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АНИТА МАНЧИЋ, ГЛУМИЦА

Ми смо удобно отупели

Мислим да је ово модерно време, време дајџест варијанте информација,
одсуство духовности, интелигенције, образовања, присуство једног
суштинског бесмисла, можда, заправо, најгори могући тренутак у нашој
цивилизацији и да као људи нестајемо. Историја се понавља, ми се не мењамо –
каже Анита Манчић

В

ечерашња представа није Ваш
први сусрет са текстом Љубомира Симовића, а ни са ликом
Иконије. Да ли се нешто променило у
креирању овог лика у односу на период
од пре 20 година?
- Променио се редитељ. Нема ту
суштински великих промена осим редитељске естетике и оног што је редитељ
издвојио као њему најважније. Мијачу
је Симовић био најважнији, он се том
његовом поетиком бавио на најдивнији начин, а Јагош је то потпуно другачије доживео. На њега је више утицало
данашње време, а ту је и његов темперамент и његова љубав према човеку
који живи ту код нас. Оба извођења су
за мене велико искуство. Свако време
носи неку посебност. Овај текст данас
нуди више препознавања. Колико се
сећам Мијач је имао проблем са војницима који се појављују, није знао како
да правда све то, а овог пута је то било
другачије. Мислим да је сада прави тренутак за ову представу, јер то што се
они појављују и то што се човек на све,
па и оно најгоре, само навикава и навикава, то је убијање душе. Ти људи који
су дали живот за слободу и наш живот и
даље лутају негде око нас као опомена.
Изгледа да историја није била најбоља учитељица и да нас није готово
ничему научила?
- Пратећи све ове догађаје око нас,
у овој земљи, то се и ја стално питам.
Помислим на те људе који су храбро
бранили част, понос, морал и борили
се, а до које мере ми не ценимо ту исту
слободу за коју су неки дали своје животе. Зато мислим да се ова представа
дешава у правом тренутку. И Вилотијевић, човек који не силази са говорнице
и војници и просјак који прима на себе

туђе ране и на исти начин уништава
неке судбине, све су то препознатљиви ликови. Мислим да је Симовић више
него икад актуелан.
Да ли је за то криво ово наше време, или је свако време добро, само људи
у њему нису?
- Мислим да је ово модерно, време
дајџест варијанте информација, одсуство духовности, интелигенције, образовања, присуство једног суштинског
бесмисла, можда, заправо, најгори могући тренутак у нашој цивилизацији и
да као људи нестајемо. Историја се понавља, ми се не мењамо. Мислим да су
ови људи који господаре нашим животима суровији него икад, а ми глупљи
него икад. Ми смо негде, што би рекла песма Пинк Флојда, удобно отупели.
Много тога смо преживели и није нас
живот научио ничему лепом. Уморни
смо и мислим да одустајемо. Постоји толико ствари за које бисмо ми сада, овог
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тренутка, могли да кажемо да нису добре, заправо, не постоји ствар за коју
можемо да кажемо да је добра. Чак и та
чињеница да се упињемо да опстанемо није добар, зато што опстајемо као
да смо у логору. Има та дивна књига
„Убијање душе“ у којој су записана искуства из логора и како је могуће да се
човек на све, и оно најгоре, само навикава и навикава, а то је у суштини
убијање душе. Ми душе више немамо.
Пуко преживљавамо без осећања.
Како таква атмосфера утиче на
уметнике?
- У мом случају могу да кажем да је
убијена она позитивна амбиција. Покушавам као уметник, као биће које
још увек уме да препозна и има емпатију, својим активностима кроз посао и
мимо њега, да пробудим људе и оно најбоље у њима. А то је, да без обзира што
се мени не дешава сада оно најгоре,
приметим када се дешава неком другом. Ако нисмо ту једни за друге, а мислим да нисмо, бојим се када несрећа
закуца на наша врата и кад будемо звали у помоћ, неће никога бити. Зато морамо да будемо поред других, да би и ти
други у невољи стали уз нас.
Да ли тренутно нешто ново снимате?
- Већ неколико месеци снимам серију „Пасјача“. Снимања би до децембра требало да завршимо, а када ће
бити емитована у овом тренутку не
знам. Врло је занимљив текст, а ангажована је једна врло млада, даровита екипа глумаца. Пасјача је иначе грозница
која дуго траје тако да смо ми у овој серији у грозници која дуго траје, а мислим да ће и публика са нама једну добру грозницу да преживи.
В. Туцовић
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РАЗГОВОРИ О ПРЕДСТАВИ И ПРЕС КОНФЕРЕНЦИЈА
JУГОСЛОВЕНСКО ДРАМСКО ПОЗОРИШТЕ БЕОГРАД – „ЧУДО У ШАРГАНУ“

Ране и патња нас одређују

Миодраг Драгичевић, као Анђелко:
Није било тешко, јер ових типова људи
које ми играмо у представи има свуда
око нас. Наши болови које провлачимо и
упијамо у живот су еквивалент болу који
ови људи са маргине носе у представи.
Алексеј Бјелогрлић, као Танаско: Када
год ме позове Јагош Марковић, осетим усхићење, а посебно је тако било када се радило о „Чуду у Шаргану“ и лику који тумачим. За мене је то велико задовољство и
част, јер сматрам да је највећа трагедија
и уједно највећа вредност овог народа
управо погибија коју смо имали у Првом
светском рату. Љуба и ја тумачимо два војника која су погинула у том рату. Сматрам
да је оно што смо тада изгубили, заправо највредније што смо имали кроз историју. То није било тако давно, пре само сто
година.
Љубомир Бандовић, као Манојло: Као
што Алексеј рече – само је сто година прошло. Само сто година од онога кад нас је
чинило оно што јесмо, до овога, када нас
чини оно што имамо. Какав пад.
Марко Јанкетић, као Миле: Миле је човек који не може да замисли свој живот
без партије и учествовања у власти. Он
носи своје проблеме и комплексе, а не
може да се оствари без партије. То је писано седамдесетих година, а ми још увек болујемо од партократије. Он је можда један
од најнеатрактивнијих ликова, а потрудио
сам се да направим еротомана, маргиналца који покушава да себи да значај и да
буде прихваћен.
Тамара Драгичевић, Госпава: Јако сам
се радовала да одбраним лик Госпаве,
јер мислим да је много људи који су морално поштенији и већи од неких који
мисле да то јесу. Иначе сам срећна што
радим ову представу и што први пут сарађујем са Јагошем Марковићем. Било је

незаборавно и потпуно другачије од свега
што сам до сада радила. Био је то обрнути приступ процесу, захваљујући коме смо
много брже дошли до суштине. Нажалост,
нама који смо рођени овде није тешко да
разумемо овај комад. Само сто година је
од тада, а ми сада изађемо са сцене и наставимо да се смрзавамо, јер су радијатори хладни. Ми се не разликујемо много од
ових ликова.

- Члан жирија, глумац Вилим
Матула имао је здравствени
инцидент. Од вечерас у жирију,
уместо њега ће до краја
Фестивала бити проф. др
Марина Миливојевић Мађарев
- саопштио је директор и
коселектор ЈПФ-а и директор
НП Ужице, Зоран Стаматовић.
Анита Манчић, као Иконија: Ваљало
би да се сви подсетимо да постоји емпатија. Кад нас нешто боли то се подразумева, кажемо – судбина. Ретко ко данас има
то осећање у односу на друге. Та врста сажимања и преживљавања туђег бола је
нешто јако добро. Мислим да тога одавно
више нема. Иконија нема своје исповедаоне тренутке, монолошке форме, она је једина која слуша и проживљава туђи бол.
Небојша Дугалић, као Вилотијевић: Он
је онај кога је несрећа „џабе задесила“. То
је дубинска трагика свих Симовићевих ликова. Они су несрећници који се хватају за
разваљене темеље, а свако од њих увек
нађе начина да удовољи својим слабостима. То што је слаб и слабостима склон можда је и највећа снага у човеку. Таман кад
се понадамо да ће Вилотијевић прогледати, он се хвата за своје пређашње слепило.
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Јована Беловић, као Јагода: Они имају
веру, а без вере нема ни бола. То су два
краја истог канапа.
Борис Исаковић, као Скитница: Говоримо о патњи и болу, али и о лепоти Симовићевог препознавања оваквих људи.
Не оставља се на нас крајњи утисак да смо
сви у патњи, већ постоји људска лепота у
свему томе. Због тога смо сви пристали да
радимо, јер та лепота се не сме пропустити.
Сања Марковић, као Цмиља: Цмиља
сања једноставне ствари и она је један
од најдивније написаних женских ликова.
Обожавам и кад Алексеј као војник каже:
„Сија другоме, ко да сија и мени“. То би
требало увек да нам буде на уму.
Андреј Чањи, позоришни критичар:
Ненад Јездић у овој представи тумачи лик
који је симболичко чвориште комада. Ту
се преламају натприродна и стварна раван. Чини ми се да је то један од најмистериознијих ликова у српској књижевности.
Он је христолика фигура, која на себе преузима патње других. Ипак, он је и демонска фигура, можда чак ђаволска, јер чини
зло другима. Може да буде и класичан чудотворац, попут Симона Чудотворца.
Марина Миливојевић Мађарев, доктор театролошких наука и водитељ округлог стола: Ово је један од наших најзначајнијих позоришних комада. Изузетно је
специфичан. Настао је седамдесетих година двадесетог века, у време великог
успона новог грађанског друштва. У том
времену, овај комад је говорио о људима са маргине, који живе на ободу Београда, о војницима из рата који је био заборављен. Он говори о нечему што једно
конзумеристичко друштво жели да заборави, а то је – шта су ране и колико нас
наша патња одређује.
Ана Милошевић
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ТАМАРА ДРАГИЧЕВИЋ, ГЛУМИЦА

Сви имају неке
мале снове

- Госпава је жена са својим сновима, својим
очекивањима која су изневерена и коју су издали. Она
је могла бити неко други, али рођена је ту где јесте
и само можемо да претпоставимо какво је било
њено детињство и одрастање. Као што то буде код
Љубомира Симовића, сви имају неке своје мале снове
и углавном им се не испуне или буду изневерени –
каже за Билтен Тамара Драгичевић

T

aмара Драгичевић је члан Атељеа
212 а ово јој је била прва сарадња
са Југословенским драмским позориште и редитељем Јагошем Марковићем који јој је у представи „Чудо у
Шаргану“ Љубомира Симовића поверио лик Госпаве. У свом матичном позоришту, тренутно припрема представу „Револт“.
Како је било вечерас играти завичајног писца на ужичком Фестивалу?
- Ова представа није захвална у
смислу да смо ми све време на води,
играмо је од априла, а тек смо сад почели да се суочавамо са хладним временом и временом у коме се штеди на
грејању. Лагала бих ако бих рекла да
је све било дивно и бајно, али мислим да је извођење било јако добро,
као и обично. Ова представа је велика, текст је магичан и све је предодређено за успех, поготово кад дође

у руке редитеља Јагоша Марковића
који додатно прави чуда, a ми смо волели да се упустимо у то чудо, заједно са њим. Драго ми је што ми је поверио лик Госпаве, ја сам ту донела
своју верзију и виђење тог лика, своје
правдање, мада нисам видела да је
урадила ишта лоше, осим што ју је задесила трагедија као сплет животних
околности. Она је жена са својим сновима, својим очекивањима која су изневерена и коју су издали. Она је могла бити неко други, али рођена је ту
где јесте и само можемо да претпоставимо какво је било њено детињство и
одрастање. Као што то буде код Љубомира Симовића, сви имају неке своје
мале снове и углавном им се не испу-

не или буду изневерени.
Који су данас пандани тим Госпавама, да ли сте размишљали о томе,
док сте припремали ову улогу?
- Не знам да ли ту има неког правог поређења. Госпава није тражила
неки велики простор, а није га ни добила. Данас се неке погрешне ствари
износе у први план и никад је не бих
играла на такав начин. Она је лаф,
жена великог срца и озбиљан фрајер.
Она је попут оних талентованих, интелигентних људи којима се не даје
простор и који су на старту угушени.
Немају где да се покажу, да кажу шта
мисле, потпуно су склоњени у мору
оних који су незаслужено ту где јесу.
М. Петровић

ЧУДО
- Ова представа је велика, текст је магичан и све је
предодређено за успех, поготово кад дође у руке редитеља
Јагоша Марковића који додатно прави чуда, a ми смо волели
да се упустимо у то чудо, заједно са њим. Драго ми је што
ми је поверио лик Госпаве, ја сам ту донела своју верзију и
виђење тог лика, своје правдање, мада нисам видела да је
урадила ишта лоше, осим што ју је задесила трагедија као
сплет животних околности - каже Тамара Драгичевић.
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АЛЕКСЕЈ БЈЕЛОГРЛИЋ, ГЛУМАЦ

Прижељкивао
сам да играм
Танаска

- Свакако да имам своје снове и један од њих био је да
играм лик Симовићевог Танаска – каже Алексеј Бјелогрлић
- Велика ми је част што сам у вашем
граду који обожавам - започиње разговор за Билтен, млади глумац Алексеј
Бјелогрлић, кога смо друге фестивалске
вечери гледали у улози Танаска у представи београдског Југословенског драмског позоришта „Чудо у Шаргану“, Љубомира Симовића, а у режији Јагоша
Марковића. Алексеј Бјелоглић дебитовао је у филмовима „Монтевидео“ као
мали и десетогодишњи Тирке, а играо
је и епизоде у „Сенкама над Балканом“,
„Жигосани у рекету“ и „Јужни ветар“.
На питање да ли му у каријери помаже
или одмаже то што је син Драгана Бјелогрлића, кратко одговара: „Нећу рећи
да ми одмаже, али уопште ми не помаже. Једног дана ћу говорити о томе врло
опширно.“

Како си доживео лик Љубиног Танаска у којем смо те вечерас гледали?
- Играње у овом комаду за мене је
био велики задатак. Текстови Љубомира
Симовића и начин на који пише и језик
којим пише, за мене је најлепши српски
језик, уз наравно херцеговачко-никшићки. Тако да је мени као студенту био
велики изазов да то савладам, а самим
тим и да одиграм улогу Танаска која је
веома комлексна. Заиста ми је била част
да будем актер Симовићевог дела.
Како оцењујеш данашњи положај
младог глумца?
- Положај младог глумца примарно
зависи од оног ко вам одређује тај положај. Али, по мени, то је више питање за
положај човека, било ког човека у данашњој Србији. Слободоумног, а ја све

ФЕСТИВАЛСКА СТАТИСТИКА

Т

нас сматрам слободоумним. За мене је
питање да говорим о положају младог
глумца за сада специфично, јер сам још
увек студент и зато не сматрам себе глумцем, јер, заправо, ја то још увек и нисам.
Коју улога прижељкујеш, коју ћеш
припремити као дипломску?
- Свакако да имам своје снове и један од њих био је да играм лик Симовићевог Танаска. На првој години Академије имамо српску драму, као испит
и тада, када сам читао „Чудо у Шаргану“, рекао сам себи да је Танаско, односно, да су ови војници, једна света ствар.
Осим тога, има још неколико улога које
бих волео једног дана да играм, међутим, бојим се да ће звучати амбициозно
и претенциозно, ако бих их рекао.
Б. Д.

На досадашњих 26 фестивала –
105.825 гледалаца

оком протеклих 26 година, на Југословенском позори
шном фестивалу Без превода, према подацима којима располажу организатори, одиграно је 196 представа
из Србије и региона од којих је највећи број такмичарских.
Увек је по седам најбољих представа по оцени селектора из
претходне позоришне сезоне у селекцији које се на фестивалу надмећу за девет фестивалских награда, Ардалиона.
На 20 фестивала одиграно је по осам представа, јер је
једна извођена у част награђених, али на пет фестивала,
представе за награђене није било. Једино је 25. ЈПФ због
пандемије вирусом корона, уместо у новембру 2020. године оджан од 4. до 9. јуна 2021, када је епидемијска ситуација
била повољнија и он је у селекцији имао пет представа.
Током протеклих 26 фестивала додељено је 234 награде.
Представе је на досадашњих 26 фестивала гледало
105.825 гледалаца.
Р.П.

3. новембар 2022.
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РЕЧ КРИТИКЕ

Од комичног флерта до сетног дерта

И

ако их има свега четири, драме Љубомира Симовића у српској позоришној
баштини скоро да имају онај узвишени статус какав је у британској култури резерПИШЕ:
висан за Шекспира. Симовић који и даље учеАндреј Чањи
ствује у уметничком и јавном животу Србије
свој први комад „Хасанагиница“ написао је 1974, а последњи под насловом „Бој на Косову“ настао је 1988. Као и Шекспир, Симовић грађу
за своје комаде црпи из митолошког, историјског и фолклорнoг наслеђа. Згуснута и сложена структура његових драма прожета је разноврсним тематским интересовањима. Драме „Чудо у Шаргану“ (1975)
и „Путујуће позориште Шопаловић“ (1985) два су најизвођенија комада овог писца који се готово увек могу пронаћи на репертоару неког позоришта у Србији. На њима се доказују или пропадају глумци и
редитељи, детектује актуелно интересовање уметника и мери стандард позоришта. Југословенско драмско позориште на свом репертоару има оба наслова и то у режији истог редитеља – Јагоша Марковића.
Заплет „Чуда у Шаргану“ одвија се на два плана која се међусобно прожимају: реалном који се креће унутар домена могућег и
духовном који залази у сферу немогућег. Реалном плану припадају
ликови са социјалне маргине, власница и посетиоци кафане Шарган на периферији Београда. Натрпиродном плану припадају духови двојице српских војника из Првог светског рата. Лик Просјака фигурира као спона између два света. Он је христолика личност
која на себе преузима ране, боли и патње других – од обичне зубобоље, преко смртних рана задобијених у рату до психолошких немира појединца. Али у зависности од тумачења, Просјак може бити и
посрнуло божанство, божанство које више не разуме потребе човечанства, бог којег су молитве за разрешење личних проблема уместо за помоћ ближњих изопачиле до непрепознатљивости, демонска фигура. Све патње које Просјак на себе преузима неодвојиви су
део идентитета ликова у кафани Шарган. Губитком својих боли, јунаци губе свој идентитет, а самим тим ни институције ни ближњи
не могу да их препознају. То је само један аспект изузетно сложене
симболике „Чуда у Шаргану“.
Сценско решење Јагоша Марковића, који потписује режију, сценографију и избор музике, приказује поплављену кафану. Глумци у
гуменим чизмама ходају по неколико центиметара дубокој води. Референца на библијски потоп је очигледна, али недовољно развијена. Ниједан лик не коментарише поплаву. Ништа се ни на који начин
не догоди са веома упечатљивим сценским решењем па се стиче утисак да је вода одабрана произвољно у односу на Симовићев комад
и да је намера била да се оствари само један незнаковити визуелни

ефекат. Слична је ситуација и са одабиром тужне народне музике.
Она је ту да би произвела ефекат сентименталности и дерта.
У својој сценској поставци редитељ Јагош Марковић слојевиту
симболику „Чуда у Шаргану“ склања у страну са намером да истакне
меланхоличне и комичне елементе. Једна од главних одлика његовог редитељског поступка је вешто поигравање са емоцијом публике. Он користи сва расположива сценска средства како би изазвао
сва расположења од суза до смеха. То постиже сугестивним инвокацијама идеолошких, политичких, друштвених и културних мотива,
али са упадљивим одсуством става према призваном контексту. Због
разноврсне понуде актуелних наговештаја који се вешто пласирају
без вредносног одређења, у представама Јагоша Марковића свако
може пронаћи оно што му одговара. У његовој режији, на пример,
подједнако може уживати и српски националиста и космополита, и
љубитељ популарне културе и поборник високе уметности. У питању
је популарни приступ режији који репертоаре позоришта обогаћује
забавним спектаклом на бази класичног драмског текста.
Подстакнути таквим популарним приступом неколико глумаца
користи пренаглашену артикулацију својих реплика како би истакли неки духовит гест. Анита Манчић у улози Иконије, власнице кафане Шарган, трудила се да пронађе што више прилика за производњу комедије за чиме није заостајао ни Миодраг Драгичевић у
улози Анђелка, али са мање успеха. Умеренији у свему томе је Марко
Јанкетић у улози опортунистичког Милета. Он два пута заспи на столици, падне са ње, покваси се и одлази тако мокар правећи се као
да се ништа није догодило. Тиме осликава недоследан, конвертитски
карактер лика који из сопствене користи мења политичке позиције
и пориче да је икада био страствени подржавалац некада победничке, а сада губитничке стране.
Двојицу војника играју Љубомир Бандовић и Алексеј Бјелогрлић. Они успешно контрастирају један другог. Док Бандовић тумачи опрезног официра који држи до војне дисциплине, Бјелогрлић
игра особу која допушта себи излив емоција и сањарења. Сања Драгичевић (Госпава), Тамара Марковић (Цмиља), Небојша Дугалић (Вилотијевић) и Борис Исаковић (Скитница) креирали су аутентичне ликове и вешто контролишу прелаз између хумора и туге, очаја и наде.
У томе предњачи Ненад Јездић. Глумачки је до савршенства развио
лик Просјака. Он мрмља, говори као да његов лик нема зубе, често понавља исте речи, говори сам са собом, обраћа се другима као
да говори самоме себи. Он оставља утисак као да је на сцену ступио неко ко је заиста провео већи део свог живота на улици, ко је
усамљен у гомили. Обраћа се свима, а нико га не слуша; свашта зна,
свашта може, а није потребан никоме. Њихове су роле највећа драгоценост ове инсценације.

РЕЧ ПУБЛИКЕ

То није наш ЉУБА
Милош Радојичић – Волим Љубу Симовића, његов начин писања и његове приче. Радо погледам позоришне наслове који
су његови. Тако и вечерас. Добра глумачка екипа, занимљива
поставка. Једна сасвим солидна представа.
Марија Р. – Изненадила ме је оцена публике. Знам да многи
као ја и моји пријатељи нисмо гласали, јер смо били изненађени оваквом интерпретацијом Симовића. Немам кога од глумаца посебно да издвојим, нико и ништа ми на сцени није оставило неки утисак.
И.Т. – Да би се овај текст поставио на сцену он мора да се
проживи. Мислим да је то примарно недостајало вечерас. Представа је, по мени, врло млако одиграна. Ми смо овде имали
прилику да гледамо наше аматере са овим Симовићевим ко-

мадом и они су за ове професионалце, професионалчине. Можда ми Симовића разумемо боље од неки других, јер је он наш.
Марко С. – Честитао бих глумцима на одличној игри и покрету. На оваквој сцени, у оволико воде и у гуменим чизмама,
два сата издржати, за сваку похвалу је. Требало је мало боље да
се чују у неким моментима. Све у свему, једна добра представа,
достојна овог фестивала.
Милан – Марковић ми се понавља. Његове две поставке
Љубе Симовића за годину и по дана на два фестивала са базеном воде на сцени, мало је рећи да је све већ виђено. Глумци без типичног акцента и Симовићевог правог хумора. То није
наш Љуба. Млако за ово позориште, глумце и редитеља.
Б. Д.

3. новембар 2022.
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ИЗЛОЖБА „МЕША СЕЛИМОВИЋ – ИЗБОР ДОКУМЕНАТА“

Препознавање
изазовних времена

И

Изложба о Меши Селимовићу, уверава нас да документ није историја,
али и да без докумената нема ни историје – рекао је Мирослав Перишић

сторијски архив Ужица у сара
дњи са Државним архивом Србије, организовао је у холу
На
родног позоришта изложбу посвећену нашем великом писцу Меши
Селимовићу. Мирослав Перишић, директор Државног архива Србије, нагласио је да постоји обиље архивске
грађе, али да изложба обухвата неке
најзначајније догађаје из живота овог
писца.

- Meша је обележио српски 20. век
у књижевности, али је био и велики
познавалац историје, зато је и оставио велика дела. Он је говорио о заборављању као великој људској мани,
зато подсећамо на значај архивских
докумената која посебно добијају на

значају у данашњем времену, када
нам се однекуд из света поручује, да
прошлост није важна, да није важан
идентитет. Брана томе су наши архиви, библиотеке, позоришта који имају
ванвременску димензију. И ова изло
жба о Меши Селимовићу, уверава нас
да документ није историја, али и да
без докумената нема ни историје.
Душица Мурић, директорка ужичке Народне библиотеке, нагласила је:
- У слоган овогодишњег фестивала „Парче хлеба, парче неба“, можемо
сместити дела Меше Селимовића, који
је увек препознавао изазовна и теш-

ка времена за човека. Један важан писац из ужичког краја, важан биограф
Радован Поповић, аутор биографске
књиге о Селимовићу, на једном месту каже да „нема дефинитивних биографија и да су живот Меше Селимовића, као и његово дело, до те мере
сложени, драматични и изазовни у
веку који није одликовала превелика
етичност, да отварају готово сва важна и суштинска питања људске егзистенције“. Његов живот и дело и даље
су инспирација за све књижевне истраживаче.			
М.П.

ПРАТЕЋИ ПРОГРАМ 27. ЈУГОСЛОВЕНСКОГ
ПОЗОРИШНОГ ФЕСТИВАЛА

Сутра радионица

МИНИСТАРСТВО
КУЛТУРЕ

Сутра, у петак, 4. новембра, у пробној сали Народног позоришта, улаз код
Народне библиотеке Ужице, од 14 до 17
часова биће одржана радионица под
називом Реч, слика, догађај (у сарадњи
са фестивалом На пола пута).
Радионицу води Миа Кнежевић, редитељка и истраживач приправник на
ОАС Сценска архитектура, техника и дизајна (намењено средњошколцима)

3. новембар 2022.
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EICHMANN IN JERUSALEM

EICHMANN U JERUZALEMU - ПАКАО ХОЛОКАУСТА И ИСПОВИЈЕСТИ ГЛУМАЦА ОВУ ПРЕДСТАВУ ЧИНЕ ПРВОРАЗРЕДНОМ ЛЕКТИРОМ
Друштвено ангажирани ауторски пројекат словенског редатеља Јернеја Лоренција Eichmann u Jeruzalemu, произведен у
петак у Загребачком казалишту младих, више је од казалишне
представе: он је на јавну сцену Хрватске донио сјећања на пакао холокауста и поруку љубави, што је у данашњем миљеу релативизирања усташког поздрава и логора Јасеновац питање
од прворазредног значаја
Премда је ауторски пројекат награђиваног словенског редатеља Јернеја Лоренција Eichmann u Jeruzalemu најављен као
представа која се ослања на истоимени текст њемачке филозофкиње Hannah Arendt и потом реконструира нарав зла, он је
много више од реконструкције њезиних извјештаја у казалишној представи. Eichmann u Jeruzalemu доноси на сцену Загребачког казалишта младих болно и детаљно присјећање на пакао холокауста и његове разорне посљедице, али истодобно упућује
Хрватској и свијету снажну и дирљиву поруку о важности љубави
која се намеће као једини могући излаз.
У вријеме, када се у Хрватској релативизирају чињенице о логору Јасеновац и усташком поздраву, Eichmann u Jeruzalemu није
само изнимно ангажирана представа него и друштвено релевантни покушај да се казалишним средством укаже на проблем
и затим дјелује на људе, атмосферу и збиљу у Хрватској. Такођер,
представа поновно афирмира ЗКМ као једно од најударнијих казалишта у земљи, а глумце тог казалишта као умјетнике који су
спремни упустити се и у најзахтјевнија казалишна истраживања...
Извјешћа Hannah Arendt, које је писала као специјална извјеститељица New Yorkera са суђења Eichmannu 1961. године, и њезина радикална теза о баналности зла, те остали извори, послужили су Лоренцију и ансамблу ЗКМ-а само као полазишна точка
за властито казалишно и особно истраживање по рукавцима
друштвеног, повјесног и обитељског наслјеђа. То посебно долази до изражаја у другом, емоцијама набијеном дијелу, гдје се концентрирао на усташку прошлост Хрватске, првенствено на случај усташког дужносника Андрије Артуковића и његово суђење,
те на особне, дирљиве и у неким случајевима забавне и духовите исповијести глумаца у којима су се они outali, односно, разоткрили своје врло интимне успомене на обитељску прошлост, те
на страхове који су их логиком гена одредили у животима...
Нина Ожеговић (тпортал.хр 25.03. 2019)
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27. ЈУГОСЛОВЕНСКОГ ПОЗОРИШНОГ ФЕСТИВАЛА

МИШЈА
РУПА

ИЗЛОЖБА ПРОСТОР У ПРЕДМЕТУ – ТРАДИЦИЈА У ПРОСТОРУ,
СТУДЕНАТА ФАКУЛТЕТА ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ

L

isten very carefully, I shall say this only once!
Првобитни назив комада „Чудо у Шаргану“ био је „Мишја рупа“, али га је на нагоПИШЕ:
вор Јована Ћирилова Љубомир Симовић тешЗоран Јеремић
ка срца преименовао. Радња драме смештена
је у хиљадудеветстошездесетинеку а написана је 1974, исте оне
године када је Ј. Б. Тито проглашен за доживотног председника СФРЈ, Гаго Ковач за доживотног ди-џеја у „Рупи“, када су свргнути са власти цар Хајле Селасије у Етиопији и група шанера са
Чикиризовине после премоћи Доварјаша у истовару новчаника. Умало да заборавим и једну интимну мору за вјеки вјеков:
те године пала је последња клапа „Ужичке републике“ у којој
мој комшија Нишки са фрапантном уверљивошћу глуми четника који тестерише партизана. Разуме се, како натуршчик кога је
ангажовао Црни, легендарни београдски продуцент на привременом раду и дужничком ропству у Ужицу.
Добро, ја сам у то време био мали, и срећан када сам испод стаклених паноа Биоскопа „Партизан“ на плакатима еротских филмова у редовној дистрибуцији видео да је упозорење
„Забрањено за млађе испод 18 година“ замењено обавештењем
„Не препоручује се млађима од 15. година“, па сам израчунао да
ми до „Грчких смоквица“ треба још само шест година, а можда и
мање ако офарбам веснике бркова.
У међувремену много тога се догодило: Симовићева кафана „Шарган“ преселила се на националне фреквенције и у
скупштинске скамије, а убога кафанска свратишта на Душановцу и Видиковцу у златну коку инвеститора који култивишу наш
клептокапитализам.
Није „адаптација“ Јагоша Марковића синоћ успела да нам у
пуном сјају пренесе Симовићеву драму, ни његов сочни језик,
ни веселу трагедију наше судбине, али је и то што смо видели и разумели било довољно да се још једном запитамо: да ли
је могуће да ми од праизведбе „Чуда у Шаргану“ и даље верујемо у чуда?
Исте године Стонси су избацили албум It's Only Rock N Roll.
Добро звучи, још увек. Може и тако да се каже за ову полувековну рђаву бесконачност, али има нешто много важније о чему
збори госпођа Госпава, чак старије и од њеног заната. Па каже:
Аутомобил, дресови, беџови, аљине,
она јучерања говорница онде,
аминовање, дисциплина,
телевизори, крзно, чаша ракије,
новине – погледај овог како чита!
фотеље, кревети, тенкови, војне трупе,
кад боље погледаш, све су то мишје рупе!
Само да нам се не види репато дупе!
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Од традиционалног
до савременог

Макете просторних, архитектонских, сценографских
решења које су осмислили студенти завршних година
Факултета примењених уметности у Београду проналазећи
инспирацију у етнографској спомен - збирци сликара
и истраживача традиционалне културе Христифора
Црниловића, красиће улазни део хола Народног позоришта
Ужице током 27. Југословенског позоришног фестивала

У

купно десет студената треће и четврте године основних академских студија на Одсеку за унутрашњу архитектуру и дизајн намештаја, сарађујући са Етнографским музејом, на
радионици почетком године је трагало за идејним просторним
решењима полазећи од експоната од непроцењиве вредности
за очување традиције и културе из сталне поставке у Манаковој
кући, издвојеног одељења Етнографског музеја у Београду.
- Негде се препознају које су везе направљене, а негде је потпуно отишло у апстракцију да се почетна идеја и не види. Био
је циљ да студенте вратимо на традицију, на оно што мало мање
изучавају на факултету јер се више баве савременим праксама,
али са намером да традиционално транспонујемо у савремени
контекст - указала је др Данијела Димковић, професорка доцент
на Факултету примењених уметности у Београду, подсетивши да
су претходно, и по први пут, просторна решења студената представљена на Салону архитектуре у априлу у Београду.

У Ужицу су изложена и три дипломска рада позоришних сценографских решења студената ФПУ са одсека Сценографија.
- Факултет примењених уметности од 2012. године сарађује
са ужичким Народним позориштем - напоменула је др Данијела Димковић подсетивши да су студенти на Југословенском позоришном фестивалу представљали дела настала на радионицама
претходне године током фестивала Без превода.
Наредне године пред посетиоцима фестивала у Ужицу изложиће радове студената на тему холокауста и везе позоришног догађаја и простора сећања. Након предавања и консултација у Ужицу, наставиће у Београду радионицу под менторством
мр. Тање Манојловић, редовне професорке на ФПНУ, др Данијеле Димковић и асистенткиње Мирјане Милакић, обрађујући архитектонски простор и сцену такмичарске представе 27. ЈПФ-а
Eichmann u Jeruzalemu, Загребачког казалишта младих.
Ј. Пенезић
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