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Први пут сте на Фестивалу у 
Ужицу, добили сте похвале, ви-
соку оцену публике за представу, 
како се осећате?

- Ово нам је био изазов. У по-
таји смо желели да се овде поја-
вимо јер овде долазе добре пред-
ставе и желели смо да видимо 
где смо ми као позориште. А ви-
дели сте да смо се у наступу по-
нашали сасвим природно, као да 
је то неки обичан фестивал. Ми 
смо старо професионално позо-
риште од 77 година и нећемо да 
кукамо јер је свима сад тешко. Ка-
дровски проблем нам је највећи, 
људи одлазе у пензију а још стоји 
забрана запошљавања. Не мо-
жемо да запослимо младе глум-
це а имамо само осам глумаца и 
укупно 20 запослених. Људи раде 
више послова који им нису у опи-
су, да бисмо опстали, зато што смо 
заљубљеници, али то не иде у до-
бром правцу. 

Чула сам да ви имате врло 
разноврстан репертоар и поред 
свих проблема.

- То је тачно. Трудимо се да 
имамо бар једну фестивалску 
представу у сезони, не због на-
града, него желимо да образује-
мо нашу публику. Радимо добре 
представе са добрим редитељима 
и врло смо храбри у томе. Здушно 
радимо, па се на крају наши фи-
нансијски и технички проблеми и 
не виде. Имамо сваке године че-
тири премијере, буде ту и једна 
дечија представа, једна тинејџер-
ска јер имамо врло изграђену пу-
блику и трудимо се да привучемо 

нову. Ми јесмо доле на југу, али 
смо озбиљна средина, млади све 
више остају код нас јер имамо јаку 
индустрију и ми желимо да их до-
ведемо у позориште. То су школо-
вани људи који долазе после сту-
дија из Београда и желе да виде 
добре представе. Имамо, нарав-
но и своју претплатничку публи-
ку која гледа наше представе 40 
година и то су наши прави крити-
чари, њих не можемо да превари-
мо. Лако је напунити салу са не-
каквим комедијама јер људи беже 
од ове суморне стварности, али их 
ми затекнемо са једном оваквом 
озбиљном представом каква је 
„Страх једна топла људска прича“. 
Са њом смо гостовали у Народном 

позоришту у Београду и нисмо 
могли да се одбранимо од аплау-
за. Радимо и класике, позивамо и 
глумце са стране, а и наше пред-
ставе на домаћем дијалекту су 
јако добро прихваћене. Иначе сам 
заговорник чувања домаћег дија-
лекта. Надам се, оптимиста сам да 
ћемо довести младе, талентоване 
глумце, да се и они искажу. 

Директор ужичког Позори
шта подсећа да вам је давао неке 
добре савете.

- Стаматовић и ја смо најста-
рији директори и имали смо оз-
биљне разговоре где ме је поса-
ветовао да будемо мало храбрији, 
па сам поставио нашег глум-
ца Сашу Радуловића за уметнич-

ког директора. Није био проблем 
храбрости него жеља да сачува-
мо публику. Трудимо се да имамо 
млађе сараднике, од сценографа, 
композитора, редитеља и глума-
ца. Када им пружимо шансу, све 
се то одлично заврши.

М. Петровић

ГРАДИМИР ФИЛИПОВИЋ, ДИРЕКТОР НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА ПИРОТ     
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Марина Миливојевић Ма
ђарев, водитељка: Ђоконда, 
жена која се игра, комад је 
који говори о љубави и умет-
ности. Мислим да за писање и 
сценско извођење не постоји 
тежа тема од ове – како се и 
зашто воли уметност.

Душанка Белада, режија 
и адаптација: Желела сам да 
се кроз представу бавим те-
мом која ме се тиче, а то није 
само љубав према уметности, 
већ и однос према њој и чо-
веку који у данашњем време-
ну осећа да му се не посвећује 
довољно пажње. Занимала ме 
та фасцинација која траје већ 
500 година, а тиче се једног 
уметничког дела. Одакле она 
и зашто? Зашто толико векова 
наставља да интригира? Слу-
чајно сам на летела на текст, а 
привукла ме је и фрагментар-
на драматур шка форма, као и 
документарсност приче.

Зоран Вујовић, као Вин
ћенцо Перуђа: Душанка ми је 
послата као дар са неба. Ова 
прича не третира уобичаје-
не теме, већ уметност ставља 
у центар пажње. Ту је изрази-
та човекова потреба за умет-
ношћу, али и осмехом. За 
њим смо све мање спрем-
ни да трагамо, а ова предста-
ва ме у сваком смислу, као гл-
умца, ослобађа. Још увек ми 
је све изазовно, још увек сам 
у процесу, тренирам. Свако 

играње је за мене нова екскур-
зија, нови свет... никад не знам 
куда ће ме све одвести. Нарав-
но, имамо неке задате окви-
ре и који се професионално 
морају испоштовати. Винћен-
цо је мали човек кји себи за-
даје превелики задатак. Иначе 
и лично у уметности функци-
онишем на тај начин. За мене 
ниједан задатак није превели-
ки. Често се не разумем добро 
са колегама, јер волим да ко-
пам по нутрини, да се качим за 
одсјаје звезда које су се угаси-
ле за многе. У представи жи-
вим са Винћенцом, са њего-
вим проблемом, тај проблем 
је и мој... имам га са околином 
и животним циљевима. 

Бранка Оташевић, као Мис 
Мател, Марсела Антонели, Со
фија Перуђа: Увек је задовољ-
ство и част бити овде, посебно 
када играм у представи која го-
вори о уметности. Кога данас 
брига за уметност... заиста је 
тако.Ретко ко мари. Ако и по-
стоји код нас она је обојена 
неком бојом која вришти, која 
није употребљива. Волела бих 
да млади људи долазе да виде 
ову представу и можда неш-
то науче. Ако ништа друго, ма-
кар ће имати то сазнање да је 
Мона Лиза или Ђоконда била 
код Винћенца Перуђе две и по 
године. Можда ће их то инспи-
рисати да напишу неки есеј, да 
се баве уметношћу... не баш да 

украду уметничко дело, али и 
то да се деси, а да их је умет-
ност инспирисала, била бих 
срећна. 

Славко Калезић, као Брат 
Бенедето, Валтер Патер и 
Марсел Дишан: Мислим да је 
велики благослов за глумца да 
игра у оваквом комаду, а то се 
посебно односи на Бранку и 
мене који имамо по три улоге. 
Заиста се захваљујем Душанки 
што је препознала да нас двоје 
можемо да изнесемо тих шест 
ликова. То је био велики из-
азов. Када се осврнем на по-
четак процеса који је за мене 
од почетка до самог краја био 
бескрајна радост, морам да 
признам да је јако важно да 
се људи разумеју. Ово је ко-
мад о разумевању и неразу-
мевању. Живимо у времену 
у коме људи испуњавају туђа 
очекивања, уместо својих, али 
мени је важно да испуним 
своја. Много волим овај по-
сао и сасвим му се дајем. С тог 
аспекта, у почетку нисам био 
сигуран да све могу да изне-
сем. Ипак, када вас води неко 
као што је Душанка, особа која 
трага за истином, морало је 
бити изузетно и инспиративно. 
Била је то нека врста чишћења.

Бојан Муњин, коселек
тор: Чини ми се да читава при-
ча о уметности, лепоти, фас-
цинацији нечим лепим је јако 
изузетна ствар, ретка ствар. 

Има један Крлежин есеј о по-
сетиоцима Сикстинске капе-
ле између два светска рата. То 
је један од најогорченијих и 
најтужнијих есеја које сам чи-
тао. Не ради се о лепоти, већ 
о томе да сви желе да – виде. 
Желе да се врате кући и да кажу 
да су – видели. Љубав, лепота и 
фасцинација уметношћу је неш-
то јако јединствено и то нам по-
казује главни јунак. Мера љуба-
ви је љубав без мере. То је он. 
То је сваки човек који има так-
во срце. Код њега је то врло 
драматично, али и врло искре-
но.  Мислим да овај фестивал 
са својом традицијом има пра-
во да да шансу младим људи-
ма, да им дозволи да кажу и 
покажу шта умеју. До сада смо 
видели мало редитеља који тек 
долазе и зато је представа ове 
редитељке посебно значајна и 
вечерас са нама. 

Душанка Белада, режија 
и адаптација: Као што музи-
чар ствара кроз инструмент, 
редитељ има ту привилегију 
да ствара кроз живог човека, 
да своју идеју представи тим 
путем. Лично сам желела да 
код сваког од њих пронађем 
шта их инспирише, шта је њи-
хов смисао због којег желе да 
буду на сцени. Мој циљ је био 
да на поклон изађу радосни, с 
мишљу да су урадили нешто 
што је смислено.

Ана Милошевић

ЦРНОГОРСКО НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ ПОДГОРИЦА

Мера љубави је љубав без мере

РАЗГОВОРИ О ПРЕДСТАВИ И ПРЕС КОНФЕРЕНЦИЈА

Александар Радуловић, као 
Александар, уметнички дирек-
тор НП Пирот: Велика нам је част 
што смо на овом фестивалу, али је 
велика част и то што смо радили 
са Игором Вуком Торбицом. Лич-
но сам бескрајно захвалан јер ће 
заувек остати део мог живота и 
што сам управо овом представом 
обележио двадесет година умет-
ничког рада. Он је дошао у нај-
мање позориште у Србији и са 
осам глумаца који су тренутно за-
послени, без гостију, у условима и 
новцем који имамо направио оно 
што сте видели. Као глумац дуго 
и много плачем за глумцима који 
неће имати прилику да раде са 
тако великим човеком и професи-
оналцем.

У овом комаду од Креца има-
мо једно занимање јунака и један 
монолог. Све остало је написао 
Игор Вук Торбица лично. Ми, глум-
ци, још увек немамо одштампан, 
већ текст писан његовом руком. 
То је апсолутно комплетно ње-
гов ауторски рад, само наслоњен 
на Креца. Било је занимљиво, јер 
ни Игор ни ми нисмо знали како 
ће се комад завршити. Он није сео 
и написао комад. Сваки дан је до-
лазила по једна сцена. Улазили 
смо у материју сто посто. То је воз 
у који си ускочио и дивно ти је у 
њему, али не смеш ни да помис-
лиш да искочиш. Заостатка нема. 
Радиш тај дан, поновиш шта си ра-
дио јуче, у међувремену су стигле 
две, три нове странице текста, а 
ми одмах крећемо пуним капа-

цитетом у све то. Ако не савладаш 
данас, сутра си у проблему, јер до-
лази нови текст. Први пут у животу 
смо радили на тај начин. Апсолут-
но је знао да нас води како треба. 
Питали смо се да ли ће бити срећ-
ног краја до тренутка када нам је 
рекао да он не постоји. Пет дана 
пред премијеру смо урадили крај. 
Мислим да је и он радећи са нама 
стварао сваку нову следећу сцену.

Данијела Ивановић, као Да-
нијела: Што више играм, то више 
сазнајем шта заправо ова пред-
става говори. Сваки пут откријем 
нешто ново, нека нова реченица 
ме цимне и подсети шта живимо, 
шта је наш проблем, чега се боји-
мо.

Александра Стојановић, као 
Сашка: Нема импровизације, 
текст је фиксиран. Дуго смо раз-
говарали пре него што је настао 
и Игор је у том процесу користио 
и нека наша лична искуства. Тако 
су се рађале сцене, из нас самих. 
Врло је животно и стварно. Цео 
процес, колико год мучан због 
теме, на мене је деловао осло-
бађајуће, отрезнио нас је, тера нас 
даље. Надам се да уз то успевамо 
и да чикамо публику да се замис-
ли – где смо и зашто смо ту.

Александар Алексић, као 
Лаки: Постајемо оно од чега смо 
бежали. То чега се плашимо се ув-
лачи у нас, то постајемо. Сцена у 
којој се код њега јавља пасивна, 
али и активна агресија била је по-
себан изазов. Он постаје гадан, 
навалентан... то до сада нисам 

имао прилику да разрађујем.
Градимир Филиповић, ди-

ректор НП Пирот: Ми смо тек по-
чели са овом представом. Само у 
децембру треба да идемо на пет 
фестивала. Одакле Торбица у Пи-
роту, у нашем позоришту? То је 
мало, али озбиљно позориште, 
које постоји у континуитету 77 го-
дина. Радили смо и добре и лоше 
представе, али последњих десе-
так година кренули смо у озбиљна 
сценска истраживања. То у малој 
средини није лако. Није проблем 
у Београду направити такву пред-
ставу, па ако и не успе није страш-
но. У малој средини, мораш да 
објашњаваш ту храброст. Дуго сам 
на овом месту и са много реди-
теља сам разговарао, преговарао. 
Са Игором смо се врло лако дого-
ворили, он је био врхунски профе-
сионалац.  Наши глумци су као по-
родица, навикнута на колективан 
рад, ако треба до пола ноћи. Ово 
је можда пример како би остала 
мања позоришта могла да раде.

Бојан Муњин, селектор: Неж-
ност је усамљена на једној страни, 
а на другој страни је све остало 
што се у овим представама збива. 
Покушавамо преко свих тих про-
блема да схватимо- можемо ли се 
извући уз мало више људскости? 

Зоран Живковић, као Жућа: 
Ми смо ансамбл који дуго ради 
заједно и познајемо се добро. Ту 
је и млада колегиница која се сјај-
но прилагодила. Добијамо иза-
зове које покушавамо да оства-
римо колективном игром. Много 

представа сам одиграо, али свака 
нова је изазов. Важно је дати неш-
то ново, створити нов карактер и 
мислим да смо то у овој предста-
ви сви имали.

Милица Филић, као Милица: 
Када је реч о овој представи, све 
је изазов. За мене је ово прва ре-
приза, премијера је била прекју-
че. Ускакала сам и пре у предста-
ве, али ово је другачије, јер у тим 
ситуацијама редитељ дође бар на 
једну пробу. Сада немамо ту мо-
гућност, немам повратну инфор-
мацију и јако ми је значајно све 
што чујем од колега. Мирна сам 
док су они ту да ми кажу „ок је, 
нема разлога за страх“.

Александра Гловацки, крити-
чар: Видели смо једну политичку 
алегорију која нам је врло препо-
знатљива. Мислим да је Игор овде 
урадио нешто што сви почињемо 
да схватамо: политички систем 
није покорица на површини ор-
ганизма, већ скроз иде до најсит-
нијих капилара у друштву. Ту се, 
на жалост, ствари не решавају ре-
волуцијама. Овде је дата анали-
за како ствари постају тако лоше, 
страшне. То је једна јака слика 
и много ми је драго што имамо 
овакву, храбру представу.

Дивна Марић, глумица НП 
Ужице: Глумачка игра је са једне 
стране била изузетно комплексна, 
а са друге јако једноставна. До-
шли сте на овај фестивал први пут, 
а играли сте за себе.

Ана Милошевић

НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ ПИРОТ - АУТОРСКИ ПРОЈЕКАТ  
ИГОРА ВУКА ТОРБИЦЕ

Постајемо оно од чега смо бежали

РАЗГОВОРИ О ПРЕДСТАВИ И ПРЕС КОНФЕРЕНЦИЈА
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- Не замерам људима, али 
нервира ме то питање – ода-
кле Игор Вук Торбица у Пироту. 
Ужице и Пирот јесу мали градо-
ви, али у 21. веку величина гра-
да не значи било какву одред-
ницу, осим малограђанштине 
у неким главама. Данас, више 
ништа није далеко. Неко ко је у 
Пироту може боље да познаје 
Њујорк, него онај који у њему 
живи - каже Александар Радуло-
вић, глумац и уметнички дирек-
тор НП Пирот који је, представом 
„Страх, једна топла људска при-
ча“, ауторским пројектом  Иго-
ра Вука Торбоце, обележио два-
десет година глумачког рада. У 
том комаду игра новинара Алек-
сандра. 

- За Игора, као веома даро-
витог студента, чуо сам док је 
студирао и наши путеви су се 
укршатали. Пре неколико годи-
на, на Данима српске културе у 
Фолкс тетару у Бечу, Србију су 
представљале представе „Покој-
ник“(ЈДП) и „Жабар“ (НП Пирот). 
Ту смо се први пут срели, а после 
и на Дубровачким летњим игра-
ма. Он је увек био веома заузет 
редитељ. Био је договор да ме 
позове, ако буде отказан неки 
његов пројекат. Нисам веровао 
да ће се то десити. Отказао је За-
греб и Игор је рекао да је слобо-
дан и да може да ради са нашим 
ансамблом, а о детаљима сара-
дње договорили смо се за пет 
минута - додаје наш саговорник. 

Какво искуство је остало пи-
ротском ансамблу након рада 
са таквим редитељем?

- У овом времену, не знам 
шта то значи за позориште у Пи-
роту, али желим да се надам да 

је то веома светао део историје 
пиротског позоришта. Знам да 
би он волео да буде и светлији, 
али питам се да ли је то могуће. 
На све што се десило, након што 
смо сазанли како се то десило, 
врло емотивно смо реаговали. 
Свако ко је човек тако би реаго-
вао. Сваку сузу коју сам пролио 
нисам је пролио због Игора и 
његовог поступка, који не подр-
жавам, али га на неки начин раз-
умем, већ за сваког колегу који 
никада неће имати прилику да 
ради са Игором Вуком Торби-
цом. 

Како реагујете на поделу 
по којој у Србији постоје позо-
ришта северно и јужно од Саве 
и Дунава, при томе се не мис-
ли на пуке географске одредни-
це, него на квалитативне доме-

те тих позоришних кућа?
- То је глупост. Пуна су нам 

уста децентрализације, а нико се 
не понаша у складу са тим. Пуна 
су нам уста и тог посматрања са 
висине из тих неких центара, а 
на Стеријином позорју предста-
ве из Суботице и Новог Пазара 
су заслужено добиле награде. 
Ти центри су постали индустрија, 
машина за прављење телеви-
зијских лица у серијама, које 
не вреде пишљивог боба, а по-
зориште се још увек држи неке 
уметности. Пратим дешавања у 
тим центрима и остатку Србије. 
И, јужно од Београда дешавају 
се многе веће ствари, представе 
и много већа уметност, него у Бе-
ограду и другим центрима. 

Јесте ли у страху да ће оп-
стати НП Пирот и друга позо-
ришта у Србији?

- Најискреније, мислим да 
неће. Јесам у страху и не знам 
како да се изборим са тим, кад 
видим шта се дешава. Али, како 
је рекла Јасна Ђуричић – има и 
горе. Бојим се да не буде још 
горе. 

Како НП Пирот функциони-

ше и припрема репертоар са 
свега осам глумаца?

- НП Пирот постоји 77 година 
као професионано позориште, 
али позоришни живот у граду 
је почео пре 128 година. Памти-
ло је једног запосленог, који је 
био глумац, директор и све оста-
ло.  Ипак, тужно је, али је, нажа-
лост, тако. О томе како ће и да 
ли ће опстати, то је на људима 
који су тренутно у позоришту. Не 
мисилим само на пиротско по-
зориште, већ на сва позоришта 
у Србији. Памтим ја велелепне 
представе ужичког позоришта и 
много већи број глумаца и дру-
гих запослених. И тада смо били 
„мали“ са око тридесетак запо-
слених, након свега што се  де-
шавало, тај број је спао на укуп-
но 16 запослених у позоришту. 
Неко позориште које је имало 
100, а сада има 50 запослених, 
у истом је проблему као и мања 
позоришта.  Ипак, функциони-
шемо онако како морамо. Шта 
нам друго преостаје? Да кажемо 
– хајде да угасимо позорите? На 
то нико нема право.   

Текст и фото: Н.К.

АЛЕКСАНДАР РАДУЛОВИЋ, ГЛУМАЦ И УМЕТНИЧКИ ДИРЕКТОР НП ПИРОТ    

Сви причају о децентрализацији, 
а ње нема   

- Јужно од Београда дешавају се многе веће ствари, представе и много већа 
уметност, него у Београду и другим центрима, каже Александар Радуловић 
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Марина Миливојевић Ма
ђарев, водитељка: Ђоконда, 
жена која се игра, комад је 
који говори о љубави и умет-
ности. Мислим да за писање и 
сценско извођење не постоји 
тежа тема од ове – како се и 
зашто воли уметност.

Душанка Белада, режија 
и адаптација: Желела сам да 
се кроз представу бавим те-
мом која ме се тиче, а то није 
само љубав према уметности, 
већ и однос према њој и чо-
веку који у данашњем време-
ну осећа да му се не посвећује 
довољно пажње. Занимала ме 
та фасцинација која траје већ 
500 година, а тиче се једног 
уметничког дела. Одакле она 
и зашто? Зашто толико векова 
наставља да интригира? Слу-
чајно сам на летела на текст, а 
привукла ме је и фрагментар-
на драматур шка форма, као и 
документарсност приче.

Зоран Вујовић, као Вин
ћенцо Перуђа: Душанка ми је 
послата као дар са неба. Ова 
прича не третира уобичаје-
не теме, већ уметност ставља 
у центар пажње. Ту је изрази-
та човекова потреба за умет-
ношћу, али и осмехом. За 
њим смо све мање спрем-
ни да трагамо, а ова предста-
ва ме у сваком смислу, као гл-
умца, ослобађа. Још увек ми 
је све изазовно, још увек сам 
у процесу, тренирам. Свако 

играње је за мене нова екскур-
зија, нови свет... никад не знам 
куда ће ме све одвести. Нарав-
но, имамо неке задате окви-
ре и који се професионално 
морају испоштовати. Винћен-
цо је мали човек кји себи за-
даје превелики задатак. Иначе 
и лично у уметности функци-
онишем на тај начин. За мене 
ниједан задатак није превели-
ки. Често се не разумем добро 
са колегама, јер волим да ко-
пам по нутрини, да се качим за 
одсјаје звезда које су се угаси-
ле за многе. У представи жи-
вим са Винћенцом, са њего-
вим проблемом, тај проблем 
је и мој... имам га са околином 
и животним циљевима. 

Бранка Оташевић, као Мис 
Мател, Марсела Антонели, Со
фија Перуђа: Увек је задовољ-
ство и част бити овде, посебно 
када играм у представи која го-
вори о уметности. Кога данас 
брига за уметност... заиста је 
тако.Ретко ко мари. Ако и по-
стоји код нас она је обојена 
неком бојом која вришти, која 
није употребљива. Волела бих 
да млади људи долазе да виде 
ову представу и можда неш-
то науче. Ако ништа друго, ма-
кар ће имати то сазнање да је 
Мона Лиза или Ђоконда била 
код Винћенца Перуђе две и по 
године. Можда ће их то инспи-
рисати да напишу неки есеј, да 
се баве уметношћу... не баш да 

украду уметничко дело, али и 
то да се деси, а да их је умет-
ност инспирисала, била бих 
срећна. 

Славко Калезић, као Брат 
Бенедето, Валтер Патер и 
Марсел Дишан: Мислим да је 
велики благослов за глумца да 
игра у оваквом комаду, а то се 
посебно односи на Бранку и 
мене који имамо по три улоге. 
Заиста се захваљујем Душанки 
што је препознала да нас двоје 
можемо да изнесемо тих шест 
ликова. То је био велики из-
азов. Када се осврнем на по-
четак процеса који је за мене 
од почетка до самог краја био 
бескрајна радост, морам да 
признам да је јако важно да 
се људи разумеју. Ово је ко-
мад о разумевању и неразу-
мевању. Живимо у времену 
у коме људи испуњавају туђа 
очекивања, уместо својих, али 
мени је важно да испуним 
своја. Много волим овај по-
сао и сасвим му се дајем. С тог 
аспекта, у почетку нисам био 
сигуран да све могу да изне-
сем. Ипак, када вас води неко 
као што је Душанка, особа која 
трага за истином, морало је 
бити изузетно и инспиративно. 
Била је то нека врста чишћења.

Бојан Муњин, коселек
тор: Чини ми се да читава при-
ча о уметности, лепоти, фас-
цинацији нечим лепим је јако 
изузетна ствар, ретка ствар. 

Има један Крлежин есеј о по-
сетиоцима Сикстинске капе-
ле између два светска рата. То 
је један од најогорченијих и 
најтужнијих есеја које сам чи-
тао. Не ради се о лепоти, већ 
о томе да сви желе да – виде. 
Желе да се врате кући и да кажу 
да су – видели. Љубав, лепота и 
фасцинација уметношћу је неш-
то јако јединствено и то нам по-
казује главни јунак. Мера љуба-
ви је љубав без мере. То је он. 
То је сваки човек који има так-
во срце. Код њега је то врло 
драматично, али и врло искре-
но.  Мислим да овај фестивал 
са својом традицијом има пра-
во да да шансу младим људи-
ма, да им дозволи да кажу и 
покажу шта умеју. До сада смо 
видели мало редитеља који тек 
долазе и зато је представа ове 
редитељке посебно значајна и 
вечерас са нама. 

Душанка Белада, режија 
и адаптација: Као што музи-
чар ствара кроз инструмент, 
редитељ има ту привилегију 
да ствара кроз живог човека, 
да своју идеју представи тим 
путем. Лично сам желела да 
код сваког од њих пронађем 
шта их инспирише, шта је њи-
хов смисао због којег желе да 
буду на сцени. Мој циљ је био 
да на поклон изађу радосни, с 
мишљу да су урадили нешто 
што је смислено.

Ана Милошевић

ЦРНОГОРСКО НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ ПОДГОРИЦА

Мера љубави је љубав без мере

РАЗГОВОРИ О ПРЕДСТАВИ И ПРЕС КОНФЕРЕНЦИЈА

Каква је тренутно ситуација у 
Народном позоришту Пирот, нај-
мањем професионалном позо-
ришту у Србији?  

- Претпостављам као и у већи-
ни позоришних кућа у данашње 
време у Србији. Боримо се за ег-
зистенцију, за опстанак, са огром-
ним ентузијазмом и љубављу 
према овом послу. Пиротско по-
зориште је најмање професионал-
но позориште у земљи по броју 
запослених, али без обзира на то 
мислим да захваљујући уложеном 
огромном труду радимо добро. 
Од двадесет једног запосленог 
у позоришту осморо је глумаца, 
али ми успевамо да играмо и ве-
лике представе. Играмо сви све, 
што можда понекад и није добро. 
Досади некад публици да стално 
гледа иста лица. Зато улажемо до-
датни напор да увек пружимо свој 
максимум публици у Пироту или 
на неком гостовању. Трудимо се 
да увек будемо нови, другачији. 
Значајна подршка су нам гостујући 
глумци, ако је реч о великим по-
делама. Имамо четири до пет пре-
мијера годишње, што није тако 
мало с обзиром на околности. 
Углавном успевамо да реализује-

мо програме и планове да на ре-
пертоару имамо представе које 
наша публика радо гледа. Најваж-
није је да радимо и опстајемо.

Имали сте привилегију да са-
рађујете са Игором Вуком Тор-
бицом који нас је прерано напу-
стио. Каква су ваша сећања на 
сарадњу са њим?

- Игор је увек са нама и ми не 
дозвољавамо себи да размишља-
мо о томе да он више физички 
није ту. У сваком тренутку је ту на 
сцени са нама и ми сваку предста-
ву од његове трагичне погибије 
посвећујемо њему. Како време 
пролази, на свакој представи по-
мислим како играмо са више емо-
ција, ако се то уопште може. Див-
но је било радити са њим. Он је 
заиста био врхунски млади реди-
тељ који је донео неку нову атмос-
феру у наше позориште и нов на-
чин рада. Као што је познато, ми 
смо ту представу практично ства-
рали у току процеса. Он је сваки 
дан долазио са новим написаним 
текстом и ми смо га пролази-
ли заједно. Могу да кажем да је 
било тешко, на моменте и потрес-
но свима нама и због неких наших 
личних ситуација из живота, али 

нас је он успешно довео до краја 
процеса.

Да ли имате подршку публи-
ке за све оно што радите и ства-
рате? 

- Наша публика је дивна. Има-
мо публику која нам сваки пут 
даје ветар у леђа да ми након 
премијере сваку нову предста-
ву играмо, чини ми се, све боље 
и боље. Радује нас што највећи 
део те публике долази редовно у 
позориште. Утисак је и да млади 
људи долазе све чешће на наше 
представе. Чини ми се да се неш-
то мења, да има некаквог помака, 
да млади воле да дођу и да погле-
дају не само представе које су на 
нашем репертоару, већ и оне го-
стујуће. Често имамо и гостовања 
и размену и тада примећујем да 
је све више младих у публици што 
ме веома радује. Надам се да ће 
их бити још више.

Колико сте често у прилици 
да видите представе својих ко-
лега из других позоришних кућа 
у Србији?

- Не тако често, осим када 
имамо гостовања других позо-
ришта или када понекад о свом 
трошку отпутујемо да одгледамо 

неку представу у Ужицу, Нишу или 
неком другом граду. Нешто про-
читамо на друштвеним мрежа-
ма, чујемо ту и тамо нешто од ко-
лега са којима смо у контакту и то 
је све.

Како видите будућност теа-
тра?

- Желим да верујем да је бу-
дућност театра извесна. Сви ми 
који радимо у култури дајемо све 
од себе да обезебдимо будућност 
позоришта. Трудимо се да култу-
ру презентујемо као потребу, да 
би могло да се опстане и ради још 
боље. Требало би радити пред-
ставе широког спектра, различи-
тих жанрова. И оне за, што би се 
рекло, широке народне масе, али 
и за људе који су дубоко у умет-
ности. Ми негујемо и дечију сце-
ну и дечију публику. Верујем да је 
то прави пут. Да нови нараштаји 
одрастају уз позориште и да нам 
постану редовна публика. Сада 
углавном играмо заказане пред-
ставе за школарце, а ретко када 
имамо дечије представе у сло-
бодној продаји. То је највише због 
страха да не буде мање публике 
од броја глумаца на сцени. А де-
шавало нам се да играмо и такве 
представе.

Да ли сте некад пожелели да 
каријеру наставите у некој дургој 
средини?

- Нисам. Удала сам се у Пиро-
ту, моја породица, моја деца су ту, 
тако да је мени одувек било див-
но да радим у свом матичном по-
зоришту. Волим своје колеге и 
било би ми тешко да променим 
средину и прилагођавам се неком 
новом амбијенту.

„Причај ми о нежности“ је 
мото ЈПФа. Јесмо ли се одрекли 
нежноти? 

- Диван је мото овог фести-
вала. Ми се бојимо да покажемо 
емоцију и будемо нежни, емпа-
тични, да чујемо и осетимо једни 
друге. Некако смо у овом времену 
постали себични и зли.

В.Т.

АЛЕКСАНДРА СТОЈАНОВИЋ, ГЛУМИЦА  

Бојимо се да покажемо емоцију 
и будемо нежни    

- Диван је мото овог фестивала. Ми се бојимо да покажемо емоцију и будемо 
нежни, емпатични, да чујемо и осетимо једни друге. Некако смо у овом времену 

постали себични и зли, каже глумица Александра Стојановић
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Радионичарским процесом са глумцима, редитељ и аутор 
текста Игор Вук Торбица исписује политичку алегорију о 
друштву неограничене владавине, која је своју моћ изгра-

дила на страху поданика. У томе лако препознајемо овдашње 
политичке механизме, мада је значење далеко шире од локал-
ног миљеа.

Засновано на Крецовој социјалној тематици и атмосфери из 
његових драма, Торбица ликове смешта у ходник неке стамбе-
не зграде, где листом живе такозвани мали људи. Реч је о људи-
ма који се не истичу никаквим посебним особинама или актив-
ностима, и чија је једина жеља да што мирније приведу крају 
своје животе, ма колико и њима самима ти животи били тешки 
и незанимљиви. Они комуницирају фразама, општим местима 
и устаљеним стереотипима, испод којих пробија дирљива жеља 
за мало више топлине и мало више каквог таквог, можда и не-
муштог, али ипак заједништва.

То су један старији брачни пар Наталија (Гелебан) и Жућа 
(Зоран Живковић), млади брачни пар Лаки (Александар Алек-
сић) и Милица (Филић), соло жене Сашка (Александра Стојано-
вић) и Данијела (Ивановић) и соло мушкарац Саша (Алексан-
дар Радуловић). Сви они носе у представи своја лична имена 
или надимке, чиме се додатно поцртава да се говори о овоме 

овде и сада.
Станари који годинама деле исти спрат и не знајући име-

на једни другима, почињу на Сашину иницијативу да се дру-
же у ходнику, створивши пријатну заједницу и готово породич-
ну атмосферу. Ходник је једино место дешавања, јер ликови 
обитавају у предворју живота, у вечитом чекању нечега за шта 
не знају ни шта је. Заплет настаје кад Данијела уведе стран-
ца у заједницу, Милана (Накова). Његова манипулација иде 
у три правца: поставља себе као некога ко зна више од оста-
лих, плаши их ''оним'' напољу за шта је једино он свестан коли-
ко је опасно и обећава им срећну будућност, само да се стрпе 
мало. То ''стрпе'' подразумева да им узима сав новац, тобож за 
неку заједничку касу, коју заправо он сам користи. Одваја их од 
спољног света, прави бункер од зграде, и што је атмосфера је-
зивија, то су станари уплашенији. Крај је крвав.

Торбица режира у реалистичком кључу, са дискретном сти-
лизацијом којом хомогенизује групу. Ови на почетку смешни 
мали људи ка крају постају трагичне жртве, али са јасно поцр-
таном дијагнозом о сопственој кривици. Јер, политички систем 
није танка опна на врху пирамиде друштва, већ хоботница која 
своје краке пружа до најситнијих капилара тога друштва, до ста-
нара Торбицине зграде.

ЧЕКАЈУЋИ 
ЖИВОТ

НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ ПИРОТ 

ИГОР ВУК ТОРБИЦА: 
СТРАХ, ЈЕДНА ТОПЛА ЉУДСКА ПРИЧА

С. Љ.: Mучно. Много је оваквих тема за мена. Немам комен-
тар, већ само утисак да ће ми требати време да се саберем од 
оваквог мучења. Мало ли нам је свакодневице, зар мора да нас 
убија и овде?

Ангелина Ј.: Представа ме је одушевила. Дала сам оцену 5, 
а заслужује и више. Права животна, тешка, данашња. То смо ми, 
то су наши животи, наши страхови.

Милан Марковић: Некако ми је досадно. Дугачко. Раз-
водњено. Глума ми некако није била уједначена. Разумем све 
ово, пристанак на малтретирање. Али, мало ми је превише „да 
су наредне две недеље кључне“. Мада овде су месеци у пи-
тању. Типична игра „Великог брата“ и ријалитија, за шта нисам 

више расположен. 
Светлана С.: Сасвим лепо изведено. Леп редитељски при-

ступ. Има снажну поруку. Значајна представа за овакав фести-
вал.

Ђорђе Ј.: Мислим да је понекад лепо побећи у себе, и гле-
дати и радити ствари које те се тичу, а не друге. Мислим да смо 
довољно већ заплашени, да из дана у дан све више цркавамо 
од страха, и да тај период траје и трајаће. Али не морају ти стра-
хови да нас муче и у уметности. Не освешћује нас ово овако. 
Мора се говорити на неки другачији, лепши начин. Морамо по-
чети да причамо о нежности, а не о страху, патњи, мазохизму и 
садизму. Доста нам је тога.

Б. Д.

РЕЧ ПУБЛИКЕ

РЕЧ КРИТИКЕ

ПИШЕ:
Александра 
Гловацни

Доста је страха  
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Марина Миливојевић Ма
ђарев, водитељка: Ђоконда, 
жена која се игра, комад је 
који говори о љубави и умет-
ности. Мислим да за писање и 
сценско извођење не постоји 
тежа тема од ове – како се и 
зашто воли уметност.

Душанка Белада, режија 
и адаптација: Желела сам да 
се кроз представу бавим те-
мом која ме се тиче, а то није 
само љубав према уметности, 
већ и однос према њој и чо-
веку који у данашњем време-
ну осећа да му се не посвећује 
довољно пажње. Занимала ме 
та фасцинација која траје већ 
500 година, а тиче се једног 
уметничког дела. Одакле она 
и зашто? Зашто толико векова 
наставља да интригира? Слу-
чајно сам на летела на текст, а 
привукла ме је и фрагментар-
на драматур шка форма, као и 
документарсност приче.

Зоран Вујовић, као Вин
ћенцо Перуђа: Душанка ми је 
послата као дар са неба. Ова 
прича не третира уобичаје-
не теме, већ уметност ставља 
у центар пажње. Ту је изрази-
та човекова потреба за умет-
ношћу, али и осмехом. За 
њим смо све мање спрем-
ни да трагамо, а ова предста-
ва ме у сваком смислу, као гл-
умца, ослобађа. Још увек ми 
је све изазовно, још увек сам 
у процесу, тренирам. Свако 

играње је за мене нова екскур-
зија, нови свет... никад не знам 
куда ће ме све одвести. Нарав-
но, имамо неке задате окви-
ре и који се професионално 
морају испоштовати. Винћен-
цо је мали човек кји себи за-
даје превелики задатак. Иначе 
и лично у уметности функци-
онишем на тај начин. За мене 
ниједан задатак није превели-
ки. Често се не разумем добро 
са колегама, јер волим да ко-
пам по нутрини, да се качим за 
одсјаје звезда које су се угаси-
ле за многе. У представи жи-
вим са Винћенцом, са њего-
вим проблемом, тај проблем 
је и мој... имам га са околином 
и животним циљевима. 

Бранка Оташевић, као Мис 
Мател, Марсела Антонели, Со
фија Перуђа: Увек је задовољ-
ство и част бити овде, посебно 
када играм у представи која го-
вори о уметности. Кога данас 
брига за уметност... заиста је 
тако.Ретко ко мари. Ако и по-
стоји код нас она је обојена 
неком бојом која вришти, која 
није употребљива. Волела бих 
да млади људи долазе да виде 
ову представу и можда неш-
то науче. Ако ништа друго, ма-
кар ће имати то сазнање да је 
Мона Лиза или Ђоконда била 
код Винћенца Перуђе две и по 
године. Можда ће их то инспи-
рисати да напишу неки есеј, да 
се баве уметношћу... не баш да 

украду уметничко дело, али и 
то да се деси, а да их је умет-
ност инспирисала, била бих 
срећна. 

Славко Калезић, као Брат 
Бенедето, Валтер Патер и 
Марсел Дишан: Мислим да је 
велики благослов за глумца да 
игра у оваквом комаду, а то се 
посебно односи на Бранку и 
мене који имамо по три улоге. 
Заиста се захваљујем Душанки 
што је препознала да нас двоје 
можемо да изнесемо тих шест 
ликова. То је био велики из-
азов. Када се осврнем на по-
четак процеса који је за мене 
од почетка до самог краја био 
бескрајна радост, морам да 
признам да је јако важно да 
се људи разумеју. Ово је ко-
мад о разумевању и неразу-
мевању. Живимо у времену 
у коме људи испуњавају туђа 
очекивања, уместо својих, али 
мени је важно да испуним 
своја. Много волим овај по-
сао и сасвим му се дајем. С тог 
аспекта, у почетку нисам био 
сигуран да све могу да изне-
сем. Ипак, када вас води неко 
као што је Душанка, особа која 
трага за истином, морало је 
бити изузетно и инспиративно. 
Била је то нека врста чишћења.

Бојан Муњин, коселек
тор: Чини ми се да читава при-
ча о уметности, лепоти, фас-
цинацији нечим лепим је јако 
изузетна ствар, ретка ствар. 

Има један Крлежин есеј о по-
сетиоцима Сикстинске капе-
ле између два светска рата. То 
је један од најогорченијих и 
најтужнијих есеја које сам чи-
тао. Не ради се о лепоти, већ 
о томе да сви желе да – виде. 
Желе да се врате кући и да кажу 
да су – видели. Љубав, лепота и 
фасцинација уметношћу је неш-
то јако јединствено и то нам по-
казује главни јунак. Мера љуба-
ви је љубав без мере. То је он. 
То је сваки човек који има так-
во срце. Код њега је то врло 
драматично, али и врло искре-
но.  Мислим да овај фестивал 
са својом традицијом има пра-
во да да шансу младим људи-
ма, да им дозволи да кажу и 
покажу шта умеју. До сада смо 
видели мало редитеља који тек 
долазе и зато је представа ове 
редитељке посебно значајна и 
вечерас са нама. 

Душанка Белада, режија 
и адаптација: Као што музи-
чар ствара кроз инструмент, 
редитељ има ту привилегију 
да ствара кроз живог човека, 
да своју идеју представи тим 
путем. Лично сам желела да 
код сваког од њих пронађем 
шта их инспирише, шта је њи-
хов смисао због којег желе да 
буду на сцени. Мој циљ је био 
да на поклон изађу радосни, с 
мишљу да су урадили нешто 
што је смислено.

Ана Милошевић

ЦРНОГОРСКО НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ ПОДГОРИЦА

Мера љубави је љубав без мере

РАЗГОВОРИ О ПРЕДСТАВИ И ПРЕС КОНФЕРЕНЦИЈА

- Игор Вук Торбица је као 
млад човек направио силан про-
бој на позоришну сцену, не само 
у Србији, него и у другим земља-
ма у региону. Не без разлога, он 
је претходних година био чест 
гост на Југословенском позориш-
ном фестивалу. Када гледам њего-
ве представе, видим да се ради о 
бриљантној сценској редитељској 
интелигенцији, што би у Загре-
бу рекли „могао је да истовреме-
но у зраку држи пет лоптица“ и то 
је радио маестрално. Као новинар 
сам се са Игором често сусретао и 
оно што сам лично доживео је да 
је био јако принципијелан. Није 
правио компромисе. Видео сам 
како као старији брат покушава да 
„подигне“ људе на сцени. Било му 
је важно да се људи труде, а ако 
то раде, он ће помоћи. Није под-
носио да се не труде. Од бриљант-
ног држања лоптица у ваздуху и 
прављења чаролија од предста-
ве до јако емпатичног човека... по 
томе ћу га памтити - рекао је Бојан 
Муњин, новинар, позоришни кри-
тичар, селектор 26. ЈПФ.

Радивоје Динуловић, сцено-
граф, који је велики број својих 
предавања посветио управо пое-
тици Игора Вука Торбице, присе-
тио се да је његов први сусрет са 
њим био  на ФДУ, када је чуо да се 
прича како је један студент побе-
дио своје професоре на неком фе-
стивалу. 

- Читав Београд је брујао о 
томе, а морам признати да је 
мени било мало иритантно, чи-
нило ми се исхитрено. То је био 
субјективан доживљај, након 
чега сам погледао „Разбијени кр-
чаг“ и није ме усхитила, али сам 

ја сно видео да се ради о чове-
ку који има врло изражен однос 
према простору. После тога, овде 
у Ужицу сам гледао две предста-
ве - „Хинкемана“ и „Приче из беч-
ке шуме“ и схватио да је то човек 
чије представе желим да гледам. 
Мој осећај је био да је то реди-
тељ који би, без сумње, могао 
сам да ради сценографију и сма-
трао сам веома значајним то што 
не ради. Он је апсолутно владао 
сценским средствима у свим до-
менима и начином на који компо-
нује сценску ситуацију. Имао сам 
осећај и имам и данас да су ту по-
тпуно равноправни- звук, светло 
простор, мизансцен.. да је то врло 
прецизно грађена структура. 

Алиса Стојановић, професор 
на ФДУ поделила је своја сећања 

на Игора Вука Торбицу као студен-
та.

- Његово око је било филмско, 
полази од филмског кадра. Од тре-
нутка када сам препознала како 
размишља, веома лако смо кому-
ницирали. Био је јако популаран 
на Академији, волели су га, имао 
је нешто лидерско у себи, о њему 
се причало. Међутим, његов успех 
је настао када је хтео да напусти 
Академију, на крају друге годи-
не. Задавала сам ко ће који жанр 
да ради и њему дала комедију. 
Схватила сам да је веома мелан-
холичан у изразу, али да јако реа-
гује на хумор својих колега, био је 
врло духовит. Било му је наређено 
да ради комички жанр, а он је ре-
као да напушта Академију. Након 

тога се појавио и направио „Покој-
ника“. Случајно се десило да смо 
испит извели у Атељеу 212, после 
чега су нас звали са ЈДП, а ми смо 
радо отишли и код њих. Решили су 
да задрже представу на репертоа-
ру и тако је почела његова слава, 
на трећој години, када је први пут 
изашао у јавност. Он је свој стил и 
поетику градио веома доследно. 
Од „Покојника“ ка овамо, у сва-
кој представи можете наћи неки 
заједнички језик. Занимало га је 
ломљење и мешање жанрова, па 
у свакој његовој представи има-
те нагли преокрет у други жанр, 
за који не знате како се догодио. 
Заправо, његове представе јако 
личе на њега. Био је јако компли-
кована, комплексна личност.

Глумац Александар Радуло-

вић, један је од оних који је имао 
прилику да сарађује са Игором Ву-
ком Торбицом. 

- Као глумац и уметнички ди-
ректор НП Пирот кажем да је до-
говор који смо постигли један од 
најлакших преговора икада. Када 
ми се јавио за сарадњу у новем-
бру, на крају буџетске године, мо-
рао сам да га одбијем. Те ноћи ока 
склопио нисам. Звао сам га одмах, 
наредног јутра и питао да сачека 
нову календарску, буџетску годи-
ну. За пет минута смо се све до-
говорили. Редитељ који је био и 
остаће велики. Када играмо, чује-
мо га у сали-такав је траг оставио.

Глумица Миа Мелчер била је 
присутна видео линком.

- Ради се о пријатељу, па је мој 

доживљај лишен фасцинације. 
Кад је неко твој, срећан си што од 
њега можеш учити и расти, рекла 
је Миа. 

Драматуршкиња Катарина Пе-
јовић истакла је да за Игора позо-
риште није било посао, чак ни по-
зив. 

- Позориште му је било под-
једнако важно као живот. Људи су 
зато у сусрету са тим знали да осе-
те нелагоду, која је умела да про-
изводи отпор или како је он гово-
рио, скрајнутост.

Глумица Хана Селимовић, де-
војка великог редитеља коме је 
вече посвећено, рекла је, између 
осталог, да  када се неправде  дуго 
живе почну да делују као неми-
новност, са којом се мора изаћи 
на крај. 

- Није тако, није увек на нама, 
са неким стварима се не треба, не 
мора и не сме излазити на крај. 
Игор и ја смо као две социјално 
анксиозне и у принципу аутистичне 
особе често људима деловали аро-
гантно, па тако и једно другом. Упо-
знали смо се на факултету и четири 
године нисмо разговарали, нисмо 
се јављали једно другом. Ипак, оти-
шла сам да погледам „Покојника“ и 
његов таленат ме је до те мере дир-
нуо да сам му пришла и рекла да 
морам да га загрлим... јако се изне-
надио. Још једном се нешто слич-
но десило, тада сам већ била њего-
ва девојка: гледала сам генералну 
пробу „Хинкемана“ која ме је до 
те мере узбудила да сам грцајући 
отишла иза сцене и дуго плакала. 
Уплашио се да сам побегла, јер ми 
се није допало, а не желим то да му 
кажем. Ти неспоразуми примања 
и непримања комплимената гово-
ре о великој осетљивости из које 
су произилазиле најлепше ствари. 
Он је умео да обујми различите вр-
сте знања. Његово познавање ли-
ковног аспекта уметности, литера-
туре, филозогије, музике...било је 
огромно, а он је све те ствари које 
су обележавале његов буран уну-
трашњи живот инкорпорирао у јед-
ну експлозију. Такве су биле њего-
ве представе. 

Ана Милошевић

ПРАТЕЋИ ПРОГРАМ 26. ЈУГОСЛОВЕНСКОГ ПОЗОРИШНОГ ФЕСТИВАЛА   

Његове представе личе на њега  
У оквиру пратећег програма 26. ЈПФ на Малој сцени ужичког позоришта одржана је 

трибина „Поетика Игора Вука Торбице“ на иницијативу Немање Ранковића,  
уметничког дирректора ЈПФ-а
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„Овај роман је посвета друговању писца, карикатуристе и боема 
Зука Џумхура и Моме Капора, а главна тема је историјска, помало би-
зарна сторија о пријатељству ратних непријатеља, црногорског краља, 
тада књаза, Николе Петровића и турског високог официра, Осман-паше 
званог Сархош (пијани). Позоришно виђење „Зелене чоје Монтенегра“ 
припада историјској мелодрами, у којој је оно што се могло догодити 
важније од онога што се заиста догодило, у којој су емоције важније 
од фактографије, човек од политике и рата. Ово је прича, дефицитар-
на у нашим временима, о помирењима и како би то Џумхур рекао, љу-
довањима.“

Стеван Копривица
 

Пројекат подржан од стране Министарства културе 
и информисања Републике Србије
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Марина Миливојевић Ма
ђарев, водитељка: Ђоконда, 
жена која се игра, комад је 
који говори о љубави и умет-
ности. Мислим да за писање и 
сценско извођење не постоји 
тежа тема од ове – како се и 
зашто воли уметност.

Душанка Белада, режија 
и адаптација: Желела сам да 
се кроз представу бавим те-
мом која ме се тиче, а то није 
само љубав према уметности, 
већ и однос према њој и чо-
веку који у данашњем време-
ну осећа да му се не посвећује 
довољно пажње. Занимала ме 
та фасцинација која траје већ 
500 година, а тиче се једног 
уметничког дела. Одакле она 
и зашто? Зашто толико векова 
наставља да интригира? Слу-
чајно сам на летела на текст, а 
привукла ме је и фрагментар-
на драматур шка форма, као и 
документарсност приче.

Зоран Вујовић, као Вин
ћенцо Перуђа: Душанка ми је 
послата као дар са неба. Ова 
прича не третира уобичаје-
не теме, већ уметност ставља 
у центар пажње. Ту је изрази-
та човекова потреба за умет-
ношћу, али и осмехом. За 
њим смо све мање спрем-
ни да трагамо, а ова предста-
ва ме у сваком смислу, као гл-
умца, ослобађа. Још увек ми 
је све изазовно, још увек сам 
у процесу, тренирам. Свако 

играње је за мене нова екскур-
зија, нови свет... никад не знам 
куда ће ме све одвести. Нарав-
но, имамо неке задате окви-
ре и који се професионално 
морају испоштовати. Винћен-
цо је мали човек кји себи за-
даје превелики задатак. Иначе 
и лично у уметности функци-
онишем на тај начин. За мене 
ниједан задатак није превели-
ки. Често се не разумем добро 
са колегама, јер волим да ко-
пам по нутрини, да се качим за 
одсјаје звезда које су се угаси-
ле за многе. У представи жи-
вим са Винћенцом, са њего-
вим проблемом, тај проблем 
је и мој... имам га са околином 
и животним циљевима. 

Бранка Оташевић, као Мис 
Мател, Марсела Антонели, Со
фија Перуђа: Увек је задовољ-
ство и част бити овде, посебно 
када играм у представи која го-
вори о уметности. Кога данас 
брига за уметност... заиста је 
тако.Ретко ко мари. Ако и по-
стоји код нас она је обојена 
неком бојом која вришти, која 
није употребљива. Волела бих 
да млади људи долазе да виде 
ову представу и можда неш-
то науче. Ако ништа друго, ма-
кар ће имати то сазнање да је 
Мона Лиза или Ђоконда била 
код Винћенца Перуђе две и по 
године. Можда ће их то инспи-
рисати да напишу неки есеј, да 
се баве уметношћу... не баш да 

украду уметничко дело, али и 
то да се деси, а да их је умет-
ност инспирисала, била бих 
срећна. 

Славко Калезић, као Брат 
Бенедето, Валтер Патер и 
Марсел Дишан: Мислим да је 
велики благослов за глумца да 
игра у оваквом комаду, а то се 
посебно односи на Бранку и 
мене који имамо по три улоге. 
Заиста се захваљујем Душанки 
што је препознала да нас двоје 
можемо да изнесемо тих шест 
ликова. То је био велики из-
азов. Када се осврнем на по-
четак процеса који је за мене 
од почетка до самог краја био 
бескрајна радост, морам да 
признам да је јако важно да 
се људи разумеју. Ово је ко-
мад о разумевању и неразу-
мевању. Живимо у времену 
у коме људи испуњавају туђа 
очекивања, уместо својих, али 
мени је важно да испуним 
своја. Много волим овај по-
сао и сасвим му се дајем. С тог 
аспекта, у почетку нисам био 
сигуран да све могу да изне-
сем. Ипак, када вас води неко 
као што је Душанка, особа која 
трага за истином, морало је 
бити изузетно и инспиративно. 
Била је то нека врста чишћења.

Бојан Муњин, коселек
тор: Чини ми се да читава при-
ча о уметности, лепоти, фас-
цинацији нечим лепим је јако 
изузетна ствар, ретка ствар. 

Има један Крлежин есеј о по-
сетиоцима Сикстинске капе-
ле између два светска рата. То 
је један од најогорченијих и 
најтужнијих есеја које сам чи-
тао. Не ради се о лепоти, већ 
о томе да сви желе да – виде. 
Желе да се врате кући и да кажу 
да су – видели. Љубав, лепота и 
фасцинација уметношћу је неш-
то јако јединствено и то нам по-
казује главни јунак. Мера љуба-
ви је љубав без мере. То је он. 
То је сваки човек који има так-
во срце. Код њега је то врло 
драматично, али и врло искре-
но.  Мислим да овај фестивал 
са својом традицијом има пра-
во да да шансу младим људи-
ма, да им дозволи да кажу и 
покажу шта умеју. До сада смо 
видели мало редитеља који тек 
долазе и зато је представа ове 
редитељке посебно значајна и 
вечерас са нама. 

Душанка Белада, режија 
и адаптација: Као што музи-
чар ствара кроз инструмент, 
редитељ има ту привилегију 
да ствара кроз живог човека, 
да своју идеју представи тим 
путем. Лично сам желела да 
код сваког од њих пронађем 
шта их инспирише, шта је њи-
хов смисао због којег желе да 
буду на сцени. Мој циљ је био 
да на поклон изађу радосни, с 
мишљу да су урадили нешто 
што је смислено.

Ана Милошевић

ЦРНОГОРСКО НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ ПОДГОРИЦА

Мера љубави је љубав без мере
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После представе, на округлом 
столу, очекивали смо да видимо 
озарена лица актера. Али ваша 
лица су била баш озбиљна. Да ли 
вас играње овог комада исцрпи?

- Искрено, мене да. Не исцр-
пљује ме само играње, уживам у томе, али исцрпљује ме размишљање 
о представи. Напорно ми је и то што нисам учествовала у самом процесу, 
што нисам сарађивала са редитељем, и што не знам да ли се ја уклапам 
у то што је он хтео са мојом улогом. Некако мени тај страх преовладава у 
свему. Једино није присутан када сам на сцени, тада не. А између тога, пре 
тога, па и када се завршава, само мислим о томе да сам донекле „хенди-
кепирана“ што од редитеља немам неку потврду за свој рад. И заиста ми 
је криво што нисам остварила и ја сарадњу са Игором. Ја сам војник глуми-
ца и волим да радимо што више и да стварамо по неколико сати одређе-
не сцене како је, према причи колега, и био рад на овој представи. Заиста 
жалим за тим, и жалим сваког глумца који, као и ја није имао прилигу да са 
таквим редитељем сарађује. А са друге стране драго ми је што имам при-
лику да играм у овако квалитетном комаду.

Јеси ли стални члан ансамбла НП Пирот?
- На уговору сам тренутно, на замени колегинице на оправданом од-

суству. За даље ћемо видети.
Слободан уметник или стални члан?
- Мислим да се може све. Може се све уклопити, само треба имати 

жељу и снагу. Можеш бити предан послу у позоришту, сталном репер-

тоару и процесу, а да опет будеш хонорарно ангажован у другом позо-
ришту или да снимаш нешто. Само је битно добро се спремити на то. А 
нас на Академији заиста добро спремају за ситуације када ћемо у јед-
ном тренутку радити много, али и за периоде када ћемо седети код куће 
и питати се „Боже, зар сам ја за ово?“ Желим само да што више радим и 
да ме сви зову, а на мени је да само себе добро организујем.

Б. Дамњановић

Одгледао сам синоћ „тестаментарни“ 
ауторски пројекат Игора Вука Торби-
це с посебном пажњом, јер ту мрач-

ну хронику нечега што све више подсећа на 
друштвену коб, на (о)поруку коју као да више 

нема ко да чује, ту драгоцену театарску задужбину једне ви-
зије за коју, бојим се, као да све мање има простора у срцу и 
мислима, оставља неко ко је ничији јер је по захтеву тален-
та само свој, а морао би бити блиски сапутник свакога од нас 
ко има храбрости да добро мисли, добро ради и доброме се 
нада.

Зар то што смо синоћ видели није била јединствена позо-
ришна вивисекцију зла, анатомија рађања монструозне воље, 
предсказање чисте злости  на делу? 

Зар нисмо гледали представу која сумрачне духовне пре-
деле уписује на мапу ове фестивалске сцене као нешто што 
се свих нас и те како тиче, нешто због чега не бисмо смели да 

скрећемо поглед од свакодневне безочности ослоњене на ћу-
тање и климоглаву неверицу, те коначно на страх који исцр-
тава кошмарне кругове бестијалности, страх који паралише и 
обесмишљава све „топле људске приче“ у меру тривија и мар-
гиналија, у самозадовољство које пустоши дух, у јед и јад, у из-
врнуту рукавицу те приче о нежности, те управо због стога још 
пожељније приче, још потребније, још важније у том ходнику 
изгубљених душа, чекаоници-казнионици,  мраку-ћорсокаку?

И  друге представе  Игора  Вука Торбице  -  „Разбијени 
крчаг“, „Хинкеман“, „Приче из бечке шуме“, „Крваве свадбе“, 
„Тартиф“...  представљају неке од најважнијих датума Југосло-
венског позоришног фестивала. 

Енергијом свог дара тај млади човек скидао је све лажне 
кулисе између драмске истине и истине времена у коме жи-
вимо. Тако је било и синоћ у представи која се отворила пи-
тањем да ли нас је страх, а затворила зебњом пред дубином  
разлога тог страха. 
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ПИШЕ: 
Зоран Јеремић

БОСАНСКО НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ ЗЕНИЦА
СЕДАМ СТРАХОВА ............................................................................. 3.78

ЈУГОСЛОВЕНСКО ДРАМСКО ПОЗОРИШТЕ БЕОГРАД
ПУЧИНА .............................................................................................. 4.70

ПОЗОРИШТЕ ПРОМЕНА НОВИ САД
ТРИ ЗИМЕ .......................................................................................... 4.82

ЦРНОГОРСКО НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ ПОДГОРИЦА
ЂОКОНДА ......................................................................................... 3.37

АТЕЉЕ 212
64 ........................................................................................................ 4.89

НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ ПИРОТ
СТРАХ, ЈЕДНА ТОПЛА ЉУДСКА ПРИЧА ............................................ 4.33

ОЦЕНА ПУБЛИКЕ

Страх преовладава у свему 
Младој глумици Милици Филић, коју смо протекле вечери гледали у улози Милице 
у представи НП Пирот, ово јој је друго играње, или како каже „прва реприза“.  
Жали због немогућности сарадње са редитељем и у разговору за Билтен истиче, 
да се у неку руку, осећа „хендикепирано“ што нема редитељску потврду  
за свој рад. То јој је додатни страх
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ПРАТЕЋИ ПРОГРАМ 26. ЈУГОСЛОВЕНСКОГ ПОЗОРИШНОГ ФЕСТИВАЛА

У оквиру пратећег програма 26. ЈПФ-а, у читалишту 
Народне библиотеке представљене су две књиге –  
„Пут до позоришта“, Небојше Брадића и „Речник 

извођења и савременог позоришта“, Патриса Пависа

Небојша Брадић је човек који је уроњен у културу ове земље већ 
деценијама, па је пред нама његов запис и искуства примарно као по-
зоришног редитеља, кроз време које је као редитељ и позоришни по-
сленик провео и проводи у позоришту. То је низ текстова који имају ис-
куствени, хронолошки, тематски низ, рекао је Бојан Муњин, позоришни 
критичар и селектор Југословенског позоришног фестивала.

Зоран Хамовић, директор и главни уредник Издавачке куће Клио ис-
такао је да је „Пут до позоришта“ књига која сведочи о присуству Небојше 
Брадића у позоришту, као редитеља, али пре свега као човека који мис-

ли позориште, који га разуме изнутра и коме имамо разлога да верујемо. 
- Он то поверење није прокоцкао. Позориште тумачи стручно, а има 

потврду и у пракси. Дакле, није професор који је изучио историјске до-
кументе, већ је направио спону између праксе и теорије, објаснио је Ха-
мовић.

Никша Барлов, уметнички директор Рашких духовних свечаности, 
које се одржавају још од 1993. године, нагласио је да Центар за културу 
Рашка и иначе има богату издавачку делатност са каталогом од око 250 
издања, а да је књига Небојше Брадића прва у новој едицији која носи 
име Рашких духовних свечаности.

- Небојша је један од наших лауреата, јако сам му захвалан што је од-
лучио да своју књигу објави као прву у нашој едицији - рекао је Барлов.

Књигу „Речник извођења и савременог позоришта“, Патриса Пави-
са посебно је значајно представљати управо на фестивалу који се бави 
савременим позориштем, каже Марина Миливојевић Мађарев,  доктор 
театролошких наука.

- Ова књига нам разоткрива каква је веза између извођења и сав-
ременог позоришта. Она је писана као речник, а може се читати и као 
добра интернет страница. Сваки појам који изаберете, одвешће вас до 
следећег и створићете слику, целину коју желите. То можете понављати 
колико год желите док не истражите оно што вас интересује. Ова књи-
га не нуди одговоре, Патрис Павис поставља изазов, поставља питања. 
То је јако важно, јер нам олакшава да разумемо природни ход који има 
позориште, али и цео свет у коме се ствари са једне стране потпуно ато-
мизују, а са друге преплићу и стварају неку нову уметност - рекла је Ми-
ливојевић Мађарев.         

Ана Милошевић

Кунем вам се рођеним и укопним стамбеним 
кредитом да нисам тврд на ушима, али четврту 
епи зоду двадесет шесте сезоне серијала „Без пре-
вода“ и поред најбоље воље нисам добро чуо, па 
због тога ни добро разумео. 

Негде до трећине представе мислио сам да је Ђоконда нова мар-
ка ариљског мушког доњег веша. Видим улазе и излазе ревијал но 
разгаћени протагонисти, начујем понеку италијанску реч са рзав ским 
акцентом; онај бркица се полива водом у лаворчету, ваљда хоће да 
каже да поред Моравице гаје водоотпорни памук... Шта друго!?

Кад се указа Ђоконда и кад кренуше да разглабају о њеном фабу-
лозном тајанственом осмеху, разумео сам да је реч о унисекс произ-
водима за све узрасте. Ариљци баш добро познају маркетинг, свака 
им је Добрилова, па одоше још даље - укинуше и социјалне разлике 
циљних група, те ти она старамајка закува паленту а Марсел Дишан 
без имало стида изјави да доњи део леђа Мона Лизе загрева ужичка 
Градска топлана о црквеним и државним празницима. 

Ја јој нисам завиривао испод подсукње, али знам да ти уметни-
ци виде и оно што нико живи не види. Ето, на пример, кад наш Вла-
де Терза уради пејзаж Таре, ја мирне душе могу да га продам неком 
тајкуну као заталасана житна поља Провансе Ван Гога у тренутку кад 

је извадио чакију да се поздрави са левим увом.  
Мени се чини да је Леонардова Ђоконда у 16. исто оно што и 

Ворхолова конзерва Кембел супе у 20. веку. Да је Енди угледао све-
та ближе Копривничко-крижевачкој жупанији, данас би Мона Лиза 
вероватно изгледала као певац на „Подравкиној“ кокошијој супи са 
тестенином.

Једном сам одвео децу у Лувр да је виде. Беше му га то у време 
пре него што сам ископао властити гроб као животно осигурање за 
стамбени кредит. Чим сам видео да је од Ђокондине сале направље-
на кинеско-јапанско-јужнокорејска четврт, ко сваки одговорни pater 
familias наредих: „Децо, ево вам паре за Дизниленд, оде тата на Пи-
гал да проучава зарасле стазе чика Хенрија Милера, старог друга из 
пубертета. Тету Лизу можемо гледати и на стикеру на нашем праз-
ном фрижидеру!“  

Присетих се синоћ и оне антологијске сцене у Годаровом фил-
му „Банда аутсајдера“, коју ће касније с нежном посветом понови-
ти Бертолучи у „Сањарима“. У тој сцени троје главних јунака протр-
чавају кроз Лувр за девет минута и четрдесет три секунде. Из чистог 
благословеног  нехаја, из поетичне обести, из младалачког бунта, из 
нежности о којој би хтео нешто да вам испричам, али не знам како, 
јер је синоћ нисам препознао.
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ПРАТЕЋИ ПРОГРАМ 26. ЈУГОСЛОВЕНСКОГ ПОЗОРИШНОГ ФЕСТИВАЛА
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због тога ни добро разумео. 

Негде до трећине представе мислио сам да је Ђоконда нова мар-
ка ариљског мушког доњег веша. Видим улазе и излазе ревијал но 
разгаћени протагонисти, начујем понеку италијанску реч са рзав ским 
акцентом; онај бркица се полива водом у лаворчету, ваљда хоће да 
каже да поред Моравице гаје водоотпорни памук... Шта друго!?

Кад се указа Ђоконда и кад кренуше да разглабају о њеном фабу-
лозном тајанственом осмеху, разумео сам да је реч о унисекс произ-
водима за све узрасте. Ариљци баш добро познају маркетинг, свака 
им је Добрилова, па одоше још даље - укинуше и социјалне разлике 
циљних група, те ти она старамајка закува паленту а Марсел Дишан 
без имало стида изјави да доњи део леђа Мона Лизе загрева ужичка 
Градска топлана о црквеним и државним празницима. 

Ја јој нисам завиривао испод подсукње, али знам да ти уметни-
ци виде и оно што нико живи не види. Ето, на пример, кад наш Вла-
де Терза уради пејзаж Таре, ја мирне душе могу да га продам неком 
тајкуну као заталасана житна поља Провансе Ван Гога у тренутку кад 

је извадио чакију да се поздрави са левим увом.  
Мени се чини да је Леонардова Ђоконда у 16. исто оно што и 

Ворхолова конзерва Кембел супе у 20. веку. Да је Енди угледао све-
та ближе Копривничко-крижевачкој жупанији, данас би Мона Лиза 
вероватно изгледала као певац на „Подравкиној“ кокошијој супи са 
тестенином.

Једном сам одвео децу у Лувр да је виде. Беше му га то у време 
пре него што сам ископао властити гроб као животно осигурање за 
стамбени кредит. Чим сам видео да је од Ђокондине сале направље-
на кинеско-јапанско-јужнокорејска четврт, ко сваки одговорни pater 
familias наредих: „Децо, ево вам паре за Дизниленд, оде тата на Пи-
гал да проучава зарасле стазе чика Хенрија Милера, старог друга из 
пубертета. Тету Лизу можемо гледати и на стикеру на нашем праз-
ном фрижидеру!“  

Присетих се синоћ и оне антологијске сцене у Годаровом фил-
му „Банда аутсајдера“, коју ће касније с нежном посветом понови-
ти Бертолучи у „Сањарима“. У тој сцени троје главних јунака протр-
чавају кроз Лувр за девет минута и четрдесет три секунде. Из чистог 
благословеног  нехаја, из поетичне обести, из младалачког бунта, из 
нежности о којој би хтео нешто да вам испричам, али не знам како, 
јер је синоћ нисам препознао.
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