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НЕНАД ЈЕЗДИЋ, ГЛУМАЦ

Нушић је величанствен
- За глумца Ненада Јездића, позориште, уопште позорница и
процес рада, заиста су пучина, а Бранислав Нушић је величанствен, раскошан, свеобухватан и наше свевремено огледало
- Од када сам почео да мислим
и да промишљам о позоришту, позориште, уопште позорница и процес рада, за мене су заиста пучина,
бесконачан, безграничан простор
у којем се играш и у коме на свој
начин, из своје естетике, потребе,
из свог порива, тумачиш свет, живот, догађаје, људе.
О Нушићу
и његовој „Пучини“
- Нушић је величанствен. Он
нам је из раскоши своје, из своје

свеобухватности, понудио једну
грађанску, да не кажем малогра
ђанску драму. Заправо, овај комад прича свевремену особину и
врлину нашег човека, а то је да му
је јако важно да је статусно признат шта год то значило. То је Нушић, то је то свевремено огледало у коме се огледамо па како се
ко спаси и како се ко искобеља
из тога. Зашто је Нушић још добар? Зато што Срби обично када
се сусретну са немоћи својом ду-

ховном, менталном, сваком другом, они се позивају на традицију.
Овде, можда, једна жена више
страда због традиције него због
објективног и стварног греха. Када
је све нестало и када се све руши
и пропада, онда хајде да традиционално посматрамо догађај и захваљујући томе - оградити се, а
не и победити своје искушење и
своје слабости.
Увек се питам где је свест по
јединца у оваквој констелацији

какву је направио Нушић. Чини
ми се да нас он позива да ми као
појединци видимо где су границе морала, части, где су границе
поступања преко којих нећемо
прећи. То је исконски призив и то
је тестаметарно значење овог текста. Када бисмо ту ствар дефинисали у својим главама били бисмо
мање нушићевски народ. Али, ми
смо нушићевски народ и Нушић је
наш писац.
Р.П.

ЦВИЈЕТА МЕСИЋ, ГЛУМИЦА

У позоришту се осећам као риба у води
По други пут на сцени ЈДП-а
постављена је драма Бранислава Нушића „Пучина“, прво 1977.
године у режији Дејана Мијача,
а онда и 43 године касније у режији Егона Савина, коју је публика
ЈПФ-а друге фестивалске вечери
имала прилику да погледа. Иако
је прошло доста времена и дошло
до промена у ансамблу ЈДП-а, у
обе поделе, улогу Госпође Живковићке оба редитеља доделили су
глумици Цвијети Месић.
Колико се разликује читање
и играње Нушића пре 43 године
и данас?
- То су два потпуно различита концепта. Оно је био експресионизам и персифлажа и то је ишло
уз то време. Данас је већ некако све изокренуто и извитоперено да може само искрено, да се
игра да би допрло до људи. У првој подели била сам млада, а сада
сам у пензији и играм исту улогу.
Мијачева представа постала је хит

јер је, како је остало забележено,
уместо трагичног истакао комично и фарсично и дао нови модел позоришног тумачења српске
драмске класике. Што је било генијално на свој начин. Ипак, мислим да је и ова Савинова јако добра на свој начин. Егон је имао
феноменалну концепцију, потпуно другачију, из садашњег времена, 2020. године. И моја Живко-

вићка је потпуно нова, као што су
и времена нова.
Често се говори о кризи позоришта.
- Криза у позоришту јесте утолико што је и криза у друштву
која се, разумљиво, одражава
и на позориште. Позориште вам
је као држава у малом. По мом
мишљењу, и даље се повлађује
укусима публике, али време је и
да се на сцену уводи нешто ново.
Верујем у младу публику, која је
за експерименте, која уме да схвати и прихвати нешто ново. Ја сам,
и даље, за радикалне промене.
У позоришту ћете и сада добити
своју плату било шта да урадите,
уместо да је све окренуто према
послу који захтева апсолутну креативну мобилизацију. Зато мислим
да је репертоарско позориште непотребна ствар. Овако како је сад,
дешава се да не добијете улогу по
неколико година. А глумац треба
стално да се „подмазује“, вежба
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главу, прсте, ноге.
Нисте имали значајнија ост
варења на филму и телевизији.
- Волим свој посао и схватам
га озбиљно. Одбијала сам многе
ставри на ТВ-у или што сам сматрала да ја то не умем или да нећу
моћи да играм. Никада нисам
имала жељу да правим каријеру.
Немам потребу да се пошто-пото
показујем, али имам унутрашњу
потребу да глумим. Мада, и више
волим позориште. У њему се
осећам као риба у води. Још увек
имам жељу да глумим. Има нешто
лепо у овом послу дођем на пробу, срећна сам, радим са радошћу.
Имате ли поруку за младе глумце који себе још увек профилишу и проналазе се у послу?
- Мислим да поруке и савета нема јер сваки пут је различит.
Свако од нас има свој пут. То је био
неки мој, који јесте био другачији,
али за мене прави и исправан.
Б. Дамњановић
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РАЗГОВОРИ О ПРЕДСТАВИ И ПРЕС КОНФЕРЕНЦИЈА
ЈУГОСЛОВЕНСКО ДРАМСКО ПОЗОРИШТЕ БЕОГРАД

Све напредује,
само душа девалвира

Проф. др Марина Миливо
јевић, водитељка: Гледали смо
представу „Пучина“ рађену по
истоименој драми нашег великог
писца Бранислава Нушића. Он је
код нас свима познат као комедиограф, а његове комедије су
међу наигранијим комадима у Србији. Мало мање је познато да је
Нушић и драмски писац, а редитељ Егон Савин је себи дао задатак да нам Нушића представи као
драмског писца. Са овом представом је специфична ситуација, јер
је она први пут У ЈДП-у пре 44 године са великим успехом играна у
режији Дејана Мијача. Ова екипа
је представу ставила у нови, шири,
друштвени контекст тако да је породична прича постала рам за
ширу причу.
Слобода Мићаловић, као Јованка: Мало је оваквих женских
улога где могу да проживим разне фазе на фин начин. То је неко
фино ткање, а не „прст у око“: она
је оваква или онаква. Не, она је
све то. Желела сам да је разумем
и одбраним. Не кажем да је морално и ваљано, али то је живот.
Они су сви у истом, заједничком
муљу у коме као да уживају. Без
њега, не знам да ли би умели да
живе, односно- како бисмо сви ми
знали да живимо.
Ненад Јездић, као Владимир
Недељковић: Нушић је писао дра-

му и овај комад се и заврши као
драма. Владимир у самртничком
ропцу властитог детета се са собом суочава на суров начин. Смрт
је парадигма, тек када дође до те
тачке човек се заиста отвара, суочава са самим собом, са свом
својом слабошћу. Ово је перманентни емоционални титрај појединца који је доживео страховит суноврат, који је изгубио све
– идентитет, име, иметак, порекло, духовни и материјални свет.
Све се срушило и нестало. Смрт
тог детета су све смрти којих смо
постали свесни тек када су се десиле. Док дете одлази, нико се не
бави заиста њим, оно је парадигма суштине живота.
Љубомир Бандовић, као Јован Недељковић: Када радите са
великима као што је Егон, онда је
све једноставно, лако и лепо, јер
се сведе на истину. Свако од нас,
који играмо за њих двоје – Јованку
и Владимира, је ту због свог опортунизма, свако добија нешто. Предивно је то што се овде све време
говорна радња крије. „Не смеш
да сумњаш“, јер ако сумњаш другима ћеш дати повод да причају.
Сви знају све од старта, питање је
да ли можемо да поднесемо да
зна још неко, да прича чаршија. Ту
је и комични ефекат, заправо оно
што је неко лепо рекао: It's funny
cause it's true, односно – смешно

је зато што је тачно. Стално говоримо о томе како све напредује,
техника, технологија и тако даље.
Једино душа и част временом девалвирају.
Весна Станковић, као Марија: Ишла сам из дубоке зависти
према њиховој породици. Она је
млађа, лепша, има дете, швалера министра... дакле, потпуно је
неподношљива. При том, овај мој
не може да се макне са своје позиције, не могу да га нахраним довољно, кад се умире, он плаче и
једе. Ипак, трудила сам се да браним свој лик. У свакој породици
има неког ко завиди неком другом.
Цвијете Месић, као Госпођа
Живковићка: Јована и ја смо овде
представници јавног мњења. То је
социјални моменат у драми. Ми
презиремо такве особе и при том
смо врло озбиљне партијске активисткиње. При том се у то убацује
по мало овог, данашњег времена.
Бојан Лазаров, као Доктор
Ружић: У изворном комаду лекар
је заиста најближи Владимиров
пријатељ. Овде је он извитоперен, постављен у модерне референце. Одатле и пеницилин, којим
се прави паралела са данашњим
тренутком. Све ово се некада већ
десило, али и дешаваће се и много година иза нас. Ово је „Пучина“
2020. године и зато мислим да је
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тачна и да је на тај начин дирнула публику.
Небојша Миловановић, као
Марко Урошевић: Он носи заплет,
као функција и као лик. Увек сам
се питао како изгледа унутрашњи
живот човека, који га је натерао
да каже све што је рекао. Друга
ствар је политика, странка која се
помиње. Опозициони понос је једино што је њему остало, а он је
спреман да га баци, али га увек
потенцира, јер нема ништа друго.
„Желим да уђем у странку, али у
дубини душе сам опозиционар“.
Ненад Јездић, као Владимир
Недељковић: Од своје деце сам
чуо да сада постоји израз „пењач
на друштвеној лествици“. Много људи око себе посматрам и видим да им је важно да су се високо попели и то не из позиције
љубави, већ им је јако важно да
се сачува таблоидни углед. Где се
изгубио тај појмовник части, љубави и морала, па су људи толико
жељни статуса и угледа, шта год
то значило. То је Нушићево свевремено огледало, па како се ко у
њему огледа.
Александра Гловацки, критичарка: Свака реплика која се изговара сасвим је савремена. Ова
представа је фино ткање, између
текста, реплике, режије и глумаца... фантастично све то пласирате.
Ана Милошевић
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СЛОБОДА МИЋАЛОВИЋ, ГЛУМИЦА

Свако уљуљкивање
у овом послу је опасно
- Определила сам се за драмско позориште, јер ми мјузикл лако иде. Сматрам да када се
глумац осети потпуно лагодно и плива у свом самопоуздању, онда престаје да напредује
У временима у којима готово
ништа није „свето“, у којима сте,
с обзиром на посао којим се бавите, стално изложени јавности,
како успевате да одбраните лично
и професионално достојанство?
- То је борба на дневном нивоу. Пре подне, у подне и после
подне, та борба непрекидно траје
и то је нешто што сви глумци носе
као свој крст. Та јавна слика која
се креира о нама, а која има неке
везе са нама, јер не могу баш све
комплетно да измисле, све се сведе на ниво да непрекидно морамо да се бранимо од неке слике коју медији наметну о нама.
Можда сам ја до решења дошла
лакше, јер сам одрастала у позориштима свог оца. Конкретно
овде у Ужицу он је започео каријеру и ја сам увек била укључена у
те специфичне међуљудске односе, подметачине унутар бранше.
То је нешто чега сам одувек хтела
да се клоним. Захваљујући томе
препознајем моменат у коме морам да се заштитим. А штитим се
буквално физички. Не зезам се,
мислим то заиста озбиљно. То чиним тако што не одем негде, не
учествујем у неким разговорима.
Дозвољам себи да испаднем и неелоквентна, и можда недовољно
образована и недовољно заинтересована. Пристајем на све то да
бих сачувала своје достојанство и
мир. Никада нисам радила нешто
иза чега не могу да станем. Бог ме
погледао, тако да нисам имала непријатних ситуација у животу и послу. Никада нисам раскошно живела, али нисам била ни гладна.
Нисам од оних преамбициозних
глумица, жена којих има данас у
свим браншама, које су спремне да за улогу на филму, у серији
или позоришту, из немоћи, ураде неке ствари које нису у реду.
Хвала богу, ја имам нека средства
која нису превелика, али су мени
довољна, имам ту врсту оружја и
умем да баратам њиме. Могу да
клешем камен или дрво и направићу некако уметност од тога. По-

стоје људи који се баве нашим послом који та средства не поседују,
али се испостави да су им амбиције много веће од способности.
Сматрам да је породица база, поготову за глумицу. За глумца можда јесте, можда није, али за глумицу без неке базе јако је тешко.

да ја још увек чекам ту улогу у театру која ће за мене бити преломни моменат. Мислим да су представе које сам до сада играла, као
што су „Чикаго“, „Тартиф“, „Бицикло“... предсказање за нешто што
ће се тек десити.
Након прележане короне,

Фото (Н. Ковачевић) – Слобода Мићаловић
Можда ово некима звучи као клише, али мени то није.
Можете ли да издвојите улоге које су представљале прекретницу у Вашем глумачком сазревању, које су Вас можда на неки
начин мењале и као личност?
- Што се тиче позоришта, чини
ми се да се мени неке ствари тек
отварају. Играла сам у позоришту
и раније, имала сам и главне и велике улоге, али ми је фокус више
био на снимању. У зависности од
фаза мог живота, на том пољу у су
ми се десиле неке трансформације. Кад сам била клинка, то је
наравно била „Зона Занфирова“,
али нешто што је променило мој
поглед на ствари је моменат када
сам радила серију „Корени“. То се
дешавало када ми се тата разбелео, касније и умро, и просто ме
је живот опасуљио и пробудио,
тако што ме је, преко ноћи, посуо
леденом водом. Било је то болно одрастање и сазревање, али
се десило и ја сам дозволила себи
да се као нека нова особа поново
родим кроз „Корене“. Што се тиче
позоришта, свака улога ми је нешто отворила, али некако осећам

најавили сте да ћете се ускоро,
можда, опростити од улоге у мјузиклу „Чикаго“. Да ли још размишљате о томе?
- Оставила сам у аманет неким другарицама да ме опомену када виде да постајем глумица која не зна где јој је место и где
припада и не зна да следи своје
године и искуство. Због периода
у коме сам се опорављала од короне, у коме су ми биле ограничене физичке активности и било
је немогуће да скачем два и по
сата на сцени, почела сма да размишљам да је можда време да се
опростим од ове улоге. Сматрам
да представу треба запамтити у
најбољем светлу и није ми трагично да након 15 година играња и
око 300 извођења уступим место
другој глумици. Мени је трагичније када се без разлога скидају
представе са репертоара, а дешавало се то, примера ради, када се
промени управа, без обзира што
је представа нова, са пуним гледалиштем. Некако осећам да је ово
моменат у коме желим да се поздравим са том улогом, са својим
дивним колегама, са Коканом
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Младнеовићем који је био божанствен у читавом том процесу. Рокси Харт може да се игра и са 50 године, нису ту године у питању, али
сам помислила да ја срећом имам
толико посла и зашто да се ја ту
задржавам. Тај терен сам освојила и на њему се науживала. Зашто
сад да заузимам неком место?
Желим да урадим нешто што можда неке наше колегинице нису
урадиле за нас. Ако ја могу некој
млађој колегиници да отворим
пут, ја ћу то врло радо учинити, јер
процењујем да сам сада спремна
за неке теже, озбиљније драмске
улоге, комедије, шта год.
Зашто је, с обзиром на Ваше музичко образовање, „Чикаго“ остао
једини мјузикл који сте радили?
- Определила сам се за драмско позориште, јер ми мјузикл
лако иде. Сматрам да када се глумац осети потпуно лагодно и плива у свом самопоуздању, онда
престаје да напредује. Онда сам
свесно рекла себи - ајмо тамо где
баш ниси свој на своме, да се челичимо. Није лако трпети критику да си лош у представи, да ниси
успео, али мораш да издржиш.
Уметност зна да буде варљива.
Буде једно успешно вече, следећ
не, али свако уљуљкивање у нашем послу сматрам опасним.
За крај, реците нам нешто о
новим улогама у којима вас можемо гледати на филму и на ТВ-у?
- Јуче су завршена снимања
друге сезоне серије „Тајна винове
лозе“. Било ми је јако занимљиво у раду на тој серији што нећемо гледати једну сладуњаву љубавну причу између Вере и Вука.
Видећемо како се сналазе људи у
зрелим годинама, са подсећањем
на емоцију коју су запамили као
клинци, која остаје најчистија
и најдивнија, у сурету са новом
реалношћу и проблемима са којима се суочавају. Ту је и Шијанов
божанствени филм „Буди Бог с
нама“, као и филм „Било једном
у Србији“ у режији Петра Ристовског. То је за сада то.
В.Т.
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Љубомир Бандовић, глумац

Тешко је суочити се са истином
- Има нешто достојанствено у избору да се живи скромно, да се живи „мали“
живот, али то не значи да се не сањају велики снови, каже Љубомир Бандовић
- Тешко је гледати себе дуго у
огледало. Људи се гледају споља,
али у једном тренутку почињу да
откивају шта је то унутар њих и
то је, очигедно, тешко издржати. И најтеже је онда када нам се
истина саспе у лице. Зато плаћамо психијатре, јер нисмо у стању
да схватимо зашто мама и тата
говоре такве ствари о нама, уместо да нас воле и подрже. Морамо да плаћамо психијатра да нам
каже, није важно шта су нам рекли мама и тата. Моја бака је говорила: „Сине, не сломи се чаша
када удари о патос, него када изгуби равнотежу на столу“ - каже
Љубомир Бандовић, који је у синоћњој представи „Пучина“ играо
Јована Недељковића.
Зашто ликови у комаду, па и
Јован, не говоре истину, иако су
је свесни и знају шта се дешава?
- Боље им је тако. Дебља је
коверта, „свиленије“ је одело,
више људи на улици се јавља, скидају људи шешире из поштовања
кад их сусретну. Брзо се човек навикне на некакав статус, џипове и
остале симболе таквог „успеха“.
Има нешто достојанствено у избору да се живи скромно, да се живи
„мали“ живот, али то не значи да
се не сањају велики снови. Једини
коме плаћам рачуне сам ја од 11
година. Само том дечаку сам дужан да га не издам.
Јован зна за снахино неверство, али о томе не разговара са
својим млађим братом Владимиром. Ништа не предузима...
- Зашто би било шта предузео? Он мало-мало па добије од
њега коверту са парама. Живи у
доброј кући, носи кројена оде-

НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ
УЖИЦЕ

ла... Њему је добро. Ради у истом
министарству, у коме ради његов
брат, само што је он чиновник који
не непредује. Не лакта се, томе
није склон из сопствене инфериорнсти или из неких других разлога. Не прави скандале и не скреће
пажњу на себе, а можда би све то
волео.
Тај човек, изгледа, живи да
би јео...
- То јесте тако. Егон је осмислио то да он стално нешто мора
да једе, пије, жваће. Пре неколико година, прочитао сам студију
америчких научника о проблему гојазности 20. века, посебно у
западној цивилизацији. Кажу да
сваки мозак, на основном нивоу,

препознаје глад. Трениран мозак, који мисли и који је самосвестан, стане и сачека да види чега
је гладан – позоришних представа, изложби, музике, друштва, љубави... Овај основни, неразвијени мозак одмах наручује храну из
Мекдоналдса. Тако и Јован. Стално сабија у ту своју рупу нешто
што у њу не иде и зато константно има осећај да му нешто фали.
Од чега он бежи?
- Бежи од себе. У једном тренутку Јован каже Владимиру: “Немој да си малодушан, шта би рекла мајка“. Ни он нема право да
му то каже, јер су обојица издала
мајку. Издали су и све оне мачеве које су, као дечаци, правили од
дрвета и играли се витезова. Све
су то издали. Причам о томе отворено, зато што сам и ја био на
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ивици да издам и да се продам за
кока-колу и најке. Сви смо имали
такве или сличне понуде. То је легитимно, али онда немаш места за
мојим столом.
Је ли такав став груб, можда
и нехуман у овом времену притисака и егзистенцијаних ризика?
- Није људски оптуживати те
људе. Имају децу и морају да им
купе патике, да им се не би смејали другари, јер имају старе патике
из којих им вире прсти. Када глад
закуца на врата, не треба оптуживати људе који се нађу у таквој ситуацији. Међутим, систем се труди
да се сви нађемо у таквим неприликама. И ја сам био у таквој ситуацији. Онда сам схватио да сам
све то прерастао и да ми познавање мог посла може, као слободном уметнику, омогућити већу
зараду, ако ћемо о тренутној заради, и - напустио сам тај систем.
Одрекао сам се плате и сада, годишње од моје зараде, дајем систему оно што је он одредио да
му дам. Боли ме и то, али ћутим
и радим.
Текст и фото: Н.К.
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РЕЧ КРИТИКЕ

ПИШЕ:
Александра
Гловацни

ПОЛИТИКА
КАО
ПУЧИНА
Југословенско драмско позориште
Бранислав Нушић ''Пучина''
режија Егон Савин

За разлику од његових комедија, Нушићеве драме данас се ретко
играју, јер су донекле изгубиле корак са временом. Ово ''донекле'' значи да у добрим редитељским рукама, какве су Егона Савина, добар писац
проговара на прави начин.
''Пучина'' је типична грађанска драма тога доба, окренута судару традиционалних и нових друштвених односа, и последицама по породицу.
За разлику од комедија, у којима успешно детектује моралну изопаченост
својих мушких ликова унутар друштвеног система, у драмама за кризу
брака и породице окривљује жене ''нетрадиционалног'' понашања, чиме
и нехотице оставља запис о тадашњем владајућем патријархату и његовој
жељи да простор деловања жене остане непомериво узан.
У ''Пучини'' главну интригу представља недозвољена љубавна веза
између министра и жене једног његовог чиновника. Захваљујући жениној прељуби, муж добија унапређења једно за другим, све док не ''пукне
брука''. Тај мало/грађански контекст који диктира мужевљеву реакцију и
расплет скандала, а која је жанровски апсурд, Егон Савин финим, малим
померањима заоштрава у партијску, самим тим политичку причу, која је
апсурд по себи. Јер у нарави Србина је да пребије жену за сваку ситницу, али да окрене главу и од крупнице ако му то наложи партија, односно
виша инстанца од које му зависи корист. Тај апсурд владавине партије јасно нам је препознатљив, и ту је Нушић наш савременик.
Владимир Ненада Јездића стоји као човек без особина, комотан у
свом беспрекорно шивеном оделу, у свом префињено уређеном дому,

поред лепе жене и ћеркице, док му унапређења падају са неба, а положај у странци бива све чвршћи. Ништа њему није сумњиво, све док му се
у лице не тресне. И ту почиње мајсторски Јездићев слом, трагедија превареног мушкарца повређене сујете, кога глумчево умеће чини једнако комичним колико и трагичним.
Прељубницу Јованку игра Слобода Мићаловић. Занимљиво је да је
глумица у односу на премијеру, где је успела да објасни и оправда лик, у
Ужицу Јованку денунцирала као хладну, прорачунату манипулаторку, која
није изнад малограђанске средине (каква је била раније), већ је управо
онај најизопаченији део ње.
Велика вредност представе је и породично-пријатељска група која активно учествује у животу брачног пара, а у којој је сваки лик постављен и
одигран врхунски. Њихово понашање је с једне стране поражавајућа слика друштвеног морала, док су с друге стране то драги, емотивни, срдачни
људи. Љубомир Бандовић као брат Владимиров и Весна Станковић његова
жена, Бојан Лазаров је лекар и породични пријатељ, док је Бојан Димитријевић опасно њушкало упаковано у смешну мушку трачару. Небојша Миловановић је несрећни социјални контрапункт овом фриволном кружоку, а Горан
Шушљик зачудни министар. Цвијета Месић, једина из легендарне Мијачеве
поделе, Јована Беловић, и Маја Колунџија Зорое у мањим улогама, те Богдана Обрадовић као дете, успешно глумачки заокружији представу.
Представа је добродошли пример осавремењивања домаће драмске баштине.

РЕЧ ПУБЛИКЕ

Позориште какво волимо
Александра Станковић: Један је Нушић. Одушевљена сам свиме
што сам имала прилику да видим на сцени вечерас. Овај аплауз говори више од иједне речи. Глума одлична, режија исто. Они се просто
играју живота на најсуровији начин, а да то испада тако питко. Пожелела сам се правих представа са свим што она треба да има, а ова је имала и режију, и глуму, и игру, и костим, и сценографију. То нам недостаје
на овом фестивалу. Тако да је ово био празник за све нас.
Ивана Р.: Глумачке величине под добрим редитељским вођством
не могу да не донесу нешто добро. Нушић свевременски, како год да
се тумачи и игра увек је прилагођен времену у коме се Србија налази.
Мало више сатире која је комична, пријало је вечерас, а и оваква поставка на сцени, комплетна представа. После синоћњег мучења, ово
је мелем.
Милош Радојичић: Мало сам више очекивао од слободарског

ЈДП-а за садашње читање Нушића и време у коме живимо. Прожети су
сегменти, али недовољно. Тако да, по мени, нека редитељска решења
требало је да буду мало другачија. Глумци једни одлични и извлаче
све, једни солидни, а неупечатљиви. Много бољи утисак него синоћ,
али за ансамбл ЈДП-а ово је просек.
Бранко Ј.: Као да сам одгледао епизоду „сапуничног Рањеног
орла“. Не видим разлог за мењање краја комада. Разумем редитељска
решења у прекрајању и мењању неких делова, али измена дешавања
у самом крају, не видим шта је донела и да ли је ишта променила. Можда само то да не буде баш трагедија.
Марија Јовановић: Сасвим солидно. Једна лепа и питка представа, одличан текст лепо изнесен и упакован. Позориште какво волим и
очекујем да буде.
Б. Д.
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НЕБОЈША МИЛОВАНОВИЋ, ГЛУМАЦ

Невољни чувар система
- Нико не може да нам помогне ако није у власти. Дотле смо ми дошли
као људи и као друштво. Није ствар у помоћи него у моћи, наводи глумац
Небојша Миловановић

Н

ебојша Миловановић је
рођен у Ваљеву 1974. године где је завршио основну школу и гимназију. Дипломирао је на Факултету драмских
уметности Универзитета у Београду 1999. године у класи Владимира Јевтовића, а од тада
је члан Југослoвeнског драмског позоришта. Занимљиво је
да је глуму уписао тек из другог покушаја, док је у међувремену студирао ветерину. Као
члан Југослoвeнског драмског
позоришта, остварио је запажене улоге у представама: Уображени болесник, Сумњиво лице,
Вишњик, Швабица, Млетачки трговац, Шине, Београдска
трилогија, Прљаве руке, Павиљони, Андромаха, Лулу, Замак... Поред ЈДП-а, повремено
игра и у Атељеу 212.
Типизирани чиновник кре
ће наизглед против система, да
побољша своје изгледе, служе
ћи се уценом, да би га на крају

тај систем поново усисао.Може
ли се и тако гледати на ваш
лик!?
- Сигурно, мада се то односи
пре свега на ту породицу а мој
лик је страно тело. Рекао бих да
он на тренутак изађе из система, да би био враћен, не онако
како би желео, већ на много суровији начин. Нема напретка, у
опасности је да изгуби и оно што
је имао и пред тим понором, од
уцењивача постаје неко ко је
уцењен. Због тог мача над главом, он постаје и невољно чувар
тог система. Пристаје да буде
доушник, неко ко доставља спискове и видљиво је да се његова улога у будућности неће завршити само на томе. Мораће да
ради и даље за њих.
Шта је вама било најдрагоценије искуство у овој представи, играјући овакав лик?
- Пре свега јака мотивација.
Оно што већ постоји код Нушића а ми смо га изнова откри-

ли. За мене је ово био јако интригантан лик јер сам се изнова
питао, шта је било са тим човеком, зашто се он на такав начин
уплео. Имам само 15 минута у
овој представи али то су кључне сцене. Начин на који он дође
у посету која је непријатна, а он
је представља као обичну ствар,
нешто пријатно а до тада му то
понос није дозвољавао, запитате се шта се то у његовој глави
догодило. То је извор и комичног, на нивоу препознавања оне
мрвице достојанства и опозиционог става коме он на крају противречи. Ту се људи препознају,
у свом опозиционарству које
признају, а са друге стране у очу-

вању голе егзистенције.
Претпостављам да се сви
ми негде бранимо суровошћу
егзистенције, да бисмо оправдали себе и своје поступке.
- То је још један слој који се
може учитати у овој представи.
Сви ми радимо неке ствари које
су нечасне да бисмо преживели. Мој лик изговара једну изузетну реченицу у којој не тражи
директно помоћ од Јованке већ
каже „ не ви, он ће да помогне“.
Он изговара тешке речи, у смислу да нико не може да нам помогне ако није у власти. Дотле
смо ми дошли као људи и као
друштво. Није ствар у помоћи
него у моћи. То су страшне ствари. Егон Савин је инсистирао да
су то кључне сцене у представи
и заиста је тако. Исто је било као
и у представи Дејана Мијача, где
је ову улогу играо Јосиф Татић.
Подједнако узбудљиво је представио докле човек све може да
оде и шта су границе понижења.
Често си сарађивао са Егоном Савином и имали смо прилику да то видимо на овом Фестивалу.
- Волео сам представу Под
жрвњем, жао ми је што се више
не игра, врло је натурална као
и Пучина, затим у Млетачком
тргвцу, па као млад глумац у
представи Кај сад са Мишом
Јанкетићем и у чувеној представи Свињски отац са Секом Саблић. А на Југословенском позоришном фестивалу био сам са
три Егонове представе и бар још
три са ЈДП. Био сам овде чест
гост на моје велико задовољство.
М. Петровић

ОЦЕНА ПУБЛИКЕ
БОСАНСКО НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ ЗЕНИЦА
СЕДАМ СТРАХОВА ............................................................................. 3.78
ЈУГОСЛОВЕНСКО ДРАМСКО ПОЗОРИШТЕ БЕОГРАД
ПУЧИНА .............................................................................................. 4.70
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ВЕЧЕРАС

...Комплексну причу о четири генерације жена једне загребачке породице, у времену када се Југославија стварала и времену када се она
распадала, све до данас, са свим надама, илузијама, погрешним одлукама и ломовима њених јунака, ти студенти су одиграли са толико зрелости, глумачке вештине и фине поетске енергије, што је заиста јединствено, не виђа се баш сваки дан и зато је толико вредно. Не само да
су ти студенти савршено савладали урбани кајкавски дијалект Загреба,
него тај мелодиозни говор, којим су говорила и господа и слуге, њихова социјалистичка деца и каснији нараштај новог капитализма, постао
је прозор кроз који се у овој представи види читава та несретна земља
која се некада звала Југославија. У амбијенту веће просторије која је
адаптирана као загребачка грађанска дневна соба, кроз коју, са радостима и жалостима, са срећом и свађама, хуји та турбулентна хисторија
ових простора, седела је свуда около публика и у муклој тишини, у једном даху, пратила је ову четворосатну сагу о судбини тринаесторо јунака једне породице у рату и миру. Та збивања не догађају се правоцртно,
као ни наши животи: час видимо дирљиву сцену баке и унуке уз неку
ноћну лампу, час сећање на нешто ружно од пре педесет година, час су
опет сви за столом, свесни да се о неким темама не говори, а онда се о
њима ипак говори, у тренутку када је већ касно. На крају, сви ти јунаци,
живи и мртви, и са хиљаду рана, срећу се на средини те собе, у помирењу до којег у стварном животу никада није дошло, чује се нека тиха
музика наше младости и на сцени полако пада мрак. Тај мрак, као да се
растворио свемир, пропарао је заједнички узвик одушевљења и аплауз
публике која је ову невероватну представу доживела као своју емотивну причу, која већ деценијама чучи у њој и оптерећује јој душу. Ако постоји премер колективне катарзе онда се она синоћ догодила у представи „Три зиме“ на позоришној академији у Новом Саду.
Б. Муњин, Радио Београд 2, 8. фебруар 2019. године
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ИГРЕ ГЛАДИ
Само на Нушићевој драмској трпези могу се наћи врхунски чварци. Замирише код Стерије ринфлјаш, дими се
густ пасуљ с мирођијама код Љубе Симовића, али тако масни, тако пикантно хрскави чварци, које су тако грађански облапорно синоћ изволели конзумирати господин Јован Недељковић и супруга му (уз, разуме се, дискретну асистенцију
ПИШЕ:
господина Станковића), такве чварке познаје једино кухиња
Зоран Јеремић
Бена Акибе.
Као мрзовољни коментатор из мрака балкона могао сам само да им завидим, ма још горе од тога, осећао сам се безнадежно, као поплављени из моравског краја. Паде ми на памет да на Пори, у касапници код „Мавијана“, има
сличних специјалитета, али ars poetica Миланчета Петровића базирана је више
на димљеним кобасицама.
Није шала, једина истински непомућена радост у салону Недељковића синоћ бејаше уживање у чварцима, том матафизичком еликсиру српског грађанског
бића. Дабоме, уз чашицу-две курвоазјеа. Све друго је курварлук опште праксе.
Било како било, можда је ове године Југословенски позоришни фестивал поранио
са свињокољем, али не и са свињаријама у нашим бесконачним играма глади.
А шта би о нашим свињаријама данас рекао генијални песник и драмски писац Миша Станисављевић?
Све оно што је рекао и написао колико јуче. Биће да није имао ко да га чује и
прочита. Зато је наслов изложбе „Не знам ништа о Миши Станисављевићу“, која
је синоћ отворена у холу ужичке Народне библиотеке, примерен нашој култури
сећања. Ауторке ове изванредно осмишљене и дизајниране поставке – Ружица
Марјановић, Милена Стричић, Гордана Даниловић, Снежана Цветковић и Љиља-

на Смиљанић – месецима су стрпљиво градиле животни и стваралачки мозаик
овог тихог и самозатајног човека.
Имао само срећу да га као новинар упознам и интервјуишем. У јулу 2000.
године затекао сам га у дворишту на које је гледао прозор његовог омањег приземног стана у Мајке Јевросиме, тик испод Народне скупштине. Ко би рекао да
се у овом приученом дрводељи окруженом гвожђуријом и алаткама каквог узгредног провинцијског мајсторлука крије песник винаверовског штимунга, горко
хуморни колумниста "Републике" и познати драмски писац за децу, помислио
сам тада. Невољно ми је причао како се, са још неколико стотина "неподобних"
са РТС-а, изненада нашао на "принудном одмору". Радио је у редакцији Филипа Давида као уредник филмског програма и то оног најбољег, из фундуса кинотеке. У невољи, сетио се очевог заната, па је понешто зарађивао и од столарске резбарије. Ево шта ми је одоговорио на питање како се сећа гимназијских
дана у Ужицу:
„Гимназијских дана у Ужицу сећам се као неке мрачне епизоде из најцрњих
социјалних романа прошлог века. Не да тамо никад нисам имао своју собу него
нисам имао ни свој кревет у некој претрпаној соби. Увек нас је било по двојица у
кревету. Једне године спавао сам, као трећи, у великом брачном кревету једног
убогог радничког пара. Њима је и моја сиротињска киријица била заувар. Свеједно, то време је на свој начин било лепо, Ужице је прелеп град, можда најлепши
у Србији... У "Вестима" сам објавио своју прву песму, постао сам официјелно писац, што сам и прижељкивао. Наиме, Љуба Ршум и Владан Митровић примили
су ме у некакво локално друштво писаца. С њима сам наступао на књижевним
вечерима и заједно с њима изигравао неког великог уметника и боема. Сећам
се, као знак боемског отпора носили смо - ексере у реверу! То је изазвало први
политичко-књижевни скандал...“
Наслов тог интервјуа извукао сам из једне Мишине реченице – „Кич је крволочан“. И данас се најежим од ње.
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Не знам ништа о
Миши Станисављевићу
Миодраг Миша Станисављевић је на првом Југословенском
позоришном фестивалу добио Ардалион за текст. Сада
када погледате прес клипинг, тамо више нико не помиње
Мишу, каже Ружица Марјановић, једна од ауторки изложбе
„Не знам ништа о Миши Станисављевићу“ име је изложбе у ужичкој
Народној библиотеци, која је отворена у оквиру пратећег програма Југословенског позоришног фестивала. Приредиле су је професорке Ужичке гимназије и ОШ „Нада Матић“: Ружица Марјановић, Милена Стричић, Гордана
Даниловић, Снежана Цветковић и Љиљана Смиљанић. Ово је била и прилика да се продискутује о лику и делу Миодрага Миша Станисављевића.
-„Не знам ништа о Миши Станисављевићу“ је заправо цитат из песме
Мишиног школског друга, који је сазнао ко је Миша тек када он више није
био жив. Направио је збирку песама, у којој је и циклус посвећен Миши
и прва реченица гласи: „Не знам ништа о Миши Станисављевићу“. Осим
тога, то је реченица коју смо најчешће слушали од свих којима смо га помињали док смо истраживали, па нам се учинило да би била добар назив
изложбе. У току припрема, интерно смо је звали „Пут у таму“, јер она приказује развојни пут изузетно талентованог човека, чија су знања и уметнички домети бескрајни. Станисављевић је на првом Југословенском позоришном фестивалу добио Ардалион за текст. Сада када погледате прес
клипинг, тамо више нико не помиње Мишу. Говори се о глуми, режији, сценографији, костиму, музици, али се текст не помиње. Тако видите да оног
тренутка када човек изабере етику, односно да говори оно што се мора говорити, ова култура га самеље и заборави. На нама је сада да вратимо фокус на Мишу Станисављевића, који је урадио све што треба да уради. Ако
једног дана будемо Мишу Станисављевића ставили на барјаке, то ће бити

знак да смо се опоравили као друштво, али и као појединци. Добро је то
што смо успели да од пре три године буде у школској лектири - каже Ружица Марјановић, професорка књижевности у Ужучкој гимназији која се истраживањем лика и дела Мише Станисављевића бави низ година.
-Тај човек не престаје да изненађује. Знали смо да је један од најбољих
преводилаца руске поезије код нас. Такође, већина нас зна за „Независна издања“ Слободана Машића, што је врло позната едиција која се чува
и у музејима примењене уметности. Ипак, стално се говори да је основана од стране Слободана Машића, Леонида Шејке и Марије Чудине. Када
смо тражили препеве Пастернака, пре десетак дана је чудесно искрсло то
да прво издање „Независних издања“ потписују Миодраг Станисављевић,
на првом месту и Слободан Машић, на другом. Дакле, нешто што је у историји уметности једнако важно колико и у историји књижевности, нико не
зна. Мишо је чак учествовао и у дизајнирању почетка те чувене едиције.
Мало је и сазнања о томе да се бавио уметничком фотографијом, мало је
тога сачувано. То што су Попов и „Република“ урадили – после смрти објавили његова сабрана дела, епохално је важно. Практично нам је то била
почетна тачка истраживања - истиче Ружица Марјановић.
А. Милошевић
Миодраг Станисављевић, писац, песник, драматург, критичар,
сатиричар, рођен је у Средњој Добрињи код Пожеге, 1941. године,
а преминуо у Београду, 2005. Прве песме објавио је као гимназијалац, у ужичким „Вестима“ 1958. године. Дипломирао је на групи за
југо-светску књижевност на Филозофском факултету у Београду, магистрирао на ФДУ. Био је уредник "Видика", члан редакција филмских часописа "Ф" и "Филмограф". Као драматруг и уредник радио
је у Драмској редакцији ТВ Београд од средине седамдесетих до
чистке јануара 1993. Писао је песме и драме за децу, преводио је
Пастернака и Бродског. Дугогодишњи колумниста "Републике". За
новинарску етику и храброст добио је награду "Душан Богавац",
2000. године.
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