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ИЗДАЈЕ НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ У БЕОГРАДУ

НАРОД НОМ ПОЗО РИ ШТУ У БЕО ГРА ДУ УРУ ЧЕН СРЕ ТЕЊ СКИ ОРДЕН ПРВОГ СТЕ ПЕ НА

Водеће место у српској култури

П

оводом
Дана
државности Репу
блике
Србије,
председник Алек
сандар Вучић уру
чио је 14. фебруара одликовања
заслужним појединцима и инсти
туцијама, међу којима је и Народно
позориште у Београду. На свечано
сти одржаној у згради Генералног
секретаријата председника Репу
блике, престижно признање при
мио је управник Народног позори
шта Дејан Савић. У образложењу
је наведено да се орден додељује
за нарочите заслуге за Републику
Србију и њене грађане у области
културе, посебно позоришне умет
ности, а поводом 150 година рада.
„Овај орден дефинитив
но представља потврду те наше
доминантне улоге у српској кул
тури. То, наравно, и јесте при
родно и нормално да једна кућа,

са три национална
ансамбла, толиким
бројем људи и, што
је најважније, толи
ким бројем изведе
них предста
ва на тако
високом
у м е т 
нич ком
нивоу,
зау зи ма
водеће
место у
српској
култу
ри“, каже
Савић у
изјави за
„Позори
шне новине“
и наглашава да
му је веома драго што је држава
овим чином, на прави начин,

скренула пажњу јавности, и то
не само културне, и на значајан
јубилеј који Народно позориште

У

оквиру исте све
чаности, председ
ник Вучић уручио је
прваку Драме Народ
ног позоришта у
Београду
Марку
Николићу
Злат
ну медаљу за
заслуге, висо
ко признање,
које се додељује
за изузетне заслуге и
постигнуте резулта
те у јавним и култур
ним делатностима.

прославља ове године – 150
година постојања.

„Веома смо захвални пред
седнику Вучићу и његовом каби
нету, као и професору Сими
Аврамовићу, председнику коми
сије. И на овај начин, држава
Србија је показала да води рачу
на о култури и да афирмише пра
ве вредности, не само у тој обла
сти, него и у образовању, јер је
највећи орден, поред нас, добио
и Универзитет у Београду пово
дом 210 година постојања. Дакле,
показала је да никако не забора
вља своје великане, како инсти
туционално, тако и појединачно,
и то је оно што и мене и сваког
од нас у позоришту радује и чини
поносним“, сматра Савић.
Сретењски орден је одлико
вање Републике Србије устано
вљено 26. октобра 2009. године
„Законом о одликовањима Репу
блике Србије“.
М.Б.
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КРИВОКАПИЋУ „БАНИЋЕВИЋ“

Н

аградa „Петар Банићевић“ за 2017
годину, за младог глумца који је
исказао висок професионализам у раду
и односу према Народном позоришту,
уручена је 24. фебруара Бојану Криво
капићу. Једногласном одлуком жирија,
којим је председавао драматург Славко
Милановић, а чланови су били глуми
ца Сена Ђоровић и в.д. директора Дра
ме Жељко Хубач, признање је добио
за улогу Ђоке у представи „Сумњиво
лице“ Бранислава Нушића, у режији
Андраша Урбана.
Р.П.Н.

САВИЋ – БАЛЕСТРА: О САРАДЊИ

П

рослављени италијански модни креатор, дизајнер и
костимограф, Ренато Балестра посетио је 14. фебруар
а
Народно позориште. Тема разговора са управником Дејаном
Савићем била је премијер
на обнова легендарне Роси
нијеве „Пепељуге“, која
је планирана за 25. април
на Великој сцени. Госпо
дин Балестра је дизајнирао
костиме за чувену поставку
те опере која је под упра
вом маестра Дејана Сави
ћа, у режији Јагоша Марковића, са Јадранком Јовановић у
насловној улози, већ на премијери 1998. године заслужила
епитет историјске представе. Посетиоци премијерне обнове и
репризе „Пепељуге“, осим те оперске бајке, видеће и најновију
колекцију великог мајстора. Балестра ће у Националном теа
тру креирати и костиме за нову кореографску поставку „Лабу
довог језера“ Петра Иљича Чајковског.
Р.П.Н.

ИЗЛОЖБА О ПРЕДРАГ У ЕЈДУСУ

И

зложба „Предраг Ејдус –
чаробњак сцене“, ауторке
Мирјане Одавић, биће отворе
на 28. марта у Музеју Народног
позоришта у Београду. Поставка
ће се бавити искључиво позори
шним стваралаштвом првака
Драме Националног театра који
је ове године добио две награде за животно дело - Стеријину
награду за нарочите заслуге на унапређењу позоришне умет
ности и културе и Награду за животно дело „Златни ћуран“.
Р.П.Н.

ЈАВНИ ЧАС ОПЕРСКОГ СТУДИЈА

Ј

авни час Оперског студија „Борислав Поповић“ Народног
позоришта у Београду, одржан је 13. фебруара на Сцени
„Раша Плаовић”. У оквиру програма, који је имао за циљ да
покаже вештине које су полазници стекли током досадашњег
рада, осим популарних оперских арија, изведени су и моноло
зи из „Хамлета“ и „Војцека“, као и делови из неколико Шек
спирових сонета. У уметничком руководству Оперског студи
ја су вокални педагог др Софија Пижурица, редитељка Ивана
Драгутиновић Маричић, диригент Стефан Зекић и глумац
Андреја Маричић.
Р.П.Н.

ДВЕ ДЕЦЕНИЈЕ УМЕТНИЧКОГ РАДА ДЕЈАНА МАКСИМОВИЋА

За Рикарда је неопх одн а

Д

ејан Максимовић,
првак Опере Народ
ног позоришта, све
чано је прошлог
месеца
обележио
двадесет година уметничког рада
у Народном позоришту, дебиту
јући у опери „Бал под маскама”.
Прве часове соло певања похађао
је у Музичкој школи „Мокрањац“
у класи Мирјане Влаовић. Дипло
мирао је на ФМУ у Београду у
класи Радмиле Бакочевић. Специ
јалистичке студије завршио је на
Конзерваторијуму „Ђузепе Тарти
ни“ у Трсту у класи Рите Сусовски.
Оперски деби имао је на другој
години студија у насловној улози
опере „Бастијен и Бастијена“ у про
дукцији театра Рекс, а исте године
је постао и члан Оперског студија
Народног позоришта у Београду.
Већ наредне, 1998. године на сцени
Народног позоришта дебитовао је
са улогом грофа Алмавиве у опери
„Севиљски берберин“. За двадесет
година каријере, тумачио је пре
ко двадесет улога првог тенорског
фаха - Тамино (Чаробна фрула),
Дон Отавио (Дон Ђовани), Феран
до (Тако чине све), Дон Рамиро
(Пепељуга), Неморино (Љубавни
напитак), Ернесто (Дон Пасквале),
Едгардо (Лучија од Ламермура),
Фауст, Вертер, Хофман (Хофмано
ве приче), Дон Хозе (Кармен) Лен
ски (Евгеније Оњегин), Владимир
(Кнез Игор), Принц (Заљубљен у
три наранџе), Родолфо (Боеми),
Пинкертон (Мадам Батерфлај),
Каварадоси (Тоска), Ерик (Холан
ђанин луталица), Војвода од Ман
тове (Риголето), Алфредо (Трави
јата) и Дон Алваро (Моћ судбине).
Сада је први пут отпевао Рикарда
у опери која говори о истинитом
догађају убиства шведског краља
Густава Трећег.
„Опера ‘Бал под маскама’ је
свакако дошла у правом тренут
ку на ред у мојој каријери. За улогу
Рикарда неопходна је како певачка,
тако и ментална зрелост, да би се
донела на прави начин! Као прави
пример белканта, са једне стране
ставља високе извођачке захтеве
пред певача, а са друге пружа при
лику тенору да покаже све могућно
сти гласа, технике, глуме и ментал
не издржљивости, од самог почетка
па до краја представе. Веома ми је
драго што су са мном у овој опери
те вечери дебитовале и изузетни
млади певачи, Јелена Радовановић
у улози Амелије, Вишња Попов
као Улрика и Весна Марковић као
Оскар. Атмосфера на пробама и
на представи је била сјајна, и једва
чекам следеће извођење“.
zz Премијерни сусрет са уло
гом првог фаха у Народ
ном позоришту, био је гроф

Алмавива кога сте певали
више од деценије.
После завршетка Оперског
студија Народног позоришта и
предивних година проведених у
раду са редитељем Бором Попови
ћем и баритоном Николом Мити
ћем, 1997. године добио сам шансу
да дебитујем као гроф Алмавива.
Сећам се да сам се за то озбиљ
но припремао, као и да није било
баш превише времена до наступа,
што сам касније схватио да је моја
„судбина“. Тако сам на пример, за
продукцију опере „Тако чине све“ у
Кобленцу имао три недеље да нау
чим улогу са свим речитативима у
клавирском изводу од триста педе
сет страна и да на прву ансамбл
пробу дођем спреман.
zz Улогу Дон Рамира у сјајној
продукцији
Росинијевије
„Пепељуге“, тумачили сте без
алтернације око 70 пута.
Росинијева „Пепељуга“ у
режији Јагоша Марковића, за

мене има посебно место у кари
јери. Током четири године изво
ђења и више десетина изведених
представа, било је задовољство и
част певати увек пред пуним гле
далиштем Народног позоришта,
па чак и за време бомбардовања,
када сам на представе долазио
бициклом, знајући да ћу и себи,
и публици макар на кратко моћи
да скренем пажњу на неке лепе
ствари. Посебан стрес је свакако
представљала чињеница да за уло
гу Рамира није било алтернације,
тако да нисам имао „право“ да се
случајно разболим.
zz Од комичних и улога „лага
нијег фаха“ као што су Тами
но, Ферандо, Неморино,
Ернесто, кога бисте издвоји
ли?
Постоје заблуде код нас да ако
је нешто комично или забавно за
публику, да је онда лакшег фаха.
Било је изузетно тешко певати
колоратуре Росинија, као што
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певачка и ментална зрелост
је, на свој начин, тешко певати и
Моцартове улоге. Сваки реперто
ар има своје тешкоће, али и даје
прилику да певач савлада одре
ђене техничке проблеме и нешто
научи. Наравно, природа певача
доста утиче на избор репертоара,
али су у мом случају и реперто
арска политика Народног позо
ришта и недостатак тенора који

Д

ејан Максимовић је
гостовао у продукци
јама оперских кућа Љубља
не, Сарајева, Кобленца,
Констанце, Русеа, Скопља
и Опере и театра Мадле
нианум. Био је гост-соли
ста оркестара Београдске,
Рајнске и Македонске фил
хармоније, Римског сим
фонијског оркестра, сим
фонијских оркестара РТВ
Србије и РТВ Словеније са
делима Моцарта (Реквијем,
„Масонско весеље“), Бето
вена (IX симфонија, Миса
солемнис), Хајдна („Миса
у време рата“, „Годишња
доба“), Дворжака (Рекви
јем), Росинија (Стабат
матер) и Орфа („Кармина
бурана“). Сарађивао је са
диригентима као што су:
Младен Јагушт, Урош Лајо
виц, Алберто Холд-Гаридо,
Силвио Барбато, Дитер
Росберг,
Петер
Фера
нец, Доријан Вилсон и др.
Наступао је у Мађарској,
Грчкој, Кини, Италији,
Данској, Словенији, Руму
нији и широм Балкана. До
сада је извео циклусе песама
Шуберта „Лепа млинари
ца“, Шумана „Песникова
љубав“, Брамса „Љубавне
песме“ као и реситале ита
лијанске, шпанске, фран
цуске и руске вокалне музи
ке. Као солиста наступао
је са хором Обилић АКУД
Бранко Крсмановић и дири
гентом Даринком МатићМаровић у земљи и ино
странству. Интензивну
сарадњу у раду на концерт
ном и оперском репетоару
остварује са пијанистом
Глебом Горбуновим.

би певали Росинијев репертоар,
утицале на улоге које сам доби
јао. Требало је да прође, по мом
мишљењу превише времена да
људи у мени виде и потенцијал за
другачији, прво лирски, па онда
и спинто репертоар. Морао сам
много да се борим да докажем
да ја то могу. Последњих година
више не певам Росинијеве улоге,

али са задовољством прихватам
сваку прилику да са Моцартом
„очистим“ грло јер су његове уло
ге права апотека за глас.
zz Паралелно са италијанским
репертоаром певали сте и
важне улоге француских
аутора.  По чему су оне специ
фицне за интерпретацију?
Непознавање
француског
језика за мене је подразумевало
потпуно другачији приступ уло
гама. Фауст, Вертер и Хофман су
обогатили мој музички укус, па
сам чак направио и један реситал
са соло песмама и аријама фран
цуских композитора. То је један
специфичан сензибилитет, који
до тада нисам добро познавао,
али ми је веома близак. Јако ми је
жао што је „Вертер“ брзо скинут

да се одлучим да ли ми је ближи
саосећајнији Родолфо или храбри
Каварадоси, волим их обојицу.
zz Дон Хозе је можда најради
калнији од свих ликова које
сте певали, јер он убија Кар
мен. Колико темперамент
партнерке са којом певате
утиче на остварење Ваше уло
ге?
Када је реч о темпераменту,
могао бих да говорим једино о
томе да ли ми темперамент одре
ђене партнерке одговара, било да
је она сопран или мецосопран. У
пракси композитора уобичајено
је да сопране углавном везују са
тенорима, те су овакве прилике
стога чешће. Највише волим да
радим са колегама које показују
потребу да успех целокупне пред

ИЗЛОЖБЕ
• ПРВА ПОСТАВКА
аутор Зорица Јанковић

• 25 ГОДИНА ОД ПРЕМИЈЕРЕ –
КИРЈАЊА И ДОН КАРЛОС
Аутори изложбе Јелица Стевановић и Драган Стевовић

ПРЕДСТАВЉАМО МЛАДЕ
6. 3 | 18.00
Концерт ученика МШ „Јосиф Маринковић“
ИЗЛОЖБА - отварање
28. 3 | 18.00
ПРЕДРАГ ЕЈДУС - ЧАРОБЊАК СЦЕНЕ
аутор Мирјана Одавић
(Статуета „Ћуран“ за животно дело;
Стеријина награда за нарочите заслуге на унапређивању
позоришне уметности и културе;
у сусрет јубилеју - 50 година уметничког рада
Изложба остварена у сарадњи са Музејом позоришне
уметности Србије)
КОНЦЕРТ
9. 3 | 18.00
Песме у сутон
Брана Бајовић, сопран
Драгана Ђорђевић, клавир
КОНЦЕРТИ – ФМУ у Музеју
7. 3 | 18.00
Студенти гитаре
класа Дарко Карајић
26. 3 | 18.00
Студенти виолончела
класа Срђан Сретеновић
30. 3 | 18.00
Студенти виолине
класа Марко Јосифовски
ЧИТАЛИШТЕ–ПОЗОРИШТЕ
15. 3 | 19.30
Бранислав Нушић, ПРИПОВЕТКЕ ЈЕДНОГ КАПЛАРА,
у извођењу драмског уметника Зорана Ћосића и
Нине Ћосић (обоа)
ОТВОРЕНА ВРАТА
24. 3| 12.00

Музеј Народног позоришта у Београду. Tел: 328 44 73

ДЕЈАН САВИЋ У БУГАРСКОЈ

У

са репертоара из мени непознатог
разлога, јер је с обзиром на певач
ке снаге са којима Народно позо
риште располаже, та опера могла
да има леп живот пред београд
ском публиком.

ставе буде изнад личних успеха,
јер је тада најбоља енергија на
сцени. Уживам у улози Дон Хозеа,
али и моја ћерка која се радује да
види да и тата у некој опери не
буде онај који је убијен.

zz Када причамо о операма
које се трагично завршавају
коју улогу бисте издвојили у
вокалном, а коју у драмском
смислу и зашто?
Издвојио бих свакако уло
ге Родолфа и Каварадосија, јер
мислим да је Пучини у „Боеми
ма“ и „Тоски“ тенору омогућио
да својим гласом искаже најдубља
људска осећања која човек може
да гаји. И поред изузетно висо
ких захтева који су стављени пред
извођача, то су сигурно једне од
најлепших страница написаних у
историји музике. Иако су та два
лика потпуно различита, не могу

zz Пожелите ли некад да запева
те и неког антагонисту, уме
сто улога хероја, принчева,
заводника и војсковођа које
уобичајено као тенор тума
чите?
Желим само да радим упра
во ово што сада радим, и то још
много више, јер мислим да сам
сад у најбољим годинама и да
могу највише да пружим. Волим
посао којим се бавим и желим
дуго да певам. Зато ћу се трудити
да мудро бирам репертоар и да и
даље уживам у певању, као што
сам и до сада радио.
Данијела Кнежевић Стевановић

правник Народног позоришта Дејан Савић, боравио је
протеклих дана у Софији, на позив једног од водећих
бугарских драмских уметника Маријуса Донкина, директора
Национ
 алног драмског театра „Иван Вазов“. Тема разгово
ра је била оснивање Лиге балканских националних позори
шта, која би почела са
радом наредне годи
не и окупила театре
из Бугарске, Србије,
Румуније, Грчке, Алба
није и још неколико
балканских држава, са
којима су разговори у
току. Савић је изразио
спремност Народног
позоришта у Београду
да узме учешћа у јед
ној добро осмишљеној
акцији са потенцијално
далекосежним пози
тивним дометима, те је
договорено да се заин
тересованим челници
ма институција доста
ви Меморандум о садржају пројекта, на основу којег ће се
они изјаснити о потребним изменама или допунама таквог
основног документа. Савић је разговорао и са редитељем и
директором националне Софијске опере, академиком Пла
меном Карталовим са којим се договорио да у јубиларној
сезони дође до размене гостовања, као и до размене уметни
ка две компаније. Карталов је прихватио да буде гост Народ
ног позоришта на премијерној обнови Росинијеве „Пепељу
ге“ и тада ће сагледати могућност извођења представа наше
Опере на отвореном простору, што је већ редовна пракса
многих европских градова, у чему овај сјајни редитељ има
много искуства и знања.
Р.П.Н.
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ТЕНОР ЗУРАБ ЗУРА БИ ШВИ ЛИ, ГОСТ У „ОТЕ ЛУ“

УОЧИ ПРЕ МИ ЈЕ РЕ ДРА МЕ „ДЕВЕ ДЕ СЕ ТЕ“| БОРА

Вердијeва музика је искрена Oвде је тада и црн

П

ознати
грузин
ски умет
ник Зураб
Зураби
швили, који више од две
деценије успешно насту
па на великим оперским
сценама широм Европе
и света, гостоваће 7. мар
та, први пут, у Народном
позоришту у Београду.
У свом дебију пред бео
градском публиком, овај
тенор који поред моћног
гласа поседује способност
за драмско нијансирање
и снажну сценску енер
гију, наступиће у улози
Отела, насловног јунака
истоимене Вердијеве опе
ре која ће од 19 часова,
под диригентском упра
вом Ане Зоране Брајовић,
бити изведена на Великој
сцени.
Зурабишвили
за
„Позоришне
новине“
каже да се веома радује
свом првом гостовању у
Београду, уз напомену да се нада
да ће оно уз помоћ, како је иста
као, одличних колега, протећи на
највишем музичком нивоу.
„Очекујем лепу сарадњу са
солистима и оркестром Опере
Националног театра, јер знам да
у Србији има много изванредних
музичких уметника. Такође, знам
да је Србија чувена и по кули
нарству, а посебно ми је драго
што ћу певати у позоришту које
има тако дугу и богату традици
ју. Стижем у Београд веома радо
стан, са великим респектом пре
ма вашим вредностима. За ово
гостовање заслужна је оперска
агентура Сандре Миланков. Она
свој посао обавља сјајно, високо
професионално  поручује наш
саговорник, рођен 1. септембра
1973 у грузинској престоници
Тбилисију.
Оцењујући да је Отело веома
специфична улога која „припа
да краљевској, врхунској класи“,
Зурабишвили је указао да су за
њу, да би се отпевала на врхун
ском нивоу, потребне одређене
године искуства.
„Није пожељно да се та уло
га прерано интерпретира. Ја сам
је, заиста, спремао дуго. Да бисте
могли да тумачите улогу Оте
ла, није довољно да имате само
добру технику певања. Ту још
мора много коцкица да се сло
жи, пре свега, мислим на огромне
драмске вокалне распоне, способ
ност за истовремено дубоко стра
сно и веома сензибилно певање,
поготову у сцени у којој треба да
се дочара дубоко душевно расуло

З

урабишвилијеви
директни партнери на
сцени биће сопран Јасми
на Трумбеташ Петровић
у улози Дездемоне и бари
тон Миодраг Д. Јовано
вић, као Јаго. У подели су
и Љубица Вранеш (Еми
лија), Марко Живковић
(Касио), Слободан Жив
ковић (Родриго), Свето
Кастратовић (Лодовико),
Љубодраг Беговић (Мон
тано) и Предраг Глигорић
(Гласник). У представи
учествују Оркестар и Хор
Опере Народног позори
шта у Београду.
Отела, у тренутку кад он тугује“,
објашњава Зурабишвили и напо
миње да је Верди његов омиљени
композитор.
„Осим у ‘Отелу’, волим да
певам и у другим његовим опе
рама као што су ‘Дон Карлос’,
‘Аида’, ‘Трубадур’, ‘Моћ судби
не’… Вердијава музика је јако
искрена, она дотиче дубине моје
душе. Са веома мало средстава,
он успева да створи највећу дра
матику, као ниједан други ком
позитор”, тврди овај уметник
који је блиставу интернационал
ну каријеру градио и на маестрал
но отпеваним улогама у операма
других композитора, као што су:
„Пикова дама“ Чајковског (Хер
ман), Леонкавалови „Пајаци“
(Канио), „Јеврејки“ Фромента
ла Алевија (Елеазар), Пучини
јевој „Турандот“ (Калаф), „Андре

Шеније“ Умберта Ђор
дана (Андре Шеније),
„Коцкар“ Прокофјева
(Алексеј)…
Зурабишвили, који
је освојио и бројна
међународна призна
ња, од којих се посеб
но издвајају Почасна
награда Аустрије и
двострука победа на
11. Међународном так
мичењу певача „Феру
чо Таљавини“, каже да
не може ниједан свој
наступ да издвоји као
посебан, јер му је сва
ки од њих остао у некој
лепој успомени.
„Када изађем на
сцену, за мене је, у том
тренутку, тај наступ
најважнији. Ја не тума
чим своје улоге, ја се
сједињујем са њима.
Постајем та особа и
тежим за нечим апсо
лутним, јер знам да
само таквим присту
пом могу улози да
удахнем душу“, истиче Зураби
швили и открива да су му највећи
узори некадашњи чувени свет
ски тенори Марио дел Монако и
Франко Корели.
„Обојица су имали неверо
ватно квалитетне гласове, били
су велике личности и, наравно,
имали су одличну технику пева
ња”, сматра наш саговорник који
је током досадашње каријере
певао на сценама Грчке наци
оналне опере у Атини, Немач
ке опере у Берлину, Краљевске
опере у Копенхагену, Штатсопе
ре у Хановеру, Опере у Кракову,
Националног позоришта у Ман
хајму, Националног театра у Тај
пеју, ХНКа у Загребу, Опере у
Тбилисију, Израелске опере у Тел
Авиву, Циришке опере...
Овај уметник, који је дипло
мирао на Универзитету „Моцар
теум“ у Салцбургу са почастима
и стекао звање мастера у умет
ности, каже да је још „од малих
ногу“ знао да ће бити оперски
певач.
„Моји родитељи су били вели
ки љубитељи италијанске опере.
Веома рано су ме увели у тај свет,
тако да сам ја већ у четвртој годи
ни живота знао да ћу да поста
нем тенор. Ту су, дакле, два вео
ма битна фактора одиграла своју
улогу – срећа што сам се родио у
правој фамилији и моја огром
на страст за музиком. Бескрајно
сам захвалан својим родитељима
што су ми омогућили да се бавим
овим послом“, каже Зурабишви
ли.
Микојан Безбрадица

Н

акон веома успе
шне
сарадње
коју су пре више
од две децени
је остварили у
Култ театру са представом „Там
на је ноћ”, један од наших нају
гледнијих позоришних редите
ља Егон Савин и славни српски
рокер, композитор, песник и
вођа „Рибље чорбе” Борисав Бора
Ђорђевић поново су своје креа
тивне енергије и идеје укрстили
у позоришту. Овога пута, спојио
их је комад младог и талентова
ног писца Горана Миленковића
„Деведесете”, чије је праизвођење
најављено за 27. март на Сцени
„Раша Плаовић”. Глумачку еки
пу, у улогама Зоре и Ранке, глав
них јунакиња ове црнохуморне
приче, предводе првакиње Дра
ме Народног позоришта Радми
ла Живковић и Олга Одановић, а
у подели су и Анастасиа Мандић
(Лена), Милица Гојковић (Цеца)
и Сузана Петричевић (Соња).
У разговору за „Позори
шне новине”, вођеном средином
фебруара, популарни Бора Чорба
каже да заиста има огромну част
и задовољство што поново сара
ђује са, како је рекао, великим
Егоном Савином, његовим школ
ским другом са ФДУа.
„Драма ‘Тамна је ноћ’ је ремек
дело Аце Поповића и тај текст, као
и песма Марка Бернеса су толико
инспиративни да није било тешко
све применити на Србију. Зато
намерно нисам желео да преводим
оригинални текст већ сам писао
по души и у складу са Ациним тек
стом. Највећи комплимент ми је

„...Ко лимун те цеде
целога живота
бучног постојања зна
на ти је сврха
пред тобом је брдо,
зове се Голгота
носећи свој крст пењеш
се до врха
Овде се срећа на капи
дозира
и црни гавран је оседео
одавде је главом без
обзира
побегао свако, свако ко
је вредео...“
био када сам чуо да су глумци пла
кали када су чули насловну песму”,
присећа се Ђорђевић неких од
момената везаних за овај комад
чија се радња, као и у Миленкови
ћевој причи, дешава у Београду у
последњој деценији 20. века.
„Када сам први пут прочитао
‘Деведесете’, остао ми је горак
укус у устима. Била је то она иста
мучнина које су носиле и саме

те године. Од старих песама
прво ми се наметнула ‘Јак,
млад и глуп’, а потом и
‘Тамна страна меда
ље’, коју певам у дуету
са младим Павлом
Дејанићем. Нарав
но, што сам више
ишчитавао комад,
‘Овде’ је постајала
све релевантни
ја као лајт мотив.
То се и потврдило
на првој читаћој
проби када је Егон,
у уводном
тек

сту, буквално говорио у прози
сигурно 80 посто те песме. Када
сам је касније изговорио, добио
сам аплауз целог ансамбла”,
каже поносно наш саговорник и
открива да ће у представи бити и
наменски компоноване музике.
„Не желим, апсолутно, жан
ровски да се ограничавам. На
пример, у првом делу комада,
писац захтева идиотску песму
сагласну са идиотским година
ма о којима пише. Заиста ми је
задао тежак домаћи задатак да
напишем глуп текст и још глу
пљу музику. Мучим се к’о црв у
камену и, тренутно, сам стигао
довде: ‘Реци жено ‘оћеш Рено,
ил’ би Пежо боље лежо? Патим
сине од брзине, нема везе што
се гине, зато схвати немој сра
ти, него вози Масерати…’ Дакле,
текст је потпуно идиотски, а
таква ће бити и музика. Нарав
но, повремено ће се емитовати
и јако тиха музика, да не смета
репликама. Урадићу, сигурно,
још једну комплетно нову песму
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ЂОР ЂЕ ВИЋ, КОМ ПО ЗИ ТОР

РАЗ ГО ВОР С ПОВОДОМ| ГАБОР КЕВЕ ХА ЗИ

ни гавран осе део Учитељ мора да буде узор
„Ма, то је само месо”, биће
ту још мало инстру
ментала и, наравно,
‘Овде’ као велико
финале. Све то
мора да буде у
функцији овог
изузетног
Милен ко ви
ћевог текста“,
сматра чуве
на рокенрол
звезда чија
каријера у
кон

тинуитету траје више од четири
и по деценије.
Отровно семе заметнуто на
Балкану током осамдесетих,

проклијало је деведесетих и
загадило озрачје злом, мржњом
и лудилом. Управо је то, негде,
била полазна тачка младог и
талентованог Миленковића да
напише овај комад, за који Ђор
ђевић, баш као и редитељ Савин,
сматра да у њему има неке наше
специфичне духовите трагике
коју је у српској драмској књи
жевности гајио већ поменути
Аца Поповић.
„Оно што је у овој причи нај
страшније, је чињеница да у њој
не постоји ниједан позитиван
лик. Те године су, заиста, пред
стављале суноврат морала,
нестанак традиционал
них вредности, годи
не убијања, девалва
ције живота, рађање
ријалитија... Онда је и
логично да нема пози
тивних ликова. Добри
Егон је избацио и једи
ни мушки лик, Дарка
који смрди на смрт,
па нам тако, баш као
у 90 тим Мира (Мар
ковић), и овде жене
кроје судбину”, при
метио је, кроз смех,
Ђорђевић који каже
да се веома радује сво
јој првој сарадњи са
Народним
позори
штем у Београду.
„Стварно ми је
указана велика част
да радим у овом хра
му српске културе, са
врхунским
уметни
цима. То поверење
морам да оправдам
и даћу све од себе да
направим добру музику”, пору
чује наш славни музичар и
песник.
Микојан Безбрадица

И

стакнути мађар
ски уметник Габор
Кевехази, првак и
некадашњи дирек
тор Националног
балета Мађарске, балетмајстор и
кореограф, гост педагог Народног
позоришта.
Говори
нам о свом, изузетно
занимљивом
умет
ничком путу који га је
водио кроз различите
делове Европе и света
и омогућио да синте
зом различитих сти
лова и школа изгради
свој специфичан педа
гошки приступ.
zz Радиzлиz стеz каоz
балетzскиzпедаzгогzуz
мноzгимz комzпаzни
јаzмаz широмz свеzта.z
Каоz сталzниz гостz
Народzногz позо
риzшта,z садаz већz
доброz познаzјеzтеz
балетzскиz ансамбл.z
Каквиz суz Вашиz
утиzсциzоzнашемzБалеzту?
Посебно ценим вашу компани
ју зато што негује индивидуалност.
Оно што увек примећујем код
ваших балетских уметника је изра
жен персоналитет. Када анализира
те одређене компаније са Запада ви,
углавном, имате прилику да видите
исте играче, све балерине су исте
висине, сви некако личе једни на
друге. Код вас је другачије, уметни
ци се разликују и то је оно што ми
се посебно допада. Такође, ценим и
то што је већина чланова ансамбла
одавде, а странци чине мањи део
компаније. У Мађарској је ситуаци
ја потпуно другачија, што мислим
да није добро, јер државна балетска
компанија треба да буде национал
на, у правом смислу те речи. Ваша
компанија поседује свој сопствени
дух.
zz Улоzгаz балетмајzстоzра,z каоz иz
педаzгоzгаz носиz велиzкуz одго
ворzност.zМораzтеzсваzкоzдневzноz
даz аниzмиzраzтеz некоzлиzкоz десе
тиzнаzљудиzиzдаzихzмотиzвиzше
теz даz напорzноz иz вредzноz раде.z
КакоzВамzтоzполаzзиzзаzруком?
Оно што је тешко и заморно
је то што континуирано пона
вљате исту ствар, сваког јутра
морате бити у балетској сали и
радити исте вежбе. То се понавља
годинама, током читаве каријере.
Основни задатак балетмајстора
је, пре свега, да уметницима пре
несе добар осећај. То је и најте
же. Играчи често долазе уморни
на јутарње вежбе и мој задатак је
да их константно мотивишем да
дају најбоље од себе и у сали, али
и на сцени. Ја сам увек срећан,

јер учитељ мора да буде узор сво
јим ученицима. Такође, морам да
будем и добар психолог, да при
мећујем нијансе, да ли је неко
можда повређен или индиспони
ран. Ја сам човек који се увек осе
ћа добро. Живот је веома тежак и

У

изузетно богатој био
графији овог уметника
откривамо да се усаврша
вао код најбољих педагога
у Мађарској, али и Санкт
Петербургу (некадашњем
Лењинграду). Носилац је
бројних значајних признања
попут првих награда на пре
стижним интернационал
ним балетским такмиче
њима у Варни и Токију, као
и признања мађарске Владе
за укупан уметнички допри
нос, али и награде „Нижин
ски” коју је добио у Паризу.
Гостовао је на сценама нај
престижнијих театара све
та попут Бољшој театра,
миланске Скале, кијевског
Балета… Аутор је неколико
кореографија.

наш позитиван однос према њему
је од суштинског значаја.
zz Какоzстеzодлуzчиzлиzдаzпостаzне
теzиграч?
Заправо, и нисам одлучио. Ја
сам желео да се бавим фудбалом.
Пошто сам био хиперактивно
дете, бака је одлучила да ме одведе
на часове балета како бих трошио
своју енергију на паметан начин.
После завршене прве године шко
ловања, имали смо наступе у балет
ској представи „Крцко Орашчић”
и тада сам дефинитвно одлучио
да се нећу бавити фудбалом. Балет
и сцена су ме освојили у потпуно
сти. Изузетно је важно да класич
но балетско школовање почне на

време, а то је између осме и десете
године живота. Ја сам се школовао
у Будимпешти, а годину дана сам
провео на усавршавању у Лењин
граду код фантастичног педагога
Бориса Брегвадзеа.

zz УzВашојzбогаzтојzкариzјеzриzсвеzјеz
везаzноzзаzбалет.zБилиzстеzвеоzмаz
успеzшниz наz сцеzни,z преzноzси
теz знаzњаz новимz генеzраzциzјаzмаz
балетzскихz уметzниzка,z алиz стеz
иz водиzлиz балетzскеz комzпаzниzје.z
Наz којиz сегzментz кариzјеzреz стеz
посебzноzпоноzсни?
Мислим да сам био најбољи као
балетски играч. Изгледа да су то и
други примећивали јер сам десетак
година био проглашаван за једног
од најбољих играча у европским
оквирима. Свакако сам највише
уживао на сцени. Свој педагошки
рад, такође сматрам веома важним.
Од тога не одустајем. И сада радим
у балетској школи као педагог. Цео
мој живот буквално је везан за
балет и театар. Под тим подразу
мевам и свој приватни живот јер је
иза мене неколико бракова са умет
ницама. И моја садашња супруга је
балерина. Никада нисам имао вре
мена за живот ван позоришта.
zz Изаz Васz јеz велиzкоz проzфеzсиzо
налzно,z алиz иz животzноz иску
ство.z Штаz бистеz поруzчиzлиz
млаzдимz балетzскимz уметzниzци
ма?
Познато је да балетска профе
сија кратко траје. Школујемо се
десет година, играмо двадесетак.
Није довољно бити само балетски
уметник. Важно је да играчи има
ју и друга интересовања и планове.
У нашој професији често се деша
вају повреде које могу бити веома
озбиљне. Поменуо бих двојицу
својих некадашњих ученика који
су сада пилоти. Паметни играчи
морају да имају и другу опцију.
Бранкица Кнежевић
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Љубав покре ће сва ко биће

Н

ову
позоришну
сезону првакиња
Опере Народног
позоришта Сне
жана
Савичић
Секулић, започела је запаженим
наступима у неколико различитих
театара. На дан Народног позори
шта учествовала је у премијерној
поставци Моцартове опере „Дон
Ђовани“, као Дона Ана. У Дони
цетијевом „Љубавном напитку“,
поново тумачи лик хировите Ади
не. У Позоришту на Теразијама пре
мијерно је отпевала улогу Карлоте у
популарном мјузиклу „Фантом из
опере“. Учествовала је на промоци
ји Монографије поводом прославе
две деценије рада Опере и театраz
Мадленианум. Одржала је и соли
стички концерт у „Банском двору“,
поводом обележавања осамдесет и
пет година постојања ове угледне
концертне дворане. Учествовала
је затим и на новогодишњем Гала
концерту Бањалучке филхармони
је. Вечерас, са посебним задовољ
ством, наступа на свечаном концер
ту у част своје професорке Радмиле
Смиљанић. Ових дана, припрема
се за премијерни сусрет са још јед
ном несрећном хероином, улогом
Мими у „Боемима“ у Народном
позоришту.
„Када причамо о ‘Боемима’
певала сам улогу Мизете у три прод
укције, у Сплиту, Београду и Загре
бу, а сада по први пут дебитујем
као Мими у тој опери и јако јој се
радујем. Занимљиво је да сам улогу
Мими спремала још на факултету у
оквиру предмета Оперски студио,
међутим, схватила сам да ми је тада
било прерано за Мими, што су моји
професори подржали. Занимљиво
је и то да сам прву улогу у Народ
ном позоришту добила захваљују
ћи концерту у Дому војске, на коме
сам певала управо арију Мими из
трећег чина. Предраг Протић, тада
шњи директор Опере, пришао ми
је после концерта и рекао да одмах
почнем са припремама за Ђилду.
Три месеца касније дебитовала сам
као Ђилда у ‘Риголету’. Мими је тек
сада дошла на ред“.
zz Наконz преzмиzјеzреz уz Беоzграzдуz
иz Земуzну,z Донаz Анаz јеz закоzра
чиzлаz иz позорzниzцомz Нациzо
налzнеz опеzреz уz Темиzшваzру,z гдеz
јеz публиzкаz дугимz иz срдачzнимz
аплаzуzзиzмаz награzдиzлаz читавz
ансамбл...
Реч је свакако о једном од нај
лепших оперских наслова. „Дон
Ђовани” је ремекдело и другачији
је од осталих Моцартових опера.
Сам Моцарт га је окарактерисао као
драму „ђокозу”, комбинацију двеју
врста опере, комичне и озбиљне.
Представа је урађена у копродук
цији Опере Народног позоришта у

Београду и Опере и
театра Мадлениа
нум, што ме је изу
зетно обрадовало.
Дона Ана је нова
улога у мом репер
тоару и са ужива
њем је певам. Bокално
и емотивно се осећам
стабилно у тој
улози. У

последња три месеца сам је певала
у Београду, Земуну и Темишвару. У
Темишвару сам до сада наступала
неколико пута. То је диван театар са
дугом традицијом и однегованом
публиком. Ансамбл Опере Народ
ног позоришта доживео је заиста
стојеће овације са представом „Дон
Ђовани“ што ћемо сви памтити.z
zz Даz јеz виноz уz стваzриz „Љубав
ниz напиzтак“,z откриzваz намz оваz
комичzнаzДониzцеzтиzјеzваzопеzра.zz
„Љубавни напитак“ је бисер
оперске литературе и дивно је што
је поново на репертоару Народног
позоришта. То је представа коју
могу гледати све генерације. Као
Адина дебитовала сам 2006. годи
не, а ево, и после толико година,
радујем јој се и још увек је певам са
лакоћом. То није случај баш са свим
насловима, јер се певачки реперто
ар током година мења. Неке пред
ставе, природно, морамо предати
млађим колегама. Никада нећу
заборавити представу „Љубавни
напитак“ коју сам гледала у Бечкој
државној опери. Било је то дав
не 2005. када сам као стипендиста
ЦЕЕ Музиктеатра добила позив да
присуствујем представи. Тада сам
и пожелела да је певам. Поделу су
предводили светски позната Ана
Нетребко као Адина и Роландо
Вилазон као Неморино. То је био
њихов деби, а мени незаборавно
искуство.
zz Уz теаzтруz Мадлеzниzаzнумz оства
риzлиz стеz некоzлиzкоz главzнихz
улоzга,z најzинzтриzгантzниzјаz међуz
њимаzjezАнжеzлик?
На сцени Мадленианума сам
такође дебитовала још као студент

2001. године, као Кароли
на у опери „Две удови
це“. Ликови и опере су
се низали: „Хофмано
ве приче“, „Мандраго
ла“, „Анжелик“. Сада је
актуелан „Дон Ђовани“.
Анжелик је свакако била
најинтригантнија улога за
мене и мој велики изазов, јер
ме је публика видела
у другачијем све
тлу. Тако капри
циозан лик ника
да раније нисам
играла,
нити
сам
певала
Иберову музи
ку пре тога.
Са
Мадле
нианумом сам
остварила и

запажена гостовања у Национал
ним театрима у Русији, Словенији
и Хрватској.
zz Славzниz „Фанzтомz изz опеzре“z
говоzриzоzљубаzвиzглавzногzјуна
каzпреzмаzанђеzоzскомzглаzсуzмла
деz опеzрzскеz певаzчиzце.z Какоz јеz
Карzлоzтаz дожиzвеzлаz фаталzниz
сусретzсаzмјуzзиzклом?z
„Фантом из опере” први пут je
изведен у Србији и први је мјузикл у
коме сам учествовала. Светски хит

П

оводом прославе два
јубилеја уважене при
мадоне Радмиле Смиљанић,
педесет година уметнич
ког и двадесет пет година
педагошког рада, вечерас
ће на Великој сцени Народ
ног позоришта од 20 сати,
бити одржан свечани кон
церт. Уз Оркестар Опере
Народног позоришта, под
управом маестра Дејана
Савића, најлепше делове
оперске музике, изводиће
некадашњи студенти про
фесорке Смиљанић, данас
уметници успешних кари
јера код нас и у свету: Дуња
Симић, Милијана Николић,
Снежана Савичић Секу
лић, Дејан Максимовић,
Александра
Стаменко
вић Гарсија, Ива Мрвош,
Сава Вемић, Алекса Васић,
Маријана Шовран, Брани
слава Подрумац, Михаило
Шљивић и као „најважни
ји“ међу певачима, вече ће
увеличати њен син, истак
нути српски баритон
Никола Мијаиловић.
је коначно стигао у Београд. Фанта
стичан је осећај бити део представе
коју смо сви, после вишемесечног
рада извели на сцени. Позориште је
три године чекало дозволу за игра
ње. Овом представом померене
су извођачке границе и сами стан

дарди Позоришта на Теразијама.
Лик Карлоте Ђудичели који тума
чим, писан је за школован сопран,
вокалне деонице захтевају изузетну
покретљивост и велики распон гла
са. Партитура је изузетно захтевна,
либрето сложен, вишеслојан, бај
ковит, тајанствен...Свакако, љубав
покреће свако живо биће, једино
она одржава овај наш свет да не оде
у пропаст.
zz Каоz лауzреzатz бројzнихz такzми
чеzња,z недавzноz стеz отвоzриzлиz
Међуzнарzдоzноz такzмиzчеzњеz мла
дихzпеваzчаz„ЛазарzЈоваzноzвић“.z
Штаz такzмиzчеzњаz конzкретzноz
знаzчеzзаzкариzјеzруzмлаzдогzпева
ча?
Организација „Културни еле
мент“, окупила је у Београду, око
120 младих певача из неколи
ко земаља, први пут ове године
у Коларчевој задужбини, што је
за сваку похвалу. У овим веома
тешким временима, када се култу
ра и праве вредности не вреднују
на прави начин, оваква такмичења
уливају наду у светлију будућност
музичке културе. Она развијају
самопоуздање, доносе искуство и
зрелост који су неопходни као при
према за велике сцене и професио
налне ангажмане. На такмичењима
млади уметници представљају себе
у јавности. И сама сам много нау
чила пролазећи кроз таква иску
ства. Почаствована сам што сам
одржала поздравну реч и отворила
овогодишње такмичење
Данијела Кнежевић Стевановић
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Велизар Макса Максимовић (1933-2018)

Н

апустио нас је баритон
Велизар Макса Максимо
вић, дугогодишњи члан
Опере Народног позоришта, који
је током каријере остварио веома
запажене улоге, нарочито у итали
јансим операма, од којих се посебно
издваја Жорж Жермон, у Вердијевој
„Травијати“, са 132 наступа.
Максимовића, рођеног 1933.
године у Бадовинцима, у Мачви,
публика памти и као Грофа Луну
у „Трубадуру“, Риголета у „Риголе
ту“, Амонасра у „Аиди“, Фигара у
„Севиљском берберину“, Белкореа
у „Љубавном напитку“, Тонија у
„Пајацима“…
Певао је и у представама „Фауст“,
„Кармен“, „Шпански рат“, „Јулије
Цезар“, „Чаробна фрула“, „Кармина
бурана“, „Борис Годунов“, „Пикова
дама“, „Иван Грозни“, „Каћа Кабано
ва“, „Продана невеста“, „Коштана“,
„Еро с онога свијета“, „Покондирена
тиква“, „Горски вијенац“...

Стални члан Опере Народног
позоришта у Београду постао је 1.
септембра 1965. године.
Пензионисан је на крају сезо
не 1990/1991. и после тога наставио
је још пуних 16 година да пева као
хонорарни сарадник.
Последњи наступ на матичној
сцени имао је 25. јануара прошле
године.
Иако пре тога пуну децени
ју није отпевао ниједну улогу, без
размишљања је прихватио позив

дирекције Опере да, „у последњем
тренутку“, уместо колеге који се
разболео, наступи као станодавац
Беноа у Пучинијевим „Боемима”.
Освојио је многобројне награ
де, међу којима се посебно издва
јају Трећа награда младих југо
словенских певача, (Загреб 1959),
Прва награда младих југословен
ских певача, (Београд 1961/1962),
Награда за бас (Вервије у Белгији
1961/1962), две позоришне награде
за оперу „Моћ судбине“ (Фра Мели
тоне) и „Чаробна фрула“ (Папаге
но), Повеља Народног позоришта
1990. године...
Учествовао је и у разним кон
цертним манифестацијама, а деце
нију и по успешно се бавио и педа
гошким радом у Музичкој школи
„Стеван Мокрањац“.
Максимовић је преминуо 13.
фебруара у Београду, а сахрањен је
два дана касније на Новом гробљу.
М.Б.
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Љубав према театру се не гаси
са задовољством је
пристао да за наш
лист евоцира неке
од многих успоме
на и врати се, бар
на кратко, у пери
од своје београд
ске младости и
живота који му је,
према сопственом
признању, остао у
веома лепом сећа
њу.

П

осле
неколи
ко година пау
зе, поново је, али
само на кратко,
свратио у Београд,
град у који је, почетком седамдесе
тих дошао „стицајем околности“
и, потом, остао у њему да живи и
ствара, скоро, деценију и по. За
то време, овај сценски визионар,
уметнички сањар и, свакако, један
од најзначајнијих европских позо
ришних редитеља, урадио је неке
од својих најбољих инсценација, не
само у Народном, већ и у другим
београдским позориштима, а које
су, несумњиво, обележиле један
важан период у историји српског
и, тадашњег, југословенског теа
тра.
Повод његовог доласка у срп
ску метрополу било је гостовање
Загребачког казалишта младих са
представом „Ноћни живот“, коју
је поставио према тексту Ивана
Видића. Урадио је то онако како је,
и иначе, чинио свих ових година и
деценија – маштовито, зналачки и
маестрално.
Иако је у Београду остао нешто
мање од двадесетак сати, потрудио
се (и успео) да изађе у сусрет свим
(многобројним)
електронским
и штампаним медијима који су
желели да од њега добију интервју
или, бар, изјаву. Међу њима је била
и екипа „Позоришних новина“.
Срели смо се, у свечаном салону
Народног позоришта, неких пола
сата уочи почетка поменуте пред
ставе. Упркос умору који је осећао,
јер су га неки новинари, како је
рекао, добро исцедили у неколико
интервјуа које је имао током дана,

zz Ту вашу посвећеност, тада, у
то време, први је приметио
Арса Јовановић?
Јесте, у праву сте. У Београд
сам дошао захваљујући стицају
околности. Наиме, после неколи
ко успешних режија које сам ура
дио у Румунији, Арса је случајно,
на Фестивалу „Thеаtre des Nations
Jean-Louisa Barraulta“ у Паризу,
погледао једну од тих мојих пред
става. Очито је био задовољан
оним што је видео и с обзиром
да је у то време био уметнички

на ваш 25. рођендан, 3. марта
1972. године. Непуних годи
ну дана касније, поново сте
добили позив да режирате у
Народном позоришту?
Веца (Велимир Лукић, дуго
годишњи управник 1972-1990)
ме је позвао да дођем и поставим
Макијавелијеву
„Мандраголу“.
Сценографију је урадио Душан
Ристић, а премијера је била кра
јем јануара на Сцени у Земуну, са
одличном екипом глумаца. Били
су ту Сташа Пешић, Боба Стојнић,

да се истуширамо, одморимо.
Једино тад. И онда... наново све.
Ма, било је фантастично, заиста.

zz Дуго
нисте
били у Београду?
Не знам коли
ко је већ година
прошло од мог
последњег борав
ка. Истини за
вољу, претходних
година неколико
пута сам био на
београдском аеро
дрому, али нисам
свраћао у град.
Нисам имао вре
мена, јер сам био у
транзиту. Зато сам се баш обрадо
вао овом доласку, иако нећу остати
ни пуна 24 сата.

zz У тим представама, неки од
њих остварили су улоге које се
и данас памте?
Да, сећам се. Глумци су одувек
били моја фасцинација. Глумац је
центар света. У позоришту можете
бити без свега, и без костима, и без
сценографије, па и без режисера,
али не и без глумца. Ви, кроз њега,
можете да уђете у, рецимо, исто
рију једног народа. Глумац, кад је
прави, представља прозор кроз
који може да се гледа душа једног
народа... Култура је увек нераски
диво везана за народ, нацију, као
и за, наравно, људску цивилизаци
ју. Све развијене земље препозна
тљиве су пре свега по својим кул
турним обележјима. Ако једном
народу уништиш његове књиге,
историју и културу, он ће веома
брзо почети да заборавља оно шта
јесте и што је био. Јер, то сам чини
ми се већ једном рекао данас, али
поновићу опет, да богатство једне
државе искључиво могу да напра
ве културни људи, а не неписмене
барабе.

zz За Београд вас веже много
лепих успомена?
Кад сте сами ноћу, често вам
навиру разна сећања.... нека сно
виђења, нешто као између сна и
јаве. Добар део тога везан је баш за
Београд. То је најважнији период
мог живота. Емоције које навиру
су веома снажне, али оне су више
уметничког, него сентиментал
ног типа. Наравно, има и сенти
мента. Постоји пуно ствари из те
сфере, као што су, рецимо прија
тељи. Нажалост, многи од њих су
отишли на други свет. Тешко је
говорити о емоцијама, тешко их
је објаснити... јер, оне су провоци
ране неким догађајима, а не неким
размишљањима.

zz Тим
културним
људима
несумњиво је припадао и,
малочас поменути, Веца
Лукић са којим сте, такође,
били веома добар пријатељ?
Био је велики песник, божан
ствен интендант, диван пријатељ
и несрећан човек. Нажалост, у
једном периоду свог живота, на
приватном плану, донео је неке
погрешне одлуке, и то га је скупо
коштало. Веца је био човек рафи
ниране културе, који је пуно знао.
Памтим га као једну врло либерал
ну особу и личност која је веома
вешто избегавала све те замке тада
шњег самоуправног система. Био
је, заиста, велики човек. Стварно
сам га много волео.

zz У свему томе, наравно, нави
ру сећања и на период када
сте као редитељ, неколико
година, у другој половини
седамдесетих, били у сталном
ангажману у Народном позо
ришту, али и онај, пре тога, по
уговору, без радне књижице?
Те ствари које смо радили
тада... не знам да ли би биле могуће
данас. Били смо као опчињени. Не
знам чиме. Имали смо мало пара, а
пуно свега, осталог.
zz Пуно љубави за позориште?
Да, између осталог. То имам и
данас, ту љубав према театру. Не
гаси се. Свакој представи сам пот
пуно посвећен и сваки пут потпуно
спреман долазим на почетак пробе.

М

ађели је рођен у Пра
ту, у самом среди
шту Тоскане, 3. марта
1947. године. На његов
уметнички развој утицао
је Ђорђо Стрелер, коме
је био асистент. Заједно
с Робертом Бенињијем,
Памелом Вилорези, Саве
риом Марконијем, Фран
ческом Нутијем и Мар
челом Бартолијем, био је
један од оснивача Teatro
studio del Teatro Metasta
sio. Студирао је режију и
славистику. Осим у Срби
ји, режирао је и у Немач
кој, Италији, Мађар
ској, Венецуели, Мексику,
Швајцарској, Колумбији,
Белгији, Македонији, Сло
венији, Хрватској, Црној
Гори, Израелу...

директор „Круга 101“, тадашње
мале сцене Народног позоришта,
позвао ме је да дођем у Београд и
нешто режирам на њој...
zz Према подацима архива
Народног позоришта, био
је то комад Карла Перотија
„Помозите ми да умрем“, чија
је премијера одржана тачно

Богдан Михајловић, Марко Нико
лић, Огњанка Огњановић, Драган
Максимовић, Милош Жутић и
Мики Манојловић, који је још био
студент на Академији.
zz То је негде, мање-више, била
ваша главна глумачка поста
ва и у наредним представа
ма које сте радили под овим
кровом – „Рибарске свађе“,
„Галеб“, „Принц од Хомбур
га“, „Како вам драго“...
Да, углавном. Били су ту још и
Пеца Ејдус, Богдан Диклић, Оли
вера Марковић, Цига Јеринић...
Било их је, заиста, пуно.
zz Чувена „Госпођа министар
ка“ Љубинка Бобић никада
није играла у вашим предста
вама?
Ха, ха... Љубинка... Не. Али,
била је велика глумица... Од ње
сам доле, у „оном“ бифеу, (дана
шњи Музеј Народног позоришта)
научио многе ваше сочне изразе.
zz Са већином тих „својих“ глу
маца дружили сте се и приват
но, ван сцене?
Проводили смо заједно дане
и ноћи, нон-стоп, 24 сата. Живе
ли смо и били као фамилија, ско
ро да се никад нисмо раздвајали.
Можда, само кад би требало мало

zz Постоји ли шанса да у скорије
време, после неколико деце
нија паузе, поново режирате у
Народном позоришту?
Да, наравно, волео бих да се то
деси што пре.
zz Који комад би желели да
поставите?
Не знам, нисам још о томе раз
мишљао. Пре него што се одлучим
који би комад могао да поста
вим, морао бих добро да просту
дирам ансамбл. Значи, прво то,
па тек онда све остало. Искрено,
волео бих да „сложим“ неку врсту
копродукције. Но, има времена да
се о томе разговара. Надам се да ће
се то ускоро и остварити.
Микојан Безбрадица
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РЕПЕРТОА Р ЗА
СЕЗОНА
2017/18.
ВЕЛИКА СЦЕНА
ВЕЛИКА СЦЕНА

МАР

ЧЕТ.

КРЦКО ОРАШЧИЋ

ПЕТ.

ЗИД, ЈЕЗЕРО

01. 19.30
02. 19.30

ЈУН 2017.
сезона

2016/17.

балет П. И. Чајковског

драма Душана Јовановића, гостује СНГ ДРАМА, из Љубљане
КОНЦЕРТ ПОВОДОМ 50 ГОДИНА УМЕТНИЧКОГ И 25 ГОДИНА
03. 20.00 ПЕДАГОШКОГ РАДА ПРОФЕСОРКЕ РАДМИЛЕ СМИЉАНИЋ
СУБ.

НЕД.

ИВАНОВ

ПОН.

ЕВГЕНИЈЕ ОЊЕГИН

УТО.

МАРИЈА СТЈУАРТ

СРЕ.

ОТЕЛО / са гостом

ЧЕТ.

ОЖАЛОШЋЕНА ПОРОДИЦА

ПЕТ.

РОДОЉУПЦИ

СУБ.

СЕСТРА АНЂЕЛИКА / ЂАНИ СКИКИ / са гостом

04. 19.30

драма А. П. Чехова

05. 19.30 балет П. И. Чајковског

06. 19.30 драма Фридриха Шилера
07. 19.00 опера Ђузепа Вердија
08. 19.00
09. 19.30
10. 19.30

комедија Бранислава Нушића

комедија Јована Стерије Поповића
опере Ђакома Пучинија

НЕД.

РИЧАРД ТРЕЋИ

ПОН.

КРАЉИЦА МАРГО

11. 19.30
12. 19.30

драма Вилијама Шекспира
балет на музику Горана Бреговића

СРЕ.

СВЕЧАНИ МАРТОВСКИ КОНЦЕРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛНЕ
ПОЛИЦИЈСКЕ АСОЦИЈАЦИЈЕ СРБИЈЕ
КРЦКО ОРАШЧИЋ

ЧЕТ.

ВЕЛИКА ДРАМА

ПЕТ.

АИДА / са гостима

СУБ.

СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА

НЕД.

ЛИФТ: СЛОБОДАН ШОУ

ПОН.

БАЈАДЕРА

УТО.

КАРМЕН

СРЕ.

ДОН ПАСКВАЛЕ

УТО.

13. 20.00

14. 19.30 балет П. И. Чајковског
15. 19.30
16. 19.00

драма Синише Ковачевића
опера Ђузепа Вердија

17. 19.00 поводом обележавања годишњице погрома на Косову и Метохији
18. 19.30 драма Јелене Богавац, гостује Народно позориште из Приштине
19. 19.30 балет Лудвига Минкуса
20. 19.00 опера Жоржа Бизеа

СЦЕНА „РАША ПЛАОВИЋ“

ЧЕТ.

СЕКСУАЛНЕ НЕУРОЗЕ НАШИХ РОДИТЕЉА

ПЕТ.

НАРОДНА ДРАМА

СУБ.

КЊИГА ДРУГА

НЕД.

ПРОГРАМ - МЛАДИ КОРЕОГРАФИ / ОНИ

ПОН.

МАСЛАЧАК И РЕТАРД

УТО.

МАЛИ БРАЧНИ ЗЛOЧИНИ

СРЕ.

СРПСКА ЛАЈКА

ЧЕТ.

ЦАРСТВО НЕБЕСКО – ЕПИКА БАЛКАНИКА

ПЕТ.

ЛАЖА И ПАРАЛАЖА

СУБ.

ВАЖНО ЈЕ ЗВАТИ СЕ ЕРНЕСТ

НЕД.

SHOWCASE

ПОН.

БЕЛА КАФА

УТО.

ЗЛИ ДУСИ

СРЕ.

ЦАРСТВО МРАКА

ЧЕТ.

КОВАЧИ

ПЕТ.

СУМЊИВО ЛИЦЕ

СУБ.

БИЗАРНО

НЕД.

МОЈЕ НАГРАДЕ

ПОН.

ЖЕНИДБА И УДАДБА

СРЕ.

УСПАВАНКА ЗА ВУКА НИЧИЈЕГ

ЧЕТ.

01. 20.30
02. 20.30
03. 20.30
04. 20.30
05. 20.30
06. 20.30
07. 20.30
08. 19.00
09. 20.30
10. 20.30
11. 20.30
12. 20.30
13. 20.30
14. 20.30
15. 20.30
16. 20.30
17. 20.30
18. 20.30
19. 20.30
21. 20.30

драма Лукаса Берфуса

драма Бранислава Нушића
кореограф Ђорђе Макаревић

драма Младена Поповића, гостује Академија уметности
драма Ерика Е. Шмита

комедија Александра Југовића, НП Кикинда/НП у Београду
копродукција Народног позоришта у Београду и Битеф театра
комедија Јована Стерије Поповића
комедија Оскара Вајлда

гостује Институт за уметничку игру
комедија Александра Поповића
Т. М. Ригонат, по роману Ф. М. Достојевског
драма Лава Н. Толстоја

комедија Милоша Николића
комедија Бранислава Нушића
црна комедија Жељка Хубача
по роману Т. Бернхарда, ауторски пројекат М. Пелевић / С. Бештић, копродукција
комедија Јована Стерије Поповића, гостује Крушевачко позориште
Ксенијa Поповић / Бојанa Мијовић

22. 20.30

ФРЕНКИ И ЏОНИ

МОЈА ОДИСЕЈА
22. ЧЕТ.
20.00 ауторски концерт Војкана Борисављевића

23. ПЕТ.
20.30

ОВДЕ ЈЕ ЛЕПО - СЕЧЕМ ДРВО ЈЕДЕМ ПАСУЉ
аутор текста Филип Грујић, ФИСТ продукција
ЖЕНСКИ ОРКЕСТАР

КИР ЈАЊА

комедија Јована Стерије Поповића

СУБ.

КАРМЕН

НЕД.

ТЕСЛА И БИТКА НА МАГНЕТНОМ ПОЉУ

19.30

24. СУБ.
20.30

романтична комедија Т. Мек Нелија, НП у Београду и НП Сомбор

комедија Жана Ануја

НЕД.

СТАКЛЕНА МЕНАЖЕРИЈА

ПОН.

26. 20.30

ДЕВЕДЕСЕТЕ / ПРЕТПРЕМИЈЕРА

ПУТ У ДАМАСК
драма Аугуста Стриндберга
ДАМА С КАМЕЛИЈАМА

27. 20.30

ДЕВЕДЕСЕТЕ / ПРЕМИЈЕРА

29. 20.00

ВАСКРШЊИ КОНЦЕРТ ЈАНЕ И БОГДАНА ДУГАЛИЋА

ЖЕНЕ У D-МОЛУ / ДУГА БОЖИЋНА ВЕЧЕРА

30. 20.30

ДЕВЕДЕСЕТЕ

28. СРЕ.
19.30

ТРУБАДУР / са гостима

31. СУБ.
20.30

МАЛИ БРАЧНИ ЗЛOЧИНИ

ЧЕТ.

29. 19.30

ДЕРВИШ И СМРТ

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

01. 20.30

ПРАХ

ПЕТ.

ДОДЕЛА НАГРАДЕ „МЕША СЕЛИМОВИЋ“

02. ПОН.
20.30

НАШИ СИНОВИ

БАЈАДЕРА

03. 20.30

ЧЕХОВ ЈЕ ТОЛСТОЈУ РЕКАО ЗБОГОМ

04. 20.30

ДОМ БЕРНАРДЕ АЛБЕ / ПРЕТПРЕМИЈЕРА

05. 20.30

ДОМ БЕРНАРДЕ АЛБЕ / ПРЕМИЈЕРА

24. 19.00 опера Жоржа Бизеа
25.

12.00 мјузикл за децу Дечјег културног центра, Београд

26. 19.30 драма Александра Диме Сина
ПОН.

27. 19.30 jeдночини балети; кореограф Раду Поклитару
УТО.

12.00

30. 19.30

опера Ђузепа Вердија

балет Лудвига Минкуса

ТРАВИЈАТА / са гостима
31. СУБ.
19.30 опера Ђузепа Вердија

01. 19.30
НЕД.

ДАМА С КАМЕЛИЈАМА
драма Александра Диме Сина

СУМЊИВО ЛИЦЕ

25. 20.30
УТО.
ЧЕТ.

ПЕТ.

НЕД.

УТО.
СРЕ.
ЧЕТ.

драма Тенесија Вилијамса

драма Горана Миленковића
драма Горана Миленковића

драма Горана Миленковића
драма Ерика Е. Шмита

комедија Ђерђа Шпира, Народно позориште у Београду и Шабачко позориште

драма Мира Гаврана, у продукцији „YUGOART-а“
драма Федерика Гарсије Лорке
драма Федерика Гарсије Лорке

ДОГАЂАЈИ - СЦЕНА „РАША ПЛАОВИЋ”

СЛИКА ДОРИЈАНА ГРЕЈА
03. УТО.
19.30 балет у кореографији Владимира Логунова, према роману Оскара Вајлда

05.03. МАСЛАЧАК И РЕТАРД - гостује Академија уметности
11.03. SHOWCASE - гостује Институт за уметничку игру
19.03. ЖЕНИДБА И УДАДБА - гостује Крушевачко позориште
23.03. ОВДЕ ЈЕ ЛЕПО - СЕЧЕМ ДРВО ЈЕДЕМ ПАСУЉ - ФИСТ продукција
27.03. ДЕВЕДЕСЕТЕ / ПРЕМИЈЕРА
29.03. ВАСКРШЊИ КОНЦЕРТ ЈАНЕ И БОГДАНА ДУГАЛИЋА
05.04. ДОМ БЕРНАРДЕ АЛБЕ / ПРЕМИЈЕРА

КАРМЕН
04. СРЕ.
19.00 опера Жоржа Бизеа
УСПАВАНА ЛЕПОТИЦА
05. ЧЕТ.
19.30 балет П. И. Чајковског

ДОГАЂАЈИ - ВЕЛИКА СЦЕНА
02.03. ЗИД, ЈЕЗЕРО - гостује СНГ Драма из Љубљане
03.03. КОНЦЕРТ ПОВОДОМ ПРОСЛАВЕ 50 ГОДИНА УМЕТНИЧКОГ И 25 ГОДИНА
ПЕДАГОШКОГ РАДА ПРОФЕСОРКЕ РАДМИЛЕ СМИЉАНИЋ
07.03. ОТЕЛО - гостује Зураб Зурабишвили, тенор
10.03. ЂАНИ СКИКИ - гостује Ивана Албрехт, сопран (у улози Лаурете)
13.03. СВЕЧАНИ МАРТОВСКИ КОНЦЕРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛНЕ ПОЛИЦИЈСКЕ
АСОЦИЈАЦИЈЕ СРБИЈЕ
16.03. АИДА - гостују: диригент Борислав Иванов; Димитринка Рајчева, сопран (у улози Аиде); Даниела Ђакова, мецосопран
(у улози Амнерис); Валериј Георгиев, тенор (у улози Радамеса)
17.03. СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА ПОВОДОМ ОБЕЛЕЖАВАЊА ГОДИШЊИЦЕ ПОГРОМА
НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ
18.03. ЛИФТ: СЛОБОДАН ШОУ - гостује Народно позориште из Приштине
22.03. МОЈА ОДИСЕЈА - ауторски концерт Војкана Борисављевића
28.03. ТРУБАДУР - гостују Елена Мосук, сопран (у улози Леоноре) и Флорин Естефан, баритон (у улози грофа Луне)
30.03. ДОДЕЛА НАГРАДЕ „МЕША СЕЛИМОВИЋ”
31.03. ТРАВИЈАТА - гостују диригент Ален Магната и Симонида Милетић, сопран (у улози Виолете)
02.04. СУМЊИВО ЛИЦЕ - гостује Народно позориште Суботица

АПР

драма Војислава Јовановића Maрамбоа

02. 19.30 комедија Бранислава Нушића, гостује Народно позориште Суботица
ПОН.

МАР

драма Олге Димитријевић

21. 19.30 опера Гаетана Доницетија
23. ПЕТ.
19.30

АПР

МАРТ 2018.

СЦЕНА „РАША ПЛАОВИЋ“

ГОСТОВАЊА

05.03. СУМЊИВО ЛИЦЕ - Студентски град
07.03. ПРОГРАМ - МЛАДИ КОРЕОГРАФИ / ОНИ - Интернационални фестивал Сарајево „Сарајевска зима”, Босна и Херцеговина
20.03. ЖЕНИДБА - Рума
23.03. СУМЊИВО ЛИЦЕ - 47. фестивал „Дани комедије”, Јагодина
27.03. ДОН ЂОВАНИ - Опера и театар Мадленианум
29.03. ЖЕНСКИ ОРКЕСТАР - Лазаревац
03.04. ОЖАЛОШЋЕНА ПОРОДИЦА - Глумачке свечаности „Миливоје Живановић”, Пожаревац
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