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Данас на Позорју

12.00 часова / СНП, Камерна сцена
Драматуршка радионица

16.00 часова / Културни центар Новог Сада
Позорје младих
Јован Стерија Поповић
СИМПАТИЈА И АНТИПАТИЈА...
Академија лепих уметности „Тодорис” Београд

Студенти II године глуме
Класа: Вида ОГЊЕНОВИЋ, ред. проф.
Асистент: Иван БОСИЉЧИЋ

Режија: Вида Огњеновић
Асистент режије: Иван Босиљчић
Костими: Народно позориште Београд

ТВРДИЦА 
Јуца: ЈОВАНА ТОДОРОВИЋ
Катица: ЈОВАНА СТЕВИЋ

ПОКОНДИРЕНА ТИКВА
Евица: АНАМАРИЈА СЕРДА
Васа: МИЛАН УЗЕЛАЦ

ЛАЖА И ПАРАЛАЖА
Марко Вујић: МИЛАН УЗЕЛАЦ
Јелица: ЕМИЛИЈА НЕСТОРОВИЋ
Батић: ЈОВАНА СТЕВИЋ
Алекса: АЛЕКСА РАДОЈЛОВИЋ
Мита: ДУШАН МОМЧИЛОВИЋ
(ЈОВАНА ТОДОРОВИЋ)
Марија: ИДА ВЕЉКОВИЋ

Представа траје 1 сат и 50 минута

17.00 часова / СНП, Камерна сцена
„Театар за свакога”
Радионица Националног позоришта Шкотске

18.30 часова / Културни центар Новог Сада – Летњи биоскоп
Позорје младих
Семјуел Бекет: ЧЕКАЈУЋИ ГОДОА
Факултет уметности Универзитета у Приштини
Звечан – Косовска Митровица

Студенти III године глуме
Шеф класе: Дејан ЦИЦМИЛОВИЋ, ванр. проф. 
Сарадник: Немања САВКОВИЋ 

Играју
Владимир: ЉУБИЦА РАДОМИРОВИЋ
Естрагон: МИЛИЦА МАНДИЋ
Лаки: КАТАРИНА ЈЕЛИЧИЋ
Поцо: ДУЊА НИКОЛИЋ

Представа траје 1 сат

ЖЕНИДБА И УДАДБА
Девојка: АНАМАРИЈА СЕРДА
Младожења: ДУШАН МОМЧИЛОВИЋ 
(МИЛАН УЗЕЛАЦ)
Проводаџика: ОЛИВЕРА ГУЦОНИЋ
Отац: АЛЕКСА РАДОЈЛОВИЋ
Мати: ИДА ВЕЉКОВИЋ
Кумача: ЈОВАНА ТОДОРОВИЋ
Тетка: ЈОВАНА СТЕВИЋ

СИМПАТИЈА И АНТИПАТИЈА
Самуило Црнокравић: МИЛАН УЗЕЛАЦ
Марта, његова жена: ЈОВАНА ТОДОРОВИЋ
Агница, кћи: ОЛИВЕРА ГУЦОНИЋ
Тода, слушкиња: ЕМИЛИЈА НЕСТОРОВИЋ
Аврам, служитељ: АНАМАРИЈА СЕРДА
Доктор Макаријус: АЛЕКСА РАДОЈЛОВИЋ
Димитрије: ДУШАН МОМЧИЛОВИЋ 
(ЈОВАНА СТЕВИЋ)
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19.00 часова / СНП, Сцена „Јован Ђорђевић“
Селекција националне драме и позоришта
Тања Шљивар
МИ СМО ОНИ НА КОЈЕ СУ НАС РОДИТЕЉИ УПОЗОРАВАЛИ
Босанско народно позориште Зеница (Босна и Херцеговина)

Режија, сценски покрет и кореографија: МИРЈАНА КАРАНОВИЋ
Сценографија и костимографија: САБИНА ТРНКА
Музика: ДРАШКО АЏИЋ
Сарадница за сценски покрет: СОЊА ВУКИЋЕВИЋ
Лекторка: АЛИЦА АРНАУТ

Представа траје 1 сат и 40 минута, без паузе

21.00 час / Позориште младих 
Позорје младих
УМЈЕТНОСТ ИМИТАЦИЈЕ (сценски колаж)
Академија умјетности Бања Лука (Република Српска, БиХ)

II годинa глуме
Шеф класе: Елена ТРЕПЕТОВА КОСТИЋ, ванр. проф.

Сценски покрет: мр Рената АГОСТИНИ, ванр. проф.
Техника гласа: Лидија ПАЈИЋ, МА, доцент

Играју 
НАТАША ОСТОЈИЋ, ТЕОДОРА РАЈЧЕВИЋ, КАТАРИНА САРИЋ, ЛЕА СЕКУЛИЋ, КРИСТИНА ШИКАНИЋ,
ДИМИТРИЈЕ ВОКИЋ, РАЈКО ВУКОВИЋ, МИЛАН ДИМИЋ, СЕНАД МИЛАНОВИЋ, ЛАЗАР ПЕТРОВИЋ,
ДАРКО СТОЈИЋ

Сценски колаж
Животиње
Сликарство: Урош Предић, Косовка девојка; Едгар Дега, Чаша апсинта
Имитације
Монолози
Старачки дом (импровизација)
Певачке имитације: Елвис Присли, Blue suede shoes; Аква, Barbie girl; Масимо Савић, Странац у ноћи; Ана
Штајдохар и Алекса Јелић, Бели јаблан; Мајке, А ти још плачеш; Јуритмикс, Sweetdreams; Црвена јабука, Волио
бих да си ту; Guns and roses, Paradice city; Ејми Вајнхаус, Back to black; ACDC, TNT; Флоренс, Girl with one eye;
Лејди Гага, Bad romance; Арсен Дедић, Тамо да путујем; Фламингоси, Луди летњи плес

21.30 часова / СНП, Сцена „Јован Ђорђевић“
Селекција националне драме и позоришта
МИ СМО ОНИ НА КОЈЕ СУ НАС РОДИТЕЉИ УПОЗОРАВАЛИ / реприза

23.30 часова / СНП, горњи фоаје сцене „Јован Ђорђевић“
Округли сто: Ми смо они на које су нас родитељи упозоравали

Играју
Мара: МИРЈАНА КАРАНОВИЋ
Милан: ЕНЕС САЛКОВИЋ
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Ми смо они на које су нас родитељи упозоравали,
писац Тања Шљивар, режија Мирјана Карановић,
Босанско народно позориште Зеница, партнер: Ка-
мерни театар 55 Сарајево (БиХ)
Поетичан и ангажован текст младе списатељице Тање
Шљивар. Драмске ситуације се у току драме распадају
под налетом поетских слика и лирског језика. Ликови,
њихови животи и исповести, постају много више од
бизарне слике савременог босанског друштва. Они се
претварају у метафору живота на Балкану данас, жи-
вота свих нас који, уроњени у опскурност једног исто-
ријског интеррегнума, чезнемо за неком узбудљивијом
егзистенцијом, неким интересантнијим судбинама за
које је некада давно деловало да има наде... некада
давно пре ратова, сиромаштва, свеопштег друштвеног
суноврата. Мирјана Карановић и Енес Салковић из-
вели су сведену и честиту представу из које се могу
ишчитати различита нова значења текста. Ова драма
и представа сигурно ће бити права посластица за све
позоришне сладокусце који воле када наше позо-
риште преиспитује, помера и превазилази границе
драмског театра усредсређеног на подражавање
радње путем хронолошки испричане приче.

Марина Миливојевић Мађарев

МАРА: Клечим на гробу свог сина и наричем. Он више
не може да ме чује.
МИЛАН: Лежим у свом гробу. Мајка ми клечи изнад
гроба и нариче. Ја више не могу да је чујем. 
МАРА: Сахранила сам сина у Јошавки, или на Црном
Врху, или у Брезичанима, Лађевцима, или Шњеготини.
Али, у околини Челинца, свакако. Ту сам га свему на-
учила. 
МИЛАН: Сахрањен сам ту око Челинца, у Брезича-
нима, или Шњеготини. Мајка ми се ту родила, ту је
гробно мјесто купила, себи, ал’ кад сам ја први умро,
није знала шта ће, да не диже кредит за плац у Бања-
луци, било изненада па ме тамо тутнула.
МАРА: Спремила сам чорбу са телећим месом, и
цијелим кромпирима, само сам побацала кромпире
у претис, нисам их сјекла, и сви на сахрани су их такве
и јели, у кашику цијели кромпир, мало више жвакања
и нико се није загрцнуо.
МИЛАН: Није смјела да зове свештеника, нисам умро
природном смрћу.
МАРА: Нико га није мени ни убио, шта сам онда могла,
него велике кромпире набацам у лонац, обучем уску
црну сукњу, па на моје гробно мјесто да га сахраним.

(Тања Шљивар, Ми смо они на које су 
нас родитељи упозоравали)

Тања Шљивар  

Рођена је 1988. у Бањој Луци где је завршила основну
школу и гимназију. Дипломирала је драматургију на Фа-
култету драмских уметности у Београду 2011. године,
као студенткиња генерације. На истом факултету за-
вршила је и мастер студије. Тренутно похађа мастер сту-
дије из примењених театролошких дисциплина у Гисену
(Немачка), а била је и стипендисткиња књижевних ре-
зиденција IHAG у Грацу и Museums Quartier 21 у Бечу. 
Написала је драмске текстове Пошто је паштета?,
Гребање или Како се убила моја бака, Ми смо они на
које су нас родитељи упозоравали, Али град ме је
штитио и Мртворођена који су објављивани у по-
зоришним часописима и различитим антологијама, те
читани и инсценирани на сценама у професионалним
позориштима у Босни и Херцеговини, Србији, Хрват-
ској, Пољској, Немачкој, Аустрији и Шпанији. За драм-
ско писање добила је награде „Слободан Селенић“,
„Борислав Михајловић Михиз“, „Кочићева књига“ и
„Миодраг Жалица“. Драмски текстови су јој преведени
на енглески, немачки, пољски, мађарски, македонски,
француски, словачки и каталонски језик. 
Осим драмских текстова пише прозу, филмске сцена-
рије и театролошке текстове. Поред осталог, објавила
је збирку кратких прича Соба на трећем спрату у
издању Књижевне омладине Србије

Мирјана 
Карановић

Позоришна, телевизијска и филмска глумица, позо-
ришна редитељка и педагог. Дипломирала глуму на
Факултету драмских уметности у Београду. У позо-
ришту је тумачила најшири дијапазон улога и сарађи-
вала са истакнутим позоришним редитељима, међу
којима су Дејан Мијач, Горан Марковић, Харис Пашо-
вић, Слободан Унковски, Дамир Златар Фрај, Душан

Ex libris

Извештај селекторке Списатељица

Редитељка,
глумица
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Јовановић, Дејан Мијач, Паоло Мађели, Дино Муста-
фић, Ива Милошевић и други, сјајне глумачке креације
остварила је у представама Мрешћење шарана и Па-
зарни дан (Звездара театар), Дозивање птица, Буре
барута, Родољупци, Талијанска ноћ, Пред пензијом,
Федрина љубав, Барбело, о псима и дјеци, Драма о
Мирјани и овима око ње, Рођени у YU (Југословенско
драмско позориште), Ножеви у кокошкама, Хелверова
ноћ (Камерни театар 55 Сарајево), Трамвај зван жудња
(Хрватско народно казалиште Ријека) итд. За глумачка
остварења у позоришту награђивана на значајним фе-
стивалима: Стеријино позорје, МЕСС у Сарајеву, Ма-
рулићеви дани у Сплиту, Мађународни фестивал малих
сцена у Ријеци и другим.
На филму је дебитовала у Петријином венцу Срђана
Карановића, славу постигла тумачењем улоге у филму
Отац на службеном путу Емира Кустурице. Осим
ових, споменимо само неколицину филмова у којима
је играла: Пад Италије Лордана Зафрановића, Живот
је леп Боре Драшковића, Обећана земља Вељка Бу-
лајића,   Сабирни центар Душана Ковачевића, Време
чуда Горана Паскаљевића, Подземље и Живот је чудо
Емира Кустурице, Буре барута Горана Паскаљевића,
Свједоци Винка Брешана, Go west Ахмеда Имамовића,
Грбавица Јасмиле Жбанић итд. За глумачка остварења
на филму награђивана је на филмским фестивалима у
Пули, Нишу, Бриселу, Палма де Мајорци... Осим на
филму, значајне улоге остварила је и на телевизији
(ТВ-серије Петријин венац, Вратиће се роде и др.)
Дугогодишња је професорица глуме на Академији
уметности у Београду.
За укупно стваралаштво и допринос развоју театарске
уметности, за свој хуманитарни рад и друштвени ан-
гажман, Мирјана Карановић је добила неколико зна-
чајних награда и друштвених признања.

(...) Ауторица свој нови драмски комад гради на теме-
љима онога што смо већ код ње упознали и у потпу-
ности прихватили – повратак у дјетињство, лајтмотив
култне бабе која се појављује о одсудним тренуцима,
проницање у дјечју психологију, прецизно, готово ана-
томски точно сецирање обитељских веза и односа,
дискретни, тек навијештени дотицај са сувременошћу,
стварним свијетом ван њеног драмског наратива, оним
што живимо данас и овдје, прожимање прошлости и
садашњости кроз живот ликова – све су то градбени
елементи њеног драмског писма које смо већ могли
препознати у ранијим комадима, посебно у посљед-
њем упризореном такођер у БНП Зеница Гребање или
како се убила моја бака у режији Селме Спахић из
2012. Тада сам записао: „Бриљантан драмски текст, пун
снаге и моћи, окрутан и суров, а опет пун неке скри-
вене, заводљиве љепоте оностраног и зачудног. По-
етски драмски исказ у пуном смислу тог појма.“ Овдје
пак Тања Шљивар иде још даље, нуди нам фасцинан-
тан улаз у ликове својих антијунака из безвременог и

вриједносно-просторно неутралног и од свих осим
основног значења очишћеног мјеста – то је јавни тоа-
лет чија једина намјена и јесте да се човјек олакша,
истресе из себе све оно што му смета да би могао
кренути даље. А то ослобађање од баласта прошлости
и садашњости протагонисти комада, глумци Мирјана
Карановић и Енес Салковић, перформери вансе-
ријских одлика и вреднота, чине управо маестрално,
њихови животи и судбине испреплићу се у фуриозном
темпу под дискретним редатељским вођством
Мирјане Карановић. (...)

Младен Бићанић

На сцени БНП-а у Зеници поставили сте представу
"Ми смо они на које су нас родитељи упозоравали”.
Ријеч је о тексту драмске списатељице Тање Шљивар
која, према мом суду, има прилично необичну поетику,
другачији приступ драмском тексту у односу на оно
што је устаљена продукција у бх. театру. Шта је
Вас као глумицу и редитељицу ове представе при-
вукло овом тексту?
Оно што је Тања написала заправо је веома испрово-
цирало моју машту. Не мене као глумице, него пре свега
мене као особе. Без обзира на посао којим се бавим то
је литература која ме интригира, која ме узнемирава,
која ме засмејава. Која у мени буди читав низ реакција
и емоција. Онда глумица у мени то доживљава као
дивну прилику да оно што је Тања поставила као речи
на папиру могу да претворим у некакав живот на сцени.
То је заправо главни разлог. Друго, ја сам већ јако дуго
глумица. Волим да глумим. И волим да сарађујем са ре-
дитељицама и редитељима. Да са њима делим зајед-
ничку амбицију или идеју. Волим да учествујем у ко-
лективном процесу, са људима који имају сличне
циљеве као и ја. Када сам размишљала о томе да бих
можда преузела одговорност за читав пројекат, као ре-
дитељица, схватила сам да ипак не желим да будем
само редитељица. Да ме сам редитељски процес као
такав не занима уколико ја лично у њему, као глумица,
не могу да учествујем са својим емоцијама. С обзиром
на то да сам већ дуго присутна на сцени, то је значило
да све ове деценије бављења овим послом, да бих за-
држала неки статус који сам освојила неким квалитетом,
сваки мој следећи пројекат у коме учествујем подразу-
мева да пред себе постављам неки захтев да не смем

Критика
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да идем испод нивоа који сам већ освојила. Мени је то
јако важно. Не нужно због публике или неке критике,
него пре свега због мене саме. (...)
У тематском оквиру, када је ова представа посриједи,
ради се о микропричи, причи тренутка једне ноћи.
Може ли се живот испричати у току једне ноћи?
Не може цео живот. Али могуће је испричати своју су-
штину или суштину онога што заправо твој живот јесте.
Могуће је сублимирати то у један сусрет или чак у само
неколико тренутака. (...) Ради се о својеврсној усамље-
ности. Потреби да се оствари контакт. Често оно што
пружамо није оно што желимо. Оно што тражимо није
заправо оно што желимо. И та слојевитост људске ко-
муникације за мене као глумицу је фасцинантна. Често
или не комуницирамо оно што осећамо или пак са-
општавамо потпуно друге ствари. Поред тога, бојимо
се одбијања. Самоће. Разних ствари се бојимо. Све те
емоције које блокирају нашу особу преплићу се са дру-
гим особама који такође имају своје блокаде. Онда жи-
вот постаје једно јако усамљено место. (...)

Ђорђе Крајишник–Мирјана Карановић 
(КУН, 11.03.2016)

Биљана Србљановић,
списатељица комада
„Туђе срце или Позоришни трактат о граници“

Личне границе се најтеже превазилазе

Своја искуства о превазилажењу граница које жи-
вот значе, о реакцијама публике на Позорју, у Са-
рајеву и у Приштини, драмска списатељица поде-
лила је за позоришни Билтен. Ево разговора.

Колико сте унели личног искуства из периода кад
сте живели у иностранству у дело које се базира на
документарној грађи самих глумаца, о администра-
тивним границама и баријерама које онемогућавају
нормалан живот?
► Морам признати  да сам након позива да напишем
комад о преиспитивању граница, блокада и, пре свега,
бирократских питања која онемогућавају слободно кре-
тање људи, дошла на идеју да се то може учинити најбо-
ље кроз разговоре и исповести глумаца које је редитељ
Дино Мустафић окупио на овом пројекту. Свако од нас
дошао је из разних крајева бивше Југославије, и самим

тим понео најразличитија искуства. Нека су била тешка,
друга трагична, бизарна, комична, с прелажењима свих
могућих граница. Од сакупљеног материјала написала
сам позоришни текст. Била бих крајње непоштена, како
према драгим колегама, тако и према самој себи, да ни-
сам пренела и своја искуства током боравка у Паризу.
Ту је и песма која се пева на крају представе, коју такође
сматрам као неко своје, лично искуство.

У представи се говори, условно речено, о формалним
и административним границама. Шта је с нашим
личним границама, с онима  у нашим главама?
►Мислим да је те границе некако најтеже прећи. Кад
је не знаш, не видиш је и не знаш како да је заобиђеш,
кад не знаш шта би с њом, онда такве границе са со-
бом повлаче многа питања. Због чега се неки људи
тако понашају? Због чега ме не прихватају? Због чега
те нешто вуче на неку другу страну?

Да ли сте задовољни реакцијама стеријанске пуб-
лике? Како публика реагује у Приштини и у Сарајеву?
► У Сарајеву су стварно биле велике, бурне овације.
Тај снимак представе смо поставили и на Нет, јер је
представа јако добро примљена. Када смо били у При-
штини, Срђан Ћешић и ја као једини аутори из Бео-
града, мало смо страховали како ћемо бити примљени.
Али примљени смо на изузетно добар начин. Пазите,
овде се неке ствари играју више на српском а мање
на албанском језику. Тамо је било мало другачије. Овде
албански глумци говоре на српском, а босански глум-
ци на оба језика. У Приштини су босански глумци го-
ворили више на албанском, и то је код мене изазивало
малу сумњу. Међутим, публика је веома добро реаго-
вала. Било ми је тешко да пратим представу. Питала
сам се где сам сад, јер не разумем ни реч албанског.
Приметила сам да су они на крају представе, кад се
пева песма на српскохрватском језику, пажљиво пра-
тили стих по стих и некако су топлије реаговални него
што је то било овде.

На крају представе, глумци певају севдалинку у којој
је сажета суштина целе Ваше приче која је врло емо-
тивна. У њој се говори о срећи која је најбитнија, и о
томе како треба узети ствар у своје руке, ми смо
господари властитих живота, границе и не треба
да постоје. Када треба рећи, сада је стварно доста?
Где су границе наше издржљивости?
► Границе наше издржљивости су у моменту када ум-
ремо. Када нам дође крај. Ту пуцамо. Ту је крај. Добро
сте рекли да је севдалинка, нека врста есенције свега
о чему смо причали неких сат и по. С друге стране,
она је и нека врста елегије. Зато што нема никакав оп-
тимистички порив. Мислим да, дословно уз псовку и
доста ми је свега, доста ми је тих тема, тог притиска и
исте врсте проблема, ево ти, овде, овде ћу да цркнем,
ту ме сахрани и црв да ме поједе, па да видимо да ли
се онда та граница превазилази. Када ти срце ишчу-
пају, онда ћеш превазићи и ту границу.

Разговарао Војислав АЛИМПИЋ

Интервју
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Јелена Кордић-Курет, глумица, „Туђе срце...”

Најбитнији су отворено срце и ум

О раду на пројекту, сарадњи са еминентним умет-
ницима, личним и политичким границама на ре-
лацији Сарајево–Мостар, разговарамо с једном од
глумица из представе Туђе срце...

Каква искуства носиш из рада на пројекту о прева-
зилажењу граница? Каква је била сарадња са Дином
Мустафићем и Биљаном Србљановић?
► Са Дином сам раније радила две представе, тако да
га познајем као редитеља. Из овог пројекта носим не-
вероватна искуства, јер по први пут радим представу
у којој се радња заснива на личним причама глумаца.
Са Биљаном сам први пут била у прилици да сарађујем
и могу рећи да је она феноменална особа, а не само
списатељица. Дуго смо разговарали и на неки начин
се исповедали на тему бирократских граница које су
потпуно невероватне, чак и апсурдне за нас који жи-
вимо у Босни и Херцеговини. Први пут сам радила са
неким колегама, али то је био један велики изазов, јер
смо као потпуни странци почели да се упознајемо то-
ком рада на овој представи. Могу слободно рећи да
смо се у процесу стварања представе добро уиграли
и упознали. Почели смо да дишемо као једно биће.
Успели смо да поделимо искуства која се не односе
само на политичке него и најинтимније границе које
свако од нас има. Ми смо у овој представи изнели себе
и своју интиму, дословно. Имајући такав начин рада у
виду, са којим се први пут срећем, у почетку сам имала
проблем да се опустим. Као глумици битно ми је да
сам део једног ангажованог театра и представе.

У представи се говори о политичким и бирократским
границама, апсурдним, које онемогућавају норамалан
живот и функционисање. Шта је са личним грани-
цама?
► Заправо су границе које носимо у нашим срцима и
главама узрок свих других граница. Увек се питамо до-
кле смо спремни да идемо, докле смо спремни да се
отворимо? Све то довело нас је и до ситуације у каквој
јесмо. Наша представа говори о тим проблемима и о
феномену људских граница.

Представа говори и о обичним људима, овде и сада.
О немогућности да заиста пређеш с једне стране
реке на другу како би могао да одеш на посао, у школу,
да видиш своју љубав. Да ли је могуће да се у 21. веку
разговара и полемише о томе?

►Не могу рећи да сам оптимиста кад говоримо о томе.
Покушавам да будем реална, јер сам из Сарајева, а по-
следњих неколико година живим у Мостару који је по-
дељен град. Не знам колико сам се раније бавила овим
питањима. Просто нисам била довољно освештена, до
момента када сам постала родитељ. Свакодневно раз-
мишљам о средини у којој моје дете живи. Наравно је
да потпуно апсурдно да се у данашње време бавимо
овим питањима. Нажалост, морамо да се помиримо са
животном ситуацијом и да, пре свега, утичемо на себе
и на своје најближе. Да разговарамо са својом децом
о томе и да их едукујемо. То је најбитније. Да нам деца
буду отвореног срца и отвореног ума према другим љу-
дима и према свему што их окружује.

Разговарао Војислав АЛИМПИЋ

Бела Пинтер, писац и редитељ “Фазановог плеса”
Прст у око приземној политици

Бела Пинтер, срчан, брз, логореичан у разговору,
маштовит, сатиричан, духовит на сцени. Опасан?
Требало би питати Орбана иде ли му на живце.
Орбана, не Пинтера, јер из Фазановог плеса јасно
је шта Пинтер мисли о Орбановој политици... Канту
баљезгарија Пинтер баца орбанизму у лице, и то
не само његовом појавном облику у Мађарској
него и нашем актуелном неоевропском али исто-
времено и оном не тако давном – квазиевроп-
ском... Па ипак се смејемо свему томе, понекад
грохотом из мрака сале и мрака у којем живимо...



недеља, 29. мај 2016. 7

61. СТЕРИЈИНО ПОЗОРЈЕ www.pozorje.org.rs

Да ли је смех који прожима извођење представе знак
наше виталности или сигнал да смо тотално пукли?
► Морамо да се смејемо, може човек да буде забри-
нут, да тугује, смех је начин да побегнеш, он је увек пут
за бекство. У свакој нашој представи смех је важна тач-
ка, као и у стварности. Чак и у најтрагичнијим момен-
тима, хумор је ту неки баланс, чини неку равнотежу,
прави контру мраку. Ништа није само смешно или
само трагично. Наш стил можда је најтачније описати
као трагикомедију.

Како настаје оваква представа?
► Имам концепт пре него што почнем да радим и
глумци га остварују. На прву пробу донесем неколико
сцена, 20–30 страница, глумци текст држе у рукама,
пробају га, намештамо га у простору, видимо шта је
добро, шта је мање добро, исправљамо грешке на
пробама, некад и на основу примедби осталих учес-
ника у представи. Обично преподне напишем сцену,
поподне је већ пробају. Углавном тако радим. Веома
су ми битне критике и сугестије људи који играју у
представи. Често на основу тих критика и исправљам
текст.

Радите ли стално с истим глумцима и ако не, како
их бирате?
► Андреа Токаи, на пример, изразила је жељу да са
мном ради, кад се за то укаже прилика. Она се испо-
ставила као савршено решење за улогу коју игра у овој
представи, улогу жене која се одједном претвара у
мушкарца. Битно је знати да је на нашој политичкој
сцени сада главни Виктор Орбан, човек који је некада
био либерал а данас је хришћански конзервативан. Ту
промену сам доживео управо тако – као да је неко од
жене постао мушкарац. Па како је то могуће? Ето, јесте. 

Име и презиме нашег друштва су травестија и ли-
цемерје. О томе говорите и ви. Је ли позориште дру-
гачије?
► Увек је то био тај спој. Има представа које су мање
или више политички ангажоване, ова је можда најви-
ше политички ангажована, али то није случај са сваком
мојом представом.

Може ли се радити у Мађарској, ево конкретно у по-
зоришту, ако нисте члан неке политичке опције?
► Још може. Трудимо се да будемо објективни. Наше
позориште је опозиционо. С друге стране, постоје и
другачији театри, други људи попут Атиле Видњанског,
који је десно оријентисан, а који је управник Nemzeti
Színháza (Национално позориште Мађарске). У том
смислу мађарско позориште је подељено и у мате-
ријалном смислу. Али нису угушене ни ове друге оп-
ције, дакле.

Представа је врло оштра и у односу ка ЕУ, ономе
што се намеће као (не)прикладан ролмодел. Како се
ви као стваралац сналазите у свему томе? Како се
живи ако хоћеш да мислиш својом главом?

► Одрастао сам у таквом времену, друго не памтим.
Мени еуфорију буди то када могу да пређем неку гра-
ницу а да ме не прегледа неки граничар. Руководство
ЕУ тренутно има проблеме и своје аномалије а Орбан
купи бодове на томе да је против ЕУ зато што у Ма-
ђарској постоји ултрадесничарска формација Јобик,
која је све јача и јача, они су били против Европе и ЕУ,
и Орбан је преузео тај дискурс да би био испред њих.

Један ваш сарајевски колега приметио је како по-
стајемо веомао упућени на себе и сопствене теме,
да нас Шекспир све мање занима, што сматра врло
опасним јер се тако отуђујемо. Слажете се?
► Природно је што свако гледа своје двориште, свој
микрокосмос, у њему је све, и тај Шекспир, а једина
добра тумачења Шекспира су она која се интерпрети-
рају из личног. Кад је то нешто лично и глумцу и ре-
дитељу. Не верујем да је то отуђивање. Не треба се ба-
вити тиме да твоју представу схвате у Лондону, него
да је схвате код тебе, у твом граду, па ако успеш овде
нешто добро да дефинишеш, схватиће је и ван твоје
средине. 

Да ли вас је неко звао да режирате овде и да ли би-
сте радили?
► Нису ме звали, а не бих ни дошао...

Зашто?
► Битан ми је мој ансамбл. Сваке године напишем
један или два текста за ансамбл, и то ме већ радује.

Снежана МИЛЕТИЋ
Разговор симултано преводила Јудит ФЕРЕНЦ

Андреа Токаи, Габика у представи “Фазанов плес”
Ако говориш као човек, онда то
стигне до људи

Андреа Токаи играла је Габику у представи “Фаза-
нов плес”. Каже да изузетно цени рад Беле Пин-
тера, глумцу он много значи, развија га и наводи
на пропитивање себе. Ево како је почела њихова
сарадња...
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Прво је дошла његова представа, па онда он. Када сам
се први пут срела са текстом Беле Пинтера – била је то
Сељачка опера, ништа ми није било јасно али заљубила
сам се у ту представу са свим њеним симболима. Била
ми је занимљива људска страна те приче. Интригирале
су ме Пинтерове представе и касније. Срели смо се на
неком фестивалу, мислим Тесту, причали о Сељачкој
опери, његовим представама, о мојој улози у представи
коју је гледао, није му се допало то што сам урадила...
Када смо се срели други пут, опет на Тесту, предложила
сам да пробамо да радимо заједно... Тада је обећао да
ће ме звати чим се укаже прилика. И стварно је звао...
Тада још није било наслова, само основне приче. Када
ме је позвао, само сам рекла – где и када.

Како глумац не полуди док ишчекује – чекаш да те
редитељ зове, чекаш да напише, узме у поделу, до-
пише, исправи, преправи...
► Ради се и друго, више ствари истовремено... Када смо
први пут конкретно разговарали поводом овог комада,
није било ништа написано, само је постојала идеја. Он
пише драме и зна шта жели да каже, али како ће доћи
до крајњег резултата, то је неизвесно, то долази радом
на сцени. И то је период ишчекивања. Волела сам про-
бе ове представе, Бела би долазио увек са једном сце-
ном, пробали бисмо је и формирали на сцени, мењали
је, прилагођавали. Он не пише улогу за тебе али при-
лагођава је на неки начин теби и зато му је потребно
да зна какав си као човек, то га инспирише.

Ако је глумац добар, а храбар човек је у њему, у оваквој
врсти представа може да има доструку добит: прво
да се занатски избруси, а с друге стране говори пуб-
лици нешто важно, што она не сме гласно да каже,
или нема прилику, или можда још није освестила у
својој глави. Представа има конкретан политички
став. Како се ви осећате док је играте и после: моћно,
храбро или само исцрпљено?
► Не разумем се у политику и не волим је, не знам
како јој приступити и чему служи. Више ме узбуђује то
како политичари функционишу као особе. Шта се то
деси са једном женом, мојом јунакињом, тетком Габи
која служи једног човека, помаже му али докле, које
су границе, докле то може као жена. Њен лични живот
је уништнен... Која је то тачка кад она „одлепи” и пређе
из жене у мушкарца. С њене стране, то се може објас-
нити тако да се она осећа као мушкарац... Али она то
не ради зато, већ из амбиције, врло свесно и брзо по-
стиже циљ, брзо учи улогу, сличним али и другачијим
средствима од своје претходнице постаје озбиљан ма-
нипулант, такав да, ако би неком рекла да убије толико
и толико особа, тај би то и учинио. Мене занима где
се и како догоди тај клик у глави. Тај део приче је много
суровији него да је ово политичка прича. 

Наши позоришни људи воле да мисле да позорише
нешто значи овом друштву. Имате ли у Мађарској
исти осећај? Данас се све може рећи гласно али мало
кога је брига. Имате ли утисак да вас неко чује?

► Радимо нешто јако важно, то је мој осећај. Ако го-
вориш као човек, она то стигне до људи. Постоји ос-
новна бука: купи ово, купи оно, гласај за овог, за оног,
уради ово, оно, ако не једеш здраву храну, можда ћеш
умрети, ако не радиш то и то – последице су те и те...
Пуно тога нам је наметнуто и онда одеш у позориште
и, ако глумци проговоре јасно и из срца, а то је задатак
позоришта, публика то осети, осети да им се прича
људска прича, која говори о човеку. Чини ми се да је
позориште у Мађарској све битније и битније, да по-
стоји потреба за њим, потреба за тим да се публици
неко обрати на људском плану, да не добију искрив-
љену слику, него нешто што је истина. 

Разговарала Снежана МИЛЕТИЋ
Са мађарског симултано преводила Јудит ФЕРЕНЦ

Метафизичка језа и менталне 
баријере

Округлом столу о представи Туђе срце или Позоришни
трактат о граници, у извођењу чланова Арт Хуба
Сарајево (Удружење за истраживање и подстицање
изведбених умјетности) БиХ, а по тексту Биљане
Србљановић, присуствовали су списатељица Биљана
Србљановић, редитељ Дино Мустафић, глумци Албан
Укај, Арменд Смајли, Јелена Кордић Курет, Адриана
Матоши и Јусуф Бркић, те Срђан Ћешић (видео)

Констатацијом да се сем визних граница у овој пред-
стави покрећу питања и неких других граница, оних у
главама и оних у срцима, водитељ Округлог стола
Игор Бурић започео је разговор позивајући најпре
Биљану Србљановић да нешто више каже о тексту
који је настајао кроз неку врсту документарно-истра-
живачког рада. Биљана Србљановић је рекла да је
представа, што се тиче драмског писања, рађена на
другачији начин од оног који је карактеристичан за
наша позоришта, за Позорје поготово, јер смо на По-
зорју навикнути на аристотеловски приступ драмском
тексту. Тема представе наметнула је и начин рада, тј.
постдрамски приступ који не подразумева укидање
текста, већ текст има исти ниво значаја као и сваки
други елемент представе. Радили су тако што је реди-
тељ представе за једну конкретну прилику био позван
да направи неку врсту перформанса који би говорио
о политичко-административној заврзлами,  о чиње-
ници да поједини грађани у неким од територија на
којима живимо, не могу да путују у друге земље још
од ратова 90-тих. Та врста спречавања циркулације
људи и робе добро је позната и о њој се говори када
је реч о спорту, али када је у питању култура, стварање
представа и превазилажења језичких баријера, то већ
никога не занима. Рад на самој представи започео је

Округли сто
Туђе срце или Позоришни трактат о граници
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кроз неку врсту радионице, редитељ је окупио глу-
мачку екипу која је подразумевала и глумце и све
остале који имају везе с представом. Данима се седело
и разговарало. Списатељица је снимала разговоре,
постављала питања и тражила од свих да причају о
властитим искуствима на тему суочавања с ба-
ријерама, било кроз форму анегдоте било као личне
исповести. Сваки дан се о томе разговарало, списате-
љица је потом почела да смишља неке сцене, импро-
визовало се, било је различитих повратних информа-

ција. На крају су се разишли и она је на врло класичан
начин од материјала који је имала написала неку врсту
либрета. Из текста који је настао развијала се даље
представа. Бурић је подсетио да су на Стеријином по-
зорју већ побеђивале представе које нису имале кла-
сичан драмски текст, те да се документарност све
чешће и све више користи у позоришту, што се некима
допада, а некима баш и не.
У разговор се укључио редитељ Дино Мустафић који
је говорио о томе колико је ова тема била потребна и
актуелна у Сарајеву. Играње ове представе на Позорју
четврта је изведба. Пре Позорја играна је у Сарајеву,
Приштини и на фестивалу у Братислави пред интер-
националном публиком, где га је веома занимало
какве ће бити реакције у погледу разумевања теме о
којој представа говори, а поготово ако се има у виду
чињеница да у средњој Европи десница све више јача
и да је ксенофобија свеприсутнија. У тренутку када је
Албан говорио монолог о Европи, тишина у сали била
је врло речита. То је што се тиче реакције интерна-
ционалне, европске публике, а што се тиче Сарајева,
града који је у бившој Југославији био познат по својој
отворености, када је почео рад на представи није била
намера да се ради за тај град, Приштину или Београд,
већ се кроз позориште желело проговорити о поли-
тичко-административној теми, видети како све то
може да функционише у позоришту. Схватили су да
се иза силних протокола који регулишу међудржавне
односе (уводна сцена с гомилом докумената),
најчешће крију чиста бизарност и глупости Запада.
Када се све то сведе на ниво личне приче, онда се, по
ко зна који пут, увиђа како обични грађани, у овом
случају БиХ и Косова, не препознају и не разумеју сву
ту бирократску заврзламу. Иако је реч о комшилуку,

одлазак из БиХ на Косово и обратно, захтева попуња-
вање великог броја формулара. Мустафић је рекао да
му је посебно драга сцена у којој се изговара да је за
сву ту заврзламу у ствари крив Београд. Својеврсни је
парадокс да људи с Косова могу у Београд да улазе
чак и са личном картом, али не могу у Босну. И сам
рад на представи одвијао се заправо у једној таквој
парадоксалној ситуацији. Чекало се одобрење да
глумци с Косова могу доћи у Сарајево и да се тамо
може одржати премијера, а исто је било и када се из
Босне одлазило у Приштину. Било им је значајно да
се проговори о феномену граница, јер поред поли-
тичких и административних баријера, које се једно-
ставно могу оборити некаквим међународним про-
токолима, постоје баријере далеко опасније, оне
цементиране у главама људи. За њих се не може до-
бити виза или царинско одобрење. Та врста менталних
баријера, брижљиво негованих деценијама на овим
просторима, много је опаснија од било каквих адми-
нистративних. Представа се бави свим елементима
расизма, ксенофобије и национализма, јер реторика
90-тих година 20. века епидемично се враћа. Мустафић
осећа метафизичку језу од тих гласова из прошлости
који се поново и све чешће враћају. Управо стога
мисли да су овакве представе и овакве теме и те како
потребне без обзира на   сценску форму.
О питањима граница говорила је и Биљана Србља-
новић рекавши да смо запитани како је могуће да
јачају све ретроградне идеје у земљи у којој живимо
и у Европи којој припадамо, а заправо круг око себе
све више сужавамо и сами себи намећемо границе.
Све нас то изненађује, јер за себе мислимо да смо
центар света. Почевши од 90-тих година питамо се
како је могуће да неко гласа за Милошевића или
Вучића, када ми лично не познајемо никога ко би мо-
гао да има такав избор, а ти људи ипак побеђују на
изборима. Врло смо ефемерни, а мислимо да утичемо
на мноштво. Лично је давно престала да верује да не-
кога може да убеди у нешто властитим писањем или
речима, али се увек осећа веома добро кад сретне
људе које до тада није знала, који су из неких других
држава. Због тога је и ова представа највише пред-
става самих глумаца и њихових живота.
Реч су добили глумци, најпре Албан Укај. Причао је о
томе како је играти самог себе, рекавши да када са
дистанце гледамо нешто што смо препричавали увек
постоје две перспективе. Овде је реч о његовој вла-
ститој перспективи. Како сазревате и имате више ику-
ства мање патетично гледате на трагедије или про-
блеме које сте имали. Рад на овој представи био му је
битан због личног искуства, јер већ је 17 година у Са-
рајеву, а и даље његови родитељи имају проблема да
у Сарајево дођу и виде свога унука и свога сина. Исто
тако, ни он не може баш лако до њих. За њега је то
непојмљиво у 21. веку и због тога има потребу да о
томе говори. Генерације с ових простора имају раз-
личита мишљења, понекад се слажемо, често се не
слажемо, али смо директно или индиректно жртве
одређене врсте репресије. Због тога му рад на оваквим
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представама дође као неки вид терапије. Глумац Ар-
менд Смајли је рекао да воли овакву врсту позо-
ришта, јер мисли да је веома важно да се изађе и
јавно говори о свим овим темама. За говор о слободи
најбоље је место позориште. Веома му је важно што
су играли у Новом Саду, сада је први пут ту, и након
два дана колико је у граду провео, стекао је утисак да
се налази у једној другачијој Србији коју до сада није

познавао. Допадају му се енергија и атмосфера Новог
Сада. Глумица Јелена Кордић Курет је рекла да је
први пут радила овакву врсту представе и да јој је
драго што је упознала људе с којима дели исте ставове.
Осећала се слободно и заштићено да прича о соп-
ственим границама и да их, на известан начин, и от-
крива. Било јој је изузетно важно да игра у овој пред-
стави, јер је то начин да кроз позицију глумице може
да проговара о стварима за које мисли да су битне.
Глумица Адриана Матоши је рекла да је први пут у
Новом Саду и да је због тога веома сретна. На првим
пробама у Београду говорећи свој језик оећала је из-
весни страх. Приликом излазака у кафиће несвесно
су једни другима говорили да тише причају албански.
На даљим пробама у Сарајеву дали су свој максимум
и веома су се забављали. Волела би да настави да
прати позоришне и филмске фестивале како у Са-
рајеву, тако и у другим местима бивше Југославије,
али мисли да јој то неће бити баш лако да оствари. Не
верује да ће њихова представа променити свет, али
се искрено нада да ћемо једнога дана бити слободнији
и да ћемо живети без граница.

Из публике се за реч јавио Харис Пашовић чести-
тавши најпре екипи представе на оном што су прика-
зали на Позорју. Након две веома занимљиве пред-
ставе, те еминентних представника позоришног
живота (Пинтер, Србљановић, Мустафић, глумци...),
Округли сто би требало „да ври”, а уместо тога публика
само седи и пристојно слуша. Пита се зашто је то тако,
поготово што би и Биљана Србљановић и Дино Му-
стафић могли очас посла да направе хаос у медијима
у бившој Југославији када би јавност усталасали својим

твитовима типа „Ух, бре, Војвођани, што сте досадни
и анемични...” или „Дај више Срби признајте то Ко-
сово...”, након чега би ово место на којем се разговара
постало релевантно. Уместо тога, цела екипа представе
се одрекла спектакуларности, моћи коју објективно
имају у медијима. Они не проповедају, већ практици-
рају оно о чему говоре стварно се посвећујући људској
драми, пре свега самих глумаца. Страшно је што се
неко данас плаши да проговори албански језик, јер
се некада на Стеријином позорју играло на овом
језику, и то су биле наше представе. Сматра да оно
што су урадили овом представом јесте важан умет-
нички посао и поступак. Представа је о несебичности.
Мењамо се као људи и ми смо ти који успостављају
границе о којима се говори. Ми смо успоставили гра-
нице на Стеријином позорју и вечерас овде немамо
Белу Пинтера, јер по неком критеријуму, о тој пред-
стави не треба да се прича. Тако смо им слатко аплау-
дирали, јер исмева те Мађаре, а након Туђег срца
скоро да смо се запитали „Па добро, Биљана, да ли си
баш морала све то сада...?” Помислили су неки веро-
ватно да је можда могла нешто о нашем менталитету,
нешто ведрије... Сматра да је потребна трансформа-
ција Стеријиног позорја, његово поновно рађање у
нешто што је давно постављено као платформа, када
се заиста разговарало о позоришту. Уколико се пак то
не уради, пристајаће се на 30 одсто „одсечених” фи-
нансија, на смањени програм, па на још 30 одсто. И
на крају, на укидање. Биљана Србљановић је захва-
лила Пашовићу на његовим речима истакавши да јој
је жао што на Округлом столу нема више публике,
пре свега оне публике која је незадовољна изашла
после представе. Оваква места су идеалне прилике за
разговор и сучељавање ставова.

Туђе срце или Позоришни трактат о граници

Поразговарајмо о...

Туђе срце или Позоришни трактат о граници, текст
Биљана Србљановић, режија Дино Мустафић, Арт Хуб
–Удружење за истраживање и подстицање изведбених
умјетности Сарајево (БиХ), партнери: Сцена МЕСС, Те-
стамент Филмс Београд, Иницијатива младих за људска
права у БиХ, Сарајевски ратни театар – САРТР, Југо-
словенско драмско позориште Београд, Центар за кул-
туру Сарајево, Косовска фондација за отворено
друштво

БИГЗ-ова Популарна енциклопедија за трактат каже:
“расправа, спис који садржи расправу о неком питању”.
Реч трактат носи филозофску херметичност, границу
коју је лако прећи брзом претрагом на интернету, али
неке се границе не прелазе тако лако.
Представа се огледа у разговорима глумаца (Јелена
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Кордић Курет, Адриана Матоши, Арменд Смајли, Ал-
бан Укај), снага речи је чврста упоришна тачка. Глумци
се буде из немирног сна с потребом да говоре о про-
блемима о којима се мало зна, а ако се и зна, онда се
о њима недовољно говори. У овом случају проблем
је прелазак државних граница и како оне могу још
више отуђити људе и створити оне опасније, страшније
од барикада са жилетима, електричних и бодљикавих
жица, оне границе које су оком невидљиве. Међу
хрпом папира у написаном тексту проналази се запис
који говори о односу БиХ и Косова. Текст који се из-
носи с пуним ангажманом при томе подсећа зашто се
многи не баве политиком, конкретније дипломатијом.
Зато што су такви списи, резолуције, толико ком-
плексни, замршени и до умора досадни (и то не без
разлога) да просечном човеку не преостаје ништа
друго него да ту информацију пусти кроз најпроход-
нији аутопут Уво-Уво право у неповрат. А шта то
значи? Укратко, значи да смо скроз најебали. С том
свешћу прихватамо да нас печатирају како стигну, као
месо које је одавно на путу за кланицу. Тако обеле-
жени ходамо кроз живот, хвалимо се или жалимо ко-
лико печата имамо и не презамо да исмевамо друге
због печата које смо им сами ударили на чело док
своје носимо као ордење. Када кроз кореографију
упиру прстом једни у друге и називају се погрдним
именима (Шиптар, Четник, Усташа, Балија…), глумци
се окрену леђима и кад схвате да тамо куда гледају
нема никог, одлуче да је ипак сигурније напасти оног
ко ти је најближи. Глумци говоре о својим искуствима,
искуствима људи који су били укључени у пројекат,
износе личне ставове, који су снажно изречени пуб-
лици директно из ситуације. Приче су људске, по при-
роди ствари и смешне и тужне, најтеже се изговоре
кроз осмех, који само потискује и сакрива проблем, у
афекту се гласно и гневно опсује након чега често
следи кајање. Редитељ Дино Мустафић преузима идеје
које комад носи и као да се осети свест да је бина, ако
не у физичком, онда у духовном смислу с намером
уздигнута изнад гледалишта, те нису потребни додатни
пиједестали с којих би се декламовале идеје преточене
у речи, преточене у театралне баналности, стварања
нелагоде код гледаоца спољним ефектима. Одабир
прича је широк, од једне девојчице којој не дају да се
дружи са другарицом до целог народа који месецима
путује из Сирије и на том неизвесном путу ка сигурном
склоништу плаћа штекер за пуњење телефона два евра
четврт сата. Црни панои који оживе на почетку као
ЛЕД екрани представљају још један ниво причања
приче који је комплементаран с глумачком игром и
музиком. Редитељ видео предложака Срђан Ћешић
износи своје виђење сваке од прича било то кроз ак-
тивно учествовање у сцени (снимци приповедања,
глумца који игра граничног чиновника с ореолом од
звездица, безизражајног лица и погледом упртим на-
доле) или кроз стварање атмосфере везане за причу
која је у току (прикази бодљикавих жица, картотека,
тетовираних националистичких позадина). Понекад
видео пројекције скрену пажњу гледаоца и преузму

примат у односу на глумце, што није увек оправдано.
Буди ту и повероваћу ти, једно од највећих сценских
законитости (ту-ситуација), испоштовано је до те мере
да није било тренутка у коме се осетило да је глумцима
попустила пажња, константно су активни, чак и у најте-
жим ситуацијама, када само седиш и слушаш. Данас
се у позоришту често деси да се, скренувши поглед с
глумца који изговара текст, примети други, мислима
негде далеко, како чека свој шлагворт. Активно слу-
шање одржава живу динамику сцене и темпо расте
како људи које упознајемо постају све приснији. На-
изглед ниодкуд маслинова гранчица штафету мира
предаје једној сасвим другачијој грани. Публика по-

чиње дубље да удише, а ноздрве задрхте од знати-
жеље. Мирис је дискутабилан, али није ли то само још
један од канала комуникације који је, поред аудио и
визуелног, присутан на сцени? Музику коју је за по-
требе представе приредио Дамир Имамовић, веро-
ватно најбољи избор за ову прилику као човек који
својом музиком брише границе, изводи сазлија Јусуф
Бркић. Вредно је помена да његово укључивање како
музички тако и глумачки увек доприноси динамици
сцене. На крају се изводи песма “Туђе срце”, само-
прозване пасторале чији је главни јунак, у контра-
пункту, метеоризам, флатуленција, један обичан ветар
који је незаустављив, неограничен, слободан. Песма
је коначни одговор ауторке на сва питања отворена у
представи. Буди отворен и искрен, не бирај коме ћеш
помоћи ако си у моћи да помогнеш свима, не буди
слеп и неосетљив пред очевидном људском патњом.
Дозволити да твоје срце постане туђе можда је позив
на који ће се одазвати ретки, али данас, с пуним пра-
вом, можемо да поразговарамо о томе ако се већ пла-
шимо да идемо до краја. Позитивни и негативни ко-
ментари, начин на који се говорило о представи само
доприносе утиску да је овај позоришни чин прешао
једну од озбиљних граница, границу између сцене и
гледалишта.

Данило БРАКОЧЕВИЋ,
3. годинa глуме, Академија уметности Нови Сад
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Фазанов плес

Разиграни плес Беле Пинтера
Како постоји уврежено мишљење да ли је нешто мање
или више провокативно односно да ли је уопште про-
вокативно и за кога, Бела Пинтер Компани из Будим-
пеше својим Фазановим плесом на леп, разигран и
духовит начин налази меру. А мера је битна.
Редитељски концепт околности да се све дешава у јед-
ном апсурдном окружењу – школи која је у ствари завод
за производњу, маштовито покушава да исприча ло-
калну причу која кореспондира са темом глобалних по-
литичких дешавања. Коришћењем "образовног система"
као главног кривца пропадања политичке власти и не-
стабилности у друштву, лако се отвара могућност по-
истовећивања гледалаца са сопственим искуствима.

Шта су култура, традиција, васпитање? Чији су турбани
и фесови? Притисак који настаје у простору између
проевропске алијансе и утицаја наслеђа отвара мо-
гућност да се неко побуни и каже шта мисли.
Ту причу кроз контекст дечје игре, у околностима
школе-предузећа, Бела Пинтер казује у овом Плесу
желећи да скрене пажњу свима на опасности неслоге
и нетрпељивости на неколико нивоа и користи пози-
цију директора школе као синоном за народног вођу.
Вође се мењају, неки су смењени, неки су се, ипак,
мало оклизнули на кору од банане. „Сјаши Курта да
узјаши Мурта.” Иако ђаке чувају зидине од дрвених
бојица, позвани гост, који треба да помогне, може се
претворити у аргесора, а као последица њихових
предрасуда. Пинтер се суптилно тиме дотакао и теме
миграната али само толико да му подржи причу.
Родољубље кроз призму економских и капиталистич-
ких догми у духу архаичног текста са онеобичајеним,
измишљеним елементима културе (ради универзал-
ности) пати од троме динамике игре, па на половини
тока почињем да размишљам о томе како ћу сутра
морати да средим стан. И постаје досадно да би се
променило када се изабере нова директорка и кад
победи доброћудна наставница која је постала на-
ставник. Ту почињемо да пратимо линију "Курта/
Мурта" и увиђамо да се код те симпатичне нове управ-
нице јавља конкретна доза фашизма, да би их на крају
човек од традиције покосио, а "школа" остала у рукама
неискусних и неснађених ученика.

Младен ВУКОВИЋ
III година глуме, Академија уметности Нови Сад

''Сцена, маска, костим, лутка''

Изложба најмлађих чланова 
стеријанске породице

Изложба ликовних радова деце и омладине Србије
„Сцена, маска, костим лутка”, 57. по реду, отворена је
јуче у горњем фоајеу Сцене „Јован Ђорђевић” СНП, у
организацији једног од највернијих сапутника Сте-
ријиног позорја – Центра за ликовно васпитање деце
и омладине Војводине. Сарадња две институције траје
више од 30 година, а деца која учествују су најмлађи
чланови стеријанске породице.
Изложбу на којој су уручене награде најуспешнијим
малим ауторима, отворио је Горан Ибрајтер и пожелео
окупљеној деци да се њихови радови ускоро нађу на
„великој и озбиљној изложби и спусте спрат ниже”,
где је у оквиру 61. Стеријиног позорја постваљена из-
ложба позоришних плаката. У многим дечјим радо-
вима већ се и назире да се на то неће дуго чекати.

Награде
Сцена
1. награда: Даријана Станковић, Николина Самар-
џић, Сања Пејић, Гордана Павловић, Николна Ми-
хаљовски, Сандра Павловић; ОШ '''Ј. Ј. Змај'', Ђурђ-
ево. Менторка Татјана Перовић
2. награда: Колективни рад; ПУ ''Дечји дани'', Ликовна
радионица вртић ''Лептирић'', Београд. Менторка На-
таша Дабић
3. Награда: Марко Ратковић, 5. раз; ОШ ''Светозар Мар-
ковић Тоза'', Нови Сад. Менторка Катарина Максић
Маска
1. награда: Гордана Чутурилов, Ликовна радионица
Дома ''Ветерник'', Ветерник. Менторка Даница Јова-
новић; Исидора Бошњаковић, 8. раз; ОШ ''Јован По-
повић'', Нови Сад. Ментор Стојан Димовски
2. награда: Лаура Јанковић, 5. раз; ОШ ''Бранко Ра-
дичевић'', Неготин. Ментор Љубиша  Благојевић;
Маша Миловановић, 5 год; Ликовна радионица
вртића ''Различак'', Нови Сад. Ментори: Душка Вукојев,
Оливера Витомиров
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3. награда: Игор Курбалија, 5. раз; ОШ ''Прва војво-
ђанска бригада'', Нови Сад. Менторка Крстиња Радин;
Кира Екреш, 6. раз; Ликовна радионица ''ЕмАрт'', Суб-
отица. Менторка Емилија Грубанов Мартинек
Костим
1. награда: Тијана Шљукић, Николина Лукић, 5. раз;
ОШ ''Петефи Шандор'', Нови Сад. Менторка Љубица
Танкосић
2. награда: Вељко Малбаша, Урош Ерцеговчевић, 3.
раз; ОШ ''Ј. Ј. Змај'', Обреновац. Менторка Љиљана
Јанковић

Лутка
1. награда: Валерија Загорац, 12 год; Ликовна радио-
ница ''Чаролија'', Нови Сад. Менторке: Викториа Чи-
кош, Љубица Танкосић
2. награда: Немања Чуде, 5. раз; ОШ ''22. октобар'',
Буковац. Менторка Светлана Матовић
Позоршни реквизит
1. награда: Ана Роксандић, Божана Кулаш, 7. раз;
ОШ ''Бранко Радичевић'', Чента. Менторка Татјана Ша-
шић
2. награда: Анђела Грујић, 3. раз; Школа за дизајн
текстила, Београд. Менторка Јелена Јеремић
3. награда: Ника Радић, 6. раз; ОШ ''Соња Маринко-
вић'', Нови Сад. Менторка Снежана Гут
Награда часописа машталица
Геа Бошкан, 8 год; Ликовна радионица Студиа ''мАР-
Та'', Нови Сад. Менторка Марта Бутерер Киш
Похвале
Марко Ковач, 5. раз; ОШ ''Петефи Шандор'', Нови Сад.
Ментор Јанош Тарко
Пирошка Мартиновић, 5. раз; ОШ ''Киш Ференц'', Те-
лечка. Менторка Каталин Јанковић
Канита Куљевић, 8. раз; ОШ ''Стари град'', Београд.
Менторка Марина Каљевић

Награде ликовним педагозима за колекције ра-
дова
Татјана Шашић, ОШ ''Бранко Радичевић'', Чента
Љубица Танкосић, ОШ ''Петефи Шандор'', Нови Сад

Бранислава ОПРАНОВИЋ

Драматуршка радионица (I)

Наступиле бањалучка и новосадска
академија

Трећег дана Стеријиног позорја на Камерној сцени
Српског народног позоришта почела је да ради Дра-
матуршка радионица. Предвиђено је да се радионица
одржава два дана а првог су се представили студенти
Академије умјетности из Бања Луке и новосадске Ака-
демије уметности. 
Студенти глуме из Бања Луке су уз помоћ аутора драме
Стефана Алексића читали комад Опет ће цвеће. Алек-
сић је био задужен за дидаскалије, док су глумци увер-
љиво изводили једну тешку социјалну драму. Читање
комада овог младог аутора може се назвати извође-
њем, јер је постојала назначена сценографија, као и
реквизита, а да би приказали проток времена глумци
су мењали позиције на којима су стајали.
Опет ће цвеће је тежак текст који се бави озбиљном
тематиком, савременим проблемима, а хумор се по-
највише види у дидаскалијама, чиме је аутор показао
да вешто комбинује драмске елементе са хумористич-
ним.
Студенти Академије уметности у Новом Саду читали
су текст Ирине Субаков Papa papae femininum што је
комедија у пет чинова, али су због временског
ограничења студенти одлучили да прочитају само
први чин. Текст је у сваком смислу несвакидашњи и
нешто што се ретко може видети на сценама у Србији,

те би било интересантно и пожељно да се неко одлучи
на тај подухват. Глумци су гласовима подражавали
више ликова, али то ни у једном тренутку није била
препрека у праћењу фабуле, те их стога треба похва-
лити. Комедија је изазвала велико интересовање и
нису ретки они из публике који су по завршетку мо-
лили глумце да им пошаљу комад у целости на њихове
мејл адресе.

Николина СТЈЕПАНОВИЋ 
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Презентација Националног позоришта Шкотске

„Позориште без зидова”

Како је организован, како функционише, опстаје, расте,
путује по свету и прескаче многе зидове и границе,
биле су теме јучерашње презентације Националног
позоришта Шкотске. 
Ова театарска кућа покренула је у фебруару 2006. про-
грам "Позориште без зидова". Национано позориште
Шкотске нема сопствену зграду, а представе одржава
где год има могућности за окупљање публике. Знак
овог театра, специфичност простора где се изводе
представе омогућава посебан однос блискости између
публике, уметника и заједнице. Такав модел театра –
позоришта без зидова – представио је јуче у оквиру
пратећих програма овогодишњег Стеријиног позорја,
Сајмон Шарки, помоћник директора и један од мена-
џера тима који су основали ову путујућу трупу. Срж
игре чланова овог ансамбла је глумачки рад у окру-
жењу коме уметници припадају, да би, како је Шарки
изнео, створили позориште које рефлектује и транс-
формише заједницу.
Током презентације приказивани су инсерти из пред-
става ове трупе, као и спот начињен поводом десето-
годишњице њихов успешног рада.

Уследила је, потом, дуга дискусија са учесницима. При-
сутне је посебно занимао начин функционисања По-
зоришта без зидова, рад менаџмента и извори фи-
нансирања оваквог пројекта. Влада Шкотске делом
финансира рад овог таатра, али већину новца зарађују
сами. Касу, углавном, пуне различитим и много-
бројним копродукцијама са уметницима и њиховим
кућама широм света. Јер, како Сајмон Шарки поручује,
да би деловао локално, мораш радити глобално!
Шарки, који ће данас на Камерној сцени Српског на-
родног позоришта одржати радионицу, у свом позо-
ришту води тим за учење и задужен је за продукције
великих размера и специфичне сцене по којима је
овај театар чувен.

Бранислава ОПРАНОВИЋ

Академија уметности Нови Сад
Класа глуме на мађарском језику
Хамлет игра

Студенти III године глуме 
Класа: Ласло Шандор; Стручни сарадник: Арон Балаж
Режија: Чаба Киш

Играм Хамлета, Леарта, шта год треба!
Синоћ је почело Позорје младих речима Зорана Ђерића
да ће на овој манифестацији бити приказан процес сту-
дентског рада глумаца из Новог Сада, Београда, При-
штине, Бијељине и Бања Луке. Прва је наступила Класа
на мађарском језику Академије уметности Нови Сад
(проф. Ласло Шандор) представом Хамлет игра. Одсту-
пајући од класичног и већ виђеног приступа Шекспиро-
вом делу, Хамлет је представљен на оригиналан,
својствен начин стављањем нагласка на покретачку,
звучну доследност, визуелну ефектност и глумачко транс-
формисање. Суштински проблем који се јавља приликом
данашњег постављања ране Шекспирове трагедије која
је постала синоним за психолошку разуђеност, освету и
неодлучност, јесте проблем селекције материјала, кон-
центрације идеја, њиховог постављања у први план и,
наравно, сценске интерпретације у складу са промиш-
љањем савременог гледаоца и његовим сензибилитетом.
Студенти Класе на мађарском језику новосадске Акаде-
мије уметности показали су да драмска уметност као суб-
лимисана слика сукоба са нечим што га спутава може
гледаоца да узбуди и данас, када више не постоје оне
препреке које су пораз и пропаст трагичних јунака чи-
ниле неминовним. Прича о данском краљевићу пред-
стављена је до те мере дубоко и осавремењено да су
гледаоци, чини се, без изузетка, пронашли у њој нешто
што их узбуђује и што прихватају као део себе.
Пажња гледалаца одржавана је све време нијансираним
смењивањем драматуршких обрта. Показало се да
глумци успешно комуницирају са публиком, еманирајући
својеврсне емоционалне промене и покрете, показујући
да „то није само гледалац“ и успостављајући јасан контакт
очима директно му се обраћајући. Без изузетка, глумци
су показали сјајне уметничке могућности. Изузетно скон-
центрисано, прецизно, пратили су концепт представе,
градећи ликове у складу са функционалном и симболич-
ном сценографијом. Једноставан декор пружио је до-
вољно могућности да се оживи такозвани бруковски
простор на сцени – свепрожимајуће црнило, изузев два
шала – црвеног и белог, који својом симболиком раз-
бијају и деле простор. У односу према тексту, публици и
сцени, глумци се окрећу брехтовском „епском театру“
стављајући мисао и промишљање о сопствености у цен-
тар интересовања. 
Реч је о јаким личностима, са особеним формулацијама
судбине, то су чврсти дијалози, сабијени у суштину и по-
етске контемплације о сукобљености и безизлазности људ-
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ског трајања и несагледивим токовима живота. Тиме што
су заобишли класичну поделу улога, глумци су демонстри-
рали своју моћ трансформације и флексибилност на сцени.
Својеврсним удвајањем, односно специфичном поделом,
остварен је особени театарски израз – улогу Хамлета одиг-
рали су Арон Силађи и Бенце Салаи, Клаудија и Леарта
– Роберт Озвар, Золтан Рокуш и Арон Силађи, Гертруду

и Полонија – Тимеа Филеп и Јудит Веребеш, док су Офе-
лију представљали Беа Секељ и Станислава Орловић.
Глумци су плесни (Ева Дуда) и музички сплет довели скоро
до перфекције којом постижу страсну динамичност и сме-
лост. У њиховој театарској лабораторији кључне сцене
Шекспировог Хамлета представљене су у раскошној
енергији покрета. Посебно упечатљива је сцена мачевања
(Тамаш Ђенђеши) која је вешто и добро увежбана. Ху-
морна наглашеност на крају комада, представљање све-
општег покоља и смрти у Шекспировим делима не само
што даје смисаони склад самој представи већ, чини се,
најављује тежњу за новим позоришним тенденцијама и
неспутаном енергијом. Студенти Класе на мађарском
језику Академије уметности Нови Сад публици су при-
уштили прави позоришни догађај, што је показао искрен
и дуг аплауз на крају представе. 

Милена КУЛИЋ

Факултет драмских уметности Београд
Александар Галин: АУДИЦИЈА

Студенти II године глуме
Класа: др ум. Срђан Ј. КАРАНОВИЋ, доцент

Аудиција за бољи живот
Галинов комад којим су студенти друге године глуме са
Факултета драмских уметности у Београду одлучили да
се представе на Стеријином позорју, посредно нас гони
да се запитамо да ли смо ми одговорни само себи за
свој живот и судбину или и брачном другу, родитељу,
детету, породици уопште. Колико нас би могло сутра да
се спакује и да оде у Сингапур? И да ли смо ми заправо
жељни бољег живота и друге средине или само пажње
ближњег свога? Сва ова питања врзмају се по главама
гледалаца и сигурно им није свеједно, а ипак нас вешти
млади глумци доводе до суза од смејања. Они возају

наше емоције без милости, спретно нас доводећи до
краја, а опет напуштамо салу без горчине која би могла
да нам остане након Галиновог текста. Сања Марковић
је заблистала као Варвара Волкова и овацијама из пуб-
лике поздрављена је по изласку на поклон. Својом при-
родношћу и непосредношћу лако је прирасла за срца
гледалаца који од првог до последњег момента навијају
за њу и њен лик. Њену ћерку тумачи Марина Ћосић
која је пуцала од младалачке енергије и заиста остављала
утисак много млађе од колега са своје класе. Биљана
Тодоровић и Данило Лончаревић успешно су одиграли
старији брачни пар у кризи, док су Исидора Грађанин и
Владимир Ковачевић били уверљиви као атрактивни
брачни пар актуелан на естради деведесетих година у
Србији, а и данас. Митра Младеновић и Ђорђе Крећа
су били они које бисмо данас назвали средњом класом
и можда су имали најтежи задатак да из тих обичних,
што их још зову малим људима, извуку оно занимљиво.
Они су то успели и заиста су били животни у својим уло-
гама. Филип Хајдуковић и Милан Зарић смењивали су
се у улози Алберта и Тецудзина Аокија што није захвално,
јер их гледалац одмах, свесно или несвесно, упоређује и
бира страну. Они ипак нису дозволили да упадну у замку
подражавања један другога и остали су доследни себи и
свом стилу глуме, те и није могуће оценити који се боље
снашао.

Сценографија је била сведена, а костим и шминка за
сваку похвалу. Глумци у одличној кондицији су у даху из-
гурали представу која траје 110 минута због чега би могли
стати равноправно, раме уз раме, са својим много ста-
ријим колегама. Ово је класа која обећава и верујем да
ћемо их виђати на Стеријином позорју и уопште на по-
зоришним даскама, у годинама које долазе.

Николина СТЈЕПАНОВИЋ
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12.00 часова / СНП, Камерна сцена
Трибина „Сценски дизајн као позоришна стварност”
Организатори: Scen/ФТН и Стеријино позорје

16.00 часова / Позориште младих
Позорје младих
Душко Радовић: КАПЕТАН ЏОН ПИПЛФОКС 
Факултет драмских и филмских умјетности 
Универзитет „Синергија”, Бјељина (БиХ, РС)

17.00 часова / СНП, горњи фоаје Сцене „Пера Добриновић“
Дани књиге
60 година Стеријиног позорја (Документарна грађа). Приредила Александра Коларић. 
Говори Љиљана Пешикан Љуштановић
Годишњак позоришта Србије 2014/2015. Говори Љиљана Пешикан Љуштановић
Сцена, број 1–2/2016. Говоре: Зоран Ђерић, Јана Дамјанов

19.00 часова / СНП, Сцена „Пера Добриновић“
Селекција националне драме и позоришта
ВИОЛИНИСТА НА КРОВУ
Текст: Џозеф Стајн 
Музика: Џери Бок
Режија: Атила Береш 
Српско народно позориште и 
Новосадско позориште – Újvidéki Színház Нови Сад

19.00 часова / Културни центар Новог Сада
Позорје младих
ЖАНРОСКОП
Академија уметности Београд

21.00 час / Академија уметности Нови Сад
Позорје младих
Горан Стефановски: ЧЕРНОДРИНСКИ СЕ ВРАЋА КУЋИ 
Академија уметности Нови Сад – Класа на српском језику

22.30 часова / СНП, горњи фоаје Сцене „Пера Добриновић”
Округли сто: Виолиниста на крову

Сутра на Позорју
ПОНЕДЕЉАК, 30. мај
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НАРЕДНИК: Видим да имаш друштво.
ТЕЈВЈЕ: То су моји пријатељи.
НАРЕДНИК: Баш добро. Оно што морам рећи
намењено је и њиховим ушима. Тејвје, колико ти
времена треба да продаш кућу и све остало? (Гробна
тишина. Мештани као скамењени гледају Тејвјеа.)
ТЕЈВЈЕ: Зашто да продајем кућу? 
НАРЕДНИК: Дошао сам да ти јавим да мораш да
напустиш Анатевку.
ТЕЈВЈЕ: А чиме сам заслужио такву част?
НАРЕДНИК: Јасно, не само ти. Сви. Мислио сам да ће
тебе поштедети зато што ти се кћи удала за...

(Виолиниста на крову)
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