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МР НЕМАЊА РАНКОВИЋ, УМЕТНИЧКИ ДИРЕКТОР НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА УЖИЦЕ И ЈПФ

Одупрети се јефтиноћи
и површности

- Једино чему тежимо јесте да се одупремо креираној слици света јефтиноће,
тривијалности и површности, ставрајући позориште идеја, које су у уметничком смислу
вредне и значајне. Да подстичемо критичко размишљање - каже Немања Ранковић
Због чега Тургењев на сцени ужичког
позоришта?
- Зато што је иноватор реализма који
је нескладом између спољашње „правилности“ људске егзистенције, удобности дома и сукоба њиховог унутрашњег
живота, привукао пажњу својим ликовима који се осећају као странци у гомили
људи, сами. Спремни да признају своју
безначајност пред другима што од њих
заправо чини хероје. Тургењев је био један од првих аутора европске драме који
је својим уметничким задатком сматрао
откривање унутрашње напетост или почетни сукоб у мирном току спољашњег
живота. За естетски промишљеног Турге
њева многи аспекти психе постају нека
врста сложеног лепог сна, у коме „епски
мир племенитог живота“ (Станиславски),
представља спољашњу правилност ритуалних односа и свакодневну удобност које
нису разлог за дивљење, већ начин да се
открије „трагедија свакодневног живота“.
Тако скројену ситуацију Тургењев „пуни“
питањима о смислу љубави, уметности,
религије... укратко, свега онога што битно одређује егзистенцију човека од давнина. Његове ликове, истовремено тужне
и смешне, требало је обликовати слојевито и савремено, што је Милан Нешковић,
захваљујући својој енергији и приступу у
раду са члановима нашег ансамбла, успео
да створи мноштво допадљивих глумачких креација.
Подсетио је селектор Фестивала
Бојан Муњин да живимо у опасном времену мрачне позоришне трагикомедије,
често да плешемо на рубу доведени до
границе опстанка. Каква су времена за
ужичко Народно позориште и Југословенски позоришни фестивал и у чему тражите путоказе, како до парчета хлеба,
парчета неба?
- Трудим се да будем оптимиста, али
не и пророк. Покушаји лицитирања и
предвиђања изван званичног контекста,

стварајући сопствени наратив, може бити
веома незахвално. Позориште је рефлексија историјске ситуације у којој се налази, па покушаји његовог тумачења изван
историјских, политичких, економских, социјалних и културних токова немају баш
смисла. Суочени са константним смањивањима средстава и броја запослених
тешко је планирати у некој даљој будућности. У позоришту никад није било лако
и једноставно, наравно, тренутна ситуација која нас окружује, рефлектује се и на
позориште као институцију која има своје
јасне законитости, тако да се свакодневно боримо да спречимо урушавање које
је производ немања жеље да се разуме
природа овог посла. Позориште је заједнички напор за све који су окупљени око
њега. То значи да човек не може ништа у
позоришту сам. Сваки члан мора да буде
део кохезивне заједнице. Што боље заједница функционише, то су и њени домети
већи. Снагу или путоказе првенствено видим у младим колегама за које желим да
верујем да неће подлећи добро знаним и
опасним клишеима.
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Како пронаћи меру споја пред изазовом да задовољите публику, и даље наклоњену класичном драмском тексту, и
стручну јавност и савремене европске
токове који нагињу ка постдрамском театру?
- Лично никад нисам волео поделе по
било ком основу. Позориште је добро или
то није. Једино чему тежимо јесте да се одупремо креираној слици света јефтиноће,
тривијалности и површности, ставрајући
позориште идеја, које су у уметничком
смислу вредне и значајне. Да подстичемо
критичко размишљање. Поджанровске и
историјске одреднице нису битне при дефинисању значајне и добре представе, а
дубоко верујем да добра представа, на првом месту мора задовољити професионалне стандарде, а уз то поседовати неки
вид уметничког искорака. Такође, веома је
битан избор позоришног језика, глумачки
стил игре, сценска решења, избегавање
илустративности. Као једино професионално позориште у југозападном делу Србије трудимо се да публика буде упућена у
савремене тенденције не запостављајући
домаћу и страну класику.
Уметност није огледало које одражава стварност, већ је чекић да се та
стварност обликује, цитирали сте једном Бертолда Брехта. Како ће ужичко
позориште наредне сезоне представама
обликовати стварност?
- Борећи се против оспоравања и негираја потребе појединца за самоспознајом и
суочавањем са сопственим идентитетима.
„Актуелни пориви“ раде на гашењу индивидуе као самосвесне јединке спутавајући
је у изражавању и остваривању, нудећи јој
илузију сигурности и благостања у вредностима заснованим на различитим митоманијама. Инсистирајући на позоришту које
поставлља питања, и чини да постанемо
свесни неких ненормалности које можда
сада прихватамо као нормалне.
Ј. Пенезић
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РАЗГОВОРИ О ПРЕДСТАВИ И ПРЕС КОНФЕРЕНЦИЈА
НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ УЖИЦЕ „МЕСЕЦ (ДАНА) НА СЕЛУ“

Ни „Љ“ од љубави, ни „Е“ од емпатије

Марина Миливојевић Мађарев, доктор
театролошких наука и водитељ округлог
стола: Овај текст обично представљамо
као класичну мелодраму. Међутим, овде
видимо представу која је из тог мелодрамског и благо комичног елемента, померена према друштвеној сатири.
Бојан Муњин, селектор Фестива
ла: Ужичко позориште није увек добијало прилику да буде на овом фестивалу са
својом представом. Ово је, по мом дубоком уверењу, без сумње добра представа,
фино креирана и сјајно одиграна. Мислим
да ово позориште може да буде поносно
на свој ансамбл и рад.
Јелена Мијовић, драматуршкиња: Када
ме је Милан Нешковић звао да радимо,
имала сам утисак да стално гледамо мелодраме и љубавне проблеме богатих који
нас се не тичу. После другог читања, схватила сам да ја у томе прво видим класно
питање, затим егзистенцијалистичко и егзистенцијално. Каћа је све време присутна
на сцени, али њено присуство њих уопште
не помера. Самим тим, померили смо угао
гледања и то више није мелодрама.
Дивна Марић, као Ана Семјоновна Ис
лајева, мати Ислајева: Прилично сам се
намучила у овом процесу. Мислила сам да
ћу реченицом „Велика је реч мајка“ решити све проблеме, али наишла сам на зид.
Решење смо пронашли када је Милан рекао да моја игра мора да буде пасивно
агресивна, без претераних искакања.
Тијана Караичић Радоичић, као Каћа,
служавка: Идеја Милана Нешковића ми
је била јако занимљива и узбудљива. Нисам се изненадила, очекивала сам ради-

калнији приступ. Трудила сам се да знам
сваки корак, реакцију, реплику. Највећи
изазов је био да док водим представу из
другог плана, нађем меру, да у игри будем
жанровски другачија, а не пореметим оно
што је у првом плану.
Бојана Зечевић, као Наталија Петров
на: И даље се борим са овим текстом, стилом, жанром, глумачком игром, још увек
се код мене све то „пакује“. Постављено је
много Наталија, које су, заправо – досадне.
Хвала Јелени што је у овом случају то мало
ишчашено и што ми је дало инспирацију.
Дејан Максимовић, као Алексије Ни
колајевић Бељајев, студент, учитељ: Доста сам истраживао и дошао до тога да је
Бељајев представљен као идеал морала,
као најчистија душа. Многи глумци рекли су да им је био изазов да играју нешто тако чисто. Онда је врло јасно и зашто
се оне заљубе у њега. Са друге стране код
нас је он пун живота и елана, који долазе
из трагедије и великих проблема. То ми је
било блиско из окружења, због људи који
се труде да буду насмејани и јаки, док иза
свега стоји огроман бол. Ово је представа
какву бих ја волео да гледам.
Вахидин Прелић, као Михаило Алек
сандровић Ракитин, кућни пријатељ: У
овом комаду ме није интересовала љубавна прича и мислим да у њему нема
ни „Љ“ од љубави, као ни „Е“ од емпатије.
Једино чиме се они воде је страст, егоизам, егоцентризам и интерес. Највише ме
боли њихово бахаћење према нижој класи, продавање младих живота ради испуњења личних страсти, варање пријатеља. Сами су криви за све трагедије.
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Вања Ковачевић, као Верочка, васпи
тачица: Мени је било забавно у овом процесу. Код Верочке је најочигледнији пут
који је прешла, она је невино дете које
страда ни криво ни дужно.
Ивана Павићевић, Лизавета Богдано
вна, дружбеница: Љубитељ сам театра
апсурда, али сам мишљења да је данас мелодрама неопходна. Треба вратити људе
у позориште, после тешког дана дати им
прилику да уживају. Понекад ми се чини да
овде није дошло до померања, већ да су
Јелена и Милан дубље копали. Мелодраме су написане да се одморимо, али имају
дубину. Питање је позоришног времена, да
ли се неко бавио том дубином или не. Тежиште је померило то што Каћа води представу. Она је емпатија, а Лизавета све супротно. Док је ту, не жели више да пружа
емпатију коју је имала. Онда одлази, јер
зашто да слуша лажи и пренемагања?
Игњат Милићевић, композитор и пија
ниста: Нашао сам дело, прочитао и Милану изнео неке своје идеје, које нису биле
и његове. Желео је да свирам фанк, а добили смо фанки Тургењев звук.
Андреј Чањи, позоришни критичар:
Овај комад се први пут појавио 1850. године и звао се „Студент“. Цензурисали су
га из моралних разлога, јер у њему удата жена има два удварача. То је било неприхватљиво. Морална цензура, то је нешто што више немамо. Данас смо овај комад
видели прочитан у политичком кључу, сасвим другачијем у односу на оно што је изворно написано. У том смислу, ово је јако
важна представа.
Ана Милошевић
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ЈЕЛЕНА МИЈОВИЋ, ДРАМАТУРШКИЊА

Одбацујем вишак и украсе
времена

Модерни смо у смислу комуникације и технологије, а не знам колико смо свесни
и освешћени. Позориште би то морало бити и ми који се њиме бавимо. Морали
бисмо бити и класно и политички освешћени, свесни замки које нам ова
цивилизација поставља, свесни постојања других људи, туђе бахатости, и тога
шта ми радимо док се то дешава – каже Јелена Мијовић

О

во није Ваша прва сарадња са
редитељем Миланом Нешковићем, али јесте са ужичким
Народним позориштем?
- Са Миланом сам радила три представе до сада. Иначе, преклом сам из
Ужица и то је једино моје порекло од
многих, које признајем и на које сам
поносна. Родитељи моје маме су одавде и до 15. године сам редовно долазила у Ужице. Једна улица се звала по
мом деди и Центар за социјални рад,
јер су сви моји били партизани. Мислила сам дуго да су сви партизански
филмови снимљени о људима из Ужица, чак и „Капелски кресови“. Увек сам
узбуђена кад овде долазим, невезано
за позориште, мада сам као дете долазила да гледам представе.
Долазили сте и на Фестивал са
Атељеом 212 које је Ваше матично
позориште, али некако ретко разговарамо са драматурзима. Чини ми
се да су то људи из другог плана, јер
публика види аутора текста, редитеља и глумце, али ретко драматурге.
- Јесмо у сенци, заправо у сивој
зони, чак и људи који се професионално баве позориштем нису сигурни шта ми заправо радимо. Дуго је постојало некакво убеђење да ако има
видних интервенција на тексту, рецимо, избаце се три монолога и две сцене, онда је то урадио драматург. А ако
је драматург у доброј вези са редитељем и ако он зна и уме да га искористи, онда смо врло значајни. И глумци
дуго нису схватали наш значај, заправо нас уопште нису слушали. Сада већ
дајемо себи за право да реагујемо на
неке ствари, инсистирамо на неком
виђењу текста и ја пристајем да радим
само са редитељима са којима се разумем и где постоји међусобно поверење. Са Миланом се добро разумем
у увек смо лепо радили, иако нам почетне тачке нису исте.
Да ли је већи изазов радити класичне комаде или савремене представе?
- Зависи, доста пишем драматизације и мени је занимљиво да се бавим

другим медијима и другим епохама. У
савременим текстовима и када је писац жив, ретко се допуштају интервенције на тексту. Класике волим да
радим јер им приступам потпуно другачије, мислим да имам право да их
доживим из сопственог времена, из
сопственог сензибилитета ма из које
епохе датирали и тако им и приступам.
Које драматуршке технике сте
користили за ово читање Тургењева?
- Интуицију. Нисмо се бавили тиме
како да га приближимо савременом
човеку. Мене увек занима зашто радимо неки текст, а да то није зато што
имамо пуну поделу у глумачком ансамблу или зато што морамо да имамо једног класика на репертоару. Увек

ГРАД
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крећем од тога шта мене, односно нас,
занима у том тексту. Никад не полазим од тога како ћу га насилно осавременити, дати му модерну гардеробу и мобилни телефон, већ га читам
из онога што сам ја и сада и онда одбацујем све што је вишак, а да задржи одређену аутентичност из тог
доба, атмосферу, емоције и оно што
је типично за писца и да истовремено откријем зашто је неки писац попут Тургењева био модеран у 18. веку.
А Тургењев то јесте био, самим тим
што је био класно освешћен по питању кметства. Крећем се кроз текст
и склањам све украсе оног времена, а
остављам суштину.
Колико смо модерни а колико освешћени?
- Модерни смо у смислу комуникације и технологије, а не знам колико
смо свесни и освешћени. Позориште
би то морало бити и ми који се њиме
бавимо. Морали бисмо бити и класно и политички освешћени, свесни замки које нам ова цивилизација
поставља, свесни постојања других
људи, туђе бахатости и тога шта ми радимо док се то дешава. То смо и прочитали код Тургењева. Углавно бежимо од таквих непријатних тема, па и
од непријатних позоришних представа, можда бисмо се у њима препознали.
Шта тренутно радите?
- Бавим се писањем сценарија за
серију о Иву Андрићу, о оном периоду
када је добио Нобелову награду и радим представу „Сви смо птице“са Слободаном Унковским у Македонском
народном театру у Скопљу.
Мирјана Петровић
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Треба се одупрети лудилу

Љубав и посвећеност сваког појединца у театру је неопходна. У томе лежи
његова величанствена снага која нас оплемењује, каже Бојана Зечевић

П

реко 20 улога у ужичком Народном
позоришту, значајна признања и
награде, неколико филмских рола и
улога у тв серијама, наводи се у биографији Бојане Зечевић која живи у Београду, а ради у Ужицу.
Да ли је одлука да се изместите из
престонице, из ове перспективе, била
добра?
- Сазревала сам као човек и као глумица у ових 15 година у ужичком позоришту.
Било је успона и падова, али сам веома захвална за пружене шансе да играм
сјајне комаде и улоге које у Београду, можда, никад не бих добила. Научила сам
да посматрам људе, уметност и целокупно
друштво из другачије перспективе, што је
неопходно за напредак сваког човека, посебно уметника. На жалост, култура нам је
у ћорсокаку, премало се улаже у квалитет,
а млади људи у нашој бранши тешко долазе до посла. Свих ових година у ужичком позоришту запослено је тек неколико младих глумаца. Фали нам радна снага,
од глумаца до других сектора. Држава је
дужна да улаже у младе таленте и културу.
Због свега што се дешава осећам забринутост и за моју матичну кућу и њен напредак, јер ако нема младих који раде и стварају? Какво смо то друштво?
Утисак је да се живи пребрзо, површно и да се занемарују темељне вредности. Да ли бисмо сви требали да на месец
дана побегнемо у неко село како бисмо
се преиспитали и суочили са сопственим
слабостима, обманама, лажима?
- Живимо пребрзо и измичу нам круцијалне ствари. Не питамо се довољно,
не тражимо, не истражујемо. Пристајање
на комфор и понуђене „канале“ нас умртвљује и од нас прави робове. Треба се
одупрети лудилу. Комад „Месец дана на
селу“ није прича о идиличном животу на
селу или о проблемима сељана. Постоји
само један лик из народа, Каћа, служавка на имању, коју без претеривања, фантастично игра моја колегиница Тијана Караичић. Пре свега, то је прича о људима
из вишег сталежа који пред искушењима
падају и стављају на коцку све што имају.
Неки од њих губе свесно, а неки нису свесни шта чине. Ту су и они који мирно подносе судбину и жртвују се. Поносна сам на
ову представу и целокупну екипу, мислим
да заслужује многобројну публику.
Шта Вам је лично, поред квалитет-

ног текста, најважније у реализацији позоришног комада- избор редитеља, глумачка подела?
- Свака карика представе је важна. Редитељ-ка је звезда водиља параде, али
цела екипа мора бити сложна и добра.
Са добрим сарадницима, чак и осредњи
текст има шансу да постане бољи. Довољно је имати само једног лошег сарадника
и пред вама је ризик да цела ствар пропадне. Људи нису свесни колико занатлија
и уметника учествује у том процесу. Неке
никад не виде, јер су иза сцене, а раде велики и важан посао. Питајте неког из публике шта је инспицијент, који му је посао
и видећете да већина неће знати. Позориште је сложен механизам, обједињује
све уметности, књижевност, сликарство,
плес, музику... Љубав и посвећеност сваког појединца у театру је неопходна. У
томе лежи његова величанствена снага
која нас оплемењује.
Да ли постоји жанр у коме се евентуално нисте опробали, или нисте играли
довољно, а прижељкујете?
- Углавном сам играла у драмама, а комедије су ми заправо највећа љубав. Играти у драмама је тешко, ту су тешке теме,
емоције. После представе човек оде са
тим емоцијама кући, патња је то. Комедије
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нуде смех, велику радост игре. Насмејати човека је много теже него расплакати
га. Свакако, важно је имати меру. Квалитетан смисао за хумор је велика тема, велики изазов.
Има ли на видику неке нове серије или
филма у којима ћемо моћи да Вас гледамо?
- Тренутно не снимам ништа, што не
значи да нећу у скоријој будућности. Често
ми нуде пројекте које не желим да радим.
Телевизија је сада окупирала тржиште на
један готово бесмислен и доста површан
начин. Толико тога се нуди, а квалитет
изостаје. Колико год могу, уживам у својој
пробирљивости. Хвала свима и свему који
ми у томе помажу, пре свега мојој породици и пријатељима.
В.Туцовић
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РЕЧ КРИТИКЕ

Класна борба у љубавном заплету

Н

езамисливо је било за Русију деветнаестог века да једна удата
ПИШЕ:
жена може имати чак два љубавАндреј Чањи
ника. Прва верзија драме „Месец дана
на селу“, Иван Тургењењва, из 1850.
била је осуђена на то да чак двадесет две године не сме
да се поставља на сцену. Данас нам делује претерано да
се један позоришни комад цензурише на моралним основама. Али у нашем времену на снази је друга врста много
успешније и перфидније цензуре – она која је идеолошке
и политичке природе. Њен успех и перфидност састоје се
у томе што је данас уопште не препознајемо као проблем.
Класне разлике крију се у основи многих друштвених проблема, али се никада не наводе као узрок. Управо се у Народном позоришту Ужице проговорило о томе што се најчешће прећуткује.
Редитељ Милан Нешковић и драматуршкиња Јелена Мијовић значајно скраћују комад Тургењева и уместо мелодрамског читања они праве заокрет у тумачењу
овог класика постављајући га тематски оквир класне тензије који се у српском позоришном контексту врло ретко
адресира. Представа почиње динамичном сменом кратких
сценских етида које означавају проток времена у досадном, доконом и крајње привилегованом животу Наталије
Петровне (Бојана Зечевић), њене породице и пријатеља.
Њихов комфор обезбеђују једна слушкиња (Тијана Карајичић Радојичић) и једна дружбеница (Ивана Павићевић). Док се ликовани привилегованог положаја смењују
у сценама, заљубљују, свађају, расправљају, дебатују, уживају, радују, пате и тугују, две раднице на сцени су присутне све време. Њих нико ништа не пита, оне као да немају
активности, жеље, мисли или осећања који се не тичу живота послодаваца. Служавка за њих пева и са њима пати.
Дружбеница је у још више подређеном положају. Она брине само о старој свекрви Наталије Петровне, док остатак
времена проводи у очају од досаде што повремено прекида опијањем. У једној сцени њу проси очајни и патетич-

ни лекар из жеље да пронађе себи ма какву супругу. Толико је њен идентитет небитан да лекар њено одбијање
доживљава као пристанак.
Контраст између два света је доведен до пароксизма
чињеницом да дружбеница Лизавета Богдановна све време седи на столици или лежи на пианину у помало провокативном положају. Њу ипак нико не примећује, мушки
ликови заљубљују се искључиво у ситуирану Наталију Петровну. Једини мушки лик који према њој не показује фасцинацију је њен супруг Ислајев (Игор Боројевић). То је лик
који репрезентује крупни капитал што уопше омогућава
читаву привилеговану играрију. Ова представа тако отркива колико се у основама флерта, љубави и заљубљености крије класна диференцијација.
Редитељ Милан Нешковић те динамчне односе режира
у разиграном, врцавом и духовитом стилу. У томе најпре
успева зато што на располагању има посвећен и даровит ансамбл. Окосница његовог редитељског поступка је
дуплирање перспективе. У првом плану, дословно ближе
публици, одигравају се љубавни заплети око богате и доконе жене, док у другом плану таворе и пропадају слушкиња и дружбеница. Иако та два лика у овој представи
имају врло мало текста, упечатљиво је њихово присуство.
Оне су споредни ликови у љубавном заплету, али на значењској равни оне носе главну улогу.
Представа се завршава ибзеновски. Попут Норе, симбол женске и класне еманципације, која одлази од свог
мужа тако што залупи вратима куће, тако и дотучена дружбеница напушта свој подређени положај растурањем ограде која попут затвора окружује имање Ислајева. И други
ликови напуштају имање, али једино она на то није приморана. Дружбеница свој костим скида и оставља га служавки. Симболика је јасна. Еманципација једне особе није довољна докле год постоји континуитет система угњетавања.
Народно позориште Ужице продуцирало је једну врло
важну, друштвено ангажовану и сложену представу којом
може да се поноси.

РЕЧ ПУБЛИКЕ

Пријају младе снаге
Никола С. – Нисам компетантан да коментаришем. Велики
сам локал патриота и много сам срећан кад представа нашег
позоришта уђе у селекцију фестивала. Представу гледам други
пут и могу рећи да су сви били на висини задатка. Ово је било и
боље извођење него кад сам гледао први пут.
Бојана – Заиста сам уживала у овој мелодрами. Мени су
били одлични.
Бранко –Задовољан јесам, али морам рећи, не превише,
иако волим наше позориште. За мене су одлични били млади
глумци. Заиста свака им част колику су љубав према послу, раду
и публици доказали. Не волим руске класике, тако да ми избор

дела није баш најбољи. Али све честитке за успех да буду уврштени у селекцију.
Наташа М. – Лепо, одмерено, занимљив приступ тексту. Глумци сви на висини задатка. Посебно су ме млади обрадовали,
али и Ивана, чија је улога била упечатљива, али неприметна.
Лепо је имати професионално позориште у свом граду, а још
кад се домогне учешћа на престижном фестивалу.
М. Панић – Наши су и најбољи су. Врло пријају нове, младе
снаге. Наше позориште показује да заиста има добру будућност.
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Сан и љубав иду заједно
Сањао је да буде директор банке и завршио је Економски факултет, али није
одустао од велике љубави – глуме у којој се сада доказује

Д

о пре неколико година био је један од клинаца, чланова школице глуме, заљубљеник у позориште и овај Фестивал, који је чекао
да представа почне па се кришом увуче у позоришну салу да је погледа.
Ипак, глума је била само љубав, јер
је сањао о позицији директора банке и стакленој канцеларији са погледом. Уписује Економски факултет, као
први на листи и почиње да остварује
сан. Али жеља за глумом је свеприсутна. На средини Економског факултета, уписује и глуму на Академији у Новом Саду, у класи професора Бориса
Исаковића. Наравно, сан и љубав иду
једно са другим и Дејан успешно завршава оба факултета. Сада, после неколико година, на сцени на којој се
појављивао као ученик глуме, учествује у ансамбл представи, на Фестивалу, уз који је растао.
Какав је осећај сада?
- Осећај је невероватан. Без обзира што сам Ужичанин и што сам
можда пристрасан, али мислим да
нисам, за мене је Југословенски позоришни фестивал најпрестижнији који
постоји у нашој земљи и веома је важно да учествујеш на таквом фестивалу респектабилном у целом региону. То представља велику част. Друго,

он се догађа у позоришту у ком сам
први пут гледао представе. Фестивал
памтим и по томе што сам стајао овде
и разводнике молио да ме пусте да
без карте седим на степеништу, тако
да сам у овој згради и на овом Фестивалу закорачио на свој први степеник
ка глуми. А сад је дошло време да сам
на сцени са представом иза које могу
да стојим и зато се вечерас баш много
лепо осећам.
Да ли ти је и твој професор Борис
Исаковић који је неколико пута однео Ардалиона са ове сцене имао утицаја да изградиш такав однос према Фестивалу?

- Јесте сигурно. И он и професорка
Јасна Ђуричић. Они појачавају тај утисак, али и без тога, мој став о ЈПФ-у
био би идентичан. Врло је лепо када у
Београду или Новом Саду чујем да колеге који су строги, доста објективни
и компетентни да коментаришу, овај
Фестивал цене, имају поштовање и
лепо говоре о њему.
До сада смо имали прилику да те
видимо у серијама, позоришним представама, а требало је да учествујеш
и у филму „Кошаре“, који још увек није
почео са снимањем. Који су планови
за даље?
- Много ми је криво што пројекат
„Кошаре“ није реализован и за тим
баш патим. Као студент играо сам и у
„Рефлектору“, у коме сам имао први
професионални ангажман. После је
дошла велика серија „Преживети Београд“, па још пар краћих епизода у
серијама, улога у нишком позоришту,
у позоришту „Промена“ у Новом Саду.
Ево ме сада у нашем позоришту где
ми уговор истиче 1. децембра, а пре
тога уследиће премијера дечје представе „Василиса Прекрасна“. Већ сутра идем у Београд где ћу снимати
серију наредна четири месеца у продукцији ТВ Прва.
Б. Дамњановић

ПРАТЕЋИ ПРОГРАМ 27. ЈУГОСЛОВЕНСКОГ
ПОЗОРИШНОГ ФЕСТИВАЛА

Реч, слика догађај

Радионица Реч, слика, догађај окупила је средњошколце у
пробној сали Народног позоришта са намером да се упознају
и поиграју елементарним савременим сценским средствима
у разговору са Миом Кнежевић, редитељком. Радионица
је организована у сарадњи са ужичким регионалним
књижевним фестивалом „На пола пута“.
- Реч, слика, догађај чине целину. Реч је повод из ког ћемо
креирати сценску слику која постаје догађај и оно што нас
дира - предочила је Миа Кнежевић, истраживач приправник
на Факултету техничких наука на смеру Сценска архитектура,
техника и дизајна.
- То је савремени концепт студија који је интердисциплинаран и повезује све сценске уметности, што је захтевно јер
треба да постоји основа и база знања из матемаитке и природних наука због инжењерских предмета. Пошто је то хибридни смер између инжењерства и уметности, потребно је и

знање из опште културе и познавање уметничких околности,
оквира и дисциплина - указала је Кнежевић.
Када је неко заинтересован за књигу и од ње начини
сценско дело, према наводима Драгане Вилотић, доцента на
новосадском ФТН на студијама сценског дизајна, идеалан је
за савремене студије које, како је додала, прате развој уметничке продукције.
Од 2014. године, студенти са ФТН су сваки пут гости Југословенског позоришног фестивала.
Ј. Пенезић
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27. ЈУГОСЛОВЕНСКИ ПОЗОРИШНИ ФЕСТИВАЛ, УЖИЦЕ | 1-7. НОВЕМБАР 2022.
ИЗВОД ИЗ КРИТИКЕ

Трауме и
иницијације
...Аутори драматизације Иван Велисављевић и Александар Новаковић врло спретно прате цикличан ток Војновићевог романа и воде нас наизменично из садашњости у даљу или ближу прошлост како би нам причу изнели
упечатљиво, јасно и узбудљиво, у мозаичкој структури.
Драматурзи причу остављају отвореном, тако да је свако
од нас може завршити и дати јој сопствене одговоре и интерпретације.
Редитељ Марко Мисирача режира деликатно и сложено. Редитељ у појединим сценама користи гротеску како би
готово пластично показао (из контре) оно нежно што чувамо у сећању на Југославију, као и оно што је водило крвавој олуји у којој се распала. Суочава нас са нашим властитим предрасудама у оквиру контекста Југославије (какви
су Словенци, Срби, Босанци…), које су, наравно, у блиској
вези са преиспитивањем идентитета. Мисирача јасно поставља границе између Владанових снова и стварности,
иако снови, у јунговском кључу, стварност најављују и слуте. Контекст и путовање кроз места и времена дефинишу
се на видео-биму (видео-дизајн Петар Билбија), који осим
простора сећања и садашњег времена открива и руту пута.
Границе између планова у представи врло су јасне, а опет
довољно флуидне да причу доносе у свој њеној комплексности. Са глумцима је редитељ радио пажљиво, тако да
они остварују тачан ниво осећања својих ликова...
Наташа Гвозденовић (ВРЕМЕ)
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Владан
Душа
Недељко
Емир
Бране
Данило
Нађа
Медиха / Живка
Цера / Ристо
Катарина / Коса

8
ТИХИ МАЈСТОР
СЕНКА

Н

ије ми јасно зашто је Набоков критико
вао Тургењева због „баналног руковања заплетима“. Шта је требало Иван
ПИШЕ:
Сергејевич да уради!?
Зоран Јеремић
Да Наталију Петровну чим искочи из корсета пусти да без проблема живи по систему „три-четири у
један“ па да од тихог племићког гнезда и луде свекрве направи свакодневицу наше породице на француски начин, у
којој, што би рекао покојни Нешо Стапарски, „луд збуњеног
а месец сија“?
Можда је требало да Бељајев, вретенасти шило-момчић
с разнобојним балончићима буде као онај холивудски бизговчић Леонардо Дикаприо па да сачека да Вероничка напуни двадесет пет да би спаковао кофере!?
Или да се мортус трезвена Лизавета Богдановна окане ноћне море нове министаркe здравља, пулмолога опште
праксе Шпигељског, набаци кожњак боје нових наранџастих
контејнера за одлагање кабастог отпада у Трнави, па забаци
русе косе ко Мира Бобић Мојсиловић у „Пресрећној Србији“
пред Индијана Џонс Филиповићем у трећем тунелу на путу
за Рајске отоке?
Било како било, за мене је синоћ кључни драматуршки
обрт иначе изванредне представе ужичког Народног позоришта, у сјајној глумачкој подели, био тек на крају, кад смо
делили аплаузе. Одједном приметим и Сенку Бољшницова у
стасу нашег Јанка Е Мој Тодорешницова!
Где је досад био и шта је радио кад је у овом љубавном четвороуглу највише профитирао. Уместо шајкаче носи
црни цилиндар продуженог значења. Шта је „продужено
значење“ ваљда ћемо сазнати вечерас у оквиру Пратећег
програма на промоцији књиге „Како је Фројд постао Фројд“.
Синоћ смо у Народној библиотеци промовисали монографију „Снежана Ковачевић: Тихи мајстор великог умећа“
о којој је лепо говорила проф. др Татјана Дадић Динуловић.
Срећан наслов ове књиге дугујемо Кокану Младеновићу који
се у монографији присећа рада са Неном на „Пер Гинту“ и
изванредних костима за ту представу, за које је награђена
Ардалионом 2000. године.
Ненини костими представљају можда једино поуздано сведочанство, једину наду да најбоље странице историје
ужичког Народног позоришта нису препуштене демонима
заборава, хронопијама и утихлим гласовима глумаца. Већина је сачувана у позоришном фундусу. На тој добро традицији живи наша позоришна кућа која је и синоћ показала да
јој је место у врху регионалне позоришне сцене.

ОЦЕНА ПУБЛИКЕ
АТЕЉЕ 212 БЕОГРАД
РОЛЕРКОСТЕР .......................................................................................... 4.60
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ПРАТЕЋИ ПРОГРАМ 27. ЈПФ

Свака представа нови изазов
- Трудила сам се да у сваком пројекту нађем нови
изазов, да употребљавам нови материјал, да
иновирам – рекла је Снежана Ковачевић

М

онографија „Тихи мајстор великог
умећа“, настала поводом 40 година
уметничког рада Снежане Ковачевић, костимографкиње Народног позори
шта Ужице од 1981. године, представљена је
у Народној библиотеци. Монографија је изашла у издању Удружења „Колектив Ужице“,
а уз подршку Библиотеке „Љубиша Р. Ђенић“
у Чајетини и Града Ужица.
- Стални костимограф или сценограф у
позоришту је особа која учествује у грађењу
идентитета једне позоришне куће, која идентитет чува и брине о
важном сегменту позоришта, а то је фундус - указала је др Татјана Дадић Динуловић, редовни професор из поља уметности на
Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду на Катедри за сценски дизајн, додавши да никада није било уобичајено да једно позориште има сталног костимографа. Апеловала је
Дадић Динуловић на људе који се баве приказом и вредновањем
позоришних представа да више обрате пажњу на костимографију и сценографију као на интегрални део драмске структуре
позоришне представе.

Сарађујући са ужичким и око 15 позоришта у Србији, Црној
Гори и Босни и Херцеговини, Ковачевић је осмислила костиме за
више од 200 представа, у појединим и сценографију.
- Трудила сам се да у сваком пројекту нађем нови изазов, да
употребљавам нови материјал, да иновирам. Тежила сам поједностављивању ствари, минимализму, што је најтеже и најмање
привлачно - напоменула је Ковачевић захвална ужичком позоришту што је сачувало и фотографисало њене костиме. Илустрације у боји, скице, фотографије костима и представа, исписане
импресије око 15 познатих позоришних радника о Снежани Ковачевић се прожимају монографијом коју је приредио Зоран Јеремић, књижевник и новинар, иначе колумниста Билтена ЈПФ-а.
- Тихи је мајстор јер Нена не даје свом раду велики, посебан
значај. Једва смо пронашли скице за фотографије. Ово је само
мали део оног што је Нена урадила - рекао је Јеремић додавши
да се у годинама Нениног уласка у позориште у Ужицу освајао
нов културни простор, инициран управо у позоришту.
- Није увек било лако, али сам се изборила. Било је времена када је било нула, нула, нула динара за представу, за костиме,
скоро трећина сигурно. И данас смо у неком таквом времену где
се не даје довољно за културу и позориште, па се људи довијају
сопственим снагама - рекла је костимографкиња Снежана Ковачевић. којој је посвећена монографија у издању Удружења Колектив Ужице и уз подршку Библиотеке Љубиша Р. Ђенић из Чајетине и Града Ужица.			
Ј. Пенезић

Издаје: Савет XXVII Југословенског позоришног фестивала Ужице 2022.
Уређује: редакцијски одбор: Радојка Поповић - уредник, Верица Туцовић, Мирјана Петровић,
Ана Милошевић, Богдан Дамњановић, Зоран Јеремић, Јелена Пенезић, Андреј Чањи.
Тираж: 500 примерака • Штампа: Графопринт, Ужице

5. новембар 2022.

