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БОЈАНА КОВАЧЕВИЋ, ДИРЕКТОРКА НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА СОМБОР

Наставити у истом правцу

Ја јесам тазе директор али нисам тазе у овом позоришту. Мој став је да ту доста
ствари добро функционише и нема разлога мењати их. Циљ ми је да наставимо у
истом правцу у коме идемо деценијама, каже Бојана Ковачевић

О

днедавно сте на челу једног од најлепшег позоришног здања у Србији и
ево, већ сте на ужичком Фестивалу са представом Тартиф. Хоће
ли се нешто променити када је
репертоар или начин функционисања у питању у сомборском
Позоришту?
- Прошле године смо овде
били са представом Кад је Сомбор био Холивуд, Кокана Младеновића и на нашу радост опет смо
у Ужицу. Не можемо да кажемо да
очекујемо награде али се то просто намеће јер је Тартиф од своје
фебруарске премијере освојио
већ 20 награда. Најважније је свакако, како ће публика да прими
представу. Иначе, ја јесам тазе директор али нисам тазе у овом позоришту. Мој став је да ту доста ствари добро функционише и нема
разлога мењати их. Циљ ми је да
наставимо у истом правцу у коме
идемо деценијама.
После неког вакума око избора директора у који се умешала и политика, успели сте да
је победите. Као социолог, како
објашњавате ту потребу да се
утиче и на театар?
- Глумци и сви запослени су
у томе успели и све је то сад иза
нас, идемо да радимо. Јака је реч
која може да се каже са сцене. У
једном гледалишту седи 600 до
700 људи и то није занемарљиво и
моћ изговорене речи ту није мала.
Вероватно је потребно све ставити под контролу. Мислим да живимо у друштву које је сузбијено
чак и у томе где један другом треба да кажемо шта мислимо, а то је
тек видљиво у позоришту, јавном
сервису… Горе је што једни други-

ма не верујемо, тако да је све остало мање важно.
Да ли је и за тај наизглед мали
отпор, требало бити јунак нашег
доба?
- Свакако су моји јунаци, јер
кад се неко окупи око нечега и
толико је истрајан у заједничкој
идеји да оствари циљ и понаша се
у томе као један организам у ситуацији која траје три месеца, онда
то јесу јунаци. У ширем друштвеном контексту, мислим да се то
некако изгубило. Понашамо се
као мува без главе, живимо од данас до сутра и бојим се да јунак
као категорија нестаје.
Ви сте били пројектни мена
џер протеклих седам година. Шта
то подразумева?
- Била сам директор за међународну сарадњу, писала сам про

јекте и као у сваком малом позоришту где сви радимо све, бавила
сам се и организацијом и продукцијом. Тако смо направили једну
велику копродукцију са два позоришта из Румуније, били смо неколико пута на разним фестивалима у Русији, повезали смо се
са неким кућама у региону и управо очекујемо реализацију једне копродукције са позориштем
из Битоља. Били смо на фестивалу у Бриселу. И Тартиф је пример колико је та сарадња добра.
Свесни смо колико је добро то мешање људи, када дођу неке нове
енергије, нова крв и из тога настају добре ствари. У супротном
било би учмало да је све исто, да
се никад ништа не мења, да увек
исти људи раде. Имамо још једну
представу Травничка хроника коју

10. новембар 2019.

смо, такође, радили са СНП. У времену у коме је све мање пара за
програме, то је један од начина да
се то пренебрегне. Мада ни новац није једини проблем. Тренутно се суочавамо са тим да немамо
мајсторе који су јединствени и незаменљиви за позориште, а нема
више школа у којима би се то научило, нити има више тог преношења искуства. Људи одлазе за
бољом зарадом. Ако имамо идеје
и добре људе на сцени али и иза
сцене, онда ћемо некако решити
и проблем што нема пара. То је нарочито присутно у мањим местима где нико неће доћи да живи ту
и дише са позориштем за рецимо
30.000 динара.
Шта се још игра у Сомбору?
- Тренутно радимо једну велику представу по тексту Ђорђа Лебовића у режији Горчина Стојановића, а поводом Дана Позоришта
које постоји 137 година. Игра комплетан ансамбл, свих наших 15
глумаца и пет гостујућих. Наставићемо са нашим позоришним
маратоном, биће то 28 по реду у
три дана, што је сасвим довољно
за тај концепт. То је радост за нас,
као и за публику која је ове године
доживела и цветни бум јер смо их
посипали цвећем.
Били сте и вест дана са представом за мигранте.
- Представа Кад је Сомбор био
Холивуд нема пуно текста, углавном је покрет и зато је била погодна за ту публику која је дошла
из центара у Кикинди, Суботици и
Панчеву. Било је веома емотивно, видети те људе и децу који су
били одушевљени. Толико је мало
потребно да изазовеш сјај у нечијим очима.
М.Петровић
фото: Н.К.
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РАЗГОВОРИ О ПРЕДСТАВИ И ПРЕС КОНФЕРЕНЦИЈА
СРПСКО НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ НОВИ САД /НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ СОМБОР

Из зла се добро не рађа

Бојан Муњин, селектор Фестивала: Вечерас смо видели снагу позоришне уметности да прескочи лектиру, подразумевање и
три века стар комад и да га данас нама у директном обраћању
пласира на такав начин да га сви
разумемо. Позориште је ауторска уметност свих оних који учествујуу стварању представе. Игора Вука Торбицу, који је направио
низ оваквих представа треба охрабрити да устраје у томе да прави овакве представе и говори о
ономе о чему је потребно говорити.
Бојана Ковачевић, директор
НП Сомбор: Народно позориште
Сомбор је имало договорен термин са Игором Вуком Торбицом,
па смо кроз разговор дошли до
идеје да се ради копродукција са
СНП Нови Сад. Одабрана је тема
пројекта – комично у класичном.
То је био почетни оквир, да би се
дошло до Тартифа.
Хана Селимовић, Дорина:
Кад бисмо се сви осећали као Дорина, мислим да бисмо живели у
много бољем друштву. A мислим
да се сви осећамо као остали ликови. Она је узбуњивач, а ми знамо како данас узбуњивачи у Србији пролазе. Не мислим да је то
питање храбрости или слабости.
Мислим да је то питање очајања.

Није нарочито храбра, већ нема
други избор. То је одређена врста човека на месту на коме једино може да буде. То је унутрашње
морање.
Игор Вук Торбица, редитељ:
Један од проблема које отвара
ова представа је – идеални јунак
кога имамо у глави и кога очекујемо. Људи су ме питали, зашто
она, Дорина, када је тако добра,
толико пуши. Ти наративи су нам
затровали деловање. Сви чекамо идеалног човека који ће ставити кожу у игру, који ће хтети изгубити децу, мајку, жену... а такав
не постоји. За мене су највећи и
најхрабрији они који вриште и
они раде нешто храбро. Дорина је већи херој од хероја, јер то
ради кроз огромну запитаност.
Она се пита да ли је луда. То се
многи данас питају, а онда када
помислимо да је до нас, најтеже
је начинити прави корак.
Саша Тпрлаковић, Тартиф:
Тартиф је човек који је продукт
народа из кога је изникао. Из
зла се добро не рађа. Причамо о
томе како су некада забрањиване
представе, а живимо у времену у
коме се, такође, забрањују, само
се то данас ради мало суптилније.
Живимо у таквом времену да Тартифа има на сваком кораку. Симптоматично ми је питање – како је

могуће да лажи прихватамо као
истину?
Даница Грубачки, Маријана:
Мислим да ми не верујемо у то
што се каже, већ да смо убеђени
да ништа не може да се промени.
Мислимо да као појединци нисмо криви, као да друштво и систем нису збир свих нас. Имам потребу да кажем да треба да дође
крај нашем сведочењу и згражавању над туђим гресима. Требало би да сви почнемо да мењамо
ствари од себе. Није довољно да
кажемо да је и други подједнако
крив колико и ми. Морамо кренути од себе.
Тијана Марковић, Елмира:
Заборавља се. Све се заборавља
преко ноћи. То је страшно. Иде се
даље, надопуњујемо разне страсти. Проблем је што идемо даље
без преузимања одговорности и
сагледавања ствари на прави начин. Погледамо испод стола, видимо мрве и закључимо да ће их
неко други очистити.
Нинослав Ђорђевић, Оргон: Ово је доба у којем критика
није добродошла и не сматра се
продуктивном. У демократском,
слободном друштву можете отворено, слободно да кажете критику. Оргон је као сви они људи које
стално гледамо кроз стравичне
слике, попут оних који су се у Лу-
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чанима окупили да подрже свог
директора, док пљују породицу настрадалог човека. Многи од
њих су Оргони у својој породици.
У слепој љубави према кобајаги
идеологији и кобајаги вођи, они
су у стању да жртвују све.
Алмир Имширевић: Ову
представу гледам први пут. Ужасава ме што ми као да се такмичимо чији је Тартиф гори. Национализам и лудило почну тако што
ја почнем да браним свог Тартифа. Тартифи то јако добро знају да
искористе, а ми испадамо приличне будале. Ужаснут сам што се
две године бојимо да признамо
да је „он“ јунак нашег доба. Већ
десет редстава гледам о њему, а
ни име му не изговарамо. Тартифи су свесни колико смо слабашни. Не бојим се забрана упозоришту. Најгора ствар је да нас не
забрањују. Забране су почетак великих ствари. Они не забрањују,
они само не долазе. Када седим
са триста људи, питам се да ли
има некога са ким делим мишљење. Волео бих да се запитамо
та ситна питања, као на пример,
коме бисмо поверили дете да га
причува. Треба да почнемо да ра
зговарамо о тим људиским стварима и сазнамо ко су људи који
би нам сачували децу.
Ана Милошевић
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ИГОР ВУК ТОРБИЦА, РЕДИТЕЉ

Људи, имамо
велики проблем

Кувамо се у ситуацији у којој чекамо да прокувамо,
каже редитељ Игор Вук Торбица
- У припреми комада питао
сам све учеснике: Који је ваш проблем у данашњем времену и како
се носите са њим? Хана је говорила о хипохондрији, сталном осе
ћању да ће јој се нешто лоше догодити и да то што се догађа у
друштвеној стварности утиче на
њено здравствено стање. Нинослав је неко ко све строго гледа
и хтео би да то уреди у неки систем. Марко је сведочио о општој
резигнацији и одбијању да учествује у било чему... Те импровизације смо анализирали и сместили их у миље комшилука, а
касније смо дошли до решења да
све то сместимо у породицу, да
све то „помешамо“ са Молијеровим стиховима и на крају је уследило дописивање, али у најмањој
мери, попут деонице у којој Тартиф говори о томе да психопате имају највише следбеника и
сличне реченице - каже Игор Вук
Торбица о настајању његовог ауторског пројекта, по мотивима
Молијерове драме.
У Вашој исценацији Тартифа, Дорина је један од главних
ликова, који је изузетно важан
за структуру комада. Зашто нисте
ишли до краја и направили представу која би се звала „Дорина“?
- Без обзира на то што се могу
сложити са тим да је она један од
центара целе представе, ипак је
Тартиф место које је, нажалост силом прилика, наметнуто као тема
и на коме се секу сви интереси и
воље те групе коју гледамо. Време
је да лоцирамо проблем, а хероји
ће нам се показати. Зато остаје Тартиф да светли у мраку, а ми морамо да кажемо: “Људи, имамо велики проблем, а не хероја“.
О тим проблемима говорите
кроз визуру породице...
- Зато што је породица најма
ње поље различитих деловања,
интереса и карактера. Постала је
легло табуа, некомуницирања, незнања и одбијаја да се разговором превазиђе проблем. Зато уто-

чиште тражимо ван ње. Породица
је тесто које „вајају“ друштвене
прилике. У једном тренутку, како
сам негде прочитао, народ почне да личи на свог вођу и у томе
је проблем.
Не одустајете од театра који
нас се тиче, али ни ми не одустајемо да, у реалном животу,
следимо разне Тартифе...
- Нажалост, а то показује и ова
представа, неко ће за то морати
да се жртвује. Људи почињу да се
мењају оног тренутка када схвате
да постоји директна опасност и да
та опасност не прети само онима
који делују, него и онима који се
склањају, јер постају колатерална
штета. Када постоје жртве, тада се
пали аларм и у човеку почиње да
„ради“ нешто примарније од савести и одговорности, а то је инстинкт преживљавања. Нажалост,
ми се кувамо у ситуацији у којој
чекамо да прокувамо.
Ко је Тартиф нашег доба?
- У представи је то више него
јасно и то није потребно именовати, јер би то подредило представу једном човеку. Ово није представа само о том човеку, него о
нама, и није само о диктаторима,
већ о свакој могућој позицији манипулације људима и нашем при-

стајању на манипулацију.
Са адресе манипулације стижу тезе о томе да смо ми слободни, а да су манипулатори неслободни и, чак, угрожени великим
дозама свих наших слобода.
Како се догодила та замена теза?
- Једноставно, јер је ствар у
језику. Ако кажете да је паљење
књига фашизам, та аналогија заиста постоји, али на мени је да ли
ћу да пристанем на ту аналогију,
да ли ћу је „смрскати“ и наћи породицу која је запалила књиге, јер
није имала чиме да се огреје. Како
ћемо то назвати? Ако поставе
жене у кордон да бране скупштину или било шта друго и кажу да је
пролазак кроз тај кордон „напад
на слабији пол“, то је језичко кори
шћење осетљиве теме. Те жене не
би смеле бити тамо и у питању је
само начин на који се користи језик. Постоји реченица у представи: “Постиди се зато што си посудио паре“. Да, ја сам посудио паре
и нисам их вратио, па сам тиме
лош човек. Али, то што сам ја лош,
није разлог да ти можеш владати
нада мном, јер ја нисам дефинисан само властитим манама. Они
успевају да нас обележе политички коректном реториком, преко
које морамо да се сламамо. За-
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право, ствар је у томе - ући у језик и срушити га. Псовка, на пример, није вредност по себи. Она
је и јединица мере колико је неко
слободан. Доналд Трамп и други
псују, зато што желе да покажу где
су у хијерархији моћи. Ухватили су
нас у ту мрежу и намећу нам да то
морамо избегавати, али на то не
би требало да пристајемо.
Сцена у којој је мртва Дорина испод стола, за којим породица руча и чији чланови само на
кратко то примете подизањем
столњака и наставе даље, као да
се ништа није догодило, ужасна
је метафора нашег друштва...
- Она је све оно што нисмо
признали и још увек „ручамо“ над
властитом кривицом. Зато нам је
и ручак такав какав јесте. Не тиче
се то само седам протеклих година, већ много, много дубље историје, дубље од ратова деведесетих. У ратовима деведесетих је
„пукло“ нешто и због тога смо морали да чистимо „лимфни систем“
и то до краја, да не остане ни најмања метастаза, која може да доведе до овога што данас живимо.
Како то нисмо урадили, ми и даље
„ручамо“ над лешевима и гробовима.
Текст и фото: Н.К.

4
САША ТОРЛАКОВИЋ, ГЛУМАЦ, УМЕТНИЧКИ ДИРЕКТОР НП СОМБОР

Без младих глумаца
позориште ће се угасити

Срамотно је то што није пружена могућност младим глумцима да
раде. Онда имате ситуацију да они одлазе у иностранство, шамарају
тањире по ресторанима, а завршили академије, били бриљантни студенти. Не знам шта ће бити и како ће бити ако се овакав тренд настави, каже
глумац Саша Торлаковић, уметнички директор НП Сомбор
Са каквим се изазовима суочава ументички директор позоришта
које није у великом центру?
- Мислим да је свим уметничким директорима мање више исто и
да сви они имају сличне, или готово исте проблеме. Један од највећих
проблема који ја препознајем и који
мене највише тишти је немогућност запошљавања нових, младих
глумаца. Ако вам кажем да је некада наше позориште имало 23 запослена глумца, а сад има 13 онда
то говори каква је то катастрофа.
Тешко да у таквим околностима можете да направите поделу за неки
озбиљнији комад. О немаштини финансијској нећу да говорим, јер на
то смо једноставно навикли. Просто смо земља која најмање издваја
за културу у региону. Са немаштином смо се борили и деведесетих,
али је позориште преживело. Преживеће и сад, дубоко верујем у то,
али је срамотно то што није пружена
могућност младим глумцима , којих
има јако много и који су изузетно талентовани. Онда имате ситуацију да

они одлазе у иностранство, шамарају тањире по ресторанима, а завршили академије, били бриљантни студенти. То је нешто што мене
жуља и боли. На крају крајева, имам
сина који је завршио академију, који
се труди, јури, тражи посао и сналази се. Не само он, него сви ти млади људи. Не знам шта ће бити и како
ће бити ако се овакав тренд буде наставио. Не видим лепу будућност у
позоришту.
Какве могу бити последице по
театар генерално?
- Некад помислим да се у једном тренутку позоришта могу претворити у неке домове, такозване
културне центре, у које ће се доводити лаки комади који имају циљ
само да забаве публику. И то је то.
Не желим да рекламирам телевизију, али врло је могуће да превлада
нека врста културе која се пропагира
у ријалитијима. Није искључено да и
позориште сутра може да буде простор за тамо неке ријалити програме
који ће се преносити директно.
Има ли међу културним рад-

ПРОФ. ДР МАРИНА МИЛИВОЈЕВИЋ МАЂАРЕВ, МОДЕРАТОР ОКРУГЛОГ СТОЛА

Све се врти око позоришта
Говорили су да ће људи у овом веку морати да
мењају своју професију неколико пута и ја сам
то чинила својевољно. У суштини, све се ипак
врти око позоришта, каже проф. др Марина
Миливојевић Мађарев
Као драматург у ЈДП, сарађивали сте са нашим најзначајнијим редитељима попут Мијача, Унковкоског, Јовановића а то је
била и тема вашег доктората. Пишете радио драме, дечје позоришне комаде, бавите се позоришном теоријом а шта је ваша база, заправо?
- Ја сам заправо човек 21. века који је завршио студије драматургије и по
вокацији сам драматург али сам променила три занимања. Почела сам као
новинар- критичар, писац за децу, радила сам као драматург, сценариста, а
сада сам професор на факултету. Говорили су да ће људи у овом веку морати да мењају своју професију неколико пута и ја сам то чинила својевољно.
У суштини, све се ипак врти око позоришта. И сада предајем историју светске драме на новосадској Академији и пишем критике за недељник Време.

ницима јунака који се боре да позоришту сачувају ниво и одбране
га од свега онога што урушава интегритет ове институције? Који су
то начини борбе да се одоли искушењима?
- Има заиста пуно људи, оних
који су дуго у култури и који дају
све од себе у својој струци, да пруже публици пре свега, оно што је важно и што је квалитетно. И неку поруку да пренесу, поделе емоције и
отворе важна питања. Има их и те
како. Али оно што желим да истакнем, без рађања деце у овој држави ћемо изумрети. То је наш највећи
проблем. Без младих глумаца у позоришту, позориште ће се угасити.
Дакле, за почетак је потребно да се
стави ван снаге потпуно бесмислена
одлука Владе о забрани запошљавања, посебно што смо истовремено сведоци да се итекако неки
запошљавају на разноразне начине, преко опскурних агенција. На
тај начин се урушавају институције.
Болно је када видите да једна институција културе, као наше позо-

риште које 138 година опстаје, пред
вашим очима губи дах у овом времену. Много је тешких периода преживело не само сомборско позориште, него сва позоришта. И поред
свега, желим да верујем и да се борим за то да се отворе врата за младе уметнике, да дођу и да пронађу
своју срећу у институционалном позоришту.
Да ли вам је некада било жао
што нисте прихватили понуду да из
сомборског пређете у неко друго,
веће позориште?
- Као што увек има успона и падова, увек има и дилема. Било је таквих ситуација, али сада када сам већ
у неким озбиљним годинама, кад
подвучем црту и сагледам све реално, радим у добром позоришту и генерално, нисам у неком проблему.
Када су моје колеге са класе питале
професора Бранка Плешу шта је важно за глумца у позоришту, он је рекао: "Важно је бити одличан глумац
у одличном позоришту". Мислим да
се мени та жеља испунила.
В.Т.

У међувремену водите разговоре после представа на овом Фестивалу
у уобичајеном окружењу.
- Одлично се осећам, долазила сам више пута као гледалац, као селектор Стеријиног позорја, као позоришни критичар и увек ми је драго да дођем у Ужице, јер се ту окупљају драги људи из читавог региона, а и међу публиком препознајем неке људе. Моја мајка је из
овог краја.
Написали сте велики број радио драма, колико је тај жанр још
жив овде?
- Бојим се да свим средствима настоје да затуку радио драму
која је била полигон за наше најзначајније драматурге, глумце и редитеље. Имали смо велики кредибилитет у Европи када је радио
драма у питању и значајан успех. Међутим због поимања идеје једног накарадног маркетинга по коме се све може и мора уновчити, дошло се
до становишта да она више није потребна. Радио је нека врста продуженог
youtube канала и мислим да је то велика грешка, а то је значајан начин да се
уметнички изразите јер сте фокусирани на језик и на звук.
Ко су ваши јунаци?
- Вредне жене у Србији које успевају да брину о породици и да буду
друштвено ангажоване и да праве своју каријеру. То није превише, то је данас неопходно и истовремено је јако тешко постићи.
М.Петровић
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РЕЧ КРИТИКЕ

Све људско ми је страно
„Тартиф“ се родио 1664. године, а отац
му је био велики француски комедиограф
познат под именом Молијер. И, ето, игром
ПИШЕ:
судбине, тај три стотине и педесетпет година
Алмир Имширевић стар преварант, живахан је и данас, а опасно
пријети да постане – бесмртан.
Бројни су редитељи анализирали лик тог најславнијег лицемјера/вјерника, стављали га у своје друштво и упирали прстом
у неправду и лаж. Указао се Тартиф и у свим главним градовима онога што зовемо бившом Југославијом, и у сваком том мјесту
био је као код куће. Редитељ Игор Вук Торбица га је „пронашао“ у
данашњој Србији и одлучио показати публици.
Представа се отвара Дорининим обраћањем; комплетна сала
је освјетљена, нема простора за скривање, а јунакиња нам говори
директно у лице. Њене ријечи, њена искреност и непосредност,
изазивају смијех, али јасно дају до знања да не гледамо stand-up
комедију; посве прецизно нам описује Тартифа који тек треба да
се појави. У питању је добро нам знан лик, човјек којег свакодневно гледамо и слушамо, па се отуд и појави црв сумње – дајемо ли
му овом причом додатни простор?! Редитељ, вјешто брани своју
одлуку, и постаје јасно да је противник ћутања. Ону давну „мудрост“ која тврди да „ћутање је злато“, смислили су, вјероватно,
лицемјери посве слични онима што нам данас у куће улазе преко
телевизијских екрана и које у госте позивамо гласачким листићима. Ничег златног у ћутању нема. „Није нормално да те је страх у
сопственој кући!“ каже Дорина и нема разлога да јој не вјерујемо.
Игор Вук Торбица дописује Молијера и тиме не чини светогрђе. Велика дјела, баш као и велики људи, инсистирају на „дијалогу“. А редитељ ове представе управо то чини, успоставља дијалог са публиком, са дјелом, са самим собом... Остаје вјеран
француском комедиографу (ако је вјерност дјелу икаква врлина)
и не дира његов стих и риму. Разбија је као што то чини Шекспир
у својим комедијама, па оне сцене које су „најближе земљи“, развија у свакодневном говору. Хана Селимовић, која тумачи лик Дорине, игра сигурно, са нескривеним вјеровањем у сваку изговорену ријеч. Не допушта да се и на секунд претвори у лутку/модел;
не навлачи на себе лик силом, као хаљину која јој је мала, већ Молијеров лик прилагођава себи.
Молијерова драматургија је савршена, па се то види и у мудро
одабраном тренутку у којем се први пут појављује дуго најављивани Тартиф. Редитељ не упада у замку једноставних имитација,
те Саша Торлаковић, који игра насловну улогу, „плаши“ пажљи-

ву публику – јер изгледа као један од нас. Све је исто, само су
сада сва свјетла усмјерена ка њему, публика је поново у мраку,
али оном који не нуди сигурност, већ отупљује и успављује. Игор
Вук Торбица слика једноставним и јасним потезима, не оставља
простор за неспоразум и бесмислено правдање. Простор у који
смјешта своје ликове, такође, покреће недвосмислене асоцијације. Кауч се претвара у трон, а након што се упале свјетлећа слова којима је исписано име „драгог госта“, сценографија почиње
призивати атмосферу циркуса, кабареа, али и телевизијског студија у којем пјевају „велике звијезде“.
Пратимо раздор породице и побједу лицемјера који се дочепао – микрофона. Најгласнији је, надјачава сваки евентуални повик против себе, а немогуће је разоткрити његове стварне пориве и мисли, јер – он говори у паролама. „Ништа људско ми није
страно“, каже он описујући самога себе, а Дорина зна да је и зло
од људи. Она је јунакиња која се мијења, која се ломи, привлачна
јер ничег надљудског у њој нема. У сцени када почиње преклињати Тартифа за милост, када смо свједоци њеног коначног лома,
схватамо да се њена супротност лицемјерству овог времена и злу
оних који нас воде, могу приписати чињеници да јој је „све људско страно“.
Другу годину за редом, гледајући представе у Ужицу, свједоком сам да се „јунак нашег доба“ појављује пречесто у истом облику. Он, чије се име и не мора изговорити, али који је свеприсутан, и лик је и тема којом се, нажалост, позориште не престаје
бавити. Зна то и Игор Вук Торбица, свјестан је да театар није фабрика бораца за правду, али не одустаје од критиковања. Прошло
је доста времена од тренутка када је, рецимо, о режиму и неправди, кроз метафоре проговарао Меша Селимовић у књизи „Дервиш и смрт“. И видите, није се пуно промијенило. Селимовићи
опет причају исто; слушајмо их пажљиво, и редовно провјеравајмо имамо ли какав „леш испод стола“.
Питер Брук је, ако ме сјећање не вара, писао о неком Индијцу који је учинио велико зло, био осуђен на робију, али је његов духовни учитељ успио изборити се да га пусте, те да му он
„суди“. Одвео је свог ученика на брдо и оставио га тамо, а казна му је била – да остатак живота сједи, гледа у затворску зграду...и мисли.
Ја замишљам праведан свијет и Учитеља који ће доћи, који ће
повести све ове наше Тартифе на околна брда и натјерати их да
– гледају позоришне зграде! Натјерати их да мисле...е, то је већ
бајка.

РЕЧ ПУБЛИКЕ

Неки наш Тартиф
Слађана Пурић: Нисам изгубила веру у театар. Овакво читање Молијера
и приказ једног данашњег Тартифа, одлично је редитељско решење. Свиђа
ми се замисао и цела радња. Лепо проведена два сата. Ганути у чињеничним стварима.
Данијела Василијевић: И даље нам други кроје судбину. Да ли ћемо се
променити. Нећемо! Сјајна замисао. Сјајно читање текста. Велико хвала Игору Вуку Торбици на храбрости да овако чита текст и да га прича. Ово је Балкан данас. Да ли се бојимо речи? Да ли смо ми, ми? Запитајмо се. Нисмо сигурно!
Ивана Секулић: Занимљиво. Добро. Али немам посебан утисак. Зани
мљиво тумачење Молијера. Радња преточена у пуку данашњицу. Окрећемо
главу за свачим. Не тражимо кривца. Наша пасивност и немање храбрости.

Далиборка Спасић: До сада сам гледала неколико извођења Тартифа.
То је било класично позориште. Вечерас је другачије. Ово није Молијер и
ово није тај Тартиф, који сам гледала и читала. Ово је други Тартиф, ово је све
друго. Мислим да овим ауторским пројектом промовишемо глумице, њихову величину и способност. Свака част свима, али ако је Тартиф, онда је главни лик Тартиф, а не Дорина. Не свиђају ми се овакве поделе и доделе. Ако се
прави представа, она се прави за ансамбл, а не за појединце.
Иван Илић: До сада смо на фестивалу имали просечну, па две сјајне
представе и како газимо ка његовом крају, квалитет опада. Ово вечерас ми
је некако млако. Недостајало ми је нешто... мало класике на сцени, ако већ
играмо класика. Свака част за храброст, али мислим да је загрижен велики
комад.							
Б. Д.
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- Човек ипак осећа шта је његов позив. Мој професионални пут
ни на почетку, приликом уласка на
акедемију, па ни сад, није био једноставан, онако како би моје слабости то некад пожелеле. С друге стране мислим да су моје снаге
довољне да преживе пут баш овакав какав јесте. У том смислу надала сам се свему што ми се догађа и
живим баш оно што ми се догађа.
И да је то баш мој пут какав треба
да буде – каже Хана Селимовић за
Билтен ЈПФ-а.
До сада сте више пута награ
ђивани за свој рад, носилац сте и
два „Ардалиона“, али награду Народног позоришта „Петар Банићевић“ сте вратили. Да ли сте у том
тренутку осећали и имали подршку колега и окружења уопште?
- Осећала сам подршку својих
пријатеља и колега апсолутно. Али
то нисам урадила да бих осећала
било чију подршку. Урадила сам
то зато што сам осећала да радим
тачну ствар. Унутрашњи налози ме
гоне да чиним такве ствари. Да верујем да је то истинито. И то је једини модел поступања. И до сада ме
није изневерио. Сваки пут када сам
ја желела да то нешто изневерим
неким разумом и мудрошћу, осећала сам се веома лоше. Ја нисам желела да изазовем не знам шта, или
да то има утицај на било кога, сем
да урадим оно што сам у том моменту сматрала часним и тачним.
У последње време доста сте

ХАНА СЕЛИМОВИЋ, ГЛУМИЦА

Мој пут

Мој професионални пут ни на почетку,
приликом уласка на акедемију, па ни сад,
није био једноставан, онако како би моје
слабости то некад пожелеле. С друге
стране мислим да су моје снаге довољне
да преживе пут баш овакав какав јесте,
каже глумица Хана Селимовић.

ангажовани у копродукцијским
пројектима?
- Нисам члан ансамбла ниједног позоришта. Највише представа
и највише професионалног времена сам провела у Народном позоришту, тако да људе са којима ту
делим сцену осећам као своје и
осећам се делом тог ансамбла, на
симболичан начин. Морам призна-

ти и то да је могућност сусретања
различитих људи у позоришту нешто непроценљиво. Надам се да ће у
будућности позоришта функционисати по принципу сусретања различитих људи. Копродукција нуди
то да ви „прокрвите“ анасамбл нечим што је ново. А позориште без
тога тешко или функционише по
неким устаљеним рутинама, што
није добро. У том смислу ја сам
имала срећу да изађем из Србије
и да радим представу на „Дубровачким летњим играма“ са колегама из Словеније, из Хрватске, да радим у НК Ријека, ХНК Зајцу.... тако
да то све сматрам најдрагоценијим
делом свог професионалног искуства.
До серије „Беса“ сте одбијали
све понуђене улоге. Зашто?
- До сада нисам имала утисак да је серијски програм довољ-

ПРАТЕЋИ ПРОГРАМ 24. ЈПФ

Сурова класика
и модерни плес

У

оквиру пратећег програма 24. ЈПФ, на
Малој сцени Народног позоришта у
Ужицу, одржана је промоција две књиге: „Сурова класика, редитељски заокрети у тамачењу драмске класике“ Ксеније Радуловић и „Лујо Давичо“ – фрагменти живота, Саше
Брајовић.
Говорећи о књизи Ксеније Радуловић, позоришни критичар Александар Милосављевић оценио је да ауторку занима тренутак у коме се
из драмског позоришта диференцира редитељско позориште.
- То је друга половина 20. века и то представе које су резултат сми
шљеног пројекта и редитељског концепта, рекао је Милосављевић.
Продуцент Јанко Љумовић рекао је, између осталог, да се чита
њем књиге чита историја једног фестивала.
- Управо је зато важно промовисати овакву књигу и на ЈПФ. Фестивали препознају трендове, сведоче нове интерпретације. Ако анализирамо репертоар актуелног фестивала, видећемо да у њему доминира драмска класика и да смо сви у потрази за новим интерпретацијама.
Ауторка Ксенија Радуловић каже да се њена књига бави значајним
сегментом нашег позоришта.
- То је Мијачево радикално прекодирање Стерије, поставили смо

но ваљан. Већ дуго година у назад
имали смо прилику да видимо шта
је он у земљама која су већа тржишта од нашег. Наше серије су деловале као тужна разбрибрига или
неки садржај за убијање времена, сем са појединим инцидентом
какав су биле “Роде“. То ме просто
није интересовало. Увек сам волела да се бавим стварима иза којих
сам умела да стојим. То није питање
претенциозности, већ знам да се у
садржају који не осећам не бих снашла. Јако сам срећна сада, да је серијски програм у Србији узнапредовао до те мере да се може рећи
„да, ово је сада озбиљан помак“. У
том смислу „Беса“ је била озбиљан
пројекат и част ми је што је то баш
мој први серијски ангажман. Сада
радим на серији „Тајкун“, коју режира Миша Терзић, са једном фантастичном глумачком екипом.
Ко је јунак нашег доба?
- Има их много. Приметићете
да баш не пролазе добро. Пролазе као „боси по трњу“. Али баш због
тога би требало да их чувамо. Марија Лукић је јунак нашег доба, човек који је завршио у затвору као
„узбуњивач“ је јунак нашег доба!
Дакле, постоје људи који су дово
љно храбри да устану и да дигну
свој глас против очигледно погрешног. А ми ћемо бити онолико јунаци или онолико супротно од тога,
колико будемо умели да негујемо
баш такве људе.
Б. Дамњановић
домаћи сегмент у шири
европски концепт. То
што је овде урађено,
показало је да такво читање Стерије није изоловани феномен наше
средине, већ припада
ширем значајном, анто
логијском контексту ев-

ропског театра, каже ауторка.
О књизи „Лујо Давичо“, осим ауторке говорио је и директор и главни уредник Издавачке куће „Клио“, Зоран Хамовић.
- Ово је једна од оних књига којој можете да се радујете иако није
белетристика, за коју се подразумева да изазива узбуђење жанровски.
Ове је један од бисера који даје прилику да упознате нешто неочекивано, изненадно и што вам недостаје у разумевању микросвета, рекао је Хамовић.
Ауторка, Саша Брајовић, објаснила је да је за писање књиге имала и лични мотив.
- Лујо Давичо је неко кога је запамтила моја мајка. Он је тада, неколико месеци пре него што је страдао, радио као конобар у Никшићу
за италијанске официре. У кућу моје мајке је долазио да пере поврће.
Она је годинама памтила његов лик и фигуру. Када сам после много година у штампи прочитала како је изгледао на сцени, видела сам и да је
њено сећање потпуно аутентично.
А. Милошевић
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из критика

ВЕЧЕРАС

Онима који ће се
родити после нас

К
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НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ САРАЈЕВО
И СЦЕНА МЕСС

Заиста, у мрачним временима живим!
Безазлена ријеч је глупа. Ведро чело
Знак је бешћутности. Тај, који се смије,
Само још није примио
Поразну вијест.
Каква су то времена, кад је
Разговор о дрвећу готово злочин,
Јер укључује шутњу о толиким недјелима?(...)

авкаски круг кредом један је од задњих, али и један од најинтригантнијих комада Бертолда Брехта (1898-1956), драматичара
другачијег, пјесника различитог, приповједача, режисера и теоретичара који је покренуо и епски театар, тог вражјег пацифиста који
је својим критичким, друштвено ангажираним дјелом револуционирао
казалиште. Храброст изричаја, снага експеримента и страственост ангажмана осигурала му је не само позицију најистакнутијег њемачког драматичара 20. стољећа чија ријеч једнаком снагом и данас одјекује с позорница ишчитавајући немилосрдно истину о свијету и времену, већ и
неоспоран утјецај на сувремену еуропску драму.
Експресионистички рукопис и занос Круга, ове окрутне бајке за одрасле у шест слика, којом у игру увлачимо културолошке, интелектуалне, социјалне, политичке и све друге димензије простора, занос је
у којем Груша, млада жена, жртвује све како би заштитила напуштено
дијете у вртлогу грађанског рата сусрећући при том читаву галерију различитих ликова. Он нам допушта слободу форме, он тражи сатиру као
оруђе које одлично одговара и потребно је нашем времену, али и обавезује нас на критику апсолутистичке власти, капитализма и наравно –
рата – јер се њиме не може и неће ријешити нити један проблем, а оно
што за њим неумитно остаје су страдања, жртве, неморал, лоповлук и
каос. Представа показује неправду и друштвену неједнакост, отварајући
нам могућност одлуке да сами будемо арбитри закона и властите судбине, а не да нам та права узурпирају корумпирани суци или бирократи који дјелују увијек у корист капитала и оних на власти. Имамо ли снаге разлучити лаж и манипулацију од оног што је стварно, од стварних
проблема и друштва и појединаца? Мисли ли итко да живи у савршеном друштвеном систему, а свједоци смо опасно растућих социјалних
разлика? Јер неправедни системи увијек генерирају ону мањину којој
је свако богатство премалено и, с друге стране, оне који немају ни оно
што им треба за елементарно преживљавање, она три Грушина пијастера за млијеко... Има ли снаге, заједничке воље, изборити се за племенитије друштво, устати против терора над људима, над људском слободом и наравно, над слободом духа из које се, на крају крајева, ствара и
умјетност и слободно друштво – питања су која се врте у овом Кругу...
Жељка Удовичић Плештина
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Бертолд Брехт
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Досије Тартиф

А

ко ме утисак не вара, синоћ прођосмо као
да смо у кратким гаћама пошли у коприве.
Надали смо се некој курвинској француској
комендији са напудерисаним перикама, кад оно
сомборско-новосадска братија окренула винт наПИШЕ:
чисто улево.
Зоран Јеремић
Ја ноћас ока нисам могао да склопим.
Знам да овог шпицлова Тартифа однекуд познајем, али да ме
поново у Шкорову зубарску столицу посадиш не могу да се сетим
одакле.
Приповеда слаткоречиво ко друг Миле из Младинске књиге...
исувише је пицнут за Јеховиног сведока... да бар једном помену
„квалитетно јавно заговарање“ знао бих да је из невладине организације... ма овакве мртвозорнике не шаљу више ни из осигуравајућих кућа...
Кад већ ко трећеразредни божији изасланик позива на пока
јање, откуд погоди на нас, фестивалске уседелице, што не оде да
окади страначке одборе?
Богами, кад се братски загрли са судским извршитељем одмах
сам помислио да је нека трећа рука из прве руке. Професионалац,
али наш: сви знамо каква непочинства стоје у његовој радној биографији, али више не знамо на коју адресу да је пошаљемо. Мада
тешко је препознати клониране јавне раднике на привременом
партијском раду.
Прво извођење овог Молијеровог комада на сцени ужичког
Народног позоришта догодило се 1948. године, у време Резолуције Информбироа. Тартиф није изгледао ко друг Стаљин, али тада
редитељи нису ни смели да „сурову класику“ миксују по вољи
властитог доживљаја времена у коме стварају. Не сме Дорина да
пуши ко Турчин ако у дидаскалијама стоји да је подигла трећу подсукњу с погледом на Оргона, који опет не сме да изгледа као оцвали севојнички хипик ако тамо пише да власуљар мора да му намести локнице да лелујају као на фризури министарке правде и
помало поштења.
Неко рече да је Молијер овај текст завршио 1664. године. У то
време у Ужицу је писао стихове велики турски песник и мистичар
Алаудин Сабит Ужичанин. У једној песми ламентира:
„Хоће ли ми вријеме дати море бриге препливати.“
Неће, мој Алаудине. И ми смо типовали на време, али ова хидра Тартиф има толико глава да их не можеш избројати, а камоли
доакати једној памети из које расту.
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ФЕЉТОН (6)

Ужичанин заслужан за развој
позоришта у региону
МИХАИЛО МАРКОВИЋ
(Ужице 1869 – Загреб 1946)
У сваком броју Билтена ЈПФ-а објављиваћемо фељтон о Михаилу Марковићуи
Ери, Ужичанину, који је током свог радног века дао велики допринос развоју позоришта на простору бивше Југославије.
О овом изузетном културном раднику
сазнајемо захваљујући ужичком новинару
Зорану Жеравчићу који наставља своје истраживање о Михаилу Марковићу.

Покушај формирања
Земаљског позоришта у Сарајеву

Ј

ош у време када је мењао путујуће групе, Михаило Марковић истицао се организаторским способностима. Спашавао је
осјечко позориште од гашења, био је позван да помогне оснивању Народног казалишта за Далмацију у Сплиту и позоришта
Зетске бановине на Цетињу, заслужан је за успон позоришта
„Синђелић“ из Ниша…
Марковић је 1913. године имао кључну улогу у покушају оснивања сталног позоришта у Босни и Херцеговини. Прво официјелно државно позориште на српско-хрватском језику, иницирано
од аустро-угарске управе, требало је да сузбије рад српских путујућих дружина „које често штетно политички делују“, како је
писао Фрањо Бродник, чиновник Земаљске владе у Сарајеву. За
разлику од Бродника, Михаило Марковић, такође ангажованог
за израду пројекта оснивања сталног државног позоришта за Босну и Херцеговину, у свом елаборату не улази у политичке оцене већ даје уметнички профил Земаљског позоришта. Инсистира на „најелитнијем репертоару“, предност даје домаћој драми и
домаћим писцима, затим класичној литератури и изабраним делима модерне светске драме. Оперета и опера ће се, по Марковићевој замисли, „развијати према укусу и захтевима ‘опћинства’,
но свакако при избору дела треба строго пазити на децентност и
моралну садржину истих„. У погледу глумачког ансамбла, Марковић иниситира да предност имају „домаћи синови“. После Марковићеве формалне молбе, Бански сабор је 17. јауара 1914. године одобрио формирање позоришта. За управитеља позоришта
постављен је Михаило Марковић. Заједно са другим члановима
управе, одмах је приступио формирању глумачког и певачког ансамбла, припремама за адаптацију Друштвеног дома, набавци
декора и гардеробе, организовању административне и техничке
службе. Видовдански атентат на престолонаследника и догађаји
који су потом уследили прекинули су активности и позориште се
распада. Убрзо по избијању рата Михаило Марковић је интерниран у Швајцарску.
Марковиће је, такође, остао запамћен и као оснивач првог
позоришног листа штампаног у БиХ. У јесен 1911. године, за време гостовања Покрајинског казалишта у Сарајеву, свакодневно је
излазио Казалишни вјесник – Позоришни гласник, који је уз Марковића уређивао Радивоје Динуловић.
https: kolektivuzice.rs
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