
У оквиру међународног пројектa „Opera: Past, Present, Perfect!“ Програма 
Креативне Европе-Култура: Пројекти европске сарадње 2020. чија је 
реализација започета 1. септембра 2020. и трајаће до 1. фебруара 2023. године 
са задовољством Вам представљамо премијеру опере Станислава Биничког 
НА УРАНКУ.
Поред Музичко оперско театарске организације МОТО која је носилац 
пројекта, партнери на пројекту су Nieuw Geneco из Амстердама (Холандија), 
Young Musician International Association of Georgia из Тбилисија (Грузија), 
Универзитет Доња Горица из Подгорице (Црна Гора) и Мало позориште 
„Душко Радовић“ из Београда (Србија). 
Покровитељ пројекта је КРЕАТИВНА ЕВРОПА. 
Између осталих циљ овог пројекта је повезивање и образовање младих 
професионалаца с циљем успостављања међусекторског, међунационалног 
и међугенерацијског дијалога (између младих професионалаца и ментора), 
сарадње и размене стручности ради (ре)позиционирања опере као 
интердисциплинарне и аутентичне европске уметничке форме. 
Опера Станислава Биничког На уранку представља прву изведену домаћу 
оперу. Постављајући на позорницу ово значајно дело наше музичке баштине 
промовишемо домаће музичко сценско дело у европским оквирима. О 
композитору je можда најлепше речи написао либретиста опере Бранислав 
Нушић:  „Иако мало по броју, оно што је Бинички дао-наше је. Он је од оних 
наших музичара и композитора који су ушли у душу наше народне песме, 
певају је и сами, воле је, уживају у њој. Биничкове песме одликују се народним 
колоритом. Све што је имао, све што је могао дати, Бинички је приложио 
културном развитку и напретку свог народа.“ 
После представа у Београду планирано је неколико извођења у местима у 
Србији. 
Желимо да опера као жанр поред постојећих места буде присутнија у местима 
у којима публика до сада није имала прилику да је упозна и заволи. 
Сарадња младих уметника из различитих уметничких области је показала да 
овакав вид рада ретко постоји у нашој средини, поготово у оквиру институција, 
а да је драгоцен за процес припреме. 
У процесу рада инсистирали смо да због тимског рада уметници наступају и у 
солистичким улогама и као чланови хора. 
Премијера ће бити одржана 21. јуна на Светски дан музике на сцени Малог 
позоришта „Душко Радовић“, а куриозитет је да ће пре премијере бити одржан 
концерт инструменталиста полазника пројекта који ће извести познате 
инструменталне нумере из опера.
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САДРЖАЈ 
После мујезинове молитве у освит зоре, Станка долази на бунар 
очекујући Радета, вољеног момка. Раде долази и једно другом говоре о 
својој љубави и неизмерној чежњи. 

Појављује се Радетова мајка Анђа и Раде је моли да их благослови. 
Мајка је срећна и благосиља их. Раде са мајком одлази јер га очекује 
гласник, а Станка остаје да га причека и да за то време набере цвећа. 
Њихов разговор прислушкивао је Реџеп, ага и он сад прилази Станки 
и говори јој да је воли и да она мора бити само његова. Станка га моли 
да је се окане јер она воли другог и верена је. Међутим, Реџеп је упоран 
и тврди јој да она мора бити његова. Станка му на то одговара да то 
неће никад бити и бежи од њега. Реџеп остаје сам и одлучује се да јој 
се освети. 

Долазе сељаци, сељанке и певају. Кад се појави Реџеп, они одмах 
престају. Ага им говори да продуже са певањем. Сељаци и сељанке 
почињу поново да певају и то сада сватовску песму, јер се појавила 
Станка. Чувши ову песму, Реџеп им наређује да одмах престану с 
певањем ако им је живот мио. 

Један му сељак на то објашњава да они певају ту песму зато што је 
Станка испрошена за Радета. Реџеп се подругљиво обраћа Станки 
говорећи јој да она треба да се стиди што је испрошена на шта му она 
одговара да је честита и да нема чега да се стиди.

Реџеп сада прича окупљеним сељацима, а и Станки да је Раде ванбрачно 
дете, тј. дете греха. Сви се изненађују. У томе се појављује Раде и пошто 
му испричају шта је ага рекао, он хоће да га за клевету убије, али се 
појављује Анђа и то спречи. 

Раде јој саопштава шта је Турчин рекао. Она му на то одговара да је то 
истина, али да је он није дете греха, већ љубави. Раде, изван себе од 
срамоте, видећи да је то истина, убија мајку. 


