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ИЗДАЈЕ НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ У БЕОГРАДУ

Ансамбл Драме На
родног позоришта
у Београду је 5. и
6. маја гостовао у
Хрватској, са ко

мадом „Иванов“ А. П. Чехова, у
адаптацији и режији
ТатјанеМандићРиго
нат,сНиколомРиста
новским у насловној
улози. Прве вечери
представа је одигра
на на Међународном
фестивалумалихсце
на у Ријеци, у оквиру
Главног програма, а
публика је своје одушевљење ре
чито изразила снажним дуготрај
ним аплаузом, изузетно високом
оценом,каоиНаградом„Далибор
Форетић“ за најбољу представу
Фестивала.НапозивселектораБо
јанаМуњина,од2.до10.маја2017.
су приказане представе театара
из Хрватске, Русије, Литваније и

Србије, а стручни жири у саставу
драматург Жељка Турчиновић и
глумциБранкоЦвејићиЕлвисБо
шњак, одлучио је да нашој пред
стави додели две Награде „Вељко
Маричић“ – Хани Селимовић за

најбољу женску улогу и Предрагу
Ејдусузанајбољуепизоднуулогу.

Београдски „Иванов“ је имао
незахвалнизадатак,даследећеве
чери гостује у Загребу, на сцени
ЗКМа,данпослепремијереистог
наслова на сцени ХНК, у постав
ци литванског редитеља Еимун
таса Некрошиуса. Међутим, бе

оградска представа је изазвала
нескривеноодушевљењеипубли
кеикритике.„Наконпремијерене
баш успелог ХНКовог, у Загребу
је гостовао београдски ‘Иванов’.
И било је фамозно“, извештава

загребачки „Телеграм“. Критичар
овог листа, Борис Хомовец, с ус
хићењем пише: „Татјана Мандић
РигонатнокаутиралајеЕимунтаса
Нокрешиуса. Редитељка београд
ског‘Иванова’...показала(је)како
јошувекпостојеодличниредите
љи,којинисуразвиканезвезде,ко
јизнајунаправитивеликеансамбл

представе.Премакласичномпред
лошку, с прворазредним глумци
ма,којиседржеаутентичногтек
стасмодернимприступом,адага
при том не масакрирају. Због ко
јих има смисла бавити се и овим
послом и пратити позориште и у
реткимтренуциматоликоужива
тиумагијисцене.Билојетовече
тријумфа уметности, позоришта
и лепоте, која је победила поли
тику,тривијалностииспразностс
другестране“.Уизузетнодугачкој
и исцрпној критици, у којој сва
ком аутору и извођачу посвећује
по неколико реченица хвалоспе
ва,Хомовецконстатуједа„овакви
светли примјери размене врхун
ског позоришног садржаја, чак и
на релацији Загреб–Београд, кад
врхунске представе попут Торби
чина ‘Хинкемана’доживеовације
уБеограду,аРигонаткин‘Иванов’
уЗагребу,имајусмисла“.

Ј.Стевановић

АПЛА У ЗИ, ОВА ЦИ ЈЕ, СЈАЈ НЕ ОЦЕ НЕ И КРИ ТИ КЕ

ВеликиуспехДрамеуХрватској

Ријечка публика
је представи На

родног позоришта у
Београду дала једну од
највећих оцена које су
наовомфестивалуза
бележене–4,66!



2 ПОЗОРИШНЕ НОВИНЕ МАЈ 2017.

Оперски репертоар
Народног позо
ришта у Београду
ускороћебитибо
гатијизајошједан

велики наслов – чувену Белиније
ву лирску трагедију „Норма“, ко
ја ће под диригентском управом
маестра Дејана Савића, у постав
ци чувеног италијанског редитеља
ЂанкарладелМонака,премијерно
бити изведена 10. јуна на Великој
сцени.НасловнуулогуНорме,пр
восвештеницехрама,певаћепрва
кињаОпереСањаКеркез,уметни
цакоја јетокомдосадашњевеома
успешне и богате каријере тума
чила неке од најзахтевнијих рола
сопранског фаха, попут Лучије од
Ламермура, Ђилде, Одабеле, Ади
не, Микаеле, Ане Болен, Виолете
Валери,Аиде,Абигаиле,Леоноре...

zz Норzмаz је,z тврzдеz доzбриz муzзич
киz поzзнаzваzоzци,z улоzгаz наzме
њеzнаz соzпраzнуz коzјиz моzраz даz
поzсеzдуzјеz изzуzзетzнуz флекzсиzбил
ност,z драмzскуz снаzгу,z раzспонz иz
веzштиzнуzуzизzвоzђеzњуzбелzканzтоz
браzвуzра.z Јеz лиz поzтребzноz јошz
неzштоz даz биz сеz отzпеzваzлаz бес
преzкорzно?
Искуство. Ово није улога за

младепеваче,већзаонекојипосе
дујунесамовокалноискуство,него
иискуствонасцени,потомживот
ноискуство...Теккадавамсетајсу
блимат деси у одређеном периоду
живота, онда можете бити сигур
нидастеспремнидауђетеуједну
оваквуулогукакобистејеотпевали
успешно,беспрекорно.Наравно,у
свему томе, улога Норме тражи и
манифестацијуглумачкогталента.

zz Коzлиzкоz јеz вреzмеzнаz поzтребzноz
заzприzпреzмаzњеzједzнеzтаzквеzиз
уzзетzноzтеzшкеzиzзахzтевzнеzроzле?
То је индивидуално. Некоме

треба више, некоме мање време
на.Штосеменетиче,волимдаза
свакуулогуиздвојимнајмањешест
месеци рада. При том, не мислим
ту само на учење нотног матери
јала и упевавање, него и на то да
је неопходно комплетно савлада

тивокалниидраматуршкиаспект
улогекакобисемоглоућиурежиј
скепробеиодговоритиназахтеве
редитеља.Овогапутанисамимала
толиковремена,јерсамтеккрајем
априладопутовалаизБудимпеште
гдесампевалаАбигаилууВердије
вом„Набуку“.Истина, понела сам
ноте„Норме“сасобом,алинисам
могладабудемсконцентрисанана
учење, јер је веома тешко радити
две улоге паралелно. Но, чим сам
севратилауБеоград,почеласамда
радим„Норму“пуномпаромиве
рујемдаћетонакрају,свезаједно,
изгледативеома,веомадобро.Биће
товеликапредстава.

zz Наzчеzмуzзаzсниzваzтеzтајzопzтиzми
зам?
Натомедаосимфеноменалне

Белинијевемузике,имамоодличну

уметничкуисарадничкуекипу.Та
кође,веомајезначајнодаусвојим
редовимаимамосветскипознатог
редитеља Ђанкарла дел Монака,
којијеизузетномаштовитиинова
тиван.Мислимдасутосасвимдо
вољни разлози због којих верујем
дауспехнећеизостати.

zz Норzма,z коzјуz суz пеzваzлеz мноzгеz
славzнеz светzскеz оперzскеz зве
здеz (Маzриzјаz Каzлас,z Монzсеzратz
Каzбаzље…)z сиzгурzноz јеz јеzданz одz
најzвеzћихzизаzзоzваzзаzсваzкогzсо
праzна.zДаzлиzје,zуzВаzшемzслуzча
ју,zоваzулоzгаzкруzнаzдоzсаzдаzшњеz
каzриzјеzре?
Наравно.Нормајекрунакари

јере сваког сопрана. Она је заиста
највећи изазов. Не бих да звучим
претенциозно,алитаулоганемо
жеда се пева акоиза себенемате,
каоштосаммалочасрекла,велико
вокално,сценскоиживотноиску
ство. Кроз њу ћу, наравно, моћи
јошвишедасеразвијамкаоумет
ник. Такође, сваким новим изво
ђењем,сигурнасамдаћејошвише
напредовати, уосталом, као и све
досадашње улоге које сам радила.
Никаданинаједнојулозикојусам
певаланисампресталадарадим,и
сваки пут кад улазим у нове про

дукцијесхватимда,коликогодсам
певала неку од њих, увек има још
простора да се научи нешто но
воидамогујошбољенекествари
даурадим.Сигурнасамдаћеисти
случајбитии саНормом.Обично
су премијере, што се тиче неких
личнихзадовољставауметникаса
мимсобом,најслабије,јерјеизавас
велики број проба, умор и преза
сићеност материјалом. Зато, свака
представа почиње да живи прави
животтекпослепремијере.

zz Уzовојzопеzриzјеzиzпоzзнаzтаzари
јаz „Каzстаz диzва“,z Норzмиzнаz не
жнаz иz заzноzснаz моzлиzтва,z нај
чуzвеzниzјаz муzзичzкаz страzниzцаz
изz Беzлиzниzјеzвогz опуzсаz иz једzнаz
одzнајzпоzпуzларzниzјихzуzистоzри
јиzоперzскеzмуzзиzке…z
Она је заиста веома популар

на у целомсвету. То је,
заправо, Нормина је
дина арија, са дивном,
нежном,музиком,асве
осталосуансамбли,ду
ети…Уовојопери,бар
ја тако мислим, посто
је и многи други див
ни тренуци, музички и
драматуршки, али ето,
„CastaDiva“сеиздвоји
лакаовеликихит.Ито
је прати још од праи
звођења „Норме“. Исти
је случај у „Травијати“
са аријом „Е strano“ и
„Винскомпесмом“или,
пак у „Риголету“ са „La

Donaemobile“.

zz Славzнаz уметzниzцаz Ђуzдиzтаz Па
ста,z коzјаz јеz биzлаz прzвиz туzмачz
улоzгеzНорzме,zкаzзаzлаzјеzБеzлиzни
јуzдаz„CastazDiva“zуопzштеzниzјеz
каzваzтиzна,zвећz„најzстраzшниzјаzиz
најzтеzжаzариzјаzнаzкоzјуzсамzнаzи
шлаzуzсвоzјојzкаzриzјеzри“.
Да, могу да се сложим са тим,

заиста је вокално веома захтевна.
Први пут сам је отпевала пре де
сетак година, а после сам је често
изводила на концертима. Та арија
тражи филигранску технику, ми
рандах,огромнуконтролупиана…

zz Норzмаzјеzстиzглаzуzтреzнутzкуzва
шеz пуzнеz пеzвачzкеz иz уметzничzкеz
зреzлоzсти.z Штаz даzље?z Штаz заz
соzпраzна,zпоzслеzједzнеzтаzквеzуло
ге,zмоzжеzбиzтиzизаzзов?z
Свако од нас има неке своје

снове. Када сам ја у питању, Нор
маје једанодњих.Тренутнојетај
сануфазиреализацијеиускороће
битиостварен.Штадаље?Имајош
многоулогакојебихволеладапе
вам.Узто,желелабихдаштовише
наступам у иностранству. У томе
ми много помаже моја менаџерка
Сандра Миланков која има аген
турууВуперталу.Веомасамјојза

ИН ТЕР ВЈУ | СА ЊА КЕР КЕЗ

Нормајекрунакаријере
НА ГРА ДА МЛА ДОЈ БА ЛЕ РИ НИ

Солисткиња Балета, Татјана
Татић, овогодишњи је до

битник Награде „Радомир Ву
чић“, коју Народно позориште
додељује младим, талентованим
балетским играчима. Жири у
саставу Константин Костјуков
(председник),ВладимирЛогунов
и Мила Драгичевић, посебно је
издвојио њене креације Принце

зеФлоринеу„Успаванојлепотици“,Сванилдеу„Копелији“
иКитриу„ДонКихоту“.Признањећебитиуручено6.јуна,
уочипочетка„Успаванелепотице“укојемћеТатјанаТатић
првипутнаступитиуулозиПринцезеАуроре.

Р.П.Н.

ФЕ СТИ ВАЛ КЊИ ГЕ

Позоришненовине,заједносадругимиз
дањима Народног позоришта, предста

вљају Издавачку делатност нашег национал
ногтеатранадругомпоредуФестивалукњиге
„Пази шта читаш! – хуманистика, култура,
уметност“, који организује Издавачка кућа
„HERAedu“. Фестивал је у просторијама Хо
тела„Envoy“отворенусреду,24.маја,атраје
довечерас,27.мајау21сат.

Р.П.Н.

ФИ ЛО ЗОФ СКИ ТЕ А ТАР

Последњисусретовесезонеуоквируциклуса„Филозоф
скитеатар“,бићеодржаннаСцени„РашаПлаовић“у

среду,7.јунаспочеткому20сати.Овогпута,гостјефилозоф
БорисБуден,сакојимразговорводиСрећкоХорват.

Р.П.Н.

ГАЛА КОНЦЕРТ

Садашњи и некадашњи полазници Оперског студија
Народног позоришта „Борислав Поповић“, уз учешће

Уметничког ансамбла Министарства одбране „Станислав
Бинички“, приреди
лисуГалаконцерт17.
мајанаВеликојсцени.
Дириговали су Павле
Медаковић, Стефан
Зекић, Дијана Цвет
ковић и Драшко Јан
ковић, режирала је
Ивана Драгутиновић
Маричић, сценограф

јебилаДуњаКостић,аспецијалнигостибилисучлановиДе
чијег хора „Хориславци“. Уметничко руководство Студија
чине вокални педагог Софија Пижурица, редитељка Ивана
ДрагутиновићМаричић,глумацАндрејаМаричић(сарадник
засценскипокрет)идиригентиклавирскисарадникСтефан
Зекић.

Р.П.Н.

ЗЛАТНЕ ЗНАЧКЕ

Глумци Народног
позоришта Бран

ко Јеринић, Марија
Вицковић и Калина
Ковачевић, међу до
битницима су ово
годишње „Златне
значке“ за допринос

развијањукултурнихделатностиуСрбији,којудодељујуКул
турнопросветназаједницаСрбијеиМинистарствоспољних
пословаРепубликеСрбије–Управазасарадњусадијаспором
иСрбимаурегиону,аподпокровитељствомМинистарства
културеиинформисања.Признањасуурученанасвечаности
одржанојусреду10.мајанаСцени„РашаПлаовић“.

Р.П.Н.
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хвалназасвешторадизамене.

zz Поzмеzнуzлиzсте,zнаzпоzчетzкуzраз
гоzвоzра,z даz стеz неzдавzноz туzма
чиzлиz Абиzгаzиzлуz уz Верzдиzјеzвомz
„Наzбуzку“?
Да,итај ангажмансамдобила

прекоСандре.Tојебилојошједно
предивноискуствозамене.Држав
нитеатаруБудимпештијеозбиљ
на светска кућа, репрезентативнa,

са салом од 2000 места,
гдегостујувеликасветска
именапопутПласидаДо
минга,ИлдебрандаД’Ар
канђела… Имају веома
квалитетан ансамбл, ве
лику продукцију и често
изводе по две представе
дневно.

zz Одz 2015.z гоzди
не,zчеzстоzгоzстуzјеzтеzнаzсце
ниzзаzгреzбачzкогzХНКа.zУz
овојz сеzзоzни,z виzшеz пуzтаz
стеz пеzваzлиz улоzгуz Виzоzле
теz Ваzлеzриz уz Верzдиzјеzвојz
„Траzвиzјаzти“.z Каzквеz ути
скеz ноzсиzтеz саz тихz наzсту
па?

Дивне... Имам од
личну сарадњу са коле
гама, стекла сам прија
теље, публика ме сваки
пут сјајно прихвати, а у
међувремену сам и мно
го научила захваљујући
маестру Никши Барези.
Он је врхунски уметник,
великизналац,„шетајућа
енциклопедија“ из које
можете веома много да
сазнате и научите, и нај
већи диригент са којим
сам радила. То што вам
каженапрвојпроби,бу
дитесигурнидаћетакода
останедосамогкраја,до
премијере, јер је он увек
не спреман, него пре

спреманзасвешторади.

zz Штаz стеz ноzвоz наzуzчиzлиz одz го
споzдиzнаzБаzреzзе?
Схватиласам,например,коли

ко„Травијату“инезнамбашнај
боље иако је певам већ 15 година.
Захваљујућињему,садасвепарти
туреучимнадругиначин,потпуно
другачијинегораније.Онсматрада
гласомдајемоличнипечатидани

Музеј Народног позоришта у Београду. Tел: 328 44 73

ЈУН 2017.
ИЗЛОЖБЕ

• ПРВА ПОСТАВКА 
аутор Зорица Јанковић

МЛАДИ СЦЕНОГРАФИ
радови студената ФПУ у Београду

свакогсопрана

МЛА ДИ СЦЕ НО ГРА ФИ

НоваизложбауМузејуНародногпозори
шта, „Млади сценографи – пронађено

у преводу“, отворена је уочи манифестације
„Ноћмузеја“,усуботу,20.маја2017.Поставку,
која обухвата радове студената сценографије
Факултета примењених уметности у Београ
ду,отворилисудиректорМузејаДраганСте
вовић и признати сценограф и професор тог
факултетаГерославЗарић.Поставкаобухвата
низсценографскихскицазакласичнекомаде
као што су Шекспирови „Хамлет“, „Макбет“
и „Укроћена горопад“, Чеховљеви „Иванов“ и „Ујка Вања“,
Стеријин„НаходСимеон“,Вердијева„Аида“,алиисавремене,
попут„ЧудауШаргану“ЉубомираСимовићаили„Сабирног
центра“ДушанаКовачевића,каоинеколикомакетабеоград
скихфасада.Утоку„Ноћимузеја“изложбујепосетилонеко
ликохиљадаљубитељауметности,асвикојисутопропустили,
поставкумогувидетидокрајајуна.

Р.П.Н.

ЈУ БИ ЛЕЈ У МУ ЗЕ ЈУ

Глумац Народног позори
шта Зоран Ћосић и његова

супруга Нина Ћосић, обоиста
Симфонијског оркестра РТСа,
приказали су 50. јубиларни пут
Нушићеве „Приповетке једног
каплара“ у уторак 16. маја. Ова
представа о српскобугарском
рату(1885–86)премијернојеиз
ведена29.маја2014.уБиблиотеци„МилутинБојић“,гостовала
јеуКњажевцу,Лесковцу,Аранђеловцу,Лепосавићу,Косовској
Митровици, Грачаници, Зубином Потоку, Тополи, Мионици,
Љигу,Нишу,ИсточномСарајеву...ауоквируциклуса„Читали
ште–позориште“,нарепертоаруМузејаНародногпозориштаје
одпочеткасезоне2014/15.

Р.П.Н.

ЗАВРШНИ
ГАЛАКОНЦЕРТ
СОЛИСТИ,ХОРИОРКЕСТАР

НАРОДНОГПОЗОРИШТАУБЕОГРАДУ

Петак,30.јун2017|20сати
Великасцена

кооднаснеможедамењапарти
туру једногВердија,Пучинијаили
било кога. Доследност у нотном
материјалу мора да буде беспре
корна. Поштујући композиторов
тестамент, поштујемо уметност и
чувамо оригиналну вредност де
ла.Итако,нотномдисциплиноми
својимгласомдајемопублицисво
јудушуисрце.

zz Ускоzро,z краzјемz јуzна,z треzбаzлоz
биzдаzбуzдеzпотzпиzсанzПроzтоzколz
оz саzрадzњиz изzмеzђуz Наzродzногz
поzзоzриzштаzиzХНКа.zКоzлиzкоzјеz
знаzчајzноzпоzновzноzусzпоzстаzвља
њеzвеzзаzизzмеzђуzтеzдвеzкуzће?
Веомасамсрећназбогтога.То

језначајнаствар,јермисијакулту
реијестедаспајаљуде.Ими,каои
ХНК,имамозаистамногодобрихи

квалитетнихпојединаца,такодасе
надамдаћеосимразменеуметника
и представа, које у сваком случају
доносе квалитет, бити простора и
занекекопродукције.Данаспосто
ји много одличних уметника, али
посао није лако наћи, јер постоји
хиперпродукција певача. Искрено
се надам да ће успостављањем ове
сарадњебитистворениусловидабе
оградскаизагребачкапубликачујуи
видедивнеуметникеипредставе.

МикојанБезбрадица

Солисте, Оркестар и
Хор Опере Народног

позоришта у Београду му
зички припремају дириген
ти Дејан Савић, гост из
САД Лари Њуленд и аси
стент Дијана Цветковић.
Ђанкарло дел Монако је и
ауторсценографије(реали
затор Мираш Вуксановић,
асистентиЈаснаСараман
дић и Милица Вучковић),
костимографјењеговакћи
Стела дел Монако (реали
затор Катарина Грчић
Николић, асистент Алек
сандра Пецић), помоћник
редитеља је Ивана Драгу
тиновић Маричић, а аси
стентиредитељасуАлек
сандар Николић и Владан
Ђурковић. Насловну ролу
спремају сопрани Сања
Керкез и гошћа Свитла
на Декар, улогу Полионеа
припремају Јанко Синади
новић и Александар Дојко
вић, улогу Оровеза Ненад
ЈаковљевићиДрагољубБа
јић,улогуАдалђизеДрагана
дел Монако и Александра
Ангелов, улогу Клотилде
спремају Љубица Вранеш
и Наташа Рашић, а улогу
Флавија Слободан Живко
вићиМаркоЖивковић.

КОНЦЕРТИ
13. 6 | 18.00 КАД СНОВИ ЗАЗВУЧЕ – Галина Ђорђевић, 
виолина; Соња Зечевић, клавир; Соња Радојковић, 
клавир 

СЕМИНАР – КРИТИЧКЕ ПРАКСЕ У ОБЛАСТИ 
УМЕТНИЧКЕ ИГРЕ IV (у оквиру Фестивала 
кореографских минијатура)
4. 6 | 18.00 ПРЕДАВАЊЕ (за полазнике семинара): 
ма Татјана Шехић, председник Агенције за културну 
дипломатију у Бечу, Мандукић – Боденвизер: 
интеркултурне споне плесних уметности и њихов значај у 
националној културној баштини
9. 6 | 18.00 ПРОМОЦИЈА: проф. др Вера Обрадовић, 
Кореодрама у Србији у XX и XXI веку – родна перспектива 
5. 6 | 18.00  и 11. 6 | 17.00  РАДИОНИЦЕ (за полазнике 
семинара) – мр Јелена Кајго,  драматург и критичар 
уметничке игре

КОНЦЕРТИ – ФМУ у Музеју 
1. 6 | 18.00  НИКОЛА КОРОВЉЕВ, МИХАЈЛО ЗЛАТКОВИЋ, 
студенти гитаре, класа Вере Огризовић, ред. проф. 
6. 6 | 18.00  САНДРА МАШИЋ, флаута
14. 6 | 18.00 ДОКТОРАНТИ ФЛАУТЕ И КЛАРИНЕТА 

ОТВОРЕНА ВРАТА
17. 6 | 12.00

JУБИЛЕЈ 
23. 6 | 19.30 СЛИКАЊЕ ПОРТРЕТА, 5 година емисије 
„Портрет плус“ – јавно снимање емисије
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Млада оперска
уметница ме
ђународне ре
путације Лана
Кос, гостовала

је 29. априла у Народном позо
ришту као Леонора у Вердијевом
„Трубадуру“.Биојетоњендебиу
овојулози.Разговаралисмосњом
непосреднопослепредставе.

zz КаzквиzсуzВаzшиzпрzвиzутиzсци?
ПрвипутсампевалауБеогра

ду и морам вам рећи да је то за
мене била посебна одговорност
и можда једна од највећих трема
уопштедосад.Зашто?Затоштоје
овопубликасавеликомтрадици
јом, у историји сте имали пуно и
иматејошувекпуноквалитетних
певачаигласова,такодазнамда
кодвашепубликенијетектакола
копроћи.Сјајносеосећам.Пуно
путајебилоразговораоБеограду,
двапутамејемаестроСавићзвао,
нисаммоглајерсамвећималане
штопотписано,алиувексамзна
ла у шали рећи: „да ми нетко да
авионскукартузаПариз,Њујорк
или Београд, идем у Београд“. То
ми је била велика жеља, волим
вашменталитет,тутоплину,људ
скост, дружељубивост, смисао за
хумор.Свеколегесуовдебилето
ликодрагепремамени,публикаје
такођебиладивна,такоданосим
прекраснеутиске.

zz Леzоzноzруz ћеzтеz памzтиzтиz иz поz
тоzмеzштоzстеzјеzпрzвиzпутzотzпе
ваzлиzуzБеzоzграzду...
Леонора је круна у карије

ри свакој сопранистици која пе
ва Вердијев репертоар. Вердијеве
улогетумачимодсвоје21.године,
кадасампрвипутпевалаВиолету,
асадајевећеводванаестугодину
за редом држим на репертоару.
Певала сам и Дездемону и Луи
зу Милер и Елвиру, али сматрам
да је Леонора вокално прави пут
након Виолете, јер је Верди ова
дела компоновао временски вр
лоблизуимислимдасуонедоста
блиске.Улогајесте„драмскија“,и

малонижепостављена,алиимату
иколоратураинотакојесуслич
неонимау„Травијати“.Поједини
сматрајудајезаЛеонорупотребан
неки претерано велики драмски
глас.Зашто–паонаимасвега16
година, а ни сам Гроф Луна ни
јестарпопричи.Сретнасамшто
самјеуовомтренуткуставилана
репертоаритоуБеограду,ускоро

ме очекује 15 представа „Труба
дура“ у Грацу, тако да ће то још
вероватно „седати у грло“ с вре
меном.

zz Даz лиz Виz биzраzтеz улоzгеz илиz
улоzгеzбиzраzјуzВас?
Каријера се гради и са „Не!“

Пуно пута су ми предлагали и
НормуиТоскуиКатаринуИзма
илову у „Леди Магбет Мценског
округа“, ма пуно, пуно улога, чак
неке које бих ја волела да певам,
алинегдеосећамдазатојошувек
нијевреме.Јестедаимам32годи
не,алијапевамодсвоје17.иимам
достанасловнихулоганареперто
ару, то су све протагонисткиње,
затосамопрезна.

zz Леzоzноzраz каzжеz „Руzкаz миz јеz
хладzна,z аz уz срzцуz миz јеz ваzтра“.z
ДоzклеzстеzВиzспремzниzдаzиде
теzбоzреzћиzсеzзаzсвоzјуzљуzбав?
Моја прича је посебна. Врло

младасампосталамајка,санепу
номдвадесетиједном,ализаљу
бавседефинитивноборимидала
бихсвенасвету.Чакикадмељу
ди,оговарајуиосуђују,јасеборим
засвојусадашњуљубав.Људи ја
коволесудитидругима,личносе
свакодневносатимсусрећем,иу
медијима и у коментарима дру
гих,алинеодустајемодсвојељу
бави,боримсезањусвакодневно,
насвојначин.

zz Коzјеz„веzћа“zхеzроzиzнаz–zВиzоzле
таzВаzлеzриzилиzЛеzоzноzра,zчиzјаzјеz
жрzтваzснаzжниzја?
То су две потпуно различите

личности. У данашње време не
знам баш ко би се усудио попи

тиотровсамодабињенљубљени
биослободан.Затосеискреноди
вимиједнојидругојпротагонист
кињииобеихобожавам.

zz Коzјаzјеzслеzдеzћаzулоzга,zкоzјеzже
љеz сеz поzклаzпаzјуz саz реzалzнимz
моzгућzноzстиzма?
Разговарасео„Ломбардијци

ма“уТеатру„Ређо“уТорину,ми
слимдасуонидостаблизу„Лујзе
Милер“ и да ми одговара. Што
сетиченовихулога,волелабиху
ближојбудућностидасвомрепер
тоару додам Татјану у „Евгенију
Оњегину“. Говорим перфектно
руски, моја професорка певања
је Рускиња и још пре 15 година
током сарадње са маестром Ро
строповичемсамнаучилајезик,а
рускумузикујаковолимиосећам,
такодаозбиљнопланирамТатја

ну,наконтогаНедуу„Пајацима“
исигурноМадамБатерфлај.

zz Каzжеzтеz даz стеz каоz муzзичzкиz
поzчетzникzсвеzсноz„ескиzвиzраzлиz
чаzсоzвеzхоzра“zиzбиzлиzстеzуzпра
ву,z штаz биzстеz поzруzчиzлиz мла
димzпеzваzчиzма?
МојдесетогодишњисинАдам

мисесмејештосамималадвојку
из хора, питао ме је зашто. Ја му
кажем,затоштоникаднисамби
ланачасовимахора,увексаммар
киралаилибежала.Професорица
се љутила на мене, а ја сам гово
риладасенешколујемзахорског
певача.Ухорубихсе,акоотворим
гласколикотреба,чулапревише,
пасамсемораластишавати,асма
траласамдатонетребадарадим.
Тајмојбунт(осећај),очигледноје
биодобар.Младимпевачимабих
поручила да је свако од нас ин
струментзасебе, јерсвакооднас
иденапозорницусам,такодасам
треба владати својом техником и
својимгласом,слушатисебеитај
својнеобјашњивиосећај.

ДанијелаКнежевићСтевановић

Лана Кос је научила да
чита ноте тек са 15

година, а  већ са 17 је де
битовала у загребачком
ХНК, и то као Краљица
ноћи. Две године касније
почињеинтернационалну
каријеру, у Бољшој теа
тру као Наташа Росто
вауопери„Ратимир“,уз
маестра Мстислава Ро
строповича. Следе Зубин
Мехта, Никша Бареза,
Андреа Бочели, Виторио
Григоло, Бајерска опера у
Минхену, Арена у Верони,
СаоПаоло,Палермо,Бра
зил,Флорида,Кина...

ИН ТЕР ВЈУ | ЛА НА КОС

Каријерасеградииса„не“

Ђанкарло дел Мо
нако, један од
н а ј з н а ч а ј н и ј и х
оперских редите
ља данашњице, у

Народном позоришту поставља
оперу „Норма“. Наш национал
ни театар у својој историји беле
жисамоједнупремијеру„Норме“,
давне1966.Представа јебиладео
репертоаранештовишеоддведе
ценије,аондаје„утихнула“.После
скоро тридесет година одсуство
вањасанашесцене,познатодело
Винченца Белинија ће у новој
продукцији, премијерно би
тиизведено10.јуна2017.на
Великојсцени.Токомсво
је пребогате уметничке
каријере, реномирани
редитељ је поставио
преко сто оперских
дела по оригинал
ним либретима, на
сценамаширомсве
та. Његове режије у
Метрополитену су
сачуване као DVD
издања, а режирао
јеифилмованевер
зије оперских дела.
Успешнојеобављаофункциједи
ректораиуправникаутеатримау
Немачкој, Француској, Шпанији
и Италији. Његов рад је овенчан
бројним наградама и признањи
ма.Овојепрварежијаистакнутог
редитељауНародномпозоришту.

Маестрасмопиталикаквоиз
ненађење припрема београдској
публици. „То ће бити нешто но
во,никакоконвенционално,нити
досадно. Комбинација традицио
налне базе, на неки начин, са но
вим погледима и новим виђењем
стварности. Ова продукција није
реалистична,веомајесимболична,
данашњим речником прави „psy
chothriller“,базираннапсихологи

јамаличности,насамојтрагично
стиситуације,аакозаистажелите
да сазнате морате до
ћи да видите“, уз
осмех одговара
Ђанкарло дел
Монако.

Уваженом
редитељујеово
трећа

поставкапознатеБелинијевеопе
ре у каријери. Своју прву „Нор
му“јепоставиосасамо27година,
у Каљарију, када је Норму певала
нашауваженапримадонаРадмила
Бакочевић,која јетокомкаријере
овуулогуотпевалавишеодневе
роватних 500 пута. Римског про
конзулаПолионеатадајетумачио
отац нашег саговорника, славни
тенор Марио дел Монако, који је
исту улогу певао два пута и у Бе
ограду.

Гостујући редитељ сам однос
главних ликова, Норме, Адалђи
зеиПолионеа,видикрозпризму
савремене свакодневице: „Која је
разликаизмеђупрвеидругежене?

РАЗГОВОР С ПОВОДОМ | ЂАНКАРЛО ДЕЛ МОНАКО

„Норма“каомузичкопозориште
анкарло дел Мо
нако, један од
н а ј з н а ч а ј н и ј и х
оперских редите
ља данашњице, у

Народном позоришту поставља
оперу „Норма“. Наш национал
ни театар у својој историји беле
жисамоједнупремијеру„Норме“,
давне1966.Представа јебиладео
репертоаранештовишеоддведе
ценије,аондаје„утихнула“.После
скоро тридесет година одсуство
вањасанашесцене,познатодело
Винченца Белинија ће у новој
продукцији, премијерно би
тиизведено10.јуна2017.на
Великојсцени.Токомсво
је пребогате уметничке
каријере, реномирани

јамаличности,насамојтрагично
стиситуације,аакозаистажелите
да сазнате морате до
ћи да видите“, уз
осмех одговара
Ђанкарло дел
Монако.

Уваженом
редитељујеово
трећа

ИлићуСарајеву

СолистаБалетаНародногпозориштаАлександарИлићприво
дикрајупробебалета„Алисауземљичуда“уСарајеву.Аутор
музике је Дарија Јаношевић, Илић је кореограф и редитељ,

костимографисуНеираСинанбашићиМелисаМусић,сценографВе
дранХрустановић,
а асистент коре
ографа Катарина
Стојковић.Упред
ставиучествујусо
листи и ансамбла
Балета сарајевског
Народног позори
шта,апремијераје
заказана за 30. мај
на Великој сцени
тогтеатра.

Р.П.Н.
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Онесудведругарице,аљубавник
је један. Полионе воли жене, има
двоје деце са главном свештени
цом Нормом, али је оставља због
другежене,Адалђизе,ито јеста
ра трагедија. Међутим, он је му
шкарац, ратник, гувернер Галије.
Никоуовојоперинијеневин,чак
ниАдалђиза.Никоназемљиније
невин, ако неко има жену и љу

бавницу,таљубавницанеможе
битиневина,чакиакојеја

комлада.Тојесуштина,
осталојережија“,обја
шњаваредитељ.

ПиталисмоЂан
карла дел Монака
штајеважније–ли
бретоилимузика,и
како он проналази
решења која ће за
довољити крите
ријуме љубитеља

опере, али
и приву
ћи нову
п у б л и к у :
„Прво на
стаје текст,
па тек он
да музика.
Компози
тору је по
требантекст,дабинасталамузи
ка. Касније, музика долази прва,
прво чујемо музику, па тек онда
речи.Међутим,речису јако, јако
важне.Желимдапоставим‘Нор
му’некаокласичнуоперу,већда
будеустилумузичкогтеатра.Му
зикаипозориште,уместосталног

традиционалног начина предста
вљањаиталијанскеопере.Музич
китеатар јемодеранначинчита
њаприче“,додајеон,изакључује:
„У суштини, ‘модерно’ не значи
увек и добро. Има много лоших
савремених режија, а и одлич
нихкласичних,такоданепостоји
модерно, постоје само добре или
лошережије.Наравно,најважни
ја јеидеја,којадолазиизглаве, а
оназависиодредитељаињеговог
виђења приче. Лично користим
много стилова у свом изразу, а
какоћунештоприказати, зависи
одсамогдела.Кадасуоперепопут
‘Тоске’упитању,ондаморамби
тиреалистичан,али ‘Норма’није
реалистичнаизатоњојприлазим
на овај начин. Моје мишљење се
никаднемења,јерувекхоћуисто,
а то је да направим добру пред
ставу, редитељ не сме бити исти,

осим што мора поштовати сти
лове. Позивам публику да дође у
позориште, видеће ново читање
опере,тонеможедовољнодобро
дасеопише,можесамодасеви
ди“, поручује Ђанкарло дел Мо
нако.

ДанијелаКнежевићСтевановић

РАЗГОВОР С ПОВОДОМ | ЂАНКАРЛО ДЕЛ МОНАКО

„Норма“каомузичкопозориште
Онесудведругарице,аљубавник
је један. Полионе воли жене, има
двоје деце са главном свештени
цом Нормом, али је оставља због
другежене,Адалђизе,ито јеста
ра трагедија. Међутим, он је му
шкарац, ратник, гувернер Галије.
Никоуовојоперинијеневин,чак
ниАдалђиза.Никоназемљиније
невин, ако неко има жену и љу

бавницу,таљубавницанеможе
битиневина,чакиакојеја

комлада.Тојесуштина,
осталојережија“,обја
шњаваредитељ.

карла дел Монака
штајеважније–ли
бретоилимузика,и
како он проналази
решења која ће за
довољити крите
ријуме љубитеља

ЈакопоСипаридиПескасе
роли, млади, харизматич
ни италијански уметник,
поново се представио бе
оградској публици пред

водећи Оркестар Народног по
зоришта у балетској представи
„Успавана лепотица“, 25. маја
2017.годиненаВеликојсцени.У
разговору за Позоришне новине
откриванамкакосесналазиуча
робномсветумузике.

zz Путz разzвоzјаz диzриzгенzтаz јеz ве
оzмаz слоzженz иz дуzгоzтраzјан.z
Претzпоzстаzвљамz даz таzлеzнатz иz
доzброz обраzзоzваzњеz ниzсуz пре
судzниzуzовомzпроzцеzсу.
Апсолутноне.Мислимдајена

првомместуличноосећањедаје
музика једининачиндапредста
виш себе. Чврсто сам уверен да
диригентморадапоседујемогућ
ностдаудатомтренуткупренесе
људима емоцију. И то не зависи
самоодтехнике,већиодталента
којисваконосиусеби.Диригент
својим радом преноси публици
гласБога,сакривенумузици,ато
јеогромнаодговорност.

zz Уz Ваzшемz жиzвоzтуz преzплиzћуz
сеzкаzриzјеzраzправzниzкаzиzдиzри
генzта.zКаzкоzобzјаzшњаzваzтеzовајz
неоzбиzчанzспој?z
Свакипуткадасебавимпра

вом покушавам да, помало, бу
дем и диригент, али и обрнуто.
Уверен сам да студије права и
музике имају много тога зајед
ничког. На оба пута трагамо за
одговорима кроз различите је
зике, али одговарајући истим
потребама. Није лако помирити
две потпуно различите сфере,
алионеипакснажноподржавају
једна другу. Најзад, кроз људску
историју, музика и право су би
лебазичненаукеуразвојумладог
човекајеробеутичунастварање
бољег бића. Радим већ годинама
каоасистентнаПравномфакул
тету и то доживљавам подједна
ко озбиљно као и своју каријеру
уметника.Ипак,дабудемискрен,
мојаглавнаљубавнедвосмислено
припадамузици.

zz Коzјаz јеz основzнаz разzлиzкаz из
меzђуz диzриzгоzваzњаz баzлетzскеz
предzстаzвеzилиzконzцерzта?
Говоримо о потпуно два

различита света, без сумње. Па
жња коју је неопходно усмерити
приликом дириговања балетске
представе је, свакако, потпуно
другачија од опере или концер
та.Лично,веомаволимбалетјер
га сматрам савршеном креаци
јом уметности. Тријумф лепоте
у оквиру којег се игра и музика
преклапајусавршено.Незабора
вимодајеувећинислучајеваба

летскамузикаизузетнаиснажна,
а снага покрета играча дочарава
слике које музика оплемењује у
људскомсрцу.

zz Уобиzчаzјеzноz јеz даz љуzдиz имаzјуz
своzјуz виzзиzјуz диzриzгенzта,z мо
ждаzиzстеzреzоzтипzну.zВаzшаzпо
јаzваzјеzпотzпуzноzдруzгаzчиzја.z
Каданекозамишљадириген

таодмахстварасликуекстремно
строгог, старијег човека. Ја при
падамновојгенерацијикојајеве
омамладаушлауовууметничку
област.Дефинитивносматрамда
младост доноси диригенту неко
лико значајних вредности, по
пут појачане снаге, веће страсти
и ентузијазма, што је природно
повезано са млађим животним
добом. Иако није једноставно
прићиоркеструисолистима,све
идеодличнокадаједномпређеш
тупочетнубаријеру.Јошједнаод

предностилежиутомедапојава
младих диригената може лакше
да приближи музику млађим ге
нерацијама.Видетимладогчове
канаподијумудобројезасрце,а
представљаинадузабудућност.

zz Наzстуzпаzтеzнаzсцеzнаzмаzшиzромz
свеzта.z Уz Беzоzграzдуz стеz има
лиz виzшеz заzпаzжеzнихz наzстуzпа.z
Чиzниzсеzдаzовzдеzнаzлаzзиzтеzдо
бруzенерzгиzју.z
Искрено волим овај град. То

сада већ није тајна. Свуда у све
ту,паиуИталији,увекговоримо
Београдукаореткомдрагуљу,ди
јамантукојиморабитиоткривен.
Први пут сам у Београд дошао
захваљујући маестру Ренату Ба
лестрикојимијечестоговориоо
лепотамаБеограда.Одмахсамсе
заљубио.Људисуовдепосебнии
емитују огромну количину енер
гије.Такође,присутнајеиљубав
премауметностиилепоти,итоје
фантастично.Желеобихпосебно
да се захвалим менаџменту На
родног позоришта, Оркестру и
балетскимуметницимакојисуме
изванредноприхватили.

zz КоzјаzјеzВаzшаzпрzваzмиzсаоzкаzдаz
стаzнеzтеzисzпредzорzкеzстра?
Помислим: Хвала Богу, још

једном имам прилику да будем
оноштојесамирадимнајлепшу
стваруживоту.

БранкицаКнежевић

ИН ТЕР ВЈУ | ЈА КО ПО СИ ПА РИ ДИ ПЕ СКА СЕ РО ЛИ

Диригентпренoсиемоцију

Музика има изванред
ну моћ да уједини

различитељудеитојефе
номен који нисам доживео
у другим областима. Не
вероватно је колико савр
шено комуницирамо кроз
музику, на било ком крају
света,упркосразличитим
традицијамаиобичајима.
Захваљујућитоме,свисмо
браћа.

ДебиЧеромухине

Маргарита Черо
мухина први
пут наступа у

улози Сванилде у „Копе
лији“ Леа Делиба, 30. ма
ја. Партнери су јој Игор
Пастор као Франц и Ми
ланРусуулозиКопелију
са. Аутори кореографије
су Љубинка и Петар До
бријевић, а солистима и
ансамблом Балета и Ор
кестром Народног позо
риштадиригујеЂорђеПа
вловић.

Р.П.Н.
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zz Приzпаzдаzтеz груzпиz глуzмаzцаz саz
коzјомz Анzдрашz Урzбанz очи
гледzноz воzлиz даz раzди.z Коzјеz суz
спеzциzфичzноzстиzњеzгоzвогzства
раzлачzкогzпроzцеzса?
Он је редитељ који глумца

води кроз процес. На почетку се
ансамблупознајесаосновнимте
мама комада, али за разлику од
других редитеља, Урбан тражи
одглумцастав,личниставпрема
тим идејама. Тај став не може да
буде глумљен, одигран кроз ре
пликелика,већморадабудејасан
коментарглумцауодносуналик.
Као у Брехтовом позоришту, лик
је само средство којим глумац и
редитељ исказују свој однос пре
матеми.Врлочестонамговорида
не играмо лик, да се не удварамо
публици, већ да разумемо ситуа
цијуисхватимокаквесупоследи
це таквих поступака у стварном,
друштвеном животу ове земље.
Можда се исувише благонакло
но смејемо ликовима као што су
Јеротије, Жутиловић, Зеленићка
или Шербулић. Писац их исме
ва,алипоследицењиховихречии
поступака некога коштају живо
та.Урбаннаснаводидасхватимо
колико такви људи, када дођу до
позиција моћи, постају опасни за
друштво. Он заоштрава околно
сти комада да би публику пробу
диоизлетаргијеинавеогледаоца
да се пита да ли су те идеје само
смешне, или нам осветљавају ко
рен проблема које и данас имамо
због некритичког односа према
таквомпонашању.Дабитопости
гао, Урбан нас води кроз процес
импровизација: дискусије са уна
предзадатимапроменљивимста
вовима, интеракције ликова у за
мишљенимоколностима,етидена
темуодређениходносаизкомада.
Изтаквогматеријаланастајунеса

мосцене,већиновначинглумач
кеигре,укојемглумацнијевише
пасивни извођач, већ и аутор. У
тренуткукадајакаоглумацимам

критички став према идеји писца
иутекстутражимонеслојевекоји
намаданасговореосвакодневној
стварности,анеонамерамаписца

да,например,за
бави публику, тада
ја исказујем лични
анепишчевстав.У
таквом процесу глу
мацнеможедабу
де пасивни

фактор,оннијенекокоизговара
текстиправиодговарајућегрима
се да би забавио људе, него опо
миње, указује или бар приказује
стварностнаначинкојипровоци
рапитање:далибашморатакои
овако?Урбантражисвесногглум
цакојиимастав,снагуихраброст,
а истовремено и брзину мишље
ња,тачностговорнеилифизичке
радње. На његовим пробама не
можеш да бројиш своје реплике,
смишљашгрбуисличнеглумачке
трикове.

zz Коzлиzкоzсуzтаzкавzприzступzтек
стуzалzномzпредzлоzшкуzиzпутzдоz
коzначzнеz предzстаzвеz знаzчајzниz
заz разzвојz глумzца,z алиz иz цеzло

купzногzанzсамzбла?
То зависи од редите

ља. Ако промишљено води
процес, а не формално, не
припремљено или, још го
ре,дабиприкрионедостатак

идеја,ондаоваквипроце
си постају важни за

развојансамбла
као целине,

као и сва
когглумца
понаособ.
Тако по
м е р а м о
границе,
и с т р а 
ж у ј е 

мо нове
приступе
теми,при
ближава
мокомаде
новој пу
блици. У
Народном
п о з о р и 
шту је би
лоредите

љакојисуводилисличнепроцесе,
па јенашансамблуиграниспре
мандаодговоринанајразличити
је захтеве редитеља: покрет, глас,
физичка радња, психолошко ни
јансирањеилиансамблиграпри
лагођени захтевима савременог
гледаоца. Увек сам се залагао за
такве процесе рада на представи,
јерсамзнаодасесамотаконапре
дујеипомерајуличнеизаједничке
границеууметности.

zz Наz Сцеzниz „Раzшаz Плаzоzвић“z
већzдвеzгоzдиzнеzреzдовzноzигра
теzмоzноzдраzмуz„Моzјеzнаzграzде“z
–z ауторzскиz проzјеzкатz коzјиz стеz
осмиzслиzлиz иz реzаzлиzзоzваzлиz саz
МаzјомzПеzлеzвић.zТоzјеzпоzслед

њихz деzцеzниzјаz реzдакz приzмерz
оваzквеz поzзоzриzшнеz форzмеz наz
сцеzниz наzшегz наzциzоzналzногz
теzаzтра.z Каzквеz суz реzакzциzјеz пу
блиzке?
Приметио сам разлику у ре

акцијама публике на премијери и
првих неколико реприза, и реак
ције публике која је долазила ка
сније.Упочеткусуупублицибили
људи који су читали Бернхарда и
зналинештооњему,паимњего
ва дугачка и компликована рече
ница није сметала. Проблеме су
препознавалиизличногискуства,
и иронија којом се писац служи
им је блиска. Када су на предста
ву почели да долазе људи којима
тајначинизражавањанијеблизак
икојисанапоромпратеБернхар
довумисао,осетиосамдањегове
духовитеопаскевишенеизазивају
никакву реакцију у публици, као
даихнеприметеугомилиречии
фраза које се у тексту понављају
као у некој композицији. Зато су
и моје говорне радње данас мало
другачије него на премијери. Са
дапубликаслушапредставуути
шини и концентрацији, а после
говора о Европи данас, публика
реагујевеомаемотивно,погађаих
темакојапредстављањиховосва
кодневноискуство.Инаравно,на
причуоЈугославијисвиреагујуса
посебним интересовањем. Пред
става је имала одличан одзив код
колегаизпрофесије,азанимљиво
једасунаправљенеинекеемисије
на телевизији поводом представе
ипитањакојеонапокреће:однос
уметникапремаделуинаградама
које уз то дело иду, однос крутих
академских структура или поли
тичкебирократијепремастварао
цу,каоипитањекудаидеЕвропа
данас.

ЈелицаСтевановић

ТРИ ПИ ТА ЊА ЗА СЛО БО ДА НА БЕ ШТИ ЋА

Глумацкаоаутор

После великог успеха са
Стеријиним „Родо

љупцима“, Андраш Урбан
са драмским ансамблом
НародногпозориштауБе
оградуприпремакомадна
шегдругогвеликогкомедио
графа,Нушића.Премијера
„Сумњивог лица“ је наја
вљеназа21.јунинаСце
ни„РашаПлаовић“,ауз
Урбана који је и аутор
сценографије,ауторски
тим чине драматург
и сарадник редите
ља Ката Ђармати,
драматург Молина
Удовички Фотез, ко
стимограф Марина
Сремац, композитор
Ирена Поповић Драго
вић и лектор Љиљана
Мркић Поповић. Улоге
тумачеСлободанБештић
(Јеротије Пантић), Нела
Михаиловић (Анђа), Суза
на Лукић (Марица), Павле
Јеринић (Вића), Никола
Вујовић (Жика), Хаџи Не
над Маричић (Милислав),
НебојшаКундачина(Таса),
Милош Ђорђевић (Алекса
Жуњић), Анастасиа Ман
дић (Газда Спаса, Газда
Миладин), Бојан Кривока
пић(Ђока)иДраганНико
лић(Јоса).

мосцене,већиновначинглумач
кеигре,укојемглумацнијевише
пасивни извођач, већ и аутор. У
тренуткукадајакаоглумацимам

да,например,за
бави публику, тада
ја исказујем лични
анепишчевстав.У
таквом процесу глу
мацнеможедабу
де пасивни

купzногzанzсамzбла?
То зависи од редите

ља. Ако промишљено води
процес, а не формално, не
припремљено или, још го
ре,дабиприкрионедостатак

идеја,ондаоваквипроце
си постају важни за

развојансамбла
као целине,

као и сва
когглумца
понаособ.
Тако по
м е р а м о
границе,
и с т р а 
ж у ј е 

мо нове
приступе
теми,при
ближава
мокомаде
новој пу
блици. У
Народном
п о з о р и 
шту је би

Глумацкаоаутор

осле великог успеха са
Стеријиним „Родо

љупцима“, Андраш Урбан
са драмским ансамблом
НародногпозориштауБе
оградуприпремакомадна
шегдругогвеликогкомедио
графа,Нушића.Премијера
„Сумњивог лица“ је наја
вљеназа21.јунинаСце
ни„РашаПлаовић“,ауз
Урбана који је и аутор
сценографије,ауторски
тим чине драматург
и сарадник редите
ља Ката Ђармати,
драматург Молина
Удовички Фотез, ко
стимограф Марина
Сремац, композитор
Ирена Поповић Драго
вић и лектор Љиљана
Мркић Поповић. Улоге

Култнабалетскапред
става Народног по
зоришта „Ко то та
мо пева“ на музику
Војислава Костића

и у кореографији Сташе Зуровца,
синоћјесвечаноотвориланајвећи
драмскифестивалуземљи,Стери
јинопозорје.Утакмичарскомпро
грамуовогфестиваланашнацио
налнитеатарпредставља„Електра“
ДанилаКишаурежијиИвеМило
шевић,прексутра,29.маја2017.

Већ 6. јуна „Бизарно“ Жељка
ХубачаурежијиСнежанеТришић,
гостује у Црногорском народном
позориштууПодгорици,наРевији
представанароднихпозориштаиз

региона (поводом 20 година нове
зграде ЦНПа), а Чеховљев „Ива
нов“ у режији Тање Мандић Ри
гонат 13. јуна учествује на МНТ
ФЕСТууСкопљу.Најубиларном,

25. позоришном маратону у Сом
бору, који се ове године одржава
под слоганом „Коцка је бачена“,
Народнопозориштегостујесадве
представе:16.јунасеигра„Белака
фа“АлександраПоповићаурежи
ји Милана Нешковића, а следеће
вечерићебитиизведенаШилерова
„Марија Стјуарт“ у режији Мило
шаЛолића.

Ансамблпредставе„Дамаска
мелијама“АлександраДимеСинау
режијиЈугаРадивојевића,од3.до
17. јула борави у Кини. У оквиру
турнејекојајеорганизованаускло
пумеђудржавнесарадње,предста
ваћетрипута(7,8.и9.јула)бити
изведенауНародномуметничком

позориштууПекингунаИнтерна
ционалном фестивалу. После тога
уметнициидууШангај,гдеће14.и
15.јулаигратипредставууШангај
скомтеатру.Затовреме,„Иванов“
ћегостоватинаФестивалу„Пурга
торије“уТивту7. јула,аистифе
стивалће31.августазатворитиба

летскиансамблсапредставом„Ко
то тамо пева“. Почетком септем
бра, једнаоднајновијихпредстава
Народног позоришта, Толстојево
„Царство мрака“ у режији Игора
ВукаТорбице,гостујенаФИАТуу
Подгорици.

Ј.Стевановић

ЛЕТ ЊИ ФЕ СТИ ВА ЛИ И ГО СТО ВА ЊА НА РОД НОГ ПО ЗО РИ ШТА

ОдСомборадоШангаја

Софоклова трагедија
„Антигона“ у режи

ји Јагоша Марковића, сa
великим успехом је 29. и
30.априлаизведенаназа
тварању ревијалног XIX
интернационалног позо
ришногфестивалауАда
ни, Турска, на сцени Др
жавногпозоришта.
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Уп о м е н у т о м
огласукојису
20. децембра
1841. објавиле
„Новине Срб

ске“, тек формирани Театар
на Ђумруку позива, поред
глумаца, и писце и преводи
оцедашаљутекстовезаизво
ђење.Иакопрвитаквеврстена
нашемподнебљу,конкурссене
разликујеодданашњих:„Сочи
нитељидаизволусвојаТеатрал
на дела под печатом, прикри
тим именом, послати (како би
се свако пристрастије избегло),
па ће се тек онда отворити, кад
седелоприми;аделакојасенеби
примала, послаће се без отварања
именанатрагонамо,кудасочини
тељназначи“.КаконаводиСвети
слав Шумаревић, „у овом позиву
опредељени су још и хонорари за
сочинитеље и преводчике позо
ришнихкомада.Хонорарсекреће
заоригиналеод6до15цесарских
дуката, а за преводе од 4 до 8... У
одушевљењузапозориштеммно
ги су сочинитељи и преводници
бесплатно уступили своје комаде.
Први се одазвао Марко Карамата
(послесвегачетиридана)ипокло
ниосвојпревод‘Карташа’(саита
лијанског)...Међупоклонимасусе

налазили:
‘Смрт Стефана Де
чанског’, ‘Тврдица или Кир Јања’,
‘Женидба и удадба’, ‘Превара за
превару’, ‘Владислав’, ‘Зла жена’,
итд“.

Најплоднији и најизвођенији
писац,уједноинајвећидародавац,
безкојеговајнашпрвитеатарсва
како не би могао да оствари тако
богатрепертоар,биојеЈованСте
ријаПоповићокојемћеовдебити
речипосебно.

Као што је речено, представе
су игране два пута недељно – че
тврткоминедељом.Акосеимајуу

видубројстановникауондашњем
Београду (10–12.000) и чињеница
дајепозоришниподухватбиопи
онирски,сасвимјејаснодасе„по
зоришнирепертоар“неможеме
рити данашњим аршинима. Било

је тешко напунити салу
иједном,апредставеко
јесуутокутихнеколико

месециодигранедвапута,
билесуреткеиобичносу
говориле о популарности

којујенасловстекаонапр
вом извођењу (или су омо
гућавале глумцима да при

преме неки мало захтевнији
нов комад). Другим речима,
глумци „Театра на Ђумруку“

суигралиподвепремијерене
дељно! Ритам извођења пред
става је ремећен у ретким при

ликама:оБожићуиУскрсу,услед
припрема за глумачке „корисни
це,“временскихнепогода,али,по
некад,изатоштоглумцинисусти
глидаприпременовкомад.

Милорад Т. Николић је, стр
пљивим,преданимиисцрпнимис
траживањем докумената као што
су рачуни за штампање плаката и
улазница,извештајиоприходу,но
винскевестиисл,успеодарекон
струишекомплетанрепертоарна
шегпрвогтеатра,податумима(в.

његову књигу „Театер на Ђумру
ку“),којиовденеможемопренети
у целини. Рецимо само да је од 7.
новембра1841.до16.августа1842.
београдска публика видела 55 до
маћихистранихкомада,којисуод
играниукупно64пута.Некепред

ставесуималерепризнаизвођења,
абилојеивечерикадасуигранапо
два краћа комада. Понекад је, ка
ко бележи Николић, „као додатак
неким краћим комадима извођен
и‘јуначкитабло’,тј.живесликеуз
блесакбенгалскихватри,уразним
светлоснимефектима,штојебила
једнаатракцијаготовосвихпутују
ћихпозориштадонашихдана“.

Заступљени су били разно
врсни жанрови: херојске драме,
трагедије, грађанске драме, мело
драме, комедије, шале и лакрдије
у једном чину... Светислав Шума
ревићтврдидајепубликанајвише
волела „историске домаће комаде
и позоришне игре са певањем, уз
пратњу ‘кнежеве гарнизоне бан
де’“,докНиколићнаосновуизве
штаја о приходима укус ондашње
публике тумачи мало другачије:
„публиканијемноговолелакоме
дије, а поготову једночине... има
ла је више смисла за трагедије и
озбиљне драме“. Ни репризе нису
биле популарне, осим у ретким
случајевимаисторијсконационал
нихкомада,каоштосубили„Ајду
ци“,„КраљевићМаркоиАрапин“,
„Милош Обилић“, „Светислав и
Милева“ или трагедија Стефана
Стефановића „Смрт Уроша V“,
којајеујануаруигранадвапутаса
великимуспехом.Већзапремијеру
којајебиланаБогојављење,влада
лојетоликоинтересовање„дасви
људи ни места имати могли нису,
него су многи кућама враћени“, а
новинесуписаледасе„тежењеза
изображенијемкодСрбинапробу
дило,заизображенијемоним,које
сеутеатрупоцрпетиможе“.

(наставићесе)

Поред Стерије и Ата
насија Николића, око

новогтеатрасусеокупили
већостарелиЈоакимВујић,
Владислав Стојадиновић
„Цикош“, Марко Карама
та,ПавлеА.Поповић(уред
ник„НовинаСрбски“),Лаза
Зубан... Они су писали ори
гиналне комаде, преводи
ли а често и прерађивали,
„посрбљавали“ инострана
делакакобиихприближили
младојбеоградскојпублици.

ФЕЉ ТОН / 175 ГО ДИ НА ОД ОСНИ ВА ЊА ПР ВОГ ТЕ А ТРА У БЕ О ГРА ДУ, „ТЕ А ТРА НА ЂУ МРУ КУ“ (6) / ПИ ШЕ ЈЕ ЛИ ЦА СТЕ ВА НО ВИЋ

РепертоарТеатранаЂумруку

Истакнути ба
летски уметник
младе генерације
Балета Народног
позоришта у Бе

ограду,ИгорПастор(1990)завр
шио јеБалетскушколууродном
Новом Саду и одмах по дипло
мирању,2009. године,ангажован
је као трећи солиста у балетском
ансамблуСрпскогнародногпозо
ришта.Усезони2009/10.истакао
сеуPasdedeuxизпрвогчинаАда
мове„Жизеле“исолистичкимде
оницама (Pas de trois, Шпанска
игра)у „Лабудовом језеру“, апо
казао је и сигурну неокласичну
технику у балету „Шампањац и
јагоде“. Исте године игра соли
стичке улоге у Балету Народног
позоришта у Сарајеву, у којем је
усавршавао своју примерну кла
сичнубалетскутехникуудуетуиз
„Жизеле“, као полетни Франц у
„Копелији“иелегантниСинкра
ља у балету „Катарина, босанска
краљица“.

Балет Народног позоришта у
Београду ангажује Игора Пасто
ра2010.године,каодругогсоли
стукојисауспехоминтерпретира

целокупни репертоар класичног,
неокласичногисавременогстила
уовомансамблу.Иакомладиграч,
Пасторсазнањемиентузијазмом
игравеликирепертоар,штојена
говестио већ својом првом соли

стичком улогом на београдској
сцени, као Златни бог у балету
„Бајадера“ у поставци Г. Комле
ве(2011).Лакиивисокискокови
и окрети красили су његове на
ступе у солистичким деоницама
у балетима „Дама с камелијама“
(Л. Пилипенко), „Краљица Мар
го“(К.Симић),„Кототамопева“
(С. Зуровац), „Александар“ (Р.
Савковић),„Јесењецвеће“(М.К.
Пјетрагала). Посебно треба иста
ћи удео Пастора у складном из
вођењу три краћа балета „Triplе

Bill“ – „Наполи“ (О.
Бурнонвил),„Интер
вал“ (З. Марковић),
„Шест плесова“ (Ј.
Килијан), у шесто
чланом ансамблу
истакнутих солиста
(2012).

Веома брзо, у
наредних пет годи
на, Пастор остварује
веома захтевне на
словне улоге у бале
тима „Петар Пан“
(Б. Стајвел), „Крцко
Орашчић“ (К. Ко
стјуков), „Доријан
Греј“ (В. Логунов),
затимПринцДезире
у „Успаваној лепо
тици“ (В. Логунов),
Син у балету „Они“
Ђ.Макаревићаи,не
давно, Базил у „Дон
Кихоту“ у поставци
В.Васиљева.

Поред овог заи
ста великог и успе
шног ангажмана у
матичном ансамблу,
Пасторјеигостујући

уметник у представама Опере и
театара„Мадленианум“–„Орфеј
у подземљу“ и „Крвава свадба“ у
кореографији К. Симића и „Со
бареваметла“и„Баладаомесецу
луталици“упоставциА.Илића.

Успеси Игора Пастора на ба
летскојсценидонелисуму,осим
признања публике, и значајне
стручне награде. Он је 2014. до
биоНаграду„РадомирВучић“ко
ју Народно позориште додељује
младим,талентованимбалетским
играчима до 28. године живота
заостваренесолистичкеиглавне
улоге из репертоара, а годишњу
Награду Народног позоришта за
најбоље индивидуално уметнич
ко остварење у сезони 2013/14.
добиојезаулогуКрцкаОрашчи
ћауистоименојпредстави.Заиз
ванредно остварен играчки лик
Доријана Греја уистоименом ба
летуВ.Логунова,ИгорПастор је
2015.добиоНаграду„НаташаБо
шковић“, коју Удружење балет
скихуметникаСрбиједодељујеза
најбољу интерпретацију неокла
сичнеулогеупротеклојсезони.

(наставићесе)

ФЕЉ ТОН / ЛИЧ НО СТИ БЕ О ГРАД СКОГ БА ЛЕ ТА (63) / ПИ ШЕ МИ ЛИ ЦА ЗАЈ ЦЕВ 

ИгорПастор–младииграч,многоулога

Балет Народног позо
ришта у Београду да

насусвојимредовимаима
веомаперспективнемладе
играче,укојеспадаиИгор
Пастор већ потврђеним
техничким и изражајним
остварењима.



8 ПОЗОРИШНЕ НОВИНЕ МАЈ 2017.

ВЕЛИКА СЦЕНА                                                              СЦЕНА „РАША ПЛАОВИЋ“

Р Е П Е Р Т О А Р  З А                  Ј У Н  2 0 1 7 .

с е з о н а
2016/17.

Издавачка делатност Народног позоришта у Беогарду | За издавача Дејан Савић, управник | Главни уредник Позоришних новина Жељко Хубач | Заменик главног уредника Јелица Стевановић | Редaкција: Микојан Безбрадица, 
Бранкица Кнежевић, Драган Стевовић | Сарадници: Милица Зајцев, Вања Косанић, Данијела Кнежевић Стевановић, Никола Јанковић | Техничка редакција: арт директор и графички дизајнер Јован Тарбук, графички дизајнер 
Јелена Ратковић | Коришћене фотографије архива Народног позоришта, МПУС, личних архива, В. Жакнића и С. Михића | Припрема и дизајн Народно позориште у Београду | Народно позориште у Београду, Француска 3, 11000 
Београд | Маркетинг 2622-180

ГОСТОВАЊА 
06.06.

13.06.
16.06.
17.06.
07.07.

07, 08. и 09.07.
14. и 15.07.

31.08.

БИЗАРНО – Ревија представа народних позоришта из региона
(20 година новог ЦНП), Подгорица
ИВАНОВ –   МНТ ФЕСТ, Скопље
БЕЛА КАФА – Позоришни маратон, Сомбор
МАРИЈА СТЈУАРТ – Позоришни маратон, Сомбор
ИВАНОВ – Фестивал „Пургаторије“, Тиват
ДАМА С КАМЕЛИЈАМА – Интернационални фестивал у Пекингу, Кина
ДАМА С КАМЕЛИЈАМА – Шангај, Кина
КО ТО ТАМО ПЕВА – затварање Фестивала „Пургаторије“, Тиват

ДОГАЂАЈИ – ВЕЛИКА СЦЕНА  
07.06.

10.06.
11.06.
14.06.
17.06.

17.06.
20.06.

24.06.

28.06.
30.06.

AДРИЈАНА ЛЕКУВРЕР, гостују Горги Цуцковски (Македонија) у улози Мауриција и
Мирјана Матић у улози Адријане
НОРМА / ПРЕМИЈЕРА I
X МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ МУЗИКЕ И ИГРЕ „АМАДЕУС“, концерт лауреата
ДОН КАРЛОС / представа посвећена Бранку Пивничком (1917–1983)
СЕЋАЊЕ НА ГОРДАНУ ЈЕВТОВИЋ, аутор Владимир Јовановић, 
издавачи МПУС, Народно позориште у Београду и PRESS CLUB
НОРМА / ПРЕМИЈЕРА II
ТРАВИЈАТА, ПОВОДОМ НАЦИОНАЛНОГ ДАНА СУВЕРЕНОГ МАЛТЕШКОГ 
РЕДА гостују Клер Кулен (САД) у улози Виолете и Алберто Мастромарино (Италија) у 
улози Ж. Жермона 
ОТЕЛО, гостују: диригент Ђана Фрата (Италија), Никола Китановски у улози Отела
 и Евгенија Јеремић у улози Дездемоне
МРТВЕ ДУШЕ, Н.В. Гогољ / АнаЂорђевић, гостује Народно позориште, Ниш
ЗАВРШНИ ГАЛА КОНЦЕРТ

од 02.06. до 04.06.  

07.06.
07.06.
09.06.
10.06.
11.06.
11.06.
12.06.
21.06.
24.06.
26.06.

28.06.

29.06.
30.06.

XXI ФЕСТИВАЛ КОРЕОГРАФСКИХ МИНИЈАТУРА у организацији Удружења
балетских уметника Србије
02.06. Селекција финалиста (улаз слободан)
03.06. Финале такмичарског програма
04.06. Ревијални програм – јубилеј Смиљане Мандукић

ДЕЧЈИ ДРАМСКИ ФЕСТИВАЛ Предшколске установе „Дечји дани“
ФИЛОЗОФСКИ ТЕАТАР, гостује Борис Буден, разговор води Срећко Хорват
СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА, поводом Дана школе АРТИМЕДИЈА
ЖЕНИДБА / представа посвећена др Браниславу Војиновићу (1892–1951)
КОНЦЕРТ ДЕЧЈЕГ ХОРА „ХОРИСЛАВЦИ“
ЛАЖА И ПАРАЛАЖА / представа посвећена Драгомиру Јанковићу (1867–1944)
ЗАБАВА КОД МОЦАРТА, у извођењу Оперског студија „Борислав Поповић“
СУМЊИВО ЛИЦЕ / ПРЕМИЈЕРА
МЕЂУИГРЕ, дипломска представа III године глуме Академије лепих уметности и мултимедија
НУШИЋ – ТРИПТИХ дипломска представа прве генерације студената Института за
уметничку игру, Београд
ИЗ ЦИКЛУСА „ВЕЛИКАНИ БЕЛКАНТА“, вече посвећено Г. Доницетију, 
у организацији „Ars Kreativa“, под менторством Николе Китановског
ЦИЈАНИД У ПЕТ, представа Академије лепих уметности и мултимедија
МОНОЛОЗИ, завршни рад III године глуме Академије лепих уметности и мултимедија

ДОГАЂАЈИ – СЦЕНА „РАША ПЛАОВИЋ“  


