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ИЗДАЈЕ НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ У БЕОГРАДУ

„РО ДО ЉУП ЦИ“ ИДУ У ЕВРО ПУ

„Родољупци“идууЕвропу

П

редстава Народ
ног позоришта у
Београду „Родо
љупци“, у режији
Андраша Урбана
позванајенаТрећиМИТЕМ(Ma
dach International Theatre Meeting),
један од тренутно најамбициозни
јихевропскихпозоришнихфести
вала, који ће се одржати од 11. до
24.априла2016,уНационалномте
атрууБудимпешти.
Током две недеље трајања Фе
стивала, публика ће моћи да види
25остварењаиз14земаља:Србије,
Кореје, Кине, Пољске, Аргентине,
Грузије, Шпаније, Мађарске; Грч
ка ће учествовати са „Илијадом“ у
режији Статиса Ливатиноса (бео
градској публици познатог по ре
жији„КраљаЛира“којијегостовао
у Народном позоришту 2009. го
дине), из Русије долази представа
Александријски театра из Санкт

П

редстава
„Родо
љупци“ учествује и
на два домаћа фестива
ла – 20. марта на Дани
ма комедије у Јагодини и
2. априла на Глумачким
свечаностима „Миливо
је Живановић“ у Пожа
ревцу.

Петербурга, док посебан куриози
тет представља учешће швајцар
ског Театра „Vidy“ из Лозане, са
представом„Галеб“,А.П.Чехова,у
режијичувеногТомасаОстермаје
ра. Главни програм пратиће изло
жбе, промоције књига, концерти,
предавања...
Две речи из назива фестивала,
„интернационални“и„сусрет“,но
сиоци су две добре вести: прве, да

јошувекпостојенационалнекулту
ре,идруге,даћесеовекултуреме
шати и помешати, овде и сада – у
позоришту.МИТЕМ2016.настоји
даствориприликудасепрепозна
моудругима,окупљањемуметни
ка из различитих култура, који ће
моћи да размењују искуства кроз
модерне, класичне али и архаичне
сценске поставке. Сваке године,
уметницисеудружујукрозновоот
кривене таленте
играденовевезе,
а породица по
зоришних умет
ника, којa расте
из године у годи
ну, језгро је МИ
ТЕМа. На крају
крајева, то је су
штина ове врсте
сусрета.
И.Ненадовић
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ЈУБИЛЕЈ СА ЗВЕЗДАМА БАЛЕТА

Б

алет „Лабудово језеро“
у кореографији и режи
ји Димитрија Парлића, 11.
марта ће бити изведен 400.
пут! Премијера ове поставке
је била 14. маја 1970. и од он
да је доживела више обнова,
много успешних гостовања
у земљи и свету, безброј по
зитивних критика, уз њу су
стасавале генерације наших
играча... У јубиларном из
вођењу, у главним улогама ће наступити прваци Националног
балета из Амстердама (Dutch National Ballet), Ана Циганкова и
Јозеф Варга, а представа се игра у Великој дворани Центра „Са
ва“ с почетком у 19.30 часова. Да подсетимо, Циганкова је пре
годину дана београдску публику одушевила као Китри у „Дон
Кихоту“. Наступају солисти и ансамбл Балета Народног позо
ришта и Оркестар Опере под диригентском палицом маестра
Ане Зоране Брајовић.
Р. П. Н.

РУМУНСКИ СОПРАН

Р

ената Вари, сопран из Румуније,
гостовала је 20. фебруара у Пу
чинијевим „Боемима“ у улози Ми
ми. Уметница која последњих годи
на наступа у Крајови, у Националној
опери и Лирском позоришту „Елена
Теодорини“, веома је чест гост на
италијанским и немачким сценама.
Гостовање у Београду је било реали
зација посебне награде коју јој је, као
добитници Друге награде на Међу
народном такмичењу певача „Елена
Теодорини“ 2013. у Крајови, обез
бедила Опера нашег националног театра. Солисте, Оркестар и
Хор Опере је водио маестро Дејан Савић, а у осталим главним
улогама су били Софија Пижурица, Дејан Максимовић, Марко
Калајановић, Љубодраг Беговић, Вук Матић, Михајло Шљивић.
Ј. С.

ГОСТ ДИРИГЕНТ

В

ердијеву „Аиду“ је 24. фебруара дириговао Лари Њуленд,
главни диригент позоришта у Кошицама, у Словачкој.
Уметнички пут је маестра водио од ви
олинисте у Њујоршкој филхармонији,
у коју га је позвао Леонард Бернштајн,
са којим је потом годинама блиско са
рађивао. Био је музички директор Сим
фоније у Харисбургу, професор дириго
вања, дириговао оркестром Њујоршког
балета, великим оркестрима у САД,
Кореји, Мексику, Пољској, Чешкој, Ру
мунији... Представа је уједно била и де
би Драгане дел Монако у улози Амнерис – у овој поставци. Уз
Оркестар и Хор Опере и солисте и ансамбл Балета, у насловној
роли је наступила Сања Керкез, Јанко Синадиновић је био Рада
мес, Амонасра је тумачио Миодраг Д. Јовановић, Рамфиса Иван
Томашев, Краља Драгољуб Бајић, а Свештеница је била Иванка
Раковић Крстоношић.
Ј. С.

ТРИ ОБНОВЕ

О

вог месеца на оперски репертоар се враћају три насло
ва. За 9. март је заказана премијерна обнова Пучиније
вих опера „Сестра Анђелика“ (диригент Ђорђе Станковић,
редитељ Ивана Драгутиновић Маричић) и „Плашт“ (дири
гент Зорица Митев Војновић, редитељ Дејан Миладиновић),
а за 23. март премијерна обнова   Росинијеве „Италијанке у
Алжиру“ (диригује Весна Шоуц, режију Урсуле Хорнер обна
вља Ана Григоровић). У представама учествују солисти, Хор
и Оркестар Опере и полазници Оперског студија „Борислав
Поповић“ Народног позоришта.
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ПРОГРАМ — МЛАДИ КОРЕОГРАФИ

Непролазни значај Кафке           

С

иноћ,
28.
фебруара
су у окви
ру пројекта
„ П р о г р а м
– млади кореог рафи“, на
Сцени „Раша Плаов ић“
премијерно
изведени
кратки балети „Про
цес или ником овде није
стало до Јозефа“ и „Пу
шкин“.
Коа у т ор конц епт а и
аутор кор ео г раф иј е ба
лет а нас тал ог по мот и
вим а Кафк ин ог ром ан а
„Проц ес“ је сол истк ињ а
Бал ет а Нар одн ог поз о
риш та, Мил иц а Јев ић
Дрнд ар ев ић. На прем и
јер и су улог е тум ач ил и
Деј ан Кол ар ов (Јоз еф
К.), Иван а Сав ић Ја
ћић (Жудњ а), Бранк о
Сар ић (Среб рољ уб ље),
Тиј ан а Шеб ез (Пос е
сивн ост), Силв иј а Џу
ња (Жрт ва), Берн ар
до Бад ан о (Горд ост), Ник ол а
Биjанко (Предр ас уд а), Душ ан
Мил ос ав љев ић (Улиз иц а), Ра
фае л е Дил иђ ент е (Лиц ем ерј е),
Вал ент ин а Ђур аш ин (Блуд),
Ана Иванч ев ић (Заб луд а), Макс
Роб ертс он (Зав ист) и драмс ки
уметн ик Вук Кос тић као Глас
Зав ис ти. Драм ат ург и коа у т ор
конц епт а предс тав е је Аник а
Лехк и, муз ик у је комп он ов ао
Вељк о Куз манч ев ић, сцен ог раф
је  Мир аш Вукс ан ов ић, а кос ти

П

рограм – млади ко
реографи, који је
премијерама „Ћелава пе
вачица“ и „Они“ прошле
године покренула дирек
ција Балета Народног
позоришта у Београду,
са циљем да пружи шан
су новим креативним ба
летским
уметницима,
обогаћен је поставкама
инспирисаним класицима.

мог раф Кат ар ин а
Грч ић Ник ол ић.
Мил иц а Јев ић
Дрнд ар ев ић каж е
да је бал ет „Про
цес или ник ом
овд е ниј е стал о
до Јоз еф а“, пор ед
чув ен ог
ром а
на Франц а Каф
ке,
инс пир ис ан
и дог ађ ај им а из
стварн ог жив от а.
„Жив от сав рем е
ног свет а, кој им
влад ај у пар ад окс и
апс урд, виш е ниј е
мог ућ е имен ов а
ти ни траг ед иј ом,
јед ин и
адек ват
ни изр аз је грот е
ска. Франц Кафк а
је свој им дел ом
‘Проц ес’ управ о
на так ав нач ин
опис ао свет у ко
јем је жив ео. Го
вор ећ и о том де
лу, Прот ој ер еј Анд реј Ткач ов
је изр ек ао: ‘Чов ек је бић е кој е
подлeже суд у. Поз ив му је већ
уруч ен, сам о дат ум ниј е на
пис ан: дол аз ак на суд мож е се
дес ит и бил о ког дан а у год ин и
и свак ог час а’. По овим мот и
вим а створ ен а је идеј а за мој у
бал етс ку предс тав у. Прев ођ ењ е
реч и у пок рет тел а, а да он сва
ком глед ао ц у буд е јас ан и раз у
мљив, најт еж и је кор ео г рафс ки
зад ат ак, а мен и je пос еб ан иза

НАГ РАД А СОЛ ИС ТИМ А БА Л ЕТА

Вел ик а приз нањ а за два          

П

риз нањ е
кој е
нос и име наш е
вел ик е бал ер и
не Нат аш е Бо
шков ић, а кој е
дод ељ уј е Удруж ењ е бал етс ких
уметн ик а Срб иј е за најб ољ у ин
терп рет ац иј у у неок лас ичн ом
стил у, Игор у Пас тор у и Деј а
ну Кол ар ов у је дод ел ио жир и
у сас тав у Мил иц а Безм ар ев ић
(предс едн ик), Влад им ир Лог у
нов и Паш а Мус ић Поп ов ић, за
нас ловн у улог у у бал ет у „Слик а
Дор иј ан а Греј а“, у кор ео г раф иј и
В. Лог ун ов а.
„Иако су ова два уметн и
ка на потп ун о разл ич ит нач ин
дон ел и лик Дор иј ан а Греј а, жи
ри смат ра да су обе инт ерп ре
тац иј е апс ол утн о зад ов ољ ил е
све уметн ичк е крит ер иј ум е за
овај изу з етн о захт ев ан драм

ски лик. Они су у свој е улог е
уград ил и нес вак ид аш њи умет
ничк и наб ој кој и ни једн ог тре
нутк а пуб лик у не остав ља рав
нод уш ном, унос ећ и прег ршт
емот ивн их стањ а кој и изи с куј е
лик Дор иј ан а Греј а. Кор ео г раф
Влад им ир Лог ун ов траж ио је од

Д

обитници Награде
„Наташа
Бошко
вић“ за прошлу годину су
солисти Балета Народ
ног позоришта у Београ
ду, Дејан Коларов Игор
Пастор.
уметн ик а да разм иш љај у и гра
де лик на себ и својс твен нач ин,
па смо управ о због тог а доб ил и
два потп ун о разл ич ит а, изу з ет
на уметн ичк а оствар ењ а“, стој и,
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МАРТ 2016.

           и Пушкина
зов био пут од каф
киј анс ке атм осф ер е
апс урд а, стањ а изм е
ђу сна и стварн ос ти,
до ствар ањ а пок ре
та, а тај пут ниј е био
једн ос тав ан и лак.
Пос ебн ост ствар ањ а
овог дел а је у креи 
рањ у драм ат урш ки
ољуђ ен их страх ов а,
кој е је као 11 нег а
тивн их
кар акт ер а
треб ал о аутент ичн о
‘прен ет и из Јоз еф о
ве глав е’ и убед љив о
предс тав ит и“, ист и
че ауторк а.
Јов ан Вес ел ин о
вић, так ођ е сол ис та
Бал ет а Нар одн ог по
зор иш та, кор ео г раф
је бал ет а „Пуш кин“,
на муз ик у Пет ра
Иљич а Чајк овс ког.
Нас ловн у улог у је
тум ач ио Јов иц а Бе
гој ев, а у остал им
улог ам а су бил и Тат јан а Тат ић
(Нат ал иј а Ник ол ај евн а Гонч а
ров а), Бранк иц а Манд ић (Ана
Пет ровн а Керн), Ада Расп ор
(Јек ат ер ин а Гонч ар ов а), Ми
лош Мар иј ан (Жорж Шарл
Дант ес), Раф ае л е Дил иђ ент е
(Ник ол ај Арендт) и Миљ а Ђу
рић, Деј ан а Злат ан овс ки, Ва
лент ин а Ђур аш ин, Бранк о Са
рић, Ник ол а Бјанк о и Берн ард о
Бад ан о (Дам е и гос под а). Аутор
сцен ог раф иј е је Јас на Сар ам ан

дић а кос тим и су из фундуса
Народног позоришта.
У изј ав и за Поз ор иш не но
вин е, Вес ел ин ов ић нап ом ињ е
да је бал ет „Пуш кин“ инс пир и
сан жив от ом славн ог књиж ев
ник а Алекс анд ра Серг еј ев и
ча Пуш кин а (1799–1837) ког а
мног и смат рај у најб ољ им ру
ским пес ник ом и оцем мод ер
не рус ке књиж евн ос ти. „Тем а
бал ет а је љуб ав. О њој је пис ао,
за њу је жив ео и, на крај у, због

ИЗЛОЖБЕ
• ПРВА ПОСТАВКА
аутор Зорица Јанковић
• РАДМИЛА БАКОЧЕВИЋ – НЕЗАБОРАВНА НОРМА
поводом 60 година уметничког и 40 година педагошког рада
аутор Драган Стевовић

ње је изг уб ио жив от.
У ран ој млад ос ти,
као вел ик и љуб ав
ник, ниј е имао мо
ралн их огран ич ењ а
па је лак о ступ ао у
афер е са туђ им же
нам а. Кас ниј е, у зре
лиј им год ин ам а, ка
да је већ био ожењ ен
и доб ио дец у, нек о
друг и је пож елео за
љуб авн иц у њег ов у
суп руг у. Пуш кин је
суп арн ик а изаз вао
на двоб ој у кој ем
је изг уб ио жив от“,
подс ећ а Вес ел ин о
вић и нап ом ињ е
да је у конц епц иј и
предс тав е жел ео да
ист акн е идеј у о то
ме да се свак и поч и
њен и грех „плаћ а“ и
да се пос тупц и вра
ћај у као бум ер анг.
„За обр ад у друг их
поз нат их
мот ив а
из Пуш кин ов е био г раф иј е као
што су пол ит ичк а збив ањ а, ма
сон ер иј а, изг нанс тво... нис ам
имао ни врем ен а, ни прос тор а,
буд ућ и да је реч о мал ој пред
став и. Кор ис тио сам муз ик у
Чајк овс ког зат о што је он ком
пон ов ао нек а од најп оз нат и
јих дел а на Пуш кин ов е стих о
ве, поп ут ‘Евг ен иј а Оњег ин а’ и
‘Пик ов е дам е’“,   дод ао је Вес е
лин ов ић.
Мик ој ан Безб рад иц а

          балетска Дор ијан а
изм еђ у остал ог, у образ лож ењ у
жир иј а.
Пас тор у је приз нањ е уруч е
но пос ле предс тав е 19. нов ем
бра прош ле год ин е, а Кол ар ов у
је Наг рад у, кој у фин анс ир а Ми
нис тарс тво култ ур е Реп уб ли
ке Срб иј е, а кој а се сас тој и од
плак ет е са лик ом Нат аш е Бо
шков ић (рад акад емс ког вај ар а
Богд ан а Јов ан ов ић а), дип ло
ме УБУС-а и новч ан ог изн ос а,
уруч ил а потп редс едн иц а овог
удруж ењ а, Јел ен а Кајг о – пос ле
предс тав е у утор ак 9. феб руа р а.
Да подс ет им о, прем иј ер а
предс тав е инс пир ис ан е истои 
мен им ром ан ом Оскар а Вајлд а
бил а је 30. март а прош ле год и
не. Аутор либ рет а је Душ ан Ми
лос ав љев, изб ор муз ик е (Ралф а
Вон Вил иј амс а, Мајк ла Тип ит а,
Кшиш тоф а Пенд ер ецк ог, Ђер

ђа Лиг ет иј а) је нач ин ил а Алек
санд ра Пал ад ин, асис тент ко
рео г раф а је бил а Мај а Вар ић ак
Ант ић, сцен ог раф Бор ис Мак
сим ов ић, а кос тим ог раф Кат а
рин а Грч ић Ник ол ић. Бал етс ки
анс амбл, пор ед лау р еа т а, пред
вод е сол ис ти Мил ан Рус, Тејл ор
Клоу, Ник ол а Том аш ев ић, Бо
јан а Жег ар ац Кнеж ев ић, Там а
ра Иван ов ић, Мил ош Мар иј ан,
Март ин Хам ер, Мај а Вар ић ак
Ант ић, Март ин Граи нг ер, Ми
ља Ђур ић, Над а Стам ат ов ић,
Душ анк а Ђорђ ев ић, Бранк иц а
Манд ић, Јов анк а Зар ић, Иван а
Сав ић Јаћ ић, Нелк а Лаз ов ић,
Ада Расп ор, Дан ил Колм ин,
Берн ард о Бад ан о, Хоз е Иглес и
ас, Сањ а Том ић, Игор Кар ак аш,
Јур иј Грег уљ, Раф ае л е Дил иђ ен
те...
Р. П. Н.

ИЗЛОЖБА – ОТВАРАЊЕ
17. 3 | 18.00 ТЕОДОРА БОБЕРИЋ АРСЕНОВИЋ, ГЛУМИЦА
И ПЕВАЧИЦА НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА У БЕОГРАДУ
(1886–1960), аутор Јелена Пауљев; гостујућа изложба Дома
културе из Новог Бечеја
КОНЦЕРТИ – ФМУ у Музеју
3. 3 | 18.00 Звук виоле, концерт студената виоле (класа
проф. Дејана Млађеновића)
18. 3 | 18.00 Наталија Стошић, виолина (класа проф. Марије
Шпенглер)
22. 3 | 18.00 Концерт студената камерне музике (класа проф.
Горана Маринковића)
23. 3 | 18.00 Концерт студената флауте (класа проф. Љубише
Јовановића)
КОНЦЕРТИ
4. 3 | 18.00 МЛАДЕ ГИТАРСКЕ НАДЕ, Павле Филиповић,
гитара
24. 3 | 18.00 EMOTIONS – Нада Јовановић, сопран; Драган
Јовановић, клавир
29. 3 | 18.00 ПУТЕВИМА ДУХОВНОСТИ – Aлександар
Пантелић, бас баритон; Мирко Јорговић, клавир
ОТВОРЕНА ВРАТА
19. 3 | 12.00
ЧИТАЛИШТЕ–ПОЗОРИШТЕ
7. 3 | 19.30 Бранислав Нушић, ПРИПОВЕТКЕ ЈЕДНОГ
КАПЛАРА, у извођењу драмског уметника Зорана Ћосића и
Нине Ћосић (обоа)
18. 3 | 19.30 монодрама СТРАХ ОД ЉУБАВИ по роману
Лепосаве Јовановић, у извођењу драмске уметнице Соње
Јауковић
ПРОМОЦИЈЕ  
10. 3 | 18.00 Љиљана Арсеновић, МОЈ ЖИВОТ СА МУЗИКОМ,
приватно издање  
15. 3 | 18.00 Марко Кошир и Петер Бедјанич, ЛАДКО
КОРОШЕЦ, ЖИВЉЕЊЕ УМЕТНИКА, издање Fundacijе
LADKO KOROŠEC и Založbе PRO-ANDY, Марибор
28. 3 | 18.00 МНОГОСТРУКА УМЕТНИЧКА ДЕЛАТНОСТ
ПРЕДРАГА МИЛОШЕВИЋА, монографија у издању
Музиколошког друштва Србије и Катедре за музикологију
ФМУ, Београд
СЕЋАЊЕ
30. 3 | 18.00 ДЕСА ДУГАЛИЋ (1897–1972), глумица
ЈУБИЛЕЈИ
31. 3| 18.00 ДУШАН ПЛАЗИНИЋ, 20 година уметничког рада
Музеј Народног позоришта у Београду. Tел: 328 44 73

НАГ РАД А НАШ ЕМ МУЗ ЕЈ У

М

узеј Народног позоришта у Београду
добитник је Награде „Музика класика“
за 2015. годину, у категорији „Организатор го
дине“. Награду додељује истоимени часопис у
17 категорија – уметницима, оркестрима, му
зичким критичарима, музиколозима... који
су у области класичне музике забележили нај
значајнија остварења у току протекле године.
Свечаност уручења ових признања је одржана
3. фебруара 2016, као и увек у просторијама Музеја Народног
позоришта, а Награду је од Александре Паладин, уреднице ре
вије „Музика класика“, примио директор Музеја Драган Сте
вовић.                                                                                                      Ј. С.

СЕЋАЊ Е НА ТЕА Т РОЛ ОГ А

У

оквиру циклуса „Сећања“, у Музеј у Нар одног позо
ришта је 17. фебруар а одржано вече посвећено др
Мил енк у Мисаиловићу, некад ашњем драматургу нашег
националног теа т ра. Овај свестрани позоришни делат
ник био је и редитељ, драмски писац, театролог изузетно
широког спектра интересовања. О Мисаиловићу су, с не
изрецивим а неспорно заслуженим поштовањем, говори
ли в.д. директора Драме Жељко Хубач, театролог Зоран
Т. Јовановић и књижевници Радомир Путник, Миодраг
Илић и Петар Арбутина, а модератор је био др Милован
Здравковић, театролог. У оквиру програма емитован је и
инсерт из ТВ филма „Миленко Мисаиловић – позоришни
монах“, аутора Слободана Ж. Јовановића.
Ј. С.
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У СУСРЕТ ПРЕМИЈЕРИ

Сирано је херојска комедија Први сусрети Бео

П

осле паузе од ско
ро 25 година, нај
значајнији комад
неор ом ант ичн ог
француског пе
сника и драматичара Едмона Ро
стана „Сирано де Бержерак“
биће поново на репертоару
Народног позоришта у Бе
ограду. Представу, која ће
се играти на Сцени „Раша
Плаов ић“ под називом „Си
рано“, режира Иван Вуко
вић, а датум премијере биће
познат по потписивању го
дишњег уговора са Мини
старством културе и инфор
мисања Републике Србије.
zz Ростан је инспирацију
за овај комад пронашао
у животу и делу Сирана
де Бержерака, фран
цуског писца из прве
половине 17. века, који
је као мускетар учество
вао у опсади Араса. Шта
је вас инспирисало да га
поставите на сцену?
Милош Ђорђевић! Ди
ректор Драме ми је предочио свој
концепт репертоара Сцене „Раша
Плаов ић“ и питао ме да ли ту негде
видим себе. Ја сам одмах предло
жио да поставим Ростановог „Си
рана“, али под условом да насловну
улогу игра Милош. Хубач је одмах
прихватио предлог. Подела је увек
и став. У „Сирану“ је и више од
тога. Начело. То важи и за оста
лу поделу у овој представи; то су,
да се тако изразим, руком бирани
глумци. Као када вам бака бира и
даје само једну јабуку, јер вас мр
зи да носите цео килограм. Толико
страсно морате волети овај комад,
да бисте уопште имали шансе да га
изрежирате. А и тада имате само
шансу.
zz Шта ову причу из 1897. годи
не, о неузвраћеној љубави,
толико стереотипну, а опет
на толико оригиналан начин
испричану, чини посебном у
данашњем времену, у којем
су емоције исмејане, а емпа
тија заборављена и у којем је,
углавном, све усмерено ка ма
теријалним вредностима?
Рече, ономад, Никола Вујовић,
на првој проби: „Уби нас комен
тар“. Ми, позоришни људи, упали
смо у неку манију рационалног.
Само коментаришемо, поставља
мо питања, преис питујемо, разот
кривамо – све друго је прокужено
као нижи облик ума. То је та буда
лаштина о крају историје... Сат ко
ји не ради је тачан двапут дневно. У
секунд. Тако је и са подсмевањем.
Кажите нешто лоше о некоме или
нечему и бићете у праву. Кад тад.

То не значи да сте визионар, него
да сте безимени и безидејни. О ва
ма се неће писати комади. Скоро да
ми је непријатно да причам о љу
бави, о идеалима, о вредностима.
Одмах вас сместе у неку социо-по

К

омад ће се играти у
преводу Милана Ди
мовића, драматурзи су
Молина Удовички Фотез и
Слободан Обрадовић, сце
нограф је Марија Калабић,
костимограф Олга Мрђе
новић, композитор Дра
шко Аџић, сценски покрет
поставља Марија Милен
ковић а сценски говор Југ
Ђорђевић. Насловну улогу
и улогу Монфлерија тума
чи Милош Ђорђевић, лик
Роксане је поверен Сузани
Лукић, улоге Гиша и Младог
човека тумачи Никола Ву
јовић, Кристијана и Гар
дисту ће дочарати Урош
Јаковљевић, а Рагноа и
Грађанина – Горан Јевтић.
Остале улоге тумаче Зо
ран Ћосић (Ле Бре / Други
коњаник / калуђер), Андре
ја Маричић (Карбон / Ку
варски помоћник 1 / Белроз
/ Кесарош / Песник 1), Соња
Кнежевић (Дружбеница /
Први паж / Куварски по
моћник 2 / Кижи / Кадет 3 /
Песник 2 / Сестра Марта),
Зорана Бећић (Продавачи
ца / Субрета / Лиза / Кадет
стражар) и Мило Лекић
(Први коњаник / Линијер /
Мускетар / Кадет 1).
литичку групу. Јер, кобајаги, не мо
же појединац да верује. То је увек
за неку просту масу, плебс. Ми смо
појединци с подсмехом, а ти си
кловн. Клон. И велики ти нос.

zz Сирано је духовит и сјајан
песник, али је због сопствене
слободне мисли остао при
лично усамљен у свом време
ну. Да ли тај несхваћени ге
није и неустрашиви витез, и
данас, у вашој поставци,
мора бити изопштен из
своје средине, у овим ни
мало романтичним и хе
ројским временима?
Сирано би, да жи
ви у данашњем Београду,
умро бедан, гладан, разо
чаран, изопштен, неспо
менут, сам. А, онда би, на
сахрани, кренули изливи
нежности, препричавања
невероватних интимних
анегдота… Сви би кон
статовали да више таквих
људи нема, да никада не
смемо и нећемо да га забо
равимо, да га је ово наше
време било недостојно, да
смо га ми били недостој
ни, ми његови најближи, и
да би, због свега тога, неко
cool градско ћоше требало
да назовемо по њему. А,
наравно, ту је и књига. Објавили
би и њу. Али би се, пре тога, по
свађали са породицом око права
на његове песме. Смрт би била
најлепша ствар која му се догоди
ла у животу.
zz Сирано има храбро срце и
племениту песничку душу ко
ја је у супротности са његовом
физичком ружноћом. Да ли
је човек спреман на манипу
лацију ради мрвица љубави,
или на то питање не зна одго
вор док се најдубље емоције
не појаве у њему?
Сирано мисли да је ружан. И
зато је ружан. Нос је само маска.
Љубав је прљава ствар. Није за
чистунце. Нема ту манипулације.
Најлепши од свих сукоба је љубав.
zz Ростан је написао лирску
драму која садржи основна
обележја
романтичарског
позоришта. Којем жанру ће
припадати ваша поставка?
Ростан каже да је „Сирано“ хе
ројска комедија. Дакле, ја правим
херојску комедију. Не могу да одо
лим таквом жанру. Тако јасном, а,
опет, тако парадоксалном. И да,
морам да кажем нешто о преводу
Милана Димовића, једином пре
воду „Сирана“ на српски језик.
Јер, нема потребе да се преводи
поново. Ту се и дидаскалије риму
ју понекад. Морате да знате речи,
али морате и да волите речи, да
бисте превели „Сирана“. Да би
сте певали „Сирана“. Елем, Милан
Димовић, да се не заборави.
Микојан Безбрадица

Р

емек-дело драмског
стваралаштва у стиху
Едмона
Ростана
„Сирано де Бержерак“,
настало је 1897. и
убрзо угледало светла позорнице
у Théâtre de la Porte Saint-Martin.
Пишући комад, Ростан је желео
да овај лик, креиран по узору на
историјску личност, књижевника
из XVII века Сирана од Бержерака,
тумачи
велики
француски
глумац Констан Коклен (Коклен
старији, 1841–1909). Жеља му
се остварила и комад се одмах
винуо у највише сфере књижевне,
сценске и глумачке уметности.
Упркос неумитној чињеници
да се незахвалност превођења
поезије можда понајвише осећа
у драмској књижевности, у чему
је Ростанов „Сирано“ изразити

„Да, Коклен је био уметник
блистава духа... Али је
ипак изванреднија од
уметности његова гласа
била вера његове душе,
херојско уверење с којим
је Коклен носио дело...
подавао му се заносном
савесношћу... он је то чинио
неодољиво... И песници су
ставили крај њега у ковчег
многе личности својих
снова, које нико више неће
моћи да оживотворава...“
(Е. Ростан – опроштајно
слово на Кокленовом гробу)
пример, комад се до данас одржао
на репертоару готово свих
театара, увек и свуда остварујући
велики сценски успех – чак и кад
су преводи били неквалитетни
или
штрихови
неадекватни.
Коклен је овај лик играо у
невероватних 500 узастопних
представа, а наставио све до смрти
у разним театрима и на бројним
гостовањима. Са Саром Бернар
у улози Роксане је 1900. био на
великој турнеји у Америци, где је
снимио двоминутни филм – сцену
двобоја, са накнадно досликаним
детаљима у боји и наснимљеним
тоном помоћу фонографа (то је
прва појава боје и тона на филму).
Неколико година касније,
новембра 1904, Коклен старији
доноси Ростанове стихове и у
Београд: „Овај романтични комад,
проткан поезијом, или боље рећи
поетичношћу, коју је свако могао
да разуме и да осети, дошао је тако
и до малог а предратнога Београда.
Дошао је – и то са сјајем. Донео
га је нико други но сам Коклен,
тај први и ненадмашни Сирано,
уметник коме је Ростан посветио
своје дело овим речима: ‘Хтео
сам да посветим овај спев души

Сирановој / Али како је прешла
у вас, Коклене, то га посвећујем
вама’. Ни један уметник до тада
није био код нас тако искрено
и одушевљено примљен као
Коклен. Готово цела публика
чекала га је после представе. Када
је Коклен изишао из позоришта
дохватили су га високошколци и
уз лудо клицање пренели у кола,
испрегли коње и сами га одвезли
до Хотела ‘Империјал’“, присећа
се овог гостовања Милан Дединац
две и по деценије касније. Мимо
тадашњих обичаја, штампа је
догађај
најављивала
данима
раније: подвлачила се величина
госта и значај овог гостовања,
објављене су веће цене улазница
које су се продавале знатно раније
него иначе, саопштено да је овај
чувени француски глумац два
дана пре Београда наступао у Бечу,
а да турнеју наставља у Немачкој,
„где је позван од немачког цара да
приреди неколико представа“...
Прве вечери, 21. новембра, требало
је да игра Молијеровог „Тартифа“
и једночинку „Смешне прециозе“,
а следеће вечери два чина (III и
V) из „Сирана“ и комад Теодора
Банвила „Гренгоар“. Будући да
Ростанов комад дотле није био
познат београдској публици,
„Политика“ дан раније објављује
садржај драме на половини
насловне стране. Милан Грол нам
оставља приказ целог гостовања:
као Маскари у „Прециозама“
Коклен је „савршен“; као Тартиф
он је маестралан али лику даје
превише својих особина; као
Гренгоар је беспрекоран али
недостаје му младост. Овај наш
одличан
познавалац
театра,
француски ђак, и комад и улогу
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ограђана са Ростановим Сираном

оцењује као „занимљиве“. Он
истиче: „У Сирану добија Коклен
прилике у сваком тренутку да
покаже виртуозно изговарање

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

Коклену овог пута
оскудевала свежина и
добро расположење“.
Строги Грол чак
констатује
како
Коклена, да није
било
бравурозног
Маскарија, велики
део
београдске
публике не би имао
по чему да памти...
Нешто касније
Милан Грол, сада
управник
нашег
театра, захваљујући
новом
Зако
ну о Народном
позоришту
и
посебном Уред
бом из 1911,
доводи члана
У м е т н и ч к о г
п о з о р и ш т а
из Москве,
школ ов ан ог
р е д и т е љ а
Александра
Ивановича Андрејева,
за главног редитеља
и директора позор
нице. Већ следећег
месеца
је
била
премијера његове поставке
„Буре“ Островског, а после
петнаестак иностраних комада
који су уследили, међу којима
су били и Шекспиров „Макбет“,
Толстојеви „Живи леш“ и „Смрт
Ивана
Грозног“,
Чеховљеви
„Просидба“, „Ујка Вања“ и три
једночинке, драматизација „Браће
Карамазових“
Достојевског,
те два домаћа – „Госпођа са
сунцокретом“ Ива Војновића
и „Косовска трагедија“ Жарка
Лазаревића, Андрејев се хвата у
коштац са Ростановом херојском
комедијом у пет чинова (у
стиху) „Сирано од Бержерака“
у преводу Милана Димовића
и сценографији В. В. Балузека.
Премијера је била 21. марта 1914.
Импозантан број од 55 ликова
и многих безимених актера
(„светина, грађани, маркизи,
мускетари, кесароши, колачари,
лакеји,
песници,
гаскоњски
кадети, глумци, свирачи, пажеви,
деца, шпански војници, гледаоци
– људи и жене – прециозе,
глумице, грађанке, калуђерице,
и тако даље“), захтевао је
учешће
читавог
ансамбла
(неки глумци су тумачили по
две улоге), који је свакако био
потпомогнут
статистима
и
другима из Позоришта и ван
њега. Најстарији сачувани плакат,
од треће представе, 23. марта,
сведочи о очигледно изузетно
великом интересовању публике: у
то време су биле ретке представе
које су могле да пуне Кућу три

укупно чак 12 пута – последња
представа „Сирана“ је била
25. маја 1914.

У

век радо гледан,
„Сирано“ је са мањим
или већим паузама на
репертоару   Народног
позоришта од 1914. до
данас. Између два светска
рата биле су две премијере
– 2. фебруара 1928. у
режији др Бранка Гавеле
са Витомиром Богићем и
Десом Дугалић у главним
ролама и 1. фебруара 1938.
(поводом 40. годишњице
прве представе овог комада
у Паризу, 1898) у режији
др Бране Војновића са
Миливојем Живановићем
и Десом Дугалић. Од три
поставке у другој половини
XX века две потписује
Браслав Борозан – 31.
марта 1950. са Љубишом
Јовановићем
и
Олгом
Скригин, те 29. јануара
1968. са Мијом Алексићем
и Вером Чукић. Последњег
„Сирана“ је на нашој сцени
режирао Егон Савин, главне
улоге су тумачили Предраг
Mики Манојловић и Ивана
Михић, а премијера је била
22. марта 1991.
вечери узастопно. У прилог
овоме говори и истраживање
Живојина Петровића, према
којем је представа до скорог
почетка Великог рата одиграна

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

говорило. Свуда: у кафани, у
школи, на улици. А позориште
је било стално препуно. И док
су Добрица или Богић са жаром
и патетично изговарали:
‘То су, ето, Гаскоњски
кадети / Капетан им Карбов
Кастел, Жалу...’ гимназисти
и гимназисткиње, трговачки
помоћници и великошколци
понављали су за њима сваки
стих, сваку реч... Ретко је било
наћи, пре рата, младића или
дечака који не би знао на памет
ако не целог ‘Сирана’, а оно бар
један или два монолога“ – сећа се
Милан Дединац петнаест година
касније, поводом нове поставке
истог комада.
После премијере, „Политика“,
објављује приказ Косте Луковића,
који почиње констатацијом:
„Синоћ је у Народном Позоришту
приказивано
једно
велико
драмско дело, једно од оних дела,
која представљају читаву једну
литературу, својим књижевним
особинама, и резимирају читаву
једну драмску историју, својом
композицијом“.
Остатак
текста се углавном своди на
препричавање
и
анализу
комада, док о представи
говоре само три кратка пасуса
на крају приказа. Из њих
сазнајемо да је превод сачувао
„лепоту и грацију Ростанове
поезије“, те да представља
„књижевни успех“. Сама
представа је оцењена као
недовршена,
а
избор
тумача насловног лика
добар, за разлику од поделе
главне женске улоге. Упркос
томе што Милутиновић одговара
улози Сирана „по необузданом
темпераменту и топлом лиризму“,
није стигао да уобличи лик до
краја, већ су моменти у којима је
одисао сигурношћу, нажалост,
били „испрекидани“. Таборска је,
међутим, „потпуно промашила
тон и глумила врло неспретно,
искидано,
без
стила...
и
уздржљивости која је код прециоза
карактеристична. Она је бледу
улогу Роксане учинила блеђом
и неразумљивијом“, оцењује
овај критичар. Много касније,
међутим, театролог Боривоје
Стојковић бележи сећања Милана
Предића и Милутина Чекића,
тада на функцијама драматурга и
редитеља Народног позоришта,
према којима је Таборска „складно
и сугестивно говорила стихове и
играла врло топло, надахнуто и
интелигентно“. Исти театролог
је записао и мишљења „неких
позоришних савременика“ да
Сирано спада међу Добричина
„најлепша уметничка остварења“.
Јелица Стевановић
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О „радикалности љубави“ и опстанку у ЕУ

Том а Јов ан ов ић
(1931–2016)

Д

руги
Филозоф
ски театар, чији је
гост био хрватски
филозоф, писац и
преводилац Срећ
ко Хорват, одржан јe 14. фебру
ара на Сцени „Раша Плаовић“.
У препуној
сали, добро
дошлицу је
прис утн им а,
у име Куће,
пожелео је
в.д. дирек
тора Драме
Жељко Ху
бач,
изра
зивши задо
вољство што
су се и овога
пута окупи
ли у толи
ком броју.
Он је захва
лио
свима
који су сво
јим ангажо
вањем
до
принели да
се у Народ
ном позори
шту одржи
још
један
Филозофски театар, а посебно
драматуршкињи Маји Пелевић
и пријатељима из Хрватског
народног казалишта у Загребу.
Уједно је најавио да би гост тре
ћег Филозофског театра, у јуну,
требало да буде Јанис Варуфа
кис, што су присутни поздра
вили бурним аплаузом. Иначе,
бивши грчки министар финан
сија и бунтовни левичар Вару
факис је са Хорватом, недавно
– 9. фебруара, у берлинском те

атру „Фолксбине“, основао па
невропски покрет DIEM25, са
циљем да се спречи разједиње
ње Европе које је подстакнуто
избегличком кризом, а један од
приоритетних задатака биће да
се до 2025. године оствари „пуна

П

ројекат Филозоф
ски театар, који је
Хорват покренуо 2014.
године у Хрватском на
родном казалишту у За
гребу, замишљен је као
серија разговора, преда
вања, дебата са публи
ком, са извесним позори
шним елементима као
што су јавна читања
филозофских текстова и
друге врсте инсценација
филозофских дела, а на
мењен је свакоме ко жели
да посети позориште са
циљем да промишља, а не
да се разоноди.
функционалност и демократи
зација Европе“. Због изузетног
интересовања публике за ове до
гађаје, сусрет са Варуфакисом ће
се уприличити на Великој сцени.
Сус рет са Хорв ат ом се од
виј ао у три сегм ент а: у прв ом

је гост изн ос ио наји нт ер ес ант
ниј е тез е из свој е нов е књиг е,
„Рад ик алн ост љуб ав и“, у дру
гом сегм ент у је разг ов ар ао са
Мај ом Пел ев ић о разл ич ит им
тем ам а, изм еђ у остал ог и о по
мен ут ом пол ит ичк ом пок рет у,
а у зав рш ниц и веч ер и Хорв ат је
одг ов ар ао на пит ањ а глед ал а
ца. Као и пре два и по мес ец а,
кад а је гост прв ог Фил оз офс ког
теа т ра био јед ан од најз ан и
мљив иј их итал иј анс ких фил о
зоф а и акт ив ис та Франк о Биф о
Бер ард и, и овог а пут а влад ал о
је огромн о инт ер ес ов ањ е пу
блик е, о чем у најб ољ е гов ор и
под ат ак да су мног и пос ет ио ц и
стај ал и или сед ел и на под у, па
чак и на сцен и. За све кој и ни
на тај нач ин нис у усп ел и да се
смес те у сал у, у фоа ј еу Сцен е је
био орг ан из ов ан дир ект ан пре
нос, так о да је прог рам те ве
чер и прат ил о виш е од 600 гле
дал ац а.
Прој ек ат Фил оз офс ки те
ат ар, кој и је Хорв ат пок рен уо
2014. год ин е у Хрв ат
ском нар одн ом каз а
лиш ту у Заг реб у, за
миш љен је као сер иј а
разг ов ор а, пред ав ањ а,
деб ат а са пуб лик ом,
са изв ес ним поз ор и
шним елем ент им а као
што су јавн а чит ањ а
фил оз офс ких текс то
ва и друг е врс те ин
сцен ац иј а фил оз оф
ских дел а, а нам ењ ен
је свак ом е ко жел и да
пос ет и поз ор иш те са
циљ ем да пром иш ља,
а не да се раз он од и.
М. Безб рад иц а

Н

апустио нас је дугогоди
шњи солиста Опере, тенор
Тома Јовановић. Рођен је
7. новембра 1931. у Београду. У На
родном позо
ришту је од 1.
октобра 1960,
најпре
као
х о н о р а р н и ,
потом
стал
ни члан Хора
и најзад као
солиста – од
1974. све до одласка у пензију, 1991.
Певао је у операма „Риголето“ (Гроф
Чепрано, Борса), „Травијата“ (Јозеф,
Слуга код Флоре), „Трубадур“ (Гла
сник, Руиз), „Севиљски берберин“
(Официр), „Турандот“ (Панг), „То
ска“ (Тамничар), „Мадам Батер
флај“ (Горо), „Отаџбина“ (Први гла
сник), „Кармен“ (Данкаиро), „Кћи
пука“ (Хортензије), „Аида“ (Гла
сник)… Сећаћемо га се као драгог
колеге и преданог уметника.
М. Б.

Милан Ракић
(1952–2016)

Н

апустио нас је наш Милан,
моделар обуће. Био је вре
дан, стрпљив, љубазан, за
натлија старог
кова. Био је
све – од лекара
који је свакој
старој ципели
умео да про
дужи век, до
уметника који
је креирао сценску обућу. Отишао
је нагло, без поздрава. Већ нам не
достаје.
Колеге из обућарске радионице

IN MEM OR AI M

Звон им ир Крн ет ић (1931–2016)

О

тишао је наш Звон
ко...
Наш чувени те
нор, Звонимир Крне
тић, рођен је у Београду 6. октобра
1930. По завршеној Средњој му
зичкој школи „Мокрањац“, уписује
соло певање на Музичкој акаде
мији. Дипломирао је 1960, у класи
проф. Јелке Стаматовић, после че
га добија стипендију Секретаријата
за културу и проводи годину дана
на Конзерваторијуму „Benedetto
Marcello“ у Венецији, у класи проф.
Паол а Бононија. Враћа се у Београд
и на Музичкој академији заврша
ва постдипломске студије у класи
проф. Зденке Зикове.
Још у току студија, 1958, при
мљен је за члана Опере Народног

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

Као незаменљиви тенор пред
ставио се на бројним гостовањима
Опере широм Европе, у представа
ма „Кнез Игор“, „Евгеније Оњегин“,
„Продана невеста“, „Фауст“, „Ер
нани“, „Борис Годунов“, „Хован

шчина“... Самостално је
гостовао на свим значај
нијим оперским сценама
у: Ници, Паризу, Атини,
Солуну, Прагу, Грацу,
Луксембургу, Техерану,
Братислави, Букурешту,
Софији, Одеси, Кијеву,
Вилнусу, Алма Ати, Мо
скви, Торину... Снимио
је више плоча са опер
ским аријама, соло и на
политанским песмама.
После   двадесетого
дишњег искуства на оперској сцени
и концертном подијуму, Крнетић
је, иако релативно млад, почео да се
бави и педагогијом, остваривши ве
ома значајне резултате у раду с мла
дим колегама.

Добитник је многих значај
них признања, међу којима су
Орден са златним венцем, Награ
да Удружења музичких уметника
Србије 1980. за једну од најтежих
рола тенорског фаха – Андре Ше
није, Награда Народног позори
шта у Београду за успешно оства
рене улоге у операма „Ернани“ и
„Тоска“.
У Музеју Народног позори
шта је 2012. године одржан неза
боравни сусрет са овим уметни
ком, приликом којег је публика
уживала у сећањима Звонимира
Крнетића на деценије посвећене
оперској уметности и Народном
позоришту – за које смо му зау
век захвални.
М. Б.

ФЕБРУАР 2016.
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ФЕЉТОН / ЛИЧ НО С ТИ БЕ О ГРАД СКОГ БА ЛЕ ТА (54) / ПИ ШЕ МИ ЛИ ЦА ЗАЈ ЦЕВ

Олг аОлћ ан:Муз ик упев амтел ом

П

о завршетку Ба
летске школе у
Новом Саду, у
класи педагога
Вере Феле, 1999.
годинеОлгаОлћанједобилаан
гажман у Балету Народног по
зоришта у Београду, где од 2002.
имазвањетрећег,аод2004.дру
гогсолисте.
Од почетка своје професио
налне уметничке каријере, Олга
Олћан је била играчица која је
подједнакоуспешномоглаоства
рити солистичке улоге класич
ног, неокласичног и савременог
репертоара.Убројнимулогамау
текућем репертоару београдског
Балета,онајебилаједнаодоних
која је на савременији начин од
претходних генерација сјајних
балетских уметница, карактер
ни шарм, полетност, а нарочито
музикалност и радосну заљубље
ностусвојпозив,зналадапокло
нипублици.
Веома је богата и разнолика
палетањенихсолистичкихулога,
одкојихсенекезадугопамте,као
напримерИндијскаиграу„Баја
дери“ и прве солистичке улоге у
балетима„Лименидобош“,„Оса
ме“, „Песник Чајковски“, „Жар

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

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

М

узикајеумојојигри
изузетно значајна,
јерјенајлепшиосећајка
дасемузикавишенеслу
ша,већпевателомипо
кретом.

Награду града Београда до
била је 2005, као део играчког
ансамбла представе „Ко то тамо
пева“(С.Зуровац),а2010.Награ
ду „Димитрије Парлић“ као чла
ница ансамбла представе „Шест
плесова“(Ј.Килијан).
Гостовала је са Балетом На
родног позоришта у Босни и
Херцеговини, Македонији, Цр
ној Гори, Кипру, Колумбији,
Италији, Канади, Грчкој и
Египту,а2002.јеучествова
ланаФестивалу„Балканска
платформа“ у Софији са
представом „Организаци
ја рада“ у кореографији
Исидоре Станишић. На
Универзијади у Бангкоку
(редитељ Станко Црнобр
ња)игралаје2007.
Педагошку каријеру
ОлгаОлћанјезапо
чела 2008. године,
каопредавачсцен
скихнароднихигара.
Свеулогеједосадаспремала
коракпокорак.Волидадодета
ља осмисли своје кретње и емо
ције на сцени, да направи соп
ственупричууоквируулоге.Са
кореографима је увек добро са
рађивала, нарочито са Лидијом

ФЕЉТОН

Пилипенко; од 2000. године је у
свим њеним кореографијама на
београдској сцени играла главне
и солистичке улоге. Креације у
поставкама Исидоре Станишић
су за Олћанову велика радост и
задовољство. У њеном балету
„Копиле“ је одиграла своју прву
солистичку улогу, а затим још
многодругих.
Партнер са којим је „имала
част да ма и на кратко игра“ је
првакКонстантинТешеа,сако
јим данас, каже Олга, има задо
вољство да сарађује на релацији
педагогиграчица, са великом
захвалношћу.
Свесна да играчка каријера
не траје дуго, Олга жели и тру
диседајојсвакинаступнасце
ни представља радост. Нада се
да ће имати могућност да своју
животну радост пренесе у пот
пуности на сцену и подели је са
публиком. А потом ће настоја
ти да своју љубав према игри и
професионална искуства прено
симладима.Исадачестоутоме
ужива,алиочекујејошзанимљи
вих играчких искушења, увек са
осмехомпевајућипокретомите
ломмузику...
(наставићесе)

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

ПерсаПавлов ић–150годинаодрођ ења

П

ерса Павловић je
тек у другој по
ловини живота
почела осваја
ти место у ре
пертоару. Може се чак рећи да
je старост Перси Павловић би
ла потребна не само као време
за усавршавање у вештини, него
и као природна основа за њене
творевине. Ако се узму најбоље
улоге...њенестаровремскемајке,
бакештозановетајуиџангризају,
жене што сплеткаре, спекулишу,
зеленашеилипроводаџишу,лако
ћeсеразуметидаприродниизраз
тим, и њима сродним типовима,
нијемогаодоћибеззрелихгоди
на“ – овако своју причу о нашој
значајној глумици почиње Ми
лан Грол („Из позоришта пред
ратнеСрбије“,1952).
Како даље наводи, Перса Па
вловић је, према сопственим
тврдњама, рођена 14. јануара
1865. у Новом Саду. О ступању
у ангажман подаци су опречни:
сама је говорила да се на сцени
Народног позоришта први пут
нашла 1880, a „после седмогоди
шњегпрекидаангажована1888“;
Грол пак цитира службени по
датак према којем је у позори

штуодјесени1886.каоирешење
управеод9.фебруара1890(„Пер
са Павловић, која je до сад била
певачица и статисткиња, али ко
ја je врло употребљива за разно

врсне омање улоге, прима се за
привременог члана“). Боривоје
Стојковићобјашњавадајеубрзо
попрвомнаступу„збогобољења
очијуинекихсплетака“напусти
лаПозориштедабисе1885.уда
лаизаједносамужем,изврсним
глумцем и певачем Радованом
РајомПавловићем,ступилауан
самблчијијередовничланпоста
ла 1888. („Великани српског по
зоришта“,1983).
Грол оцењује да су њени
основни адути „лепа појава и
пријатан алт“ који јој омогућују
улазакухориумањеулогеспе
вањем, што је за њу било „само
пропуштено време. Јер од свих
њених кнегиња у ‘Птичару’ или
Ајаксау‘ЛепојЈелени’,иглумица
у ‘Мамзел Нитуш’, њој су остале
самоуспомененауспехлепеже
неусјајнимкостимима“.Упркос
наводима штампе да млада глу
мица „нагиње наивкама“, веће
улоге младих девојака су углав
ном добијале друге почетни
це – Лена Гавриловић, Вукосава
Јурковић, Зорка Тодосић. Тако
је Перса пуних десет година за
правобила„женакојаслужбому
позоришту допуњује породични
буџет“, што Грол, између оста

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

У

осветљавању
необичне каријере маркантне Персиде Персе
Павловић
(1865–1944)
ослонићемо се на записе о
њеној уметничкој личности које су нам оставили
до данас вероватно најбољи портретиста наших
старих глумаца Милан
Грол, и врсни театролог,
аутор најсвеобухватније
историје нашег театра,
Боривоје Стојковић.

певача, Рају и Персу Павловић“
(Рајинакаријерасе,пак,развија
лапунимзамахом).
Њеновремедолази,каовели
ко изненађење за све па и за њу
саму, постепеним силаском са
сцене Јулке Јовановић и Милеве
Радуловић које ће, будући да јој
опакост и свирепост нису биле
блиске, као ни настране, луцка
стеигоропаднеторокуше,заме

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

20.00

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

01
12.00

ДОДЕЛА
НАГРАДЕ „МЕША
СЕЛИМОВИЋ“

10
петак

ЧУДО У
ШАРГАНУ
драма
Љубомира
Симовића
недеља

ОНИ

19.30

19.30

балет у кореографији
Ђорђа Макаревића,
у оквиру
Београдског
фестивала игре

27

19.30

КРАЉИЦА
МАРГО

редитељ Џастин
Курцел, у оквиру
44. ФЕСТ-а

балет на музику
Горана
Бреговића

четвртак

петак

02

19.30

ДАМА С
КАМЕЛИЈАМА

ХЕНРИ
ШЕСТИ

мелодрама
Александра
Диме Сина

драма
Вилијама
Шекспира

субота

10
19.30

РОДОЉУПЦИ

18

четвртак

среда
19.30
МАГБЕТ /
ПРЕМИЈЕРНА
ПРОЈЕКЦИЈА
ФИЛМА

комедија
Јована Стерије
Поповића
понедељак

НАРОДНИ
ПОСЛАНИК
комедија
Бранислава
Нушића

19

19.30

28

03

19.30

11

недеља

19.00

АИДА

опера
Ђузепа
Вердија

20

уторак

19.30

АЛЕКСАНДАР

балет у
кореографији
Роналда Савковића

29

МАРТ 2016.
петак

КАИНОВ
ОЖИЉАК

19.30

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

ТРАВИЈАТА

опера
Ђузепа
Вердија

04

19.30

12

понедељак

19.30

ИЗБИРАЧИЦА

комедија
Косте
Трифковића

21

среда
19.30
РИГОЛЕТО / са
гостом
опера
Ђузепа
Вердија

субота

19.30

ЧАРОБНА
ФРУЛА
опера
В. А.
Моцарта
недеља

05
20.00

20.30

среда

20.30

четвртак

20.30

петак

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

22

четвртак

20.00

25 ГОДИНА
HYUNDAI-а У
СРБИЈИ

субота

драма
Бранислава
Нушића

комедија
Оскара
Вајлда

комедија
Јована Стерије
Поповића

Ксенија Поповић /
Бојана Мијовић

09

петак

МОЈЕ
НАГРАДЕ

20.30

четвртак

КОВАЧИ

комедија
Милоша
Николића
субота

20.30

10
20.30

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

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

недеља

понедељак

20.30

20.30

РАЗВОЈНИ ПУТ
БОРЕ ШНАЈДЕРА

ПРОГРАМ - МЛАДИ
КОРЕОГРАФИ

18

петак

19

12.00

субота

20.30

БЕЛА КАФА

комедија
Александра
Поповића, гостује
НП Приштина у
Грачаници

комедија
Александра
Поповића

недеља

понедељак

11

20.30

ЛАЖА И
ПАРАЛАЖА

БЕЛА КАФА

комедија
Јована Стерије
Поповића

комедија
Александра
Поповића

понедељак

20

20.30

уторак

12
20.30

21
20.30

ОПЕРСКИ
КОНЦЕРТ

МАЛИ БРАЧНИ
ЗЛОЧИНИ

ХАСАНАГИНИЦА

драма
Тенесија
Вилијамса

поводом обележавања
Светског дана
особа са аутизмом

драма
Ерика Е.
Шмита

драма
Љубомира
Симовића

28

28

29

14
19.30

ИТАЛИЈАНКА
У АЛЖИРУ /
ПРЕМИЈЕРНА
ОБНОВА
опера
Ђоакина
Росинија

петак

19.30

драма
Бертолта
Брехта

недеља

недеља

01

балет
П. И.
Чајковског

19.30

05

20.30

20.30

драма
Максима
Горког

комедија
Ђерђа Шпира,
Народно позориште
у Београду и
Шабачко

13

уторак

20.30

драма
Мира Гаврана,
у продукцији
„YUGOART”-a

22

20.30

14

среда

20.30

09

19.30

четвртак

19.00

16
20.00

КОНЦЕРТ
МАРИЈЕ
ШЕРИФОВИЋ

25

СВЕЧАНА
АКАДЕМИЈА

поводом
обележавања
годишњице
погрома на Косову
и Метохији

17

субота

опера
Ђакома
Пучинија

ПОКОЈНИК

опера
Светислава
Божића

драма
Аугуста
Стридберга

комедија
Бранислава
Нушића

02

понедељак

уторак

20.30

03

20.30

уторак

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

07

среда

20.30

ВАЖНО ЈЕ
ЗВАТИ СЕ
ЕРНЕСТ

комедија
Жана
Ануја

15

комедија
Оскара
Вајлда

четвртак

20.30

16

петак

20.30

Ђорђе Макаревић,
ОНИ/ Дејан Коларов,
ЋЕЛАВА
ПЕВАЧИЦА

17

субота

КОВАЧИ

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

драма
Лукаса
Берфуса

комедија
Николаја В.
Гогоља

комедија
Милоша
Николића

субота

20.30

недеља

25
20.30

понедељак

20.30

26
20.30

ПРАХ

БЕЛА КАФА

НА ДНУ

БИЗАРНО

НЕСПОРАЗУМ

комедија
Ђерђа Шпира,
Народно позориште
у Београду и
Шабачко

комедија
Александра
Поповића

драма
Максима
Горког

црна комедија
Жељка
Хубача

драма Албера
Камија

30

31

02

03

08

четвртак
20.30
ПРОГРАМ - МЛАДИ
КОРЕОГРАФИ

ЖЕНИДБА

20.30

20.30

драма
Ерика Е.
Шмита

СЕКСУАЛНЕ
НЕУРОЗЕ НАШИХ
РОДИТЕЉА

четвртак

04

ЗЛИ ДУСИ

ЖЕНСКИ
ОРКЕСТАР

24

19.30

МАЛИ БРАЧНИ
ЗЛОЧИНИ

ЗЛИ ДУСИ

23

26

понедељак

ПУТ У ДАМАСК

19.30

19.30

ТОСКА

недеља

06

ПРАХ

08
07

опере
Ђакома
Пучинија
петак

19.30

ПЛАШТ / СЕСТРА
АНЂЕЛИКА /
ПРЕМИЈЕРНЕ
ОБНОВЕ

субота
19.30
МЕЛАНХОЛИЧНИ
СНОВИ
ГРОФА САВЕ
ВЛАДИСЛАВИЋА

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

понедељак

ПЛАШТ /
СЕСТРА
АНЂЕЛИКА

среда

опере
Ђакома
Пучинија

24

20.30

НА ДНУ

среда

15

КРЦКО
ОРАШЧИЋ

23

МАЈКА
ХРАБРОСТ И
ЊЕНА ДЕЦА

четвртак

19.30

ПРОГРАМ - МЛАДИ
КОРЕОГРАФИ

ЧЕХОВ ЈЕ
ТОЛСТОЈУ
РЕКАО ЗБОГОМ

СТАКЛЕНА
МЕНАЖЕРИЈА

27

31

20.30

комедија
Николаја В.
Гогоља

20.30

среда

среда

црна комедија
Жељка
Хубача

УСПАВАНКА ЗА
ВУКА НИЧИЈЕГ

уторак

19.30

ЛАЖА И
ПАРАЛАЖА

среда

19.30

13

ВАЖНО ЈЕ
ЗВАТИ СЕ
ЕРНЕСТ

04

понедељак

07

драма
Фридриха
Шилера

КЊИГА ДРУГА

03

06

19.30

КО
ТО ТАМО ПЕВА
БИЗАРНО
драма Жељка
Хубача, гостује
Босанско
народно
балет
на музику
позориште
Војислава
Вокија
Костића
из Зенице

драма
Синише
Ковачевића

ЖЕНИДБА

02

трагедија
Софокла

понедељак
уторак

аутор монографије
Душица Милановић,
издавачи Службени
гласник / ПГП РТС

десетогодишњица
GRUBB
фондације
уторак

19.30

ПРОМОЦИЈА
МОНОГРАФИЈЕ
О ЖИВАНУ
САРАМАНДИЋУ И CD-а

МАРИЈА
СТЈУАРТ

БИЗАРНО

01

понедељак

ВЕЛИКА ДРАМА

30

20.30

19.30

GRUBB SHOW

С ЦЕ Н А „ РАШ А ПЛ АОВ И Ћ ”
уторак

недеља

АНТИГОНА

04

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

Радно време благајне:
сваког дана од 11 до 15 и од 17 сати до почетка представе.
Недељом од 17 сати до почетка представе.

ГОСТОВАЊА

САВА ЦЕНТАР

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

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

НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ ЗАДРЖАВА ПРАВО ИЗМЕНЕ РЕПЕРТОАРА
Телефон благајне: 2620-946
Телефон за групне посете: 2626-566

www.narodnopozoriste.rs ONLINE ПРОДАЈА УЛАЗНИЦА
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