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Синоћ је отворен 26. Југосло-
венски позоришни фести-
вал – Без превода, пред 

нешто мало више од 200 гледала-
ца, онолико колико су дозвољава-
ле тренутно важеће епидемијске 
мере заштите од ширења заразе 
вирусом корона, ради безбедно-
сти свих и учесника фестивала и 
публике, а што је само око трћи-
не капацитета гледалишне сале 
ужичког Народног позоришта. Ин-
тересовање Ужичана и за овај фе-
стивал као и за сваки, било је изу-
зетно велико о чему говори и то да 
су све расположиве карте распро-
дате само за два сата и пре него 
што је репертоар и био објављен.

Фестивал је отворила профе
сорка емерита Вида  Огњеновић, 
књижевница и редитељка, пред-
седница стручног жирија 26. 
ЈПФа. 

 Лепо је од вечерас бити са 
вама, јер од вечерас овај град по-
ново постаје престоница позориш-
не уметности овог региона, а ова 
кућа престоно седиште позориш-
не владе, јер ће позориште влада-
ти у осмодневном мандату. Влада 
ће се мењати свако вече и у пот-
пуно новим сазивима држаће на 
овој сцени отворене седнице с 
много енергије и још више добре 
воље на којима ће се расправља-
ти о човеку, његовим мукама, не-
вољама и радости. Досањаће-
мо бар привремено сан о правом 
владању. Парламент гледалаца ће 
сваковечерњим заседањем буд-
но пратити рад владе, контролиса-
ти га и поздрављати га аплаузима, 

кад заслуже. Чланови Перламен-
та, гледалишта, добро знају да 
они који владају сценом, очекују 
аплауз, као што деца очекују на-
градни слаткиш и мисле да га за-
служују много чешће него што га 
добију. А уживају у њему као деца. 
Не треба се шалити са децом. Тре-
ба им излазити у сусрет. Бахато 
је превидети да је неко заслужио 
аплауз. Бахато је аплаудирати да 
бисмо загушили нечији неуспех. 
Бахато је аплаудирати узалуд. Ба-
хато је аплаудирати с лошим пре-
думишљајем. Лепо је поздравити 
прави догађај. Лепо је поздравити 
глумца, његов напор и лепо је по-
казати да га разумемо. То је апла-
уз. Аплауз је мера којом ми на 
сцени меримо успех. Аплауз је не-
посредни дијалог између гледа-
лишта и сцене. Зато сам овај текст 
назвала : Похвала аплаузу. Искрен 
аплауз, кад је спонтан и приро-
дан као смех, као плач, као стисак 
руке, као загрљај, њега не може 

ништа заменити. Лажни аплауз је 
зао друг свакоме ко њиме хоће 
или да некога прекине или да лаж-
но поздрави некога ко то није за-
служио. Дакле, лажни, неискрени 
аплауз штети и гледалишту и позо-
ришту и свима нама, то није апла-
уз, то је смишљена подвала. Зато 
је искрени аплауз нешто што сви 
негујемо, што сви очекујемо, што 
сви сматрамо креативним чином. 
Он и јесте активно суделовање у 
кретивном чину који се одиграва 
на сцени. Зато, нека ова сцена, ова 
кућа, овај град за осам дана буде 
престоница аплауза. Нека аплауз 
добије и један велики ужички пес-
ник који више није међу нама, али 
јесте о њему изложба у Библиоте-
ци ужичкој  Миша Станисавље-
вић. У Ужицу је завршио гимна-
зију, врхунски је песник. Нека ми, 
његови наследници, ми који га чи-
тамо увек с љубављу, покажемо 
аплаузом да је он још увек међу 
нама.

Хвала вам што одржавате и 
по државате овај фестивал. Ово је 

наше културно благо. Ово је понос 
Ужица и треба да буде. Хвала вам 
што издржавате у свим овим вре-
менима да фестивал буде ово што 
је  сабирни центар доброг позо-
ришта. Издржите. Ја сам на вашој 
страни. Молим вас, сматрајте овај 
фестивал отвореним – рекла је 
Вида Огњеновић.

Поздрављајући публику, го-
сте и учеснике фестивала, градо-
начелница Ужица и председница 
Савета ЈПФа др Јелена Раковић 
Радивојевић, између осталог је 
рекла:

 Верујем да ће наш град и ове 
године бити добар домаћин и по-
казати колико нам је стало да са-
чувамо традицију доброг фести-
вала и да омогући уметницима 
да са нама поделе врхунске креа-
ције. Уверена сам и да ће публи-
ка, на жалост и ове године у огра-
ниченом броју због пандемије 
Kovida 19, пронаћи начин да при-
ча о нежности коју потискујемо, а 
која нам у свему толико недостаје.

Р.П.

ОТВОРЕН 26. ЈУГОСЛОВЕНСКИ ПОЗОРИШНИ ФЕСТИВАЛ – БЕЗ ПРЕВОДА  

Ово је наше културно благо 
- Хвала вам што одржавате и подржавате овај фестивал. Ово је наше културно 

благо. Ово је понос Ужица, и треба да буде. Хвала вам што издржавате у свим овим 
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Проф. Др Марина Миливоје-
вић – Мађарев, водитељ:  Реч је о 
представи која је настала на осно-
ву истоименог романа Селведина 
Авдића. Емина Омеровић је са ре-
дитељком, Селмом Спахић ради-
ла и „Фабрику“,  представу о же-
лезари у Зеници, о успону града и 
његовој кризи. Ова представа по-
ново говори о Зеници, али на дру-
гачији начин.

Емина Омеровић, драмати-
зација: Чини ми се да је потреба 
да се говори о свом граду, заправо 
као потреба да се стално враћамо 
породици. То је потрага за својим 
идентитетом, односно  иденти-
тетима. Ми у својој средини пре-
испитујемо себе. Ту је и потреба 
да се увек враћамо предивним 
Салвединовим делима, јер је он 
писац који не само да нуди сјајан 
материјал, већ пружа потпуну 
подршку и поверење. Консулто-
вали смо се са њим, али он нам 
ништа није наметао.

Ермин Браво, као Бесим: 
Стално имамо преласке из света у 
свет, а Селма је тражила да цела 
представа буде јако флуидна, да 
нема ни редитељских ни глумач-
ких резова. Играм лика коме се за-
иста почело мешати рационално и 
ирационално, тако да ни ја више и 
не знам шта је реално. Мислим да 
све јесте, а тај други свет осетим 
као метафизичку језу.

Селма Механовић, као Мир-
на Ранковић: Мирну прошлост 

мотивише и тера на акцију, ситу-
ације из прошлости се претапају у 
иреално. Заправо, она је у рома-
ну понуђена као цртица, ту је али 
није „расписана“. Селма, са којом 
јако волимо да радимо нам је 
дала слободу да кроз низ импро-
визација оживимо тај лик. 

Снежана Видовић, као Баде-
ма Пегаз: Адем и Бадема Пегаз су 
у роману мала прича, ту су као на-
знака од кога потичу браћа Пегаз. 
У роману Бадема заврши мртва, 
након силног злостављања и мал-
третирања, док је Селма одлучи-
ла да она буде жртва, али да се 
у завршници ипак избори оноли-
ко колико је могуће. Бадема има 
свој катарзични плес слободе, али 
све је то само привид. У тој при-
чи нема победника. Та невербал-
на сцена се јако дуго радила, дуго 
смо одлучивали шта је битно и 
како то рећи.

Златан Шкољић, као Алдин 
Пегаз: Мени је прича о браћи Пе-
газ била најупечатљивија и нај
дража у читавом роману и јако 
ми је драго што сам имао прили-
ку да тумачим баш овај лик. Они 
јесу ђаволи, а невербална сцена 
одлично показује како су то по-
стали и припремили терен за нас, 
тако да не морамо ништа више ра-
дити. Селма је одлучила да се на 
крају обратимо публици, јер го-
воримо о музичкој школи, која је 
табу тема у нашем граду. Кроз Пе-
газе смо покушали да освестимо 

људе, да не ћуте. Публика у Зени-
ци је добро прихватила представу, 
јер сви смо ми свесни проблема.

Снежана Видовић, као Ба-
дема Пегаз: Њих село малтрети-
ра. Док отац туче мајку, цело село 
туче два дечака. Они се поломље-
ни и крвави подигну и дођу до 
своје куће, из које не излазе го-
дину дана. Када изађу, потпуно су 
промењени, а мајка је већ мртва. 
Приказали смо онолико колико се 
може поднети гледати. Мучно је, 
мора бити мучно.

Бојан Муњин, селектор Фе-
стивала: Ми се стално налазимо у 
драми, људски живот је непреста-
на драма. Последње две године 
су нас само подсетиле да је уоби-
чајени ток заправо паралелни жи-
вот, а стварност је драма. Од ње 
покушавамо, свим могућим тех-
никама и оружјем, да побегнемо. 
Свет око нас се руши, али то не же-
лимо да признамо, понашамо се 
као да ствари, упркос свему „иду“.  
Проблем је у томе што не иду, од-
носно – иду лоше. Ова представа 
добро делује ако људи хоће да се 
упусте у решавање тог проблема. 
Суочавање је лековито, али мо-
рамо сво ђубре помирисати, да 
бисмо били бољи. Нема скока у 
доброту без властитог покајања.

Александра Гловацки, крити-
чарка: Мислим да је основно пи-
тање – ко је заправо Бесим. Он по-
чиње да живи када Мирна уђе на 
његова врата, не зато што га она 

тера да нешто уради, већ зато што 
почиње да се бори за истину.

Ермин Браво, као Бесим: То 
што Бесим ради је питање јед-
ног живота – је ли нам важан је-
дан живот? Суштина је у томе да 
је он добио задатак да пронађе 
тог неког човека, који чак није ње-
гов пријатељ. Ипак, за њега, то је 
питање једног живота. Уколико не 
знате, у музичкој школи у Зени-
ци су мучили немуслиманско ста-
новништво, Србе и Хрвате. У Са-
рајеву су такво место  казани. Ми 
долазимо из Босне, то је наше су-
очавање са прошлошћу за коју се 
знало, а о којој се ћутало. То ра-
димо у тренутку у коме се звец-
ка оружјем, из Хрватске и Србије, 
као да је `92. година. Можда ће 
бити неких инцидената у Босни. 
Сад знате, питање је шта ћете ура-
дити са тим. Тек кад изнесемо сав 
гној и говна, можда из њих израс-
те неки свет. 

Ана Милошевић

БОСАНСКО НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ ЗЕНИЦА и ХХ ФЕСТИВАЛ 
БОСАНСКОХЕРЦЕГОВАЧКЕ ДРАМЕ ЗЕНИЦА 2021.

Је ли важан један живот?    

РАЗГОВОРИ О ПРЕДСТАВИ И ПРЕС КОНФЕРЕНЦИЈА

НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ 
УЖИЦЕ
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Наш саговрник је рођен у Зе-
ници, 1974. године. Дипло-
мирао је 2006. на Факулте-

ту хуманистичких наука у Мостару, 
на одсеку Драмска умјетност – 
глума. Био је члан Дјечије сцене 
Босанског народног позоришта 
Зеница, а затим, од 1993. године, 
и члан Драмског студија БНПа Зе-
ница. Члан глумачког ансамбла 
БНП Зеница је постао једанаест го-
дина касније, а био је руководи-
лац Дјечије, омладинске и луткар-
ске сцене. Тумачио је више од 90 
улога у представама. У пројекти-
ма зеничког театра је често анга-
жован као асистент редитеља, а и 
сам је режирао неколико предста-
ва. Од марта прошле године је ди-
ректор тог театра.  

Постали сте директор у вео-
ма тешком времену за све нас, па 
и за позориште...

 Директор сам од 3. марта 
2020. године, а већ 12. марта до-
шло је ово велико зло, које се зове 
корона. Почеле су да се затварају 
културне институције у Босни и 
Херцеговини, али и у целом ре-
гиону. Два месеца нисмо радили, 
односно, јесмо радили, али нисмо 
имали продукцију за публику. Као 
и остала позоришта, преоријен-
тисали смо се на интернет и нове 
медије. Било је много проблема. 
Питање је и како да се у будућно-
сти, трајније и квалитетније, забе-
лежи наш рад и да се презентује 
на другим медијима, а не искљу-
чиво уживо, у позоришту, што је 
нама позоришницима најдраже. 

Када сте почели да припре-
мате нове представе?

 Два месеца након тога. 
Прва је била представа „28. про-
ба“, а припремали смо и предста-
ве за децу, чим су се школе и вр-
тићи мало отворили. Радили смо 
и пројекте на отвореном  просто-
ру, играли наше старе представе, 
неке смо покушали да вратимо у 
живот, а на одређено време смо 

„замрзнули“ ансамбл представе, 
као и сва друга позоришта. Потом 
смо ушли у продукцију „Сакатог 
Билија са Инишмана“, као и двеју 
комедија. У марту ове године, по-
чели смо припреме „Седам стра-

хова“, која је велика и значајна 
представа. Како су мере попушта-
ле, попуштале су и стеге културних 
институција и полако смо ангажо-
вали већи део свог ансамбла и по-
чели рад на тој представи. 

Зашто сте изабрали тај комад?
 То је представа о индивиду-

алној и колективној кривици. Го-
вори о ономе о чему се ћутало. 
То је веома храбар пројекат нашег 
позоришта да се проговори о оно-
ме што се дешавало у, нажалост, 
трагичном периоду историје Зе-
нице. Суочили смо се са страхота-
ма и злочинима које су поједини 
припадници Армије БиХ почини-
ли српском и хрватском станов-
ништву у тој злогласној музичкој 
школи у Зеници. И дан данас, шо-
кантно је када се говори о томе. 

У тој школи се и данас одвија на-
става. Она није постала никакав 
споменик. Не знамо чак ни то у 
којој мери је истраживано све што 
се дешавало у тој школи. Ипак, 
Селведин Авдић је имао храбро-

сти да пише о томе, ми смо има-
ли храбрости да проговоримо о 
томе са сцене и, наравно реди-
тељка Селма Спахић, драматурш-
киња Емина Омеровић и компле-
тан глумачлки ансамбл су имали 
храбрости да се директно ухвате у 
коштац са тим проблемом и да, на 
уметнички начин, заједно скрене-
мо пажњу на ту страхоту у зенич-
кој музичкој школи. 

Какав одјек је представа има-
ла у зеничкој јавности?

 Позоришна публика дола-
зи да гледа представу и њоме је 
одушевљена али, имам утисак да 
то пролази мимо оних које би све 
то требало да се тиче. И, то је ве-
ома поражавајуће за друштво. Пи-
сац је учинио своје, позориште 
је проговорило својим средстви-

ма о том проблему, а сада је на 
друштву да то детектује и да јас-
но назове злочинима ствари које 
су се дешавале у Зеници, јер оне 
то јесу. 

Зашто нема значајне реак-
ције званичника Зенице?

 Представу су гледали поли-
тички званичници Зенице, али 
изостала је снажна ракција. Мис-
лим да су све то сувише благо до-
живели. Већ дуго се питам да ли 
позориште може нешто да проме-
ни или је довољно то што скреће 
пажњу. Размишљам о томе, пого-
тово, кроз онај сегмент мог бавље-
на позориштем за младе које ана-
лизира њихове проблеме, а сада и 
бављењем позоришта за „одрас-
ле“, које је много озбиљније по-
зориште, иако не мислим да позо-
риште за децу није озбиљно, али 
не осећам се срећно због тога што 
је изостала реакција. Волео бих да 
је било много јачих реакција, да 
се нешто десило у друштву и гра-
ду у коме живимо.  

Како планирати и реализова-
ти репертоар позоришта, када се 
пандемији не назире крај?

 То је највећи проблем. Људ-
ски живот је нешто што је највред-
није и најзанчајније, али је у овом 
времену постао веома неизве-
стан. Све је постало несигурно. 
Несигурни су животи свих нас, па 
и уметника и свих који чине позо-
ришни организам. Али, они који 
су задужени за финансирање ин-
ституција културе – културу прву 
жртвују у времену у коме живимо. 
Чини ми се да је то оно – хајде, са 
културом ћемо најлакше. Да је то 
тако говори податак о томе да су 
министарства и фондације на фе-
дералном нивоу Босне и Херце-
говине, који су до пре две или 
три године издвајали поприлич-
на средства, сада то „срезали“ на 
једну трећину износа које су тада 
издвајали. 

Текст и фото: Н.К.

МИРОЉУБ МИЈАТОВИЋ, ДИРЕКТОР БОСАНСКОГ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА ЗЕНИЦА  

Проговорили смо о ономе  
о чему се дуго ћутало 

- Представа „Седам страхова“ говори о индивидуалној и колективној кривици, о ономе 
о чему се дуго ћутало у Зеници - каже Мирољуб Мијатовић, директор Босанског 

народног позоришта Зеница, позоришни глумац, редитељ, драматург, театролог 

КОМПЛИКОВАНО ФИНАНСИРАЊЕ  
- Позориште у Зеници је подељено између Канто-

на и Града. Кантон обезбеђује новац за материјалне 
трошкове, плате запосленима и неке друге трошко-
ве, а Град, који је оснивач нашег позоришта, финансира 
продукцију и све то је веома компликовано- објашњава 
диретор БНП Зеница.           
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Иза Вас су бројне улоге у по-
зоришту и на филму (“Ремаке”, 
“У земљи крви и меда”, “Грба-
вица”...) и бројне  награде и при-
знања, међу којима је и она за 
редитељски деби, награда на 
филмском фестивалу у Сарајеву  
за кратки филм “Дах”. Поред тога 
сте и доцент за предмет глума на 
Академији сценских уметности у 
Сарајеву. Шта Вас од свега овога 
највише испуњава?

 Не видим код себе вели-
ку амбицију да будем редитељ.  
Више су то неке приче које ме за-
нимају и које бих волео да запи-
шем, искажем и поделим са дру-
гима. Не журим на том пољу, 
полако те приче развијам у глави 
и стављам на папир, пишем неке 
своје сценарије и чекам неки пра-
ви тренутак да се озбиљније по-
забавим њима. Дуго радим са 
студнетима, већ 20 година и то је 
нешто у чему заиста уживам. Глу-
ма је ипак моја највећа љубав, 
поље на коме највише могу да се 
преиспитујем и истражујем. Тре-
нутно сам завршио два филма која 
су ми обележила протекло лето и 
са радошћу сам дочекао повра-
так у позориште. Не волим да сам 
у једном фаху, волим трансфор-
мације, разлике, да ми сваки сле-
дећи пројекат не личи на претход-
ни. Имам срећу да сам запослен 
на Академији, нисам дакле у ан-
самблу, тако да могу да бирам и 
не морам да радим шта ми се 
каже. То је једна лепа позиција, је-
дан леп простор слободе који во-
лим да негујем.

Може ли се глума научи-
ти или је за врхунска глумачка 
остварења пресудан таленат?

 Зависи од много фактора. 
Таленат се може избрусити и то 
је оно што је потребно таленту. 
Да освести како да сам себе реа-
лизује што боље, да савлада тех-
нику и да добије информације 

чега све ту има и  шта све глу-
ма може бити. Толико је широко 
и филмско и позоришно поље у 
смислу жанрова и стилова и сва-
ки тражи посебан приступ. Оно 
што волим да приближим студен-
тима је, како се може бити исти-
нит и убедљив, не само живот-
но, да знају, какво све позориште 
постоји. Када изађу са академије  
треба да знају да играју и на теле-
визији, и у позоришту, и на филму, 
и у перформансима, и у хепенин-
зима. Само тако могу да виде шта 
све постоји, па да одаберу шта је 
њима најближе. 

Хроничари кажу да сте један 
од најнаграђиванијих босанско-
херцеговачких глумаца. Како на 
Вас делују признања?

 Не радим овај посао због на-
града. Све више ми смета  свака 
врста такмичења. Био сам и сам у 
жиријима пуно пута и знам шта то 
значи  кад некога треба издвојити. 
Увек је то незахвална позиција. И 
кад ја играм и кад је ту неки жири 
који оцењује, знам да је пуно де-
таља који се вреднују приликом 

доделе награда. За мене је пред-
става награда, ти процеси кроз 
које прођеш, нове спознаје до 
којих кроз сваки лик дођеш, при-
вилегија да гурнеш себе у неки 
други простор. То ниједна награ-
да не може на тај начин да вало-
ризује. Награда валоризује резул-
тат, а ја сам фокусиран на процес. 
Као и у животу, тако је и уметно-
сти.  Рецимо радовао сам се про-
би у Ужицу. Било је ту пуно прила-
гођавања. Наша сцена је огромна, 
можда три пута већа од ужичке. 
Било ми је узбудљиво да видим 
како ће наша представа функцио-
нисати на мањем простору и, како 
ће то публика прихватити.

Једна сте од 225 јавних лично-
сти која је потписник Декларације 
о заједничком језику у Србији, 
Босни и Херцеговини, Хрватској 
и Црној Гори, просторима нека-
дашње државе на којима се људи 
разумеју и „Без превода“? 

 Од кад је света и века, неки 
на сваки начин профитирају ин-
систирајуђи на нашим различи-
тостима. То су политичари, који 

се буквално богате плашећи нас 
једне другима и вешто манипули-
шући са нама. Уметници су ваљда 
ти који треба да промовишу уни-
верзалне вредности које су исте 
од старе Грчке и Рима, преко Шек-
спира до наших дана. Сви вели-
ки умови понављају да смо сви 
исти, да делимо готово идентич-
не судбине. Ти наши скелети ис-
под су исти, патимо на истоветан 
начин. Ваљда смо ту да подсећа-
мо људе на бесмисленост тих при-
ча око нације, вере, расе. То су по-
деле које трају хиљадама година, 
једни гурају на глупост, други на 
рацио. Желим да будем на стра-
ни коју цивилизацијски и исто-
ријски видим као праву. Знам да 
такви људи нису у већини, али не 
желим да будем „пећинар“ ни у 
каквој врсти поделе. Волим да ос-
вестим своју позицију, да то не ис-
кориштавам и јако бринем о неко-
ме ко је другачији и ко је мањина. 
Немам илузује да су људи који се 
боре за такве вредности већина, 
али никада ништа у историји ци-
вилизације није урадила већина, 
увек су то били врло посебни поје-
динци. При том, не сматрам да 
сам ја посебан, али волим да бу-
дем део те армије.

Страхујете ли за будућност те-
атра?

 Пандемија је отворила оз-
биљна питања, пољуљала наше 
позиције када је реч о колективној 
игри и заједништву са публиком. 
Ту постоје ритуали који су поста-
менти овог посла.  Има мало стра-
ха од свега тога, али ничега што 
би ме спречило да истражујем 
како театар одговара на те изазо-
ве. Позориште је увек огледало 
друштва, да ли конкавно или кон-
вексно и мене занима како оно 
прати све што се дешава.  У сушти-
ни, не бринем за позориште. Оно 
је потреба која неће нестати. 

В.Т.

ЕРМИН БРАВО, ГЛУМАЦ  

Једни гурају на глупост,  
други на рацио

- Немам илузује да су људи који се боре за универзалне вредности већина, али 
никада ништа у историји цивилизације није урадила већина, увек су то били врло 

посебни појединци. При том, не сматрам да сам ја посебан, али волим да будем 
део те армије - наводи глумац Ермин Браво

Фото (Н. Ковачевић): Ермин Браво
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Булгаковљевска атмосфера ратног и поратног, транзицијског Запад-
ног Балкана, обликује роман Седам страхова Селведина Авдића, 
као и представу насталу по њему. Када велико зло незаустављиво 

покуља из земље, као што се десило и дешава на овим просторима већ 
30 година, узроци му се морају потражити дубље иза појавног, у неви-
дљивом, међу духовима прошлости. 

Заглављен у животу, главни лик Бесим буди се из вишемесечне де-
пресије и кошмарних стања у којима се губи граница између реалног 
и иреалног, да би кренуо у потрагу за у ратно време несталим колегом 
Алексом. Потрага га увлачи у још веће кошмаре, током којих схвата да 
духови који му долазе у сан имају веома везе са Алексиним животом. 
Да ли су зликовци, који се на овом путу појављују, од овог или оног све-
та, зависи од интерпретација, али оно што је извесно је да се о злу мора 
проговорити. Ко га прећуткује, тај му је саучесник. Било да је реч о по-
родичном злу, какво се овде дешава између родитеља двојице потоњих 
крвника, или ширем, друштвеном злу. У случају Зенице, која је у фокусу 
и романа и представе, зло се за време рата дешавало у музичкој школи, 
где је немуслиманско становништво мучено и убијано, а тела су бацана 
у напуштени рудник. Ту је завршио и Алекса, и тек са тим открићем и Бе-
сим може да се отресе својих кошмара и депресије.

Режија Селме Спахић инсистира на трилерској мистификацији, ре-
шавајући кошмарне духове као више него реалне особе, док неке реал-
не групе (сељани, проститутке) добијају наднаравни појавни облик. Да 
би избегла монолошку, исповедну форму романа, драматизација при-
бегава краћим фрагментима, са вишеструким упливима ирационалног, 
и то до границе разумљивости. Линеарни ток радње прекинут је на по-
ловини двадесетоминутном  сценом о поменутом породичном насиљу, 
урађеном у сасвим другачијем кључу, као искључиво физички театар. 
Стилски је то искорак којим се мало шта добија, а свакако предуго траје, 
тражећи потпуно другачију концентрацију из гледалишта. И иначе, Сел-
ма Спахић у својим режијама не зазире од нечисте форме, разбијајући 
сценску илузију, као у сцени у таксију током које глумац за собом вуче 
такси ознаку на конопцу. 

Ермин Браво је снажно сугестиван Бесим, а Енес Салковић шармант-
ни Алекса. Снежана Видовић и без изговорене речи упечатљива као 
жртва насиља. Представа се на матичној сцени игра на позорници, окру-
жена гледаоцима, што мора бити да доприноси интимнијем доживљају. 

Седам страхова у сваком случају представљају показну вежбу како 
у позоришту проговорити о болним темама, табу темама – злочинима 
сопственог друштва у рату, и злу ћутеће већине.

Јелена Кузмановић: Искрено, нисам одушевљена представом која 
је отворила фестивал. По мени је много дуга, има доста делова који су 
сувишни. Углавном босанска позоришта долазе са истом тематиком. 
Мислим да би требало да је ратна тематика остала иза нас за ових ско-
ро четврт века колико је прошло. 

В.Т. : Нисам више толики мазохиста да могу да издржим, а и желу-
дац да „свари“ овакве комаде. 

Биљана С.: Овај текст сам читала. Морам да признам да је врло 
добро дочаран и испричан. Има можда неких делова које бих скра-
тила, али глума је била одлична, испричано све до детаља, прециз-
но и јасно. Мада онај ко не зна целу причу, тешко да може да разуме 
комад. Моје честитке глумцима за једну овако комплексну представу.

Марија Ј.: Глума одлична, свака част глумцима за ову поставку и 

изношење ове преставе. Мислим да је представа предуга. Иако је глу-
ма и покрет у делу „пантомиме“ био одличан и ефектан, мислим да је 
доста развучена. Била би оно право да је сажетија.  

Александар Мићић: Глума, светло и музика одлични. Све остало 
могло је бити другачије, као и тема представе.        Б. Д.

ЗЛО 
ЋУТЕЋЕ 
ВЕЋИНЕ
БОСАНСКО НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ ЗЕНИЦА
Селведин Авдић:  Седам страхова
Драматизација:  Емина Омеровић 
  и Селма Спахић
Режија:  Селма Спахић

РЕЧ ПУБЛИКЕ

РЕЧ КРИТИКЕ

ПИШЕ:
Александра 
Гловацни

Аплауз за глумце  
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 На фестивалу се осећамо пре-
дивно. Било је мало страха због 
простора на сцени, јер је зеничка 
сцена огромна. Ипак, адаптација 
је савршено успела  почиње свој 
разговор за Билтен ЈПФа глумица 
Селма Механовић, коју је ужичка 
публика имала прилику да гледа на 
фестивалској сцени пре четири го-
дине у представи „Фабрика“.

И „Фабрика“ и „Седам стра-
хова“ текст је истог аутора, исти је 
редитељ и исти је ансамбл. Коли-
ко има сличности, а колико се раз-
ликују?

 У раду са Селмом увек се из-
нова отварају неко нови хоризон-
ти. Из ове перспективе када посма-
трам „Фабрику“ видим да сам била, 
и није ми то сметало, у функцији 
идеје, а овај рад је био јединствен, 
заједнички, у коме смо ми добили 
слободу да импровизујемо сами 
скоро месец дана. Селма нам је до-
зволила да властита читања текста 

кроз ликове које играмо износемо 
на сцену и на основу тога су она и 
Емина све лепо спаковале. Искре-
но, за моју досадашњу скромну глу-
мачку каријеру, рад са Селмом на 
овој представи један  је од озбиљ-
нијих послова које сам урадила.

Колико је важно за представу 
и глумца из БиХ играње на ЈПФ-у?

 Значај овог фестивала и у БиХ 
је велики. Битно је да на оваквим 
смотрама овдашња публика, људи 
позоришта и стручни жири оцене 
квалитет и рад и нас који вам нисмо 
„на очима“ често. О томе смо данас 
баш и разговарали. Наиме, наша 
колегиница Маја Изетбеговић носи-
лац  је три Ардалиона, што је дивна 
чињеница. Да је то била једна на-
града могло би се причати о случај-
ности, али три награде за три разли-
чите представе, то је заиста оцена 
нечијег квалитета и озбиљно при-
знање. Зато ми у БиХ заиста ценимо 
овај фестивал и његову селекцију, 

јер је првенствено фестивал глумач-
ких и редитељских остварења, а не 
само популарних имена.

Да ли има неких помака у по-
ложају младих глумаца у позо-
риштима у БиХ?

 Оно што су и претходни и са-
дашњи директор, сјајни људи, 
спроводили и спроводе, јесте да се 
у сезони уради бар једна „глумач-
ка“ представа где ће се по неки глу-
мац или глумица истаћи и показати 
све што можда нису успели у про-
теклој сезони.  Ово је веома значај-
но за наш ансамбл и зато се не бих 
мењала ни са ким од колега у било 
ком другом позоришту у БиХ, па ни 
у Сарајеву. Положај глумаца је ша-
ренолик, али мислим да колико за-
виси од појединца, ансамбл, али и 
менаџмент играју велику улогу у по-
зиционирању нас као извођача.

Да ли је глумачка креативност 
подстакла и настанак „Торбејара-
би“?

 Не могу веровати шта све зна-
те и како сте ви овде добро инфор-
мисани. То је почело поодавно. На 
почетку каријере нисам имала глу-
мачког ангажмана па је с тим до-
шла она стандардна тескоба, анк-
сиозност, цела дневнополитичка 
ситуација у БиХ, са којом се ја не 
носим баш најбоље. Све то ме је 
навело да упишем курс шивења 
и завршим га, и након тога смо 
пријатељица и ја покренуле про-
изводњу торби, за које је име дао 
мој супруг „Торбејараби“. А данас 
сам сазнала и то да смо прошле 
на холандском пројекту за набав-
ку нових машина за производњу, 
да идем на обуку и од децембра 
ће кренути још боља производња 
торби. Тако да, због овако доброг 
вашег информисања, а и стизања 
мени лепих вести, Ужице ће ми за-
иста остати у срцу.

Б. Дамњановић

Снежана Видовић је рођена 29. но-
вембра 1980. године у Зеници. Основну 
и средњу школу завршила је у родном 
граду а Факултет хуманистичких наука 
у Мостару. Године 1998, после заврше-
ног Драмског студија Босанског народ-
ног позоришта Зеница примљена је у 
стални ангажман, као чланица глумач-
ког ансамбла БНПа Зеница. Остварила 
је десетине глумачких креација

У вечерашњој представи сте има-
ли тешку улогу са захтевним сценским 
покретом?

 Није било лако а то је у роману са-
свим мала цртица. Све креће као лепа 
причица о двоје младих људи који се 
јако воле, да би их отров средине, за-
вист што они имају то што имају, пот-
пуно уништио. Људи се мешају у њи-
хов живот а кулминација је рађање два 

риђокоса дечака, где се по-
ставља питање, чија су они 
заправо деца. У представи 
су они потпуно црвени јер 
је Селма хтела да симболич-
но нагласи да су они у ства-
ри два црвена ђавола. Тада 
креће насиље које је резул-
тат и немоћи човека да се 
избори са својим демонима. Жена трпи 
злостављање годинама да би на крају 
све прекинула, убиством. Мој партнер 
у представи је иначе, и мој муж и дуго 
сво разговарали у жељи да схватимо 
психологију тог човека и таквог брака. 
И то време, а реч је о педесетим годи-
нама, није нам било блиско. Покушали 
смо да замислимo те људе који живе у 
радничким баракама поред Железаре. 
To су једноставни људи који немају ве-

лике снове, осим да унесу 
хлеб на сто. Живе у средини 
у којој се сви мешају у сва-
чији живот, осим онда када 
је то стварно потребно. Све 
што је њихова прича, мора-
ло се изрећи кроз сценски 
покрет и током тог проце-
са преживели смо голготу. 

Било је и повреда и то баш пред пре-
мијеру. Нисам смела да се потпуно пре-
пустим а опет, ако то не урадим, да ли 
ће публика схватити о чему се ради јер 
нема говора. Ми нисмо каскадери већ 
глумци, тако да није било лако. Томас 
Стјуарт који је радио сценски покрет 
и кореографију, оставио ми је много 
слободе да емотивно прођем кроз ту 
сцену, све до катарзе, без наметања, 
остављајући простор да сама у њега ут-

кам нешто своје. То је тај плес.
Да ли је могуће уз „Седам страхо-

ва“ играти још нешто паралелно у по-
зоришту?

 Могуће је јер управо спремамо 
претпремијеру, мада сам се ужелела 
неке урнебесне комедије да се мало 
опустим. Ово је и Синиши и мени узело 
и душу и тело. Никад се ниједном пред-
ставом нисмо бавили на овакав начин.

Ову представу прати гласно ћу-
тање у публици. Јесу ли сличне реак-
ције овде и у Зеници?

 Генерално је  мртва тишина. На-
рочито у Зеници, јер сви знају за ту му-
зичку школу и то их се дубоко дотиче.

Од свих седам страхова, који су 
ваши? Претпостављам да сте раз-
мишљали о томе радећи представу?

 Не запитамо се често чега се све 
плашимо. Можда је мени највећи ро-
дитељски страх, да ли ћу моћи да за-
штитим своју децу, да и ћу их изневери-
ти као родитељ, као особа. Страхујем да 
неке важне ствари неће више бити бит-
не. Људскост, потреба да помогнемо 
некоме, будемо му при руци. То је страх 
од међуљудског раздвајања, затварања 
у своје микросветове до тренука када 
више нећемо ни да тражимо, нити да 
очекујемо неку помоћ.                      М. П.

СЕЛМА МЕХАНОВИЋ, ГЛУМИЦА 

Ужице ће ми остати у срцу  
- У БиХ заиста ценимо ЈПФ и његову селекцију, јер је првенствено 
фестивал глумачких и редитељских остварења, а не само попу-
ларних имена – каже глумица Селма Механовић 

СНЕЖАНА ВИДОВИЋ, ГЛУМИЦА 

Страх од међуљудског раздвајања  
Страхујем да неке важне ствари неће више бити битне. Људскост, потре-
ба да помогнемо некоме, будемо му при руци. То је страх од међуљудског 
раздвајања, затварања у своје микросветове до тренука када више нећемо 
ни да тражимо, нити да очекујемо неку помоћ-каже Снежана Видовић
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Мелодрамски климакс је чеховљевским средствима избегнут, тра-
гичнокомичним моментима брачног краха, где има и суза, и заклињања, 
и лажи и неодрживих обећања, и чипкастих неглижеа и повраћања у 
очукани лавор. Трагичан крај приче је опстао, али не на начин на који га 
је Нушић замислио, већ на један људскији и истинитији, што ипак неће-
мо откривати.

Пучина Југословенског драмског позоришта доследна је и тачна 
представа, и успешан пример осавремењивања драмске баштине, као 
један од могућих приступа. За претпоставити је да ће бити и радо гле-
дана.

Александра Гловацки, Нова.рс 

У Савиновој Пучини сви су корумпирани и интересно везани у не-
размрсиво клупко, морал, или боље позивање на морал је само оружје 
у борби за друштвени статус. Редитељ не оставља недоумице у погле-
ду мотивације јунака, свима је све јасно, и то јасно акцентује, али сви 
настављају да играју своје улоге како би се систем и њихова позиција у 
њему одржали. Постоји и јасан политички аспект који је потцртан чиње-
ницом да су ти и такви људи они који се крећу око власти и зависе од ње. 
Глумачки ансамбл је беспрекорно вођен и заиста плени остварен склад 
и уједначеност свих глумачких креација.

Савин је успео да комад који се памтио по свом сентиментализму 
претвори у једну бескомпромисну, горкоциничну актуелну друштвену 
драму, која с лакоћом досеже Ибзеновске висине.

Бобан Јевтић, НИН
Редитељ Савин наставља своје уметничке подвиге којима из сенке 

заборава отрже вредна дела наше драмске баштине.
Рашко В. Јовановић, Печат

Уместо да пажња буде на љубавним невољама брачног пара Не-
дељковић и моралним и породичним импликацијама које из тога про-
излазе, редитељ је целу причу ставио у шири, савремени друштвени и 
политички контекст. Драма брачног пара је тек епизода која разоткри-
ва механизам власти. (…) Ова Пучина није грађанска драма, већ дра-
ма нас грађана који стојимо немоћни пред сликом друштва какву нам 
је дао Егон Савин. 

Марина Миливојевић Мађарев, Време
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26. ЈУГОСЛОВЕНСКОГ ПОЗОРИШНОГ ФЕСТИВАЛА

Значајно сведочанство 
о фестивалу

Традиционално, и 26. Југословенски позоришни 
фестивал најављен је изложбом фотографија 
са претходног фестивала познатог ужичког 

фотографа Радована Баје Вујовића. Међутим, 
овог пута, међу изложеним фотографијама су и 

оне које су забележиле и наступе ужичког Народног 
позоришта на овом фестивалу.

Изложбу је отворила професорка сценског дизајна на Факултету тех-
ничких наука у Новом Саду, др Татајана Дадић Динуловић рекавши да у 
Ужице воли да дође, а ЈПФ изузетно цени.

 За мене је Југословенски позоришни фестивал једна тачка у кален-
дару која је, осим прошле године, увек била непомерљива. У професи-
оналном смислу ово је место где је било могуће упознати веома мно-
го занимљивих људи који се баве позориштем из читавог региона, оног 
региона у коме нам није потребно да преводимо да бисмо се разуме-
ли. Такође, дуго година смо доводили своје студенте прве године сма-
трајући да је ово место где се на најбољи начин могу да упознају са тим 
шта је позориште. Веома волим начин на који публика у Ужицу прима 
представе и волим ову атмосферу која је заиста посебна. Свакако, један 
од изузетно значајних људи који у томе учествује и доприноси јесте и Ра-
дован Вујовић Баја. Ево, имам велику привилегију и срећу да по други 
пут могу да говорим о његовом раду – рекла је на почетку проф. др Та-
тајана Дадић Динуловић и наставила:

 Овде су фотографије са претходног фестивала који се десио ове го-
дине и да њих нема не бих знала, не бих видела шта се овде десило пре 
неколико месеци. Мислим да је веома важно што можемо да видимо и 
како је ужичко позориште наступало на овом фестивалу, додуше не од 
самог оснивања 1996, већ од 1998. године, и на коме је могло равно-
правно да се такмичи са представама које су долазиле из региона.

Проф. др Татајана Дадић Динуловић истакла је да Радована Бају 
Вујовића изузетно цени и поштује не само што на свој начин воли и про-
мовише позориште бележећи кроз фотографију представе које гостују 
на фестивалу, већ што јој је приближио Ужице причајући о шетњама по-
ред реке и кроз тунеле.

 То до сада никада нисам успела да урадим, ево, обећавам да ове го-
дине хоћу – додала је на крају проф. др Татајана Дадић Динуловић.     Р.П.

Што рече Дебра Вингер, за мене волети 
значи волети Фестивал. 

Кад колегиница Веца и градоначелница 
Јеца синоћ почеше да ређају шта све театар 
јесте и шта све позориште може, помислих 

да приупитам Зоћа може ли да ми повећа хонорар да отпла-
тим стамбени кредит.  

Поколебао ме његов ламент над фестивалским буџетом. 
У Билтену човек лепо каже да пара немамо, али да ником 
ништа не дугујемо. Остаје ми, дакле, да банкару причам о 
нежности.

Нисам сигуран да нам је гологузи Ермин Браво прве фе-
стивалске вечери богзна шта испричао о нежности, бар не о 
оној коју заговара селектор, или Нено из „Ђавола“ док држи 
терцу Хаџи Јовановићу у оном џинглићу упозорења. О мно-
го чему важном јесте. Дакако. На пример, како с кајганом од 
три јаја и Дебром Вингер у мислима можеш да решиш брач-
ну кризу.

Шалу на страну, имала је Селма Спахић и бољих тренута-
ка на Југословенском позоришном фестивалу, али синоћ ће 
она друга половина првог полувремена представе „Седам 
страхова“ у мојој фестивалској меморији засигурно оста-
ти антологијска, тачније, достојна романсијерског подви-
га Селведина Авдића. Ни Дејвид Линч не би боље режирао 
муке Бадеме Пегаз, а монструозни dance macabre Снежане 
Видовић је нешто више од тешко достижног врхунца глумач-
ке игре. Што се осталог дела представе тиче, рекао бих да 
Ермин Браво много више личи на писца Селведина Авдића 
него на његовог јунака.

Разуме се, памтићемо прво фестивалско вече и по томе 
што смо вероватно први чули „Похвалу аплаузу“ Виде Огње-
новић. Није то мала привилегија. 

Има неталентованих глумаца, али има и неталентоване 
публике (ово није рекла Дебра Вингер). Ми смо ваљда до-
вољно талентовани да препознамо кад је аплауз (не)морал-
на категорија, иако нам друштвена кореографија често личи 
на кошмарне снове Авдићевог јунака, тужног јунака нашег 
доба и његових седамдсет седам страхова.

ШТО РЕЧЕ  
ДЕБРА ВИНГЕР...

ПИШЕ: 
Зоран Јеремић
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