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Данас на Позорју

11.00 часова / Такмичарска селекција
Округли сто: Ружа, увела.

12.00 часова / Такмичарска селекција 
Округли сто: На Дрини ћуприја

15.00 часова / СНП, Камерна сцена
Позорје младих
Молијер: ГРАЂАНИН ПЛЕМИЋ
Факултет уметности Универзитета у Приштини, Звечан – Косовска Митровица

III година глуме
Шеф класе: Милан ПЛЕЋАШ, ред. проф. 
Сарадник: мр Немања САВКОВИЋ 

Господин Журден: ДАНИЛО МИХАЈЛОВИЋ
Госпођа Журден: ЛЕА ЈЕВТИЋ
Лисила: ГАЛА ШАЛИПУР
Никол: ДАНИЦА СТАНКОВИЋ
Клеонт: ВЛАДИМИР ЈОВАНОВИЋ
Ковијел: СТЕВАН ЗДРАВИЋ
Дорант: ГАБРИЈЕЛ БЕЋАРЕВИЋ
Маркиза Доримена: ИВАНА БАРТУЊЕК
Учитељ музике: ЂОРЂЕ КОЦИЋ
Учитељ плеса: СТЕФАН ЦИКИЋ
Учитељ борби: СТЕФАН ЂОКОВИЋ
Учитељ филозофије: НИКОЛА ЂОРЂЕВИЋ

17.30 часова / горњи фоаје Сцене „Пера Добриновић“
ДАНИ КЊИГЕ
Промоција издања Стеријиног позорја
«Сцена», издање на српском (1/2017) и енглеском језику (No 29/2016)
Александар Пејчић, Заплетена игра. Комедија српског реализма
Лазар Јованов, Град театар КПГТ
Учествују: Зоран Ђерић, Милош Латиновић, Зоран Т. Јовановић, Весна Крчмар 

18.00 часова/ Културни центар Новог Сада
Позорје младих
Милена Богавац: NORTH FORCE
трагедија за понети
Режија: УРОШ НОВОВИЋ
Продукција: КПГТ и НОВА академија уметности

Играју
МАРКО ПАНАЈОТОВИЋ, ЈОВАН ЗДРАВКОВИЋ, 
МАГДИ ЕЛ-АСРАГ, ПРЕДРАГ ВАСИЋ, 
ИГОР МАРКОВИЋ, ПАВЛЕ ГРЕБЕНАР, 
ЛУКА ПАВЛОВИЋ, ЈОВАН БУЛАТ, НЕМАЊА ПЕТРИЋ

Оригинална музика, дизајн штампаног материјала: 
Игор Марковић
Сценски покрет: Ђорђе Живадиновић – Гргур
Уметничке консултације и супервизија: 
Љубиша Ристић, Јелена Богавац
Асистенткиња режије: Дејана Џинић
Организација: Анђела Стошић

Јован Стерија Поповић: КИР-ЈАЊА
Режија: Дејан Цицмиловић, ванр. проф.
Лектура: мр Андријана Виденовић,  ред. проф.

Улоге
Кир-Јања: СТЕФАН ЂОКОВИЋ
Јуца: КАТАРИНА ЈЕЛИЧИЋ
Нотарош Мишић: НИКОЛА ЂОРЂЕВИЋ
Катица: МИЛИЦА МАНДИЋ
Кир-Дима: ЂОРЂЕ КОЦИЋ

19.15 часова/ Кафе „Дум-дум” (Лазе Телечког 5)
Позорје младих
(НЕ)РАДНО ВРЕМЕ
по мотивима драме Време забаве
Харолда Пинтера
НОВА академија уметности Београд
Режија и концепт: НИКОЛА ИСАКОВИЋ, 
НОВА Академија уметности

III година режије
Професор: Јован СТАМАТОВИЋ КАРИЋ

Играју
МАРИНА РАКИЋ, НОВА Академија уметности
ДЕЈАНА ЏИНИЋ, НОВА Академија уметности
УРОШ НОВОВИЋ, НОВА Академија уметности
ЉУБОМИР РИСТИЋ, Академија уметности Београд
ГОРИЦА РЕГОДИЋ, дипломирана глумица
АЛЕКСАНДРА ВЕЉКОВИЋ, дипломирана глумица
УРОШ МИЛОЈЕВИЋ, дипломирани глумац



2 Билтен бр. 6

62. СТЕРИЈИНО ПОЗОРЈЕ www.pozorje.org.rs

19.00 часова / СНП, Сцена „Пера Добриновић“
Међународна селекција „Кругови“
Дервиш Сушић
ТЕФЕРИЧ
Камерни театар 55 Сарајево (Босна и Хецеговина)

Редитељ: АЛЕШ КУРТ
Драматург: ВЕДРАН ФАЈКОВИЋ
Костимографија и сценографија: АДИСА ВАТРЕШ-СЕЛИМОВИЋ
Музика: ДАМИР ИМАМОВИЋ
Медитација и психофизичка припрема: ДАРКО ТРАЈКОВИЋ
Кореографија: МАНИР ВРЕЋО

Улоге
Мухтар: МИРСАД ТУКА
Момак: МУХАМЕД ХАЏОВИЋ
Дјевојка: АИДА БУКВА
Кадија: ДРАГАН ЈОВИЧИЋ
Крзан: АМАР СЕЛИМОВИЋ
АлијаЂерзелез: РАДОЈИЦА ЧОЛОВИЋ
Удовица: САБИНА БАМБУР
Пребијени: БОРИС ЛЕР
Јузбаша/Сељак 1: САБИТ СЕЈДИНОВИЋ
Писар/Сељак 2: СЕНАД АЛИХОЏИЋ
Сафија: ВАНЕСА ГЛОЂО

Представа траје 1 сат и 30 минута

21.00 час / СНП, Сцена „Јован Ђорђевић“
Такмичарска селекција
Милена Марковић
ДЕЦА РАДОСТИ
Позориште Атеље 212 Београд

Редитељка: СНЕЖАНА ТРИШИЋ
Драматург: ДИМИТРИЈЕ КОКАНОВ
Сценографија: ДАРКО НЕДЕЉКОВИЋ
Костимографија: МАЈА МИРКОВИЋ
Композиторка: ИРЕНА ПОПОВИЋ
Кореографија: БОЈАНА РОБИНСОН
Лекторка: ЉИЉАНА МРКИЋ ПОПОВИЋ

Улоге
Песник: ФИЛИП ХАЈДУКОВИЋ
Песникова мајка: ГОРИЦА ПОПОВИЋ
Народни Херој, Песников стриц: НЕНАД ЋИРИЋ
Официр, Песников отац: МАРКО ГВЕРО
Партизанка, жена од Народног хероја: ДРАГАНА ЂУКИЋ
Писац дисидент, комшија од Народног хероја и лажни пријатељ: МИОДРАГ КРСТОВИЋ
Балерина, жена од Писца дисидента и јебачица Народног хероја: РАДМИЛА ТОМОВИЋ
Златни дечак, вољено дете од Народног хероја и Партизанке: МАРКО ГРАБЕЖ
Принцеза, пажено дете од Писца дисидента и Балерине: ЈОВАНА ГАВРИЛОВИЋ
Анђео екстазе, Сеоски учитељ и Млади партизан: БОЈАН ЖИРОВИЋ
Муза: МИЛИЦА ТРИФУНОВИЋ
Музина мајка, медицинска сестра: ИСИДОРА МИНИЋ
Четник, келнер и ратников отац: ВЛАДИСЛАВ МИХАИЛОВИЋ
Ратникова мајка: КАТАРИНА ЖУТИЋ
Ратник, воли Музу али му она не да: МИОДРАГ ДРАГИЧЕВИЋ

Представа траје 2 сата и 25 минута, без паузе
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21.00 час / Позориште младих (Велика сцена)
Позорје младих
Војислав Јовановић Марамбо: НАШИ СИНОВИ и НАШИ ОЧЕВИ
Факултет драмских уметности Београд

II година позоришне режије

II година глуме

Шеф класе Позоришне режије: Егон Савин, ред. проф.
Доцент: Филип Гринвалд 
Шеф класе Глуме: Драган Петровић, ред. проф.
Сарадник: Петар Бенчина 

1. НАШИ ОЧЕВИ – према мотивима III чина
Режија: ПАТРИК ЛАЗИЋ

Играју
Ратко Милићевић: АМАР ЋОРОВИЋ
Славка: ТЕОДОРА ТОМАШЕВ
Стриц Јошка: ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ
Министар: ЛУКА АБРАМОВИЋ

Продуцент: МИРЈАНА ЖАРКОВИЋ, II год. Менаџмента
и продукције позоришта, радија и културе 

3. НАШИ СИНОВИ – према мотивима III чина
Режија: СИМО ЂУКИЋ

Играју
Госпођа Лена: ИВА ИЛИНЧИЋ
Пуковник Остоја: НЕДИМ НЕЗИРОВИЋ
Данило: МИЛОШ РУШИТОВИЋ
Лепосава: МИА ЈОВАНОВИЋ
Госпођица Н.: СРНА ЂЕНАДИЋ
Госпођица М.: ТЕОДОРА ТОМАШЕВ

Продуцент и власуљар: БОЈАН ДУРУТОВИЋ, 
II год. Менаџмента и продукције позоришта, 
радија и културе 

5. НАШИ СИНОВИ – према мотивима I чина
Режија: ЈОВАНА КРСТИЋ

Играју
Пуковник Остоја: ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ
Христина: ИВА ИЛИНЧИЋ
Рајко: МАРКО ПАВЛОВИЋ
Данило: НИКОЛА ВОШТИНИЋ*
Гиле: АЛЕКСАНДАР ПЕТКОВИЋ*
Комшија Симица: МИЛОШ РУШИТОВИЋ

*Студент  II год. Глуме Факултета уметности Универзитета у Приштини, класа проф. Александра Ђинђића

Помоћ при извођењу сценографије: НЕРА ВУЛОВИЋ и НАЂА АНТИЋ, IV год. ФПУ, проф. Герослав Зарић
Продуцент: ТАРА ДРАШКОВИЋ, II год. Менаџмента и продукције позоришта, радија и културе

2. НАШИ СИНОВИ – према мотивима епилога
Режија: РАСТИСЛАВ ЋОПИЋ

Играју
Баба Јована: МИОНА МАРКОВИЋ
Данило: МАРКО ПАВЛОВИЋ
Лина: МИНА СОВТИЋ
Гиле: АМАР ЋОРОВИЋ
Живана: ХАНА БЕШТИЋ
Рајко: ЂОРЂЕ КРЕЋА*
*Студент III год. Глуме, класа др. ум. Срђана Ј. Кара-
новића, доцента
Душан Матејић, стручни сарадник  

Продуцент: ИКОНИЈА ЈЕФТИЋ, II год. Менаџмента
и продукције позоришта, радија и културе 

4. НАШИ СИНОВИ – према мотивима III чина
Режија: ЗОРАН ЗАРУБИЦА

Играју
Госпођа Лена: ХАНА БЕШТИЋ
Лепосава: СРНА ЂЕНАДИЋ
Госпођа Христина: МИНА СОВТИЋ
Пуковник Остоја: ЛУКА АБРАМОВИЋ
Рајко: МИЛОШ РУШИТОВИЋ
Данило: НЕДИМ НЕЗИРОВИЋ

Продуцент: ЈЕЛЕНА ГРМАЧА, II год. Менаџмента и
продукције, позоришта, радија и културе
Хвала МИХАЈЛУ ЋУКОВИЋУ, I год. Менаџмента и
продукције, позоришта, радија и културе
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ТЕФЕРИЧ, текст Дервиш Сушић, адаптација, режија
Алеш Курт, Камерни театар 55 Сарајево (Босна и
Херцеговина) 
Како је данас могуће у једној представи третирати фе-
номен власти, поготово у земљи која се зове Босна и
Херцеговина? Одговор Алеша Курта који је адаптирао
и режирао драму босанскохерцеговачког аутора Дер-
виша Сушића јесте да је то адекватно кроз монтипајто-
новски или аланфордовски манир. Изводећи на сцену
карикатуралне ликове, и жестоком сатиром исме-
вајући се сваком облику власти, ма ко да је персони-
фикује, Алеш Курт твори урнебесно духовиту, али и
представу која оставља горак укус. Најбољи опис даје
сам редитељ: „Весело и крволочно причамо причу о
томе како онда кад се животиње понашају као људи
то називамо басном, а кад се људи понашају као жи-
вотиње – Босном.“ 

Мирослав Мики Радоњић

САФИЈА (Појављује се изнанада као дух.): Јунак тражи
белаја.
МУХТАР: Ма глухо било.
Сафија даје дјевојци мали округли хљеб са рупом у сре-
дини.
НЕНА: Поједи овог хљеба. Послушај ме. 
МОМАК: Оо, људи! Једва пристаде да се уда за мене,
па и њу... други... (Дјевојка једе хљеба. Осмијех јој се
шири на лицу.) Шта је, шта се кесиш?
ДЈЕВОЈКА (Отресита, лијепа, једра – побуњеник.): Што
ме не браниш? Што се не бориш?
МУХТАР: Шшш, кујо језичава! Како ће се против силе
борит? Силу ваља слушат.
МОМАК: Како да се борим? Чиме? Па – нисам ја јунак.
Ја сам обичан сељак.
ДЈЕВОЈКА: Удри га каменом, коцем. Ускочи му у шатор,
сјекиром му расцијепи главу, ето како ћеш...
МУХТАР: Завежи, несрећнице, хоћеш цијело село у не-
срећу да увалиш? Каква борба? Зар је за нас сељаке,
борба?
ДЈЕВОЈКА (Грицне хљеба.): Ја бих се борила...
МУХТАР: Ето, баш зато смо тебе и одабрали. Нека ти
бекрија скрати ту језичину и истјера ту силу из тебе.
МОМАК: Ааа, људи! А, сутра, је л' де, биће моја жена?
МУХТАР: Жена! Па, шта – жена. Шта ће јој бити ако уђе
момку под чадор? То је очас-посла. Мало скикне, мало
викне, мало задњицом мрдне, мало сисама врдне, и –
хајд својој кући.  Своју си обавезу часно извршила.

(Дервиш Сушић, Теферич)

Дервиш Сушић 
(1925–1990)

Истакнути босанскохерцеговачки приповедач, роман-
сијер, драматичар. Године 1941. примљен у Савез ко-
мунистичке омладине Југославије, популарни СКОЈ, а
почетком 1942. постаје борац Прве пролетерске бри-
гаде, што ће имати знатан утицај на његов књижевни
свет и тематску заокупљеност. По завршетку Другог
светског рата постаје омладински руководилац, потом
учитељ и новинар. Од 1949. до 1951. уређује лист Ос-
лобођење, након чега прелази у Тузлу, где ради као ре-
ферент за културу и народно просвећивање, а затим
и као управник Народне библиотеке. Потом прелази
у Сарајево и ради као саветник у Централном комитету
Савеза комуниста БиХ.
Стваралачки рад започиње романима о Данилу, Ја, Да-
нило и Данило у ставу мирно. Ја, Данило доживљава
драматизацију и тако се Сушићево стваралаштво окре-
ће дијалошким сценама. 
Иако се бавио историјским темама у делима као што
су Велики везир, Последња љубав Хасана Каимије и Те-
ферич, пише и дела која тематизују савремену про-
блематику, Не чекајући Мијата, Јесењи цват, Профе-
сионалци.
Био је редовни члан Академије наука и умјетности
Босне и Херцеговине. Добитник Шестоаприлске и Два-
десетседмојулске награде, Награде ЗАВНОБиХ-а и АВ-
НОЈ-а. Умро је у Тузли, сахрањен у Алеји великана у
Сарајеву, 1990.

Ex libris

Међународна селекција „Кругови”
Теферич

Извештај селектора

Писци
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Алеш Курт

Редитељ, сценариста, писац и продуцент, рођен је
1965. у Зеници. Дипломирао је на Факултету драмских
уметности у Београду. Члан Удружења драмских аутора
и композитора Француске од 1996. 
Након неколико година живота и рада у Француској, у
Сарајево се враћа 1996. Од тада до данас поставио је
неколико врхунских представа (Пад, Стоп машина,
Кад би ово била представа, Пољска коњица). Са Бо-
баном Скерлићем и Марком Маринковићем режирао
је играни омнибус Проклета је Америка и неколико
документараца.
Алеш Курт спада у најмаштовитије босанскохерцего-
вачке позоришне редитеље, обележио је репертоаре
позоришта у неколико градова ове земље. 

(...) Непокретна сценографија представе остаје иста
од прве до посљедње сцене. Гомила сијена по којој те-
турају, пузају, крећу се глумци на позорници одлично
аплицира хисторијски оквир иманентан Сушићевом
комаду, али и одређену духовну слику тог свијета. На
благо узвишеној платформи изнад тог сијеном пре-
кривеног подручја, налази се пласт сијена, необичан
једино по томе што у њему станује актуелни намјесник,
тиранин, силник, харамија, јунак који влада над локал-
ним живљем села Вучетина. (...)
Није потребно да неко буде стручњак за књижевност
да би знао за ону прастару епску конвенцију по којој
се јуначка храброст, племенитост и моћ окупљају упра-
во у његовом „јуначком срцу“, али никада не срцу као
органу, као дијелу тијела, него срцу као идеји, архетипу,
стандардном епском топосу. Чином тог „оспољавања“
срца, тако да оно више не буде у јунаковим грудима,
него на јунаковим грудима и то створено од длака, па-
родира се сама реторичка конвенција и симболика
унутар које јунак, херој, постоји као лик. Чином оспо-
љавања јуначког срца карикатурално се пренаглаша-
вају његове детерминирајуће особине, то да је он хра-
бар, племенит, велик, достојан, моћан. Тим постпуком
се, такођер, тематизира сама тјелесност јунака што зна-
чи почетак и крај сваког пародирања. Јунак у класич-
ном смислу, јунак античке трагедија, никада нема

тијело, те је управо због тога идеална слика једног
друштва. То јуначко срце које више није идеални топос
свих јуначких особина, него је срозано до гротескне
тјелесности, заправо је детаљ који најављује логику па-
родирања епског херојског контекста у овој представи. 
У том смислу, може се рећи, локални харамија није ни-
какав јунак јер је срозан у оно материјално. Промјену
почетне драмске ситуације, оне у којој харамија суве-
рено влада над народом, заправо покреће дјевојка
(глуми је Аида Буква) због тога што не жели бити још
једна од оних жена које ће покорно „раширити ноге“
за силника. Она наговори свога момка (Мухамед Ха-
џовић) да оде у други град и доведе Алију Ђерзелеза
(Радојица Чоловић), другог јунака који је, наводно, спо-
собан супротставити се власти овог првог и донијети
слободу становништву Вучетине. Чињеница да жена
покреће збацивање једног владара довољно говори
о пародирању епског, епски мишљеног јунаштва.
Костим Алије Ђерзелеза такођер потврђује досад
речено о поступку пародирања. Ђерзелез има капу са
биковим роговима на глави, а у тренутку док се спрема
за борбу са актуелним владаром, испод одјеће му се
појави карикатурализирани фалус, што означава да се
величина његовог херојства мјери димензијама њего-
ве мушкости. Та карикатура фалуса заправо је и кључ-
но оружје Алије Ђерзелеза у овој представи. Често се
у позоришту Алеша Курта оружје означава призива-
њем сексуалних конотација (сјетимо се оне сцене у
представи Бог, рат и остало). (...)
Интересантно је и то да глумац Мирсад Тука у овој
представи, играјући тог Мухтара, узима и улогу
својеврсног „унутрашњег редатеља“ у представи, бу-
дући да непрестано говори шта и како треба да се
ради, даје „индикације“ другима да чине ово или оно,
дозива их на ово мјесто, учи их понашању и, што је
најважније, учи их како да страхују, а то су елементи
представе имплицирани смислом Сушићевог комада.
Треба рећи и да глумачки ансамбл у овој представи ус-
пијева остварити оно што у многим позориштима остаје
ништа више од почетног концепта. Током представе су
скоро сви глумци који глуме ликове, мјештане села Вуче-
тина, непрестано на сцени заједно, што ће рећи да на-
стоје обликовати социјално тијело, колективитет народа,
а остварење тога је кључно за драму у цјелини. Драмски
однос, који је само привидно реализиран у епизодним
агонима између једног јунака и другог јунака, заправо
је антагонизам народа и власти. Но, будући да позориш-
те као умјетност која рачуна на оно појединачно мора
имати и из друштва издвојене персонализиране ликове,
представа је морала пронаћи тај кључни баланс у обли-
ковању оног друштвеног и оног појединачног. У том
смислу, добро развијено социјално тијело народа у
представи послужило је као темељ за стварање врло за-
нимљивих појединачних глумачких улога. Вриједи из-
двојити глумачку изведбу младе глумице Аиде Букве,
која у овој представи добија веома важну улогу, што смо
већ поменули, а додајмо томе и да већина комичких
средстава представе рачуна на њезин лик Дјевојке.

Матија Бошњак (Критика.ба)

Редитељ

Критика
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ДЕЦА РАДОСТИ, текст Милена Марковић, режија
Снежана Тришић, Позориште Атеље 212 Београд
Нови текст Милене Марковић (након Змајеубица)
представља повратак на поетички и жанровски терен
на којем се она, очигледно, најбоље осећа. Комад до-
носи причу о послератним генерацијама родитеља и
деце, чији животи и трагичне судбине не могу да се
одвоје од усуда једне земље које више нема. Реч је,
условно говорећи, о драми-епопеји, хроници времена
и турбулентне историје, чије последице су  видљиве и
данас, несумњиво и бесповратно обликујући нашу бу-
дућност. Али, како је то најчешће случај с драмама Ми-
лене Марковић, њен посебан песнички сензибилитет
успешно је уграђен у драматуршко ткиво Деце радо-
сти, тако што се унутар прецизно дефинисаног про-
сторно-временског рама, одвија интимна драма целе
изгубљене генерације бунтовника-губитника, мате-
ријализованих кроз лик Песника, његов процес ини-
цијације, сукоб са традиционалним погледима на свет,
одрастање, залудни бег од стварности у сфере умет-
ности и музике и неизбежни крај. Снежана Тришић до-
следно преноси текст на сцену, уз можда и нешто већу
дозу страхопоштовања него што је то неопходно, али
свакако доносећи врло важну и релевантну представу
за наш театарски тренутак.

Мирослав Мики Радоњић 

ПЕСНИК:
Били смо деца радости и наде
где ћемо када је радост отишла
нас памте улице и другови мртви
ја сањам како те држим за руку
дошли су зли дани родили бесну децу
и сваки дан је тежак као ниско небо
чекај ме сачувај кревет за мене
чекај ме сачувај тањир за мене
чекај ме и знај да се сећам
чекај ме и знај да те сањам
твоје танке младе руке као
кора од брезе као прва трава
твоје усне што се смеју и твој глас
нисам знао да ће да прође
мислио сам вечно ће да траје
нисам ти био добар као што си мени ти
нисам застао ни дисао и гледао сада само
питам и плачем и смејем се чекам да
чекај ме и знај да се сећам
чекај ме и сачувај кревет за мене
да у њему спавам као дете што сам био
у неком другом свету
овај није за мене

(Милена Марковић, Деца радости)

Милена 
Марковић

Сценаристкиња, драмска списатељица, песникиња.
Дипломирала драматургију на Факултету драмских
уметности Београд драмом Павиљони, или куда идем,
одакле долазим и шта има за вечеру (1998). На истом
факултету сада је професор на одсеку драматургија.
Изведене драме: Павиљони, или куда идем, одакле до-
лазим и шта има за вечеру, Шине, Наход Симеон, Брод
за лутке, Шума блиста, Жица, Змајеубице, Деца ра-
дости. Драме су јој превођене и игране на различитим
сценама широм света: у Београду, Новом Саду, Косовс-
кој Митровици, Љубљани, Бечу, Познању, Токију, Чи-
кагу...
У јуну 2012. изведена је представа Жабар Фасбиндера,
у режији и адаптацији Милене Марковић, у Малом по-
зоришту “Душко Радовић”. Представа је учествовала
на БИТЕФ полифонији 2012.
Писала је сценарио и учествовала у снимању докумен-
тарног филма Рударска опера у режији Олега Новко-
вића. Сценаристкиња је дугометражних играних фил-
мова Сутра ујутру, Бели, бели свет и Отаџбина, сва
три у режији Олега Новковића.
Ауторка је збирки песама: Пас који је појео сунце
(2001), Истина има терање (2003), Црна кашика
(2007), Птичје око на тараби (2009), Пре него што све
почне да се врти (2011), Песме за живе и мртве (2014).
Објављене су јој и књиге Три драме, Шума блиста, те
књиге сабраних песама и сабраних драма. 
Драме и песме су јој превођене, јавно читане и објав-
љене у страним часописима (Theater Heute, Sinn und
Form, Manuskripte, Wasafiri...).
Добитница је Стеријиних награда за драмске текстове
Шине, Наход Симеон, Брод за лутке и Змајеубице, спе-
цијалне награде за драму Павиљони у бечком Театру
м.б.х, Награде за драмско стваралаштво “Борислав Ми-
хајловић Михиз”, Награде “Милош Црњански” за прву
књигу Три драме, Награде “Тодор Манојловић”, као и
награда за поезију “Биљана Јовановић” и “Ђура Јак-
шић” за књигу песама Птичје око на тараби. Сцена-
рији су јој награђени у Александрији, Минску и Врњач-
кој Бањи.

СписатељицаТакмичарска селекција
Деца радости

Извештај селектора

Ex libris
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Снежана 
Тришић 

Рођена 1981. у Београду. Позоришну и радио режију
дипломирала 2009. на Факултету драмских уметности
у Београду у класи професора Николе Јевтића и Алисе
Стојановић (Самоудица Александра Радивојевића, Ате-
ље 212). Стална редитељка Народног позоришта Суб-
отица од 2013. до 2015, када постаје асистенткиња на
Катедри за позоришну режију ФДУ Београд. 
Значајније представе: Разред, Матјаж Зупанчич, Народ-
но позориште Републике Српске Бања Лука (2009); Хеда
Габлер, Х. Ибзен, НП Београд (2011); Пошто паште-
та?, Тања Шљивар, Атеље 212 (2012); Чудо у Поскоковој
Драги, Анте Томић/драматизација Маја Пелевић, НП
Суботица (2012); Народна драма, Олга Димитријевић,
позориште “Бора Станковић” Врање (2012); Пинокио,
Карло Колоди/драматизација Јелена Мијовић, Градско
позориште Подгорица (2013); Бизарно, Жељко Хубач,
НП Београд/Шабачко позориште (2013); Мистер До-
лар, Б. Нушић, НП Суботица (2014); Носорог, Е. Јонеско,
НП Кикинда (2014); Казимир и Каролина, Е. фон Хорват,
Атеље 212 (2014); Иза Кулиса, Мајкл Фрејн, НП Суботи-
ца (2015); Шта се догодило након што је Нора напу-
стила свога мужа или стубови друштава, Елфрида
Јелинек, ЈДП (2015); Тероризам, Владимира и Олега
Пресњакова, Београдско драмско позориште (2016);
Ждрело, Жанина Мирчевска, НП Кикинда (2016).
Представе су јој гостовале на многим фестивалима у
земљи и иностранству и добиле бројне награде: Кази-
мир и Каролина – “Ардалион” за режију и Награда за
најбољу представу, 20. југословенски позоришни фе-
стивал Ужице 2015; Награда за режију, 23. фестивал
класике „Вршачка позоришна јесен“, 2015; Стеријина
награда за режију и за најбољу представу, 60. Сте-
ријино позорје, 2015; Носорог – Награда за режију,
“ЈоакимИнтерФест” Крагујевац, 2014; Награда за најбо-
љу представу, 23. фестивал класике „Вршачка позо-
ришна јесен“, 2015; Награде за режију и за најбољу
представу, 65. фестивал професионалних позоришта
Војводине, Кикинда, 2015; Народна драма – Награда
за режију, 51. фестивал професионалних позоришта
Србије “Јоаким Вујић” Шабац, 2015; Мистер Долар –
Награда за режију, “Дани Комедије” Јагодина, 2015; Би-
зарно – Награда за режију, „Фестивал првоизведених
представа” Алексинац, 2015.

(...) Протагонисти комада су, на једној страни, генера-
ција очева и мајки, оних који су градили Систем и ок-
вир у којем су се после имали кретати животи деце ра-
дости, а која ће ударати главама о (најчешће невид-
љиве) зидове који су га опасавали; на другој, то су сама
деца радости, мажена и пажена – чак и када ће одра-
стати у немаштини – потомчад ратних дедовских и
гладних родитељских нараштаја. Очеви и стричеви су
велики, моћни, стамени, бркати, они су демијурзи све-
та из једног парчета, и тај ћеш свет дуго узалуд мрвити
ломним зубима, а када га на крају ипак смрвиш зажа-
лићеш, не зато што је он по себи био особито добар,
него што ће с њиме отићи све за шта си се држао.
Мајке су ту да рађају, доје и брину за потомство у сен-
ци тобоже чврстих мушкараца, иза сцене махом кука-
вељи коју од распрснућа дели тек ослонац на меко
женско бедро, чешће мајчинско-сестринско него љу-
бавничко. У времену после коначног распада једног
наизглед нерасточивог животног оквира, у сценама
којима комад и представа почињу и завршавају се,
жене-мајке у гробове испраћају синове погинуле што
од хероина што од оног новог, незамисливог рата
којим ће бити запечаћен сновити свет деце радости,
лепе и деликатне копилади једног Плусквамперфекта.
Генерација деце радости оквирно је она “новоталасна”,
митологизована као мало која, или чак ни једна до ње
и након ње, а опет премало на достојан начин испи-
сана у нашим литературама, препуштена на немилост
лешинарима и дилетантима свих врста. Она је, рецимо,
београдска, али то је секундарно (то јест, ауторки и
није, јер је мало који вредан савременички опус тако
дубински београдски као њен), пошто би могла бити
било која из овог нашег света, оног који носи базично
заједничке успомене и тачке одрастања. Па опет, када
се на позадини сцене Атељеа 212 појави писани ћи-
рилични лого Робне куће Београд, онај са митске на-
словнице акет аранжмана, не можеш а да не засу-
зиш, не може да те не груне (у све што имаш) једно
преплављујуће осећање жаљења за несталим местима
и људима, помешано с неким чудним поносом што их
је икада било.
Не постоји место на којем Снежана Тришић није могла
лако да се оклизне и тресне о бетон настојећи да сцен-
ски оживи овај, за упризорење захтевни, и у извесном
смислу ризични поетски комад. Три сата касније, из-
лазиш из позоришта сабирајући њене грешке и запра-
во не проналазиш ни једну иоле битну. Да су овакво
садејство писца и редитеља стандард а не изузетак,
живели бисмо у најбољем од светова. Редитељка је у
потпуности отпустила кочнице, пустила ауторкиној по-
етској, језичкој магији и емотивном набоју да се раз-
махну, да продишу, да добију ону величину и залет без
којег не би били ништа, без којег би се самоурушили;
истовремено, беспрекорно је исконтролисала сваку
тачку на којој је представа могла да отплута у нековрс-
ну неразговетност, у самосврховити, готово приват-

КритикаРедитељка
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ни херметизам. Ако мислите да је то нешто што се под-
разумева, изгледа да не идете баш често у позориш-
те...
Оно где се тај минуциозан редитељкин рад можда
најбоље осећа јесте глума; нема ту иоле слабијег места,
нема солирања и игра(ка)ња у леру или хватања на
шмиру и (д)ефекат, него сви глумци, као у каквом „не-
мачком“ комаду, добијају прилику да оно најбоље из
себе искажу служећи целини и увећавајући је неслуће-
но. Те мушке громаде сумњивих перформанси, Ненад
Ћирић, Марко Гверо, Мики Крстовић, а још више те
мајке и супружнице, величанствене и скудоумне, хе-
роине и саможиве: Горица Поповић, Радмила Томовић,
Милица Михајловић, Исидора Минић, Катарина Жутић,
играју не себе-у-позоришту него позориште какво би
увек требало да буде а тако ретко јесте. Бојан Жировић
као Анђео екстазе, жовијални и демонски давалац по-
љупца смрти за најбоље из целог једног расточеног
нараштаја, перфектно балансира „театралност“ соп-
ствене симболички круцијалне сценске појаве, умно-
гоме носећи представу. Али, „клинци“, тумачи деце ра-
дости, они су величанствено откриће ове представе:
и Филип Хајдуковић као Песник, и Марко Грабеж као
Златни дечак, и Јована Гавриловић као Принцеза, и
Милица Трифуновић као Муза, и Миодраг Драгичевић
као Ратник, тако зрели, тако пуни, а тако just kids где
год тако треба да буде! Музика Ирене Поповић, у нео-
новоталасном маниру, а на Миленине стихове, није
тек пратња, background или илустрација, него један од
стубова представе.
Не волим ни ову реч, али ћу је написати, и нећу жали-
ти: велика представа, по комаду који само такву и за-
служује. Достојан, напокон, реквијем за један сан, али
и реквијем једној младости (једном свијету наде) на
Балкану. Лаку ноћ, децо радости, жива и преминула,
ма где да сте, ма где да смо, у свету који није више ваш,
баш као што онај тадашњи није још био ваш. Што сте
имали да му дате, дали сте некако у том међувремену,
у интермецу; није то било довољно добро, каже пес-
ник, окосни лик комада, обзнањујући његов крај. Не
знам је ли довољно, али, ево, путује кроз време и
даље, и не видим да ће згаснути још задуго, задуго.

Теофил Панчић (Време, 17. 11. 2016)

Кокан 
Младеновић
редитељ представе
„На Дрини ћуприја” 

Право је време за велике теме

Са редитељем Коканом Младеновићем разговарали
смо након недавног извођења представе – о Андриће-
вом делу, антиратном остварењу и вековном циклич-
ном злу које се догађа нородима Балкана.

Да ли је могуће да се на овим просторима вековима
ништа није променило, да су ратови, смрт, жртве и
недеће још увек саставни део наших живота?
► За нас који смо радили ову представу, из данашњег
угла, тај сјајни Андрићев роман је прича о цикличном
злу. Запрепашћује чињеница да се током 400 година,
откад је направљен мост на Дрини, нисмо нимало про-
менили. У готово правилним  циклусима на том про-
стору чинимо једни другима најстрашније ствари. Ме-
њају се егзекутори и улоге жртава, а народи у некак-
вом накарадном временском ритму почињавају мон-
струозне злочине. Код Андића се роман завршава
1918. године, а ми смо радњу провукли до данашњих
дана, због формирања нових државних заједница, као
и због још два почињена зла: 1942. године усташе су
ту поклале више од 6000 Срба, а деведесетих година
браћа Лукић и њихови паравојни саборци ту су убили
су више од 400 муслимана и бацили у Дрину, а остале
запалили на Бикавцу. И ту смо стали. Али, као што сте
видели на крају представе, три дечака настављају сва-
ђу коју су почели пре 400 година (и на почетку пред-
ставе) и након Дејтонског мира, истим питањима: ко
је од њихових националних јунака бољи и јачи. У по-
следњој сцени они репетирају пушке и бојим се да још
ништа није завршено. Циклус зла на Балкану и у Ви-
шеграду није готов. Наша представа није споменик Ан-
дићу, већ је представа упозорења, да нам се зла више
не понове.

Ћоркан у свом монологу каже између осталог да му
је жао што је ћутао и трепео све године, и каје се
што се раније није побунио против наметнутног зла.
Шта је са обичним људима који по правилу највише
страдају?
► Верујем у снагу обичног човека. Мислим да човек
не сме да трпи неправду нити да дозволи да буде зло-

Интервју
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употребљен. Исто тако, не треба да чини зло другим
народима и другим људима. Писац Асанж каже: „Сваки
пут кад видимо неку неправду, а не одреагујемо одмах
на њу, вежбамо дух да буде попустљив, учимо га ком-
промису да постане толико велик како бисмо постали
људи.” Та реченица показује колика је цена компро-
миса. Постајемо тек пијуни у неким великим исто-
ријским играма.

Публика је одлично реаговала након представе. То де-
мантује оне који сматрају да у времену у којем се
тражи „одмах и сада” публика није спремна за више-
сатне представе и велике теме?
► Сматрам да је право време за велике теме. Људи
заборављају да је позориште од настанка пре 2000 го-
дина у старој Грчкој, све до појаве Гутембергове штам-
парије, било једини масмедиј – једино средство ма-
совне комуникације. Све што се велико и битно желе-
ло рећи свету, говорило се управо у театру. Захваљући
масмедијима ми смо престали да верујемо у своју три-
бунску функцију. Сада су у истој равни информације
на једној фејсбук страници или на било којој интернет
платформи. Подједнако су важне једна нуклеарна ка-
тастрофа и било која естрадна вест. Изједначили смо
баналности и најважнија научна открића. Позориште
сада има своју историјску прилику да изнова субли-
мира шта је вредно у свету у којем живимо, које су
наше људске, емотивне и моралне вредности, у ком
правцу треба да иде свет... То је наша велика прилика
да извадимо и исперемо то злато из муља информа-
ција у којем живи цео свет.

Разговарао Војислав АЛИМПИЋ

Гордана 
Ђурђевић-Димић
Лотика у представи
„На Дрини ћуприја“

Лотика је приземна, овоземаљска
и права породична жена

Награђивана глумица и првакиња драме СНП-а, након
великог аплауза којим је увек награђује публика за
улогу у представи Кокана Младеновића, у разговору
за Билтен говори о Андрићевом књижевном антоло-
гику, сарадњи са редитељем, својој улози и о новом
(старом) концепту Стеријиног позорја.

Да ли сте веровали да од капиталног књижевног дела
Ива Андрића, може настати потресна антиратна
драма, у визуелном смислу, једна спектакуларна пред-
става?
► Морам признати да нисам веровала како се Анд-
рићев роман може преточити у позоришну представу,
али безрезервно сам веровала у редитеља Кокана
Младеновића. Верујући редитељу, ми глумци при-
стајемо да пливамо у празном базену. То је оно што
нас је професор Бранко Плеша на Академији научио,
и тако радимо. Још увек следим тај његов глумачки
принцип. Знали смо да ће рад на представи бити за-
хтеван, уз много физичког ангажмана. Пре свега, било
је потребно изнова ишчитати тај Андрићев роман, и

то је за мене велика радост,  поновни сусрет с нашим
нобеловцем и његовим антологијским делом. Веро-
вала сам у Коканову генијалност. Попут Шекспира, он
пише нове текстове и сонгове. Тако смо се упустили у
ту позоришну авантуру, која се до сада показала веома
успешном.

Ваша Лотика је жена која живи, сналази се и прежив-
љава у једном бурном времену, какво је и ово наше.
Како бисте је окарактерисали? Ко су те жене у да-
нашњем временском контексту?
► Лотика је живела у бурном времену с краја 19. и
почетком 20. века, у периоду Аустроугарске анексије
Босне и Херцеговине. Тада креће ситуација какву и да-
нас имамо. То је почетак миграција, пресељавања и
расељавања разних људи који долазе са свих страна,
стицајем животних околности. Сви они са собом носе
своје наде и снове, своје животне планове. Са њима
су и дилеме: како започети нов живот, уз наду да ће у
некој другој земљи остварити некакав бољитак за своју
породицу и за себе. Лотика је приземна и земаљска
жена. Она има земаљске жеље и некакав урођени осе-
ћај за добробит своје породице. Вероватно је то и део
њеног менталитета и њене вере у бога. Она има ту
ужасну исконску снагу да вуче за собом терет поро-
дице. Таквих жена има и данас. Сличне су и животне
ситуације. 

Колико је Вама, у том смислу, Лотика блиска?
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► Имамо ту заједничку копчу. И ја сам посвећена по-
родици. Права сам породична жена. Волим да пома-
жем својој породици, да јој се безрезервно дајем. Ло-
тика је жена која у младости долази у Босну, живи од
те Босне и од те касабе. Рекла бих да добро живи. Али
долазе нека мутна и чудна времена у којима она про-
пада. Њен живот има некакав почетак и крај.

Како каже редитељ представе, „ово је прича о једном
цикличном злу које се вековима стално понавља“. Да
ли је могуће да се ништа није променило, да ништа
нисмо научили од силних страдања? Има ли наде? Да
ли ћемо се коначно опаметити? Јесте ли оптими-
ста? 
► Морам признати да нисам оптимиста. Очигледно је
да смо играчке у рукама светских моћника. Не верујем
у неки бољитак. Али, лепо је рекао Крлежа: „Никад
није било да некак није било.“ Према томе, биће и овде
некако. Биће и доста турбуленција. Уосталом, у пред-
стави из овогодишње селекције Позорја, Ново доба,
јасно су приказани сви аспекти нашег живота у тран-
зицији. 

Позорје се враћа домаћем писцу и домаћој драма. Ка-
кав је Ваш став о томе?
► Постоје аргументи за и против. Сматрам да је добро
што смо се вратили домаћем тексту, што је Позорје по-
ново фестивал домаћег драмског стваралаштва. Мада,
искрена да будем, ни претходна концепција није ми
била далеко од срца. Напротив. Тада смо били у при-
лици да, без ограничења, погледамо ко је направио

најбољу позоришну представу. И такав концепт ми је
био близак. Можда не би било лоше да се, с времена
на време, направи својеврсни пресек како бисмо ви-
дели где смо с домаћим драмским стваралаштвом, па
онда опет да се позабавимо најбољим представама и
погледамо стране писце. Мислим да би то било добро
за позоришну уметност и наш позоришни живот. До-
душе, има још доста до краја овогодишњег Позорја,
па ће се мој утисак о томе можда поправити и проме-
нити.

Разговарао Војислав АЛИМПИЋ
Фото Б. Лучић

Јелена Мијовић
ауторка драматизације
„Ружа, увела”

Милан 
Нешковић
редитељ представа 
„Маестро” и „Ружа, увела”

Кад си срећан... Мућни главом,
можда се предомислиш...

Овај интервју планиран је као разговор са редитељем
Миланом Нешковићем, али  срећним сплетом окол-
ности догодило се да буде разговор и са Јеленом
Мијовић, ауторком драматизације... На изненадних
превише степени, у једном кутку у центру града, тај су-
срет изгледао је баш овако...

Мислите ли да је добар потез то што се Позорје вра-
тило концепту који се базира на српској драми?
► Јелена Мијовић: Са становишта професије, мени је
то најзначајнија промена. У мом најранијем сећању,
Стеријино позорје и јесте био највећи фестивал дома-
ћег текста који је једног тренутка прешао на другу кон-
цепцију. Можда је у неким временима било и оправ-
дано, а да је задржало концепт домаћег текста, можда
би данас драмског текста било више и био би бољи. С
друге стране, немамо озбиљан фестивал базиран на
тексту, већина таквих фестивала нема награду за до-
маћи текст, или за било коју област драматургије, адап-
тације, драматизације на пројекту... А како су писци
помало инертни, нико се за то не бори, нема простора
за пласман свог текст. Текст се у позоришту подразу-
мева као нешто од чега се креће, али оног тренутка
кад га има – постаје небитан. За позориште је веома
значајно, ма у ком правцу да се развија – не говорим
само о класичном комаду, линеарној драматургији,
него генерално, што се Позорје вратило на домаћи
текст. 
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Који су то други демони, осим породичних, којима сте
се бавили у “Ружи, увелој”, а редитељ у обе своје сте-
ријанске представе? О њима се мало пише или не
пише, а требало би писати... 
► Јелена: Има их, само се треба усредсредити.

Један, о којем драмски писци нису писали – а неверо-
ватно је да бар неко од њих то није доживео, прежи-
вео лично или у свом ближем или даљем кругу поро-
дице или пријатеља – кад човек свом родитељу по-
стаје родитељ. То су страшни тренуци у животу чо-
века, ма колико година да има, поготово ако жена бри-
не о оцу, а син о мајци у тренутку кад они постају
деца...
► Јелена: О томе је писала Ивана Димић – роман Ар-
замас.

Да, то је роман, није драмски текст...
► Јелена: Читала сам га док је био у форми драме...
Породични и други демони, парафраза Маркесове О
љубави и другим демонима, мислим да се и селектор
на то рефлектовао... А демон родитеља који постају
деца својој деци, њега има код Маркеса, тамо се вежу
за дрво, има га и на филму... 

Можда те теме код нас нема зато што то није мо-
дерно? 
► Јелена: Имамо сувише социјалних, друштвених, по-
литичких проблема које тематизујемо. Нема времена
да се пише о личним, а то што помињете је лични де-
мон, иако је у неком вишем смислу заправо, општи,
глобални. Веома је тешко тако нешто изабрати као
тему, иако вас се то тиче, ако тог тренутка није друшт-
вено, социјално горуће проблематично. А увек тих
тема има превише да бисте дошли до личног. 

Бора Станковић бави се управо тим дубоко интим-
ним темама, а заправо слика и то време...
► Јелена: Мени је Станковић занимљив управо зато.
То интимистичко пропитивање на крају 19. века. Рани
егзистенцијализам. Да смо друго друштво данас, био
би нам занимљив други склоп проблема. Или, да је
мање проблема, имали бисмо друге теме. Нас је по-
мало и срамота данас да се бавимо стварима које се
не тичу целог друштва, некако имамо обавезу да се
њима бавимо. Нажалост, тако прескачемо личне де-
моне које осећамо и преживљавамо их сами. 

Милане, ни у једној од две стеријанске представе ни-
сте се ухватили дневнополитичких тема, нема
прста у око, дерања на публику, директног прозивања
публике, што је у једном тренутку постао манир ре-
дитеља код нас. Шта вам је?
► Милан Нешковић: Не бавим се памфлетским позо-
риштем. Нити ме оно интересује, нити сам икада са сце-
не упирао прстом у лице и говорио како и зашто треба
неко да мисли онако како ја мислим. То је непристојно,
као што је непристојно очекивати да се људи понашају
онако како ти очекујеш. Не бавим се тако позориштем,

а можда би тебало – како видимо, моје представе воли
публика, али не и критика и фестивали. 

Па ево вас на фестивалу са две представе!
► Милан: Можда би ме волели више када бих то ра-
дио, али ја свакако то нећу никада радити. Враћам се
интими о којој је било речи: Увелу ружу радио сам док
ми је отац умирао у болници. Из Врања сам с проба
свакодневно ишао у Ваљево код њега, држао га за руку
током ноћи, да бих ујутро опет био на проби. То што
се догађало током ноћи инспирисало ме је за позо-
риште... Никада се нико није насмејао, ни заплакао на
нешто што је интелектуално, него нешто што је емо-
тивно интимно и што дира све нас. Публика на фести-
валу не оцењује да ли је представа добра или лоша,
него колико се то ње тиче... У томе је кључ позоришта.
Однос два или више лица на сцени који стварају неки
емотивни доживљај, а циљ је да насмејемо или рас-
плачемо гледаоца. Звучи тако једноставно и зашто
онда компликовати. Мој професор Никола Јефтић јед-
ном је рекао да се бавимо најлепшим и најлакшим по-
слом на свету. Прво ми је било јасно, друго баш и не.
На пробама смршаш, погинеш, нервираш се... А про-
фесор каже да је суштина у томе да је сваки гледалац
у позориште дошао насмејан, срећан, у нади да ће му
се десити нешто лепо. Само немој да га упропастиш,
да изађе несрећнији, бар одржи то стање у којем је
дошао, немој компликовати. 

А зашто онда српско позориште последњих година
систематски ради на растеривању публике?
► Милан: Зато што се учаурило у само себе и инсти-
туције које нас убеђују да је такав модел добар, а сва-
ког дана се показује као погрешан. Имате управнике
позоришта који су некомпетентни, незналице, немају
везе са културом, позориштем. У позориштима раде
људе који гледају да свој посао не обављају на одго-
воран начин, јер њихова плата и положај не зависе од
учинка. У таквом систему раде једино људи који долазе
и раде хонорарно. Они имају мотив да раде јер морају
да зараде. Остали те убеђују како је све савршено у
реду.

Како данас текст долази до редитеља? Кад сте ви у
питању, у ова два случаја? Је ли се то мало упри-
стојило или је и даље преко пријатељства, кумства?
► Милан: У случају Врања, понуда је дошла из врањ-
ског Позоришта да режирам представу поводом јуби-
леја Фестивала и 150 година од рођења Боре Станко-
вића. Јелена је прочитала Увелу ружу, видела да нема
довољно материјала и онда сам јој дао слободне руке
да уђе у Борин ДНК читајући све што је написао. Она
је написала своју драму у којој не можете да разли-
кујете која је реченица Борина а која Јелене Мијовић,
а то је веома тешко, готово као Иви Андрићу и мени
је јако занимљиво да вечерас гледамо две представе
у којима су се дописивали Бора Станковић и Иво Анд-
рић. Код Маестра је било другачије. Комад постоји не-
колико година, и та прича је део сомборске трилогије,
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уз Хајматбух и Гоголенд – три писца – три битне сом-
борске личности. Ја сам био трећи редитељски избор,
после Горчина Стојановића и Кокана Младеновића
који су, из различитх разлога, одбили да раде комад.
Оба начина су легитимна. До сада нисам имао ни кума,
ни брата да се бавим позориштем. Мој покојни отац у
животу није био у позоришту, нити га је то интересо-
вало. Он је волео филмове Стивена Сигала.

Па како сте онда доспели у позориште?
► Милан: Не бих знао тачно да вам кажем. Комшија,
глумац Жељко Митровић, одвео ме је са седам година
да играм у једној представи, тако сам заволео позо-
риште. Нико мој није пре имао неку везу с позориш-
тем.

Милане, која је цена отвореног говорења о животу и
позоришту?
► Милан: Ако је плаћам – радо ћу је платити, јер се
осећам добро кад искрено могу да кажем нешто о по-
зоришту које волим подједнако као и живот. Ако о
најбитнијој ствари у свом животу не говорим гласно
и отворено, тад бих имао много већи проблем од људи
који, овако или онако, моју искреност сматрају непри-
мереним понашањем.

Обе представе тематизују положај жене, “Ружа уве-
ла” свакако више, али и Маестро”. Запањујућа је та
фаталност коју и жене као мантру преузимају у
„Ружи”. И данас није много другачије изван табла ве-
ликог града, можда и у њему самом... 
► Јелена: Ту постоји неколико ствари. Оне су подре-
ђене, али и генератор те подређености. То је круг који
ми је и некада био запањујући и опште место, као код
Ничеа – Заратустра сретне старицу која му каже да,
када иде к женама понесе бич. Мени није било јасно
зашто би му то жена рекла? Да ли је грешка у преводу,
нисам могла да схватим логику. Али постоји психолош-
ко објашњење које се темељи на томе да, када пређете
границу трпљења насиља, онда једноставно сматрате
да је свако следећи дужан да то отрпи, да би се наста-
вило трпљење. И у овој нашој представи, врањској,
жене су те које диктирају наставак подређености. Тако
је и данас. Можда неки појединачни избори постоје,
избори их се онолико, али у животу то је врло мало.
Мени је било занимљиво друго сазнање – сви ти муш-
карци у патријархату, временом  добијају особине које
су наметнули женама. Немају они неки профит од тог
патријархата, заправо постају жртве као жене. У нашој
представи отац преузима улогу мајке а тако се стра-
дање наставља. Тај однос је тешко променити и изме-
нити. Патријархат је једнако погубан и за једне, и за
друге. 

А зашто то прихвата мирно једна образована жена,
Ема у „Маестру”, аристократкиња?
► Јелена: Посебно је комликован живот жена које
живе животе својих мужева. Кроз мужеве оне живе
свој живот, а време брзо пролази. Твој живот пролази

мимо тебе а  живот који си живела није проба за неки
живот који ћемо касније живети. Када се то освести –
а мотив до тада била је огромна љубав, страст – постаје
касно да се било шта промени. Долазимо до другог
проблема, жеље за самокажњавањем јер је то себи
допустила. У Ружи увелој тај је принцип мало друга-
чији, подсећа на црногорски принцип матријархата.
Тих ствари веома се плашим. У Црној Гори жена је
нико и ништа у кући – мајка је богиња – свекрва је
малтретира пола живота, док не роди мушког наслед-
ника, тог тренутка она постаје богиња куће, свекрва
постаје стара мајка којој се ништа не сме рећи. Тад пре-
стаје вређање снаје која једва чека да се њен син оже-
ни неком девојком коју ће она моћи да малтртира, као

што је њена свекрва њу. А кључ је да само једна гене-
рација то прескочи и онда ови млади неће знати да је
то икада било. На основу тог принципа можемо да
причамо и о историји ратовања на Балкану. Ништа не
учимо из историје која се понавља, а како да се не по-
навља кад се у породици понављају ти исти наопаки
принципи. Док не почнемо да мењамо сами себе, не-
мамо никакве наде, не за жене, него уопште за нас.

Тешко да ћемо се променити докле год се бојимо, док
је у медијима жена предмет најразноврснијих пони-
жавања. 
► Милан: Не видим везу тога што кажете и малтрети-
рања жена, не видим да медији говоре да треба бити
жену.

Не кажу директно али постоје разни суптилни начи-
ни понижавања. Сваки дан у штампи неки текст
типа, пре 20 година била је риба а данас изгледа ова-
ко; онда фотка жене која, ако се није изоперисала, из-
гледа посве нормално, чак лепо носи своје године... Да
не говоримо о томе да новине свакој жени сугеришу
да два дана након порођаја мора да изгледа као Беха-
ти Принсло. Мислим стварно! Нисам приметила да
има текстова попут, наш познати глумац пре 20 го-
дина изгледао је као фрајер а данас је “ружа увела”.
Медији нам суптилно сугеришу да свако, нежно или
мање нежно, може да пљуне жену, вербално, буквално,
фотографски, како год. 
► Милан: Можда би жене требало да се дигну, треба
нешто да их подигне, неки страшан догађај можда...
Можда су нам потребне те крајности. 
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► Јелена: Сигурно су потребне. Потребна је шира ре-
волуција на глобалном плану да се нешто суштински
промени. Морало би се заћи у разне поре друштва.
Јасно ми је шта се тиме ради, шта се добија, ствари се
тако држе у страху, у напетости...
► Милан: Не смемо заборавити да подједнаку улогу у
томе имају и медији и црква. Црква је један од озбиљ-
них фактора у тој причи. Фолирамо се да смо секулар-
но друштво а тако смо далеко до тога. Сигуран сам да
би Брнабић била најбољи кандидат Вучићу за пре-
мијера, а он то не сме да уради од Српске православне
цркве која тврди да сама с тим нема ништа. То је то
што има и Бора Станковић: “Ћути, бога имаш ако мајку
немаш.” 

Која светска замена теза!
► Милан: Ћути, нема везе што те бије, бог све види,
казниће их бог, стићи ће их правда.... Кад ће, бре, да
их стигну та правда и та казна? Немам времена да че-
кам. Немам ја ништа с оним после животом. Хоћу сада.
О чему причамо? Па два највећа проблема државе су
секуларност и независно судство!

Дивно ми сада причамо, слично мислимо, милина, све
се врти у нашем кругу, али то што причамо не чују
они са чијим би другачијим мишљењем ваљало поле-
мисати, променити га... Као да ми нисмо нормални...
Коме се то ми обраћамо... 
► Милан: То се и сам често питам, поготово у позо-
ришту. То се само нас тиче. ТВ емисије у којима уче-
ствујемо гледају само учесници и аутор емисије, не
гледа више ни моја мајка... Као и ово што ми причамо,
биће у Билтену, прочитаће пар студената, нико неће
реаговати...

Хоће, ако је нешто заоштрено, многе је дирнула рече-
ница Хариса Пашовића “Ја елита, ја гована” којом се
реферисао на интелектуалце....
► Милан: Па која је онда разлика између Курира и
чланка у Билтену који привлачи насловом. Да је Харис
рекао нешто фино и помирљиво, то нико не би про-
читао. Сензационализам нас узбуђује. Ставите сада на-
слов да смо Јелена и ја рекли (БИП....), и сви би то чи-
тали...

Ипак мислим да би их више узбудило да напишем да
сте јели у “Фишу и зеленишу”:) Људи се више ложе на
материјалне ствари, то да их неко има, а ја немам...
► Милан: Ми смо сиротиња и зато једемо у „Фишу и
зеленишу”, сви управници једу на бонове, Јелена и ја
не возимо џипове, као што возе управници у селек-
цији, чак и ови државни дисиденти, највећи међу нама.
Сви они данас једу батак и киселу на бон. Ја сам своје
бонове дао мојим студентима. 
► Јелена: У нашој је земљи највећи европски распон
између богатих и сиромашних, сви живимо у беди, не-
праведно ужасно. Сва та беда изазива озбиљну мо-
ралну беду. Трудимо се да не правимо компромисе, да
у сваком делу живота то не чинимо када препознамо.

То је свет о којем говоре и Бора, и наша драма, то је
тамо неки прошли свет а заправо ми, ово време. 

Занимљива ми је, пре укључења диктафона, тврдња
вас обоје да вам људи на улици у Новом Саду изгледају
боље него у Београду, а тек јужније... Шокирана сам
том тврдњом. 
► Милан: Визуелно је тако.

Али то је само на први поглед. Да погледате још јед-
ном:)
► Милан: ‘Ајде онда да тако буде свугде, бар на први
поглед, ‘ајде да се потрудимо бар око тога. Овде и кло-
шари лепше изгледају него у Београду. 
► Јелена: Некад мора и од споља да се крене. Мора
да постоји нека врста лепоте. 
► Милан: Не може вам бити боље ако сте се лепо
обукли, али одајете утисак да вам је боље, да вам је
стало да вам буде боље. Долазимо тако до суштине
Аристотелове дефиниције о трагедији: изазивањем са-
жаљења и страха доводимо до прочишћења таквих
афеката. Два најгора осећања која можете да изазовете
јесу сажаљење према неком и страх према себи. Са-
мим тим што се неко лепо обуче, чак и ако му није до
тога, показује да неће да ико види његов проблем,
неће да га ико сажаљева. То је ваша морална величина,
то је узвишеност.

Новосађани су, дакле, узвишени. То ће им се јако до-
пасти:)
► Јелена: Све етичке ствари имају меру и некад умемо
да их препознамо. У тешким ситуацијама, да би се спа-
сао, човек има потребу – на нивоу интуитивног, не-
свесног – да себе уздигне, да узвишеношћу победи ба-
налност тог тренутка, трагедије, смрти, болести, осећа-
ње сопственог самосажаљења... 
► Милан: Хтео бих да додам мишљење о првом пи-
тању... Ово је огроман корак за српско позориште, ко-
рак ка будућности. Ако било ко има проблем с тим ко-
раком, има проблем с младошћу ове државе. Чини ми
се да просек година аутора на Позорју никада није био
млађи. Најстарији редитељ на Позорју је Кокан Мла-
деновић. Торбица, Снежа Тришић, Вук Бошковић, Јеле-
на Мијовић, ја, Олга Димитријевић, Александра Мила-
вић-Дејвис, Ива... Играју све млади. Мени је било чуд-
но што не видим Пецу Ејдуса... Пуно младих људи ви-
дим на фестивалу.

Ма Позорје је и претходних година било место где су
млади људи могли да покажу шта раде, само што је
било модерно рећи “Позорје је старомодно”, или што
су то говорили они који нису доспевали до њега.
Лијешевић, Анђелка Николић, Олга, Ива Милошевић,
Лолић... 
► Милан: То је било на нивоу ексцеса...

Па баш и није... Била је права најезда младих... Али
било је некако, ако не победи стварно изузетна и пре-
храбра Биљана – Позорје не ваља... Лицемерни смо, јер
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је то често бивао покушај гребања о Србљановићкину
славу...
► Јелена: Када се код нас догоди да ја, када видим по-
делу и представу, не знам на који ће фестивал она ићи
и које ће награде добити, онда ће то бити знак помака.
Ако достигнемо ниво да то није правило. Ове године
селекција није типична, Врање први пут у историји до-
лази. Ушле су неке представе за које нико није очеки-
вао да ће ући. Па и жири је атипичан. 
► Милан: Демантује вас прошла година. Прошле го-
дине Србљановић није освојила Стерију, а била је у
конкуренцији. Али, Биљана је дала интервју непосред-
но пре Позроја у којем је рекла, позвала да се њој не
додели награда, него Тањи Шљивар. И Тања Шљивар
је добила награду. Можда то нема везе, а можда и има.
Можда је неко чекао дозволу Биљане Србљановић да
можемо да јој не дамо награду.

Па то много више говори о нама... 
► Милан: Свакако, али је питање да ли би Шљивар
добила награду да Биљана није то рекла и да ли би то
Биљана рекла да Шљивар није њен студент. Ја то не
знам. Кад се ствара таква тензија уочи самог фестива-
ла, човеку остаје места за размишљање... Сад сам на
Позорју чуо да је Вучић забранио Микију Радоњићу
да Кокану дâ награду. 

Ма 'ајде, молим вас, ко то сам себи диже цену?! Баш
ће Вучић да се бави и том драматургијом. Бзвз. 
► Милан: Јесте, Вучић сутра има инаугурацију, али
само да Кокан не добије Стеријину...
► Јелена: О томе говоримо. Све то се онда обрће у
нешто друго.
► Милан: А ко је финансирао На Дрини ћуприја?

Па држава. 
► Милан: Држава, Министарство културе и Српско на-
родно позориште.
► Јелена: И жири је ове године необичан, компетен-
тан, али у старту сам помислила да је такав да не сум-
њам у њега у том смислу да унапред прогнозирам неку
награду. Иако не знам њихов укус и морал.

А то је добар знак... 
► Милан: Причао сам једном са Снежом Тришић и
Лолићем да се нама највише исплати да будемо здрава
конкуренција, најбољи другари. Да се инспиришемо
да правимо представе све боље једни од других. Увек
нас само несрећа уједињује, ‘ајде да нас нека срећа
једном уједини. Овај фестивал треба да буде у славу
писца, глумца, редитеља и публике, наравно.
► Јелена: Страст откривања је важна, радозналост, не-
уморност у томе.
► Милан: Ако је уметност од умети, веома је тешко
умети деструктивно.

П.С. Патријархат је опет дао последњу реч, али не и
задњу, јер, на дну је ипак женски потпис:)

Разговарала Снежана МИЛЕТИЋ

Представљена књига:  Милан Ђоковић, „Дневник
управника позоришта“ (I, II)

Велики посленик у замислима
и прегалац у остварењима

„Културне епохе остварују велики њихови посленици
у замислима и прегаоци у остварењима. Чине то
својим визијама, знањима и плановима. Раде то са не-
себичношћу и непоколебљивошћу, са непрестаном
вером у успех из које се он и рађа... Милан Ђоковић,
књижевник, осведочени драмски писац, редитељ, но-
винар, преводилац, руководилац више културних ин-
ституција, био је један од таквих посленика када је у
питању културна епоха Београда, Србије, а тиме и Југо-
славије, нарочито у периоду своје интелектуалне зре-
лости после Другог светског рата, до краја живота 1993.
Милан Ђоковић је сматрао да је култура једне земље
огледало у коме се види оно највредније у њој“. Ове
речи Милована Витезовића интерпретирала је глуми-
ца Бранка Зорић-Васовић јуче на промоцији двотом-
ног издања Дневник управника позоришта Милана
Ђоковића.
Промоцију је водио Душан Ђоковић, син аутора днев-
ника, оснивач Фондације „Милан Ђоковић” и Акаде-
мије уметности у Београду. Саговорници на промоцији
књиге били су редитељка Цисана Мурусидзе-Чоловић
и новинарка Драгана Бошковић. 
Поред тога што је овај дневник непосредно и непоре-
циво сведочанство о Југословенском драмском позо-
ришту, дело бележи и слике о породичном животу,
оданости супрузи, деци, као и о политичким прилика-
ма, речено је на промоцији. Дневник је и пророчки
роман у коме је, између осталог, о земљи у којој смо

живели речено „земља мала, а граница много“, под-
сетио је на запис свог оца Душан Ђоковић.
Цисана Мурусидзе изразила је фасцинацију књигом и
назвала је капиталним делом, не само о животу Југо-
словенског драмског позоришта већ и целокупног
Београда, у коме се историја бележи сажето али тачно.
Српска театрологија добила је огроман капитал, смат-
ра редитељка, а на театролозима је да истражују даље. 
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Промоција је обогаћена и видео записом у коме глу-
мац Миодраг Радовановић Мргуд о управнику ЈДП-а
Милану Ђоковићу каже, између осталог, да „постоји
управник домаћин и управник послодавац. Ђоковић
је био прави домаћин театарске куће, одмерен, бриж-
љив, питом, јасан”... Радовановић је подсетио да је Југо-
словенско драмско „прављено корбачем, дисциплина
је била најважнија, глумци су имали чак и радно одело
и ципеле, ишли на туширање и масаже пре пробе...
Кад је Ђоковић дошао у позориште, све то је постало
прошлост, као да је одједном пала атомска бомба, а
све је беспрекорно штимало, било је радно и успеш-
но“. 
„Ђоковић је тај који је нас позоришнике упознао са
библијом наше уметности – Системом Станиславског,
који је, у исто време, заувек остао и оправдање глу-
мачког полусвета... Ђоковић нас је научио и да су умет-
ност и живот једно, а да је само позориште изнад тога.
Његов дневник нас, између осталог, учи и томе да нико
не може да падне ниже и дубље од лажног патриоте
и драмског уметника који ствара лаж, као и колико је
далеко и близу од човека до човека... Књига је и уџ-
беник за управнике позоришта, нарочито за оне који
се данас затварају у своје кабинете, мистификују свој
посао и имају многа лица за разне прилике”, изнела је
део својих сведочења о Ђоковићу  из текста „Више од
живота“ Драгана Бошковић.

Бранислава ОПРАНОВИЋ

Емил Бонев: Морска со
Академија лепих уметности и мултимедија Београд

II година глуме 
Класа: Бранислав ЛЕЧИЋ, ред. проф.
Асистент: Игор ЂОРЂЕВИЋ

Добар текст, добра режија 
и квалитетни глумци

Академије се на Позорју младих често представљају,
да тако кажемо, провереним драмама, што је добро,
али је интересантно када се неко осмели, па постави
савремени комад који се не може често видети на на-
шим сценама, што је учинио Бранислав Лечић, про-
фесор II години глуме Академије лепих уметности и
мултимедија Београд, уједно и редитељ представе.
Морска со је одличан избор текста савременог писца,
па је и сцена ослобођена сценографије и реквизита
омогућила младим глумцима да покажу на прави на-
чин свој таленат. Надахнута игра била је без квази-
уметничких симулација и публика је то радо пригрли-
ла. Глумица Хана Јапунџић имала je можда најнеза-
хвалнију улогу свеприсутне, али пошто се одлично
снашла, захтевну улогу је претворила у прилику да по-

каже свој богат унутрашњи живот. Скакала је лако из
улоге у улогу, из ефекта у ефекат, од шећера до ракије.
Била је као Помет савременог театра. Владан Вукса-
новић био је доследан смушени Димитар који замуц-
кује и бави се филозофијом. Његова непријатност у
присуству девојака била је скоро па опипљива, до те
мере да као гледалац почнеш да се мешкољиш у сто-
лици и желиш да устанеш и да га заштитиш, да му по-
могнеш, кажеш да ће све бити у реду. Ивана Антић је

била права мера за њега – отворена, али не напасна.
Иако озбиљна, у публици је измамљивала осмехе.
Вања Мијов, одлучна и слатка, права комшиница о
којој маштају младе комшије супротног пола. Енергија
је била одлична између ње и Данила Петровића, који
је био одличан Емил – она копча која повезује све
глумце на сцени. Био је допадљив и играо је лако и
уверљиво, што опет доводи до закључка да је избор
текста био пун погодак и да им је очигледно свима
пријао. Минимализам, који није чест у нашим позо-
риштима, био је ослобађајући, јер, колико год да прија
раскош, противтежа је неопходна за баланс. Гледање
ове представе подсетило нас је да су глас и тело ипак
пресудни и да за позориште није неопходно ништа
осим доброг текста, режије и квалитетних глумаца.

Николина СТЈЕПАНОВИЋ  

Снови хотела Шекспир
ГИТИС, Руска академија позоришне уметности Москва
(Руска Федерација)

III година глуме 
Кореографија: Рамуне Ходоркаита, Бладлена Захарова
Сценографија: Василиса Кутузова
Звук: Јулија Макарова

Дођите нам опет!

Студенти са руске академије ГИТИС и ове године при-
редили су нам спектакл. Шекспиров Сан летње ноћи
изместили су у Аргентину тридесетих година прошлог
века. Оградили су се тиме да је то њихово виђење ко-
мада Вилијама Шекспира, но без обзира на то, фабула
се лако могла пратити иако је представа била без речи
текста, уз само две песме које је извела глумица која
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је играла Хиполиту.1 Представа је, заправо, базирана
на покрету и кроз овај задатак замишљено је да глум-
ци науче да све искажу покретом и апсолутно владају
својим телом. Може се рећи да су успешно испунили
овај задатак. Сви глумци су били тачни, прецизни и
довољно изражајни да мимиком одиграју све те сло-
жене емоције којима обилује ово књижевно дело.
Највећа разлика била је одсуство Вратила и његове
трупе, али га је успешно заменио конобар локала, који
је приказан као улизица и недостојан Титаније у сваком
погледу, те је и без магарећих ушију било јасно да
њему није место крај вилинске краљице. Оберон и Ђа-
волак били су прави тандем и уместо љубдрага за ма-
ђијање користили су дим цигарете након којег би се
ликови заљубљивали у оног првог до себе. Обично је
тешко у овако уиграним представама издвојити некога,
јер се види да су сви као карике једног ланца и да нас,
поред тога што задивљују појединачно, задивљује та
повезаност и усклађеност. Ипак, овај пут може се рећи
да је била изванредна глумица која је играла Хелену.
Она је својом енергијом привлачила погледе, без об-

зира на то што су на сцени поред ње играли и други.
Уносила се целим телом у сваки покрет као да је сваки
атом њеног бића жив да би био укључен у покрет.
Била је експресивна, уверљива, снажне уобразиље. Ни
други нису заостајали: Хиполита, Лисандар и Деметар
били су надахнути, виле прелепе, мушкарци моћни.
Музика је била одговарајућа, аргентинска, ако не увек
пореклом, а онда духом. Из представе је избијала жи-
вост и страст без иједне секунде досаде. Костим је од-
говарао замисли, а постојала су и оригинална решења
где су конобари у секунди постајали шумска бића
облачећи сакое наопако. Све је деловало тако једно-
ставно док се гледа, али је несумњиво уложено много
труда и рада да би се добио такав резултат. Гостовање
ГИТИС-а на Стеријином позорју је нешто што се не
сме пропустити, те нам остаје да се надамо да ће и у
наредним годинама остати наши драги гости.

Николина СТЈЕПАНОВИЋ

Универзитет у Бањој Луци 
Академија умјетности 
(Република Српска, БиХ)
II година позоришне режије
Класа: проф. Ненад Бојић 
Асистент: мр Горан Дамјанац

III година глуме
Шеф класе: Елена Костић, ванр. проф. 
Асистенткиња: Смиљана Маринковић 

Збогом, доме мој, збогом

Након прошлогодишњег успешног представљања на
Позорју младих, новосадској публици се, још једном,
представила Академија умјетности из Бања Луке, овај
пут са нешто другачијим уметничким концептом. Упо-
знавање је текло је у два дела, па се може рећи да се
ова Академија издвојила самом структуром свог пред-
стављачког ангажмана. Прво је наступила трећа година
глуме (класа проф. Елена Костић, асистенткиња Сми-
љана Маринковић) играјући једно од значајнијих дела
Михаила Булгакова – Зојкин стан. Након једноипоча-
совне изведбе текста једног од водећих совјетских пи-
саца након Октобарске револуције, представила се
друга година позоришне режије и извела четири сцене
са испита из режије или „четири позоришне посласти-
це“ како је проф. Ненад Бојић, на самом почетку, на-
звао ове комаде. Док први део представе одликује
класичан однос између глумаца и публике, то је у дру-
гом делу нешто другачије, те се 28 столица, које се на-
лазе на самој сцени, након сваког мини-комада, окре-
ћу као казаљка на сату – исток, запад, север, југ. 
С обзиром на чињеницу да је недавно објављена мо-
нографија посвећена Дејану Мијачу, гледајући први
део представљања Бањалучана, призвали смо у сећа-
ње Зојкин стан у режији Дејана Мијача, који се дуго
година налази на редовном репертоару Српског на-
родног позоришта. У односу на Мијачеву представу,
Зојкин стан у извођењу студената глуме Академије
умјетности може бити својеврсни младалачки пандан,
a глумачка екипа, коришћењем другачије енергије и
мотивације долази до различитих резултата. Уочавамо
одређене редитељске и сценографске сличности из-
међу ове две представе, иако су обе, на себи својствен
начин – јединствене и аутентичне. Ова „трагична бу-
фонада“, како је сам Булгаков називао Зојкин стан,
блиска је салонској  bouffe комедији из раздобља НЕП-
а, и као такву смо је синоћ и видели. Класа проф. Елене
Костић овај отмени бордел који ради иза паравана
кројачког атељеа представила је тако да је у неколико
тренутака изазвала смех и реакцију публике. Студенти
глуме посвећено су играли своје улоге, па стога похва-
љујемо целу класу: Наташа Остојић, Теодора Рајче-
вић, Катарина Сарић, Леа Секулић, Кристина Ши-
канић, Димитрије Вокић, Рајко Вуковић, Милан
Димић, Сенад Милановић, Лазар Петровић, Дарко
Стојић. Посебне похвале за глумицу која је играла со-
барицу Мањушку, која је, иако у споредној улози, у не-
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колико тренутака успешно покретала и одржавала ди-
намику саме представе. Једноставна сценографија (за-
стори, три стола и две столице), ефектни музички пре-
лази – руски сонгови, уклопили су се у цео концепт
представе. Смех се често тумачи као генератор новог
смисла, те је тим трагом на неколико места у овој пред-
стави, на редитељском плану, изостала мотивација за
покретање односа и карактеризација самих ликова.
Лик уметника Обољањинова остаје нејасан публици,
односно није до краја јасно да је реч о уметнику и да
је то разлог његовог понашања. Хандазалин и Херувим
су глумачки одлично изнађени, међутим, публици
остаје нејасан чин убијања Гусана и сам крај комада.
„Збогом, доме мој, збогом“ – та реплика на крају ко-
мада, по први пут указује на значај и вредност Зојки-
ног стана, те се чини да се та емотивна везаност Зоје
Денисовне за њен стан није до краја развила. Упркос
томе, публика је на ногама наградила аплаузом сту-
денте глуме из Бања Луке и то не може бити и није не-
искрено, те ми можемо само похвалити ове студенте
чији је напредак и уметничко сазревање очигледно и
пред којима је тек уметничка будућност.

Након Зојкиног стана публици су се представили сту-
денти позоришне режије (класа проф. Ненада Бојића,
асистент мр Горан Дамјанац). Било је интересантно и
другачије посматрати ова четири кратка комада која,
овом приликом, похваљујемо. Најпре, видели смо ко-
мад Игра смрти по новели Бранимира Шћепановића
„Смрт господина Голуже“, а драматизацију и режију
урадила је Светлана Јовановић. Након тога видели
смо Мргуду, по истоименој приповеци Петра Кочића у
режији студенткиње Стефане Крстовић. Просветљење
у режији Теодоре Шипке настало је по приповеци
Лазе Лазаревића „Први пут с оцем на јутрење“. Четврти
комад – Зелени вук по приповеци Бранка Ћопића „Баш-
та сљезове боје“ режирала је Соња Јовандић. У овим
кратким комадима имали смо прилику да видимо глум-
це друге и треће године и студенте позоришне режије,
те такав уметнички садржај своју највећу вредност има
у чињеници да представља пресек уметничких квали-
тета и досега једне генерације. У том смислу, било је
врло занимљиво и значајно упознати генерацијски
уметнички досег студената Академије из Бања Луке. 

Милена КУЛИЋ 

Академија уметности Београд
Бранислав Нушић, Ожалошћена породица
Јукио Мишима, Маркиза де Сад

Студенти III године глуме
Класа: Мирјана Карановић, ред. проф. 
Асистент: Дамјан Кецојевић
Сарадница: Јелена Ћурувија Ђурица 

Нушић и Мишима: два писца 
и једна представа

Академија уметности Београд на овогодишњем По-
зорју младих представила се избором сцена из комада
Бранислава Нушића Ожалошћена породица и Јукиа
Мишиме Маркиза де Сад. Класа проф. Мирјане Кара-
новић одиграла је фрагментарно структуирану целину
која показује темељан и напоран рад на улогама и
тексту. У једноставној сценографији и одличној кости-
мографији, глумачка екипа показала је интересовање
за праве примере из историје књижевности. То нас по-
себно радује јер, док је заинтересованости за квали-
тетне комаде и док постоји овако темељан рад на текс-
ту – позоришна уметност може да досегне све вред-
носне квалитете. На овако структуиране комаде пуб-
лика Позорја младих већ је навикла, али овакве пред-
ставе најчешће изненађују јер је то нешто ново и дру-
гачије. Проблем који се појављује при постављању
сцена са испита и колоквијума студената глуме јесте
питање рецепције таквих комада. Публика која је са-
владала текстуални предложак и глумачке компоненте
једног испита или колоквијума у потпуности ужива у
представљању талентованих људи, уочавајући све ква-
литативне разлике и постепеност долажења до одре-
ђених уметничких резултата. Публика без минимума
позоришног образовања, које је на Стеријином по-
зорју мало, често се не сналази у потпуности у оваквим
комадима и не може да спозна суптилне и нијансиране
вредносне минијатуре. 
Овогодишњи избор београдске Академије уметности
показује, без сумње, резултат вишемесечног рада, где
долази до изражаја глума и доследност у игрању овак-
вих комада. На самом почетку представила нам се
Бојана Ђурашковић као Антигона – врло вешто, убед-
љиво и смерно. Након тога, уследио је нешто дужи сег-
мент и Маркиза де Сад Јукиа Мишиме. Овај писац је
код нас релативно неистражен, те је опредељење за
овог писца изненађење и освежење за позоришну
уметност. Фрагменте из текста извели су Јована Дра-
гаш, Јелена Глизијан, Тијана Упчев, Јана Михаило-
вић, Александра Арсенић, Христина Тошић. Кости-
мографија и шминка деловали су импресивно, а глу-
мачка поставка је била уверљива. Овај комад завршио
се са нашим жаљењем што нисмо били у могућности
да погледамо цео Мишимин текст. 
Након тога, изведени су монолози из Хамлета и Око-
ваног Прометеја. Два глумца, Јован Здравковић и
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Петар Арсић, у празном простору врло су лепо при-
стајали једно уз друго, доносећи супротности у карак-
терима и глумачким темпераментима. Након тога
Александар Стоименовски извео је мали музичко-
вокални перформанс који се лепо уклопио као дра-
матуршки прелаз. 
Публику у Позоришту младих посебно су одушевиле
одабране сцене из Ожалошћене породице Бранислава
Нушића. Осавременивши Нушићеве ликове и њихову
карактеризацију, глумачка екипа успела је да предста-
ви богатство Нушићевог језика, указујући на оно што
је и сам Нушић записао – догађа се свакад и свуда. Уз
доследно поштовање Нушићевог текста, у овом кома-
ду има довољно савремених интервенција, па се међу
ожалошћенима налази један репер, један Србин који
је емигрирао на енглеско говорно подручје, па својим
језичким играма достиже врло добре резултате итд.

The family је у потпуности представљена хомогено,
предвођена одлучним и снажним Агатоном, а та уиг-
рана хомогеност своју кулминацију има у симпатичној
и естетски и визуелно лепој сцени певања познате пес-
ме групе Abba „Money, money, money“. Познати Ну-
шићеви ликови, више пута интерпретирани у позо-
ришту, у извођењу студената изазивају смех својим
суманутим покушајима да добију нешто што није њи-
хово, истовремено успостављајући апсурдну и немо-
ралну логику хијерархије у породици.  Уверљива је глу-
ма Александра Стименовског (Агатон), Петра Арси-
ћа (Танасије), Јована Глулана (Прока), Јована Здравс-
ковића (Труфун), Мариа Шарана (Мића), Дениса Би-
лаша (адвокат), Тијане Упчев (Симка), Бојане Ђураш-
ковић (Вида), Јане Михаиловић (Гина), Петре Пеле-
миш (Сарка) и Христине Тошић (Даница). Академија
уметности Београд може бити задовољна овогодиш-
њем представљањем на Позорју младих, што је пока-
зао и аплауз на крају представе. 

Милена КУЛИЋ 

Емоција толико јака да мора
да се пригуши

Округли сто о представи Ружа, увела, по мотивима
Боре Станковића, а у извођењу Позоришта „Бора Стан-
ковић“ Врање, окупио је глумце Радмилу Ђорђевић,
Бојана Јовановића, Кристину Јањић-Стојановић и Та-
мару Стошић, редитеља Милана Нешковића и ауторку
драмског текста Јелену Мијовић

Расправу је отворила водитељка Ана Тасић истакавши
да је ова представа изузетна у погледу редитељских
решења, односно новог ишчитавања једног класичног
дела. Стилизација је ублажила Станковићеву познату
јужњачку емотивност, што је произвело нов израз
емоција на сцени – кроз различите видове дистанци-
рања, оне  добијају нови сценски облик.
Водитељка је затим у разговор увела драматуршкињу
Јелену Мијовић подсетивши да је она у грађењу текс-
та пошла од приповетке Увела ружа, касније је уводила
и мотиве из других приповедака, и настао је потпуно
нов текст.
– Позориште у Врању наручило је текст, желели су да
се ради представа по мотивима Увеле руже, а ја нисам
желела да направим линеаран текст. Не могу тачно да
вам кажем шта је све ушло у мој текст. Почела сам од
Увеле руже, па се испреплитала Покојникова жена, за-
тим и друге приповетке. Обухватила сам све што је
Станковић написао, чак и Нечисту крв, не бих ли про-
нашла токове који су мене занимали. Прошла сам кроз
његов језик и осећање света, па сам од те основе по-
шла својим путем. Била су ми занимљива и преплита-
ња ликова код Боре Станковића. Он је, иначе, један од
три најсугестивнија писца које сам икад читала. Баци
вас у свој свет, пребаци вам то осећање, па га врло
лако читамо и у садашњем времену. Немоћ, опресија,
рани егзистенцијализам, то је оно што читамо код
Боре, а и данас сами то осећамо.
Ана Тасић желела је да чује и колико је текст током
процеса рада на представи мењан, а драматуршкиња
је одговорила да је мењан у договору са редитељем
пре почетка проба и то, углавном, услед немогућности
да се нешто продукцијски оствари. Од почетка рада
са глумцима промена више није било.  
Модератор Округлог стола Игор Бурић рекао је да се
у представи види компилација мотива који се крећу
од немоћи, која може да се тематизује и кроз људску
честитост, па све до мотива пролазности.
– Немоћ се наметнула као осећање које се стално про-
влачи кроз Борина дела. Пролазност и тај круг живота
и смрти веома су ме дирнули као мотив – надовезала
се Јелена Мијовић. – Увек су ме занимали филозоф-
ски правци који несвесно постају део литературе. У
том смислу сам посматрала и мотив пролазности и не-

62. СТЕРИЈИНО ПОЗОРЈЕ www.pozorje.org.rs

Округли сто: Ружа, увела.

Ф
от

о:
 М

. Б
ла

ш
ко

ви
ћ



среда, 31. мај 2017. 19

моћи – да ли они значе кружно или расцепкано кре-
тање живота. Занимао ме је и однос према женама,
мада патријархат није погубан само за жене, што се и
овде осећа. И сви мушки ликови завршавају као жртве
тог система. Бора Станковић, веома необично, изузет-
но разуме жену, и у личном и у друштвеном смислу.
Он је писац који нуди мноштво мотива и ја сам све то
желела да искористим.
Модераторка Округлог стола подсетила је да у пред-
стави постоји и мотив ритуалности, представљен кроз
смену годишњих доба, што такође симболизује про-
лазност. 
– Тачно, годишња доба су ми се наметнула као симбол
ритуалности. У Станковићевим делима налазимо и
прелепе описе некаквих женских окупљања,  има ту и
еротике и чудних обичаја, што православних, што па-
ганских, што оријенталних – рекла је Јелена Мијовић.
Ана Тасић затим је у разговор увела редитеља, који
се надовезао на причу о годишњим добима, сцено-
графски представљеним сијалицама у четири боје.
– Пре свега, морам да кажем да је лепо кад дођемо до
тога да овде разговарамо о неким нашим добрим ре-
шењима, а у суштини она су настала из неминовности
– рекао је Милан Нешковић. – Јелена и ја смо од по-
четка били ауторски тим, кроз тај процес мењали смо
ликове, у складу са продукционим могућностима. До
ове представе никад нисам радио сценографију. Сада
нисмо имали других могућности. За сценографију је
било тако мало новца ми је пало на памет да само тим
сијалицама означимо смену годишњих доба: жуте су
пролеће, црвене лето, зелене јесен, а плаве зима. До
правог изражаја оне долазе када се љуљају, док се по-
мера тај ринг, у коме се одигравају сцене, и трепере
његови конопци о које се ликови одбијају. 
Модератор Игор Бурић подсетио је и да ликови на-
стањују простор и ван сцене, односно ван поља радње.
Док су на сцени, често су заточени у неким својим
емоцијама, представљеним тракама које их спутавају. 
– Имам неки лични проблем, потребу да прикријем
кад ми је нешто непријатно. На пример, кад ме неко
хвали, почнем да збијам шале на свој рачун. Ако ми је

тешко,  певушим да прикријем своју анксиозност. То
је био кључ Руже, увеле. Трудили смо се да у свакој
сцени релативизујемо емоције, како бисмо пригушили
тај Борин патос, та јака осећања која у једном тренутку
постају неиздржива. Верујем да би после четрдесетак
минута гледања тога на сцени, свакоме постало тешко.
Зато смо стално рушили тај патос и стварали отклон,
смирај емоција које кључају – одговорио је Нешко-
вић. – Искористићу ову прилику да захвалим свим
овим људима с којима сам радио у немогућим усло-
вима, без зграде, без особља. Замислите колико храб-
рости треба да се сваки дан долази на посао у зграду
библиотеке, потпуно неприлагођене пробама, а не
знамо ни да ли ћемо имати до краја новац за све ко-

стиме. То је тај непроцењив дух Врањанаца. То се за-
држало још од Бориног времена.
Из публике се у разговор укључила Александра Гло-
вацки и рекла да су њу сијалице асоцирале на вашар,
што је доживела такође као релативизацију радње.
Приметила је и да редитељ има фасцинантан однос
према причању, према разобличавању наратива, сим-
болично представљеним речима исписаним на тра-
кама.

– Када сам читао Бору Станковића, та његова емоција
толико ме је узбудила да сам осетио потребу да то пре-
несем на сцену, да се његова реч надалеко чује. То је и
разлог зашто смо одлучили да се ова представа не игра
на врањанском дијалекту – рекао је Нешковић. – За мно-
ге глумце то је било посебно тешко. То није питање тех-
нике, него менталитета. Борине приче су уткане у њихов
ДНК, али захвалан сам им што су ми поверовали да ћу и
ја умети да га прочитам. Желео сам да испричамо причу
о људима без трунке патетисања, да видимо сценски жи-
вот тих људи, а не само њихову пропаст. Желео сам да
кроз слављење живота прикажемо њихово страдање. 
Глумица Радмила Ђорђевић, која тумачи лик Аџике,
управо је једна од тих који су имали проблем да угуше
патос, те је њен лик у представи доста релативизован
и приказан као прилично зао.
– Приказана је као жена која пошто-пото хоће да за-
држи унука поред себе, како би кроз њега успела да
оствари своје амбиције и поврати углед нарушен оси-
ромашењем. Она због тога спречава да се љубав
оствари, како не би пореметила њене планове. Кроз
мој лик приказани су односи у патријархалном друшт-
ву и породици.
Бојан Јовановић, Коста у представи, веома је задо-
вољан целокупним радом на представи. У неколико
разговора цео ансамбл схватио је да се разуме са ре-
дитељем, а касније, на пробама, Нешковић је ослуш-
кивао ансамбл. Кроз дуге разговоре изнашли су зајед-
ничка решења. Жели да нагласи како је ова представа
урађена захваљујући  томе што је прошла на конкурсу
Министарства културе.
У улози Циганке, која је нека врста наратора, синоћ
смо виделу глумицу Тамару Стошић. О свом лику она
је рекла да симболизује слободу, све оно што други
ликови немају.
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Гласање публике за најбољу представу
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– Она је оно што је редитељ суштински желео да по-
ручи свима овом представом: не дајте да вас гуше ма-
лограђанштина и устаљени, наметнути обичаји. Имате
могућност мишљења и избора. Моја Циганка је ту да
подржи праве ствари, пре свега љубав. Али она и иро-
нише, има саркастичан однос према стварима и лико-
вима. Презире окове који ће до краја представе униш-
тити животе других ликова. 
Кристина Јањић-Стојановић, која игра Стану, о свом
лику рекла је да је реч о жени која се мири са својом
судбином.
– Она нема пуно излаза. Јесте да је љубав покретач
свега и да би требало да побеђује. Али увек постоје
људи изнад вас који вас воде и управљају вашим жи-
вотима: остављене су вам само две могућности – да
узмете конопац и обесите се као Цвета или се поми-
рите са судбином, као Стана.
Позоришни критичар Мирко Жарић укључио се у
разговор из публике и рекао да је за њега ова пред-
става револуционарна због начина на који је обрађено
дело Боре Станковића. 
Све оне који нису упућени, глумци су подсетили да је
зграда врањанског Позоришта пре пет година изгоре-
ла у пожару подметнутом у суседној дискотеци. Из-

лишно је и говорити да кривци нису ухваћени. Након
пожара зграда је контаминирана у неадекватном по-
кушају реконструкције. Отад процес деконтаминације
није урађен, позориште је остало без зграде, особље
расељено по другим институцијама, а глумци прину-
ђени да играју у Дому војске, без основних услова за
рад. Држава не даје новац ни за реконструкцију, ни за
рушење старог и грађење новог објекта.
Игор Бурић подсетио је да пропадање зграде позо-
ришта познаје и Суботица, где је Народно позориште,
пре десетак година, у неким другим околностима, оста-
ло без свог простора.
У разговор се укључио и Александар Милосављевић
поруком ансамблу да не смеју да буду резигнирани и
не одустају од апеловања на све надлежне иституције.
– То је нешто што се тиче свих нас. Ако одустанемо од
позоришта у Врању, одустајемо од позоришта у целој
Србији. Овде последњих петнаест година постоји тен-
денција да се угаси позоришни живот. Не смемо се
мирити са тим. Немојте да одустајете од свог позориш-
та, јер ће онда и други одустајати од својих. Почеће да
се гасе позоришта у Србији.
– Морамо да се боримо да позоришта ван Београда и
Новог Сада не доживе судбину српских села – закљу-
чио је и редитељ.

Бојана ЈАЊУШЕВИЋ

Лакше ли је у тишини

Ружа увела, представа позоришта „Бора Станковић“
Врање, у режији Милана Нешковића, по тексту Јелене
Мијовић, приказана је синоћ на Стеријином позорју.
Текст се ослања на мотиве и ликове из приповедака
Боре Станковића, понајвише из приповетке Увела
ружа.
Гледалиште је са четри стране, глумиште је у седини, у
првим редовима, око сцене, седе неки сумњиви ли-
кови, неки од њих су глумци. Сцена је подигнута од
земље практикаблима, на сваком ћошку је стуб, од сту-
ба до стуба су светиљке, одвојено црвене, жуте, плаве
и зелене. Са једног стуба виси микрофон, он ће бити
искоришћен. На сцени ће се од битних елемената
појавити сто и две хоклице, креп-трака, кофер, дурбин,
машина за млевење меса и пиштољ.
Представу отвара (у списку лица наведена као) Циган-
ка и одваја довољно времена да сваком делу публике
посвети по један смех из петних жила (то ће можда
бити јасно касније, ако се до тада не заборави, јер де-
лује крајње непријатно), ччччекира микрофон и за-
почиње причу која је подељена на годишња доба у
оквиру којих су сцене, чије ће наслове казивати. За
време играња, она, али и други ликови, коментарисаће
дешавање на сцени. Једина је разлика што она зна
како се прича завршава.
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Студент критичар: Ружа, увела.

Демо(но)логија

Дивови – О њима је сачувано мало трагова у данашњим
веровањима и терминологији; главни извор сазнања (као
и код Немаца) јесу скаске и бајке. Д. су врло стари демони,
који су презрени и прогнани из свих крајева. Налазе се у
планинама и неприступачним шумама, станују у пећинама.
Огромног су раста и невероватне снаге. Понеки див за-
мишља се с једним оком на глави (код Немаца нема јед-
нооких дивова) и та црта могла је доћи накнадно, с при-
чама „Полифемовог“ типа; не треба заборавити да шумски
демони код Руса имају једно око. Веома су прождрљиви,
примитивни и некултурни. Њихово оружје је камење. Спо-
љашњост им је запуштена. Обрве су им као шума, тако да
се маказама морају сећи да би див могао гледати (мотив
се везује и за Краљевића Марка). Њихова глупост безгра-
нична је и често бивају варани. Од прича о превареним
дивовима старије су приче о превареном вуку, а млађе о
превареном ђаволу. У народним умотворинама покаткад
се спомињу и као велики љубавници, који на силу грабе
и одводе девојке. За дивкиње се каже да су лепше од вила.
Сматрају се и као чаробници: у својој власти имају магич-
не предмете – на пример, чизме што „у један корак хватају
сахат пута“...
Функције и област дивова временом су прешле на друга
огромна бића из наше митологије, нарочито на јунаке
типа „Међедовића“, па онда на псоглаве. На дивове под-
сећају и неке појединости у скаскама о Марку Краљевићу,
Милошу Обилићу, светоме Сави, Тројану, Арапима. И наше
скаске о великим земљаним радовима, о огромном каме-
њу, о „киклопским“ грађевинама... Дивљач, дивље живо-
тиње, дивља јабука – све то припада дивовима, њима су
посвећени. И данас код нашег народа може се наћи ве-
ровање да у свакој јами борави по једна „дивија баба“.
Дивови не припадају само фолклору, некада су били са-
ставни део наше религије... (В. Чајкановић)

Приредила Александра КОЛАРИЋ
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Окоснице радње су драме малих људи, а опет веће од
живота, јер прође живот, загуби се, покопа, а драма
се разграна па баци сенку на најближег паћеника. А
то дрво што рађа јалаво, залива народ, комшилук, те
сви ти животи пропадну пред оном старом „Шта ће
рећи свет“. А народ закопа, па иде даље. Народ нема
своју персонификацију на сцени, до нас, публике, која
као народ, како то обично и бива, не може да види
слику из сваког угла, овај пут због облика гледалишта.
Али ни то нас није спречавало да судимо једни други-
ма, посматрајући реакције у маси.
Ансамбл, с друге стране, није имао среће са простором
играња, не мислим на редитељски задати простор, мис-
лим на висину плафона сцене „Јован Ђорђевић“, који
је пречесто гутао реплике, те је такав простор од сваког
ударца стварао јеку и звечање. И тек кад се помисли
да се од оваквог звука неће ништа испратити, завлада
тишина. Тамара Стошић као Циганка удаљи микрофон
од уста, сачека, и запева А што ћемо љубав крити. И
све опет има смисла и ништа друго није важно и прича
стоји стабилно. Ту песму певаће још два пута и сваки
пут ће бити тачно, али никад као први пут.
Глумци се пењу и силазе са сцене, седају у публику и
неретко се деси да се управо ту прикажу најтачније и
најинтензивније црте карактера које на сцени избледе
више него што би требало. Илузија се изгуби када ли-
кови за које смо добили информацију да су мртви, јед-
нако живо додају реквизиту и смештају се изван сцене,
можда и ту има простора за тумачење. 
Креп-трака се користи на сценски занимљиве начине,
обележава се простор, плету мреже писама, њом се
веша али и мумифицира. Једино је ту обележавање
простора било заустављено у залету.
Постоје дописане реплике које, у тежњи ка савреме-
ном, представу коштају свевремености. Циганка као
однекуд познати церемонијал-мајстор као таква не
може се пронаћи у тексту Јелене Мијовић.
Један редитељски поступак који је за похвалу, довешће
сам себе до аутоироније. О њему неће бити даље речи,
јер га ваља искусити из прве руке.
Од глумаца бих издвојио оне који су тумачили улоге
љубавника несуђене љубави, Стану и Косту, Кристину
Јањић-Стојановић, чија је карактерна трансформација
најупечатљивија и Бојана Јовановића који добро лаже
да не уме да лаже. Морао бих да издвојим и Драгана
Живковића чија је улога Илије скрајнута, али оваква
изведба чини да од прве појаве навијамо за губитника
чији смо пораз у животу осведочили толико пута. 
У последњој сцени, до тада смо затрпали, закључали
и заборавили све друге који су могли бити битни за
радњу, Стана и Коста су сами крај свеће, у најави сцене.
Коста је наговестио трансформацију, те они по први
пут проговоре врањанским дијалектом, као последњи
корак ка стапању са средином, спознајом да су све
наде увеле. Иако више и нема шта да се каже, крај на-
ступи изненада, није ли то смешно?

Данило БРАКОЧЕВИЋ
Студент глуме на српском језику,

Академија уметности Нови Сад

Зло на новим просторима, 
то смо ми сами
Округлом столу о представи На Дрини ћуприја, у извође-
њу ансамбла Српског народног позоришта (СНП), прису-
ствовали су редитељ Кокан Младеновић, уједно и адап-
тaтор текста Иве Андрића, драматург Светислав Јованов,
те глумци Гордана Ђурђевић-Димић, Радоје Чупић и Ми-
лован Филиповић

Подсећајући да је у вези с овом представом постојало
доста полемика о томе да ли је реч о Андрићевом тексту
или није, иако су јасно именоване особе задужене за
адаптацију и драматургију, Игор Бурић, водитељ Округ-
лог стола, „промовисао” је на почетку разговора књигу
Кокана Младеновића На Дрини ћуприја насталу, како на
њој пише, по мотивима романа Иве Андрића, на неки на-
чин давши реч самом аутору. Какав је осећај прихватити
се рада на роману у коме нема изражених драмских си-
туација и правити од њега представу, гласило је питање.
Кокан Младеновић је рекао да је текст настао у сарадњи
са комплетном екипом представе. На првој проби је ис-
причао о каквој ће представи бити речи, јасно ставивши
свима до знања да не прави омаж Андрићу. Занимала га
је и занима га искључиво данашњица у којој све указује
на то да је следећи рат такорећи већ на прагу, јер у ре-
гиону доминирају идеологије 90-их година прошлог века.
Управо из тог активног језгра данашњице почели су да
читају роман испочетка установљујући циклусе зла и с
намером да праве дијалог-листе, као и монологе за од-
ређене глумце. Хтели су да од романа створе нову, вла-
ститу структуру. Рад на свему томе, на настајању ове пред-
ставе, био му је најузбудљивији у досадашњој каријери.
Мисли да су успели да покажу и наслуте исконско зло
које постоји на овом тлу, у свима нама, зло са којим се
нисмо обрачунали, па нам се сада понавља. Констатујући
да се Иво Андрић некако суздржао наставка тог циклуса
(причања о злу), Бурић је позвао  Младеновића да нешто
више каже о свом настављању тога циклуса, што се види
у представи, и не само настављању већ и чињеници да
је та прича, још кроз прву сцену, заокружена до данаш-
њег дана. Уз опаску да је Иво Андрић много мудрији од
њега, Кокан Младеновић подсећа да је прво издање
овог романа из године непосредно након окончања Дру-
гог светског рата, када победници још увек стварају нову
државу, а роман се завржава 1918. Сигуран је да је Анд-
рић био довољно паметан да увиди да не треба да говори
о Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца која, по мишље-
њу Младеновића, ником ништа добро није донела. Али
за екипу представе која је из краја, а не из почетка иш-
читавала овај роман, било је нужно да циклусе зла до-
веду до нашег доба осврћући се на све почињене зло-
чине на свима странама. Мисли да ова представа посе-
дује уметничку честитост будући да текста у том, условно
речено, дописаном делу, готово и да нема. Важно му је
било да укаже да се историја моста на Дрини и његовог
разграђивања до данашњих дана тиче свих нас. Бурић је
Младеновића даље питао шта су, по њему, то зло и тај
немир међу ентитетима на тлу Босне. Рекавши да постоји
реченица „Пакао, то су други”, а у једном племенум Ин-
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дијанаца и реченица „Пакао, то сам ја”, Младеновић је
истакао да смо на овим просторима баш ми сами то зло.
Додао је да на простору бивше Југославије не постоји
ниједан народ који је успео да подвуче црту својих гре-
шака, да се усправи и крене у некакву чисту историју. Зато
нам се зло понавља. 
У намери да разговор преусмери на драматурга, Ана Та-
сић, модераторка Округлог стола, поменула је структуру
драмског текста рекавши да је веома занимљиво што у тој
структури доминирају монолози, а указала је и на ви-
шејезичност. Ипак се први за реч јавио Кокан Младено-
вић и рекао да је звук језика у представи заправо одраз
стампеда држава и разних језика у Вишеграду током ис-

торије. Та мелодија језика нас ставља у историјски тачно
време и због тога је вишејезичност битна. Драматург Све-
тислав Јованов није се баш сложио с констатацијом да
је реч о монолозима у представи, за њега то је више ви-
шегласје за које је потребан читав глумачки ансамбл. Мно-
ге реченице и текстови глумачких импровизација ушли су
у коначну изведбу ове представе. Младеновић је у овој
представи успео да глумачки ансамбл проведе и кроз раз-
личите жанрове, што је мање примећено у разговорима
до сада вођеним – од историјске и породичне драме, пре-
ко мелодраме, до зачетака фарсе, па чак и апсурд ситуа-
ција, истакао је Јованов. Говорио је и о Андрићевом језику
за који је рекао да га је немогуће адаптирати подржа-
вајући га. Сваки пут када покушате да га преточите у сцен-
ску реченицу, он вам се враћа као каква крајња баналност.
Трудили су се да дијалоге извлаче из описа ситуација, на
пример са Фатом Авдагином. Наиме, тих дијалога у рома-
ну нема, али се свима чини да је то Андрић. Намерно су
правили и сценске искораке, тј. илузије, којих има 11 кључ-
них. Први је искорак са лудом Илинком, а завршни онај
Нине Рукавине са причом о гранати која зна одговор на
сва питања. Такође су се трудили и да историјски факти
звуче као нека врста драмског текста. 
Реч су добили глумци, најпре Гордана Ђурђевић-Димић
која игра Андрићеву Лотику, лик који је, како је конста-
товао Бурић, раз(г)рађен кроз различиту структуру игре.
Замолио је глумицу да нешто више о томе каже, али и о
глумачком савлађивању сценског простора, будући да је
представа у том погледу веома захтевна. Када се ради са
Коканом Младеновићем, спремни сте да се и физички и
ментално заложите за све његове захтеве, одоговорила
је глумица. Признала је и да само бављење тако зна-
чајном литературом за њу представља неку врсту награ-
де. Њен задатак је био фантастичан, јер је имала изван-
редан лик, добро написан. Лотика долази као млада де-
војка у Вишеград, мамац је за кафану коју посећују многи
из касабе, она живи са свим тим људима и има велике
користи од њих, а успут све „скенира” и добро упознаје
њихов менталитет. На сцени проговара тек онда када се
сама нађе у кризи. Мисли да у Андрићевом односу према
овом женском лику има неке скривене ироније, помало
чак и садизма, уживања у томе што она славно пропада.
Лотика је за њу неистражен мајдан, диван глумачки за-
датак. Бурић је глумицу замолио и за мишљење у вези
са савременим сценским поступцима, конкретно у овом
случају – коришћење микрофона као сценског реквизита.
Гордана Ђурђевић-Димић је рекла да је то техничко по-

магало уз чију помоћ себе боље чујете, јер вам глас од-
звања. Иду јој микрофони уз овај комад, то је ослушки-
вање сопственог говора, гласног или пак шапутања, ин-
спиративно за глумца. 
Ана Тасић реч је дала глумцу Радоју Чупићу (Ћоркан), ре-
кавши да је његов монолог у представи један од најупе-
чатљивијих, његов лик подсећа на шекспировску луду која
говори истину. Радоје Чупић сматра да је и сам Андрић
на неки начин волео тог Ћоркана, написавши после и

приповетку у којој му је дао више простора од оног у ро-
ману. Ћоркан је у представи кроз сва времена, чује и види
оно што други не виде и не чују, као да комуницира са
неким вишим силама. Заљубљивост овог лика Чупићу је
нарочито била важна, јер то је човек који је „гладан и же-
дан” љубави, жели да је прими, али је и несебично даје.
Мисли да је већи човек од свих оних који се у његовој
околини људима називају. А прелаз у монолог је заправо
појављивање у садашњости и исказивање у великој мери
и сопственог става. Глумац Милован Филиповић који
игра неколико представника зла, о коме се много при-
чало за овим столом, рекао је следеће: Кад добијете глу-
мачки задатак који се састоји од три улоге и још неколико
других појава, морате размишљати о заједничкој нити
која повезује све ликове које играте. Заједничко тим ли-
ковима јесте жеља да се чињењем зла угоди газди, а неко
ко тако поступа постаје још већи злочинац од злочинца.
Тако је кроз целу историју, кроз читав људски век. У гра-
ђењу својих ликова највише се бавио психологијом тог
подаништва. 
Из публике се за реч јавила Александра Гловацки коју
су занимале реакције публике приликом извођења ове
представе. Кокан Младеновић је рекао да су му реакције
људи важне и да је управо због тих реакција ова представа
и настала, јер ми као људи морамо да схватимо да је не-
миновно суочавање са злом о коме представа говори. По-
менуо је како је са јучерашњег извођења на тзв. српској
сцени, једна девојка устала и излазећи кроз ред у коме је
седела све време говорила: „Какво је ово срање?” Такав
став и такво мишљење потпуно је легитимно, сматра Мла-
деновић. То, између осталог, говори како ова представа
није залудна. Управо због таквих мишљења мора се ин-
тензивирати уметников друштвени дијалог који би треба-
ло да доведе до тога да за двадесет година нека друга де-
војка не напусти представу изговарајући поменуту рече-
ницу. Осјечка публика, па и она у Ријеци, представу је бур-
но поздравила, без иједне замерке на равномерно рас-
поређену кривицу зла што, сматра Младеновић, само го-
вори о већ поменутој уметничкој чистоти. 
Кокан Младеновић имао је потребу да нешто каже на
тему повратка Стеријиног позорја домаћем драмском
тексту. Он подржава та настојања ка нечему што је дома-
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ПОСЛАСТИЧАРНИЦА

„„ШШЕЕХХЕЕРРЕЕЗЗААДДАА””

ће, али мисли да је немогуће вратити фестивал домаћем
тексту, јер домаћи текст у контексту савременог театра
јесте оно што је и текст у контексту савременог светског
театра, а то је предложак за позоришну игру. Шта радити
са недовољно легитимним драмским текстовима, на при-
мер попут овог за представу На Дрини ћуприја, који је
настао као разултат лабораторијског рада? Или пак са
сјајним редитељским концептуалним причама Андраша
Урбана и томе слично? У расправи која је уследила  Бу-
рић је истакао да је ова тема и те како важна, јер се и на
овогодишњем Позорју видело да текст који писац преда
дефинитивно бива нешто друго када се представа конач-
но заокружи. Ана Тасић изнела је став да су све савре-
мене форме драмских текстова потпуно равноправне у
рецепцији.

Силвија ЧАМБЕР

На Дрини Мржња
Позоришни приказ романа На Дрини ћуприја и још неких
Андрићевих дела, Кокан Младеновић поставља на сцену
као спектакл. Од првог тренутка јасно је колики је про-
дукциони и креативни тим људи био (и и даље јесте) по-
требан да би се представа реализовала. После Виолини-
сте на крову Атиле Береша, На Дрини ћуприја свакако је
једна од најзначајнијих представа/пројеката Српског на-
родног позоришта у протеклих неколико година.
Постоји веровање да је величанствено и генијално уме-
ничко дело добро и потпуно само у медију у којем је
створено. Сматрам да је то истина и случај са овим ван-
временским Андрићевим романом. Ипак, можемо да за-
хвалимо појму „по мотивима” да неострашћено седнемо,
погледамо представу и пружимо јој прилику покушава-
ћуји да заборавимо на изреку да се неко „преврће у гро-
бу”. Не преврће се нико, бар не у том контексту. Андрић
би само био тужан да види да се нигде нисмо померили
скоро пет стотина година. Не зато што су људи лоши и
пуни мржње, већ зато што и даље постоје нељуди који
својим прогласима имају моћ да нам тим идејама испуне
главе. Никако да прођу та времена када „...памет зашути,
будала проговори, а фукара се обогати”.
Одступањем од класичне драматургије, редитељ Кокан
Младеновић и драматург Светислав Јованов примењују
махом монолошку структуру где је заједнички именитељ,
уједно и тема и судбина свих јунака – Смрт. На самом по-
четку, сви актери су мртви, што чини да представа изгледа
као ретроспекција, као покушај мртвих да нам кажу које

грешке више не смемо чинити. А чинимо их изнова, из
деценије у деценију. Евоцирањем „писма из 1920” у ин-
терпретацији Гордане Ђурђевић-Димић, као да чујемо
самог Андрића који се прибојава да се судбина народа
на овом подручју никада неће променити. Можда је
најгоре то што га ми подржавамо у његовом страху. 
Временски период у који добијамо увид почиње 1571.
изградњом моста и не завршава се до данашњих дана.
Мехмед-паша Соколовић гради мост који свету оставља
у аманет као светињу која повезује две обале, светињу
која „...не служи ничему што је тајно и зло”. Мост се гради
и руши комбиновањем столова и столица (Марија Кала-
бић) у чијем склапању и расклапању смислено учествује
читав ансамбл. Житељи касабе и сви који у њу свраћају
или је освајају користе мост као поприште најтрагичнијих
догађаја. Мост служи за убиства, самоубиства, издаје, ис-
мевања... 
Иако се радња романа завршава настајањем Аустроугар-
ског царства, Младеновић проширује дијапазон трагедије
касабе све до 1995. године, али чини се да ни ту није крај.
Док ни Дејтонски споразум није примењен до краја, пуне
се нове пушке и пуцају нови меци које испаљују деца.
Деца оштре ножеве и носе војничке униформе, деца
спремна да одрасту и започну нови рат. Деца којом се не
бавимо слушају о страдању својих претходника и сматрају
да имају права на ревитализацију мржње и рата. Новог
рата који ће потаћи мржња настала из изопачене љуба-
ви.
Главни догађаји поентирају се кореографијом (Андреја
Кулешевић) и сонговима (Ирена Поповић), извођењем
музике уживо на сцени (Арпад Бакош, Балша Пешикан).
Често је случај да се монолог, кореографија и сонг по-
клапају, што доводи до неразумевања текста и немогућ-
ности да се сви сегменти равномерно испрате. И поред
употребе микрофона као редитељског решења, поједини
делови монолога се нису чули.
Радоје Чупић у улози Ћоркана је на синоћњем извођењу
представе зауставио време, иако у представи не постоје
главни и споредни ликови, једну од награда на овом фе-
стивалу свакако заслужује ова величанствена интерпре-
тација. Све похвале и младим глумицама Нини Рукавини
и Даници Грубачки које су дорасле дељењу сцене са ста-
ријим и искуснијим колегама.
У представи нема преживелих и нема светле тачке. Нада
је у гледаоцу који ће да врати смисао мостовима како за
тридесед година не бисмо били у прилици да гледамо
други део представе и тиме докажемо Младеновићу да
је овај пут био у праву. А хоћемо ли?

Александра МРЂЕН
IV година драматургијe

Aкадемија уметности Нови Сад

Студент критичар: На Дрини ћуприја
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11.00 часова / Међународна селекција „Кругови“
Округли сто: Теферич

12.00 часова / Такмичарска селекција 
Округли сто: Деца радости

14.00 часова / Културни центар Новог Сада
Позорје младих
Бор Хансен: Прослава
Универзитет Синергија Бијељина (Република Српска, БиХ)

17.30 часова / горњи фоаје Сцене „Пера Добриновић“
Дани књиге
Промоција издања Стеријиног позорја
Нова српска драма, 2007–2015; Годишњак позоришта Србије, сезона 2015/2016; зборници Драмско
дело Бранислава Нушића – Традиција и савременост, Стерија на позоришним сценама Новог Сада
и Војводине (од оснивања Стеријиног позорја до данас) 

19.00 часова / СНП, Сцена „Пера Добриновић“
Међународна селекција „Кругови“
СИНОВИ УМИРУ ПРВИ
Текст: Мате Матишић
Режија: Марко Мисирача
Народно позориште Републике Српске Бања Лука 
(Република Српска, БиХ)

21.00 час / Новосадско позориште/
Újvidéki Színház (Велика сцена)
Такмичарска селекција
ОЖАЛОШЋЕНА ПОРОДИЦА
Текст: Бранислав Нушић
Режија: Игор Вук Торбица
Прешерново гледалишче Крањ и Словенско 
људско гледалишче Цеље (Словенија)

ТАНАСИЈЕ: Ја, браћо, тврдим да је он нас опљачкао. 
ТРИФУН: Ако вас је и опљачкао, он вас је бар за жи-
вота опљачкао, али мене је опљачкао после смрти.
Онако мртав из гроба опљачкао ме је. Оставио ми као
легат 3.000 динара и није га мрзело да у тестамент на-
пише: "моме рођаку Трифуну Спасићу 3.000 динара,
коју је суму он већ примио по признаници од 14. феб-
руара прошле године". Замолио сам га као човека да
ми позајми 3.000 динара, и он ми сад то дуговање
оставља као наследство. 
ВИДА: Ал' реците ви мени, молим вас, како тога чо-
века није било срамота да јавно призна да има ван-
брачну ћерку; па то је да се човек на мртвога згади.

(Бранислав Нушић, Ожалошћена породица) 

МИЋУН: О ћаћа... Изволите, сидите...
ЈАКОВ: Нећемо дуго... Дошли смо вас само замолит'
да нам више не помажете...
МИЋУН (Збуњено): Хм... Како то мислиш... да ван не
помажемо...?
ЈАКОВ: Малоприн је мене и Марту назвао неки човик
који је сад затражијо дупло више новаца за информа-
цију о гробници... Био је фин, али ми је река' да по-
себно теби поручин – ако ми њихове гробнице ис-
празнимо, они ће наше напунит... Колико год ми
мртвих ископамо, они ће двоструко више наши зако-
пат...
МАРТА: Још је река' да вам поручимо да добро раз-
мислите о пензијама и инвалиднинама које примате...
(Анти и Божи.) Јер, ако можете ископавати и закопа-
вати мртваце, онда морете и радити...

(Мате Матишић, Синови умиру први)


