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ОДЛУКА СТРУЧНОГ ЖИРИЈА 27. ЈУГОСЛОВЕНСКОГ ПОЗОРИШНОГ ФЕСТИВАЛА – БЕЗ ПРЕВОДА

НАЈБОЉА ПРЕДСТАВА
Eichmann u Jeruzalemu

Одлуку стручног жирија 27. Југословенског позоришног фестивала – Без превода,
преносимо у целости:

1. Награда АРДАЛИОН ЗА НАЈБОЉУ ПРЕДСТАВУ додељена је пре
дстави „EICHMANN U JERUZALEMU“ у режији Јернеја Лоренција
и продукцији Загребачког казалишта младих, Загреб, за хра
бар и бескомпромисан истраживачки и аналитички приступ
и поступак. Представа нас доводи до суочавања са дубоким
последицама Холокауста које досежу до данашњих дана. По
себну вредност чини садржајна, стилска и поетичка целови
тост свих сегмената представе.
2. Награда АРДАЛИОН ЗА НАЈБОЉУ РЕЖИЈУ додељена је Јернеју
Лоренцију за режију представе „EICHMANN U JERUZALEMU“ у
продукцији Загребачког казалишта младих, Загреб, за дели
катан, слојевит и снажан редитељски поступак којим је ство
рена дубоко емотивна и отрежњујућа представа.
3. Награда АРДАЛИОН ЗА НАЈБОЉУ ЖЕНСКУ УЛОГУ додељена је
равноправно (Ex aequo) Катарини Бистровић Дарваш, Мији
Мелцхер и Луцији Шербеџији за стваралачки ангажман и на
дахнуту, сведену и прецизну колективну глумачку игру у пре
дстави „EICHMANN U JERUZALEMU“.
4. Награда АРДАЛИОН ЗА НАЈБОЉУ МУШКУ УЛОГУ додеље
на је равноправно (Ex aequo) Даду Ћосићу, Франу Машковићу, Пјеру Меничанину, Ракану Русхаидату и Ведрану Живолићу за стваралачки ангажман и надахнуту, сведену и
прецизну колективну глумачку игру у представи „EICHMANN
U JERUZALEMU“.
5. Награда АРДАЛИОН ЗА НАЈБОЉУ СЦЕНОГРАФИЈУ додељена
је Андреји Рондовић за представу „МЕСЕЦ (ДАНА) НА СЕЛУ“ у
продукцији Народног позоришта Ужице за концепт и артику
лацију сценског простора који значајно доприносе поетици
представе и глумачкој игри.
6. Награда АРДАЛИОН ЗА НАЈБОЉУ КОСТИМОГРАФИЈУ додељена
је Бојани Никитовић за представу „РАТ И МИР“ у продукцији
Народног позоришта Београд, за сложено решење које обје
дињава епоху и савремени костим.
7. Награда АРДАЛИОН ЗА ЕПИЗОДНУ УЛОГУ додељена је Игору

Боројевићу за улогу Ислајева у представи „МЕСЕЦ (ДАНА) НА
СЕЛУ“ у продукцији Народног позоришта Ужице, за снажан и
емотиван глумачки израз.
8. Награда АРДАЛИОН ЗА НАЈБОЉЕГ МЛАДОГ ГЛУМЦА и награда ПОЛИТИКЕ „АВДО МУЈЧИНОВИЋ“ додељена је Теодору
Винчићу за улогу Робота Шиле у представи „РОЛЕРКОСТЕР“
у продукцији Позоришта Атеље 212, Београд, за аутентичан,
студиозан и експресиван глумачки приступ.
9. Специјална награда АРДАЛИОН додељена је Јелени Мијовић
за консеквентно и савремено драматуршко тумачење кла
сичног драмског текста у представи „МЕСЕЦ (ДАНА) НА СЕЛУ“ у
продукцији Народног позоришта Ужице.

EICHMANN
U JERUZALEMU

Стручни жири је радио у саставу: др ум. Снежана Тришић, ре
дитељка, др Марина Миливојевић Мађарев, театролошкиња и др
Радивоје Динуловић, архитекта, председник жирија и све одлуке
је донео једногласно.				
Р. П.
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РАЗГОВОРИ О ПРЕДСТАВИ И ПРЕС КОНФЕРЕНЦИЈА
НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ БЕОГРАД – РАТ И МИР

ОДНОС ПРЕМА РАТУ НОСИМО У ГЕНИМА

Борис Лијешевић, редитељ: Мени је
увек велики поклон кад ми представа дође
на овај Фестивал. Ово је најпрофилиса
нији наш фестивал, најчистији, најамби
циознији. Највећа радост је видети ово
лико људи вечерас и бити са вама у овој
сали. Хвала вам због тога како сте прати
ли представу. Увек када долазим у Ужице
имам неку зебњу како ће представа проћи.
Сада сам се плашио, јер доста траје и још
не знам у који фајл да је сместим. Било је
дивно осетити тишину и праћење. Осетио
сам да сте били са представом и да сте је
вечерас ви направили.
Хаџи Ненад Маричић, као Гроф Петар
(Пјер) Кирилович Безухов: Ми на овим про
сторима и у генима носимо однос према
рату. Имамо га у генетском сећању, у нашем
бићу. Моја генерација се родила у земљи
која је живела у миру и онда са 12 година
сам дочекао рат и ужас. Схватили смо да
постоји и та страна света, да је он сачињен
од добра и зла. Када смо почели прве про
бе, рекао сам Борису да постоји нешто важ
но у Толстојевом искуству са Кавказа и из
ратова. Он је видео страхоте рата у болни
цама, а вечерас смо имали сцену где док
тор каже: „Ово је Ваша нога, морали смо да
је одсечемо“. Он је то доживео. Сматрао сам
да нас ова прича води ка тренутку у ком
ћемо се суочити са оним што је истина – да
млади људи нестају и да рат стварно боли.
Данило Лончаревић, као Андреј Болконски: Андреј долази до неограниче
ног саосећања са свима. У свим религија
ма и филозофијама то је исто, извор који
нам је свима заједнички. Живети у томе је
јако тешко. Питао сам се да ли је могуће
да човек увек, у сваком тренутку живи са
тим осећањем. Кроз крвави пут мог лика,
стварно сам покушао да то осетим на нај
дубљем нивоу. Он поверује да је мир зајед
нички свему, он прожима све што постоји.
Теодора Драгићевић, као Наташа: Мене

је овај лик оплеменио. То трагање за љу
бављу које је она прошла је и мене дове
ло до тога. Сви ми тражимо љубав, само то
јуримо у животу, да би били срећни. Сви
такође и грешимо. Из жудње за љубављу
много повређујемо друге људе. Они се, за
право, оплемењују тим повредама које им
наносимо и љубављу коју им дајемо. Ту су
сви на добитку, чак и они који су повређе
ни и они који се самоповређују. Ако за
иста желе то, ако се моле за то, то ће на
крају и добити. Тужно је ако неко не верује
у љубав. Надам се да ви верујете после ове
представе.
Миодраг Кривокапић, као Кнез Николај Андрејевич Болконски: Ако смо овом
представом подстакли људе да ухвате тај
огромни роман, видеће који је то океан и
шта све обухвата. То је потпуно неверо
ватно. Стојим са стране и слушам Наполе
она како говори о новој Европи, без гра

Зоран Стаматовић,
директор Народног
позоришта Ужице и ЈПФ-а:
Овај Фестивал биће
заправо, завршен доделом
награда на сценама
добитника. Посебно желим
да истакнем да је учешће
свих позоришта било са
минималним захтевима
према домаћину, односно
ужичком позоришту. Сви
су дошли за минималне
трошкове, а предводник
целе те екипе је управо
колектив Народног
позоришта Београд, због
чега смо им веома захвални.
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ница, добрим намерама, које су завршиле
у крви до колена. Све неке добре намере, а
ја играм човека који припада неком другом
времену, доста је ригидан. Кад играте вели
ког писца, он вам да све. То што је он напи
сао, само сам пробао да пратим.
Молина Удовички, уметничка директорка НП Београд: Прогрес или варвар
ство? Прогрес. Духовни прогрес. То нас је
дино спасава. Толстој је рекао да лепота
спасава свет. Лично мислим да ће га спа
сити, без ње би био много горе место. Чини
ми се да је једно од лепих места на свету и
ова наша представа и ваш фестивал. Наш
избор је само да ли ћемо гледати у лепоту
или у нешто друго.
Нина Нешковић, као Соња: У првом раз
говору са Борисом, питала сам га зашто
ради „Рат и мир“. Рекао је да је његов глав
ни покретач љубав и да је то главна тема
у представи. У себи сам нашла оно што
ме генерално у животу покреће, а то је да
праштамо, волимо једни друге и увек нађе
мо оправдање и за добро и за лоше. Сваки
наш поступак потиче из љубави.
Андреј Чањи, позоришни критичар:
Мени је главни утисак са самог почетка
представе, када Слободан Бештић излази
на сцену са романом и почиње да га чита.
Заиста га чита, а онда полако одмиче по
глед од књиге и то „пристојно читање“ по
стаје уживљавање у оно што се говори. Из
прозе се прелази у драму. То ме је подсе
тило на преписку Шилера и Гетеа, где су
говорили о томе у чему је разлика између
епског и драмског. Рекли су да је разлика
у томе што епско говори један рапсод који
презентује оно што је прошло и одаје ути
сак мудраца, а драмско нам предочава глу
мац који представља индивидуално са не
посредним окружењем. Он у интеракцији
заборавља себе у корист лика. Не уздиже
себе до ауторефлексије, као што то чини
рапсодиста.
Ана Милошевић
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РЕЧ КРИТИКЕ

Заводљиво одсуство смисла

П

остављање великих класичних рома
на на позоришну сцену је изазован и
тежак задатак, нарочито када је Тол
ПИШЕ:
стој у питању. Многи су разлози за то, ево
Андреј Чањи
само неколицине. Толстој је писац који раз
вија сопствену филозофију и специфично виђење света који до
изражаја долазе у дугачким прозним пасажима. На пример, ње
гов је однос према хришћанству врло особен. Оно му је веома
важно, али у суштински измењеној верзији: жели да буде осло
бођено догми и мистицизма, а нарочито му је важно да обећана
срећа не наступа након смрти. Толстој је сматрао да царство бо
жије мора да буде успостављено сада и овде у земаљском животу
и морају га изградити људи. Његов став према позоришту је та
кође специфичан, оно је за њега симбол друштвеног снобизма
и лажног представљања. Позната је Толстојева жестока критика
Шекспира за чије комаде је говорио да су апсурдни и неморални.
Толстојева проза испуњена је особеним, сложеним и опсежним
филозофским набојем који се у суштинском облику тешко може
пренети драматуршким редукцијама или адаптацијама.
Такав је случај, нарочито, са романом „Рат и мир“ који се може
окарактерисати као историјски роман јер писац често бележи до
гађаје попут хроничара или истраживача оним редоследом којим
су се одигравали у историји. Ипак, фокус ауторове пажње су ли
кови, како историјски тако и неисторијски и њихове судбине. Фе
дор Шили покушава да спроведе драматизацију оријентишући се
на најзаступљеније ликове. Али најчешће мотивација за одређене
поступке остаје неразјашњена, а историјат односа међу ликовима
нејасан. На пример строгост кнеза Курагина према сину Анатолу у
секунди нестаје када га син физички савлада. Преко новонасталог
односа се прелази олако и без било каквог даљег образложења.
Инцестуозни однос између Анатола и сестре му Елен је присутан,
али више у траговима, као неки куриозитет. Ствар је идентична са
много заступљенијим и значајнијим ликовима. Ситуације које Пје
ра Безухова доводе до просветљења или су избачене или су реду
коване до безначајности. На пример његова опсесија тиме да је
он предодређен за атентат на Наполеона није присутна уопште,
а преко његовог заробљеништва се прелази брзо и без нарочите
пажње. Због недостатка кључних момената које доводе до проме
на у лику Безухова делује да идеје које он на крају представе изго
вара звуче неуверљиво, нејасно и немотивисано.
Због тога што драматизација покушава да обухвати што већи
број догађаја у „Рату и миру“ уместо да се фокусира на само један

сегмент, режија Бориса Лијешевића оставља утисак неповезано
сти и арбитрарности. Он се поиграва са драмским и приповед
ним модусом изражавања. Глумци час говоре као драмски лик,
а затим као приповедачи који о себи говоре у трећем лицу. То
чине најчешће када умиру те приповедају о околностима своје
смрти. Често се обраћају и публици директно. Присутне су сце
не када сви колективно плешу. Све то збива се без реда или раз
лога. Тако је од почетка до краја. Упркос динамици у мизансце
ну и редовитом смењивању драмског и приповедног опхођења,
представа одаје утисак статичности и монотоније. Постоје и број
не успешне сцене попут приказа борбе између Руса и Француза
плесом између Наполеона и Андреја Болконског који се отимају
око руске заставе.
Генерални смисао трочасовног збивања измиче, а сценска
знаковитост остаје нечитљива. Није јасно шта представља ске
ла на којој је неонским светлима исписано час „мир“, а час „рат“
и на којој Наполеон у Lacoste тренерици ради гимнастику. Сцена
је иначе решена као углавном празан простор који у фокус по
ставља глумце (сценографкиња: Јања Ваљаревић). Глумци су оде
вени у костиме који представљају помешан стил ношње из епохе
и савремености (костимографкиња: Бојана Никитовић). Иако је
у питању визуелно задовољајућа гардероба, она је на плану зна
чења одраз недовољно дефинисане актуелизације читаве инс
ценације. Игра ансамбла углавном је уједначена, са понеким не
вештим искорацима, али двојица носећих глумаца Хаџи Ненад
Маричић (Пјер Безухов) и Данило Лончаревић (Андреј Болкон
ски) суверено владају сценом и драматуршки редукован развој
ликова надокнађују самоувереним и сигурним наступом.
Представа је премијеру имала 30. маја 2022. године када је
рат у Украјини увелико био у току. На који начин „Рат и мир“ Бо
риса Лијешевића реферише на тренутни рат који води Русија?
На слободан и универзални начин, односно реферише онолико
колико год сте спремни да учитате у представу. Дакле, говори се
о рату и нашој свакодневници само уколико гледалац одлучи да
представу тако гледа. Без тематског фокуса скраћени Толстојев
текст, поигравање са модусом изражавања, сведеност сценогра
фије, амбивалентни костими и заводљиви глумци одају утисак
нарочите промисли која влада овом инсценацијом „Рата и мира“.
Покушај да се разуме тај утисак завршава се празнином и одсу
ством смисла. У представи се говори много, док сама представа
говори врло мало или чак ништа. Или сам ја можда нешто про
пустио?

РЕЧ ПУБЛИКЕ

ПРАВА ФЕСТИВАЛСКА

Душан: Већ виђено од редитеља Лијешевића на претходним
фестивалима и, у том смислу, није да сам одушевљен предста
вом, али била је занимљива, питка, гледљива.
Р.М.: Мени је ово било јако добро. Дакле, врло тачно, врло
добро читање, врло актуелизовано тамо где је требало, прециз
но. Пристрасна сам када се ради о костиму, о неколико сцен
ских решења. Сценски покрети, плесови су заиста изванредни.
Мени је ово права фестивалска представа.
Јелена Поповић: Представа је одлична, мени најбоља од
свих приказаних на фестивалу. Допао ми се начин на који је све
осмишљено, како је режирано. С обзиром на то да смо сви чита
ли књигу Рат и мир, стварно изузетно. И сцена и глума, костими,
оно што сам и очекивала од ове представе и од овог позоришта.
Урош Антић У.А.: У старту ништа нисам могао да похватам
ко је ко и ко шта са ким, али je овај други део извукао много....

Велика је ствар толико штиво спаковати у једну представу. На
крају, суштина је погођена.
Радован Трећи Јовичић: Веома ми се свиђа представа.
Свиђа ми се што је узео оно најбоље из Толстојевог дела. Не
како је све одмерено. Јако лепа атмосфера, динамика ликова
је јако добро представљена. Судећи по томе да представа траје
поприлично дуго, више од три сата и да опет није могло све из
књиге Рат и мир да се искористи, лепо је направљена целина
од свега оног што је узето из романа. Нашао је ону најхуманију,
најлепшу поруку коју роман шаље. Није ишао на критику која
би ставила акценат на ужасно и лоше него је приказао ствар
ност онаквом каква јесте, али је редитељ успео да преобрази
стварност тако да акцентује оно најчаробније у њој и тако по
каже пут. То је оно што по мом мишљењу чини ову представу за
сита лепом и вредном.

8. новембар 2022.

4
ПУБЛИКА ЗА РАТ И МИР

РУКА
ЉУБАВИ

В

елики роман за крај у великом
стилу овогодишњег Југословен
ПИШЕ:
ског позоришног фестивала!
Зоран Јеремић
Мла
да „кошаркашка“ глумачка ре
презентација Народног позоришта одувала је све
сумње у могућност добре игре романа на много
тврђем терену.
Синоћ ми пријатељица рече да јој се представа
толико допала да би одмах узела поново да чита
„Рат и мир“, али не сме због обавеза. Није рекла да
не може, него „не сме“. Иста сам ти таква, одгово
рих. Спомену она и нову адаптацију, Би-Би-Сијева
серија, али у тој „деколте варијанти“ руског кла
сика има више залудних љубавника него Наполе
нових ратника пред Москвом. Нисам бројао, нека
Ацо Савић сазове ванредни конгрес Друштва исто
ричара Ужица код оца Милића, у дворишту сљезо
ве боје Цркве светог Марка, па нек се изјасне и по
том питању.
Ех, куд се дедоше она дивна стара добра вре
мена: напољу снег до Адамове јабучице а сви у
„Нискоградњи“ читају Толстоја, котларнице крца
те мрким лигнитом пљеваљцем, а сви Ужичани на
трудничком боловању док не дођу до 386. стране у
„Просветином“ издању, тачније, док грофица Ната
ша Ростова не заколута окицама на тетребасти зов
сина Василија Курагина... Град зачадио, опанчар
ска чесма заледила, Цане бурегџија користи амби
циозне Каранце као Глово доставу, а Бране Ћуран,
директор биоскопа заборавио да се врати са Пул
ског фестивала па нема ко да одобри пројекцију
са Ентони Хопкинсом у улози грофа Безухова...
Никад се то време вратити неће. Не мари. Важ
но је да нам се враћа вера у генијалну љубав, за
коју нам с времена на време Југословенски позо
ришни фестивал пружа доказе да је могућа. Е сад,
да ли је она једина подигнута рука из публике, која
је синоћ без оклевања подигнута као одговор на
питање да ли верује да једног дана више никад
неће бити рата, да ли је то била рука глумца? Не
знам. Ја верујем да није. Зашто бих иначе седео у
позоришту!?

На 27. Југословенском позоришном фестивалу, публика је
највишом оценом – 4,84 – оценила представу Рат и мир рађе
ну према роману Лава Николајевича Толстоја, у режији Бори
са Лијешевића, а у извођењу Народног позоришта Београд.
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