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Представа Народ
ног позоришта у
Београду „Родо
љупци“, у режији
Андраша Урбана

позванајенаТрећиМИТЕМ(Ma
dachInternationalTheatreMeeting),
један од тренутно најамбициозни
јихевропскихпозоришнихфести
вала,којиће сеодржатиод11.до
24.априла2016,уНационалномте
атрууБудимпешти.

Током две недеље трајања Фе
стивала, публика ће моћи да види
25остварењаиз14земаља:Србије,
Кореје, Кине, Пољске, Аргентине,
Грузије, Шпаније, Мађарске; Грч
каћеучествоватиса„Илијадом“у
режији Статиса Ливатиноса (бео
градској публици познатог по ре
жији„КраљаЛира“којијегостовао
у Народном позоришту 2009. го
дине), из Русије долази представа
Александријски театра из Санкт

Петербурга, док посебан куриози
тет представља учешће швајцар
ског Театра „Vidy“ из Лозане, са
представом„Галеб“,А.П.Чехова,у
режијичувеногТомасаОстермаје
ра. Главни програм пратиће изло
жбе, промоције књига, концерти,
предавања...

Две речи из назива фестивала,
„интернационални“и„сусрет“,но
сиоцисудведобревести:прве,да

јошувекпостојенационалнекулту
ре,идруге,даћесеовекултуреме
шатиипомешати,овдеисада–у
позоришту.МИТЕМ2016.настоји
даствориприликудасепрепозна
моудругима,окупљањемуметни
ка из различитих култура, који ће
моћи да размењују искуства кроз
модерне, класичне али и архаичне
сценске поставке. Сваке године,
уметницисеудружујукрозновоот

кривене таленте
играденовевезе,
а породица по
зоришних умет
ника, којa расте
из годинеу годи
ну, језгро је МИ
ТЕМа. На крају
крајева, то је су
штина ове врсте
сусрета.

И.Ненадовић

ИЗДАЈЕ НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ У БЕОГРАДУ

„РО ДО ЉУП ЦИ“ ИДУ У ЕВРО ПУ

„Родољупци“идууЕвропу

Представа „Родо
љупци“ учествује и

на два домаћа фестива
ла – 20. марта на Дани
ма комедије у Јагодини и
2. априла на Глумачким
свечаностима „Миливо
је Живановић“ у Пожа
ревцу.
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ПРОГРАМ — МЛАДИ КОРЕОГРАФИ

НепролазнизначајКафкеиПушкина
ЈУБИЛЕЈСАЗВЕЗДАМАБАЛЕТА

Балет „Лабудово језеро“
укореографијиирежи

ји Димитрија Парлића, 11.
марта ће бити изведен 400.
пут!Премијераовепоставке
јебила14.маја1970.иодон
даједоживелавишеобнова,
много успешних гостовања
уземљиисвету,безбројпо
зитивних критика, уз њу су
стасавале генерације наших
играча... У јубиларном из

вођењу,углавнимулогамаћенаступитипрвациНационалног
балетаизАмстердама(DutchNationalBallet),АнаЦиганковаи
ЈозефВарга,апредставасеиграуВеликојдвораниЦентра„Са
ва“спочеткому19.30часова.Даподсетимо,Циганковајепре
годинуданабеоградскупубликуодушевилакаоКитриу„Дон
Кихоту“.НаступајусолистииансамблБалетаНародногпозо
риштаиОркестарОпереподдиригентскомпалицоммаестра
АнеЗоранеБрајовић.

Р.П.Н.

РУМУНСКИСОПРАН

РенатаВари,сопранизРумуније,
гостовала је 20. фебруара у Пу

чинијевим „Боемима“ у улози Ми
ми.Уметницакојапоследњихгоди
нанаступауКрајови,уНационалној
оперииЛирскомпозоришту„Елена
Теодорини“, веома је чест гост на
италијанским и немачким сценама.
ГостовањеуБеоградујебилореали
зацијапосебненаградекојујојје,као
добитници Друге награде на Међу
народномтакмичењупевача„Елена
Теодорини“ 2013. у Крајови, обез

бедилаОперанашегнационалногтеатра.Солисте,Оркестари
ХорОперејеводиомаестроДејанСавић,ауосталимглавним
улогамасубилиСофијаПижурица,ДејанМаксимовић,Марко
Калајановић,ЉубодрагБеговић,ВукМатић,МихајлоШљивић.

Ј.С.

ГОСТДИРИГЕНТ

Вердијеву„Аиду“ је24.фебруарадириговаоЛариЊуленд,
главни диригент позоришта у Кошицама, у Словачкој.

Уметничкипутјемаестраводиоодви
олинисте у Њујоршкој филхармонији,
укојугајепозваоЛеонардБернштајн,
сакојимјепотомгодинамаблискоса
рађивао.БиојемузичкидиректорСим
фонијеуХарисбургу,професордириго
вања,дириговаооркестромЊујоршког
балета, великим оркестрима у САД,
Кореји,Мексику,Пољској,Чешкој,Ру
мунији...Представајеуједнобилаиде

биДраганеделМонакоуулозиАмнерис–уовојпоставци.Уз
ОркестариХорОпереисолистеиансамблБалета,унасловној
ролијенаступилаСањаКеркез,ЈанкоСинадиновићјебиоРада
мес,АмонасрајетумачиоМиодрагД.Јовановић,РамфисаИван
Томашев,КраљаДрагољубБајић,аСвештеницајебилаИванка
РаковићКрстоношић.

Ј.С.

ТРИОБНОВЕ

Овогмесецанаоперскирепертоарсевраћају тринасло
ва.За9.март језаказанапремијернаобноваПучиније

вих опера „Сестра Анђелика“ (диригент Ђорђе Станковић,
редитељ Ивана Драгутиновић Маричић) и „Плашт“ (дири
гентЗорицаМитевВојновић,редитељДејанМиладиновић),
а за 23. март премијерна обнова  Росинијеве „Италијанке у
Алжиру“(диригујеВеснаШоуц,режијуУрсулеХорнеробна
вљаАнаГригоровић).Упредставамаучествујусолисти,Хор
и Оркестар Опере и полазници Оперског студија „Борислав
Поповић“Народногпозоришта.

Синоћ, 28.
ф е б р у а р а
су у окви
ру пројекта
„Про грам

– млади кореографи“, на
Сцени „Раша Плаовић“
премијерно изведени
кратки балети „Про
цесилиникомовденије
стало до Јозефа“ и „Пу
шкин“.

Коаутор концепта и
аутор кореографије ба
лета насталог по моти
вима Кафкиног романа
„Процес“јесолисткиња
Балета Народног позо
ришта, Милица Јевић
Дрндаревић.Напреми
јери су улоге тумачили
Дејан Коларов (Јозеф
К.), Ивана Савић Ја
ћић (Жудња), Бранко
Сарић (Среброљубље),
Тијана Шебез (Посе
сивност), Силвија Џу
ња (Жртва), Бернар
до Бадано (Гордост), Никола
Биjанко (Предрасуда), Душан
Милосављевић (Улизица), Ра
фаеле Дилиђенте (Лицемерје),
Валентина Ђурашин (Блуд),
АнаИванчевић(Заблуда),Макс
Робертсон (Завист) и драмски
уметник Вук Костић као Глас
Зависти. Драматург и коаутор
концепта представе је Аника
Лехки, музику је компоновао
ВељкоКузманчевић,сценограф
јеМирашВуксановић,акости

мограф Катарина
ГрчићНиколић.

Милица Јевић
Дрндаревић каже
да је балет „Про
цес или ником
овде није стало
до Јозефа“, поред
чувеног рома
на Франца Каф
ке, инспирисан
и догађајима из
стварног живота.
„Живот савреме
ног света, којим
владајупарадокси
апсурд, више није
могуће именова
ти ни трагедијом,
једини адекват
ни израз је гроте
ска. Франц Кафка
је својим делом
‘Процес’ управо
на такав начин
описао свет у ко
јем је живео. Го
ворећи о том де

лу, Протојереј Андреј Ткачов
је изрекао: ‘Човек је биће које
подлeже суду. Позив му је већ
уручен, само датум није на
писан: долазак на суд може се
десити било ког дана у години
и сваког часа’. По овим моти
вима створена је идеја за моју
балетскупредставу.Превођење
речиупокреттела,адаонсва
комгледаоцубудејасаниразу
мљив,најтежијекореографски
задатак, а мени je посебан иза

НА ГРА ДА СО ЛИ СТИ МА БА ЛЕ ТА 

ВеликапризнањазадвабалетскаДоријана

Признање које
носи име наше
велике балери
не Наташе Бо
шковић, а које

додељује Удружење балетских
уметникаСрбијезанајбољуин
терпретацију у неокласичном
стилу, Игору Пастору и Деја
ну Коларову је доделио жири
у саставу Милица Безмаревић
(председник), Владимир Логу
новиПашаМусићПоповић,за
насловнуулогуубалету„Слика
ДоријанаГреја“,укореографији
В.Логунова.

„Иако су ова два уметни
ка на потпуно различит начин
донелиликДоријанаГреја,жи
ри сматра да су обе интерпре
тације апсолутно задовољиле
све уметничке критеријуме за
овај изузетно захтеван драм

ски лик. Они су у своје улоге
уградили несвакидашњи умет
ничкинабојкојиниједногтре
нутка публику не оставља рав
нодушном, уносећи прегршт
емотивних стања који изискује
лик Доријана Греја. Кореограф
ВладимирЛогуновтражиојеод

уметникадаразмишљајуигра
деликнасебисвојственначин,
пасмоуправозбогтогадобили
два потпуно различита, изузет
науметничкаостварења“,стоји,

Програм – млади ко
реографи, који је

премијерама „Ћелава пе
вачица“ и „Они“ прошле
године покренула дирек
ција Балета Народног
позоришта у Београду,
са циљем да пружи шан
су новим креативним ба
летским уметницима,
обогаћен је поставкама
инспирисанимкласицима.

Добитници Награде
„Наташа Бошко

вић“ за прошлу годину су
солисти Балета Народ
ног позоришта у Београ
ду, Дејан Коларов Игор
Пастор.
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Музеј Народног позоришта у Београду. Tел: 328 44 73

МАРТ2016.
ИЗЛОЖБЕ

•ПРВАПОСТАВКА
ауторЗорицаЈанковић

•РАДМИЛАБАКОЧЕВИЋ–НЕЗАБОРАВНАНОРМА
поводом60годинауметничкоги40годинапедагошкограда

ауторДраганСтевовић

НепролазнизначајКафкеиПушкина

НАГРАДАНАШЕММУЗЕЈУ

Музеј Народног позоришта у Београду
добитник је Награде „Музика класика“

за2015.годину,укатегорији„Организаторго
дине“.Наградудодељујеистоименичасопису
17 категорија – уметницима, оркестрима, му
зичким критичарима, музиколозима... који
сууобластикласичнемузикезабележилинај
значајнија остварења у току протекле године.
Свечаностуручењаовихпризнањајеодржана
3.фебруара2016,каоиувекупросторијамаМузејаНародног
позоришта,аНаградујеодАлександреПаладин,уредницере
вије„Музикакласика“,примиодиректорМузејаДраганСте
вовић.Ј.С.

СЕЋАЊЕНАТЕАТРОЛОГА

Уоквируциклуса„Сећања“,уМузејуНародногпозо
ришта је17.фебруараодржановечепосвећенодр

МиленкуМисаиловићу,некадашњемдраматургунашег
националног театра. Овај свестрани позоришни делат
никбиојеиредитељ,драмскиписац,театрологизузетно
широкогспектраинтересовања.ОМисаиловићусу,сне
изрецивиманеспорнозаслуженимпоштовањем,говори
ли в.д. директора Драме Жељко Хубач, театролог Зоран
Т. Јовановић и књижевници Радомир Путник, Миодраг
ИлићиПетарАрбутина,амодераторјебиодрМилован
Здравковић,театролог.Уоквирупрограмаемитованјеи
инсертизТВфилма„МиленкоМисаиловић–позоришни
монах“,аутораСлободанаЖ.Јовановића.

Ј.С.

зов био пут од каф
кијанске атмосфере
апсурда,стањаизме
ђуснаистварности,
до стварања покре
та,атајпутнијебио
једноставан и лак.
Посебност стварања
овог дела је у креи
рању драматуршки
ољуђених страхова,
које је као 11 нега
тивних карактера
требало аутентично
‘пренети из Јозефо
веглаве’иубедљиво
представити“, исти
чеауторка.

Јован Веселино
вић, такође солиста
БалетаНародногпо
зоришта, кореограф
је балета „Пушкин“,
на музику Петра
Иљича Чајковског.
Насловну улогу је
тумачио Јовица Бе
гојев, а у осталим
улогама су били Татјана Татић
(Наталија Николајевна Гонча
рова), Бранкица Мандић (Ана
Петровна Керн), Ада Распор
(Јекатерина Гончарова), Ми
лош Маријан (Жорж Шарл
Дантес), Рафаеле Дилиђенте
(Николај Арендт) и Миља Ђу
рић, Дејана Златановски, Ва
лентина Ђурашин, Бранко Са
рић,НиколаБјанкоиБернардо
Бадано(Дамеигоспода).Аутор
сценографијејеЈаснаСараман

дић а костими су из фундуса
Народногпозоришта.

У изјави за Позоришне но
вине, Веселиновић напомиње
дајебалет„Пушкин“инспири
сан животом славног књижев
ника Александра Сергејеви
ча Пушкина (1799–1837) кога
многи сматрају најбољим ру
ским песником и оцем модер
не руске књижевности. „Тема
балетајељубав.Оњојјеписао,
зањујеживеои,накрају,због

њејеизгубиоживот.
У раној младости,
као велики љубав
ник, није имао мо
ралних ограничења
па је лако ступао у
афере са туђим же
нама.Касније,узре
лијим годинама, ка
дајевећбиоожењен
и добио децу, неко
други је пожелео за
љубавницу његову
супругу. Пушкин је
супарника изазвао
на двобој у којем
је изгубио живот“,
подсећа Веселино
вић и напомиње
да је у концепцији
представе желео да
истакне идеју о то
медасесвакипочи
њенигрех„плаћа“и
да се поступци вра
ћају као бумеранг.
„За обраду других
познатих мотива

из Пушкинове биографије као
штосуполитичказбивања,ма
сонерија, изгнанство... нисам
имаонивремена,нипростора,
будући да је реч о малој пред
стави. Користио сам музику
Чајковскогзатоштојеонком
поновао нека од најпознати
јих дела на Пушкинове стихо
ве, попут ‘Евгенија Оњегина’ и
‘Пикове даме’“,  додао је Весе
линовић.

МикојанБезбрадица

ВеликапризнањазадвабалетскаДоријана
између осталог, у образложењу
жирија.

Пастору је признање уруче
но после представе 19. новем
брапрошлегодине,аКоларову
јеНаграду,којуфинансираМи
нистарство културе Републи
ке Србије, а која се састоји од
плакете са ликом Наташе Бо
шковић (рад академског вајара
Богдана Јовановића), дипло
ме УБУСа и новчаног износа,
уручила потпредседница овог
удружења, Јелена Кајго – после
представеууторак9.фебруара.

Да подсетимо, премијера
представе инспирисане истои
меним романом Оскара Вајлда
била је 30. марта прошле годи
не.АуторлибретајеДушанМи
лосављев, избор музике (Ралфа
Вон Вилијамса, Мајкла Типита,
Кшиштофа Пендерецког, Ђер

ђа Лигетија) је начинила Алек
сандра Паладин, асистент ко
реографа је била Маја Варићак
Антић, сценограф Борис Мак
симовић, а костимограф Ката
рина Грчић Николић. Балетски
ансамбл, поред лауреата, пред
водесолистиМиланРус,Тејлор
Клоу, Никола Томашевић, Бо
јана Жегарац Кнежевић, Тама
ра Ивановић, Милош Маријан,
Мартин Хамер, Маја Варићак
Антић, Мартин Граингер, Ми
ља Ђурић, Нада Стаматовић,
Душанка Ђорђевић, Бранкица
Мандић, Јованка Зарић, Ивана
Савић Јаћић, Нелка Лазовић,
Ада Распор, Данил Колмин,
Бернардо Бадано, Хозе Иглеси
ас,СањаТомић,ИгорКаракаш,
ЈуријГрегуљ,РафаелеДилиђен
те...

Р.П.Н.

ИЗЛОЖБА–ОТВАРАЊЕ
17.3|18.00ТЕОДОРАБОБЕРИЋАРСЕНОВИЋ,ГЛУМИЦА
ИПЕВАЧИЦАНАРОДНОГПОЗОРИШТАУБЕОГРАДУ
(1886–1960),ауторЈеленаПауљев;гостујућаизложбаДома
културеизНовогБечеја

КОНЦЕРТИ–ФМУуМузеју
3.3|18.00Звуквиоле,концертстуденатавиоле(класа
проф.ДејанаМлађеновића)
18.3|18.00НаталијаСтошић,виолина(класапроф.Марије
Шпенглер)
22.3|18.00Концертстуденатакамернемузике(класапроф.
ГоранаМаринковића)
23.3|18.00Концертстуденатафлауте(класапроф.Љубише
Јовановића)

КОНЦЕРТИ
4.3|18.00МЛАДЕГИТАРСКЕНАДЕ,ПавлеФилиповић,
гитара
24.3|18.00EMOTIONS–НадаЈовановић,сопран;Драган
Јовановић,клавир
29.3|18.00ПУТЕВИМАДУХОВНОСТИ–Aлександар
Пантелић,басбаритон;МиркоЈорговић,клавир

ОТВОРЕНАВРАТА
19.3|12.00

ЧИТАЛИШТЕ–ПОЗОРИШТЕ
7.3|19.30БраниславНушић,ПРИПОВЕТКЕЈЕДНОГ
КАПЛАРА,уизвођењудрамскогуметникаЗоранаЋосићаи
НинеЋосић(обоа)
18.3|19.30монодрамаСТРАХОДЉУБАВИпороману
ЛепосавеЈовановић,уизвођењудрамскеуметницеСоње
Јауковић

ПРОМОЦИЈЕ
10.3|18.00ЉиљанаАрсеновић,МОЈЖИВОТСАМУЗИКОМ,
приватноиздање
15.3|18.00МаркоКошириПетерБедјанич,ЛАДКО
КОРОШЕЦ,ЖИВЉЕЊЕУМЕТНИКА,издањеFundacijе
LADKOKOROŠECиZaloŠbеPROANDY,Марибор
28.3|18.00МНОГОСТРУКАУМЕТНИЧКАДЕЛАТНОСТ
ПРЕДРАГАМИЛОШЕВИЋА,монографијауиздању
МузиколошкогдруштваСрбијеиКатедрезамузикологију
ФМУ,Београд

СЕЋАЊЕ
30.3|18.00ДЕСАДУГАЛИЋ(1897–1972),глумица

ЈУБИЛЕЈИ
31.3|18.00ДУШАНПЛАЗИНИЋ,20годинауметничкограда



4 ПОЗОРИШНЕ НОВИНЕ ФЕБРУАР 2016.

Ремекдело драмског
стваралаштва у стиху
Едмона Ростана
„СиранодеБержерак“,
настало је 1897. и

убрзо угледало светла позорнице
у Théâtre de la Porte SaintMartin.
Пишући комад, Ростан је желео
да овај лик, креиран по узору на
историјску личност, књижевника
изXVIIвекаСиранаодБержерака,
тумачи велики француски
глумац Констан Коклен (Коклен
старији, 1841–1909). Жеља му
се остварила и комад се одмах
винуоунајвишесферекњижевне,
сценске и глумачке уметности.
Упркос неумитној чињеници
да се незахвалност превођења
поезије можда понајвише осећа
у драмској књижевности, у чему
је Ростанов „Сирано“ изразити

пример,комадседоданасодржао
на репертоару готово свих
театара, увек и свуда остварујући
великисценскиуспех–чакикад
су преводи били неквалитетни
или штрихови неадекватни.
Коклен је овај лик играо у
невероватних 500 узастопних
представа,анаставиосведосмрти
у разним театрима и на бројним
гостовањима. Са Саром Бернар
у улози Роксане је 1900. био на
великојтурнејиуАмерици,гдеје
снимиодвоминутнифилм–сцену
двобоја, са накнадно досликаним
детаљима у боји и наснимљеним
тоном помоћу фонографа (то је
првапојавабојеитонанафилму).

Неколико година касније,
новембра 1904, Коклен старији
доноси Ростанове стихове и у
Београд:„Овајромантичникомад,
протканпоезијом,илибољерећи
поетичношћу,којујесвакомогао
даразумеидаосети,дошаојетако
идомалогапредратногаБеограда.
Дошао је – и то са сјајем. Донео
га је нико други но сам Коклен,
тај први и ненадмашни Сирано,
уметник коме је Ростан посветио
своје дело овим речима: ‘Хтео
сам да посветим овај спев души

Сирановој / Али како је прешла
у вас, Коклене, то га посвећујем
вама’. Ни један уметник до тада
није био код нас тако искрено
и одушевљено примљен као
Коклен. Готово цела публика
чекалагајепослепредставе.Када
је Коклен изишао из позоришта
дохватили су га високошколци и
уз лудо клицање пренели у кола,
испрегли коње и сами га одвезли
до Хотела ‘Империјал’“, присећа
сеовоггостовањаМиланДединац
две и по деценије касније. Мимо
тадашњих обичаја, штампа је
догађај најављивала данима
раније: подвлачила се величина
госта и значај овог гостовања,
објављене су веће цене улазница
којесусепродавалезнатнораније
него иначе, саопштено да је овај
чувени француски глумац два
данапреБеограданаступаоуБечу,
адатурнејунастављауНемачкој,
„гдејепозваноднемачкогцарада
приреди неколико представа“...
Првевечери,21.новембра,требало
једаиграМолијеровог„Тартифа“ 
иједночинку„Смешнепрециозе“,
а следеће вечери два чина (III и
V) из „Сирана“ и комад Теодора
Банвила „Гренгоар“. Будући да
Ростанов комад дотле није био
познат београдској публици,
„Политика“ дан раније објављује
садржај драме на половини
насловнестране.МиланГролнам
оставља приказ целог гостовања:
као Маскари у „Прециозама“ 
Коклен је„савршен“;каоТартиф
он је маестралан али лику даје
превише својих особина; као
Гренгоар је беспрекоран али
недостаје му младост. Овај наш
одличан познавалац театра,
француски ђак, и комад и улогу

У СУСРЕТ ПРЕМИЈЕРИ

ПрвисусретиБеограђанасаРостановимСираном

„Да,Кокленјебиоуметник
блистава духа... Али је
ипак изванреднија од
уметности његова гласа
била вера његове душе,
херојско уверење с којим
је Коклен носио дело...
подавао му се заносном
савесношћу...онјеточинио
неодољиво... И песници су
ставиликрајњегауковчег
многе личности својих
снова, које нико више неће
моћи да оживотворава...“
(Е. Ростан – опроштајно
словонаКокленовомгробу)

Послепаузеодско
ро 25 година, нај
значајнији комад
неоромантичног
француског пе

сника и драматичара Едмона Ро
стана„СиранодеБержерак“
бићепоново нарепертоару
Народног позоришта у Бе
ограду. Представу, која ће
се играти на Сцени „Раша
Плаовић“подназивом„Си
рано“, режира Иван Вуко
вић,адатумпремијеребиће
познатпопотписивањуго
дишњег уговора са Мини
старствомкултуреиинфор
мисањаРепубликеСрбије.

z Ростан је инспирацију
заовајкомадпронашао
уживотуиделуСирана
де Бержерака, фран
цуског писца из прве
половине17.века,који
јекаомускетаручество
ваоуопсадиАраса.Шта
јевасинспирисалодага
поставитенасцену?
Милош Ђорђевић! Ди

ректорДрамеми јепредочиосвој
концепт репертоара Сцене „Раша
Плаовић“ипитаомедалитунегде
видим себе. Ја сам одмах предло
жиодапоставимРостановог„Си
рана“,алиподусловомданасловну
улогуиграМилош.Хубачјеодмах
прихватиопредлог.Поделајеувек
и став. У „Сирану“ је и више од
тога. Начело. То важи и за оста
лу поделу у овој представи; то су,
дасетакоизразим,рукомбирани
глумци.Каокадавамбакабираи
даје само једну јабуку, јер вас мр
зиданоситецеокилограм.Толико
страсноморатеволетиовајкомад,
дабистеуопштеималишанседага
изрежирате. А и тада имате само
шансу.

z Шта ову причу из 1897. годи
не, о неузвраћеној љубави,
толико стереотипну, а опет
на толико оригиналан начин
испричану, чини посебном у
данашњем времену, у којем
су емоције исмејане, а емпа
тијазаборављенаиукојем је,
углавном,свеусмеренокама
теријалнимвредностима?
Рече,ономад,НиколаВујовић,

на првој проби: „Уби нас комен
тар“.Ми,позоришни људи, упали
смо у неку манију рационалног.
Само коментаришемо, поставља
мо питања, преиспитујемо, разот
кривамо–сведруго јепрокужено
каонижиобликума.Тојетабуда
лаштинаокрајуисторије...Сатко
јинерадијетачандвапутдневно.У
секунд.Тако јеисаподсмевањем.
Кажитенештолошеонекомеили
нечему и бићете у праву. Кад тад.

Тонезначидастевизионар,него
дастебезимениибезидејни.Ова
масенећеписатикомади.Скорода
ми јенепријатнодапричамољу
бави, о идеалима, о вредностима.
Одмахвассместеунекусоциопо

литичкугрупу.Јер,кобајаги,немо
же појединац да верује. То је увек
занекупростумасу,плебс.Мисмо
појединци с подсмехом, а ти си
кловн.Клон.Ивеликитинос.

z Сирано је духовит и сјајан
песник,алијезбогсопствене
слободне мисли остао при
личноусамљенусвомвреме
ну. Да ли тај несхваћени ге
није и неустрашиви витез, и

данас, у вашој поставци,
мора бити изопштен из
својесредине,уовимни
мало романтичним и хе
ројскимвременима?

Сирано би, да жи
ви у данашњем Београду,
умро бедан, гладан, разо
чаран, изопштен, неспо
менут,сам.А,ондаби,на
сахрани, кренули изливи
нежности, препричавања
невероватних интимних
анегдота… Сви би кон
статовалидавишетаквих
људи нема, да никада не
смемоинећемодагазабо
равимо, да га је ово наше
времебилонедостојно,да
смо га ми били недостој
ни,мињеговинајближи,и
даби,збогсвегатога,неко
coolградскоћошетребало
да назовемо по њему. А,

наравно, ту је и књига. Објавили
би и њу. Али би се, пре тога, по
свађали са породицом око права
на његове песме. Смрт би била
најлепшастваркојамуседогоди
лауживоту.

z Сирано има храбро срце и
племенитупесничкудушуко
јајеусупротностисањеговом
физичком ружноћом. Да ли
је човек спреман на манипу
лацију ради мрвица љубави,
илинатопитањенезнаодго
вор док се најдубље емоције
непојавеуњему?
Сирано мисли да је ружан. И

зато је ружан. Нос је само маска.
Љубав је прљава ствар. Није за
чистунце. Нема ту манипулације.
Најлепшиодсвихсукобајељубав.

z Ростан је написао лирску
драму која садржи основна
обележја романтичарског
позоришта. Којем жанру ће
припадативашапоставка?
Ростанкажедаје„Сирано“хе

ројскакомедија.Дакле, јаправим
херојскукомедију.Немогудаодо
лимтаквомжанру.Такојасном,а,
опет, тако парадоксалном. И да,
морамдакажемнештоопреводу
Милана Димовића, једином пре
воду „Сирана“ на српски језик.
Јер, нема потребе да се преводи
поново.Тусеидидаскалијериму
јупонекад.Моратедазнатеречи,
али морате и да волите речи, да
бисте превели „Сирана“. Да би
степевали„Сирана“.Елем,Милан
Димовић,дасенезаборави.

МикојанБезбрадица

ИН ТЕР ВЈУ | ИВАН ВУ КО ВИЋ

Сиранојехеројскакомедија

Комад ће се играти у
преводу Милана Ди

мовића, драматурзи су
МолинаУдовичкиФотези
Слободан Обрадовић, сце
нографјеМаријаКалабић,
костимограф Олга Мрђе
новић, композитор Дра
шкоАџић,сценскипокрет
поставља Марија Милен
ковић а сценски говор Југ
Ђорђевић. Насловну улогу
иулогуМонфлеријатума
чи Милош Ђорђевић, лик
Роксане је поверен Сузани
Лукић,улогеГишаиМладог
човекатумачиНиколаВу
јовић, Кристијана и Гар
дисту ће дочарати Урош
Јаковљевић, а Рагноа и
Грађанина–ГоранЈевтић.
Остале улоге тумаче Зо
ран Ћосић (Ле Бре / Други
коњаник/калуђер),Андре
ја Маричић (Карбон / Ку
варскипомоћник1/Белроз
/Кесарош/Песник1),Соња
Кнежевић (Дружбеница /
Први паж / Куварски по
моћник2/Кижи/Кадет3/
Песник2/СестраМарта),
ЗоранаБећић(Продавачи
ца/Субрета/Лиза/Кадет
стражар) и Мило Лекић
(Први коњаник / Линијер /
Мускетар/Кадет1).
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оцењује као „занимљиве“. Он
истиче:„УСиранудобијаКоклен
прилике у сваком тренутку да
покаже виртуозно изговарање

стихова, тираду пуну полета и
ритма, течну и интелигентну
дикцију, и ону беспримерену
вештину да говором, мимиком и
гестомдâдухаиживотафразиили
једној речи поред које би безброј
глумаца годинама пролазило а
да не наслуте ефекте, као што ће
безброј гледалаца прећи преко
тог бисера у игри Кокленовој не
опажајући или не осећајући га
довољно“, али налази да је трећи
чин „(изјава под балконом и
прича о паду с месеца)... један
од најбољих у Кокленовој игри“,
али да пети чин „то није“ и да је
„поред тога још, како изгледа,

Коклену овог пута
оскудеваласвежинаи
доброрасположење“.
Строги Грол чак
констатује како
Коклена, да није
било бравурозног
Маскарија, велики
део београдске
публике не би имао
почемудапамти...

Нешто касније
Милан Грол, сада
управник нашег
театра, захваљујући
новом Зако
ну о Народном
позоришту и
посебном Уред
бом из 1911,
доводи члана
У м е т н и ч к о г
п о з о р и ш т а
из Москве,
школованог
р е д и т е љ а
Александра

Ивановича Андрејева,
за главног редитеља
и директора позор
нице. Већ следећег
месеца је била
премијера његове поставке
„Буре“ Островског, а после
петнаестак иностраних комада
који су уследили, међу којима
су били и Шекспиров „Макбет“,
Толстојеви „Живи леш“ и „Смрт
Ивана Грозног“, Чеховљеви
„Просидба“, „Ујка Вања“ и три
једночинке,драматизација„Браће
Карамазових“ Достојевског,
те два домаћа – „Госпођа са
сунцокретом“ Ива Војновића
и „Косовска трагедија“ Жарка
Лазаревића, Андрејев се хвата у
коштац са Ростановом херојском
комедијом у пет чинова (у
стиху) „Сирано од Бержерака“
у преводу Милана Димовића
и сценографији В. В. Балузека.
Премијерајебила21.марта1914.
Импозантан број од 55 ликова
и многих безимених актера
(„светина, грађани, маркизи,
мускетари, кесароши, колачари,
лакеји, песници, гаскоњски
кадети, глумци,свирачи,пажеви,
деца,шпанскивојници, гледаоци
– људи и жене – прециозе,
глумице, грађанке, калуђерице,
и тако даље“), захтевао је
учешће читавог ансамбла
(неки глумци су тумачили по
две улоге), који је свакако био
потпомогнут статистима и
другима из Позоришта и ван
њега.Најстаријисачуваниплакат,
од треће представе, 23. марта,
сведочи о очигледно изузетно
великоминтересовањупублике:у
то време су биле ретке представе
које су могле да пуне Кућу три

вечери узастопно. У прилог
овоме говори и истраживање
Живојина Петровића, према
којем је представа до скорог
почетка Великог рата одиграна

укупно чак 12 пута – последња
представа„Сирана“ јебила

25.маја1914.

Насловну улогу је на
премијери тумачио Добрица
Милутиновић, а међу осталим
актеримасеиздвајају:Александар
Златковић (Христијан), Милорад
Гавриловић (Граф од Гиша),
Чича Илија Станојевић (Рагно),
Љубомир Станојевић (Капетан
Карбон од КастелЖалу), Сава
Тодоровић (Лињиер), Војин
Турински (Виконт од Валвера),
Петар Добриновић (Један
наметљивац, Један калуђер из
реда капуцина), Мара Таборска
(Роксана), Теодора Арсеновић
(Дружбеница Роксанина),
Жанка Стокић (Лиза)… Током
два месеца сценског трајања
ове поставке насловни лик је,
с успехом, тумачио и Витомир
Богић.„ДобрицаМилутиновићи
Богић, бујни и свежи, унеколико
супарници за прво место међу
младим позоришним снагама,
појавише се наизменично у
улози Сирана. И читав Београд
подели се због тога у два табора:
једни су тврдили да је Добрица
бољи, други су опет били на
страниБогићевој.Самосеотоме

говорило. Свуда: у кафани, у
школи, на улици. А позориште
је било стално препуно. И док
су Добрица или Богић са жаром

и патетично изговарали:
‘То су, ето, Гаскоњски

кадети / Капетан им Карбов
Кастел, Жалу...’ гимназисти

и гимназисткиње, трговачки
помоћници и великошколци

понављали су за њима сваки
стих, сваку реч... Ретко је било

наћи, пре рата, младића или
дечака који не би знао на памет
ако не целог ‘Сирана’, а оно бар
једанилидвамонолога“–сећасе
Милан Дединац петнаест година
касније, поводом нове поставке
истогкомада.

Послепремијере,„Политика“,
објављујеприказКостеЛуковића,
који почиње констатацијом:
„СиноћјеуНародномПозоришту
приказивано једно велико
драмскодело,једноодонихдела,
која представљају читаву једну
литературу, својим књижевним
особинама, и резимирају читаву
једну драмску историју, својом
композицијом“. Остатак
текста се углавном своди на
препричавање и анализу
комада, док о представи
говоресамотрикраткапасуса
на крају приказа. Из њих
сазнајемодајепреводсачувао
„лепоту и грацију Ростанове
поезије“, те да представља
„књижевни успех“. Сама
представа је оцењена као
недовршена, а избор
тумача насловног лика

добар, за разлику од поделе
главне женске улоге. Упркос
томештоМилутиновићодговара
улози Сирана „по необузданом
темпераментуитопломлиризму“,
није стигао да уобличи лик до
краја,већсумоментиукојима је
одисао сигурношћу, нажалост,
били „испрекидани“. Таборска је,
међутим, „потпуно промашила
тон и глумила врло неспретно,
искидано, без стила... и
уздржљивостикојајекодпрециоза
карактеристична. Она је бледу
улогу Роксане учинила блеђом
и неразумљивијом“, оцењује
овај критичар. Много касније,
међутим, театролог Боривоје
СтојковићбележисећањаМилана
Предића и Милутина Чекића,
таданафункцијамадраматургаи
редитеља Народног позоришта,
премакојимајеТаборска„складно
и сугестивно говорила стихове и
играла врло топло, надахнуто и
интелигентно“. Исти театролог
је записао и мишљења „неких
позоришних савременика“ да
Сирано спада међу Добричина
„најлепшауметничкаостварења“.

ЈелицаСтевановић

У СУСРЕТ ПРЕМИЈЕРИ

ПрвисусретиБеограђанасаРостановимСираном

Увек радо гледан,
„Сирано“ је са мањим

или већим паузама на
репертоару  Народног
позоришта од 1914. до
данас. Између два светска
рата билесудвепремијере
– 2. фебруара 1928. у
режији др Бранка Гавеле
са Витомиром Богићем и
Десом Дугалић у главним
ролама и 1.фебруара1938.
(поводом 40. годишњице
првепредставеовогкомада
у Паризу, 1898) у режији
др Бране Војновића са
Миливојем Живановићем
и Десом Дугалић. Од три
поставкеудругојполовини
XX века две потписује
Браслав Борозан – 31.
марта 1950. са Љубишом
Јовановићем и Олгом
Скригин, те 29. јануара
1968. са Мијом Алексићем
и Вером Чукић. Последњег
„Сирана“ јенанашојсцени
режираоЕгонСавин,главне
улоге су тумачили Предраг
Mики МанојловићиИвана
Михић,апремијерајебила
22.марта1991.
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Отишао је наш Звон
ко...

Наш чувени те
нор, Звонимир Крне

тић,рођенјеуБеограду6.октобра
1930. По завршеној Средњој му
зичкојшколи„Мокрањац“,уписује
соло певање на Музичкој акаде
мији.Дипломираоје1960,укласи
проф.ЈелкеСтаматовић,послече
гадобијастипендијуСекретаријата
закултуруипроводигодинудана
на Конзерваторијуму „Benedetto
Marcello“уВенецији,укласипроф.
ПаолаБононија.ВраћасеуБеоград
и на Музичкој академији заврша
ва постдипломске студије у класи
проф.ЗденкеЗикове.

Јошутокустудија,1958,при
мљенјезачланаОпереНародног

позоришта у Београду,
где је остварио незабо
равне улоге у операма
„Травијата“ (Алфред
Жермон), „Севиљски
берберин“ (Гроф Алма
вива), „Мадам Батер
флај“(Ф.Б.Пинкертон),
„Хофманове приче“
(Хофман), „Боеми“ (Ро
долфо),„Коштана“(Сто
јан), „Фауст“ (Фауст)
„Аида“ (Радамес), „Вер
тер“ (Вертер), „Кармен“
(Дон Хозе), „Тоска“ (Каварадо
си),„Аида“(Радамес),„Кавалерија
рустикана“ (Туриду), „Риголето“
(Војвода од Мантове)... којима је
стекао признања критике, али и
великунаклоностпублике.

Као незаменљиви тенор пред
ставиосенабројнимгостовањима
ОпереширомЕвропе,упредстава
ма„КнезИгор“,„ЕвгенијеОњегин“,
„Продана невеста“, „Фауст“, „Ер
нани“, „Борис Годунов“, „Хован

шчина“... Самостално је
гостоваонасвимзначај
нијимоперскимсценама
у:Ници,Паризу,Атини,
Солуну, Прагу, Грацу,
Луксембургу, Техерану,
Братислави, Букурешту,
Софији, Одеси, Кијеву,
Вилнусу,АлмаАти,Мо
скви, Торину... Снимио
је више плоча са опер
скимаријама,солоина
политанскимпесмама.

После  двадесетого
дишњегискустванаоперскојсцени
и концертном подијуму, Крнетић
је,иакорелативномлад,почеодасе
бавиипедагогијом,остварившиве
омазначајнерезултатеурадусмла
димколегама.

Добитник је многих значај
них признања, међу којима су
Орденсазлатнимвенцем,Награ
даУдружењамузичкихуметника
Србије1980.заједнуоднајтежих
ролатенорскогфаха–АндреШе
није, Награда Народног позори
штауБеоградузауспешнооства
ренеулогеуоперама„Ернани“и
„Тоска“.

У Музеју Народног позори
штаје2012.годинеодржаннеза
боравни сусрет са овим уметни
ком, приликом којег је публика
уживала у сећањима Звонимира
Крнетића на деценије посвећене
оперској уметности и Народном
позоришту – за које смо му зау
векзахвални.

М.Б.

IN ME MO RA IM

ЗвонимирКрнетић(1931–2016)

Напустио нас је дугогоди
шњисолистаОпере,тенор
Тома Јовановић. Рођен је

7.новембра1931.уБеограду.УНа
родном позо
ришту је од 1.
октобра 1960,
најпре као
х о н о р а р н и ,
потом стал
ни члан Хора
и најзад као
солиста – од
1974.сведоодласкаупензију,1991.
Певаојеуоперама„Риголето“(Гроф
Чепрано,Борса),„Травијата“(Јозеф,
СлугакодФлоре),„Трубадур“(Гла
сник, Руиз), „Севиљски берберин“
(Официр),„Турандот“(Панг),„То
ска“ (Тамничар), „Мадам Батер
флај“(Горо),„Отаџбина“(Првигла
сник), „Кармен“ (Данкаиро), „Кћи
пука“ (Хортензије), „Аида“ (Гла
сник)… Сећаћемо га се као драгог
колегеипреданогуметника.

М. Б.

IN ME MO RA IM

ТомаЈовановић
(1931–2016)

НапустионасјенашМилан,
моделаробуће.Биојевре
дан,стрпљив,љубазан,за

натлија старог
кова. Био је
све–одлекара
који је свакој
старој ципели
умео да про
дужи век, до
уметника који
је креирао сценску обућу. Отишао
јенагло,безпоздрава.Већнамне
достаје.

Колегеизобућарскерадионице

Други Филозоф
ски театар, чији је
гост био хрватски
филозоф, писац и
преводилац Срећ

коХорват,одржанјe14.фебру
ара на Сцени „Раша Плаовић“.
У препуној
сали, добро
дошлицу је
присутнима,
у име Куће,
пожелео је
в.д. дирек
тора Драме
Жељко Ху
бач, изра
зивши задо
вољствошто
сусеиовога
пута окупи
ли у толи
ком броју.
Он је захва
лио свима
који су сво
јим ангажо
вањем до
принели да
се у Народ
ном позори
шту одржи
још један
Филозофски театар, а посебно
драматуршкињи Маји Пелевић
и пријатељима из Хрватског
народног казалишта у Загребу.
Уједнојенајавиодабигосттре
ћег Филозофског театра, у јуну,
требало да буде Јанис Варуфа
кис, што су присутни поздра
вили бурним аплаузом. Иначе,
бивши грчки министар финан
сија и бунтовни левичар Вару
факис је са Хорватом, недавно
–9.фебруара, уберлинскомте

атру „Фолксбине“, основао па
невропски покрет DIEM25, са
циљем да се спречи разједиње
ње Европе које је подстакнуто
избегличком кризом, а један од
приоритетних задатака биће да
седо2025.годинеоствари„пуна

функционалност и демократи
зација Европе“. Због изузетног
интересовањапубликезаоведо
гађаје,сусретсаВаруфакисомће
сеуприличитинаВеликојсцени.

Сусрет са Хорватом се од
вијао у три сегмента: у првом

је гост износио најинтересант
није тезе из своје нове књиге,
„Радикалност љубави“, у дру
гом сегменту је разговарао са
Мајом Пелевић о различитим
темама,измеђуосталогиопо
менутом политичком покрету,
аузавршницивечериХорватје
одговарао на питања гледала
ца. Као и пре два и по месеца,
кадајегостпрвогФилозофског
театра био један од најзани
мљивијих италијанских фило
зофаиактивистаФранкоБифо
Берарди, и овога пута владало
је огромно интересовање пу
блике, о чему најбоље говори
податакдасумногипосетиоци
стајали или седели на поду, па
чак и на сцени. За све који ни
на тај начин нису успели да се
сместеусалу,уфоајеуСценеје
биоорганизовандиректанпре
нос, тако да је програм те ве
черипратиловишеод600гле
далаца.

Пројекат Филозофски те
атар, који је Хорват покренуо

2014. године у Хрват
ском народном каза
лишту у Загребу, за
мишљен је као серија
разговора,предавања,
дебата са публиком,
са извесним позори
шнимелементимакао
што су јавна читања
филозофских тексто
ва и друге врсте ин
сценација филозоф
ских дела, а намењен
је свакоме ко жели да
посети позориште са
циљем да промишља,
анедасеразоноди.

М.Безбрадица

ДРУ ГИ ФИ ЛО ЗОФ СКИ ТЕ А ТАР, ГОСТ СРЕЋ КО ХОР ВАТ 

О„радикалностиљубави“иопстанкууЕУ

МиланРакић
(1952–2016)

Пројекат Филозоф
ски театар, који је

Хорват покренуо 2014.
године у Хрватском на
родном казалишту у За
гребу, замишљен је као
серија разговора, преда
вања, дебата са публи
ком, са извесним позори
шним елементима као
што су јавна читања
филозофскихтекстоваи
друге врсте инсценација
филозофских дела, а на
мењенјесвакомекожели
да посети позориште са
циљемдапромишља,ане
дасеразоноди.
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ФЕЉТОН

Перса Павловић je
тек у другој по
ловини живота
почела осваја
ти место у ре

пертоару. Може се чак рећи да
je старост Перси Павловић би
ла потребна не само као време
за усавршавање у вештини, него
и као природна основа за њене
творевине. Ако се узму најбоље
улоге...њенестаровремскемајке,
бакештозановетајуиџангризају,
жене што сплеткаре, спекулишу,
зеленашеилипроводаџишу,лако
ћeсеразуметидаприродниизраз
тим,ињимасроднимтиповима,
нијемогаодоћибеззрелихгоди
на“ – овако своју причу о нашој
значајној глумици почиње Ми
лан Грол („Из позоришта пред
ратнеСрбије“,1952).

Какодаљенаводи,ПерсаПа
вловић је, према сопственим
тврдњама, рођена 14. јануара
1865. у Новом Саду. О ступању
у ангажман подаци су опречни:
сама је говорила да се на сцени
Народног позоришта први пут
нашла 1880, a „после седмогоди
шњегпрекидаангажована1888“;
Грол пак цитира службени по
датак према којем је у позори

штуодјесени1886.каоирешење
управеод9.фебруара1890(„Пер
са Павловић, која je до сад била
певачицаистатисткиња,алико
ја je врло употребљива за разно

врсне омање улоге, прима се за
привременог члана“). Боривоје
Стојковићобјашњавадајеубрзо
попрвомнаступу„збогобољења
очијуинекихсплетака“напусти
лаПозориштедабисе1885.уда
лаизаједносамужем,изврсним
глумцем и певачем Радованом
РајомПавловићем,ступилауан
самблчијијередовничланпоста
ла 1888. („Великани српског по
зоришта“,1983).

Грол оцењује да су њени
основни адути „лепа појава и
пријатан алт“ који јој омогућују
улазакухориумањеулогеспе
вањем, што је за њу било „само
пропуштено време. Јер од свих
њених кнегиња у ‘Птичару’ или
Ајаксау‘ЛепојЈелени’,иглумица
у ‘Мамзел Нитуш’, њој су остале
самоуспомененауспехлепеже
неусјајнимкостимима“.Упркос
наводима штампе да млада глу
мица „нагиње наивкама“, веће
улоге младих девојака су углав
ном добијале друге почетни
це – Лена Гавриловић, Вукосава
Јурковић, Зорка Тодосић. Тако
је Перса пуних десет година за
правобила„женакојаслужбому
позоришту допуњује породични
буџет“, што Грол, између оста

лог, објашњава и „сопственом
небригом, лакомим проживља
вањем веселог живота који je
мамио лево и десно млади пар

певача, Рају и Персу Павловић“
(Рајинакаријерасе,пак,развија
лапунимзамахом).

Њеновремедолази,каовели
ко изненађење за све па и за њу
саму, постепеним силаском са
сцене Јулке Јовановић и Милеве
Радуловић које ће, будући да јој
опакост и свирепост нису биле
блиске, као ни настране, луцка
стеигоропаднеторокуше,заме

нитиуспецифичномфаху„баба
степелуком“.Билајебезглумач
кешколекаоицеотајнараштај,
анијејојбилонарочитосталони
до личног образовања, савлада
вања технике глумачког заната,
панидодословнеинтерпретаци
јетекста.Глумилајеинстинктом,
импулсом.Гроланализира:„Ње
на основна црта – природна си
ровина,очуванадокрајакарије
ре,добилаjeдобруприменууре
алистичном репертоару, у коме
дији, не карактера него нарави,
иуњеномнајсировијемогранку,
у такозваном народном комаду
спевањем...Уосновињенелич
не психологије je неповерљиви,
конзервативни дух, који зазире
левоидесноодљудииодствари,
каосељакМолијеров...Haсвуту
галеријунагонскипохлепнихиу
основи саможивих типова, баца
ведру светлост симпатична при
рода глумице, каткад и тамо где
би стварност налагала другачија
осећања... Било да je то у коме
дији Нушићевој или Сремчевој,
илидругој,онасеобичноишчу
ђаваибунинановотаријеновог
поколења, али невешто и смете
нопокушавадамусеприлагоди“.

(наставићесе)

ФЕЉ ТОН / ЈУ БИ ЛЕ ЈИ НА ШИХ ВЕ ЛИ КИХ УМЕТ НИ КА (2) / ПЕР СА ПА ВЛО ВИЋ I / ПИ ШЕ ЈЕ ЛИ ЦА СТЕ ВА НО ВИЋ

ПерсаПавловић–150годинаодрођења

По завршетку Ба
летске школе у
Новом Саду, у
класи педагога
Вере Феле, 1999.

годинеОлгаОлћанједобилаан
гажман у Балету Народног по
зориштауБеограду,гдеод2002.
имазвањетрећег,аод2004.дру
гогсолисте.

Од почетка своје професио
налне уметничке каријере, Олга
Олћан је била играчица која је
подједнакоуспешномоглаоства
рити солистичке улоге класич
ног, неокласичног и савременог
репертоара.Убројнимулогамау
текућем репертоару београдског
Балета,онајебила једнаодоних
која је на савременији начин од
претходних генерација сјајних
балетских уметница, карактер
ни шарм, полетност, а нарочито
музикалност и радосну заљубље
ностусвојпозив,зналадапокло
нипублици.

Веома је богата и разнолика
палетањенихсолистичкихулога,
одкојихсенекезадугопамте,као
напримерИндијскаиграу„Баја
дери“ и прве солистичке улоге у
балетима„Лименидобош“,„Оса
ме“, „Песник Чајковски“, „Жар

птица“, „Нечиста крв“. Играла је
соло у операма „Аида“,
„Травијата“, „Кармен“,
анаступалајеиудрам
ским представама у
матичном позоришту,
Камернојопери„Мадле
нианум“, Битеф театру.
Од1999.до2001.играла
јеуК.П.Г.Тусолистичке
улогеупредставама„Вал
цери“ и „Организација
рада“ у кореографији
Исидоре Станишић и
„Буридан“ у постав
ци Далије Аћин. У
плеснојтрупи
М а д л е н и 
јум, доц
н и ј е
P e r 
p e 

tuum, играла је у премијерној
верзијипредставе„Запис“(2006),
асаистимансамбломјеучество
вала на Фестивалу „Прелудиј“ у
Кенеди центру у Вашингтону са
представом „Harry up!“ (2005).
Обе кореографије су Светлане
Ђуровић.

Награду града Београда до
била је 2005, као део играчког
ансамбла представе „Ко то тамо
пева“(С.Зуровац),а2010.Награ
ду„ДимитријеПарлић“каочла
ница ансамбла представе „Шест
плесова“(Ј.Килијан).

Гостовала је са Балетом На
родног позоришта у Босни и
Херцеговини, Македонији, Цр
ној Гори, Кипру, Колумбији,

Италији, Канади, Грчкој и
Египту,а2002. јеучествова
ланаФестивалу„Балканска
платформа“ у Софији са
представом „Организаци
ја рада“ у кореографији
Исидоре Станишић. На
Универзијади у Бангкоку
(редитељ Станко Црнобр
ња)игралаје2007.

Педагошку каријеру
ОлгаОлћанјезапо
чела 2008. године,
каопредавачсцен

скихнароднихигара.
Свеулогеједосадаспремала

коракпокорак.Волидадодета
љаосмислисвојекретњеиемо
ције на сцени, да направи соп
ственупричууоквируулоге.Са
кореографима је увек добро са
рађивала, нарочито са Лидијом

Пилипенко; од 2000. године је у
свим њеним кореографијама на
београдскојсцениигралаглавне
и солистичке улоге. Креације у
поставкама Исидоре Станишић
су за Олћанову велика радост и
задовољство. У њеном балету
„Копиле“ је одиграла своју прву
солистичку улогу, а затим још
многодругих.

Партнер са којим је „имала
част да ма и на кратко игра“ је
првакКонстантинТешеа,сако
јим данас, каже Олга, има задо
вољство да сарађује на релацији
педагогиграчица, са великом
захвалношћу.

Свесна да играчка каријера
не траје дуго, Олга жели и тру
диседа јојсвакинаступнасце
ни представља радост. Нада се
да ће имати могућност да своју
животну радост пренесе у пот
пуности на сцену и подели је са
публиком. А потом ће настоја
ти да своју љубав према игри и
професионална искуства прено
симладима.Исадачестоутоме
ужива,алиочекујејошзанимљи
вихиграчкихискушења, увекса
осмехомпевајућипокретомите
ломмузику...

(наставићесе)

ФЕЉ ТОН / ЛИЧ НО СТИ БЕ О ГРАД СКОГ БА ЛЕ ТА (54) / ПИ ШЕ МИ ЛИ ЦА ЗАЈ ЦЕВ 

ОлгаОлћан:Музикупевамтелом

Музикајеумојојигри
изузетно значајна,

јерјенајлепшиосећајка
дасемузикавишенеслу
ша,већпевателомипо
кретом.

птица“, „Нечиста крв“. Играла је
соло у операма „Аида“,
„Травијата“, „Кармен“,
анаступалајеиудрам
ским представама у
матичном позоришту,
Камернојопери„Мадле
нианум“, Битеф театру.
Од1999.до2001.играла
јеуК.П.Г.Тусолистичке
улогеупредставама„Вал
цери“ и „Организација
рада“ у кореографији
Исидоре Станишић и
„Буридан“ у постав
ци Далије Аћин. У
плеснојтрупи
М а д л е н и 
јум, доц
н и ј е
P e r 
p e 

Награду града Београда до
била је 2005, као део играчког
ансамбла представе „Ко то тамо
пева“(С.Зуровац),а2010.Награ
ду„ДимитријеПарлић“каочла
ница ансамбла представе „Шест
плесова“(Ј.Килијан).

Гостовала је са Балетом На
родног позоришта у Босни и
Херцеговини, Македонији, Цр
ној Гори, Кипру, Колумбији,

Италији, Канади, Грчкој и
Египту,а2002. јеучествова
ланаФестивалу„Балканска
платформа“ у Софији са
представом „Организаци
ја рада“ у кореографији
Исидоре Станишић. На
Универзијади у Бангкоку
(редитељ Станко Црнобр
ња)игралаје2007.

Педагошку каријеру

ОлгаОлћан:Музикупевамтелом

У осве тља ва њу нео-
бич не ка ри је ре мар-

кант не Пер си де Пер се 
Па вло вић (1865–1944)
осло ни ће мо се на за пи се о 
ње ној умет нич кој лич но-
сти ко је су нам оста ви ли 
до да нас ве ро ват но нај бо-
љи пор тре ти ста на ших 
ста рих глу ма ца Ми лан 
Грол, и вр сни те а тро лог, 
аутор нај све о бу хват ни је 
исто ри је на шег те а тра, 
Бо ри во је Стој ко вић.
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ВЕЛИК А СЦЕНА М А Р Т  2 0 1 6 .

СЦЕНА „РАША ПЛАОВИЋ”   

понедељак

БИЗАРНО
драма Жељка 
Хубача, гостује 
Босанско народно 
позориште 
из Зенице 0702

20.00
ПРОФЕСОРКИ, 
ОД СРЦА
концерт у част 
примадоне и 
професорке 
Радмиле 
Бакочевић 01

уторак 19.30
КРАЉИЦА 
МАРГО

балет на музику 
Горана 
Бреговића 03

четвртак 19.30

09

ПЛАШТ / СЕСТРА 
АНЂЕЛИКА / 
ПРЕМИЈЕРНЕ 
ОБНОВЕ

среда

19.30
АЛЕКСАНДАР 

балет у 
кореографији 
Роналда Савковића

29

уторак

20.00
КОНЦЕРТ 
МАРИЈЕ 
ШЕРИФОВИЋ

25

петак

19.30
ТРАВИЈАТА

опера
Ђузепа 
Вердија 12

субота

19.00
АИДА

опера
Ђузепа
Вердија 20

недеља 19.30
КРЦКО 
ОРАШЧИЋ

балет 
П. И. 
Чајковског 24

четвртак19.30
ИЗБИРАЧИЦА

комедија
Косте
Трифковића 21

понедељак

12.00

10

ДОДЕЛА 
НАГРАДЕ „МЕША 
СЕЛИМОВИЋ“

четвртак

19.30
КО ТО ТАМО ПЕВА

балет на музику 
Војислава 
Вокија Костића 08

уторак19.30
МАГБЕТ / 
ПРЕМИЈЕРНА 
ПРОЈЕКЦИЈА 
ФИЛМА
редитељ Џастин 
Курцел, у оквиру 
44. ФЕСТ-а

среда 19.30
АНТИГОНА

трагедија
Софокла 06

недеља

19.30
МАРИЈА 
СТЈУАРТ

драма
Фридриха
Шилера 15

уторак 19.00
СВЕЧАНА 
АКАДЕМИЈА
поводом 
обележавања 
годишњице 
погрома на Косову 
и Метохији 17

четвртак

19.30
ЧУДО У 
ШАРГАНУ

драма 
Љубомира
Симовића 18

петак

20.00
25 ГОДИНА 
HYUNDAI-а У 
СРБИЈИ

31

четвртак 19.30
МЕЛАНХОЛИЧНИ 
СНОВИ 
ГРОФА САВЕ 
ВЛАДИСЛАВИЋА 
опера
Светислава
Божића 02

субота19.30
РИГОЛЕТО /  са 
гостом

опера 
Ђузепа
Вердија 30

среда

опере
Ђакома 
Пучинија

19.30

ДАМА С 
КАМЕЛИЈАМА

мелодрама
Александра 
Диме Сина 10

четвртак 19.30
ВЕЛИКА ДРАМА

драма
Синише
Ковачевића 14

понедељак 19.30
ПЛАШТ / 
СЕСТРА 
АНЂЕЛИКА

опере
Ђакома
Пучинија 16

среда

19.30
ИТАЛИЈАНКА 
У АЛЖИРУ / 
ПРЕМИЈЕРНА 
ОБНОВА

среда

23
опера
Ђоакина 
Росинија

19.30
ТОСКА

опера
Ђакома
Пучинија 26

субота19.30
РОДОЉУПЦИ

комедија
Јована Стерије 
Поповића 19

субота

19.30
НАРОДНИ 
ПОСЛАНИК

комедија
Бранислава
Нушића 28

понедељак

19.30
КАИНОВ 
ОЖИЉАК

В.Кецмановић / 
Д.Стојиљковић, 
гостује Шабачко 
позориште 04

петак 19.30
ЧАРОБНА 
ФРУЛА

опера
В. А. 
Моцарта 05

субота 19.30
ПРОМОЦИЈА 
МОНОГРАФИЈЕ 
О ЖИВАНУ 
САРАМАНДИЋУ И CD-а

аутор монографије 
Душица Милановић, 
издавачи Службени 
гласник / ПГП РТС 07

понедељак

19.30
ХЕНРИ 
ШЕСТИ

петак

11
драма 
Вилијама
Шекспира

20.00
GRUBB SHOW

десетогодишњица 
GRUBB 
фондације 13

недеља

19.30
СЛИКА 
ДОРИЈАНА ГРЕЈА 

балет у кореографији 
Владимира Логунова, 
према роману Оскара 
Вајлда 22

уторак

19.30
ОНИ

балет у кореографији 
Ђорђа Макаревића, 
у оквиру 
Београдског 
фестивала игре 27

недеља 19.30
МАЈКА 
ХРАБРОСТ И 
ЊЕНА ДЕЦА

драма 
Бертолта
Брехта 01

петак 19.30
ПУТ У ДАМАСК

драма
Аугуста
Стридберга 03

недеља 19.30
ПОКОЈНИК

комедија
Бранислава
Нушића 04

понедељак

ДОГАЂАЈИ
01.03. ПРОФЕСОРКИ, ОД СРЦА, концерт поводом 60 година уметничког и 40 година педагошког рада Радмиле Бакочевић,
у 20 часова, Велика сцена
02.03.МАГБЕТ / ПРЕМИЈЕРНА ПРОЈЕКЦИЈА ФИЛМА, редитељ Џастин Курцел, у оквиру 44. ФЕСТ-а, Велика сцена
04.03. КАИНОВ ОЖИЉАК, В. Кецмановић /Д. Стојиљковић, гостује Шабачко позориште, Велика сцена
07.03. ПРОМОЦИЈА МОНОГРАФИЈЕ О ЖИВАНУ САРАМАНДИЋУ И CD-а, аутор монографије Душица Милановић, 
издавачи Службени гласник / ПГП РТС, Велика сцена
09.03. ПЛАШТ / СЕСТРА АНЂЕЛИКА / ПРЕМИЈЕРНЕ ОБНОВЕ, опере Ђакома Пучинија, Велика сцена
10.03. ДОДЕЛА НАГРАДЕ „МЕША СЕЛИМОВИЋ“, у 12 часова, Велика сцена
11.03. РАЗВОЈНИ ПУТ БОРЕ ШНАЈДЕРА, комедија Александра Поповића, гостује НП Приштина у Грачаници,
Сцена „Раша Плаовић“
13.03. GRUBB SHOW, десетогодишњица GRUBB фондације, у 20 часова, Велика сцена
17.03. СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА, поводом обележавања годишњице погрома на Косову и Метохији, у 19 часова, Велика сцена
23.03. ИТАЛИЈАНКА У АЛЖИРУ / ПРЕМИЈЕРНА ОБНОВА, опера Ђоакина Росинија, Велика сцена
25.03. КОНЦЕРТ МАРИЈЕ ШЕРИФОВИЋ, у 20 часова, Велика сцена
27.03. ОНИ, балет у кореографији Ђорђа Макаревића, у оквиру Београдског фестивала игре, Велика сцена
30.03. РИГОЛЕТО, опера Ђузепа Вердија, гостује диригент Крис Русман, Велика сцена
31.03. 25 ГОДИНА HYUNDAI-а У СРБИЈИ, у 20 часова, Велика сцена 

САВА ЦЕНТАР
11.03. ЛАБУДОВО ЈЕЗЕРО, балет П. И. Чајковског  
400-та представа, гостују прваци Холандског 
националног балета Ана Циганкова и Јозеф Варга

ГОСТОВАЊА
01.03. БЕЛА КАФА - Алексинац
07.03. КИР ЈАЊА - Лесковац
20.03. РОДОЉУПЦИ - Дани комедије, Јагодина
30.03. РОДОЉУПЦИ - Ваљево
02.04. РОДОЉУПЦИ - Глумачке свечаности „Миливоје Живановић”, Пожаревац

        

20.30

комедија
Јована Стерије
Поповића 05

ЛАЖА И 
ПАРАЛАЖА

субота

20.30

драма
Мира Гаврана, 
у продукцији 
„YUGOART”-a 22

ЧЕХОВ ЈЕ 
ТОЛСТОЈУ 
РЕКАО ЗБОГОМ

уторак

20.30

комедија 
Александра 
Поповића, гостује 
НП Приштина у 
Грачаници 11

РАЗВОЈНИ ПУТ 
БОРЕ ШНАЈДЕРА

петак

20.30

драма 
Ерика Е. 
Шмита 07

МАЛИ БРАЧНИ 
ЗЛОЧИНИ

понедељак20.30

комедија
Николаја В. 
Гогоља 02

ЖЕНИДБА
среда

20.30

драма
Љубомира
Симовића 29

ХАСАНАГИНИЦА

уторак

20.30

Ксенија Поповић / 
Бојана Мијовић 09

УСПАВАНКА ЗА 
ВУКА НИЧИЈЕГ

среда 20.30

комедија
Ђерђа Шпира, 
Народно позориште 
у Београду и 
Шабачко 14

ПРАХ
понедељак

20.30

црна комедија
Жељка
Хубача 01

БИЗАРНО
уторак 20.30

комедија
Оскара 
Вајлда 04

ВАЖНО ЈЕ 
ЗВАТИ СЕ 
ЕРНЕСТ

петак

20.30

комедија
Милоша
Николића 26

КОВАЧИ
субота20.30

по роману 
Т.Бернхарда, 
ауторски пројекат 
М.Пелевић / С.Бештић, 
копродукција 18

МОЈЕ 
НАГРАДЕ

петак

20.30

комедија 
Жана
Ануја 15

ЖЕНСКИ 
ОРКЕСТАР

уторак

20.30

Милица Јевић 
Дрндаревић, ПРОЦЕС... 
/ Јован Веселиновић, 
ПУШКИН 06

ПРОГРАМ - МЛАДИ 
КОРЕОГРАФИ

недеља 20.30

Т. М. Ригонат, 
по роману Ф. М. 
Достојевског 08

ЗЛИ ДУСИ
уторак

20.30

Ђорђе Макаревић, 
ОНИ/ Дејан Коларов, 
ЋЕЛАВА 
ПЕВАЧИЦА 17

ПРОГРАМ - МЛАДИ 
КОРЕОГРАФИ

четвртак

20.30

комедија
Јована Стерије
Поповића 20

ЛАЖА И 
ПАРАЛАЖА

недеља

20.30

драма
Бранислава
Нушића 03

КЊИГА ДРУГА
четвртак

20.30

комедија
Александра
Поповића 12

БЕЛА КАФА
субота 20.30

драма 
Максима
Горког 13

НА ДНУ
недеља 20.30

комедија
Оскара 
Вајлда 16

ВАЖНО ЈЕ 
ЗВАТИ СЕ 
ЕРНЕСТ

среда

20.30

Милица Јевић 
Дрндаревић, ПРОЦЕС... 
/ Јован Веселиновић, 
ПУШКИН 19

ПРОГРАМ - МЛАДИ 
КОРЕОГРАФИ

субота 20.30

комедија
Александра
Поповића 21

БЕЛА КАФА
понедељак 20.30

Т. М. Ригонат, 
по роману Ф. М. 
Достојевског 23

ЗЛИ ДУСИ
среда 20.30

комедија
Николаја В. 
Гогоља 25

ЖЕНИДБА
петак

20.30

драма 
Тенесија
Вилијамса 27

СТАКЛЕНА 
МЕНАЖЕРИЈА

недеља 20.30

драма 
Ерика Е. 
Шмита 28

МАЛИ БРАЧНИ 
ЗЛОЧИНИ

понедељак12.00

поводом обележавања
Светског дана
особа са аутизмом 28

ОПЕРСКИ 
КОНЦЕРТ

понедељак 20.30

комедија
Ђерђа Шпира, 
Народно позориште 
у Београду и 
Шабачко 30

ПРАХ
среда 20.30

комедија
Александра
Поповића 31

БЕЛА КАФА
четвртак 20.30

драма 
Максима
Горког 02

НА ДНУ
субота 20.30

црна комедија
Жељка
Хубача 03

БИЗАРНО
недеља 20.30

драма Албера 
Камија

04

НЕСПОРАЗУМ
понедељак

20.30

драма
Лукаса
Берфуса 24

СЕКСУАЛНЕ 
НЕУРОЗЕ НАШИХ 
РОДИТЕЉА

четвртак

20.30

комедија
Милоша
Николића 10

КОВАЧИ
четвртак


