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ЈЕЛИСАВЕТА СЕКА САБЛИЋ, ГЛУМИЦА

Богданка је светица,
а не карактерна наказа
Једино лик који играм покушава да спасе оно што се спасити
може у том мраку и ужасу, док остали ликови падају све ниже и
ниже, каже глумица Јелисавета Сека Саблић
- Богданка је светица. То је
жена преко које је прошла цела
епоха, од Другог светског рата до
данашњих дана - каже Јелисавета Сека Саблић, која је у синоћној
представи „Врат од стакла“ Биљане Србљановић, играла улогу Богданке.
Одбацивши тезу о томе да је
лик који игра, морална и карактерна наказа, глумица каже да га
она тако није разумела.
- Запрепашћена сам тиме што
сте рекли, а као Богданка сам и

помало увређена - додала је наша
саговорница.
- Она је прошла све могуће
диктатуре и полицијске режиме
од Другог светског рата до данас. И
данас живимо у неслободама, лажима, отимачинама, лоповлуци
ма... Отимају јој на крају и стан,
због некаквих бирократских проблема. То су друштва која су је
обликовала. Њене две кћерке су
неспособне и дезоријентисане
и има ужасног зета комуналца каже Сека Саблић.

- С друге стране - како додаје
- Богданка је начитана, свира клавир и интелектуалка је из неког
другог времена. Била је револуционарка 1968. године и једино
та баба „вришти“, једино се она
буни, док остали ликови падају
све ниже и ниже. Једино она по
кушава да спасе оно што се спасити може у том мраку и ужасу.
О односу Богданке и њеног
партнера Васе, кога игра Ирфан
Менсур, каже да је тај лик шпијун
у њеној кући, који њу није разот-

крио, него ју је оптужио да је изадала сопственог мужа.
- Надам се да се то могло видети. Он је шпијунчина. То је ста
љинизам у коме смо живели. Он
је све то шпијунирао и на крају је
рекао да је она издала свог мужа,
иако она лепо каже да су је тукли у
полицији и да је то морала да уради, као што су, у то време, одвлачили и друге људе у полицију и тукли их како би нешто признали,
иако нису имали шта да признају.
Текст и фото: Н.К.

АНИТА МАНЧИЋ, ГЛУМИЦА

Изгубили смо моћ
Нисам ни песимиста ни оптимиста, давно сам схватила да сам
изгубила све битке и да ништа више не могу, осим да овој младој
генерацији покажем како да опстану, каже глумица Анита Манчић
Надежда једина не псује у
представи „Врат од стакла“ коју
смо вечерас видели, ни за то
нема снаге. Да ли је та убијеност
генерацијска слика?
- Могу да је одбраним само
тиме да онај ко није полудео у
овом времену, сигурно је већ био
луд. Не бих је ни бранила ни осуђивала, могу да је разумем као и све
остале ликове у представи. Увек
сам била против било каквог појединачног људског осуђивања. Чи
њеница да живите у околностима
какве јесу, да нешто покушавате,
да нешто не можете, онда само
тражите начин како да преживите сопствени живот. Нисам ни пе-

симиста ни оптимиста, давно сам
схватила да сам изгубила све битке
и да ништа више не могу, осим да
овој младој генерацији покажем
како да опстану. То је једино моје
умеће. То су и мени оставили родитељи у аманет и извежбали ме добро па само то могу и да пренесем.
Бојан је поменуо Чеховљеве
сестре а ја сам вас вечерас видела помало као Штефицу Цвек.
-Па Надежда припада тој групи осетљивих, добродушних особа, убијених временом. Кад бих ја
почела да причам о својим утисцима о овом времену, животу и
људима, бојим се никад не бих
престала. Избила би сва горчина

из мене и само бих се испразнила.
Ипак за ово што живимо више заправо нема речи. Ми смо изгубили моћ и потпуно је неважно шта
ја кажем. Не дају ми се више ни
интервјуи.
Јесте ли присутни на друшт
веним мрежама?
-Нисам, то ми је гадно. Одбијам од себе тај виртуални свет
и трудим се да живим природни
живот. Туђа мишљења ме не занимају, имам своја. Све што треба
да чујем ја ћу чути, била присутна или не. Имам свој микросвет
и покушавам да останем позитивна колико могу. Не желим да
прва сазнајем информације, оне
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ће већ до мене доћи. Не морам да
учествујем у томе јер ништа ново
нећу чути, већ ми је све јасно. Постали смо површни, никога више
не занима садржај, ништа дубље
и јаче од кратке информације.
Мене занима дубина. Није важно
шта говорите већ коме говорите.
Да ли тај коме се обраћамо, уме
да нас чује. Ја ту застајем јер видим суштинску површност.
Осим ове представе, шта још
радите?
У ЈДП се спрема нови комад
али још није најављен па не бих
говорила о томе и снимам серију
Тајкун. То је тренутно једино што
радим.
М. Петровић

2
РАЗГОВОРИ О ПРЕДСТАВИ И ПРЕС КОНФЕРЕНЦИЈА
ЈУГОСЛОВЕНСКО ДРАМСКО ПОЗОРИШТЕ БЕОГРАД

Само шлајфујемо...

Марина Миливојевић Мађарев, водитељ разговора: Овај комад је врло посебан, јер говори о
једном веома специфичном проблему, а то је проблем самоиздаје. Наиме, јунаци овог комада
су прво издали сопствене револуције, затим сопствене породице и
на крају – сами себе.
Бојан Муњин, селектор Фестивала: Ово јесте комад о изданим или изгубљеним илузијама,
али сви смо ми доносили различите закључке гледајући ову представу. По мом мишљењу, ово је и
комад о томе да све ствари долазе
на наплату. То није оптужба, већ
сума нашег живота. Сви смо потомци некога ко је нешто урадио
и ми морамо да једемо кисело
грожђе људи који су били пре нас.
У том смислу, ако хоћемо да будемо на висини задатка сопственог живота, морамо тако. Читава
историја показује да човек увек
покушава нешто да уради и тако је
мало јунак, мало (анти)јунак, али
чини колико може. Важно је да
нешто радимо, колико можемо.
Јунаштво дана и сваког појединца
се, након свих трагедија и издаја
састоји у томе да почнемо поново, са свим ожиљцима које имамо. У овој представи после краја,
не постоји крај. Увек постоји нови
почетак.Овде имамо крај који човеку отвара могућност да шта год
било, ради даље.
Јелисавета Саблић, Богданка,
Богда: Она је жена светица, једина спасава шта се спасти може. У
њој видите целу историју – диктатуре и друштво које те чини ужасном, очајном. Породица је у паду
горе него за време Тита и Милошевића. Ћерке су две зарђале гуске, а она им малтене мења гаће.
Она је револуционар, начитана
интелектуалка, која је једина у побуди.
Анита Манчић, Надежда: Кад
имате овакву мајку, онда деца морају да имају врат од стакла.
Драган Мићановић, Љуба:
Биљана Србљановић је моја генерација и кроз ову представу се
прелама наша генерацијска трагедија. Посебно што ме дотакло

у првом читању јесте поистовећивање са ликом, које се односи на
одлазак и ношење бебе у подрум
док је трајало бомбардовање. То
сам и ја радио тада.
Милица Гојковић, Мирна:
Играмо нашу генерацију која покушава да разуме зашто смо
отуђени и живимо у лудилу. Кроз
Мирну се осећа вапај за другим
светом, јер овде где би требало да
јој све припада нема ништа. Одлазимо голи, боси, са једним кофером, не би ли нас неко други
прихватио.
Марко Јанкетић, Влајко
Мујић: Друштво које не брине о
најмлађима и најстаријима је болесно друштво. Ми причамо о
таквом друштву. Влајко је човек
новог доба, који долази са новим
стилом живота, зна да се снађе
у мочвари. Ипак, на крају остаје
сам, то је цена коју плаћа. Питање је ко је ту на добитку. Често
сам размишљао о томе и боље је
да имам породицу, макар и овакву, него да останем сам. На крају,
када је на празној позорници, са
ловом и свим што има, он није победник. Много је људи који ће му
се крви напити.
Ирфан Менсур, Васа: Када су
ми дали овај текст да прочитам,
прочитао сам сарказам Аца Поповића, танану духовитост Душка
Ковачевића и интелектуалну бомбу наше Биљане. Почео сам да се
дивим тексту и јавно то рекао Јагошу и Тамари. Када сам чуо поделу,

са одушевљењем сам одлучио да
радим текст. Ту су и интимни разлози, а оно што је превагнуло је то
што сам схватио да морам да се
заљубим у Секу Саблић.
Весна Тривалић, Светлана:
Дуго не живим овде, долазим на
кратко. Све туге и мале среће које
примите на четири и по хиљаде
километара ваздушне линије од
своје земље, примају се четири и
по хиљаде пута јаче. Овај повратак, захваљујући позиву, вратио
ме је кући, у дом. Седамнаест и
по година нисам играла, а ово су
људи од којих, као да сам саткана.
Захвална сам на сваком тренутку
који са њима проведем, на сцени или ван сцене. Кад је била премијера, припремала сам се шта да
кажем о лику и комаду. Сада, ова
представа је мој живот. На потпуно комлетно другачији начин видим. Светлана је почетак представе – кад стојим и гледам: где ми
је прошлост, садашњост и будућност. Хтела бих да ми дете оде
тамо где су светла. Идем да радим, сви идемо да радимо, ми радимо у себи, на себи... али некако – шлајфујемо. Хвала вам што
сте пуним срцем ишли са нама на
овај пут.
Алмир Имширевић, критичар: Када упоредим три предста-

ве које смо до сада видели на Фестивалу, све више ми сви заједно
личите на породицу, коју је написала Биљана Србљановић. Понекад сте у свађи, некада не функционишете најбоље, али сте и даље
породица. Ова представа и кофери који се не мрдају са сцене, подсетили су ме на нашег земљака,
Зука Џумхура. Сетио сам се једне
једноставне реченице која је доказ да ми несрећу увек преузимамо на себе. Мислимо да је време у коме живимо најнесрећније,
свака генерација говори о свом
проблему. Свако време је носило неку своју несрећу. Зато није
чудно што је Зуко Џумхур једном
написао да је на овим просторима од свега најважније да у стану
увек имамо спреман кофер. Ми
то на овим просторима сви апсолутбно осећамо и разумемо.
Ана Милошевић

ГРАД
УЖИЦЕ
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ИРФАН МЕНСУР, ГЛУМАЦ

Позориште није место
обрачуна

Провокације треба оставити за нека друга места. Позориште треба само да
покаже и укаже прстом на неке ствари које би евентуално требало променити,
каже Ирфан Менсур за Билтен ЈПФ-а
Како видите актуелни трену
так нашег театра и театра уопште?
- Мислим да је дошло време, да се уназад неколико година великом брзином Европа
враћа позоришту са великим словом П. Немам неку бољу реч, енглески синоним за то био би можда mainstream позориште, па
ви то преведите како год хоћете.
Прошло је време мистификације,
пост модерне, па и пост пост модерне и људи су се зажелели игре
и мисли. Цео живот сам био против игре асоцијација са публиком.
Волим и кад играм и кад режирам
да публици понудим решење које
је врло јасно, занатски и жанровски чисто. Припадам људима који
позориште посматрају као један
чин који може изазвати само нешто племенито у човеку, а никако
не треба да га провоцира. Провокације треба оставити за нека друга места. Позориште треба само
да покаже и укаже прстом на неке
ствари које би евентуално требало променити, оно никако није
место обрачуна.
Позориште дакле треба да от
вара теме, а не да даје одговоре?
- Апсолутно сам сагласан са
тим. Мало смо се преценили. Паметније је и интелектуалније показати прстом на проблем, а проблем ће се решавати и тиме што ће
бити разоткривен. Пролази време
дежурних дисидената, људи који
желе да буду дисиденти, па преко
позоришта провоцирају позоришни дијалог. Цео живот се дивим
Дејану Мијачу, Кунчевићу, Георгијевском, Виолићу, а данас се
дивим Егону и Јагошу. То су људи
који никад нису одустали од позоришног размишљања и естетике и
увек су позориште са великим П
правили као делове својих великих каријера. Пошто поред глуме
и режирам могу да кажем да када
направимо представу која у први
план стави глумце које замолим
да се бавимо игром и занатом, ко-

леге ми се често захвале на томе
што сам их опоменуо да постоји
и једна друга врста провокације,
а не само она прст у око. Остаћу
увек поборник такве врсте театра.
С обзиром да као професор
едукујете нове генерације глумаца, имају ли они услове да се развијају на прави начин и да препознају праве узоре?
- Они могу да се развијају на
прави начин ако то желе. Своје
студенте учим занату и не дозвољавам им да причају о уметности и да себе називају уметни-

цима. Себе никад нисам назвао
уметником, јер сматрам да сам
само човек од позоришног заната. А да ли ће мој занат у једном
тренутку постати уметност или дотаћи уметност, то није питање мог
или њиховог самозвања. Не може
занимање бити уметник, то просто није могуће. Видео сам неколико пута на нашим тв каналима
појави се неки човек и у потпису му пише уметник. Уметник се
постаје, а занимање је оно што
представља вашу креативност и
то будући глумци морају да науче.

Замислите естрадни, па још уметник. Прикачили су реч уметник уз
нешто што је тотална супротност.
Постоји удружење фимских радника, а не филмских уметника.
Звање уметника се мора заслужити као титула. Као што у Енглеској
својим изразито талентованим,
признатим људима који су променили читаве епохе додају сер,
код нас бисмо могли да доделимо
титулу уметника. Треба јавност,
људи од имена и презимена то да
ти доделе. Не можеш сам себе називати уметником.
В.Т.

Иако је била шкрта на речима, Весна Тривалић радо се сликала са новинарима на ЈПФ
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ДРАГАН МИЋАНОВИЋ, ГЛУМАЦ

Спреман да уђе у најдубље
тајне своје душе зарад улоге

Своју мисију, у овом средњем добу, видим као настављача неке својеврсне бакље
коју је запалио Миливоје Живановић, преузео Љуба Тадић, Бата, Пера, Мира, Оливера.... и онда се надам да ће већ неко из моје генерације пребацити ту бакљу на
следеће генерације, каже за Билтен ЈПФ-а један од наших најбољих и најангажованијих глумаца средње генерације, Драган Мићановић

Д

раган Мићановић је једном приликом изјавио да
му је сан и да би му највише пријало да ради свуда у свету а
да живи у својој земљи. За својих
тридест година професионалног рада остварио се у значајном
броју улога, а играо је и на даскама лондонског Глоб театра.
- После по приличне километраже на позоришној сцени не
знам да ли сам паметнији, да ли
сам бољи глумац од својих почетничких дана и потпуно ми је
свеједно. Ово време ме је направило отворенијим. На сцени истражујем ствари у себи зарад лика
који тумачим. Тражећи ту неку
слободу спреман сам да уђем у
најдубље тајне своје душе да бих
изградио тај лик. Своју мисију, у
овом средњем добу, видим као
настављача неке својеврсне бакље
коју је запалио Миливоје Живановић, преузео Љуба Тадић, Бата,
Пера, Мира, Оливера.... и онда се
надам да ће већ неко из моје генерације пребацити ту бакљу на следеће генерације. И тако ће наша
професија имати смисла. Овај позив доживљавам тако.
Да ли нам стижу нека боља
времена?

- Надам се да долазе нека
боља времена. Али се исто и плашим да младима не остављамо
баш неку светлу будућност којој
смо се ми надали. Мислим да времена која долазе доносе нове непознанице које ће бити врло турбулентне. Не верујем да ће бити
лепша од оних које је моја генера-

ција имала у младости. Не видим
да ће будућност која је пред нама
бити много светлија ни другачија.
Нисам велики оптимиста.
Има ли разлике у продукци
јама са почетка Ваше каријере и
данас?
- Данашња домаћа видео продукција прати светски тренд. Сада

Синоћ је Југословенско драмско позориште извело представу „Врат од стакла“ Биљане Србљановић
и сала Народног позоришта била је препуна као и претходне три вечери.
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је време експанзије тв серија, од
којих је велики број криминалистичких, које публику држе закованом за тв од напетости и
сличних чуда, а имамо и оних
другачијих. Сада је присутна разноликост. Никада се није снимало оволико. То је лепа ствар. Али
свако време има своје. Није нимало било ружичасто време када
смо снимали „Лајање на звезде“,
дапаче, то су била времена између два рата. Завршио се рат у
Босни и Хрватској, а пред нама је
био рат на Косову. Ја сам то доживљавао као неки ескапизам.
Бежао сам из стварности у неку
прошлост, у неко лепше време, господственије... И заиста сам уживао у игрању тих рола. Драго ми је
да смо тим радом оставили ствари које иду из генерације у генерацију, што је јако лепо.
Какав је био период током
настајања „Лајања на звезде“?
- Један од најбезбрижнијх периода наших живота. Нисмо били
оптерећени проблемима, било
нам је лакше да живимо, да буде
узбудљиво. Мислим да је такво
време иза нас и да се та некаква
безбрижност неће вратити.
Б. Дамњановић
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ЧУДНА ШУМА ЈЕ ТО

редстава „Врат од стакла“, по тексту
Биљане Србљановић, а у режији Ја
гоша Марковића, премијерно је из
ПИШЕ:
Алмир Имширевић ведена 5. октобра 2018. године у Југосло
венском драмском позоришту у Београду,
и од тада, чини се, није престала „прово
цирати“ позоришну јавност. Нисам љубитељ пословица, нити сам
сигуран да их добро преносим, али има једна која каже да „ко
живи у кући од стакла, не треба се бацати камењем.“ Не знам у
којој и каквој „кући“ живи ауторица текста чије смо упризорење
имали прилику погледати, али јој се једно мора признати – она
се не плаши бацити камен. Наравно, имате право рећи да се
понекад учини како циљ бира насумично ; осјети се њено дубоко
незадовољство и бијес. А бијес је тешко контролисати. Можда нам
баш то и треба?
Текст Биљане Србљановић јесте породична драма испричана
језиком гротеске, а упориште проналази истовремено у Чехо
вљевим драмама и дневној штампи. Причом о женама из разли
читих генерацији, а које су свака на свој начин биле „учеснице“
револуција, покушаја промјена и јалових протеста, ова представа
покушава скицирати друштво и очигледну несрећу у којој живимо.
„Маратонке трче почасни круг“, а предводи их Јелисавета Сека
Саблић, најстарији члан породице, жена која је била и револу
ционар и издајник. Данашњу борбу води путем друштвених мре
жа, што је скоро подједнако бесмислено и непотребно, као она
власт која хапси због тих и таквих „напада“. Површни гледалац,
воајер-аматер, ужива у откључавању драме покушавајући открити
списатељицин алтер его, те се одлучује за један од ликова, а
потврду своје малограђанштине проналази у жутој штампи и
позоришним трачевима. Без жеље да је беспотребно хвалим, а
поготово без намјере да будем „ђавољи адвокат“, у овој драми
видим онај тако нам драг поступак што га деценијама примјењује
Вуди Ален у својим филмовима. Наиме, аутора препознајемо у
скоро сваком понуђеном лику, они сви говоре попут њега и болују
од скоро истог облика неурозе. Женски ликови Биљане Србљано
вић, у мом читању (дозволићу себи ту исхитрену тврдњу), јесу једна те иста особа. Лако нам је замислити како у некој будућности,
која неће бити свијетла, а сугерише нам то и ауторица, најмлађа
чланица фамилије, Мирна коју тумачи Милица Гојковић, постаје
своја – баба/издајник. У свијету „од стакла“ жене воде борбу,
али и трпе разочарања. Мушкарци, они који су традиционално
„предводници“, сада су депресивни, успавани, непокретни. Оче

ви, за којима наша друштва увијек вапе, па их „поштујемо“ у раз
ним облицима, а нарочито као „очеве нација“, на занимљив начин
су отјеловљени у Драгану Мићановићу. Његов монолог је један
од најупечатљивијих момената представе; успореност, тромост
и погубљеност коју носи овај лик, можда понајвише подсјећа на
све оне од којих очекујемо да нам донесу друштвене промјене, да
нам покажу циљ и поведу нас у борбу. „Опозиција“, која је увијек
под наводницима, није у стању донијети ни чашу воде из кухиње?!
Биљана Србљановић очито испитује и исмијава све, па и саму
себе. Пропитује и своје ставове, па је посве могуће препознати и
подсмијех спрам властите наивности. Постоје реплике у којима
се може ишчитати „исповједање“, свјесност да је други, али и она
саму себе, повремено доживљава као издајницу. Наравно, ваља
напоменути, не издају се само режими и владари, много страшније
су издаје властитих принципа и увјерења; Биљана Србљановић
само показује да смо од крви и меса, ни јунаци ни кукавице, тек
несретни људи. А имали смо прилику виђети протеклих деценија,
осјетити на својој кожи, зло не чине болесници, партијски
послушници, необразовани и залуђени – зло чине несретници.
Разумијем оне који драматургију ове представе виде као
ватрогасни шмрк који је испао из руку, па неконтролисано прска
око себе. Или још тачније, водени топ што „растјерује“ без пра
вила и реда, и демонстранте и случајне пролазнике. Али, мора
се признати, нешто и „опере“. Монолози којима нам се ликови
обраћају са позоришне рампе јесу и исповједи, али у њима се
не тражи опрост; показују нам се слабости које, ако смо искрени,
тако лако препознајемо код самих себе. У току гледања преставе
„Врат од стакла“ у мени се, да будем искрен, успавао позоришни
критичар, а пробудила се емпатија. И не жалим због тога, нити се
правдам. Ауторици се, у критикама и текстовима који прате ову
представу, замјера наводни опортунизам, а ја немам ни жеље ни
времена тражити доказе за или против те тврдње. Не поредим је
са другим писцима, али се тјешим присјећањем на „опортунизам“
Владимира Набокова, као и на опортунизам оних „правовјерних“
и политички коректних који мање гријеха виде у „лику и дјелу“
Петера Хандке него у десетак (непотребних) псовки Биљане
Србљановић.
Иста позоришна кућа је извела представу „Лоренцачо“ и „Врат
од стакла“, иста публика је са одушевљењем прихватила и једну и
другу „слику свијета“. Па, како не бити збуњен?
Нажалост, само нам језици нису од стакла. Све остало нам је
напрсло и окрњено. Слонови смо у радњама са порцеланом.

РЕЧ ПУБЛИКЕ

Зачаран круг нашег живота
Дејан Васиљевић: Смејали смо се сами себи. Протеклих 30 година
лепо упакованих у два сата. Да ли се шта променило? Није. Да ли ће?
Неће. Зачарани круг наших живота Србљановићка нам лепо сервира
из комада у комад. Само је, по мени, овог пута изабрана одлична екипа да нам то и саопшти. Џаба нам титуле кад смо кочијаши, џаба рад
кад од њега нема вајде, џаба љубав кад у секунди нестане.
Сања Зечевић: Дивно урамљена слика данашње просечне породице у којој егзистирају 3-4 генерације. Глума одлична, прича реална
и наша, лепо упакована, а избор песама гађа баш у мету. Једна одлична представа, о којој се прича и која треба да буде само једна у низу да
покуша да нас дозове на пут са кога смо скренули већ скоро пола века.
Марина Савић: Није ми јасно после одгледане представе да се око

комада дигла толика прашина. Шта је овде речено да појединац буде
прозван. Овде смо сви прозвани, сви. Па ако нам овакав шамар није
довољан да се освестимо и мућнемо главом, онда смо у жестокој хибернацији, спремни за тоњење у зимски сан.
Владан Николић: Глумци на висини задатка. Представа просечна.
Текст већ виђено.
Милица Митровић: Вечерас сам, као и синоћ уживала у глуми, у
позоришту. Мислим да последњих година ЈДП има најбољу продукцију и да се враћају на место које им припада. Оваквим комадима и
лаганим освећењем народа, постоје велике шансе да се и вратимо на
прави колосек.
Б. Д.
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Место где је све могуће
Позоришна сцена, пре свега, место је где је све могуће. Апсолутно све. Питање је
само колико су слободни они који се са том сценом „боре“, каже Маријана Зорзић
Петровић, технички директор Народног позоришта Ужице, задужена
за техничку реализацију ЈПФ-а

К

акве су могућности сцене
ужичког Народног позоришта и може ли одговорити захтевима представа које
долазе на Југословенски позоришни фестивал?
- Позоришна сцена, пре свега,
место је где је све могуће. Апсолутно све. Питање је само колико су слободни они који се са том
сценом „боре“. Испунити пун а на
изглед празан простор црне кутије у све укључити и гледаоце
који свако вече долазе са различитим уверењима, очекивањима, жељама, посао је који изазива страхопоштовање према месту
на којем се налазимо, позоришној сцени. Архитектонски концепт
Народног позоришта Ужице представља добро дефинисан однос
простора игре и простора гледалишта. У 20. веку који је век истраживања, преиспитивања предходних вредности театра, настајали су
нови оквири, а самим тим и нове
потребе. Тако је представа Киклоп
(Мини театар, Сцена Горица и Театар ТД Загреб, ЈПФ 2011) у потпуности ујединила некада „супротстављене“ стране, гледаоце и
сцену. Недовољан размак између
седишта и предалек балкон, нису
били препрека да представа по-

стигне један од циљева, садејство
са публиком, како физичко тако и
духовно. Потпуно супротно али са
истим циљем, представу Буђење
пролећа ( НПУ, ЈПФ 2012), могло
је да прати 35 гледалаца на сцени,
насупрот преко 600 грађана који
свако вече посећују ЈПФ-Без превода. Много је једноставније превазићи просторна ограничења, с
обзиром на добре морфолошке

карактеристике објекта које је поставио архитекта професор Станко Мандић, у односу на техничко-технолошку функцију, коју би
у 21.веку сваки објекат требало
да прати. Техничка опремљеност
је један од оквира који све више
утиче на формулисање представе,
а када изостане постаје ограничавајући фактор. Решење простора,
сцене и технике на матичној сцени
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позоришта је подлога за стварање
сценског дела, потпуно другачија
од подлоге која је у Народном позоришту Ужице. Промене простора врло често захтевају пажљиво и
дуго промишљање у складу са потребама представе и гледалаца.
У ове, веома важне послове ЈПФ-а, укључени сте скоро деценију. Са којим проблемима се
најчешће сусрећете и да ли има
нерешивих ситуација?
- Проблеми су изазови које
када решите дају снагу да идете
даље. Било их је пуно, од габарита
декора, претешких елемената, поломљене реквизите, воде и ватре
на погрешним местима. Најтежи
су они захтеви који утичу на безбедност која једино не сме да има
алтернативу. Оно што остаје је искуство и знање које стичете када
сте окружени несебичним колегама, као што сам ја.
Шта Вам је до сада остало
урезао у сећању са ЈПФ-а?
- Људи. Који без обзира на сва
ограничења стоје иза овог фестивала, запослени у Народном позоришту Ужице и оне колеге који из
гостујућих позоришта на разне начине успевају да представе својих
позоришта прикажу на најадекватнији, могући начин.
Р.П.
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Ситна пародија
наших живота

КАМЕРНИ ТЕАТАР 55
САРАЈЕВО

...Сјећаш ли се Доли Бел није само сценариј. То није само филм,
нити роман. „Доли Бел“ је неизоставни дио идентитета Сарајева, његове културе и живота у њему. Бесмртност овог умјетничког дјела – чије
реплике и даље свакодневно круже сарајевским улицама, чији ликови
настављају живјети у сјећањима Сарајлија, које као у коферу чува исконски дух Сарајева – јасно презентира и константна потреба за враћањем
његовом хумору, боли, људскости.
Ипак, сада је „Доли Бел“ оживљена у новом облику те се као театарска представа прилагођена садашњем тренутку критички осврће на прошлост, на филм, систем и земљу који више не постоје. Тај је осврт креиран, прије свега, у озрачју пародије, али не с циљем изругивања, већ
умјетничког, друштвеног и политичког коментирања претходног дјела,
кроз данашњу призму и с примјетном дозом сујете. „Сјећаш ли се Доли
Бел“ Камерног театра 55, а у режији србијанског режисера Кокана Младеновића, у једном „прустовском“ облику, доноси живописно, коначно
и болно присјећање одраслог Дине Зоља на дјетињство, на Југославију,
оца, љубав, на прошли живот, с којим затим и постепено спознаје себе и
вријеме чије вриједности више не постоје...
...Дакле, сасвим је јасан Младеновићев критички осврт на Југославију и њено политичко уређење, те тај период наших прошлих живота
режира као стање ишчекивања бољег сутра које никако не долази. Јер,
насупрот филму у којем породица Зољ на концу од државе ипак добије
нови стан, у представи он бива додијељен другој, подобнијој особи. Све
ово, наравно, неодољиво подсјећа и на садашњи живот у државама након распада Југославије и рата, с једне стране, потврђује универзалност
Сидрановог дјела, али и проклетство овдашњег човјека који због борбе
с политичким системима заборавља на себе, на своју срећу и осјећања,
на истинско значење ријечи љубав.
С новим, крајње интригантним и само на тренутке недосљедним читањем Сидрановог књижевног класика, уз хумор, сјету и бол, представа „Сјећаш ли се Доли Бел“ Камерног театра 55 у коначници упозорава
балканског човјека да престане бити клаун с црвеним носом који слијепо вјерује себичним властодршцима те животе одређује политичким системима. Попут оца Махмута којег сада лик Тетка упозорава ријечима:
„Бит ће овдје, Махо, крви“, а који тек са смрћу спознаје пролазност материјалног и апсурдност политике у коју се заклињао и којој је посветио
цијели живот. „Хоће ли у овом граду икада засјати сунце како треба“ цитат је који узалудно понављамо, стојећи на киши и чекајући плаво небоиза облака, док нас непримјетно обузима истинска тама.“
Мирза Скендерагић (Став)

СЈЕЋАШ ЛИ СЕ ДОЛИ БЕЛ
Абдулах Сидран
Режија и адаптација:

Кокан Младеновић

Драматургија:		

Ведран Фајковић

Костимографија
и сценографија:

Адиса Ватреш Селимовић

Композиција:		

Ирена Поповић

И Г РА ЈУ:
ЕМИР ХАЏИХАФИЗБЕГОВИЋ
ГОРДАНА БОБАН
МИРСАД ТУКА
ТАТЈАНА ШОЈИЋ
ДАВОР ГОЛУБОВИЋ
ЕЛМА ЈУКОВИЋ
МУХАМЕД ХАЏОВИЋ
АДМИР ГЛАМОЧАК
САБИТ СЕЈДИНОВИЋ
АМАР СЕЛИМОВИЋ
САША КРМПОТИЋ
СИН КУРТ
Разговори о представи могу се уживо пратити
преко два facebook налога:
"Југословенски позоришни фестивал"
и "Без превода"
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ФЕЉТОН (4)

Сав наш бол

Н

аједосмо се синоћ оног што се не једе за овај и
још три наредна фестивала.
Шта да се ради, наша су, па се лакше подносе. Паметан свет бави се историјском синтезом, док ми
историјске тековине још увек третирамо као покретни
ПИШЕ:
клозет на Ђурђевском вашару.
Зоран Јеремић
То да овде нема генерације која није нагазила на
оно што претходна иза себе није почистила и није нека новост, али то да
баш свако поколење мање-више препушта судбину, што би Џони Штулић
рекао, балегарима који не вјерују срећи, е то је овде увек новост.
А када загађење лоше узоране друштвене ледине постане до те мере
неподношљиво, па терен крене да чисти комунални жбир Љуба који, дабоме, само ради свој посао, онда је већ касно. Онда, како је пре деведесет
година „Ера“, ужички лист за киселу збиљу и озбиљну шалу писао – „Душу
леди закон врло груби: / мораш бити – залогај или зуби.“
Ја сам зубе одавно изгубио. Синоћ сам делегирао генерацијску исписницу Весну Тривалић да говори у моје име, јер и ја носим јесењи мантил
усред лета. Злу не требало. Урођени трансгенерацијски страх ми говори
да овде никад не знаш каквим те отпадним материјама могу полити са
врха власти. За сваки случај, овог лета вадио сам и зимски капут.
Као и Светлана Весне Тривалић, много волим да читам, а на известан
начин сам и психијатријски третиран, само што не плаћам те услуге.
За разлику од ње, позивара не виђам сваки дан. Видео сам га само
једном. Тог (пара)државног анђела са рошчићима видео сам те 1999. године о којој прича у представи, у праскозорје. Био сам бајаги сакривен са
породицом у изнајмљеном станчићу у Глуваћима. И никад нећу заборавити моје запрепашћење када сам кроз прозор угледао мог „доброг комшију“ из зграде на ноћном задатку. Зар он!?
Зар ми!? – то би могао бити коментар синоћне представе. А ко други?
Каква срећа до све ове фестивалске године нашу хронику бешчашћа
читамо и кроз готово целокупан драмски опус Биљане Србљановић. Није
то мала привилегија. Као и синоћ, и „Породичне приче“, први њен комад
на Фестивалу 1998. године, режирао је Јагош Марковић. А кад се та озбиљна шала о нашој киселој збиљи гарнира македонским мелосом и ревијалним шлагерима, онда то заболи. Много заболи.
Не завршава се поменути Џонијев дистих случајно баш овако: „балегари не вјерују срећи / њихова је туга голема.“
И тако даље.
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Ужичанин заслужан за развој
позоришта у региону
МИХАИЛО МАРКОВИЋ
(Ужице 1869 – Загреб 1946)
У сваком броју Билтена ЈПФ-а објављиваћемо фељтон о Михаилу Марковићуи
Ери, Ужичанину, који је током свог радног века дао велики допринос развоју позоришта на простору бивше Југославије.
О овом изузетном културном раднику
сазнајемо захваљујући ужичком новинару
Зорану Жеравчићу који наставља своје исМарковић у Ревизору траживање о Михаилу Марковићу.

Изузетна улога у Ријеци

И

зузетну улогу Михаило Марковић је имао на Ријеци, боравећи у два наврата, 1907. и 1912. године. Захваљујући
њему на позоришним даскама Народне читаонице 1907.
године његова група одиграла је прву представу на хрватском
језику (Судерманов „Завичај“), а први пут у Ријеци штампани су
двојезични (хрватски и италијански) плакати за позоришну представу. На то се у Ријечком новом листу, 30. априла 1907. осврнуо
др Стјепан Милетић, реформатор хрватског позоришта: „Први пут
је што на улицама ријечким гледамо хрватске глумачке плакате.
Многи ће ово држати тек незнатном чињеницом, али нека помисле који ли се преокрет збио у Загребу кад је почетком шесдесетих година протјерано туђе стално-њемачко казалиште и почело
се глумити исклључиво на хрватском језику. Значио је то пород
хрватске Талије. Тако је сада и овдје учињен први корак, пак се не
смије сустати. За неколико година Хрвати ће ријечки отворити позорницу новога глумишта, а временом ће почети и културни Талијани, не само као некоћ плашити се наших мишића, већ ће уважавати наше умјетничко прегнуће."
Михаило Марковић у првој представи Књажевског
црногорског народног позоришта на Цетињу 1910. године
Године 1910. Црна Гора је проглашена за краљевину, обележавана је 50-огодишњица владавине краља Николе и златна
свадба краљевског пара. Тим поводом у Црној Гори су приређене јубиларне свечаности на које су дошли, поред осталих, бројни
уметници из других земаља.
У априлу и јуну 1910. на Цетињу је боравио Михаило Марковић, преговарајући о гостовању Краљевског земаљског хрватског казалишта. Договорено је да хрватско казалиште прикаже
пет представа из свог репертоара, а да, специјално за ову прилику, припреми на Цетињу и премијерно изведе драму „Балканска
царица“, књаза Николе.
Током јунског боравка на Цетињу, Марковић је са управо фор
мираним Књажевским црногорским народним позориштем, где
је добио место управника, припремио и у Зетском дому извео Гогољевог „Ревизора“. Представа је најављена у „Гласу Црногорац„,
19. јуна 1910: „Сјутра се даје одлична комедија Гогољева ‘Ревизор’,
у којој из наклоности према нашем позоришту гостује члан Хрв.
Зем. Позоришта у Загребу г. М. Марковић. Оправдана је нада, да
ће наша публика овај комад, у коме ће бити заступљене наше најбоље снаге, бројно посјетити, тим више, што у комаду игра главну
улогу први гост на нашој позорници.“
https: kolektivuzice.rs
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