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ВЕЛИКА СЦЕНА

ФЕ С ТИ ВА ЛИ, ГО С ТО ВА ЊА, ПРЕ МИ ЈЕ РА, КОН ЦЕРТ...
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Н

ародно позори
штенепосустаје
ниузавршници
овевеомабурне
сезоне.Ансамбл
Драмеће,послевеомауспешног
наступа на отварању Стерији
ногпозорја,својухитпредставу
„Родољупци“ приказати и 7. ју
на на 39. данима сатире Фадила
ХаџићауЗагребу,14.јунанаПо
зоришноммаратонууСомбору,
25. јуна на Фестивалу медите
ранског театра „Пургаторије“ у
Тивту, а после летње паузе и 2.
октобранаБИТЕФу,тепетдана
каснијенасарајевскомМЕССу.
У међувремену, на тиватском

фестивалу ће гостовати и пред
става „Моје награде“ 26. јуна, а
на Фестивалу Град теат ар Будва
24. јуна, где ће бити одигран и
комад „Бела кафа“. Поред ових
наступа на фестивалима, Драма
језапочелараднадвеновепред
ставе,чијепремијерећебитина
почеткуследећесезоне(вишена
стр.6).
Посебну посластицу за све
поклонике театарске уметности
представља, свакако, гостова
њеГлобтеатрасаШекспировим
комадом „Два витеза из Веро
не“, коју ће лондонски ансамбл,
у оквиру обележавања 400 го
дина од смрти писца, одиграти
на Великој сцени Народног по
зоришта28.јуна2016.(вишена
стр.7).
Балет„Успаваналепотица“у
кореографији Владимира Логу
нова, 26. јуна обележава 20 го

дина од премијере. Љубитељи
балетске уметности ће 10. јуна
имати прилике да на Великој
сцени виде представу ХНК из
Сплита „5 до 12“, у кореогра

В

елика светска оперска
звезда, Инва Мула,
25. маја је својим гласом,
виртуозношћу, сценским
наступом и шармом оча
рала београдску публику
као Мими у Пучинијевим
„Боемима“.

фијиИгораКироваинамузику
Кирила Џајковског. Гостовање
је организовано у оквиру XX
фестивала кореографских ми
нијатура.
Послевишезначајнихгосто
вањауОпери,ујунуследенови
наступи иностраних уметника

наВеликојсени,алиинасцени
Сава центра, у оквиру прославе
ДанаРусије(вишенастр.2и3).
Пучинијеви „Боеми“ у режији
ПредрагаПротића8.јунаобеле
жавају 15 година од премијере.
На Сцени „Раша Плаовић“ ће
26. јуна у подне солисти Опере
и полазници Оперског студија
премијерно извести још једну
оперу намењену најмлађима –
Перголезијеву„Служавкугоспо
дарицу“, у режији Александра
Николића,узклавирскупратњу
Дијане Дискић. Оперски студио
ћеприредитиидваконцертана
истој сцени, 19. и 26. јуна. Тра
диционалном оперском Гала
концерту којим ће 30. јуна На
родно позориште завршити се
зону, претходиће Гала концерт,
у Капетан Мишином здању, 29.
јуна,уоквируБЕЛЕФа.
Ј.Стевановић
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ГОСТИ У ОПЕРИ

У

з солисте Опере,
Оркестар и Хор
Народног позоришта
у Београду, у опер
ским представама су
током маја наступали
и значајни гости: ин
тернационална звезда
Инва Мула (Мими у
„Боемима“), Натали
ја Роман (Виолета у
„Травијати“), Оливера
Ташић и Иван Марино (Тоска и Скарпија у „Тоски“), Алек
сандра Ристић (Розина у „Севиљском берберину“). Предста
ве је дириговао маестро Дејан Савић, осим „Севиљца“, када
је за пултом био Ђорђе Станковић. У опери „Риголето“, која
ће бити изведена 22. јуна 2016. поводом обележавања Наци
оналног дана Сувереног малтешког реда, улогу Ђилде ће ту
мачити Елена Мошук, а насловну улогу ће тумачити Алберто
Газале (на фотографијама).
Ј. С.

ФИЛОЗОФСКИ ТЕАТ
 АР

Т

рећи догађај у циклусу „Фило
зофски театар“ одиграће се 19.
јуна, с почетком у 20.30, када ће на
Сцени „Раша Плаовић“ разговара
ти Маја Пелевић и адвокат Џули
јана Асанжа, Рената Авила. У току
вечери, господин Асанж, оснивач
сајта WikiLeaks ће се из Амбаса
де Еквадора у Лондону, путем ви
део-линка обратити присутнима у
Народном позоришту. Овом ди
ректном десетоминутном обраћа
њу поводом четворогодишњице
његовог боравка у Амбасади, си
мултано ће присуствовати и заин
тересовани у још пет светских гра
дова: Њујорку, Напуљу, Берлину, Паризу и Мадриду. Улаз
је бесплатан.
Ј. С.

ЈУБИЛАРНЕ МИНИЈАТУРЕ

Д

Људс ки глас је најл епш и

Д

угогодишњи сарад
ник Опере, тенор
Никола Китановски,
прославља 25 година
своје оперске делат
ности. Тим поводом, певаће уло
гу Отела у истоименој Вердијевој
опери 18. јуна (у улози Јага госту
је Карлос Алмагуер из Мексика)
и улогу Канија у Леонкаваловим
„Пајацима“ 25. јуна 2016. (у улози
Неде гостује Дуња Симић, Алма
гуер тумачи Тoниа, а диригује мае
стро Наидев Тодоров из Бугарске).
Разговарали смо са слављеником.
zz Како и када сте се одлучили да
школујете глас?
Од седме године сам учио кла
вир, али нисам превише сати про
водио вежбајући – што је неоп
ходно – па сам постизао просечне
резултате. С друге стране, у мени
је константно буктала несавлади
ва потреба за певањем. Знам да
певачи често изјављују како пева
ју од кад знају за себе, али ја такве
изјаве потпуно разумем, јер и сам
нисам могао да обуздам унутра
шњи порив и жељу за певањем
(уосталом, зато су ме родитељи
и уписали на клавир). Након пу
бертета и мутације почео сам да
певам уз плоче, а чим сам схватио
да могу многе фразе да изведем,
потражио сам помоћ вокалног пе
дагога и решио да студирам пева
ње. Музичко образовање из моје
„пијанистичке фазе“ и те како ми
је било од помоћи у каснијој кари
јери.

вадесети јуби
ларни Фестивал
кореографских ми
нијатура се одржава
ове године од 3. до 5.
јуна на Сцени „Раша
Плаовић“. Првог да
на ће се, с почетком у
14 сати, обавити селекција финалиста (улаз слободан), Фи
нале такмичарског програма је заказано за 4. јуни у 19.30, а
Ревијални програм је следеће вечери, с почетком у 20.30. У
оквиру Фестивала организован је и низ предавања о умет
ничкој игри у Музеју Народног позоришта.
Р. П. Н.

zz За певача је свакако најва
жнији глас...
Људски глас је изванредан,
сложен и осетљив. Способан је
да изрази све наше мисли и фине
емоције. Наш глас много говори о
нама, о полу, старосној доби, рас
положењу, здрављу, карактеру,
личности... Уз дужно поштовање
према колегама инструментали
стима и њиховим инструментима,
мислим да је људски глас најсофи
стициранији и најлепши инстру
мент, тако уникатан и тако леп.

СТУДЕНТСКЕ ПРЕДСТАВЕ

zz Опера обједињује многе еле
менте, чак и више различи
тих уметности. Шта Вас у њој
највише привлачи?
Тај синкретизам који оперу
чини најкомплекснијом сценском
уметношћу посматрам као изазов
да се што успешније протумаче и
реализују музика, текст, емоције,
покрет, односно да се што увер
љивије донесе одређени лик. Први
и најјачи контакт са делом успо
ставим слушајући га. Без разлике
да ли о том делу имам информа
ције (стил, епоха...) или не, музи
ка остави најјачи утисак, заправо,
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ао и ранијих година, Народно позориште на крају сезо
не уступа Сцену „Раша Плаовић“ студентима уметнич
ких академија. Студенти II године глуме Академије уметно
сти у Београду из класе проф. Мирјане Карановић, одиграли
су 31. марта Хорватову драму „Дон Жуан се враћа из рата“.
Њихове колеге са III године, класа проф. Небојше Дугали
ћа, своју испитну представу (колаж сцена из светске драмске
литературе) приказаће 7. јуна. Академију лепих уметности
представљају студенти из класе проф. Виде Огњеновић ис
питном представом „Женидба и удадба (Симпатија и анти
патија)“ 17. јуна, као и класа проф. Божидара Ђуровића и
Хаџи Ненада Маричића, дипломском представом „Бити ил’
не бити“, 23. јуна.
Ј. С.

Н

е бих желео да зву
чим патетично, или
полтронски, али морам да
издвојим своје двадесето
годишње присуство у Опе
ри Народног позоришта у
Београду. Ту сам почео ка
ријеру, стасавао и разви
јао се као певач, јер ми је
Позориште то омогући
ло. У статусу сталног го
ста сам у једном периоду
певао чак преко 25 пред
става годишње.

на магичан начин запоседне цело
моје биће.
zz Публика Вас веом
 а радо слу
ша у веристичким улогама.
Да ли су Вам оне омиљене?
Да, тачно је да су ми веристич
ке улоге омиљене! До сада се мој
развојни пут највише кретао у
правцу веризма. То ми није била
намера, већ су се током времена и
вокалног ослушкивања, мој глас,
грло, темперамент, карактер, тј.
сазревање, обликовали тако да
сам схватио да управо у тим уло
гама публици могу да понудим
више сопственог умећа и способ
ности, а уједно сам се осећао и ис
пуњенијим, задовољнијим – ком
плетнијим. Наравно, то не значи

да не волим да певам и „невери
стичког Вердија“.
zz Имате ли још неке певачке
изазове?
Што се тиче улога, то су заси
гурно Калаф („Турандот“) и Андре
Шеније, само жеље су једно, а да ли
ће се остварити, видећемо. У ши
рем вокалном смислу, изазов би
био да што дуже, а здравог разума,
укуса и гласа, истрајем на сцени.
Битно је да певач буде довољно са
мокритичан и да осети када треба
да се повуче, како не би постао ка
рикатура и предмет за подсмевање.
Певач се налази у континуираном
истраживању, изградњи, тј. тех
ничком усавршавању свог инстру
мента, гласа. Што бољом техником
влада, то су боље његове извођачке
способности, а што лакше и лепше
испољи своја осећања и певачке за
мисли, ближи је уметности.
zz Поред домаћих, наступали
сте и на сценама оперских ку
ћа попут римске Опере, теа
тра Комунале у Болоњи, др
жавних опера у Хамбургу и
Франкфурту, Краљевског те
атра у Мадриду, Oпере у Мар
сеју, Лиону... Шта бисте издво
јили?
Свака каријера је проткана ма
њим или већим успонима и падо
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инструм ент
вима. Једнима се радујемо, друге
желимо да што пре заборавимо,
али сви су саставни део наше ка
ријереиједнибездругихнемогу,
поготовоакоуметниктраједовољ
нодугоиподусловомдасенепре
давећупорноивреднорадикако
би савладао препреке. Поносно
гледам на целу своју досадашњу
каријеру. А свако гостовање у но
војоперскојкућидоносиноваис
куства, мање или више радовања
због саме продукције али свакако
збогсусретасановимиливећпо
знатим колегама. Добро памтим
неколико раних наступа – у Рим
скојопери,гдесампеваоПинкер
тона у „Мадам Батерфлај“ са чу
веном Кабаиванском, затим више
представасаКатјомРичарели,али
и за сваки други наступ ме везује
понештолепо.Наравно,тујеиНа
родно позориште у Београду, без
којегнебихбиотоштојесам.
zz Чиzниz сеz даz сеz поzмаzлоz криzјеzтеz
одz масмеzдиzја.z Зарz неz миzсли
теz даz биz ексzпоzниzраzњеz праzвихz
вредzноzстиz доzприzнеzлоz изzград
њиzбоzљегzукуzса?
Радо сам прихватио овај ин
тервју, јер сам веровао да ћу на
покон имати прилику да говорим
о професији, а не о темама из ка
тегорије жуте штампе. Сматрам
да у медијима постоји мали број
музикологановинара који су у
стању да конструктивно анализи
рају, а затим пласирају праву сли
куоперскогсвета.Кадпогледамна
шта личе садржаји наших медија,
губиминајмањужељу(иобавезу)
закомуникацијомовимпутем.Не
кријемсе,већнемамбашникакву
потребузапопуларношћукрозко
ју провејавају неукус, провинција
лизамиестрадниманири.Оперска
публикамедовољнопознаје,дола
зикаданаступамиверујтеми,њој
немапотребепосебнонајављивати
нешто што воли. Скоро све што
имам да кажем чиним на сцени,

певајући. За такву публику сам се
школоваоипевам,анемамнамеру
дасеборимсаветрењачама,одно
снодапреваспитавамиусмеравам
онајдеопопулацијекојиједваида
јечуозаоперу,исмејаваје,илизе
вадокјеслуша.Тунажалостнема
спаса, све док нам манир неукуса
креира и намеће једна фела полу
писмених назови политичара и у
најбољемслучајуприуч
 енихструч
њака.Одсуствознања,стручности,
концепције, стратегије и визије,
довело нам је медије, културу и
уметност на ниво за који је и пу
ка импровизација недостижна. О
овомеможедасепричаунедоглед,
самонебихжелеоовајразговорда
поприминотуцрнила,тезатопре
ђимонаведријетеме.

З

асигурно се може рећи
када уметност почи
ње да бива уметност, али
докле може да се развија и
протеже?... Бесконачна је.

zz Одz2004.zпреzдаzјеzтеzсоzлоzпеzваzњеz
наzФаzкулzтеzтуzмуzзичzкеzуметzно
стиz уz Беzоzграzду,z каоz реzдовzниz
проzфеzсорzиzшефzKатедре...zКа
коzдоzжиzвљаzваzтеzтуzулоzгу?
Мој примарни задатак је да
студентенаучимзанатукојићеим
целогаживотаслужитииодкојег
ћемоћидаживе.Нијеједноставно
младомчовекудасастави„певачки
мозаик“. То је веома дугачак про
цес мукотрпног, истрајног рада и
истраживања, и изградње инстру
мента који се зове глас. Од студе
нататражимпресвегадапоштују
себе и дар који им је природа по
клонила,дабудустрпљивииупор
ниураду,аондасурезултатиите
какомогући.Најинспиративнијеје
кадамладичовеккојивамјепру
жио све своје поверење, успева да
изведе бар нешто од траженог, те
пробуди код вас нову потребу да
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пронађете још бољи начин да му
помогнете у лепшој и лакшој ре
ализацији музике. Што је чешће
студент успешнији, професор је
задовољнији, а радости краја не
ма када студент постане „инстру
мент“, са својим именом и прези
меном.Огромнајеодговорност,а
уједноиинспирацијапомоћидасе
„направиинструмент“.
zz Овеz гоzдиzнеz проzслаzвљаzтеz јошz
јеzданz јуzбиzлејz –z деzсетz гоzдиzнаz
конzцертzногz циzклуzсаz „Путz каz
белzканzту“.z Реzциzтеz намz неzштоz
оzтоzме.
Идеја је била веома једностав
на. Знајући из искуства шта и ко
лико једном младом певачусту
денту треба да би осигурао своје
новостеченевештинетокомучења
певања,решиосамдаискористим
својеконтактеипонудимдомови
ма културе, галеријама, библиот е
камаиразнимдругимпросторима
могућностдапромовишемоопер
ско и уметничко певање. Идеја је
прихваћена и караван је кренуо.
Данас, после 10 година, поносно
прихватамдајемојаидејапрерасла
упројекат,којијеподржао40так
певачаинапутукалепомпевању
обишао многе градове и по више
пута,аидаљесвуданаил азинаго
стопримствоирасположењезаса
радњу.Честосунамсепридружи
валииодабранистудентиизкласа
мојих сјајних колега са Катедре,
а уживамо и свесрдну подршку
Уметничког ансамбла „Станислав
Бинички“,сакојимсумладиумет
нициодржаливећдесетакцелове
черњихгалаконцерата.Јубилејће
мозаокружитивеликимоперским
галаконцертомна„Коларцу“,уде
цембру2016.
zz Даzлиzсеzсиzтуzаzциzјаzнаzоперzскојz
сцеzни,z уz свеzтуz иz кодz нас,z про
меzниzлаz заz овихz 25z гоzдиzнаz иz
штаz саzвеzтуzјеzтеz своzјимz стуzден
тиzма?z
Савремениритамостављатраг
у сваком сегменту живота, па та
коинаоперскојсцени.Мењајусе,
самонезнамдокле,„назовиумет
ничкизахтевиикритеријуми“ко
јекреирајуразнисумњивилобији,
који су нажалост нашли погодно
тле за инфилтрацију и деловање,
па под изговором „модерно“ и „у
тренду“, негативно утичу на ква
литет и ниво продукција. Доћи ће
и томе крај, под условом да се не
дозвољавајутакоолакоразниекс
перименти„invivo“.Својимисвим
студентима саветујем да знањем и
певачкомвештиномпостанусуве
ренигосподарисвогзаната,јерће
јединотакомоћидасеодупрусвим
недаћама које вребају и не штеде
никога.
ЈелицаСтевановић

•МЛАДИКОСТИМОГРАФИ
МаријаТавчар,МашаСтанковић,КатаринаСтепановић,ЂорђеЈоксимовић

КОНЦЕРТИ
1.6|18.00ПРЕДСТАВЉАМОМЛАДЕ–Концертмладих
виртуозаМузичкешколе„ЈосифМаринковић“
4.6|18.00ПРОЛЕЋЕЈЕДНЕВИОЛИНЕ–Соња
Радојковић,клавир;ГалинаЂорђевић,виолина
ЧИТАЛИШТЕ–ПОЗОРИШТЕ
6.6|20.00монодрамаБОГТЕМАЗО,поромануБранка
Ћопића,урежијиТомеКурузовићаиуизвођењу
драмскогуметникаЗоранаКарајића
7.6|20.30монодрамаКАБУЛТонијаКушнера,
уизвођењупрвакињеДрамеНародногпозоришта
ДушанкеСтојановићГлид(првипутуМузејуНародног
позоришта)
ОТВОРЕНАВРАТА
18.6|12.00
СЕМИНАР–КРИТИЧКЕПРАКСЕУОБЛАСТИ
УМЕТНИЧКЕИГРЕIII
(уоквируXXфестивалакореографскихминијатура)
ПРЕДАВАЊЕ(заполазникесеминара)
2.6|19.30„Принциписценскогискуства/Сусреттеатра
иплеса“,ДијанаМилошевић,редитељ
РАДИОНИЦЕ(заполазникесеминара)
8.6|18.00–Такмичарскипрограм,мрЈеленаКајго,
драматургикритичаруметничкеигре
17.6|18.00–Ревијалнипрограм,мрЈеленаКајго,
драматургикритичаруметничкеигре
Музеј Народног позоришта у Београду. Tел: 328 44 73

КАБУЛ

У

оквирупрограма„Читалиште–позо
риште“,одјунаћесеуМузејуНарод
ног позоришта приказивати и „Кабул“
Тонија Кушнера. Некада део представе
којујережираоЖељкоЂукић,ачијапре
мијерајебила29.октобра2009,овајма
естралноигранмонологДушанкаСтоја
новићГлидћеизводитикаомонодраму.
Р.П.Н.

НОЋzКОzСТИzМОzГРАzФА

У

Музеју Народног позоришта у Београду је 21. маја, у
оквиру манифестације „Ноћ музеја“, отворена изло
жба „Млади кости
мографи“. Поставка
обухвата радове Ма
рије Тавчар, Маше
Станковић,Катарине
Степановић и Ђорђа
Јоксимовића. „Једна
од чари позоришне
уметности је у чи
њеници да и кад се
скину с репертоар
 а,
представе заправо не
завршавају свој жи
вот.СвизначајнидогађајикојисудеоисторијеНародногпо
зоришта,остајуунашемколективномсећањуиуМузејуНа
родног позоришта у Београду. Експонати и костими чувају
успомене,аплаузеитренуткекојисуотишлисасцене“,идеја
јекојомсеруководиодиректорМузеја,ДраганСтевовић,и
приликомдоношењаодлукедаорганизујеовупоставку.Из
ложенескицеирадовепосетиоциМузејаћемоћидавидедо
срединеоктобра,амладиауторисуутоку„Ноћимузеја“од
папираидругогматеријалаправиликостиметематскипове
занесјубилејимаШекспираиСервантеса,нарадоствишеод
4000посетилаца.
Р.П.Н.
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ОвонијеСиранововреме Волимкадмепор

З

ахваљујући специфич
ном глумачком шар
му,огромнојуметнич
којенергији,талентуи
креат ивности, Милош
Ђорђевић већ годинама попут
магнета привлачи публику. По
тврдио је то и недавно, улогом
Сирана у истоименој предста
ви која је, према најзначајнијем
комаду неоромантичног фран
цуског песника и драматичара
Едмона Ростана „Сирано де Бер
жерак“,урежијиИванаВуковића,
премијерно изведена 13. маја на
Сцени„РашаПлаовић“.Послеве
оманадахнутеигре,гледаоци
су му узвратили вишеми
нутним бурним апла
узима, овацијама и
узвицима „браво“,
мада, мора се
признати, нису
штеделидлано
ве ни према ње
говим, такође сјајним
колегама.
„Ишчекивао сам
премијеру с великим
нестрпљењем, јер се
датум неколико пу
та померао, па смо
сви били нестр
пљиви,апочела
једасепојављу
је и одређена
доза нервозе.
Но, срећом, све
селепозаврши
ло и веома сам
задовољан због
тога“,
прича
Милош у разго
вору за Позо
ришне новине
инаставља:„Толикосамбиопун
Сиранаитихстихова,којисуми
севрзмалипоглави,данисаммо
гао увече да заспим. Осећао сам
се к’о балон који ће сваког тре
нутка да пукне. Сада, после све
га, када сам то коначно избацио
из себе, осећам се испражњено,
алиуједномпозитивномсмислу.
Доживео сам велико олакшање,
али, наравно, и катарзу, како на
претпремијеритакоинапремије
ри.Слушамкоментареиуживам
у њима. Има их, наравно, и ова
квихионаквих...Тосамиочеки
вао, али никад ми се није десило
да у њима има толике топлине и
захвалности“.
Ефектни дијалози, комплек
сни ликови „већи од живота“,
слика друштвених односа, пи
тања части, значења спољашњег
изгледаидухазаостварењељуба
ви,каоипотрагазасмисломжи
вота,усвакомслучајунудевеома
атрактиванпредложакзасценске
поставке које у разним времени
маиоколностимастављајунагла

сак на „овај“ или „онај“ елемент
тог омиљеног комада. Представа
уВуковићевојрежијинијениза
баванибајка,нитиспоменикне
кимзаувекпрошлимвременима,
већјеречотрагикомедијиукојој
је трагична судбина јунака усло
вљена не само спољним окол
ностима, већ и његовим
личним дело
вањем.

С

„Нажалост, ово није Сирано
во време. Ово није време људи
чија мисао може да нас разбуди.
Данасјесвеучињенодатаквиљу
дибудуневидљиви,дабудускрај
нутиизатрпанијер,дабудемоис
крени, живимо под владавином
медиокритета којима такви љу
ди никако не пријају. Међутим,
са друге стране, не постоји боље
времезаСиранаодовога.Којеје
товремебољезаподсећањељуди
на бескрајну љубав, на бескрајну
страст,принципијелност,дослед
ност, борбу за лични став, да не
битребалоседетиумракуићута
ти..?Мукамијеодтедневнопо
литичкоактуелнеуметностикоја
нас,као,опомиње–самооовом
тренутку. Овај комад се не бави
тренутком. Он се бави човеком,
а човек није тренутак“, оцењује
нашсаговорник.
Као и свуда где постоји ме
лодрамски заплет, опасност да
се оде у патетику (у негативном
смислу) увек се намеће као про
блем који није лако савладати.

Збогтога,какооткрива,редитељ
мујесугерисаодаморадабудеду
ховит, али никада не сме да буде
смешан.
„Имајућиувидудасам,као,по
вокацијиалинесвојомвољом–ко
мичар,менијетањеговасугестија
била потпуно
јасна. Драго
ми је да се то
видело и на
сцени.Јер,ду
ховитост мо
же код чове
ка да побуди
страшно велику
тугуивеомалоше
осећање.Коликопу
тасмосенасмејали,а
плакали смо?“, пита се
Ђорђевићиоткривада
је ова улога, и у приват
номживоту,веомамногоути
цала на њега. „Много сам
сазрео захваљујући Сирану,
на чему сам му бескрајно за
хвалан.Заистасеосећамкаода
самушаоунекудругуфазуикао
човекикаоглумац.Билобистра
шнодаглумацодиграСиранаида
имаосећајкаодасеништаниједе
сило“,сматранашсаговорник.

ирану сам, између осталог,
сличан по принципијелно
сти. Заиста, мислим да
сам веома принципијел
на особа чврстих ста
вова, а то ми је много
важно, пре свега зато
што сам родитељ.

Његов сценски јунак је био
свестран – као песник, драмати
чар и слободни мислилац, постао
јесветскипознатпосвојимсписи
ма и провокативним ставовима и
мишљењима. Такође, он је човек
страсти,великељубави,емпатије...
Имавеликоипревеликоплемени
тосрце,онјевечнозаљубљенчо
век,чијаморалностиемотивност
немајуцену.
„Кадасамдобиопонудудара
димСиранабиосамшокиран,јер
га нисам читао још од факулте
та. Међутим, када сам га поново
прочитао, помислио сам: „Боже,
колико овај човек и ја имамо то
га заједничког!“ Висок је, крупан,
доминантан, жели да изнесе свој
став,дабудеуцентрупажње,дасе
допаднељудима...Аонда,кадсам
се освестио и схватио шта нам је
свезаједничко,посталомијекри
стално јасно да међу нама двоји
цом, наравно, постоје и разлике.
Али,драгомијештосампринци
пијеланкаоон“.
МикојанБезбрадица

У

свега неколико ме
сеци, глумица На
родног позоришта у
Београду Нада Шар
гин додала је својој
биографијијошдвапризнањакоја
је добила за маестрално одигране
улоге у представама матичног теа
тра,„Белакафа“и„МаријаСтјуарт“,
апосебнузанимљивостпредставља
чињеницадасуобадодељенапрви
пут.РечјеоНагради„РужицаСо
кић“, коју је установила Фондација
која носи име наше прослављене
драмске уметнице и Награди за
најбољуженскуулогунановоуста
новљеном фестивалу Позоришно
пролеће у Шапцу. У међувремену,
промовисанајеупрвакињуДраме,
аовихданаинтензивнојепочелада
спремаулогуАнеПетровнеуЧехо
вљевом комаду „Иванов“, који ће
почеткомоктобра,урежијиТатјане
МандићРигонат,премијернобити
изведеннаВеликојсцени.
zz Наzграzдуz „Руzжиzцаz Соzкић“z до
биzлиzстеzзаzулоzгуzЗоzреzШиzшар
кеzуzПоzпоzвиzћеzвојzдраzмиz„Беzлаz
каzфа“,z коzјуz јеz своzјеzвреzмеzно,z
таzкоzђе,zмаzеzстралzноzтуzмаzчиzлаzиz
Соzкиzћеzва…
Да,знам.Онајебила,такобар
многикажу,Ацинаглумица,изато
мијеованаградајошбитнија.Ни
сам је очекивала, пошто нисам ни
зналазањујерсепрвипутдодељује,
алисамсемногообрадовалакадасу
мијавили.Биласампресрећна.Од
увексамжелеладаиграмуАциним
комадима.Волимњеговетекстовеи
свакипуткадихчитам,осећамнеко
посебноузбуђење.Вероваласамда
ћуједногданаијазаигратиунеком
његовом комаду и да ћу се добро
снаћи.
zz Оваzнаzграzдаzтоzиzпоzтврzђуzје?
Све се некако поклопило... Ру
жица,Ацакојијенаписаоизванре
дантекст,сасјајнимулогама.Била
самодушевљенакадасумепозвали
да играм Зору Шишарку у „Белој
кафи“, иако сам знала да Ацу није
лакоиграти.Његовсклопреченица
јепосебани,дабудемискрена,нама
јепослепремијеретребалојошне
коликоизвођењадабисмосеупот
пуностиопустилиуодносунатекст.
РитамАцинереченицејевеомазах
теван,каодаигратестих.Накрајује
сведошлонасвоје.Направилисмо
веомадобрупредставу.
zz Веzруzјеzтеz ли,z каzдаz биz Ацаz биоz
меzђуzнаzма,zдаzбиzсеzиzњеzмуzсви
деzла?
Да, наравно, мислим да би. То
потврђујуимишљењанекихнаших
старијих колега из Атељеа 212, ко
ји су познавали Ацу. Били су вео
мазадовољнионимштосувидели
насцени,анарочиторедитељским

приступом Милана
Нешковића.Оце
нили су да би се
таквопозориште
сигурно допало и
Аци.

zz ЗбогzВашегzрасzкоzшногzглуzмач
когz стиzлаz иz неоzдоzљиzвогz сцен
скогz шарzмаz коzјиz јеz краzсиоz иz
игруzРуzжиzцеzСоzкић,zмноzгиzВасz
доzжиzвљаzваzјуz каоz наzследzниzцуz
славzнеzглуzмиzце?
Веомамиједрагокадточујем.
Пријами,усвакомслучају.Јошкао
дете сам је волела и поштујем њен
рад,нарочитоуфилмовима„Жута“
и„Девојкасатриоца“,аволеласамје
иутелевизијскимдрамама,пресве
газатоштојесвојимликовимадава
ланекутоплину,доброту,наивност,
аопет,свакиодњихјеимаоинеку
срчаност,заиграност,дубину…
zz ЗоzраzШиzшарzкаzјеzженаzлошегz
морала,z алиz Поzпоzвићz јојz је,z
ипак,z поzдаzриоz плеzмеzниzтост.z
Чиzниz сеz праzваz улоzгаz заz умет
ничzкоzдоzкаzзиzваzње,zзарzне?
Ја сам је доживела као своју
велику, личну, глумачку потребу.
До сада сам често играла трагич
не,мрачније,бизарнијеулоге,мада
је,наравно,билоионихвеселијих,
комичних… Волим подједнако и
једнеидруге,алимиовекојеусе
би имају хумор, ту неку светлост,
више недостају. Веом
 а сам се об
радовала Зори, између осталог и
зато што је сексуална и еротична.
Требало ми је да се на сцени заи
грамиутомсмислу.Али,дамене
схватите погрешно... Хтела сам да
семаловеселим,данасцениужи
вамиутомправцу.Искрено,при
зиваласамнекутаквуулогукојаће
ми омогућити да летим по сцени,
дасевеселимидауживам.Онаме
испуњава другачије него драмске
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ед есаСок ићком Желимбољеданебалету
улоге.Јер,уЗориимасветлости.
zz Таzсвеzтлост,zоzкоzјојzприzчаzте,zси
гурzноz неzдоzстаzјеz енzглеzскојz кра
љиzциz Елиzзаzбеzтиz уz Шиzлеzроzвојz
„Маzриzјиz Стјуzарт“,z заz коzјуz стеz
уz Шапzцуz освоzјиzлиz Наzграzдуz заz
најzбоzљуz женzскуz улоzгу.z Онаz јеz
груzба,zохоzлаzиzсуzроzва…
Да,можетакодасекаже,
иакојејабашинедоживља
вам као негативца. Мора
мо се запитати одакле су
дошле те њене особине и
штаимјеузрок.Јер,тозло
окојемпричамо,недолази
изсвемира.Онодолазииз
живота, из гена, и на кра
јукрајеваизсрединекојом
сиокружен.Тојемениби
ло занимљиво у овом слу
чају,дакле,заштонекопо
стајенегативан.

У

новостеченом
статусу прва
киње драме се лепо
осећам. Прија ми.
Мислим да сам
до њега дошла
на логичан начин. Овде сам
већ пуних 15 година, иза ме
не су разне улоге, многе на
граде. На сцени увек желим
да дам максимум, колико
год то могу, и због људи ко
ји долазе да гледају то што
радим и због многих колега,
нарочито оних млађих ко
ји, због разних неправди,
немају шансу да покажу
шта знају. Због свега тога
немам никакво право да на
сцену изађем лењо, незаин
тересовано, неприсутно…
Трудићу се да свој посао
увек радим одговорно.
zz И,zштаzстеzзаzкљуzчили?
Не може неко ко је одгајан у
великој љубави, ко је имао дивне
родитеље, ко је растао у добром
окружењу, да буде негативан. То
јелогично.Есад,кодЕлизабетеи
није било баш тако. Будући да је
то историјска личност, пуно сам
читалаиистраживала.Прво,тује
генетика–ХенриОсмијебиове
лики егоиста, мајка Ана Болен је
била фатална жена, жељна моћи,
власти…Затим,Елизабетесеотац
одрекао као копилета још док је
биладете,аималајесвегатриго
динекадасуњенојмајциодруби
лиглаву.Дакле,неможетерећида
јенекокогасуодрођењажелели
да убију, негативан лик. Она се
грчевитоборилазасвојживот.Ја
самјетакоипоставила–каоосо
букојасеборидајојглаваостане
нараменима.Томијезаглумачку

игру било веома, веома инспира
тивно.
zz Инzспиzраzциzјеz Вам,z претzпо
стаzвљам,z неz неzдоzстаzјеz ниz саzдаz
докz спреzмаzтеz улоzгуz неzсрећzнеz
иz боzлеzснеz жеzнеz каzкваz јеz Анаz
Пеzтровzна,z суzпруzгаz Иваzноzва,z
наzсловzногzјуzнаzкаzчуzвеzнеzЧеzхо
вљеzвеzдраzме?
Она ми је интересантна због
свог заноса, пожртвованости, али
и трагичне недовршености. Често
севраћамВладетиЈеротићу.Волим
дагачитам,јерми,конкретноиу
овом случају, помаже да разумем
шта се ту догађа и зашто она од
бијадасхватинекествари.Напри
мер,постојеженекојеусвојимму
шкарцимавиденештобожанско,а
кадасеразочарајууњега,тавелика
љубав прелази у мржњу. Баш то
имамоовде,кодЧехова.Онјебио
доктор, не само медицине, него и
душе, никада никога није осуђи
вао.Кодњеганеманегативнихли
кова, али нема ни чисто позитив
них. Никога није правио херојем.
Тосусвељудиизобичногживота.
Зато је и сугерисао глумцима да
његове ликове играју једноставно.
Говорио је: „Нека људи плачу над
собом,аненадтимликовима.Не
касебепрепознајуунекомодтих
ликова,панекаимтонештопока
жеиусмериихдатаконераде“.
zz Затоz јеz иz даzнасz ваzжноz проzго
воzриzтиz саz поzзоzриzшнеz сцеzнеz
оzтеzмаzмаzнаzкоzјеzјеzславzниzру
скиzклаzсикzуzовомzреzмекдеzлуz
скреzнуоzпаzжњуzјошz1887?z
Овоје,буквалноречено,прича
онама.Читајућије,уплашиласам
сесебеинекихсвојихфазакадати
јесвенекакобесмислено,захваљу
јућипресвегавременуукојемжи
вимо.Ивановнемановац.Јаданас,
апретпостављамиви,имаммного
пријатељакојипричајуискључиво
оновцу.Људисесвевише,себич
но,усмеравајунасебе,ишчезавају
морални критеријуми… О депре
сији, која је толико ескалирала у
друштву, да и не говорим. Погле
дајтесамоколикоуновинамасва
кодневноима вестиотомекакоје
неконекогаубио,какосенекообе
сио, утопио… Сигурна сам да ће
Иванов многима у публици бити
близак, али не само због тог про
клетогсамоубистванакрајупред
ставе.Живимоувременуукојемје
целодруштвооболело.Притомне
мислимсамонаСрбију,негомно
гошире,глобално.Збогсвегатога,
овајнамјекомадданасјакопотре
бан.Надамседаћељуди,гледајући
га,извућинекепоукеисхватитида
излаз,негде,ипакморадапостоји.
Одговорисулекисветлостунама
самима,самоихтребатражити.
МикојанБезбрадица

П

рвак Балета На
родног позори
шта у Београду,
Константин Те
шеа, добитник је
Награде „Милорад Мишковић“,
коју сваке друге године додељује
истоименаФондацијазаостварења
у оквиру балетске уметности. Ово
значајно признање је примио 10.
маја2016.изрукуакадемикаДеја
на Деспића, на свечаности прире

испуне...Асоцијалноиполитички
тешковремеуземљинисамосећао
нивидео,ваљдазатоштосудруги
бринулиомени.

Аликаснијесамипакпожелеожи
вотувелеграду,којипружамного
вишемогућности.Итако,десиосе
Београд.

zz Аzшколовање?zРуzмунzскаzшко
лаzбаzлеzтаzјеzиzтихzдеzцеzниzјаzус
пеzлаz даz заzдрzжиz реzноzмеz једzнеz
одzнајzбоzљихzуzЕвроzпи...
До катастрофалног земљотре
са, 1977, балетска школа у Буку
решту је имала предивно здање,

ђеној у Галерији САНУ. Директор
Фондације,ГорданДраговић,даоје
кратак преглед Тешеине каријере,
и истакао да су међу квалитетима
којисугаодредилизалаур
 еатаове
награде његов „професионализам
оваплоћен кроз одговорност, пре
цизност,скромностинеизмењено
висок ниво његових интерпрета
ција“. Тим лепим поводом разго
варамосаКонстантиномТешеом.

један стари дворац. После тога је
почеломалотежешколовање,ко
је је трајало од јутра до мрака. Од
7.30ујутродо9.30класичанбалету
салиОпере.Послетогаодлазакме
троомдошколе,гдесмоучилиоп
штепредметедо14сати.Од15са

zz Да,zБеzоzград,zнаzсаzмомzпоzчетzкуz
раzтаzиzнајzтеzжихzгоzдиzнаz(садzвећz
деzцеzниzја)z уz ноzвојz отаџzбиzни.z Аz
Виzстеzостаzли.zЗаzшто?zДаzлиzсеz
каzјеzте?z
Завремеиграчкекаријереникад
сенисамкајао.Дошаосамнаврхун
цу снаге, као већ формиран играч,
и београдска публика ме јако лепо
примила, као и колеге. Овде сам
доживеонајвећеуспехеинајлепше
тренутке у каријери. Без обзира на
ратно окружење, инфлацију, ем
барго, бомбардовање... било је то
времекадјејошувекпостојалане
каврстебригеоуметностииумет
ницима, када је још постојао неки
системвредности.Нажалост,данас
је то много другачије. Свако може
да се појави у новинама и на теле
визијама са титулама које балетска
уметностнепоседује.Поредназови
комерцијалних програма, ријалити
емисијаисличнихсадржајакојису
испунилимедије,закултуруиумет
ност више нема места. Мало сам
тужанштојетако,алинадамседа
нећејошдуготрајати.

zz Наzравzно,zовоzниzјеzпрzваzнаzгра
даzуzВаzшојz35гоzдиzшњојzбаzлет
скојzкаzриzјеzри.zПоzчеzмуzсеzраз
лиzкуzјеzодzостаzлих?
Само по томе што носи име
једног великана српског и свет
скогбалета.Мислимдасунаграде
приликадасеподсетимоисторије
и традиције, о чему се, нажалост,
у Србији не води довољно рачу
на. Зато сам ову награду доживео
и као повод се се сетимо великог
уметника, Милорада Мишковића.
Јаганикаднисамвидеонасцени,
алиоддоласкауНароднопозори
штењеговплакат(самотај)имам
угардероби.
zz Наzграzде,zнаzроzчиzтоzонеzзаzжи
вотzноz деzлоz (аz оваz сеz сваzкаzкоz
моzжеzуброzјаzтиzмеzђуzтаzкве)zне
миzновzноz суz поzводz заz реzкаzпи
туzлаzциzје...z Враzтиzмоz сеz наz самz
поzчеzтак.z Деzтињzствоz иz раzнуz
млаzдостzстеzпровелиzуzРуzмуzни
ји,zуzврлоzтешкомzисторијскомz
периоду?z
Имао сам прелепо детињство
којесумипружилиродитељи.Би
ло је то и најлепше време, кад ти
се скоро све твоје жеље и захтеви

П

остоји теза, која се на
многим примерима и
потврђује, да углед и зна
чај једне награде, уствари,
граде и уздижу и сами њени
добитници... У овом случа
ју, са много оправдања, та
част је припала Тешеи због
његове веома упечатљиве
и надасве плодне уметнич
ке каријере (Дејан Деспић).

тиназадуОперу,наосталеиграчке
предмете, до 18 сати. Последње
двегодине,кадсампочеоидауче
ствујем у представама, враћао сам
секућиоко1011увече.Тежакпе
риод,алисамзатонаучиодасесве
можекадсехоће.Имаосамдивне
професоре,акаснијесумивелика
имена румунског балета предава
лапредметекаоштосурепертоар,
дуетнаиграислични.Билојетои
златнодобарумунскогбалета...
zz Иzонzдаz–zСплит?
Сплит... Да, био је то исто леп
периодмогодрастањакаоиграча,
у једном младом, интернационал
ном балету са великим репертоа
ром, који је у то време водила ве
лика уметница и радник, Вишња
Ђорђевић.Наравно,нетребазабо
равитиморе,сунцеипрелепград.

zz Играчzкуzкаzриzјеzруzстеzзаzврzши
лиzпреzнеzкоzлиzкоzгоzдиzна.zЈеzстеz
лиz заzдоzвољzниz каzкоz јеz онаz те
кла?z Имаzтеz лиz неzкихz неоzства
реzнихzжеzља?
У погледу каријере – немам.
Једина жеља ми је да дођу бољи и
лепшиданизабалетскууметносту
Србији.
zz СвеzкоzлеzгиzниzцеzсуzВасzисzтиzца
леzкаоzизzванzредzногzпартzнеzра...
Хвалаимнатоме.Научиосам
одвеликихрумунскихиграчадаи
на сцени треба показати пошто
вањепремапартнерки,дасетреба
понашати каваљерски, да је она у
првом плану. Можда сам зато до
биоиНаградузанајбољегпартне
ра на последњем Југословенском
балетскомтакмичењууНовомСа
ду,1991.
zz Саzдаz стеz пеzдаzгог.z Каzкоz сеz осе
ћаzтеzуzноzвојzулоzзи?
Уулозипедагогамијемождаи
теженегодоксамсебавиосвојом
играчкомкаријером.Волимдара
димсасолистима,алиисаансам
блом, што је много напорније и
компликованије.Надамседауспе
вамутоме,алиитојепосаоукојем
сесвакогданапонештонаучи.За
то сам врло срећан и поносан кад
некоодуметникакојеприпремам
одигра добру улогу. Наравно, још
вишемерадујекадцелапредстава
протекнекакотреба.
ЈелицаСтевановић
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Ник ад не рец и ник ад

У

пркос веома бога
том
уметничком
искуству, прваки
ња Опере Народ
ног позоришта у
Београду, Гордана Томић, тек је
недавно, крајем априла, у свој ре
пертоар уврстила и лик Амелије
– главне сопранске улоге у Вер
дијевом „Балу под маскама“. У
овој представи, изведеној под ди
ригентском управом Ане Зоране
Брајовић, у режији Божидара Ђу
ровића, својим уверљивим гласом
је убедљиво дочарала поменуту,
веома захтевну ролу, демонстри
рајући на најбољи могући начин,
чак и после вишегодишње паузе,
велике интерпретативне могућ
ности, сценичност и супериор
ност.
zz Дугом низу значајних уло
га сопранског фаха, које сте
остварили током досадашње
веом
 а успешне каријере, не
давно сте, на радост оперских
зналаца и публике уопште,
придружили и Амелију…
Ето, напокон се и то десило.
Та улога ми је први пут била по
нуђена још 1988. у Опери СНГ-а у
Марибору, где сам годинама била
стални гост, али ја тада, да будем
искрена, баш и нисам била оду
шевљена тим предлогом. У „Балу
под маскама“ постоји још једна
улога, Оскар, коју је својевремено
на врхунском нивоу певала наша
покојна колегиница Гордана Јев
товић. Била је, мало је рећи, бри
љантна. Међутим, управа је хтела
да искључиво ја прихватим улогу
Амелије.
zz Али, то се није догодило. За
што?
Све Амелије које сам до тада
гледала у разним поставкама, би
ле су ми напорне и неинтересант
не. Рекла сам да ми се та улога не
допада јер је досадна, и да желим
нешто живље и атрактивније по
пут Доницетијеве Лучије или Вер

дијеве Виолете Валери. Јер, ова
сиротица је стално нешто кукала,
плакала, запомагала...  Многе ко
је су је певале, по мом мишљењу,
више пажње су посвећивале во
калном делу улоге, а драмски су
ми биле неубедљиве, тако да ме
ни ту ништа није било ни изазов

но, ни инспиративно. Можда за
то нисам ни веровала да постоји
љубав између Амелије и Рикарда,
и никада нисам схватила огорче
ност и гнев Рената... Дакле, нисам
је прихватила и више нисам ни
размишљала о тој улози, све до
2005, када је овде код нас, у На
родном позоришту, постављен
„Бал под маскама“.
zz Ту вам је понуђена улога
Оскара?
Да. Прихватила сам је без раз
мишљања. Пошто сам у њој гле
дала Гоцу Јевтовић, било ми је
јасно шта треба да урадим. Била
сам, на крају, веома задовољна
својом креац
 ијом. О Амелији,
наравно, нисам ни размишљала,
све до тренутка кад сам на   јед
ној од проба, током трећег чина,
чекала да чујем и видим Амелију

коју је певала наша колегиница
Вишња Павловић... Појавила се у
некој дугачкој сукњи и изашла на
сцену особеним, сувереним, ари
стократским ходом, да сам скоро
остала без даха. Била је невероват
но женствена и лепа, изгледала је
као Грејс Кели. Иако још није би

Д

а би се дошло до нече
га што се зове умет
ност, неопходно је да се
уложе огромна енергија,
напор и жеља.
ла ни запевала, знала сам да је то
– то. Захваљујући њеној креац
 ији,
схватила сам и зашто се Рикардо
заљубио у њу. Тек тад је за мене та
прича добила смисао. Рекла сам
себи: „Боже, ова Амелија је заи
ста, ипак, огроман изазов“.
zz Напокон, запевали сте је у тој
истој продукцији, али је од
тада прошло баш много го
дина?
Имала сам неких здравстве
них проблема и због тога ме ду
го није било на сцени. После те
огромне паузе, размишљала сам

коју бих улогу могла да узмем и
одакле да кренем. Одлучила сам
да то буде Амелија. Дакле, никад
не реци никад. Казала сам себи:
„‘Ајде сад, покушај да направиш
ту улогу тако да неко ко те гледа
и слуша, схвати о чему се ту ради
и, после представе, изађе душевно
испуњен“. Баш сам
се потрудила да све
буде урађено како
треба.  
zz Верди је у овој
опери
нарочи
то реалистичан у
кар акт ер из ац иј и
ликова, емоција,
људског поноса…
За улогу Амелије
се често каже да је
једна од најтежих
у сопранском ре
пертоару, са изу
зетно захтевним
аријама, дуетима
и терцетима. Како
сте јој приступи
ли?
Мени је веома
важно да ми ка
да спремам неку улогу буде јасно
шта треба да урадим. Певање са
мо по себи није довољно. Веома
сам захвална Ани Зорани Брајо
вић која ми је помогла када ми је
било најтеже, нарочито када сам
имала гласовне проблеме. Веро
вала је у мене, а ја сам, срећом,
успела све то да превазиђем. То
лико живаца нико осим ње не би
имао. За ову улогу је веома важно
да имате искуство, зато што мо
рате да знате да балансирате. Да
кле, као прво, не може све време
да се пева tutta la forza. На сцени
сам, у току певања, веома водила
рачуна да ми непце буде довољ
но подигнуто како би могла да
„држим“ тај резонатор, да не би
дошло до „препевавања“. Успела
сам, иако сам имала свега три не
деље да спремим улогу. Она је за
мене, сада, у овом тренутку, само

кроки од онога што би требало
да буде и шта још може да буде.
Ноте не испуштам, тако да и даље
радим на тој улози, како бих до
била оне праве, јаке боје. Сада је
то, још увек, само акварел.
zz Публика је тим „акварелом“
била веома, веома задовољ
на, о чему сведочи и вишеми
нутни буран аплауз који сте
добили...
Да, наравно да ми је драго
због тога. Било је аплауза и то
ком извођења, на отвореној сце
ни. Ипак, мора још да се ради... За
овакве улоге је потребно најмање
шест месеци рада.
zz Каријеру у Народном позо
ришту, чији сте стални члан
од 1992, почели сте ролом
Виолете у Вердијевој „Тра
вијати“, а потом су уследиле
улоге Ане Болен у истоименој
опери, Одабеле у Вердијевом
„Атили“, Ђилде („Риголето“),
Грофице („Фигарова женид
ба“)... Спремате ли нешто но
во?
Ових дана сам почела да спре
мам Дездемону, у „Отелу“. За сада,
све звучи врло обећавајуће. Оче
кујем да ћу је запевати у следећој
сезони, током јесени.
zz А после тога?
Волим свој стари репертоар.
Емотивно сам веома везана за те
улоге и волела бих да им се пола
ко вратим. Али то, због мог гласа,
није посао који може да се обави
преко ноћи. Мој глас је lirico-leg
gero који се код нас неправилно
зове колоратура. Кад се преведе с
италијанског језика, то значи ла
ки лирски. Дакле, ја сам лирски
сопран, али који може да пева и
висине. То је глас који није стрик
тан и због тога је, за сваку улогу,
неопходно много рада. Волела
бих да се вратим у „Травијату“,
„Риголето“, „Боем
 е“...
Микојан Безбрадица

У ПРИП РЕМ И

Две прем ијер е за поч ет ак сез он е

Д

рама Народног по
зоришта је поче
ла припреме за две
нове представе, чи
јим премијерама ће
започети следећу сезону. У пре
воду Кирила Тарановског, добро
познат комад Антона Павловича
Чехова „Иванов“, у адаптацији и
режији Татјане Мандић Ригонат,
угледаће светла позорнице 5. ок
тобра, на Великој сцени. Драма

тург је Славко Милановић, сцено
граф Бранко Хојник, костимограф
Бојана Никитовић, композитор
Ирена Поповић, а сценски покрет
поставља Анђелија Тодоровић. У
насловној улози ће, као увек ра
до виђен гост, наступити Никола
Ристановски, а у осталим улогама
су Нада Шаргин (Ана Петровна),
Предраг Ејдус (Шабељски), Бран
ко Видаковић (Лебедев), Данијела
Угреновић (Зинаида Савишна),

Хана Селимовић (Саша), Ненад
Стојменовић (Љвов), Бранка Пе
трић (Авдотја Назаровна), Бојан
Кривокапић (Косих), Никола Ву
јовић (Боркин), Вања Милачић
(Бабакина), Данијела Томовић
(Гошћа).
Убрзо потом, публика ће има
ти прилике да види и комад Олге
Димитријевић „Народна драма“, у
режији Бојане Лазић. Драматур
зи су Молина Удовички Фотез и

Слободан Обрадовић, сценограф
Зорана Петров, костимограф Ма
рина Вукасовић Меденица, ком
позитор Владимир Пејковић, а
Дамјан Кецојевић. У овом комаду
необичне форме, две жене одлу
чују да побегну од бруталности са
временог света и налазе уточиште
једна у другој, што неминовно до
води до конфликта са средином...
Кроз ову интригантну причу нас
воде Ана Мандић (Анка), Сена

Ђоровић (Бранка), Иван Мар
ковић (Милан), Анастасиа Ман
дић (Јелица), Слободан Бештић
(Драган), Милош Ђорђевић (Поп
Милош) Исидора Симијоновић
и Нина Нешковић (Хор Анкиних
другарица), Нела Михаиловић и
Александар Ђурица (Видео по
руке). Премијера се предвиђа у
другој половини октобра 2016, на
Сцени „Раша Плаовић“.
Р. П. Н.

МАЈ 2016.
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ПОВОДОМ ВЕЛИКОГ ЈУБИЛЕЈА И ЗНАЧАЈНОГ ГОС ТОВАЊА

Најизвођенији писац на нашој сцени

У

тексту „Сто годи
на са Шекспиром“,
наш највећи по
знавалац дела овог
енглеског   аутора,
Душан Михаиловић, пише о из
вођењима Шекспирових комада
на сцени Народног позоришта у
Београду, поводом стогодишњи
це нашег националног театра,
1968. Преносимо делове тог опсе
жног истраживања, чије су кон
статације и данас актуелне.
„Сезоне у којима се... на сце
ни београдског Народног по

Шекспир je на сцени београдског
Народног позоришта игран и на
италијанском, руском, словенач
ком и енглеском језику, a током
прве деценије XX века било je
неколико двојезичних предста
ва на српскохрватско-руском и
српскохрватско-чешком језику.
Али то није све. У протеклом
столећу Шекспир je највише
приказивани писац на сцени бе
оградског Народног позоришта,
што je можда јединствен случај
у свету. Сем тога, Народно по
зориште чини јединственим и то

З

а сам крај сезоне, Народно позориште припрема пу
блици прави празник – поводом 400 година од смрти
великог Шекспира, Глоб театар из Лондона на почетку
своје овогодишње летње турнеје поново долази и у Бео
град. Британски глумци ће на Великој сцени, 28. јуна 2016.
одиграти једну од Шекспирових најлепших комедија,
„Два витеза из Вероне“, у режији Ника Бегнала. Дизајн
представе потписује Кејти Сајкс, композитор је Џејмс
Форчун, а кореограф Том Џексон Гривс. Како најављују из
Глоба, „ову комедију пуну комичних обрта изводи весели
ансамбл који ће вас одушевити песмама, романтиком и
хаосом, и лансираће ову Шекспирову комедију у XXI век“
играју Лиа Брадерхед (Јулија), Гери Купер (Војвода), Аруан
Галиева (Силвија), Гај Хјуз (Валентин), Ембер Џејмс (Лу
сета), Адам Кист (Спид), Шарлот Милс (Ланс), Дармеш
Пат (Протеј) и Фред Томас (Музичар / Пас Креб).

зоришта није појавило ниједно
Шекспирово дело могу се избро
јати на прсте. Сама та чињени
ца недвосмислено указује да je
Шекспир био и остао омиљени
песник и Народног позоришта
и његовог ансамбла и његове
публике... Сред огромних дру
штвених промена и грандиозног
техничког напретка, сред ратова,
метежа, буна, револуције, борбе
за ослобођење, и поред бројних
промена литерарних и позори
шних наклоности и непрекидних
промена саме публике, Шекспир
je био и остао једна од констант
них вредности и његова je попу
ларност расла из године у годи
ну... приказана су 23 Шекспирова
дела (безмало две трећине песни
ковог опуса)... укупно преко 800
представа, и изведено око 50 пре
мијера... Поред српскохрватског,

што je свој рад тако рећи почело
са Шекспиром. Прво Шекспиро
во дело приказано je у Београду
и ужој Србији само нешто више
од годину дана после прве пред
ставе новоствореног ансамбла
Народног позоришта, свега два
десетак дана после отварања но
ве зграде. Шекспир се, дакле, на
београдској сцени појавио доста
рано, управо оног тренутка када
су се у слободној земљи најзад
стекли сви услови за то. Народ
но позориште je, уз то, једно од
позоришта у свету на чијој сцени
није никада приказана ниједна
прерада неког Шекспировог де
ла, већ увек мање-више скраћени
оригинал“.
Прва Шекспирова премије
ра је била комедија „Млетачки
трговац“, 26. новембра 1869: „С
радошћу и с поносом хоћемо да

забележимо један зна
менити дан у нашем
позоришту, дан у коме
први пут прослови с
наше позорнице први
драматик нове ере –
Виљем Шекспир. Ње
гова драмска дела, од
првог пa до последњег,
служе за украс сваком
позоришном реперто
ару, a међу њима без
сумње заузима поча
сно место ‘Млетачки
трговац’, с којим нас je
у среду зарадовала по
зоришна управа“, бе
лежи др Милан Јова
новић-Морски после
ове премијере.
А Душан Михаи
ловић подсећа да је у
то време Београд био
„добрим делом источ
њачки град са дваде
сетак хиљада станов
ника.
Фигуративно
речено, Шекспир je у
белом граду затекао
гусле, преводе својих
дела у десетерцу и нацију у сло
бодарском заносу, опијену про
шлошћу и позориштем“, бележи
Михаиловић и констатује да је до
Првог светског рата приказано

14 комада овог аутора, укупно (и
за данас, а некмоли за оно време)
импозантних 326 пута. „Може се
слободно рећи да je упознавање
Шекспира током првог перио

да и првих деценија нашег дру
жења са Шекспиром било веома
успешно, да се боље, с обзиром
на све недаће, није ни могло по
желети. Током непуне прве по
ловине столе
ћа начети су, a
делимично и
веома успешно
решени, ско
ро сви главни
проблеми при
казивања Шек
спира: изговор
стиха на сцени,
проблем опре
ме, декора и
костима, сцен
с к о - и л у с т р а 
тивне радње,
м и з а н с ц е н а ,
ш е к с п и р о в 
ског
ритма,
као и суптилни
проблеми до
живљаја епохе
и ликова... У
сценским ре
а л и з а ц и ј а м а
Шекс пир ов их
ликова у ту
мачењу Алек
се Бачванског,
Тоше Јовано
вића, Милоша
Цветића, Мил
ке
Гргурове,
Веле Нигрино
ве, Милорада Гавриловића, Или
је и Љубе Станојевића, Добрице
Милутиновића, Богобоја Руцо
вића и других, било je, у складу
са захтевима и ћудима времена,

и дубљег разумевања
и искреног доживљаја.
Шекспир je био савре
меник наших предака,
a то je, ваљда, и највећа
похвала која се може
упутити позоришним
прегаоцима“.
У међуратном пери
оду Шекспир се „обил
но преводи, и то ис
кључиво са оригинала,
интензивније проучава
и прикладније прика
зује. За нешто више од
две деценије, на сцени
Народног позоришта
приказано je 13 Шек
спирових драма и јед
но дело у одломцима,
укупно 238 пута... Шек
спир je дубље и обил
није тумачен, нађена су
извесна прикладнија и
модернија решења за
његову реализацију... И
у овом периоду Шек
спир je највише игран
писац на сцени Народ
ног позоришта“.
Ни после Другог светског
рата па све до данас, интере
совање за великог британског
драматичара не јењава, чиме се
непрекидно потврђује констата
ција др Владете Поповића забе
лежена 1926: „Интересовање за
Шекспира у Србији није мање од
интересовања у Енглеској“. По

К

омедија „Два витеза
из Вероне“ никада ни
је припремана у Народном
позоришту, али била је на
репертоару. У режији Го
рана Шушљика, овај на
слов је био преузет у сезо
ни 2003/04. и игран краће
време на Сцени V спрат.
ред бројних успешних поставки
и креација, Михаиловић оцењује
да су на сцени Народног позори
шта „остварене три светске кре
ације три највећа Шекспирова
лика: Отело Добрице Милути
новића, Хамлет Раше Плаовића
и Фалстаф Љубише Јовановића“.
Закључимо овај омаж вели
ком књижевнику и позоришт
нику речима др Михаиловића:
„Шекспир je маг и чаробњак сце
не, и за тумачење његових дела
заиста није потребно ништа сем
великих глумаца и редитеља ко
ји разумеју његову мисао и умеју
да je протумаче и изговоре у ду
ху времена... Шекспирова реч je
налазила пут до срца гледалаца и
Шекспир je био и остао наш са
временик“.
Приредила Јелица Стевановић
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ВЕ Л И К А СЦ Е НА
среда

19.30

НАБУКО

опера
Ђузепа
Вердија

01

четвртак

19.30

ПОКОЈНИК

комедија
Бранислава
Нушића
четвртак

09
19.30

четвртак

19.30

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

драма
Аугуста
Стриндберга

петак

субота

02

19.30

5 ДО 12 / У ОКВИРУ

XX ФЕСТИВАЛА
КОРЕОГРАФСКИХ
МИНИЈАТУРА
балет у кореографији
И.Кирова, на музику
К.Џајковског, гостује
ХНК, Сплит

10

петак

РОДОЉУПЦИ

балет
Лудвига
Минкуса

комедија
Јована Стерије
Поповића

петак

19.30

ГДЕ ЈЕ НЕСТАО
ХАРМС

драма Миле
Машовић Николић,
гостује Народно
позориште
Ниш

24

субота

19.30

АНТИГОНА

03
19.30

трагедија
Софокла

11

19.30

опере Пјетра
Маскањија / Руђера
Леонкавала

25

субота

19.00

КАРМЕН

опера
Жоржа
Бизеа

04

недеља
12.00
IX МЕЂУНАРОДНИ
ФЕСТИВАЛ
МУЗИКЕ
И ИГРЕ
„АМАДЕУС“
концерт
лауреата

12
19.00

ОТЕЛО / са
гостима
опера
Ђузепа
Вердија

17

КАВАЛЕРИЈА
РУСТИКАНА /
ПАЈАЦИ / са
гостима

ПОКЛОН У ЈУНУ 50% ПОПУСТА НА ЦЕНУ УЛАЗНИЦА ЗА ОБЕЛЕЖЕНЕ ПРЕДСТАВЕ

субота

19.00

ДОН КИХОТ

16

петак

ПУТ У ДАМАСК

недеља

18

недеља

20.30

ХАСАНАГИНИЦА

драма
Љубомира
Симовића
четвртак

01
20.30

петак

14.00

драма
Синише
Ковачевића

недеља

Удружење балетских
уметника Србије
/ СЕЛЕКЦИЈА
ФИНАЛИСТА

Удружење балетских
уметника Србије
/ ТАКМИЧАРСКИ
ПРОГРАМ

петак

субота

03

19.30

БОЈЕ
ИНДОНЕЗИЈЕ

драма
Вилијама
Шекспира
недеља

КИР ЈАЊА

комедија
Јована Стерије
Поповића

комедија
Јована Стерије
Поповића

вече
културе
Индонезије

четвртак

20.30

СИРАНО

драма
Едмона
Ростана
субота

16
20.30

ПРАХ
комедија
Ђерђа Шпира,
Народно позориште
у Београду и
Шабачко
позориште

25

петак

20.30

12.00

недеља

20.30

19.30

балет на музику
Горана
Бреговића

уторак

среда

19.30

ДВА ВИТЕЗА ИЗ
ВЕРОНЕ
драма Вилијама
Шекспира, гостује
Глоб театар из
Лондона

28

МАРИЈА
СТЈУАРТ

балет на музику
Ђузепа
Вердија
среда

14

19.30

РИГОЛЕТО / са
гостима

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

20

19.30

ДАМА С
КАМЕЛИЈАМА

21

опера
Ђузепа
Вердија

22

19.30

четвртак

20.00

драма
Фридриха
Шилера

среда

19.30

ЛУЧИЈА ОД
ЛАМЕРМУРА
опера
Гаетана
Доницетија
четвртак

15
19.30

АЛЕКСАНДАР
балет у
кореографији
Роналда
Савковића

23

ГАЛА КОНЦЕРТ

30

29

50% ПОПУСТА НА ЦЕНУ УЛАЗНИЦА ЗА ОБЕЛЕЖЕНЕ ПРЕДСТАВЕ

понедељак

20.30

БИЗАРНО
црна
комедија
Жељка
Хубача
понедељак

06

уторак

12.00

уторак

20.30

среда

20.30

ДЕЧЈИ ДРАМСКИ
ФЕСТИВАЛ

ИСПИТНА ПРЕДСТАВА
СТУДЕНАТА ГЛУМЕ

СТАКЛЕНА
МЕНАЖЕРИЈА

Предшколска
установа „Дечји
дани”

трећа година, класа
проф. Небојше
Дугалића, Академија
уметности,
Београд

драма
Тенесија
Вилијамса

уторак

среда

07

20.30

07

20.30

08
20.30

КЊИГА ДРУГА

комедија
Ђерђа Шпира,
Народно позориште
у Београду и
Шабачко
позориште

опера
В.А.
Моцарта

комедија
Оскара
Вајлда

12

драма
Едмона
Ростана

13

драма Милене
Ђорђевић,
у извођењу
Позоришне трупе
„УРА“

драма
Бранислава
Нушића

недеља

недеља

20.00

уторак

20.30

11

недеља

недеља

26

05

уторак

КРАЉИЦА
МАРГО

13

уторак

08

ДАР

17

ПРЕМИЈЕРА
ОПЕРСКОГ СТУДИЈА
опера
Ђ.Б.
Перголезија

Удружење балетских
уметника Србије /
РЕВИЈАЛНИ ПРОГРАМ
ФЕСТИВАЛА

19.30

ДЕРВИШ И СМРТ

ПОКЛОН У ЈУНУ
20.30

19.30

опера
Ђакома
Пучинија

СИРАНО

КОНЦЕРТ
ОПЕРСКОГ
СТУДИЈА
„БОРИСЛАВ
ПОПОВИЋ”

12.00

27

07

19.30

ВАЖНО ЈЕ
ЗВАТИ СЕ
ЕРНЕСТ

ЖЕНИДБА И УДАДБА
(СИМПАТИЈА И
АНТИПАТИЈА, ИТД)
испитна представа,
класа проф. Виде
Огњеновић, Академија
лепих уметности,
Београд

СЛУЖАВКА
ГОСПОДАРИЦА /

19.30

балет на музику
Војислава
Вокија Костића

мелодрама
Александра
Диме Сина
понедељак

среда

БАСТИЈЕН И
БАСТИЈЕНА

ПРАХ

10

19

19.30

ЈУН 2016.

КО ТО ТАМО ПЕВА БОЕМИ / 15
ГОДИНА ОД
ПРЕМИЈЕРЕ

ДАМА С
КАМЕЛИЈАМА

12
19.30

уторак

понедељак

19.30

XX ФЕСТИВАЛ
КОРЕОГРАФСКИХ
МИНИЈАТУРА

недеља

06

ХЕНРИ ШЕСТИ

недеља

04

20.30

05

комедија
Јована Стерије
Поповића

19.30

XX ФЕСТИВАЛ
КОРЕОГРАФСКИХ
МИНИЈАТУРА

ЛАЖА И
ПАРАЛАЖА

09

субота

XX ФЕСТИВАЛ
КОРЕОГРАФСКИХ
МИНИЈАТУРА

19.30

комедија
Косте
Трифковића

РОДОЉУПЦИ

26

понедељак

ВЕЛИКА ДРАМА

СЦЕНА „РАША ПЛАОВИЋ”
среда

19.30

ИЗБИРАЧИЦА

понедељак

19.30

УСПАВАНА
ЛЕПОТИЦА /
20 ГОДИНА ОД
ПРЕМИЈЕРЕ
балет
П.И. Чајковског

МАЈ 2016.

12.00

12
20.30

19
20.00

УМЕТНИЧКО
ВЕЧЕ
у извођењу
Оперског студија
„Борислав
Поповић”

26

понедељак

У СУСРЕТ ДАНУ
МУЗИКЕ

ФИЛОЗОФСКИ
ТЕАТАР - ПРВО
СУ ДОШЛИ ПО
АСАНЖА
уживо из Амбасаде
Еквадора
у Лондону

концерт
Филхармоније
младих „Борислав
Пашћан”

уторак

среда

19

20.30

ЧЕХОВ ЈЕ
ТОЛСТОЈУ
РЕКАО ЗБОГОМ
драма
Мира Гаврана,
у продукцији
„YUGOART”-a

28

МАЛИ БРАЧНИ
ЗЛОЧИНИ

20

драма
Ерика Е.
Шмита

21

20.30

четвртак

20.30

ЖЕНСКИ
ОРКЕСТАР

ЖЕНИДБА

комедија
Жана
Ануја

комедија
Николаја В.
Гогоља

29

14

среда

20.30

четвртак

20.30

СРПСКА ЛАЈКА

БИТИ ИЛ’ НЕ БИТИ

комедија
Александра
Југовића, гостује
Народно позориште
Кикинда

дипломска представа,
класа проф. Б.Ђуровића
и Х.Н.Маричића,
Академија лепих
уметности,
Београд

22

23

петак

15
20.00

У ИМЕ МУЗИКЕ СУСРЕТ КОРЕЈЕ
И СРБИЈЕ
концерт у
извођењу Sol
Opera Company,
Кореја

24

30

ДОГАЂАЈИ

од 3. до 5.06. XX ФЕСТИВАЛ КОРЕОГРАФСКИХ МИНИЈАТУРА, Сцена „Раша Плаовић“
03.06. СЕЛЕКЦИЈА ФИНАЛИСТА ТАКМИЧАРСКОГ ПРОГРАМА (улаз слободан), у 14 часова
04.06. ФИНАЛЕ ТАКМИЧАРСКОГ ПРОГРАМА, у 19.30 часова
05.06. РЕВИЈАЛНИ ПРОГРАМ ФЕСТИВАЛА, у 20.30 часова
07.06. ДЕЧЈИ ДРАМСКИ ФЕСТИВАЛ, Предшколска установа „Дечји дани”, у 12 часова, Сцена „Раша Плаовић”
07.06. ИСПИТНА ПРЕДСТВА СТУДЕНАТА ГЛУМЕ, трећа година, класа проф. Небојше Дугалића и асистента Хане Селимовић, гостује Академија уметности у
Београду, Сцена „Раша Плаовић”
08.06. БОЕМИ / 15 ГОДИНА ОД ПРЕМИЈЕРЕ, опера Ђакома Пучинија, Велика сцена
10.06. 5 ДО 12 / У ОКВИРУ XX ФЕСТИВАЛА КОРЕОГРАФСКИХ МИНИЈАТУРА, балет у кореографији Игора Кирова, на музику Кирила Џајковског, гостује ХНК,
Сплит, Велика сцена
10.06. БОЈЕ ИНДОНЕЗИЈЕ, вече културе Индонезије, у 19.30 часова, Сцена „Раша Плаовић”
12.06. IX МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ МУЗИКЕ И ИГРЕ „АМАДЕУС“, концерт лауреата, у 12 часова, Велика сцена
17.06. ЖЕНИДБА И УДАДБА (СИМПАТИЈА И АНТИПАТИЈА, ИТД), комедија Ј.С.Поповића, испитна представа студената глуме, у класи проф. Виде
Огњеновић и асистента Ивана Босиљчића, гостује Академија лепих уметности, Сцена „Раша Плаовић”
18.06. ОТЕЛО / ПРОСЛАВА 25 ГОДИНА УМЕТНИЧКОГ РАДА НИКОЛЕ КИТАНОВСКОГ (к.г), опера Ђузепа Вердија, у улози Јага гостује Карлос Алмагуер
(Мексико), у 19 часова, Велика сцена
19.06. КОНЦЕРТ ОПЕРСКОГ СТУДИЈА „БОРИСЛАВ ПОПОВИЋ”, у 12 часова, Сцена „Раша Плаовић”
19.06. ФИЛОЗОФСКИ ТЕАТАР – ПРВО СУ ДОШЛИ ПО АСАНЖА, разговор са Ренатом Авил води Маја Пелевић, видео укључење Џулијана Асанжа,
Сцена „Раша Плаовић”
20. 06. У СУСРЕТ ДАНУ МУЗИКЕ, концерт Филхармоније младих „Борислав Пашћан“, у 20 часова, Сцена „Раша Плаовић”
22.06. РИГОЛЕТО / ПОВОДОМ НАЦИОНАЛНОГ ДАНА СУВЕРЕНОГ МАЛТЕШКОГ РЕДА, опера Ђузепа Вердија, у улози Ђилде гостује Елена Мошук (Румунија)
и у улози Риголета Алберто Газале (Италија), Велика сцена
22.06. СРПСКА ЛАЈКА, комедија Александра Југовића, гостује Народно позориште Кикинда, Сцена „Раша Плаовић”
23.06. БИТИ ИЛ’ НЕ БИТИ, дипломска представа студената глуме, у класи проф. Божидара Ђуровића и Хаџи Ненада Маричића, гостује Академија лепих
уметности, Сцена „Раша Плаовић”
24.06. У ИМЕ МУЗИКЕ - СУСРЕТ КОРЕЈЕ И СРБИЈЕ, концерт у извођењу Sol Opera Company, Кореја, у 20 часова, Сцена „Раша Плаовић”
25.06. КАВАЛЕРИЈА РУСТИКАНА / ПАЈАЦИ / ПРОСЛАВА 25 ГОДИНА УМЕТНИЧКОГ РАДА НИКОЛЕ КИТАНОВСКОГ (к.г), опере П.Маскањија / Р.Леонкавала,
гост диригент Наидев Тодоров (Бугарска), у улози Неде гостује Дуња Симић (Немачка), у улози Тониа гостује Карлос Алмагуер (Мексико), Велика сцена
26.06. УСПАВАНА ЛЕПОТИЦА / 20 ГОДИНА ОД ПРЕМИЈЕРЕ, балет П.И.Чајковског, Велика сцена
26.06. СЛУЖАВКА ГОСПОДАРИЦА / ПРЕМИЈЕРА ОПЕРСКОГ СТУДИЈА „БОРИСЛАВ ПОПОВИЋ“, опера Ђ. Б. Перголезија, у 12 часова, Сцена „Раша
Плаовић”
26.06. УМЕТНИЧКО ВЕЧЕ, у извођењу Оперског студија „Борислав Поповић”, у 20 часова, Сцена „Раша Плаовић”
28.06. ДВА ВИТЕЗА ИЗ ВЕРОНЕ, драма Вилијама Шекспира, гостује Глоб театар из Лондона, Велика сцена
30.06. ГАЛА КОНЦЕРТ, у 20 часова, Велика сцена

КАПЕТАН МИШИНО ЗДАЊЕ 29.06. ГАЛА КОНЦЕРТ солиста и Оркестра Опере, у оквиру БЕЛЕФ-а

САВА ЦЕНТАР
11.06. ЕВГЕНИЈЕ ОЊЕГИН, опера П.И.Чајковског | гостују
звезде Бољшој театра: Алексеј Богорад (диригент),
Андреј Жилиховски (у улози Оњегина),
Ана Крајњикова (у улози Татјане), Арсениј Јаковљев
(у улози Ленског), поводом Дана Русије, у 19 часова

ГОСТОВАЊА

07.06. РОДОЉУПЦИ - 39. дани сатире Фадила Хаџића, Загреб, Хрватска
14.06. РОДОЉУПЦИ - Позоришни маратон, Сомбор
24.06. МОЈЕ НАГРАДЕ - Фестивал Град театар - Будва
25.06. РОДОЉУПЦИ - Фестивал медитеранског театра „Пургаторије”, Тиват
26.06. МОЈЕ НАГРАДЕ - Фестивал медитеранског театра „Пургаторије”, Тиват
Радно време благајне: сваког дана од 11 до 15 и од 17 сати до почетка представе.
Недељом од 17 сати до почетка представе.
НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ ЗАДРЖАВА ПРАВО ИЗМЕНЕ РЕПЕРТОАРА
Телефон благајне: 2620-946 Телефон за групне посете: 2626-566

www.narodnopozoriste.rs ONLINE ПРОДАЈА УЛАЗНИЦА
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