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Данас на Позорју

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” Бијељина (Република Српска, БиХ)

Студенти III године глуме
Класа: Љиљана БЛАГОЈЕВИЋ, ред. проф.
Асистент: Данка ЖУГИЋ

Режија: НИКОЛИНА БОГДАНОВИЋ, испит из предмета Сценски покрет

Играју
Капетан Џон Пиплфокс: ДУШАН СИМИЋ
Коновал, Брзоговорећи, Пећина, Чудовиште: ДУШАН РАНКОВИЋ
Секира, Чудовиште: СМИЉАНА НЕДИЋ
Корњача, Чудовиште: САЊА ТЕШИЋ

Израда сценографије: Филип РАЈКОВИЋ*
Израда костима: Љубица СИМИЋ
Одабир музике: Душан СИМИЋ
*професор практичне наставе у школи Примењених уметности у Шапцу

17.00 часова / СНП, горњи фоаје Сцене „Пера Добриновић“
Дани књиге
Издања Стеријиног позорја
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
Џозеф Стајн – Џери Бок
ВИОЛИНИСТА НА КРОВУ
Српско народно позориште и Новосадско позориште/Újvidéki Színház

Редитељ: АТИЛА БЕРЕШ/Béres Attila
Текст песама: ШЕЛДОН ХАРНИК/Sheldon Harnick
Вођа Budapest Klezmer Бенда: ФЕРЕНЦ ЈАВОРИ/Jávori Ferenc
Адаптација: БАРБАРА АРИ НАЂ/Ari Nagy Barbara
Драматург: СВЕТИСЛАВ ЈОВАНОВ
Сценографија: БАЛАЖ ХОРЕШЊИ/Horesnyi Balázs, САША СЕНКОВИЋ
Костимографија: МИРЈАНА СТОЈАНОВИЋ МАУРИЧ
Кореографија: ЂЕРЂ КРАМЕР/Krámer Guörgy
Дизајн звука: МАРИНКО ВУКМАНОВИЋ
Диригент: ДАВИД КЛЕМ/Klemm Dávid
Корепетитори: ДАВИД КЛЕМ, МИЛЕНА МИЛОВАНОВИЋ

Представа траје 3 сатa, са једном паузом
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Улоге
Тејвје, млекаџија: АРОН БАЛАЖ/Balázs Áron
Голде, његова жена: ГОРДАНА ЈОШИЋ ГАЈИН
Цајтел: ЕМИНА ЕЛОР/Elor Emina
Ходел: АГОТА ФЕРЕНЦ/Ferenc Ágota
Хаве: ЈОВАНА БАЛАШЕВИЋ
Шпринце: САРА ТОДОРИЋ
Бјелке: МАРИЈА МИА МИРОСАВЉЕВ
Јенте, проводаџика: ГОРДАНА ЂУРЂЕВИЋ ДИМИЋ
Мотл Камзојл, кројач: МИЛОВАН ФИЛИПОВИЋ
Перчик, студент: НЕБОЈША САВИЋ
Лазар Волф, месар: ИГОР ПАВЛОВИЋ
Мочах, крчмар: АТИЛА ГИРИЦ/Giricz Attila
Рабин: АТИЛА МАЂАР/Magyar Attila
Мендел, његов син: МИЛОРАД КАПОР
Аврам, књижар: ДРАГАН КОЈИЋ
Нахум, просјак: ЗОЛТАН ШИРМЕР/Sirmer Zoltán
Јаков: ДУШАН СТОЈАНОВИЋ
Јусл, шеширџија: СТРАХИЊА БОЈОВИЋ
Бака Цајтл, Голдина бака: АЛЕКСАНДРА ПЛЕСКОЊИЋ
Фрума Сара, прва жена Лазара Волфа: СИЛВИЈА КРИЖАН/Krizsán Szilvia
Феђа, млади Рус: ДАНИЈЕЛ ХУСТА/Huszta Dániel
Саша, његов пријатељ: ДАНИЈЕЛ ГОМБОШ/Gombos Dániel
Наредник: АРПАД МЕСАРОШ/Mèszáros Árpád
Иван: ИШТВАН КЕРЕШИ/Kőrösi István
Шандел: ГАБРИЈЕЛА ЦРНКОВИЋ/Crnkovity Gabriella
Рахела: ЈЕЛЕНА АНТОНИЈЕВИЋ
Чендл: АЛЕКСАНДРА ПЕЈИЋ

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

Студенти II и III године глуме (испит и колоквијум)
Класа: Небојша ДУГАЛИЋ, ред. проф.
Асистент: Хана СЕЛИМОВИЋ

Вилијам Шекспир, ХАМЛЕТ
Хамлет: МИЛОШ СТАНКОВИЋ

Софокле, АНТИГОНА
Антигона: ДАНИЦА НИКОЛИЋ
Креонт: ЉУБОМИР РИСТИЋ

Мигел де Сервантес, НА БРИЖНОЈ СТРАЖИ
Црквењак/Обућар: БОРИС МИТРОВИЋ
Стражар: АРСЕНИЈЕ ТУБИЋ

Молијер, УЧЕНЕ ЖЕНЕ
Арманда: АНА ЈОВАНОВИЋ
Анријета: МИЛИЦА БУРАЗЕР

Представа траје 1 сат и 40 минута

Јуџин О'нил, ЦРНИНА ПРИЛИЧИ ЕЛЕКТРИ
Електра: ГОРДАНА ЂОКИЋ
Лавинија: МАРИЈА БАБИЋ

Жан-Пол Сартр, ПРЉАВЕ РУКЕ
Џесика: САРА МИЛОВАНОВИЋ
Иго: МИЛАН КРСТИЋ

Бранислав Нушић, На пучини
Јованка: МИЛЕНА БОЖИЋ
Владимир: МИЛОШ ЛАЗАРОВ

Еурипид, БАХАНТКИЊЕ
Дионис: БОРИС МИТРОВИЋ
Пентеј: ЉУБОМИР РИСТИЋ

Ингмар Вилквист, ХЕЛВЕРОВА НОЋ
Карла: ГОРДАНА ЂОКИЋ
Хелвер: ДИМИТРИЈЕ ПРОДАНОВИЋ

Жан Жене: СЛУШКИЊЕ
Клер: САРА МИЛОВАНОВИЋ
Соланж: ЈЕЛЕНА ГРУЈИЧИЋ

Мештани: Звјездана Томашевић Јосифов, Терезија
Фигура/Figura Terézia, Јарослава Бенка Влчек, Јудит
Ласло/László Judit, Александар Ђорђевић
Радуловић, Матијас Немет Ђукић, Теодор Томић,
Матија Перишић

Балет: Иванка Стојчевић, Татјана Ненадовић, Биљана
Бабијановић, Милана Балаж, Надежда Салак, Ма-
ријета Вираг, Ивана Прибић, Иван Ђерковић, Зоран
Трифуновић, Стеван Сремац, Ранко Лазић, Бојан
Раднов, Глеб Суманов, Ђулио Милите
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Виолиниста на крову, Џозеф Стајн–Џери Бок, ре-
дитељ Атила Береш, Српско народно позориште и
Новосадско позориште/Újvidéki Színház, Нови Сад
(Србија)
Виолиниста на крову је вишеструко значајна предста-
ва која се појавила на крају претходне сезоне и обе-
лежила текућу позоришну сезону у Новом Саду. Као
прво, то је пример успешне копродукције, што све
више постаје потреба па, ако хоћете, и неминовност
нашег позоришног живота. Има пуно симболике у
томе што су два ансамбла која су до сада, осим две
улице, делиле и разлике у традицији, језику и стилу, за
своју прву заједничку представу одабрала  баш овај
мјузикл. Виолиниста на крову говори о малом човеку
који, борећи се за опстанак и очување идентитета, пре-
вазилази сопствене границе које су саткане од тради-
ције, уверења, социјалних и класних датости. Јер тек
када превазиђемо сопствене границе можемо се на-
дати да ћемо превазићи оно што нам се чини као не-
миновност и судбина, да ће нам се отворити нови пу-
теви и да ћемо оне које волимо на прави начин под-
ржати да траже свој животни пут и своју срећу. Вио-
линиста на крову је мјузикл саткан од најбољих ква-
литета драмске представе у којој учествује оперски ан-
самбл и балетска трупа. Музичка потка је сведена, при-
лагођена причи, а још једна посебност ове представе
је што музику уживо изводи чувени Klemm’n'band Klez-
mer bend. Представа импонује уиграношћу, живошћу,
енергијом, уверењем у позоришну мисију овог пројек-
та и пре свега једном великом, заиста великом пози-
тивном енергијом и професионализмом.

Марина Миливојевић Мађарев 

ТЕЈВЈЕ: Виолиниста на крову! Звучи лудо, зар не? Али
у нашем малом селу Анатевки свако је виолиниста на
крову, свако покушава да одсвира неку допадљиву јед-
ноставну мелодију, а да при том не сломи врат. То није
лако. Можда се питате, зашто уопште остајемо овде
где је тако опасно. Остајемо овде јер је Анатевка наша
домовина. А како одржавамо равнотежу? То могу ја да
вам кажем једном речју - традиција!
МЕШТАНИ (уђу певајући)
Традиција, традиција, традиција.
Традиција, традиција, традиција.
ТЕЈВЈЕ: Овде у Анатевки све одређује традиција: како
се једе, како се спава, како се облачи. Ми на пример
увек покривамо главу и увек носимо мали молитвени
прслук. То је знак наше богобојажљивости. Можда се
питате, како је настала та традиција. Ја ћу вам рећи: не
знам! Али то је традиција. На темељу те наше тради-
ције овде свако зна ко је и шта Бог од њега очекује.

(Џозеф Стајн–Џери Бок, Виолиниста на крову) 
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21.00 час / Академија уметности Нови Сад
Позорје младих
Горан Стефановски
ЧЕРНОДРИНСКИ СЕ ВРАЋА КУЋИ
Академија уметности Нови Сад
Класа глуме на српском језику

Студенти III године глуме
Класа: Љубослав МАЈЕРА, ред. проф. 
Стручни сарадник: Милан НОВАКОВИЋ

Режија, драматургија, 
сценографија, одабир музике: Љубослав МАЈЕРА
Дизајн звука: Александар МРЂАН
Дизајн Светла: Немања ПАЛАЛИЋ
Дизајн плаката: Дејан КРСТИЋ

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

Ex librisИзвештај селекторке

Играју
АНА МИЛОСАВЉЕВИЋ
ДАНИЦА ГРУБАЧКИ
ВИКТОРИЈА ПАЛФИ
СОФИЈА МИЈАТОВИЋ 
ИВАН НИНЧИЋ
НИКОЛА ЈЕЗДИЋ
ДАНИЛО БРАКОЧЕВИЋ
СТЕФАН ОСТОЈИЋ
МЛАДЕН ВУКОВИЋ
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Џозеф Стајн
(1912–2010) 

Амерички драмски писац најпознатији као аутор текс-
та за хит-мјузикле као што су Виолиниста на крову и
Грк Зорба. Рођен и одрастао у Њујорку, у јеврејској по-
родици Розенблум Штајн која је емигрирала из Пољ-
ске.
Случајни сусрет са Зером Мостелом навео га је да
почне да пише за радио. Касније је  радио и на теле-
визији, када се придружио креативном списатељ-
ском тиму серије Your Show of Shows где су радили и
Вуди Ален и Мел Брукс. Штајнов први мјузикл Plain
and Fancy настао је када га је Ричард Колмар позвао
да напише мјузикл о Пенсилванији који би промо-
висао ову државу, баш као што су Роџерс и Хемер-
стин написали Oklahoma! Штајн је аутор и таквих хи-
това са Бродвеја као што су Alive and Kicking, Mr. Won-
derful, The Body Beautiful. Аутор је и текста за пред-
ставе Mrs. Gibbons' Boys и Before the Dawn. Заједно са
Карлом Рајнером, Џозеф Стајн је коаутор филмске
адаптације Enter Laughing. Представу The Baker's Wife
по његовом тексту 1989. године у Лондону је режи-
рао Тревор Нан, и те године номинован је за награду
Olivier за мјузикл године.
Његов највећи хит је Виолиниста на крову из 1964. за
који је освојио три награде, укључујући и два Тонија.
Стајн је касније написао и сценарио за филмску адап-
тацију овог мјузикла.

Композитор

Џери Бок (1928–2010)
Амерички композитор бродвејских хитова. Из сарадње
са текстописцем Шелдоном Харником 1960. настао је
мјузикл Фјорело о градоначелнику Њујорка Фјорелу
ла Гвардији, који је одмах постигао велики успех и био
награђен Пулицеровом и са три награде Тони.
Пет година касније, њих двојица су написали и чувене
песме If I Were a Rich Man и Sunrise Sunset за Виолини-
сту на крову који је освојио чак девет Тонија и важи
за једну од најуспешнијих продукција у историји Брод-
веја.
Бок је био номинован за ту значајну награду и 1967.
за Дрво јабуке, као и 1971. за Ротшилдове. Међу ње-
говим познатим мјузиклима су и Господин Дивни и
Она ме воли.

Атила Береш

Рођен у Тиргу Мурешу (Румунија) 1971. 
Завршио је математички смер у Клужу на Универзи-
тету Бабес-Бољаи, затим је студирао глуму на Факул-
тету за драмску уметност у Тиргу Мурешу. Године 1999.
преселио се у Будимпешту, где је на Универзитету за
позориште и филм завршио режију у класи Ласла Ба-
барција.
Пошто је стекао диплому редитеља, запошљава се у
позоришту у Егеру као редитељ, затим у печујском На-
родном позоришту. Након тога га је Габор Керењи
Миклош позвао да у Будимпештанском оперетском
позоришту режира Баронесу Лили Еугена Хуске. Са-
рађивао је у продукцији успешног мјузикла Сан летње
ноћи као један од редитеља, а 2006. постаје главни ре-
дитељ Будимпештанског оперетског позоришта.
Радио је и у Кечкемету, Сомбатхељу и у Народном по-
зоришту у Будимпешти. Тренутно је заменик директора
Народног позоришта у Мишколцу.

Виолиниста на крову је дуго времена био најуспеш-
нији мјузикл свих времена, први који је ”прешао”  мит-
ску баријеру од 3000 континуираних извођења, добио
је 9 Тони награда, а по њему је снимљен и истомени
филм Нормана Џуисона који је те године (1971) био
један од најисплативијих хитова и добитник три оскара
(укључујући музику). Настао на основу прича Шолема
Алејхема, Виолиниста на крову је своју премијеру
имао 1964, испочетка оцењиван као ”штетл кич” или
”исувише јеврејски”, мјузикл је ипак врло брзо стекао
изненађујућу популарност и подршку, да би се данас
третирао као један од апсолутних класика који се ре-
довно игра свуда по свету. 
Радња мјузикла одвија се у малом јеврејском селу Ана-
тевки у царској Русији, 1905. Тејвје, сиромашни млека-
џија је отац пет кћери, духовит и мудар човек који по-
кушава да усклади традиционалне вредности које су
недовојив део његовог идентитета са искушењима које
му живот намеће. Три његове старије ћерке желеће да
се удају из љубави и сваки пут његови ставови и уве-
рења биће стављени на пробу. 
Виолиниста на крову је настао у периоду када ову по-

Критика

Писац Редитељ
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зоришну форму није захватила ”стандардизација”, то
јест продуцентска и ауторска контрола која је учинила
да се продукције од Бродвеја па до Србије остварују
по унапред задатим креативним кординатама регули-
саним челичним уговором, где се одређени (високи)
професионални ниво подразумева, али где је и креа-
тивна слобода локалних ”извођача радова” лимитира-
на.  Та креативна слобода осећа се у енергичном и
маштовиом редитељском приступу Атиле Береша који
сигурном руком води причу додајући ту и тамо изне-
нађујуће и освежавајуће иновације. Увођење клезмер
музике уместо класичног оркестра (сјајни Будапешт
Клезмер оркестар), одличне, до ситница разрађене ко-
реографије које најприродније произилазе из главног
наратива (Ђерђ Крамер) и величанствени, потресни
завршетак само су неки моменти по којима ће се ова
продукција памтити. А затим, или пре свега, ту су и од-
лични, и за ову прилику посебно надахнути глумци два
новосадска позоришта који овде насупају као један,
јединствени ансамбл. Харизматични Арон Балаж за-
иста од своје улоге прави нови стандард, његов Тјевје
пролази кроз трансформацију од ”малог” човека који
покушава да се ”провуче” у својим животним одлука-
ма до човека који се храбро бори за своја уверења.
Запажене креације пружиле су и деликатна Гордана
Јошић Гајин, одлични Игор Павловић или сјајна Елор
Емина, а грех би био не поменути и урнебесне епизоде
Александре Плескоњић и Силвије Крижан у једном од
врхунаца представе, сонгу ”Тјевјев сан”. 
Све у свему, једна спектакуларна, прецизно спроведе-
на и надахнуто изведена представа која по свему стоји
раме уз раме са светским продукцијама. 

Бобан Јевтић

Тања Шљивар, списатељица драме
“Ми смо они на које су нас родитељи упозоравали”

Хиперпродукција садржаја тупи
емпатију

Дехијерархизација и сноп светлости на предрасуде,
оквир је из којег проговара овогодишња позо-
ријанска драма Тање Шљивар. Има у њој неке онес-
покојавајуће поетичности, неке узнемирујуће ви-
зуелности, убојите емотивности... О свему томе у
разговору између два извођења говори списате-
љица, најпре о томе како је овај текст нашао пут до
Мирјане Карановић.

Сваком писцу је занимљиво да види пут свога текста:
Мој текст имао је јавно читање у оквиру циклуса “Из
управничких фиока”, који се одржавао у београдском
“Пародброду”. Селектор је био Стеван Бодрожа, њему
се допао текст, хтео је да га режира... На јавно читање
позвао је и Мирјану Карановић, за коју се испоставило
да је имала неку судбинску везу с текстом, потпуно јој
се отворио из ауторске позиције. И то ми је посебно
занимљиво, у смислу дехијерархизације улога, да глу-
мица с таквом каријером не мора више или само да
ради оно што јој се каже, него и да прави позориште
какво хоће.

Зашто писци твоје, и око твоје генерације, својим
драмама дају тако дуге наслове? “Драма о Мирјани и
овима око ње”, “Гребање или Како се убила моја бака”,
“Мој син само мало спорије хода”, “Ми смо они на које
су нас родитељи упозоравали”... Наслови су права
мала сторија. Има ли ту неке тајне логике?
► Увек је ту реч о уметничким изборима. Наслов би-
рам као неко опредељење у датом тренутку. Гребање
обухвата две теме: физичко насиље, а други део је по-
етски и тематски оквир. Наслов драме коју смо вечерас
гледали настао је на основу графита који сам видела
на интернету, преузела сам га јер сам бирала управо
те архетипске, породичне односе: мајка – син, отац –
кћерка, брат – сестра, и на крају љубавници. Наратив-
ним преклапањем и временским преплитањем свих
тих прича, намерно сам деконструисала хронолошки
наратив, и то кроз идеју да су неке ствари, попут сећа-

Интервју
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ња, физичка повезница с прецима и потомцима, и да
то можемо да осетимо и физички. То је била идеја на-
слова...

Нема, дакле, ничег осветничког у њему? Када се први
пут прочита, звучи некако као Арнолдово I'll be back:)
► Нееее... То је прича о страховима који постоје из-
међу генерација, о паранојама, сталним, о идеји да ро-
дитељство треба да буду страх и брига... Огромна су
искуства која стиче свака нова генерација. Недавно
сам писала драму о девојчицама које су већ упола
млађе од мене, било је јасно да инстаграм не могу да
сватим тако брзо као оне. Потпуно сам фасцинирана,
томе прилазим као да имам 50 година: језик, интернет
скраћенице, какве су то фотке, наравно, ту је на снази
продукција садржаја, и на нивоу текста, и фотки, какви
садржаји ту циркулишу – мени је потпуно фасцинант-
но. Факат је да не могу на исти начин да уђем на ин-
стаграм као неко ко је одрастао с таблетом у руци. По-
ента је да су сви ти страхови неосновани, деца имају
једну идеју о свему, родитељи другу, и то је напросто
тако...

Живот је данас толико брз и сложен да нас теме на-
падају иако нисмо писци. Вама који пишете цео тај
конгломерат нових и старих тема, сигурно је велики
изазов. Како кропујеш нешто из корпуса тема које ти
се намећу?
► Ретко пишем, пишем дуго и посвећено, сећам се
сваког иницијалног тренутка кад се родила идеја за
моје драме. То може бити мисао, сан, слика, лик, из тог
корпуса се бира тема. Јесте, бомбардују нас гомилом
ствари, информацијама и неинформацијама, засипају
разним садржајима, смећем, глупостима... Свакоднев-
но, са зидова ФБ, с насловница и из наслова штампе.
Реципијент свега тога се стварно тешко сналази, то
страшно смањује емпатију: исто реагујемо на причу о
тучи због бурека која ће бити у неком новинском на-
слову, као и на оно што се дешава у Сирији. Не постоје
никакви нивои, нијансе у том сервирању. Мене, ипак,
занима неколико тема: породични односи, женско пи-
тање, Босна деведесетих, на томе сам градила своју
поетику.

До када ће Босна деведесетих бити топ-тема у ре-
гиону?
► За мене више није – сад ускачем сама себи у уста.
Пре неколико недеља завршила сам нову драму, Као
и све слободне дјевојке. Инспирисао ме је новински
чланак који је побудио интересовање чак и европске
јавности, догађај и текст о 13 тинејџерки из Босне које
су отишле на екскурзију и све се вратиле трудне. Кад
само то прочитала, било ми је јасно да је то прича за
мене, схватила сам да једини начин на који могу да го-
ворим о томе јесте да дам глас тим девојкама. Оне су
потпуно остале без гласа, сви су могли да говоре, пи-
тани су за мишљење, од доктора до родитеља, само
оне нису говориле... Одмакла сам се од тога, од Босне

деведесетих, дакле, иако и у овом тексту у позадини
има тог сиромаштва и колективне трауме, али желим
да се одмакнем од те теме.

Томе је, претпостављам, допринео и твој боравак у
Немачкој? 
► Постоји огромна рупа у мојим осећајима кад сам у
Немачкој, или у Србији или у Босни. У Гисену, где сам
већ три године, озбиљно се бавимо позориштем, шко-
ла је стварно веома озбиљна и једна од најзанимљи-
вијих школа у Немачкој с драматургијом савременог
позоришта. Бавимо се апстрактним идејама, концеп-
тима, и кад сам тамо, мислим, јесте, овако можемо,
тако треба да буде, тако треба да радимо, треба да се
бавим критичком теоријом и онда дођем овде, и то
ме ишамара, јер овде постоје огромни конкретни про-
блеми. Стално сам између, и живим и пишем између
те три државе. Мешам екавицу и ијекавицу, тамо ко-
ристим енглески и немачки, и то су неке свакодневне
ствари које креирају и моју радну климу и чине ситуа-
цију занимљивијом за мене. Све се умножава, и језици,
и дискурси, и све то ми прија.

Којим се темама баве твоје колеге, немачки драмски
писци? Јесу ли усмерени на неке усколокалне теме или
се баве светским проблемима?
► Тамо сам некако у специфичној ситуацији, пратим
немачко позориште, али више сам присутна на неза-
висној сцени, плесним представама, неким колектив-
ним пројектима, радимо дехијерархизацију позориш-
них средстава, али и позоришних улога. Ради се о ко-
лективном писању, режијама, уопште о раду. Немам
толико додира са савременим писањем, више сам у
постдрамској сфери. Немам прави увид у то чиме се
све баве немачки драмски писци. Инфраструктура је
огромна, у сваком граду писце спонзоришу, много
више је програма за развој писаца и писања, више фе-
стивала окренутих текстовима, много је младих жена
које пишу, конкурса на које се драме могу послати, по-
стоје радионице...

Је ли транспарентније него овде?
►Мени се чини да јесте – независна сцена, редитељс-
ко позориште са свим тим великим редитељским име-
нима, градска позоришта... Све је врло јасно и младој
особи је лакше да уђе у те системе, лакше пронађе пут
и лакше нађе посао. А теме се понављају. Не може
нико, неки аутор, бити жртвом теме. Ако је неки аутор
добар, било која тема у уметничкој обради на сцени
може бити занимљива. Кад бисмо имали такву инфра-
структуру, када би било више градских позоришта, кад
би независна сцена била више спонзорисана, кад би
школовани људи могли да нађу посао... Али, јасно ми
је колико је нама важна та наша колективна траума и
да о њој још морамо да говоримо. 

Разговарала Снежана МИЛЕТИЋ
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Енес Салковић, Милан у представи „Ми смо они...”

Преиспитујем живот и свет око себе

Млад и даровит Енес Салковић освојио је сте-
ријанску публику својом појавом и ненаметљивом
глумом, а присутнима на Окриглом столу показао
је дечачки шарм и невероватан смисао за хумор.
Са двадесетдеветогодишњим елоквентим уметни-
ком који је завршио глуму на сарајевској акаде-
мији у класи професора Миралема Зупчевића,
разговарали смо након две одигране представе.
Док се диктафон није укључио, сазнали смо да
ради у позориштима Мостара, Сарајева, Зенице и
Загреба, до сада је добио 15 награда за глумачка
остварења, а по сопственом признању „живи и
ради у аутобусу”.

У данашње време када сви хоћемо сада и одмах, када
су теме разговара посао, новац, стрес, отплата кре-
дита, када је све прегласно и нервозно, колико смо
спремни да погледамо представу о животним пре-
испитивањима и да се суочимо, пре свега, сами са со-
бом? Да ли си задовољан реакцијама стеријанске пуб-
лике? Како реагује публика у Босни?
► Мислим да људима недостаје људскости, топлине и
блискости. Свима нам недостаје базична комуникација.
Нема је ни у породици која је основ свега, нема је ни
међу пријатељима и најближим сарадницима. Због тога
је позоришна публика спремна и жели да прихвати
овакве и сличне представе. Сви смо опседнути интер-
нетом, везујемо се за ТВ-програме, гушимо се у испраз-
ностима које нам нови медији и технологије свакоднев-
но пласирају. Нисмо у стању да изградимо сопствено
мишљење и лични став, јер нам други намећу своја
мишљења и идеје. Заглупљују нас. Уколико ниси јак ка-
рактер, уколико немаш свој став, веома лако можеш по-
тонути и угушити се у мору будалаштина које нам се на-
мећу из дана у дан. Стекао сам утисак да људи са ових
простора не улажу у своју едукацију. Ту мислим поготово
на ове „најновије” клинце, мада сам и ја прилично млад
(обострани смех). Ова појава или проблем подједнако
су присутни у Босни, Србији, Хрватској. Претпостављам
да ништа боља ситуација није ни у Европској унији којој
тежимо. Нова генерација која је одрасла на ријалити
програмима, Грандовим музичким такмичењима, мене

просто плаши. Они постају критична маса нашег друшт-
ва јер су без моралне, друштвене, па и без изграђене
људске свести. Они не читају. С друге стране, они који
одлазе у позоришта, врло лепо реагују на нашу пред-
ставу, без обзира где је изводимо. Мој задатак је да пре-
испитујем себе као глумца, као и свет у којем живим. У
том смислу осећам потребу да читам књиге, да гледам
филмове и позоришне представе. 

Каква искуства носиш из рада са Мирјаном Карановић
која ти је била партнерка а истовремно је и режирала
представу?
► Најбоље што ми се могло догодити као глумцу јесте
што сам у раду са Миром открио колико, заправо, не
знам. Увидео сам многе своје мане. Ово ми је помогло
да још више радим на себи. Схватио сам да морам от-
клонити своје професионалне мане које сам сматрао
врлинама. Ова сарадња унела је нов елан, отворила
нова поља у глумачким изазовима и преиспитивањи-
ма. Стекао сам непроцењиво искуство.

На сцени сте подједнако пленили. Лепо си јој парирао,
без обзира што је, у глумачком жаргону, Мирјана Ка-
рановић могла да те „поједе” на сцени. То свакако го-
вори и о њеној уметничкој и људској врлини.
► То је апсолутно тачно. Свакако да та чињеница више
говори о Мири као великој уметници и великом човеку.
У досадашњој каријери нисам био у прилици да се су-
сретнем са таквим глумачким и уметничким капаците-
том какав она носи у себи. Невероватна је њена спо-
собност да се у одређеним моментима „спусти” на ниво
колеге који има далеко мање искуства него она. Ту мис-

лим на њену велику колегијалност, на њен дар да ми
нека глумачка решења сервира на пладњу и да неке
моје недоумице потпуно расветли и разреши. У томе је
њен највећи квалитет. Због тога и јесте велика глумица.
Она је изузетан партнер који се на сцени даје сто посто,
не само на представама него и на пробама. Процес
стварања ове представе памтићу до краја живота, без
обзира што нам је било тешко и напорно. Због тога сам
као глумац у огромном добитку.

Може ли се нормално живети од глумачког посла?
► Наравно да може. Свако ко хоће да ради може при-
стојно да живи. 

Разговарао Војислав АЛИМПИЋ
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Када се сећања претварају у језик...

Округлом столу о представи Ми смо они на које су нас
родитељи упозоравали Босанског народног позориш-
та Зеница (БиХ) присуствовали су списатељица Тања
Шљивар, глумица Мирјана Карановић (Мара), уједно
и редитељка представе задужена за сценски покрет и
кореографију, те глумац Енес Салковић (Милан)

Разговор за Округлим столом водитељ Игор Бурић за-
почео је причом о структури драме Тање Шљивар коју
је назвао структура слагалице. Поставио је питање спи-
сатељици како је писати у време кад је позориште
“отишло” од класичног драмског текста, односно када
представе све више настају као ауторски пројекти.
Тања Шљивар је рекла да њен развојни пут драмске
списатељице и није баш био типичан. Студирала је
драматургију, али та драматургија заправо је сценско

писање, сценаристика која за коначан циљ има про-
изводњу драмских текстова. Сада је на студијама по-
стдрамског текста у Немачкој, а у основама тих студија
је нека врста најрадикалније идеје о дехијерархизацији
текста и нелегитимности ауторске позиције, што је
својеврсно ауторско самоубиство. Три године студија
у Немачкој само су јој помогле да схвати да себе заиста
може да назове драмском списатељицом и да оно што
пише јесу драмски текстови за извођење. Бурића је
интересовало и да списатељица нешто више каже о
називу овог текста. Тања Шљивар је рекла да је на-
слов текста заправо један графит који је пронашла на
интернету и који јој је био занимљив јер добро илу-
струје садржај драме. Будући да је тема ове драме на
неком нивоу сећања, односно прича о томе шта се до-
гађа када се сећање претвара у језик, занимало ју је
да ли постоје породична сећања, неко искуство наших
предака које чак може да путује кроз тело. Ово је једно
тумачење наслова драме, а постоји и друго, веома ба-
нално: прича коју је ауторка чула о мајци и четрдесе-
тогодишњем сину наркоману који живе заједно годи-
нама, а мајка при томе не зна да јој је син то што јесте,

чак га мајчински саветује да пази кад позива такси
ноћу да га неко не киднапује, издрогира и одведе у
Италију, што је за сина супер фантазија. 
Реч је добила Мирјана Карановић и објаснила да
првобитно није требало да она режира овај текст, али
се то на крају ипак догодило. Од првог тренутка када
га је прочитала, имала је веома интензивну и емотивну
и менталну конекцију са садржајем. Тај текст био је не-
што што јој је стално било у глави. Била је одушевљена
отвореношћу којом је списатељица текст ставила на
папир и понудила људима да у њему покушају да ство-
ре сопствене слике и призоре који ће, заправо, бити
начин да се речи представе публици. Одмах је уочила
неколико нивоа, оно што се изговара и оно што у са-
мом тексту није изговорено. Драма Тање Шљивар за-
право је текст који се не изговара и због тога јој је вео-
ма инспиративан. Начин на који је текст написан за-
хтевао је поставку у јавном простору који не репре-
зентује специфичан амбијент, а избор јавног тоалета
је пун погодак. То је место које не садржи никакву кон-
кретну причу, место потпуне слободе. Све што се збива
на сцени, догађа се у том случајном сусрету у јавном
WC-у. Бурић је подсетио да су гледаоци позвани да
учествују у слагању делића приче на начин на који их
и глумци износе, те да је таква врста активизма често
присутна у позоришту. Међутим, истако је да редитељ-
ка није имала неку велику потребу да конструкт нара-
тивног тока затвори на начин који би био очигледан.
Мирјана Карановић је истакла да воли позориште
које позива људе да у њему учествују. Не мисли на
представе које траже неку физичку активност публике,
јер такве су за њу увек лажне, преварантске, већ на
представе које подразумевају ментални ангажман гле-
далаца.
О искуствима у раду на представи говорио је глумац
Енес Салковић. Када је први пут прочитао текст дра-
ме, оставио га је и ништа није укапирао. Читао га је
потом још неколико пута све док није схватио да га се
на многим нивоима дотиче. Најзанимљивији део то-
ком процеса рада било је откривање свих слојева текс-
та. Колегиница Карановић му је у томе много помогла.
Радећи на овом пројекту, заправо је открио колико
мало зна о глуми, да је још на самом почетку глумачке
каријере. 
Бурића је интересовало и како се представа технички
градила. Мирјана Карановић је рекла да су били по-
тпуно сами, Енес и она. Сваки дан је на пробе долазила
с неким решењима, кроз свашта су прошли. Одувек ју
је занимало како функционишу сценски покрети и
како се све то склапа с текстом који се изговара, како
позицију тела уградити у одређене ситуације (на при-
мер, сцене мазања кармином, седења на WC шољи...).
У самом раду било је и много лутања, понекад је било
и застрашујуће. Желела је све то, али неколико пута
помишљала је да побегне од свега. Енес Салковић је
додао да је рад на представи трајао шест месеци, што
је за њега потпуно ново искуство. Играњем ове пред-
ставе накнадно се откривају све нови и нови детаљи
и то је богатство за једну представу.

Округли сто
Ми смо они на које су нас родитељи упозоравали
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Бурић је питао списатељицу да ли је задовољна како
је изведена представа. Тања Шљивар је рекла да што
дуже гледа представу, увиђа колико је заиста тешко
сав тај текст изговорити на сцени, да то подразумева
и физичку кондицију и огромну менталну и емотивну
концентрацију. Ово је њен трећи комад, настао пре
три године, а написан је у форми у каквој је и желела
да га напише. Прошло је доста до његовог постављања
на сцену, али је пресрећна што се то ипак догодило.
Иако је бескрајно заљубљена у позориште и мисли да
је способна да га анализира, када је реч о њеним текс-
товима и њиховим изведбама, није јој баш сасвим јас-
но како би то требало да изгледа.

Из публике се за реч јавио студент глуме Стефан
Остојић, који је рекао да је текст драме прочитао, по-
гледао обе стеријанске изведбе, било му је занимљиво,
али много тога није разумео, поготово сам језик и тему
представе. Интересовало га је о чему ова представа
говори. Мирјана Карановић је најпре одговорила да
не зна о чему ова представа говори. Говори ни о чему
и о свему. О животу... Ради се о искуствима, односима,
брату и сестри, оцу и ћерки, мајци и сину, жени и муш-
карцу... У представи не постоји догађај, постоји сећање,
сећање на њеног оца, чежња за оцем... Тања Шљивар
је поновила да је реч о томе шта се догађа кад се сећа-
ње претвори у језик, то је психоаналитички процес,
али то је није занимало. Занимало ју је како се језик
распада у покушају да се говори о сећањима. 
Фотографа Александра Плачкова интересовало је
када је списатељица пронашла графит по коме пред-
става носи наслов, будући да је такав исти настао у Но-
вом Саду 1991, на једној згради на Кеју, он га је фото-
графисао 2005. Тања Шљивар је захвалила на инфор-
мацији рекавши да га је открила 2013, али још чува тај
линк и провериће да ли је реч о фотографији коју
Плачков помиње. 
За реч се из публике јавила Дивна Крусац, која се
представила као позоришни ентузијаст(а). Рекла је да
јој се веома допада што је у ери представа које су ма-
хом интензивне и по сценографији и по говору, гле-
дала представу која је врло минималистички урађена,
а у којој се ипак све види. Кроз представу и текст види
се грчка антика и осећања која се назиру док се та ан-
тика чита у песмама свих народа. Допало јој се и то
што представа, за дивно чудо, у односу на  већину дру-
гих, не говори о неком антиглобалистичком покрету
или пак постратном синдрому, представе у којима се
људи стално боре против неке неправде, политике,
зла... У представи Ми смо они на које су нас родитељи
упозоравали „копамо” по себи самима. Мирјану Кара-
новић је питала да ли је сама бирала партнера или се
до тога дошло кроз рад и разговор с писцем. Питање
за сваког појединачно: Шта патике представљају у њи-
ховим животима? Мирјана Карановић је одговорила

да је Енес глумац који је просто одговарао за тај лик,
у вези с његовим избором није се консултовала са спи-
сатељицом. Требало је пронаћи глумца довољно мла-
дог да може да одигра и седамнаестогодишњег мла-
дића и оца, глумца који је довољно спреман и тален-
тован и који да жели све то да игра. А што се патика
тиче, оне су животна историја Мариног сина на сцени
и говоре о њиховој повезаности. Осврнула се и на по-
мињање грчке антике испричавши интимни дожива-
љај о својој мајци која је нарицала на сахрани њеног
оца. То се догодило тада и никада пре. Глумица се
најежила запитавши се одакле то долази, мајка је го-
ворила као да је све то било научено. И тада је схва-
тила да је то она линија која нас повезује. У вези с па-
тикама Енес Салковић је испричао да је тренирао ко-
шарку, да је силно желео праве кошаркашке патике,
тада популарне „џорданке”, а родитељи су на 101 фин
начин објаснили како му их не могу приуштити. То је
било његово сећање на патике. За Тању Шљивар па-
тике су обућа као и било која друга. У овом тексту било
јој је занимљиво како жене партиципирају у патријар-
хату, односно на који се начин мајке на Балкану везују
за своје синове.

Силвија ЧАМБЕР

На овакве представе су ме 
родитељи упозоравали

Ми смо они на које су нас родитељи упозоравали Бо-
санског народног позоришта Зеница (БиХ) је несваки-
дашњи позоришни догађај с јасним и чистим текстом
Тање Шљивар, постављен на глумачкој игри Енеса Сал-
ковића и Мирјане Карановић, која је одговорна и за
режију.
Представа почиње уласком глумаца који кредом оцр-
тавају оивичен под, на поду, и тиме истичу истакнуто.
Стају на позиције и исповедају се усмерени ка публици
која у задњим редовима синхроно скупља обрве и
пружа главу како би чула и разумела текст пун народ-
ног духа и уметничког рукописа, изговорен често са
слабом говорном радњом.
Они који су претходно прочитали драму, седели у
првом реду или надарени слухом/вештином читања с
усана, успели су да прате сегментарну причу кроз ис-
повести једне проблематичне, несрећне, несвакидаш-
ње а потпуно природне породице. Између сцена глум-
ци напуштају тај простор како би се крај клупе пре-
свукли и спремили за следећу сцену, док публика чека
у тврдој тишини. Крај је слабашан, не води емотивном
врхунцу. Представа је одиграна два пута заредом, у
размаку од сат времена, без видљивих разлика у енер-
гији, коцентрацији и вештини игре. Честе аутентичне,
народне реплике и једноставне, тачне, увек забавне
псовке увек су биле лепо и тачно пласиране. Разуме-
вање семантичке целине представе спречило је, некад

Гласање публике за најбољу представу
Ми смо они на које су нас родитељи упозорава-
ли – 3,23

Студент критичар
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конкретно, а некад апстрактно, илустровање изгово-
реног. Кроз цртеже, реквизиту, писање по поду и  ис-
такнут, али не и прецизан сценски покрет, грађене су
радње које је Енес донео претежно механички, без
претераног ангажмана и мотивације, а Мирјана упор-
ном активношћу, покушавајући да истакне своју фи-
зичку спремност. Чини се да је истом покушавала на-
доместити слабу и сиромашну мимику неприродно за-
тегнутог лица које је стварало дисбаланс између унут-
рашњег емотивног набоја и његове манифестације.
Текст и режија, у овој представи, иду заједно као
„швепс“ и Стеријино позорје.

Редитељска поетика омогућава публици да сама про-
тумачи све што се одвијало на сцени, док драмски
предложак садржи јасну идеју, прелазак сећања у
језик.
Представа је: Технички – добар колоквијум из сценског
покрета, лош из сценског говора, пролазан из режије
а из глуме шири круг на пријемном (прихватљивост
зависи од прималаца). Стилски – „киндер јаје“ без иг-
рачке и чоколаде. Емотивно – лоше намазан и квргав
слој масти и алеве паприке на парчету топлог сомуна.
У суштини:
„МАРА: Спремила сам чорбу са телећим месом и
цијелим кромпирима, само сам пребацила кромпире
у претис, нисам их сјекла, и сви на сахрани су их тако
јели, у кашику цијели кромпир, мало више жвакања и
нико се није загрцнуо.“

Стефан ОСТОЈИЋ,
3. трећа година глуме, 

Академија уметности Нови Сад 

Драматуршка радионица (II)

Наступио Факултет драмских 
уметности Београд
Другога дана на драматуршкој радионици публици су
се представили студенти Факултета драмских уметно-
сти из Београда. Глумци друге године читали су делове
комада Тијане Грумић и Страхиње Маџаревића. Аутори
су ове године дипломирали, а текстове које смо имали
прилике да чујемо писали су на трећој години студија. 
Страхиња Маџаревић се у свом комаду Загоревање
духа бавио интересантном тематиком – шта би се деси-
ло са јунаком стрипа Загором да се оженио, имао по-
родицу и децу? Конкретно две кћерке. Верујем да би
било задовољство свима у публици да смо могли чути
дело у целости, јер нам је овако само заголицало машту.
Aкo не са сцене, овај комад свакако заслужује да дође
до публике у штампаном издању, те се надамо да ће се
ускоро решити проблем ауторских права која, нажалост,
аутор драме тренутно нема на свог главног јунака.
Ко још једе хлеб уз супу Тијане Грумић је интересантан
комад о две сестре којима је мајка преминула. Пре-
тходног дана смо могли да приметимо да су дидаска-
лије инспиративне за писање младом драматургу Сте-
фану Алексићу, а сада нас је Тијана  Грумић изненадила
показавши нам да дидаскалије могу да буду права
уметничка дела. Марина Миливојевић Мађарев је, на-
кон читања коме је присуствовала, прокоментарисала
да је права штета не чути ауторкине дидаскалије, које
су наративне и духовите, коментар и став аутора о до-
гађају или лику. Ако публика не буде имала задовољ-

ство да их чује када се комад буде одигравао на сцени,
бар ће глумци добити одличне сугестије за разумева-
ње својих ликова и ситуација. Публика је задовољна
напустила Камерну сцену Српског народног позориш-
та са чврстим уверењем да млади драматурзи имају
шта да понуде позориштима Србије, па остаје нада да
ћемо у току следеће године имати више прилика да
гледамо њихова дела на позоришним даскама, а мож-
да и у такмичарском делу наредног Стеријиног по-
зорја.

Николина СТЈЕПАНОВИЋ 
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Радионицa Сајмона Шаркија

Исповести на задате теме

Студенти Академије уметности Нови Сад, Факултета
драмских уметностри Београд и Академије умјетности
Бања Лука имали су јуче изузетну прилику да буду ак-
тери несвакидашње драмске радионице. На Камерној
сцени Српског народног позоришта гост из Шкотске
поделио је с нашим и бањалучким високошколцима
делић свог умећа драматуршких вежби. Њих петнаест
помно је слушало и с великом радошћу улазило у лек-
ције учитеља Сајмона Шаркија. Шарки, оснивач и
својеврсни знак "Позоришта без зидова" Националног
позоришта из ове земље, поделио је с преданим уче-
ницима своја глумачка, редитељска и модераторска
знања и умеће.

Он је током радионице демонстрирао технике израде
и пројектовања кроз стварање и презентовање прича.
Актери радионице су, након опуштајућих и вежби ус-
постављања поверења и стварања тима, писали на за-
дате теме кратка запажања и доживљаје. Приче баче-
не на папир у једноминутном блеску улазиле су у ин-
тиму њихових стваралаца. Актери су вежбали кон-
центрацију уласка у себе у тренутку, а затим су соп-
ствена запажања и својеврсне исповести презенто-
валио групи, остављајући своје написане цртице на
зиду Камерног театра.
Новосадска радионица бавила се структуром наратив-
ног и питањима како од обичног начинити посебно,
нарочито, необично и памтљиво.
Сајмон Шарки је радио широм света. Провео је три
године на Блиском истоку, у библиотеци у Алексан-
дрији у Египту учествовао је у упостављању фестивала
"Ја глумим", у Јордану је био у тиму за формирање
светског културног форума у Аману.

Бранислава ОПРАНОВИЋ

Академија лепих уметности „Тодорис”, Београд
Јован Стерија Поповић: СИМПАТИЈА И АНТИПАТИЈА...

Студенти II године глуме
Класа: Вида Огњеновић, ред. проф; Асистент: Иван
Босиљчић

Љубав! Љубав!

Иако је Стерија често гледан у нашим позориштима,
не може се рећи да није интересантно погледати овај
мини преглед његовог стваралаштва. Студенти су иг-
рали делове комада Лажа и паралажа, Женидба и
удадба, Симпатија и антипатија, Кир Јања и Покон-
дирена тиква. Избор сцена је за сваку похвалу, а це-
лина је школски пример студентске представе током
које су глумци могли да покажу своје умеће кроз не-
гативце, позитивце, али су и жене имале прилику да
искажу свој таленат играјући мушке ликове. Инсисти-
рање на акцентима који се најчешће чују приликом
играња Стеријиних комада, није било неопходно, али
свакако је истакло оне вештије на том пољу (Милан
Узелац). Јована Тодоровић је одлично изнела улоге
Стеријиних жена – мајки, тетака, док су Ида Вељковић
и Алекса Радојловић у Женидби и удадби савршено
на сцену донели дух времена комада. Запара коју су
они одиграли носила је јачину војвођанских летњих
предвечерја, те смо на сцени могли да замислимо и
муве и залазак сунца и бухтлице на столу. Јована Сте-
вић и Анамарија Серда подједнако су се добро снаш-
ле и у улогама жена и у улогама мушкараца, а Оливера
Гуцонић је покупила све симпатије као Агница у Сим-
патији и антипатији. Она је радила и музику за ову
представу која се одлично уклапала у паузе између

одломака. Глумци су сами радили костиме који су били
у складу са реквизитом, а све је било више у назнакама
и симболима, али постојала је тачност на којој би мог-
ли да им позавиде многи костимографи. Колективно
им треба честитати на једноставности и доследности.
Емилија Несторовић била је уверљива и као Јелица
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и као Тода, а Душан Момчиловић посебно је забли-
стао као Мита у Лажи и паралажи.
Глумци Академије лепих уметности издвојили су се и
једном техничком промишљеношћу – и на почетку и
на крају представе представили су се, као и пре сваког
одломка када би један од глумаца најављивао шта се
игра следеће и ко све учествује. Та домишљатост не
одузима много времена, а значи гледаоцима који не
воле у мраку да листају програме нити да их односе
са собом. Овако су сви били у прилици да повежу име
са глумцем и ликом, а свакако су веће шансе да се мла-
дим глумцима испуни жеља коју су два пута изрекли
– запамтите ова имена!

Николина СТЈЕПАНОВИЋ

Факултет уметности Универзитета у Приштини
Драмски одсек, Звечан – Косовска Митровица
Семјуел Бекет, ЧЕКАЈУЋИ ГОДОА

Студенти III године глуме
Шеф класе: Дејан Цицмиловић
Сарадник: Немања Савковић 

Када се пробудим, шта ћу рећи о
сутрашњем дану?

Када је Семјуел Бекет, француски писац ирског порек-
ла, након неколико углавном незапажених романа и
књига приповедака, написао позоришни комад Че-
кајући Годоа – у драмској уметности створен је један
нови свет. Дело је извођено на многим европским и
светским позорницама, а тим делом оптимизам пре-
стаје да буде званична и владајућа порука позоришних
представа. Другог дана Позорја младих, Драмски одсек
Факултета уметности Универзитета и Приштини / Зве-
чан – Косовска Митровица (класа проф. Дејана Циц-
миловића), својим извођењем Бекетовог текста Че-
кајући Годоа представио се публици и добио срдачну
подршку и позитивне коментаре. Уколико јучерашњу
представу посматрамо као покушај подсећања на зна-
чајно остварење у историји светског театра – тада она
има пуно оправдање као привлачан обележавајући

документ. Реч је о извођењу текста који не само да
руши правила драмске традиције већ, први пут у ис-
торији светске драме, после Чехова, трагична егзистен-
цијална питања решава се у форми апсурдне комике. 
Бекетовска атмосфера апсурда и егзистенцијалног бе-
знађа најављена је самим простором у којем је пред-
става одиграна. Културни центар Новог Сада отворио
је летњи биоскоп за ову представу и у том простору
дошло је до прожимања и укрштања позоришне и жи-
вотне стварности. Простор који је нетипичан за позо-
ришни догађај, одједном се учинио правим местом за
то откривајући двоструки наговештај – да ће оно што
следи бити извучено из ширег контекста спољашњег
света, негде у неком заборављеном „ћошку“, али и да
ће се гледалиште суочити са микроанализом људских
односа, лишеног класичног илузионизма и театарског
прерушавања. Да је реч о позоришној представи, а не
стварности, наговештава нам само глумица која, об-
учена у мушкарца, шета на импровизованој сцени. За-
тим – музика и крик – и публика је свесна илузије те-
атра која почиње да се одвија под сунчаним небом. 
Бранилац основне концепције бекетовског апсурда
био је Владимир кога је сигурно и уверљиво изнела
Љубица Радомировић показујући моћ истинског по-
нирања у сложеност слике и способност трансформа-
ције. Стилизујући кретање и гестове, није се уструча-
вала ни коришћења елемената пантомиме и карика-
туре, и успевала је да их сценски и глумачки оправда.

Глумачке могућности Милице Мандић одговарале су
лику Естрагона. Лице које не зрачи, и поглед из којег
се не наслућује силнији унутрашњи доживљај, били су
у складу са ликом изгубљене и усамљене скитнице
који изговара речи да би испунио празнину у којој
живи. Улогу Лакија уверљиво је одиграла Катарина
Јеличић, пажљиво дозирајући емоције, употребља-
вајући сценичност покрета и продорност погледа који
делује застрашујуће и много говори својим ћутањем.
Није претерано рећи да је ова њена улога најупечат-
љивија, а кулминира онда када Лаки проговара, са ше-
широм на глави, под наредбом – „мисли бедо“. Изго-
варајућу гомилу бесмислених ствари која би требала
да звучи смислено изазива бол, крик и гушење – а ис-
товремено добија изразито узбудљив и убедљив по-
зоришни набој који у публици изазива разноврсне
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асоцијације на психолошки профил људи свакоднев-
нице. Велики део посла, свакако, одиграла је и Дуња
Николић (Поцо) одмеравајући игру од почетка до
краја, доследно и без пропуста. Свесна значаја овог
лика у потпуности га разлаже и образлаже најфинијим
глумачким средствима. Својеврсном инверзијом пола,
глумице су, играјући мушке улоге, показале осмишље-

ност говора, виртуозност покрета и изврсно изнађену
интонацију чиме досежу у дубину театарског значења.
Својим глумачким умећем на себи својствен начин
баве се круцијалним питањима човековог постојања,
досежу до филозофских размишљања и запитаности
о животу. Сходно законима апсурда, остављају публи-
ци отворена питања и постављају етичку дилему о све-
му. Ове глумице постављају питања која се претварају
у крик а овај након завршене представе постаје још
гласнији – „Да ли сам спавао док су други патили?“ По-
штујући пишчеву идеју и логику радње, глумице Фа-
култета уметности Приштина приближиле су бројном
гледалишту смисао апсурда и показале су да данас,
када је свет уздрман историјским, политичким и
друштвеним променама које су затекле појединца и
ставиле пред неизвесност сутрашњице, и када изо-
пштеност из друштва паралише и тера у мртви ћошак
ескапизма – не преостаје ништа друго него да чекамо
да се чудо деси, звали га ми Годо или већ како год ко
жели. Чекајући Годоа, дочекали смо једну квалитетну
и уметнички вредну представу допуштајући да се по-
зориште и живот поигравају. 

Милена КУЛИЋ

Академија умјетности Бања Лука 
(Република Српска, БиХ)
Умјетност имитације (Сценски колаж)

Студенти II године глуме
Шеф класе: Елена Трепетова Костић, ванр. проф.

Имитација живота или мимезис
мимезиса

Зашто се после представе Умјетност имитације
(сценски колаж) у извођењу студената друге године
глуме из Бања Луке осећамо пријатно изненађени и
охрабрени у театарском смислу? За то има, чврсто ве-
рујемо, неколико озбиљних разлога. Пре свега, у пи-
тању је несвакидашња инсценација материјала и из-
разита храброст студената да тако захтевну театарску
идеју која се може сматрати ауторским радом, поставе
у оваквом облику. Студенти Академије умјетности из
Бања Луке, класа проф. Елене Трепетове Костић, за-
хваљујући театарској страсти коју поседују, формули-
сали су целовите улоге од измешаног фрагментарног
материјала, дакле – од једне некласичне драмске фор-
ме.Упркос томе, њена реализација је, морамо призна-
ти, имала чврсту драматуршку структуру и веома функ-
ционална сценографска решења. Ослањајући се на
моћ подражавалачке способности, представљен је
свеколики свет, изазивајући одушевљење публике. 
Суштина позоришта, могло би се, сасвим оправдано,
исказати именицом човек. Иницирано и осмишљено
од стране човека, остварује се човеком на сцени, а на-
мењено је човеку у публици. Цео свет је позориште –

изговара римски сатиричар Петронијус Арбитер, а
сличну мисао прославља Шекспир. Обојица су несум-
њиво мислила на свет састављен од људи. Јер, ми ме-
њамо улоге и костиме, несвесно или свесно, или по
правилима која нам намеће неко други. Трагом све-
општег театарског импулса, глумци овог колаж-про-
грама доживљавају позориште као комплексан син-
кретизам и спој више уметничких врста, које испоља-
вају кроз имитације као збир свега тога. Кроз својеврс-
но истраживање манифестација свеколиког људског
трансформисања показују да за представу брушеног
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квалитета није потребно ништа више од – човека и
његове способности. Међутим, изгледа да неке позо-
ришне управе још увек не увиђају да не треба да тра-
же, како би Стерија рекао, „разне каса штике“ по ро-
потарницама него да дају приказ човека – са свим
својим границама које на сцени лако прелази. 
Овај комад није рађен по искуствима или под утицајем
неке позоришне школе. Самосталан приступ се и те
како осећа у овој представи. Демијург инсценације је

проф. Елена Трепетова Костић, док је за сценски по-
крет заслужна Рената Агостини, а за технику гласа Ли-
дија Пајић. Трагом „сиромашног позоришта“, индиви-
дуализовањем ликова досегао се висок и завидан ква-
литет представе. Глумачка екипа доказала је да се ради
о истраживању савремених позоришних тенденција,
показавши публици у пуној сали Позоришта младих
нешто несвакидашње и нешто што ће ова сцена пам-
тити дуго. 
Монументалне креације и улоге брушеног квалитета
остварио је сваки члан овог ансамбла. Чини ми се да
ниједан гледалац у публици није био у стању да из-
двоји једног глумца који се посебно истакао, већ је
вредност овог комада резултат њиховог заједничког
деловања. Стога, не бисмо смели да учинимо неправду
и да посебно издвојимо једног глумца, већ громогла-
сан аплауз посвећујемо Наташи Остојић, Теодори
Рајчевић, Катарини Сарић, Леи Секулић, Кристини
Шиканић, Димитрију Вокићу, Рајку Вуковићу, Ми-
лану Димићу, Сенаду Милановићу, Лазару Петро-
вићу и Дарку Стојићу. Најпре, ови глумци су пред-
ставили човека који у себи несумњиво поседује жи-
вотињски инстинкт, претварајући се у животињу у
складу са сопственим карактерима и уметничким по-
тенцијалима. Врло упечатљиве и надахнуте сцене, про-
праћене смехом и подршком публике истакле су раз-
личите врсте хода, звукова, гримаса и пантомиме, им-
пресивно увежбани. Након тога, успели су да продру
у суштину сликарства – Косовка девојка (Урош Предић)
и Чаша апсинта (Едгар Дега), показујући да обе умет-
ности, као и живот уосталом, проистичу из истог из-
вора. Наредни пут када погледамо ова два дела, пред
нама ће се несумњиво појавити целокупна прича, при-
ча испричана на сцени, а заустављена на платну, чиме

показују да идеја о суштинском јединству позоришта
и сликарства није нова. Певачким имитацијама ови
глумци (певачи) своју представу претворили су у
својеврсни концерт, а на сцени смо гледали Елвиса
Прислија, Масима Савића, Мајке, Гансе, Арсена Деди-
ћа, Бритни Спирс и друге. Гласовне и имитаторске спо-
собности учиниле су да помислимо да су пред нама
професионални певачи или пак професионални глум-
ци који годинама раде на својим улогама. 
Овим пројектом, Бања Лука је на овогодишњем По-
зорју младих показала раскошну енергију, сједињеност
алтернативних елемената и оригиналност истраживач-
ког рада. Управо то улива наду у извесну позоришну
разноликост, нарочито када се има на уму прилично
репертоарско сивило комада када је реч о драматурш-
ким сценским обличјима оваквог типа. У публици је
било оних који су ту у потрази за Хорацијевом заба-
вом, као и оних који у театру траже Хорацијеву поуку.
И једни и други изашли су задовољни након што су на
ногама громогласним аплаузом наградили студенте из
Бања Луке.

Милена КУЛИЋ

У најави
Харис Пашовић и студенти пропитују:

За шта бисте дали свој живот?

Ових дана у Новосадском позоришту/Újvidéki Színház
почео је да се припрема ауторски пројекат Хариса Па-
шовића. Премијеру ће имати 24. јуна у Зеници, 25. јуна
у Сарајеву а 27. јуна у Новом Саду. О самом пројекту
Пашовић каже: 
„Пројекат чији је радни наслов тренутно За шта би-
сте дали свој живот? настао је из неколико елемената.
Један од њих је оно што сам радио са студентима Ака-
демије у Новом Саду који су на постдипломским сту-
дијама глуме, класа професора Бориса Исаковића. По-
чели смо да радимо вежбе на ту тему а то се покло-
пило и са идејом коју сам имао одраније – да исприча-
мо неке приче о заборављеним херојима. Онда се по-
клопило да се мој први театар „Промена“, са којим сам
радио када сам студирао и мој данашњи театар, неза-
висна продукција у Сарајеву East West, у којем радим
последњих 10 година, споје на истом задатку. Позвали
смо у копродукцију Újvidéki Színház и Босанско народ-
но позориште из Зенице. У Нови Сад су дошли глумци
из Босне, имамо глумца Габора Понга из Újvidékiја, по-
чели смо данас и мислим да ће то бити занимљива ко-
продукција са занимљивом темом.“ 

С. Милетић
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60 година Стеријиног позорја – награђене представе

22. Југословенске позоришне игре, 1977.
Ранко Маринковић, КИКЛОП, Хрватско народно казалиш-
те Загреб; драматизација и режија Коста Спаић

24. ЈПИ, 1979.
Душан Јовановић, ОСЛОБОЂЕЊЕ СКОПЉА, Радна зајед-
ница «Ослобођење Скопља» Загреб; режија Љубиша Ри-
стић

31. ЈПИ, 1986.
Љубомир Симовић, ПУТУЈУЋЕ ПОЗОРИШТЕ ШОПАЛО-
ВИЋ, Југословенско драмско позориште Београд; режија
Дејан Мијач



18.00 часова / СНП, Камерна сцена
Друга страна позоришта
(поклон Српског народног позоришта Стеријином позорју)
БАЛЕРИНЕ
Редитељка и драматуршкиња: Милена Богавац
Кореографкиња и асистенткиња режије: Оливера Ковачевић Црњански

20.00 часова / СНП, Сцена „Пера Добриновић“
Селекција националне драме и позоришта
ПИЈАНИ
Текст: Иван Вирипајев
Режија: Борис Лијешевић
Позориште „Атеље 212“ Београд

22.15 часова/ СНП, горњи фоаје Сцене „Пера Добриновић“
Округли сто: Пијани

МАРК: Рекла си да си балерина, Роза, је ли то истина?
РОЗА: Не, то није истина, Марк. Слагала сам те. Ја сам курва која долази
на позив, то је истина. 
МАРК: Ти си дала, Роза. Управо си дала своју балерину. Ти си ту балерину
позајмила од великог Бога, да преда мном изгледаш као балерина и по-
зајмила си ту балерину од великог Господа, великог Бога. А сада си је вра-
тила. И вратила си је са каматом, јер твоја камата је овај твој стид који си
осетила јер си ме слагала, а и због тога што си курва, Роза. Ти си курва,
Роза. Вратила си балерину и сада мораш да вратиш и све остало што си
узела. 

(Иван Вирипајев, Пијани)

Сутра на Позорју
УТОРАК, 31. мај
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