X) и Народног по
зоришта Тузла („Покон
дирена тиква“, 1. XI).

• ДАВОРИН ЈЕНКО (1835–1914)
аутори Ј. Рељић, Г. Јенуш, Ф. Крижнар, Ј. Стевановић
изложбу приредили Архив Србије, Архив Републике Словеније и
Народно позориште у Београду

СЕЋАЊЕ
13. 10 | 18.00 АНИ РАДОШЕВИЋ, редитељ и кореограф
(поводом 100 година од рођења)
ОТВОРЕНА ВРАТА
17. 10 | 12.00
КОНЦЕРТИ – ФМУ У МУЗЕЈУ
26. 10 | 18.00 НА МЕСЕЧИНИ, концерт студената виолине
из класе проф. Маје Јокановић
ЧИТАЛИШТЕ–ПОЗОРИШТЕ
16. 10 | 19.30 монодрама СТРАХ ОД ЉУБАВИ по роману
Лепосаве Јовановић, у извођењу драмске уметнице
Соње Јауковић
23. 10 | 19.30 Бранислав Нушић, ПРИПОВЕТКЕ ЈЕДНОГ
КАПЛАРА, у извођењу драмског уметника Зорана Ћосића
и Нине Ћосић (обоа)
У СУСРЕТ ЗАТВАРАЊУ ИЗЛОЖБЕ
28. 10 | 18.00 Промоција зборника ДАВОРИН ЈЕНКО (1835–
1914) – радови са научног скупа одржаног у Љубљани 2014;
издавачи Архив Србије и Архив Републике Словеније
28. 10 | у наставку вечери: ДАВОРИН ЈЕНКО – ТВОРАЦ
ХИМНИ И БУДНИЦА, пројекција филма Драгомир
Зупанца, продукција РТС
СТЕРИЈИ У ЧАСТ
30. 10 | 18.00 РАЗГОВОР О КЊИЗИ: Јелица Стевановић,
Стерија у Народном позоришту – водич кроз театрографску
грађу, Издање Народног позоришта у Београду
Музеј Народног позоришта у Београду. Tел: 328 44 73

ПРЕД ЗАТВАРАЊЕ ИЗЛОЖБЕ

У

Музеју Народног позоришта љу
битељи историје музике ће, по
водом завршетка поставке „Даворин
Јенко (1835–1914)“, бити у прилици
да 28. октобра присуствују промоцији
истоименог зборника радова презенто
ваних на међународном симпозијуму
који је пре годину дана одржан у Љу
бљани у част уметниковог јубилеја, а у
организацији Архива Србије и Архива
Републике Словеније. У наставку вече
ри биће приказан документарни филм
„Даворин Јенко: Творац химни и буд
ница“, у продукцији РТС (уредник Ана
Павловић, редитељ Драгомир Зупанц, продуцент Светлана
Бандић, директор фотографије Милан Станић, монтажер
Ђорђе Анђелковић и дизајнер звука Небојша Драгићевић).
Р. П. Н.

ЈУБИЛЕЈ ЧАЈКОВСКОГ

П

оводом 175 година од смрти
великог руског композитора
Петра Иљича Чајковског, Музеј
припрема изложбу „Балети Чај
ковског на сцени Народног позо
ришта“. Аутор поставке је кустос
Ана Томић, а изложба ће бити
отворена 26. октобра, а заинтере
совани ће моћи да је виде до 10.
децембра 2015.
Ј. С.

СТЕРИЈИ У ЧАСТ

М

узеј Народног позоришта се манифестацији „Стерији
у част“ придружује разговором о књизи Јелице Сте
вановић, „Стерија у Народном позоришту – водич кроз те
атрографску грађу“ (Издање Народног позоришта у Београ
ду). Као својеврсна најава „Родољубаца“, разговор ће бити
уприличен уочи саме премијере, 30. октобра у 18.00.
Р. П. Н.

П О Р ТА Л

про стор и као ат мос фе ра и као
ду хов но ста ње, то је дно.
Ко ли ко је то „дно“, са да,
овог тре нут ка, не са мо ло кални, већ гло бал ни ци ви ли за цијски про блем?
Ме не као ре ди те ља нај пре
за ни ма ју про бле ми чо ве чан ства
у це ли ни, па тек он да њи хо во
пре ла ма ње на ни воу ло кал ног и
тре нут ног, а у сва ком ло кал ном
и тре нут ном про бле му по ку ша

• ПРВА ПОСТАВКА
аутор Зорица Јанковић
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ДРА МА НА ЛЕТ ЊИМ ФЕ СТИ ВА ЛИ МА

ИН ТЕР ВЈУ | ЈА СМИ НА ТРУМ БЕ ТАШ ПЕ ТРО ВИЋ

Аплаузи, похвале, награде Моја стална борба

Н

ајновија предста
ва Драме Народ
ног позоришта,
о којој се одмах
после премијере
на друштвеним мрежама гово
рило као о догађају године, „Бе
ла кафа“ Александра Поповића у
режији Милана Нешковића, већ у
другом месецу свог сценског жи
вота је остварила два међународна

цији са Шабачким позориштем,
а на једном од најмлађих домаћих
фестивала, на Другим „Буциним
данима“ у Александровцу, игран
је Нушићев „Народни посланик“
у режији Саше Габрића. Жири у
чијем су саставу били престижни
драмски уметници Мира Бањац
(председник), Гордана Ђурђевић
Димић и Милија Вуковић, јед
ногласно је одлучио да Награду

фестивалска гостовања: 5. јуна је
играна на МНТ ФЕСТу у Скопљу,
а 28. јуна на Вишеградском лету.
И представа „Моје награде“,
ауторски пројекат Маје Пелевић
и Слободана Бештића по роману
Томаса Бернхарда, у копродукци
ји Народног позоришта и Центра
за Културу Панчева, учествовала је
на три фестивала: 27. јуна на ново
садском ИНФАНТу и дан раније
на Фестивалу монодраме
и пантомиме у Земуну. На
том реномираном међуна
родном фестивалу који је
ове године организован 40.
пут, главну награду, Златну
колајну за монодраму „Ма
ја Димитријевић“, стручни
жири је једногласно доде
лио прваку Драме Народног
позоришта у Београду, Сло
бодану Бештићу. Жири су
чинили драмске уметнице
Љиљана Благојевић (пред
седник) и Марта Береш, као
и балетска уметница Тања
Поповић, а у саопштењу се,
између осталог, каже: „Мо
нодрама ‘Моје награде’ је
доказала да целовитост јед
не представе може да чини
сам глумац на сцени. Глумачком
лакоћом, сведеним средствима,
Слободан Бештић доказује сту
диозан рад потврђујући фанта
стичну дефиницију Островског
да је таленат осећај за меру“. Иста
представа је почетком септембра
успешно приказана и на ФИАТу
у Подгорици.
На традиционалном Позори
шном маратону који је у Сомбору
одржан 23. пут, 18. јуна је приказа
на представа „Бизарно“ по тексту
Жељка Хубача, у режији Снежане
Тришић, спремана у копродук

„Златно зрно“ за најбоље глумачко
остварење фестивала додели пр
ваку Драме Народног позоришта
у Београду, Борису Комненићу, уз
образложење: „Борис Комненић
је рафинираним средствима глу
мачког мајстора пружио особен и
сасвим аутентичан допринос ту
мачењу класичног комедиограф
ског лика Јеврема Прокића у Ну
шићевом Народном посланику“.

Круна успешне серије насту
па Драме Народног позоришта на
летњим фестивалима и смотрама
свакако је гостовање „Антигоне“
у режији Јагоша Марковића на
Интернационалном
фестивалу
античке грчке драме на Кипру. То
је било прво представљање једног
српског театра на фестивалу ко
ји је ове године одржан 19. пут,
а уједно и прво извођење ове по
ставке у аутентичном амбијенту
какав је пружала сцена древног
амфитеатра у Куриуму. Две вече
ри за редом, 6. и 7. јула, наш ан

самбл је освојио безрезервно оду
шевљење публике, али и стручне
јавности. Преносимо део превода
критике Ноне Молески, објавље
не 12. јула 2015. у листу „Филелеф
терос“:
„Београдско Народно позори
ште је довело на Међународни фе
стивал античке грчке драме ‘Ан
тигону’ по Софоклу. Можда нај
статичнија изведба античке драме
коју смо икада
видели. Мини
мално кретање,
недостатак вели
ког Хора са пуно
чланова,
сце
нографија као
конструкција на
више нивоа која
се није скоро ни
како користила.
Сукоб између
двоје протаго
ниста неравно
праван – са супериорношћу једног
глумца против друге глумице, са
редитељском пажњом окренутом
једнострано. Приметили смо те
елементе неколико минута након
почетка српске изведбе.
Међутим, редитељ Јагош Мар
ковић је ускоро доказао да наведе
но нису пропусти, него елементи
снажног редитељског система.
Често се догађа да у грчким и ки
парским продукцијама античке
драме редитељи цртају своје ви
ђење на класичном платну древ
ног текста а на нама, публици, је
да се фокусирамо на њихову хра
брост и оригиналност, јер текст
‘већ знамо’. Јагош Марковић је
прочитао и пренео нам говор као
најважнији елемент (због тога и
минимално кретање), иако је хра
бро одлучио шта нагласити, а шта
избацити... избацивање великих
делова текста Хора је било оправ
дано обликом који је редитељ
одабрао за Хор, кондензујући га у
један лик мудрог старца, и дајући
тежину овом лику кроз глумачку
величину Предрага Ејдуса... У фо
кусу је била борба између Креон
та и одговорности која лежи на
сваком владару, то је био сукоб
између његових личних особи
на, као што су његова ароганци
ја и његова опијеност влашћу, с
неподношљивом и нагризајућом
тежином одлука о туђим живо
тима и смрти. Све то се могло
прочитати савршено јасно у изво
ђењу изврсног Александара Срећ
ковића. Одједном, други елемент
се такође појаснио: сценографија
је приказала ‘пусту земљу’, у којој
влада онај ко не поштује моралне
законе, а висине на које се Креонт
пење су лажне“.
Ј. Стевановић

П

ретходна сезо
на за првакињу
Опере Народног
позориштa у Бе
ограду, Јасмину
Трумбеташ Петровић, била је
више него успешна. Осим ма
естралних наступа на матичној
сцени у разним и веома захтев
ним улогама сопранског фаха, са
великим успехом представила се
и иностраним љубитељима опер
ске уметности на концертима у
Брашову, Фиренци и Јерусали
му. Ипак, оно по чему ће посеб
но памтити поменути период,
свакако је и тренутак када је са
знала да је добила Награду Удру
жења музичких уметника Срби
је за 2014. годину, у категорији
„Најбољи концерт у сезони“, која
се, под покровитељством Мини
старства културе Србије, сваке
године додељује уметницима ко
ји су се наметнули јавности сво
јим уметничким квалитетом на
музичкој сцени.
У кратком образложењу,
прочитаном на свечаној церемонији уручења 28. маја, наведено је да сте Награду добили
за врхунско певачко и глумачко
тумачење улоге Тоске у истоименој Пучинијевој опери, премијерно изведеној 2. априла 2014.
на Великој сцени Народног позоришта у Београду…
Тачно после годину дана од
премијере, када сам се најмање
надала, а још увек живела под
утиском своје овацијама испра
ћене Тоске, стигло је обавештење
из УМУСа да сам добила ову на
граду. За мене је то било нешто
као гром из ведра неба. Ову на
граду доживљавам, заиста, као
велико признање. Она, такође,
представља част и доказ да на на
шој музичкој сцени, ипак, још
увек постоје људи, моје колеге,
уметничка елита… који се зала
жу за високу културу и квалитет,
али и указује да још увек постоји
критеријум за признавање пра
вих вредности. То ми је потврда
да сам се креативношћу и стал
ним радом наметнула широј му
зичкој јавности и да моја стална
борба за квалитет није била уза
лудна. Истовремено, ова награда
ми не представља само сатисфак
цију, него и велику одговорност
да и даље останем на високом ни
воу и не дозволим да ме било шта
повуче у осредњост.
Улога страствене и импулсивне диве, Флорије Тоске, сан
је сваког сопрана, зар не?
Мој одговор је, без лажне
скромности – да, јер је Флорија
Тоска, управо, оперска дива. Ја
не мислим да сам дива као што

су то некад биле Калас, Тебал
ди… али сам сигурно једна од
уметница које су се гласовним
могућностима, техником, креа
тивношћу и бојом гласа, на неки
начин, приближиле великим пе
вачима. Да бисте били звезда, не
зависи само од вас. То је питање
средине, поштовања, неговања
правих уметника и њиховог екс
понирања у јавности. Уопште,
постоји читав низ околности ко
ји одређују да ли ћете бити звезда
или не. Нажалост, наша средина
не даје велике могућности, а у та
квим околностима, чак и велики
светски певачи, да су приморани
да раде овде, постали би део сва
кодневице без велике помпе.
Поменутом улогом сте уједно
обележили и две деценије уметничког рада. Колико сте задовољни оствареним резултатима
током досадашње каријере?
Првих 20 година ми је про
шло заиста брзо. Ни сама не
знам како је све тако пролетело,
а толико тога још имам да ура
дим. Свакако да сам улогом То
ске заокружила један део свог
уметничког рада и она је сигурно
круна моје досадашње каријере.
Осим Награде УМУСа коју сам
добила, представа је проглашена
и за догађај сезоне у 2014.
Ви сте чест и радо виђен
уметник на бројним иностраним сценама. Зимус сте наступили као специјални гост
Гала концерта одржаног
у оквиру Међународног
оперско-балетског фестивала у румунском
граду Брашову. Какви су вам утисци?
Чуда се заи
ста догађају, али
исто тако
ни шта
се у
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НАШИ ПЛАКАТИ У ЕВРОПИ И САД

за квалитет није узалудна Продор у свет
животу не дешава случајно. По
сле наступа у Крајови, где сам пе
вала Аиду, многи љубитељи опе
ре у Румунији чули су за мене. За
хваљујући том гостовању, добила
сам позив да дођем у Брашов. Би
ла сам задивљена њиховим умет
ницима који за веома скромну
плату дају врхунске резултате на
сцени. Они су сви, заиста, вели
ки уметници, а потекли су из јако
добрих румунских школа за пе
ваче и за инструменталисте. Див
но су ме прихватили и надам се
поновној сарадњи.
У међувремену, наступили
сте у Фиренци, а пре два месеца
сте били и у Израелу?
Да, била сам у Јерусалиму. Та
мо сам певала на концерту у част
отварања
Интернационалног
мастеркурса за певаче, заједно
са колегама из Америке, Итали
је, Шпаније и Израела. Сви смо
ра
дили и као про
фесори са
младим
пева
чима.
М а 
стер

курс се завршио такмичењем на
којем сам била члан уметничког
жирија. Био је то мој први ма
стеркурс и са њега, као и из Је
русалима, носим сјајне утиске.
Упознала сам дивне младе певаче
којима сам дала подршку за да
ље, и помогла им да реше неке
дилеме. Остала су дивна прија
тељства, поверење и сарадња за
будућност. Многи би желели да
наставе да раде са мном. За мене
је то велики успех и потврда да
умем добро да им пренесем сво
је знање.
Отпевали сте бројне значајне сопранске улоге, као што су
Аида, Леонора, Амелија, Адри-

У

ово време, када се
све окренуло против
високе културе, заиста
се осећам почаствова
но што сам изабрана да
будем награђена, и то од
стране колега.
јана, Батерфлај, Татјана, Мими,
Памина, Фјордилиђи, Каролина,
Сузана… Која Вам је најближа?
Да ли Вас је нека од њих у музичком, емотивном, карактерном и
психолошком смислу толико изградила да можете казати како
после ње више нисте били иста
особа, не само уметнички, већ,
можда, и приватно?
Свакако, без размишљања
могу рећи да ми је Леонора у
„Трубадуру“ била прекретница
у каријери. Том улогом сам от
крила свој будући пут, односно
спознала да ми леже Вердијеве
опере. Осећала сам се лако, као да
сам одувек била „вердијанка“.
Као што сте навели, до
сада највише оства
рених улога имам
управо у Вер
дијевим опе
рама: Аида,
Леонора у
„Тру ба ду
ру“, Леоно
ра у „Моћи
с у д б и н е “,
Елизабета у
„Дон Карло
су“, Амелија
у „Балу под
ма ска ма“…
Сен ти мен
тално сам
највише
везана за
Аиду и за
Тоску,
а мо
жда и
за Чи
леину

Адријану. То су хероине које
имају једну заједничку црту: увек
су достојанствене и искрене у
ономе што раде, никад се не пре
дају и никад не одустају од своје
борбе за љубав. Кроз те улоге по
стала сам јача и свеснија својих
вредности.
Ускоро Вас на матичној сцени, на Дан позоришта 22. новембра, очекује и премијера
„Отела“, инспирисаног истоименом Шекспировом трагедијом о љубомори и убиству, који уз „Фалстафа“, како многи
оперски зналци тврде, представља круну Вердијевог стваралаштва. Поверена Вам је улога
лепе, богате и племените Дездемоне, чију је велику и искрену
љубав са насловним јунаком
уништила људска злоба… На
који начин градите њен лик, како сте јој пришли у осмишљавању карактера и како повезујете
прошло и садашње време које је, у тематици радње, и даље
једнако актуелно?
Давно сам чекала ову уло
гу, али, ето, десило се да је до
шла баш сада, после Аиде, То
ске, Амелије, иако је, у некој
поступности, можда требало да
буде обрнуто. Међутим, пошто
на неке ствари у животу не мо
жемо да утичемо, поготову ако
смо само „луди уметници“ жељ
ни стварања, ипак свака улога,
под условом да је одговарајућа
вашем фаху, дође – макар и он
да кад помислите да никад неће
доћи. Ето, то се управо сада де
сило. Дездемона је у бити лирска
душа. Сентиментална, сетна, не
жна у карактеру, што се огледа и
кроз њене вокалне деонице. Она
је прелепа жена и баш онаква ка
кву би сваки разуман човек по
желео. Смерна, тиха, умирујућа,
жена која искрено воли, а страда
неправедно због љубоморе, не
дочекавши ни да докаже супрот
но. Цела улога, са малим драм
ским искакањима у расположе
њу, прожета је њеном јасном
поруком да се све може решити
на миран начин. Али, како то
објаснити њеном Отелу који је
болестан од љубоморе? Врхунац
њене непресушне патње због то
га је арија о врби и молитва коју
пева пре него што је Отело уби
је. Још увек не знам каква ће мо
ја Дездемона бити. Имам утисак
да сам све што она доживљава и
преживљава, ја одавно превази
шла и помало ме нервира што је
тако тиха. Ја бих хтела да она бу
де гласнија. Али, тако је то хтео
Верди. Можда је време (смех) да
променим фах.
Микојан Безбрадица

У

јуну је велики број
љубитеља ликовне
и примењене умет
ности из Варша
ве али и гостију из
целог света, посетио „Изложбу
српског и пољског позоришног и
ангажованог плаката“, у Краљев
ском замку пољске престонице.
За изложбу су заслужни организа
ција за промовисање пројеката из
области науке, културе и уметно
сти „Културалист“ и покровите
љи – Амбасада Републике Србије
у Пољској и варшавски Факултет
полонистике, а отворили су је
наш амбасадор, господин Радој
ко Богојевић, и декан Одсека за
полонистику, проф. др Збигњев
Грењ. Изложба посвећена плака
ту и новој уметности указала је на
дијалог две или више уметничких
или културних сцена – на начин
доступан, јасан, храбар, ангажо
ван и упечатљив – што је и дефи
ниција уметничког плаката. На
рочиту захвалност организатори
су упутили учесницима и гостима
на отварању и панелдискусији
из Београда, уметницима Јова
ну Тарбуку, дизајнеру Народног
позоришта који је био аутор са
највећим бројем изложених радо
ва, и проф. Здравку Мићановићу
са Факултета примењених умет
ности. Размењена су мишљења
о актуелним темама из области
уметности плаката, међу којима
и „Плакат као уметнички израз
и ангажована уметност – на при
меру позоришног и ангажова
ног плаката у Србији и Пољској“.
Уводну реч је имала др Магдалена
Богуславска из Института слави
стике пољске Академије наука, а
поред наших представника уче
ствовали су проф. Ришард Кајзер
са варшавске Ликовне академи

је, Ева Врублевска
Троксимук из Ин
ститута славистике
и Михал Гожђик,
продуцент Позо
ришта ТР. Донесен
је закључак да је
позориште
по
следње уточиште
слободног израза у
стварању плаката.
У оквиру гостова
ња, Јован Тарбук
је на варшавском
Универзитету одр
жао и предавање
на тему „Место и
значај савременог
плаката у позори
шту, на примеру
српског театра“.
Нешто раније је
у Солуну, у фоајеу
зграде Општине,
била уприличена изложба одабра
них плаката Народног позоришта
у Београду истог аутора, у оквиру
Трећег фестивала језика „Солун,
полиглотски град“, на којем су,
поред Грчке и Србије, учествовале
и Русија, Кипар, Румунија, Бугар
ска, Француска, Немачка, Турска,

Д

изајнер Народног по
зоришта Јован Тар
бук, ниже нове интернаци
оналне успехе – овог лета
његови плакати су госто
вали у Варшави и Солуну, а
ускоро ће се са његовим ра
дом упознати Италијани
и Американци.
Словачка, Италија, Египат, Пале
стина... Изложбу је организовао
Генерални конзулат републике
Србије у Солуну.
Плакат Јована Тарбука креи
ран за прошлогодишњи Позори
шни фестивал у Младеновцу увр
штен је у селекцију Италијанског
бијенала плаката који се у октобру
одржава у Ђенови. Од 2200 при
спелих радова из целог света, ме
ђународни стручни жири је ода
брао 130 најбољих који су у кон
куренцији за престижне награде
Бијенала.
Четири плаката које је Тарбук
креирао за Шекспирове комаде,
наћи ће се у капиталном издању
„Представљајући Шекспира: 1100
плаката из целог света“, аутора
Мирка Илића и Стивена Хелера.
Престижна издавачка кућа из Њу
јорка Princetone Architectural press,
поводом промоције ове књиге,
крајем године ће у културној пре
стоници САД уприличити и изло
жбу свих објављених плаката.
Ј. Стевановић / Р.П.Н.
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О ЈЕДНОМ ЗНАЧАЈНОМ ГОСТОВАЊУ – ИЗ ДРУГОГ УГЛА

Кад је Кенет Бран а био у Бео г рад у

П

ојављивање Ре
несансне позо
ришне дружине
(The Renaissance
Theatre Company)
из Велике Британије у два највећа
града тадашње државе, Београ
ду и Загребу, како су најављивале
новине, омогућио је Британски
савет који је ово гостовање увр
стио у програм прославе којим је
обележавао 50 година рада у на
шој земљи. Трупа је до Југосла
вије свратила у оквиру импозант
не турнеје која је обухватала 19
светских метропола, од Америке
до Јапана – Лос Анђелес, Токио,
Лисабон, Будимпешта, Чикаго,
Торонто... да би се завршила на
чувеном Единбуршком фестива
лу. Британски глумци су на пут
пошли са Браниним поставкама
„Сна летње ноћи“ и „Краља Лира“.
По речима „феномена Брана“ или
„новог Лоренса Оливијеа“ како су
га наши медији најављивали, ове
представе су идеалан спој за дугу и
исцрпљујућу турнеју, јер комедија
и трагедија „хране једна другу (...)
човек би полудео да глуми Лира
пет пута недељно“.
Како то код нас бива, о овом
гостовању је остало мало трага.
Или бар – недовољно. Позориште
је штампало програм који се и по
дизајну и по концепцији уклапао
у ондашње стандарде програма
који су објављивани поводом пре
мијера, уз незнатно одступање:
поред уобичајене каст-листе (за
обе представе), Шекспирове био
графије (која је у овом случају сва
како излишна), те два текста о ко
мадима који се играју (писани као
за историју књижевности), ту је и
један изузетно кратак (и очиглед
но не баш квалитетно преведен)
текст о Ренесансној позоришној
дружини. Из њега сазнајемо да
су трупу пре три године основа

иста уметница која потписује и
култне филмове „Томи“, „Багзи
Малон“, „Повратак Џедаја“...
Под претпоставком да је не
ким немаром хемеротека новин
ских исечака која се чува у Позо
ришту ускраћена за остатак написа
који су, како би се могло и морало
очекивати, пратили ово гостова
ње, аутор ових редова се обратио
колегама из Музеја позоришне
уметности Србије (та два фонда
се обично успешно допуњују – на
радост истраживача и свих других
љубитеља и поштовалаца наше
националне баштине и историје
нашег театра). А тамо – ништа!
Ни једног јединог листића! Да ли
је могуће да је тих 14 чланака једи
но што је у оној, „великој“ земљи
било објављено о: два Шекспирова
комада које трупа тада младог али
већ веома афирмисаног Кенета

ли глумци Кенет Брана и Дејвид
Парфит, да играју класичан и са
времени репертоар, затим које су
им најуспелије продукције (две су
снимљене за ТВ), те да су Брана
и Парфит основали и компанију
Renesans Film PLC, која је снимила
нову верзију „Хенрија V“ (филм је
номинован за Оскара у три кате
горије, али на то нас подсећају но
вински написи, у програму се овај
„детаљ“ не помиње). Недовољно.
У документацији Народног
позоришта налазимо и исечке из
новина, од којих је укупно девет
најава – осам сасвим кратких ве
сти из беог радских, загребачких,
скопских, ријечких, приштинских
и бањалучких дневних новина, те
једна мало издашнија из загре

бачког Вијесника. Ту су још један
кратак осврт на прву београдску
представу који је објавио ријечки
Нови лист, два невелика „разгово
ра с коментарима“ са Браном и –
свега две критике „Сна летње но
ћи“. О „Лиру“ ни слова. Захваљу
јући Вијесниковој најави, они који
слабо памте имена глумаца моћи
ће да сазнају како су у Београду и
Загребу тада, пред крај једног ре
жима, једне државе и једног века,
играли глумци-протагонисти ТВ
серија и филмова које и данас са
радошћу гледамо: „Да, министре“,
„Црна Гуја“, „Ратне судбине“ (која
је управо у то време емитована на
нашим каналима а која је снима
на и код нас), „Паклена поморан
џа“... а да је кореографије радила

Пре две и по деценије, две
вечери узастопно, 15. и 16.
маја 1990, Кенет Брана и
Ема Томпсон су се са сце
не Народног позоришта
обраћали београдској пу
блици, као Шекспирови
ликови из „Сна летње но
ћи“ и „Краља Лира“.
Бране, игра под покровитељством
Принца Чарлса и Британског са
вета, у два највећа града, на сцена
ма два национална театра, у којој
поред Бране играју већ позната
Ема Томпсон и још многи значај
ни савремени британски глумци
(уосталом, чак и да ни једно име
нико код нас никад није чуо, ни
је ли логично да већ пословично
изванредни драмски уметници са
Острва изазову већу пажњу)?! Или
смо, можда, те, 1990. године, били
толико размажени да нам догађај
који из садашње перспективе још

свежег сећања на године изолаци
је и вишедеценијског сиромаштва
изгледа тако велики – није много
значио? Или...
Било како било, у то мало из
не тако давне прошлости прежи
велог материјала, остало је и све
дочанство о нашој неисцрпној
ароганцији. Док ријечки Нови
лист извештава како је београд
ска публика изванредно примила
„Сан летње ноћи“ у којем је лон
донска трупа показала „врхунско
глумачко умијеће и лакоћу игре“,
београдска критика (гле чуда)
има другачији став. Један рецен
зент, уз потпуно сувишно опшир
но причање о аутору и комаду, те
препричавање представе са овла
шним освртима на редитељски
приступ (стилизација и осавреме
њивање), из „солидног ансамбла“
издваја само Ричарда Брајерса (да
нас га препознајемо по каснијим,
популарним серијама BBC-ја као
што су „Мистер Бин“ или „Doctor
Who“). Други критичар констатује
како се Брана-редитељ одлучио за
ликовну једноставност и стилиза
цију без ефеката, те тежиште ста
вио на глумачку игру и направио
промашај, јер глумци – нису би
ли добри: комад су претворили у
лакрдијање ради лакрдијања, а из
тог општег ачења се, на моменте,
издвајала својом оригиналношћу
само Ема Томпсон. Тако је наста
ла представа која „није ни памет
на ни довршена“...
Ако би за крај требало рећи
нешто утешно, ево дела Браниног
одговора на питање о позоришној
клими у Великој Британији: „Вла
да госпође Тачер са великим от
пором дотира уметност, културу
уопште, веома неодговорно је свр
става на маргину, удара по прави
ма уметника са свих страна“...
Без коментара.
Јелица Стевановић

IN MEM OR IA M

Сергеј Дубровин (1942–2015)

Д

рамски тенор, не
кадашњи
првак
Опере
Народног
позоришта, преми
нуо је 31. августа у

Београду.
Дубровин је рођен 3. јуна
1942. године у Самарканду, у Уз
бекистану, а после завршеног Ле
њинградског конзерваторијума,
одмах је позван у Бољшој театар.
Потом прелази у Кијевску опе
ру, а одатле, као првак, одлази
на светска гостовања где је веома

запажено наступао у Мадридској
опери, а у Висбадену је од Шоста
ковича добио изванредне похвале
за улогу Сергеја у „Катарини Из
маил овој“. За Дубровина је везан
необичан куриоз итет: на почетку
каријере је био бас, затим бари
тон, да би прешао на тенорски – и
драмски и лирски репертоар. Ра
до је истицао уметнике који су му
били узор: диригент позоришта
Киров из Лењинграда Констан
тин Семионов, редитељ истог по
зоришта Смолич, Стјепан Турчак,

а од певача Марио Ланца и
Енрико Карузо.
У Народно позориште
је дошао почетком деведе
сетих година. „Ми смо га
одмах заволели. Не само
због тога што је имао из
ванредан и моћан глас, већ
и зато што је био диван и
једноставан човек. Годи
нама касније, и у оно те
шко време, током бомбар
довања крајем деведесе
тих, био је са нама. Могао

је да оде, али није хтео. И
тада је, практично, носио
репертоар опере Народног
позоришта... био је узор за
све нас како један оперски
уметник воли своју про
фесију и жртвује се за њу“,
рекао је, између осталог,
маестро Дејан Савић опра
штајући се од колеге.
На сцени Народног
позоришта у Београду
остварио је низ врхунских
улога од којих се посебно
памте оне у операма „Тру
бадур“, „Аида“, „Отело“,
„Борис Годунов“, „Кар
мен“...
М. Б.

СЕПТЕМБАР 2015.
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Јо ван ка Бје го је вић (1931–2015)

В

рхунска српска и ју
гословенска балетска
уметница,
Јованка
Бјегојевић, поклања
ла је публици са мно
гих светских меридијана истин
ске уметничке доживљаје дубоко
хуманим порукама своје игре, не
дозволивши ни једног тренутка
да занатско мајсторство надвлада
искрена осећања. Њен уметнички
пут био је прав и горд.
Балетско образовање Јован
ка Бјегојевић је стекла у Београду
код Радмиле Цајић и Милета Јова
новића, у чијој класи је завршила
Балетску школу и двогодишње
студије на Одсеку за балет при та
дашњој Позоришној академији у
Београду. Уметничку каријеру у
Балету Народног позоришта у Бе
ограду започела је главном улогом
у балету „Балада о једној средњо
вековној љубави“ (1950) Франа
Лотке. После овог првог успеха, на
београдској балетској сцени следи
Бели лабуд, Одета, у „Лабудовом
језеру“ (1951), затим „Симфони
ја“ Бизеа, „Јоланда“ Каломири
са, „Кинеска прича“ Барановића,
„Ромео и Јулија“ Прокофјева.

Од 1956. до
1959. године
она је пр
вакиња у
трупи по
знатог
фран
цуског
играча
и коре
ографа

Жана Бабилеа, где наступа у кла
сичним и савременим балетским
делима. Наредних петнаест ме
сеци је примабалерина у трупи
Борованског у Аустралији, где
тумачи улоге у традиционалном,
класичном, репертоару: „Лабудо
во језеро“, „Силфиде“, „Зачарана

лепотица“, „Жизела“ и друге.
По повратку у Београд на
ставља да игра познате уло
ге у класичним балетима,
а упоредо остварује нове
креације, у „Двобоју Тан
креда и Клоринде“ де
Бамфилда,
„Чудесном
мандарину“ Бартока, те
„Триптихону“ Коњовића,
за које 1962. године добија
највишу републичку, Седмо
јулску награду.
Затим игра и Оди
лију у „Лабудовом је
зеру“, као и главне
улоге у балетима
страних компо
зитора: „Пепе
љуга“ Прокофје
ва, „Напуштени“
Келемена, „Хуан
од Царисе“ Ека,
„Голем“ Барта, „Звездани круг“
АлбинонијаПендерецког, као и у
домаћем балету „Птицо, не скла
пај своја крила“, који је Енрико
Јосиф компоновао специјално за
Јованку. Наступала је на позорни
цама Европе, Аустралије, Јапана,
Блиског истока, играјући у коре

ографијама чувених светских ба
летских мајстора и наших најзна
чајнијих кореографа тога времена,
као што су Пиа и Пино Млакар,
Нина Кирсанова, Вера Костић, а
највише у поставкама Димитрија
Парлића.
Бавила се педагошким радом
као редовни професор Факултета
драмских уметности у Београду
и била шеф београдског Балета.
Удружење балетских уметника

У

век строга према себи,
а тек онда према дру
гима, бескомпромисна, из
узетно предана уметнич
кој игри, у којој је на сцени
доживљавала стрепње,
надања, љубав и мржњу,
као и срећу које се у свако
дневном животу намерно
одрицала, она је поклони
ла себе игри, која је за њу
живот значила.
Србије јој је доделило највише
признање – Награду за животно
дело, а Влада Републике Србије на
ционално признање за врхунски

допринос развоју културе и умет
ности у нашој земљи.
Бјегојевићева је својом умет
ничком снагом и личношћу оста
ла узор млађим генерацијама,
као једна од највећих балетских
уметница у целокупној историји
југословенског и српског балета.
Изузетан зналац своје уметничке
професије, интелектуалка брит
ког ума, образовања и речи, увек је
тежила да постигне склад између
мисли, духа и тела. А то су и би
ле најзначајније особености њених
бројних уметничких интерпрета
ција. О свом односу према публи
ци је говорила: „Сва моја љубав
према игри не би ме извукла на
сцену да није било публике. Пу
блика је била крајњи циљ свих мо
јих напора и жеља. Стога публици
хвала што ме је подржала, што ми
је остала верна од прве до послед
ње представе. Срећна сам што ни
када нисам играла пред празним
гледалиштем, нити пред незаин
тересованом публиком“.
Њена публика ће јој заувек би
ти захвална за драгоцене уметнич
ке тренутке које им је пружила.
Милица Зајцев

ФЕЉТОН

ЕРИХ ДЕ КЕР (12) / ПИ ШЕ МИР ЈА НА ОДА ВИЋ

Пеј за жи Ср би је у ср цу јед ног нем ца

Д

екерови
цртежи,
јасни, лаки, истан
чани и изражајни у
детаљу, дочаравају
не само простор
ност и дубину, већ и саму боју. У
црнобелим целинама нацртаним
тушем или графитом, осећа се бо
ја, чује се звук боје. Прва и најка
рактеристичнија особина Декеро
вог цртежа је покрет, чија почетна
брзина је огромна и не смањује се
до завршетка цртежа, а нарочито
је видљива у серији цртежа, ин
спирисаним васионом и машта
њима о њој, насталим крајем се
дамдесетих година.

Д

ок шетам кроз шуму,
дрвеће (моји тихи
модели) мене зове! Цр
тајући их, одмарам на
паћену душу. То је једини
лек и смирење у овом ха
отичном и суровом веку.
(Е. Декер)

Поред свог многообухватног
посла у позоришту, Декер је успео
да наслика и нацрта завидан број
акварела и цртежа у тушу, гра

фиту, креди и фломастеру,
које је излагао на дванаест
самосталних и девет колек
тивних изложби. Од 1959.
године је члан УЛУПУДСа,
а био је и члан Уметничког
удружења „Пет палета“, са
којим је излагао неколико
пута.
Прву послератну само
сталну изложбу је имао у
санаторијуму на Озрену,
1958, где се опорављао од
упале плућа. Приказао је
75 цртежа и акварела, пре
тежно са мотивима Озре
на, на велику радост и за
довољство – и уметника и
публике. Посетиоци (углавном
пацијенти санаторијума) су своје
одушевљење и захвалност топло
изнели у књизи утисака.
У Сокобањи је излагао четири
пута: почетком 1959, потом 1975,
па 1985. најзад лета 1999. Уличице,
кровови, брда, пропланци и дрве
ће овог места је трајно забележено
у његовим делима; многих мотива
са његових слика више нема, заме
нили су их производи новог доба
– бетон, челик, стакло. Пре њега,
стару Сокобању су својим посе

тама, описима њене лепоте и за
вештањима посебно овековечили
Бранислав Нушић, Иво Андрић,
Исидора Секулић и други. Сво
јој Сокобањи је 1963. поклонио и
идејни пројекат и решење за ло
кацију „Шумске“, касније назване
„Летње позорнице“ на Врелу, за
потребе одржавања традиционал
ног фестивала Прва хармоника
Југославије (у почетку Прва хар
моника Србије). Бина и гледали

ште, које је замишљено као амфи
театар, направљени су од дрвеног
материјала, јер уметнику је била
главна намера поштовање приро
де и њених закона.
Преосталих седам изложби
Декер је имао у Београду, почев
ши од Народног универзитета
„Ђуро Салај“ (1968), преко Мале
галерије Примењене уметности
(1972), Галерије Графичког ко
лектива (1978), фоајеа „Круга 101“

(1975, 1979), Галерије „Сингиду
нум“ (1984), до Галерије Етно
графског музеја (маја 1999, усред
НАТО агресије на нашу земљу).
Све ове изложбе пратиле су и
„књиге утисака“, у које су уписа
на најискренија људска осећања
која је својим делима будио Ерих
Декер. Ево неких од тих топлих
запажања: „Док стојите и гледате
његове шуме, стабла, ви чујете, ви
осећате шуму, њене мирисе. Све
постаје опипљиво погледом. Од
једном то више није изложбена
просторија, то није више град, бу
ка аутомобила, гласно довикива
ње. Престаје стварност и почиње
те да живите у амбијенту његових
слика. Осећате озон, чујете тиши
ну, шума је пуна тајни, неочекива
ног. На неки посебан начин у њи
ма доживљавате самоћу и лепоту
самоће...“ (Студенткиња, септем
бар 1972). „Видела сам пуно слика
многих познатих и цењених сли
кара, али ова изложба је оставила
другачији, приснији утисак. До
живела сам вас као човека заљу
бљеног у природу... одушевљена
сам једноставношћу, мирноћом и
искреношћу.“ (Лидија, 1975).
(наставиће се)
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ВЕЛИКА СЦЕНА
четвртак

19.30

ЛУЧИЈА ОД
ЛАМЕРМУРА
опера
Гаетана
Доницетија

01

петак

19.30

19.30

субота

СВЕЧАНА
АКАДЕМИЈА

балет у кореографији
Владимира Логунова,
према роману
Оскара Вајлда

опера
Ђоакина
Росинија

поводом 70 година
Фудбалског клуба
„Партизан”

02
04
петак

19.30

03

субота

19.30

ПУТ У
ДАМАСК

РИГОЛЕТО

комедија
Јована Стерије
Поповића

драма
Аугуста
Стриндберга

опера
Ђузепа
Вердија

08
19.30

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

16

субота

19.00

недеља

09
19.30

понедељак

19.30

ДЕРВИШ И
СМРТ

10

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

19.30

уторак

19.30

11

трагедија
Софокла

05

уторак

субота
уторак

понедељак
среда

19.30

19.30

ИЗБИРАЧИЦА

АИДА

комедија
Косте
Трифковића

опера
Ђузепа
Вердија

13

ФРУЛА

драма
Љубомира
Симовића

07
07

06

четвртак

балет на музику
Војислава Вокија
Костића

14
19.30

четвртак

19.30

МАЈКА
ХРАБРОСТ И
ЊЕНА ДЕЦА

ЧУДО У
ШАРГАНУ

ХЕНРИ ШЕСТИ

РИГОЛЕТО

ДАМА С
КАМЕЛИЈАМА

опера
Жоржа
Бизеа

драма
Бертолта
Брехта

драма
Љубомира
Симовића

драма
Вилијама
Шекспира

опера
Ђузепа
Вердија

балет на музику
Ђузепа
Вердија

17

уторак

18
19.30

четвртак

19

20

19.30

петак

19.30

21
19.30

субота

недеља

22
19.30

субота

понедељак

РОДОЉУПЦИ /

РОДОЉУПЦИ /

ТОСКА

РОДОЉУПЦИ*

ВЕЛИКА
ДРАМА

комедија
Бранислава
Нушића

мелодрама
Александра
Диме Сина

комедија
Јована Стерије
Поповића

комедија
Јована Стерије
Поповића

опера
Ђакома
Пучинија

комедија
Јована Стерије
Поповића

драма
Синише
Ковачевића

25

27
29

29

30
01

31

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

20.30

петак

КЊИГА ДРУГА

НА ДНУ /

драма
Бранислава
Нушића

драма
Максима
Горког

четвртак

петак

20.30

субота

02
18.00

РИТИНА
ШКОЛА

ПЛЕМЕНА

РАКУГО

комедија
Марка Торјанца,
гостује Казалиште
Планет Арт,
Загреб

драма
Нине Раине, гостује
Казалиште Планет
Арт, Загреб

комедија у извођењу
Дајен Кићиђицу,
у сарадњи са
Амбасадом Јапана
у Србији
недеља

08

петак

20.30

20.30

09

субота

20.30

20.30

уторак

20.30

НА ДНУ

ВАЖНО ЈЕ
ЗВАТИ СЕ
ЕРНЕСТ

ИГРАЈУЋИ
ЖРТВУ

ЖЕНСКИ
ОРКЕСТАР

драма
Максима
Горког

драма
Максима
Горког

комедија
Оскара
Вајлда

комедија
Владимира и Олега
Пресњакова

драма
комедија
Тонија
Жана
Кушнера
Ануја

понедељак

03
20.30

уторак

04
20.30

05

среда

20.30

06
08

10

драма
Милене Ђорђевић,
у извођењу
Позоришне трупе
„УРА”

комедија
Милоша
Николића

комедија
Николаја В.
Гогоља

20.30

понедељак

уторак

16

субота

20.30

18
20.30

ЏАНДРЉИВ МУЖ
или КОЈА ЈЕ ДОБРА
ЖЕНА?*

СОЛУНЦИ
ГОВОРЕ

МОЈЕ НАГРАДЕ

комедија
Ј.С.Поповића, гостује
Српско народно
позориште,
Нови Сад

документарна драма
Антонија Ђурића,
гостујућа
представа

по роману Т.Бернхарда,
ауторски пројекат
М.Пелевић и С. Бештић,
копродукција са
Панчевом

26

20.30

12

13

14

среда

20.30

20.30

20.30

четвртак

петак

ЛАЖА И
ПАРАЛАЖА*

УСПАВАНКА ЗА
ВУКА НИЧИЈЕГ

НА ДНУ

по роману Т.Бернхарда,
ауторски пројекат
М.Пелевић и С. Бештић,
копродукција са
Панчевом

комедија
Јована Стерије
Поповића

комедија Јована
Стерије Поповића,
гостује Градско
позориште Бечеј

Ксенија Поповић /
Бојана
Мијовић

драма
Максима
Горког

уторак

среда

петак

субота

недеља

19

20.30

20.30

МАЛИ БРАЧНИ
ЗЛОЧИНИ

ЧЕХОВ ЈЕ
ТОЛСТОЈУ
РЕКАО ЗБОГОМ

драма
Ерика Е.
Шмита

драма Мира
Гаврана, у
продукцији
„YUGOART-a“

27

21

20

28

четвртак

20.30

20.30

КОВАЧИ

ЧАРОБЊАК

комедија
Милоша
Николића

драма
Федора Шилија,
гостује Народно
позориште
Сомбор

29

22

20.30

30

07

20.30

23
20.30

ПОКОНДИРЕНА
ТИКВА*

ВАЖНО ЈЕ
ЗВАТИ СЕ
ЕРНЕСТ
комедија
Оскара
Вајлда

20.30

15

ЛАЖА И
ПАРАЛАЖА*

МОЈЕ НАГРАДЕ

02

20.30

четвртак

трагикомедија
Александра
Поповића

11
11

среда

НА ДНУ /

комедија Ј.С.
Поповића, гостује
Народно позориште
„Тоша Јовановић”,
Зрењанин

драма
Ерика Е.
Шмита

25

понедељак

ЖЕНИДБА

драма
Тенесија
Вилијамса

понедељак

08
03

ВАЖНО ЈЕ ЗВАТИ
субота
недеља
20.30
20.30
СЕ ЕРНЕСТ

20.30

КОВАЧИ

драма
Албера
Камија

20.30

комедија
Милоша
Николића

недеља

ДАР

МАЛИ БРАЧНИ
ЗЛОЧИНИ

недеља

20.30

БЕЛА КАФА

СТАКЛЕНА
МЕНАЖЕРИЈА

17

субота

19.30

*СТЕРИЈИ У ЧАСТ

ПРЕМИЈЕРА

ИМАЊЕ И
НЕМАЊЕ*

НЕСПОРАЗУМ

24

четвртак

ПРЕТПРЕМИЈЕРА

01
20.30
20.30

20.30

01

19.30

24

ДАМА С
КАМЕЛИЈАМА

ПРЕМИЈЕРА*

15

МЕЛАНХОЛИЧНИ
СНОВИ ГРОФА
САВЕ
ВЛАДИСЛАВИЋА
опера
Светислава
Божића

НАРОДНИ
ПОСЛАНИК

ПРЕТПРЕМИЈЕРА*

19.30

КО ТО ТАМО
ПЕВА

среда

19.30

драма Жељка
Хубача, гостује
Босанско народно
опера
В.
А.
позориште
Моцарта
из Зенице

19.00

среда

19.30

ЧАРОБНА
БИЗАРНО

ЧУДО У
ШАРГАНУ

АНТИГОНА

04

недеља

понедељак

КАРМЕН

19.30

недеља

20.00

СЕВИЉСКИ
БЕРБЕРИН

КИР ЈАЊА*

петак

недеља

СЛИКА
ДОРИЈАНА
ГРЕЈА

19.30

четвртак

ОК ТОБАР 2 0 1 5 .

*СТЕРИЈИ У ЧАСТ

31

комедија Јована
Стерије Поповића,
гостује Народно
позориште Тузла

01

ДОГАЂАЈИ У ОКТОБРУ
03.10. НА ДНУ / ПРЕМИЈЕРА, драма Максима Горког, Сцена „Раша Плаовић“
04.10. СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА, поводом 70 година Фудбалског клуба „Партизан“, у 20 часова,
Велика сцена
08.10. РИТИНА ШКОЛА, комедија Марка Торјанца, гостује Казалиште Планет Арт, Загреб,
Сцена „Раша Плаовић”
09.10. ПЛЕМЕНА, драма Нине Раине, гостује Казалиште Планет Арт, Загреб, Сцена „Раша Плаовић”
10.10. РАКУГО, комедија у извођењу Дајен Кићиђицу, у сарадњи са Амбасадом Јапана у Србији,
у 18 часова, Сцена „Раша Плаовић”
28.10. ЧЕХОВ ЈЕ ТОЛСТОЈУ РЕКАО ЗБОГОМ, драма Мира Гаврана, у продукцији „YUGOART-а“, Сцена
„Раша Плаовић”
30.10. ЧАРОБЊАК, драма Федора Шилија, гостује Народно позориште Сомбор, Сцена „Раша Плаовић”

*СТЕРИЈИ У ЧАСТ
11.10. ИМАЊЕ И НЕМАЊЕ, комедија Јована Стерије Поповића, гостује Народно позориште „Тоша
Јовановић“, Зрењанин, Сцена „Раша Плаовић”
21.10. ЛАЖА И ПАРАЛАЖА, комедија Јована Стерије Поповића, гостује Градско позориште Бечеј,
Сцена „Раша Плаовић”
24.10. ЏАНДРЉИВ МУЖ или КОЈА ЈЕ ДОБРА ЖЕНА?, комедија Јована Стерије Поповића, гостује
Српско народно позориште, Нови Сад, Сцена „Раша Плаовић”
30.10. РОДОЉУПЦИ / ПРЕМИЈЕРА, комедија Јована Стерије Поповића, Велика сцена
01.11. ПОКОНДИРЕНА ТИКВА, комедија Јована Стерије Поповића, гостује Народно позориште Тузла,
Сцена „Раша Плаовић”

ГОСТОВАЊА У ОКТОБРУ
08.10.
12.10.
14.10.
23.10.
26.10.
28.10.
28.10.

КЊИГА ДРУГА | 10. позоришни фестивал „Театар у једном дејству“, Младеновац
ЖЕНСКИ ОРКЕСТАР | Студентски град
БЕЛА КАФА | Панчево
МОЈЕ НАГРАДЕ | Борини дани, Врање
БЕЛА КАФА | Дани Зорана Радмиловића, Зајечар
БЕЛА КАФА | Фестивал „Вршачка позоришна јесен“, Вршац
РИГОЛЕТО | Темишвар, Румунија

ЦЕНТАР САВА
26.10. БАЈАДЕРА, балет Лудвига Минкуса, гостују прваци Балета
Бољшој театра Светлана Захарова, Михаил Лобухин,
Ана Тихомирова и маестро Алексеј Богорад, у 20 часова, у оквиру
47. БЕМУС-а

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 | Сарадници: Милица Зајцев, Мирјана Одавић, Вања Косанић, Марија Кнежевић | Техничка редакција: арт директор и графички дизајнер Јован Тарбук, графички дизајнер Јелена Ратковић | Коришћене
фотографије архива Народног позоришта, МПУС и личних архива | Припрема и дизајн Народно позориште у Београду | Народно позориште у Београду, Француска 3, 11000 Београд | Маркетинг 2622-180

