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На филму и у серијама углав-
ном је играо споредне ли-
кове и прославио се улога-

ма опасних момака, чему је дао 
лични печат. Из другог покушаја 
уписао је глуму на Факултету драм-
ских уметности у Београду, где је и 
дипломирао 1999. године. Про-
славио се и у Холивуду, играо је у 
страним филмовима. На сценама 
београдских позоришта, остварио 
је бројне улоге. 

Како се ова представа, „64“, 
уклапа у слоган фестивала “При-
чај ми о нежности”!? Чини се да 
овде нема много нежности, више 
је сукоба и неразумевања.

- На први поглед и није баш 
нежна али говори о путу ка разу-
мевању и нежности. Ово није само 
прича о вештачкој оплодњи, већ о 
некој врсти друштвеног притиска 
који појединац у данашње време 
осећа не само од своје породице 
и друштва, већ и од државе и тра-
диције. У таквим животним прича-
ма тражи се подршка од породице 
али првенствено од партнера.

Да ли је функција људског 
бића само да се репродукује, да 
настави живот кроз своју децу!?

- Не мислим да је то једина 
наша судбина, мада се мора мис-
лити и о томе. Постоје и други на-
чини. Погледајте Николу Теслу 
који је човечанству оставио много 
више него да је дао само потомке, 
или неке потомке сумњиве вред-
ности. У представи мој отац пита, 
ко је стерилан од вас двоје а одго-
вор је да данас нико није стерилан 
и да се може рећи да је епидемија 
у питању. Сви осећамо тај прити-

сак а поготово наша генерација. 
Живимо у једном лошем време-
ну, где смо и природа и ми отрова-
ни. Ово нису ни емотивна време-
на, никоме није лако, што старије 
генерације не могу баш да разу-
меју. Много ствари се промени-
ло последњих деценија и негде се 
све окренуло и одатле потиче при-
тисак.

Очито смо у нови систем уле-
тели потпуно неприпремљени?

- Да, од 90-тих када смо уле-
тели у све ове промене, нико нас 
није обавестио, нити смо се ми по-
трудили да сазнамо шта то значи и 
колико ће тај систем бити  бескру-
пулозан. Добили смо један мон-
струозни систем кога није брига за 
људе. Ако посматрате ширу слику, 

читаво друштво, видите опет чу-
довишни систем који се увећава и 
почнете да размишљате, чему то-
лика репродукција, зар није боље 
живети један продуктиван живот.

Како сте се осећали у овој 
пре дстави и како сте доживели 
ову деликатну тему?

- Добро сам се осећао јер сам 
имао изузетну партнерку, генија-
лан текст, све је ишло лагано. Било 
ми је природно да одиграм муш-
карца који није доминантан, знао 
сам где ми је место у Тениној при-
чи. Колико главна јунакиња осећа 
притисак, толико и он, И то га 
мења током представе.

Шта још играте, осим у овој 
представи?

- Играм у представи “Режим 

љубави”, у Битефу један занимљив 
комад под називом “Секс, умет-
ност, комунизам”, “Сцене из брач-
ног живота”, што се тиче позо-
ришта, а иначе, ове године сам 
снимио четири серије и за неке че-
кам наставак. Сад на телевизије 
креће серија “Беса”, где играм ин-
спектора Интерпола, једну ком-
плексну улогу, тј. човека који је на 
граници два света, полицијског и 
света криминала.

На Фестивалу Вас нисмо ви
де ли од представе “Убиство Ђин
ђића”, Оливера Фрљића.

- Мени се свиђа овај фести-
вал, волим његов концепт и Ужице 
је врло узбудљив град, мада није 
лако доћи овде, нарочито од Чач-
ка.                           М.Петровић

МИЛОШ ТИМОТИЈЕВИЋ, ГЛУМАЦ    

Знао сам где ми је место  
у Тениној причи   

- Ово нису емотивна времена, никоме није лако, што старије генерације не могу баш 
да разумеју. Много ствари се променило последњих деценија и негде се све окренуло и 

одатле потиче притисак – каже глумац Милош Тимотијевић
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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

Марина Миливојевић – Ма
ђарев, водитељка: Ово је дру-
ги пут на овом, 26. ЈПФ да има-
мо текст Тене Штивичић. За мене 
је јако занимљив лук између „Три 
зиме“ и „64“. У „Три зиме“ имамо 
жену која је служавка која случај-
но затрдудни и пролази голготу са 
својим дететом. Вечерас је то при-
ча која се дешава сто година кас-
није и жена која се бори да добије 
своје дете, заједно са својим пар-
тнером.

Хана Селимовић, као Ева: Ин-
тимно, на прво читање овај текст 
ми је говорио о нечему што раз-
умем, али немам у искуству, па 
наизглед није моја тема. Како сам 
се само преварила... за почетак, 
у овом тексту је жена која говори, 
која има незаустављиву потребу да 
говори. Мислим да је чињеница да 
је 2021. године текст у коме жена 
носи целу причу на нивоу инциден-
та, индикативно. Било ми је јако 
важно што текст, осим што се бави 
темом вантелесне оплодње, гово-
ри и о многим другим питањима са 
којима се суочавамо. Више не зна-
те шта вам је наметнуто, пратите 
устаљене каноне годинама, уопште 
не знате шта значи када нећеш, 
када имаш страх од свега тога. Ова 
представа говори о читавој лепези 
проблема који се тичу савременог 
друштва и живота у њему. 

Милош Тимотијевић, као Да-
нијел: Ово је тешка, трпна улога, 
што је у реду. У оваквој причи, у 
реду је да мушкарац трпи, мора 
да буде свестан ситуације у којој 
жена пролази кроз мукотрпан 

процес... Он, како се и каже у тек-
сту, треба да буде снажан, мачо, 
константно напаљен, али и у исто 
време осећајан и емотивно арти-
кулисан. У исто време треба да не 
добије чир на желуцу. Није лако, 
парадигма се мења, а ми као 
друштво као да нисмо спремни да 
прихватимо тог новог мушкарца. 

Јелена Ђокић, као Бела, Еви-
на пријатељица: Лик Беле ми се 
јако допада, јер је она неко ко се 
усуђује да изађе из традиционал-
них вредности, калупа и очеки-
вања наметнутих од стране дру-
гих. Ово није њено дефинитивно 
стање, већ једна од фаза кроз коју 
пролази у животу.

Владица Милосављевић, као 
Хелена, Евина мама: Родитељи су 
онакви какви могу бити, нису не-
стварни. Можда су мало помере-
ни, у смислу да су слободоумнији 
у односу на проблеме своје деце.

Бранислав Зеремски, као 
Оливер, Данијелов тата: Оствари-
ла ми се жеља да играм старијег 
човека. Док сам био млад, увек 
сам желео да играм старије људе, 
као – то је глума, могу да се транс-
формишем... сад не морам да се 
трансформишем, а играм старца.

Иван Јевтовић, као Алекс 
комшија; сценски покрет: То сав-
ршено сценографско решење, да 
будемо на плочи директно изло-
жени публици, условило је иза-
зов за све нас. Све дирекције су 
на великој плочи, која изгледа као 
авион који путује кроз време, али 
и као гимнастички партерни про-
стор који треба попунити. Напра-

вили смо нешто што је прецизно 
обогатило све ликове и односе. 
Са оваквим решењем светла, сце-
нографија уопште није неопход-
на. Представа је јако комуника-
тивна. Интересантно ми је - шта 
је од онога што слушамо у пред-
стави и смешно. Као родитељу ми 
је занимљиво да слушам и препо-
знајем у публици смехове препо-
знавања или преиспитивања. 

Хана Селимовић, као Ева: 
Људи се под притиском углавном 
понашају као идиоти. Без обзира 
на озбиљност ситуације, тај при-
тисак изазива једну врсту сулудог 
понашања, које производи хумор. 

Владислав Михаиловић, као 
Доктор: Хтели смо да лекар изгле-
да мало застрашујуће, јер га Ева 
тако види. Он је, ипак, у целој при-
чи са њима, навија за њих, труди 
се, али у неким ситуацијама за-
иста изгледа страшно. Много тога 
нисам знао до ове представе, на 
почетку сам био затрпан разним 
терминима које сам морао да сав-
ладам. Мислим да смо сви доста 
научили.

Денис Мурић, као Луна, ава-
тар: Ово ми је прва улога у позо-
ришту и осећам потребу да се за-
хвалим целом ансамблу, јер сам се 
стварно све време осећао прелепо 
и уживао, иако није било лако.

Андреа Пјевић, асистентки
ња редитељке: То  што су боси 
је условност костима у простору 
који није реалистичан. Замисли-
те то као савремену игру, балет... 
природно је да буду боси. Косина 
је решење које прати редитељско 

решење представе- сегментира-
ну реалност. Алиса је то режирала 
у различитим сегментима реал-
ности и то је постигла и дизајном 
светла. Сваки од ликова има своју 
личну перспективу и свој кадар. 
Свако се суочава и преиспитује 
различиту врсту избора. Ово је 
представа о друштвеним притис-
цима које свако од њих трпи. Они 
стварају страх од избора, а избор 
је једно од права које покушавају 
да добију.

Бојан Муњин, селектор: Не-
давно сам водио разговор са ре-
дитељем Дејаном Мијачем, који 
је рекао да се „точак превише 
брзо окреће, па због тога у њему 
не можемо саставити сами себе, 
већ смо изгубљени и наше људ-
ство долази у питање... у тој ситу-
ацији морамо да се измакнемо на 
руб, изван свега и погледамо ства-
ри из тог угла“. Гледајући тако на 
све нас имамо шансе да се бави-
мо реченицом „причај ми о неж-
ности“ или још боље „причај ми о 
љубави“.

Александра Гловацки, кри-
тичарка: Мени је на овом фести-
валу Тена Штивичић донела две 
највеће радости. Истина, после 
„Три зиме“ сам грцала за Југосла-
вијом, а вечерас сам изашла пот-
пуно опуштена.  Овде се говори о 
пртиску друштва, али све време ту 
је и притисак тела, оно ми је било 
у фокусу све време. Феноменал-
но је када Владица каже „тек кад 
уђеш у климактеријум си слобо-
дан“. То је апсолутна истина. 

Ана Милошевић

АТЕЉЕ 212 БЕОГРАД - СЦЕНА МИРА ТРАИЛОВИЋ

Причај ми о љубави

РАЗГОВОРИ О ПРЕДСТАВИ И ПРЕС КОНФЕРЕНЦИЈА
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Представа „64“ Атељеа 212 
бави се једном комплексном, 
болном и веома осетљивом те-
мом. Како сте успели да избег-
нете замке патетике у креирању 
лика Еве?

- То је јако добра констата-
ција и нешто јако значајно за ову 
представу. У томе сам најзахвал-
нија редитељки Алиси Стојано-
вић која ме је заиста маестрално 
водила кроз целу ову причу на па-
метан, виспрен, интелигентан, ве-
ома духовит, а убојит начин.  Јед-
ноставно није дозвољавала да се 
ствари отму контроли и закораче 
у нешто што би заличило на пате-
тику. Она је у сваком случају најза-
служнија за то. 

Колико човек у времену у 
коме живимо има слободу избо-
ра на личном и професионалном 
плану?

- За мене је дилема и велико 
питање колико су нама неке сло-
боде, у свему овоме у чему жи-
вимо, само привид. Постоје неке 
личне одлуке које човек може да 
доноси у оквиру своје професије, 
свог приватног живота, али углав-
нм је, бар се мени тако чини, чо-
век затечен стварима које му се 
само догађају, а заправо чине ње-
гов живот. Сложено је то и озбиљ-
но питање на које већи мислиоци 
од мене нису дали одговор. Нисам 
сигурна колико смо ми заиста сло-
бодни, а колико се само крећемо 
у неком задатом простору, мис-
лећи да имамо било какву слобо-
ду. Слободе су разне и јако је теш-
ко у овако репресивном друштву 
као што је наше, говорити о о сло-
бодама. Чињеница је да смо ми у 
овим нашим оквирима пуштени 
да изигравамо неки привид демо-
кратског друштва, иако то апсолут-
но нисмо. Мислим да је чак и де-
пласирано говорити о слободама, 
посебно уметничким у тренутку 

када егзистенцијално живимо јед-
ну ситуацију, не само на овом на-
шем простору него глобално, која 
је далеко изнад свега онога што 
ми кроз позориште можемо да ка-
жемо. Некако је стварност постала 
много доминантнија од онога што 
уметност може да понуди. Због 
тога ја више не знам шта значе 
уметничке слободе. Можда бисмо 
понајпре, ако радимо класику или 
савремени текст, из перспективе 
овога тренутка, требали да се ух-
ватимо у коштац са питањем - шта 
је ово што ми сада живимо?  Тре-
баће нам још неко време да дође-
мо до одговора на многа питања, 
па и на питања слобода. Ти одгово-
ри нису нимало једноставни, али 
сви заједно морамо се батргати, за 
почетак, да преживимо.

Увек сте слободно износили 
своје ставове. Да ли је за то по-
требна храброст? 

- Нисам сигурна да је то пи-
тање слободе, храбрости или ку-
кавичлука. Нечије природе реагују 
на за њих једини могући начин. 
Увек сам реаговала према ономе 
што осећам као задатост мог бића 

у односу на стварност коју жи-
вим и чини ми се да сам све ра-
дила да бих првенствено са собом 
била у спокоју, а тек онда да бих 
можда начинила и неки мали, ми-
лимикронски помак за окружење. 
Тешко је проценити колико је да-
нас, из сфере бављења уметно-
шћу могуће утицати на стварност. 
Волела бих да дође време када ће 
то поново бити могуће, али ни-
сам сигурна да ли ће се то десити. 
Имамо много горућих, егзистен-
цијалних питања која прво морају 
да дођу на ред.

Да ли је парадокс да ријали-
ти програми имају велику гле-
даност, а културним догађајима 
чето мањка публика?   

- Не мислим да било кога мо-
жемо да натерамо да дође у по-
зориште. Са друге стране немам 
никакав отпор према ријалити 
програма. Свет је такав какав јесте 
и чине га, између осталог, и так-
ви програми. Мало је лицемерно 
сваљивати толику стигму на неш-
то што је ипак у коначници бениг-
но, ма колико може бити одурно. 
Неће неко  доћи у позориште зато 

што гледа Задругу, већ неће доћи 
у позориште зато што га родитељи 
никад нису тамо одвели, зато што 
га школа никад тамо није одвела, 
зато што нема материјалне мо-
гућности да то уради. Кривица је 
врло често и у самом позоришту, у 
смислу зог неког елитизма и умет-
ности ради умтности. Јако је бит-
но да људима нудимо теме које ће 
им бити разумљиве и када ради-
мо класику, и када радимо савре-
мени постдрамски театар. Дужни 
смо да публика на сваком госто-
вању на које ћемо отићи, разуме 
тему представе. Ако то не постоји, 
не постоји ни добро позориште и 
онда не могу да кривим људе зато 
што не иду у лоше позориште. 

Слажете ли се са оценама не-
ких ваших колега да када је реч о 
филмовима и серијском програму 
готово да нема добрих сценарија?

- Имамо проблем са квалите-
том сценарија. Мислим да то има 
везе са чињеницом да јурцамо 
за неким жанровским оквирима 
који можда нису оно што се може 
уклопити у наше поднебље. Има-
те прилике да читате неке сцена-
рије који су занатски катастрофал-
ни, тако да то није само питање 
теме којом се баве. Не знам у 
чему је проблем, зашто је то тако, 
али факат је да имамо посла са 
великим бројем лоше написаних 
сценарија. Миноран је број сце-
нарија које човек може да узме 
у руке и каже – у реду, са овим 
нешто може да се ради. Имала 
сам срећу да у неким таквим уче-
ствујем, као што је то сучај са се-
ријом „Беса“. Крајем овог месе-
ца треба да крене друга сезона и 
томе се веома радујем.

Када ћемо вас гледати на 
фил мском платну?

- Када ме неко буде позвао и 
понудио ми нешто лепо.

В.Т.

ХАНА СЕЛИМОВИЋ, ГЛУМИЦА   

Стварност је доминантнија  
од онога што уметност  

може да понуди  
- Дужни смо да публика, на сваком гостовању на које ћемо отићи, разуме тему 
представе. Ако то не постоји, не постоји ни добро позориште и онда не могу  

да кривим људе зато што не иду у лоше позориште, каже Хана Селимовић 
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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

Памтимо је од улоге Кароли-
не у „Бокешком Д-молу“, 
на V ЈПФ-у где нам се по 

први пут показала и освојила ову 
публику и жири и овенчала се Ар-
далионом за најбољег младог гл-
умца и специјалном наградом По-
литике „Авдо Мујчиновић“, а онда 
је била „стална“ глумица фести-
вала са гостовањем у две до три 
представе. Како и сама каже, тада 
у тој држави која се звала СРЈ овај 
фестивал „су звали и фестивал Је-
лане Ђокић“. Предходне вечери 
смо имали прилику да је, после 
шест година, поново видимо, у 
улози Беле, у представи „64“., ње-
ног матичног позоришта Атељеа 
212. 

- Из представе „Бокешки Д- 

мол“, иако представа и данас 
живи, изашла сам пре 12 годи-
на, јер је у том моменту било пре-
више седих, а и некако је било 
бесмислено да изговарам репли-
ку „јесте ли се ви некад љубили?“. 
Али представа је наставила свој 
живот са млађом поделом и то ми 
је драго. Сам текст те представе је 
веома добар и она ће увек бити 
добра, јер је темеље за њу ипак, 
поставила, Милена Дравић.

До сада си се у позоришту 
остварила у више од педесет уло-
га. Да ли имаш неки посебан ме-
тод у припреми улога?

- И даље, како сам то на Акаде-
мији научила, урадим најпре ана-
лизу лика и прикупим чињенице 
о особи коју играм. Пошто стање 
долази увек као степен квалите-
та радње, веома ми је важно да 
их именујем, од говорних радњи 
до физичких. Волим да назначим 
и мане те особе и да јој се пору-
гам, баш зато да бих је заволела 
и бранила. Највише ме инспири-
шу оне што греше, како на сцени, 
тако и у животу, то за мене значи 
да су живе.  Тако да се кроз све те 
ликове мора проћи врло студиоз-
но, оно о чему тај лик прича, шта 

ти браниш, и онда када станеш на 
сцену да спустиш све своје зидове 
и штитове, да би могао да осетиш 
партнера, јер ће ти и он направи-
ти лик. Не можемо ми бити ништа 
у односу на себе, једино може-
мо имати било какав атрибут или 
апозицију само у односу на дру-
гог. Тако да ми је на сцени најваж-
нија та размена са партнером.

Шта је за тебе позориште?
- Оно је за мене утеха. Мада, 

боље речено, оно је моја сигурна 
кућа. Једно поље илузорне сло-
боде, где ипак, постоје правила 
игре. Али је и слобода, јер мени 
даје већа крила него што их имам 
у животу. И морам признати да је 
и лековито. Банално, али, до јуче 
сам пила прашкове и мислила да 
имам корону, а PCR је показао да 
је немам, и сада се и много боље 
осећам, тако да морам рећи да ме 

позориште и лечи. Али, оно још 
служи и духовној хигијени која је 
неопходна.

Да ли си у личном животу 
имала прилку да будеш овако 
близу људи који се боре са про-
блемом зснивања породице?

- То је једна врло интимна 
ствар. И сада имам пријатељицу 
која је у овој ситуацији, и за коју 
сам рекла „ово сад више не по-
мињем“, јер је њој тако лакше, и 
просто само пратим жеље. Јер, 
просто иако је неуспех, моја је 
флоскула „ пријатељи су ту да се 
понижавају“ и онда креће црни, 
најгори могући хумор, који може 
изазвати осмех. Јер све су то мале 
трагедије. А ни мало није пријатно 
бити и боравити у таквој близини.

Шта је уметност?
- Лепота и љубав!!! Глума. Јер 

је то мој посао. Посао који волим. 
Који ме лечи и разбољева, који ме 
оплемењује и квари, који ми жи-
вот обогаћује предивним људи-
ма и односи их остављајући ме 
осакаћеном, који је непоновљив 
и неухватљив, који нема формуле 
ни рецепте и најбитније, који не 
може свако.

Шта је твој пословни изазов?
- Свака следећа улога је из-

азов. Ако ми се понекад и учини 
лако освојивом, сама се трудим 
да је отежам и трагам за нечим 
непознатим, да пронађем неш-
то ново у свом глумачком изразу. 
Тако да су и врхови и долине пре-
да мном и за мене су све то дивна 
путовања која те, као и сваки од-
лазак у непознато, оплемене не-
ким новим сазнањем.

Б. Дамњановић

JЕЛЕНА ЂОКИЋ, ГЛУМИЦА 

И даље растем  
уз овај фестивал   

- Позориште је за мене утеха, боље речено, оно је моја сигурна кућа.  
Једно поље илузорне слободе, јер ми даје већа крила него што их имам у животу, 

каже Јелена Ђокић

ГРАД УЖИЦЕ
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О овој представи сам већ писала после премијере у Атељеу 212, бавећи се 
неким њеним општим одредницама. Реч је о напорима брачног пара да 
добију дете, о 64 ињекције које је жена сама себи морала да убризга да 

би им се то остварило, о изглобљеним односима у тако деликатној ситуацији, 
и о проналажењу пута да се они, са много више узајамног разумевања, врате 
у нормалу. Уосталом, тај текст је штампан у јучерашњем Билтену, а приликом 
другог гледања по правилу неки нови сегменти искоче у први план. У овом слу-
чају, тело се појавило као суштински фактор, телесност генерално. 

Овде су четири лика, од осам постојећих, у породичним односима, и 
Тена Штивичић сво четворо чини рањивима, угроженог физикуса. Ева, жена, 
не може да остане трудна, тело је изневерило. Да би успела са трудноћом, 
пролази кроз праву тортуру. Не само с обзиром на силне ињекције и леко-
ве који ремете читаво њено физичко биће, већ мора да истрпи и гомилу ин-
вазивних поступака. Данијел, њен муж, у саобраћајној несрећи ломи руке и 
ногу. Оливер, његов отац, изгубио је ногу због дијабетеса, док је Хелена, Еви-
на мајка, на хемотерапији због канцера. Сво четворо су, дакле, угрожени и 
сво четворо су у нескладним односима. Заправо без правог разумевања јед-
них за друге, без отвореног контакта, и без емпатије. А угрожени. И природ-
но окренути једни другима. Породица. Коју списатељица води ка коначно из-
говореним правим и искреним речима, ка истини и самим тим и емпатији. 

Тај телесни фактор је одредио и режију. Игра се на приличној косини, 
због чега је глумцима поремећен баланс. Ретко су у директном физичком 
контакту, окренути једни другима, гледајући се у очи, што би била непосред-

на комуникација. Најчешће су окренути ка публици, што асоцира не само на 
савремене видове комуникације, већ то да је заправо свако сам, загледан не-
где ван оног другог. 

Осамљеност је подвучена и сценским решењем оних физичких радњи 
које се не приказују на позорници, као што су гинеколошки захвати, при који-
ма је Ева подигнутих и раширених голих ногу окренута леђима публици, док 
се доктор налази на сасвим другом крају сцене, радећи свој посао. 

Све о чему говорим је ипак у другом плану. Представа је врло говорна, 
текст је из жустрих, брзих реплика ликова који прецизно дефинишу своја 
стања и осећања. Ева стално говори, као редак женски лик у драмској лите-
ратури који се дочепао такве прилике, па не може да стане. Хана Селимовић 
као Ева практично носи представу, прецизно и лако нијансирајући сваку реч, 
духовита и шармантна. Данијел Милоша Тимотијевића је топли, мекани муж, 
са дечачким себичлуком. Јелена Ђокић је енергична Евина лепа другарица 
Бела, носитељка принципа слободног живота и слободних избора. Владица 
Милосављевић као Евина мајка је своју потребу за слободом остварила тек у 
познијим годинама, и тада нашла свој мир. Бранислав Зеремски је симпатич-
ни намћор од Данијеловог оца, Иван Јевтовић пожељни секси комшија, Вла-
дислав Михајловић опсесивни доктор, а Денис Мурић један заумни аватар.

''64'' на духовит, повремено ироничан начин, анализира веома озбиљну 
тему, тему породице у савременим условима, хватајући је из више углова. 
Представа брани право на неопходну слободу, али и подсећа да је телесност, 
на коју смо осуђени, непрестано угрожава.

ДИКТАТ 
ТЕЛА

АТЕЉЕ 212 
ТЕНА ШТИВИЧИЋ: 64
РЕЖИЈА: АЛИСА СТОЈАНОВИЋ

Д.В.: Одлично. Врло верно и сликовито, али колико видим и чујем, а на ос-
нову тога могу да коментаришем, несхваћено. Односно, ово може да схавти само 
неко ко је ово доживео и проживео. Ја сам ову представу гледала са друге стране, 
јер сам све то проживела, и врло добро знам шта је овде све испричано. А надам 
се да је њима, као и мени, било успешно у старту, јер овде не знамо крај приче. 

Дејан Милић: Разумем тему, разумем радњу и причу. Знам другаре који су 
ово све прегурали и успели, али и оне који, на жалост, нису. Саму тему не могу 
коментарисати, али могу да коментаришем однос и разговоре оца и сина. Толи-
ко су верни и толико истинити, као да је неко узео моју причу и „крвење“ са оцем 
и дочарао, или мајке и кћерке. Дијабетес, слабе ноге, метастазе, а унучића нема. 
Прича која није само о вантелесној оплодњи, већ прича многих од нас који се још 
нисмо остварили у улози родитеља а „још нам враћају кусур од 40...“.

А.И.: Не могу да се олучим, између 4-5. Има ставри које су одлично урађе-
не, али ми сам начин говора и нека редитељска решења мало одступају од це-
лог концепта. Не бих знала како то тачно да формулишем, али могло је бити не-
ких другачијих решења.

Б.Г.: Знам доста оваквих прича и парова у свом окружењу, у пар случајева 
покушао сам и да помогнем, и мислим да јесам. И данас гледам у те клинце као 
и свој успех. Али морам да додам да у тексту фали још један лик. И то, по мени 
врло важан. И њега би требало додати. А то је уролог. Без њега цела прича по-
стаје бледуњава, за нас који знамо целу „операцију“. Иначе глумци сјајни, начин 
говора, брзина изражавања, режија врло добра и симболична. Одличан приказ 
и дочаравање.

Милица Перић: Ово је наша свакодневица. Хтели ми то или не да призна-
мо. Све ово много кошта, ако вас општина или држава не финансира, а ипак, није 
реч само у новцу. Кошта много живаца, много одрицања, много стрпљења. Иако 
све изгледа комично за другога, за актере није ни мало. А стварно тако „погубље-
но“ изгледају. Ово је права животна борба. И свака част и писцу и редитељу и гл-
умцима који су овако нешто верно дочарали. Ко је прошао ово или чији је неко 
прошао или пролази ово, једино он разуме. Свака част и на храбрости да се ово 
прикаже, јер многи нису свесни како цео процес изгледа. Само бих волела да смо 
сазнали да ли се бар исплатило, а то су нам оставили да замишљамо.         Б. Д.

РЕЧ ПУБЛИКЕ

РЕЧ КРИТИКЕ

ПИШЕ:
Александра 
Гловацни

Толико је верно и истинито 
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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

 - Већ на првој читајућој 
проби било је јасно да се ради 
о перфектно „скројеном“ тек-
сту. Једини додатак, а мислим 
да је био оправдан, био је зах-
тев Јелене Ђокић да Бела, лик 
који она тумачи, добије моно-
лог који је том лику додао ве-
ома значајну драмску тежину 
– каже Иван Јевтовић  који је, 
осим што игра Алекса, осмис-
лио и сценски покрет у комаду 
„64“, Атеља 212.

Иван је чест и радо виђен 
гост на нашем фестивалу. На 
првом фестивалу, 1996. годи-
не, награђен је Ардалионим за 
епизодну улогу Јована у „Царе-
вом заточнку“, Миодрага Мише 
Станисављевића, у режији Ми-
лана Караџића и извођењу по-
зоришта „Бошко Буха“.   

Проблем о коме говори 
комад „64“ је деликатан, ин-
тиман и веома учестао у на-
шем времену, а испричан је 
веома духовито... 

- Кључ комада сам нашао 
одмах, током читајућих про-
ба, и то у савршеном интим-
ном чину. Тена Штивичић је 
смело у текст унела велики 
део својих дилема и  интим-
них двоумљења о свим тим хо-
рор ситуацијама, кроз које је 
она пролазила, као и Ева. Мој 
утисак је да је писање комада 
њена лична терапија, која ју је 
довела до исцељења и катар-
зе, након боли и свих деликат-
них стања, кроз које је прола-
зила.   

У комаду се отварају и 
друга важна питања, попут су-
коба традиционалног и сав-
ременог схатања улога жене 
и мушкарца, стереотипа, дик-
тата овог времена... Како 
објашњавате поруку „Чекаће-
мо“, на крају комада?

- То су три тачке, као у фил-
мовима браће Дарден – нема 
разрешења. За мене, крај 
представе је договор Еве и Да-

нијела који нам саопштавају 
– заједно идемо даље, реша-
ваћемо свој деликатан про-
блем и, ако не добијемо жеље-
но дете, идемо у нову борбу.  

Алекс, кога играте, у по-
четку делује као неко ко није 
оптерећен уобичајеним про-
блемима и Ева га перципи-
ра као пожељног мушкарца, 
а када се упусти у везу с њим, 
уследи преокрет и распрши се 
њена уобразиља... 

- Дивно је то што нам је 
Тена, као књижевнца, а кроз 
своје личне проблеме, дозво-
лила да третирамо и малтре-
тирамо и наше, личне про-
блеме, наша питања, дилеме 
и ограничења. То је и све оно 
о чему се, свакодневно, сваки 
мушкарац преиспитује. Сјајно 
је и то што је данашњи муш-
карац, тако искрено, цивили-
зацији саопштио - не умем, не 
могу, нисам сигуран у то да ћу 
своје проблеме решити, али 
желим да их решавам.  

Како гледате на данашње 
и измењене улоге и позиције 
жена и мушкараца?

- Дошло је до озбиљног 

дисбаланса. Ако то посматра-
мо као клацкалицу, на једној 
страни седи мушкарац, а на 
другој жена, чини ми се да је 
жена, због свих тих амбиција и 
затрпаности својим планови-
ма, мало претегла на тој клаца-
лици. И сада се тај мушкарац 
копрца, али такав мушкарац 
жени не треба. Било би дивно 
када би се та клацкалица по-
кренула, а верујем у то да хоће, 
како би се успоставио баланс. 
Деценијама су жене однеле 
превагу. Имају озбиљну доми-
нацију, али то не би требало да 
угрожава мушкарце, јер су до-
неле један нови и расцветани 
свет, пун нежности и још мно-
го тога доброга.

Текст и фото: Н.К.

ИВАН ЈЕВТОВИЋ, ГЛУМАЦ   

Храбар комад  
о деликатном проблему  

- Тена Штивичић нам је, као књижевница, кроз своје личне проблеме, дозволила да 
третирамо и малтретирамо и наше проблеме, сматра глумац Иван Јевтовић

Мења се и 
позориште

- Пре неколико деценија, само неке 
жене су успевале да се херојски избо-
ре да постану научнице, професорке, 
уметнице... и према њима имам огром-
но дивљење. Када сам почињао карије-
ру и био у позоришту „Бошко Буха“, на-
говарао сам старије глумце да треба 
да играју у предствама које режира моја 
другарица Ања Суша. Неколико њих ми је 
рекло - Како, бре, жена да режира? То је 
било пре 26 година. У међувремену, ства-
ри су се промениле и то доказује да је по-
зориште не само отворено, него и ви-
тално – каже Иван Јевтовић. 

НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ 
УЖИЦЕ
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Слика света у распадању
...Редитељ ствара представу чији се наратив стално осипа, пун је на-

говештаја и пре свега креирајући атмосферу дубоке егзистенцијалне 
кризе, дозвољва могућност да се запитамо. Драматургија ове предста-
ве једнака је језику савременог човека који је далеко од идејне целови-
тости, фракталан је, отворен на више поља, али нисте сигурни где вас 
води.

Редитељ Игор Вук Торбица својом редитељском вештином покреће, 
застрашујуће слутње, наговештаје, са којима остајемо сами, да доврши-
мо слике у нашој машти, започете на сцени...

Наташа Гвозденовић, недељник Време

- - -     - - -    - - -     - - -        - - -        - - -        - - -        - - -        - - -        - - -        - -

У аналима домаћег, али и не једино овдашњег театарског живота 
остаће забележено да је последња режија Игора Вука Торбице наста-
ла у пиротском Народном позоришту, те да је након режија у најпре-
стижнијим регионалним позориштима, један од најперспективнијих 
позоришних аутора ових простора решио да ради са нашим бројчано 
најмањим глумачким ансамбалом. Тако је настао Торбичин ауторски 
пројекат инспирисан драмским делима немачког писца Франца Ксавера 
Креца. Већ и чињеница да је млади редитељ којем су стизали позиви са 
свих страна одлучио да ради у театру који свакако не може да му пону-
ди услове на какве је иначе навикао, мора да провоцира знатижељу, али 
и да изазове дивљење, јер сведочи о Торбичиној спремности да своје 
знање и таленат уложи баш тамо где би они могли да буду најподстицај-
нији. С друге стране, ваља констатовати и да Игор Вук није у Пирот пао с 
неба, јер тамошји театар већ годинама и те како води рачуна о томе да 
део свог репертоара посвети храбрим сценским истраживањима, те да 
на тај начин унапређује искуства ансамбла, одржава кондицију глумаца 
и едукује своју публику. О овим прегнућима Пироћанаца, између оста-
лог, сведочи и константно присуство на репертоару представа редитеља 
попут Бојане Лазић или Стевана Бодроже.

Нема сумње да је у Торбичином случају Крец био логичан избор 
јер се у свом драмском опусу овај аутор бави и темама које су занима-
ле и нашег редитеља, а то су, поред осталог, социјална неправда, опре-
сија коју над најугроженијима спроводе моћници, танка граница која 
раздваја спремност на трпљење унижених од тачке у којој почиње да 
се рађа бунт, стрепња пред надолазећом друштвеном катаклизмом и 
мрачне друштвене перспективе савременог капитализма. Из неких од 
ових крецовских пунктова, много више негоо од конкретних елемена-
та преузетих из његових драма, евидентно је започео рад на будућој 
пиротској представи. Чини се да је од самог почетка рад на њеном на-
станку био утемељен на принципу радионице, односно акценат је био 
стављен на процес кроз који су заједнички пролазили редитељ и глумци 
да би стигли до коначног резултата...

Александар Милосављевић, 3. програм Радио Београда

Играју:

В Е Ч Е Р А С

НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ 
ПИРОТ

СТРАХ
једна топла људска прича
инспирисано драмским текстовима 

Франца Ксавера Креца
Ауторски пројекат Игора Вука Торбице

   

Режија:   Игор Вук Торбица

Сценографија 
и костим:   Андреја Рондовић

Композитор:  Стефан Филиповић

Графички дизајн 
и фотографија:  Андреј Јовановић

ИЗВОД ИЗ КРИТИКА

АЛЕКСАНДАР РАДУЛОВИЋ Александар

АЛЕКСАНДРА СТОЈАНОВИЋ Сашка

ЗОРАН ЖИВКОВИЋ  Жућа

НАТАЛИЈА ГЕЛЕБАН  Ната

МИЛАН НАКОВ   Милан

ДАНИЈЕЛА ИВАНОВИЋ  Данијела

АЛЕКСАНДАР АЛЕКСИЋ  Лаки

МИЛИЦА ФИЛИЋ  Милица

ЈПФ НА:
САЈТ 

www.uzickopozoriste.rs
САЈТ ФЕСТИВАЛА

www.jpf.uzickopozoriste.rs

НА FACEBOOK и INSTAGRAMU
@narodnopozoristeuzice



6. новембар 2021.

2

5. новембар 2021.

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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- Свака од мојих пет књига су завет мом граду Ужицу и Коштици, 
крају мога постања. То је приповедна проза у три наврата, а после те 
трилогије, настала су и два романа који говоре о хероици. У овом по-
следњем роману, оживела је поново моја младалачка радост и из-
губљени рај, моја Коштица које више нема. Капетан је дечак из Коштице 
који је током детињства прочитао много књига са насловом капетан, од 
Капетана Гранта до Капетана Куке. То је стваран лик, у ствари алтер его 
аутора. Ово су „Моји Даблинци“, у ствари моји Коштичани - рекао је за 
позоришни Билтен, аутор Александар Милосављевић.

- Све су књиге Лала Милосављевића посвећене Ужицу. Сећање и 
памћење нису коначни облици унутрашње сликовности. Временом узи-
мају некакав тачан облик и Лале читав свој живот пише једну књигу о 
Ужицу, подељену на неколико сепарата. Ту су аутентични ликови који ће 
остати у нашем памћењу, не као некакви књижевни јунаци, него као ли-
кови који би требало да остану у сећању Ужица. Као што је Пруст рекао 
да се сви романи Достојевског могу звати „ Злочин и казна“, тако се сви 
Лалетови романи могу звати Ужице. Како књижевна теорија и књижев-
на критика нису баш начисто, шта је то урбана проза и како она функци-
онише, може се ово назвати градским романом са неколико поглавља, 
које је он добро укомпоновао уз топонимију града и околине. Такође, 
може се рећи да је аутор одговорио на неколико важних питања у вези 
догађаја који су се десили само у Ужицу. Када упознама ове људе из ње-
гових романа, онда схватимо и наше буне и побуне и због чега је то Ужи-

це било као гранични град, битно за читаву нашу историју. На површан 
поглед, неки би рекли да је то због страдања, али то је и дух који је увек 
спреман да се побуни, који не прихвата стеге, спреман да брани слабије, 
да у свему томе буде и боем и духовит, „да пролази кроз велике ватре, 
као да улази у своју кућу“. Ужички човек ће опстати захваљујући Лалу 
Милосављевићу, као што је београдски човек опстао, захваљујући Ми-
лутину Ускоковићу- каже Петар Арбутина за Билтен 26. ЈПФ-а.

 М. Петровић

Није лако кад те ухвати неки примордијални 
тантопрц, када би - како би то сликовито ре-
као један из Шљивовице, који је прочитао на-
слов Фројдове књиге „Тотем и табу“ - и смрз-
нути четник послужио у окрепљујуће намене.  

Синоћ смо сазнали да се у осталим деловима јужне хе-
мисфере, и доброг дела Бранешког поља, где се сајам домаће 
препеченице не прославља као дан рођења, тај проблем 
може решити на више начина: 

- неконтролисаном логорејом док не наиђе гитариста. 
Није важно што не зна да држи трзалицу и што га је је мама 
због пубертетског целибата уписала у школицу гитаре Перице 
Јовановића, мора бити див-јунак кадар да очас скочи у бунар; 

- потрагом за комшијом, по могућству дипломираним ма-
стер ћутологом, коме је Бог дао ону ствар ко будали вај-фај; 

- организовањем Тур де Франса на дневној бази као не 
баш сигурном бекству из брачног Алкатраза. Најсигурније би 
било старом пругом од Ужица до Вишеграда, јер на тој марш-
рути неизбежан сусрет са нашим Фипом у потрази за Реноа-
ровом купачицом у Пицином виру може бити драгоцен;

- променом личне карте, тачније, поново се родити као 

Олдос Фасбиндер или још боље као Горан Шушљик па про-
читати са Надом Шаргин Ћосићево „Време зла“ као „Декаме-
рон“ на Калуђерским барама;

- пребацити из пратећег у главни фестивалски програм 
драгоцено прозно петокњижје Лала Милосављевића које, из-
међу осталог, прати историјски развој Ужица из перспективе 
разумевања фигура венерис од Ђавоље до Читакове стене;

- упознати Белу, Евину јараницу, конобарицу из „По-
следње шансе“.  Ако већ мораш да се извињаваш, није лоше 
да то буде уз послужавник са шест кригли пива;

- избегавати оног аватара по сваку цену. Кажу да тај лу-
нарни секс утиче на центар за равнотежу.  Што рече Питер 
Брук у „Празном простору“, за позоришну срећу ипак је по-
требно бар двоје, под условом да ти комшија не рестаурира 
намештај у кући.

Било је синоћ још савета за пунији љубавни живот, али 
нико не помену да је најбољи афродизијак учлањење у по-
литичку партију. Вазда у владајућој сперматозоиди најбоље 
раде. Ко те пита што њихов програм подсећа на усмена 
обећања Трокрилног  Штефици Цвек, док опозиција споро пу-
тује из Босанске Крупе.

У РАЉАМА ЖИВОТА

ПИШЕ: 
Зоран Јеремић
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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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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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