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11.00 часова / Такмичарска селекција
Округли сто: Кус петлић

12.00 часова / Такмичарска селекција
Округли сто: Деобе

13.00 часова / Програм „Друга сцена“
Округли сто: Као да крај није ни сасвим близу

16.00, 18.00, 20.00 и 22.00 часа / 
Културна станица Свилара (Ђорђа Рајковића 6б)
Програм „Друга сцена“
Maja Пелевић
КАО ДА КРАЈ НИЈЕ НИ САСВИМ БЛИЗУ / репризе
Битеф театар Београд

Режија: НИКОЛА ЗАВИШИЋ
Ауторка текста: МАЈА ПЕЛЕВИЋ
Видео и ВР: ФИЛИП МИКИЋ
Композиторка: АЊА ЂОРЂЕВИЋ
Продуценткиња звука: МИНА СТРУГАР
Асистенткиња режије и видео продукције:  
ЈЕЛЕНА ПИЉИЋ
Асистент видео продукције: 
САЊИН ЋОРОВИЋ 

Улоге 

МИНА СТРУГАР
АЊА ЂОРЂЕВИЋ
ЈЕЛЕНА ПИЉИЋ
КАТАРИНА ВОЈНОВИЋ
МАЈА ПЕЛЕВИЋ
ТАЊА СТРУГАР
Дигитални стјуард: ЉУБОМИР РАДИВОЈЕВИЋ
Асистенткиња дигиталног стјуарда: МАЈА ЈОВАНОВИЋ

Представа траје 1 сат и 10 минута

19.00 часова / СНП, Сцена „Пера Добриновић“ (публика је на сцени)
Такмичарска селекција
По мотивима истоименог романа Енеса Халиловића 
АКО ДУГО ГЛЕДАШ У ПОНОР
Регионално позориште Нови Пазар / Културни центар Нови Пазар

Аутор и редитељ: ЗЛАТКО ПАКОВИЋ
Композитор: БОЖИДАР ОБРАДИНОВИЋ

ДАНАС НА ПОЗОРЈУ
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Глумци – драматурзи 

АНЂЕЛА МАРИЋ
ЛЕМАНА БИЊОШ
САНДРА МИЉКОВИЋ
РИФАТ РИФАТОВИЋ
ДУШАН ЖИВАНИЋ
ХАРИС ШЕЋЕРОВИЋ
ВАХИД ЏАНКОВИЋ

Представа траје 1 сат и 25 минута 

21.00 час / СНП, Сцена „Јован Ђорђевић“
Такмичарска селекција
Према истоименом роману Владимира Табашевића
ТИХО ТЕЧЕ МИСИСИПИ
Београдско драмско позориште

Режија: ИВИЦА БУЉАН
Драматизација: ИВИЦА БУЉАН и ВЛАДИМИР ТАБАШЕВИЋ
Сценограф: АЛЕКСАНДАР ДЕНИЋ
Костимограф: НЕБОЈША ЛИПАНОВИЋ
Композитор: МИТЈА ВРХОВНИК СМРЕКАР

 
Улоге 

АЛЕКСАНДАР ЈОВАНОВИЋ
БРАНКА КАТИЋ
ВЛАДАН МИЛИЋ
ВЕСНА ЧИПЧИЋ
ДУЊА СТОЈАНОВИЋ
ЈАНА МИЛОСАВЉЕВИЋ
МЛАДЕН СОВИЉ
МИЛОШ ПЕТРОВИЋ ТРОЈПЕЦ
МИЛАН ЗАРИЋ
НИКОЛА МАЛБАША

Представа траје 2 сата и 20 минута
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АКО ДУГО ГЛЕДАШ У ПОНОР, позоришна поема по мо-
тивима истоименог романа Енеса Халиловића, аутор и 
редитељ Златко Паковић; Регионално позориште Нови 
Пазар/Културни центар Нови Пазар
Поетично, истовремено и субверзивно, трагично позориште 
наших дана, инспирисано потресним романом Енеса Хали-
ловића. Паковићева представа говори о усуду сиромашног 
слоја друштва који, уз све невоље, робује још и обичајима у 
којима се клетвама и проклетствима придаје значење суд-
бинског а које притом оснажују верске и световне институ-
ције.  Ово је и снажна, збијена прича о томе како моћници 
уређују свет, како желе да загосподаре животима потчиње-
них, о манипулацији, претворству и на лажима заснованом 
дуњалуку који врхуни у злочинству и његовом прикривању.  
Драгоценост ове представе је и у сталном сустизању и пре-
плитању сентимента, поезије и драме и то оног изоштрено 
ангажованог у њој, на најплеменитији начин. Потом, гле-
даоца плене снажна и веродостојна експресивна глумач-
ка средства, али и необјашњиво дирљиво заводљив дези-
лузионизам, а то ваљда отуда што поседује извесну, преко 
потребну дозу егзотике коју јој даје специфична локална 
атмосфера и аутентичан језички колорит.

Миливоје Млађеновић

Извештај селектора

Такмичарска селекција

АКО ДУГО ГЛЕДАШ У ПОНОР 

ЕКС ЛИБРИС

ПИСАЦ

НЕЈРА:
Сиротињо, милост је према теби увијек мртва.
Цијена ти је убијена и прије но што вриснеш из мајке.

Сиромашни, рођени смо као ништа, живимо као ништа и 
умиремо као ништа. 
Сваког дана, миримо се са ништа. 

Ко је одрастао у убогој кући, носиће је гдје год да оде, 
Као што пуж носи своју кућу из које нема изласка. 

Тамни смо, удаљени од свега, изван свега. 
И коса са наших глава отишла би од нас.

Свако је талац хљеба који једе.
И нема тога што неће уста слагати ради хљеба.

Зашто нема хлеба за све, кад га има за све?
Хлеба нема, да би имало лажи!

Тако убоги, ако се боје да се убију,
Постају саучесници својих џелата.
Жртве постају саучесници својих џелата.
Нико није слободан док ми ропски живимо.

Нико од вас није слободан човек,
Док поред њега живе робови као што сам ја.

(Ако дуго гледаш у понор,  
по мотивима истоименог романа Енеса Халиловића,  

аутор и редитељ Златко Паковић)

Енес Халиловић

Приповедач, романсијер, пе-
сник и драмски писац (Нови 
Пазар, 1977). Прву песму 
објавио са 16, а прву књигу 
Средње слово са 17 година. 
Објавио је збирке песама: 

Средње слово, Блудни парип, Листови на води, Песме из 
болести и здравља, Зидови и Бангладеш. Аутор је збирки 
прича: Потомци одбијених просаца, Капиларне појаве и 
Чудна књига.
Написао је две драме In vivo и Кемет, те романе Еп о води, 
Ако дуго гледаш у понор и Људи без гробова.
Основао је књижевни часопис Сент и књижевни веб часо-
пис Eckermann.
Учествовао је на књижевним фестивалима „Гласови Меди-
терана“ у Сету (Француска), на Песничком бијеналу у Мо-
скви, наступао у Музеју „Сребрни век“ – Виленица у Сло-
венији, Дани и ноћи литературе у Констанци (Румунија), на 
Горановом прољећу у Хрватској и Калимера у Црној Гори.
Дела су му преведена на преко 20 језика.
Добитник је бројних награда: „Меша Селимовић“, „Бранко 
Миљковић“, „Ђура Јакшић“, „Ахмед Вали“, „Стеван Сре-
мац“, „Сергије Лајковић“, „Златно слово“, Златна значка 
КПЗ Србије, Виталове награде.

РЕДИТЕЉ

Златко Паковић 

Писац и позоришни аутор (Ва-
љево, 1968). Објавио је збирку 
песама Дневник певања, ро-
мане: Соба за један кревет, 
Заједнички пепео (немачко 
издање: Die gemeinsame Asche, 
Берлин 2013), књиге есеја: 
Анатомија националистич-

ког морала, О ауторитарној савести, драмске комаде: Ен-
циклопедија живих, Философија паланке, Крлежа или што 
су нама заставе и што смо ми заставама, да тако за њима 
плачемо, Vox Dei – грађанска непослушност, Папа Фрањо 
се хрва са својим анђелом.
Објавио је више од хиљаду критичких текстова у дневним и 
недељним новинама на уметничке, културалне и политичке 
теме.
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ПОЗОРИШТЕ

Као драмски аутор и позоришни редитељ, развио је осо-
бену поетику критичког позоришта, наглашеног лудичког 
израза. Такве су његове ауторске представе:  Сребре-
ница. Кад ми убијени устанемо (2020), Црква босанска 
(2020), Vox Dei – грађанска непослушност (2019), Крлежа 
или што су нама заставе и што смо ми заставама, да 
тако за њима плачемо (2018), Јулије Цезар – res publica 
или cosa nostra (2018), Бојте се Алаха: смисао живота и 
смрти Ћамила Сијарића (2017), Othello – незаконита ли-
тургија (2017), Дон Кихот или шта су данас ветрењаче и 
одакле ветар дува (2017), Капитализам, геометријским 
редом изложен (2016), Философија паланке – Божићни 
ораторијум Радомиру Константиновићу (2016), Енци-
клопедија живих – уметничка интервенција у србијан-
ској и косовској стварности (2015), Ибзенов ՚Непријатељ 
народа՚ као Брехтов поучни комад (2014), Убити Зорана 
Ђинђића (2012)...
Добитник је International Ibsen Scholarship 2014. за по-
зоришну режију и стипендије бечког Museums Quartiera 
2015. за књижевност. Добитник је Награде „Десимир То-
шић“ 2010. за публицистику.
Дипломирао је позоришну и радио режију на Факултету 
драмских уметности у Београду.

сиромашна шеснаестогодишњакиња успева да се запосли 
код локалног тајкуна, пријатеља покојног јој оца и оронуле 
мајке. За мизерну плату бесомучно ради у пазарској ин-
дустрији џинса, која је њеном послодавцу само покриће за 
бављење нелегалним пословима попут трговине дрогом. У 
датом тренутку он је силује, а потом наставља то да чини. 
Кроз представу се, затим, развијају (не)могућа разрешења; 
шта бива када, односно ако прећути, шта ако му се одупре 
успевајући да га повреди, шта ако га тужи... И, како год окре-
неш, неизбежно је њено страдање у којем се огледа слојевита 
слика актуелног нам друштва огрезлог у одсуству емпатије, 
одсуству икакве правде, потнулог у очај, беду, бескрупуло-
зност у свим сегментима, ћутање, пристајање... У једном од 
сонгова простором одјекује: „Свако је талац хлеба који једе-
/И нема тога што уста неће слагати ради хлеба//Зашто нема 
хлеба за све, кад га има за све?/Хлеба нема, да би имало 
лажи!“
По речима Милоша Латиновића, директора Битеф теа-
тра ово је „одличан репертоарски потез и представа која 
својим одликама високо позиционира ово позориште на 
ширем простору. Темељи се на добром тексту, доброј глу-
ми, а нема, тј. не пати од редитељске екстраваганције.“

Татјана Њежић (Блиц, 1. 4. 2021)

КРИТИКА

Свако је талац хлеба који једе 
Претпоследњи дан марта, прохладно али пријатно вече… 
И, колико то корона дозвољава, пуно гледалиште инста-
лирано на сцени Културног центра Нови Пазар.
Пето извођење представе Ако дуго гледаш у понор Златка 
Паковића, позоришне поеме по мотивима истоименог ро-
мана Енеса Халиловића, дословце никога није оставило 
равнодушним. Напротив!
С узбуђењем, пажњом, па и својеврсним учествовањем, гле-
даоци су испратили позоришно остварење које је вивисек-
ција друштвених (не)прилика сазданих од социјалног очаја, 
неправде, беде, историјског, као и религијског наслеђа, као 
и (не)могућег положаја жене у таквом контексту. Глумци, 
који су потписани и као драматурзи, у преплитању сонгова 
и играних партитура, нимало случајно мењајући улоге, из-
међу осталог, преиспитивали су различите (не)могуће исхо-
де једног, конкретног случаја силовања. Прецизније; лепа,  

Први пут на Стеријином позорју
Регионално позориште Нови Пазар основано је 2003. као про-
фесионално позориште и једно је од најмлађих у нашој земљи. 
За све ово време урађено је на десетине премијера позоришних 
представа, које је редовно пратило више хиљада посетилаца на 
домаћој сцени, те на гостовањима у земљи и иностранству. 
Представа Хасанагиница по тексту Љубомира Симовића у 
режији Андријане Виденовић проглашена је за једну од пет 
најбољих представа у 2013. (по речима театролога и самог 
аутора текста). На позив РТС-а, у оквиру „ТВ Театра“, који 
снима само пет представа годишње на нивоу Србије, реали-
зовали смо наш пројекат Хасанагиница.
Представа Лавина по тексту турског писца Тунџера Џуџено-
луа у режији Стевана Бодроже проглашена је у пет најбољих 
позоришних представа у 2020. години (избор критичара По-
литике од 29. 12. 2020). Представу је рађена у копродукцији 
са „Пулс театром“ Лазаревац.
Један од најзначајнијих догађаја за ово позориште, и за сам 
град, јесте организовање 54. Фестивала професионалних 
позоришта Србије „Јоаким Вујић“ 2018. године. Нови Пазар 
је у време трајања Фестивала био престоница позоришне 
уметности у нашој земљи. 
Како је Нови Пазар вишенационална и мултикултурална 
средина, позориште носи и велику одговорност на очувању 
традиције и културе народа и заједница у овом делу Срби-
је. Посебна пажња поклања се најмлађој популацији, тако 
да овај театар годишње реализује интерактивне представе 
за децу, и том приликом у позоришну салу у неколико дана 
играња дође више од 5 хиљада деце, предшколског и школ-
ског узраста.
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ПИСАЦ

Неке од значајних представа које је Регионално позориште 
реализовало у протеклим позоришним сезонама: Хасанаги-
ница, Омер и Мерима, Ћелава певачица, Бура, Отело, Дежа-
ви, Пинокио, Џинско коло, Жалосна свадба, Луда лова, Жак 
и његов господар, Живи су није смешно, Збрка око вука, Није 
лако бити дете, Да л је могуће брате Нормане, Пепељуга, 
Ако дуго гледаш у понор...

ТИХО ТЕЧЕ МИСИСИПИ, писац Владимир Табашевић, 
драматизација Ивица Буљан и Владимир Табашевић, 
режија Ивица Буљан; Београдско драмско позориште
Заводљива представа настала на развалинама романа Тихо 
тече Мисисипи  Владимира Табашевића у чијем је растака-
њу и преуређивању учествовао и писац, као што ће се поја-
вити „сасвим лично“ и у њеној изведби дајући тако, између 
осталог, и легитимитет давно уоченој несавршености драм-
ске форме за „позоришну употребу“. Представа, својствено 
поетичком смеру Ивице Буљана, садржи одлике драмског 
позоришта, перформанса, рок концерта, а сценски простор 
запрема целу позорницу у дубину и ширину како би се на 
њој инсталирало све оно што су симболи наше савремене 
историје (СФРЈ, па онда и транзиције на српски начин), нашег 
„бувљака“ на којем смо изложени и ми сами, већ децени-
јама. Аутоиронична „идентитетска“ игра глумаца постиже 
комичко дејство, као и елементи свеопште карневализације 
којој је подвргнут редитељски поступак. Разуђен, драмати-
зован, па наново дедраматизован роман, различити видови 
комике и хумора (у распону од вербалне комике до црног 
и нонсенсног хумора) удружени са сентименталним паса-
жима, паралелни драмски токови, заваравање реципијента  
недовршеним ликовима, чине ову менталитетску причу о од-
растању и еротском сазревању једног младића, узбудљивом 
позоришном сликом једне прошле епохе.

Миливоје Млађеновић

Извештај селектора

Такмичарска селекција

ТИХО ТЕЧЕ МИСИСИПИ

ЕКС ЛИБРИС

ДИНА: Дени, стани!... Jеси спремио шта ћеш обући за за-
храну?
ДЕНИ: Jесам...
ДИНА: Aј покажи ми...
Дени оде и донесе неки омиљени шортс, шарени... за ку-
пање...
ДИНА: У овоме си мислио оца да сахраниш?
ДЕНИ: Да...
ДИНА: Ето, па шта даље да причамо, он је мислио у овоме 
оца да сахрани...
Показује шортс.
ЛУДИЋ: Па добро, Дени, сине, како си мислио да у овоме 
отпратиш оца на починак?
ДЕНИ: Сунце је напољу...
ДИНА: И то вечни починак...
ЛУДИЋ: Па добро, сунце је, али не можеш ићу у шортсу на 
сахрану свом оцу, то ти је јасно ваљда...?
ДЕНИ: Сунце је.

(Тихо тече Мисисипи,  
према истоименом роману Владимира Табашевић,  

драматизација: Ивица Буљан и Владимир Табашевић)

Владимир 
Табашевић  
(Мостар, 1986)

Пише поезију, кратке приче, а до сада је објавио три ро-
мана: Тихо тече Мисисипи (2015, у ужем избору за НИН-
ову награду), за који је добио регионалну награду „Мирко 
Ковач”, затим Па као (2016, у најужем избору за НИН-ову 
награду) и Заблуда светог Себастијана (2018), за који је 
награђен НИН-овом наградом за роман године. Објавио 
је пет збирки песама.
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КРИТИКА

РЕДИТЕЉ

Ивица Буљан  
(Сињ, 1965)

Дипломирао је француски 
језик и компаративну књи-
жевност на Универзитету у 
Загребу. Радио је као позо-
ришни критичар, а режира 
од 1995. када је у Љубљани 

инсценирао Име на врху језика Паскала Кињара. Поста-
вљао је текстове Цветајеве, Пазолинија, Хенрија Милера, 
Валсера, Елфриде Јелинек, Крлеже, Гилберта, Киша, те 
савремених аутора Шоваговића, Иване Сајко, Месарића, 
Дубравке Угрешић, Каракаша, Оље Савичевић-Иванче-
вић, Војновића, Тене Штивичић. Режирао је у Словенији, 
САД, Немачкој, Француској, Италији, Мађарској, Португа-
лу, Белгији, Русији, Црној Гори, Обали Слоноваче и Србији.
Био је управник Драме Хрватскога народног казалишта 
у Сплиту од 1998. до 2001. Саоснивач је Мини театра у 
Љубљани и Фестивала светскога казалишта у Загребу. 
Добитник је више Борштникових награда, Стеријине на-
граде, „Вјесникове“ награде „Дубравко Дујшин“, награда 
„Бранко Гавела“, „Петар Бречић“, медаље града Хаване 
као и највишег признања Републике Словеније на по-
дручју уметности, награде „Прешернове закладе“. Носи-
лац је Одликовања витеза реда уметности и књижевности 
Владе Француске Републике. Од 2014. управник је Драме 
Хрватског народног казалишта у Загребу.

Чаробни Мисисипи
(...) Заједно су писац и редитељ радили на драматизацији, и 
неочекивано се успешно прозни писац отворио у односу на 
законитости другог медија. Сфумато слике из романа су кон-
кретно уобличене, реченице сведене на свакодневни говор. 
Зачудност и вишеслојна стварност у животу главног лика Де-
нија овде је реконструисана позоришним средствима.
Тихо тече Мисисипи је једна жива, пребогата, смешно-ту-
жна, безобразна представа, другачија и опуштенија од рани-
јих Буљанових, мислим на оне које смо овде били у прилици 
да видимо. Њену посебну вредност остављам за крај, а то 
је нова генерација младих, врхунских глумаца. То су Дуња 
Стојановић као мајка и Јана Милосављевић у неколико уло-
га, суверене и дрске у глуми, као да су на сцени годинама.
Милан Зарић са топлином носи свога Денија, између 
слабости и грубости којом се брани. Ту су и фантастични, 
разиграни Милош Петровић Тројпец као отац и Младен 
Совиљ као очух. Па Владан Милић, Александар Јовано-
вић и Никола Малбаша – сваки у по неколико улога. Нису 
баш сви почетници, али да их не раздвајамо, јер одавно 
се овако талентована група младих није заједно појавила 

на сцени. Уз прешармантне Весну Чипчић и Бранку Катић, 
која овом улогом званично постаје члан ансамбла БДП.

Александра Гловацки (Нова.рс, 9. 4. 2021)

Громко тече Мисисипи
(...) Представа Тихо тече Мисисипи донела је препознатљиву 
Буљанову поетику, хибридну форму извођења, сплет драм-
ског театра, перформанса, рок концерта (композитор Митја 
Врховник Смрекар). Игра је физички наглашена, сензуална, 
крцата експлицитним сексуалним садржајима, никлих на 
традицији неоавангарде и уметности перформанса. Сцена 
коју је дизајнирао Александар Денић представља конструи-
сани хаос различитих простора, плажу, кафану, гробље, ди-
скотеку, пољски ве-це, складишта итд. Позадину дефинишу 
симболи наше недавне прошлости, слика Косовке девојке 
и знак Радио-телевизије Београд, чинећи у тоталу сценски 
простор неком врстом уметничке инсталације, визуелизо-
ваног крша савремене историје.

(...) Глумци  Александар Јовановић, Бранка Катић, Вла-
дан Милић, Весна Чипчић, Дуња Стојановић, Јана Ми-
лосављевић, Младен Совиљ, Милош Петровић Тројпец, 
Милан Зарић и Никола Малбаша, надахнуто, енергично, 
често гротескно и комички продорно играју различите 
ликове, делом обучене у костиме живих, упадљивих боја, 
адекватно уклопљене у размахану и колоритну сцено-
графију (костими Небојша Липановић). Глумци се ауто-
иронично играју са својим идентитетима, као и са иден-
титетима ликова које представљају, када Бранка Катић 
игра драматуршкињу Весну Чипчић, док стварна глумица 
Весна Чипчић после носи транспарент на коме пише да 
је она Весна Чипчић. Поред комичке делотворности коју 
има, ово решење може се тумачити и као средство истра-
живања природе игре и сценског присуства, што је бли-
ско уметности перформанса. У једној сцени на позорницу 
излази и сам писац Табашевић, громогласно читајући 
део из свог романа, провокативне опсервације о српском 
националном идентитету. То решење је такође део насле-
ђа перформанс арта, где је порозна граница између пој-
мова бити и представљати. Глумци повремено излећу 
у простор публике, када се пале светла у целој сали, и 
играју међу нама, чиме се такође разбијају конвенцио-
налне границе извођења. Гледаоци постају симболички 
учесници, део представе, ритуала који безобзирно руши 
границе, освајајући слободе изражавања и мишљења.

Ана Тасић (Политика, 15. 4. 2021)
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ИНтервјУ

Милан Нешковић
редитељ представе  
„Кус петлић” 

Наш проблем је мрежа  
медиокритетства која се пола 

века плете у србији

Представу Кус петлић Народног позоришта Субо-
тица режирао је Милан Нешковић. Кроз призму 
овог комада за Билтен је говорио о медиокрите-
тима, свему ономе што се у бранши гура под те-
пих, о томе ко је попадија која пласира истину у 
Србији и шта ће бити са нама за 20 година ако су 
нам управници позоришта данас овакви а дирек-
тори обданишта онакви...

За многе људе у Србији живот је нешто што се дешава 
мимо њих, нешто у чему не учествују својим одлукама. 
Живот тече мимо њих, њихове свести и савести... А ре-
призе нема. Нисмо чак у стању да неке ствари препише-
мо од неких народа који су бољи ђаци од нас. Па како та-
кав живот има смисла живети?

• Живот заиста иде мимо нас. За мене су страшне ства-
ри кад човек то освести и кад може да гледа сопствени 
живот како иде мимо њега. Свест о томе страшнија је од 
несвести. Моја бака је имала је обичај да каже да су спа-
сени они који не знају. Што се тиче тог живота који нема 
репризу, сви смо се у овој екипи – а сви смо углавном 
између 30 и 40 година, врло добро разумели о проблему 
пролазности... 

И вечности неких тема, типа партизана и четника...

• Да, мада смо се овде бавили више неким људским 
аспектом него околностима. Овде, на ове људе у комаду, 
околности не утичу. Небитно је шта се дешава на геополи-
тичком плану за њих. Нити то утиче не њих, нити ће њима 
бити боље, или горе јер се нешто дешава са стране, а ни 
они тек не могу да утичу на то шта се дешава око њих. 
Чињеница је да оваква дворишта постоје. У Београду 
пролазим свакодневно поред тих уџерица, људи и даље 

овако живе, у неком се тренутку осетим као у филму Ме-
дитеранео. Људи нису ни свесни да је Други светски рат 
завршен, они и даље живе под утицајем или неутицајем 
неког рата. Четници, усташе, партизани, исти је наратив 
као Шокци, балије и Власи. Наратив нам је исти, а мука 
све гора и већа.

Да ли би ишта на свету могло натерати малог човек да 
Хрвате, Албанце, емигранте, хомосексуалце не дожи-
вљава као насушне непријатеље? Да ли би тај мали човек 
неким чудом могао да прогледа и схвати да су му непри-
јатељи заправо „изумитељи” фонтана које свирају, бе-
скрупулозни инвеститори, светлећи мостови и бесми-
слени споменици, прљаве улице, непрскање комараца, 
град зарастао у травуљину?

• То је у нашем друштву апсолутно немогуће, пре свега 
због наратива који нам се представља свакодневно. Ви-
део сам пре неки дан мим у којем је Никола Јокић пред-
стављен као дебели кошаркаш који пије колу и једе бурек 
у доба прошле власти, а данас је МВП, најбољи играч 
НБА лиге. Док год такав наратив превладава у друштву, 
не можемо очекивати бољитак од тог друштва. Можемо 
једино да тражимо бољитак у себи, у свом микрокосмосу, 
породици, пријатељима, не бисмо ли ову муку од живота 
учинили подношљивијом. 
Живот морамо одживети до краја, ми који смо храбри, а 
данас је највећа храброст живети овај живот. Што би ре-
кли ови са Стеријиног „Злом времену упркос”. Никад није 
било теже живети, бити човек, и бити – ако можеш – сре-
ћан и задовољан самим осбом. Треба да почнеш од себе, 
никад нећеш бити задовољан у нашем друштву оним што 
очекујеш да добијеш од тог друштва, у било којој сфери.

Један од јунака овог комада пита се, да ли ће се у Србији 
истина икада сазнати, а други каже да истину пласирају 
увек попадије. Ко је попадија у Србији? ПР служба пред-
седника?

• Сви око председника су попадије, од Загорке Доло-
вац преко Кризног штаба до министара у Влади, пиона 
и полтрона око нашег председника. Али, он је најмањи 
проблем данас. Данас је пробем мрежа коју је он толико 
исплео, мрежа из које се ми сутра не бисмо умели извући. 
Ми смо 50 година уништени негативном селекцијом која 
нам је остављена у друштву и  ефекте тога ко су управ-
ници позоришта данас, ко су директори обданишта, ко 
предаје математику деци, видећемо за 15–20 година. А 
тада ће неповратно све бити уништено. 
Небојша Ромчевић имао је ових дана одличан твит у којем 
каже да не треба свако јутро себи да замерамо што се ни-
смо одселили из Србије, јер ово нисмо могли да предвидимо 
и да, ако смо можда и матори за одлазак и нови почетак, 
премлади смо за резигнацију и предају. Дакле, ту смо где 
смо, ј…би га, бори се, живи, зај…бао си се, немаш прилику за 
поправни, ово није генерална проба за следећи живот. 
Јунакиња коју игра Миња Пековић пита се да ли ми бира-
мо живот, или он бира нас. То је важно егзистенцијално 
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кад немају према животу, живом човеку кога можемо да 
убијемо својом небригом. 
Ја сам здрав, али нисам ишао код мајке осам месеци да 
јој не бих наудио, и тако је било све док се нисмо вакци-
нисали. И како сад могу да седим без маске поред нечије 
туђе мајке и можда јој наудим. Ето, ми се на том нивоу 
бавимо културом, политиком... Ми смо у фазону, ‘ајмо 
ми сада да будемо распојасани. 

Милане, ви заправо говорите о свеобухватној, дубоко 
укорењеној неписмености људи који овде живе. На свим 
нивоима, од друштвених мрежа са којих цури канали-
зација неаргументованих небулозних писанија која се 
потом по ингениозној уредничкој идеји „све за лајк, лајк 
за све” сливају у све штампане и електронске медије, до 
тога да деца у школама не науче елементарне ствари, 
да се увек на неком личном ниву обрачунавамо са људи-
ма, комшијама. Јасно је да би системски на томе тре-
бало радити, али пошто сезто неће десити, шта бисмо 
морали предузети а кренемо с мртве тачке? Има ли неке 
консолидације? 

• Једини начин јесте да престанемо да се консолидујемо, 
већ да свако ради најбоље што зна оно у чему је најбољи, 
и можда се онда деси нешто позитивно. Док год има кон-
солидације, има и опструкције консолидације. Када се 
нико не консолидује против некога, него ради свој посао, 
можда то донесе нешто добро. 
Е сад ту долазимо и до теме медиокритета на челним 
позицијама данас, којима квалитет не одговара. После 
прве одличне представе коју сам урадио у Народном по-
зоришту, пет година потом нисам тамо режирао. Торбица 
исто тако, после прве режије није више режирао у Бео-
граду. Зашто? Зато што квалитет нужно рађа нови ква-
литет, он осветљава и све оно друго што није квалитет. 
Људи су видели и предству од јуче и сад очекују да сутра 
поново виде нешто добро. Публика нешто очекује. Хоће 
узбудљиво позориште. Хоће два сата позоришта као ово 
вечерас, јер ти људи гину пред вама, као да трче маратон, 
они раде свој посао најбоље што знају. Али, мењамо се 
сви, мењам се и ја, трудићу се да радим само оно за шта 
сам школован, што најбоље знам да радим, што волим, 
злом времену упркос. 

Веома мало људи има фомирано мишљење о било чему, а 
и кад има, скрива га, боји се да искаже, много је двојакости 
истине из једних уста. Код вас тога нема. Сигурно кошта 
живаца?

• Колико год хоћете, баш из свих разлога о којима сам 
овде говорио. Имам доста проблема, али имам став и 
смем да га кажем, јер не сумњам у свој квалитет, знање и 
оно што радим. Знам како сам дошао до тога. 
Каже Јеврем Брковић [црногорски песник, романописац, 
драмски писац, есејиста]: „Усправи се и кад ти кажу да 
си нико и ништа, ту се ако можеш усправи и поусправи, 
ту, или нигдје, јер знај да онај који је неко и нешто није 
усправљено дошао до тога.” 

питање: зашто сам ја рођен у Ваљеву, а неко у Њујорку. 
Не кукам, само се питам. Ало нас то питање мучи, не зна-
чи да не треба да га постављамо.

Како се власт понела према уметницима у овој пандеми-
ји? Јесте ли запослени негде?

• Јесам, на Академији уметности већ пет година држим 
глуму, примам сада трећу класу, са дивним човеком и 
педагогом Николом Ракочевићем. 
А поводом односа према уметницима: годишње обично 
режирам две представе, а откако је почела пандемија, 
ово ми је прва. Није да нисам имао договорене режи-
је које су добиле средства од министарстава, а онда су, 
не знајући колико ће ово да траје, од моје представе у 
Атељеу, на пример, направили две представе за двоје 
деце подобних, као што председник каже, за нашу децу. 
На другом месту дали су опет детету овог и детету оног, 
позоришта су, дакле, радила, радили су најподнобнији у 
том тренутку јер се прошле године није знало да ли ће се 
икада изаћи из ове кризе, а онда кад се излази из кризе, 
тад ћемо бити потребни ми који смо овде на Стеријином 
позорју, који знамо да вратимо публику у исте те сале из 
којих су их они истерали претходним радом. 
Зато на сваком репертоару, сваког позоришта без изу-
зетка, на сваке две лоше представе, мора да дође један 
добар редитељ. И ево, поновићу тристоти пут, мислим да 
није више ни случајно што су на Стеријином позорју сва-
ке године три-четири имена. Нисам био прошле године, 
моја Нечиста крв није била селектована прошле године 
из политичких разлога, јер се нова директорка нацио-
налног театра није допала некоме, па се дискредитовала 
тиме што представа из њене куће није заслужила да буде 
у селекцији. Мада, о прошлогодишној селекцији и селек-
тору, како се оно каже: ако нема ништа лепо да кажеш, не 
мораш ни ружно, а могао бих, али је небитна једна особа 
за историју позоришта. 
Дакле, зато су на Позорју увек Кокан [Младеновић], [Ан-
драш] Урбан, ја, Снежа Тришић, покојни [Игор Вук] Тор-
бица, кога сада сви својатају, коме нису дали да режира, 
који његовог Хинкемана, најбољу представу 2016, нису 
позвали, као што нису позвали ни моју Белу кафу, исти 
ти људи који и даље воде Стеријино позорје, који се данас 
диче и са сузама у очима говоре о том човеку. 
То ништа није у реду. Тако се држава односи према кул-
тури, тако се односе институције културе према уметни-
цима, тако се односи и према Позорју. Не критикујем По-
зорје. То је чињенично стање. Данас морамо да пливамо 
у томе и свако се сналази на свој начин. 
Ја вечерас видим Микија Радоњића који не може људи-
ма да докаже да носе маске. Дозвољено је да сала буде 
пунао, али директор Позорја мора да моли људе да ставе 
маске, а људи и даље умиру. Човече, па ти не носиш ма-
ску, а седиш поред некога кога не знаш, ко може некога 
да зарази, ко може некоме да науди. 
Емпатија нам је не на нули, него је умрла. Ћао, умрла. И 
како да очекујемо да људи имају емпатију према култури 
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Ту настају пробеми, јер ми смо мала средина, сви се зна-
мо, али не видим никакав проблем да се ја посвађам са 
Миливојем Млађеновићем, кога знам дуго, радили смо 
заједно моју прву представу у животу, Миливоје ми је био 
драматург, тада у Ужицу 2009. Немам никакав проблем 
да се посвађам са њим, али не на личном нивоу, већ про-
фесионално, аргументима, па и вичемо, ја вичем на њега, 
али нема вређања, само сукоба мишљења. 
Ми бар из овог посла морамо да причамо о проблеми-
ма с којима се сусрећемо. Док год их гурамо под тепих, 
биће нам теже сваки следећи пут кад дођемо да режи-
рамо, компонујемо, играмо, радимо сценографију. Сваки 
пут кад гурнемо нешто под тепих да би управник остао 
на власти, јер су га ови из партије цимали, дај да буде 
ово, дај да буде оно, правимо компомисе. Што буде мање 
компромиса у уметности, биће нам много боље. 

Разговарала Снежана МИЛЕТИЋ

У монологу на крају кажете да је питање колико господа-
римо својом судбином а колико она господари нама. Моја 
асцоцијација била је Виктор Франкл и потрага за сми-
слом. А ако говоримо о Босни, говоримо и о свести о фа-
туму која се очитава у њиховом фамозном средњем роду: 
позвало га, отело му...

• Тако је. То је наша драматуршкиња, дивно осећајући 
самог писца, додала у свом стваралачком набоју моно-
лог који нас све уједињује у том питању. Не знам одговор, 
долазимо до оног – шта је старије кокошка или јаје? Ми 
или оно око нас? Или се узајамно бирамо? Или и једно и 
друго? У представи не нудимо одговор, то свакако остаје 
тема за будућу контемплацију.

Одатле и Франклова филозофија, ако не бирамо околно-
сти, бирамо наш однос према њима.

• То сте дивно уочили, мени је драго да се то види. У при-
премама за комад читала сам Франклову књигу Зашто се 
нисте убили и то да хомеостаза није срећа него циљ коме 
тежимо и да је срећа – пребродити недаће, то је оно што 
сам освестила. На пробама смо говорили о Франклу и о 
томе како је његова трагедија родила нешто велико и лепо 
за друге људе. Није остао без вере и смисла, говоримо о 
животу као циклусу. О томе да лепо, као и ружно, запра-
во чине целину. Не можемо јести само колаче, повраћали 
бисмо трећи дан. То је оно предивно код Аце Поповића 
као аутора и драгоцено – да чаша меда иште чашу жучи, 
смјешане најбоље се пију. Ово није представа на коју до-
ђете да вам се укаже шта је исправно а шта погрешно, 
него да после ње размишљате о себи самом и другима.

Говорили сте да вас је Миља научила о љубави и прашта-
њу поготово начином на који се опрости од Авакума који 
је себи одузео живот. Ту и осетимо јасно то њено заумље.

• Управо тако. Она је интуитивна а такви су људи широм 
отвореног срца. Умеју да буду и строги, нису они само 
тиха вода... али на крају баладе схватају поредак овог 
света, а то је љубав. А љубав садржи опрост. Kао особа 
сам се преиспитивала радећи на овој улози колико умем 

Миња Пековић
Миља Бушатлија  
у представи „Кус петлић“

пратити аутеНтичНост  
свога бића

Глумица Миња Пековић маестрално игра Миљу 
у представи „Kус pетлић“ суботичког Народног 
позоришта, по драми Аце Поповића и у режији 
Милана Нешковића. Њена Миља плени спонта-
ношћу и заумношћу. Након представе разговара-
мо о судбини, љубави и праштању.

Јасно је да волите своју јунакињу, тако је играте. Kажете 
да сте, креирајући њен лик, имали у виду жене из ваше по-
родице, а пореклом сте Босанка, као и Миља.

• Јесте, рођена сам у Сарајеву, по мајци сам Босанка, 
пуно се ту ствари поклопило. Kао дете отишла сам из рат-
ног Сарајева, као и Миља имам искуство избеглиштва, па 
су се у раду на овој представи јављале слике жена из моје 
породице, слике жена које сам познавала, инспирисале 
су ме, њихово трпљење, истовремено и борба и радост у 
славу живота, ход усправне главе да тако кажем. Такве 
жене некад су опоре, некад нежне, али увек пуне љубави, 
оне су моја највећа инспирација за лик Миље.

Ф
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да волим и да праштам. У овом тренутку свог живота ми-
слим да је то најважније. Тако и Миља каже: сад му је све 
опроштено и то је најважније.

Процес је очигледно био веома инспиративан?
Инспиративан и веома важан за све нас, сваки члан еки-
пе веровао је да ради нешто и за друге. Да својим пре-
галаштвом ствара нешто што ће имати значаја за друге 
људе. То су осећали и тако радили дословно сви у тиму. 
Kао зупчаници у једном сату.

Шта би био твој савет младом глумцу, који тек почиње?
Да прати аутентичност свог бића и да, кад год има неку 
дилему, у љубави потражи разрешење.

Разговарала Наташа ГВОЗДЕНОВИЋ

У Београдском драмском покушавамо да успоставимо 
систем, имамо трочлано уметничко веће – Ана Томовић, 
Слободан Обрадовић и Бојана Денић. У разговорима 
утврђујемо како желимо да изгледају наше сезоне, одно-
сно календарске године, јер смо и финансијски везани за 
календарску годину. 
У овим временима није лако, било је одлагања и померања 
премијера, репертоарске године су се преклапале, изгубиле 
се и њихове дефиниције. И даље радимо на тематској де-
финицији – бирање комада или романа за драматизовање, 
налажење редитеља који су блиски нашем репертоару. 

Дође ли икад неки глуамц коме верујете и каже, ево то 
је роман који треба драматизовати, то је тема којом 
треба да се бавимо?

• Може да се деси, али много ређе у односу на оно што 
је избор уметничког сектора или самог редитеља. Не ве-
рујем у ситуције кад глумци долазе с идејом шта би хтели 
да играју. То умеју да буду превише субјективне или не-
довољно објективне идеје. 
Позориште је постављено тако да су глумци ти који су би-
рани, бирани су и редитељи, па чак и онда када имају 
идеју о томе шта би радили, али бирају се у складу са мо-
гућношћу уклапања у одређене репертоарске политике. 

Позориште је ту да указује где су све у друштву прљаве 
руке. Доста је таквих места данас, тешко је све сагледа-
ти, процесуирати у глави и поднети. Не може то стомак 
све поднети. И тешко је опевати ту стварност, која је 
бржа од наше способности да је процесуирамо, на нивоу 
обичног живота, па и уметности. Посустаје ли позори-
ште у том покушају да је разуме и опева?

• Ако се бори тако што покушава да прати дневну поли-
тику, или неку тренутну актуелност, посустаће сигурно. То 
је унапред изгубљена битка, ствари се у животу дешавају 
таквом брзином да театар не може да испрати: нови дан 
– нови догађај. 
То и не треба да буде та борба. Све што је дневно, то је не-
где и банално, површно, плакатско и мислим да тим те-
мама, и на тај начин, позориште не треба да се бави. По-
зориште се бави базичним темама, великим темама које 
се тичу савременог гледаоца, али укорењене и у антици, 
класицизму, романтизму, наравно и савременом комаду. 
Треба тражити садржаје који су озбиљнији од дневног и 
самим тим универзалнији, узбудљивији и важнији.

И ова представа говори о томе да деца никад, или готово 
никад не побеђују, да их увек победи поетика родитеља, 
деда, баба и прадедова, поетика партизана и четни-
ка, 21. век је а никако да одмакнемо од тога. Хоћемо ли 
икада? Да ли  можда треба дићи руке од тих тема, јер 
бављење њима очигледно не даје резултате, ни решења. 
Нема помирења између тих Србија...

• Па не знам. Глобално, ствар делује врло песимистично. 
Ако сагледамо нашу историју, и ону старији, и ову новију, 

Југ Радивојевић
редитељ представе „Деобе” 

ми јесмо Народ страсти,  
али Не смемо бити  
острашћеН Народ

Директор Београдског драмског позоришта Југ Ра-
дивојевић редитељ је представе Деобе Српског на-
родног позоришта. У разговору за Билтен говорио 
је о томе зашто умемо да будемо тотална супрот-
ност фантастичним моментима чији смо такође 
аутори, колико је важно отворити дијалог са соп-
ственом децом и младима као залог за будућност, о 
томе како је за кратко време од потпуне позоришне 
персоне нон грата, против које је устала скоро сва 
позоришна Србија, данас постао и те како грата.

Редитељ, а и управник сте, шта мислите колико реди-
тељи у Србији данас утичу на наше позориште. Често се 
и каже да је оно редитељско. Јесте ли  бирали „Деобе” или 
је управа СНП-а са „Деобама” у рукама одабрала вас?

• Некако се у договору, копродукционим разговорима 
родила идеја да то буду Деобе. У праву сте, редитељи врло 
често одређују концепт репертоара театара, самим тим и 
њихову поетику и естетику. Често се разговори управе и 
редитеља своде на то шта би неки редитељ режирао, шта 
га занима или шта је блиска поетика којом би се бавио.
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нема много простора за оптимизам. С друге стране, где 
се може јавити зрно оптимизма? Искључиво у малим за-
једницама којима се баве Деобе у драматизацији Сласоја 
Ж. Миловановића и адаптацији нас тројице, Божидара 
Кнежевића, Игора Дамјановића и мене. 
Све произлази из васпитања. Тај генерацијски јаз, различит 
поглед на садашњост и прошлост, а првенствено на будућ-
ност, о њима се мора разговарати, покушати да се прибли-
жимо деци и она нама. Не смемо бити задрти, јер смо као 
старији, паметнији и искуснији. Не смемо бити тврдоглави, 
ни толико груби, ригидни у својим ставовима, без осећаја о 
томе како наше дете промишља своју стварност. 
То је питање неке врсте међусобне комуникације и пошто-
вања, и то је пут до компромиса. У Деобама нема компро-
миса и зато је то питање велике несреће којом се прича за-
вршава. Ми јесмо народ страсти, али не смемо бити народ 
острашћености, јер она води у деобе, а не у трагедију.

…односно у две Србије о којима стално говоримо. Како 
доживљавате тај дискурс о готово митској подељено-
сти на сељаке и грађане, на крезубу Србију и Србију која 
иде код зубара. Између њих нема дијалога, свако има свој 
монолог од кога не одустаје. 

• Мени је, пре свега, та подела ружна и банална. У живо-
ту ништа није само црно или само бело. Ако се тако при-
ступа животу, онда су деобе неминовне. Морамо сагле-
давати ширу слику, открити неки заједнички именитељ, а 
не да су поларизације у фокусу. Кад постоје поларизаци-
је, онда нема среће, то је толико пута речено и доказано. 
Као народ, ми смо у тим великим амплитудама неких 
фантастичних момената у различитим сегментима живо-
та. С друге стране умемо да будемо веома негативни, ау-
тодестуктивни, дестуктивни, и то тако да смо супротност 
ономе што можемо бити. 
И то је опет питање одлуке у животу: какав човек жели-
те да будете, како ћете се поставити према свом животу, 
свету, ближњима, колективу. А питање те одлуке нешто је 
што нас чини оваквим или онаквим људима у одређеним 
периодима живота. 

Пре коју годину били сте потпуна позоришна персона 
нон грата. Готово цела позоришна Србија устала је про-
тив вас, да не будете директор у Народном позоришту. 
После релативно кратког времена, ево сада тренутно, 
врло сте персона грата, сви вас зову да режирате, ко-
продукција ова, копродукција она, сви трче код вас, па 
и највећа глумачка имена која ова земља има, нека врло 
нережимска. У чему је штос, можемо ли говорити о не-
каквом лицемерју позоришног еснафа? Ајде да отворимо 
и то питање, ако смо већ оштри према неодговорности 
медија, ако критикујемо друге сфере друштва...

• Ми у бранши, требало би да шаљемо поруку да не сме-
мо бити лични, ни површни, а то често и радимо – упра-
во шаљемо погрешну поруку. Као интелектуалци који се 
баве професијом која шаље поруке друштву, промишље-
не, племените, имамо проблем што смо недовољно објек-
тивни. У струци врло лако етикетирамо људе и односимо 

се врло лично према њима зависно од тога да ли смо део 
неке интересне приче или нисмо. 
За две године биће 30 година како сам професионално 
у овом послу. Прошао сам различитие фазе, од тога да 
сам проглашен једним од најталентованијих редитеља, 
да сам био добитник Награде „Хуго Клајн” за најбољег 
студента режије на ФДУ, па сам онда у ЈДП-у поводом 
моје дипломске представе доживео етикетирање „на коју 
сам се страну сврстао” јер сам представу имао у тренутку 
неке промене, када је тамо дошао професор Владимир 
Јефтовић. Па онда је и мој рад код Љубише Ристића био 
процењиван, да ли је политички ангажован или уметнич-
ки. Стигао сам у једном тренутку до етикете државног, 
режимског редитеља јер сам режирао државни пројекат. 
А који то пројекат у овој држави не финансира држава. 
Или, ако говоримо о некој функцији у државној установи, 
на коју неко бива постављен, па кога то држава у овој 
земљи није поставила на одређено место. Увек вас поста-
вља држава – Република или град.
Много је ту кошмарних или конфузних ствари, али јесте био 
непријатан  тренутак пре скоро три године, када је деловало 
да је против мене уперена та прича која се дешавала у НП.

Шта се тада збило?
• Долазак на место директора Драме у Народном није била 
моја жеља, већ сплет околности. Да не препричавам, сада 
мислим да ми је заправо учињена услуга, јер оно што сам 
урадио у БДП-у не бих могао да урадим у Народном, не 
у тим околностима, атмосфери и међуљудским односима. 
Позив из БДП-а такође је неочекиван, био је из градских 
структура које су сматрале да бих ја то могао успешно да 
радим. Иако сам имао дилему, одлучио сам да уђем у ту 
причу јер је то била прилика да конкретно и учиним оно 
о чему сам стално говорио годинама уназад, о потреби 
одређених реформи у организационом, продукционом и 
на крају крајева уметничком погледу.
Било је важно да БДП које је пропадало, отворимо ка реги-
ону, ка Европи – ка људима, да не будемо затворени, нека 
мала интересна заједница. И то се данас већ види у ком 
правцу иде. То само говори колико се ствари у животу могу 
окренути и овако и онако, и увек, па и у тим ситуацијама 
које вам не одговарају, треба остати прибран, треба остати 
човек. И кад год вам се чини да одлазите много горе, или 
доле, треба побећи у неку дневну рутину, бавити се децом, 
отићи у продавницу, у башту, на пијацу, позабавите се ор-
ганизацијом живота, просто отићи у неку реалност свакод-
невице, јер ова наша професија је таква да уме да заведе, 
одведе у неку нереалну плус или минус фазу. 
А увек је питање колико ће ова фаза трајати, јер то је жи-
вот. Питање је када ће се и ово претумбати и испасти да 
ту нешто није у реду, али важно је оставити добар траг, 
створити систем који ће бити од користи, не само тренут-
но, већ за оне који после буду дошли.

Разговарала Снежана МИЛЕТИЋ
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Спасоје  
Ж. Миловановић
драматизатор „Деоба“

свест о одговорНости

Спасоје Ж. Миловановић, аутор драматизаци-
је романа Деобе Добрице Ћосића за истоимену 
представу, говори о изазовима с којима се сусре-
тао, о томе зашто му је било важно да се та прича 
постави на сцену, колико нас се она тиче и коли-
ко морамо бити свесни одговорност спрам себе и 
споственог живота и друштва и света чији смо део.

Драматизација је била захтеван задатак, реч је о рома-
ну са неколико сотитна ликова, врло сложене структу-
ре. Шта је било важно док сте радили драматизацију?

• Пре свега, сам роман је чудне структуре, добио је НИН-
ову награду и дан-данас се сматра једним од најбољих 
романа у контексту корпуса југословенске књижевности. 
Управо та необична структура дела као драматурга ме је 
привукла, а годинама сам хтео да драматизујем роман 
и да га видим на сцени. Кад говорим о структури за коју 
кажем да је чудна, мислим на мешавину управног и неу-
правног говора, документа, историје, фактографије и на-
равно, пре свега, личног Ћосићевог искуства. Ћосић је као 
партизан, првоборац, комесар Расинског одреда, заправо 
те територије око Kрушевца. Пошто сам из Kрушевца и 
врло добро познајем тај контекст из породичне визуре, 
посебно ми је било важно да се бавим овим романом. 
А Ћосић као романописац је у тест увео искуства људи с 
којима је живео, радио и делио исте бриге... Интересантно 
у роману је то што Ћосић пише из перспективе победника, 
из партизанске, комунистичке идеологије, али није  мали-
циозан према противничкој страни, апсолутно је разумео 
ту деобу унутар самог човека, а онда и породице, затим 
деобе унутар друштва, а онда и читавог света. Отуда мој 
покушај као драматизатора да се фокусирам на кључне 
сцене, на моменте који могу добро функционисати, оп-
стати на сцени. Пазите, тај роман има око хиљаду и по 
страна, има више од шесто дефинисаних ликова – пода-
ци о рођењу, објашњење шта им се догодило да оду на 
једну или другу страну, или прво на једну па на другу...

Фокус је на породицама Уроша Бабовића и Адама Kатића.

• Управо тако, они су и тежиште тог комплексног шти-
ва и то је одредило пут драматизације. Мој посао је да 
препознам причу, да је понудим. Важно је поменути да 
је ово шеста или седма представа коју радим са Југом 
Радивојевићем, до сада  сам био драматург. Овај пут сам 
аутор драматизације. Нисам био од почетка укључен у 
стварање представе, али добијао сам извештаје о процесу 
и давао сугестије, упутства, да препознам нелогичности 
на нивоу приче и на нивоу ликова, што је веома важно. 
Југ је врло тачно одлучио да се први део игра у публици.

И у мраку.

• Управо тако. С једне стране, инсистирајући на томе да 
је ово прича о нама, не можете да је гледате удобно за-
ваљени.

Хтео или не, док гледа представу, у контексту сопстве-
ног наслеђа, човек се сврстава на једну или другу страну.

• Тако је, а онда нас редитељ увлачи на сцену на којој 
ствара простор борбе, опет не заборављајући публику. 
У читавој представи имамо излете са сцене у публику и 
обрнуто. На тај се начин, на једној симболичкој равни по-
тенцира да смо сви и дан-данас у деобама.

Процеси који нису завршени?

• И који никако да се заврше, инсистирали смо на томе 
да је Други светски рат врхунац свега што нам се дешава 
до данас.

Рекла бих да у поредстави јасно можете да видите и по-
следње балканске ратове вођене на простору Југославије 
деведесетих година прошлог века.

• Апсолутно. Припадам генерацији рођеној седамдесете и 
испоставља се да смо ми на сваких десет година живота 
мењали или систем или државу... То мора да остави после-
дице и колико год се трудили да се издигнете изнад ситуа-
ције, то мора да проради. Мене као драматизатора веома 
плаши једна појава, поред свих крвавих исустава које има-
мо, а сви смо окрвавили руке, опет смо и даље спремни да 
то радимо... То ме заиста плаши. Потпуно је разумљиво да 
једном стане. Можемо различито мислити, али да смо од-
мах спремни да исучемо ножеве, то  не разумем.

У том контексту, а за овај број Билтена, разговарала 
сам са глумицом Мињом Пековић о томе колико смо вла-
сни над својом судбином, а колико она влада нама. Шта 
мислите о томе?

• Апослутно сам сигуран да свако јесте властан над сво-
јим животом. Наравно, треба бити свестан оне старе му-
дрости: Ти радиш, Бог одлучује. Ако говоримо о усуду, ви 
се трудите да не одете странпутицом, а то је на нама. Да 
не сметамо једни другима, да не угрожавамо једни дру-
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ге... Живот је потреба да нешто добро урадимо заједно, а 
нека свако живи како може и мисли да треба. 
Заиста имам ту срећу што је моја супруга Kанађанка и 
имам искуство живљења у Kанади. Ако могу све наци-
је овог света да живе на територији Kанаде и не постоје 
проблеми суживота, познајући тај модел, не знам у чему 
је проблем да тако буде другде. Нисам идеалиста, али ве-
рујем да ствари могу да се реше и сваки појединац може 
да утиче да нам буде боље.

Период изолације због ковида је време кад се човек свака-
ко суочио са самим собом. Шта је вама тај период донео?

• Искрен да будем, донео ми је, пре свега, једну нервозу. 
Малопре смо причали о фатуму, е то је тренутак кад видиш 
да не можеш ништа. Немоћ је застрашујућа, а и опомена 
да редефинишемо приоритете, оно чему треба да се по-
светимо. Да не постоји та врста моћи, богатства која може 
да надомести свест колико је важно да сте живи и здрави, 
срећни што можете да се крећете и да вам је дата прилика 
да одлучујете.

Разговарала Наташа ГВОЗДЕНОВИЋ

Посебно је тежак раздор између њега и сина Милоша који 
одлази у партизане.

• Јесте, мада ту треба заиста гледати читав контекст који 
је сложен. И син одлази у партизане а да се не консултује 
са оцем, опет питање је да ли је то отац са којим би се он 
уопште могао консултовати и колико би га чуо. Међутим 
то можемо само да претпостављамо... Оно чему служи 
Урош Бабовић је улога војводе која га и стави у позицију 
да нареди убиство сина, као и, опет кажем, идеја породи-
це као заједнице.

Кажете да се и данас делимо једнако као и у времену о 
којем је Ћосић писао?

• Тако је, делимо се на сваки начин. Делимо се, само 
погледајте фудбал, на партизановце и звездаше, стра-
ствено, па ухватим себе да, рецимо, када играју Холан-
дија и Звезда, навијам за Холандију. Кад је о поделама 
реч мислим да човек сам себе изненади колико то уме да 
буде снажно.

Ово је представа која се темом деоба бави на више пла-
нова.

• Тако је и зато мислим и важно ми је да кажем да би 
било још продуктивније да смо имали више времена за 
пробе, редитељ Југ Радивојевић јесте дошао спреман, али 
чини ми се, управо због сложености ликова и ситуација, 
да би било још боље да смо се дубље бавили ликовима 
које играмо. Уосталом, глума није класичан посао, сам 
увек кажем: идем на пробу, а не: идем да радим. Тако 
и материјалу треба приступити пажљиво, а то све зависи 
од текста до текста. Светозар, представа коју сам исто 
радио са Југом Радивојевићем, у том смислу била је дру-
гачија, једноставнија. Деобе су сложена и захтевна тема, 
која тражи време.

Разговарала Наташа ГВОЗДЕНОВИЋ

Небојша Савић
Урош Бабовић у „Деобама“

деобе трају и даНас

Глумац Небојша Савић говори пре свега о томе 
колико се снажно и данас делимо, као и да посто-
је историјске околности у којима човек никад до 
краја није сигуран у своје одлуке. Судбину често 
одреди фактор среће, док историју увек пишу по-
бедници.

Ваш Урош Бабовић је човек, како и сами кажете, које није 
умео да се снађе у ратним временима.

• На известан начин је тако. А у смутним временима није 
лако донети исправну одлуку. Мој јунак је човек који ве-
рује да живот има смисла ако нешто остављаш иза себе: 
земљу, некртенину, кућу, нешто по чему те памте. Он своје 
одлуке доноси јер покушава да сачува породицу, на један 
начин зато и постаје четнички војвода, само што му поро-
дица, ипак,  бива разорена.
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окрУглИ сто: кУс петлИћ

Гласање публике за најбољу представу
Кус петлић – 4,62

када се да прилика 
 младом човеку, 

оН Направи иНтимНо чудо

У разговору на Округлом столу о представи Кус петлић (На-
родно позориште Суботица) учествовали су глумци Дими-
трије Динић и Миња Пековић, редитељ Милан Нешковић, 
драматуршкиња Маја Тодоровић, уметнички директор По-
зоришта Оливера Ђорђевић. У публици је био део ауторског 
тима: глумци Игор Грекса, Милош Лазић и Срђан Секулић. 

Исидора Поповић је отпочела питањем Милану Нешко-
вићу да ли је повратак Александру Поповићу ствар сен-
зибилитета или је нека друга потреба да се проговори о 
ликовима те етапе. Милан Нешковић је рекао да је Аца 
Поповић често неодвојив од времена у којем је писао, а 
да то не треба да буде тако. „Он је највећи писац дијалога 
на српском простору, човек префињеног сензибилитета, 
треба му се нон-стоп враћати. У читању Аце Поповића је 
често тежак и неразумљив. Познајем све ове људе, знам 
њихове проблеме и страхове, али га не читам због тога 
боље. Све је питање колективног односа према третира-
њу таквих проблема. Мислим да сам завршио са овим 
корпусом који се бави Другим светским ратом. Моја прва 
представа је била по тексту Аце Поповића и зато сам јако 
повезан са овим писцем“ – истакао је Милан Нешковић. 
Влатко Илић је поставио питање о телевизијској естетици 
која се уочава у представи. 
Драматуршкиња Маја Тодоровић је истакла да је са ре-
дитељем бирала песму по емоцији, од емоције се креће и 
тако се долази до резултата. „Кад смо кренули да радимо 
прву верзију, знали смо да ћемо се усредсредити на ин-
тимне односе. Овај текст је знатно краћи од прве верзије, 
знали смо да желимо да се бавимо овим људима на ни-
воу интимног света, а по страни да ставимо политичку 
причу, која је више пута испричана. То је превазиђена 
прича и више моју генерацију не занима на тај начин.“. 
Влатко Илић је рекао да је нађена добра мера и да по-
литички елементи нису у потпуности избрисани. Маја То-
доровић каже да је то ткање које не може тако лако да се 
одстрани, сукоб се не развија само на политичкој линији, 
а сукоби се развијају само на интимној линији. То је нај-
важније, људи су жељни људских прича. 
Исидора Поповић је поставила питање редитељу о специ-
фичним приликама у којима позориште ради и да ли се 
то на неки начин прелило у представу. Милан Нешковић 
је рекао да је лако радити на неком тексту када се зна ко 
ће бити у тој подели. „Овде је било дивно јер смо знали ко 
ће играти кога. Када смо дошли у Народно позориште у 
Суботици, које ради у катастрофалним условима, проме-
нила се управа на свачију радост, можда ће се саградити 
и нова зграда. Овај простор је саграђен из простора који 

смо затекли. Немогуће је одвојити околности од суштине 
представе. Ова представа даје наду да ће и нова зграда 
имати завидан репертоар, а то је нешто на чему ће нова 
управа радити.“ 

Исидора Поповић је констатовала да се примети естетика 
телевизијске драме али и да представа започиње првом 
дидаскалијом (требљење вашака) и делује као омаж По-
повићу. Влатко Илић је подсетио да је Радничка хрони-
ка добила прошле године неколико награда, а да се ове 
представе знатно разликују. Питао је ауторски тим да ли 
су различита изражајна средства произашла из различи-
тих процеса. 
Димитрије Динић је објаснио да се ти процеси разликују у 
начину игре, у теми којом се бави, Радничка хроника је друга 
врста дисциплине. „Овде смо имали неку индивидуалнију 
врсту слободе у односу на Радничку хронику. Имамо целу 
линију развоја лика, а тамо заједно радимо за целу идеју..
У разговор се укључила и Миња Пековић, додавши да 
нема исправне естетике и исправног театра, има проми-
шљеног, посвећеног театра који својом стваралачком сна-
гом даје максимум. „Ми глумци се прилагођавамо свакој 
теми и начину обраде. То је даље ствар укуса, некад се 
мења глумац, у некој фази нам прија друга врста театра, 
школовани смо да се бавимо тим послом да својим умет-
ничким поступцима дамо максимум у било ком начину 
рада. Човек се идентификује са идејом или са ликом, а 
тај лични професионални однос према ономе што радиш 
јесте или плус или минус, што нема везе са врстом театра.“
Оливера Ђорђевић, уметнички директор, истиче да је поен-
та у ансамблу и избору глумаца. „Ми нисмо могли да ути-
чемо на то којом брзином ће зграда бити грађена, али смо 
могли да утичемо на то какав ће бити ансамбл. Ти глумци 
су глумци новосадске академије, а они могу да играју шта 
год. Исти ти глумци су играли нешто потпуно другачије. 
Најлепши осећај је да смо такви без обзира на околности.“
Влатко Илић је рекао да је важно рећи неке ствари јавно, 
да се оне сместе у шири контекст – а предност овог позо-
ришта је ансамбл који може да одговори на најразличи-
тије задатке. 
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Исидора Поповић је додала да је ово посебна глумач-
ка посластица. Код Миље Бушатлије постоји ризик да се 
упадне у карикатуру, па је питала Мињу Пековић како 
је успоставила ту границу. Миња Пековић је рекла да 
карикатура или шупљине лика наилазе када не постоји 
унутрашње покриће. „Такви ликови постоје на улици, мо-
рамо да прихватимо као истинито, унутрашње покриће 
за оно што ради споља и одобрава много тога, ако нема 
покрића, онда и најобичније добар дан може да зазвечи.. 
Влатко Илић је поставио питање избора музике и подсетио 
да се музика не изводи уживо. Милан Нешковић је рекао 
да одабир музике зависи драматуршки од развоја лика, 
зато није музика уткана током сцена. „Идеја је да се све 
прикаже изврнуто, ми у ствари живимо живот мимо самог 
себе и живот иде поред нас и немамо никакав утицај на 
то. Сонгови нису део реализма и све је то унутрашњи свет.“
Маја Тодоровић је додала да сонгови нису замишљени 
као мјузикл, „гледали смо да урадимо другу ствар, они 
живе живот који нису бирали, то није ствар коју ми миже-
мо да бирамо, из последњег Миљиног монолага, живот 
који су  замишљали није то, они отварају уста и имитирају 
живот који не могу да живе“. 
Милан Нешковић је захвалио глумцима. „Изнова и изно-
ва ме расплачу топлином и третирањем проблема. То је 
веома тешко кад се игра Аца Поповић, тешко је изгово-
рити његову реченицу, а да не звучи као политички пам-
флет. Све то треба усвојити и све треба заборавити да би 
изгледало лако. Иза тога стоји толики труд и рад, то је 
рударски посао. Немогуће је да толики рад не буде нена-
грађен на овај или онај начин.“
Из публике се укључио Миодраг Тинуловић коментаром 
да је после Бранка Плеше редитељ урадио одличан посао. 
Присетио се како их је проф. Плеша одвео у Звездару на 
представу а да нису знали да он игра у представи. Спорим 
старачким кораком се довукао до позоришта, напустио их 
неколико минута пред представу, а онда... „На сцени се 
појавио он, брзином муње се пресвлачио, ми смо остали у 
чуду. После представе се вратио још старији, још споријег 
корака. Јуче сам поново присуствовао тој магији, чести-
тао сам ансамблу, а посебно Милошу Лазићу дебитанту. 
Ова представа биће дивна успомена и  једна од најбољих 
представа. Позорје је овим добило сјајну представу.“ 

Милош Лазић је изразио захвалност свим колегама што је 
добио прилику да учествује први пут у такмичарком делу 
Стеријиног позорја. Суботичко Позориште је отворено за 
младе глумце, и важно је да неко млад дође и проговори. 

Милена КУЛИЋ

спас од заборава

Друге вечери Стеријиног позорја, ансамбл суботичког На-
родног позоришта извео је драму Кус петлић Александра 
Поповића у режији Милана Нешковића. Редитељ је овом 
представом заокружио трилогију бављења последицама 
Другог светског рата на овдашњег човека из пера Алек-
сандра Поповића: режирао је Белу кафу, потом Мрешће-
ње Шарана, и једно од важнијих питања које поставља 
јесте Шта су та питања на која као друштво нисмо дали 
одговор, те Поповићев текст и даље остаје актуелан?
Представа је започела изненадним брујањем сирена, из-
мештајући гледаочеву свест ван позиције свакодневног, 
навикнутог погледа на свет. Радња је смештена у некакво 
двориште коме је локација недефинисана. Сценографија 
(Маја Калабрић) нас увлачи у просечан живот радничке 
класе којој је тешко одредити време. Имамо утисак да је у 
питању топло послеподне, или неко вече, осветљење нам 
не одаје конкретно доба дана у ком се сцене одвијају. Оно 
пре доприноси неодређености времена радње, сугеришу-
ћи да одређеност није у фокусу представе. Према речи-
ма Милана Нешковића, у свету усковитлане емотивно-
сти, као жртве система не живе јунаци Аце Поповића већ 
управо сви ми. Да ли се због тога сваки технички аспекат 
изведеног дела повиновао идеји универзализације? 
Наранџаста фотеља у дворишту, на чијем наслону је пре-
бачен хеклани миље, одаје присуство традиције, исијава 
као елемент познатог амбијента. Гостопримство малог 
дворишног стола, чија мушема, као и миље са фотеље, 
игра улогу немог сведока који непосредно учествује у 
пруженој стварности. Детаљи попут завеса на прозору 
куће, плавих и црвених лонаца, не могу да се сместе у 
конкретно историјско доба јер и данас постоје у нечијем 
дворишту. Суптилна сценографија, међутим, истиче про-
блеме немаштине са којом се сусреће малтене сваки про-
сечан човек у Србији, макар и пасивно, као ненамерни 
воајер. Материјално стање представљено кроз сценогра-
фију, с друге стране, парира душевној одрживости поје-
динаца. Та супротност нам се намеће као парадигма за 
напуштање зоне комфора. 
Проблематика „малог човека“ провлачи се кроз аспект 
костима као можда најлогичнијег исхода метода бавље-
ња тим проблемом. Костимографкиња (Биљана Гргур) је 
једноставним решењима као што су вунене чарапе у ком-
бинацији са ципелама суптилно рефлектовала један ва-
жан део менталитета нације. Такви детаљи, у које спадају 
и цветне хаљине, без обзира на њихову могућу универ-
залност, одводе мисао дубоко у континуум свакодневног 
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искуства једне просечне породице са села. Иако су Миља 
Бушатлија (Миња Пековић) и Селена Батрићева (Сања 
Моравчић), које носе те ципеле и хаљине младе, неизбе-
жно је у њима видети неку нама познату баку. Променом 
начина одевања Селене Батрићеве можемо пратити про-
грес њеног материјалног стања и квалитета живота. На 
сличан начин посматрамо благо разарање Комненовог 
карактера (Срђан Секулић), чији горњи део пиџаме одаје 
једну врсту немарности и флегматичности према свему 
што се догађа, али говори и о повезаности са Селеном, 
како је она носила исту ту кошуљу на почетку, пре него 
што је нестала. Један мали чин у ствари прикрива Селе-
нин мистериозни одлазак у затвор, а то је Комненова по-
јава која истовремено истиче Пилетово (Димитрије Динић) 
емотивно стање након што га је Миља (Миња Пековић) 
привидно напустила чекајући мужа. Интересантан упад 
Ђакона Авакума (Игор Грексa), нагог и умазаног крвљу у 
процесу стицања свести о томе да је убио човека, шокира 
и у потпуности заокупља фокус. Ни у једном тренутку ње-
говог наступа нервног слома не стичемо утисак голотиње 
као повређене части. Штавише, снага карактера испоља-
ва се кроз говор тела до тренутка у ком Авакум леже на 
под, прекривајући своју главу црвеним лонцем, ридајући.
Ствар је у томе да се конкретни одговори на питања Где 
је радња смештена? и У ком времену се догађа? откри-
вају кроз искуства и разговоре носилаца радње. Иста 
ствар важи и за питање о томе Шта се десило? Уколико 
претходно нисмо прочитали драму, деловаће нам мисте-
риозно то како је Селена одједном нестала, ван нашег 
хоризонта, или можда нејасно због чега се појављују му-
зички наступи између чинова. Изгледа као да тиме реди-
тељ успева да одржи пажњу и издиктира темпо мисаоног 
процеса публике. Но, да ли је Селена заиста била у затво-
ру или није, нећемо заиста сазнати у представи. Важно је 
оно што стоји пред нама и што перципирамо кроз иску-
ства појединаца. То је живот, односно, важан део живота 
који се одвија упркос историјским приликама. Он не мора 
да буде забележен, али ипак говори много више о људи-
ма него сами историјски догађаји.
Невероватно је са колико убедљивости је Миња Пековић 
изнела улогу Миље. Глумачка вештина, готово перфектан 
изговор босанског акцента, уз све карактеристике једне 
босанске жене: увлачење ваздуха у току говора, уместо 
издисања, јауци и став расветљавају послератни амби-
јент и дозвољавају „обичном“ човеку да општи и да се 
спаси од заборава. Како Нешковић сам каже, они не по-
стоје, они нас само подсећају на то да смо ми те жртве. И 
зато ти ликови могу да говоре оно што ми не смемо и ова 
представа је управо о томе, о нашем скретању погледа.

Уна ТОМАШЕВИЋ,
IV година Академије уметности у Новом Саду 

окрУглИ сто: деобе

трагање за великим  
Наративом

Округлом столу о Деобама (Српско народно позориште, 
Народно позориште Ниш и Народно позориште Пришти-
на са седиштем у Грачаници) присуствовали су редитељ 
Југ Радивојевић, драматизатор Спасоје Ж. Миловановић, 
глумци Соња Дамјановић, Игор Дамњановић, Небојша 
Савић и композитор  Александар Сребрић.

Спасоје Ж. Миловановић је рекао да је Други светски рат 
као најкрвавији симбол наших борби остао у забораву. 
„Сарадња је врло лако остварена. Најзначајнија позори-
шта региона створила су овакву представу. Југ Радиво-
јевић је сарађивао са свим овим кућама и ту смо имали 
доброг саговорника“ 
Исидора Поповић је нагласила да је овде драматизација 
врло битна. Спасоје Ж. Миловановић исиче да је посао 
драматурга да одабере и препозна причу која има сценски 
потенцијал, како би прича функционисала. „Ово је обиман 
роман, кренули смо да захватимо што шири друштвени 
слој, а како је време одмицало, редитељ је одабрао оно што 
је најбоље за представу. Није уобичајено да будем и драма-
тург представе, до сада сам био активно укључен.“ 
„Нисам тражио драматизацију представе, Откриће је 
први део романа, ми смо покушали да направимо тај ши-
роки покрет, али је Југ Радивојевић врло мудро извукао ту 
причу“ – рекао је Спасоје Ж. Миловановић. 
Влатко Илић је позвао све ауторе да се укључе у разго-
вор и дотакну се тема важних у контексту промишљања 
позоришта. Питао је да ли је реч о потреби враћања ве-
ликим причама, јер велики наратив све ређе налазимо 
у причама. Југ Радивојевић је одговорио да постоје два 
погледа на принцип драматизације, а то је да свака вели-
ка литература има јак драмски потенција. „Нема великог 
романа без јаке и садржајне структуре позоришне приче. 
Имамо Андрићеву идеју да није писао роман за драму. 
Између те две дилеме, најзначајније је да знамо шта же-
лимо том причом да урадимо. Свака притока и споредна 
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Гласање публике за најбољу представу
Деобе – 3,88

прича може бити прича за себе. Најважније је определити 
се за причу. Када смо се определили за деобе унутар јед-
не породице, даље је било лако да поставимо структуру. 
Почели смо од теме деоба, која није третирана у театру. 
Било нам је веома важно да знамо куда нас острашће-
ност може одвести. У временима у којима сведочимо – 
острашћеност коју живимо је усуд с којим не можемо да 
се изборимо. Острашћеност је пут који води ка личном, 
ка крајње субјективном и то се рефлектује на односе и 
постаје иницијација деоба. Најважнија је та порука коју 
смо желели да испровоцирамо овом представом.“

гла, али то нема везе са временом трајања процеса.“ 
Исидора Поповић је рекла да су ове околности специ-
фичне јер се не зна да ли ће процес бити завршен. Југ 
Радивојевић је рекао да је реч о моделу рада, на првој 
проби се добије процес до краја, да се зна шта је на свакој 
проби. „Склони смо да мистификујемо процес у позори-
шту. Питам се годинама да у време озбиљне ТВ продук-
ције они дођу спремни и сними се брзо, а у позоришту 
треба толико времена. Ствари треба смањити, у читавом 
свету се ради до пет недеља, мора да се ради домаћи за-
датак. Не може глумац да се не бави текстом, очекује да 
му редитељ асистира на проби као суфлер.“
Влатко Илић је начео тему о животу представа после пре-
мијера, као и нешто што наликује монтажној представи, 
што заличи на филм. Одговорио је Југ Радивојевић об-
јаснивши да би ове теме и подтеме могле да стану у јед-
ну серију од десетак епизода. „У концептуалном смислу 
имали смо три дела. У првом делу улазимо у ратну пси-
хозу, где се припрема атмосфера која води великој траге-

Спасоје Ж. Миловановић је рекао да су сви данашњи по-
крети кренули из великих идеолошких прича. „Бавимо се 
темама на микронивоу, а заборављамо на велике приче.“
Исидора Поповић је покренула тему односа глумаца према 
оваквом пројекту. Небојша Савић је рекао да му је изузетно 
драго што округли столови постоје у овој форми. „Сећам се 
да сам као студент глуме долазио на ове озбиљне расправе. 
Ти округли столови су биле озбиљне позоришне расправе, 
сећам се и Микија Радоњића који се на овај начин некако 
пробио. Жао ми је што нема студената режије да учеству-
ју у оваквим расправама. У овој представи није било баш 
превише текста, било је премало времена за рад, то је оно 
што ми је највећи изазов. Југ је дошао потпуно спреман, од 
почетка је знао шта жели. Мислим да смо имали 18 проба 
на сцени и 7 проба са читањем. Значајно је што је предста-
ва имала доста гостовања и сви смо осетили да представа 
расте. Драго ми је што је ова представа са значајном темом 
нашла место на Стеријином позорју.“ 
Влатко Илић је подсетио да овде глумци нису задужени 
само на глумачки део, ткиво те представе су глумци у пу-
ном смислу речи. Питао је на који начин се овај глумачки 
задатак разликује од претходних искустава. 
Игор Дамњановић је рекао да је основна замисао да се 
прати редитељска прича. „Нисмо хтели да се кријемо иза 
гламурозне сценографије, све је видљиво и позоришно. 
Није ту толико пуно текста колико је глумац препуштен 
да без помоћних средстава може да се носи с овим тек-
стом. У великој мери смо елиминисали неке реквизите, 
све се темељи на говору. Хтели смо да буде занимљиво и 
подсећа на све оно што смо преживели – бомбардовање, 
нестанак струје. Поносан сам на колеге глумце.“
Југ Радивојевић је нагласио да нема толико везе коли-
ко се ради на неком процесу, већ колика су поклапања 
у раду. „Проба не служи томе да асистира учењу текста, 
она служи томе да се све састави у једну тачку, прошло 
је време када смо могли да радимо по неколико месеци. 
Истражи пре него што почнеш, фокусирај све што желиш 
у једну тачку. Представа расте и добија нијансе. Глумци 
након годину-две играња освесте неке реплике које су из-
говарали, а нису их били свесни у тој мери. Представа као 
резултат је или достигла крајњи производ или није дости-

дији. То је био избор да се створи атмосфера неповерења, 
ми смо у великим историјским тренуцима приморани да 
доносимо одлуке када морамо да се опредељујемо. Када 
нисте на некој страни, онда сте на другој страни и против 
прве. Немамо право на потпуну слободу и самосталност. 
Други део је конкретизација одлуке да Урош Бабовић по-
стане војвода, ми смо трагали за што одвратнијим џипом 
на сајтовима, које би могло да објасни што боље овај лик. 
На крају долази до потпуне деструкције, међуљудски рас-
цеп води расцепу у свим односима, све се ставља под ђа-
вољи ред. То су основна естетска упоришта у представи. 
Веома је важно да дистрибуција представе прати развој 
представе. Морамо бити свесни да је важно да се често 
игра и да представа живи“ – нагласио је Југ Радивојевић. 
У разговор се укључио Небојша Савић и објаснио како 
је за њега било мало проба. „Овде су мало етикетирани 
глумци који су долазили неприпремљени, а тога није било 
у овој представи. Радили смо представу Светозар са још 
мање времена, а ту ми није мало времена. За овај процес 
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је недостајало мало времена, говорим само у своје име. 
Представе настају за четири недеље, али ипак се бавимо 
уметношћу, али не желим само да седимо и причамо и 
ништа не радимо. То је питање од случаја до случаја.“
У разговор се укључила Соња Дамјановић. „У мојој улози 
било је мало текста. Морала сам да испричам и пренесем 
много тога с мало текста, и то ми је било врло узбудљиво. 
Ниједна одлука коју је Вида донела не може да промени 
оно што се догађа на самом крају.“ Исидора Поповић је 
подсетила на једну од првих реплика „Све ће бити у реду“. 
Југ Радивојевић је рекао да је млада убачена на самом 
крају процеса, „трагали смо за неким тачним крајем и ту је  
изабрано да се убаци нешто мимо романа, али она говори 
његов текст. Драго нам је што је Ана Ћосић, пишчева ћерка, 
присуствовала представи, била је задовољна и срећна.“
Композитор Александар Сребрић је рекао је да је њему 
помогло што је сваког дана био на проби – осетио је 
глумца, причу и динамику представе. Сматра да је ура-
ђен добар посао. 
Спасоје Ж. Миловановић је нагласио да је писац говорио 
с озбиљном љубављу о овој причи, добро је знао народ о 
којем је писао. 
Селектор Миливоје Млађеновић се укључио у разговор. 
„Деобе нас доводе до уједињења три позоришта и то је 
дивно. То уједињење се преселио у сценски део. Све бива 
до краја оправдано. Требало би да буде јасно да је ово 
изузетно модерна представа, а да се тиме добија посебна 
драж. Драматизацијом је изабран други правац да се из 
ове обимне грађе одабере пречишћен текст и прикажу де-
обе породице. У томе су лепота и универзалност.“ 
Разговор је завршен коментаром Спасоје Ж. Миловано-
вић да је чуо како је било примедби да је превише дима, 
мириса бензина итд. „Поменућу један коментар који сам 
чуо. Никита Миливојевић је на то рекао да је ово таква 
представа где мора мало и да засмрди. И то је оно што 
сам запамтио.“

Милена КУЛИЋ

стУдеНт крИтИчар: деобе

време подела

Другог дана Стеријиног позорја имали смо прилику да 
гледамо представу Деобе редитеља Југа Радивојевића, 
у копродукцији Српског народног позоришта, Народног 
позоришта Ниш и Народног позоришта Приштина са се-
диштем у Грачаници. Драматизацију чувеног Ћосићевог 
романа који ове године навршава својих шездесет година 
потписује директор Нишког позоришта Спасоје Ж. Мило-
вановић.
О роману не треба узалудно трошити речи. Деобе су кла-
сик српске прозне књижевности, а како би у потпуности 
разумели историјски контекст, позадину и околности ми-
нулих времена, потребно је да макар донекле познајемо 
Ћосићев опус. Драматуршким речником, Деобе су пети 
чин, кулминација и разрешење комплексне и потанко 
испричане приче о породици Катић чије генерације про-
лазе кроз крвави период историје и борбе за отаџбинску 
слободу. Баш из тог разлога је у неким тренуцима тешко 
„укачити“ мотивисаност ликова и схватити њихове међу-
собне односе. За то су нам потребни Корени, Време смр-
ти, Време зла и Грешник. За то нам је потребно време.
Интенција редитеља је прилично јасна и часна. Он нам 
још на самом почетку директно поручује да су времена 
смутна, да унутар напаћеног народа крећу деобе, те да 
груба подељеност, заједљивост и таборски манири никада 
нису донели добро малом човеку. Југ Радивојевић каже: 
„Доста смо се делили, време је да будемо сложни, зар вас 
историја ничему није научила?“ И чини се да није. Сведо-
ци смо дубоке друштвено-историјске поделе, а у неким 
тренуцима чини се да нас мало дели од новог крвавог 
сукоба. То редитељ препознаје и то је потребно спречити.
Глумцима не смемо ништа замерити. Представа не 
обилује игром, а у неколико наврата стиче се утисак да 
слушамо радио-драму, одломке из Ћосићевог бујног 
прозног стваралаштва. Глумци се крећу на сцени, али и 
стежу обруч око публике, што је ефикасан редитељски за-
хват који нас у неким тренуцима нагони да се осећамо 
као заробљеници. Треба похвалити и маштовиту употребу 
осветљења, као и крајње интересантан избор музике (све 
до сцене свадбе – која је генерално вишак, нема претера-
ну драматуршку функцију и избацује из ритма).
Када саберемо утиске, јасно је колико тежак задатак је Југ 
Радивојевић ставио пред себе. Добрица Ћосић је проза-
ист, хроничар времена и ужасно тежак писац за сценску 
игру.  Деобе су писане дуго, читају се дуго, схватају још 
дуже. Деобе, просто, нису за сцену. Мислим да би се са 
тим сложио и сам Добрица Ћосић.

Урош ЧУПИЋ
IV година Академије уметности у Новом Саду 
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окрУглИ сто: као да крај  
НИје НИ сасвИм блИзУ

Резултати гласања публике за најбољу пред-
ставу биће објављени накнадно

крај свих Нас или тек почетак

Округлом столу о представи Као да крај није ни сасвим бли-
зу (Битеф театар Београд) присуствовали су ауторка текста 
Маја Пелевић, видео и ВР стручњак Филип Микић и аси-
стент видео продукције Сањин Ћоровић.

На самом почетку Исидора Поповић је истакла да је ова 
представа по много чему специфична и овај Округли сто по-
себан по томе што је мало људи у публици погледало ову 
представу.
Маја Пелевић је истакла да је пандемија у много чему усло-
вила тему ове представе. „У договору са Милошем Латино-
вићем променили смо концепт који ће моћи да се игра и у 
условима пандемија. Зато представа без глумаца и са пето-
ро људи јер смо рачунали да ће у толиком простору толико 
људи моћи да буде на безбедној дистанци. Време рада на 
представи је било много дуже. Да смо могли да бирамо, ра-
дили бисмо много дуже, посебно би се Филип  с тим сложио, 
он је у потпуности радио видео представе. Период припреме 
је подразумевао и истраживачки рад, односно како ће пред-
става бити конципирана и како ћемо се бавити темом. Текст 
је настајао дуго, са 40 страна смањено на осам, музика коју 
су радили Ања Ђорђевић и Мина Стругар такође је мењана 
и настајала је у току процеса. Занимљиво је да смо радили 
заједно, сви смо учествовали у свему. То се дешава у време 
ванредног стања када смо били сами у позоришту. Било је 
могуће да се инсталира сценографија и да боравимо у по-
зоришту колико год желимо, некад и осам или девет сати. 
Имали смо услове као да је позориште наше, нисмо морали 
да демонтирамо сцену.“ 

На питање Исидоре Поповић о наслову представе, одговори-
ла је Маја Пелевић рекавши да је наслов првобитно био Крај 
свих нас, али да је Ања Ђорђевић предложила да ово буде 
наслов, пошто се већ у тексту понавља садашњи наслов као 
реплика. „Наслов се тиче неке могуће апокалипсе која само 
што није ту пред нама. Нама је била идеја да није лоша чак 
и могућност да одемо сутра у виртуелну реалност.“ 
Разговор је наставио Влатко Илић подсетником да су окру-
гли столови ту да се освесте неке теме које се тичу позори-
шних представа. Ова представа се може назвати и позори-
шном инсталацијом, која није толико присутна код нас, али  
извесно време егзистира на светској сцени. Ствар именовања 
јесте важна, али је занимљива она која успоставља границе 
онога што је позоришна дисциплина и превазилажење гра-
ница. Поставио је питање о употреби ВР технологије у позо-
ришној уметности. 
Маја Пелевић је рекла да се у свету развија ВР технологија, 
постоје фестивали који су посвећени ВР позоришту. „Оно што 
би овакво позориште чинило позориштем јесте чињеница да 
су укључивали глумце у представи. Ми нисмо хтели то да 
радимо, код нас су извођачи публика, нисмо хтели да пре-
лазимо у неки нови медиј, него само користимо наочаре да 
одемо корак даље. Са овим ВР наочарима смо отишли нај-
даље што смо могли.“
У разговор се укључио и видео и ВР стручњак Филип Микић: 
„Што се тиче концепта, ово је био експеримент да видимо до 
које мере и на који начин људи реагују на ВР и шта добијамо 
од тога, какав је одзив на смештање у виртуелну реалност. То 
је природан дигитални искорак даље, ова ситуација са кови-

дом нас је подсетила да можемо да будемо функционални 
на дистанци. Дигитални амбијент у који смештамо публику 
је нешто легитимно и не искључује нужно оно што се деша-
вало пре тога, али даје могућност да се користи нешто што 
је био егзибиционизам. То није ново. У последње време су 
се појавили редитељи који су истумбали Холивуд, не глуме 
више испред зелених екрана, већ у сличном амбијенти.“ 
Сањин Ћоровић, асистент видео продукције, нагласио је да 
долази из света мултимедија. У разговору са Николом Зави-
шићем размишљао је о оваквим темама и дефинисао одре-
ђене идеје. Било је прича да се дешава све у ВР-у. „Година 
2020. нам је донела ковид, а онда смо констатовали да није 
било ковида не бисмо се скупили на једном месту и не бисмо 
имали позориште као своје приватно власништво. Неверова-
тан је луксуз да добијете институцију на располагање. Ово 
је све логична последица свега тога. Сигурно је да нећемо 
стати овде и ово није све.“ 
Влатко Илић је упитао да ли се то односи на наставак пројекта 
или на други вид коришћења материјала. Сањин Ћоровић је 
објаснио да је у питању технологија која еволуира на дневном 
нивоу и да се увек налазе нове идеје. „Када смо завршавали 
овај пројекат, мислили смо доста тога још да урадимо. Све 
идеје које смо замислили, желели бисмо да завршимо.“ Маја 
Пелевић је додала да сад имају сценографију и наочаре, што 

Сутра додела прве  
Стеријине награде!

Пре почетка Округлог стола о представи Ако дуго гле-
даш у понор лауреату Слободану Савићу биће додеље-
на Стеријина награда за позоришну критику „Миод-
раг Кујунџић“.
Жири у саставу: Зоран Максимовић, председник, Си-
мон Грабовац и Мирослав Стајић, чланови, прочитао 
је 168 позоришних критика четрнаест аутора и на сед-
ници 17. јуна 2021. једногласно донео одлуку да се 
Стеријина награда за критику „Миодраг Кујунџић“ до-
дели Слободану Савићу за текст под насловом „Лична 
одговорност и колективна пропаст“ – критику пред-
ставе Густав је крив за све (по мотивима анимираног 
филма Густав, концепт и режија Кокан Младеновић, 
Позориште „Деже Костолањи“, Суботица), објављеном 
у часопису НИТИ (број 12–13, година VII, 2020).
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Отворена 62. изложба ликовних  
радова деце и омладине Србије  
„Сцена, маска, костим, лутка“ 

хероиНе глумишта  
кроз дечју визуру

„Ово је 66. Стеријино позорје, а дечји радови су пред по-
сетиоцима Изложбе и Фестивала... данас, 62. пут! Али 
да вас питам, знате ли ви, заправо, шта је традиција?“ 
– обратио се јуче уредник Фестивалског центра СП Горан 
Ибрајтер окупљеним, узбуђеним малишанима и њихо-
вим старијим другарима на отварању изложбе ликовних 
радова деце и омладине Србије „Сцена, маска, костим, 
лутка“. 
У горњем фоајеу сцене „Јован Ђорђевић“ изложени ра-
дови, неисрпне маште, колорита и дечјег виђења света 
позоришта и уметника, стварани су на тему „Хероине 
глумишта“. Најбољима су, у име организатора изложбе 
Центра за ликовно васпитање деце и омладине Војводи-
не, уручене награде.
У жамору, одговора на питање шта је традиција било је, 
и то тачних, сијасет. А Ибрајтер је то врло „драмски“ об-
јаснио, на чуђење не само деце већ и нас „старијих“, баш 
смо се замислили!

јУче На позорјУ

је најскупљи део представе, и да не би било лоше да се раде 
неке нове представе у овом амбијенту. Тренутно постоји и фе-
стивалска потражња за оваквим представама. 
Исидора Поповић је рекла да је утисак о представи ствар ин-
тимног утиска. Маја Пелевић је подсетила да постоји књига 
утисака. „Било нам је веома битно да чујемо шта људи ми-
сле. Углавном је људима пријатно. Синоћ је у 10 једна по-
сетитељка бесно изашла са представе и није желела нашем 
дигиталном космонауту да каже због чега је љута. С друге 
стране, у Битефу смо снимали људе и било је занимљиво ви-
дети како људи реагују када дођу у групи, а како су сами. 
Дешавало се да дође група људи да играју, плешу, причају.“ 
Сањин Ћоровић је додао да се ова представа не гледа, него 
доживљава. „То је интимно искуство. Када смо имали проб-
на играња за пријатеље, који се међусобно не познају, или 
где се познају, да бисмо видели како људи реагују. На крају 
крајева, то је био и циљ, да сви доживе на свој начин. У ово 
искуство се урони и доживи.” 
Исидора Поповић је питала какав је утисак некога ко је гледао 
више пута. Маја Пелевић је рекла да постоји ризик да се за-
сите материјала, али да се некада осећала непријатно када се 
нашла са непознатим људима. „Ово је покушај да технологија 
има позитивну страну, а не само да нас отуђи и дистанцира. 
Технологија се развија и на путу смо да технологију укротимо 
и освојимо. Не треба технологије да остану резервисане само 
за капитализам, већ да искористимо за овакве сврхе.“ 
Филип Микић поново се укључио у разговор и рекао је да 
мале технологије долазе од неких произвођача којима је циљ 
да се конкретно користе за одређене ствари. То је огромна 
количина неправилности, као што је коришћење тих пода-
така. „Да бисмо могли да користимо те наочаре, нисмо мо-
гли да направимо нешто што бисмо могли да прикажемо и 
другим људима, у суштини везано је за систем који им не 
одговара да буде откључан, јер би било више злоупотребе. 
Мислим да је активизам нормална ствар коју мала ствар 
против великих фирми мора да узме у обзир да би могао да 
буде безбеднији. То је природна појава данас.“ 
Маја Пелевић је рекла да не треба сви да знају толико о ин-
форматичком свету, „то је моја слобода да технологију могу 
да користим колико ми је потребна. Добро је да се форми-
рају групе људи и да се споје на истом задатку. У будућности 
овакве комбинације би биле успешне. Они имају вештине, а 
ми идеју. Тај спој би донео резултате.“ 
Сањин Ћоровић: „Ту има доста проблема у нашој земљи. 
Радим као гостујући предавач у многим институцијама и за-
кључујем да млади људи немају довољно предзнања о томе. 
Многи су гладни знања, а немају где да то знање добију. 
Овакви пројекти су врста вентила. Веома је јако драгоцено 
да се окупљају људи различитог профила. Најбољи пројек-
ти су они који спајају људе интердисциплинарних профила. 
Једни друге допуњујемо. Маја је написала 40 страна текста, а 
остало је 6–7. Радимо све заједно. У питању је феноменална 
енергија и тим који је кликнуо. Овај пројекат је успео зато 
што су људи интердисциплинарних профила кликнули, све 
то би било џабе да се није склопило на једно место.“ 
Влатко Илић је рекао да то звучи као позоришни пројекат, 
као уобичајени позоришни процес, када људи раде заједно. 
Маја Пелевић је објаснила да се у процес кренуло читањем 

Бодријара [Жан Бодријар, француски културни теоретичар и 
филозоф], и то су биле читајуће пробе. „Чак и они који нису 
волели да читају, читали су. После тога смо започели разго-
воре, у почетку конфузно, касније је најнормалније почело 
да личи на позоришни процес.“ 
Влатко Илић је нагласио да се кренуло од текстуалног пре-
длошка, са чим се сагласила Маја Пелевић. „Читали смо 
разне текстове и гледали документарце. За нас је све ово 
било ново, а то је био наш одговор на могућу нову реалност.“ 

Милена КУЛИЋ
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– Стеријино позорје и ова изложба имају озбиљну више-
деценијску традицију. То није шала. Деца чији су радо-
ви били изложени на првој поставци дечјих радова, пре 
нешто више од 60 година, сада су, сва је прилика, већ 
загазили у осму деценију живота! Можда су баш бака или 
дека некога од вас, који данас излажете, били на тој првој 
изложби, сад већ традиционалној манифестацији у окви-
ру Стеријиних игара – објаснио је Ибрајтер.
Изложба ликовних радова деце и омладине Србије „Сцена, 
маска, костим, лутка“  организује се у склопу Стеријиног 
позорја од 1959. године. Као и све досадашње, по речима 
Љубице Танкосић из Центра за ликовно васпитање деце и 
омладине Војводине, и овогодишња поставка у себи носи 
посебне вредности дечјих ликовних радова. Не само оне 
које сведоче и сведочиће о успешном подстицању и негова-
њу ликовног израза и креативности младих, већ и посебну 
вредност као сведочанство изузетних напора ментора и њи-
хових ученика да, упркос нестандардном облику наставе, и 
свим потешкоћама које ово време носи, пронађу додатну 
жељу и мотивацију за ваннаставне активности и да макар 
на тренутак закораче у чаробни свет позоришта.
Ове године на конкурс је пристигло 1093  рада из 76 
установа, а жири је за излагање одабрао 180  радова.

Награде
Сцена

1. награда – ЈАКОВ ПЕТРОНИЋ, 5 година, ПУ „Радосно 
детињство“, вртић „Вилењак“ Нови Сад; васпитачи: Дра-
гана Латиновић, Маја Ножинић, ликовни педагог: Јелена 
Тишма

3. награда – МАРИЈА ИЊАЦ, 2. разред,  ОШ „Јован Јо-
вановић Змај“ Сремска Каменица; ментор: Вера Стојшић 
Гашпаровски

Костим
1. награда – ЈАНА ЂУРЂЕВ, 13 година, ОШ „Соња Ма-
ринковић“ Нови Сад; ментор: Снежана Гут
2. награда – НАТАЛИА КЛЕНЦОВЉЕВИЋ, 9 година, 
Центар за уметност и културу „Артеље“ Земун; ментор: 
Татјана Трајковић
3. награда – НИКОЛА МАТОШЕВИЋ, 4. разред, ОШ „Јо-
ван Јовановић Змај“ Ђурђево; ментор: Јелена Салаг

Лутка
1. награда – ДРАГАНА ЂОРЂЕВИЋ и ДАНИЦА ПЕТКО-
ВИЋ, 4. разред, ОШ „Љупче Шпанац” Бела Паланка; мен-
тор: Данијела Крстић
2. награда – МИХАЈЛО ПАНТИЋ, 2. разред, ОШ „Ђура 
Јакшић“ Турековац; ментор: Лела Петровић
3. награда – СРЂАНА СТАНКОВИЋ, 5. разред, ОШ „Све-
тислав Мирковић Ненад“ Прокупље; ментор: Андријана 
Симеон Тошић

Позоришни реквизит
ЛЕНКА СТОИЉКОВИЋ, 6 година, ППУ „Киндергарден“ 
Београд; ментор: Мерима Јовановић

Награда часописа „Машталица“
ТИЈАНА ТРГОВЧИЋ, 6 година, Ликовни центар „Блок 
Арт“ Нови Сад

2. награда – КРИСТИНА МИШЧЕВИЋ, 6 година, ПУ „Ра-
досно детињство“, вртић „Весели патуљци“ Руменка; ва-
спитач: Маја Радујков
3. награда – НЕБОЈША МИЛАДИНОВ, 6 година, ПУ „Ра-
досно детињство“, вртић „Петар Пан“ Нови Сад; васпита-
чи: Весна Миладиновић, Александра Зорић Раичевић

Маска
1. награда – НАЂА ПОПОВИЋ, 7 година, ОШ „Десанка 
Максимовић“ Прибој; ментор: Драгана Росић Марић
2. награда – ДАРКО ЈОВАНОВИЋ, 5. разред, ОШ „Мића 
Стојковић“ Умчари; ментор: Драгана Малушић
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НОВА ИЗДАЊА СТЕРИЈИНОГ 
ПОЗОРЈА 

Похвала за костим
НЕВЕНА ЖИГИЋ, 5. разред, ОШ „I војвођанска бригада“ 
Нови Сад

Награда за костим у категорији ликовних радионица
ТАРА ОГЊЕНОВИЋ, 7 година, Ликовна радионица „мАР-
Та“  Нови Сад; ментор: Марта Киш Бутерер

Награда за маску у категорији ликов-
них радионица

СТАША РАДИВОЈЕВИЋ, 7 година, Креатива Арт Лешта-
не; ментор: Мика Ловре
ИГЊАТ ДЕДИЋ, 5. разред, Ликовна радионица Центра за 
културу Гроцка; ментор: Марион Дедић
ВОЈИН РИСТИЋ, 13 година, Креатива Арт Лештане; мен-
тор: Мика Ловре

Награда ликовним педагозима  
за колекцију радова

МИКА ЛОВРЕ, Креатива Арт Лештане
ДАНИЈЕЛА КРСТИЋ, ОШ „Љупче Шпанац“ Бела Паланка 
ЈЕЛЕНА ТИШМА, ПУ „Радосно детињство“ Нови Сад                                       

Едиција  
„Драматуршки списи“, 2019.

Снежана Кесић:  
Јован Христић, 
профил драмског 
писца и теоретичара

Студија темељно и свеобухватно анализира драмe Јована 
Христића (Чисте руке (1960), Орест (1961), Савонарола 
и његови пријатељи (1965), Седморица: како бисмо их 
данас читали (1968), Тераса (1971) и теоријске драм-
ске парадигме у њиховој корелацији у циљу осветља-
вања профила ствараоца и теоретичара у саображaвању 
шифрама модерног класицизма. Испитивање драмских 
рукописа подразумева литерарно-драматуршки приступ у 
одређивању тематско-мотивских одредница, жанровских 
и стилских особености, језичког израза, карактеризације 
ликова, и усаглашавање са митским обрасцима и 
драмским предлошцима који инкорпорирају мит за 
основицу. Истраживање кључних теоријских упоришта је 
усмерено на проблематизовање аутентичних рефлексија 
о карактеру драмске ситуације, драмског дијалога, 
односа драме и представе, традиције и авангарде, улоге 
редитеља и читаоца/гледаоца, о трагедији и трагичком, 
митском у драмској књижевности, интертекстуалности 
у доследној формули усаглашавања традиционалног и 
савременог.

Издања Стеријиног позорја можете купити у 
прес центру СНП-а по промотивној  

цени од 300 динара.

Снежана Б. Кесић

Профил свестраног ствараоца и преданог теоретичара у 
ду ховном послању модерног класицизма, центриран око 

фе номена драме и позоришта, драмског писца, теоретичара и 
критичара, осветљен је у равни преиспитивања круцијалних 
пи тања о драми, Христићеве луцидне и аутентичне рецепције 
у трајној вредности.

У овој књизи акцентована је Христићева неметодска тео
риј ска оријентација у маргинализацији научних стратегија, 
пре тпостављањем његове примарне жеље редитељског позива 
теоре тичарском. У често иновативним тумачењима сагледа
вао је ас пе кте драме и позоришта, корелирајући класицисти
чким афинитетом (у оквиру чега и интересовање за античку 
трагеди ју) модерној парадигми, у уверењу да драмска и позо
ришна криза у равни апстрактне противречности класичног 
и мо дер ног крију могућности за умеравање антиномија често 
неусагла  шених у пракси.

У анализи Христићеве теоријске драмске парадигме про
блематизован је однос оптике традиционалне и савремених 
теорија, у оквиру којих су испитивана тежишта његовог истра
живачког фокуса: рецепција (не)миметичког карактера дра ме, 
драмске ситуације, драмског дијалога, улоге редитеља у позо
ришној креацији, читаоца/гледаоца у релацији драмски текст/
позоришна представа, интертекстуалности као стваралачке 
формуле, мита у драмама српских писаца, односа према пишче
вим античким и неокласичарским узорима и према авангарди. 
У оквиру Христићевог поетичког жанровског плура лизма и 
синкретичког песничког и есејистичког дискурса, тумачен је 
однос драме и поезије и драме и прозе, са акцентом на есеји
стички карактер његових теоријских поставки.

www.pozorje.org.rs

ISBN 978-86-85145-69-8

Жири за избор и награђивање радова
ЕВА ФЕДИ, ликовни педагог, Нови Сад
ДРАГАНА ВИЛОТИЋ, архитекта и сценски дизајнер, аси-
стент на Факултету техничких наука, Нови Сад
ЈОВАНА ДЕСПИЋ, дипломирани сликар и костимограф, 
Нови Сад
РАТКА ЂИДЕР, ликовни педагог, Сремски Карловци
ВИКТОРИА ЧИКОШ, стручни сарадник за ликовно ПУ 
„Радосно детињство“ Нови Сад
ЉУБИЦА ТАНКОСИЋ, директор Центра за ликовно васпи-
тање Нови Сад

Б. ОПРАНОВИЋ
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ЗАУСТАВИТЕ ЗЕМЉУ, СИЛАЗИМ!

Ако дуго гледаш у понор
жеНа је сеНка и ћутање

Присиљавање разума да ћути: „Одрећи се захтева разу-
ма, то значи прострети постељу варварству… Јер не могу 
се некажњено будити чудовишта која спавају у људској 
подсвести…” (Ј. Парнов, Луциферов престо, Ново дело, 
1988)
Наслови: „Надређени се само насмејао кад сам му рекла 
да ћу га пријавити; Сексуално насиље у Србији: Коме жр-
тве могу да се обрате за помоћ; 60 студенткиња у Загребу 
пријавило сексуално злостављање; …сексуално злоста-
вљање на факултетима у БиХ; Јавне тајне које су се увек 
толерисале”…
Насиље над женама укључује било који чин родне усло-
вљености насиља. Присутно је у свим културама и после-
дица је традиционалног виђења жена као власништва 
мушкараца. Обреди иницијације нових чланова у зајед-
ницу показују најсуровије методе којима се подрврга-
вају женска деца. Облици насиља: психичко, физичко, 
економско (ускраћивање економских ресурса, спреча-
вање жене да обавља економску активност), сексуално, 
сексуално узнемиравање, сексуално злостављање, сило-
вање, инцест, присилни бракови, присилни и селективни 
побачаји), присилна стерилизација. Већини наших жена 
недоступни су мамограф и УЗ, не знају за колпоскопију…
– Иво Андрић, приповетка „Злостављање/Породична 
слика“ (1946: „И као уклета, морала је да слуша оно што 
је презирала, да гледа оно чега се гадила и да трпи оно 
што је мрзела.“ 
...Он воли њено ћутање, а она презире његове приче и 
ту потребу за другачијим виђењем себе, због чега глуми 
пред њом, одушевљен самим собом тј. својим измишљо-
тинама. Заправо, не зна се шта је у тим проповедима 
истина, а шта није. Након неког времена престао је да јој 
долази у постељу, због чега је била задовољна, јер нај-
срећнија је била док муж спава, тј. ћути. 
Трпела је све годинама, док није дошао „један од оних 
тренутака који плану пред нама и покажу нам јасно и 
несумњиво да је живот који водимо немогућ, недостојан 
и неиздржив. Цело наше биће задрхти тада из корена и 
напрегне се за тешке, можда трагичне одлуке“...
Предлог: Погледајте снимке ТВ драме Злостављање: РТВ 
Загреб (улоге: Угљеша Којадиновић, Ива Марјановић), 
РТС Београд (Александар Берчек, Весна Тривалић), Ра-
дио Београд (Раде Миљанић, Милица Стефановић), РТС, 
монодрама Љиљане Благојевић...

Тихо тече Мисисипи
све лепе ствари купујте у  

робНим кућама „београд“

Свако има право да улепшава своје сећање. Говорићу о 
себи.
Давно, у време првих слабих и мусавих сијалица, моја 
породица је имала радио-апарат. ЈУ фудбалери играли 
на неком великом такмичењу. Радио истурен на прозор, 
комшије на хоклицама и шамлицама навијају, било је и 
жена, и јела и пића, псовки... Запамтила сам један глас: 
после ће се испоставити да је то Радивоје Марковић. Чула 
сам непознату реч: голман дегаЛжира лопту, а било је то 
најобичније испуцавање.
Много година касније, дешавао се упис зајма за струју 
путем обвезница. Кад је прва транша стигла на наплату, 
мама, тата и нас три ћерке, одлазимо у Пашићеву, преко 
пута „Нешића“, у продавницу „Први мај“ Пирот. Купили 
смо капут, костим и три ђубретарца. Како смо били срећ-
ни.
Волела сам песму „Полет младости”: Пожури друже, 
брже, још брже, / за срећу земље да себе даш, / челик 
нек’ звечи, камен нек’ јечи, / Нек’ славан буде тај подвиг 
наш… Волела сам песму „Под сјајем звезда ове ноћи“ 
(1960) квартета Предрага Ивановића. Слушала сам Ра-
дио Луксембург, једну од најпопуларнијих радио-старица 
у Европи.  Много касније, Забрањено пушење ме убија пе-
смом „Југо 45”: Било је то добро вријеме / Све на кредит, 
све за рају, јаране / У ауто наспи чорбе / Па у Трст по 
фармерке…
Ко није читао Добар дан, туго Франсоаз Саган, почињали 
смо да се заљубљујемо у Маркеса, Кастанеду…
Била Дивка, 505 са цртом… И Вудсток, певали Дилан, 
Џоан Баез, ја патила што нисам снимила филмове Андреј 
Рубљов, Паклена поморанџа, Грађанин Кејн…

Приредила: А. К.
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11.00 часова / Такмичарска селекција
Округли сто: Ако дуго гледаш у понор

12.00 часова / Такмичарска селекција

Округли сто: Тихо тече Мисисипи

16.00, 18.00, 20.00 и 22.00 часа / Културна станица 
Свилара (Ђорђа Рајковића 6б)
Програм „Друга сцена“

КАО ДА КРАЈ НИЈЕ НИ САСВИМ БЛИЗУ  
/ репризе
Текст: Маја Пелевић
Режија: Никола Завишић
Битеф театар Београд

19.00 часова / СНП, Камерна сцена
Такмичарска селекција

ВЕЛИКА ДЕПРЕСИЈА
Текст: Филип Грујић
Режија Марко Челебић
Српско народно позориште/Центар за развој визуелне 
културе Нови Сад

21.00 час / СНП, Сцена „Јован Ђорђевић“ 
Међународна селекција „Кругови“

ХОТЕЛ ЗАГОРЈЕ
Ауторски пројекат Анице Томић и Јелене Ковачић 
према мотивима романа Иване Бодрожић
Градско драмско казалиште „Гавела” Загреб (Хрватска)

сУтра На позорјУ

поНедеЉак, 21. јУН

Стеријина награда за позоришну критику „Миодраг 
Кујунџић“ биће уручена овогодишњем добитнику 
Слободану Савићу, новинару и критичару РТС-а у 11 
часова у горњем фоајеу Сцене „Пера Добриновић“.
Савић је награђен за текст Лична одговорност и ко-
лективна пропаст о представи Густав је крив за 
све, концепт и режија Кокан Младеновић, Позори-
ште „Деже Костолањи“ Суботица, објављен у часопи-
су Нити 12/13 2020. Жири је радио у саставу Зоран 
Максимовић, театролог (председник), Симон Грабо-
вац, књижевник и Мирослав Стајић, новинар ново-
садског Дневника. 

ВИЛИЈАМ Х. БЕЈЛИ, лекар: ебен бајерс је тих дана заиста 
добро изгледао. чак смо отишли и на партију голфа, да 
прославимо његов опоравак. немојте да прејудицирате на 
основу трачева, то је крајње неозбиљно и доводи у питање 
ваш интегритет. ја имам четрдесет пет година. могао бих 
да вам будем отац, у неким нижим друштвима, а старији 
брат сигурно. човек има четири прилике у животу. једну 
када заврши факултет, једну када је медицински у пуној 
снази, једну када је у пуној мудрости и једну када више 
нема шта да изгуби. радитор је мој поклон свету. поклон 
ебену. поклон младости, снази, лепоти, плодности. једно-
ставно – есенцији живота.

(Филип Грујић, Велика депресија)

О, дивни мој 
Вуковару ти, 

у теби лијепо је живјет, 
у теби су моји сни.

Шуме и поља те красе
Природа дивна је сад

Свакога ти радо примаш
Љепоту пружаш му тад

О, дивни мој 
Вуковару ти, 

у теби лијепо је живјет, 
у теби су моји сни.

(Хотел Загорје,  
ауторски пројекат Анице Томић и Јелене Ковачић  

према мотивима романа Иване Бодрожић)


