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- Представа је замишљена да 
се изводи на изузетно малом про-
стору са пуно интиме. Она се ба-
зира на поетском делу романа Аб-
дулаха Сидрана и песник Абдулах 
Сидран је много „видљивији“ у 
представи, него у сценарију фан-
тастичног Кустуричиног филма. Те 
метафоре се много лакше реали-
зују на малом и сјајном просто-
ру Камерног тетара 55, јер глумци 
дишу поред вас. Ипак, глумци су 
урадили херојски напор да пређу 
„рампу“ у Ужицу и по реакцијама 
публике, тај напор је уродио пло-
дом - каже Кокан Младеновић.  

Како сте се носили са евен-
туалном сенком култног филма, 
њеним могућим ограничењима 
и ризицима?

- Ниједног тренутка нисмо го-
ворили о филму. Нас је занима-
ло то како се, након деценија, 
повратком остарелог Дина у Са-
рајево, у град који не постоји, у 
земљу која не постоји, изнова 
конструише прича од сећања на 
бившу земљу, бившег себе и на 
највећу љубав сопственог живота. 
Тај доминантни субјективни ка-
дар, био је велики отклон од фил-
ма и није било потребе да се так-
мичимо и правимо паралеле, већ 
смо покушали да конструишемо 
своју поетику и да представа про-
говори аутентичним језиком.  

Тај субјективни доживљај ос
трелог Дина био је и повод да се 
подсетимо на све што је том гра-
ду учињено током рата у бившој 
Југославији...

- Над тим градом је учињен 
стравичан злочин, али и злочин над 
нашим животима. Све што се деси-
ло на простору бивше Југославије 
није могло да нас не одреди, не 
промени и да не осенчи наше жи-
воте, који су били много срећнији и 

искренији у време оне земље, него 
у време ових, како их зовем, при-
нудних земаља. То је сенка нашег 
заједничког живота. Не враћа се 
само Дино, враћамо се и ја и ви. То 
је покушај да од крхотина сопстве-
не младости, идела и свега друго-
га, схватимо шта нам се догодило, 
како нас је то одредило и да поку-
шамо да подвучемо црту испод не-
чега што се, бар на емотивном ни-
воу, не може подвући заувек. 

Апсурдност и трагичност вре-
мена у комаду дају прилику ста-
ријим гледаоцима за сопствене 
реминисценције, али да ли је то 
довољно млађим гледаоцима, 
који нису били рођени у време 
Југославије?  

- Младима, који не знају све 
те приче о комунистичкој партији, 
покушали смо да, кроз јонесков-

ски отклон, апсурд комунистичке 
бирократије, начина одлучивања 
и механизма бескрајне друштвене 
пирамиде која на крају метастази-
ра, приближимо као апсурдни си-
стем. Најрадикалнија интервен-
ција у представи је смрт оца. У 
филму је узрокована болешћу, а 
у камаду је последица одлуке оца 
да умре, након што је у њему умр-
ла идеологија. Славој Жижек каже 
да „када идеологија умре у јед-
ном човеку, умрла је у читавом 
друштву“. Након неправде која 
му је нанесена, изгубио је морал-
но упориште и моралну вертика-
лу коју је покушавао да пренесе 
сопственој деци. Постиђен пред 
самим собом, отац одлулучује да 
умре. То је нешто што ће се деси-
ти са том истом земљом пар деце-
нија касније. Знајући шта нам се 

све догодило, нисмо могли да гло-
рификујемо то време. Покушали 
смо да пронађемо узроке пада и 
да важне и емотивне сцене трети-
рамо  из искуства постјугословен-
ских ратова, а не из искуства вре-
мена у коме је текст писан. Само 
силовање Доли Бел, које у фил-
му делује као непримерени ман-
гуплук, где неко, ма колико то био 
гнусни чин према жени, „части“  
туђим телом своје другаре и све 
се то заврши без велике трагедије. 
Ипак, након десетине хиљада си-
лованих жена у ратовима у Босни, 
Хрватској и на Косову не можете 
третирати сценски чин силовања 
жене као нешто што можете на 
било који уметнички начин прав-
дати. Напротив, радикалност тог 
чина мора да буде показана у ње-
говој комплетној вулгарности. 

Како је могуће успостављати 
неке „нове вредности“ и кретати 
се даље, а не суочити се са злочи-
нима из прошлости?

- То није могуће и због тога 
нисмо отишли у будућност. Ми жи-
вимо у континуираној прошлости. 
Кроз читаву нашу новију историју 
вртимо се попут глупог пса, који 
јури сопствени реп. Ниједан народ 
на простору бивше Југославије није 
показао вољу да се суочи са сопо-
ственим уделом у несрећи која 
нам се догодила. Када погледате 
националистичке власти у Србији, 
Хрватској и Босни, то је идентич-
на реторика из деведесетих годи-
на. Спремају нам се нови ратови и 
сукоби, јер нисмо почистили за со-
бом ни 1945. године и стално избе-
гавамо да подвучемо реалну црту 
испод своје историје и да плати-
мо своје рачуне. Живимо историју 
на вересију, а то нам дође мно-
го скупље, него да смо платили на 
време.              Текст и фото: Н.К. 

КОКАН МЛАДЕНОВИЋ, РЕДИТЕЉ    
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ЈУГОСЛОВЕНСКИ
ПОЗОРИШНИ

ФЕСТИВАЛ

Нема идеологије 
За сто година од октобарске револуције ништа ново 

није нам се понудило. Живимо у неолибералном фашизму, 
који укида индивидуалност, људе своди на бројке и особе 
које некоме доносе корист и новац. Као што међу нашим 
политичким партијама постоје формалне идеолошке 
разлике, иако сви знамо да је то скупина полусвета који је 
алав на новац, лични интерес и личну промоцију, тако у 
свету постоје формалне демократије. европска унија је све, 
само не европа равноправних људи, идеала и суштинског 
заједништва. То је бесрамно тржиште капитала и политичке 
моћи, које се лажно представља, поготово несрећним људма 
са нашег простора. Нема више ни идеологије, ни идеала.
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Бојан Муњин, селектор ЈПФ:  
Ово је веома добра представа, 
која на уверљив начин прича при-
чу о нама која нам је врло препо-
знатљива. Ми смо изабрали сло-
ган „Ко је јунак нашег доба“, али 
ми се чини да је заправо то тема 
која је изабрала нас. Много пред-
става данас су представе на путу, 
представе које трагају за људима 
који желе да се врате кући, шта 
год се догађало. Ово је четврто 
вече, а ми у три од четири пред-
ставе имамо људе са коферима. 
То је данашњица. Људи су мно-
го патили због оног што им се до-
гађало, али њихова основна по-
треба је да се врате кући.

Кокан Младеновић, режија 
и адаптација:  Ова представа ди-
ректно кореспондира са  овим фе-
стивалом, који истрајно доказује 
да је заједништво у култури мо-
гуће, иако та земља више не по-
стоји.  Не постоји већи шок него 
прећи са камерне, интимне, мале 
сцене у велику ужичку салу, коју 
много волим, али је огромна у од-
носу на простор у коме је предста-
ва до сада извођена.  Глумци су 
уложили огроман напор да то пре-
вазиђу и захвалан сам им на томе. 
Ми смо на самом почетку имали 
договор да нас занима роман Аб-
дулаха Сидрана. У самом роману 
је много више песника Абдулаха 
Сидрана него у филму или другим 
варијантама. Бранко Миљковић 
каже да ако смо пали, били смо 
паду склони. Ова представа поку-
шава да елементе тог потенцијал-
ног пада постави на неколико раз-
личитих места.

Елма Јуковић, Доли Бел: Сви-
ма нам је добро познат овај култ-
ни филм, али у процес смо ушли 
без икаквих утисака које имамо. 
Препустили смо се асоцијацима 
и личним доживљајима. Свако је 
кроз импровизације доносио лич-
ни печат свом лику. Мислим да је 
велика част да имамо прилику да 
то кроз позоришни систем знако-
ва прикажемо. Од почетка је била 
ту медијска помпа и велика оче-
кивања. Доли Бел је жена која је 
извор страсти, тако је памтимо из 
филма. Овде је видимо као такву, 

али и као много више од тога. Кул-
минација тога је силовање, које је 
овде приказано другачије него у 
филму.  То уништава њу као такву 
особу, она остаје празна љуштура.

Емир Хаџихафизбеговић, Ма
х мут Зољ: Јако волимо и ценимо 
овај фестивал, знамо све о њему 
и необично нам је драго да смо 
део њега. У околини Ужица сам 
снимао четири филма, а „Одуми-
рање“ је био последњи.  Хвала 
што смо овде.  Нисам имао ника-
кав однос радећи на овом лику, у 
смислу прављења неке парадиг-
ме и антологијске улоге Слобо-
дана Алигрудића. Он, иначе, ни-
када није добио ниједну награду 
у области филма и позоришта, а 
направио је ремек дело у филму 
„Сјећаш ли се Доли Бел“ и још не-
ким представама и филмовима 
које сам гледао. Мислим да је ква-
литет ове представе управо то што 
је аутохтона и конзумент нема по-
требу да је пореди са филмом.  Ре-
мек дело Емира Кустурице је нека 
врста сарајевске иконе, а сада то 
дело имамо и у естетици театра. 
Имамо сјајан филм и сјајну пред-
ставу.

Давор Голубовић, Дино Зољ: 
Дино је, заправо, истински рево-
луционар. Он је окренуо леђа злу, 
за разлику од свог друштва. Си-
гурно није силовао ничију жену, 
ћерку, мајку, није постао ратни 
профитер, није убио ничије дете 
снајпером са брда. Он је окренуо 
леђа злу и изабрао другачији жи-
вот. То је једна врста револуције – 
није могао да поправи окружење, 
али је окренуо леђа ономе што не 
ваља.

Мирсад Тука, Дино Зољ: За-
довољство ми је било да после 
много времена играм пред ужич-

ком публиком.  Ово је за мене био 
велики изазов и специфична уло-
га која није постојала у роману. 
Њу смо на предлог Кокана Мла-
деновића стварали у току процеса 
рада. Било је дирљиво због див-
них импровизација које нам је Ко-
кан нудио. Ја сам улазио у своја 
сећања и детињство. Играм ста-
рог, односо – садашњег Дина, који 
се после доста времена враћа у 
свој град и у кућу да би се прочи-
стио и суочио са сећањима и до-
живљајима који су га обележили 
у животу.

Гордана Бобан, Сена Зољ: 
Било је неизмерно задовољство 
бити мајка Сена тројици гилипте-
ра и четвртом жена. Највећу за-
хвалност дугујемо Кокану Младе-
новићу, који је дошао спреман, 
запет као пушка и давао нам сав-
ршене задатке. Била сам пресре-
ћна, јер ме то вратило у време 
студентских дана, када су нам 
про фесори давали задатке. По-
сле тридесет година рада, обра-
довала сам се што има још људи 
који из нас могу извући прекрас-
не тренутке. 

Амар Селимовић, Расим ТОП, 
Најављивач:  Улога је дошла из 
задате и контролисане импрови-
зације. Много је токова, смерни-
ца, паралелних колосека који су 
утицали на решења. То је у мета-
форичком и  алегоријском смис-
лу јасан знак да ниједан систем 
није савршен. У овом времену 
бес крајне транзиције, не остаје 
нам ништа друго осим да буде-
мо амбициозни и останемо на 
по вршини ове септичке јаме или 
канализације. То је идеја која го-
вори да ниједан систем није сав-
ршен за сваког појединца. Иако 
постоји колективна манија или за-

несеност системом, она није есен-
цијална, суштинска, већ је кварна. 
У томе нам је много помогла Ире-
на Поповић Драговић, која је ра-
дила комплетну музику и музич-
ко-глумачко-редитељске пробе 
смо имали са њом, а ви сте виде-
ли резултат.

Татјана Шојић, Тетка Хатиџа, 
Другарица Буба, Шинторова 
мајка, Штакина мајка: Веома сте 
дарежљива публика, много вам 
хвала. Хвала вам за осећај који 
смо имали са наше стране сце-
не.  Ја сам Титов пионир, памтим 
то доба, одрастали смо тада. Када 
смо почели да радимо на предста-
ви, занимљиви су били наши до-
живљаји, јер у то доба је неко био 
дете, а неко се није био родио. Та 
искуства и анализа романа били 
су јако интересантни. 

Син Курт, Мидхо Зољ: До-
бро су ме прихватили и много су 
ми помагали око текста и начи-
на говора. Камрни театар ми је 
омо гућио да пропустим одласке 
у школу, а то је много добро. Све 
сти жем и јако ми је драго што сам 
у овој представи.

Алмир Имширевић, крити-
чар: Гледао сам ову представу на 
три сцене. Преузео сам на себе и 
трему – да ли ће све функциони-
сати као у представама које сам 
гледао. Морам признати да ми 
је било жао што публика није до 
краја осетила оно што смо осе-
тили ми у Каменом театру. Дру-
гачији је доживљај када вам око 
ногу падају меци које Мирсад ис-
пусти из кутије. Сценски радници 
су такође део представе, не сме-
тају. Вечерас ми овде недостаје 
писац, јер би могао да направи 
леп час.

ана милошевић

КАМЕРНИ ТЕАТАР 55 САРАЈЕВО 

Свакога дана, у сваком погледу...  

РАЗГОВОРИ О ПРЕДСТАВИ И ПРЕС КОНФЕРЕНЦИЈА
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Нисте први глумац који је 
прихватио функцију ди-
ректора у театру. Како 

сада из те перспективе сагледа-
вате проблеме у својој позориш-
ној кући ?  

- Све што ме је као глумца у 
Камерном театру фрустрирало 
скоро 18 година сада мењам као 
директор. Мислим да су људи 
који су на овом месту били пре 
мене радили сјајно, али ми, глум-
ци смо сензибилни на неке ства-
ри на које руководећи органи 
нису. Нисам имао амбиције да бу-
дем директор, али има тренутака 
када не смете дозволити да један 
префињени театар преузму неки 
сумњиви типови. Тако сам неки 
свој глумачки и људски ауторитет, 
на наговор колега из театра зало-
жио, прихватио тај терет и мислим 
да радимо добар посао. Оно што 
ме је као глумца нервирало, при-
мера ради, несређени мокри чво-
рови, гардеробе, глумачки студио, 
све сам то, како ми то у Босни ка-
жемо, "ошербетио". Важно је што 
смо вратили театарску, породич-
ну атмосферу, имамо сјајан ре-
пертоар и сјајне глумце. Риплијев-
ски податак је да имамо 22 стално 
запослена глумца и 24 запослена 
по уговору о делу тако да укупно 
имамо на располоагању 46 глума-
ца. Као директор, дао сам шан-
су многим младим глумцима да 
раде и усавршавају се у Камерном 
театру.

Поменули сте младе глумце. 
Одавно се више не бавите педа-
гошким радом. Зашто?

- Имао сам ту педагошку аван-
туру на тузланској академији пре 
неких петнаестак година. Преда-
вати глуму то је јако "љубоморан" 
посао. Тражи целог човека. Не мо-
жете ви те младе, групу од 8 до 10 
људи, остављати по три месеца, 
препустити им да сами припре-

мају испите да бисте ви ишли на 
турнеју или да снимате филм. Вр-
хунски је осећај преносити знање 
млађима. И данас сам на неки на-
чин везан за студенте, за младе 
који тек почињу свој глумачки пут. 
Често седимо и причамо о свему.

Шта је пресудно да би неко 
постао добар глумац?

- Кључни моменат је посвеће-
ност. Као што пекар треба да буде 
посвећен прављењу сомуна или  
кифли, керамичар плочицама, 
тако и глумац мора да буде по-
свећен свом занату. Подразумева 
се и професионализам, а све то за 
епилог има добро одрађен посао. 
Бог ти да таленат, академија ти да 
неко знање, а посвећеност значи 
даљу едукацију, нове спознаје. То 
је посао у коме сваког дана мо-
жеш нешто ново да научиш. На 
једном филму који сам недавно 
радио научио сам неке ствари, а 
имам озбиљних "утакмица" и у те-
атру и на филму. При том мислим 
да је на овим нашим балканским 
географијама, осим можда у Ср-
бији, између педесетих и осамде-
сетих година, овај посао веома по-
тцењен, сведен  на бласфемичну 
синтагму "глумац, хајде реци неш-
то смешно". Глума је озбиљан по-
сао, напоран, тежак и одговоран, 
на моменте и презахтеван. Само 

нешто мање књига је написано 
о глуми него о медицини. Али та 
привилегија осећања да можеш 
послати поруку, фокусирати енер-
гију на себе и променити макар 
једног човека је бескрајно драго-
цена и мени чини ментално задо-
вољство, које се не може описати, 
него само доживети. Привилегија 
бављења овим послом је могућ-
ност терапије. Живимо у време-
нима која су потпуно ђаволска, у 
којима нас бомбардују фашистич-
ким порукама док зомби енергија 
кружи око нас. У свему томе глу-
мац може да побегне у неку цар-
ску Русију бар док трају шесточа-
совне пробе. Или  да оде у неку 
ренесансну комедију и за то вре-
ме се клони Трампа, Путина, пор-
тала, друштвених мрежа, полусве-
та, закржљалих психологија . 

Једном сте изјавили да је 
уметност моћнија од политике. 
Да ли уметност у довољној мери 
користи своју моћ?

-Уметност, рударским жар-
гоном речено, пробија та широ-
ка чела, а политика затрпава. На 
овим просторима насталим рас-
падом Југославије уметност функ-
ционише од 1996. кад су стале све 
фрке. Већ тада смо сарађивали 
са театрима у Београду, Загребу, 
Скопљу, размењивали фестивал-
ске представе у сегменту теата-
ра, што се тиче филма, копродук-
ције су почеле 97. или  98. године. 
Задњих десетак босанскохерце-
говачких филмова је урађено ко-
продукцијским парама из Србије, 
Хравтске, Македоније, Немачке, 
Француске, као што су рађени и 
филмови у Србији, Хрватској, Ма-
кедонији, Црој Гори. Било је ту и 
изложби, промоција издаваштва. 
Никада није престајала сарадња 
унутар уметности. Кад кренем 
било где на простору некадашње 
Југославије немам осећај да ула-

зим на туђу територију. Није то пи-
тање југоносталгије, ту је првен-
ствено реч о језику за који вам не 
требају титлови. Језик је компара-
тивна предност која нас повезује. 
Намерно не говорим о хармони-
зацији односа, јер не видим да је 
негде атрофирала та културна са-
радња. Можда би уметност тре-
бало да буде гласнија, али многи 
уметници живе у зони комфор-
мизма. Ја сам из ње изашао и до-
био своју порцију и добијам је и 
дан данас на друштвеним мре-
жама, пошто политички артику-
лишем неке ствари у БиХ и регији. 
То ме кошта, али то је мој избор. 
Мислим да је највећи људски ме-
рак пре прања зуба ујутру рећи 
себи: "Ђе си мајсторе?". Нисам 
неки еготрип, нити имам неко ви-
соко мишљење о себи, али та вр-
ста истине којом се бавим, мени 
годи. Имам једну реченицу у сво-
јој монодрами коју изговарам: 
"Што сам више саопштавао исти-
ну, све сам ближе био лудници". 
Добар је осећај имати људе попут 
Кокана Младеновића у Београ-
ду, Огњена Силичића у Загребу  и 
многе друге на овим нашим про-
сторима. Срећан сам што сам да-
нас у Ужицу где људи знају шта је 
добар театар. Представу "Сјећаш 
ли се Доли Бел?"  носи посвећени 
ансамбл Камерног театра којег че-
кају турнеје по Европи и Балкану. 
Позивам људе из Ужица да дођу 
у Сарајево и погледају неку нашу 
представу. Театар све више по-
стаје и труистичка атракција. Ми 
на овој представи као и на пред-
ставама Жаба, Наш разред, Умри 
мушки... имамо људе из Сплита, 
Дубровника, Мостара, Шапца, Бе-
ограда и других градова који по-
сету Сарајеву искористе да погле-
дају и неку нашу представу. То је 
заиста сјајно.

В.Т.  фото: Н.К.

ЕМИР ХАЏИХАФИЗБЕГОВИЋ, ГЛУМАЦ,  
ДИРЕКТОР КАМЕРНОГ ТЕТРА САРАЈЕВО 

Глума је озбиљан, напоран  
и одговоран посао

Та привилегија осећања да можеш послати поруку, фокусирати енергију на себе 
и променити макар једног човека је бескрајно драгоцена и мени чини ментално 

задовољство, које се не може описати, него само доживети,  
каже Емир Хаџихафизбеговић 
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Повратак у прошлост за 
нашу генерацију, осим у 
представи, јесте и ваш су-

срет са људима које дуго нисте 
видели, а све захваљујући овом 
Фестивалу.

- Све је то необично повезано 
са овом улогом Дина коју играм и 
самом представом јер сам ја ве-
черас био Дино у овом времену 
који се вратио кући. Отворио ку-
тију сећања на свој град, породи-
цу, пријатеље, догађаје и све оно 
што је обележило његов живот. И 
гледао сам представу ЈДП-а Врат 
од стакла и сетио се свог живо-
та из тог времена. Пре него што 
сам уписао ФДУ, био сам глумац 
тузланског Народног позоришта 
и тада је била та пријатељска са-
радња са ужичким Позориштем. 
Често смо играли и дружили се а 
сада сам их видео после 35 годи-
на. То ми је био некакав окидач 

као у представи. Сетио сам се тих 
дивних представа и дружења а 
онда сам видео и Драгана Мића-
новића, свог класића са Академије 
са којим сам провео лепо студент-
ско време. Не могу да упоређујем 

садашњост и прошлост али ја сам 
имао само лепа сећања.

На сцени сте присутни, не 
играте, посматрате са стране. Где 
је та тачка у прошлости, где смо 
отишли у криво?

- Не бих знао и не знам да ли 
ико то зна. Држим се свог микро 
света и покушавам кроз свој жи-
вот, кроз своје представе у којима 
играм да дам наду малом човеку 
да бар на неко време види неки 
бољи свет.

Ко су јунаци нашег доба, по-
стоје ли? Ми смо одрасли на на-
родним песмама, на десетерцу, а 
они после нас?

- Ми смо генерација која је по-
тпуно другачије гледала на јунаке, 
на свет око нас. Били смо већи ен-
тузијасти, хтели смо да покреће-
мо ствари. Ја сам некад желео да 
учествујем у свим културним зби-
вањима, да играм у представама, 

да стварам, да покрећем свет. Мо-
жда ове генерације немају више 
тај ентузијазам, прагматичнији су, 
да ли због те технологије. Ми смо 
се некако окупљали, свирали у не-
кој гаражи, играли фудбал, шта је 
ко волео и према својим афини-
тетима. Најзнаковитија сцена мог 
времена јесте свирка без инстру-
мената у овој представи. Лоше 
је да поредим ствари, сви имају 
своје детињство и младост. Имам 
два сина од 25 и 14 година и врло 
су различити. 

Како они гледају на ову пред-
ставу?

- Старији је ближи неким мо-
јим афинитетима, он воли да слу-
ша старију музику, познаје неке 
вредности које су мени блиске а 
млађи је други свет, он је дете 21. 
века. И тако и ову представу раз-
личито доживљавају.

м.Петровић

МИРСАД ТУКА, ГЛУМАЦ   

Сећања као окидач
Ми смо генерација која је потпуно другачије гледала на јунаке, на свет око нас. 

Били смо већи ентузијасти, хтели смо да покрећемо ствари. Ја сам некад желео 
да учествујем у свим културним збивањима, да играм у представама, да стварам, 

да покрећем свет, каже глумац Мирсад Тука

ПРАТЕЋИ ПРОГРАМ 24. ЈПФ 
ПРЕДСТАВЉАЊЕ СЕРИЈАЛА „ТЕАТРОЛОГИКЕ“

Серијал о  
изузетним људима

У оквиру пратећег програма 24. ЈПФ, на Малој сцени 
НП Ужице представљен je серијал ауторке Оливере 
Милошевић „Театрологике“, који се емитује на РТС-у.

- Има логике да нова сезона серијала „Театрологике“ 
буде представљена баш на ЈПФ, јер сви моји саговорни-
ци имају везе са овим фестивалом. Неки су учествовали, многи доби-
ли награде, признања и оставили снажан траг на Фестивал и публику 
- каже ауторка серијала.

У оквиру пратећег програма Фестивала, одлучила је да прикаже 
прву епизоду из нове сезоне серијала. Она доноси разговор са Раде-
том Шербеџијом, на Брионима, после представе „Ко се боји Вирџиније 
Вулф“, која је сада на репертоару Београдског драмског позоришта. 

Оливера Милошевић објашњава да је идеја „Театрологике“ да ши-
рој јавности представи изузетне људе који у региону стварају позориш-
ну уметност. 

- Тема наших разговора, осим позоришних поетике и приче о томе 
како они стварају и шта је за њих суштина позоришта, је и друштво 
у којем данас живимо. Осврћемо се на деведесете, али причамо и о 
томе какав је данашњи свет и колико се он променио. То би био знак 
да смо завршили питање које се односи на све нас и све нас занима, 
а то је- шта је појам среће. Мало смо филозофирали о томе шта данас 
значи бити слободан и шта је појам слободе, шта је уметничка сло-

бода и колико се мењала то-
ком времена. Моји саговор-
ници су изузетни уметници, 
не само у срединама у који-
ма раде и региону, већ и у 
Европи и свету. Са њима је 
велико задовољство разго-
варати. Осим тога, када би-
рам саговорнике, битно ми 
је да то буду друштвено и 
уметнички одговорни људи, 
да су против свега што угро-

жава људска права и слободе- каже ауторка серијала „Театрологике“.
Говорећи о теми овогодишњег ЈПФ, Оливера Милошевић каже да 

је јако тешко одредити ко су јунаци нашег доба. 
- Питање је да ли су то конкретне личности. За почетак би требало 

да одредимо критеријуме како се постаје јунак у нашем добу и шта то 
значи. У том смислу, мислим да су јунаци овог времена они који гово-
ре истину и не калкулишу, посвећени су свом послу, искрени и имају 
могућност да јавно кажу оно о чему сви размишљамо и шапућемо.

За ЈПФ, Оливера Милошевић каже да је један од најзначајнијих фе-
стивала у Србији.

- У нашим прегледима догађаја који су обележили годину у обла-
сти позоришта, увек наводим овај фестивал. Култура и уметност ина-
че имају јако мало простора у медијима, а РТС је једина кућа која те-
мељито негује приступ уметности и култури, какав заслужују. Када би 
били више присутни у медијима, лакше би се искристалисали и јуна-
ци нашег доба.

ана милошевић
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Представа „Сјећаш ли се Доли Бел“, у 
режији Кокана Младеновића, а у из-
вођењу Камерног театра 55 из Сараје-

ва, јесте прича о одрастању, а пред нама се 
отвара попут старог породичног албума. До-
пушта нам да се загледамо у различите фото-

графије; неке су, као у сваком албуму, лијепе, неке нејасне, на поне-
кој препознамо и властитио лице, тамо негдје, у трећем плану. Ту су 
и људи чија смо имена заборавили, али што је најважније, на скоро 
свакој је – отац.

Отац је централни лик ове представе, али и опсесивна тема мно-
гих књига Абдулаха Сидрана, аутора романа по којем је настала 
ова представа. Ипак, занимљиво је да редитељ уводи и лик одрас-
лог Дине Зоља, тако да више не видимо само збуњеног и осјећајног 
младића, већ се пред нама појављује и својеврсни наратор/дух. Тако 
се и њихов однос успоставља на тој неизбјежној линији отац – син. 

Љепота рата је, пише Јосиф Бродски, у чињеници да за сво зло 
можемо кривити друге. У миру смо присиљени кривицу тражити 
у самима себи. Јунак којег ствара Кокан Младеновић чини управо 
то, рови по властитој прошлости, спаја узроке и посљедице, призи-
ва „пророчке“ реченице људи уз које је одрастао. Не знамо какав је 
свијет из којег долази одрасли Дино Зољ, не знамо шта је био његов 
живот протеклих деценија, на које се редитељ, без сустезања, рефе-
рира. Најважније је, у то нема сумње, да је он – човјек са кофером. 
Да ли је и отац?!

Кокан Младеновић се не стиди поетичности, и не бјежи од „ре-
жирања метафора“. Отуд његова блискост са језиком и поетиком Аб-
дулаха Сидрана. Он се не либи ставити младог Дину Зоља у кофер и 
показати нам једноставну, али болну мисао, да смо сами свој најте-
жи терет, пртљаг који вуцарамо по свијету. Неријетко се ова прича 
о одрастању, посве разумљиво, поредила са сликом свијета из Фе-
линијевог „Амаркорда“. У том филму постоји она култна сцена када 
човјек, попевши се на врх високог дрвета, из крошње зазива Бога са 
једноставном молбом: „Io voglio una donna!“ илити на језику наших 
очева (матере оставимо по страни из пристојности) – „Хоћу жену!“ 
Сидранови јунаци желе много више. Они би и жене, али не одустају 
ни од породице, а непрестано сањају и државу, онакву каква се ни-
кад неће појавити. Комунизам се спомиње тек због недостатка боље 
ријечи и тачнијег описа онога о чему сањају.

„Хипнозом против комунизма“ јесте дијагноза сваке наше рево-
луције, а успаваност наша одлика, „трагичка кривица“ због које у Си-
зифове руке стављамо кофере. Ипак, млади Дино Зољ не одустаје, 

он има своју мантру - „Сваког дана, у сваком погледу, све више на-
предујем!“ Аутор романа не крије да је ова прича аутобиографска, 
па отуд и не чуди чињеница да његов јунак, баш као пјесник, вјерује 
у љековитост ријечи. Његови „омладинци“ у једном тренутку бивају 
позвани на „тестирање“, а тема су „Хероји нашег доба...“ Не знамо 
резултате тестирања, али посве сигурно, њима из фикције и нама са 
„ове стране“, ниво знања и збуњености је на сличном нивоу. 

Представа је рађена за камерни простор, па се извођењем у 
Ужицу, на великој сцени,нажалост, изгубио понеки слој упечатљи-
вости. Драма се дешава у кући, а ми смо остављени да виримо кроз 
полуотворен прозор и дјелимично размакнуте завјесе. Чучимо иза 
старе ограде и напињемо се да чујемо сваку ријеч, да видимо нај-
ситнији гест. У интимном простору, рецимо, завршетак представе 
дјелује потпуно другачије; муниција која испада из руку Дине Зоља, 
пада на под и котрља се до ногу гледалаца. Глумац сједи тик до вас, 
па се у одређеним моментима осјећате као дио фамилије, или бар 
као комшија, онај који је дошао у кућу у којој је жалост, оплакује се 
умрли и тишина је тешка и мучна.

Занимљиво је, поменули смо то и на округлом столу, да се и у 
представи „Врат од стакла“ појављују кофери, те да обје породице, 
и она Биљане Србљановић, као и ова Сидранова, требају напустити 
своје станове 28. јуна. Од „скривеног значења“ мени је занимљивија 
чињеница да је Кокан Младеновић одлучио своју причу одвести у 
другом правцу, дати нескривени коментар, дубоко свјестан промје-
не контекста. Филмска верзија ове приче завршава селидбом у нови 
стан, позоришној породици Зољ одузет је „сретан крај“. Боља будућ-
ност је одгођена за још неколико година. Сидранова прича је смјеш-
тена у Сарајево 1963., дакле скоро је „на пола пута“ између два рата, 
а редитељ нас увођењем новог лика, одраслог Дине Зоља, помјера у 
данашње вријеме. Јесмо опет на пола пута?

Да се наслутити да Кокан Младеновић вјерује да је улога умјет-
ника препознавање могућег или надолазећег зла, да упозори, опо-
мене. Док други „траже жену“, на њему је да бар вришти– „Пожар!“ 
Отуд је разумљива његова одлука да лик Бесима покаже као поро-
дичног „циркусанта“, али и да му у уста стави најстрашнију, толико 
пута изговорену реплику: „Биће овдје крви до кољена!“

Лудило са којим се носи свака наша генерација, свака породица, 
сваки народ, манифестује се кроз двије „клетве“. Прва је она Сидра-
нова - „Хоће ли сунце у овом граду икад засјати како треба?“, а другу 
је написао Алекса Шантић, прије више од два рата – „Остајте овђе, 
сунце туђег неба...“

Добро се давно нисмо претворили у камење. Надгробно, наравно.

ЉУДИ ИЗ КОФЕРА
РЕЧ КРИТИКЕ

ПИШЕ:
Алмир Имширевић

Сања Марковић: Представа ме је погодила право у центар. Да ли је то 
због тога што сам неко лепо време с краја прошлог века проживела, што 
сам одрасла уз овакве комаде и филмове, као и баш овај филм или од-
ређене дозе носталгије, не знам, али вечерас сам проживела једно време, 
које је било сурово живети, али из ове перспективе, много безбрижније.

Никола Ђокић: Морам одмах да кажем да је претопло у сали, да 
се сваке вечери презнојим. Вечерас поготово.  А представа просечна. 
Фалило ми је енергије и емоција са сцене. Време трајања дуго. Можда 
је и то проблем.

Бојана Марковић: Нису ми се још утисци слегли. Први је да је дуго, 
требало је скратити мало. Филм сам гледала неколико пута и под ње-
говим утиском нисам баш ганута представом. Недостајало ми је нешто 

јако са сцене, динамика. Или сам ја превише очекивала.
Наташа Лазић: Од суза до смеха. Складно упакована једна наша 

прича, донесена на најбољи могући начин. Пробудила је емоције и 
сећања које терају сузе на очи. Мислим и да је подела улога веома до-
бра. Ансамбл је одличан. 

Бојан Радојичић: Знам да се и око ове представе дигла прашина. 
Ово није обрада филма, нити нешто слично. Сада је очигледно да нас 
наши савременици врло добро познају и да не само да су хроничари 
времена већ су и пророци. Многе ствари које нисмо могли замислити  
да су могуће и којима смо се смејали, снашле су нас. Тако да су нас Са-
рајлије и вечерас погодиле право у стомак. Честитам редитељу и ан-
самблу на одличном комаду.          Б. д.

РЕЧ ПУБЛИКЕ

Од суза до смеха  
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Свој професионални рад за-
почела је дипломском пред-
ставом „Умри мушки“ на 

сцени Камерног театра 55, која је 
још увек у редовном репертоару и 
за сада је најизвођенија представа 
у позориштима БиХ. Навикнута на 
сцену Камерног театра, свој разго-
вор за Билтен започиње тиме да 
сцена као ужичка и сала са оволи-
ко гледалаца, глумца баш упла-
ши, али га чини и срећним са дру-
ге стране. Ово није прво играње 
на класичној сцени, до сада су већ 
била три гостовања, па су имали 
прилику да се прилагођавају дру-
гачијем простору. 

- Ова представа може, као што 
је било и вечерас, да буде играна 
на великој сцени, али ми је про-
сто жао што по неки шапат мора-
мо жртвовати, а који се чује само 
у камерној сали. Иначе, феномен 
ове представе је да различите ге-
нерације реагују скоро идентич-
но. Мислим да их се тиче. Пого-
тово мислим на млађе генерације 
које нису живеле у том времену, 
које неамју ту рефернцу коју ми 

имамо. Они, за разлику од нас 
старијих, немају могућност по-
ређења. Али свеједно их се тиче. 
То је фантастично. Да неко, ко чак 
и не слуша приче о тим неким вре-
менима, успе да разуме и доживи 
га. То је успех ове представе.

За време свих тешких годи-
на нисте били ту. Вратили сте се у 
Сарајево почетком 2000е. Коли-

ко се променила професинална 
слика за тих 10 година?

- Једино што се није проме-
нило јесте љубав и страст према 
својој професији. Вера у уметност 
уопште. Кад дође до људи, када 
има моћ да поставља питања, да 
нуди неке одговоре, ако ништа 
друго, бар мало да загребе и да не-
коме отвори неку визуру или про-
мени перспективу. То се једино 
није променило. А све остало је-
сте. Овде је и даље присутна бол и 
патња међу свим људима. А данас 
смо сведоци да се некакав поган-
лук увукао у људе. Бар је моје ис-
куство такво. Пре није постојало у 
толикој мери као данас. Као да ди-
шемо недостатак љубави било које 
врсте, да се ставрно чујемо и види-
мо. Када разговарамо да се заиста 
слушамо. Да некако негујемо живу 
реч. Да покушамо да верујемо јед-
ни другима. Тога нам недостаје.

Да ли напредујемо из дана у дан?
- Не.  Мислим да духовно, на 

жалост, назадујемо. Мислим да 
смо дошли у доба када се клац-
ка или – или. Духом постајемо све 

ретардиранији. Веома је страшно 
томе сведочити, а бити немоћан 
да покренеш нешто. 

Шта вам је сада најбитније у 
раду?

- У питању је тимски рад, про-
цес и мени како живот пролази, 
како сам све старија, постаје мно-
го битнији процес од самог ре-
зултата. Наравно да се бескрај-
но радујем када се уради добра 
представа, јер много тога је по-
требно, напора, труда, енергије, 
живота на сваки начин уложеног 
да се направи лоша, а камоли до-
бра представа. Тако да ми је сада 
најбитније са каквим људима де-
лим животни простор сцене током 
проба и оно што размењујемо то-
ком прављења представе. 

Ко је јунак нашег доба?
- Јаој. Сад бих се могла рас-

плакати. Не знам. Он је негде у 
бајкама, јер оне су храна за душу. 
Оне нису само за децу већ и за нас 
одрасле. Има у њима великих ју-
нака који би нас све продуховили. 
А ја свакако нисам.

Б.дамњановић

TAТЈАНА ШОЈИЋ, ГЛУМИЦА    

Назадујемо духовно 
Јунак нашег доба је негде у бајкама, јер оне су храна за душу. Оне нису само за децу  

већ и за нас одрасле. Има у њима великих јунака који би нас све продуховили,  
каже глумица Татјана Шојић

МЛАДИ ИСТРАЖИВАЧИ

Празник за  
љубитеље позоришта
Сама реч фестивал на латинском значи 
празник, а Југословенски позоришни 
фестивал свакако је нека врста празника 
за све љубитеље позоришта, каже 
Катарина Мандић

Југословенски позоришни фестивал траје већ 24. годину. 
Идеју и иницијативу за настанак овог фестивала покренуо је и ре-
ализовао уз подршку локалне самоуправе и Министарства култу-

ре 1996. године позоришни редитељ Бранко Поповић, тадашњи ди-
ректор Народног позоришта Ужице које је свих протеклих година било 
изузетан и домаћин и организатор фестивала. То су сваки пут препо-
знавали гости фестивала, глумци позоришта из Србије и са простора 
бивше Југославије, позоришни критичари, млади – будући позориш-
ни посленици, а пре свега, ужичка публика. Због свог значаја и уло-
ге коју има не само у културном животу града Ужица, већ и Србије, па 
и ван њених граница, ЈПФ је и тема истраживања и научних радова. 
Тако је Ужичанка Катарина Мандић, апсолвент продукције на Акаде-

мији уметности у Београду, једна 
од младих истраживача. Заправо, 
тема њеног дипломског рада је Ју-
гословенски позоришни фестивал. 
Зашто се одлучила за ЈПФ, Катари-
на између осталог каже:

-Избор теме за дипломски рад 
на Академији уметности није про-
блем када у свом родном граду 
имате један овако значајан позо-
ришни фестивал као што је ЈПФ у 
Ужицу. Овај фестивал је од вели-
ког културног значаја за град Ужи-

це. За 24 године трајања фестивала на сцени Ужичког Народног позо-
ришта гостовало је више од 150 представа. То је значајан допринос за 
културу нашег града.

Позоришни фестивали представљају посебну врсту културних до-
гађаја. Сама реч фестивал на латинском значи празник, а Југословен-
ски позоришни фестивал свакако је нека врста празника за све љуби-
теље позоришта. Овај фестивал значајан је колико за посетиоце толико 
и за саме учеснике, јер окупља уметнике са читавог простора бивше Ју-
гославије и током седам дана они имају прилику да се опробају пред 
новом публиком, у другачијем окружењу, прилагоде се и стекну нова 
искуства.               Р.П.
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Тартифи  
нашег времена

Полазећи од Молијерове класичне комедије Тартиф, која беспо-
ште дно разобличава друштвено и религиозно лицемерје, реди-
тељ Игор Вук Торбица је направио заиста изузетну, чисту, ого-

љену, болно савремену представу. Говор ликова је у највећој мери 
оса вре мењен, у доброј мери је напуштен Молијеров дијалог у стиху 
који би у новим околностима тумачења деловао анахроно, препрека на 
путу до гледаоца. Чињеница да је Молијеров Тартиф богомољац такође 
је занемарена, јер та врста критичког фокуса на религиозним мотивима 
у овом тренутку у нашем друштву нема тако упадљив значај. Са овим 
поступцима, интервенцијама на оригиналном тексту, он нам је значењ-
ски и стилски приближен. Акценат представе је на критици породичних 
односа, што има јасан метафорички значај. Она јасно, али истовреме-
но сасвим суптилно и естетизовано, доноси ширу друштвену критику, 
кроз раскринкавање породичне трулежи, јер је породица основна ће-
лија друштва. Представа разобличава све нас, наш попустљиви морал, 
пристајање на неприхватљиве услове живота....

...Сомборски „Тартиф“ одлучно разоткрива свеприсутне лажи. Изу-
зетно је ангажован, али у једном промишљеном и високо естетизовном 
облику. Представа ненаметљиво указује на лице и наличје манипула-
ција, сложеност односа између преваранта и преварених, али и на одго-
ворност коју сви деле. Ове идеје се нарочито импресивно изражавају у 
једној сугестивној, опојној, заводљивој (!) сцени, када ликови хорски пе-
вају песму Битлса „Лет ит Бе“, предвођени Тартифом. Она овде постаје 
нежна песма пораза, препуштања дијаболичном Тартифу, вишезначна 
химна унесрећених који добровољно улазе у несрећу, немоћни да јој 
се одупру.

ана Тасић, „Политика“, 15. и 16. фебруар 2019.

РЕЧ РЕДИТЕЉА И АУТОРА
Данашње време донело је са собом и неке нове изазове, вера и ре-

лигија нису оно чиме нас Тартиф држи послушнима, он се користи де-
магогијом, црпи из наших слабости, обележава нас кривицом, иско-
ришћава наше мане и табуе, како би нас уценио да не чинимо ништа, 
да останемо у строгом оквиру грађанске послушности, тај Тартиф је сва-
ки дан са нама, у нашим дневним и спаваћим собама, са нама за столом 
док ручамо, он је неизбежан и ми сви добро знамо ко је он, макар и не 
изговарали његово име наглас! Време је, дакле, Тартифу додало не то-
лико једноставан приступ теми и једну горку озбиљност последица тр-
пљења Тартифа у нашим животима.

игор Вук Торбица
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ОЦЕНА ПУБЛИКЕ

Ако ме Гаго Ковач не предухитри, објавићу 
монографију „Турица и део Сињевца до 
има ња рабаџије Зека са старих разгледни-

ца“. Можда добијем на времену, јер Гаго тренут-
но ради на ископавању фотографије којом ће се, 
после локације цркве Ружице на Каменом кори-
ту, разрешити највећа дилема локалне историје: 

коме је тата купио више кабеза код содаџије Станка, оли њему оли 
Жику Остојићу, that is a question.

С обзиром на то да поменути предео сликан заборавом до 
сада није ужичанствено обрађен, а да гравитира ка Сокољанима, 
то се као нови прилог повести нашег града мора додати чињеница 
да је са западне стране вароши у центар емигрирало више Шинто-
ра него што може да стане у Булатовићев роман „Људи са четири 
прста“. Додуше, није се у том ужичком предграђу слушао Адрија-
но Челентано и његових „24 хиљаде пољубаца“,  мада ни хармони-
каш Саво Ђаво није био лош кад му се слух не отме контроли па за-
пева Тозовчев евергрин „Идем путем, шубара ме квари“... 

Шалу на страну, живот и сновиђења у периферијским двори-
штима бивше Југославије не виде се на разледницама њених гра-
дова, али из оптике поетског реализма Абдулаха Сидрана саврше-
но детектују сенку трагедије која ће их прекрити.   

Прошло је ево више од пола века од времена када се свакога 
дана у сваком погледу све више напредовало, прошле је тридесет 
година од пада Берлинског зида и готово исто толико од распада 
Југославије, а ми и даље с носталгијом разговарамо о Сидрано-
вим јунацима. 

Није то случaјно. 
И Дино и његов отац, па и сви други око њих, поседују утопиј-

ски потенцијал који је данас незамислив. А без њега живот је, што 
рече Махмут Зољ, као и живот без жене: може, али некако бљу-
таво.

Каква то капља падне право на главу па се сан о праведном 
друштву издува као ћуна Диновог друга?

Тешко питање.
Ми не знамо зашто, када и којим коридором је отишао Дино из 

Сарајева.  Не знамо, али слутимо. Зато углавном и ћутимо. Јер том 
Сарајеву сви нешто дугујемо. А најгори су дугови које наплаћује 
нечиста савест.

Зато на питање хоће ли у овом граду икада засијати сунце како 
треба, после синоћње предстве Камерног театра 55, можемо одго-
ворити: Хоће кад се тешки облаци историје преобразе у неко дру-
го агрегатно стање, ближе људима него политичарима и њиховим 
верним Шинторима.

Време Шинтора Ужичанин заслужан за развој 
позоришта у региону
МИХАИЛО МАРКОВИЋ 
(Ужице 1869 – Загреб 1946)

У сваком броју Билтена ЈПФ-а објављи-
ваћемо фељтон о Михаилу Марковићуи 
Ери, Ужичанину, који је током свог рад-
ног века дао велики допринос развоју по-
зоришта на простору бивше Југославије. 
О овом изузетном културном раднику 
сазнајемо захваљујући ужичком новинару 
Зорану Жеравчићу који наставља своје ис-

траживање о Михаилу Марковићу. 

Михаило Марковић у „Ревизору“

Представа, којој је поред црногорског суверена, његових 
синова, снаха и кћери, присуствовао и руски велики кнез 
Игор Констанинович, испраћена је са великом пажњом, а 

највише комплимената заслужио је Михаило Марковић у улози 
начелника, о чему је „Глас Црногораца“, између осталог, писао: „Г. 
Марковић је са осталом господом члановима и чланицама, који 
су тога вечери представљали, више пута пожњео бурни пљесак. 
Његов звонки орган и разговјетни изговор ријечи учинили су те је 
публика лако могла да прати његову тешку улогу, коју је одиграо 
лако и природно, што је својствено правоме умјетнику.„

Говорећи за београдско Време, по постављењу за управни-
ка Књажевског црногорског народног позоришта, Марковић о ре-
пертоару каже: „Најтежи проблем нашег позоришта је потреба са-
свим различите две половине од целокупног репертоара. С једне 
стране уметнички захтеви приморских градова, а с друге стране 
црногорских. И једном и другом менталитету треба да угодимо. 
Па ипак, надам се да ћу и ту компромисно успети да задовољим 
обе врсте публике. Специјално треба да водимо рачуна о репер-
тоару у Дубровнику, где ћемо сигурно гостовати у сезони дуже 
времена, јер ту треба не само да дамо репертоар за домаћу пу-
блику већ и за странце пред којима морамо и да презентујемо и 
да им дамо забаву коју они разумеју.„

Средином августа, Михаило Марковић на Цетињу наступа у 
Хрватском земаљском казалишту које је у време Јубиларних све-
чаности извело шест представа. Неколико чланова Хрватског ка-
залишта одликовано је, Михаило Марковић Даниловим орденом 
V степена.
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