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Нема овде смеха

- Ако се ви не бавите политиком, политика се бави вама. Али не бих ја ово свео на буквално
политичко позориште јер оно доводи до памфлета, плаката или до таблоида. Оно што
нас одваја од тога, јесте то што се бавимо судбином малог човека. Или, оно што Кундера
каже „стави велики проблем пред малог човека и добио си драмски потенцијал“ –
каже Стеван Копривица после представе Без портфеља рађене по његовом тексту

М

инистарка без портфеља
није карикатурална, ликови
су типизирани као у некој ренесансној комедији, али смеха нема.
- Био нам је циљ да се одмакнемо од тог нушићевског прототипа,
мада је он био писац који је разумео
те спецификуме балканоидне власти,
али време у коме је он писао, био је
крај 19. и почетак 20. века, време Обреновића и Карађорђевића. Ми ипак
живимо неко друго време. Искористили смо га као повод, али смо се измакли. Имамо једну врсту типологије,
али смо бежали од стереотипа. Много сам комедија написао, али је реди
тељ Бранислав Мићуновић, намерно склањао елементе пресмешног и
нема овде смеха, осим оног горког и
то је добило једну нову поетичку димензију.
Да ли је ово било политичко позориште?
- Знате, ако се ви не бавите политиком, политика се бави вама. Али не
бих ја ово свео на буквално политичко позориште јер оно доводи до памфлета, плаката или до таблоида. Оно
што нас одваја од тога јесте то што се
бавимо судбином малог човека. Или,
оно што Кундера каже „стави велики
проблем пред малог човека и добио
си драмски потенцијал“. Колико год
су они негативни, то су обични људи
са великим чежњама и жељама, само
је питање етичких норми како ће их
остварити.
Ово је и комад менталитета.
Имамо власт која је огледало народа. Ни боља, ни гора, таман по нашој
мери.
- Тачно, глас народа је глас Бога,
што не значи да је Бог увек при себи.
Нисмо се држали уско неког црногорског менталитета, мада су политчке околности у овом комаду врло од-

ређене, али се транспонују и на цео
регион.
Док сам гледала представу, све
време сам размишљала о томе како
је оптимизам врло опасан по нас.
- Имао сам професора на Академији Ратка Ђуровића, великог сценаристу, који је говорио да је оптимизам недостатак информисаности. Али,
са друге стране и то помињање дефе-
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тизма није баш препоручљиво јер нас
води у аутодеструкцију. Задатак уметности је да нам покаже да на крају тунела постоји неко светло, а да то није
воз који ће нас згазити.
Шта још радите?
- Поред ових управничких послова и даље сам писац, повремено конкурсно, а повремено стално. Ово је
био један од комада који ме вратио
писању јер сам неко време апстинирао. Покушавам да се вратим телевизији, после неких серија које сам
радио претходних година. Иначе, сујеверан сам човек и све се бојим да кад
нешто гласно изговорим да ћу нешто
урећи, али ради се о неком мом тексту
„Бетула у малу валу“, у преводу „Кафана у малом заливу“. Необично је то
што је радња лоцирана у ренесансно
време, средњи век и по жанру припада горкој комедији. То је један историјско- политички трилер.
Дакле неће бити љубавних заплета?
- Има у овом комаду. Мени су доста
замерали, поготову у сарадњи са Миланом Караџићем, на тим серијама мелодрама, иако смо узимали и Стеријине награде за то. И опоменули су ме да
је доста тих срећних љубавних крајева, али ја волим тај начин писања и у
овој серији коју припремам биће више
тих емотивних планова. Нећу да одустанем од љубавних прича.
Које Вама асоцијације буди овај
слоган Фестивала, „Парче неба, парче хлеба“?
- Допада ми се та вишезначност.
Небо је појам слободе, а ја сам с мора
где се небо увек огледа, а хлеб наш
насушни нам даје егзистенцијални
императив. И то није ствар преживљавања него достојанства и слободе.
Мирјана Петровић

2
РАЗГОВОРИ О ПРЕДСТАВИ И ПРЕС КОНФЕРЕНЦИЈА
ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ ПОДГОРИЦА/ФЕСТИВАЛ БАРСКИ ЉЕТОПИС –
„БЕЗ ПОРТФЕЉА“

Опасни су, јер образа немају

Марина Миливојевић Мађарев, доктор
театролошких наука и водитељ округлог
стола: Занимљиво у вези овог комада је
то што је он заправо инспирисан чувеним
комадом Бранислава Нушића „Госпођа
министарка“. Међутим, Стеван Копривица
је овде направио један радикалнији приступ.
Бојан Муњин, селектор Фестивала:
Ово је представа о политици, али није политичка представа. После ње, сетио сам
се давног разговора са великим глумцем
Љубом Тадићем који ми је пред крај свога живота рекао: „Трудио сам се читав живот, у животу и на позорници да не преиграм, јер тамо где идем, јако је хладно“.
То није депресивна реченица, већ реченица човека на крају живота. Свестан тога да
напушта земаљски живот, он је рекао шта
је важно, а то је – не преиграти, не учинити себе великим, дакле служити, а не наређивати.
Стеван Копривица, аутор текста и директор ГП Подгорица: Чини ми се да је ово
време које не трпи велике, емотивне приче, већ сурово, гадно невреме. Ово је прича о човеку „по средини“, сличном нама,
који се суочи са страшним, хорор изазовом
власти и претвара свој мали живот у нешто друго. Покушао сам да у томе нађем зрно
ироније, осмеха, шале. Желео сам да се бавим политиком, али да не политизирам.
Душан Ковачевић, уметнички директор ГП Подгорица и глумац: Лик министра
је по писцу, редитељу и мени честит човек
кога је у животу снашло нешто о чему није
сањао. Није имао ту амбицију. Он је скроман, са моралним дилемама и кодексима
које је поштовао док није дошао до тог
врха, али за његову жену, не за њега. Она
је та која је преузела контролу. Приватно сам „алфа мужјак“ и није ми било лако
да се помирим са тим. Стил игре који смо

показали је јако специфичан јер смо се у
процесу рада одмакли од карактера и копали по себи, тражећи ставове према тим
ситуацијама у којима смо се нашли.
Дубравка Дракић, глумица: Поменула
бих тренутак из представе у коме тражим
да ми дају виски, како бих се смирила. Они
отворе све ормаре који су потпуно празни. Тај аспект немаштине и сиромаштва у
људима, изазива наше суочавање са тим и
његово именовање, а свима је јако помогло. Трудили смо се да оправдамо суровост
која произилази из глади са позицијом у
друштву.
Милош Пејовић, глумац: Концепт је
био да не играмо ликове, да се не оптерећујемо односима нити да играмо реалистично сцене, један на један. Било је потребно да будемо репрезенти одређеног
дела друштва. Ја сам представио академика и није било лако пронаћи поенту, јер
око њега су ствари које говоре о потлачености интелектуалаца. Са друге стране, он
није прави интелектуалац. Било је захтевно бранити га, али и критиковати у исто
време.
Вања Јовићевић, глумица: Ускочила
сам у улогу, па нисам прошла цео процес. Покушала сам да „пливам“ најбоље
што могу. Имала сам много инспирације.
Сведоци смо тога ко су данас инфлуенсери и какво је то звање. Лично ништа не
осуђујем, напротив, браним тај лик. Мислим да сваки посао који се ради поштено, треба поштовати. Друга је ствар шта
се направило од свог звања. Није ми јасан данашњи систем вредности. Зашто рецимо, Милан из Ужица, учесник Слагалице
за то знање добије књигу, а инфлуенсери
имају све?
Омар Бајрамспахић, глумац: Играм омладинца који је више био у затвору, него
кући. Он говори о мржњи. Има та речени-
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ца: „Лако је волети, треба знати мрзети“.
Симо Требјешанин, глумац: Играо сам
много Стеванових текстова, али овај је
доста другачији. Он пише прецизно, тачно, а за глумца је то јако захвално. У овом
случају, имам симпатично име, зовем се
Прелет. Имам и језиву реплику: „Нисам ја
имао дванаест партија, него су оне имале мене“. То је пораз целог нашег друштва.
Такви људи могу да пливају, што им лично не бих дозволио. Све најгоре мислим
о свим политичарима јер су изгубили морални компас. Мисле да им је у политици
све дозвољено, а ја да не би требало да
буде тако. Било ми је занимљиво да играм,
јер мислим да нису опасни зато што су
храбри, већ зато што образа немају.
Ивона Човић Јаћимовић, глумица:
Овде сам представница НВО сектора. Када
имате добро написан текст, а редитељ
хоће ваш став и мишљење, онда је лако
играти.
Вахидин Прелић, гостујући глумац, НП
Ужице: Када се појави мој лик, жанр се
преломи. Ти људи више не остају смешни, постају трагични. Цитираћу Андрића
који каже да дуготрајно робовање и лоша
управа могу толико да извитопере схватање народа, да он више не разликује
сопствену корист од очигледне штете. Говорим о југословенском народу, јер ово је
право место да се то каже. Овај човек је
прошао три затвора са три режима. Занимало ме је у ком моменту је одустао и рекао „доста је више, сад ћу само да пијем“.
Андреј Чањи, позоришни критичар:
Занимљиво је позајмљивање ликова и
мотива из једног драмског дела за друго.
То није реткост, а овде је посебно то што
имамо Нушићеве ликове који су постали
скоро мит у нашој књижевности. Они сада
живе свој живот.
Ана Милошевић
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ДУШАН КОВАЧЕВИЋ,
УМЕТНИЧКИ ДИРЕКТОР ГРАДСКОГ ПОЗОРИШТА ПОДГОРИЦА, ГЛУМАЦ

Театар –
најплеменитија уметност

- Наше позориште жели да од најранијег узраста утиче на формирање
грађанске свести отварајући различите видике и погледе на свет.
Покушавамо да укажемо на ствари које, без обзира на то ко је на власти,
нису добре – каже Душан Ковачевић
Да ли је оснивање РУТЕ – Регионалне уније театара још један у низу доказа да југословенски културни простор
постоји и опстаје?
- Сведоци смо да и поред свих опструкција, под вођствима разних људи
који су покушавали да разједине тај
простор, на пољу културе то осећамо
као једну племениту целину коју треба заједно да држимо и негујемо. То сте
препознали и ви у Ужицу са фестивалом „Без превода“ који је југословенски фестивал, баш као и РУТА, основана
са циљем да се очува јединство некадашњег СФРЈ културног простора. Представа која је одиграна дан пре наше,
показала је да чак и кад постоје језичке
баријере, оне постају небитне, јер уметност зна да нема баријере да се исприча прича, изнесе став и мишљење. Надам се да ће РУТА имати традицију и
да ћемо подићи ниво сарадње на овим
просторима.
Ко чини РУТУ и како функционише
ваш фестивал?
- Поред Градског позоришта из Подгорице, ту је Београдско драмско, Месно
гледалишче љубљанско, Ulysses teatar
Загреб-Бриони, Камерни театар 55 из
Сарајева и Драмски театар из Скопља.
Окупили смо градске театре јер се бавимо сличним темама. Градско позориште
из Подгорице је једино од поменутих које има и дечију и луткарску сцену, али сензибилитет и репертоарско
промишљање свих је грађански театар
који отвара разне теме, негује класично и модерно позориште, прилагођено за све узрасте и циљне групе. Наш
фестивал траје целе године, тако што
је на свака два месеца други домаћин.
У фебруару је то Љубљана, априлу Подгорица, јуну Сарајево, августу Бриони,
октобру Скопље и у децембру Београд.
Заједно смо у свему и заиста помажемо
једни дургима када су финансије проблем. Обично су политичарима пуна
уста културе, говоре како им је то важно, а опет недовољно средстава издвајају за то благо свих наших народа и
сваког човека понаособ. Ми се бавимо
најплеменитијом уметношћу која ствара боље људе. И од нас који радимо овај
посао и од гледалаца. Ако једног чове-

ка на представи учинимо бољим, наша
мисија је успела. То би требало да буде
важно онима који улажу у културу.
Какав репертоар негује Градско позориште Подгорица?
- Наклоњен сам комедији, јер сам
као глумац доста играо комедију. Остварен сам у том жанру, али са позиције
уметничког директора могу да кажем да
не запостављамо драму и остале жанрове. Репертоар је конципиран да се бави
човеком и то од најмањег узраста преко
луткарске, дечије, драмске до вечерње
сцене. Бавимо се питањем одрастања
и борбе човека са системом, друштвом,
светом око нас који је некад охол, без
емпатије, љубави, свим оним што нас
лимитира да се понашамо као слободни
људи. Демократија почива на слободи
мишљења говора и рада, тако би требало да буде, а добро знамо да није тако.
Наше позориште жели да од најранијег
узраста утиче на формирање грађанске
свести отварајући различите видике и
погледе на свет. Покушавамо да укажемо на ствари које, без обзира на то ко је
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на власти, нису добре. У представи „Без
портфеља“смо се бавили тренутном политиком у региону и Европи и животима
људи. Много људи ће у овој представи
препознати да се оно о чему говоримо
дешава и у Србији, Босни, Бриселу, целој Европи. Можда је само Скандинавија
имуна на те ствари. Позориште треба да
забави, подучи и изазове емоцију. Ако
тога нема, нисмо ништа направили. Жао
ми је што прошле године нисмо дошли
на овај фестивал са представом „И коње
убијају зар не“ у режији Кокана Младеновића. У току те представе публика
седи за столовима, вечера, пије, смеје
се, док се непосредно поред њих људи
боре за пуку егзистеницју. Свима који
уживају у публици задњи залогај застане у грлу и са представе оду са горчином, свесни да смо ми ти који правимо
овај свет лошим. Не чине то ни медијске
куће, ни политике, него је човек човеку
вук заиста. Он се храни туђом несрећом
мислећи да је бољи и изнад оних који се
боре за опстанак, не слутећи да невоља
може стићи и на његова врата.
Како успевате да помирите функцију уметничког директора, продуцента и глумца?
- Борбе су свакодневне. У шали кажем - нисам никад сам у глави. Увек су
ту три човека која морају негде да, колико толико, рационално послушају све
чињенице и донесу добре одлуке. Није
понекад лако свесно запоставити глумца, да би се испоштовао морални кодекс
због функције уметничког директора, а
дешава се и да укинем продуцентски хонорар себи зарад неког пројекта. Интересантно је јер никад не знам ко ће у
мени преовладати. Један дан ћу бити
глумац са примесама уметничког директора и продуцента, други сам само
продуцент, трећи уметнички директор.
Колико дуго ћу моћи тако, не знам, али
ми се чини да сам се у протекле четири године изборио на прави начин. Задовољан сам ансамблом и пројектима
које смо реализовали. Трудио сам се да
допринесем друштву, радећи на себи и
са другим људима да направимо значајне пројекте, као што је РУТА и представе
које ће трајати годинама.
В. Туцовић

4
ДУБРАВКА ДРАКИЋ, ГЛУМИЦА

Овај Фестивал је за мене посебан

- Југословенски позоришни фестивал је изузетно значајан, респектабилан у
региону, задржао је у називу- југословенски, што мени импонује као некоме ко
је рођен у великој земљи, као неко ко сматра да имамо обавезу и дужност да не
само одржавамо културне везе, већ да заиста, истински учимо о свим манама
и врлинама једних и других, да овај језички простор, који је јединствен, својим
радом и својим играњем представа у позоришту пробамо да унапређујемо истиче глумица Дубравка Дракић.
- Овај фестивал доживљавам као
домаћи. Моје прво учешће на фестивалима у животу, било је баш на ЈПФ.
Те 1996. овде сам наступила са својом
првом улогом и баш по тексту писца кога смо и вечерас играли, Стевана Копривице. Тих првих година била
сам редован учесник, из године у годину ређале су се представе у којима
сам играла, „Горски вјенац“, „Женидба краља Вукашина“, „Школа за жене“
и своју дипломску представу одиграла сам баш на овој, фестивалској сцени, у част награђених. Зато је за мене
овај Фестивал посебан, тако да га
свих ових двадесет седам година пратим и гледам како расте, а огромна
је разлика од почетка до данас. ЈПФ
је изузетно респектабилан у региону, задржао је у називу- југословенски, што мени импонује као некоме ко
је рођен у великој земљи, као неко ко
сматра да имамо обавезу и дужност
да не само одржавамо културне везе,
већ да заиста, истински учимо о свим
манама и врлинама једних и других,
да овај језички простор, који је јединствен, својим радом и својим играњем
представа у позоришту пробамо да
унапређујемо. Ма колико било утопистички у двадесет првом веку да позориште мења свет, овај Фестивал
то успева да чини. Због свега тога за
мени је он посебно значајан, а овог
пута и због тога што вечерашњу представу „Без портфеља“по први пут изводимо ван граница Црне Горе.
Стално сте запослени на Факултету драмских уметности на Цетињу. Били сте прва генерација студената. Колико се време од тада до
сада променило и на факултету, али и
ван њега? Која је Ваша порука студентима које уводите у глумачки свет?
- Глуму сам уписала 1994. године и тада су услови студирања били
веома лоши. Била сам прва генерација. Од тада је школа некако стасавала и сазревала и развијала се. Али
време се променило и постајало другачије. Дошла је корона, када завладава општи бесмисао, у смислу било
какве потребе да глумац треба нешто
да каже, да игра месечни репертоар,

да буде у кондицији, да се тиме интензивно бави, да мисли, до очекивања
студената да интензивно буду у процесу, да раде како би то требало. Након тога требало је још снажније, јаче,
мотивисаније кренути даље. Чини ми
се да су то ове генерације препознале, јер у време короне ту усамљеност,
затвореност, лечили су добри садржаји, производи филма и телевизије,
а и могућност да гледамо представе
из региона које су емитоване онлајн.
Мислим да нисам погледала више
представа него тада. Све нас је то добро измучило и истумбало. Политички контекст у Црној Гори је врло турбулентан, па и млади рано сазревају,
попут нас када смо морали рано сазрети и прихватити критички однос
према друштву и према средини у
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којој живимо, као нешто што је неопходно у позоришту. И ова вечерашња
представа је дискурс критичког сагледавања онога што је улога појединца и наших најближих у породичном
окружењу, у односу на систем и у односу на политичка коришћења бенефита, положаја и привида о власти.
Штета је што немамо систем у коме
бисмо могли да оцењујемо људе са
интегритетом, него смо присиљени да
се везујемо за неке групе и да верујемо у маркетинг, пропаганду, обећања
и да се вртимо у једном кругу привида. Студентима глуме врло је важно
да то на време сагледају. Верујем да
ће бити бољи од нас и треба да буду
бољи, храбрији и вреднији, да остају
ту и боре се за своје идеале и за боље
сутра и да без икаквог комплекса
мале средине, иду напред.
Каква је ситуација у филмској и
играној продукцији у Црној Гори?
- Да је има, били бисте и ви упознати са тим. Ја сам запослена на факултету. Ово што ме има у позоришту,
то су гостовања. Забрињавајућа је ситуација што се тиче серијског и играног програма. Носиоци таквих програма су јавни сервиси који имају
највише новца и од којих се очекује
да се ти капацитети развијају. Ја сам
имала један излет у продукцију када
сам са колегиницом Марином Перовић радила играну серију „Груди“.
Схватила сам да та врста посла тражи један озбиљан и предан рад, залагање и трајање. С обзиром да сам
у том периду примила и своју класу,
тај посао је постало немогуће радити.
Имала сам срећу да гостујем у неким
регионалним продукцијама. Али не
могу се похвалити да је у Црној Гори
то на неки начин решено. Зато би требало да ови млади људи о којима смо
говорили, имају прилику да покажу
оно што знају. Међутим, још увек је
присутан тренд расипања и одласка
тамо где се те прилике нуде. Очекујем
ускоро промену на боље и да долази
неко боље време и за нашу браншу.
Мислим да ће и моји студенти почети
нешто да мењају на боље.
Б. Дамњановић
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РЕЧ КРИТИКЕ

К

ПОРТФЕЉА
Активизам илиБЕЗ
дефетизам?

ада се од Нушићевих ликова и заплета направи дестилат, када се
ПИШЕ:
љубавни и породични односи у
Андреј Чањи
толикој мери маргинализују у корист
чисто политичке критике, онда се губи
онај комедиографски шарм који спречава да нас савлада осећање немоћи и поражености пред чињеницом да
непотизам, опортунизам и конвертитство управљају нашим животима. Комедија „Без портфеља“ је Нушићева „Госпођа министарка“ пропуштена кроз дестилерију Стевана
Копривице. Као резултат таквог „препека“ добијена је горка и безукусна комедија у којој уместо заплета имамо само
вештачки приређену ситуацију, а уместо ликова памфлетске пароле. Човек постаје министар без портфеља. Иако је
незадовољна што нема „право“ министарство са конкретним ресором, његова супруга себе проглашава министаком те пријатељима и породици испуњава жеље и прохтеве: неуспешну новинарку поставља за директорку јавног
сервиса, вечитог студента за председника академије наука и уметности, згубидану додељује националну пензију
и обећава одликовање, а себе проглашава државном инфлуенсерком. Све то наилази на осуду јавног мњења, „министаркин“ супруг губи положај, а профитери је се одричу
и поричу било какву везу са својим „добротвором“.
Режија Бранислава Мићуновића је статична, а симболика до те мере конвенционална да је већма банална. Реплике се изговарају фронтално – глумци или стоје или
седе, увек су окренути ка публици којој уз повике декламују реплике, најчешће уз помоћ микрофона. Мизансцен је
такав у свакој сцени. Односи међу ликовима сведени су на
репетитивне реторичке тираде које брзо постају заморне.
Коруптивна ситуација којој нема спаса подцртава се музиком из филма „Титаник“ која се пушта у различитим обрадама. То да ће друштво у којој влада неспособност потонути и остати без ичега сугерише и сценографија (Марко
Патровић-Његош): дугачак низ празних регала стиснутих
један до другог. Трансформација скоројевића који су савладали односе са јавношћу и постали спремни да углађено кокетирају пред медијима наглашава костимографија
Лине Лековић: глумци испрва носе црна или сива суморна
одела која након добијеног положаја смењује карневалско шаренило разметања и шепурења. Када се непотизам
и корупција разоткрију, одговорност се сваљује на тог јед-

ног министра, док сви остали задржавају своје положаје.
Симболику огољеног система Мићуновић приказује болно,
дословно тако што се лик министра скине го.
Тешко је коментарисати глумачка остварења с обзиром
на чињеницу да се стил глуме у оваквој инсценацији у великој мери своди на добру дикцију. Она и јесте била добра.
Ипак и поред редитељски монотоне замисли, очигледна је
страст и посвећеност глумаца. Они играју са вером да критикују јалови политички систем. Несумњиво, они то чине и
та је вера највећа вредност ове представе. Питање је какав
утицај таква критика остварује: да ли она утиче на публику
да се пробуди са револтираним, активистичким осећањима или је убија у појам дефетистичком констатацијом да
је све толико безнадежно да можемо само клонути духом?
Ако су сви исти, као што нам експлицитно поручује лик министарке, онда се слободно можемо суздржати од критике
власти или подршке опозицији. У овој представи танка је
линија која критичку делатност дели од цинизма.
Ако ишта, оваква позоришна остварења нису реткост у
нашем региону. Знају такве представе да режирају, додуше
са много већом мизансценском разиграношћу, и редитељи
из Србије или Босне и Херцеговине попут Кокана Младеновића или Алеша Курта. Без обзира на то каква осећања
гајите након таквих плакатско ангажованих представа,
једно је сигурно, оне негују југословенски дух на трагичан
начин: њихова актуелност не познаје границе и подједнако је карактеристична за сва наша друштва. У том смислу
„Без портфеља“ има своје место на Југословенском позоришном фестивалу, фестивалу без превода.

РЕЧ ПУБЛИКЕ

Гола истина

Ана: Општи утисак, свидело ми се. Класична Госпођа министарка. Свидело ми се како је глумица изнела ту улогу. И
остатак екипе је ок. Костими? Занимљиво.
Тара Делић: Свидело ми се што је тако реалистично приказано то да у свакој родбини има људи који траже да преко
везе дођу до одређених позиција.

Вања Делић: Свидела ми се прича о родбинским односима, сценографија, њено померање. Допали су ми се

костими шарених боја јер су донели динамичност сцени.
Човек из сенке: Увек може боље. Волим кад глумац успе да
оголи себе до краја, то ми је јако интересантно. Гола истина.
Никола: Занимљива адаптација Нушићеве “Министарке“
добро транспонована у дух данашњег времена. Чини ми се
да су, иначе добри, глумци спутани редитељском замисли да
се не баве ликовима већ свима добро познатим ставовима о
којима слушамо већ деценијама. 			
Б. Д.
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МАРИЈАНА ЗОРЗИЋ ПЕТРОВИЋ, ТЕХНИЧКИ ДИРЕКТОР НП УЖИЦЕ
И ЈУГОСЛОВЕНСКОГ ПОЗОРИШНОГ ФЕСТИВАЛА

Свака представа је ново искуство
- Сваки пројекат доноси ново искуство. Радујем се сваком почетку рада на представи,
али ме брину и околности створене економским утицајем на рад позоришта. Желим да
верујем да ће у будућем раду постојати све већи изазови и да ови досадашњи неће
остати као највећи. Издвојила бих рад на представи Буђење пролећа, као
најизазовнији у драматуршко- техничком смислу и представу Хроми идеали која би
требало поново да се нађе на сцени нашег позоришта поводом 140 година
од рођења Милутина Ускоковића - навела је Маријана Зорзић Петровић

У

којој је мери у техничком смислу најтеже ускладити техничко - технолошке услове у једном позоришту?
- Ако посматрамо од најшире слике,
сама појава позоришта је изазов, без обзира на време и услове кроз које је позориште пролазило до данас. Простор
позоришне зграде, посебно њене унутрашњости, посебан је вид архитектонског
места који се никада не перципира једноставно само у односу на себе. Од чега све
то појављивање зависи колико од гледалаца, а колико од физичких карактеристика позоришне архитектуре? Значење ће се
створити када се ове две карактеристике сусретну у једном погледу ка простору одигравања представе. Појавност позоришног простора, када је сагледамо из
различитих углова, подсећа на животни
простор, који такође, није у функцији док
га не населе људи. Почиње да живи када
у њему учествују извођачи, гледаоци, техничари. Веома се разликује када неко од
ових учесника није присутан, а крајњи доживљај своју појавност стиче тек учешћем
свих актера. Простор који оживљава присуством извођача се разликује од простора у коме обитава гледалац или ради
техничар. Иако се разликују, не значи да
функционишу одвојено. Врло често је њихово спајање део редитељског поступка,
али без обзира на то, увек су у садејству.
Сви заједно са ентеријером чине сложен
систем из којег није могуће посматрати одређену радњу или доживљај као издвојену. Тако је у техничком смислу најтеже ускладити техничко - технолошке
услове који су основ функције позоришне сцене и зграде, а који највише утичу на
дефинисање простора за извођење сценских догађаја, самим тим и на избор дела
која се у том простору могу извести. Добро
би било када би постојао и обрнут процес,
односно, када би селекција утицала на
планирање и обликовање техничко -технолошких карактеристика простора. Следећи битан посао је не пореметити драматургију сценског простора која је задата
на сценама учесника фестивала и на тај
начин постићи да публика на највернији
начин доживи позоришну представу. Веома сам захвална свима који нам помажу

у спровођењу Фестивала и у свакодневном раду, од појединаца чије професионално искуство надомешћује недостатак
запослених у позоришту, до фирми, као
што су Textil, Пулсар, MetalMont и других,
које средствима за рад која су њихова основна делатност доприносе нама у процесу рада, до сарадње са колегама из других
позоришта која има велики значај приликом рада на Фестивалу.

ним околностима и не у сваком извођењу
представе. У позоришту је постављен универзални стандард, списак препорука
о евалуацији, одржавању и обнављању
опреме и простора. Такав стандард би
свакако требало да буде узет у обзир у некој будућој реевалуацији финансирања.
Постојање таквог стандарда је предуслов
за побољшање техничко-технолошких ка
рактеристика објекта Народног позори
шта, а самим тим и за савладавање техничких изазова.
Сећање на домете, којем пројекту се
радујете?
- Сваки пројекат доноси ново искуство.
Радујем се сваком почетку рада на пред- Веома сам захвална свима који
нам помажу у спровођењу Фестивала и у свакодневном раду, од појединаца чије професионално искуство надомешћује недостатак запослених
у позоришту, до фирми, као што су
Textil, Пулсар, MetalMont и других, које
средствима за рад која су њихова основна делатност доприносе нама у
процесу рада, до сарадње са колегама
из других позоришта која има велики
значај приликом рада на Фестивалу –
каже Маријана Зорзић Петровић

Повремено и као сценограф, понекад
и као потписник костима, како излазите
на крај са сценографским и другим подвизима, имате ли у довољној мери могућност поигравања?
- Свесни смо ситуације која нас окружује, покушавамо да урадимо најбоље у
датим околностима. Креативности нам не
недостаје. Потребно је разумети „живот
сцене“, сценографију, као феноменологију естетичког посматрања у ентеријеру
позоришта која носи са собом веома велики број специфичности, с обзиром на
чињеницу да се у њој могу наћи разматрања из свих других области естетичког
промишљања, од философије до архитектуре и других видова уметности. Тај вид
„облика“, на први поглед невидљив оку
гледаоца, нематеријалног, симболичког
карактера, разумљивог само под одређе-
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стави, али ме брину и околности створене
економским утицајем на рад позоришта.
Желим да верујем да ће у будућем раду
постојати све већи изазови и да ови досадашњи неће остати као највећи. Издвојила бих рад на представи Буђење пролећа,
као најизазовнији у драматуршко- техничком смислу, и представу Хроми идеали која треба поново да се нађе на сцени нашег позоришта поводом 140 година
од рођења Милутина Ускоковића. Посебну врсту изазова донеће враћање ове јако
захтевне представе у сваком погледу као
што је био захтеван и сам процес рада.
Где проналазите снагу, парче неба,
добре путоказе, лепоту посла?
- У искуствима која доносе стално уче
ње како се живи живот.
Ј. Пенезић
Фото: bozidar.photography
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В Е Ч Е РА С
НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ БЕОГРАД

РАТ И МИР

Лав Николајевич Толстој

У

збуркано море Човјечанство и историја су попут природе;
сад је мирна и ништа не може пореметити тај мир, али већ
долази олуја која ће све промијенити; као и море кад се узбурка. А ми смо само сићушне честице, становници тог организма природе. Понекад мислимо и да управљамо тим организмом.
А заправо нас таласи уздижу спуштају и разбацују. И сви смо исти
само што неке тај талас у моменту подигне и ми видимо лидера,
генија, снагу, док неке друге тај исти талас разбаца у жртве и губитнике. То је Толстојево узбуркано море историје. Ми видимо
лидере и вође и покретаче и ратове, а Толстој види један природан а нама несхватљив процес, море историје које се узбуркало.
Узбуркано море Европе - данас немирније него икада у новијој
историји. Шта се то дешава? Свијет се мијења, као на почетку 19.
вијека када Наполеон Европом носи нови свјетски поредак и говори о заједничкој отаџбини - Европи без граница. За њим остају
милиони мртвих који не прихватају његову слободу. Свијет је
пред, до тада, „највећим ратом што га је икада било“. Шта се дешава? „Не покушавајте да разумете“ виче нам Толстој. „Јер нећете разумети.“ Као што животиње у обору не разумеју кад газда издвоји једног овна и храни га боље него друге. Остале животиње
мисле да је тај ован геније и лидер. А онда се чуде и плаше када
тај исти ован први буде заклан и поједен. Питају се шта се десило, гдје је направио грешку? То је логика која је изван нас. Једино што можемо да разумемо је да смо само оруђе у рукама историје. Да историјом управљају неизбежности. Како режирати Рат
и мир? Као што Кутузов води Бородинску битку, разумевањем
околности које нас прате и да процесом управљају случајности и
неизбежности које треба стално препознавати, те не заборављати да смо сви честице у том великом организму Рата и мира. И
како рече Питер Брук у једној представи: Ништа није важније од
људи који у њој учествују.
Борис Лијешевић
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ОРКЕСТАР
СА „ТИТАНИКА“

Б

аш сам се забринуо којим ли је ноћним возом прексиноћ добри Михаило Александрович Ракитин утекао
ПИШЕ:
Зоран Јеремић
мокрих опанака са имања Ислајевих пошто му је Наталија Петровна лупила чежњу. Кад, види
раних јада, ето ти га синоћ, директно из барског преко Подгорице у три и петнаест. Kаже да се разочарао
у перманентну револуцију јер му ни црногорска министарка без портфеља нешто није дала.
Колико сам разумео, то нешто давних дана дала му
је само допола, а остатак ће добити после реконструкције министаркине репне кости.
Међутим, окуражио се наш Михаило Александрович,
окрилатио ко ужички заветници у боју против чопора
пекинезера, па ти одбруси пред свима да револуција
није револуција без продора у сферу љубави, те да он
има преча посла у овом граду од чекања да дотична освежи тачку „Г“ у име старих добрих времена.
Срам га било, има и других тачака за разматрање.
Под тачком „А“ - треба освежити асфалтну базу у
улици Оље Ивањицки подно Буара и улици Салвадора
Далија поврх Мијатовића куће на Ибишевом.
Под тачком „Б“ - продрмати инструменте за мерење
аерозагађености на скалу која показује може да буде
али не мора да значи.
Под тачком „В“ - допунити кандидатуру градских ве
ћника без браде за конкурс Комерцијалне банке „Тражи се нови Тесла“.
Под тачком „Г“... слично као за скалу из тачке „Б“.
Под тачком „РАЗНО“ – из ових стопа вратити гологузог и поштеног министра на фабричко подешавање и
купити му у ариљској гаћари “Extreme intimo“ нове танге, или позајмити смоквин лист са Цвеклине изложбе
„Било једном на Азурној обали“. Од синоћ се министру
губи сваки траг. Последњи пут виђен је како фигурира као концептуални уметник испред „Топлоте“ и пева
„Уметник мора бити здрав!“
Тешко је после онолико пунокрвних ликова на овогодишњој фестивалској сцени нешто рећи о плакатским dramatis personae Стевана Копривице. Да могу
плакати да оживе ја бих одавно Кејт Винслет залепио у
природној величини на зид. Овако, мала ми је вајда да
звиждућем тему из „Титаника“ док ми добро познати државни персонал приповеда да код нас не може ништа
без закона јер све може по закону.
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