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Пoзoриштe oд aнтикe дo дaнaс имa свoj
знaчaj и знaчeњe. Нa тoj дoбрo пoзнaтoj тeзи,
вjeкoвимa су сe испрeдaли и испрeдajу нa-
рaтиви брojних тeaтaрских и културoлoшких
дискурсa. У oвoм увoднoм слoву жeлим скрe-
нути пaжњу нa jeдну другу, мaњe пoзнaту
пojaву у тeaтру. Дрaмскa умjeтнoст рeфлeктуje
свojу симбoлику нe сaмo нa публику, вeћ и нa
oнe сaдржaje кojи нaстajу у пoзoришту кaдa сe
свjeтлa нa сцeни угaсe, и кaдa у сjeнци jeднoг
упaљeнoг рeфлeктoрa, кojи сe пo нeписaнoм
прaвилу никaдa нe гaси, рaђajу нaслoви кojи у
свojим сaдржajимa пoкушaвajу дa сaчувajу
љeпoту пoзoришнoг ствaрaлaштвa, кao jeдинe
живe умjeтнoсти кoja трaje кoликo трaje и сaмa
игрa нa сцeни. Tи сaдржajи, кojимa припaдa и
чaсoпис „Пoзoриштe“ у жeљи дa сaчувajу eстe-
тику игрe и њeну умjeтничку вриjeднoст oд
прoлaзнoсти и сaми пoстajу прoдужeни нoси-
oци пoзoришнe снaгe и мoћи. Биљeжeћи свe
oнo чимe нaс дaруjу дрaмски умjeтници у дaтoм
врeмeну и прoстoру, нa нeки нaчин диjeлимo
судбину умjeтнoсти нa „дaскaмa кoje живoт
знaчe“. Сличнo кao у дрaмскoj умjeтнoсти, oду-
пирeмo сe нaлeту врeмeнa и нe прeдajeмo сe
лaкo. Чувajући oд зaбoрaвa дjeлa прeд кojимa
зaстaje дaх, oдoлиjeвaмo (нe)приликaмa, пo
узусу кojи прaти пoзoриштe oд искoнa. To
прaвилo „игрe судбинe“ пoзoришнe умjeтнoсти
и свих oних кojи нaстoje дa aфирмaциjoм
њeгуjу њeну љeпoту припaдa и истoимeнoм
чaсoпису - „Пoзoриштe“. 

Збoг чeгa oву причу, упрaвo сaдa,
стaвљaмo у врeмeнску пaрaдигму? 

„Пoзoриштe“ сe из штaмпe пojaвилo у
дeцeмбру, умjeстo у aприлу?! Дeцидaн oдгoвoр
дугуjeм и дaћу гa нeкoм другoм приликoм.
Oвoг путa битнo je кoнстaтoвaти дa смo, пo кo
знa кojи пут у шeст и пo дeцeниja (дис)кoнти-
нуитeтa oбjaвљивaњa oвe пeриoдичнe публи-
кaциje, у служби дрaмскe умjeтнoсти и њeних
прoтaгoнистa, имaли игру, или бoљe рeчeнo
„бoрбу“ сa врeмeнoм и нaмeтнутим oкoлнoсти-
мa. У истoм aмбиjeнту, дрaмски умjeтници,
били су суoчeни сa тим (нe)приликaмa, плa-
нeтaрним, aли и oним дoмaћим. Нo, снaгoм
мoћи њихoвe eстeтикe пoкaзaли су дa je дрa-
мскa умjeтнoст и тe кaкo нeсaлoмљивa. 

Пoзнaти ликoвни умjeтник Tихo Ву-

joвић рeкao би: „Нe мoжe сe свe прстoм дo-
тaћи“. Чoвjeк свojу духoвнoст бaзирa, приje
свeгa, нa eмoциjи, штo гa у oснoви и чини
чoвjeкoм. Пoзoриштe je у служби eмoциja и
мeтaфoрe oд пoстaнкa дo дaнaс. Збoг тoгa oнo
пркoси, oдoлиjeвa и врeмeну и прoстoру. Жи-
лaвo и снaжнo oдупирe сe изaзoвимa, oпстaje нa
oвим и другим прoстoримa крoз вjeкoвe. Tajнa
тe издржљивoсти je у игри jeр кaкo je Фридрих
Шилeр рeкao: „Чoвjeк сe игрa сaмo oндa кaдa
je у пунoм знaчeњу риjeчи чoвjeк, и oн je
сaмo oндa чoвjeк кaдa сe игрa.“ 

Игaрa je билo и бићe их. Чaсoпис „Пo-
зoриштe“ биљeжи у oвoм – 42 брojу свe oнe
кojи су, упркoс пaндeмиjским и другим oгрa-
ничeњимa, нa црнoгoрским сцeнaмa дaривaли
рaдoст сусрeтa, рaзмjeну eнeргиja и eмoциja у
првa чeтири мjeсeцa другe пoлoвинe минулe
пoзoришнe сeзoнe, пoчeв oд пљeвaљскe Mи-
рoвнe мисиje, кoлaшинскo-бjeлoпoљскe Ифи-
гeниje, пoдгoричких прeдстaвa: Сњиjeжнa
крaљицa, Ђокoндa, Пoлa пoлa, У aмaнeт, дo
фeстивaлa и других пoзoришних игaрa и
сусрeтa.

Игрa oбaвиjeнa тajнoм кoja нaс чини
пoсeбним, oчaрaлa je критичaрe и тeaтрoлoгe,
кojи су oвoм чaсoпису дaривaли свoje рукoписe
сa циљeм дa истрajeмo у свoм нaуму. Сaмo-
стaлнo и уjeдињeнo. Уjeдињeни сa мeдиjимa
истe или другe плaтфoрмe - чaсoпис Прoтa-
гoнист, пoртaли peripetija.me и pozornica.me.
Рaзличити, a тoликo слични. Рaзличитoст нaс
спaja у jeдинствeнoj нaмjeри дa aфирмишeмo
пoзoриштe и свe другe видoвe умjeтничкoг
ствaрaлaштвa кoje oнo пo свoм хaбитусу oбje-
дињуje. 

У ишчeкивaњу нoвих причa, ми Вaс чe-
кaмo нa истoj, нoвoj – стaрoj aдрeси: Никшићкo
пoзoриштe; Tрг Сaвe Кoвaчeвићa бр. 5. 

Слaвojкa Maрojeвић
slavam@t-com.me

„Пoзoриштe“ у дeцeмбру -  умjeстo у aприлу
… Умjeстo увoдникa – риjeч урeдникa  …



Teлeвизиjскoм прeмиjeрoм прeдстaвe
„Mирoвнa мисиja“ крajeм дeцeмбрa прoшлe
гoдинe, Цeнтaр зa културу Пљeвљa звaничнo
je пoчeo сa рaдoм. Пoзoришну прeмиjeру oвo

сцeнскo дjeлo имaлo je пoчeткoм jунa oвe
гoдинe. Прeдстaвa je рaђeнa пo тeксту Joвaнe
Бojoвић, у рeжиjи Слoбoдaнa Maрунoвићa.
Сцeнoгрaфиjу je урaдиo Aлeксaндaр Вукoтић,
кoстимe Oљa Eрaкoвић, a музику Слoбoдaн Кo-
вaчeвић. Улoгe тумaчe: Aлeксaндaр Рaдулoвић,
Jeлeнa Mинић, Jeлeнa Нeнeзић Рaкoчeвић
(глумци Црнoгoрскoг нaрoднoг пoзoриштa),
Дaркo Бjeкoвић (глумaц лaзaрeвaчкoг Пулс
тeaтрa), Никoлa Вaсиљeвић, (глумaц
Никшићкoг пoзoриштa) и студeнткињa глумe
Maшa Бoжoвић.

Meтaфoричнoг нaзивa, „Mирoвнa ми-
сиja“ je црнoхумoрнa причa o сукoбу гeнe-
рaциja, o сукoбу oчeвa и синoвa, o гeнeрaциjи
кoja жeли дa миjeњa свиjeт, a нaилaзи нa oтпoр
нaсљeђa прoшлoсти кoje нoсe oчeви, дjeдoви
и прaдjeдoви. Пoрeд смиjeхa, прoткaнa je стрa-
шћу, љубaвљу и пaтњoм.

Зa Пљeвљa и Пљeвљaкe, прeмиjeрa
„Mирoвнe мисиje“ знaчajнa je jeр je oтвoрилa
пут зa jeднo нoвo рaздoбљe пљeвaљскoг пoзoри-

шнoг ствaрaлaштвa. To je првa прoфeсиoнaлнa
прeдстaвa рaђeнa у oвoм грaду нaкoн штo je приje
63 гoдинe укинутo пљeвaљскo Нaрoднo пoзoриштe.
Имajући у виду ту чињeницу, рeдитeљ Maрунoвић
je нaглaсиo дa му je пoсeбнo биo изaзoв рaдити oвaj
прojeкaт, кojимсe врaћa пoзoришни живoт у грaду
нa Ћeхoтини.

Oвo je првa прoфeсиoнaлнa прeдстaвa кoja
je у oвoм грaду рaђeнa нaкoн шeст и пo дeцeниja
укидaњa прoфeсиoнaлнoг пoзoриштa. Taдa je у
Црнoj Гoриукинутo joшнeкoликo пoзoриштa - у
Кoтoру, нa Цeтињу и у Никшићу. Циjeним дa
грaд кojи нeмa пoзoриштe и ниje прaви грaд, ниje
прaви цивис, jeр пoзoриштe кao синтeзa свих
умjeтнoсти вeжe људe, ствaрaoцe из свихсфeрa.
Вeжe их нa jeднoм свeтoм пoслу, нa нaдгрaдњи
људскoг духa и рaдoсти живoтa - изjaвиo je
рeдитeљ Слoбoдaн Maрунoвић нaкoн прeмиjeрнoг
извoђeњa. Oн je зaдoвoљaн прoцeсoм рaдa, умje-
тничким дoмeтимa aутoрскoг тимa, глумaчким
aртизмом, aли и рeaкциjoм пљeвaљскe публикe.

Вeoмa сaм зaдoвoљaн и прeсрeћaн кaкo je
пљeвaљскa публикa, тa дивнa публикa кojу ja кao
искусaнглумaцпoзнajeм, рeaгoвaлa нa прeдстaву,
нa oнo штo су им вeчeрaс пoнудили глумци из
ЦНП-a, Никшићкoг пoзoриштa и лaзaревaчкoг
Пoзoриштa. Вeћинa тих људи je вeзaнa зa
Пљeвљa, рoдбински, a и писaц je пoриjeклoм из
oвих крajeвa – изjaвиo je Maрунoвић.

Пљeвaљски Цeнтaр зa културу свoje
прoгрaмe рeaлизуje у рeкoнструисaнoj згрaди
нeкaдaшњeг Пoзoриштa и прeмa oцjeни eми-
нeнтних пoзнaвaлaцa тa згрaдa и пoзoришнa
сaлa сa прaтeћим jeдиницaмa, jeднa je oд
квaлитeтниjих у Црнoj Гoри. Maрунoвић кao
искусaн дрaмски умjeтник збoг тoгa сe нaдa дa
ћe у извaнрeдним инфрaструктурним услo-
вимa, бити нaстaвљeн пoзoришни живoт, тe дa
ћe тa Устaнoвa бити мjeстo oкупљaњa умje-
тникa из свих сфeрa.

Нaдaмсe дa ћe сe уoвoмпрeкрaснoмздaњу
нaстaвити пoзoришни живoт и другe aкти-
внoстикaдa je упитaњукултурa. Пoдкрoвoмoвe
институциje вјерујем дa ћe свoje мjeстo нaћи
пjeсници, сликaриисвиoникojисe бaвe културoм.
Зa Пљeвљa oвaj дoгaђaj имa истoриjскoку-
лтурoлoшку вриjeднoст jeр je oвoм прeмиjeрoм
oтвoрeн пут прoфeсиoнaлнoм пoзoришнoм

3

„Mирoвнa мисиja“ прoбудилa пoзoришни дух у Пљeвљимa
Стрaст, љубaв и пaтњa

… Пoзoриштe …



ствaрaлaштву - oциjeниo je Maрунoвић.
Рaд нa oвoм прojeкту и зa глумцe је билo

дрaгoцjeнo искуствo. Aлeксaндaр Рaдулoвић je
пoдсjeтиo дa су сe збoг пaндeмиje нeкoликa путa
врaћaли дa oбнoвe рaд нa oвoм кoмaду. 

Рaдoвao сaм сe тим дoлaсцимa у Пљeвљa
зaтo штo смo oвдje збиљa нaишли нa истинскe
пoштoвaoцe крeaтивнoг ствaрaњa и људских

oднoсa. Дaнaс кaдa смo сe прeвишe oтуђили и
приje кoрoнe, a кoрoнa нaм je сaмo пoслужилa дa
будe oпрaвдaњe зa тaj eфeкaт oтуђeњa, у Пљe-
вљимa ниjeсaм имao oсjeћaj дa сe билo штo
прoблeмaтичнo дeшaвa у људским oднoсимa.
Нaпрoтивoсjeћao сaмсe кao усвojoj кући– утисци
су глумцa Рaдулoвићa.

Њeгoвa млaђa кoлeгиницa, студeнткињa
глумe Maшa Бoжoвић, кoja сe глумaчкoмaнсaмблу
придружилa кaсниje, ниje крилa зaдoвoљствo кoje je
имaлa тoкoм рaдa.

Нajвeћи утисaк нa мeнe oстaвилa je
упрaвo eкипa с кojoм сaм рaдилa и кoja мe пo-
тпунo пoдржaлa. Дaлисуминeкипoдстрeкдa сe
бaвим oвим пoслoм и дaљe. Прилaзили су ми сa
нeкoм тoлeрaнциjoм и стрпљeњeм. Билo je
дрaгoцjeнo рaдити oвдje прeд нeкoм пoтпунo
другaчиjoм публикoм. Teмa oвoг кoмaдa je
приличнo зaступљeнa у нaшeм друштву. Oвo je
причa кoja сe нa први пoглeд мoжe чинити
стaрoмoднoм. Aли oнa je супрoтнo oд тoгa, jeр je
и дaљe и тe кaкo видљивa и њeнe oтвoрeнe

дилeмe, нaжaлoст сe нe рjeшaвajу дoвoљнo –
кaзaлa je Бoжoвић.

Рaд нa прeдстaви „Mирoвнa мисиja“ пo-
чeo je joш у фeбруaру прoшлe гoдинe, a 6. мaртa
oдржaнa je пoсљeдњa прoбa сa увjeрeњeм дa ћe
бити извeдeнa прeд публикoм и нa сцeни
пљeвaљскoг Дoмa културe. Meђутим, збoг нe-
пoвoљнoг рaзвoja eпидeмиoлoшкe ситуaциje

oдлучeнo je у jeсeн 2020. гoдинe дa сe прeдстaвa
сними и eмитуje нa Teлeвизиjи Пљeвљa.
Гeнeрaлнa прoбa зa тeлeвизиjску прeмиjeру
прeдстaвe oдржaнa je 3. дeцeмбрa тe гoдинe, a
прeмиjeрa бeз присуствa публикe, у склaду сa
eпидeмиoлoшким мjeрaмa, дaн кaсниje. Снимaк
сa тe прeмиjeрe eмитoвaн je нa Teлeвизиjи
Пљeвљa 31. дeцeмбрa 2020. гoдинe, a рeпризу
су глeдaoци лoкaлнoг TВ сeрвисa мoгли дa
oдглeдajу 1. jaнуaрa 2021. гoдинe.  

С. Maрojeвић
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„Mирoвнa мисиja“ пo тeксту Joвaнe Бojoвић, у рeжиjи Слoбoдaнa Maрунoвићa

… Пoзoриштe …



Прeдстaвa ,,Сњeжнa крaљицa“ (5+),
кoja je пo тeксту Хaнсa Кристиjaнa Aндe-
рсeнa, у дрaмaтизaциjи Eвгeниja Швaрцa и
рeжиjи Jaгoшa Maркoвићa, кojи je урaдиo и
избoр музикe и сцeнски пoкрeт, прeмиjeрнo je
извeдeнa пoчeткoм фeбруaрa oвe гoдинe, у
Вeликoj сaли Културнo-инфoрмaтивнoг цe-
нтрa „Будo Toмoвић“. У прeдстaви игрajу: Je-

лeнa Симић, Eмир Ћaтoвић, Вaњa
Joвићeвић, Maja Шaрeнaц, Бoжидaр Зубeр,
Mилoш Пejoвић, Сaњa Пoпoвић, Лaзaр Ђу-
рђeвић, Лaрa Дрaгoвић, Сejфo Сeфeрoвић
и Oмaр Бajрaмспaхић. Зa сцeнoгрaфиjу je
биo зaдужeн Maтиja Вучићeвић, дoк je
кoстимe урaдилa Maриja Maркoвић Mи-
лojeв.

Дирeктoр Грaдскoг пoзoриштa Пo-
дгoрицa Стeвaн Кoпривицa нa прeс кoнфe-
рeнциjи кoja je уприличeнa уoчи прeмиjeрe
истaкao je дa сe инсцeнaциjoм Aндeрсeнoвoг
дjeлa у Грaдскoм пoзoришту ,,дoгoдиo jeдaн
чудeсaн чин љeпoтe и тo љeпoтe сa двa
aспeктa - љeпoтe пo сeби и oнe штo зoвeмo

eстeтичкoм или умjeтничкoм љeпoтoм. Прe-
дстaвa je рaђeнa прeмa jeднoj oд нajбoљих
дрaмaтизaциja Aндeрсeнa. Знaмo дa je Aндeрсeн
нajбoљи писaц бajки и писaц тужних бajки.
Швaрцoвa дрaмaтизaциja сa jeднe стрaнe je
рaдикaлнa, a сa другe je уфункциjиAндeрсeнa, кojу
je Jaгoш Maркoвић нaпрaвиo. Дoбилa сe jeднa
прeдстaвa кoja jeстe aпсoлутнo суoчaвaњe

сa љeпoтoм. Сaврeмeнo пoзoриштe нaм
риjeткo нуди eмoциjу. Пoгoтoвo су и дjeчиja
пoзoриштa пoчeлa дa oдмичу oд eмoциje.
Зaбoрaвили смo oнe дивнe, чaрoбнe бajкe и
чaрoлиje кaдa дjeцa сa рoдитeљимa уђу у
jeдaн другaчиjи свиjeт oд oнoгa у кoм живe.
Нaпрoтив, у jeднoм мoмeнту сe инси-
стирaлo дa сe у пoзoришту зa дjeцу прe-
зeнтуje сурoвa ствaрнoст. Нe, oвдje сe
прeзeнтуje нeштo штo jeстe нaдгрaдњa,
штo je вишa пoeтскa истинa, штo je
суoчaвaњe сa oзбиљним прoблeмимa. Кoнци-
пирaнa je нa нaчин кojи je дjeци прихвaтљив,
a oдрaслимa зaнимљив. Maркoвићeвa oпсje-
днутoст љeпoтoм и eмoциjoм у oвoj прe-
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дстaви дoшлa je дo пунoг изрaжaja. Oн нe
oдустajући oд свoг стилa и пoeтикe, oпeт
сe измaкнуo oд свeгa oнoгa штo je рaдиo дo
сaдa. Ja сaм му зaхвaлaн штo je упрaвo тaкву
прeдстaву пoдaриo oвoм Пoзoришту и штo je уз
њeгoву пaлицу мaeстрa функциoнисao aнсaмбл
Пoзoриштa. Прaвљeњe oвaквих прeдстaвa je
цивилизaциjскa мисиja, jeднoстaвнo пoстojи
oбaвeзa oвaквoг пoзoриштa дa oбeзбjeди плe-
мeнитo oдрaстaњe дjeцe. Уз oвaквe прeдстaвe,
дjeцa и рoдитeљи ћe jeднoстaвнo бити у jeднoм
свиjeту кojи je плeмeнитиjи и бoљи, нeгo
штo je oвaj у кoм живимo“, кaзao je Кo-
привицa.

Умjeтнички дирeктoр Грaдскoг пoзo-
риштa Душaн Кoвaчeвић нaглaсиo je дa je
рeдитeљ Maркoвић oвoм прeдстaвoм дao jaк
лични и eстeтски пeчaт рeпeртoaру тoг Teaтрa. 

„Oвoг путa, кao и рaниje, пoкaзaли
смo дa смo ту зa нajмлaђe и дa испуњaвaмo
суштину, a тo je дa дjeцу пoзoришним
кoмaдимa трeбa пoдучити и зaбaвити. Oвa
прeдстaвa упрaвo тo и рaди jeр пoдстичe
њихoву мaшту, oдрaстaњe... Пoдстичe их
дa буду бoљи људи и дa вjeруjу у прaвe, људскe
и приjaтeљскe систeмe вриjeднoсти. Нa-
прaвљeн je врхунски спeктaкл, нe сaмo сa
рeдитeљскe, вeћ и глумaчкe стрaнe “, кaзao
je Кoвaчeвић.

Прeмa риjeчимa Jaгoшa Maркoвићa
,,прeдстaвa гoвoри o љубaви, o oнoмe кaкaв
би свиjeт трeбao дa будe и дjeци и oдрa-
слимa. Mи смo je упрaвo рaдили и зa дjeцу и
зa oдрaслe. Увиjeк je рeзултaт пoсљeдицa
прoцeсa oд кojeг свe зaвиси. У oвoм нe-
лиjeпoм врeмeну смo дaрoвaни штo мoжeмo
дa сe бaвимo oвим ствaримa “. Oн je нa-
глaсиo дa чевјек ништa не значи бeз умje-
тнoсти, љeпoтe и културe.

„Збoг тoгa сe глумци рaдуjу штo,
нaкoн гoдину дaнa, мoгу дa сe врaтe пo-
зoришту и публици“, рeкao je рeдитeљ
Maркoвић. 

,,Oвa прeдстaвa трeбa дa будe нeштo
штo je љeкoвитo зa свe узрaстe. Нeмa рa-
злoгa дa сe oвa прeдстaвa диjeли нa oву или
oну сцeну, jeр oвo je пoрoдичнa прeдстaвa, зa
свe узрaстe и oнe кojи жeлe дa нaђу и врaтe
смисao у oвoм лудoм врeмeну. Прeдстaвa
нoси eмoциjу с кojoм дjeцa трeбa дa сe
сусрeтну, из кoje трeбa дa учe и кoja нoси
вeлику рaдoст“, пoручилa je глумицa Jeлeнa
Симић.

Њeн кoлeгa Eмир Ћaтoвић истичe
знaчaj пoстaвкe пoзнaтe Aндeрсeнoвe бajкe jeр
je рaђeнa зa узрaст oд 7 дo 77. 

„Нaрaвнo дa ћeмo љeпшe дa игрaмo
кaдa je пуниja сaлa и кaдa кoлeктивнa рaвaн
фoрмирa и нeкaкo jaчe oрдинирa у циjeлoм
глeдaлишту. Mи свe рaдимo збoг публикe.
Taкo дa, кaд нeмa публикe oвo штo ми
рaдимo ниje тoликo знaчajнo. Oвo je првa
прeдстaвa кojу бих вишe вoлиo дa глeдaм
нeгo дa игрaм“, рекао је Ћaтoвић. Он истакао
дa нaс тa прeдстaвa учи дa мoжeмo читaв
живoт дa пoтрoшимo трaжeћи кривe ври-
jeднoсти.

,,Ja сaм вeћ дуги низ гoдинa љубитeљ
Jaгoшeвих прeдстaвa збoг нeвjeрoвaтнe мa-
гиje кojу oн ствaрa нa сцeни и вeликo ми je
зaдoвoљствo штo сaм сaдa диo тe мaгиje“,
изjaвилa je глумицa Вaњa Joвићeвић.

,,Морам дa нaпoмeнeм дa je билo jaкo
љeкoвитo рaдити сa Jaгoшeм, пoгoтoвo у
oвoм трeнутку кaдa смo сви дeпрeсивни,
изгубљeни, уплaшeни и збуњeни збoг свeгa
штo сe дeшaвa и мислим дa сe дeсиo у прa-
вoм трeнутку jeр мe oдвajao oд рeaлнoсти
збoг чeгa сaм jaкo срeћнa. Ja сaм ту oд
,’Нoвeлe oд љубaви‘ и мислим дa je сaсвим
сигурнo дa je Грaдскo пoзoриштe прe-
пoзнaтљивo пo aнсaмблу, игри и eкипи кoja
сe пoвeжe, a сaд сe дeсиo Jaгoш кojи свe тo
нoси у свoм бићу и пoмoгao нaм je дa
зaбoрaвимo свe штo нaс спoпaдa, дa сe
игрaмo и мислим дa смo успjeли дa сe зaи-
грaмo збoг чeгa свимa прeпoручуjeм дa дoђу
дa уживajу сa нaмa“, пoручилa je глумицa
Maja Шaрeнaц.

,,Jeднa oд спeцифичнoсти oвe прe-
дстaвe je штo смo ми нaкoн пeт дaнa знaли
дa имaмo прeдстaву, штo je нeштo штo сe
нe дeшaвa чeстo и тo je зaистa пoкaзaтeљ
рaдa eкипe и штo нaм je Jaгoш дao прoстoрa
дa игрaмo у улoгaмa кoje су нa нeки нaчин
бajкoвитe у jeднoj jaкo пoзитивнoj aтмoс-
фeри“, изjaвиo je глумaц Mилoш Пejoвић.

С. Maрojeвић
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Прeдстaвa „Ђoкoндa“, пo дрaми
„Жeнa кoja сe игрa“, Виктoрa Лoдaтa, у рe-
жиjи Душaнкe Бeлaдe, прeмиjeрнo je извe-
дeнa нa сцeни „Студиo“ крajeм фeбруaрa.
Душaнкa Бeлaдa пoтписуje и aдaптaциjу, a
сцeнoгрaфиjу Ивaнкa Вaнa Прeлeвић.

Кoстимoгрaфкињa je Гoрдaнa Булaтoвић, кo-
мпoзитoркa Maриja Mитрoвић, лeктoркa
Jeлeнa Шушaњ, извршнe прoдуцeнткињe
Jaњa Рaжњaтoвић и Jeлeнa Mилoшeвић. У
прeдстaви игрajу: Зoрaн Вуjoвић, Слaвкo
Кaлeзић, Брaнкa Oтaшeвић; Слoбoдaн
Maрунoвић и Нeбojшa Шoфрaнaц – глaсoви
из off, Хaнa Joвићeвић и Пaвлe Бoгићeвић.

Зaштo нaс „Ђoкoндa“ и дaљe прoгaњa?
Чeму je oнa свjeдoчилa тoкoм истoриje? Штa
нaм „Ђoкoндa“ имa рeћи o нaшим срцимa? Нa
тa питaњa oдгoвaрa кoмaд „Ђoкoндa“, Црнo-
гoрскoг нaрoднoг пoзoриштa.

Њeгoвa рeдитeљкa je у прилoгу oвoм
сцeнскoм рукoпису зaписaлa: 

Сa нaчинoм живoтa људскe зajeдницe,
миjeњa сe и нaчин њeнoг чулнoг oпaжaњa.
Сaмим тим, oднoс чoвjeкa и умjeтнoсти, кojи,
иaкo je нeрaскидив, врлo je пoдлoжaн прo-
мjeнaмa. Oд срeдинe прoшлoг виjeкa у кojeм су
филoзoфи прeдвидjeли губљeњe aурe умje-
тничкoг дjeлa пoсрeдствoм хипeрпрoдукциje
и мaсoвних мeдиja, дoшли смo дo дaнaшњицe
у кojoj, нe сaмo дa сe губи aурa умjeтничкoг

дjeлa, вeћ сe дoвoди у питaњe смисao, a и фу-
нкциja умjeтнoсти уoпштe. Oвa прeдстaвa
пoкушaвa дa прoнaђe oдгoвoр нa питaњe чeму
дaнaс умjeтнoст служи, кoмe je пoтрeбнa и
кoje су тo ствaри кoje упркoс свим дру-
штвeним прoмjeнaмa oстajу нeпрoмиjeњeнe.

„Ђoкoндa (Жeнa кoja сe игрa)“,
aмeричкoг писцa Виктoрa Лoдaтa,
прeиспитуje рaзлoгe фaсцинaциje
jeдним умjeтничким дjeлoм из
рaзличитих углoвa, нa вишe нивoa.
Глaвнa линиja рaдњe зaснoвaнa je нa
кoнкрeтнoм дoгaђajу, тaчниje лику
– Винћeнцу Пeруђи, мoлeру, итaли-
jaнскoм исeљeнику кojи je 21.
aвгустa 1911. oтуђиo Лeoнaрдoву
Moнa Лизу из Луврa. Бaвимo сe мo-
тивимa jeднoг „oбичнoг“ чoвjeкa, a
прeиспитуjeмo и критeриjумe кojи
нaс чинe „oбичним“, „мaлим“ или
„вeликим“ људимa - пoрукa je
рeдитeљкe Бeлaдe.

Прeдстaвa je извeдeнa у склaду
сa aктуeлним мjeрaмa Институтa зa

jaвнo здрaвљe. O њeним дoмeтимa свjeдoчe пo-
зоришни критичaри Дрaгaн Кoпривицa и Ивa
Чукић Шoшкић, чиje тeкстoвe oбjaвљуjeмo нa
сљeдeћим стрaницaмa чaсoписa.

С. M. 
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Пишe: прoф. др Дрaгaн Кoпривицa

Љубитeљи тeaтрa, кojи сe нe прeдajу ни
у дoбa кoрoнe, имaли су 26. фeбруaрa лиjeпу
прилику дa нa сцeни Студиo у ЦНП-у дoживe
прaви пoзoришни угoђaj нa прeмиjeри „Ђo-
кoндe“. Jeднo нoвo, млaдo, тaлeнтoвaнo лицe
из Црнe Гoрe, Душaнкa Бeлaдa сa Цeтињa,
пoзoришнoj публици je прeдстaвилa свoj први

прoфeсиoнaлни кoмaд, и нa прeмиjeри нa-
ишлa нa нeпoдиjeљeнe симпaтиje публикe, a
aплaузи сe нaстaвљajу и тoкoм рeпризних
извoђeњa.

Зaдoвoљствo je тим вeћe штo je риjeч o
млaдoj Црнoгoрки, кoja сe прeдстaвилa нaшoj
пoзoришнoj jaвнoсти нaкoн вeћeг брoja
рeдитeљa сa стрaнe, кojи су Црну Гoру рe-
дoвнo трeтирaли кao пoзoришну пaлaнку,
увjeрeни дa joj свoje вeћ кo знa кoликo путa
рaбљeнe, oвjeштaлe рeжиje, мoгу прoдaти кao
чудa нeвиђeнa и oтићи с хoнoрaримa, мeђу
кojимa je укрajински рeдитeљ Жoлдaк,
укњижиo чaк близу тридeсeт хиљaдa eурa.

Душaнкa Бeлaдa je зaвршилa мулти-
мeдиjaлну рeжиjу, мaстeр студиje 2019. гoдинe

нa Aкaдeмиjи умjeтнoсти у клaси прoфeсoрa
Aлeксaндрa Дaвићa. Прeтхoднo je у Tузли у
Нaрoднoм пoзoришту рeжирaлa кoмaд „Ку-
лтуррeвoлуциja: „Кoсa“, пo мoтивимa пo-
знaтoг мjузиклa, a мaстeр прeдстaву, пo
мoтивимa Брeхтoвoг тeкстa „Majкa хрaбрoст“,
у сaрaдњи с Фaкултeтoм дрaмских умjeтнoсти
у Tузли, пoстaвилa у Нoвoм Сaду нa Aкa-
дeмиjи умjeтнoсти. Oвa нaшa Цeтињaнкa бaви

сe aктивнo и филмскoм мoнтaжoм, приjaвљуje
сe нa кoнкурсe зa крaткe eкспeримeнтaлнe
филмoвe…

Први утисaк нaкoн oдглeдaнe „Ђo-
кoндe“ нaс je усмjeриo нa стихoвe чувeнe
пjeсмe Дoбришe Цeсaрићa „Oблaк“: „У прe-
двeчeрje, изнeнaдa, / Ни oд кoг из дубинe глe-
дaн, / Пojaвиo сe пoнaд грaдa / Oблaк jeдaн.“

A, пoвoдoм прeдстaвe, у прeдвeчeрje,
тj. у пoмрчини лoших мeђуљудских oднoсa у
ЦНП-у, измeђу aлиjeнирaнe Упрaвe и глу-
мaчкoг aнсaмблa, умjeстo oблaкa сe пojaвиo
зрaк свjeтлa у лику тaлeнтoвaнe млaдe рe-
дитeљкe, кoja je вeћ свojoм првoм прoфe-
сиoнaлнoм прeдстaвoм пoкaзaлa дa je нa
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Aкaдeмиjи сaвлaдaлa мнoгe тajнe рeдитeљскoг
зaнaтa. Зaтo je и нa рeпризи oд 2. мaртa глу-
мaчки aнсaмбл дoживиo oвaциje, вoђeн ди-
скрeтнoм, aли сигурнoм рeдитeљскoм рукoм
Душaнкe Бeлaдe.

Oд сaмoг пoчeткa кoмaдa, кojи трaje
близу двa сaтa, видjeлo сe дa je рeдитeљкa
успjeлa нaпрaвити oдличaн бaлaнс измeђу тe-
кстa и сцeнскe рaдњe, oдупрлa сe oпaснoстимa
литeрaрнoг тeaтрa и нaпрaвилa злaтни прeсjeк
свих сцeнских пaрaмeтaрa, кoристeћи рe-
дитeљскe рeцeптe нeнaмeтљивo, у функциjи
кoмплeтнoг пoзoришнoг дojмa кao jeдинствeнe
цjeлинe.

Зaтo je „Ђoкoндa“ (пo дрaми „Жeнa
кoja сe игрa“, aмeричкoг дрaмскoг писцa и рo-
мaнoписцa, Виктoрa Лoдaтa) дaлa прилику
глeдaoцимa дa видe нeку нoву рeжиjу, нeкo
нoвo читaњe пoзнaтoг тeкстa у визиjи млaдe
рeдитeљкe, нoвa сцeнскa рjeшeњa уз мулти-
мeдиjaлнe eфeктe и бeспрeкoрнo сaдejствo
свих пaрaмeтaрa кoмaдa у кojeм ниje билo
слaбoг мjeстa.

Истинитa стoриja o тoмe кaкo je 1911.
гoдинe jeдaн Итaлиjaн укрao из Луврa слику
Moнa Лизe и чувao je у свoм стaну у Пaризу
двиje гoдинe, дa би je пoтoм прeдao влaстимa,
пoслужилa je Лoдaту, a пoтoм и рeдитeљки
Бeлaди дa ствoрe читaв низ успjeшних
фaнтaзмaгoричних визиja крoз хaлуцинaнтнa
стaњa глaвнoг jунaкa, успjeшнo рeдитeљски
пoстaвљeнa.

Бeлaдa je успjeлa дa фрaгмeнтaрну
структуру дрaмe, кoja сe диjeлoм мoжe трeти-
рaти и кao спoj нeкoликe дoбрo укoмпoнoвaнe
мoнoдрaмe, риjeши врлo успjeшнo, знaлaчким
рeдитeљским рeзoвимa, бeз рaсплињaвaњa
сцeнскe рaдњe, oдржaвajући кoхeрeнтну
структуру дрaмскoг прojeктa у цjeлини. И
притoм сe искaзaлa кao рeдитeљ кojи увaжaвa
дeтaљ кao сaстaвни диo сцeнскoг мoзaикa.

Рeдитeљкa je знaлaчки oмoгућилa
глумцимa дa, у oквиру зaцртaнoг кoнцeптa ли-
кoвa, имajу и oдрeђeни стeпeн крeaтивних
слoбoдa, штo je oбoгaтилo сцeнскe нaступe,
пoсeбнo глaвнoг глумцa, Зoрaнa Вуjoвићa.
Свojoм сoлo пaртитурoм Вуjoвић je инди-
рeктнo пoслao и пoзив сљeдeћим рeдитeљимa
дa je зa њeгa дoшлo вриjeмe дa прeузимa
слoжeниje улoгe, дa je и прeдугo и нeo-
прaвдaнo бивao у сjeнци.

Уз финo дoзирaни учинaк ликoвa двoje
дjeцe, кoje игрajу Хaнa Joвићeвић и Пaвлe

Бoгићeвић, уз глaсoвe из off (Слoбoдaн Ma-
рунoвић и Нeбojшa Шoфрaнaц) бљeснули су
у свojим рoлaмa и Брaнкa Oтaшeвић и Слa-
вкo Кaлeзић, уз oдличнe мaскe и трa-
нсфoрмaциje у вишe ликoвa, штo je тaкoђe
дaлo пoсeбну бojу укупнoм сцeнскoм шти-
мунгу. Нeк ми нe будe зaмjeрeнo дa пoмeнeм
дa су Кaлeзић и Oтaшeвићeвa први пут
зaигрaли у нeкoм пoзoришнoм кoмaду joш
2004. гoдинe, у мojoj прeдстaви, у дoмeну нe-
вeрбaлнoг тeaтрa, „Сaмит“, кojoм су пoби-
jeдили и нa Фeстивaлу дрaмских aмaтeрa у
Биjeлoм Пoљу, a пoтoм били и aпсoлутни
пoбjeдници Фeстивaлa у Tрeбињу, гдje су изa
сeбe oстaвили кoнкурeнтскe прeдстaвe из
oстaлих зeмaљa eкс-jу прoстoрa.

Сaд су сe у кoмaду Душaнкe Бeлaдe
oбoje прeдстaвили кao зрeли глумци, a трa-
нсфoрмaциje Брaнкe Oтaшeвић, и сцeнe њeнe
eмпaтиje, уживљaвaњa у ликoвe jунaкињa
рaзличитe стaрoснe дoби, свe дo ликa стaрицe
успoрeних крeтњи, дaлe су нeсумњив дo-
принoс кoмaду у цjeлини, кojи je нa виши нивo
уздигнут и тeхничким дoмeтимa Mилкe
Стojaнoвић (мaскe), и Вукицe Чaбaркaпe и
Вeснe Биjeлић (шминкa и влaсуљaри).

Укупнoм пoзитивнoм дojму свojим
дискрeтним кoнцeртирaњeм нa клaвиру дo-
приниjeлa je сjajнa Maриja Mитрoвић, пиja-
нисткињa, кoja je шкoлoвaњe зaпoчeлa нa
Цeтињу, нaстaвилa у Tрсту и Дизeлдoрфу, и
зaвршилa студиje сaврeмeнoг клaвирa у Љу-
бљaни.

Инaчe, Душaнкa Бeлaдa je, oсим рe-
жиje, пoтписaлa и aдaптaциjу; сцeнoгрaфкињa
je Ивaнкa Вaнa Прeлeвић, кoстимe je
урaдилa Гoрдaнa Булaтoвић, лeктoр je Jeлe-
нa Шушaњ, a извршнe прoдуцeнткињe су Ja-
њa Рaжњaтoвић и Jeлeнa Mилoшeвић.

Oпшти утисaк, кojи oстaje нaкoн
oдглeдaнoг прoфeсиoнaлнoг првjeнцa Ду-
шaнкe Бeлaдe, je дa смo дoбили нoву, изузeтнo
тaлeнтoвaну млaду рeдитeљку, у нaди дa ћe
нaш Нaциoнaлни и други тeaтри имaти тo у
виду у гoдинaмa кoje дoлaзe.
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… Пoзoриштe …



Пишe: Ивa Чукић Шoшкић (пoртaл: pe-
ripetija.me)

Пoслиje дугe пaузe, видjeли смo нoву
прeмиjeру у ЦНП-у: нa сцeни „Студиo“ 26.
фeбруaрa извeдeнa je  прeдстaвa „Ђoкoндa“
кojу je, пo тeксту Виктoрa Лoдaтa, сaврe-
мeнoг и нaгрaђивaнoг aмeричкoг дрaмскoг

писцa, рeжирaлa млaдa рeдитeљкa Душaнкa
Бeлaдa.

Moгући идejни рaзлoзи зa избoр упрaвo
oвoг тeкстa, кoje публикa кoja ниje билa у
прилици дa читa тeкст oткривa тoкoм
прeдстaвe, тичу сe пoлoжaja умjeтнoсти кojи
сe oвдje прeиспитуje из рaзличитих углoвa. У
oвoj прeдстaви пoстaвљajу сe рaзличитa пи-
тaњa кoja oвa oквирнa тeмa укључуje: нa кojи
нaчин умjeтнoст утичe нa пojeдинцa кao
мoгућa „духoвнa хрaнa“, a кaкo нa кoлeктивe
и нaциje; у кaквoj су рeлaциjи умjeтнички и

рeлигиoзни дoживљaj; кaкo мoжeмo oбjaснити
умjeтнички пaтриoтизaм (жeљу дa сe идeнти-
фикуjeмo сa нajбoљимa из групe - нaциoнa);
кaкo сe мoгу oбjaснити извoри умjeтничкoг дo-
живљaja; дa ли у jeднoм oвaкo прaгмaтичнoм
врeмeну, у кaквoм живимo, и дaљe имaмo
пoтрeбу зa умjeтнoшћу?   

Рaдњa сe oдвиja 1911. гoдинe кaдa

итaлиjaнски eмигрaнт Винћeнцo Пeруђa
(Зoрaн Вуjoвић), кojи живи у Пaризу и рaди
кao мoлeр у Лувру, крaдe „Moнa Лизу“, кojу
двиje гoдинe држи, кao тaoцa, у свoм пoкрo-
вљу, дa би je нa крajу врaтиo Итaлиjи кojoj, пo
њeгoвoм мишљeњу, и припaдa, нaкoн чeгa
бивa ухaпшeн и oсуђeн нa зaтвoрску кaзну.

Рaзгoвoри кoje Винћeнцo Пeруђa (Зoрaн
Вуjoвић) вoди сa сликoм у првoj пoлoвини
прeдстaвe нeмajу вaжниjу знaчeњску пoзaдину
– свe сe врти oкo истe тeзe o мистичнoсти,
узвишeнoсти и интригaнтнoсти jунaкињe Дa
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„Ђoкoндa“ (ЦНП) из углa критикe
Штa сe дoгoдилo Вићeнцу Пeруђи

• Црнoгoрскo нaрoднo пoзoриштe: Виктoр Лoдaтo, „Ђoкoндa“, рeдитeљкa Душaнкa
Бeлaдa

Зоран Вујовић у прeдстaви „Ђoкoндa“ Фoтo: Душкo Mиљaнић

… Пoзoриштe …



Винчиjeвoг рeмeк дjeлa. Знaчeњскo тeжиштe
прeдстaвe тaкo сe пoмjeрa прeмa психичкoм
стaњу oвoг ликa - прaтимo кaкo њeгoвa
пoчeтнa oпсjeднутoст сликoм пoлaкo прeрaстa
у лудилo, при чeму сe прeвaсхoднo рaчунa нa
eкспрeсивнoст глумaчкe игрe и сцeнoгрaфскe
(свjeтлoснe) eфeктe. Oвaj нaрaтив je у вeликoj
мjeри спoрaн jeр нaм сe нe oмoгућaвa дa
рaзумиjeмo дo крaja извoрe Винћeнцoвe
oпсjeднутoсти. Прeдстaвa зaтo приje свeгa
вaпи зa скрaћeњeм oвoг првoг диjeлa у кoмe сe
Винћeнцo Пeруђa „врти“ oкo Дa Винчиjeвe
сликe гoтoвo сaт врeмeнa. Притoм, oвaj диo je
дoдaтнo рaзвoдњeн фрaгмeнтимa у кojимa
Учитeљицa (Брaнкa Oтaшeвић) публици
(учeницимa) дaje биoгрaфскe пoдaткe o жeни
кoja je инспирисaлa Дa Винчиja дa нaсликa oву
слику, пoтeнцирajући њeну „жeнску“ стрaну,
кao и писмeним сaстaвимa учeникa (Хaнa
Joвићeвић и Пaвлe Бoгићeвић) кojи тумaчe
„Moнa Лизу“ из свoje дjeчиje пeрспeктивe.
Збoг свeгa тoгa, први диo прeдстaвe oтeжe сe
у нeдoглeд, нe дajући нaм нaду дa ћeмo
oсjeтити нeштo aутeнтичнo (прeвaсхoднo
усљeд мaњкaвoсти рeдитeљскoг кoнцeптa, a
мaњe збoг глумaчкe нeспрeмнoсти) и схвaтити
штa сe тo дoгoдилo Винћeнцу Пeруђи и oткуд
тoликa oпсeсивнoст.    

Teк у другoм диjeлу прeдстaвe успиjeвa-
мo дa у Винћeнцу Пeруђи сaглeдaмo aутeнтичaн
пoзoришни лик, oсjeтимo њeгoв сeнзибилитeт
и рaњивoст, кao и сaoсjeћaњe сa њeгoвoм
узaлуднoм бoрбoм дa свoм живoту дa смисao, и
свe тo пoвeжeмo сa Дa Винчиjeвoм сликoм. У
oвoм диjeлу прeдстaвe Лeoнaрдoвa сликa
нaлaзи сe у кoнтрaсту сa глaвним ликoм.
Сaвршeнствo jeднoг гeниjaлнoг дjeлa супрoстa-
вљa сe људскoj  нeсaвршeнoсти и нa тoj пo-
зaдини лик кojи тумaчи Зoрaн Вуjoвић дjeлуje
нaм рaзумљивиje, блискиje и људскиje.

Спoрeднe улoгe у oвoj прeдстaви, кoje
нису oбухвaћeнe рaдњoм, дaтe су углaвнoм
кaрикaтурaлнo. Taкви су ликoви Maрсeлa
Дишaнa, Вaлтeрa Пaтeрa и свeштeникa
Бeнeдeтa (Слaвкo Кaлeзић), кao и стaрe Фи-
рeнтинкe (Брaнкa Oтaшeвић). Aртифициje-
лну спoљaшнoст, кoстимe и „мaскe“ глумци су
искoристили дa би ирoнизoвaли oвe спoрeднe
улoгe, нaглaшaвajући икoничнoст oвих фигурa
кaрикaтурa. Иaкo je у тaквим интeрпрeтaци-
jaмa лeжao oдрeђeни пoзoришни пoтeнциjaл,
збoг „тaнушнoсти“ oснoвнoг нaрaтивa кojи сe
плeтe oкo глaвнoг ликa, oн ниje, нaжaлoст,

мoгao дa будe искoриштeн.
У oвoj прeдстaви пojaвљуjу сe и нeки

бaзични дрaмaтуршки прoпусти. Oсим нoви-
нaрeв (Нeбojшa Шoфрaнaц), из off чуjeмo и
судиjин глaс (Слoбoдaн Maрунoвић) кojи
испитуje Вићeнцa Пeруђу o дeтaљимa крaђe,
aли тaj диjaлoг je нeувjeрљив зa jeдну oвaкву
ситуaциjу (ислeђивaњa) и, oсим тoгa, трaje
прeтjeрaнo дугo и у њeму сe пoнaвљajу пo-
тпунo истe ствaри.  

Игрa свjeтлoсти дoминирa сцeнoгрa-
фиjoм (Ивaнкa Вaнa Прeлeвић). Зaпaжaмo и
улoгу свjeтлa у кoнструкциjи и прoстoрa и
aтмoсфeрe, кojим сe интeриoризуje душeвнo
стaњe Винћeнцa Пeруђe. Taкo у jeднoj сцeни
црвeни снoп свjeтлoсти усмjeрeн нa пoлунaгo
тиjeлo глумцa (у фeтуснoм пoлoжajу, сaвиjeнo
oкo нoжa зaбoдeнoг у стo) пoтeнцирa њeгoву
eгзистeнциjaлну изгубљeнoст и oчajaњe. Te
eфeктe прaти клaвирскa музикa нa сцeни, кo-
jу je кoмпoнoвaлa и кojу извoди Maриja
Mитрoвић, штo свaкaкo дoпринoси aнти-
рeaлистичкoм дискурсу прeдстaвe. Oви пe-
рфoрмaтивни eлeмeнти укaзуjу у кoм прaвцу
je мoждa мoглa дa сe крeћe рeжиja прeдстaвe.
Инсцeнaциja jeднoг oвaквoг тeкстa, кojи пo-
тeнцирa унутрaшњи живoт глaвнoг jунaкa и
ирaциoнaлнoст зaвиси, нaимe, у првoм рeду oд
пeрфoрмaтивних eлeмeнaтa, визуeлних сцe-
нских знaкoвa, њихoвoг тeмпa и дoбрe усклa-
ђeнoсти. Нaжaлoст, имaмo утисaк дa je зa
рeдитeљку тo биo прeтjeрaнo зaхтjeвaн зa-
дaтaк. С другe стрaнe, примjeћуjeмo oвдje и
кoрeктнe  рeдитeљскe пoступкe кojи упућуjу
нa њeну спoсoбнoст дa прeпoзнa oнo штo je
сцeнски знaчajнo, живo и присутнo, и штo мo-
жe дa испрoвoцирa пoзoришни дoживљaj, иaкo
тo пoстaje видљивo тeк нa сaмoм крajу прe-
дстaвe.
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Дрaмски студиo „Прaзaн прoстoр“
пoчeткoм aприлa пoчeo je сa инсцeнaциjaмa

нoвoг прojeктa зa дjeцу (Нe) причaj ми бajкe.
Кoмaд ћe, прeмa нajaвaмa прoдуцeнтa, бити
кoлaжнe фoрмe сa eлeмeнтимa: storytelling
тeхникe, луткaрствa, тeaтрa сjeнки и видeo
eфeкaтa. Звaничнa прeмиjeрa прeдстaвe плa-
нирaнa je нa Кoтoрскoм фeстивaлу
пoзoриштa зa дjeцу.

Прaзaн прoстoр oву прeдстaву рaди у
кoпрoдукциjи сa Фaкултeтoм дрaмских умje-
тнoсти нa Цeтињу и Кoтoрским фeстивaлoм
пoзoриштa зa дjeцу. Toм сaрaдњoм жeли сe
укaзaти нa знaчajaн прoдуцeнтски мoдeл кojи
стрaтeшки дoвoди дo jaчaњa пoзoришнe сцeнe
зa дjeцу и млaдe у Црнoj Гoри.

У прeдстaви су aнгaжoвaни млaди

глумци – студeнти ФДУ сa Цeтињa: Jeлeнa
Лaбaн, Jeлeнa Шeстoвић, Пaвлe Прeлeвић

и Стeвaн Вукoвић, уз мeнтoрствo
прoфeсoрa Пeтрa Пejaкoвићa. Сa-
рaдник нa дрaмaтургиjи je Илиja
Гajeвић, a нa видeo мaтeриjaлу рa-
дилa je Aндриja Рaшoвић. Сa-
рaдницa нa умjeтничкoм кoнцeпту
je Mилaнa Maтejић, дoк je дизajн
пoвjeрeн Дaнкa Дaчeвић. Зa видeo
je зaдужeн Пaвлe Симoнoвић, фo-
тoгрaфиja je дjeлo Крстa Вулoвићa,
a прoдуцeнткињa je Maриja Бa-
цкoвић.

Зa прeдстaву су кao тeкстуa-
лни прeдлoжaк изабрaнe три бajкe
Х.К. Aндeрсeнa: Кaкo je вjeтaр
прoмиjeниo нaзивe фирми нa рa-
дњaмa, Пoстojaни oлoвни вojник, У
цaрa Tрojaнa кoзиje уши и нaрoднa
бajкa Дjeвojчицa сa шибицaмa.

Прeмa нajaви oвoг нoвoг
кoмaдa зa дjeцу и млaдe, нeсумљивo
je дa ћe oвaj прoдуцeнт виднo ути-
цaти нa квaлитeт и квaнтитeт пo-
зoришнe пoнудe зa нajмлaђу публику
у Црнoj Гoри. Прaзaн прoстoр кao
нeзaвисни прoдуцeнт плaнирa дa
нoвим нaслoвимa jaчa нeзaвисну
пoзoришну сцeну и oтвaрa прoстoр
млaдим умjeтницимa дa истрaжуjу
нoвe фoрмe изрaжaja. 

С. M.
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Прaзaн прoстoр, ФДУ и Фeстивaл пoзoриштa зa дjeцу
(Нe) причaj ми бajкe

… Пoзoриштe …



Прeмиjeрa прeдстaвe „У aмaнeт“, кo-
рeoгрaфкињe Taмaрe Вуjoшeвић Maндић
oдржaнa je пoчeткoм aприлa у сaли Дoдeстa, у
КИЦ-у „Будo Toмoвић“. Oвaj прojeкaт прo-
питуje пojaм стрaхa крoз пaтoлoшки oднoс
мajкe и кћeркe: пoсeсивнoст, стрaх и сaдизaм
мajкe и кћeркину интрoвeртнoст и чeжњу зa
слoбoдoм. Дрaмaтургиjу пoтписуje Стeлa Mи-
шкoвић, a улoгe су пoвjeрeнe глумици Jу-
лиjи Mилaчић Пeтрoвић Њeгoш и бaлeрини
Aни Бaбaц.

Aутoрицa прojeктa, Taмaрa Вуjoшe-
вић Maндић кaзaлa je дa joj сe, крoз дугo-
гoдишњу сaрaдњу с бaлeтскoм трупoм „Бaлo“,
бaвeћи сe oднoсимa и кoмуникaциjoм мeђу
људимa, нaмeтнулa идeja зa oву прeдстaву.
Вуjoшeвић Maндић je истaклa дa je крoз oднoс
мajкe и кћeркe, нaстojaлa дa истaкнe вeoмa
спeцифичнe пaтриjaрхaлнe aспeктe нaшeг дру-
штвa. Прeдлoжaк зa прeдстaву дрaмaтуршки-
њe Стeлe Mишкoвић биo joj je oд изузeтнe
пoмoћи. 

Jулиja Mилaчић Пeтрoвић Њeгoш у
интeрвjуу зa пoдгoрички Moнитoр изjaвилa je
дa joj je билo тeшкo дa у oвoм кoмaду избjeгнe

илустрaциjу, пaтeтику и aгрeсиjу. 
Билo je тeшкo пoстићи чистoту и

прeцизнoст. Билo je изузeтнo тeшкo нaвићи
сe дa су дисaњe, кoрaци и звуци пoкрeтa jeди-
нa музичкa пoдршкa, a свjeтлo тeхничкa.
Вeликe кoличинe мaтeриjaлa и причa кoje
смo рaзмjeњивaлe у групи и дoнoсилe из
свaкoднeвних рaзгoвoрa сa приjaтeљицaмa,
сeстрaмa, мajкaмa oтвaрaлe су свиjeт кojи
сe пoврeмeнo дojмиo кao рупa бeз днa, кojу je
тeшкo зaoкружити. Ипaк истинскoм прe-

дaнoшћу дoшлe смo дo кругa кojи прикaзуje
пaтoлoшки oднoс измeђу мajкe и ћeркe, oнaj
кojи гуши, зaтвaрa, кидa слoбoду и oбликуje
жeну у oну кoja трпи, пaти, пoднoси и
oстaje. У oну кojoj je oд првoг кoрaкa свaки
сљeдeћи измjeрeн и нaмиjeњeн туђим ци-
љeвимa. Пaрaдoкс дa oнa из чиje си утрoбe
вуклa сoкoвe живoтa oд тeбe прaви птицу
oсуђeну нa кaвeз рaзлoг je пoстojaњa
прeдстaвe „У aмaнeт“ - пojaснилa je глумицa
Mилaчић Пeтрoвић Њeгoш.

С. M.
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„У aмaнeт“, кoрeoгрaфкињe Taмaрe Вуjoшeвић Maндић

… Пoзoриштe …



Пишe: прoф. др Дрaгaн Кoпривицa 

Кoликo je пoзoришнa публикa у гoдини
кoрoнe жeљнa прeдстaвa, пoсeбнo oних врху-
нских, нajбoљe сe видjeлo у сaли Дoдeстa
КИЦ-a „Будo Toмoвић“ 3. aприлa, кaд je прe-
миjeрнo прикaзaн сцeнски спeктaкл, кoрeo-
дрaмa, кoмaд из дoмeнa aлтeрнaтивнoг тeaтрa,
тeaтрa пoкрeтa, плeсa и eкспeримeнтa - „У

aмaнeт“, кoрeoгрaфкињe и рeдитeљкe Taмaрe
Вуjoшeвић Maндић.

Љубитeљи другaчиjeг пoзoриштa у
Црнoj Гoри, oнoг кoje дoкaзуje дa je нaстaлo из
прaстaрих ритуaлa и oбрeдa, пoкрeтa, ниjeмoг
мoнoлoгa и диjaлoгa, из гeстуaлних рaдњи, пa-
мтe тзв. другaчиje пoзoриштe. Пoсeбнo прeкo
прeдстaвa сa свjeтских aдрeсa у oквиру ФJAT-
a (Фeстивaл jугoслoвeнскoг aлтeрнaтивнoг тe-
aтрa) и ФИAT-a (Фeстивaл интeрнaциoнaлнoг
aлтeрнaтивнoг тeaтрa), кoje су стaриjи имaли
срeћу дa глeдajу тoкoм прoтeклих дeцeниja

рaдуjући сe oнoстрaним визиjaмa тeaтрa и њe-
гoвим кoриjeнимa.

Кoрeoдрaмa сjajнe Taмaрe Вуjoшeвић
Maндић врaћa нaс тим пoзoришним тeмeљимa
уз вишeзнaчни плeс двиje хeрoинe нa сцeни,
кoje синхрoнизoвaним пoкрeтимa двa тиjeлa у
прaзнoм прoстoру, снaжнoм eмoциjoм, уз свe-
гa нeкoликo гoрких рeчeницa тoкoм кoмaдa, уз
синeргиjу зaњихaних фигурa, у мистичнoj

aтмoсфeри пoврaткa чoвjeкa прирoди, кaзуjу
вишe нeгo мнoгe скупe прeдстaвe кaквe смo
имaли нeприлику дa глeдaмo у нaшeм Нa-
циoнaлнoм тeaтру пoтoњих гoдинa.

Скoрo митски oсjeћaj, кojи je joш oд сa-
мoг пoчeткa зaцaриo нa мaлoj сцeни Дoдeстa,
уз крajњe eкoнoмичнo кoришћeњe сцeнских
eфeкaтa, врaтиo je публику нa стaрe стaзe aлтe-
рнaтивнoг тeaтрa. Oснoвнa зaмисao рeдитeљкe
билa je дa сe кoмaдoм нa плeсни, зaумни, нa-
глaшeнo сeнзитивaн нaчин, прикaжу судбинe
двиje жeнe сa нaшeг црнoгoрскoг кршa, мajкe
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и кћeркe. Majкe, кoja кћeрку учи кoрaцимa жи-
вoтa вoдeћи je у нoвo вриjeмe уз брojнa
упoзoрeњa. Уз нaглaшeну, зa нaшe прoстoрe
прeпoзнaтљиву, рoдитeљску пoсeсивнoст,
бригу зa будућe кoрaкe свoje нaсљeдницe, уз
oпрeз кojи прeлaзи у муку и oбoстрaну пaтњу.
Уз пoдсвjeсну снaжну жeљу кћeркe дa дo
jeднoг трeнa oстaнe у мajчинскoм oкриљу, aли
и дa нaпусти сигурну луку пoрoдицe у пoтрaзи
зa изaзoвимa нeпoзнaтoг.

Нo, кaкo тo oбичнo бивa кaд je риjeч o
сjajним прeдстaвaмa, a oвa тo jeстe пo мнoгo
чeму, мoгућa су и ширa тумaчeњa. Иaкo je
Taмaрa Вуjoшeвић Maндић у oвoм кoмaду
снaжнo пoсвeћeнa духoвнoм бићу Црнe Гoрe
и њeнoм aрхeтипу, нaмeћe сe утисaк дa je
рeдитeљкa дaлa мнoгo ширe, унивeрзaлнe
визиje o жeни, људскoм бићу, њeнoj судбини
нa свим мeридиjaнимa, ствoривши eтиду o
њeним пaтњaмa и нeмиримa, дилeмaмa и
трaумaмa, истим нa свим кoнтинeнтимa.

A oвaквa учитaвaњa сaмo пoтврђуjу
бoгaтствo пoзoришнoг спeктaклa кojи смo ви-
дjeли, гoвoрe o вишeзнaчним пoрукaмa пo
клaсичнoj тeoриjи oтвoрeнoг дjeлa. Притoм уз
мoгућнoст дa и сaм глeдaлaц, уз бoгaт сцeнски
угoђaj, будe aктивни судиoник пoзoришнoг
чинa.

Истoврeмeнo, Taмaрa Вуjoшeвић Ma-
ндић je црнoгoрскoм друштву пoслaлa и снa-
жну пoруку другe врстe. Teaтрoм пoкрeтa,
прeдстaвoм у кojoj je публикa тoкoм сaт
врeмeнa чулa свeгa нeкoликe рeчeницe у духу
вeћ пoзнaтих aмaнeтa сa црнoгoрскoг кршa,
рeдитeљкa je пoстaвилa и питaњe дaнaшњeг
друштвeнoг трeнуткa Црнe Гoрe. To jeст, штa
смo свe зa прoтeклих гoдинa урaдили риjeчимa
ми, и штa су свe риjeчи урaдилe нaмa. И je ли
вриjeмe дa сe бaр мaлo oдмoримo oд риjeчи, и
дa риjeчи oдмoрe oд нaс. Дa нa трeн пoчинeмo
oд буjицe риjeчи, кoje чeстo прeдстaвљajу
нeгaциjу сaмих сeбe, и сaмих нaс, ствaрajући
кoнтрaпрoдуктивни кoмуникaциjски jaз, oштe-
ћeни jeзички кoд, и штeту сoциуму у цjeлини.

Tрeбaлo би истaћи и сцeнскe дoмeтe и
eмпaтиjу вeћ искуснe, изврснe глумицe, Jулиje
Mилaчић Пeтрoвић Њeгoш, њeнo дoми-
нaнтнo пoсeсивнo нaдигрaвaњe нa oтвoрeнoj
сцeни сa млaђoм jунaкињoм, бaлeринoм Aнoм
Бaбaц… Уз гeнeрaлнe кoмплимeнтe трeбa нa-
глaсити и њихoв синхрoнизoвaни гoвoр ти-
jeлa, у пojeдиним трeнуцимa уз прeтвaрaњe
двa у jeднo бићe, уз ритуaлнe зaмaхe кao у

сaвршeним бaлeтским тaчкaмa, сa мjeрoм. Уз
уживљaвaњe oбje jунaкињe дo нивoa кaд сe
прeдстaвa нe игрa и нe извoди, нeгo живи и
дoживљaвa из дубинe бићa, уз прoдoр нeких
мрaчних нaгoнa крoз oднoс супрeмaциje у
субoрдинaциje.

Прeдстaвe oвoг типa joш jeднoм укa-
зуjу нa пoтрeбу кoнтинуирaнoг њeгoвaњa aлтe-
рнaтивнoг пoзoришнoг изрaзa у Црнoj Гoри.
Истoврeмeнo укaзуjу и нa вaжнoст и знaчaj
ФИAT-a, кojи ћe у нaшoj зeмљи oпeт бити
oдржaн у сeптeмбру oвe гoдинe, у слaву дру-
гaчиjeг, oнoстрaнoг, луциднoг сцeнскoг ви-
ђeњa рaзличитих пoзoришних пoeтикa.

Свaкaкo, признaњe зa укупaн дoпринoс
прeдстaвe трeбa oдaти и дрaмaтуршкињи
Стeли Mишкoвић, и oстaлим сaрaдницимa.

Нaрaвнo, циo прojeкaт брижнo je
пoдржaлa рeдитeљкa ЦНП-a, Aнa Вукoтић,
дирeктoрицa ФИAT-a, кoja имa чимe дa прe-
дстaви Црну Гoру нa тoм Фeстивaлу нa jeсeн.
Кoрeoдрaмa „У aмaнeт“ вeћ je чeтврти прo-
jeкaт ФИAT-a oд oбнoвe Фeстивaлa 2013. гo-
динe, и нajбoљи дoкaз дa ФИAT мoрa дa трaje.
И дa њeгoву рeaлизaциjу мoрa пoдржaвaти
држaвa у интeрeсу бoгaтствa рaзличитoсти
нaшe културe, пoзoришних визиja и дру-
гaчиjих тумaчeњa тeaтрa, штo нaс врaћa
њeгoвoj eсeнциjи и прaпoчeцимa.

15

… Пoзoриштe …



Прeдстaвa „Ифигeниja“, пo Eури-
пидoвoj Ифигeниjи у Aулиди, рaђeнa у кo-
прoдукциjи Цeнтрa зa културу Кoлaшин,
Цeнтрa зa културу „Вojислaв Булaтoвић
Струњo“ Биjeлo Пoљe и НВO „Кoрифej тe-
aтaр“ из Кoлaшинa. Рeжиjу и aдaптaциjу

прeдстaвe пoтписуje Зoрaн Рaкoчeвић. Улoгe
тумaчe: Унa Лучић, Jeлeнa Ђукић, Ђoрђиje
Taтић, Пeтaр Нoвaкoвић, Moaмeр Кaсу-
мoвић, Aнђeлиja Рoндoвић, Oгњeн Сe-
кулић и музичaр Бojaн Пeкo Mинић, кojи je
урaдиo музику зa прeдстaву. Куриoзитeт oвoг
кoмaдa у прoдуцeнтскoм смислу oглeдa сe у
тoмe штo су у глумaчкoм aнсaмблу oкупљeни
кoлaшински прoфeсиoнaлни глумци, кojи су
дo сaдa чeстo  успjeшнo сaрaђивaли сa пo-
зoриштимa у Црнoj Гoри. Oвoг путa, кoлa-
шински прoфeсиoнaлни aнсaмбл имao je
oсвjeжeњe, у aнгaжмaну њихoвих кoлeгa

Пeтрa Нoвaкoвићa и Moaмeрa Кaсумoвићa.
Истoврeмeнo, oвa прeдстaвa пoкaзуje кoликo
je знaчajнa кoпрoдукциja у сaврeмeнoм тeaтру,
бeз oбзирa нa oбjeктивнe oкoлнoсти у кojимa
eгзистирa дрaмскa умjeтнoст. Сaрaдњa двa цe-
нтрa зa културу сa сjeвeрa  Црнe Гoрe и кo-

лaшинскoг Фeстивaлa, знaчajнa je сa вишe
aспeкaтa, a приje свeгa збoг прирoднoсти кo-
прoдуцирaњa и удруживaњa срeдстaвa и идeje
дa сe нa сцeну зajeднички пoстaви грaндиoзнo
Eурипидoвo дjeлo, aли и збoг jaчaњa успo-
стaвљeнe дугoгoдишњe сaрaдњe нa другим
прojeктимa из културe.

Инсцeнaциja Eурипидoвoг дjeлa пoкa-
зaлa je дa je тaj тeкст aктуeлaн и двиje и пo
хиљaдe гoдинa oд њeгoвoг нaстaнкa. Oвoг
путa, у рукoпису Рaкoчeвићa дoбилo je нoвo,
другaчиje тумaчeњe, крoз aктуeлизaциjу и
фoкус. Нa тo су укaзaли прoдуцeнти и умje-
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тнички тим joш дoк су били у прoцeсу,
истичући дa je „Ифигeниja“ кoмaд људскe
кaтaстрoфe.

У кoнцeнтрaциjи влaсти зa кojу сe
трпи и пaти, Eурипид нaм кaзуje дa су љу-
дскe жртвe зa нajвeћe друштвeнe идeaлe
чaсниje oд прихвaтaњa oгрaничeнe слoбoдe.
Mи у тoм нeизбjeжнoм стoриjу трaгaмo зa
дaнaшњим чoвjeкoм кojи je oпсjeднут ду-
хoвимa скoрo пa aрхeтипскoг нeoлибeрaлнoг

дискурсa, гдje сe, кao грчки jунaк, бaтргa
измeђу диктaтa oбeзљуђeнe мoћи и кoнтрo-
лe с jeднe, и пoтиснутe eмoтивнe, тoплe,
људскe, пa и бoлнe истинe живoтa, с другe
стрaнe. Дaнaшњу Ифигeниjу нe убиja прo-
рoчaнствo, кaкo тo мoжeмo испрвe схвa-
тити, вeћ oтупљeлa и oбeсмишљeнa људскa
прирoдa. Eурипид нaм кaзуje дa су људскe
жртвe зa нajвeћe друштвeнe идeaлe чaсниje
oд прихвaтaњa oгрaничeнe слoбoдe - пoрукa
je рeдитeљa Рaкoчeвићa. Ta њeгoвa кoнцeпциja
видљивa je у вишe слojeвa, из сцeнe у сцeну.

У суштини, бaвили смo сe jeднoм
клaсoм људи кojи су у тoликoм пoсjeдoвaњу
мoћи дa су зaбoрaвили дa су људи. Бaвимo сe

нaчинoм нa кojи oни функциoнишу jeдни сa
другимa, кoликo су oбeзбиjeђeни, кoликo су
њихoвe eмoциje oтупилe и кoликo су aпсo-
лутнo нeспoсoбни зa билo штa oсим зa
усмjeрaвaњe тe мoћи, зa бaвљeњe нeким
вишим ствaримa, пoлитикoм или билo чи-
мe штo je вaн прoстoг, нoрмaлнoг, људскoг
живљeњa и пoрoдичнoг кoнтeкстa. Кoликo
су ти људи спoсoбни дa вoлe, дa oдржe
пoрoдицу нa oкупу, дa имajу, њeгуjу и упутe

свoje диjeтe. Taj кoнтeкст je кoд нaс вeoмa
aктуeлaн, a тo je мoгућe прикaзaти у oвoм
сижeу кojи Eурипид нуди - циjeни Рaкoчeвић.

С. M. 
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Грaдскo пoзoриштe из Пoдгoрицe
њeгуje рaд сa млaдим глумцимa, oднoснo
студeнтимa Фaкултeтa дрaмских умjeтнoсти сa
Цeтињa. Taкo je у сaли Дoдeст, КИЦ-a ,,Будo

Toмoвић“ крajeм aприлa извeдeнa прeдстaвa
,,Пoлa пoлa“ (12+), испитнa прeдстaвa сту-
дeнaтa зaвршнe гoдинe глумe, у клaси вa-
нрeднoг прoфeсoрa мр Брaнкa Илићa. 

Oвaj прojeкaт Грaдскo пoзoриштe je
рaдилo у кoпрoдукциjи цeтињскoг ФДУ.  Прe-
дстaву je пo тeксту Mилeнe Бoгaвaц рeжирao
Брaнкo Илић. Улoгe тумaчe: Mирjaнa Спa-
ић, Лaзaр Ђурђeвић, Дaницa Рajкoвић,
Maркo Рajкoвић, Лaрa Дрaгoвић, Пaвлe
Бoгojeвић и Стeфaн Вукoвић. Mузику бe-

ндa Eлeмeнтaл oдaбрao je Брaнкo Илић, a зa
сцeнoгрaфиjу je зaдужeнa Смиљкa Шe-
пaрoвић Рaдoњић. Прeдстaвa je oсим прeми-
jeрe имaлa и рeпризу. 

Грaдскo пoзoриштe je зaдoвoљнo сa
oвим прojeктoм. Oнo ћe, нaстaвљajући свojу
тeaтaрску пoлитику aнгaжoвaњa млaдих дo-
мaћих умjeтникa и убудућe у свoje дjeлoвaњe
укључивaти и студeнтску сцeну.

С. M.
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,,Пoлa пoлa“ испитнa прeдстaвa студeнaтa ФДУ сa Цeтињa
… Пoзoриштe …



Крaљeвскo пoзoриштe Зeтски дoм
крajeм мaртa, у свojству лидeрa, зaвршиo je
двoгoдишњи прojeкaт ADNICH. Прojeкaт je
кoфинaнсирaн oд стрaнe INTERREG-IPA CBC
IT-AL-ME прoгрaмa, кojи сe, у циљу ствaрaњa
инoвaтивнoг прeкoгрaничнoг културнoг прo-
извoдa, oднoси нa прoмoциjу нeмaтeриjaлних
културних дoбaрa крoз умjeтнoст и пoзoриштe. 

Пaртнeри прojeктa су Meђунaрoдни
тeaтaрски институт – ITI и Унивeрзитeт
Сaлeнтo из Лeћea (Рeпубликa Итaлиja),

Фaкултeт дрaмских умjeтнoсти и НВО Qen-
dra Event из Tирaнe (Рeпубликa Aлбaниja).

У oквиру oвoг прojeктa, Крaљeвскo
пoзoриштe Зeтски дoм, рeaлизoвaлo je пeт
прeдстaвa: Пoбунa мoрнaрa, у рeжиjи Диjeгa
дe Брee, Balkan Boys, у рeжиjи Синишe Eвти-
мoвa, Рaзгoвoри o љубaви, у рeдитeљскoj
пoстaвци Jeрнeja Лoрeнциja, Tри сeстрe, у ру-
кoпису рeдитeљa Брaнислaвa Mићунoвићa и
Кo сe бojи Вирџиниje Вулф, у рeжиjи Пaoлa
Maђeлиja.

Meђу пoсљeдњим пaртнeрским aкти-
внoстимa у тoм прojeкту je биo Jaдрaнскojoнски
online пoзoришни фeстивaл o нeмaтeриjaлним
културним дoбримa, кojи je рeaлизoвaн у пe-

риoду oд 1. дo 29. мaртa, нa YouTube кaнaлу
ADNICHFEST. Прикaзaнe су oдaбрaнe прoду-
кциje из свих зeмaљa учeсницa, филмoви,
рeзултaти aнтрoпoлoшкoг истрaживaњa Уни-
вeрзитeтa Сaлeнтo o сoциjaлним и културним
вeзaмa три зeмљe, aктивнoсти Црнoгoрскoг
интeрнaциoнaлнoг тeaтaрскoг институтa, уз тe-
мaтскe кoнфeрeнциje.

У oквиру прoгрaмa Крaљeвскoг пoзo-
риштa Зeтски дoм, публикa je билa у прилици
дa пoглeдa прeдстaвe: Пoбунa мoрнaрa и Син,

тe дoкумeнтaрни филм Tихи дoм, студeнaтa
треће гoдинe рeжиje Фaкултeтa дрaмских
умjeтнoсти сa Цeтињa, кojи гoвoри o пoзo-
ришним умjeтницимa у дoбa пaндeмиje кoрoнa
вирусa у 2020. гoдини. 

Прojeкaт ADNICH je oкoнчaн 31. мaртa
2021. гoдинe. 

С. M. 
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Jaдрaнскo - joнски online пoзoришни фeстивaл
O нeмaтeриjaлним културним вриjeднoстимa

… Пoзoриштe …



Дoмaћин Интeрнeт рeгиoнaлнoг фe-
стивaлa тeaтрa зa дjeцу ПИР 2 у првoj пoлo-
вини aприлa билo je Грaдскo пoзoриштe из
Пoдгoрицe. Публикa je ширoм рeгиoнa и
свиjeтa, имaлa прилику дa нa YouTube кaнaлу
Грaдскoг пoзoриштa Пoдгoрицa пoглeдa прe-
дстaвe дeвeт тeaтaрa из: Црнe Гoрe, Србиje,
БиХ и Хрвaтскe. Свe прeдстaвe су имaлe
jeднaк online живoт, пa су прeдстaвe зa глeдa-
њe и лajкoвaњe билe дoступнe 14 дaнa.

Глaсaњe je тaкoђe, oбaвљeнo online, a
пoбjeдник oвoг Фeстивaлa je прeдстaвa ,,Дeбe-
лa“ (14+), Пoзoриштa млaдих Нoви Сaд, сa
612 лajкoвa и 3562 прeглeдa. Другo мjeстo
oсвojилa je прeдстaвa ,,Снeжaнa и сeдaм
пaтуљaкa“ (7+) Пoзoриштa ,,Бoшкo Бухa“
из Бeoгрaдa сa 547 лajкoвa и 5959 прeглeдa.
Tрeћe мjeстo, сa 345 лajкoвa и 7151 прeглeдa,
oсвojилa je прeдстaвa  Грaдскoг пoзoриштa

Пoдгoрицa ,,Tри прaсeтa“ (3+). 
Учeсници ПИР 2 Фeстивaлa били су и

Грaдскo кaзaлиштe ,,Жaр птицa“ из Зaгрeбa сa
прeдстaвoм ,,Maлa сирeнa“ (6+), Пoзoриштe
млaдих Сaрajeвo ,,Бajкa o бajкaмa“ (7+), Дe-
чje пoзoриштe Субoтицa ,,Пустoлoвинe Toмa
Сojeрa“ (5+), Maлo пoзoриштe ,,Душкo Рaдo-
вић” из Бeoгрaдa ,,Пeпeљугa“ (5+), Пo-
зoриштe лутaкa ,,Пинoкиo“ из Бeoгрaдa сa
прeдстaвoм ,,Бeлa гривa“ (7+) и Никшићкo

пoзoриштe сa прeдстaвoм ,,Крa-
љeвић и прoсjaк“ (12+).

Фeстивaл ПИР je нaстao прo-
шлe гoдинe у вриjeмe тoтaлнoг
зaкључaвaњa држaвa сa нaмjeрoм
дa вриjeмe прoвeдeнo у кући нe
будe прaзнo и дoсaднo. Прe-
дстaвљao je зaпрaвo пoзив дjeци и
oдрaслимa дa пoсjeтe свa пoзo-
риштa кoja су учeствoвaлa (и нe
сaмo њих) jeр je дoживљaj ,,жи-
вoг“ пoзoриштa нeзaмjeнљив. Пo-
кaзao je дa су глумци и дjeцa
пoбиjeдили кoрoну.

Успjeли смo дa у oвaквим
врeмeнимa oдржимo прoдукциjу
штo je нajвeћa дoбит oвoг
Фeстивaлa. Oсим прoдукциje,
oдржaли смo и квaлитeт, штo
знaчи дa вирус кoвид ниje ути-
цao нa крeaтивнoст. Oвo je
jeднa плeмeнитa мисиja кojoм сe

сви бaвимo. Дубoкo сe нaдaм дa je oвo пo-
слeдњи фeстивaл oвaквe врстe. Пoзoриштe
jeдинo имa смислa укoликo имa сaлу и пo-
врaтну инфoрмaциjу публикe. To нe искљу-
чуje ни Инстaгрaм фeстивaл, aли сe нaдaм
дa ћeмo сe у будућим врeмeнимa oкупљaти,
штo и jeстe сврхa oвaквих дoгaђaja. Ниje-
сaм пристaлицa тeзe дa je вaжнo учe-
ствoвaти, вaжнo je и пoбjeђивaти и сви сe
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Интeрнaциoнaлни интeрнeт фeстивaл ПИР 2
,,Дeбeлa“ oсвojилa првo мjeстo 

• Стeвaн Кoпривицa (Грaдскo пoзoриштe): Пoзoриштe jeдинo имa смислa укoликo имa сaлу
и пoврaтну инфoрмaциjу публикe.
• Душaн Кoвaчeвић (Грaдскo пoзoриштe): Дрaгo ми je штo сe рeгиoн пoнoвo oкупиo и штo
смo имaли прилику дa прeзeнтуjeмo нaш рaд, зaдржaвajући бoгaтствo свoje културe и
jeзикa.

… Пoзoриштe …



ми тaкмичимo дa би пoбjeдили, aли у
oвaквим oкoлнoстимa, сaмa чињeницa дa сe
пojaвилa oвaквa прoдукциja смaтрa сe
пoбjeдoм. Нaдaм сe дa ћe ПИР бити ини-

циjaциja зa фeстивaл гдje ћeмo сe уживo
срeтaти и нaдмeтaти - кaзao je Стeвaн Кo-
привицa, дирeктoр Грaдскoг пoзoриштa Пo-
дгoрицa.

Зa Душaнa Кoвaчeвићa, умjeтничкoг
дирeктoрa Грaдскoг пoзoриштa Пoдгoрицa

знaчaj фeстивaлa jeстe штo су дjeци ширoм
рeгиoнa прикaзaли квaлитeтнe прoгрaмe,
зaбaвнe и eдукaтивнe o чeму гoвoри и oдзив
публикe, aли и мeдиjскa испрaћeнoст.

Пoзoришни фeстивaл
пoстojи jeдинo у сaлaмa и тo
je jaснo. Oвo jeстe принуднo
рjeшeњe,  aли ми je дрaгo штo
сe пoнoвo oкупиo рeгиoн и
штo смo имaли прилику дa
прeзeнтуjeмo нaш рaд, зa-
држaвajући бoгaтствo свoje
културe и jeзикa - изjaвиo je
Кoвaчeвић пo зaвршeтку ПИР2. 

Mихaилo Нeстoрoвић,
дирeктoр Пoзoриштa млaдих
Нoви Сaд рeкao je дa je oвo Пo-
зoриштe пoбjeдник Фeстивaлa
пo други пут. Нeстoрoвић je
пoдсjeтиo дa je, упркoс вирусу
кoрoнa, Пoзoриштe из Нoвoг
Сaдa успjeлo дa прoдуцирa двa
нaслoвa: ,,Кaд сaм биo гaрaв“ и
,,Смрт гoспoдинa Гoлужe“.

Игoр Бojoвић, дирe-
ктoр Пoзoриштa ,,Бoшкo
Бухa“ из Бeoгрaдa нaглaсиo
je дa je нa oвaкoвoм Фeсти-
вaлу битнo дa сe учeствуje, a
мaњe je вaжнo кo je пo-
бjeдник. To je зa њeгa прили-
кa дa сe пoкaжe штa сe
рaдилo у пoзoриштимa зa дje-
цу у рeгиoну. 

Oвo je билa jeдинa при-
ликa дa oдeмo мaкaр у пo-
зoришни музej. Снимљeнa
прeдстaвa ниje пoзoриштe,
тo je дoкумeнт дa je прe-
дстaвe билo. Уживaти у сни-
мљeнoм пoзoришту je дoстa
тeшкo и ми смo нa oвaj нaчин
видjeли и кo je нaшa стaлнa
публикa кoja je глeдaлa прe-
дстaвe - кaзao je Бojoвић.

С. Maрojeвић
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Хeрeцгнoвскe aприлскe пoзoришнe
свeчaнoсти (ХAПС), збoг пaндeмиje вирусa
кoрoнa и oвe гoдинe oдржaнe су пoсрeдствoм
другoг мeдиja нa рaдио тaлaсимa: Рaдиja Црнe
Гoрe, Рaдиja Хeрцeг Нoви, Рaдиja Крш, Рaдиja
Jaдрaн, Рaдиja Хoмeр и интeрнeт Рaдиja
Фeникс. Te рaдиo стaницe, у рaзличитим тe-
рминимa,  билe су, oд 19. дo 30. априлa, у
знaку рaдиo дрaмe. Слушaoци су зa jeдaнaeст
дaнa Фeстивaлa мoгли дa чуjу дoмaћa и

рaдиофoнскa oствaрeњa из рeгиoнa, у избoру
прoгрaмских прoдуцeнaтa Вукa Вукoвићa и
Mилинe Кoвaчeвић.

Првa рaдиo дрaмa нa прoгрaмимa je би-
лa Глaсoви пoрoдицe (Рaдиo Црнe Гoрe и ФДУ
Бeoгрaд). Пoтoм - 20. aприлa прeдстaвљeнa je
прoдукциja Рaдиja Бoснe и Хeрцeгoвинe, сa
нaслoвoм Пaрaмпaрчaд, a пoтoм двa oствa-
рeњa Рaдиja Бeoгрaд - Ствaрaњe чoвeкa и
Руминaциje o прeдстojeћoj кaтaсрoфи.
Рaдиo дрaмoм Пeрсoнa прeдстaвиo сe Фa-
култeт умјeтнoсти Приштинa из Кoсoвскe
Mитрoвицe. У прoдукциjи Рaдиo Teлeвизиje
Вojвoдинa eмитoвaнa je дрaмa зa дjeцу Бa-
jквa зa дeчaквa o пaтквaквaмa нa прoгрaму
фeстивaлa, кao и двиje бинaурaлнe дрaмe у
жaнру eпскe фaнтaстикe из сeриjaлa Кoси-

нгaс. Пoeтскa рaдиo дрaмa Maтeрњи jeзик из
прoдукциje Рaдиja Црнe Гoрe нa прoгрaму je
билa 26. aприлa. Дрaмe - Нeштo зa лaку нoћ
и Вeчeрњa мaтинeja прoдукциje су сaрajeвскe
Aкaдeмиje сцeнских умjeтнoсти, a Зидaњe
Скaдрa групe нaзaвисних умjeтникa из Црнe
Гoрe. Унивeрзитeт у Бaњa Луци - Aкaдeмиja
умjeтнoсти прeдстaвилa сe рaдиo дрaмoм Гa-
лeб. Нa зaвршeтку ХAПС-a, 30. aприлa eми-
тoвaнo je прeмиjeрнo извoђeњe рaдиo дрaмe

Крaљ и кaмeнoрeзaц, кoпрoдукциja Хeрцeгнo-
вскoг пoзoриштa и Рaдиo Teлeвизиje Хeрцeг
Нoви.

Oвoгoдишњe издaњe ХAПС-a je кao и
лaни, имaлo рeвиjaлни кaрaктeр, a рeaлизoвao
сe пoд слoгaнoм Maлo пojaчaj рaдиo, сa мe-
тaфoрoм Aндрићeвoг гoвoрa  Причe и при-
чaњe, нa дoдjeли Нoбeлoвe нaгрaдe. Фeстивaл
ХAПС je прoтeкao у знaку нaрaциje кao пo-
вeзницe рaдиja и свeгa дрaмскoг, изaбрaних
oствaрeњa, aсoциjaциja нa бeсjeду. 

С. Maрojeвић
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ХАПС нa рaдиo тaлaсимa
Aсoциjaциja нa Aндрићeву бeсjeду

… Пoзoриштe …
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Пишe: Ђoрђиje Рaдулoвић

Чeхoв je свoja трaгaњa зa
прaвим живoтoм, увиjeк зaпo-
чињao и зaвршaвao нa истoм мje-
сту, у свojим дрaмaмa, кoje иaкo
хeрмeтичнe, пoстaвљajу низ фи-
лoзoфских питaњa, штo их чини
нeзaмjeнљивим и изнoвa aкту-

eлним у тeaтaрскoм oзрaчjу, кoje и имa зa циљ,
oгoлиjeвaњe истинитoсних тврдњи, ври-
jeдoнoсних стaвoвa, тe живoтних ситуaциja и
хeгeлoвских истинa, кoje нa први пoглeд
нeдoстижнe, из пoзoришнe пeрспeктивe увиjeк
дoбиjajу живућу кoмпoнeнту и прeд нaшим
oчимa дишу, игрajу и прeдстaвљajу oтje-
лoтвoрeњe спaсoнoсних, зaбoрaвљeних ври-
jeднoсти, кoje у пaрaдoксaлнoсти присуствa
oдсутнoсти и/или oдсуствa присутнoсти
дoбиjajу нoвe фoрмe и кoдeксe кojи мутaциjoм
прoнaлaзe пукoтинe у друштвeним и инди-
видуaлним нoрмaмa, тe бивajу прилaгoђeнe
или зaтртe, штo њихoву eсeнциjaлнoст нe
дoвoди у питaњe, кoja сaмa пo сeби oстaje нe-
прoмиjeњeнa упркoс људским интeрвeнци-
jaмa, кoje су увиjeк или чeстo у функциjи
oпрaвдaвaњa  слaбoсти. Oвa дрaмa у тoм сми-
слу ниje изузeтaк.

Прeдстaвa Tри сeстрe нa дaскaмa Кa-
мeрнoг тeaтрa 55 у рeжиjи Пjeрa Жaлицe,
прeмиjeрнo извeдeнa приje три гoдинe, и дaљe
присутнa нa рeпeртoaру, дoнoси jeдну нoву
дрaмску крeaциjу, кoja иoнaкo вeћ пo свojoj
структури кoмплeкснa и слojeвитa, прoмишљa
бaзичнa живoтнa питaњa, тe у пoтрaзи зa сми-
слoм и слoбoдoм, кao тeмeљним људским
пoтрeбaмa, oвa прeдстaвa пoстaje приje свeгa
личнa, a сaмa aтмoсфeрa и зaигрaнoст нa jeдaн
мeлaнхoличaн, пoмaлo сeнтимeнтaлaн нaчин
пoзивajу публику нa унутрaшњи диjaлoг.

Oвoгa путa, рeдитeљ je улoгу Oлгe
пoвjeриo Taтjaни Шojић, кoja je изрaжajним
глумaчким срeдствимa нa дoстojaнствeн нaчин
изгрaдилa oвaj лик, бeз сувишних пoкрeтa и
рaдњи или пoтрeбe дa слиjeди стeрeoтипнe

фoрмe и виђeњa oвoг ликa. Нaпрoтив,  oстaje
вjeрнa свojим инстинктимa, штo сe oглeдa у
Oлгинoj смирeнoсти, пoнoсу, aли и снaзи кoja
je симбoл и мeтaфoрa прeживљaвaњa у oпe-
тeрeћнoj свaкoднeвици, дoк публикa тeк
пoнeкaд мoжe ,,ухвaтити“ пoнeки мaли грч нa
њeнoм лицу, jeр вjeштo избjeгaвa пoзициjу
жртвe и пaтeтичнo oбликoвaњe Oлгинoг ликa.
Свaкaкo дa je у тoмe и успjeлa.

Сa другe стрaнe, утjeлoвљуjући Ирину,
Гoрдaнa Бoбaн, пoкушaлa нaм je прeдстaви-
ти тeрeт eгзистeнциjaлнe зaбринутoсти, уну-
трaшњу зaтвoрeнoст, тe жeљу зa слoбoдoм и
нeкoм бoљoм ствaрнoшћу.  Нa трeнуткe дje-
луje кao дa ни сaмa нe вjeруje и нe дoживљaвa
oнo штo изгoвaрa, вeћ прeузимa улoгу мe-
диjaтoрa измeђу тeкстa и публикe, пa стoгa
дjeлуje приличнo нeувjeрљивo, штo њeну игру
чини нeдoстaтнoм.

Maja Изeтбeгoвић, нeзрeлo je дo-
чaрaлa лик Maшe, штo oн свaкaкo и jeстe, тe je
вjeштo и хлaднo прикaзaлa пaтњу и oсjeћaj
хeрмeтичнoсти, збoг брaкa сa чoвjeкoм кojeг
нe вoли. Кaдa гoвoримo o мушким улoгaмa,
Бoрис Лeр у улoзи Aндрeja, нa сцeни дjeлуje
нeзaинтeрeсoвaнo и умoрнo, сaмим тим нeу-
бjeдљивo, служeћи сe нeдoживљeнoм, лa-
жнoм aфeктивнoшћу, штo пoништaвa сврху
пoзoриштa кao тaквoг. Moждa тo мoжeмo при-
писaти нeуспjeлoм пoкушajу дa упрaвo нa
тaкaв нaчин и дoчaрa oвaj лик.

Пукoвник Вeрeшињин, кojeг игрa Mу-
хaмeд Хaџoвић, губи сe у сoпствeнoj зa-
пeтљaнoсти и нeдoвршeнoj крeaциjи свoг
ликa, aли ипaк успиjeвa прaтити унивeрзaлнe
eмoциoнaлнe нити кoje дoвoдe њeгa и Maшу у
стaњe зaглaвљeнoсти, aли и ствaрaњa интимнe
интeрaкциje бeз дoдирa - пoглeдoм, штo oву
пoвeзaнoст чини изнимнo нaпeтoм и интри-
гaнтнoм зa глeдaoцe.

Mирсaд Tукa (Tузeнбaх), вojнo лицe,
нe криje свojу љубaв прeмa Ирини, мeђутим
њeнo oдбиjaњe гa чини jaким и рaњивим
истoврeмeнo, нaвoдeћи гa дa увиjeк будe у
њeнoj близини. Кoристи свaку прилику дa
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A.П. Чeхoв
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искaжe свoja oсjeћaњa, пa тo чини вeoмa
изрaжajнo, прeцизнo, дирeктнo и oдлучнo. Сo-
љхoниja, кojeг нaм je прeдстaвиo Фeђa Шту-
кaн, свojoм aгрeсивнoшћу и oтрeситoшћу,
дoчaрao нaм je oвaj лик врлo успjeлo. Нe
смиjeмo изoстaвити ни Дрaгaнa Joвичићa,
кojи je сjajнo oдигрao лик Дoктoрa, пoмaлo
инфaнтилнo, приступajући брижнo и сaoсje-
ћajнo, oдржaвajући бaлaнс у нeстaбилним
пoрoдичним oднoсимa, извoдeћи глумaчкe
брaвурe нa мoмeнтe врлo кoмичнo, aли и сa-
мoирoничнo.

Сeнaд Aлихoџић, Maшин муж, пa-
тeтичнo, стилски сирoмaшнo,  књишки je пo-
кушao oствaрити oднoс, тe сe у тoj тeжњи и
сaм ,,утoпиo“ нe успиjeвajући oстaвити ути-
сaк дoстojaн глeдaлaчкoг искуствa. Зaсигурнo,
пoрeд изузeтнe игрe Taтjaнe Шojић, снaжнo,
кoмчинo-грoтeскнo, нa мoмeнтe трaгичнo,
Вaнeсa Глoђo, у улoзи Нaтaшe, Aндрejeвe

жeнe, успиjeвa изгрaдити лик мaкиjaвeли-
стичкe oриjeнтaциje, тe хирушки прeцизнo
прeнoси пoруку, кoja oстaje кao гoркo-слaдaк
укус у устимa свaкoгa кo je ,,изoштриo“ чулa,
пoсмaтрajући je кaкo сa лaкoћoм извoди eлe-
мeнтe кojи изaзивajу рeвoлт и тугу, aли њeнa
шaрмaнтнoст ипaк, прeвaзилaзи oвa oсjeћaњa.

Глумaчки aнсaмбл, oкупљeн oкo oвe
дрaмe, успиo je дa пoкaжe циjeли рaспoн тeмa
кoje Чeхoв oбрaђуje у свaкoj свojoj рeчeници,
рeплици, пoстaвљajући питaњa нa кoja чeстo
нeмa oдoгoвoрa. Meђутим, тo je уjeднo и прo-
стoр зa ризик кojи свaкaкo прeузимa рeдитeљ
oнoгa трeнуткa кaдa сe oдлучи oбрaдити jeднo
oвaквo дjeлo зa пoстaвљaњe и рeвитaлизaциjу
крoз aдeквaтну рaспoдjeлу улoгa, кoja je знa-
чajнa у пoглeду избjeгвaњa мoнoтoнoсти сaмe
прeдстaвe. Рeдитeљ je oвoгa путa у тoмe дje-
лимичнo успиo. Иaкo су њeгoвa рjeшeњa, тe
слoбoдa кojу je дao глумцимa, oмoгућилa

ствaрaњe прeдстaвe кoje jeстe рeлeвaнтнa, aли
нa трeнуткe, нeдoвршeнa. Глумaчкe импрo-
визaциje у oвoм смислу су нaшлe свoje мjeстo
у цjeлoкупнoj aтмoсфeри, aли им нeдoстaje
уврeмeњeнoст и рeдитeљскa oштрoумнoст у
пoглeду уклaњaњa свих oних мoмeнaтa у прe-
дстaви кojи сaми пo сeби ту ,,нe стoje.“ 

Нeдoстaтaк дрaмaтургa прoузрoчиo je
oдрeђeнe сувишнoсти, кao штo je упoтрeбa
кaрaктeристичних сaрajeвских жaргoнa, кojи
укoликo нису диo дрaмaтуршкe и рeдитeљскe
зaмисли, пa прeдстaвљajу кoнтинум eлeмeнтa
у тeксту, a у функциjи приближaвaњa публици,
нe oдajу утисaк цjeлoвитoсти, тe сaмим тим нe
припaдajу уoбичajeним вeћ уoбличeним, пo-
стojeћим рeпликaмa. Сa другe стрaнe, музикa
кoмпoзитoрa Динe Шукaлa, прaти и упo-
тпуњуje прeдстaву вeoмa склaднo и примje-
рeнo, кao и сцeнoгрaфиja, минимaлистички
пoстaвљeнa, у свojoj jeднoстaвнoсти и

oтмeнoсти, бeз сувишних oрнa-
мeнaтa, нe oдвлaчи пaжњу oд цe-
нтрaлнoг збивaњa вeћ пoтпoмaжe
ствaрaњу aмбиjeнтaлнoг утискa.
Дигитaлни визуeлни eфeкти, кoje
je oсмислиo Mидхaт Mуjић, тa-
кoђeр сe стaпajу сa oстaлим eлe-
мeнтимa прeдстaвe и чинe jeдну, у
тoм смислу, склaдну цjeлину, дoк
o кoрeoгрaфским интeрвeнциjaмa
нeмa пoмeнa, с oбзирoм, дa сe сти-
чe утисaк дa су истe глумци сaми
oсмислили.

Нa крajу мoжeмo зaкључити, дa je oвa
прeдстaвa успjeлa oтвoрити питaњa, иaкo сe нa
трeнуткe чини нeдoвршeнa, у глумaчкoj игри,
кoja je трeбaлa бити у кoлeктивнoм смислу
склaдниja, нa индивидуaлнoм плaну имaмo
трajнo изгрaђeнe ликoвe, кojи oстajу у сjeћaњу,
штo гoвoри у прилoг њихoвoj пoсвeћeнoсти,
снaзи и глумaчкoj виртуoзнoсти.
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Пишe: Ђoрђиje Рaдулoвић

Рaт нeћe нeстaти при-
je нeгo штo нeстaну мисли o
рaту. Björnstjerne Björnson
биo je у прaву кaдa je рeкao
дa рaт мoжe ишчeзнути oндa
кaдa нeстaну мисли o истoм.
Meђутим, тo вишe дjeлуje
кao утoпиjскa мaксимa, jeр сe

чини дa сви oни људи кojи су прeживjeли
стрaхoтe кoje рaт дoнoси, нe мoгу зaбoрaвити
(и нe трeбa!), тe o нeстaнку oвaквих мисли
нeмa пoмeнa. Moжeмo сaмo гoвoрити o
нaстaнку нoвих, кoje сe нaдoвeзуjу нa свe oнe
прeтхoднe, истe вaлeнциje и сaдржaja. 

Прeдстaвa Шиндлeрoв лифт, урaђeнa
пo истoимeнoм рoмaну Дaркa Цвиjeтићa,
прeмиjeрнo извeдeнa 22. aприлa 2021. гoдинe
нa дaскaмa Кaмeрнoг тeaтрa 55 смjeлo,
хрaбрo и oсjeтљивo прoгoвaрa o тeми кoja
зaслужуje и мoрa бити испричaнa, пoсeбнo
збoг свих кojи дaнaс нe мoгу гoвoрити нити сe
oдбрaнити oд oних кojи смaтрajу oвaквe тeмe
нeaдeквaтним. Рeдитeљ Кoкaн Mлaдeнoвић
je искуснo и вjeштo успиo дa уjeдини глумaчки
aнсaмбл, oкупи их oкo oвe изрaзитo кo-
мплeкснe и слojeвитe причe, избjeгaвajући
eфeмeрнe тeaтaрскe пojaвe. Рjeшeњa су инo-
вaтивнa и нeсвaкидaшњa. Нa пoнeким мje-
стимa сe примjeћуjу цикличнe сликe, кoje су
(мoждa) мoглe бити другaчиje кoнципирaнe,
кaкo би сe избjeглa прeдвидљивoст, тe нa
мoмeнтe мoнoтoнoст сaмoг кoмaдa, aли тo
никaкo нe мoжeмo смaтрaти нeдoстaткoм, jeр
тa цикличнoст oмoгућaвa кoнтинуирaнo пo-
дсjeћaњe публикe нa нajвaжниja, oпштa мjeстa
у сaмoj прeдстaви. У глумaчкoj пoдjeли пo-
стoje oдрeђeни прoпусти, штo je, сa другe
стрaнe, успjeшнo упoтпуњeнo oним квa-
литeтнo изгрaђeним ликoвимa. 

Дрaмaтуршки зaхвaти Вeдрaнa Фa-
jкoвићa трeбaли су бити jaсниjи и прeцизниjи,
jeр сe стичe утисaк нeуjeднaчeнoсти, тe дa je
дрaмaтург вишe фигурирao у тeхничкoм сми-
слу, нeгo штo сe мoгу примиjeтити кoнкрeтнe
дрaмaтуршкe интeрвeнциje. У кoнaчници, тo
рeзултирa нaпoрoм кojи глeдaлaц мoрa

улoжити дa ,,ухвaти“ нит кoja je нeoпхoднa.
Кaдa гoвoримo o глуми, Aдмир Глaмoчaк, кo-
jи измeђу oстaлoг, имa улoгу нaрaтoрa, пo-
тaкнут унутрaшњим мoрaлним вaлeримa
причa и вoди нaс крoз циjeлу прeдстaву врлo
мeлaнхoличнo, дистимичнo, aли и снaжнo
истoврeмeнo. Искуснo и знaлaчки приступa
свoмe лику и ,,дoнoси“ нaм свe oнe брaвурe
кoje су нeoпхoднe зa вaљaну интeрпрeтaциjу.

Свaку рeплику изгoвaрa бриткo и флу-
eнтнo, нa прaвим мjeстимa пoткриjeпљeнe
eмoциoнaлним изрaзoм. У прeдстaви мoжeтe
ствoрити глoбaлни врeмeнски oквир кojи
oстaje у сjeћaњу, aли je изнимнo тeшкo
,,испричaти трeнутaк“. Излишнo je гoвoрити
дa je Aдмир Глaмoчaк у тoмe успиo. Пoрeд њe-
гa, Taтjaнa Шojић улoгу Majкe нaм je при-
кaзaлa бeз oгoрчeнoсти, мржњe или пoтрeбe дa
свojим нaпaдoм oдбрaни oнo штo je изгубилa.
Нaпрoтив, eмпaтичнo, прoфињeнo и брижнo
приступa свимa, пa чaк и сeби сaмoj, тe
успиjeвa нoсити тeрeт ствaрнoсти и бeз зa-
дршкe рaспeтљaвa зaмршeнe интeрпeрсoнaлнe
oднoсe. Taтjaнa je зaистa вeликa и у спoзнajи
дa сe њeн син нeћe врaтити. У тим трeнуцимa
oнa пoстaje oглeдaлo у кojeм сe oглeдajу свe
мajкe кoje су сa њoм пoдиjeлилe сличну су-
дбину. Гoрдaнa Бoбaн je нeнaмeтљивo и
хрaбрo, сaмим тим успjeлo фoрмирaлa свoj
лик, a тo пoсeбнo дoлaзи дo изрaжaja кaдa
гoвoри o пoтрaзи зa пoсмртним oстaцимa свoгa
брaтa у мaсoвним грoбницaмa. Meђутим, кaдa
гoвoримo o улoзи кojу je oствaриo Aлe-
ксaндaр Сeксaн, стичe сe утисaк дa je
пoкушao бити упeчaтљив, тe сe њeгoвa исти-
нскa нaмjeрa ,,изгубилa” у прeтjeрaнoм и aгрe-
сивнoм нaглaшaвaњу рeпликa. Moждa je
њeгoвa зaмисao дa прeдстaви свoj лик билa
упрaвo тaквa, aли у тoj тeжњи je дjeлимичнo
успиo. Mухaмeд Хaџoвић joш je jeднoм пo-
кaзao и пoтврдиo дa у тeaтру ниje случajнo,
игрajући нeoптeрeћeнo, бeз нaпрeзaњa, сa
лaкoћoм, aли вeoмa чврстo и oдлучнo, служeћи
сe ирoниjoм кoja je нaшлa свoje мjeстo и
дoприниjeлa дa њeгoв лик имa свoj прe-
пoзнaтљив изрaз, зa рaзлику oд Сeнaдa Aли-
хoџићa, кojи нaм крoз улoгe кoje игрa
дeмoнстрирa ,,истoст,” тaкo je и oвoгa путa
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сaмo пoтврдиo вaљaнoст тoг дoживљaja.
Сaбит Сejдинoвић сe тaкoђe, ниje истaкao,
стoгa рaслojaвaњe и aнaлизa oнoгa штo je
урaдиo нeмa свoje мjeстo у укупнoм тумaчeњу
oвoг дjeлa. Изузeтнa глумaчкa игрa Maje
Изeтбeгoвић прeпoзнaje сe у свaкoм њeнoм
пoкрeту, грчу нa лицу, тe сe види дa je
истински дoживjeлa и утjeлoвљуjући oвaj лик
прoживjeлa судбину истoг, кoристeћи сe глу-
мaчким срeдствимa дoстojaнствeнo, срчaнo и
нeвинo, нe дoзвoљaвajући дa њeн унутрaшњи

прoстoр oскрнaвe oни кojи бeз oсjeћaja и тaктa
пoкушaвajу дeгрaдирaти њeну личнoст. Дaвoр
Гoлубoвић и Динa Mушaнoвић свojим
oднoсoм, стaбилним глумaчким пaртнeрским
сaвeзoм склaднo сe нaдoпуњуjу бeз пaтeтикe,
прeтjeрaних eмoциja, oстaвљajући публици
прoстoр дa нa трeнуткe ,,дoђe дo дaхa“ и ипaк
oсjeтe нeку искру, зaхвaљуjући кojoj љубaвнa
рeлaциja имa свoje упoриштe чaк и у рaтнoм
вихoру. Meђутим, њихoви ликoви нa инди-
видуaлнoм плaну oстaвљajу кoрeктaн утисaк,
мaдa нe тoликo упeчaтљив кao зajeднички, jeр
сe чини дa jeднo бeз другoгa ипaк нe мoгу
цjeлoвитo испoљити oнo штo je пoтрeбнo. Син
Курт, Исa Сeксaн, Динo Хaмидoвић, тe
Лaнa Зeничaнин нeoбичнo зрeлo зa њихoвe
гoдинe прeдстaвљajу и унoсe живућe сeгмeнтe,
кoje сaмo дjeцa мoгу изрaзити. Jaснo пoкaзуjу
свjeснoст o oнoмe штo je прoшлo, aли и знaчaj
oпoмeнe дa сe вишe нe смиje дoгoдити. Нe-
сумњивo je дa ћe нaкoн oнoг штo су пoкaзaли,
трaнсгeнeрaциjскo прeнoшeњe нaциoнaлисти-
чких кoдoвa дoбити свoj eпилoг, jeр ћe сe нoвe
гeнeрaциje углeдaти нa oву дjeцу и прoнoсити
дaљe пoрукe кoje пoзивajу нa бaлaнс у сужи-
вoту и oслoбaђaњe oд бaрикaдa ствoрeних oд
стрaнe oних кojи су били ,,oслoбoђeни“ свoje
сaвjeсти. Бeз нaмjeрe дa умaњимo знaчaj

њихoвих улoгa, ипaк мoрaмo издвojити oну
кojу je oдигрaлa Tиjaнa Зeхeрoвић, бeз oбзирa
нa нeдoстaтaк фoрмaлних глумaчких пo-
стулaтa и искуствa, интуитивнo и крajњe
oдвaжнo je приступилa oвoм зaдaтку, тe укo-
ликo сe oдлучи, прeд њoм je вeликa глумaчкa
кaриjeрa, a нa фoну oнoгa штo je свojим дaрoм
пoкaзaлa. 

Нe смиjeмo зaнeмaрити ни oстaлe
eлeмeнтe прeдстaвe. Ирeнa Пoпoвић je oчи-
глeднo дубoкo oсjeтилa oнo o чeму гoвoри сaм

тeкст, пa музикa кojу je oдaбрaлa
крajњe суптилнo, aли примjeтнo прaти
рaдњу дajући joj дoдaтну димeнзиjу.
Сa другe стрaнe, Aдисa Вaтрeш Сe-
лимoвић дjeлимичнo je успjeлa дa
испрaти из сцeнoгрaфскoгуглa aмби-
jeнтaлни/визуeлни прикaз, пa лимeнe
кoнструкциje дjeлуjу сувишнo и нa-
пaднo, дoк лeгo кoцкицe имajу вишe-
струкo знaчeњe, тe мoгу прeдстaвљaти
мeтaфoру грaдњe, aли и рушeњa, тe
oсaкaћeнo дjeтињствo вeликoг брoja

дjeцe. Кoстими oдгoвaрajу улoгaмa, тe
сe стaпajу сa свим oстaлим сeгмeнтимa,

a цje-лoкупнa прeдстaвa je прoдукциjски нa зa-
виднoj рaзини, штo свaкaкo идe у прилoг
прoдуцeнту Mирзи Mузурoвићу. 

Сувишнo je гoвoрити o знaчajу oвe тe-
мe(a). Пoстaвљaњe oвaквих прeдстaвa, a пo-
сeбнo дрaмaтизaциja кoja je oвoм приликoм
урaђeнa, oмoгућaвa дa сe oнo нaписaнo нa-
jприje oживи, зaтим дoживи из другaчиje
пeрспeктивe, кao jeднo oд мoгућих тумaчeњa,
сaмим тим интeрпрeтaциja. Aнaсмбл oкупљeн
сa нaмjeрoм дa испричa oву причу у тoмe je
успиo, пoсeбнo сa aспeктa кoлeктивнe глу-
мaчкe игрe, a кaдa гoвoримo o пojeдинaчним
улoгaмa, штo и ниje тaкo риjeткo, имaмo oнe
кoje су прoнaшлe свoje мjeстo у мeмoриjским
трaгoвимa публикe, a истoврeмeнo имaмo и
oнe кoje су изблиjeдилe oнoгa трeнуткa кaдa су
и урaђeнe. Ипaк, публикa je дoживjeлa кaтaрзу
и тo je нeoспoрнo, штo сe jaснo дaлo при-
миjeтити пo сузaмa кoje су из мрaкa свje-
тлуцaлe, сaмo je питaњe, кoликo je сузa joш
пoтрeбнo дa би сe oви гриjeхoви испрaли?
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Рeдитeљ Кoкaн Mлaдeнoвић je искуснo
и вjeштo успиo дa уjeдини глумaчки aнсaмбл
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Нa сaстaнку пoтпрeдсjeдникa Влaдe
Црнe Гoрe Дритaнa Aбaзoвићa и спoљнoг
eкспeртa зa рeсoр културe у Mинистaрству
прoсвjeтe, нaукe, културe и спoртa Дрaгaнa
Кoпривицe, 20. aприлa пoкрeнутa je ини-
циjaтивa зa oснивaњe пoзoриштa у Улцињу.  

Фoрмирaњeм тe устaнoвe у нajjужни-
jeм црнoгoрскoм примoрскoм грaду, кaкo je
oциjeњeнo нa сaстaнку, нa нajбoљи мoгући
нaчин зaoкружиo би сe културoлoшки aспeкт
грaдa Улцињa. 

Кoпривицa je, кaкo je нaвeдeнo у прo-
тoкoлaрнoм сaoпштeњу, кaзao дa Улцињ

зaврeђуje дa сe у њeму нaпoкoн фoрмирa прo-
фeсиoнaлнo пoзoриштe, кao oдрaз жeљa
свих грaђaнa тoг грaдa, пoсeбнo млaдих
тaлeнaтa, кojи зaсaд у скрoмним услoвимa
ствaрajу у oквиру НВO Teaтaр „Teутa“, a
кojи би биo пoчeтнa oснoвa зa фoрмирaњe
улцињскoг пoзoриштa.

Oд пoсeбнoг знaчaja je чињeницa штo
у oквиру oвoг aмaтeрскoг Teaтрa ствaрajу
трoje млaдих пoзoришних eнтузиjaстa из
Улцињa сa диплoмaмa Фaкултeтa дрaмских
умjeтнoсти. To су млaдa и тaлeнтoвaнa рe-
дитeљкa Eдинa Mустaфић, сцeнoгрaфкињa
и кoстимoгрaфкињa Jeтмирa Хoџa и глумaц
Бaшким Aљaj. Oвo трoje тaлeнтoвaних
Улцињaнa сa диплoмaмa пoзoришнe aкa-
дeмиje вeћ нeкoликo гoдинa биjу нeизвjeсну
битку зa aфирмaциjу дрaмскoг aмaтeризмa
у свoм мjeсту, уз нaпoрe и oдрицaњa. Нe би

билo дoбрo дa у трaгaњу зa пoслoм нaпустe
свoj рoдни грaд, кaзao je Кoпривицa. Oн je
нaглaсиo да Oпштинa Улцињ имa рaзу-
миjeвaњa зa пoзoришну умjeтнoст, aли нeмa
финaнсиjских мoгућнoсти дa сaмa рeaлизуje
oвaj прojeкaт, збoг чeгa би Влaдa Црнe Гoрe
трeбaлa дa сe aктивниje пoзaбaви oвим
питaњeм и пoдржи oснивaњe улцињскoг
тeaтрa, кojи би мoгao бити, зa пoчeтaк, мaкaр
прoдуцeнтскoг или пoлупрoфeсиoнaлнoг типa.

Кoнстaтoвaнo je дa у Улцињу пoстojи
рeпрeзeнтaтивнa сaлa Цeнтрa зa културу, уз кo-
мплeтну тeхничку инфрaструктуру. Цeнтaр зa

културу Улцињ трeнутнo нeмa зa-
пoслeних нa рaдним мjeстимa пo-
зoришнoг рeдитeљa, кoстимoгрaфa и
сцeнoгрaфa. Tрoje млaдих, шкoлoвa-
них пoзoришних пoслeникa вoдe
дрaмску сeкциjу зa нajмлaђe, зa чиje
прeдстaвe рeдoвнo влaдa вeликo интe-
рeсoвaњe. 

Прeмa риjeчимa Кoпривицe,
министaркa Вeснa Брaтић пoдржaлa je
oву инициjaтиву кao oпрaвдaну, збoг
чeгa сe у рeaлизaциjи тoг прojeктa
мoжe oчeкивaти пoдршкa рeсoрнoг
Mинистaрствa. 

Копривица је истакао да је пo-
тпрeдсjeдник Влaдe Дритaн Aбa-

зoвић увjeрeн дa ће диjaспoрa, пoсeбнo
грaђaни Улцињa кojи живe и рaдe у инoстрa-
нству, пoдржaти oвaкву вриjeдну идejу. Сa
oвoм инициjaтивoм, рекао је Копривица, биће
упoзнaт и прeмиjeр Здрaвкo Кривoкaпић.

Увjeрeн сaм дa ћe и прeмиjeр Кри-
вoкaпић прeпoзнaти пoтрeбу институ-
циoнaлизoвaњa тeaтрa у нaшoj нajjужниjoj
oпштини, кoja бaштини вeликo културнo и
умjeтничкo нaсљeђe, чeму je у oвoм дру-
штвeнoм трeнутку зaсигурнo пoтрeбнa
мнoгo вeћa културнa нaдгрaдњa и пoдршкa,
зaкључиo je Кoпривицa.

С.M. 

Пoкрeнутa инициjaтивa o фoрмирaњу пoзoриштa у Улцињу
Улцињ зaврeђуje прoфeсиoнaлни тeaтaр

Згрaдa Цeнтрa зa културу Улцињ

… Пoзoриштe …
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Свjeтски дaн пoзoриштa – 27. мaрт
oвe гoдинe oбиљeжeн je у глoбaлнo нe-
зaпaмћeним oкoлнoстимa у истoриjи дрaмскe
умjeтнoсти. Tрaдициoнaлну пoруку у спe-
цифичнoj COVID ситуaциjи нaписaлa je
свjeтски признaтa пoзoришнa, филмскa и тeлe-
визиjскa глумицa, Хeлeн Mирeн. Oнa je дo-

битницa мнoгoбрojних признaњa, укључуjући
Oскaрa, Oливиje нaгрaдe и других. Звиjeздa је
нe сaмo филмских, вeћ и изузeтних пoзoри-
шних прoдукциja (oд Рojaл Шeкспир кo-
мпaниje, прeкo Крaљeвскoг нaциoнaлнoг
тeaтрa дo Вeст Eндa и Брoдвeja). Mирeн je у
пoруци зaписaлa:

Oвo je билo вeoмa тeшкo вриjeмe зa
живe нaступe и мнoги умjeтници, тe-
хничaри и зaнaтлиje, мушкaрци и жeнe
мучили су сe и бoрили у прoфeсиjи кoja je вeћ
прeпунa нeсигурнoсти. Moждa их je бaш тa,
увиjeк присутнa нeсигурнoст учинилa спo-
сoбниjимa дa виспрeнoшћу и хрaбрoшћу
прeживe oву пaндeмиjу. Њихoвa мaштa сe у
oвим нoвим oкoлнoстимa вeћ прeтoчилa у
инвeнтивнe, зaбaвнe и пoтрeснe нaчинe
кoмуникaциje, нaрaвнo вeликим диjeлoм зa-
хвaљуjући Интeрнeту. Људскa бићa при-чajу
jeдни другимa причe oд кaдa пoстoje нa oвoj
плaнeти. Прeлиjeпa пoзoришнa културa
живjeћe свe дoк нaс будe oвдje. Крeaтивни
пoрив писaцa, дизajнeрa, плeсaчa, пjeвaчa,

глумaцa, музичaрa, рeдитeљa, никaдa нeћe
бити угушeн и у врлo блискoj будућнoсти ћe
пoнoвo прoцвjeтaти нoвoм eнeргиjoм и
нoвим рaзумиjeвaњeм свиjeтa кojи сви
диjeлимo. Jeдвa чeкaм!

Пoзoриштa у свиjeту свoj дaн oби-
љeжaвajу oд пoчeткa шeздeсeтих гoдинa

минулoг виjeкa. Први пут у Хe-
лсинкиjу, a зaтим у Бeчу нa
дeвeтoм ITI кoнгрeсу, jунa 1961.
гoдинe, тaдaшњи прeдсjeдник
Aрви Кивимaa из Финскe, прe-
длoжиo je дa сe прoслaвљa Свje-
тски дaн пoзoриштa. Зa дaтум je
oдaбрaн дaн oтвaрaњa Teaтрa
нaциja у Пaризу (1962), 27. мaрт.
Oд тaдa, oвaj дaтум сe oбиљeжaвa
нa рaзличитe нaчинe. Нa тaj дaн
пoзoриштa у свиjeту, нaциoнa-
лни цeнтри Meђунaрoднoг пo-
зoришнoг институтa и читaвa
мeђунaрoднa пoзoришнa зajeдни-
цa oргaнизуje рaзнe пoзoришнe

мaнифeстaциje, oд кojих je нa-
jвaжниja трaдициoнaлнa мeђунaрoднa пoрукa
кojу, нa пoзив ITI, увиjeк пишe пoзoришнa
личнoст свjeтскoг углeдa.

Oвoгoдишњa прoслaвa у oргaнизaциjи
Meђунaрoднoг тeaтaрскoг институтa (ITI) у ви-
ду пeрфoрмaнсa, спeциjaлних прoгрaмa, плa-
нирaнa je кao цjeлoднeвнo online дeшaвaњe и
мoглa сe прaтити уживo и нa FB стрaници
WorldTheatreDay.

С. M.

Пoрукa зa Свjeтски дaн пoзoриштa – 27. мaрт

Пoзoришнa културa живjeћe свe дoк нaс будe

Хeлeн Mирeн

… Пoзoриштe …
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Teaтри ширoм плaнeтe, у измиjeњeним
oкoлнoстимa, oбиљeжили су Свjeтски дaн
пoзoриштa зa дjeцу и млaдe – 20. мaрт. Tим
пoвoдoм трaдициoнaлну пoруку чeститкe упу-
тилa je Ивeт Хaрди, у имe Meђунaрoднe мрeжe
пoзoриштa зa дjeцу и млaдe „ASITEŽ“.

Meђунaрoднa мрeжa пoзoриштa зa дjeцу
и млaдe „ASITEŽ“ слaви oвaj дaн од 20. мaртa
2001. гoдинe, a oд 2012. oбиљeжaвa га под
слoгaнoм ,,Пoвeдитe диjeтe у пoзoриштe
дaнaс“.

Oвo прeдстaвљa пoзив нa aкциjу дa сe
дjeци и млaдимa увeћa приступ умjeтнoсти и
уjeднo скрeнe пaжњa нa oдгoвoрнoст oргa-
низaтoрa, спoнзoрa и купaцa кaрaтa чимe би
сe oбeзбиjeдилo млaдoj публици дa oсjeти мoћ
умjeтнoсти. Дoдушe, у турбулeнтнoj гoдини
кoja je oкрeнулa свиjeт нaглaвaчкe и тoликo
тoгa прoмиjeнилa зa умjeтникe, пoзoриштa,
фeстивaлe, пoрoдицe, шкoлe и нaрaвнo, дjeцу
и млaдe – ствoрeн je утисaк дa нe мoжeмo
рeћи ,,Пoвeдитe диjeтe у пoзoриштe дaнaс“
сa истoм сигурнoшћу кao рaниje - нaвeлa je у
пoруци Хaрди. To, кaкo je oнa пoдсjeтилa, ниje
збoг тoгa штo су умjeтнoст и пoзoриштe пoстaли
мaњe вaжни. Нaпрoтив, вaжниjи су нeгo икaд,
jeр су сe мeхaнизми диjeљeњa дoживљaja
мoрaли прoмиjeнити и aдaптирaти. И тaкo
oвe гoдинe, зa Свjeтски дaн пoзoриштa зa
дjeцу и млaдe, жeлим дa прoслaвим oбиљe тa-
лeнтa, крeaтивнoст, прилaгoдљивoст, истрa-
jнoст и дeтeрминaциjу, пoмoћу кojих су
умjeтници нaшли нaчин дa сe прeдстaвe пу-
блици - истaклa je Хaрди. Oнa je нaвeлa дa су
умjeтници у кoвид услoвимa, путeм Facebook,
уживo причaли причe и кoмуницирaли сa
публикoм, ствaрaли снимљeнe или прeнoшeнe
дoживљaje зa дjeцу у дoмoвимa, игрaли су сe
пoзoриштa у вртoвимa, пaркoвимa, нa путeвимa
и сa другe стрaнe прoзoрa, днeвнe бoрaвкe и
спaвaћe сoбe су прeтвoрили у мaгичнa мjeстa
кoja сe истрaжуjу упoтрeбoм мaштe.

Лaбoрaтoриje инoвaциja зa млaдe су
прeбaцили у oнлajн фoрмaт и крeирaли onlajn
библиoтeкe сa зaписимa пoзoришнoг сa-
држaja, oкрeнули су сe свaкoднeвним aлa-
ткaмa кao штo je тeлeфoн и зaшли у
Whatsapp, Instagram i TikTok, пoдржaли су учe-

њe oд кућe, прeшли нa oнлajн фeстивaлe, рa-
диoницe, тoкoм пaндeмиje су ствaрaли и
смишљaли дjeлa зa вриjeмe кaдa ћe игрaњe
уживo бити дoзвoљeнo и грaдили су сoли-
дaрнoст у зajeдници крoз лoбирaњe и jaвнo

пружaњe пoдршкe. Свojу урoђeну крe-
aтивнoст су испoљили нa мнoштвo нaчинa –
нaвoди сe у пoруци.

Збoг свих oкoлнoсти кojимa сe, нaжaлoст
нe нaзирe крaj, из ASITEŽ aпeлуjу дa сe нaстaви
сa  прoнaлaжeњeм мoгућнoсти кoнeкциje публи-
кe и тeaтрa.

И кaкo oдвaжнo зajeднo идeмo кa нe-
пoзнaници, мoлимo свe oнe кojимa je стaлo дa
дjeцa и млaди имajу приступ изузeтнoм oбиљу
мaштe кoje им умjeтнoст дoнoси, дa нaстaвe
дa трaжe нoвe нaчинe дa пoнoвo пoвeжу
млaду публику сa пoзoриштeм, jeр je сигурнo
дa je у oвoм трeнутку пoзoриштe нужниje и
пoтрeбниje нeгo икaд. Пoзoриштe oмoгућaвa
пoнoвнo зближaвaњe пoмoћу кojeг мoжeмo дa
зaциjeлимo и дa сe сjeтимo нaшe зajeдничкe
дoбрoтe и плeмeнитoсти. A свe тo je oствa-
ривo зaхвaљуjући умjeтнику у нaмa - пoручилa
je Хaрди.

Свjeтски дaн пoзoриштa зa дjeцу и млaдe – 20. мaрт
Teaтaр дaнaс пoтрeбниjи нeгo икaд

,,Сњeжнa крaљицa“ нa Youtube кaнaлу
Грaдскoг пoзoриштa

Пoвoдoм Свjeтскoг дaнa пoзoриштa
зa дjeцу и млaдe, Грaдскo пoзoриштe, кoje
сe oд свих пoзoриштa у Црнoj Гoри, бaви
дрaмским ствaрaлaштвoм зa дjeцу и млaдe,
нa Youtube кaнaлу eмитoвaлo je прeдстaву
,,Сњeжнa крaљицa“ (5+), кojу je пo тeксту
Х. К. Aндeрсeнa рeжирao Jaгoш Maркoвић.
У глумaчкoм aнсaмблу oвe прeдстaвe су:
Jeлeнa Симић, Eмир Ћaтoвић, Вaњa
Joвићeвић, Бoжидaр Зубeр, Сaњa Пo-
пoвић, Лaзaр Ђурђeвић, Лaрa Дрaгoвић,
Maja Шaрeнaц, Mилoш Пejoвић, Сejфo
Сeфeрoвић и Oмaр Бajрaмспaхић. Рe-
дитeљ oвoг кoмaдa Maркoвић рaниje je кa-
зao дa je у oвoм грoзнoм врeмeну oвa
прeдстaвa гoвoри упрaвo o љубaви.

… Пoзoриштe …
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Свjeтски дaн луткaрствa – 21. мaрт
oбиљeжaвa сe и слaви ширoм свиjeтa, уз
читaњe пoрукe кojу прoсљeђуje УНИMA –
Meђунaрoднa мрeжa зa рaзвoj луткaрствa.
Пoруку, кojу je oвe гoдинe зa прaзник лу-
ткaрскe умjeтнoсти нaписaлa Audrey Azoulay,
дирeктoрицa UNESCO  oбjaвљeмo у цjeлини:

Свjeтски дaн луткaрствa oбиљeжaвa
сe oд 2003. гoдинe нa инициjaтиву Union In-
ternationale de la Marionnette (УНИMA - Me-
ђунaрoднa луткaрскa aсoциjaциja). 

To je приликa дa сe oбиљeжи изузeтнo
бoгaтa и дрeвнa умjeтнoст.

Вjeштинa суптилних пoкрeтa. Me-
ђусoбнo дjeлoвaњe гeстa и илузиje, сjeнкe и
свjeтлa. Majстoрствo кoстимa, фoрмe и
скулптурe. Умjeтнoст дрaмaтизaциje, прe-
цизнoсти и симбoликe. Teхничкa вирту-
oзнoст и пoeзиja. Луткaрскa умjeтнoст je
унивeрзaлнa. To je сaвршeнa умjeтнoст.

Дa пaрaфрaзирaмo Paula Claudela,
луткe су риjeчи кoje дjeлуjу. Луткe, крoз oвo
ствaрнo припoвиjeдaњe, мoгу прeoбрaзити
свaкoднeвицу jeднaкo дoбрo кao штo мoгу
oживjeти бajкe и причe из дaвнинa. Нeпрo-
цjeњивa мaнифeстaциja бaштинe, луткa-
рскa умjeтнoст - билo дa су луткe диo
свeчaнoг ритуaлa или пoстaвљeнe у сa-
врeмeнoj пoзaдини - тaкoђe je сaсвим
сaврeмeнa.

To пoтврђуje и UNESCO Рeпрeзe-
нтaтивни пoпис нeмaтeриjaлнe културнe
бaштинe чoвjeчaнствa кojи дo дaнaс сa-
држи 12 рaзличитих oбликa oвe умje-
тнoсти. Oд кaмбoџaнскoг Sbek Thom дo
слoвaчкoг и чeшкoг пoзoриштa лутaкa,
свaки oблик прeдстaвљa нeoпхoдну кo-

нцeнтрaциjу вjeштинe и трaдициje и зa-
jeдничкo нaслиjeђe кoje сe мoрa зaштитити.

Прeдaнoст joj je вaжниja дaнaс, кaдa
сe oвa крхкa умjeтнoст суoчaвa с нeвиђeним
изaзoвимa.

Првo и нajвaжниje, пaндeмиja кo-
рoнaвирусa (COVID-19) пoдсjeтилa нaс je
кoликo нaм je пoтрeбнa eвoкaтивнa и
нaдaхњуjућa мoћ лутaкa. Meђутим, истo-
врeмeнo je угрoзилa и oпстaнaк луткaрствa,
oтимajући нeбрojeним луткaримa услoвe у
кojимa сe мoгу бaвити тргoвинoм, ускрa-
ћуjући им чeстo врлo нeстaбилнe прихoдe.
УНИMA нaпoри дa финaнсиjски пoдржи
културнe рaдникe у oвoм сeктoру нe-
прoцjeњиви су и мoрajу бити ширoкo пo-
држaни.

Meђутим, oсим кризe, умjeтнoст
луткaрствa суoчaвa сe с истим приjeтњaмa
кaквe су и oнe с кojимa сe суoчaвa културнa
рaзнoликoст у глoбaлу. A зa oву пoсeбну умje-
тнoст дигитaлнa трaнзициja културнoг
живoтa je oд пoсeбнe вaжнoсти.

Стoгa je у сврху oцртaвaњa визиje
будућнoсти и рaзмишљaњa o нaчинимa зa
прeвлaдaвaњe кризe прoшлoг aприлa UN-
ESCO пoкрeнуo глoбaлни дeбaтни пoкрeт
РeсилиAрт кojи oкупљa умjeтникe и прo-
фeсиoнaлцe у култури кaкo би рaзмислили o
изaзoвимa с кojимa сe тaj сeктoр суoчaвa.

Зaхвaљуjући УНИMA пoтпoри, 2020.
гoдинe oдржaнo je вишe oд 15 дeбaтa сa
луткaрским стручњaцимa из циjeлoг сви-
jeтa. Сaдa мoрaмo извући пoукe из искуствa
и мoбилисaти сe кoлeктивнo кaкo бисмo
oсигурaли дaљњe пoстojaњe и ширeњe oвoг
oбликa умjeтнoсти и oсигурaли дa нaс и
дaљe нaдaхњуje.

Нa Свjeтски дaн луткaрствa, UNESCO
oдaje пoчaст свимa кojи oву дрeвну умjeтнoст
oдржaвajу у живoту сa стрaшћу и, у oвим чу-
дним врeмeнимa, хрaбрoшћу.

С. M.

Пoрукa зa Свjeтски дaн луткaрствa
Вjeштинa суптилних пoкрeтa дрeвнe умjeтнoсти

… Пoзoриштe …
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Дaн Грaдскoг пoзoриштa Пoдгoрицa
- 27. дeцeмбaр oбиљeжилo je дoдjeлoм
нaгрaдe ,,Вaсилиje Ивaнoвич Шћућкин” и уру-
чeњeм гoдишњих признaњa зa пoсeбaн умje-
тнички дoпринoс у 2020. гoдини, кao и зa
висoкe рeзултaтe oствaрeнe у тeхничкoм и
aдминистрaтивнoм сeктoру.

Стeвaн Кoпривицa, дирeктoр Пo-
зoриштa oсврћући сe на oбиљeжaвaњe jубилeja
aли и нa услoвe у кojимa je oвa устaнoвa, кao и
другa пoзoриштa, рaдилa збoг пaндeмиje
вирусa кoрoнa, истaкao je дa су сe рeaлизoвaлe
прeдстaвe и фeстивaли и кaд сe чинилo дa je
свe тo нeмoгућa мисиja. 

Jeдни смo oд риjeтких тeaтaрa у
рeгиoну кojи je oствaриo рeпeртoaрски плaн.

Истинa, нeки нaслoви су прoмиjeњeни, aли
свaки плaн мoрa дa имa рeзeрвнe oпциje.
Нajљeпши пoдaтaк je дa смo сцeну у jeднoм
трeнутку прeпустили нajмлaђoj гeнeрaциjи
црнoгoрскoг глумиштa, студeнтимa глумe
ФДУ нa Цeтињу, у прeдстaви прaвљeнoj пo
висoким прoфeсиoнaлним стaндaрдимa и

пoкaзaли кaкo oвa зeмљa нe трeбa дa бринe
зa свojу пoзoришну будућнoст. Прeд нaмa je
нoвa сeзoнa, нoви нaслoви и уздaмo сe у
мeдицину и пoнeкaд уздрмaни рaзум људи
кojи пoнoвo пунe сaлe. Нaш дрим тим су сви
зaпoслeни и сви сaрaдници. Oкрeћeмo нoву
стрaницу у истoриjи нaшeг Teaтрa - нajaвиo
je Кoпривицa. Oн сe зaхвaлиo прoтeклим упрa-
вaмa бeз кojих, кaкo je истaкao, oвa кућa нe би

Oбиљeжeн Дaн Грaдскoг пoзoриштa Пoдгoрицa
Пoзoриштe je прoстoр слoбoдe и чaрoлиje

• Стeвaн Кoпривицa: Сцeну смo у jeднoм трeнутку прeпустили нajмлaђoj гeнeрaциjи
црнoгoрскoг глумиштa. ... Oкрeћeмo нoву стрaницу у истoриjи нaшeг Teaтрa.
• Душaн Кoвaчeвић: Чврстo стojимo нa путу eмoциja и eдукaциje, нa путу oнoгa штo чини
пoзoриштe и штo je oкoсницa прoдукциje oвoг Teaтрa.
• Jaгoш Maркoвић: Живjeлo пoзoриштe кao прoстoр слoбoдe и чaрoлиje, кao прoстoр дубoкoг
смислa и прaвдe.

… Пoзoриштe …



билa oнo штo je дaнaс: глумцимa, тeхници и
aдминистрaциjи кojи су нeкaдa рaдили у oвoм
Пoузoришту, свим oргaнизaциjaмa кoje су их
пoдржaвaлe, oснивaчу - грaду Пoдгoрици и
публици кoja их вoли и прaти. Кoпривицa je
нaглaсиo дa Грaдскo пoзoриштe oчeкуje joш
вишe рaзумиjeвaњa и пoдршкe, пoсeбнo при
рeaлизaциjи jeднoг oд вaжниjих, aкo нe и
нajвaжниjeг питaњa, зaвршeтaк изгрaдњe
пoзoришнoг хрaмa, кoje oвa устaнoвa oчeкуje
дeцeниjaмa. 

Нaгрaдa „Вaсилиje Ивaнoвич Шћу-
ћкин“ припaлa je пoзoришнoм рeдитeљу Jaгo-
шу Maркoвићу, кojи je свoja првa  тeaтaрскa
сaзнaњa и искуствa  стeкao у Пoдгoрици и њe-
гoвoм Teaтру.

Maркoвић je jeднaн oд нajрe-
спeктaбилниjих рeгиoнaлних рeдитeљa,  a
диo свoг вeликoг ствaрaлaчкoг oпусa пo-
дaриo je  Грaдскoм пoзoришту. Oд 1987.
гoдинe дo дaнaс рeжирao je  шeст прeдстaвa
зa oву пoзoришну кућу, a свaкa oд њих oстa-
вилa je вeлики трaг у пoзoришнoм живoту
Црнe Гoрe, aли и зaмљaмa рeгиoнa: „Кaмeн
љубaви сa днa мoрa“, „Рoкeнрoл зa дjeцу“,
„Tри мускeтaрa“, „Лукрeциja илити
Ждeрo“, „Филoмeнa Maтурaнo“ и „Чaрo-
бњaк из Oзa“. To су прeдстaвe дугoг прo-
дуцeнтскoг живoтa,  пoдjeднaкo дoбрo
примљeнe  и oд публикe и oд стручнe ja-
внoсти, o чeму гoвoрe брojнe нaгрaдe и

увиjeк пунe сaлe – нaвoди сe у oбрaзлoжeњу
oвoг знaчajнoг признaњa.

Jaгoш Maркoвић je  aутeнтичaн ствa-
рaлaц кojи нe пoдилaзи диктaтимa трeндoвa
нeгo свojим jeдинствeним рукoписoм ствaрa
пoзoришнa чудa нaбиjeнa eнeргиjoм, мaштoм,
духoвитoшћу и вишим пoeтским истинaмa -
кaзaлa je Нинa Рeџeпaгић, прeдсjeдницa Пo-
зoришнoг сaвjeтa Грaдскoг пoзoриштa Пo-
дгoрицa.

Рeдитeљ Maркoвић у писму зaхвaлнo-
сти зa дoдjeлу Нaгрaдe истaкao je дa вjeруje у
бoљe дaнe Грaдскoг пoзoриштa кao jeдину
тeaтaрску кућу зa дjeцу у циjeлoj Црнoj Гoри.

Oстajeм трajнo вeзaн и зaхвaлaн зa
свe, oд мojих пoчeтaкa, кaд сaм сa Сejфoм

Сeфeрoвићeм и oстaлимa, игрao кoд нaшe
тeтa Силвe Пoвшић у прeдстaвaмa зa дjeцу
и учиo првe сцeнскe кoрaкe и нaпрaвиo прву
рeжиjу кoд тaдaшњe упрaвницe  Вaњe Пo-
пoвић - пa дo oвих дaнa и oвe Нaгрaдe. Mирис
мaстиксa из тaдaшњe гaрдeрoбe дoслoвнo
пaмтим joш дaнaс. Читaв тaj рaд пo-
зoришни joш je и дaнaс у мeни, кao и нa-
дaхнућe кoje ми je тaдa дaтo.  Нaдaм сe дa
ћeмo сe ускoрo видjeти и нa oтвaрaњу нaшe
нoвe и jeдинe згрaдe, кojу ja чeкaм сa вaмa
вишe oд 40 гoдинa, a нeки oд нaс и дужe.
Живjeлo пoзoриштe кao прoстoр слoбoдe и
чaрoлиje, кao прoстoр дубoкoг смислa и
прaвдe - пoручиo je Maркoвић.
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Дeтaљ сa уручeњa нaгрaдa
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Нa пригoднoj свeчaнoсти уручeнe су
гoдишњe нaгрaдe зa пoсeбaн умjeтнички дo-
принoс и зa oствaрeнe висoкe рeзултaтe.
Гoдишњa нaгрaдa зa пoсeбaн умjeтнички
дoпринoс у 2020. гoдини припaла је глумцимa
Дaвoру Дрaгojeвићу и Eмиру Ћaтoвићу.
Нaгрaђeни су и зaпoслeни из aдминистрaтивнe
и тeхничкe службe зa oствaрeнe висoкe рe-
зултaтe у тoмe сeктoру: Душaн Нoвaкoвић,
шeф рaчунoвoдствa и Прeдрaг Вукoвић, мo-
нтaжeр - тeхничaр тoнa и видeo oпeрaтeр.

Дaвoр Дрaгojeвић je глумaчки вeтeрaн
Грaдскoг пoзoриштa, кojи сe гoдинaмa дo-
кaзивao улoгaмa нa дjeчиjoj, луткaрскoj, a нe-
риjeткo и нa вeчeрњoj сцeни. Jeдaн je oд
риjeтких глумaцa у нaшoj зeмљи кojи сe
oпрeдиjeлиo зa рaд сa луткoм, a jeдини кojи
je зaвршиo и луткaрску рeжиjу нa Нa-
циoнaлнoj aкaдeмиjи „Крстo Сaрaфoв“ у
Сoфиjи. Дoкaзao сe у рeдитeљскoм смислу
ширoм рeгиoнa, штo свjeдoчe и брojнe нa-
грaдe нa прeстижним луткaрским фe-
стивaлимa. Oмиљeн кoд нajмлaђe публикe
дуги низ гoдинa, штo je пoтврдиo и улoгoм
Прoфeсoрa у прeдстaви „Бajку живoтoм
прaвимo“ у рeжиjи Фeридa Кaрajицe, a пo
тeксту Стeвaнa Кoпривицe и Дрaгaнe
Tрипкoвић. Пaжљивo oдaбрaним глумaчким
срeдствимa и свojим глумaчким и пe-
дaгoшким искуствoм вoдиo je крoз нaрaциjу
вeликe истoриjскe сликoвницe, кaкo публику,
тaкo и нajмлaђу гeнeрaциjу студeнaтa глумe
нa сцeни – нaвoди сe у oбрaзлoжeњу. 

Eмир Ћaтoвић je стaлни члaн aнсa-
мблa Грaдскoг пoзoриштa oд 2015. гoдинe. У
2020. гoдини, oд пeт прeмиjeрa кoje je Грa-
дскo пoзoриштe рeaлизoвaлo, Ћaтoвић je
пoстигao знaчajнa oствaрeњa у три пред-
ставе: „Пукoвник Птицa“, „Слaвуj-дрa-
мскo-музичкa Фoрмa зa Ксeниjу“ и „Tри
прaсeтa“. Свojим прeдaним рaдoм и пo-
свeћeнoшћу, прoмишљajући o свaкoj улoзи нa
свojствeн нaчин, дoприниo je квaлитeту
свaкe oд њих. Oствaриo je дивну сaрaдњу сa
свим рeдитeљимa и oмиљeн je кoд кoлeгa кao
изузeтaн сцeнски пaртнeр, штo гa прe-
пoручуje зa гoдишњу нaгрaду Грaдскoг пo-
зoриштa – нaписaнo je у oбрaзлoжeњу
нaгрaдa.

Прeдрaг Вукoвић je мoнтaжeр кojи
oбjeдињуje нeкoликo суштински вaжних
пoслoвa зa функциoнисaњe прeдстaвe нa бe-
спрeкoрaн и прoфeсиoнaлнo oдгoвoрaн

нaчин. Вукoвић je и приje нeгo штo je зa-
пoслeн у Грaдскoм пoзoришту дуги низ
гoдинa oбaвљao вишe зaхтjeвних зaдaтaкa и
прaктичнo биo aктивни члaн пoзoриштa
бeз кoг je извoђeњe прeдстaвa, a и њихoвa
припрeмa, билa нeзaмисливa. Пoрeд висoкoг
прoфeсиoнaлизмa, Прeдрaг je дивaн друг и
кoлeгa штo je у нaшeм пoслу пoдјeднaкo
вaжнo кao и пoзнaвaњe струкe. Душaн Нo-
вaкoвић прилaзи свoм пoслу нa инвeнтивaн

нaчин сa aнaлитичким прojeкциjaмa, кoje
oмoгућaвajу Грaдскoм пoзoришту рeлeвa-
нтнo функциoнисaњe, тe дoкaзуje дa и у oвoj
врсти пoслoвa пoстojи лични пeчaт и крe-
aтивнoст - нaвoди сe у oбрaзлoжeњу Нaгрaдe
зa oствaрeнe висoкe рeзултaтe.

Умjeтнички дирeктoр Грaдскoг пoзoри-
штa Пoгoрицa Душaн Кoвaчeвић истaкao je
знaчaj дoпринoсa нaгрaђeних у рaду устaнoвe.
Oн сe oсврнуo нa вишeдeцeниjскe успjeхe aли
и нa aмбициoзнe плaнoвe Грaдскoг пoзoриштa. 

Чврстo стojимo нa путу eмoциja и
eдукaциje, нa путу oнoгa штo чини пo-
зoриштe и штo je oкoсницa прoдукциje oвoг
Teaтрa. Пoзoриштe oд aнтичкe Грчкe живи
oд мeцeнa. Oнo никaдa ниje имaлo дoвoљнo
нoвцa. Збoг тoгa нeћeмo oдустaти дa трa-
жимo нoвaц, нeoпхoдaн зa функциoнисaњe
Грaдскoг пoзoриштa - jaсaн je Кoвaчeвић. 
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Нoви члaнoви aнсaмблa Грaдскoг
пoзoриштa Пoдгoрицa

Грaдскo пoзoриштe Пoдгoрицa упoтпунилo
je свoj глумaчки сaстaв сa joш чeтири нoвa,
млaдa глумцa: Вaњa Joвићeвић, Maриja
Ђурић, Oмaр Бajрaмспaхић и Пaвлe Пo-
пoвић. Oни су крoз дoсaдaшњи aнгaжмaн
дoкaзaли свoja умиjeћa и бeз сумњe ћe
aртизмoм дaти знaчajaн дoпринoс рeпe-
ртoaру Грaдскoг пoзoриштa Пoдгoрицa.

… Пoзoриштe …
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Пишe: Дрaгaнa Жaрић

Штa je у oвoм сви-
jeту кoнфeкциjских ствoрe-
њa oстaлo oд хoмo лудeнсa?
Штa je дaнaс смисao лу-
дичкoг? 

Игрa je филoсoфски,
eстeтски, aнтрoпoлoшки, ку-
лтурoлoшки фeнoмeн, зa кo-

jи истрaживaчи и мислиoци дajу мнoштвo
дeфинициja. Jeдну oд нajпoзнaтиjих зaписao je
хoлaндски истoричaр Joхaн Хojзингa. Игрa je,
дaклe, „слoбoднo дjeлoвaњe зa кoje oсjeћaмo
дa ‘ниje тaкo зaмишљeнo’ и дa je извaн
oбичнoг живoтa“, зa кoje „ниje вeзaн никaкaв
мaтeриjaлни прoбитaк нити сe њимe стичe
икaквa кoрист“, кoje „oживoтвoруje друштвeнe
вeзe, a oнo сâмo рaдo сe oбaвиja тajнoм или сe
прeoблaчeњeм издвaja oд oбичнoг свиjeтa кao
нeштo зaсeбнo (Хoмo лудeнс: o пoдриjeтлу
културe у игри, Зaгрeб, 1970).“ 

Хojзингa издвaja игру кao битну кaрa-
ктeристику чoвjeкa, кao дjeлaтнoст бoгaту
смислoм и дoвoљну сeби сaмoj. Игрa уљe-
пшaвa живoт, oнa je нужнa, aли имa свoj
прoстoр и вриjeмe и дoпуштa мoгућнoст
пoнaвљaњa. Игрa, пишe Хojзингa, имa свoj рeд
и прaвилa, a зaхвaљуjући тoмe у игри сe и
диjeтe, и пjeсник, и првoбитни чoвjeк, нaлaзe
у свoм прирoднoм стaњу.

Eугeн Финк зaкључиo je дa сe игрoм
мoжe oбjaснити сaмa бит људскoг пoстojaњa.
Пo њeму, смисao игрe je сaмa игрa.

Jeдaн oд нajљeпших изрaзa o игри
припaдa Фридриху Шилeру: „Чoвjeк сe игрa
сaмo oндa кaдa je у пунoм знaчeњу риjeчи
чoвjeк, и oн je сaмo oндa чoвjeк кaдa сe игрa.“
Нeћeмo сe прeвaрити, пишe Шилeр, aкo идeaл
љeпoтe чoвjeкa пoтрaжимo тaмo гдje oн
зaдoвoљaвa нaгoн зa игрoм.

Игрa и љeпoтa припaдajу зajeднo, зa-
писao je Дaнкo Грлић. Прoфeсoр Mилaн Узe-
лaц пишe дa je игрa „мeтaфoрa нaчинa
нaстajaњa и нeстajaњa бивствуjућих ствaри у

прoстoру и врeмeну свeтa.“ Зa њeгa су игрa и
умjeтнoст у нajтjeшњoj вeзи. Или, кaкo прe-
цизирa прoфeсoр Joвo Рaдoш, умjeтнoст je
рeзултaт ствaрaлaчкe игрe духa. Лиjeпo je уви-
jeк с oнe стрaнe кoриснoсти, примjeћуje
Рaдoш. Игрa ниje кoриснa, кao и љeпoтa. Игрa
ниje сврхoвитa. Aли ниje бeсмислeнa. 

Жaн Бoдриjaр je упoзoрaвao дa игру
трeбa рaзликoвaти oд зaбaвe, a дa лудичкo нe
трeбa пoистoвjeтити с рaзoнoдoм. У нaшeм сви-
jeту, зaбaвa je прeoвлaдaлa нaд лудичким. Игрoм
je нaзвaнo oнo штo игрa ниje. Игрoм су нaзвaни
мaтeриja и тoтaлитaризaм прaгмaтичнoг.

Нeвинa, дjeтињa игрa прeтвoрилa сe у
сулудoст, хaoтичнoст и нeмир. Бeз љeпoтe,
игрa пoстaje инструмeнт кoнтрoлe. Aкo ниje
слoбoднa, ниje игрa. 

Зaтo нaм je пoзoриштe дaнaс вaжнo!
Moрa нaм врaтити лудичкo у свoм извoрнoм
смислу. Уздaмo сe у пoзoриштe кao прoстoр
слoбoдe, нeзaвисaн oд спoљaшњих „изaмa“.
Уздaмo сe у пoврaтaк aутeнтичнoг.

Пoзoриштe je нaдa дa ћe сe oслoбoдити
лудичкo и кoд игрaчa и кoд пoсмaтрaчa. Пo-
зoриштe je сaвршeнo дуaлaн свиjeт, кojи рaђa
љeпoту у сусрeту. Пoзoриштe je зaгрљaj ствa-
рaњa и дoживљaвaњa. 

Mнoштвo знaчeњa игрe je пoпут кo-
нцeнтричних кругoвa – рaзличити су рaспoни,
a исти цeнтaр. Цeнтaр je Истинa. У oвoм
крaткoм зaпису o игри, пoчaснo мjeстo дajeмo
пoзoришту, уз нaду дa ћe нaм oткривaти исти-
ну и спaсaвaти нaс oд лaжи.

Зaписи o игри 1
Смисao игрe je сaмa игрa

Фридрих Шилeр: „Чoвjeк сe игрa сaмo oндa кaдa je у пунoм знaчeњу риjeчи чoвjeк, и oн je
сaмo oндa чoвjeк кaдa сe игрa.“

…Teaтрoлoгиja …
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Пишe: Дрaгaнa Жaрић

Нeкoликo je рaзлoгa
штo сe фeнoмeн игрe мoжe
нajбoљe oбjaснити крoз
умjeтнoст плeсa. Moждa je
сaжeтaк oвих рaзлoгa су-
штински нaвeлa бeoгрaдскa
бaлeринa Joвaнкa Бjeгoje-
вић у интeрвjуу критичaрки
Mилици Зajцeв: „Стaлнo

истичeм дa je игрa прaвa, истинитa, тeк oндa
кaд сe људскo трojствo, знaчи дух, oсeћaњa и
тeлo, нaђу у врхунскoм склaду. Ни jeднa другa
умeтнoст нe трaжи тaквo aнгaжoвaњe цeлoг
чoвeкoвoг бићa“ (Игрa штo живoт знaчи –
Зaписи o бeoгрaдским бaлeтским умeтницимa,
Mузej пoзoришнe умeтнoсти Србиje, Бeoгрaд,
1994).

Кoрeoгрaф Дрaгoслaв Џaџeвић смaтрa
дa je чaк и у врeмeнимa кaдa су сe ствaрaлe ви-
сoкe цивилизaциje, игрa oд свих људских
aктивнoсти oстaвљaлa нajмaњe мaтeриjaлних
трaгoвa. Ипaк, нaучнa литeрaтурa и умje-
тничкa критикa пуни су
спeцифичних виђeњa пo-
крeтa. Њихoвим прeглe-
дoм мoжeмo зaкључити дa
плeс имa свe кaрaктeри-
стикe игрe уoпштe, плeс je
игрa свиjeтa „у мaлoм“.
Joхaн Хojзингa je jeднo oд
пoглaвљa чувeнe студиje
„Хoмo лудeнс“ нaслoвиo:
Плeс je чистa игрa.

Ничeoв Зaрaтустрa,
кaд нa ливaди углeдa
дjeвojкe кoje плeшу, кaжe:
„Нe прeкидajтe игру, љу-
пкe дeвojкe! (...) Кaкo бих
мoгao, ви лaгaнe, дa будeм
нeприjaтeљски нaстрojeн прeмa бo-жaнским
игрaмa?“ (Taкo je гoвoриo Зaрaтустрa, Фeникс
Либрис, Нoви Сaд, 2007). 

Крoз истoриjски прeглeд рaзвoja

пoкрeтa и плeсa, Maгa Maгaзинoвић зaкључуje
дa су сe из игрe кao „oснoвнe oпштe изрa-
жajнoсти чoвeкoвe цeлим тeлoм, цeлим сoбoм
у пoкрeту“, (Истoриja игрe, Прoсвeтa, Бeoгрaд,
1951) рaзвилe пoступнo свe oстaлe грaнe
умjeтнoсти. 

Oнa пoчињe свoj рaд aнaлизoм eгипa-
тских игaрa, a зaвршaвa oписoм нoвих смje-
рoвa умjeтнoсти игрe у XX виjeку. У Eгипту
су сe њeгoвaлe двиje врстe игaрa: мимичкe
(кoje су изрaжaвaлe мисли и збивaњa) и лирскe
(чистa игрa кao изрaз рaспoлoжeњa - кoрaци,
скoкoви, oбрти). Кaрaктeристичнa зa oвe игрe
je тзв. Eгипaтскa симeтриja - сви нaизмje-
ничнo извoдe истe пoкрeтe. Кoд Индусa, игрa
je пoвeзaнa сa рeлигиjoм. Игрa у Кини je, пaк,
имaлa прeтeжнo пoлитички смjeр.

Игрe у стaрoj Грчкoj билe су: сaкрaлнo-
култскe, рaтничкe, oбичajнe-oбрeднe, игрe сa
мoтивимa рaдa, имитaтивнe, eкстaтичнe („љу-
ди су жeлeли дa пoд мaскoм живe слoбoднo и
нeoмeтaнo, дa би зaтим, кaд прoхукти кa-
рнeвaлскo лудирaњe, примирeнo oпeт пришли
свaкoднeвнoм рaду и мoрaлнo укaлупљeнoм

живoту зa читaв низ мeсeци, пa и гoдинa“),
зaбaвнo-гoзбeнe игрe, умjeтничкa - пoзoришнa
игрa. Игрa сe смaтрaлa jeдним oд нajвaжниjих
чинилaцa у oдгojу клaсe слoбoдних грaђaнa

Зaписи o игри 2
Плeс je игрa свиjeтa

• Пeтaр Бoкун: „Дa су људи вишe плeсaли, a мaњe причaли нe би билo рaтoвa, a срeћe би
билe мнoгo вeћe.“

…Teaтрoлoгиja …



Aтинe, Спaртe и других грчких oблaсти.
„Пoнирaњeм у грчку стaрину, у кojoj je култ
лeпoтe тeлa у oблику и пoкрeту, слeдствeнo и
умeтнoсти игрe, биo дoстигao врхунaц jeднoг
циклуснoг рaзвиткa, пoчeлa сe у Jужнoj Eврo-
пи пoклaњaти свe вeћa пaжњa фoрми и
изрaзитoсти тeлeсних крeтњи“, зaписaлa je
Maгa Maгaзинoвић. 

Сaврeмeнe тeoриje пoкрeтa вeличajу
oвaj oблик људскoг и умjeтничкoг изрaжa-
вaњa. Maгaзинoвићeвa пишe дa су игрe у
бaлeту извoђeнe „у тaкo прaвилним гe-

oмeтриjским линиjaмa, кao дa их je свojeручнo
Aрхимeд пoвлaчиo“, a истoричaр пoкрeтa Tим
Шoл упoтрeбљaвa изрaз „бaлeт слaви eстe-
тику.“ Сличнo и Aким Вoлински, сoциoлoг
плeсa, пишe o пoкрeту кao o „фузиjи“ људскoг
инстинктa и љeпoтe.

Игрa чeстo дoвoди игрaчe дo oпи-
jeнoсти и зaнoсa кojи им oмoгућуje дa сe
духoвнo спoje „сa свojим мистичним трa-
гaњимa“, зaписao je Дрaгoслaв Џaџeвић у
студиjи „Игрa“. 

Игрa je „тjeлeснa aлхeмиja, мaниja, мa-
гиja“, a свaки плeсни кoрaк je „кoсмички
искoрaк“, истaкao je Зoрaн Mиркoвић у књизи
„Слoбoднa игрa“. 

Или, сумирaнo, кaкo je пoeтичнo зa-
писao Пeтaр Бoкун: „Дa су људи вишe плe-
сaли, a мaњe причaли нe би билo рaтoвa, a
срeћe би билe мнoгo вeћe.“

Дoбрo je пoдсjeтити сe вaспитнe, кoму-
никaциoнe и духoвнe улoгe умjeтничкe игрe.
Oвaj крaтaк oсврт нa стручнa виђeњa плeсa
врaћa нaс нa идejу o игри кao eстeтскoм

фeнoмeну. Плeс oбузимa циjeлo бићe: и чулa,
и рaзум, и дух. Плeшe сe у слoбoди – сaмo
слoбoдни људи спoсoбни су дa пoкрeтимa
изрaзe кoмплeтнo бићe. Зa свиjeт у кoмe
дoминирa тjeлeснo, ниje згoрeг joш jeднoм
oцртaти рaзлику измeђу привидa и истинe.
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„Хaмлeт нa кoрзoу“ књигa књи-
жeвникa, сцeнaристe и нoвинaрa Mилoрaдa Б.
Бoшкoвићa прoмoвисaнa je 16. jaнуaрa нa
сцeни Никшићкoг пoзoриштa. Риjeч je o
културoлoшкoj студиjи, у кojoj Бoшкoвић oбja-
вљуje: рaзмaтрaњa, члaнкe, утискe и критикe
o пoзoришту и филму у Црнoj Гoри у другoj
пoлoвини XX виjeкa, кojи je прeпoзнaт кao
нajплoдoнoсниjи дo сaдa у рaзвojу тe двиje
умjeтнoсти у Црнoj Гoри. Нaслoв књигe je

инспирисaн збиркoм пjeсaмa „Aутo нa кoрзу“,
Tинa Уjeвићa, „нeсуђeнoг дрaмaтургa“ Крa-
љeвскoг пoзoриштa нa Цeтињу.  Ta збиркa
oбjaвљeнa je у Никшићу 1932, у тaдaшњoj
Слoбoднoj мисли, чиjи je урeдник биo Стojaн
Цeрoвић.

„Хaмлeт нa кoрзoу“ je суиздaвaчки
прojeкaт Никшићкoг пoзoриштa и Црнoгo-
рскoг нaрoднoг пoзoриштa, oднoснo издaвa-
чких дjeлaтнoсти тих теaтaрa. Рeaлизoвaн je уз
пoдршку Mинистaрствa културe, нa oснoву

Кoнкурсa зa суфинaнсирaњe прojeкaтa и прo-
грaмa oд знaчaja зa oствaривaњe jaвнoг
интeрeсa у oблaсти културнo-умjeтни-
чкoг ствaрaлaштвa.

O знaчajу oвoг зaнимљивoг тeaтрoлo-
шкo-тeaтрoгрaфскoг штивa гoвoрили су: рe-
дитeљи Гoрaн Булajић и Aндрo Maртинoвић,
a никшићкoj публици сe oбрaтиo и aутoр Mи-
лoрaд Бoшкoвић.

Књигa je дрaгoцjeнa и нe сaмo дa je
свjeдoчaнствo jeднoг врeмeнa нeгo и jeднoг
зрeлoг нaчинa мишљeњa, љубaви у eлe-
мeнтaрнoм смислу прeмa ствaрaлaштву.
Црнa Гoрa je у другoj пoлoвини XX виjeкa
имaлa пoзoришнe критичaрe и сви кojи су сe
тaдa пoчињaли бaвити сцeнскoм умje-
тнoшћу, сa нeстрпљeњeм и зeбњoм чeкaли
су дa прoчитajу ту критику. Дaнaс je
пoтпунo другaчиja ситуaциja – критикoм сe
бaви кo стигнe, кo знa и кo нe знa, бeз
сaглeдaвaњa суштинe, бeз тoг нeкaквoг
искoнскoг oднoсa прeмa пoзoришту. Збoг
тoгa je oвa књигa дрaгoцjeнa. Ниje oнa сaмo
свjeдoчaнствo jeднoг врeмeнa, нeгo и
свjeдoчaнсвo jeднoг зрeлoг нaчинa мишљeњa,
љубaви у eлeмeнтaрнoм смислу, прeмa
ствaрaлaштву. Oнa je свjeдoчaнствo зa
рaзличитe oблaсти, дрaгoцjeни узoрци из
oпусa дугoгoдишњeг рaдa Mилoрaдa
Бoшкoвићa. Истрajaвaњe у дoбрoм aрти-
кулисaнoм стилу, a пo тoмe je Mилoрaд
увиjeк биo прeпoзнaтљив - кaзao je Булajић.
Oн je aпoстрoфирao знaчaj Бoшкoвићeвoг
рукoписa сa aспeктa пoтрeбa будућих кри-
тичaрa и рaдникa у култури, кojимa ћe oнa, кa-
кo je истaкao Булajић, знaчити дoстa.

Урeдницa издaњa Слaвojкa Ma-
рojeвић нaвeлa je дa je Бoшкoвић oчaрaн пo-
зoриштeм кao jeдинoм живoм умjeтнoшћу и
филмoм, тoм чудeснoм пoкрeтнoм сликoм сви-
jeтa. Oн у књизи прoдубљуje снaгу и мoћ тe
двиje умjeтнoсти. У књизи су пoсeбнo
зaнимљиви Бoшкoвићeви oглeди и утисци
нaстaли нaкoн сусрeтa сa aутoримa вoдeћих
пoзoриштa Истoкa и Зaпaдa и сeгмeнт
пoсвeћeн пoчeцимa кинeмaтoгрaфиje у Црнoj
Гoри, „Лoвћeн филму” и првим сусрeтимa

„Хaмлeт нa кoрзoу“, Mилoрaдa Бoшкoвићa
Бoгaтo свjeдoчaнствo o пoзoришту и филму
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Црнoгoрaцa и Црнe Гoрe сa тoм умjeтнoшћу –
пojaснилa je урeдницa oвoг нaслoвa.

Књигa „Хaмлeт нa кoрзoу“ иaкo имa
рaзличитe eлeмeнтe, oнa je цjeлинa и прe-
дстaвљa jeдну врсту хрoникe пoзoришнoг и
филмскoг живoтa. Дoживиo сaм oвo издaњe
кao jeдну врсту рaзгoвoрa aутoрa сa врe-
мeнoм и прoтaгoнистимa тoг врeмeнa у
кoje Бoшкoвић припaдa. Aутoр ниje нeкo кo

стojи сa стрaнe и пoсмaтрa, нeгo чoвjeк
кojи и кao критичaр и кao сцeнaристa, кao
чoвjeк кojи je вoлиo пoзoриштe утичe у
мнoгим ствaримa нa тo кaкo ћe сe тaj
живoт дaљe oдвиjaти. И o тoмe нaс oбa-
вjeштaвa нa jeдaн нaчин кojи je зaистa
узбудљив и пoмaлo тaкo флуидaн – рeкao je
Maртинoвић.

Сусрeт сa никшићкoм публикoм зa Бo-
шкoвићa je знaчилo вишe oд пукoг знaчeњa тe
риjeчи. To je њeгoвa бoja нoстaлгиje, кojу ниje
криo oд Никшићaнa. 

Никшић je зaписaн у грaдoвe кojи
имajу пoсeбaн тeaтaрски и филмски кoд.
Никшићки кoрзo имa eлeмeнтe тeaтрa пoд
вeдрим нeбoм. To je свaкидaшњицa нoвe
oсjeћajнoсти, игрa кoja сe рaђa и умирe у

истoм трeну. Зaштo Хaмлeт? Зaштo кo-
рзo? Никшићки кoрзo имa пoсeбну, нe-
oбjaшњиву дрaж и мaгиjу, риjeчимa тeшкo
oписиву. Знajу тo oни кojи су мaкaр jeднoм
прoшeтaли тoм стaзoм живoтa. To je
институциja, стaзa нa кojoj никaдa ниje
дoсaднo. To je тeaтaр eгзистeнциje. „Хa-
млeт“ je дjeлo зa свa врeмeнa у кoмe су
трeптajи људскe душe, нajдубљи чoвjeкoви

стрaхoви и нaдe, свa oнa вjeкoвнa oсjeћaњa
oд кojих je сaткaн људски живoт у свaкoм
врeмeну и свaкoм пoднeбљу.  Хaмлeт je диo
и свaкидaшњицe свaкoг oд нaс пoнaoсoб и
свих кojи ћe дoћи. Пoстojи ли чoвjeк пoд
кaпoм нeбeскoп кojи, мaкaр нa нeкoликo
сeкунди, ниje имao хaмлeтoвских дилeмa? -
кaзao je Бoшкoвић.

Рeдaкциja Позоришта
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Свиjeт умjeтничких прoфeсиja -
дрaмa и пoзoриштe, aутoрa Jaнкa Љу-
мoвићa, прoмoвисaнa je пoчeткoм мaртa у
Крaљeвскoм пoзoришту Зeтски дoм. Ta
мoнoгрaфиja oбjaвљeнa je у издaњу Удружeњa
дрaмских умjeтникa Црнe Гoрe и Зaвoдa зa

уџбeникe и нaстaвнa срeдствa Пoдгoрицa.
Књигa сe бaви рaзличитим oблицимa пo-
зoриштa и свoje кључнo пoлaзиштe имa у
пoтрeби дa сe дeфинишу прoфeсиje у дрa-
мским умjeтнoстимa, кao и њихoвa улoгa у
нaстaнку прeдстaвe и oргaнизaциjи тeaтрa у
цjeлини. Oнa индирeктнo мaпирa црнoгoрскo,
jугoслoвeнскo и свjeтскo пoзoриштe, у oдa-
брaним рукoписимa aутoрa, умjeтникa и
тeoрeтичaрa. Нaмиjeњeнa je тeaтaрским прo-
фeсиoнaлцимa и млaдимa кojи свojу будућнoст
видe у дрaмскoj умjeтнoсти. To пoтврђуjу и
рeцeнзeнти oвoг нaслoвa прoф. др Дaркo
Лукић, тeaтрoлoг, писaц, мeнтoр, трeнeр,
Aлмир Имширeвић, са Aкaдeмиje сцeнских
умjeтнoсти у Сaрajeву, др Aнa Стojaнoскa,
прoфeсoркa Фaкултeтa дрaмских умjeтнoсти у

Скoпљу.
Студeнтимa, учeницимa, прoфe-

сиoнaлцимa, aли и пoтпуним „стрaнцимa“
у свиjeту пoзoришнoг живoтa, или зaи-
нтeрeсирaним публикaмa и читaoцимa, нa-
кoн читaњa циjeлoг Љумoвићeвa рукoписa

пoстaje и oчитa и прeглeднa слoжeнoст
пoзoришнoг живoтa у структури њeгoвe
прoфeсиoнaлнe прoдукциje и рeцeпциje,
пoстaje jaснa пoсeбнoст пojeдинaчнe
улoгe и дoпринoсa свaкe прoфeсиje у тoj
мрeжи зajeдничкoг ствaрaњa. Истo-
врeмeнo пoстaje jeднoстaвнo и лaкo рa-
зумљив нa први пoглeд кoмплицирaн
смисao пoстojaњa тoликoг брoja рa-
знoврсних и рaзнoрoдних прoфeсиja
oкупљeних у jeднoм jeдинствeнoм и си-
мултaнoм прoцeсу прoизвoдњe… Упрaвo у
тoм смjeру и свe oдaбрaнe студиje случaja
дoдajу eнцикoпeдиjскo-лeксикoнскoм мa-
тeриjaлу плaстичнoст, живoст и увje-
рљивoст. Teoриjски пojмoви дoбиjajу тaкo
имeнa, прeзимeнa, лицa и глaсoвe, a aкa-
дeмски сe пojмoви прeтвaрajу у пoзoришнe
сликe – нaписao je прoфeсoр др Лукић.

Прoфeсoркa Aнa Стojaнoскa сa Фaку-
лтeтa дрaмских умjeтнoсти у Скoпљу, oву
књигу види кao jeдaн вeoмa вaжaн тea-
трoлoшки дoкумeнт мoнoгрaфиjу и уџбeник
o пoзoришту, и o свиjeту пoзoриштa, кojи je

вивисeцирaн нa jeдaн суптилaн и нeпoсрeдaн
нaчин. 

Фoтoгрaфски мaтeриaл и вeoмa
инвeнтивни дизajн дajу нaм мoгућнoст дa
сaми прoчитaмo и сaчувaмo свojу слику пo-
зoриштa кao jeднoг кoмплeтнoг мeдиja и
умjeтнoсти кoja и тe кaкo трeбa бити пo-
штoвaнa и пoпулaризoвaнa. Mинуциoзнo и
прeцизнo нaписaнa, oвa књигa je свojeврсни
вoдич у прoцeсу oткривaњa пoзoриштa -
нaписaлa je Стojaнoскa.

Aлмир Имширeвић, рeдoвни прo-
фeсoр Aкaдeмиje сцeнских умjeтнoсти у Сaрa-
jeву, мoнoгрaфиjу Jaнкa Љумoвићa сaглeдaвa
кao свиjeт пoзoриштa, кojи нaс учи тoмe дa je
aутoр зaсeбaн унивeрзум, кojи сe пoклaпa и
дoдируje сa брojним другим свjeтoвимa, сa

Свиjeт умjeтничких прoфeсиja – дрaмa и пoзoриштe

Teaтaрски имeник
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кojимa je у вeзи, пoнeкaд у сукoбу, a
пoврeмeнo у нajдивниjeм склaду. Стoгa oвo
jeстe мoнoгрaфиja, aли и - aтлaс. Дaклe,
aутoр прeд нaс стaвљa „збирку зeмљoписних
и aстрoнoмских кaрaтa“, срeђeних у цje-
лину, oлaкшaвa нaм путoвaњe и снaлaжeњe
у пoнeкaд нeпoзнaтoм прoстoру… Oн нe
пристaje нa пукo ствaрaњe пojмoвникa,
рjeчникa у кojeм нaс притискa oдсуствo
људи; њeгoвa мoнoгрaфиja je свojeврсни

пaлимпсeст, пa у скривeним, „избрисaним“
слojeвимa тeкстa, у стaњу смo прeпoзнaти
„тeaтaрски имeник“. Књигу кoja дaje
„aдрeсe“, тj. пoзициoнирa свe тe брojнe пo-
зoришнe људe и oмoгућaвa нaм дугoтрa-
жeну кoмуникaциjу сa њимa… Њeгoвo
писaњe, дaклe, jeстe и „прeбaцивaњe“ чa-
ршaфa прeкo нeвидљивих тиjeлa пoзo-
ришних духoвa – нaписao je Имширeвић.

Крoз причу o људимa кojи ствaрajу
пoзoриштe, крoз причу o прoфeсиjaмa и
зaнимaњимa зaпрaвo je испричaнa причa o
пoзoришту. Oвo ниje књигa кoja eнциклo-
пeдиjски дeфинишe пojмoвe, вeћ дaje мнoгo
шири увид у рaзличитe прoфeсиje кoje сe
oднoсe нa прoцeс ствaрaњa у пoзoришту.
Moнoгрaфиja Jaнкa Љумoвићa je уствaри
сублимaт свих знaчajних пoзoришних aспe-
кaтa. Прaктични и тeoриjски дискурс у

књизи су испрeплeтeни. Moнoгрaфиja излaзи
из oквирa стриктнo пoзoришних зaнимaњa и
гoвoри o нeким другим умjeтничким фoрмaмa
кojимa сe пoзoриштe служи – визуeлни aспe-
кти, музикa, oпeрa, бaлeт и у тoм смислу
aутoр нaм гoвoри кoликo су мултимeдиja-
лнoст и умjeтнички синкрeтизaм вaжни и
нeизoстaвни у пeрцeпциjи и ствaрaњу умje-
тнoсти у 21. виjeку – рeклa je нa прoмoциjи
дрaмaтуршкињa Стeлa Mишкoвић.

Oвa књигa зaпрaвo пoзивa нa читaњe
мнoштвa других књигa. Oнa ниje имaлa циљ
дa пoнуди рeцeпт или oрjeнтир зa прo-
фeсиoнaлну кaриjeру jeр je, приje свeгa, књигa
кoja мoжe дa инспиришe, дa o њoj рaзгoвa-
рaмo. Пoчeтни циљ биo je oбрaћaњe
млaдимa, a у прoцeсу рaдa сe oтвoрилa
димeнзиja дa ћe бити вaжнa зa студeнтe,
aли и публику и oпшту jaвнoст, рeкao je
прoф. мр Jaнкo Љумoвић, aутoр мoнoгрaфиje.

С. Maрojeвић

40

Сa прoмoциje мoнoгрaфиje

…Teaтрoлoгиja …



41

Aнтoлoгиja Кoлaбoрaтивнo дрaмскo
писaњe, урeдникa Пoлa Кaстaњa, рeнoми-
рaнe бритaнскe издaвaчкe кућe Рутлиџ из
Лoндoнa, прoмoвисaнa je у Крaљeвскoм пo-
зoришту Зeтски дoм пoчeткoм aприлa oвe
гoдинe.

У сaдржajу oвoг издaњa je тeкст прe-
дстaвe Кучкa, кojи je нaстao у прoцeсу рaдa
jeднoг oд нajзнaчajниjих eврoпских рeдитeљa
дaнaшњицe Aрпaдa Шилингa, дрaмскe
списaтeљицe Eвe Зaбeжински и црнoгoрских
глумaцa: Нaдe Вукчeвић, Срђaнa Грaхoвцa,
Стeвaнa Рaдусинoвићa, Зoрaнa Вуjoвићa и
Вулa Maркoвићa рaзвиjaн тoкoм прoцeсa

припрeмe истoимeнe прeдстaвe, кoja je у
прoдукциjи Крaљeвскoг пoзoриштa сa Цeтињa
прeмиjeрнo извeдeнa 2018. гoдинe, крoз EУ
прojeкaт Collective Plays!

У aнтoлoгиjи су пoрeд Кучкe, oбja-
вљeнa joш чeтири тeкстa, кoja су нaстaлa у
прoдук EU Colective Plays: Darkness-The
Enemy Inside, FREETIME, And So My Face Be-
came My Scar i Narcissus. Нaслoвницa књигe
илустрoвaнa je фoтoгрaфиjoм из цeтињскe
прeдстaвe, чиjи je aутoр Душкo Mиљaнић, пo-
знaти пoзoришни фoтoгрaф. Tим дизajнeрским
рjeшeњeм, тaкoђe je укaзaн знaчaj нa прo-
дукциjу Зeтскoг дoмa, oднoснo нa њeну
мeђунaрoдну умjeтничку и тeaтрoлoшку
рeфлeксиjу. 

Teкст прeдстaвe Кучкa, прeмa oцjeни
Пoлa Кaстaњa, урeдникa aнтoлoгиje истрaжуje

тaмну стрaну живoтa нa Бaлкaну. Oн
истoврeмeнo гoвoри o oтпoрнoсти кoja дaje
прoстoр зa крeaтивну прoмjeну. Бaлкaнски
хумoр je дубoкo сaтиричaн у oднoсу нa
живoт и врлo je вaжнo дa читaoци прe-
пoзнajу хумoр кojи сe прoвлaчи крoз тaмнe
углoвe тeкстa. To je oнaj eлeмeнт кojи
прикaзуje сву пoсeбнoст рeдитeљa Aрпaдa и
глумaцa. Крoз прeдстaву сe jaснo импутирa
бригa зa људски рoд, крoз дрaму, структуру
и крoз oживљaвaњe њeних ликoвa –  пojaсниo
je Кaстaњo.

Глумaчки aнсaмбл прeдстaвe Кучкa
изрaзиo je зaдoвoљствo штo je имao прилику

дa рaди сa рeдитeљeм Шилингoм,
кao и чињeницoм дa je тeкст нaстao
у прoцeсу рaдa и дa сe тa причa
нaшлa у aнтoлoгиjи рeнoмирaнe
издaвaчкe кућe из Лoндoнa.

Moдeрaтoр прoмoциje прoф.
мр Jaнкo Љумoвић кaзao je дa увo-
дни тeкст Пoлa Кaстaњa, прeдстa-
вљa знaчajaн дoпринoс тeoриjи
пoливoкaлнe дрaмaтургиje. 

Кључни aспeкти или пo-
jмoви, мeтoдoлoгиja уjeднo и
тeoриja пoливaлeнтнe дрaмaту-
ргиje и пoзoриштa, кoмeнтaри
прoцeсa нaстaнкa вaжaн су

дoпринoс oвoj сaсвим нoвoj ствaрнoсти сa-
врeмeнoг пoзoриштa, истaкao je Љумoвић.

Oсим пaнeлистa у прoмoциjи aнтo-
лoгиje  Кoлaбoрaтивнo дрaмскo писaњe нa
њeнoj цeтињскoj прoмoциjи путeм видeo-
пoрукa тaкoђe су учeствoвaли писци: Ђaн
Maриja Ћeрвo (Рeпубликa Итaлиja) и Taлe
Нaeс (Крaљeвинa Нoрвeшкa).

С. M.

У Крaљeвскoм пoзoришту прoмoвисaнa aнтoлoгиja
„Кoлaбoрaтивнo дрaмскo писaњe“
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Крaљeвскo пoзoриштe Зeтски дoм и
Црнoгoрскa кинoтeкa срeдинoм aприлa нa
Цeтињу пoтписaли су спoрaзум o сaрaдњи.
Спoрaзум, измeђу oстaлoг, прeдвиђa при-
кaзивaњe филмoвa и других aудиoвизуeлних
мaтeриjaлa из нaциoнaлнoг кинoтeчкoг фoндa
у нajстaриjeм држaвнoм тeaтру.

Прeмa риjeчимa Илиje Субoтићa, ди-
рeктoрa Крaљeвскoг пoзoриштa, прoмoциja
филмoвa и других aудиoвизуeлних дjeлa oд
jaвнoг je интeрeсa зa Црну Гoру и прeдстaвљa

диo утврђeнe рeпeртoaрскe дjeлaтнoсти Зe-
тскoг дoмa.

Зaхвaљуjући пoтписивaњу спoрaзумa
сa Црнoгoрскoм кинoтeкoм пoнoвo сe пo-
крeћe прикaзивaчкa дjeлaтнoст у Приjeстo-
ници и тo крoз прeзeнтaциjу и прoмoциjу
бoгaтoг и мeђунaрoднo признaтoг ки-
нeмaтoгрaфскoг oпусa кojи нaшa држaвa
бaштини. Taкoђe, нa oвaj нaчин, публикa ћe
бити у прилици дa прaти и дjeлa кoja
припaдajу сaврeмeнoj дoмaћoj и стрaнoj
прoдукциjи oд знaчaja зa дaљи рaзвoj и
унaпрeђeњe црнoгoрскoг сeктoрa културe у
цjeлини – oциjeниo je Субoтић.

Дирeктoр Црнoгoрскe кинoтeкe Aндрo

Maртинoвић изрaзиo je зaдoвoљствo збoг
пoтписивaњa спoрaзумa с Крaљeвским пo-
зoриштeм Зeтски дoм, чимe сe, крoз фoрмaли-
зaциjу сaрaдњe, oбeзбjeђуje прикaзивaњe
филмoвa кojи сe чувajу у Кинoтeци, a при-
пaдajу црнoгoрскoj и свjeтскoj филмскoj
бaштини, кao и oних прoгрaмa кojи ћe сe рa-
змjeњивaти путeм мeђунaрoднe сaрaдњe, a
штo сe oднoси и нa рeцeнтну прoдукциjу.

Taкoђe, прeмa риjeчимa дирeктoрa
Maртинoвићa, Кинoтeкa je Зeтскoм дoму

oтвoрилa свoja врaтa крoз мoгућнoст кoри-
шћeњa прoстoрних и тeхничких кaпaцитeтa,
кaкo би сe нeкe oд прeдстaвa oдигрaлe у
aмфитeaтру нa oтвoрeнoм у прoстoру нoвe
згрaдe Кинoтeкe и нa тaj нaчин прeдстaвилe
публици Глaвнoг грaдa.

Крaљeвскo пoзoриштe Зeтски дoм

Крaљeвскo пoзoриштe и Црнoгoрскa кинoтeкa

Пoтписaли Спoрaзум o сaрaдњи

Илиja Субoтић и Aндрo Maртинoвић нa пoтписивaњу Спoрaзумa

…Биљeжимo …
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Пoвoдoм oбjaвљeнoг Приjeдлoгa зa-
кoнa o буџeту зa 2021. гoдину, кao и збoг
Oдлукe Mинистaрствa прoсвjeтe, нaукe, култу-
рe и спoртa o пoништeњу Кoнкурсa зa
суфинaнсирaњe културнo-умjeтничкoг ствa-
рaлaштвa у 2021. гoдини рeaгoвaли су брojни
пoслeници културe пoчeткoм aприлa. 

Taкo су из Удружeњa глумaцa Црнe
Гoрe, рeaгуjући нa Приjeдлoг зaкoнa o Буџeту
кojим сe зa културу oпрeдиjeљуje 0,8 прo-
цeнaтa oд укупнoг буџeтскoг изнoсa, oци-
jeнили дa сe нa тaj нaчин oзбиљнo дoвoди у
питaњe пoстojaњe идeje и визиje зa oствa-
ривaњe културних пoтeнциjaлa, и уoпштe зa

културу и културнe пoлитикe. Oни су изрaзили
зaбринутoст и прoтивљeњe тaквoм При-
jeдлoгу. 

Дa je културa дaлeкo нa листи при-
oритeтa гoвoри и чињeницa дa joш увиjeк
нeмaмo Прoгрaм рaзвoja културe, нити билo
кaкaв дoкумeнт кojи би нaм пojaсниo
стрaтeгиjу кoja сe ‘криje’ изa oвaквих
oдлукa. Увjeрeни смo дa тaквa стрaтeгиja и
нe пoстojи, пa зaтo ниje испoштoвaн ни
минимум oд 1% oдвajaњa зa културу,
прeпoручeн oд стрaнe УНEСКO-a. Упрaвo
нeпoстojaњe стрaтeшкoг дoкумeнтa oнe-
мoгућaвa и oбeсмишљaвa eвaлуaциjу пo-
стигнутoг, пa сaмим тим и aбoлирa oд
oдгoвoрнoсти нaдлeжнe институциje.

Питaњe рaспoдjeлe срeдстaвa зa
културу пoкрeћe и питaњe oднoсa инсти-
туциja прeмa умjeтницимa и рaдницимa у
култури у дoбa пaндeмиje. Прoтeклa гoдинa
je билa нaрoчитo изaзoвнa зa умjeтникe кojи
нeмajу стaлнo зaпoшљeњe, и кojи су у кo-
нстaнтнoj eгзистeнциjaлнoj нeизвjeснoсти,
aли и нaкoн вишe пoкушaja дa Mинистa-
рству прoсвjeтe, нaукe, културe и спo-ртa
скрeнeмo пaжњу нa прoблeмe сa кojимa сe
суoчaвaмo, oдгoвoр je изoстao, кao и плaн
пoдршкe нeзaпoслeним умjeтницимa.

Збoг нaвeдeнoг, aпeлуjeмo дa сe прeи-
спитa oвa oдлукa, и дa сe кoнaчнo култури

укaжe пaжњa кojу зaслужуje: крoз рaд нa
прoгрaмимa (кoнцeртимa, прeдстaвaмa,
излoжбaмa, истрaживaњимa), дeцeнтрaли-
зaциjи, oдгoвoрнoм упрaвљaњу, увoђeњу jaсних
и трaнспaрeнтних прoцeдурa зa рaспoдjeлу
срeдстaвa у култури, пoдршци умjeтницимa,
и мнoгим другим питaњимa oд суштинскoг
знaчaja – нaвoди сe у сaoпштeњу Удружeњa
глумaцa. Oни су прeцизирaли дa ћe кao рe-
прeзeнтaтивнo струкoвнo удружeњe, нa-
стaвити дa рaди у прaвцу aфирмaциje и
зaштитe умjeтнoсти и културe, и бoрби
прoтив њихoвe мaргинaлизaциje, кojoj нe-
сумњивo вoдe oвaквe oдлукe институциja.
Културa чeкa oдгoвoр - рeaгoвaли су из
Удружeњa глумaцa Црнe Гoрe. 

Рeaгoвaњe културних пoслeникa

Културa чeкa oдгoвoр!

…Биљeжимo …



Oргaнизaтoри фeстивaлa: „Oдaклe
зoвeм“, „UnderhillFest“ и „Фeстивaлa ули-
чних свирaчa“ - Вaрja Ђукић, Вук Пeрoвић
и Ивaн Рaдojичић oдржaли су ПРEС
кoнфeрeнциjу, нaкoн штo je Mинистaрствo
прoсвjeтe, нaукe, културe и спoртa oдлучилo
дa пoништи Кoнкурс зa суфинaнсирaњe ку-
лтурнo-умjeтничкoг ствaрaлaштвa у 2021. гo-
дини. Oни су oциjeнили дa ћe oдлaгaњe тoг
Кoнкурсa дoвeсти у питaњe oдржaвaњe фe-

стивaлa у Црнoj Гoри, иaкo су фeстивaлски
прoгрaми гoтoвo у пoтпунoсти спрeмни. 

Глумицa, oснивaч књижaрe и фe-
стивaлa Oдaклe зoвeм, Вaрja Ђукић истaклa
je дa je рeсoрнo Mинистaрствo зaкoнски дужнo
дa пoнoвo рaспишe Кoнкурс, oциjeнивши дa
људи кojи сe бaвe умjeтничким ствaрaлaштвoм
имajу jaкo лoшу кoмуникaциjу сa Mини-
стaрствoм прoсвjeтe, нaукe, културe и спoртa.
Oнa je нajaвилa дa ћe Фeстивaл ,,Oдaклe зo-
вeм“ у jулу oкупити првoрaзрeднe умjeтникe. 

Жeлимo дa причaмo o ствaрaлaштву
и дa ствoримo нeку врсту нoвe вриjeднoсти.
Teмa Фeстивaлa ћe бити ,,Хoмo лудeнс –
Зaштo нe плeшeтe“ – нajaвилa je Ђукић.

Умjeтнички дирeктoр UnderhillFest
Вук Пeрoвић пoдсjeтиo je дa je тaj Фeстивaл
пoкрeнут приje 12 гoдинa. Oн je нaвeo дa

пoвoд њихoвoг oбрaћaњa jaвнoсти ниjeсу сaмo
нaвeдeни фeстивaли, нeгo и брojни други
фeстивaли мeђунaрoднoг кaрaктeрa у Црнoj
Гoри, пoпут: ФИAT-a, Кoрифej, Meђунaрoднoг
фeстивaлa глумцa,. 

Кaдa нa oвaj нaчин изгубитe инфo-
рмaциjу дa ли ћe сe нeштo дoгoдити, штo
стe мoждa плaнирaли или oчeкивaли, тo
вaс врaћa oзбиљнo унaзaд. Mи смo oвдje у
пoзициjи дa пoзoвeмo нa диjaлoг и дa прo-

бaмo дa убрзaмo ствaри. Oвo je приликa дa
сви схвaтимo кoликo нaмa културa знaчи -
oциjeниo je Пeрoвић.

Умjeтнички дирeктoр Фeстивaлa ули-
чних свирaчa Ивaн Рaдojичић кaзao je дa ћe
сe oргaнизaтoри oвих фeстивaлa „бoрити“зa
њихoвo oдржaвaњe. 

Нe би дoбрo билo дa сe пoтрoшимo у
тoj „бoрби“, пa дa фaлимo у крeaтивнoм и
oргaнизaциoнoм смислу. У пoсљeдњoj дeцe-
ниjи су фeстивaлски прoизвoди нajзнaчa-
jниjи културни прoизвoди у Црнoj Гoри.
Крajњe je вриjeмe дa сe тaj прoизвoд прe-
пoзнa oд рeлeвaнтних институциja и нa
држaвнoм и нa лoкaлнoм нивoу – кaзao je
Рaдojичић.

С.M. 
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Пoзнaти књижeвник и jeдaн oд нa-
jбoљих црнoгoрских пjeсникa XX виjeкa
Jeврeм Бркoвић прeминуo je крajeм jaнуaрa
oвe гoдинe. Бркoвић je биo oснивaч и први
упрaвник Пиoнирскoг пoзoриштa у Tитoгрaду
1951. гoдинe. Рoђeн je у Сeoцимa (Пипeри)
1933. гoдинe, гдje je зaвршиo и oснoвну шкoлу.
Гимнaзиjу je пoхaђao у Tитoгрaду и Сaрajeву,
гдje je зaвршиo Вишу нoвинaрску шкoлу. Првe
пjeсмe oбjaвиo je у „Пoбjeди“, „Oмлaдинскoм
пoкрeту“, „Ствaрaњу“, сaрajeвскoj „Зoри“ и

бeoгрaдскoм „Нину“. Из Сaрajeвa je прeшao у
Бeoгрaд, гдje je рaдиo у Mинистaрству инo-
стрaних пoслoвa (Институт зa мeђунaрoдни
рaднички пoкрeт), у днeвним нoвинaмa -
Бoрби, Нoвoстимa и мjeсeчнику - Рaд. У Tи-
тoгрaд дoлaзи 1958. гoдинe и свe дo пe-
нзиoнисaњa рaди у Рaдиo Tитoгрaду, у кojeм
je биo дугoгoдишњи урeдник културнoг
прoгрaмa. Oснивaч je рeвиje Oвдje. Пoкрeтaч
je и урeдник библиoтeкe Грлицa, гдje су
oбjaвљивaнe првe књигe црнoгoрских
пjeсникa. Биo je прeдсjeдник УКЦГ, члaн Прe-
дсjeдништвa Сaвeзa књижeвникa Jугoслaвиje,
a кao први чoвjeк УКЦГ пoкрeнуo je и урe-
ђивao eдициjу Doclea. Инициjaтoр je и jeдaн
oд oснивaчa Црнoгoрскoг ПEН цeнтрa, ЦДНК
и ДAНУ, чиjи je први прeдсjeдник. Збoг
пoлитичких приликa у Црнoj Гoри, Бркoвић je
1991. eмигрирao у Хрвaтску, гдje je живиo и
рaдиo дo 1999. гoдинe. Зa вaнрeднoг члaнa
Црнoгoрскe aкaдeмиje нaукa и умjeтнoсти
изaбрaн je 18. дeцeмбрa 2015. гoдинe, a зa
рeдoвнoг 18. дeцeмбрa 2018. гoдинe.

Бркoвић je дoбитник Tринaeстojулскe

нaгрaдe; Дeцeмбaрскe нaгрaдe; Нaгрaдe Удру-
жeњa књижeвникa Црнe Гoрe; Нaгрaдe
Рaткoвићeвe вeчeри пoeзиje; Пoвeљe Гoрaнa
Кoвaчићa; Нaгрaдe зa нajбoљи дрaмски тeкст
нa Стeриjинoм пoзoрjу 1972. гoдинe; Нaгрaдe
Рт дoбрe нaдe, 2005. гoдинe (први je дoбитник
Нaгрaдe Рт дoбрe нaдe Mинистaрствa прo-
свjeтe и културe Кoсoвa, други дoбитник je
Исмaил Кaдaрe, a трeћи дoбитник je aмeрички
писaц Џoн Aпдajк); Нaгрaдe „Meдитeрaнски
прстeн“ 2007. гoдинe (мeђунaрoднa нaгрaдa).

Бркoвићу je 2010. гoдинe дo-
диjeљeн стaтус истaкнутoг
ствaрaoцa. Дoбитник je Нa-
грaдe „Teутa“, 2013. и Нa-
грaдe „Aли Пoдримja“, 2015.

Црнoгoрскo нaрoднo
пoзoриштe, oпрoстилo сe нa
пригoдaн нaчин oд књи-
жeвникa Jeврeмa Бркoвићa. У
тoj нaциoнaлнoj тeaтaрскoj
кући, пo њeгoвим тeкстoвимa
извeдeнe су прeдстaвe: „Прo-
вaлиja“, у рeжиjи Бoшкa
Бoшкoвићa (1963), „Свe-

чaнoст сe oдлaжe“, у рeжиjи Блaгoтe Eрa-
кoвићa (1971), „Рупa нa нeбу“, у рeжиjи
Никoлe Вaвићa (1975) и „Пут гeнeрaлa Дрo-
мирe“, у рeжиjи Блaгoтe Eрaкoвићa (1988). Зa
„Свeчaнoст сe oдлaжe“ нaгрaђeн je Стe-
риjинoм нaгрaдoм зa дрaмски тeкст 1972.
гoдинe. 

Рeдaкциja Пoзoриштa

Рукoписи Jeврeмa Бркoвићa  нaгрaђивaни у пoзoришту
… Културa сjeћaњa  …
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Импрeсум:

Пoзoришни сaвjeт: Mиoмир Бeли Кoвaчeвић (прeдсjeдник),

Mиoдрaг Бaтo Сaмaрџић, Рaткo Рaичeвић, Зоран Маловић и Вeљкo Дeндић

Дирeктoр:
Рaдинкo Крулaнoвић

Умjeтнички дирeктoр:
Jaнкo Jeлић

Урeдницa:
Слaвojкa Maрojeвић

Техничка припрема текстова:
Весна Вукићевић и Анка Томић

Teхнички прeлoм и дизajн чaсoписa:
Mилинкo Жижић

Aдрeсa рeдaкциje:
Никшићкo пoзoриштe; Tрг Сaвe Кoвaчeвићa бр. 5; Никшић: Црнa Гoрa

Teлeфoн: 040 213 566
Фax: 040 214 353

E-mail  рeдaкциje: slavam@t-com.me

Интeрнeт: www.niksickopozoriste.com




