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На новооснованом
фестивалу „Позо
ришно пролеће“,
на којем ће од 11.
до 18. априла би

ти изведене најбоље представе из
2015. године, Народно позориште
ће учествовати са два наслова. Пр
ве вечери, у оквиру Главног про
грама на Великој сцени Шабачког
позоришта, наш драмски ансамбл
представиће се Стеријиним „Ро
дољупцима“ у режији и сценогра
фији Андраша Урбана. Наредних
дана, публика ће моћи да погледа
и представе „Разбијени крчаг“ (Ју
гословенско драмско позориште),
„Дух који хода“ (Српско народно
позориште),„Клаустрофобичнако
медија“(Звездаратеатар),„Heimat
buch(Књигаозавичају)“(Народно
позориште Сомбор), и „Перикле“
(Шабачко позориште). Послед
ње такмичарске вечери, публика и

жирићевидетијошједанкомадса
репертоара Народног позоришта –
Шилерову„МаријуСтјуарт“урежи

јиМилошаЛолића.Участнаграђе
них,бићеодигранапредстава„Док
нассмртнераздвоји“упродукцији
РадионицеинтеграцијеизБеограда,
а у оквиру пратећег програма би
ће изведене три монодраме – „На
ши дани“ Радослава Миленковића,
„Глумац,кажинештосмешно“Ир

фанаМенсураи„Демократија“Зи
јахаСоколовића,каоијавночитање
вишедрамскихтекстовасаконкур

са Стеријиног
позорја.

Својој већ
завидној сери
ји фестивал
ских наступа
„Родољупци“
ћепридружити
Стеријино по
зорјеиБИТЕФ.
На Позорју,
најзначајнијој
п о з о р и ш н о ј

манифестацији у региону, која ће
од26.мајадо2. јунабитиодржана
у Новом Саду, ово „весело позор
јеупетдејствија“ће,премаодлуци
селекторке Марине Миливојевић
Мађарев, бити изведено у такми
чарској Селекцији националне
драме и позоришта. Иако ће про

грам јубиларног50.БИТЕФабити
саопштен тек средином маја, већ
сада је извесно да ће „Родољупци“
бити уврштени у главну селекцију
тог најугледнијег позоришног фе
стивалаЈугоисточнеЕвропе,којисе
одржаваудругојполовинисептем
бра. Информацију је пре неколико
дана,наконференцијизановинаре
одржаној у Ријеци, саопштио но
ви уметнички директор БИТЕФа,
ИванМеденица.Томприликом,по
знатисрпскипозоришникритичар
итеатролог,потврдиоједаће,осим
„Родољубаца“,публикасигурнови
дети и представе „На гробу глупе
Еуропе“(ХНКИванапл.Зајца,Ри
јека)и„Смешнатама“(Бургтеатар,
Беч). „Те представе су уметнички
радикалнопровокативнеипоказују
какомогуделоватинационалнепо
зоришнеКуће“,објасниоје,између
осталог,Меденица.

М.Б.

ИЗДАЈЕ НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ У БЕОГРАДУ

ДВЕ ПРЕД СТА ВЕ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА НА НО ВОМ ФЕ СТИ ВА ЛУ У ШАП ЦУ

„Ро до љуп ци“ и „Ма ри ја Стјуарт“ 
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Бранити туђу режију је        веома тежак задатак

Прво Росиније
во ремекдело у
жанруоперебу
фо,саједномод
његовихнајбри

љантнијих партитура, „Итали
јанкауАлжиру“,враћасепосле
вишегодишњепаузенареперто
арНародногпозоришта.Режију
УрсулеХорнер,којајерадњуиз
XIX изместила у XX век, а на
словну јунакињу преобразила у
антифашистичкогборцазапра
васвојеземље,обнављамладаи
талентованаАнаГригоровић.

zz Уz чеzмуz проzнаzлаzзиzтеz умет
ничzкуz инzспиzраzциzјуz иz иза
зовzуzовојzопеzри?
Тешко је говорити о реди

тељскимизазовимаизперспек
тиве редитеља обнове. Претпо
стављамдајеУрсулаприизбору
дела имала конкретан одговор
на Ваше питање. Међутим, из
овепозиције,неможетеадане
посматратеоперукојуобнавља
те већ као готову визуелному
зичкуцелину.Драгомиједасам
била у прилици да обнављам
ову представу, првенствено јер
секаоауторслажемсаредитељ
ским поступцима и визуелним
идентитетом. У супротном би
задатакзаменебиодостатежи.

НО ВА ИЗ ЛО ЖБА У МУ ЗЕ ЈУ НА РОД НОГ ПО ЗО РИ ШТА

С гр лом за пе сму ро ђе ним              пошла у свет пе сме и сно ва

Јунакиња изложбе коју Бе
ограђанимапоклањајуНо
вобечејци, Теодора Бобе
рићАрсеновић,припадала
је категорији такозваних

глумацапевача.Упрвимдецени
јама делања нашег националног
театра,дарзамузикујеглумцима
омогућаваонаступеутадаизузет
нопопуларним„комадимасапе
вањем“,алијеТодинојгенерацији
отворио и много шири спектар
улога – у оперетском репертоару
(који се никада није сасвим одо
маћиоунас,мождазахваљујућии
веома непријатељски настројеној
критици),каоиумногоперспек
тивнијем, оперском репертоару.
Захваљујући таквим глумцима,
међу којима је Теодора свакако
заузимала једно од водећих ме
ста,идејаооснивањунационалне
опереуоквируНародногпозори
штасепојавилаиоживеланајпре
ускромнимапотомисвесмели
јим сценским подухватима, те се
тако и одржавала све до великог
прилива  руских уметника по за
вршетку Првог светског рата, то

јест до коначног оснивања наше
Опере.

У различитим театролошким
извориманалазимоидајејошкао
ученицапевалаухоруродногВра

њева али и Панчевачког друшва,
где ју је запазио Нушић када је
тамогостоваосатрупомСрпског
народногпозоришта.Каснијејује
примио у Народно позориште, у
којемјеутовремебиодраматург.

Каосвепочетнице,најпрејебила
статистаичланхора,апрвајој је
улогабиламалаБеатаупредстави
Робертђаво1906.Већследећего
динејепостиглазапаженијиуспех
уЧучукСтани,закојомјеуследио
низулогауоперетамаикомадима
спевањем.

Кажу да је имала „пуни алт и
гипкимецосопран“.Међунајуспе
лијимостварењиманаовојсцени
суАцученауопериТрубадур,Би
зеова Кармен коју је упркос мла
дости и самоукости „савладала
чарима своје лепоте и алта који
је самим богатим колоритом пе
вао и у најуједначенијем тону“,
те насловна рола у Станковиће
војКоштани,окојој једанзагре
бачки лист бележи 20их година
прошлог века: Боберићкина игра
је била „жива и темпераментна,
добро проштудирана и темељито
схваћена“,аузто јеи„прекрасно
пјевала“. С друге стране, Милан
Грол каже да су у Коштани сви
говорили нишким дијалектом,
сем – банаћанке Теодоре. Овај
наш несумњиво најбољи сликар

Музеј Народног позо
риштајеод17.мар

тадомаћинизложбеДома
културе Нови Бечеј „Тео
дора Боберић Арсеновић“,
овеликојуметницикојаје
у нашем националном те
атру провела пола века.
Аутор поставке је млада
историчарка уметности
ЈеленаПауљев,дизајнпла
катаикаталогапотпису
јеЈеленаРатковић,аизло
жба ће бити отворена до
Ноћимузеја,21.маја.

БАСzДЕЧАЧКОГzСРЦА

Монографија о чувеном српском оперском певачу, јед
номоднајпознатијихбасовакоднасидугогодишњем

прваку Опере Народног позоришта у Београду, Живану Са
рамандићу(1939–2012),којујеприредилановинаркаДушица
МилановићаобјавиоСлужбенигласник,каоиCDуиздању
ПГП РТСа, представљени су 7. марта на Великој сцени. На

промоцији су говори
ле и музиколог Бранка
Радовић, директорка
СлужбеноггласникаЈе
ленаТриваниауторка.
Свом дугогодишњем
сценском и животном
партнеру је топле речи
сећања упутила при
мадона Милка Стоја
новић,закојујетобио

„данвеликерадостиивеликетуге“,изакључила:„Крајнепо
стоји.Душаје,каоиуметност,вечна“.Богатвидеоматеријал
јеприпремиоПетарАнтоновић.Монографијасадржиосврте
Сарамандићевихколегаипријатеља,есејољубавиМилкеСто
јановић,стручнуанализу,критике,документа,фотографије...
КакојеупоздравномговорутевечерирекаодиректорМузеја
Народногпозоришта,ДраганСтевовић,овапромоцијајебила
„самомалидоказнашевеликељубавипремаједномвеликом
човеку који је био и остао величанствени уметник, непоно
вљивибасдечачкогсрца,нашЖића“.

М.Б.

САВИЋzУzИТАЛИЈИ

Средином марта, маестро Дејан Са
вићјеборавиоуиталијанскомместу

ТревиљопоредМилана,гдеједириговао
угледним Италијанским филхармониј
скиморкестромназавршномконцерту
Музичке сезоне 2015/16. Публика која
је до последњег места испунила двора
ну Новог театра у овом средњовеков
номместу,уживалајеумузициХајднаи
Моцарта, поздрављајући овацијама со
ло флаутисту оркестра миланске Скале
МаркаЗонијаинашегдиригента.Савић
је позван да отвори циклус концерата

већуновембруовегодине,заједносаугледномиталијанском
вокалномуметницомсветскекаријере,ЂованомКазолом.

М.Б.

НАГРАДАzНАШОЈzБАЛЕРИНИ

Ада Распор, чланица ансамбла Балета Народног позори
шта у Београду освојила је Другу награду на Интерна

ционалном такмичењу MYSLPOTOK за класичан балет и
кореографију,којејеовегодине,од5.до7.марташестипут
одржаноуукрајинскоjпрестонициКијеву.Ужиријусубили
СергејБондур(Украјина);АндрејМоравес(Пољска);Евгениј
Кајгордов (Украјина);ИринаГандијчук (Украјина);Нобухи
ро Терада (Јапан); Марина Везхновец (Белорусија); Хенрик
Чарновски(Пољска),ЕленаДубровина(Украјина)иДмитри
Кљавин(Украјина).АдаРаспорсеусегментукласичногбалета
представилаваријацијамаГамзатииз„Бајадере“иОдалискеиз
„Корсара“,ауделупосвећеномсавременојигриизвелајеко
реографијуАлександраИлића„Swan(Bach’scelloSuite)“,коју
јепоновилаизавршневечери,уоквируГалаконцерта.Ина
че,онајеистуденткињадругегодинеИнститутазауметничку
игрунаодсекузапедагогијукласичногбалета.

М.Б.
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глумачкихпортретаста
рије генерације, конста
товао је да су јој диван
глас и природни тале
нат „убрзали стицање
већег броја улога али и
смањили могућност да
ихразрађујепотпуније“.
Другим речима, у окви
руондашње,какобисмо
то данас рекли, хипер
продукције представа
– какву је сада тешко и
замислити,аликоја је,с
једне стране, била усло
вљена изузетно малим
бројем потенцијалих
гледалаца,асдругестра
неомогућенатадашњим
приказивачким стан
дардима – Тода је још
морала да ради „на два
фронта“. У првим го
динама њеног сценског
живота,изулогеуулогу
ју је „терала“ и изузетна физичка
привлачност, те и сама чињеница
даје–женско,увремекадсуглу
мице биле реткост. Отуда и неве

роватноразноврстаниразнородан
дијапазонкарактеракојејемладаи
нешколована глумица добијала у
задатак: од Шекспира до Стерије,

од„Сеоскоглоле“до„Жи
воглеша“...И,какотоби
ва, квантитет неминовно
утиче на квалитет... Ова
кво Гролово мишљење,
међутим,никаконезначи
да је Теодора Арсеновић
билалошаглумица;тоса
мо значи да овај савреме
ник,вреднипозориштник
идрагоценихроничарна
шегондашњегтеатрапро
цењуједасујојмогућности
удрамскојуметностибиле
јошвећеодонихкојеједо
сегла.

Закључимо Гроловим
сећањемнаоноромантич
но доба нашег театра: „са
чежњомзапесмуиуфан
тазијииусвомгрлурође
ном за песму... занемару
јући као лепотица богату
удајуусвомселу,Теодора
Боберић пошла је у туђи

свет, вођена сновима срећне зве
зде...усветпесмеиснова“–упо
зориште.

ЈелицаСтевановић

Музеј Народног позоришта у Београду. Tел: 328 44 73

АПРИЛ2016.
ИЗЛОЖБЕ

•ПРВАПОСТАВКА
ауторЗорицаЈанковић

•ТЕОДОРАБОБЕРИЋАРСЕНОВИЋ,
ГЛУМИЦАИПЕВАЧИЦАНАРОДНОГПОЗОРИШТА

УБЕОГРАДУ(1886–1960),ауторЈеленаПауљев;
гостујућаизложбаДомакултуреизНовогБечеј

Бранити туђу режију је        веома тежак задатак
zz Коzлиzкоz јеz теzшкоz браzниzтиz

туzђуz реzжиzју,z одzноzсноz уz ко
јојz меzриz јеz теzшкоz веzроzдо
стојzноz реzконzструzиzсаzтиz не
чиzјеz идеzје,z поzгоzтоzвуz каzдаz јеz
речz оz таzкоz захzтевzнојz опеzриz
каоzштоzјеzова?
Нијетоликипроблемрекон

струисати туђе идеје, колико је
тешкоуверитисебедасутеиде
јенајбољесценскорешење.Ваш
индивидуални процес лишен
је редитељског промишљања и
припреме, те се одмах нађете у
позицији „извођача радова“. У
радусаљудима,припремнипе
риод је круцијалан, јер омогу
ћаваданасвако„зашто“имате
одговор.Тешкојебранититуђу
режијубезтогадастесебиобја
снилиирашчиталисвепоступ
кеиповеровалиуњих.

zz Даz лиz јеz оноzмеz коz поzстаzвљаz
обzноzвуzдоzзвоzљеzноzда,zуzдуzхуz
реzдиzтељzскогz руzкоzпиzсаz коzјиz
реzконzструzиzше,z укљуzчиz иz
неzкуzсвоzјуzзаzмиzсао?
Јесте,алијединоиискључи

во у духу редитељског рукопи
са.Питањеауторстваприобна
вљањутуђихрежијајеизузетно
важно.Лако јебитивеликире
дитељ и указивати на грешке у

већ постављеној реалности јед
не готове оперске представе.
Међутим, вештина је ту режи
ју обновити на такав начин да,
када је гледа, редитељаутор не
видиразлику.

zz Каzквоz исzкуzствоz заz вас,z каоz
драмzскогzреzдиzтеzља,zпредzста
вљаzовајzисzкоzракzуzопеzру?
Свакакојетајискоракзаме

незанимљивоискуство.Нарав
нодабихволеладасеопробаму
оперскојрежији,каоаутор.

zz Даzлиzвасzинzтимzно,zкаоzмла
догz реzдиzтеzља,z виzшеz при

влаzчиz клаzсичzниz теzаzтар,z
подzраzзуzмеzваz сеz –z моzдерzногz
туzмаzчеzња,z илиz неzкиz алzтер
наzтивzниz сценzскиz обzлиzциz
уметzничzкогzизzраzжаzваzња?z
Удосадашњемрадусамувек

билаокренутаангажованомпо
зоришту у којем сам се бави
ла истраживањем различитих
форми драматуршкоредитељ
ских конструкција. Није лако
разграничити класични театар
од алтернативног, јер се поста
вља питање критеријума за од
ређивањезначењатихтермина.
Ако говоримо терминологијом
драмског текста, сматрам да се
за поставку драмске представе
може користити предложак у
виду класичног драмског тек
ста, романа или приче, идеје,
догађаја из живота, но на шта
год пао избор, представа мо
ра комуницирати са актуелним
тренутком. Што се тиче реди
тељских поступака, од факул
тета се усмеравам принципима
Брехтове дијалектике, што ме
неминовноводиуистраживање
редитељских поступака дефи
нисаних термином постдрам
ског.

МикојанБезбрадица

С гр лом за пе сму ро ђе ним              пошла у свет пе сме и сно ва

На премијерној обно
ви, 6. априла, под

диригентском управом
Весне Шоуц ће насту
пити Александра Ан
гелов (Изабела), Драго
љуб Бајић (Мустафа),
Иванка Раковић Крсто
ношић (Елвира), Татја
на Митић (Зулма), гост
Роберто Јакини (Лин
доро), Павле Жарков
(Хали)иМирославМар
ковски(Тадео).

СЛОzВЕНzЦИzУzГОzСТИzМА

Промоција књиге Марка Кошира и Петера Бедјанича
„ЛадкоКорошецживљењеуметника“,којусуобјавили

Фондација„ЛадкоКорошец“иЗаложбаPROANDYизМа
рибора,одржанајеууторак15.мартауМузејуНародногпо
зориштауБеограду.Ууводнојречиприсутнесупоздравили
в.д.управникаНародногпозориштаДејанСавић,директор
МузејаДраганСтевовићиконзулРепубликеСловенијеуСр
бијиМаркоПолајжер.Окњизииопознатомсловеначком

оперском певачу, дугогодишњем прваку Опере СНГ у Љу
бљани, Ладку Корошецу, говориле су примадоне Радмила
БакочевићиБредаКалеф,представникФондацијеЈанезЛи
пециМаркоКошир.Иначе,Корошецјенаступаоинасцени
НародногпозориштауБеоградугдејеостварионезаборавну
улогуСанчаПансеуМаснеовом„ДонКихоту“,поддиригент
скомуправомОскараДанонаиурежијиМладенаСабљића.
„КаовернислугаСанчоПанса,стајаојепоредЧангаловића
ЛадкоКорошец,истотаковеликиуметник,дивног гласаи
виталногглумачкогтемпераментаибиоњегованајбољамо
гућадопуна“,бележи,измеђуосталог,„BerlinerZeitung“,уок
тобру1965.

М.Б.

КОНЦЕРТИ–ФМУуМузеју
4.4|18.00СофијаПеровић,чембало
6.4|18.00СнежанаПурић,виолончело
(класадоцентадрСрђанаСретеновића)
19.4|18.00Студентивиолине
(класапроф.МајеЈокановић)

КОНЦЕРТИ
2.4|18.00MYJAZZMOMENT–ТањаФилиповић,
вокал;АндрејаХристић,клавир;ЈасминаМеђо,
клавир;ВасилијеИлић,гитара;гост:Марта
Хаџиманов
22.4|18.00СУЗАНАШУВАКОВИЋСАВИЋ,
првакињаОпереНародногпозоришта,са
пријатељима
27.4|18.00PURPLEHORN,ДушицаБлаженовић,
виолина;МаринаПоповић,
виолинаивиола;МилицаМихаиловић,виола;
ЕлизабетаВарга,виолончело;ИгорЛазић,хорна

ОТВОРЕНАВРАТА
16.4|12.00

ЧИТАЛИШТЕ–ПОЗОРИШТЕ
25.4|19.30монодрамаНЕЗНАШТИЊИГМатије
Бећковића,уизвођењупрвакињеДрамеНародног
позориштаСоњеЈауковић–првипутуМузеју
Народногпозоришта

од10.до20.4–ВЕЛИКАНИСРПСКОГСЛИКАРСТВА,
изложбасликаизприватнихзбирки,уМузеју
Народногпозориштаифоајеима
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Јадранка Јовановић, при
мадона Опере Народног
позоришта у Београду и
призната уметница са ве
ома респектабилном ме

ђународном репутацијом и ре
пертоаром, недавно је постала
лауреат Изузетне Вукове награ
де. То престижно признање, ко
је јој је уручено прошлог месеца
на свечаности одржаној у згради
ПредседништваСрбије,добила је
за нарочите резултате остварене
у стваралачком раду на ширењу
културе,образовањаинаукеуРе
публици Србији и на свесрпском
културномпростору.

zz Овомz наzграzдомz приzдруzжиzлиz
стеz сеz мноzгимz претzходzниzци
маz–zвеzлиzкаzниzмаzмеzђуzкоzјиzмаz
суz ноzбеzловzциz Ивоz Анzдрићz иz
ХаzролдzПинzтер,zкаоzиzугледzниz
доzмаzћиz иz страzниz уметzниzциz иz
наzучzниzци:z Деzсанzкаz Макzси
моzвић,z Доzбриzцаz Ћоzсић,z Вас
коz Поzпа,z Миzкисz Теzоzдоzраzкис,z
ПеzтерzХандzке,zПаzвлеzСаzвић…z
Сиzгуzранz самz даz сеz доzброz осе
ћаzтеzуzтаzквомzдруzштву?
Да,добросеосећамизбогчи

њеницедасамдобилаовунаграду
иза које стоји наша, толико дуга,
значајнатрадицијаи,наравно,сви
тиизузетниствараоцикојестена
бројали,акојисујесвојимрадом,
деловањем, именом и свим оним
што је иза њих остало, учинили
још већом. Међутим, данас има
многонаграда.Речјечакоинфла
цији награда, цунамију награда
којиниједобар,јерускоронећемо
иматиособукојанеманекунагра
ду.КадајеречоИзузетнојВуковој
награди,знамисвеснасамтогада
ми она припада по многим кри
теријумима.Мојикритеријумису
веома високи, а регистар оства
ренихрезултаташирок.Оношто
човеку припада, он то и добије,
преиликасније.Веомасамсрећна
штосуодређениљуди,поредто
ликоуметника,садаизабралибаш
мене.Али,идаменисуизабрали,
ни једногтренуткасенебихосе
ћала несрећном или ускраћеном.
Чак и да никад у животу нисам
добиланиједнунаграду.

zz Заzшто?
Јер сам дубоко свесна да сам

одавнодобиланајвећунаграду.О
њојнеодлучујенигрупаљуди,ни
комисија, ни жири, нити иједна
влада, политика, капитал, наре
ђење…Танаграда,којајезамене
највећанасвету,јеогромнаљубав
мога народа. Где ћете веће при
знањеназемаљскојкуглиодтога?
Јер,тонеможенитидасеплански
организује,нидасенаредиилида
се,некаквимсредствима,вештач
киизазове.Насвакомкораку,од

свог народа добијам, не само ве
ликопоштовање,већивеликуљу
бав.Нијетосамозбогмојеумет
ностиидавањасебекрозњу,већ
због комплетне личности, због
целинекојупредстављамја,таква
каквајесам.

zz Поzмеzнуzтоz приzзнаzње,z саz име
номz чоzвеzкаz коzјиz јеz своzјимz
гранzдиzоzзнимz учинzкомz обез
беzдиоz сеzбиz споzмеzникz уz срп
скојzкулzтуzри,zсрпzскомzјеzзиzку,z
истоzриzјиz иz књиzжевzноzсти,z
доzбиzјаzјуzсаzмоzодаzбраzниz–zониz
коzјиz преz свеzгаz имаzјуz свестz оz
наzциzоzналzнојz кулzтуzри,z иz соп
ствеzнимzакzтивzноzстиzмаzдеzлуzјуz
таzкоz штоz јеz браzнеz иz обоzгаzћу
јуz даzјуzћиz личzни,z аутенzтичzни,z
доzприzнос.zКоzјеzсуzтоzтеzмељzнеz
вредzноzстиz кулzтуzреz биzлоz когz
наzроzдаzпаzиzнаzшегzкоzјеzонzнеz
смеzдаzзаzбоzраzвиzиzкуzдаzидеzмоz
иzгдеzстиzжеzмоzукоzлиzкоzбиzсмоz
им,zпак,zокреzнуzлиzлеzђа?z

Овојеједноврлокомплексно
питање. У време мојих студија и
првогсолистичкогконцерта„Век
ипосрпскепесме“(1983)наКо
ларцу,веомамалибројпевачаба
вио се српском уметничком му
зиком.Уосталом,такојеиданас.
Биласамсвеснада јетадашансу
наКоларцуапотоминаМокрањ
чевим данима у Неготину добио
програм, а не ја као почетница.
Одакле мени у младалачком до
бу када већина оперских певача
жели да се представља познатим
аријамасветскелитературе,свест
о општем које превазилази мене
појединачно?Врлојемогућедаје
та тежња и у мојим генима, али,
осимпородичнеулоге,осмишље

ног широког образовања, од со
циологиједокултуре–свеснасам
иконцептакојијеималадржава.
Такосамрадећизасебе,имајући
просторзасвојуамбицију,оства
ривање и креативност, истовре
мено стицала свест и бригу и о
општем добру. На тај начин сте
укључени у континуитет, наста
вљатеоноштосунекидругиура
дилипревасдабистемоглииви
да се развијате али и да својим
помацима утичете на будуће ге
нерацијекојесу,такође,космич
комодлукомрођенебашнаовом
тлуаненегдедругде.Такоињих
подстичете да доносе свежину
и новине и да ослушкујући свет,
у своје стваралаштво даровито
уткајуоноштојеаутентичнона
ше. Неко остави велике домете,
некомање,некоминималне,али
аконепостојиистинскатежња,а
недекларативна,свејенемогуће.
Начиннакојисамсеобразовала
иразвијаламногомиисадзначи:

за мој поглед на
свет, за то каква
сам карактер
но, као личност.
Али и због то
га сам тако дуго
бивала интере
сантна и свету
јер самзадржала
аутентичност, а
разумевала сам
и прихватала
оно што ми је
одговарало од
светских токова.
Данас се свест о
општем добру
изгубила. У том
смислу, никако
не би ваљало да
сви напусте овај
путокомегово
римо, јер би то
моглодовестидо
нестанканарода.

zzМоzгуz лиz саzдр
жајzностz биzћаz иz

дуzховzноz боzгатzствоz уz даzна
шњемz вреzмеzну,z гдеz сеz скоzроz
све,zисzкљуzчиzво,zсвоzдиzнаzма
теzриzјалzно,zдаzдоzприzнеzсуzосе
ћаzњуzжиzвотzнеzраzдоzсти?
Несамодамогу,него,данас,

искључиво од нас самих зави
си животна радост. То је такође
тема о којој сам све ове године
озбиљно промишљала, на свом
духовном путу. Имала сам мно
годогађаја,каодасамвећдосада
живеласедамживота.Великидео
живљењапротекао јеусамоћи–
хотели,театри,новедржаве,нове
сцене, нове колеге, непрекидно
учење новог репертоара... Мо
је искуство каже да је за човека
много битно да су његови прох

теви сразмерни његовим могућ
ностима. А то значи да може и
даморадасеизбориизанеки
минимумовогматеријалног.
Тајминимумјемноговажан
дабистемоглидабудетеса
мостални, а без одређене
мере самосталности нема
ни радости. То је један
језичаквагеухармонији
између прохтева и мо
гућности,атумерумо
рате својом емоцијом,
знањем, духовношћу,
интелигенцијом
да прона
ђете, да
бисте са
ми себи
о м о г у 
ћилида
будете
радо
сни,
за

довољни,хармонични.Некажем
да је то лако, не кажем да се то
не поремети у неким периодима
живота чак и кад је освојено…
Кадсмомладишансесупредна
ма, имамо амбицију, мислимо
да све почиње од нас, пуни смо
идеја. Младост даје ветар у леђа,
жељу, потребу за стварањем и
остваривањем… Е, тада мора да
се створи бар тај егзистенцијал
ни минимум који ће омогућити
дасамоуверенијесагледаватежи
вот, да духовно напредујете, да
биватетолерантнији,давишеце
нитеималестваријерстесвесни
колико и од њих зависи функ
ционисање великих. А све што
функционише, ми, често, умемо
даподразумевамо.

zz Наz сцеzниz маzтичzног,z Наzрод
ногz поzзоzриzшта,z деzбиzтоzва
лиz стеz 1981.z улоzгомz Роzзиzнеz
уz „Сеzвиљzскомz берzбеzриzну“,z аz
прzвиz инzтерzнаzциzоzналzниz ан
гаzжманzимаzлиzстеzтриzгоzдиzнеz
каzсниzјеzуzмиzланzскојzСкаzли,zуz
сеzзоzниz 1984/85.z Уz коzјојz меzриz
Вамz јеz наzступz уz тојz чуzвеzнојz
оперzскојz куzћиz траzсиzраоz путz
иz отвоzриоz шиzромz враzтаz заz
свеz оноz штоz стеz тоzкомz доzса

даzшњеzкаzриzјеzреzпоzстиzглиzнаz
сцеzнаzмаzшиzромzсвеzта?z
У највећој могућој мери. Већ

током прве представе коју сам
ималанасвојрођендан,8.јануара,

Много тога је иза ме
не,нарочитокадаје

речокласичномреперто
ару. Волела бих да у На
родномпозориштурадим
нешто ново, другачије…
Нешто као што је био
случајсапредставом„Ме
ланхолични снови грофа
Саве Владиславића“ коју
сам спремала са највећом
љубављу. Наравно да сам
прихватила учешће у до
маћем делу не знајући да
ли ће ми се оно допасти,
али сам била радознала.
Мене интересују и неке
раритетне ствари, ко
је сам већ радила у ино
странству, као што су
„Arijana e Barbablu“, „Ха
ри Јанош“, „Фауста“…
илигенијалнаопераНина
Рота „Сламни шешир из
Фиренце“ коју сам певала
уКатанији.

ИН ТЕР ВЈУ: ЈА ДРАН КА ЈО ВА НО ВИЋ

Чо ве ко ви прох те ви тре ба да бу ду сра змер ни ње го вим мо гућ но сти ма
ног широког образовања, од со
циологиједокултуре–свеснасам
иконцептакојијеималадржава.
Такосамрадећизасебе,имајући
просторзасвојуамбицију,оства
ривање и креативност, истовре
мено стицала свест и бригу и о
општем добру. На тај начин сте
укључени у континуитет, наста
вљатеоноштосунекидругиура
дилипревасдабистемоглииви
да се развијате али и да својим
помацима утичете на будуће ге
нерацијекојесу,такође,космич
комодлукомрођенебашнаовом
тлуаненегдедругде.Такоињих
подстичете да доносе свежину
и новине и да ослушкујући свет,
у своје стваралаштво даровито
уткајуоноштојеаутентичнона
ше. Неко остави велике домете,
некомање,некоминималне,али
аконепостојиистинскатежња,а
недекларативна,свејенемогуће.
Начиннакојисамсеобразовала
иразвијаламногомиисадзначи:

за мој поглед на
свет, за то каква
сам карактер
но, као личност.
Али и због то
га сам тако дуго
бивала интере
сантна и свету
јер самзадржала
аутентичност, а
разумевала сам
и прихватала
оно што ми је

теви сразмерни његовим могућ
ностима. А то значи да може и
даморадасеизбориизанеки
минимумовогматеријалног.
Тајминимумјемноговажан
дабистемоглидабудетеса
мостални, а без одређене
мере самосталности нема
ни радости. То је један
језичаквагеухармонији
између прохтева и мо
гућности,атумерумо
рате својом емоцијом,
знањем, духовношћу,
интелигенцијом
да прона
ђете, да
бисте са
ми себи
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будете
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ИН ТЕР ВЈУ: ЈА ДРАН КА ЈО ВА НО ВИЋ

Чо ве ко ви прох те ви тре ба да бу ду сра змер ни ње го вим мо гућ но сти ма
упаузимијенавратапокуцаове
лики диригент Клаудио Шимоне.
ПеваласамМерцедесу„Кармен“,
под диригентском управом Кла
удијаАбада,саАгнесБалцомкао
Кармен, Хозеом Карерасом као
ДонХозеомиРуђеромРајмонди
јемкаоЕскамиљом... светскезве
зде… Дакле, већ тада сам добила
позивдапевам„Моцартовумису
уЦмолу“сасолистиманајпозна
тијег италијанског камерног ор
кестра „I Solisti Veneti“ у чувеној
салиГулбенкијанфондацијеуЛи
сабону. Једанодреткихангажма
на за који нисам полагала ауди
цију.Доксмоизводили„Кармен“,
управаСкалемијепонудилаулогу
Берсиуопери„АндреШеније“са
диригентом Рикардом Шаијем,

а током извођења „Шенијеа“
и насловну улогу у светској

премијери „Орфеја“ Луиђија
Росија, у режији Луке Рон
конија. Услов је био
да насловну улогу
научим за две неде
ље, почевши одмах

са корепетитором,
јер је било преви

ше ризично да
већ ангажована

певачицабуде
сама у поде
ли. Посеб
ну почаст
д о ж и в е л а
сам кад је
на првој

проби мае
стро Бараки, чувени шеф
корепетиторауСкали,врло
строг и са огромним иску
ством,изјавиода јефасци
нирантимешто„нотечитамкао
новине“.Рекаоједатаконешто,за
свесвојегодинерада,никаданије
видео. На тој проби истовреме
носамчиталанепознатитекстна
италијанском,ноте,чакдоносила
иинтерпретацију.Азбогмогин
терпретативног дара прозвали су
ме,упозитивномсмислу,„зверна
сцени“. Такође, дирекција Скале
послала ме је на Летњи фестивал
уНим,даизведемХајднов„Stabat
mater“, као замену певачици која
јеотказала,дваданапреднаступ.
Срећом, ораторијуми се изводе
читајући из нота. Иначе, највећи
део своје интернационалне био
графије градила сам сама, ишав
ши из уговора у уговор. Један се
завршавао,адругисеотварао.Да
кле,Скалајебилаодскочнадаска
засвештојеуследилокасније.

zz Ниzјеzвеzлиzкиzбројzонихzкоzјиzуz
даzнаzшњемzсвеzтуzмоzгуzдаzтвр
деzдаzсеzбаzвеzпроzфеzсиzјомzкоzјаz
ихzисzпуzњаzваzиzусреzћуzје.zДаzлиz
сеz баzвљеzњеz уметzноzшћу,z уz Ва
шемz слуzчаzју,z моzжеz окаzракzте

риzсаzтиzкаоzприzвиzлеzгиzја?
Највећамогућа,да.Дубокосам

свеснаколикосамповлашћенапо
свимпитањима.Пресвегапода
ру који сам добила. Сада знам,
кад сам била почетница, осећала
самдамноготогамогу,алинисам
умела да измерим свој дар, ни
самималадовољнознањакојесад
имамдапрепознамштајесвепо
требно,јерглас,техникаираспон
гласанисудовољни.Штавамвре
дидар,аконематеидисциплину,
вредноћу,критичност,самоиспи
тивање, толерантност, амбицију,
невероватнувољу,здравље,анај
вишеемоцију…Садазнамдасам
током свих ових 36 година кари
јере,тоимала.Мојдеби језапра
во био 1980. године. Певала сам
на Коларцу, а потом и у Осијеку
наФестивалукоморнеглазбе,на
словнуулогууБизеовојкамерној
опери„Ђамиле“(трилицасакла

виром).Стичесеутисакдасукод
менетеклисамомедимлеко,даје
заменеживотрезервисаосамоле
по,добро,фантастично.Не.Али,
ја сам задовољан уметник. После
свега,немаразлогадауовомраз
говору причам о свим озбиљним
ударцимаипрепрекамасакојима
сам се сусретала. Многе значајне
ствари и привилегије које су ми
седогодилепревазилазеједанжи
вот.Заиста.Такодајесветошто
јебилотешко,болноинеправед
но,самојетачкегледишта,имало
сврхудајаданасбудемоваквака
квајесам.

zz Изаz васz јеz огромzноz иz веzоzмаz
боzгаzтоz исzкуzствоz коzјеz стеz сте
клиz тоzкомz доzсаzдаzшњеz успе
шнеz каzриzјеzре.z Разzмиzшљаzтеz
лиzиzдаzљеzоzпеzдаzгоzшкомzраzдуz
уzкоzјемzбиzстеzсвоzјеzпроzфеzси
оzналzноz знаzњеz иz свеz остаzлоz
штоz јеz неоzпzходzноz даz биz не
коz поzстаоz врzхунzскиz оперzскиz
уметzник,z преzноzсиzлиz неzкимz
буzдуzћимzгеzнеzраzциzјаzмаzстуzде
наzта?z

Два пута сам конкурисала
на Музичкој академији, оба пу
та сам одбијена. Мислила сам
да је природно да своје велико
искуство из више од 120 теата
ра и концертних дворана, као и
знање које иде уз све то и толи
ко много других ствари о који
ма нисам ни стигла да причам,
усмеримиповеримновимгене
рацијама. Немам шта да кажем,
осим да је, највероватније, реч
о огромном страху од моје би
ографије и мог карактера. Али,
и до сада сам имала ситуација у
којимасамсебевиделананеком
месту, а судбина ме је видела на
некомдругом.Незнамгдећеме
живот одвести, кад ме није од
вео на Музичку академију, коју
сам као своје једино образова
ње толико промовисала у свету.
Можда то није место за мене из
неког вишег разлога? Истински

биографскиподацинемогудасе
негирају.Поготовуштоихнисам
стекланиудајом,нибогатством,
ни у партијама, ни политиком,
нифункцијама…

zz Ипак,z моzжеzтеz лиz овомz при
лиzкомz даz поzруzчиzтеz неzштоz
млаzдиzма?
Штопрепочети.Неслажемсе

саонимштосуимениговорили
иодменетражили:„чекај,чекај,
каддођевреме…“Не.Овојепро
фесија младих, интелигентних,
даровитих.Негујтесвојуинтели
генцију,трудитеседајеразвијате
као и своје опажање, аналитич
ностипочнитештопре.Задржи
тесвојуаутентичност,имајтеверу
усебе,ослушкујтесебенајпоште
није што можете, не потцењујте
никог. Са овим искуством бих
рекладасеуреченици:„Чекајте,
имавремена“,кријеједнагенера
цијска себичност.Немавремена.
Неможесепостајатизвездау45.
години.Може,имаитаквихслу
чајева,алисуониреткост.

МикојанБезбрадица

Чо ве ко ви прох те ви тре ба да бу ду сра змер ни ње го вим мо гућ но сти ма
упаузимијенавратапокуцаове
лики диригент Клаудио Шимоне.
ПеваласамМерцедесу„Кармен“,
под диригентском управом Кла
удијаАбада,саАгнесБалцомкао
Кармен, Хозеом Карерасом као
ДонХозеомиРуђеромРајмонди
јемкаоЕскамиљом... светскезве
зде… Дакле, већ тада сам добила
позивдапевам„Моцартовумису
уЦмолу“сасолистиманајпозна
тијег италијанског камерног ор
кестра „I Solisti Veneti“ у чувеној
салиГулбенкијанфондацијеуЛи
сабону. Једанодреткихангажма
на за који нисам полагала ауди
цију.Доксмоизводили„Кармен“,
управаСкалемијепонудилаулогу
Берсиуопери„АндреШеније“са
диригентом Рикардом Шаијем,

а током извођења „Шенијеа“
и насловну улогу у светској

премијери „Орфеја“ Луиђија
Росија, у режији Луке Рон
конија. Услов је био
да насловну улогу
научим за две неде
ље, почевши одмах

са корепетитором,
јер је било преви

ше ризично да
већ ангажована

певачицабуде
сама у поде
ли. Посеб
ну почаст
д о ж и в е л а
сам кад је
на првој

Пучинијев„Плашт“,
кратка опера ве
лике драмске
снаге, пуна кон
траста и узбу

дљивих сукоба ликова, за коју је
либрето, према истоименој драми
ДидјеаГолда,написаоЂузепеАда
ми, изведена је под диригентском
управом Зорице Митев Војновић.
Улоге у овој веристичкој љубав
ној трагедији су остварили Вук
Зекић (Микеле), Јанко Синадино
вић(Луиђи),НенадЧича(Тинка),
Михаило Шљивић (Талпа), Ива
на Петровић Гашић (Ђорђета),
Жељка Здјелар (Фругола), Данило
Стошић (Глас тенора / Верглаш)
и Маријана Шовран (Глас сопра
на). На првој репризи, 16. марта,
подела је била делимично изме
њена:улогуТинкејетумачиоСла
венЧича,СтрахињаЂокић јебио
Талпа, Слађана Сарић – Ђорђета,

Фругола је била Љубица Вранеш,
аНевенаМатићјепевалаГлассо
прана.Даподсетимо,премијераје
била12.фебруара2012.поддири
гентском палицом Дејана Савића,
у режији Дејана Миладиновића,
сценографији Александра Злато
вићаикостимимаКатаринеГрчић
Николић.

„Сестра Анђелика“ је пре
мијерно изведена 6. јуна 2012.

Дириговао је Дејан Савић, ре
жирала Ивана Драгутиновић
Маричић, аутор сценографије је
Мираш Вуксановић, а костимо
граф Катарина Грчић Николић.
На премијерној обнови су под
диригентском управом Ђорђа
Станковића наступили Алексан
дра Стаменковић Гарсија (Се
стра Анђелика), Наташа Јовић
Тривић (Кнегиња), Јелена Пе
тровић (Часна мајка), Татјана
Митић(Сестранадзорница),Ма
ријанаШовран(СестраЂеновје
ва), Јована Белић (Болничарка)
и полазнице Оперског студија
Народног позоришта „Борислав
Поповић“ Теодора Димитрије
вић,ЈелисаветаЦвјетковић,Јеле
наШкорић,АнаШипка,Наташа
Рашић, Милица Стојчев, Јелиса
ветаЦвјетковић,ЈанаЈовановић,
Дејана Златановски, Мина Мар
ковић Ковач... На репризи, 16.
марта,поделајебиланештодру
гачија: Невена Павловић је била

Сестра Анђелика, Дубравка Фи
липовићКнегиња,Часнамајкаје
билаНаташаРашић,Болничарка
Невена Матић, Сестра милосни
ца Јелена Петровић, а у улогама
осталих часних сестара Слађана
Стошић, Александра Петровић,
МинаРадоја...

Солисте, Оркестар и Хор
Опере у препуној сали Велике
сценеНародногпозориштауБе
ограду публика је, по завршетку

обеопере,поздрављаладуготрај
нимибурнимаплаузима.

Премијере оба наслова су
својевремено биле реализоване
усарадњисаОперскимстудијом
Народног позоришта „Борислав
Поповић“,аруководилацмузич
ких припрема за обе представе
била је примадона Радмила Ба
кочевић.

М.Безбрадица

ПУЧИНИЈЕВ „ПЛАШТ“ И „СЕСТРА АНЂЕЛИКА“

Оперске обнове

Прeмијерна обнова
Пучинијевих једно

чинки „Плашт“ и „Се
стра Анђелика“ одржана
јеусреду,9.марта.
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Комична опера Ђо
акина Росинија
„Италијанка у Ал
жиру“ је пре 2007.
на сцену Народног

позориштабилапостављенасамо
једном,21.јануара1976.

Шездесетихгодинадвадесетог
века, ово, до тада скоро забора
вљено дело аутора чувеног „Се
виљскогберберина“,почињедасе
све чешће појављује на светским
оперскимсценама.Предбеоград
ску премијеру, редитељ Борислав
Поповићнаводидаоворанодело
двадесетједногодишњег Росинија
носисваобележјањеговогствара
лаштва: „бујну машту јужњачког
мелодичара, жив темперамент и
изврсно познавање оркестра“, а
диригентБориславПашћан је, уз
напоменудајенајвећалепотаове
опереуансамблсценама,адање
не „несумњиве музичке вредно
сти“у„многочемудостижу,аупо
нечему и престижу“ популарног
„Севиљскогберберина“.

Уз редитеља и диригента,
ауторскитимовепредставесучи
нилиисценографПетарПашићи
костимограф Божана Јовановић,
либретоА.Анелијајепеванупре
водуЉудмилеЛазариБорислава
Поповића, а хорове је спремио
Слободан Крстић. Насловну уло
гу, младу Италијанку Изабелу, на
премијери је тумачила Олга Ми
лошевићЛачковић, алжирског
бегаМустафујеиграоЖиванСа
рамандић, његову жену Елвиру
ОлгаЂокић,ДубравкаЗубовићје
биларобињаЗулма,ПредрагПро
тићмладиИталијанробЛиндоро,
у улози Алије је наступио Вла
димир Јовановић, а Изабелиног
пратиоца Тадеа је играо Небојша
Маричић.

Критикајепоздравиланапоре
младеекипеОпереданасценудо
веденоводело,„утоликопрешто

се стандардни репертоар током
педесетак година само обнављао
у извођачком смислу, сменом ге
нерацијапевача,аврлореткосусе
уносила нова дела. Позитивна је
странаовогрепертоарскогпотеза
штонисупревагнулепредимензи
ониранеамбицијенего јеизабра
ноделокоје‘помериикроју’од
говараизвођачкиммогућностима
изабраногмладогансамбла“.

Какотообич
но бива, оцене
критичара су ва
рирале, и то не
мало, нарочито
када је реч о ре
жији; кретале
су се од конста
тације да је „не
зграпна, крајње
непрегледна“ те
да је Поповићева
склоност ка жи
вом мизансцену
само до „извесне
мере била логич
на и нужна“, па
све до похвала и
подршке: „Ње
гова поставка
‘Италијанке’ даје
утисак просту
дираних режиј

ских питања, нарочито у погледу
карактеризације ликова. Иако је
унео у представу много духови
тих режијских досетки, Поповић
није инсистирао ни на парадној
спектакуларности, ни на коми
ци поштопото, него је приказао
овуфабулукаодавнашњу,наивну
лирску причу“, успевши при том
да на сцени дочара уверење ком
позиторада„животтечедаље“.

О маестру Бориславу Пашћа
ну и његовом раду са оркестром,
речено је, између осталог, да је
био поуздани учесник у креира
њу представе, који је „дочаравао
слушаоцима ону аутентичну ле
потуРосинијевемузике,прожету
бирљантним али и дискретним
‘улазима оркестра’, који није ни
испредниизатекста“,даје„држао
сигурно у рукама све нити пред
ставе“ те да је „познату увертиру

извеододетаљацизелираноиле
по нијансирано“. Хорске деонице
сутакођенаишленапохвалекри
тике:„СлободанКрстићјеисказао
лепотупевањамалихгрупа,тако
ђеупокретуипунојживахности“,
бележирецензент.

Декор Петра Пашића је био
„функционалан,брзопроменљив,
са елементима који се претапа
ју једанудругиијасноуказујуна
местарадње“.Замереномујеједи
но превише оскудно осветљење,
неадекватно медитеранском ам
бијенту.КостимиБожанеЈовано

вић су оцењени као
маштовити и „добро
прилагођениликови
ма и средини у којој
сепричадогађа“.

„ИталијанкауАл
жиру“ представља
велики вокални иза
зов за све певаче, у
њој „нема готово ни
једне певачке лаке
партије“, те је утоли
ко значајније истаћи
изузетно позитив
не критике упућене
читавом ансамблу:

„Спремити ‘Италијанку’ није ни
лакониједноставно.АнсамблБе
оградске опере, можда ненавик
нут на ‘темпераментна, живахна
либрета’,прихватиосетогзадатка
упокушајудараспознаједногле
погРосинијанемерећисепритом
већ познатим лекцијама ‘репер
т о а р с к о г
певања’, не
руководе
ћи се стан
дардима о
којима се
‘све зна’.
П р е д с т а 
ва је у све
му нова,
барем за
наше при
лике му
зичког по
з о р и ш т а .
Упокушају
дапроник
не у њене
тајне, ан
самбл је,
чини се, био ослобођен трагања
замелодијама.Овдесусамемело
дије–ансамбл.Никосененамеће
на штету неког другог“. Посебно
јенаглашена„узорнадикција“со
листа–саСарамандићемиНебој
шомМаричићемначелу.

Исвисолистипојединачносу
освојили симпатије критике. За
протагонисте је, између осталог,
забележено:„Насловнаролаидеу
реднајцеловитијихинајуспешни
јих креација Олге Милошевић.
Она је лик заводљиве Италијан
ке остварила не много ангажова
новећлежерноиљупкоуглуми,
са сигурним владањем певачким
партомукојемсумелодијскели
нијелепоиглаткоизвиралеједна
из друге“ и „борећи се са теситу
ромкојанеодговарањеговомгла
суиколоратураманеуобичајеним
у басовским партијама, Живан
СарамандићјеликМустафеобли
коваонекаосуровогоријенталног
моћниканегокаонаивног,лежер
ног похотљивог сметењака, па је
такоисмицалицаса‘папатачима’
била уверљивија, а сама његова

креација деловала одиста буфов
ски“.НебојшаМаричићјеосвојио
свесимпатијекритике,уњемусмо
„упознали врло музикалног, пер
спективног баритона, који са ла
коћом,прозаичноичисто,емиту
јепеванефразеикојирасполаже
илепимкомичарскимталентом“.
ПредрагПротићјеуспеодавокал
носавладатешкутенорскупарти
ју богату високим колоратурама,
нарочитоудругомделупредставе,
атумачиулогакојимаРосининије
доделио посебне истакнуте арије,
„музикалносусеуклапалиумно
гобројне дуете, тертцете, кварте
те“,помажућиредитељудаоства
рикомичнуоперу„аданеостану
самоијединонакомици“.

Три месеца после премијере,
уулозиИзабелесепојавилаиДу
бравка Зубовић, о чијем наступу
сведочи критичар, наводећи да
ова млада уметница „у потпуно

сти влада гласом и биће велика
штетааконеуспедамуувећаво
луминозност,штојеједанодбит
нихпредусловазаоперскукарије
ру“,тедајенедостатакискуствау
креирањуулогеовеженеђаволи
ценасимпатичанначиннадокна
дилавеликимзалагањем.

Упркос оваквим, углавном
врло позитивним оценама, кри
тиканијепредвиђаладугвековој
представи.И,нажалост,била јеу
праву: представа је последњи пут
одигранасвеганештовишеодго
динуданапослепремијере,6.фе
бруара1977.Узнезнатнеизменеу
подели(ЕлвирајебилаиДобрила
Богошевић,уулозиробињеЗулме
наступалесуТатјанаСластјенкои
ДаницаТомковић,капетанаАлију
јеиграоиГоранГлигорић),зато
времејеодиграночакпетнаестре
приза,предпреко7000гледалаца
–даклепредпунимгледалиштима
на сценама Народног позоришта
наТргуРепубликеиуЗемуну,као
и на гостовањима у Нишу, Ле
сковцуиШапцу.

ЈелицаСтевановић

У СУСРЕТ ПРЕМИЈЕРНОЈ ОБНОВИ 

Италијанка у Алжиру на сцени Народног позоришта

Росинијева „Итали
јанкауАлжиру“ је13.

јуна 2007. године поста
вљена на сцену Народног
позоришта у копродук
цији са ЦЕЕ Музик теа
тром из Беча и Макед
онскомОперомиБалетом
из Скопља. Интернаци
онални ауторски тим су
чинили диригент Алесан
дро Санђорђи, редитељ
Урсула Хорнер, сценограф
МартинаСења,костимо
граф Марија Пупучевска
и дизајнер светла Васил
Лисичов. Улоге су тума
чилиДрагољубБајићиНе
над Јаковљевић (Муста
фа), Снежана Савичић и
ИванкаРаковић(Елвира),
Жељка Здјелар и Татја
наМитић(Зулма),Мајкл
Спајерс и Саша Штулић
(Линдоро), Вук Матић и
НебојшаБабић(Хали),Ја
дранка Јовановић и Алек
сандраАнгелов(Изабела),
ПредрагМилановићиМи
рославМарковски(Тадео).
УзОркестариХорОпере,
упредстависуучествова
ли и чланови Центра за
рану музику „Ренесанс“.
Мадаувекпредпунимгле
далиштем, представа је
одиграна свега три пута,
једном под диригентском
палицом Ђорђа Станко
вића.
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Остварењунеобич
ног талента Пер
се Павловић у
зрелим годинама
ишао је наруку

и њен хабитус („омалена, здепа
ста,подгојена,помалогегавахо
да“,какојеописујеБ.Стојковић),
затим репертоар чија окосница
постаје домаћа комедија коју је
онаобојиласвојом„гогољевском
фигуром“,каоисаставансамбла
укојемсуутовремебили,изме
ђу осталих, Жанка Стокић, Ни
колаГошић,ИлијаСтанојевићи
Сава Тодоровић. Са прво двоје,
Персувезује„дарнеисцрпнепри
родне свежине“, али за разлику
од њихове „луде ведрине карак
тера“, како каже Грол, Персина
„природна сировина je без лу
дости. Кад je наивност, то je ви
ше простота него безазленост“
(реч „простота“ се овде користи
у смислу једноставности, а не
простаклука). Та „нагонска про
стота у њеним типовима, давана
са толико изразитом природно
шћу“омогућавалајојједаупркос
ускомфаху,увекбуде„непосред
на,свежаинова“.ЗатриоПерса
Павловић – Чича Илија – Сава
Тодоровић,Гролкажедасусво

јеврсна„породичнафотографија
из једног времена“, јединствена
и непоновљива: „Слика та, мо
же се рестаурирати у костиму, у
декору, у маниру овог или оног
глумца са смислом за стари жи
вот. Оно што ћe се тешко икад
обновитиумодернојглуми,тоje
инстинктивно саживљење такве
примитивнегрупе,укојојсеме

ђусобноразумевалобез
речи,штоћерећисред
ствима мимике, више
неготекста“.Укреира
њукомичнихулога све
троје су били драмски
озбиљни, чиме је ефе
кат комичног био још
већи: „Све ово троје
глумаца као да je увек
имало на устима израз
чуђења за свет око се
бе, на позорници и у
публици. Чему се овај
светсмеје?“,велиГрол.

Вођена непогре
шивим глумачким ин
стинктом,ПерсаПавло
вић даје непоновљиве
креације у Нушићевим
комадима („Протек
ција“, „Обичан човек“,
„Под старост“, „Свет“),

у Стеријиним („Београд некад
и сад“, „Зла жена“), у Сремчевој
„Ивковој слави“, Станковићевој
„Коштани“,уЧичаИлијиномко
маду „Дорћолска посла“... Исту
линијустаровенскихженаследии
низ „чуваркућа породичних, ста
рихслужавкиуВојновићевој‘Ду
бровачкојтрилогији’(Луција,Ка
та,Вице),илиженаизнародакао

Марија од Посте у ‘Еквиноцију’“.
Стојковић наводи да су неке од
ових Персиних креација постале
„класични образац за све интер
претаторке на нашим сценама“.
Поред Стеријине Станије у „Бео
граднекадисад“,тусуНушићева
Персаиз„Путаокосвета“итетка

Савка у „Госпођи министарки“,
којаје„уметничкоремекделока
кво се ретко виђало на београд
ској сцени. Она је минимумом
изражајнихсредстава,помоћуне
коликоненаметљивихгестова,из
разом лица и карактеристичним
тономговорапостигламаксимум
уметничкогефекта“,бележиСтој
ковић.

Инстинктивно, али непогре
шиво,онаградисличнеликовеи
у страном репертоару (Гогољева
Ана Андрејевна у „Ревизору“ и
проводаџика Фјокла у „Женид

би“, Горкова пиљарица Квашња
у комаду „Ha дну“...). За Августу
у Судермановој „Части“ Стојко
вић констатује да је једна од ње
них најефектнијих улога, у којој
је„показаланесамореалистички
смисао за тачну и сликовиту ка
рактеризацијунегои јачу емоци
оналност, непосредност у изразу
иосећањезаузбудљивепризоре“.

Поредећи је са нашом најве
ћом глумицом тог доба, Стојко
вић констатује: „Ниједна српска
глумица, па чак ни велика умет
ница Жанка Стокић, није могла
дабудетоликоприроднанасцени
као она, за коју играти није зна
чило представљати него природ
ноистварноживети“;освајала је
публику „неодољивим хумором,
као што је то чинила на свој на
чин Жанка Стокић, и била једна
од најомиљенијих глумица из
међудварата“.Асвоје сећањена
комику Персе Павловић, Милан
Грол закључује речима: „У том
смешном самом пo себи, без ис
пољене тежње глумца да смешно
прави,дражjeприродне,комичне
глуме. С том природном физио
номијомосталаjeууспоменигле
далацаПерсаПавловић“.
(уследећембр.оЗлатковићима)

Дечји снови крхке,
плавокосеиплаво
окедевојчицеСање
Нинковић (1983)
о великој сцени на

којој игра пред публиком оде
вена у дивне балетске костиме,
почели су да се остварују 2001.
године када је дипломирала у
Балетској школи „Лујо Давичо“
у класи педагога Браниславе Ду
рић, од које је, како сама нагла
шава, веома много научила и
одмахбилапримљенаубалетски
ансамбл Балета Народног позо
ришта. На строгом дипломском
испиту, Сања је лако, брзо, пре
цизно„извртела“чудесна32фу
етеа (један о најзахтевнијих и
најтежих виртуозитета класич
ногбалета).Заслужено једобила
великиаплаузодсвихприсутних,
штосереткодогађанабалетском
дипломскомиспиту.Алинесамо
због овог изузетног успеха, него
и током касније играчке карије
ре, коју је обогаћивала уз видан
напредак многим упечатљивим
плесним ликовима, Сања често
каже да је рад у сали извориште
креативне игре и да је понекад
стварање представе, далеко од

публике, драгоценије од самог
играња. Овакво размишљање
се, свакако, не односи само
на техничку страну умет
ничке игре, већ на постиза
ње склада интелектуалним
и емотивним обликовањем
плесних уметничких достиг
нућа,штојеСањамногопута
доказала. Похвале и награде
нису изостале као и гостовања
сабеоградскимБалетомуземља
марегиона,наКипру,уМексику,
Египту,Колумбији.

Већ2010.јепосталасолиста
и у класичном и у савреме
ном репертоару. Прве улоге
је остварила у „Ко то тамо
пева“ С. Зуровца, „Songs“
М. Бигонцетија, „Посве
ћење пролећа“ Д. Сајфер
та, „Јесење цвеће“ М. П.
Пјетрагале, „Интервал“
З. Марковића. У класич
ном репертоару је бес
прекорно одиграла низ
виртуозних варијација
у „Успаваној лепотици“
(Логунов), „Жизели“ (Ла
вровски),„Лабудовомјезеру“
(Парлић), „Пакити“ (Љ. и П.
Добријевић).

Са вре ме
ниреперто

ар открио
је нове

особе
ности
С а 
њиног

д а р а .
Наглашава

да је у својој
првој са

вре

меној улози Росвите у балету
„Лимени добош“ Исидоре Ста

нишићоткриладругачијипоглед
науметничкуигруињеговуизра
жајну снагу. Та спознаја импре
сивностисавременогплесногпо
крета обојила је новом лепотом
њене улоге у представама Пола
ЛајтфутаиСолЛеон,ЈиржијаКи
лијана,ВладимираЛогунова,Ли
дијеПилипенко,ИсидореСтани
шић,АлександраИлића,Емилије
Јовановић...

Упоредосаигромуматичном
театру, од 2003. године са успе
хом остварује солистичке улоге
на сцени Позоришта „Мадлени
анум“, у представама „Триптих“
Уљеа, „Северна бајка“ Зуровца,
апосебно у „Песмама о мртвој
деци“ДушкеСифниос.Сањи
наиграболауовојпредстави
племенито се сламала са ту
гом, остављајући за незабо
равблиставеплавеочи,које
су зрачиле топлином љуба
ви иза шакама скривеног
лица. У истом позоришту
играла је и у представама
К. Симића и Р. Занелија.
Сања Нинковић је зау
зела истакнуто место и

у Битеф данс компанији,
креацијама у „Мирису цимета“

кореографског пара Вајцман
Хавер, „Божанственој комеди
ји“ Едварда Клуга, „Ако бисмо
сви...“ Сњежане Абрамовић и
другим.

За све своје партнере Сања
има речи хвале и сматра да је
најсрећнија на сцени када игра
у кореографији у којој се добро
осећа, са онима чија јој енерги
ја прија и допуњује је, па мисли
да је оно што стварају нешто
узвишено. Срећна је када до ње
допиру мук и пажња гледалаца,
и када покрете свога тела до
живљава као дисање. Сања зна
да иза таквих тренутака у умет
ничкој игри стоји много труда,
зноја, али и љубави. Она очеку
је нове изазове, нове улоге, но
ве кореографе, нове доживљаје.
Желида„расте“крозсвојуумет
ност,ада–кадзатодођевреме
–користисвојазнањастеченана
студијамауметничкепродукције
и да се бави организацијом по
зоришнихпредстава,фестивала,
издавачком делатношћу... да би
онимакојидолазештоуспешни
јеприближиламагијукојасезове
уметностпозоришта.

(наставићесе)
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Домаћица у папучама, с кецељом

Популарно име Перси
Павловић створила

jeсрпскаженаулибадету
истепелукомилипапуча
ма и с кецељом, у њеном
дневном кућевном оквиру
(М.Грол).

ФЕЉ ТОН / ЛИЧ НО СТИ БЕ О ГРАД СКОГ БА ЛЕ ТА (55) / ПИ ШЕ МИ ЛИ ЦА ЗАЈ ЦЕВ 

Са ња Нин ко вић: Рад у са ли је из во ри ште 
публике, драгоценије од самог
играња. Овакво размишљање
се, свакако, не односи само
на техничку страну умет
ничке игре, већ на постиза
ње склада интелектуалним
и емотивним обликовањем
плесних уметничких достиг
нућа,штојеСањамногопута
доказала. Похвале и награде
нису изостале као и гостовања
сабеоградскимБалетомуземља
марегиона,наКипру,уМексику,
Египту,Колумбији.

Већ2010.јепосталасолиста
и у класичном и у савреме
ном репертоару. Прве улоге
је остварила у „Ко то тамо
пева“ С. Зуровца, „Songs“
М. Бигонцетија, „Посве
ћење пролећа“ Д. Сајфер
та, „Јесење цвеће“ М. П.
Пјетрагале, „Интервал“
З. Марковића. У класич
ном репертоару је бес
прекорно одиграла низ
виртуозних варијација
у „Успаваној лепотици“
(Логунов), „Жизели“ (Ла
вровски),„Лабудовомјезеру“

Са вре ме
ниреперто

ар открио
је нове

особе
ности
С а 
њиног

д а р а .
Наглашава

да је у својој
првој са

вре

нишићоткриладругачијипоглед
науметничкуигруињеговуизра
жајну снагу. Та спознаја импре
сивностисавременогплесногпо
крета обојила је новом лепотом
њене улоге у представама Пола
ЛајтфутаиСолЛеон,ЈиржијаКи
лијана,ВладимираЛогунова,Ли
дијеПилипенко,ИсидореСтани
шић,АлександраИлића,Емилије
Јовановић...

Упоредосаигромуматичном
театру, од 2003. године са успе
хом остварује солистичке улоге
на сцени Позоришта „Мадлени
анум“, у представама „Триптих“
Уљеа, „Северна бајка“ Зуровца,
апосебно у „Песмама о мртвој
деци“ДушкеСифниос.Сањи
наиграболауовојпредстави
племенито се сламала са ту
гом, остављајући за незабо
равблиставеплавеочи,које
су зрачиле топлином љуба
ви иза шакама скривеног
лица. У истом позоришту
играла је и у представама
К. Симића и Р. Занелија.
Сања Нинковић је зау
зела истакнуто место и

Са ња Нин ко вић: Рад у са ли је из во ри ште 
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За издавача Дејан Савић, в. д. управника | Главни уредник Позоришних новина Жељко Хубач | Заменик главног уредника Јелица Стевановић | Редaкција: Микојан Безбрадица, Бранкица Кнежевић, 
Драган Стевовић | Сарадници: Милица Зајцев, 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

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

ВЕЛИК А СЦЕНА А П Р И Л  2 0 1 6 .

СЦЕНА „РАША ПЛАОВИЋ”   

02

19.30
МАЈКА 
ХРАБРОСТ И 
ЊЕНА ДЕЦА

драма 
Бертолта
Брехта 01

петак 20.00

08

РУКУ ПОД РУКУ 
– 27. ГОДИНА 
КАСНИЈЕ, ПОНОВО 
ЗАЈЕДНО

петак

19.30
АЛЕКСАНДАР 

балет у 
кореографији 
Роналда 
Савковића 14

четвртак19.30
ВЕЛИКА ДРАМА

драма 
Синише
Ковачевића 12

уторак

19.30
ПЕРИКЛЕ

17

недеља 19.30
ЖИЗЕЛА

балет 
Адолфа
Адама 21

четвртак19.30
КИР ЈАЊА

комедија
Јована Стерије
Поповића 18

понедељак

19.30
МЕЛАНХОЛИЧНИ 
СНОВИ 
ГРОФА САВЕ 
ВЛАДИСЛАВИЋА 

опера
Светислава
Божића

субота

12.00
ДОДЕЛА 
НАГРАДЕ 
ЗЛАТНИ БЕОЧУГ
у организацији 
Културно-просветне 
заједнице 
Београд 14

четвртак 19.30
НАБУКО / 
са гостом

опера
Ђузепа
Вердија 16

субота

19.00
БАЛ ПОД 
МАСКАМА

опера
Ђузепа
Вердија 27

среда19.30
ДЕРВИШ И СМРТ

Б.М.Михиз / 
Е.Савин, по роману 
Меше 
Селимовића 25

понедељак

ЛАДО И КОЛО, 
свечани 
концерт

19.30
КО ТО ТАМО ПЕВА / 
посвећено глумцу 
Драгану Николићу

балет на музику 
Војислава 
Вокија Костића 11

понедељак 19.00
ОТЕЛО / 
са гостом

опера
Ђузепа
Вердија 13

среда 19.30
СЛИКА ДОРИЈАНА 
ГРЕЈА
балет у кореографији 
Владимира 
Логунова, према 
роману Оскара 
Вајлда 15

петак

19.30
КРАЉИЦА 
МАРГО

уторак

19
балет на музику 
Горана
Бреговића

12.00
КОПЕЛИЈА

балет 
Леа
Делиба 17

недеља

19.30
ПУТ У ДАМАСК

драма
Аугуста
Стридберга 03

недеља 19.30
ПОКОЈНИК

комедија
Бранислава
Нушића 04

понедељак 19.30
ИТАЛИЈАНКА 
У АЛЖИРУ / 
ПРЕМИЈЕРНА 
ОБНОВА / са гостом
опера
Ђоакина 
Росинија 06

среда

12.00
ПЛАШТ / СЕСТРА 
АНЂЕЛИКА

оперe
Ђакома
Пучинија 24

недеља

19.30
РОДОЉУПЦИ

комедија
Јована Стерије
Поповића 26

уторак 19.30
ДОН КИХОТ

балет
Лудвига
Минкуса 28

четвртак 19.30
ЧАРОБНА 
ФРУЛА

опера
В. А.
Моцарта 04

среда 19.30

ИЗБИРАЧИЦА

комедија
Косте 
Трифковића 05

четвртак

19.30

ДОН КИХОТ

балет
Лудвига
Минкуса 05

уторак 19.30
БОЕМИ

опера
Ђакома
Пучинија 09

субота

19.30
ТОСКА / 
са гостима

опера
Ђакома
Пучинија 20

среда 19.30
КО ТО ТАМО ПЕВА 
/ откупљено 

балет на музику 
Војислава 
Вокија Костића 22

петак 19.30
ХЕНРИ ШЕСТИ

23

субота

драма 
Вилијама
Шекспира

19.30
МАРИЈА СТЈУАРТ

драма 
Фридриха
Шилера 24

недеља

драма 
Вилијама 
Шекспира, 
гостује Шабачко 
позориште

19.30
ТРАВИЈАТА / 
са гостом

опера
Ђузепа
Вердија 11

среда19.30

ДАМА С 
КАМЕЛИЈАМА

мелодрама 
Александра 
Диме Сина 06

петак

        20.30

комедија
Јована Стерије
Поповића 26

ЛАЖА И 
ПАРАЛАЖА

уторак

20.30

драма
Мира Гаврана, 
у продукцији 
„YUGOART”-a 05

ЧЕХОВ ЈЕ 
ТОЛСТОЈУ 
РЕКАО ЗБОГОМ

уторак20.30

драма 
Максима
Горког 02

НА ДНУ
субота 20.00

балет у кореографији 
А.Прељокажа, гостује 
Национални театар 
опере и балета из 
Тиране 08

NOCES & LA 
STRAVAGANZA

петак

20.30

по роману 
Т.Бернхарда, 
ауторски пројекат 
М.Пелевић 
/ С.Бештић, 
копродукција 12

МОЈЕ НАГРАДЕ
уторак

20.30

комедија 
Жана
Ануја 01

ЖЕНСКИ 
ОРКЕСТАР

петак 20.30

црна комедија
Жељка
Хубача 03

БИЗАРНО
недеља

20.30

по роману 
Т.Бернхарда, 
ауторски пројекат 
М.Пелевић / С.Бештић, 
копродукција17

МОЈЕ 
НАГРАДЕ

недеља

20.30

ауторски пројекат 
М.Курспахића, 
гостује Театар 
„Ругантино“ из 
Загреба 14

ThisCasting
четвртак

20.30

комедија
Јована Стерије
Поповића 17

ЛАЖА И 
ПАРАЛАЖА

понедељак

20.30

драма 
Ерика Е. 
Шмита 10

МАЛИ БРАЧНИ 
ЗЛОЧИНИ / 
100-та представа

недеља 20.30

11

ДРИТА
понедељак

20.30

комедија
Оскара 
Вајлда 06

ВАЖНО ЈЕ 
ЗВАТИ СЕ 
ЕРНЕСТ

среда 20.30

Милица Јевић 
Дрндаревић, ПРОЦЕС... 
/ Јован Веселиновић, 
ПУШКИН 07

ПРОГРАМ - МЛАДИ 
КОРЕОГРАФИ

четвртак

20.30

комедија 
Жана
Ануја 19

ЖЕНСКИ 
ОРКЕСТАР

уторак

20.30

драма 
Тенесија
Вилијамса 24

СТАКЛЕНА 
МЕНАЖЕРИЈА

недеља 20.30

драма Милене 
Ђорђевић, 
у извођењу 
Позоришне трупе 
„УРА“ 25

ДАР
понедељак

20.30

комедија
Ђерђа Шпира, 
Народно позориште 
у Београду и 
Шабачко 21

ПРАХ
четвртак 20.30

драма
Едмона
Ростана 22

СИРАНО / 
ПРЕТПРЕМИЈЕРА

петак

20.30

драма
Лукаса
Берфуса 09

СЕКСУАЛНЕ 
НЕУРОЗЕ 
НАШИХ 
РОДИТЕЉА

субота

20.30

драма 
Албера 
Камија 04

НЕСПОРАЗУМ
понедељак

20.00

13

БАЛЕТ И МОДА - 
5. ГОДИНА

среда

20.30

драма 
Албера 
Камија 20

НЕСПОРАЗУМ
среда

драма Данице 
Николић Николић, 
копродукција НП 
Ниш и Пулс театар 
Лазаревац

20.30

15

ФРЕНКИ И ЏОНИ 
ОБАСЈАНИ МЕСЕЧИНОМ 
/ БЕОГРАДСКА 
ПРЕМИЈЕРА

петак

романтична комедија 
Т.Мек Налија, НП у 
Београду и Народно 
позориште Сомбор

20.30

16

ФРЕНКИ И ЏОНИ 
ОБАСЈАНИ 
МЕСЕЧИНОМ 

субота

романтична комедија 
Т.Мек Налија, НП у 
Београду и Народно 
позориште Сомбор

20.30

драма
Едмона
Ростана 23

СИРАНО / 
ПРЕМИЈЕРА

субота 20.30

комедија
Александра
Поповића 27

БЕЛА КАФА
среда 20.30

драма 
Ерика Е. 
Шмита 28

МАЛИ БРАЧНИ 
ЗЛОЧИНИ

четвртак 20.30

драма 
Бранислава
Нушића 04

КЊИГА ДРУГА
среда 20.30

комедија
Александра
Поповића 05

БЕЛА КАФА
четвртак

ДОГАЂАЈИ
06.04. ИТАЛИЈАНКА У АЛЖИРУ / ПРЕМИЈЕРНА ОБНОВА, опера Ђоакина Росинија, гостује Роберто Јакини (Италија) у улози Линдора, Велика сцена
08.04. РУКУ ПОД РУКУ – 27. ГОДИНА КАСНИЈЕ, ПОНОВО ЗАЈЕДНО, свечани концерт Ансамбла народних игара и песама Србије „Коло“ и 
Ансамбла народних плесова и пјесама Хрватске „Ладо“, у 20 часова, Велика сцена
08.04. NOCES & LA STRAVAGANZA, балет у кореографији Ангелина Прељокажа, гостује Национални театар опере и балета из Тиране, у 20 
часова, Сцена „Раша Плаовић“
10.04. МАЛИ БРАЧНИ ЗЛОЧИНИ / 100-ТА ПРЕДСТАВА, драма Ерика Е. Шмита, Сцена „Раша Плаовић”
11.04. КО ТО ТАМО ПЕВА / ПОСВЕЋЕНО ГЛУМЦУ ДРАГАНУ НИКОЛИЋУ, балет на музику Војислава Вокија Костића, Велика сцена
11.04. ДРИТА, драма Данице Николић Николић, копродукција Народног позоришта Ниш и Пулс театар Лазаревац, Сцена „Раша Плаовић“ 
13.04. ОТЕЛО, опера Ђузепа Вердија, гостује Никола Мијаиловић у улози Јага, у 19 часова, Великa сцена
13.04. БАЛЕТ И МОДА – 5. ГОДИНА, у 20 часова, Сцена „Раша Плаовић“ 
14.04. ДОДЕЛА НАГРАДЕ ЗЛАТНИ БЕОЧУГ, у организацији Културно-просветне заједнице Београда, у 12 часова, Велика сцена
14.04. ThisCasting, ауторски пројекат Мирана Курспахића, гостује Театар „Ругантино“ из Загреба, Сцена „Раша Плаовић“
15.04. ФРЕНКИ И ЏОНИ ОБАСЈАНИ МЕСЕЧИНОМ / БЕОГРАДСКА ПРЕМИЈЕРА, романтична комедија Теренса Мек Налија, Народно позориште 
у Београду и Народно позориште Сомбор, Сцена „Раша Плаовић“ 
16.04. НАБУКО, опера Ђузепа Вердија, гостује диригент Ентони Армори (САД), Велика сцена
20.04. ТОСКА, опера Ђакома Пучинија, гост диригент Филип Павишић (Хрватска); у улози Каварадосија гостује Домагој Доретић (Хрватска) и у 
улози Скарпије Иван Марино (Италија), Велика сцена
23.04. СИРАНО / ПРЕМИЈЕРА, драма Едмона Ростана, Сцена „Раша Плаовић“
11.05. ТРАВИЈАТА, опера Ђузепа Вердија, гостује Лана Кос (Хрватска), Велика сцена

ГОСТОВАЊА
02.04. РОДОЉУПЦИ - Глумачке свечаности „Миливоје Живановић”, Пожаревац
11.04. РОДОЉУПЦИ - Позоришно пролеће у Шапцу
12.04. БИЗАРНО - Нушићеви дани, Смедерево
14.04. РОДОЉУПЦИ - 3. МИТЕМ, Будимпешта, Мађарска
17.04. МАРИЈА СТЈУАРТ - Позоришно пролеће у Шапцу

400 година од смрти
Вилијама Шекспира
17.04. ПЕРИКЛЕ, гостује Шабачко позориште, Велика сцена
23.04. ХЕНРИ ШЕСТИ, представа Народног позоришта, Велика сцена
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