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БОРИС ЛИЈЕШЕВИЋ, РЕДИТЕЉ ПРЕДСТАВЕ „ПИЈАНИ“

Љубав на први поглед

Пијанство је стање које скида маске, које подстиче нашу гордост и егоизам.
У пијанству смо сви једнаки, као што смо једнаки при рођењу, пред богом или
у смрти - каже Борис Лијешевић, редитељ комада „Пијани“, сведочећи о
сопстевној „опијености“ драмом савремениг руског писца Ивана Вирипаева
Због чега сте се одлучили да
режирате „Пијане“?
- Била је то љубав на први по
глед, али љубав на први поглед
зна да кошта и да донесе много
мука, попут Шекспировске љуба
ви Ромеа и Јулије. На толико љу
бави и надахнућа, духовите опа
ске и духовне авантуре, кроз које
пролази сваки од јунака у тексту,
човек не може да остане трезан.
Четрнаест људи срећу се у једној
ноћи са вечним питањима и мора
лним категоријама, што је веома
необично, ретко и предстваља ве
лики редитељски изазов.
Глумци све време играју пи
јане јунаке. Због таквог концепта
и глумачког оквира, сигурно сте
били свесни могућег редитељског
„хода по жици“ и опасности од
глумачке артифицијелности и ка
рикатуралности...
- Када смо почели да припре
мамо комад, можда то није био
„ход по жици“. Међутим, од када
се представа игра, увек стрепим.
Желим да побегнем из позоришне
сале, али успевам себи да кажем
- стани, полако, то је страх и тре
ба да се сусретнеш поново са
представом, да је поново гле
даш, јер тако и сам узрасташ суо

Борис Лијешевић

чавајући се са сопственим радом,
који има и врилина и мана.
Ликови у комаду су различи
тих материјалних, образовних и
старосних карактеристика, али
у пијанству те разлике нестају и
сви они желе да буду људи и да
људима буду окружени...
- Писац није случајно изабрао
наслов текста за такво стање. У
пијанству смо једнаки, као при
рођењу - када смо исти и голи,
као што смо пред богом сви исти,
као што смо једнаки и у смрти. С
друге стране, пијанство је стање

које скида све наше маске, које
нам подстичу гордост и егоизам.
У пијанству нису важне титуле ко
јих се држимо од тренутка када
ујутро устанемо из кревета. У пи
јанству смо ослобођени свега и
колико теже ходамо, можда, ви
димо јасније.
Јунаци комада нису пијани
це, него пијани, а то је велика ра
злика, зар не?
- Наравно да то нису пијанице.
Комад не говори о њима, него о
људима од којих нико није пијан
случајно и без разлога. Сви имају
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неки свој, посебни мотив. Неко
се оженио, други су се растали,
једни славе момачко вече, други
обележавају годишњицу смрти и
сви имају неке своје поводе који
ће их одвести у стање пијаних,
које ће разоткрити сва њихова
унутрашња стања.
Шта тренутно радите?
- Припремам водвиљ у Ју
гословенском драмском позо
ришту. То је комад „Хотел сло
бодан промет“, Жоржа Фејдоа,
а премијера би требало да буде
крајем године. Схватио сама
да нисам радио водвиљ, а ми
слио сам да га никада нећу
радити, и пожелео сам да се
бавим француском и канонском
комедијом. То може да буде
једнако вредно и важно позо
риште, као она врста театра који се
данас сматра важним и вредним.
Заправо, основ позоришта је човек
који је у проблему, без обзира на
то да ли је обљубио мајку, да ли се
спрема да убије некога или крије
љубавницу у орману у тренутку
када долази његова жена. Човек
у таквим ситуацијама је есенција
позоришта, а све остало је питање
позоришног жанра.
Фото и текст: Н.К.
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РАЗГОВОРИ О ПРЕДСТАВИ И ПРЕС КОНФЕРЕНЦИЈА

АТЕЉЕ 212 БЕОГРАД

Тражење руско, проблеми европски
Александар Милосављевић,
позоришни критичар, водитељ:
Четрнаест људи, сви пијани из
различитих разлога. Неки су
пијани јер су сазнали истину, неки
јер то одговара ситуацији у којој
су се нашли. Неки су пијани зато
што су несрећни, а несрећни су јер
живе у свету без љубави. Живети у
свету без љубави значи живети у
обездуховљеном свету, у свету без
вертикале и Бога. Ова представа
се дешава у Немачкој, али мени
се увек чинило да све то што ли
кови изговарају звучи страшно
руски. Сваки тренутак у коме
они спознају у чему живе и како
живе, на шта су осуђени, доводи
их до тога да се баве оним што
се у филозофији зове – коначно
питање. То су питања – ко сам, шта
сам, који је смисао мог постојања.
И на крају крајева – има ли све то
смисла? То су, чини ми се, типична
руска питања. Нема везе што је
Русија данас најкапиталистичкија
земља на свету, после Кине, тај
дух ми често дефинишемо пој
мом „руска душа“. То је вечито
преиспитивање. Мислим да то Ви
рипаева мотивише и инспирише
док пише.
Бојан Муњин, селектор Фе
стивала: Ова представа је ту зато
што говори о самом средишту
трауме овог света и времена.
Можда је тражење руско, али
проблем је европски. Можда
Европљани и не знају, да цитирам
израз из представе, „у каквим су
говнима“. То је чињеница. Све
опасности и празнине понора који
се шири у појединцу и у целом
друштву, чине да сви имамо ути
сак да се све тресе, а не знамо
зашто. По мени, то је тема ове
представе. То није религиозно
приказање Бога. То је прича о
немогућности данашњег човека
да допре до себе.
Борис Лијешевић, редитељ:
Бог овде говори, он се обраћа све
ту кроз пијане. Једна моја рођака
је гледала ову представу и очито
јој се нешто није допало. После
тога ми је рекла да је цео живот
провела са алкохоличарем, да јој
је доста пијанства и да не верује

да Бог говори кроз њих. То је било
први пут да сам чуо неки деманти
ове представе. Представа није
нежна, пуна је блата и падова,
али ово је ипак нежан комад који
нас враћа на нека важна питања
која све ређе постављамо. Да ли
има смрти или не? Да ли су наши
ближњи после смрти и даље ту
са нама? Да ли смо сви тело Гос
пода? Та питања и одговори праве
разлику између оних који верују
и оних који не верују. Овај комад
говори да су нам та питања и

смислом. То је мој унутрашњи
утисак - страх од болести, смрти...
то да нешто кажеш и оно више не
постоји... и идеја да смрти нема.
Мислим да је писац оставио доста
отворених улица, које изазивају
нервозу.
Марта Бјелица, Марта - мла
да лепа девојка: Рекла бих да је
Марта неко ко је представник нај
млађе генерације, из које се би
сери извлаче - а она заправо није
ни свесна тога. Било ми је зани
мљиво да кроз тај лик, будем

пута смо били свесни да се то до
годило. Достојевски каже – па
зите шта причате, можете једном
реченицом да уништите неки
млади живот. Према томе, то де
ловање је непрестано. Наша ле
њост и лежерност нам говори
да нешто мора да се догоди да
бисмо се променили. Позориште
је позвано да увек ради најбоље
што може. Да парафразирам ау
тора овог комада „Бог ради кроз
позориште“. Питање је да ли слу
шамо. Немогуће је да после пред

даље блиска, да их постављамо,
али смо најхрабрији када смо пи
јани. Тако тумачим „што трезан
мисли, пијан говори“. Мени је
текст јако важан, можда један од
најважнијих које сам икада радио,
као и ова представа. Враћа нас
на то да су бисери свуда око нас,
само треба завући руку у говна
и пронаћи их. Једног дана, пре
осам година, ауто је ударио пса
испред мог стана. Жена и ја смо
сишли, узели пса, смрдљивог, по
вређеног. После осам година, он
је једно од најважнијих бића у
нашим животима. Свако од нас је
неки бисер и биће љубави. Заиста
јесте љубав свуда око нас, само
је питање да ли смо у стању да
видимо то.
Небојша Илић, Марк - дире
ктор Међународног филмског
фестивала: Та спознаја о томе
да је довољно да нешто кажеш,
признаш, проговориш истинито
о себи, па да скинеш грех са
себе, идеја je која је мени била у
позоришту нова. То је позив свима
нама да немамо алиби, да увек
можемо све да кажемо и са себе
скинемо терет. Идеју да смрти
нема, нисам доживео као идеју
која нас теши и ствара лажну сли
ку. Доживео сам је као идеју са

представник своје генерације.
То је униформисана девојка, која
носи своју патњу, до краја је неде
финисано шта се њој дешава.
Питате се да ли је европско или
руско, а ја се питам – да ли је људ
ско. Који су то моменти у животу
који те пробуде и покрену да раз
мишљаш о себи и поново поч
неш да верујеш у људе. Ова ге
нерација је најнедефинисанија,
најнеодређенија и имам утисак
да су јој заиста потребни шамари,
који се Марти у комаду и догађају.
Она добија руку спаса и људски из
свог бића почиње да воли.
Бојан Жировић, Лоренс - Ма
гдин муж: Ово је представа до које
је човеку стало и да је игра и да
позове некога да је погледа, опет
исте реченице изговара и слуша
колеге како говоре. Ретко човек
има прилику да игра пијаног, а
реално су сви ликови у представи
такви. Извођачки је то било врло
интересантно, велики изазов и
задовољство. И Борис често гледа
ову представу, унапређује сцене.
Та његова воља се преноси и на
нас и постајемо све бољи и бољи.
Бојан Муњин, селектор Фе
стивала: Ова представа говори
и о томе да једна ноћ може да
промени људске животе. Хиљаду

ставе изађемо као анђели.
Александра Гловацки, кри
тичар Билтена ЈПФ: Вирипаев по
ставља питања попут Достојев
ског. Желим да вам поменем
појмове који се помињу од сцене
до сцене: Господ, смрт, грех, љу
бав, лаж, загрљај, опрост... Бог
говори кроз пијане. То је потпуно
савремена верзија онога чиме
се руска литература озбиљно
бави. Мислим да Вирипаев све то
поставља на мало поједностављен
начин, јер је свестан коме се
обраћа.
Бранислав Трифуновић, Ма
тијас - менаџер рекламне аген
ције: Можда је Вирипаев њих
учинио пијаним баш зато да би
неко могао да каже „ма, они су
пијани...“. Отвара се и та опција.
Све можеш оправдати тим да су
они пијанци, који ће сутра на
ставити по старом. Ми смо се мно
го питали шта ће се десити, али
можда и боље да нема одговора.
Дивна Марић, глумица НП
Ужице: Први пут гледам ову пре
дставу, а било би ми лакше да
дискутујем када бих могла да је
погледам још једном. Текст се
бави суштином, ликови су потпу
но јасни.
Ана Милошевић

9. новембар 2016.
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НЕБОЈША ИЛИЋ, МАРК

Театар не треба да буде
паметнији од публике
Ми имамо огромну привилегију да радимо оно што волимо, да се бавимо
уметношћу у овим страшним временима када је уметност најмање битна
Да ли је Ваша матична по
зоришна кућа Атеље 212 и даље
оно што је некада била или се
неке ствари мењају?
- Атеље је позориште у коме
је увек било пуно озбиљних људи
који себе нису доживљавали озби
љно. Ту људи не уносе неки свој
статус на сцену, не доживљавају
себе у неком “првачком фазону”,
већ су то нормални људи који
чврсто стоје на земљи, а при
том, имају све атрибуте легенди,
највећих глумачких величина. Та
врста шарма и ноншаланције коју
има Атеље, храбрости, блесавости
и безобразлука, нешто је што је
мене привукло и потпуно осво
јило. Атеље се мења као што се све
мења и мислим да је то у реду. Али
оно што јесте исто, то је тај однос
према послу - да сте истовремено
јако озбиљни и ноншалантни пре
ма оном што радите, да стално
ствари доводите у питање, да
уживате на сцени. Ту је и прија
тељски однос са публиком, који
није онај додворавачки, већ онај
који прати истинска радост при
сваком нашем сусрету.
Ко су били ваши глимачки
узори?
- Не могу да прескочим име
на која су некако општа места
Атељеа. То су Зоран Радмиловић,
Цица Перовић, Бора Тодоровић,
Ђуза Стојиљковић, Пера Божовић,
Пера Краљ, Милутин Бутковић,
Ташко Начић, Баја Бачић... Неке
од њих сам затекао у овој позори
шној кући, неке не. Сви они су
били моји узори, као и неки други
глумци који нису били глумци
Атељеа, али су били везани за
њега.
Има ли театар моћ да про
буди успаване људе у нама?
- Театар има моћ да на тре
нутак подели своје мишљење,

став, однос према нечему или
емоцију са публиком и такав теа
тар највише волим. Не уживам у
театру који је претенциозан, који
служи да едукује публику, да јој
по сваку цену отвара очи и упиње

ришно васпитаван да будем вој
ник редитеља, већ уживам када
сарађујемо и заједно стварамо
посебан позоришни догађај.
Да ли глумци у тешким вре
менима, не само на сцени, већ

се да буде паметнији од ње. Таква
врста театра је наравно легитимна
и треба да постоји, али то су неке
ствари које мени интимно нису
блиске.
Колико је важно да у раду
на представи сензибилитети глу
маца и редитеља буду блиски?
- То је суштински важно, скоро
па и једино битно. Да са људима
са којима радиш делиш исто ми
шљење и емоцију. Када осетиш да
би то можда могао да ради неко
други, када је прејак редитељски
печат, изостане осећај да смо сви
на заједничком задатку. Са дру
ге стране, када редитељ има по
верење у глумце, када уважава
сензибилитет глумца са којим
ради, онда настају најузбудљивије
представе. Сви смо помало ау
тори. Нисам школован, ни позо

и у јавности треба да критикују
друштвене појаве и износе своје
ставове?
- У мери у којој сви људи
којима су доступни медији треба
искрено да кажу шта мисле и осе
ћају. Осећам одговорност и у том
смислу сам спреман да кажем оно
што мислим. Не волим ситуације
у којима људи иду у крајност и
соле памет. Смета ми свака врста
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претенциозности, посебно она
да се неко у све разуме. Јако ме
занима где су то неки људи нау
чили. Зато ми је увек дражи театар
који дели све муке и питања са
публиком од оног који служи да
васпитава публику, мада је и то
једна од улога позоришта.
Шта тренутно радите поред
наслова које играте у Атељеу и у
позоришту „Бошко Буха“?
- Управо сам завршио снима
ње аутобиографске серије о Лази
Костићу “Santa Maria della Salute”
у режији Здравка Шотре. Напорно
је и понекад исцрпљујуће радити
на више фронтова, али бих се
уздржао од сваког “жаљења” због
оних људи који раде неке веома
тешке и одговорне послове. У реду
је да делимо судбину времена у
коме живимо и проблеме наших
савременика. Ми имамо огромну
привилегију да радимо оно што
волимо, да се бавимо уметношћу
у овим страшним временима када
је уметност најмање битна.
Радује ли Вас долазак на
фестивал у Ужицу на коме сте
прошле године освојили „Арда
лиона“ за најбољу мушку улогу?
- Фестивал у Ужицу је респе
ктабилан за цео регион. То је је
дан од највећих и најбољих позо
ришних фестивала које имамо и
то је нешто што свакако не може
да се игнорише.
В. Туцовић
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Три деценије од првог
наступа на ужичкој сцени
Не верујем да Бог говори кроз пијанце, верујем да говори кроз
животиње, али свако тражи за себе одговоре, позориште само
поставља питања
Симпатични, комични пија
нац, менаџер рекламне агенције,
површан у својој запитаности, где
је месо, уместо питања о суштини
и Богу, тако сам видела Банета
Трифуновића у овом комаду. По
времено катарзичан, допушта
јући нам да му се се грохотом
смејемо.
- Није то питање површности
већ одбијања да је могуће по
везати се са собом, тренутак
кад си притеран том истином и
онда одбијаш да је прихватиш
до последњег тренутка. Кренуло
је од меса, направио се пун круг,
као код Монти Пајтона, исечени
витез без руку и ногу али и даље
жели да се бори против истине.
Мене је у тексту највише занимао
тај тренутак кад се он окрене себи
и коначно призна оно што није

смео, никоме па ни себи. Дугмад
су већ била упаљена и само их је
требало нешто дуже притискати.
Твоје колеге кажу, да нису до
краја раземели текст, шта је теби
остало као непознаница?
- Мене је интригирало пита
ње, зашто се све дешава у тој
једној ноћи, та временска линија
у којој се сви ти ликови спајају.
Копкало ме, зашто их је Вирипајев
сместио у једну једину ноћ, че
трнаест људи, који одједном по
чну да схватају. На крају сам по
мислио да се Бог појавио баш те
ноћи, кроз лик директора фил
мског фестивала који зна да уми
ре. Одговора нема и можда не би
требало да га има.
Тај ирански филм, којег цити
рате, кроз целу представу, која је
то асоцијација? Мене је то под

сетило на једну давну недељу
иранског филма у ужичком био
скопу, што је било откровење за
мене!
- Мислим да нема везе тај ира
нски филм, покушавали смо чак и
да откријемо да ли постоји, али
те бесмислене реченице коју они
изговарају су потпуно баналне, и
као из неке сапунице и то је нека
спрдња, флоскуле о животу, за
коју се људи најчешће каче.
Верујеш ли да Бог говори
кроз пијане људе?
- Ја верујем да говори кроз
животиње, али није наше да да
јемо одговоре, него да поставља
мо питања. Битно је да ли ви ве
рујете у то!
Шта још радиш, осим ове
представе?
- Снимам документарац о

БОЈАН ЖИРОВИЋ – ЛОРЕНС

Треба учити и од деце
Битно је да човек у неком моменту дође
до себе, да се одвоји од свих узурпација,
цимања, које су постале неминовност
Лоренс је пијан, у представи
највише говорио као Господ? Да
ли је и нас и Вас успео да научи о
искрености?
- Јесте. И то много. Просто,
то су неке теме које су за човека
важне. Првенствено мислим на
трезно стање. У многим тим ре
чима се проналазимо. Не само
за тему смрти већ за све ставке.
Битно је да човек у неком моменту
дође до себе, да се одвоји од
свих узурпација, цимања, које
су постале неминовност. То је
умногоме утицало на мене, али
утиче и на човека који гледа. То су
циљеви које треба да досегнемо и
којима да се водимо. Јер „он“ је ту
свуда око нас и гледа нас. На мене
је овај лик имао утицаја. Нешто
сам променио код себе, а мислим
и да се многи након представе
дозову. Бар се надам, а и било би

добро. То је онда прави театар.
Јер, сви смо ми Господ, и он кад
тад проговори кроз нас и у нама
самима.
Колико смо данас искрени?
- Истина углавном делује не
популарно. Некад је и паметније
да се не буде искрен. Али, истина
је неопходна у одређеном тре
нутку. Ипак, кад се сагледа све,
и кад се прећути, па када време
прође, увек се испостави да је
она била најбоље решење. Није
лако, али је прави начин. У односу
на нас, деца су прави мајстори
истине. У многим стварима у овој
проблематици требало би да
учимо од деце. Они су ипак нај
искренији и најчистији. Учимо од
њих.
Поред Атељеа имамо прили
ку и да Вас сада гледамо и у се
рији рађеној по делима Брани

слава Нушића. Колико и да ли
смо се променили у односу на
Нушићево време?
- Нимало. Нушић је писац који
је ухватио оно наше најтање мен
талитетско понашање. Облике и
кругове у које се стално запли
ћемо. То је просто део нашег
бића, који ја не бих посебно ни
осуђивао. То није израз неке зле
воље, то је просто израз сплета
дешавања и ко зна каквих окол
ности које су на све то утицале.
Али је и веома добро поново
актуелизовати, баш на овакав на
чин и Нушића и Стерију и све те
писце, наше класике. Они још
увек скрећу пажњу и допиру не
само до нас који их играмо, већ
и до људи. Људи који све умеју
да препознају, да се мало боље
разаберу у тој стварности коју
живе. Добро је бавити се тексто
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- Увек имам проблем
да играм у Ужицу јер у
публици седе људи које
познајем. Није пријатно
кад знаш да познајеш
пола сале, а тако је увек
на Фестивалу. Давно сам
изгубио трему, али ово
је једини град и једини
моменат када је поново
имам. И сад имам неко
емотивно узбуђење јер сам
овде, пре тачно 30 година,
први пут стао на сцену.
Драгану Стојковићу Пиксију, спре
мам представу „Магично попо
дне“ у Атељеу. Више себи нећу
дозволити да играм 25 представа
месечно, а имао сам много таквих
сезона. Желим да останем поштен
и према себи и према публици.
М. Петровић
вима који нас још увек буде.
Колико успевају да нас про
буде?
- Буде нас и враћају у колосек.
Ипак су то процеси, а не један
процес. Неки више, неки мање,
али буде нас. Мало по мало. И у
односу на мој предходни наступ
на ЈПФ-у, овај округли сто био
је пун некох нових клинаца, што
је одлично. Са њима смо успо
ставили контак, што је јако добро.
Тако да има наде. Време ће
показати, али идемо на горе.
Колико радите за децу и са
децом?
- То обожавам. Радим цртаће.
Синхронизујем их. Некад више,
некад мање, јер тржиште се мало
засити гласа. Али са малишанима
радим и драмске радионице, што
ми је врло инспиративно. Деца ти
дају огромну снагу и елан. Инспи
ришу ме. Испуњава ме то да их на
свој начин упућујем на позориште
и да кроз њега испричају неке
своје приче. На нама/њима све
остаје.То је врло инспиративан
рад, рад који те враћа у прелепа
времена и који те надахњује.
Б. Дамњановић
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РЕЧ КРИТИКЕ

Бог из чаше

Четрнаест пијаних људи у је
дној ноћи, у судару са сопстве
ним животом, у потрази за сми
слом – најкраћа је одредница
комада ’’Пијани’’ Ивана Вирипа
јева. То су један успешни про
дуцент, два љубавна троугла,
четворица младих јапија, једна
неидентификована девојка и
једна проститутка. Место до
гађања је неки, било који за
падноевропски град, и сем
проститутке ликови припадају
добро ситуираној средњој кла
си.
Шта им се догоди?
Заправо мало шта. Они су
у одређеним стањима која их
карактеришу, а нашли су се у си
туацијама у којима је и уобича
јено пити. Једна девојка пати јер
јој се момак оженио најбољом
другарицом, другу гризе савест
јер је преотела момка најбољој
другарици; пријатељ признаје
пријатељу да му је спавао са
женом, четворица момака про
слављају момачко вече једнога
од њих, а проститутка је просто

проститутка. Продуценту су
дани одбројани због рака. Сем
његове, за све остале приче би
се могло рећи да су из обла
сти уобичајене животне банал
ности, али више је писац свестан
те баналности него његови
ликови. Они пијано бауљају
градом, а онда се неколицини
деси просветљење: превареном
мужу пред ноге пада непозната
девојка која му изјављује љу
бав, као и оној остављеној де
војци момак коме је сутра зака
зано венчање; проститутку и
продуцента споји чаробна ло
зинка - реплике из омиљеног
филма...
Пијанство и насумични су
срети са неочекиваним прео
кретима замајац су Вирипајеву
за отварање читавог корпуса
филозофско-религиозних тема,
континуирано присутних у рус
кој књижевности последња два
века, а што су и његове опсеси
вне теме из ранијих комада:
питање односа према богу, смр
ти, љубави, греху, испаштању,

праштању, срећи... Ликови све
то директно излажу, тражећи и
проналазећи одговоре у једној
прилично
поједностављеној
форми, отварајући се при том
и скидајући копрене лажи са
себе. Зароњени у море при
видних увида, они констан
тно размењују мисли о неопхо
дности љубави и давања,
повезаности са богом, о јалово
сти живота у савременој циви
лизацији, успевши ипак да на
крају ноћи дођу до смисла, или
бар до илузије да су се смисла
домогли. Али, да ли писац ди
ректно упућује поруку у гледа
лиште или се подсмева својим
ликовима, да ли то пијано
откривање љубави и давања
као животног циља може да
преживи и у трезном јутру остаје питање на које ће свако
у гледалишту дати свој одговор.
Редитељ Борис Лијешевић
ликове држи у подигнутом тону
високог пијанства од самог по
четка, од прве реченице, и у
јаком темпу их води до самог

Пише:
Александра Гловацки

краја, у простору којим Але
ксандар Денић реалистички
приказује некакве нелепе фра
гменте града, без имало сјаја.
Визуелну суморност простора
разбија колоритни костим Маје
Мирковић, интелигентно иро
низирајући тобожњи гламур
вечерњег изласка, који се за
вршава или у блату, или у по
кретном јавном тоалету.
Није глумцима било лако да
се два сата носе са теретом то
ликог пијанства, које је знало да
заврши у карикатури. Глумачки
су посебно били јаки Небојша
Илић, Бојан Жировић, Дејан
Дедић и Јелена Петровић, изгра
дивши јасне и живе људе испод
свог пијаног талога.

РЕЧ ПУБЛИКЕ

Повратимо контакт
Ивана Даниловић: Изгубили смо контакт. Требало би га повра
тити. Ова представа ми даје наду да хоћу. (смех) Морам, морамо.
Треба кроз лажи гурати трезан, а то је најгоре. Одлично постављен
комад. Свака част ансамблу, како асовима нашег глумишта, тако и
новим снагама.

говори о врло битним, свакодневним стварима. Колико истине једно
обично вече може да донесе. Шта нам треба да будемо отворени? У
овом случају, алкохол. А у животу?
Б. Д.

Владимир Милановић: Онако. Представа је добра, али има не
ких сегмената, који су за мој укус, могли бити мало краћи, дина
мичнији.
Милена Бошковић – економиста: Лепа, растерећујућа пред
става. Мало смеха, па мало црнила наших живота. Одлично упа
ковано. Једино ми је мало недостајало више сонгова. Али све у
свему, лепо проведено и испуњено вече, после којег ти остаје
питање колико смо, да ли смо и када искрени? Лепо је видети се
очи у очи са неким онда кад падну маске. Али, да ли је то заиста
могуће?
Небоша Марковић – правник: Сви смо ми Господ, само је пи
тање у којој ситуацији и у ком контексту. Лепо би било да смо то у
току дана и уз шољицу кафе. Али ни то није битно где и кад, битно је
бити искрен и увек рећи оно што је на души.
Данијела Андрић – апсолвент: Уживала сам вечерас. Представа
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Рукописи „прворођене“
на јеврејско-шпанском

У оквиру пратећег програма 21. Југословенског позоришног фестивала, у ужичкој
Народној библиотеци одржана је промоција књиге „Рукописи“ чији је аутор
јеврејска сефардска списатељица, Лаура Папо Бохорета. Издавач је Хисторијски
архив Сарајево, а суиздавач Филозофски факултет Сарајево
- Задовољство нам је да у
оквиру сарадње Ужица са градо
вима бивших република, пред
ставимо једно издање Хисториј
ског архива Сарајева, које је
блиско позоришној уметности. То
су рукописи Лауре Папо Бохорете,
који се чувају у сарајевском архи
ву. Посебно смо срећни што Исто
ријски архив Ужице ове године
има прилику да обогати пра
тећи програм ЈПФ овом манифе
стацијом. Овим желимо и да
укажемо да се у архивима не
чува само грађа која је важна за
друштвену историју једног на
рода, већ она обухвата и много
ширу област. У овом случају, то је
шира културна историја“,- рекао
је директор ужичког Историјског
архива, Жељко Марковић.
Директор Хисторијског архи
ва Сарајева, Фуад Охрановић ука
зујући на значај сарадње два гра
да на овом нивоу, подсетио је на
потписан Протокол 2005 .
- Дакле, та сарадња траје
више од деценије, па је ова про
моција само логичан след дога
ђања. А први том рукописа је
штампан у сарадњи са амбаса
дом Краљевине Шпаније и Фило
зофским факултетом у Сарајеву.
Промоција је била 11. новембра
прошле године. Ово издање пре
дставља и историјски извор, све
дочанство о првим деценијама
20. века у БиХ. Лаура Папо Бо
хорета пише управо о томе. Њен
фонд је дошао у Хисторијски
архив Сарајева 1961. године,
откупом од њене сестре из Бео
града, за тадашњих 100.000 ди
нара, што је као 330 долара,
тадашњих. Касније, 2012. у
сарадњи са Универзитетом Ла
Плата у Аргентини, објављена је
дигитална верзија Бохоретиног
дела „Естерка“. То је једно од
њених значајнијих, ако не и нај
значајније дело. У Сарајеву је,
такође, 2005. објављено дело „Се

Са промоције у Народној библиотеци

фардској жени“. Ових дана при
премамо за штампу још њених
рукописа. Очекујемо да до краја
године буде промоција другог
дела, док се надамо да ће трећи
бити објављен средином наредне
године“, - рекао је Охрановић.
Сејдалија Гушић, доскорашњи
директор Хисторијског архива Са
рајева, нагласио је да архиви нису
само чувари прошлости, већ су и
чувари будућности.
- Идеја је да анимирамо кул
турну и научну јавност да мало
озбиљније почну да се баве јудо
- шпанским језиком. Желимо
да анимирамо и студенте и све
заинтересоване за овај део исто
рије да се тај језик сачува, јер
је веома специфичан. Он је ме
шавина много језика, шпанског,
босанског, турског, француског,
хебрејског и многих других. Мис
лим да је важно рећи и то које
била Бохорета, што на јеврејском
значи „прворођени“. Она је заиста
била прворођена кћерка ситног
трговца Јуде Леона Левија и мај
ке Естер Салом Леви. Рођена је у
Сарајеву, 1891. године. Са поро
дицом је живела у Истанбулу од
1900. до 1908. године, где је по
хађала школу на француском је
зику. Говорила је шпански језик,
француски, енглески, турски и
наравно – јеврејско – шпански.
Школовала се и у Паризу, а по

том радила као наставница фран
цуског језика. Имала је два сина,
а оба су настрадала у логорима
у Јасеновцу. Умрла је у Сарајеву,
од срчане астме 1942. године, а
сахрањена тајно на старом јевреј
ском гробљу на Ковачићима. То
ком живота сакупила је вели
ки број шпанских романси из
далеке прошлости, које се поче
тком двадесетог века више нису
могле чути ни у Шпанији, јер су
нестајале. Сефарди су у Босну
дошли средином 16. века и Бо
сна и Сарајево су их прихвати
ли оберучке. И данас са нама у
Сарајеву живи велики број сефа
рдске популације. То је један од
ретких градова који нису имали
јеврејска гета, већ смо живели
увек сви заједно. Велика је заслуга
Бохорете то што је међу првим
сефердиолозима, који су уочили
значај сефардских жена, већином
старијих, које су бескомпромисно
чувале сефардску усмену, припо
ведачку, као и музичку традицију,рекао је између осталог Гушић.
О необичном језику којим
је књига писана и Бохоретиним
делима, на промоцији је говорио
и млади Ужичанин Стеван Мила
новић.
- То је заправо средњовековни
шпански, односно, шпански из
петнаестог века, пре реформе из
1492. године и аутора из периода

9. новембар 2016.

барока. Тај језик је претрпео ра
зне промене на Балкану, тако
да није баш исти као онај у де
лима шпанског средњег века.
Дошло је до фузије многих јези
ка, попут португалског, али и је
зика којих данас више нема на
шпанском говорном подручју.
Тако је средином шеснаестог века
настао језик данас познат као
„јудеоеспанол“ који је у себе при
мио језике Балкана – пре свега
турски, па затим и грчки, српски,
немачки, француски,- рекао је
Милановић и истако да су у књизи
Бохоретине драме фолклорног ка
рактера, једна је од три чина, а
остале су једночинке.
- Те драме је заправо на сцену
поставило Јеврејско радничко
друштво „Мататје“, и то од 1930.
године до 1939. када је изведена
последња „Тиемпос пасадос“ или
„Прошла времена“, која је и у овој
књизи. Већ сам поменуо битан
фактор, а то је да је на Бохоретино
стваралаштво велики утицај имао
Молијер. Основна разлика је у
томе што је Молијер писао тако да
се свиди публици, а она је желела
да публику мења и едукује омла
дину, која је почела да губи и
мења свој матерњи језик“,- рекао
је Милановић.
Ана Милошевић
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ВЕЧЕРАС

ИЗ КРИТИКА

ЈУГОСЛОВЕНСКО ДРАМСКО ПОЗОРИШТЕ
БЕОГРАД

Шта то чита Хамлет
Вероватно најизвођенији драмски текст у историји театра, Шекспи
рова трагедија „Хамлет”, у драматуршкој адаптацији Горана Стефано
вског, деконструисан је, растављен и поново састављен, као постмо
дерна трагична фарса.
Структура сценског текста је измењена у односу на Шекспиров
оригинал, а поједини ликови су искључени, на пример Хорацио и Лаерт.
Представа почиње упутством за глумце из трећег чина Шекспировог
текста, што на почетку дефинише представу као облик позоришта у
позоришту.
Мотиви театралности, игре и прерушавања су кључни на драма
туршко-редитељском плану, са њима се вишеструко игра, толико да је
чувена сцена „Мишоловке” изведена као позориште у позоришту.
Тај фокус на игрању улога се може разумети метафорички, као знак
да су политика и власт вид прерушавања, основног одсуства истине.
Радња почиње након упутства глумцима које изговара прешар
мантни Власта Велисављевић (Дух Хамлетовог оца). Прво се одвија пети
чин Шекспирове трагедије, на гробљу, што у први план гура и проблем
смртности.
Гробар (Бојан Димитријевић) ту стилизовано изводи уметнуте сти
хове песме „Шупљи људи” Т. С. Елиота. Има мало ироније у чињеници
да су одабране Елиотове речи, с обзиром на то да је он записао да је
„Хамлет сасвим сигурно уметнички промашај” („Елизабетански есеји“,
1934).
Режију Александра Поповског карактеришу сјајна ликовност и ма
штовитост која носи истиниту зачудност, на пример, у призору где
пргава Офелија (Јована Стојиљковић) брије ноге у разговору са благим
оцем Полонијем (Горан Шушљик), или када пије воду из лавора да би
ублажила штуцање изазвано страхом због Хамлетовог губитка разума…
Врло изазовно је постављена сцена у којој Хамлет чита „Хамлета“.
Јан Кот пише да „сваки Хамлет има књигу у рукама“, и да је у различитим
режијама увек било важно шта Хамлет чита (Кот наводи представе у
којима је он читао Ничеа, Малроа).
Избор да он чита Шекспировог „Хамлета“, у едицији „Реч и мисао“,
у сцени приказа његовог лудила, са венчаним велом на глави, прово
кативно је решење, доследно редитељској аутоиронији. Такође га
разумемо као израз идеје да у себи треба тражити сва објашњења, како
је записано и на улазу Аполоновог храма у Делфима: „Упознај самог
себе“.
Чињеницу да су различита годишта главних актера у представи, у
односу на оригинални текст, можемо схватити као отелотворење мисли
да је свет окренут наглавачке, али и као знак да се такав свет не мења...
Ана Тасић, Политика

ХАМЛЕТ
Вилијам Шекспир
Режија: Александар Поповски
Превод: 		
Живојин Симић
				и Сима Пандуровић
Адаптација: 		
Горан Стефановски
Сценографија:
НУМЕН и Ивана Јонке
Костимографија:
Мариа Марковић
Композитор: 		
Кирил Џајковски
Дизајн видео
пројекција: 		
Лана Цавар и Тимy Шарец
Сценски покрет:
Соња Вукићевић
Сценски говор:
Љиљана Мркић Поповић

Играју:
Хамлет 				Небојша Глоговац
Гертруда 			

Јасна Ђуричић

Клаудије 			

Никола Ракочевић

Офелија 			

Јована Стојиљковић

Полоније 			

Горан Шушљик

Дух Хамлетовог оца		

Власта Велисављевић

Гробар 				Бојан Димитријевић
Розенкранц / Стражар		

Милош Самолов

Гилденстерн / Стражар		

Борис Миливојевић

9. новембар 2016.

6

8
СВЕТО
SvetОПИЈАЊЕ
se kaže pozorište

АФОРИЗМИ О ШЕКСПИРУ

Ех, давно су протекла времена када
Са Духом Хамлетовог оца походи нас и
da proradi mit, nog grada, onda gluma dođe našu manje ili više bujnu
јеstvarnošću,
пијанство
било
битније
боце.stanje.
Кад Kad scensku maštu disciplinujeДух
kao од
prirodno
da zacvili arhetip,
da shvai Шекспиров, коме цензор, срећом, није
uloge podele na oplemeni. A grad koji nema
tim da ovako
nedorečenдокле
ni- se jednom
само
помислим
би догурала
ударио глогов колац!
sam usamljen u hipnotisanoj gradskoj sceni, tu više nema svoje pozorište neizbežno
моја
генерација
да
није
почела
са
šmire. Čaršija je reditelj-apgomili.
vodi na palanačku magistra***
solutista.
A nekad...
lu, gde se vazda lamentira
крушковцем
на Скалинама
а завршила
Мртва стража је против Духа
E sad, ne možeš pro- nad propuštenim šansama.
Prvi put sam svojevoljušao u pozorište kao
pu- meniti nadimak,
Ako ni zbog čega druсаno метадонима
у дилкарници.
Да prvu
барljubav
Хамлетовог оца!
bertetski klipan u razvoju ili prve batine, pa ni ulogu gog, zbog toga je privilegiона
чемерна
вотка
за
Милошевићевог
da vidim gole grudi glavne koja ti je dodeljena, ali mo- ja živeti u Užicu, gradu čiji
***
Piše: Zoran Jeremić
glumice. Prethodno sam sa- žeš da režiraš vlastiti i tuđe je pozorišni život neretko
Зоран
вакта
није
имала
онакав
шмек...
КоŠta
даbiјеbilo da zanimljiviji od teatarskog
Ако је Хамлетов стриц убио Хамлетовог
živote
u
mašti.
slušao
detaljan
izveštaj
ostaЈеремић
Protegneš noge od života
lihчернобиљског
klipeta iz moje družine
o je bilo...
mnogih
prestonica,
Ponekad se pitam šta ja из
кромпира
цеђена!
Милован
Витезовић
оца, он га је одмах прогласио за
zapravo tražim u pozorištu. toj neosvojivoj teritoriji. Taj Terazija do Senjaka i usput, a u danima ove velike festiСиноћ
нас
је
руски
писац
Иван
Вирипаев
утешио
бесмртника!
Šta očekujem od pozorišta? izveštaj sadržao je više deta- dok srećeš znane i manje valske svečanosti uzbudljiv i
sugrađane,
izrežiraš veliki ko život sam. Dokazalo
ljaшто
negoпију
plan iskrcavanja
sa- znane
Danas,
ništa posebno,
tek
da
чињеницом
да
ни
ови
брендирана
пића
тамо
негде
*
*
*
me katkad razbije u param- veznika u Normandiji. Imali hiljadu dramskih situacija je to i ove godine.
dok posu pravo. Ta glumica
zaista sa srećnim
на рубу
обамрле
преобиља
нису krajem,
прошли
Smrt
sloboda
parčad
neka scena
ili reče- цивилизације
Да
га fašizmu,
Шекспир
није написао, ни Хамлету више не би било
jedincima poželiš za kuma narodu!
nica, tačnije, da neki scen- je imala raskošan talenat.
боље.
Неко
у
представи
рече
да
Господ
говори
кроз
пијане.
до бити ил’ не бити!
Kad gotovo čitav život Džeka Trboseka. Pozorište
ski prizor osvetli neku vrstu
između
u scenografiji
rod- služi,
mog
razgovora sa
Ја nemuštog
сам то наслутио
одprovedeš
тренутка
кад сам први
пут чуо
рифostalog,
Кита da
***
Ричардса, амбасадора „Џека Данијелса“ на овоземаљском
Бити ил’ не бити! – целој се подели бије о глави!
свету.
***
Не бих смео да се закунем за Пифкија и Каплана, али не
„Хамлет, то сам у ствари ја!” – хвалио се суфлер.
сећам се да се ико из мог ближег
и даљег окружења хвалио,
***
GRAD UŽICE
као јунаци представе Атељеа 212, да чује шапат Господа у
У поставци Хамлета је редитељево бити или не бити.
свом срцу. Неколико пута слушао сам луцидног чика Лала у
„Паласу“ и доктора Мома у „Швајцарији“, али Лале је после
пете бутељке говорио на француском, док су Мому биле
занимљивије приче о француским собарицама.
У распону од постапокалиптичног папагајника до
радосне епифаније представа Бориса Лијешевића синоћ је
NARODNO
POZORIŠTE
освојила
и моје срце. Помислио сам у једном тренутку да
UŽICE
само Рус може у беспућу корпоративног капитализма да
пронађе место за наду. И то тамо где је најмање очекујемо
– мобилном клозету. Можда је боље да преформулишем ову
мисао: Само Рус зна да је у Светом писму вино важније од
хлеба, вотка од Стаљина и чивас од кока-коле.
Кад ово чује, знам да ће мој друг Фико рећи: „А само
посетиоци кафеа Милана „Чарлија“ знају да су сва та пића
заједно својевремено била могућа и у коктелу овог угледног
угоститељског објекта подно Доварја.“ Али то је, Фико, некад
било... Некад су и ужичке рабаџије говориле „Наточи ми,
прекрстићу се три пута, таман ме и партија гледала иза кола.“
Боса Росић, етнолог и
Izdaje Savet XX Jugoslovenskog pozorišnog festivala Užice 2015.
Данас
већина odbor:
рабаџија
потписала
фаустовксе
Дејан Мијач, председник жирија ЈПФ-а
Uređujejeredakcijski
Radojka
Popović - urednik,
Nenad уговоре
Kovačević,са
Verica Tucović, Mirjana Petrović,
Ana Milošević,
Bogdan Damnjanović, Zoran Jeremić, Igor Ružić.
партијом, па се другачије
и рабаџија.
Tiraž: 500 primeraka
• štampa
Grafoprint кад
Užice
NARODNO POZORIŠTE
Биће да је међу Ужичанима
најмудрији
био Пипеља
UŽICE
је говорио:
15. novembar 2015.
Кад се бију преко нас
кока-кола и квас
За нас је у расолу спас!
Иначе, познајем и ја једног директора међународног
филмског фестивала, додуше на Златибору. Није да не
пијуцка, уме да забаци и понеку више. Богу хвала, још није
добацио до Исуса Христа. Ако га Чајетинци претплате, у шта
СРПСКО НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ НОВИ САД
сумањам, и то је могуће.
НА ДРИНИ ЋУПРИЈА ............................................................ 4,29
Последња вест: победио је Трамп. Генерацијо, боље да се
АТЕЉЕ 212 БЕОГРАД
нисмо ни трезнили!

ОЦЕНА ПУБЛИКЕ

ПИЈАНИ .................................................................................... 4,07
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