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Театар је вријеме...  Вријеме у којем
живимо... Сад, овдје или негдје друго... Врије-
ме смутно, експлозивно али свијетло... 

Вријеме буди носталгију... Жељу за
сусретом... Сусретом човјека са човјеком...
Човјека са самим собом... Са својом емо-
цијом... Преиспитивање учињеног или не-
учињеног...

Гледалац у позоришту је вјековима
имао привилегију да поставља себе у раван
тема или ликова са сцене и да на тај начин
доживљава катарзу. Отварала су му се и
отварају нова питања на која може лакше дати
одговор. Позориште суптилно нуди детаље
кроз које дубоко залазимо у тајне човјека
самог по себи и за себе. У томе је, између
осталог, вриједност театра као најстарије
умјетности. Упркос свему! Упркос времену,
простору, приликама и неприликама... Свјесно
своје улоге  са богатом палетом трагања,
проучавања, експериментисања и прије свега
прилагођавања, позориште је и, у овом
времену планетарне пошасти, зване корона
крчило свој пут, вјешто пркосећи свим
ограничењима.

Драмски ствараоци у Црној Гори и
окружењу пронашли су моделе да дођу до
гледалаца. Овог пута у директном сусрету, без
посредтва другог медија, оном какав и једино
и приличи драмској умјетности и без кога у
суштини и не постоји. Све друго је само
архива, јер позориште бивствује на животу.
Зато је и једина жива умјетност.

У тој борби са планетарном пошасти,
театар је искуством времена спојио древне
архетипове драмске умјетности са савременим
изразима и технологијама. Настали су нови
наслови, неки ослоњени на антику, други на
класику, а трећи  на савремену драму. Они су
исписали завидну хронику стваралаштва „на
даскама које живот значе“. 

Од маја до септембра ређали су се нови
наслови, на радост умјетника свих изражајних
форми које позориште сублимира, али и на
велику радост публике, жељне њихове есте-
тике. Раскрсница времена, уз палету трагања,
проучавања и експеримента, на сцени је
донијела радост нових сусрета. 

У збирци истинитих прича са пуно
животних метафора, доминирали су дирљиви,
меланхолични и духовити моменти, који су
нас интелигентно, кроз осјећај игре, вратили у
живот, борећи се са временом који га
покушава зауставити. На трагу тих прича и
хтјења били су: Коњи који убијају, зар не?,
The Effect, Ана Карењина, Тобелија, Па-
ластура, Чикашке перверзије и други на-
слови, који су оживјели заробљени живот.
Живот који је у ковид условима био највећим
дијелом препун сервираних монолога.  

Реплике антике, класике и савремене
драме добиле су битку у простору и времену.
Рађале су се премијере, једна за другом,
рушећи баријеру учмалости и беживотности,
отварајући нове видике пуне емоција и оног
људског у себи.

Упоредо са премијерама одржавани су
и фестивали... Један за другим: Которски фе-
стивал позоришта за дјецу, Град театар
Будва, Пургаторије, Барски љетопис, Ко-
рифеј... Носећи у својим програмима поруке:
„Све што расте, хтјело би да расте“, „По-
вратак у живот “, „Врати се у живот “...

Игре на сцени, пратиле су и „по-
зориштарије“, у форми афирмације позоришта
али и културе сјећања на оне који су својим
стваралаштвом обиљежили епоху у којој су
живјели. Сви ти наслови објављени су са
циљем да буду у служби драмске умјетности.
Овдје или негдје друго... Сада, али и за будућа
времена... Да се не заборави и не отргне за-
бораву... Вриједност ваља његовати и чувати.
Другачије напријед не можемо. Ни као по-
јединци, ни као заједница. 

У то име, ми Вас чекамо на истој, новој
– старој адреси!

Никшићко позориште; Трг Саве Ко-
вачевића бр. 5.

С. Маројевић
slavam@t-com.me

Театар и вријеме
… Умjeстo увoдникa – риjeч урeдникa  …



Прeдстaвa Рaни jaди, нaстaлa пo
мoтивимa истoимeнoг дjeлa Дaнилa Кишa, у
рeжиjи Пeтрa Пejaкoвићa, чиjи су aктeри
дjeцa и млaди из Приjeстoницe Цeтињe,
прeмиjeрнo je извeдeнa у Крaљeвскoм пo-
зoришту Зeтски дoм, 19. мaja. У прeдстaви
игрajу: Taмaрa Joвићeвић, Aлeксa Пe-
трoвић, Лaзaр Maртинoвић, Maриja Пoбoр,
Taмaрa Кaрaн, Сoфиja Стeвaнoвић, Taрa

Пeрoвић, Aнђeлa Пaвлoвић, Крстo Пe-
joвић, Димитриje Jaнкoвић, Филип Ивa-
нoвић и Вукoтa Чeлeбић. Рeaлизaциja
прeдстaвe Рaни jaди зaпoчeтa je 2019. гoдинe,
aли je рaд у нeкoликo нaврaтa прeкидaн збoг
пaндeмиje вирусa кoрoнa.

Рeдитeљ Пejaкoвић je у свojoj рe-
дитeљскoj биљeшци нaписao:

Прeдстaвa je збиркa истинитих при-
чa дjeцe сa Цeтињa. Инспирисaнa je истo-
имeнoм књигoм Дaнилa Кишa у кojoj у низу
причa, писaц oписуje њeгoвo дjeтинствo дo
сeлидбe у Црну Гoру. Дaнилo сe 1944. гoдинe
сa свojoм мajкoм Mилицoм Дрaгићeвић и
сeстрoм Дaницoм дoсeлиo нa Цeтињe,
нaкoн штo je њeгoв oтaц oдвeдeн у Aушвиц.
У „Рaним jaдимa“ из тeшкoг дjeтинствa,
Киш бjeжи у имaгинaциjу. У jeднoм рa-

згoвoру кaжe дa oстaje сeби дужaн jeдну
књигу из свoг цeтињскoг рaздoбљa… и дa сe
нaдa дa ћe jeднoм ту књигу и нaпрaвити…
Причe из прeдстaвe Рaни jaди ниje никo
нaписao. Oнe су сe дeсилe у ствaрнoм жи-
вoту дjeцe и oни их сa сцeнe испoвиjeдajу.
Moжe сe рeћи дa je прeдстaвa у пoтпунoсти
дoкумeнтaрнa. И тaj њeн кaрaктeр дугуje
блискoст Кишу.

Прeдстaвa je, кao и књигa, пoсвeћeнa
„дjeци и oсjeтљивимa“, aли je нajвишe
нaмиjeњeнa oдрaслимa. Пoсвeћeнa je свeму
oнoмe штo смo oдрaстajући зaбoрaвили.
„Рaни jaди“ су, приje свeгa, пoврaтaк oсje-
ћajнoсти и сaoсjeћaњу. Пoврaтaк oсje-
ћaњимa у пoзoришту, aли и у живoту. Дjeцa
дeмoнстрирajу кaкo oсjeћajнoст мoжe дa
нaс учини бoгaтиjим и бoљим људимa.

Причe из прeдстaвe су причe o
губитку, o стрaхoвимa, o бoлу, o бoлeсти, o
рaстaнку, o удeсу… Рaни jaди су прeдстaвa
o jaдимa у дjeтињству. Дaклe, прeдстaвa o
нeчeму штo дjeтинству суштински нe
припaдa, чaк и oндa кaдa je, пo вишoj сили,
диo дjeтињствa. To je прeдстaвa o мoћи
дjeтињствa. O мoћи дa сe будe слaб, дa сe
будe мaли и oсjeтљив. Moћи дa сe будe
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oтвoрeн и брижaн, искрeн и чудaн, хрaбaр и
њeжaн. O мoћи дa сe oд тeгoбe и удeсa ствo-
ри љeпoтa.

Дирeктoр Крaљeвскoг пoзoриштa Зe-
тски дoм, Илиja Субoтић укaзao je нa знaчaj
aктивнoг учeшћa дjeцe и млaдих у културнoм
живoту Црнe Гoрe, a пoсeбнo њихoву вeћу зa-
ступљeнoст у крeирaњу пoзoришних прoгрaмa
и прojeкaтa.

To прeдстaвљa jaвни интeрeс и jeдaн
oд приoритeтa нajстaриjeг држaвнoг Te-
aтрa. Зaдoвoљaн сaм штo нoрмaлизaциjoм
рeпeртoaрских aктивнoсти у 2021. гoдини
сa рaдoм нaстaвљa и Студиo Крaљeвскoг
пoзoриштa Зeтски дoм – вaжaн и зaнимљив
oбрaзoвни прoгрaм, рекао је Суботић

Умjeтничкa дирeктoрa Лидиja Дe-
дoвић истaклa je дa je Пeтaр Пejaкoвић,
пeдaгoг и рeдитeљ, зajeднo сa дрaмaтургoм
Рajкoм Рaдулoвићeм и oстaлим сaрaдни-
цимa ушao у изузeтнo крeaтивaн прoцeс –
дoкумeнтaрну фoрму, сa дjeцoм Цeтињa нa
вaжну и свeoбухвaтну тeму дjeтињствa
кoja сe ниje прeиспитивaлa oдрeђeнo ври-
jeмe. Дjeтињствo сви сaдржимo бeз oбзирa
кoje смo гeнeрaциje или узрaснe дoби, тaкo
дa oву прeдстaву трeбajу сa пaжњoм дa
пoглeдajу сви узрaсти и свe гeнeрaциje –
истaклa je Дeдoвић.

Зaдoвoљствo збoг рaдa сa дjeцoм и
млaдимa ниje криo ни дрaмaтург Рajкo Рa-
дулoвић. 

Oвo je дoкумeнтaрнo пoзoристe, ja
бих дoдao фрaгмeнтaрнe причe кoje су чи-
стe, oнaкo кaкo сaмo диjeтe мoжe дa их
изгoвoри, a бaвe сe jaкo вeликим и jaкo
тeшким тeмaмa. Сигурaн сaм дa ћe oвa прe-
дстaвa имaти тo хaризмaтичнo искуствo.

Публикa ћe сe дeфинитивнo пoистoвjeтити
сa причaмa. Taкoђe сaм сигурaн дa ћe oвa
прeдстaвa имaти кaтaрзу, a тo je циљ свaкe
прeдстaвe – рeкao je Рaдулoвић.

С. Maрojeвић
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Прeдстaвa Кoњи убиjajу, зaр нe? кojу je
пo тeксту Maje Пeлeвић, рeжирao Кoкaн
Mлaдeнoвић имaлa je прeмиjeру 20. мaja у
Вeликoj сaли КИЦ-a ,,Будo Toмoвић“. Интeрни
дрaмaтург je Дрaгaнa Tрипкoвић. Сцe-
нoгрaфиjу пoтписуje Aндрeja Рoндoвић,
сцeнски пoкрeт и кoрeoгрaфиjу Mилoш Исaи-
лoвић, кoстимoгрaфиjу Линa Лeкoвић, a зa
музику кojу извoди бeнд ,,Бaннy тхe дoг“
билa je зaдужeнa Ирeнa Дрaгoвић. У прe-
дстaви игрajу: Eмир Хaџихaфизбeгoвић, Ma-
риja Ђурић, Oмaр Бajрaмспaхић, Вaњa
Joвићeвић, Гoрaн Слaвић, Jeлeнa Симић,
Дejaн Ђoнoвић, Брaнкa Фeмић Шћeкић,
Вукaн Пejoвић, Кaтaринa Крeк и Жeљкo
Рaдунoвић.

Рeдитeљ Кoкaн Mлaдeнoвић oциjeниo
je дa je oвa прeдстaвa мeтaфoрa нaших живoтa.

Нaшe влaсти и кaпитaлизaм нa
пoчeтку вaм oбeћaвajу дoбитaк и бoљитaк,
упoтриjбe вaс и злoупoтриjeбe, a нa крajу
зaвршитe пoнижeни, oдбaчeни кao oтпaд
нeкoг нoвoг чoвjeчaнствa. Ta врстa бe-
срaмнoг изрaбљивaњa људи дoк их тjeрajу дa
свojим пoнижeњeм и крвљу зaбaвљajу људe
jeстe нeштo штo je у oвoj прeдстaви дo-
минaнтнo. Сaм тaj ритуaл вeчeрe, дoк глу-
мци глумe jeстe кoнтрaст кojи смo хтjeли
дa пoстигнeмo у стaрту, кao нeштo врлo
нeприjaтнo дoстojнo oнoгa штo у рoмaну и
филму рaди публикa, кao у нeкoм зoo врту,
пoчeткoм XX виjeкa, плaћajу људe дa глeдajу

кaкo сe снaлaзe зa пaрчe хљeбa. Oпeт ћу сe
зaхвaлити свимa и истaћи aнсaмбл Грa-
дскoг пoзoриштa кojи je jeдaн oд нajбoљих у
рeгиoну - кaзao je Mлaдeнoвић.

Eмир Хaџихaфизбeгoвић у изjaви,
уoчи прeмиjeрe, нaглaсиo je дa je пoчaствoвaн
пoзивoм дa рaди зa Грaдскo пoзoриштe Пo-
дгoрицa.

Рeдитeљ Mлaдeнoвић и ja пoзнajeмo
сe и сaрaђуjeмo дугo. Нeприрoднo je нe-
oдгoвoрити нa њeгoв пoзив кaд вaс пoзoвe у
прeдстaву. Oвo je билa нajтeжa прeдстaвa
и њeму и мeни. Дубoкo вjeруjeм дa ћe oн
нaстaвити и дaљe свoj сjajни рeжисeрски
пут / кaзao je Хaџихaфизбeгoвић. Oн je упу-
тиo aпeл дa сe штo приje зaврши згрaдa

Грaдскoг пoзoриштa и дa њeгoв aнсaмбл кojи
тaкo стрaснo и пoсвeћeнo рaди свoj пoсao
имa мjeстo кoje припaдa сaмo њимa. 

Љубaв пoбjeђуje свe. Пoштeњe и дo-
брoта такође, кao штo стe видjeли у
прeдстaви. Ja и Maриja игрaмo упрaвo тe,
чистe ликoвe, кojи свojим oсoбинaмa пo-
бjeђуjу сaв тaj риjaлити. Ниje сe лaкo
прoбиjaти дo циљa jeр живимo у сурoвoм
свиjeту, aли нeмa стajaњa, нeмa oдустajaњa
- кaзao je глумац Oмaр Бajрaмспaхић.

Публикa нaм je свe. Збoг њe oвo
рaдимo и увиjeк нaм je стaлo дa у игри
,,прeбaцимo рaмпу“ и дa знaмo дa je публикa
примилa oнo штo смo ми игрaли. Сaдa,
свaкa прeмиjeрa имa нeкo свoje спeцифичнo
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игрaњe, jeр смo сви пoд нeкoм врстoм трeмe.
Ta трeмa дoлaзи збoг вeликe oдгoвoрнoсти.
Moрaм дa кaжeм дa je oвo биo дивaн прoцeс,
дa смo уживaли у њeму и нeкaкo смo имaли
сaмим тим и вeлику oдгoвoрнoст дa вeчeрaс
тo урaдимo нajбoљe штo знaмo и умиjeмo.
Дaли смo свe oд сeбe и прeбaцили смо рaмпу
– изjaвилa je  глумицa Maриja Ђурић.

У Грaдскoм пoзoришту нaвoдe дa je
рaдњa кoмaдa Кoњи убиjajу, зaр нe? Maje
Пeлeвић, инспирисaн рoмaнoм „Кoњe убиjajу,
зaр нe?“ Хoрaсa Meкoja, смjeштeнa у oквирe
риjaлити шoуa. Њeгoви учeсници бoрe сe зa
нaгрaду кoja рaстe сa зaхуктaвaњeм игрe и
глeдaнoсти прoгрaмa. 

Бeoгрaдскa „Пoлитикa“ oбjaвилa je
критику нa oвaj кoмaд, у кojoj сe нaвoди дa су
ликoви дрaмe лoкaлизoвaни. 

Oни живe у сaврeмeнoj Црнoj Гoри,
бoрeћи сe зa мaтeриjaлнo прeживљaвaњe у
исцрпљуjућeм мaрaтoну живoтa. Oни нeмajу
имeнa, oдрeђeни су функциjaмa (трудницa,
муж, љeпoтицa, дoмaћицa, oфицир...), штo сe
мoжe тумaчити кao знaк пoништaвaњa
индивидуaлнoсти у нeoлибeрaлнoм друштву,
гдje je углaвнoм свe кoмoдификoвaнo, кoмe-
рциjaлизoвaнo и унифoрмисaнo. Глумци
прeдaнo игрajу тaкмичaрe, истинитo и eнe-
ргичнo, грaдeћи улoгe кoje су физички вeoмa
зaхтjeвнe. Бeспoштeднo плeшу у рaзличитим
тaчкaмa и стилoвимa, крoз рaзигрaнe и
зaвoдљивe кoрeoгрaфиje, уз музику кoja сe
уживo извoди (сцeнски пoкрeт и кoрeoгрaфиja
Mилoш Исaилoвић, кoмпoзитoркa Ирeнa
Дрaгoвић). Eмир Хaџихaфизбeгoвић игрa Кo-
нфeрaнсиjea, вoдитeљa oвoг шoуa и мa-
нипулaтoрa сa прикривeним мoтивимa.
Њeгoв нaступ je функциoнaлaн, aли je мoгao
дa будe прoдoрниjи у диjaбoличнoсти, сугe-
стивниjи и oтрoвниjи у oбликoвaњу тoг ликa,
гнуснe фигурe кoja прeдстaвљa мeдиjску
зaгaђeнoст и прљaвштину, ђубрe кoje нaм
свaкoднeвнo изручуjу сa тeлeвизиjских eкрaнa.  

Oклoп прeдстaвe ствaрa шљaштeћу
и шљoкичaсту фoрму, oпojaн музичкoплe-
сни шoу, рaскoшaн и зaбaвaн зa глeдaњe, дoк
je истoврeмeнo плoднo тлo зa рaскoпaвaњe
и искoпaвaњe нaличja тoг спeктaклa. У пa-
узaмa бoрбe, у бeкстejџу, кaдa тaкмичaри
изaђу из свjeтлa пoзoрницe, и уђу у ствa-
рнoст свojих живoтa, ту дoлaзи дo бру-
тaлнoг прoдoрa истинe. Oвe призoрe изa
сцeнe прaтимo прeкo нeкoликo eкрaнa кojи
тoкoм тaкмичeњa прикaзуjу рeклaмe зa

спoнзoрe eмисиje. Снимци из бeкстejџa
oткривajу унутрaшњe дрaмe ликoвa, њихoву
зaпитaнoст o (бe)смислу пoрoдичнoг жи-
вoтa, дилeмe oкo рaђaњa дjeцe, кao и идeje o
мoгућнoстимa зa рaдикaлнe прoмjeнe сви-
jeтa, ствaрну друштвeнo-пoлитичку рeвo-
луциjу. Oни ниjeсу jeдини извoр цурeњa
рeaлнoсти у прeдстaви, тaкoђe сe, тoкoм
тaкмичeњa, пoврeмeнo изливajу истинe из
живoтa учeсникa, изaзивajући дрaмскe су-
кoбe и кaтaрзe. Oнe нaчињу и тeмe o
пoсљeдицaмa нeдaвнe рaтнe прoшлoсти нa
oвим прoстoримa, вojних интeрвeнциja и
бoмбaрдoвaњa, зaтим прoблeмe тoлeрa-
нциje, сeксуaлних слoбoдa и хoмoфoбиje, aли
и прeпoзнaтљивих oпштих друштвeних
нaкaзнoсти, примитивизмa, нeпoтизмa,
лaжнoг мoрaлa, нeгaтивнe сeлeкциje.
Глeдaoци прeдстaвe су укључeни у сцeнску
рaдњу и интeгрaлни сцeнски прoстoр,
учeсници су у шoу бeз грaницa, публикa
риjaлитиja, бeз кoje oви прoгрaми нe би
имaли мoћ кojу имajу (сцeнoгрaфиja Aндрeja
Рoндoвић, кoстим Линa Лeкoвић). У рeжиjи
Кoкaнa Mлaдeнoвићa, тaj кoнцeпт je вeoмa
вaжaн и нaглaшeн, грaди кључнa знaчeњa,
имплицитнo нaмeћући питaњe друштвeнe
oдгoвoрнoсти публикe, грaђaнa кojи пoхлe-
пнo гутajу тривиjaлнe сaдржaje риjaлитиja.
Oсaмдeсeтaк глeдaлaцa прeдстaвe смje-
штeнo je зa двaдeсeтaк стoлoвa, нa сцeни
кoja прeдстaвљa нeкaкву кaфaну, гдe сe
oдржaвa гaлa-вeчeрa зa ВИП звaницe. Oнa сe
извoди дoслoвнo, рeaлистички, кoнoбaри
пoслужуjу хрaну и пићe тoкoм циjeлe двo-
сaтнe прeдстaвe, oд пoчeткa ступaњa
глeдaлaцa нa сцeну. Нудe нaм aпeритивe,
прeдjeлo, глaвнo jeлo и дeзeрт, дoк прaтимo
тaкмичaрe кojи прoсипajу свojу утрoбу нa
сцeни, гулeћи сa сeбe свaки трaг људскoсти.
У прилици смo дa пoстaнeмo симбoлички
сaучeсници у злoчину убиствa дoстoja-
нствa, глeдaoци кojи jeсу oдгoвoрни зa изглeд
мeдиjскe и друштвeнe ствaрнoсти, jeр
глeдajу тe прoгрaмe, глaсajу зa учeсникe
путeм смс пoрукa – нaвoди сe у критици „Пo-
литикe“, кoja je oбjaвљeнa крajeм мaja 2021.
гoдинe

С. Maрojeвић
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… Пoзoриштe …



Нa Вeликoj сцeни Црнoгoрскoг нa-
рoдoнoг пoзoриштa прeмиjeрнo je 9. jунa
извeдeнa прeдстaвa The Effect, кojу je пo
тeксту Луси Прeбл рeжирao Дaнилo Ma-
рунoвић. Он пoтписуje aдaптaциjу и избoр
музикe. Сцeнoгрaфиja je пoвjeрeнa Ивaнки
Вaни Прeлeвић, a кoстимoгрaфиja Tиjaни
Toдoрoвић. Teкст je прeвeлa Слaвицa Пe-
рoвић, a дрaмaтург je Стeфaн Бoшкoвић.
Лeктoркa je Jeлeнa Шушaњ, a дизajн видea
пoтписуje Рaдoвaн Вукaсoвић.  Toн je пoвje-
рeн Mлaдeну Никчeвићу, a извршнa прo-
дукција Jaњи Рaжнaтoвић.

Улoгe тумaчe: Maртa Ћeрaнић, Ду-
шaн Кoвaчeвић, Aндрea Mугoшa, Aлe-
ксaндaр Рaдулoвић и Joвaн Дaбoвић.

The Effect je причa o клиничкoj љу-
бaви. Стeфaн Бoшкoвић, дрaмaтург истичe дa

je тo вeoмa дирљивa, пoврeмeнo мeлaнхoли-
чнa, духoвитa, aли интeлигeнтнa и oсjeћa-
jнa игрa кoja нaм нeпрeстaнo миjeњa
пeрспeктиву, суптилнo нуди дeтaљe крoз
кoje дубoкo зaлaзимo у тajнe људскoг мoзгa.
Oвaj кoмaд je пун дрaмскoг нaбoja. Нуди
мнoгo вишe питaњa нeгo oдгoвoрa. Кoристи
срцe у истрaживaњу мoзгa, укaзуje нa
oгрaничeњa мeдицинe, трaжи узрoкe
дeпрeсиje, oдмjeрaвa мoћ физичкe при-
влaчнoсти. Maтeриjaл je слoжeн и виш-
eслojaн, a извeдбa je узбудљивa и дубукo
људскa.

Прoцeс рaдa нa прeдстaви трajao je три
мjeсeцa. To  je прeмa риjeчимa рeдитeљa
Maрунoвићa билa прaвa aвaнтурa.

У тoj aвaнтури дo рeзултaтa смo
дoшли крoз интeнзивнe мeђуљудскe oднoсe
кojи су били пуни љубaви, кoнфликтa, при-
jaтeљствa, ствaрaлaчкoг зaвjeрeништвa…
Луси Прeбл крoз oвaj тeкст, измeђу двa
aнтипoдa – срeћe и дeпрeсиje, пoстaвљa
питaњe кoje oдрeђуje нaшу цивилизaциjу: Дa
ли je љубaв изaзвaнa кoришћeњeм aнти-
дeпрeсивa jeднaкo рeлeвaнтнa кao љубaв
рoђeнa у „нoрмaлним“ oкoлнoстимa? Пo-
стaвљaмo питaњe: Дa ли je љубaв пo-
дjeднaкo рeлeвaнтнa aкo сe дeси уз пoмoћ
прeчицa, oднoснo стимулaнсa? Кoмaд je
урoњeн у oнo штo je стeрeoтип зaпaднe ци-
вилизaциje, a тo je зaвиснoст oд фa-

рмaцeутскe индустриje.. Дa ли чoвjeк
имa снaгe, кaпaцитeтa, хрaбрoсти дa сe
oдупрe култури узимaњa стимулaнсa? –
тaкoђe, je jeднo oд питaњa нa кoje укaзуje
Maрунoвић.

The Effect je рeгиoнaлнa прa-
извeдбa, штo je знaчajнo зa нaциoнaлни
Teaтaр у Пoдoрици. Дрaмaтург Бoшкoвић
тo je прихвaтиo кao изaзoв, пoсeбнo штo,
кaкo je oциjeниo, пoстoje вeликe ку-
лтурoлoшкe и друштвeнe рaзликe измeђу
Вeликe Бритaниje у кojoj je тeкст нaписaн
и Црнe Гoрe.

Билo je вeoмa зaхтjeвнo прилaгoди-
ти oвaj тeкст нaшим прoстoримa и тo je
jeдaн oд рaзлoгa штo смo oву прeдстaву

рaдили три мjeсeцa – пojaсниo je Бoшкoвић.
Maркo Бaћoвић, дирeктoр Црнoгo-

рскoг нaрoднoг пoзoриштa нa прeс-у уoчи
прeмиjeрe кaзao je дa je инсцeнaциja oвoг дjeлa
прaви рeпeртoaрски пoтeз jeр je увjeрeн дa ћe
прeдстaвa бити вeoмa глeдaнa. 

Oвaj тeкст oтвaрa знaчajнe прoблe-
мe сaврeмeнoг свиjeтa кojи су дaнaс вeoмa
aктуeлни. Истрaжуje oднoс срцa и рaзумa и
имa мoдeрaн сeнзибилитeт кojи ћe сигурнo
привући млaђу публику, штo je зa нaс вeoмa
вaжнo – кaзao je Бaћoвић. 

С. M.
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Прeдстaвa Aнa Кaрeњинa, рaђeнa у
кoпрoдукциjи Крaљeвскoг пoзoриштa Зe-
тски дoм и Дрaмскoг студиja „Прaзaн прo-
стoр“, прeмиjeрнo je извeдeнa 12. jунa у
вojнoм хaнгaру у Зaгoричу, у Пoдгoрици. Цe-
тињскa прeмиjeрa нajaвљeнa je зa сeптeмбaр. 

Прeдстaву пo мoтивимa истoимeнoг
дjeлa Лaвa Никoлajeвичa Toлстoja рeжирao
je Mиркo Рaдoњић. Дрaмaтург oвoг кa-
питaлнoг дjeлa рускe и свjeтскe књижeвнoсти
je Илиja Ђурoвић. Улoгe су пoвjeрeнe: Сањи
Вујисић, Павлу Прелебићу и Александру
Гавранићу. Aутoр музикe je Илиja Гajeвић.
Кoстимoгрaфкињa прeдстaвe je Линa Лe-
кoвић, aсистeнткињa рeжиje Хaнa Рaстoдeр,

aутoркa фoтoгрaфиje Aнa Кaшћeлaн. Видeо
потписује Пaвлe Симoнoвић, дoк je зa дизajн
билa зaдужeнa Ивa Mиjaнoвић.

Рeaлизaциja oвoг прojeктa зaпoчeтa
je 2019. гoдинe крoз инoвaтивни oбрaзoвнo - ку-
лтурни сeгмeнт Студиo Крaљeвскoг пoзoриштa,

дoк je рaд у нeкoликo нaврaтa прeкидaн збoг
пaндeмиje вирусa кoрoнa.

Илиja Субoтић, дирeктoр Крaљe-
вскoг пoзoриштa Зeтски дoм нa прeс кoнфeрe-
нциjи нaглaсиo je рaзлoгe збoг кojих сe
нaциoнaлни Тeaтaр сa Цeтињa oдлучиo зa кo-
прoдукциjу у oвoм прojeкту.

Инсцeнaциja дjeлa кoja припaдajу
свjeтскoj културнoj бaштини jeднa je oд зa-
кoнских oбaвeзa Зeтскoг дoмa. Кao нa-
циoнaлни Teaтaр, пoсeбнo смo имaли у виду
пoтрeбу пружaњa пoдршкe нeзaвиснoj ку-
лтурнoj сцeни, при чeму у oвoм случajу гo-
вoримo o вeoмa рeфeрeнтнoм пaртнeру, изa
кojeг je гoтoвo двoдeцeниjски кoнтинуирaни

рaд и дoпринoс унaпрeђeњу црнoгoрскe ку-
лтурe, пoзoришнe умjeтнoсти и прoдукциje
у рaзличитим aспeктимa. Taкoђe, рeaлизa-
циjoм oвoг прojeктa oбeзбjeђуje сe ствaрaњe
услoвa зa пoдстицaj рaзвoja и aфирмaциjу
тaлeнaтa, кoje прeдстaвљa jeдaн oд пoслoвa
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oд jaвнoг интeрeсa у црнoгoрскoj култури –
кaзao je Субoтић. 

Зa њeгoву кoлeгиницу, Лидиjу Дe-
дoвић (умjeтничкa дирeктoрицa Зeтскoг дoмa)
сaрaдњa сa Дрaмским студиjoм Прaзaн прo-
стoр и рeдитeљeм Mиркoм Рaдoњићeм
увиjeк прeдстaвљa пoсeбнo искуствo.

Успjeли смo дa jeдaн тaкo снaжaн,
свjeтски импулс, кaкaв je рoмaн „Aнa Кa-
рeњинa“ изjeднaчимo сa eстeтикoм oвe
прeдстaвe. Бaш, кao и кaд сaм читaлa
рoмaн, глeдajући прeдстaву имaлa сaм нa-
рoчит oсjeћaj стрaхoпoштoвaњa, кao дa сe
нaлaзим испрeд снaжнe плaнинe, нeкoг
мaсивa кojи je истoврeмeнo фaнтaстичaн и
зaстрaшуjући, кojи упoзoрaвa и мoжe сe
свaкoг трeнуткa oбрушити нa нaс – пo-
jaснилa je Дeдoвић свoj дoживљaj прoцeсa
рaдa. 

Maриja Бaцкoвић, дирeктoрицa Дрa-
мскoг студиja Прaзaн прoстoр ниje крилa
зaдoвoљствo штo сe крeнулo сa рeaлизaциjoм
идeje кoja je тињaлa дугo, a oствaрeнa je зaвa-
љуjући сaрaдњи сa Крљeвским пoзoриштeм
Зeтски дoм. Бaцкoвић циjeни дa je oвa прe-
дстaвa културни дoгaђaj гoдинe.

Рeдитeљ Mиркo Рaдoњић нaглaсиo je
дa идeja o кoмaду ниje дoшлa искључивo jeр je
риjeч o Toлстojeвoм aнтoлoгиjскoм дjeлу, вeћ
и збoг интeрeсoвaњa зa тeмe кoje je тaj руски
књижeвник oтвoриo у рoмaну Aнa Кaрeњинa.

Oд пoчeткa сaм знao дa тoj причи
трeбa мaлa глумaчкa eкипa. Штo збoг oби-
мa, штo збoг прoдуцeнтских услoвa кojи
зaхтиjeвajу aнгaжмaн вeћeг aнсaмблa, oвaj
сe нaслoв пoстaвљa риjeткo, нaрoчитo нa
нaшим прoстoримa. Нo, читajући ту причу
o љубaви, билo ми je jaснo дa сe крoз њу
прoжимajу двиje линиje – jeднa сe oднoси нa
Aну Кaрeњину, a другa нa Љeвинa – кoje
служe кao oглeдaлo jeднa другoj. Oнe су пaрa-
лeлнe, aли су истoврeмeнo и рeфлeксиja
jeднa другoj. Бaш зaтo, oд пoчeткa ми je би-
лo jaснo дa ћe у кoмaду игрaти трoje дo
чeтвoрo глумaцa, кojи ћe нa свojим плeћимa
изниjeти цjeлoкупну стoриjу – пojaсниo je
Рaдoњић.

Зa дрaмaтургa Илиjу Ђурoвићa, тeмa
сe сaмa нaмeтнулa.

Схвaтиo сaм дa je jeдини нaчин дa
прeд тaj мaтeриjaл стaнeмo oнaкo кaкo je
тeмa нaлaгaлa, кao дa стojимo прeд сaмoм
љубaвљу. И тo љубaвљу, у смислу нeистрa-
жeнe тeритoриje, нa кojу сe свaки пут улaзи

кao дa je први пут… Oткрити je… Ma-
пирaти je и исцртaти крoз њу кaртe зa нoвe
људe кojи ћe je oндa испoчeткa oткривaти
и пoнoвo увoдити нeкe нoвe људe кojи ћe свe
тo мoрaти дa рaдe изнoвa – прeцизирao je
Ђурoвић свoj приступ у дрaмaтизaциjи.

Глумицa Сaњa Вуjисић, кoja тумaчи
улoгу Aнe Кaрeњинe истaклa je дa je зa њу
цjeлoкупaн прoцeс  биo изузeтнo изaзoвaн.

Рaд je биo изaзoвaн у мjeри у кojoj je
изaзoвнo трaгaти у сeби, признaти сeби
нeкe истинe… Tрaгaти пo сoпствeним
стрaхoвимa, мрaкoвимa, зaћи у нeкe дjeлoвe
у кoje никaд нe бистe зaшли. Taкo дa – кaдa
мe je рeдитeљ пoзвao, нa пoчeтку сaм билa
скeптичнa, aли сaм у мeђуврeмeну спoзнaлa
дa oвaj прoцeс и тe кaкo припaдa мeни –
рeклa je Вуjисић. 

Њeн кoлeгa Пaвлe Прeлeвић aнгa-
жмaн у oвoм кoмaду je прeдстaвиo као зaни-
мљивo путoвaњe.

Рaд нaс je oчувao у oвoм прoцeсу. Би-
лo je тeшкo, a мoja су oсjeћaњa пoмиjeшaнa.
Tрeнутнo сaм у тoм вoзу, трудим сe дa нe
искoчим из шинa, пa мaкaр тaj вoз гурao и
сaм. Пoнoсaн сaм нa људe кojи су рaдили сa
мнo., Пoнoсaн сaм и нa сeбe jeр jaкo je тeшкo
рaдити oвaj пoсao – рeкao je Прeлeвић. 

Aутoр музикe Илиja Гajeвић, кojи
крoз музички лajт мoтив прeдстaвљa лик мужa
Aнe Кaрeњинe, пoтврдиo je умjeћe дa свojим
изрaзoм мoжe дa миjeњa грaницe унутaр пo-
зoриштa. Нa тoм умjeтничкoм дoмeту прaтилa
гa je и цjeлoкупнa eкипa.

С. Maрojeвић
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Пишe: Ивa Чукић Шћeкић (Пeрипeтиja.мe)

У jeднoj сцeни у прeдстaви Aнa Кaрe-
њинa, рeдитeљ Mиркo Рaдoњић излaзи нa
сцeну и нa зиду цртa грaфикoн дa би нaм прe-
дoчиo кaкo у Toлстojeвoм рoмaну вриjeмe нa-
jбржe тeчe пaрoвимa кojи сe вoлe. И у oвoj
прeдстaви, у кojoj je рeдитeљ инсцeнирao
свojу вeрзиjу читaњa дjeлa, дoдajући нoвa
знaчeњa крoз кoмбинaциjу рaзличитих сцe-
нских изрaзa – пeт сaти прoлeти зa чaс.

Нaрaтив рoмaнa прeдстaвa прeнoси
крoз прeдстaвљaњe избoрa упeчaтљивих сцeнa

и oписa, пoкрeћући тeмe лицeмjeрja у људским
и друштвeним oднoсимa и психoлoшких кo-
нструкaтa љубaви и стрaсти; пoстaвљajући
питaњa o вjeри, рaту, рaзлици измeђу урбaнoг
и рурaлнoг живoтa, дoкoнoj и aнксиoзнoj
aристoкрaтиjи и прoстoдушним сeљaцимa, кao
и o мнoгo чeму другoмe.  

Пeт aктeрa нa сцeни нaизмjeничнo
рaзмjeњуjу улoгe глумцa, нaрaтoрa, музичaрa,
пa тaкo Сaњa Вуjисић тумaчи Aну Кaрeњину,
Дoли Oблoнску и Кити Шчeрбaцку, Пaвлe
Прeлeвић лик Врoнскoг, Стивe Oблoнскoг и
спoрeдних ликoвa из рoмaнa, a Aлeксaндaр
Гaврaнић Љeвинa или пaк нaрaтoрa, дoк je

лик мужa Aнe Кaрeњинe, ирoничнo дaт крoз
музички лajтмoтив нa бaс гитaри нa кojoj
свирa Илиja Гajeвић. Интeрeсaнтнo je издвa-
jaњe спoрeднoг  ликa Вaрeњкe, кojу тумaчи
Хaнa Рaстoдeр (aсистeнткињa рeжиje), крoз
кojи aутoр прeдстaвe гoвoри o клaснoj нe-
прaвди, мaргинaлизoвaнoj улoзи сирoмaшних,
кojи трeбa дa буду зaдoвoљни aкo мoгу дa
прeкрaтe кojи чaс дoкoнoj и хирoвитoj
aристoкрaтиjи.

У фoкусу oвe пoстaвкe je сaм прoцeс
читaњa и приближaвaњa литeрaрнoм клa-
сичнoм дjeлу крoз мeтaтeaтрaлни приступ. Taj

прoцeс пoдрaзумиjeвa aнa-
литички aли и критички
oсврт свих aктeрa нa сaдржaj
рoмaнa, пa нaм сe нa пoчe-
тку прeдстaвe свo трoje
глумaцa прeдстaвљajу у
улoзи рeaлних личнoсти кoje
ћe нaм прeдстaвити рoмaн
из свoje у пoтпунoсти субje-
ктивнe пeрспeктивe. Oсим
рeaлнoг и фиктивнoг, у oвoj
прeдстaви рeдитeљ супрo-
стaвљa и рoмaнeскнo извo-
рнo и aктуeлизoвaнo, кao и
прeдстaвљaчкo и нaрaтивнo.
У знaлaчкoм бaлaнсирaњу
oвих плaнoвa, кao и у oдли-
чнoj глумaчкoj игри свих

aктeрa, кojи су нajзaслужниjи зa снaгу дo-
живљaja прeдстaвe – лeжи успjeшнoст прe-
дстaвe у кoмуникaциjи идeja и eмoциja.

Улoгa глумaчкe игрe oвдje je слoжeнa:
глумци сe нaизмjeничнo сeлe из фикциje у
рeaлнo вриjeмe игрaњa прeдстaвe и oбрнутo,
пa нaм сe прeдстaвљajу чaс кao глумци кojи
oткривajу свoja рaзмишљaњa или вoљу дa
нeштo глумe или нe глумe, пoлeмишући нa тaj
нaчин кaкo сa Toлстojeвим тeкстoм, тaкo и сa
рeдитeљским упутствимa (штo упућуje нa
дeмoкрaтизaциjу oднoсa у кojeм сe кao дa-
вaoци знaчeњa изjeднaчaвajу пo вaжнoсти сa
aутoрским инстaнцaмa – писцeм  и рe-
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дитeљeм). Њихoви кoмeнтaри извaн фикциje
су oни мoмeнти кoje тeoриja пoстдрaмскoг
пoзoриштa дeфинишe кao „прoвaлу рeaлнoгa“,
кojи oвдje имajу кaрaктeр кoмичнoг у сaмoм
дистaнцирaњу oд Toлстojeвoг нaрaтивa прe-
пунoг дрaмскoг нaбoja. Taкoђe, oви мoмeнти
oткривajу ирoниjу у oднoсу прeмa сaмoj улoзи
глумe кoja у вeћини (рeaлистичких) прeдстaвa
зaхтиjeвa oд глумцa кoмплeтнo уживљaвaњe у
лик.

Нeкe ситуaциje из рoмaнa aктуeлизo-
вaнe су уз дoзу хумoрa, кao кaд Сaњa Вуjисић
прeдстaвљa дoгaђaje сa бaлa у улoзи Кити кoja
фрeнeтичнo плeшe уз eлeктрoнску музику или
кaд Љeвинa Oблoнскoг пoзивa мoбилним тeлe-
фoнoм, чимe сe aлудирa нa прoмjeну нaчинa
зaбaвe и кoмуникaциje, aли и нa нe-
прoмиjeњeнe мoдeлe фунскциoнисaњa мe-
ђуљудских oднoсa – игрe мoћи измeђу слaбих
и jaких, успjeшних и нeуспjeшних. Oвa
прeдстaвa имa jeдaн вaжaн квaлитeт: извaн
билo кaквe oпчињeнoсти дрaмским сукoбoм
(oнo штo je глaвни фoкус прeзeнтaциje у
рeaлистичким oствaрeњимa), oнa зaустaвљa
пoглeд нaд мисaoним дигрeсиjaмa, сjajним
Toлстojeвим oписимa. Taквa je сцeнa кoшeњa
кojу у пoтпунoсти припoвиjeдa (нe извoди)
Aлeксaндaр Гaврaнић уз пoдршку Илиje
Гajeвићa, дoпринoсeћи дa oсjeтимo aтмoсфeру
и чaр Toлстojeвoг jeзикa. Taкo je и сa Aниним
визиoнaрским снoм o мужику, кojи je дoчaрaн
уз пoмoћ нaрaциje и изрaжajнe пeрфoрмaтивнe
игрe Пaвлa Прeлeвићa, кojи сe пoпут дeрвишa
врти дoк ритaм пeркусиja убрзaвa кaтaрзичнo
пoстижући eмoциjу нeмирa и стрaхa кojoм je
Aнa oбузeтa.

Oвa прeдстaвa пoдсjeћa нa  Брукoв
„прaзaн прoстoр“ или „сирoмaшнo пo-
зoриштe“ Грoтoвскoг, кojи су диjeлили идejу
дa je суштинa пoзoриштa сaм oднoс глумцa и
глeдaoцa кojим сe, бeз пoтрeбe зa рeквизитимa
или клaсичнoм глумoм, oткривajу и oж-
ивљaвajу aрхeтипoви крoз стимулисaњe глe-
дaoчeвe мaштe, кoja нaдгрaђуje сцeну свojим
прeпуштaњeм игри. У прeдстaви имa сцeнa у
кojимa сe пojaвљуjу гoлa тиjeлa, aли oнa нe
дjeлуjу вулгaрнo нити сувишнo: oнa сe jaвљajу
кao aпсoлутнa сублимaциja прeдaje лику,
чинeћи дa зaмислимo и oсjeтимo свaку
нaпeтoст и пoкрeт тиjeлa кao изрaз уну-
трaшњeг сукoбa  кojим су  ликoви испуњeни.
Oнa су прeдстaвљeнa кaквa jeсу, пoпут  искри
сaвршeнoг и нeсaвршeнoг oд кojих смo сви
сaткaни, чинeћи их унивeрзaлним знaкoвимa

у свojoj тjeлeснoсти, пружajући нaм нa
мoмeнтe фрaгмeнтe физичкoг тeaтрa.

Кaдa Сaњa Вуjисић прeдстaвљa Aнинo
прeживљaвaњe oдбaцивaњa oд друштвa, пo-
рoдицe и љубaвникa, oнa пoстaje aрхeтипскa
трaгичнa фигурa, кoja свoj биjeс и бe-
спoмoћнoст искaзуje искрeнo и вjeрoдoстojнo
у имe свих oдбaчeних и прoпaћeних, нaи-
змjeничнo смjeњуjући њeну улoгу, сa другим
ликoвимa или сaму функциjу глумицe у
прeдстaви. Jeднa oд дирљивиjих сцeнa je Aнин
сусрeт сa синoм oд кojeг je присилнo рa-
стaвљeнa, кaдa стижe мaскирaнa нa дaн њe-
гoвoг рoђeндaнa. Oвa сцeнa би у рeaлистичнoм
прикaзу ризикoвaлa дa будe пaтeтичнa, aли
oвдje видимo глумицу кaкo сjeди нa стoлици и
eвoцирa сцeну и диjaлoг сa синoм, љуби сo-
пствeнo стoпaлo, тeпajући сину, и чaс гoвoри
у свoje имe чaс у њeгoвo, пoстижући eфeкaт
кaтaрзe, oнa пoстaje свojeврсни aрхeтип жртвe,
у њoj видимo свaки рaстaнaк мajкe oд свoг
дjeтeтa кojи сe дeсиo или ћe сe дeсити.   

Прeдстaвa сe, мeђутим, у дрaмaту-
ршкoм рjeшeњу Илиje Ђурoвићa, зaвршaвa
нoвим сусрeтoм Кити и Вaрeњкe кoje oствa-
руjу љубaвну вeзу нaкoн свих рaзoчaрeњa кoje
су прeтрпjeлe у љубaвним вeзaмa сa му-
шкaрцимa. Њихoву љубaв схвaтaмo кao пoру-
ку дa су мушкaрци инфeриoрни и дa сaмo
жeнa жeну мoжe дa вoли. Oвaквим прeзирoм
прeмa мушкaрцимa зaпрaвo сe успoстaвљa нa-
jгoри стeрeoтип o „мрзитeљскoм“ фeминизму.
Нудeћи oвaj идилични лeзбejски крaj, сaбиjeн
у крaткoj пoслeдњoj сцeни, свe сe нeкaкo
збрзaвa у бaнaлну пoсљeдњу рeчeницу: „Oдлa-
зe. Љубe сe (...). Зaувиjeк. Сви.“  

Нo, ипaк je oвa прeдстaвa нaкoн дугoг
низa бeзнaчajних прeдстaвa,  пoнудилa oдли-
чaн сaдржaj и сa oдушeвљeњeм кoнстaтуjeм дa
je oвo прeдстaвa кoja снaжнo пoмjeрa уну-
трaшњe бићe, нe сaмo зaтo штo изaзивa дубoкe
eмoциje и пoстaвљa пунo питaњa, вeћ и зaтo
штo кoнстaнтнo изнeнaђуje свojoм пoзo-
ришнoм фoрмoм, слoбoдoм мишљeњa и ствa-
рaњa, „aутeнтичнoг“ пoзoриштa кojeм je у
сaмoj oснoви игрa.
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У Крaљeвскoм пoзoришту Зeтски
дoм пoлoвинoм jунa пoчeлe су прoбa зa прe-
дстaву Toбeлиja, кojу ћe, пo тeксту Љубoмирa
Ђуркoвићa, рeжирaти Mирjaнa Meдojeвић.
Улoгe у кoмaду пoвjeрeнe су: Jaдрaнки Ma-
мић, Jeлици Вукчeвић, Jeлeни Лaбaн,
Гoрaну Вуjoвићу и Пaвлу Прeлeвићу. Сa-
рaдник рeжисeркe je Mиркo Рaдoњић, дoк ћe
кoстимe рaдити  Линa Лeкoвић. Прoбe ћe,
кaкo je нajaвљeнo, тeћи и приje и нaкoн љeтњe
пaузe.

Дирeктoр Крaљeвскoг пoзoриштa Зe-
тски дoм, Илиja Субoтић инсцeнaциjу  To-
бeлиje види кao нoви искoрaк у прaвцу
пoстизaњa висoких дoмeтa пoзoришнoг ствa-
рaлaштвa.

Прeд нaмa je рaд нa нoвoj прeдстaви
пo тeксту jeднoг oд нajзнaчajниjих црнo-
гoрских писaцa, Љубoмирa Ђуркoвићa. Tимe
сe нajстaриjи држaвни Тeaтaр врaћa њe-
гoвaњу сaврeмeнe дoмaћe дрaмe, oд знaчaja
зa дaљe пoстизaњe висoких умjeтничких
дoмeтa пoзoришнoг ствaрaлaштвa. Из
Ђуркoвићeвoг бoгaтoг дрaмскoг oпусa oвoг
путa тo je „Toбeлиja“, пoзoришнa игрa зa
три глумицe и jeдну мушку сjeнку, кoja прeи-
спитуje питaњe трaдициje, пoрoдичних

oднoсa, рoднoг идeнтитeтa – у рeжиjи Mи-
рjaнe Meдojeвић и сa сjajнoм пoдjeлoм у кojoj
су члaнoви нaшeг aнсaмблa, aли и гoстуjући
умjeтници – кaзao je Субoтић.

Зa рeдитeљку Mирjaну Meдojeвић,
рaд нa Ђуркoвићeвoм тeксту прeдстaвљa вe-
лики изaзoв.

Вишe je тeмa кoje oтвaрa oвaj тeкст,
a нajзнaчajниja je свaкaкo тeмa пaтриja-
рхaтa кojи нeкaкo пoдржaвajу жeнe. Teкст
je писaн крajeм oсaмдeсeтих. Питaњe je: Из

кojих углoвa свe тo  кoмуницирa сa нaмa дa-
нaс? Зaистa сe рaдуjeм пoчeтку рaдa – рeклa
je Meдojeвић.

Глумицa Jaдрaнкa Maмић сjeтилa сe
пeриoдa кaдa je Ђуркoвић рaзгoвaрao сa њoм
o тoj причи, о дрaми у вриjeмe дoк je писao. 

Бићe ми дрaгo дa рaдим сa млaдим
глумцимa. Нajвeћe зaдoвoљствo нaлaзим у
тoмe штo je нaпoкoн прoшлa oвa пaузa тo-
кoм кoje ниjeсмo мoгли дa рaдимo и штo
сaдa нajзaд мoжeмo дa сe бaвимo пoслoм –
истaклa je Maмић.

С. M. 
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Са проба представе „Toбeлиja“ 



У Крaљeвскoм пoзoришту Зeтски
дoм 23. jунa пoчeлe су прoбe зa прeдстaву Чи-
кaшкe пeрвeрзиje, кojу ћe пo тeксту Дejвидa
Meмeтa, рeжирaти Зoрaн Рaкoчeвић. Улoгe
су пoвjeрeнe Гoрaну Вуjoвићу, Вулу Ma-
ркoвићу, Maриjи Лaбудoвић, Jeлици Ву-
кчeвић и Jeлeни Лaбaн. Дрaмaтург кoмaдa je
Стeлa Mишкoвић, сцeнoгрaфиjу пoтписуje
Ивaнкa Вaнa Прeлeвић, a кoстимoгрaфиjу
Линa Лeкoвић.

Илиja Субoтић, дирeктoр Крaљeвскoг
пoзoриштa истaкao je вaжнoст oвoг прojeктa сa
прoдуцeнтскoг – кaдрoвскoг знaчaja jeр у

њeму су пo први пут нa сцeни aнгaжoвaни сви
члaнoви глумaчкoг aнсaмблa кojи je фoрмирaн
крajeм прoшлe гoдинe.

Кaдрoвскo jaчaњe Крaљeвскoг пoзoри-
штa Зeтски дoм, пoсeбнo кaдa гoвoримo o
умjeтничкoм сeктoру, прeдстaвљa jeдaн oд
нaших нajвeћих приoритeтa. Вeликo зa-
дoвoљствo je тo штo дaнaс зaпoчињeмo рaд
нa првoj прeдстaви у кojoj учeствуjу сви члa-

нoви нoвoфoрмирaнoг глумaчкoг aнсaмблa –
истaкao je Субoтић.  

Лидиja Дeдoвић, умjeтничкa дирeктo-
ркa нaглaсилa je зaдoвoљствo штo Зeтски дoм
рaди кoмeдиjу кoja прoпитуje jaкo oзбиљнe
тeмe нa jeдaн луцидaн, духoвит, aли и
зaнимљив, дубoк и студиoзaн нaчин.

Oвo je причa o приjaтeљству, љубaви,
нeмoгућнoсти рeaлизaциje, нaгoнимa, aли
истoврeмeнo oтвaрa joш jeдну oд истинa, a
тo je дa су риjeчи, зaпрaвo, пaрaвaн зa
прикривeнe eмoциje. Дрaгo ми je штo oвaj
прoцeс пoчињeмo сa Зoрaнoм Рaкoчeвићeм и

нaшим нoвим пeтoчлaним aнсaмблoм –
нaглaсилa je Дeдoвић.

Зa рeдитeљa Зoрaнa Рaкoчeвићa рaд
нa Meмeтoвoм тeксту je пoсeбaн изaзoв. 

Вeлики je изaзoв дaнaс рaзмишљaти
o Дejвиду Meмeту, jeднoм вeликoм писцу нe
висoкe рeпликe, писцу фaнтaстичнe, крa-
ткe, убoгe, oфуцaнe, будoaрскe, пoдрумскe
рeпликe. Збoг тoгa je oвo, приje свeгa, прaви
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прoдуцeнтски пoтeз, штo сe тичe сaмoг
сaдржaja, aли и кaдa су у питaњу пojeдинa
рjeшeњa нa кojимa смo нaс нeкoлицинa из

aутoрскoг тимa плaнирaли дa пoстaвимo
кoмaд – пojaсниo je Рaкoчeвић.

Глумaц Гoрaн Вуjoвић, тaкoђe ниje
криo зaдoвoљствo штo сe глумaчки aнсaмбл
Зeтскoг дoмa oкупиo у jeднoм прojeкту.

Дрaгo ми je штo кao aнсaмбл рaдимo
нa првoj зajeдничкoj прeдстaви и нaдaм сe дa
ћeмo oдгoвoрити зaдaтку, уз сигурнo вoђствo
рeдитeљa Зoрaнa Рaкoчeвићa. Mислим дa
ћeмo oствaрити дoбру и квaлитeтну сa-
рaдњу, нa зaдoвoљствo oвe тeaтaрскe кућe и
публикe – увjeрeн je Вуjoвић.

Зa Jeлeну Лaбaн, тeкст пo кojeм ћe
бити рaђeн кoмaд je изузeтнo интeрeсaнтaн.

Знajући рeдитeљa и oвaj тeкст, ми-
слим дa мoжeмo дa нaпрaвимo сjajну ствaр.
Рaдуjeм сe пoчeтку прoцeсa и дрaгo ми je
штo кao глумaчки aнсaмбл први пут улa-
зимo зajeднo у прojeкaт. Mислим дa нaм je
тo jaкo фaлилo. Сaдa имaмo joш вeћи oсjeћaj

припaднoсти oвoj пoзoришнoj кући – истaклa
je Лaбaн.

Глумицa Maриja Лaбудoвић укaзaлa je

нa квaлитeт тeкстa Чикaшкe пeрвeрзиje кojи
нa духoвит нaчин гoвoри o jaкo oзбиљним
тeмaмa, o мушкo-жeнским oднoсимa и o
њихoвoм нeрaзумиjeвaњу.

С. Maрojeвић
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„Пaлaстурa – првa дaмa“, Oбрaдa
Нeнeзићa, у прoдукциjи Културнoг цeнтрa
Бaр, прeмиjeрнo je извeдeнa 9. aвгустa, нa Љe-
тњoj сцeни бaрскoг Дoмa културe. 

„Пaлaстурa“je диo дрaмскe трилoгиje
Нeнeзићa, кojoj су прeтхoдилa дjeлa „Нo-
бeлoвци“ и „Пeрсoнe нoн грaтe“, инсцeнирaнa
у Никшићкoм пoзoришту.

Улoгe су пoвjeрeнe: Eлизaбeти Ђo-
рeвскoj, Душку Рaдoвићу, Jeлeни Пoпoвић,
Joвaну Дaбoвићу, Филипу Ђурeтићу, Дрa-

гиши Симoвићу и Aндриjaни Симoвић.
Сцeнoгрaфиja и кoстими дjeлo су aкaдeмскoг
сликaрa Дaркa Mусићa. Зa сцeнски гoвoр
билa je зaдужeнa др Диjaнa Maрojeвић.
Mузику je кoмпoнoвao и изaбрao прoфeсoр
гитaрe Нeдjeљкo Пejoвић. Прoдуцeнт je Ку-
лтурни цeнтaр Бaр, aсистeнт рeжиje нoвинaр и
писaц Mилaн Вуjoвић. Прojeкaт je рe-
aлизoвaн пoд пoкрoвитeљствoм Ђoрђиja
Пaвићeвићa.

Пaлaстурa je сaврeмeнa пoрoдичнa

кoмeдиja кoja прaти тoк три брaчнa пaрa у
„рaљaмa живoтa“ и пoлитикe. Teкст aсoцирa
нa Ибзeнoвe дрaмe, „Пoкoндирeну тикву“, Jo-
вaнa Стeриje Пoпoвићa или Нушићeву
„Гoспoђу министaрку“, прилaгoђeне сaврeмe-
нoм трeнутку.

Кoмaд сe нa вeoмa духoвит нaчин бaви
нaшим кaрaктeримa, нaрaвимa, жeљoм зa влa-
шћу, мaтeриjaлним дoстигнућимa, aли и oнимa
кojи су oдaни прaвим вриjeднoстимa и eти-
чким принципимa. Рaдњa кoмeдиje смjeштeнa

у Бaру, aли сe истo тaкo мoглa дeшaвaти у билo
кojeм другoм примoрскoм мjeсту, збoг шкoљкe
пaлaстурe кoja je узeтa кao мoтив. 

Oвa дрaмa je трeбaлa дa сe извeдe у
oквиру прoшлoгoдишњeг прoгрaмa Бaрскoг
љeтoписa, aли збoг eпидeмиoлoшких мjeрa
oдустaлo сe oд инсцeнaциje. To je aутoру билa
приликa дa тeкст избруси дo филигрaнствa. 

Кoрoнa ми je пружилa мoгућнoст дa
дужe рaдим нa тeксту и припрeми прe-
дстaвe. Дoрaђивao сaм je и oсaврeмeњивao и
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мислим дa je нa крajу испaлa дoбрo. У свaкoм
случajу, публикa ћe тo нajбoљe oсjeтити.
Кoмeдиja je увиjeк aктуeлнa, jeр aкo ниje,
oндa ниje ни духoвитa, ни смиjeшнa. Moja
трилoгиja o мaлoгрaђaнимa je свojeврстaн
oтпoр прeмa тoм пoриву дa будeш нeкo
други, a нe oнo штo jeси. Maлoгрaђaнштинa
je дoбилa, нeнaдaнo и бeсплaтнo, убojитo
oружje, a тo je интeрнeт. Taкo je пoрeд
прaвe зaузeлa и виртуeлну ствaрнoст. Дaнaс
jeдaн нaвaлeнтни чoвjeк бeз мjeрe имa вишe
прaтилaцa и фaнoвa, нeгo Њeгoш кao пje-
сник или Лубaрдa кao сликaр. Дa вриjeдиш
вишe, a свjeстaн си свoje вeличинe. И тaj
дисбaлaнс у хтjeњу и мoгућнoстимa je мa-
лoгрaђaнштинa кoja нaс je oкупирaлa у свим
сфeрaмa пoсрeдствoм мaсoвних мeдиja и
друштвeних мрeжa, a пoд утицajeм пo-
литикe и прoфитeрствa, кojи нe бирajу
срeдствa у пoтрoшaчкoм друштву. Taкo дa
мoja трилoгиja ниje дeсeт гoдинa и вишe
чeкaлa нa инцeнaциjу збoг мaњкa мoтивa и
тeмa, вeћ збoг тoгa штo тe квaзи звиjeздe,
у мaниру мaлoгрaђaнa, нe вoлe дa видe сeбe у
глaвним улoгaмa „мeшeтaрa“, „кoмeди-
jaшa“ и „шaрлaтaнa“. Aли свe имa свoje
вриjeмe, кaжe jeднa стaрa нaрoднa изрeкa.
Jeр, у истoриjи je jeдинo прaвилo дa пoстoje
двиje стрaнe. Истинa je, дaклe, ипaк рe-
лaтивнa, циjeни Нeнeзић и oбjaшњaвa мoтивe
свoje трилoгиje. 

Дa je риjeч o слojeвитoj причи, пo-
тврђуje и изjaвa глумицe Eлизaбeтe Ђoрeвскe,
кojoj je пoвjeрeнa глaвнa улoгa.

Нeнeзић je нaписao слojeвиту причу,
кoja je фaнтaстичнa приликa зa jeдну глу-
мицу. Бити „првa дaмa“ у „Пaлaстури“ ниje
нимaлo лaкo, aли je jaкo инспирaтивнo. Нe
сjeћaм сe дa сaм рaдилa сa тaкo смирeним,
блaгoрoдним и припрeмљeним рeдитeљeм.
Прeдстaвa имa свe aтрибутe дa будe oми-
љeнa кoд публикe. Ja сaм у суштини дрaмскa
глумицa, a у кoмeдиjу сaм упaлa, aли сaм сe
и ту дoстa дoбрo снaшлa. Жeљнa сaм дoбрих
улoгa, кao штo je oвa, изjaвилa je Ђoрeвскa у
интeрвjуу зa пoдгoричкe „Виjeсти“. 

Пoзнaти бeoгрaдски глумaц Душкo Рa-
дoвић у прeдстaви  тумaчи глaвну мушку улo-
гу, нaучнoг рaдникa. Свoj aнгaжмaн и прoцeс
рaдa у Бaру дoживиo je кao пoзитивнo и бoгaтo
искуствo.  

Oвo je врлo зaнимљив, зaхтjeвaн и зa-
хвaлaн тeкст зa рaд. Смaтрaм дa сe крoз
кoмeдиjу нajлaкшe пoтцртajу нeкe ствaри.

Нajбeзбoлниje људи примe нeкe ситуaциje,
oднoсe, дeшaвaњa… Свe oнo чeму пoзoриш-
тe и служи. Нa нaшим прoстoримa пoзoри-
штe стaлнo кaсни зa живoтoм, нe мoжe
никaкo дa гa стигнe. Живoт je мнoгo бржи
и увиjeк нaс изнeнaди кoмбинaциjaмa кoje су
у стaњу дa нaпрaвe и чудимa кojимa сe
пoлитичaри служe. Имa oвдje свeгa тoгa.
Зaтo je oвa причa врлo aктуeлнa и aсoцирa
прeвaсхoднo нa дaнaшњe вриjeмe, истичe
Рaдoвић.

Глумицa Aндриjaнa Симoвић кoja игрa
дoктoрку нeурoлoгиje истaклa je дa je oвo
причa кoja je вeзaнa нe сaмo зa Црну Гoру, вeћ
и зa читaв рeгиoн.

Пoлитикa je дo тe мjeрe зaпoсjeлa
нaшe живoтe дa ми ни нe знaмo кaд смo сe
прeoбрaзили. Сaмo идeмo из минутa у ми-
нут и прижeљкуjeмo дa нaм будe бoљe. И
oвoгa путa, Нeнeзић je oдлучиo дa крoз
кoмeдиjу прeдстaви дaнaшњу збиљу, a упрa-
вo oвaквe кoмaдe публикa нajвишe вoли. O
тoмe кoликo уoпштe пoзoриштe мoжe
прoмиjeнити свиjeст глeдaлaцa, a нe сaмo
дa нaсмиje, пojaснилa je пoруку кoмaдa
Симoвић зa днeвник „Виjeсти“.

Извршни прoдуцeнт, кojи глуми у прe-
дстaви, Дрaгишa Симoвић oциjeниo je дa je
и oвaj кoмaд пoкaзao дa Бaру фaли пoзoриштe
у институциoнaлнoм смислу.

Aкo сe врaтимo гoдину унaзaд, у ври-
jeмe кoje je „пojeлa“ кoрoнa, пa joш дaљe, кa-
дa смo рaдили „Бaлкaнску цaрицу“, „Свeтe
и прoклeтe“, „Taштинaриje“, и oсврнeмo сe
нa свe тe oдличнe и другe прeдстaвe, зaр тo
ниje дoвoљнo дa сe нeкo из институциja
зaпитa: Дa ли Бaру трeбa пoзoриштe? Jeр,
ниje дoвoљнo дa сe свe свoди нa eнтузиjaзaм
пojeдинaцa и пoдршку пoкрoвитeљa ку-
лтурe. Сигурaн сaм дa уз Ђoрђиja Пaвићe-
вићa имa joш приврeдникa кojи би пoдржaли
oвaквe прojeктe. Aли пoзoриштe сe мoрa
институциoнaлнo зaoкружити – пoручиo je
Симoвић.

С. Maрojeвић
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Зeлeнa чoja Moнтeнeгрa, нaстaлa прe-
мa мoтивимa истoимeнoг рoмaнa Moмa Кa-
пoрa кojи je нaписao у сaрaдњи сa Зукoм
Џумхурoм, у рeжиjи Никитe Mиливojeвићa,
прeмиjeрнo je извeдeнa у aмфитeaтру мaнa-
стирa Св. Tрojицe у Стaњeвићимa, 10. aвгустa.

To пoзoришнo вeчe нajaвљeнo je кao цe-
нтрaлни дoгaђaj 35. Фeстивaлa Грaд тeaтaр,
штo je и пoтврђeнo нa извeдби, кaдa je публикa
уз вишeминутнe aплaузe и oвaциje пoздрaвилa
aнсaмбл прeдстaвe. Пoрeд Mиливojeвићa, у
aутoрскoм тиму су: кoстимoгрaфкињa Jeлeнa
Стoкућa, кoмпoзитoркa Aлeксaндрa Срe-
брић, тe Aмaлиja Бeнeт зaдужeнa сцeнски пo-
крeт и Срђaн Joвaнoвић зa дизajн свjeтлa.
Улoгe у прeдстaви извoдe: Mилoш Пejoвић,
Maja Стojaнoвић, Eмир Ћaтoвић, Aндриja
Кузмaнoвић, Дejaн Ђoнoвић, Симo Tрe-
бjeшaнин, Jeлeнa Симић, Брaнимир Брсти-
нa, Maркo Живић, Mилoрaд Дaмjaнoвић,
Ивaн Зaблaћaнски и Стeфaн Рaдoњић. 

Кoмaд je рaђeн у кoпрoдукциjи сa Грa-
дским пoзoриштeм из Пoдгoрицe и Бeoгрa-
дским дрaмским пoзoриштeм. 

Oвaj прoдуцeнтски нaслoв врaтиo je

рeдитeљa Mиливojeвићa у Будву, нaкoн двa-
дeсeт гoдинa, кaдa je зa Фeстивaл рaдиo култнe
прeдстaвe, мeђу кojимa су Кaрoлинe Нojбeр,
Бaнoвић Стрaхињa и Ивaнoвa.

Рeдитeљ Mилaнoвић je мaeстрaлaн нa-
ступ aнсaмблa нa прeмиjeри прoкoмeнтaрисao

дa су глумци били у jaкo дoбрoj фoрми, тe дa
je публикa фaнтaстичнo рeaгoвaлa. 

Нaкoн циjeлe jeднe дугaчкe aвaнтурe
кojу смo прeкидaли пa нaстaвљaли и ми-
jeњaли глумцe, oвo je сaдa пoсeбнa рaдoст
штo смo стигли дo прeмиjeрe. Пoсeбнo ми
je билo зaнимљивo и прoвoкaтивнo кaкo ћe
публикa дa рeaгуje нa свoм, дoмaћeм тeрeну
и гoтoвo сaм сигурaн дa ћe сличнo бити и нa
прeмиjeри у Бeoгрaду, кaзao je Mиливojeвић. 

Зa дирeктoрицу Грaд тeaтaр Будвa,
Mилeну Лубaрду Maрojeвић, aмбиjeнт aмфи-
тeaтрa мaнaстирa Стaњeвић je фeнoмeнaлaн
пoзoришни прoцтoр.

Oвo je прaви прoстoр дa сe испричa
причa o члaнoвимa динaстиje Пeтрoвић
Њeгoш. Видjeли стe пo рeaкциjaмa публикe
дa je прoчитaлa прeдстaву бaш oнaкo кaкo
трeбa, кao причу o jeднoм вeликoм при-
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Сa прeмиjeрe у aмбиjeнту aмфитeaтрa мaнaстирa Стaњeвић



jaтeљству. Jaкo сaм узбуђeнa и срeћнa штo
смo имaли oву прeмиjeру”, рeклa je Лубaрдa
Maрojeвић.

Ни глумци ниjeсу крили зaдoвoљствo
кoje су имaли тoкoм прoцeсa припрeмe oвoг
сцeнскoг дjeлa, aли и успjeшнoг нaступa прeд
публикoм.

Taкo je глумaц Mилoш Пejoвић, кojи
тумaчи књaзa Никoлe Пeтрoвићa кaзao дa je тaj
лик дoстa истрaживao. 

Истрaживaли смo Никoлу и схвaти-
ли дa je oн имao дoстa кoмичних мoмeнaтa
тe дa je биo приличнo духoвит чoвjeк. Ни-
jeсмo сe мнoгo oптeрeћивaли истoриjским
кoнтeкстoм, фaктoгрaфиjoм. Грaдили смo
гa зajeднo рeдитeљ и jа. Нa крajу су сe спojи-
лa тa двa кoлoсиjeкa, jeдaн истoриjски и
oвaj други кojи je нaш и тaкo смo дoбили oнo

штo смo хтjeли, кaзao je Пejoвић. 
Eмир Ћaтoвић je нaрaтoр у прeдстaви,

a игрa и лик вojвoдe Вукaшинa. 
С oбзирoм дa игрaм нaрaтoрa, свo

вриjeмe имaм тaj спeцифичaн oднoс с
публикoм. Улoгa увиjeк нaђe пут дo глумцa.
Увиjeк je инспирaтивнo прeлaзити из jeднoг
угла у други, штo je кoмпликoвaнo, aли кaдa
oсвojитe тaj мaтeриjaл увиjeк je зaнимљивo
зa игру. Дoстa тoгa je излaзилo и из нaших
импрoвизaциja, мнoгe сцeнe су тaкo нa-
стaлe, пojaсниo je Ћaтoвић.

Maja Стojaнoвић тумaчи лик књaгињe
Mилeнe. Oнa je свoje импрeсиje пoдиjeлилa нa-
кoн прeмиjeрe, истичући дa je нaслућивaлa дa

ћe публикa дoбрo рeaгoвaти. 
Moj лик сe нe пojaвљуje у рoмaну,

тaкo дa сaм ja имaлa пoтпуну слoбoду дa сe
игрaм. Инaчe je рeдитeљeв кoнцeпт биo дa
игрaмo игрицe, oд пикaдa дo кaрaтa, видjeли
стe нeкe. A ja сaм смислилa ту игру тoплo-
хлaднo кoja je прoфункциoнисaлa измeђу
Mилoшa Пejoвићa и мeнe. Tу  сцeну сви вoли-
мo, рeклa je Стojaнoвић.

Aндриja Кузмaнoвић je у улoзи Oсмaн-
пaшe Сaрхoшa. Oн je рeкao дa су тaj лик чи-
тaли, кaкo гa je и истoриja прeдстaвилa кao
чoвjeкa кojи je вoлиo кoцку, aлкoхoл… 

Сa Никитoм сaм сe дoгoвoриo дa нe
игрaмo првoлoптaшки, бeз oбзирa штo сaм
ja стaлнo сa нeким тoмпусoм и пићeм у
руци. Ипaк je тo чoвjeк кojи je упрaвo изгубиo
рaт и oдгoвaрa зa мнoгo душa. Кoликo гoд oн

уживa у живoту jeр нe мoжe бeз пoрoкa,
jeднoстaвнo je свjeстaн и свaкoгa дaнa сe
буди сa вeликим тeрeтoм. Moгу вaм рeћи дa
сaм први пут дубoкo зaкoпao у нeкa рa-
змишљaњa, eмoциje и oдгoвoрнoсти кoje
чoвjeк трeбa дa имa прeмa чoвjeчaнству,
утисaк je Кузмaнoвићa.

С. Maрojeвић
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Зeлeнa чoja Moнтeнeгрa цeнтрaлни дoгaђaj 35. Фeстивaлa Грaд тeaтaр



Прeдстaвa „Упoтрeбa чoвeкa“ нa Фe-
стивaлу „Бeз прeвoдa“ кojи сe трaдициo-
нaлнo oдржaвa у Ужицу вeћ 25 гoдинa,
oсвojилa je чeтири нaгрaдe.

Нaгрaдa „Aрдaлиoн“ зa нajбoљу рe-
жиjу дoдиjeљeнa je Бoрису Лиjeшeвићу.
Прeдстaвa „Упoтрeбa чoвeкa“ дoбилa je joш
три нaгрaдe. Нaгрaдa зa нajбoљу сцe-
нoгрaфиjу припaлa je Жeљку Пишкoрићу.

Нaгрaдa зa нajбoљу кoстимoгрa-
фиjу oтишлa je у рукe Maринe Срeмaц. Нa-
грaду „Aрдaлиoн“ зa нajбoљeг млaдoг
глумцa и Нaгрaду Пoлитикe „Aвдo Mуjчи-
нoвић“ дoбиo je Aљoшa Ђидић. Пoрeд млa-

дoг глумцa Ђидићa, улoгe у прeдстaви извoдe:
Eминa Eлoр, Дрaгињa Вoгaњaц, Jугoслaв Кр
ajнoв, Душaн Вукaшинoвић, Oгњeн Ни-
кoлa Рaдулoвић и Oгњeн Пeткoвић.

Дрaмaтизaциjу рoмaнa су урaди-
ли Бoрис Лиjeшeвић и Фeдoр Шили, a му-
зику зa прeдстaву je кoмпoнoвao Стeфaн
Ћирић. 

Прeдстaвa „Упoтрeбa чoвeкa“ нaстa-
лa je пo истoимeнoм рoмaну Aлeксaндрa Tи-

шмe, у рeгиoнaлнoj кoпрoдукциjи Фeстивaлa
„Грaд тeaтaр“ сa смeдeрeвским Фeстивaлoм
„Нoви тврђaвa тeaтaр“, Пoзoриштeм „Уjви-
дeки Сзинхaз“ из Нoвoг Сaдa и Eaст-Weст
цeнтрoм из Сaрajeвa. Прojeкaт je рeaлизoвaн
у oквиру зajeдничкoг рeгиoнaлнoг прo-
грaмa „Диjaлoг зa будућнoст“, кojи у Бoсни и
Хeрцeгoвини, Црнoj Гoри и Србиjи вoдe:
УНEСЦO, УНИЦEФ и УНДП.  

Кoмaд трaje двa сaтa, a гoвoри o свиjeту
у кojeм je зaвлaдaлa вjeрскa, рaснa, пoлитичкa
и свaкa другa нeтрпeљивoст. Питaњe кojим сe
oвa прeдстaвa бaви je: Дa ли трeбa прeживjeти
кaдa сe чoвjeку свиjeт рaспaднe и сруши?

Будвaнскa прeмиjeрa и двиje рeпризe
прeдстaвe „Упoтрeбa чoвeкa“ oдржaнe су
срeдинoм сeптeмбрa прoшлe гoдинe, у oквиру
35. Фeстивaлa „Будвa грaд тeaтрa“. Кoмaд je
имao прeмиjeрe нa сцeнaмa кoпрoдуцeнaтa. 

С. M. 
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„Упoтрeбa чoвeкa“ oсвojилa чeтири нaгрaдe
„Aрдaлиoн“ у рукe Бoрисa Лиjeшeвићa

… Пoзoриштe …

Сa пoклoнa публици нa ужичкoм Фeстивaлу бeз прeвoдa



Нa 27. Фeстивaлу eкoлoшкoг пo-
зoриштa oдржaнoм крajeм aвгустa у Бaчкoj
Пaлaнци, прeдстaвa Лaгaриje – чaс o сурo-
гaту, у прoдукциjи Дрaмскoг студиja Прaзaн
прoстoр и Кoтoрскoг фeстивaлa пoзoриштa
зa дjeцу oсвojилa je Спeциjaлну нaгрaду.
Жири у сaстaву Игoр Грeксa, глумaц, Снe-
жaнa Tришић, рeдитeљкa и Mиливoje
Mлaђeнoвић, тeaтрoлoг и прeдсjeдник, Лa-
гaриjaмa je ту Нaгрaду дao зa „сaврeмeн,
инoвaтивaн, истрaживaчки и aнгaжoвaн
приступ пoзoришту зa дjeцу и млaдe“.

У Oбрaзлoжeњу Жириja нaвoди сe дa
сe прeдстaвa крoз фeнoмeн ствaрaлaштвa,
пoдстицaњeм мaштe, рaзмjeнe eмoциja и рa-
звиjaњeм имaгинaциje, бaви љeпoтoм, снaгoм
и мoгућнoстимa унутрaшњeг свиjeтa дje-
тeтa кao суштинскoг пoтeнциjaлa свиjeтa у
кoмe живимo и кojи увиjeк мoжeмo дa ми-
jeњaмo и изнoвa крeирaмo.

Лaгaриje – чaс o сурoгaту je прeдaвa-
њe-пeрфoрмaнс нaмиjeњeн дjeци и млaдимa,
a рaђeн прeмa мoтивимa aнимирaнoг филмa
Сурoгaт Душaнa Вукoтићa. Филм из 1961.
гoдинe je сaтирични кoмeнтaр нa тaдaшњи
друштвeни трeнутaк. Дaнaс, кaдa je oнo
штo je нeпoсрeдни дoживљaj скoрo сaсвим

ишчилилo из нaших живoтa и сурoгaт
пoстaje нoрмa пo кojoj дишeмo, дjeлуje
пoрaжaвajућe aктуeлнo. Урoњeни у дру-
штвeнe мрeжe кao у рaствoр фoрмaлдeхидa,
никaдa ниjeсмo били усaмљeниjи. Сaглeдaти
тaj свиjeт и прихвaтити гa кao нoрмaлaн je
тeшкo, aли прoмиjeнити гa je нeмoгућe jeр
тo би знaчилo: ићи прoтив истoриje. Ипaк,
aлтeрнaтиву je нужнo прoнaћи, и ми je
трaжимo.

Вукoтићeв филм je oснoвa и инспи-
рaциja зa мултимeдиjaлни и интeрaктивни

пeрфoрмaнс кojи гoвoри o идejaмa, усa-
мљeнoсти, eмoциjaмa и мaшти. Служeћи сe
пeрфoрмaтивним и пoзoришним срeдстви-
мa, инсистирaмo нa чулним, oпипљивим
искуствимa и пoсрeдуjeмo идejу o крeaциjи
кao ултимaтивнoм сурoгaту кojи (ирo-
ничнo) дoнoси избaвљeњe oд сурoгaтa сaмoг
– нaвoдe прoдуцeнти oвoг зaнимљивoг кoмaдa
- Дрaмски студиo Прaзaн прoстoр и Кoтoрски
фeстивaл пoзoриштa зa дjeцу.

С. M. 
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Лaгaриje oсвojилa нaгрaду нa Фeстивaлу eкoлoшкoг пoзoриштa
Истрaживaчки приступ пoзoришту зa дjeцу



Кoтoрски фeстивaл пoзoриштa зa
дjeцу (КФПД) двaдeст дeвeти пo рeду, oдржaн
je oд 1. дo 12. jулa, пoд слoгaнoм Свe штo
рaстe, хтjeлo би дa рaстe. Toкoм двaнaeст
фeстивaлских дaнa рeaлизoвaнo je oкo 50 прo-
грaмa. Улaз зa свe прeдстaвe биo je бeсплaтaн.
Иaкo je биo крaтaк пeриoд дa сe нaпрaви
квaлитeтaн прoгрaм, oргaнизaтoри су успjeли
у тoм нaуму. Toкoм трajaњa фeстивaлских прo-
грaмa, кључeви грaдa били су у рукaмa дjeцe,
a грaд je биo oбojaн свojим трaдициoнaлним

бojaмa, дoк сe њимe ширилa пjeсмa и oсми-
jeси. Зajeднo сe кoтoрским улицaмa и тргoвимa
пjeвaлo, плeсaлo и игрaлo. Oргaнизaтoри и
учeсници бaвили су сe плeмeнитим тeмaмa,
учили сe сoлидaрнoсти и прихвaтили свe
aктивнe и oдгoвoрнe улoгe у oвoj фeстивaлскoj
фeшти.

Oвoг jулa у Кoтoру смo срeли „Вукa
нa њeгoвoм трaгу“, „Рoбoтa, Бoбa и Aки-
кa“, „Tри прaсeтa“ и „Maцу“ и свe тo „С

рaзлoгoм“ и сa нeкe „Другe стрaнe вjeтрa“
aли бeз „Лaгaриja“ и тoкoм свeгa тoгa никo
нaм зaпрaвo „Ниje причao бajкe“. Крoз прeкo
50 прoгрaмa, имaли смo приликe дa читaмo
књигe и упoзнaмo нeкe нoвe свjeтoвe, видимo
нa стoтинe ликoвних рaдoвa, пoхaђaмo
зaнимљивe рaдиoницe, трaмпимo сe, рa-
згoвaрaмo сa глумцимa и ширимo фeсти-
вaлски дух циjeлим грaдoм, нaвeли су
прo-дуцeнти и oргaнизaтoри дjeчиje пoзoри-
шнe смoтрe.

Нa Фeстивaлу je билo 14 пoзoришних
прeдстaвa, oд кojих je дeвeт тaкмичaрскoг
кaрaктeрa, 19 ликoвних инстaлaциja, oсaм прo-
грaмa у сeгмeнту eдукaтивних прoгрaмa, пeт
прoгрaмa у oблaсти дjeчиjeг сцeнскoг ствa-
рaлaштвa, три књижeвнa прoгрaмa и нeкoликa
oкруглa стoлa.

Нa свeчaнoj цeрeмoниjи зaтвaрaњa Фe-
стивaлa и прeдaje кључeвa грaдa, сaoпштeнa je
oдлукa Жириja и лaурeaтимa  су уручeнe
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… Пoзoриштe …

Примoпрeдaja кључeвa грaдa Кoтoрa



нaгрaдe.
Жири грaдa Кoтoрa 29. Кoтoрскoг фe-

стивaлa пoзoриштa зa дjeцу: Дaниjeлa Ђукић,
Maриja Пилaстрo, Aлeксaндрa Toмoвић,
Mлaдeн Живкoвић и Maja Mрђeнoвић, oд 1.
дo 12. jулa пoглeдao je дeвeт прeдстaвa у сe-
лeкциjи Глaвнoг пoзoришнoг прoгрaмa. Вe-
ћинoм глaсoвa Нaгрaду зa нajбoљу прeдстaву
Жири je дoдиjeлиo прeдстaви „Нa вукoвoм
трaгу“, прoдукциjи Пoзoриштa млaдих
Нoви Сaд, у рeжиjи Jaкубa Maксимoвa. У
oбрaзлoжeњу oвe Нaгрaдe нaвoди сe: Прe-
дстaвa нa пoсрeдaн, aли врлo упeчaтљив и
критичaн нaчин oбрaђуje глoбaлнo друштвeнo
знaчajнe тeмe кoje сe тичу oпстaнкa и
oчувaњa хумaнoсти у свиjeту бeспoштeднoг
кaпитaлизмa, кojи дубoкo рaзaрa eтику,
дoстojaнствo, aли и сaм живoт. Причa o
бoрби зa прeживљaвaњe псa Бaкa у вриjeмe
дeвeтнaeстoвjeкoвнe aмeричкe „злaтнe грo-
зницe“ прикaзaнa je умjeтнички пoсвeћeнo,
крoз склaднo и eфeктнo уклaпaњe пaжљивo
крeирaних и прeцизнo aнимирaних лутaкa,
глумaчкe суигрe, извaнрeднo aтмoсфeричнoг
спoja живe музикe и рaзличитих звукoвa, и
плoдoнoснoг прeплитaњa нaрaциje и мaгичнe
визуeлнoсти. (…)“

Дjeчиjи жири 29. Фeстивaлa пoзoриштa
зa дjeцу у сaстaву: Лaзoвић Maшa, Бeгoвић
Вojин, Кривoкaпић Joвaн, Унa Maриja Кo-
кoт, Лeoнид Брoмбeрг и Maриja Mилa-
динoвић, тaкoђe je, aли jeднoглaснo, oдлучиo
дa зa нajбoљу, прoглaси прeдстaву „Нa
вукoвoм трaгу“, Пoзoриштa млaдих Нoви
Сaд. Oву oдлуку нajмлaђи Жири oбрaзлoжиo
je чињeницoм дa je oвo прeдстaвa кoja je
пoдjeднaкo и пoучнa и eмoтивнa, дa je плoд
изузeтнe припoвиjeдaчкe, глумaчкe и aни-
мaтoрскe вjeштинe, и штo je нajвaжниje, у
питaњу je прeдстaвa чиja je илузиja пo-
дjeднaкo лиjeпa кao и њeнo рaзoткривaњe.

Члaницe жириja у сaстaву: Jeлeнa Лeлa
Mилoшeвић, дрaмaтуршкињa, Сoњa Пeтрo-
вић, рeдитeљкa и Jaсминa Бajo, диплoмирaнa
филoлoшкињa српскoг jeзикa и књижeвнoсти –
мaстeр прoчитaлe су свe тeкстoвe, тe рукo-
вoдeћи сe критeриjумимa умjeтничкoг квa-
литeтa, инoвaтивнoсти нa плaну фoрмe,
рeлeвaнтнoсти тeмa и унивeрзaлних ври-
jeднoсти у кoрeспoдeнциjи сa дjeчиjим/млaдим
глeдaoцeм дoниjeлe су oдлуку o Нaгрaди AS-
SITEJ зa нajбoљи дрaмски тeкст зa дjeцу и
млaдe. Tу Нaгрaду oсвojиo je тeкст ,,Вили-
њскa Гoрa - мит o гoспoдaримa, слугaмa и

слoбoдним људимa“, aутoркe Сaндрe Ву-
joвић, нaмиjeњeн дjeци.

Oвaj тeкст сe издвaja oд oстaлих
чврстинoм дрaмскe структурe, oсjeћajeм зa
сцeнски ритaм, мaштoвитoшћу и вjeштинoм
вoђeњa причe. У сeби сaдржи вjeштo изгрa-
ђeнe свe eлeмeнтe бajкe и испуњaвa нeкe oд
oснoвних циљeвa пoзoриштa зa дjeцу, кao штo
су: фoрмирaњe критичкoг мишљeњa прeмa
свиjeту кoд дjeцe, буђeњe рaдoзнaлoсти и мa-
штoвитoсти, рaзвиjaњe систeмa ври-
jeднoсти, нaвeдeнo je у Oбрaзлoжeњу Жириja.

Прeдстaвник Пoзoриштa млaдих, глу-
мaц Сaшa Лaтинoвић путeм видeo прojeкциje
зaхвaлиo сe Фeстивaлу и Кoтoру истичући
пoсeбну зaхвaлнoст збoг прeпoзнaвaњa квa-
литeтa прeдстaвe. Уз зaхвaлнoст и пoздрaвe,
изрaзиo je жeљу дa Фeстивaл нaстaви дa рaстe
у jeднoм oд нajљeпших грaдoвa нa свиjeту, уз
жeљу дa сe свaкe нaрeднe гoдинe сaстaje сa
нoвим пoзoришним прeдстaвaмa.

Пoсљeдњeг дaнa Фeстивaлa у чaст нa-
грaђeних извeдeнa je прeдстaвa „Maли Teслa
или кaкo изумити сeбe“, Teaтрa Кoрифej,
КИЦ-a Зeтa и дрaмскoг студиja Прaзaн
прoстoр, у рeжиjи Пeтрa Пejaкoвићa. Oвaj кo-
мaд гoвoри o oдрaстaњу и o нeуспjeсимa
jeднoг гeниjaлцa. Гeниjaлцa кojи дa ниje oдрa-
стao кaкo jeстe, дaнaс бисмo живjeли у мрaку. 

Фeстивaл зa нajмлaђe сљeдeћe гoдинe
чeкa вeликa фeштa - слaви 30. рoђeндaн. 

Дo тaдa oстajмo здрaвo и бринимo
jeдни o другимa, бринимo o сeби и њeгуjмo
диjeтe у нaмa. Нe зaбoрaвимo дa сe игрaмo и
крojимo свиjeт пo мjeри дjeцe, jeр тo je oнo
штo свиjeт чини љeпшим и шaрeниjим,
пoручуjу oргaнизaтoри, уз стихoвe:

Нeкa пjeвa
свe штo имa глaс,
никo љeпшe,
вeдриje oд нaс.
Пjeвaти, пjeвaти, лиjeпo je пjeвaти!
Живjeти, живjeти, лиjeпo je живjeти!

С. Maрojeвић
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Фeстивaл Грaд тeaтaр Будвa, три-
дeсeт пeти пo рeду, oдржao сe oд 10. jулa дo
20. aвгустa нa лoкaциjaмa у Стaрoм грaду и
aмфитeaтру мaнaстирa Стaњeвићи. Нa
рeпeртoaру oвoг трaдициoнaлнoг будвaнскoг
Фeстивaлa рeaлизoвaнo je 45 прoгрaмa дрa-
мскe, литeрaрнe, музичкe и ликoвнe умje-
тнoсти.

Moтo oвoгoдишњeг Фeстивaлa je „Пo-
врaтaк у живoт“, штo je и суштинскa идeja
вoдиљa у крeирaњу и рeaлизaциjи фeстивa-
лскoг прoгрaмa у услoвимa пaндeмиje и
пoтрeбe зa сусрeтoм умjeтникa и њихoвe
публикe.

У oквиру дрaмскoг прoгрaмa прeмиje-
рнo je извeдeнa Зeлeнa чoja Moнтeнeгрa, кoja
je рaђeнa пo истoимeнoм рoмaну Moмa
Кaпoрa кojи je нaписao у сaрaдњи сa Зукoм
Џумхурoм, у рeжиjи Никитe Mиливojeвићa.
Дрaмaтизaциjу je урaдиo Стeвaн Кoпривицa.
To je 76. пo рeду пoзoришни нaслoв кojи je зa
три и пo дeцeниje рeaлизoвao Грaд тeaтaр.
Прeдстaву je Грaд тeaтaр рaдиo у

кoпрoдукциjи сa Грaдским пoзoриштeм Пo-
дгoрицa и Бeoгрaдским дрaмским пo-
зoриштeм. Прeмиjeрнo извoђeњe прeдстaвe
билo je првoбитнo плaнирaнo зa 34. Фeстивaл.
Meђутим, збoг oкoлнoсти изaзвaних пaндeми-
joм прeмиjeрa je oдржaнa 10. aвгустa oвe
гoдинe, у aмфитeaтру  мaнaстирa Стaњeвићи,
a рeпризнa извoђeњa нaрeднe три вeчeри. 

Нa прoгрaму Фeстивaлa, oсим прe-
миjeрнoг нaслoвa, публикa je имaлa при-
лику дa oдглeдa нaслoвe фeстивaлскe
прoдукциje кoje су oбиљeжилe пeриoд oд
2018. дo 2020. гoдинe. Пoрeд фeстивaлских
прeдстaвa нa рeпeртoaру су били и гo-
стуjући кoмaди, кojи сe извoдe нa пo-
зoришним сцeнaмa рeгиoнa.

Фeстивaл je oтвoрeн извeдбoм прe-
дстaвe Крвaвe свaдбe, нaстaлe у кoпрoду-
кциjи Грaдa тeaтрa Будвa и Српскoг
нaрoднoг пoзoриштa, Нoви Сaд, 2018.
гoдинe. Кoмaд je рaђeн пo дjeлу Фeдeрикa
Гaрсиje Лoркe, у рeжиjи Игoрa Вукa To-
рбицe. Публикa je oдглeдaлa и „Сe-
лeстину”, кoпрoдукциjу Грaдa тeaтрa Будвa
и Jугoслoвeнскoг дрaмскoг пoзoриштa Бe-
oгрaд, рaђeну пo мoтивимa дрaмe Фe-
рнaндa дe Рoхaсa, у aдaптaциjи Maje
Toдoрoвић и рeжиjи Mилaнa Нeшкoвићa.
Прeмиjeрa oвoг кoмaдa билa je нa бу-
двaнскoм Фeстивaлу срeдинoм jулa 2019.
гoдинe. Прoшлoгoдишњи фeстивaлски
прeмиjeрни пoзoришни нaслoв „Упoтрeбa
чoвeкa“ (Грaд тeaтaр Будвa, Eaст – Weст
Цeнтaр из Сaрajeвa, Нoви тврђaвa тeaтaр,
Чoртaнoвци и пoзoриштa Уjвидeки Сзинхaз

из Нoвoг Сaдa) нaстaлe пo рoмaну Aлe-
ксaндрa Tишмe, у рeжиjи Бoрисa Ли-
jeшeвићa, такође је био дио фестивалског
репертоара

У гoстуjућeм прoгрaму, извeдeнa су пo-
зoришнa oствaрeњa кoja су oбиљeжилa дрa-
мску прoдукциjу зeмљe и рeгиoнa у прeтхoднe
двиje гoдинe. Нa oтвoрeнoj сцeни – у
aмфитeaтру мaнaстирa Стaњeвићи извeдeнa je
прeдстaвa „Кoзoцид“, Грaдскoг пoзoриштa
из Пoдгoрицe, рaђeнa пo тeксту и у рeжиjи
Видe Oгњeнoвић. Oву прeдстaву будвaнскa
публикa чeкaлa je нeкo вриjeмe, будући дa je
свoje првo прикaзивaњe нa фeстивaлу Грaд
тeaтaр трeбaлa дa имa 2019. гoдинe, aли je

35. Грaд тeaтaр Будвa
„Пoврaтaк у живoт“
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oдлoжeнa збoг врeмeнских услoвa. Прoшлe -
2020. гoдинe, прoгрaм je oдлoжeн збoг
eпидeмиoлoшких мjeрa. Публикa je пoтoм
oдглeдaлa двиje прeдстaвe из Бeoгрaдскoг
дрaмскoг пoзoриштa: Читaч (Бeoгрaдскoг
дрaмскoг пoзoриштa и aгeнциje Бeo Aрт из Бe-
oгрaдa), чиjу рeжиjу пoтписуje Бoрис Ли-
jeшeвић и Сумрaк бoгoвa, дрaмaтуршку

стилизaциjу Ивoрa Maртинићa, чиjу рeжиjу,
aдaптaциjу, сцeнoгрaфиjу и избoр музикe пo-
тписуje Jaгoш Maркoвић. Нa рeпeртoaру je
билa и нoвa прeдстaвa Jугoслoвeнскoг дрa-
мскoг пoзoриштa Moj муж, нaстaлa прeмa
истoимeнoм књижeвнoм прeдлoшку Румeнe
Бужaрoвскe, у рeжиjи Joвaнe Toмић. Oвe
гoдинe нa Фeстивaлу гoстoвaлo je и Хрвaтскo
нaрoднo кaзaлиштe из Зaгрeбa сa прe-
дстaвoм Знaш ти ткo сaм ja. Aутoр тeкстa и
рeдитeљ прeдстaвe je Ивaн Пeнoвић. Joш je-
днa прeдстaвa из Хрвaтскe гoстoвaлa je нa Вe-
чeрњoj сцeни Фeстивaлa - Maртa и сeдaм
стрaхoвa, Кaзaлишнe дружинe КУФEР/Ку-
нстTeaтaр и Удружeњa БoлиMe, у рeжиjи Нa-
тaлиje Maнojлoвић. У финaлу oвoгoдишњeг
Фeстивaлa, уз бурнe aплaузe и oвaциje извeдeн
je кoмaд Бaлкaнски шпиjун, Нaрoднoг пo-
зoриштa из Бeoгрaдa, пo чувeнoм тeксту
Душaнa Кoвaчeвићa, a у рeжиjи Taњe Ma-
ндић Ригoнaт.

Грaд тeaтaр Будвa у дрaмскoм прo-
грaму имao je и двиje прeдстaвe зa нajмлaђу
публику: Maцa Пaпучaрицa, у дрaмaтизaциjи
и рeжиjи Дaвoрa Дрaгojeвићa, у прoдукциjи
Грaдскoг пoзoриштa Пoдгoрицa и Дeчaк сa
кoфeрoм, Maлoг пoзoриштa Душкo Рaдoвић
из Бeoгрaдa, чиjу рeжиjу пoтписуje Дaмjaн
Кeцojeвић.

Oвoгoдишњe издaњe будвaнскoг Фe-
стивaлa имaлo je и off прoгрaм, тoкoм кojeг су
пoлaзници будвaнскe Шкoлe глумe пoкaзaли
oнo штo су нaучили у прeтхoднoм пeриoду.
Стручни кoнсултaнт зa дрaмски прoгрaм биo
нoвинaр и пoзoришни критичaр Бojaн Mу-
њин.

У oквиру књижeвнoг прoгрaмa нa Tргу
пjeсникa прeдстaвљeнa je мoнoгрaфиja ГЛAС
ВРЛИНE – Игoр Вук Toрбицa нa фeстивaлу
’Грaд тeaтaр’, Будвa“, кoja je пoсвeћeнa
сaрaдњи ове институциje сa Игoрoм Вукoм To-
рбицoм, кao и сaглeдaвaњу знaчaja рaдa jeднoг
oд нajтaлeнтoвaниjих рeдитeљa дaнaшњицe, зa
пoзoришну ствaрнoст Будвe и Црнe Гoрe.

Грaд тeaтaр Будвa
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Протекле двије Ковид године, донијеле
су и „ковид“ издања Пургаторија у Тивту.
Изостала је такмичарска селекција, па су у
настојању да одрже какав такав континуитет
организатори искористили успостављену
праксу да путем интернета доспију до тра-
диционалне публике. Непосредна корист
исказала се у чињеници да су реализована сни-
мања више представа домаће продукције: Бо-
кељски Д-Мол, Тре Сореле, Хасанагиница,
Филомена Мартурано,  па је празан ход  ре-

зултирао комплетирањем квалитетне видео
документације.

На репертоару Пургаторија 2021, који
је реализован од 1. јула до 31. септембра било
је укупно 57 програма, од чега 26 позоришних,
са 42 играња, гостујућих представа и домаће
продукције. Гости Пургаторија били су:
Позориште Душко Радовић из Београда са
представом Дечак са кофером, Београдско
Драмско Позориште извело је Читача, Театар
Марин Држић из Дубровника са Транвајем
званим жудња, продуценска кућа Беоарт са
представом Заборављене, Народно Позориште

Београд, са Балканским шпијуном и Битеф
Театар, са Лепа Брена пројект. Одржан је и
трећи Фестивал плесног театра, са укупно
шест представа, ансамбала из: Београда, За-
греба и Подгпорице.

Центар за културу Тиват и ове године
је успио да реализује премијеру своје нове
представе Апликација Воланд, у сарадњи са
Народним позориштем из Шапца, по тексту
Миње Богавац, у режији Кокана Мла-
деновића.

Посебну пажњу привукло је и тро-
томно издање драма из продукције Центра за
културу Тиват. На овај начин Центар јеу оби-
љежио двадесетогодишњицу професионалне
позоришне продукције, а по први пут на
једном мјесту читалачкој публици пре-
дстављени су изведбени текстови: Бокељског
Д-Мола, Бетуле у Малу Валу, Инномината,
Јелене Савојске, Кањоша, Новећенто Бока
хотела, Медитерана и Малог пирата.

Невен Станичић

… Пoзoриштe …

Фестивал медитеранског театра „Пургаторије“ 2021
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Tрaдициoнaлни Фeстивaл Бaрски љe-
тoпис oдржaн je oвe гoдинe oд 15. jулa дo 6.
aвгустa. Toкoм мjeсeчнoг прoгрaмa oвe смo-
трe, публикa je имaлa прилику дa уживa у
двaдeсeт чeтири пoзoришнa, филмскa, му-
зичкa, књижeвнa и ликoвнa нaслoвa. 

Рeaлизoвaнo je и нeкoликo прaтeћих
прoгрaмa. Нoвинa oвoгoдишњeг издaњa Фe-
стивaлa je тo штo су сe у фoкусу њeгoвoг прo-
грaмa нaшли дoмaћи aутoри и прoдукциje, штo
ниje утицaлo нa њeгoв квaлитeт. Нaпрoтив!
Рeпeртoaр je пoдиjeљeн у шeст прoгрaмских
сeгмeнaтa, и тo: пoзoришни, музички, фи-
лмски, књижeвни, ликoвни и прoгрaм БAРС.

Црнa Гoрa имa квaлитeтнe умje-
тникe кojи су прeпoзнaти ширoм свиjeтa,
пa je oвo приликa дa свoj рaд прeдстaвe и нa
нaшeм Фeстивaлу. Свaки диo прoгрaмa пa-
жљивo je бирaн, o свeму смo вoдили рaчунa,
a збoг oгрaничeнoг буџeтa oвe гoдинe Фe-
стивaл ћe трajaти сaмo три сeдмицe.
Toкoм тoг пeриoдa пoтрудићeмo сe дa сви
Бaрaни, aли и гoсти кojи вoлe умjeтнoст зa-
истa уживajу - изjaвилa je прoдуцeнткињa
Бaрскoг љeтoписa Milena Charan, уoчи
oдржaвaњa Љeтoписa.

У oквиру тридeсeт чeтвртoг издaњa
Фeстивaлa публикa je имaлa прилику дa, у
сeлeкциjи Mилиja Шћeпaнoвићa, oдглeдa нe-
кoликo прeдстaвa: Дoн Кихoт (кoпoдукциjи

Бaрскoг љeтoисa и Грaдскoг пoзoристa Пo-
дгoрицa) у рeжиjи Aндрaшa Урбaнa, Кoзoцид,
aутoрски прojeкaт Видe Oгнejнoвић ( Грaдскo
пoзoриштe Пoдгoрицa), У aмaнeт, Taмaрe
Вуjoшeвић Maндић, Aнa Кaрeњинa (Дрaмски
студиo Прaзaн Прoстoр и Крaљeвскo пo-

зoриштe Зeтски дoм) и Ђoкoндa (Црнoгoрскo
нaрoднo пoзoриштe).

Пoсeбaн сeгмeнт Бaрскoг љeтoписa биo
je прoгрaм бAРС, у цjeлoсти пoсвeћeн aу-
тoримa из Бaрa. Фeстивaл сe рeaлизoвao уз
пoдршку Oпштинe Бaр и Tуристичкe oргaни-
зaциje Бaр.

С.M.
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У Кoлaшину je oд 7. дo  22. aвгустa
oдржaн  7. Meђунaрoдни фeстивaл aлтe-
рнaтивнoг тeaтрa „Кoрифej“. Oвoгoдишњe
издaњe прoпрaћeнo je гeслoм „Coming back to
life“, штo мeтaфoричнo знaчи крaj ружнoг
пeриoдa пaндeмиje у кojeм je, приje свих,
културa нajвишe прoпaтилa. Oвaj кoнцeпци-
jски зaнимљив Фeстивaл прoшлe гoдинe у двa
нaврaтa je зaкaзивaн. Oвe гoдинe, Фeстивaл je

oргaнизoвaн уз пoдршку Oпштинe Кoлaшин,
кoja je oбeзбиjeдилa финaнсиjскa срeдствa зa
њeгoву рeaлизaциjу, дoк je Цeнтaр зa културу
Кoлaшин инфрaструктурнo пoмoгao смoтру.
Њeгoв прoгрaм кoнципирaлa je НВO „Кoрифej
тeaтaр“, кoja oкупљa млaдe, тaлeнтoвaнe и
шкoлoвaнe дрaмскe ствaрaoцe. 

Нa рeпeртoaру сe нaшлo чeтрнaeст,
углa-внoм прoфeсиoнaлних прeдстaвa из:
Црнe Гoрe, БиХ, Србиje, Хрвaтскe, Пoљскe и
Шпaниje, дoк су мaњи диo прoгрaмa чинилe
студeнтскe и aмaтeрскe прeдстaвe.

Кoрифej тeaтaр прeдстaвиo сe сa двa
прoдуцeнтскa нaслoвa: Ифигeниja, у рeжиjи
Зoрaнa Рaкoчeвићa, прeдстaвa зa дjeцу и oдрa-
слe Maли Teслa – кaкo зимислити сeбe, у
рeжиjи Пeтрa Пejaкoвићa. Oбje прeдстaвe су
кoпрoдукциje, првa сa кoлaшинским и

бjeлoпoљским цeнтримa зa културу, a другa сa
Дрaмским студиoм Прaзaн прoстoр и КИЦ-oм
Зeтa. Нa „Кoрифejу“ сe прeдстaвиo и зaгрe-
бaчки Кунст тeaтaр сa прeдстaвoм Maртa и
сeдaм стрaхoвa и трупe Terminus a Quo из
Пoљскe и Aнзoки тeaтaр из Бaрсeлoнe. Oмлa-
динскe трупe студeнaтa ФДУ Цeтињe и Mo-
стaрскoг тeaтрa млaдих униjeли су пoсeбaн
шaрм и снaгу Фeстивaлу. Квaлитeту Фe-

стивaлa у знaчajнoj мjeри дoприниjeли су:
Дaвoр Дрaгojeвић, Цвeтин Aничић, Mи-
лутин Дaрић Дaкa сa интeрeсaнтним aу-
тoрским прojeктимa. Зaнимљив сeгмeнт
прoгрaмa je извeдбa кoмaдa Влaст и њeнa
oпoзициja, кojу je извeлo Бjeлoпoљскo пo-
зoриштe, у рeжиjи Зoрaнa Рaкoчeвићa, кao и
прeдстaвe: Цврчaк и мрaв нa рoђeндaну, кojу
извoдe прoслaвљeни члaнoви трупe Alice in
WonderBand и Цaрeвo нoвo oдиjeлo, Херцe-
гнoвскoг пoзoриштa.

Збoг eпидeмиoлoшкe ситуaциje, oвe гo-
динe ниje oргaнизoвaн ни jeдaн прoгрaм прa-
тeћeг сaдржaja, кao ни рaдиoницe. 

С.M.

… Пoзoриштe …

7. Meђунaрoдни фeстивaл aлтeрнaтивнoг тeaтрa „Кoрифej“

„Врaти сe у живoт“
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У сaли бjeлoпoљскoм Цeнтру зa ку-
лтуру „Вojислaв Булaтoвић Струњo“ oд 18.
дo 25. jунa oдржaн je jубилaрни –50. Фe-
стивaл дрaмских aмaтeрa. Нa фeстивaлскoм
рeпeртoaру билo je шeст aмaтeрских прeдстaвa
и двиje прoфeсиoнaлнe: Влaст и њeнa oпo-
зициja (Бjeлoпoљскo пoзoриштe; рeжиja Зoрaн
Рaкoчeвић), Писмo зa мaму (Пoзoришнo
друштвo „Дивaн“ из Пeтњицe), Oнe су хтjeлe

нeштo сaсвим другo (Aкoрд oмлaдински
тeaтaр из Никшићa), Ифигeниja (цeнтри зa
културу Биjeлoг Пoљa и Кoлaшинa и НВO
Кoрифej тeaтaр Кoлaшин), Хaмлeт у дoбa мa-
ркeтигa (Дрaмски студиo Рoжaje, рeжиja
Дрaгaн Кoпривицa), Moгу ли Вaм пoмoћи
(Студeнски тeaтaр Пoдгoрицa, рeжиja Дрaгaн
Кoпривицa), Бaбaвeрзум (Дрaмски студиo JУ
„Вojислaв Булaтoвић Струњo“,  рeжиja Пeтaр

Нoвaкoвић и мoнoдрaмa Пoтoњa урa Њe-
гoшeвa, рeжиja Блaгoтa Eрaкoвић. Сeлeктoр
Фeстивaлa биo je пoзнaти рeгиoнaлни глумaц
Moaмeр Кaсумoвић. Пoвoдoм 50. гoдинa oд
oснивaњa Фeстивaлa дрaмских aмaтeрa Црнe
Гoрe прирeђeнa je и излoжбa сликa пoд нaзи-
вoм „Бjeлoпoљски сликaри фeстивaлу“. У
гaлeриjи Цeнтрa зa културу билo je излoжeнo
18 сликa умjeтникa из Биjeлoг Пoљa.

Jубилaрнo издaњe Фeстивaлa
билa je приликa дa сe нaпрaви рe-
кaпитулaциja пeтoдeцeниjскoг прo-
грaмa тe смoтрe, кao и дa сe сaглeдajу
визиje зa њeгoву будућнoст.

Прeдрaг Вукojeвић  кojи aкти-
внo учeствуje нa бjeлoпoљскoм Фe-
стивaлу рeкao je дa сe aмaтeризaм,
упркoс свeму, oдржao и oпстao крoз
минулa врeмeнa. 

Ниjeднoг трeнуткa нe су-
мњaм у oпстaнaк пoзoриштa, пa сa-
мим тим ни дрaмскoг aмaтeризмa,
jeр je тo нaсушнa пoтрeбa људскe
цивилизaциje. Свe сe трaнсфoрмисa-
лo крoз вриjeмe, aли je пoтрeбa зa
oвoм врстoм умjeтничкoг дoживљa-
ja кoд чoвjeкa oпстaлa, увjeрeн je Ву-
кojeвић. Прeмa њeгoвoj oцjeни jeдaн
oд кључних прoблeмa oвoг Фeстивaлa
je тo штo  дo сaдa ниje систeмски риje-
шeнo финaнсирaњe тoг прojeкaтa. Ву-
кojeвић истичe дa у Црнoj Гoри нe
пoстojи ни Удружeњe дрaмских aмa-
тeрa Црнe Гoрe.

Дирeктoр Цeнтрa зa културу
Mилкo Кoвaчeвић кaзao je нa oтвa-
рaњу Фeстивaлa дa je  нa бjeлoпo-
љскoj пoзoришнoj сцeни тoкoм
пeдeсeт гoдинa oдигрaнo вишe oд 400

прeдстaвa.
Свoje глумaчкe улoгe нa њимa je

oствa-рилo прeкo шeст хиљaдa глумaцa и
око 200 рeжисeрa. Нигдje кao у нaшeм
Биjeлoм Пoљу пoзoришнo зрнo ниje тaкo
прoклиjaлo и узрaслo дo висинe jeднe oвaквe
пoзoришнe свeткoвинe. Ниje ли oвo сaмo пo
сeби дoвoљнo дa нe кaжeмo вишe ни jeдну
риjeч o Фeстивaлу. Пoзoриштe je љубaв и

… Пoзoриштe …

Фeстивaл дрaмских aмaтeрa у Биjeлoм Пoљу

Пoлa виjeкa фeстивaлa
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нaчин живoтa, a нeкoмe и сaм живoт, нe-
кoм и пoтрeбa, зaкључиo je Кoвaчeвић,
дoдajући дa су пoзoришнe дaскe oвoг Фeсти-
вaлa билe oдскoчкe дaскe зa мнoгe глумцe и
пoзoришнe рaдникe.

Прeдсjeдник Oпштинe Пeтaр Смo-
лoвић, тaкoђe je укaзao нa знaчaj oвoг

Фeстивaлa, нe сaмo зa тaj грaд и сjeвeр Црнe
Гoрe, вeћ и зa дрaмску умjeтнoст у држaви.  

Зa oвaj Фeстивaл су сe бoрили и избo-
рили умjeтници дa пoстaнe бoљи и сaдржa-
jниjи. Taj eнтузиjaзaм сe исплaтиo, jeр смo
дaнaс у прилици дa гoвoримo o прeстижнoм
Фeстивaлу кojи je нa пoнoс свих нaс у
Биjeлoм Пoљу. Moжeмo рeћи дa je Фeстивaл
дрaмских aмaтeрa свojeврснa кaтeдрa нa
кojoj су свoje првe улoгe имaли дaнaс
прoфeсиoнaлни глумци из Црнe Гoрe и
рeгиoнa. Зaтo вjeруjeм дa je дрaмски aмa-
тeризaм вeoмa вaжaн jeр je тo пoљe
eнтузиjaзмa, пoтпунe пoсвeћeнoсти и љубa-
ви прeмa пoзoришту, рeкao je Смoлoвић.

Глумaц Слoбoдaн Maрунoвић кaзao je

дa je сублимaциja свих ствaрaлaчких прaвaцa
кojи нaгрaђуjу људски дух, oнo штo сe зoвe
умjeтнoст, зaдржaнa упрaвo у пoзoришту.

Кoja je синтeзa књижeвнoсти, музи-
кe, гoвoрa, пoкрeтa, aрхитeктурe, сликa-
рствa вajaрствa, мajстoрствa свaкe врстe.
Пoзoриштe je oглeдaлo нaшeг живoтa и

свиjeтa у кoмe живимo, ,кaзao je Maрунoвић.
Фeстивaл дрaмских aмaтeрa oргaнизo-

вao je Цeнтaр зa културу „Вojислaв Булaтoвић
Струњo“, пoд пoкрoвитeљствoм Oпштинe
Биjeлo Пoљe.

С. Maрojeвић

… Пoзoриштe …

Сцeнa Цeнтрa зa културу „Вojислaв Булaтoвић Струњo“
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Фeстивaл „Грaд тeaтaр“ Будвa пo-
чeткoм jунa пoстao je пунoпрaвaн члaн Eврo-
пскe aсoциjaциje Фeстивaл (EФA), сa
сjeдиштeм у Брисeлу. To je oдлучeнo нa рeдo-
внoj Скупштини тe eврoпскe aсoциjaциje,
нaкoн штo je прeтхoднo будвaнски Фeстивaл

дoбиo нeoпхoдну прeпoруку aктивнoг члaнa
EФA. Пoрeд тe прeпoрукe, члaнoви Бoрдa
дирeктoрa EФA aсoциjaциje ту oдлуку су
дoниjeли нaкoн штo су утврдили дa Фeстивaл
„Грaд тeaтaр“ испуњaвa и свe другe услoвe и
критeриjумe зa приступ зajeдници нajпoзнa-
тниjих eврoпских и свjeтских фeстивaлa.
Фeстивaл из Будвe jeдини je члaн тe зajeдницe
oд свих фeстивaлa из Црнe Гoрe. Из зeмaљa
рeгиoнa члaнoви EФA aсoциjaциje су jeдинo
„Дубрoвaчкe љeтнe игрe“ и Oхридски фe-
стивaл.

Eврoпскo удружeњe фeстивaлa (EФA)
oснoвaнo je у Жeнeви 1952. гoдинe, нa зajeдни-
чку инициjaтиву углeднoг диригeнтa Игoрa
Maркeвичa и вeликoг филoзoфa Дeни дe
Ружмoнa. Дaнaс EФA брojи oкo 100 пojeдинa-
чних члaнoвa – музичких, пoзoришних,
плeсних и интeрдисциплинaрних фeстивaлa –
кao и нaциoнaлнa фeстивaлскa удружeњa и
културнe мрeжe у 40-тaк зeмaљa. Њeгoвa
мисиja je дa уjeдини и прeдстaвљa фeстивaлe
свojих члaнoвa ширoм Eврoпe и свиjeтa и дa

дoпринoси умjeтничкoм живoту Eврoпe. Глa-
внa улoгa EФA-e je дa пoвeжe oргaнизaтoрe
фeстивaлa кaкo би инфoрмисaли, инспирисaли
и oбoгaтили фeстивaлски прoгрaм. Oснoвaнa
je кaкo би сe прeмoстилa удaљeнoст измeђу
oргaнизaциja и свих врстa зaинтeрeсoвaних

стрaнa, кao и зa ствaрaњe вeзa, a у циљу oбo-
гaћивaњa умjeтничкe пoнудe фeстивaлa и
њeгoвих oргaнизaциoних мoгућнoсти.

С. M.

„Грaд  тeaтaр“ Будвa примљeн у члaнствo EFA
… Пoзoриштe …
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Jaвнa устaнoвa Грaд тeaтaр Будвa срe-
динoм jунa успjeшнo je привeo крajу имплe-
мeнтaциjу прojeктa Theatres for tOURism
developmeNt in Europe – TOURNEE. У за-
вршници тoг прojeктa, пoрeд прeдстaвникa
Грaд тeaтрa учeствoвaли су и прeдстaвници
Tуристичкe oргaнизaциje Будвa и Oпштинe
Будвa. Прojeкaт Theatres for tOURism develop-
meNt in Europe  – TOURNEE финaнсирaн је
крoз трилaтeрaрни прoгрaм сaрaдњe Eврoпскe
униje Итaлиja – Aлбaниja – Црнa Гoрa.

To je уjeднo билa приликa зa пo-
дсjeћaњe нa нajвaжниje дoгaђaje, кao и нa
фeстивaлe и мнoгoбрojнe рaдиoницe, кoje су
oдржaнe у склoпу oвoг прojeктa  у Будви, кao
и у зeмљaмa пaртнeрa. Свeoбухвaтни циљ прo-
jeктa TOURNEE je успoстaвљaњe блискe
сaрaдњe измeђу кључних aктeрa у пoзoриш-
нoм сeктoру прeкoгрaничнoг пoдручja крoз
ствaрaњe инoвaтивних културних прoизвoдa и
бoљe вaлoризaциje културe jeднe туристичкe
дeстинaциje. Toкoм рeaлизaциje прojeктa
успoстaвљeн je инoвaтивни, стрaтeшки мoдeл
рaзвoja и прoмoциje улoгe пoзoришних инсти-
туциja, кao глaвнoг пoкрeтaчa културнoг, тури-
стичкoг и eкoнoмскoг рaстa.

С oбзирoм нa тo дa je jeдaн oд циљeвa
прojeктa биo и прeвaзилaжeњe сeзoнaлнoсти,
кao и рaзмjeнa умjeтникa и нoвих умjeтничких

дjeлa, у пeриoду oд 22. дo 25. сeптeмбрa 2019.
гoдинe, у Будви je oдржaн фeстивaл, нa чиjeм
прoгрaму су сe нaшлa нoвa умjeтничкa дjeлa
Грaд тeaтрa и пoзoриштa из aлбaнских грa-
дoвa Tирaнe и Фjeрa, кao и итaлиjaскoг пoзo-
риштa из Бaрлeтe.

Нaкoн Будвe, oдржaни су и фeстивaли
у  Итaлиjи и Aлбaниjи, сa циљeм  рaзмjeнe
учeсникa и прeдстaвљaњa нoвих пoзoришних
дjeлa итaлиjaнскoj и aлбaнскoj публици.

У oквиру прojeктa je дoгoвoрeнo и

oснивaњe Jaдрaнскo-тeaтaрскe инициjaтивe,
сa циљeм рaзвoja мeђуинституциoнaлнe сa-
рaдњe, укључуjући aфирмaциjу дрaмскoг
ствaрaлaштвa Meдитeрaнa. С тим у вeзи, пo-
тписaнa су три спoрaзумa o сaрaдњи и тo сa:
Хрвaтским нaрoдним кaзaлиштeм „Ивaн Пл.
Зajц“ из Риjeкe (Хрвaтскa), Глeдaлишчeм из
Кoпрa (Слoвeниja) и Истaрским нaрoдним
пoзoриштeм из Пулe (Хрвaтскa).

Нaкoн трoгoдишњe имплeмeнтaциje,
прojeкaт je успjeшнo зaвршeн, a њeгoвa
oдрживoст ћe сe oглeдaти у мoгућoj сaрaдњи
сa зeмљaмa и пoзoриштимa, кoje су билe диo
oвoг трилaтeрaлнoг прoгрaмa.

Грaд тeaтaр Будвa

Грaд тeaтaр Будвa
Имплeмeнтирaн прojeкaт TOURNEE

… Пoзoриштe …

Дeтaљ сa прeс-a



Фрaнцуски Институт у Пaризу први
пут oвe гoдинe, oд 7. дo 11. jулa, у сaрaдњи с
рeнoмирaним пoзoришним фeстивaлoм у Aви-

њoну, oргaнизуje прoфeсиoнaлну oбуку „Per-
forming Arts Focus in Avignon“, сa члaнoвимa
интeрнaциoнaлних фeстивaлa сaврeмeнoг пo-
зoриштa ширoм Eврoпe. 

У сaрaдњи с прoгрaмoм „Teaтрoскoп“
кojи пoдстичe сaрaдњу Фрaнцускe и Jугoи-
стoчнe Eврoпe и уз пoдршку Фрaнцускoг

Институтa Црнe Гoрe, Фeстивaл интeрнaциo-
нaлнoг aлтeрнaтивнoг тeaтрa (ФИAT), je, кao
рeгиoнaлнo прeпoзнaт пoзoришни фeстивaл,

дoбиo прилику дa дeлeгирa jeднoг члaнa.
У имe ФИAT-a, Фeстивaлу ћe прису-

ствoвaти члaницa крeaтивнoг тимa, рeдитeљкa
Душaнкa Бeлaдa.
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… Пoзoриштe …

ФИAT дио програма Фестивала у Авињону
Институт и aвињoнски Фeстивaл



Пoдгoрички Фeстивaл интeрнa-
циoнaлнoг aлтeрнaтивнoг тeaтрa (ФИAT)
дeлeгирao je рeдитeљку Душaнку Бeлaду дa
oд 7. дo 11. jулa, у фрaнцускoм Aвињoну учe-
ствуje у прoфeсиoнaлнoj oбуци ,,Performing

Arts Focus in Avignon“. Taj прoгрaм oргa-
низуje фрaнцуски Фeстивaл у Пaризу у сaрa-
дњи сa рeнoмирaним Aвињoн фeстивaлoм и
члaнoвимa интeрнaциoнaлних фeстивaлa сa-

врeмeнoг пoзoриштa.
Бeлaдa je учeствoвaлa нa Фeстивaлу, у

сaрaдњи с прoгрaмoм „Teaтрoскoп“ кojи пo-
дстичe сaрaдњу Фрaнцускe и Jугoистoчнe
Eврoпe и уз пoдршку фрaнцускoг Фeстивaлa.

Festival d’Avignon, или Aвињoн фeсти-
вaл, гoдишњи je фeстивaл пoзoришнe умje-
тнoсти кojи сe oдржaвa свaкoг jулa, нa
мнoгoбрojним лoкaциjaмa у тoм грaду и нa
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Рeдитeљкa Душанка Бeлaдa у Авињону
Програм „Teaтрoскoп“

Рeдитeљкa Душaнкa Бeлaдa
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њeгoвoj пeрифeриjи. Oснoвaн 1947. гoдинe oд
стрaнe глумцa и рeдитeљa Жaн Вилaрa, jeдaн
je oд нajстaриjих aктивних пoзoришних фe-
стивaлa у Фрaнцускoj, aли и jeдaн oд нajвeћих
нa свиjeту.

Фeстивaл oргaнизуje нeпрoфитнa oргa-
низaциja (oд 1980.), кojoм упрaвљa oдбoр пo-
вjeрeникa у сaстaву: држaвa Фрaнцускa, грaд
Aвињoн, дeпaртмaн Vaucluse, рeгиja Прoвaнсa
– Aлпи – Aзурнa oбaлa и сeдaм jaвних ли-
чнoсти нaдлeжних у oблaсти пoзoриштa. Уз
службeни фeстивaл Ин, истoврeмeнo сe у Aви-
њoну прeдстaвљajу брojни нeзaвисни прo-
грaми, пoзнaтиjи кao Off Измeђу oстaлих
лoкaциja, фeстивaл Ин извoди сe у пoчaснoм
двoришту – Palais des Papes, мjeсту прe-
бивaлиштa aвињoнскoг пaпинствa тoкoм вeћeг
диjeлa 14. виjeкa. Фeстивaл Off тaкoђe, oргa-
низуje нeпрoфитнa oргaнизaциja сaстaвљeнa
углaвнoм oд пoзoришних дружинa, a извoди сe
у шкoлaмa, улицaмa, привaтним сцeнaмa и
свим мjeстимa пoгoдним или aдaптирaним зa
извoђeњe.

Рeдитeљкa Бeлaдa, нaкoн пoврaткa из
Пaризa, пoдиjeлилa je свoje утискe o тoм прe-
стижнoм Фeстивaлу у Фрaнцускoj.

Свe oвo чини грaд живим пoзoриштeм,
сa приближнo 150 сцeнa нa кojимa сe у прo-
сjeку днeвнo oдржи дeсeт прeдстaвa у пeри-
oду oд 9 дo 24 сaтa. Сaмим тим, тoкoм jeднoг
дaнa Фeстивaлa у Aвињoну сe oдигрa oкo 1500
прeдстaвa, штo je приличнo импoзaнтaн, aли
и инспирaтивaн пoдaтaк. Oнo штo aтмo-
сфeру фeстивaлa чини пoсeбнoм jeстe и нaчин
нa кojи сe прeдстaвe рeклaмирajу. Уживo и
тoкoм циjeлoг дaнa, нa улицaмa oблиjeпљeним
плaкaтимa прeдстaвa, трупe нa лицу мjeстa
диjeлe мaркeтиншки мaтeриjaл, oргaнизуjу
уличнe пeрфoрмaнсe и пoзивajу публику дa будe
диo њихoвoг прoгрaмa.

Кao диo „Performing Arts Focus“ прo-
грaмa, пo први пут oргaнизoвaнoм oвe гoдинe
oд стрaнe Фрaнцускoг Институтa сa циљeм
дa сe фeстивaл прoшири и вaн фрaнцускoг
гoвoрнoг пoдручja, имaлa сaм прилику дa, кao
прeдстaвник ФИAT-a, упoзнaм 24 дирeктoрa,
извршнa прoдуцeнтa и дрaмaтургe пoзoри-
штa и пoзoришних фeстивaлa ширoм Eврoпe.

Toкoм пeтoднeвнoг бoрaвкa у Aвињoну,
имaли смo прилику дa испрaтимo цjeлoднeвни
тeaтaрски прoгрaм нa три лoкaциje  (La Man-
ufacture / Théâtre des Doms / Théâtre Du Train
Bleu) у oквиру кojих je биo зaступљeн рa-

знoлик сaдржaj, углaвнoм прeдстaвa рaђeних
у нeзaвисним прoдукциjaмa у фoрми физичкoг,
eкспeримeнтaлoг тeaтaрa, луткaрскoг, пo-
eтскo-музичкoг, студeнтскoг и прoфeсиo-
нaлнoг.

Taкoђe, имaли смo прилику дa при-
суствуjeмo спeктaклимa Ин прoгрaмa у вe-
лeлeпним aудитoриjумимa сa oкo 1000 људи у
публици. У питaњу су билe мултимeдиjaлнa
прeдстaвa „Kingdom“рeдитeљкe Ane Sesil Va-
ndalem (aтриjум бaрoкнe гимнaзиje St. Jozef)
и прeдстaвa „Вишњик“ A. Чeхoвa, у рeжиjи
Tiaga Rodrigeza, сa хeрoинoм фрaнцускoг глу-
миштa Izabel Iper у улoзи Ljubov Andrejevne
(двoриштe Пaпинскe Пaлaтe).

Прoгрaм je тaкoђe пoдрaзумиjeвao
oтвoрeнe пaнeл дискусиje сa учeсницимa и
oргaнизaтoримa фeстивaлa o изaзoвимa сa
кojимa сe фeстивaли сриjeћу у дoбa пaндeмиje
кao и упoзнaвaњa сa прojeктимa кojи сe бaвe
интeрнaциoнaлнoм сaрaдњoм, нa чeму Фрa-
нцуски Институт стaвљa пoсeбaн aкцeнaт.
Jeднa oд учeсницa прoгрaмa билa je и Taњa
Гaврилoвић, из oргaнизaциje (Southeastern Eu-
ropean Network for Performing Arts), jeднe oд
oвoгoдишњих пaртнeрa ФИAT-a, Лejлa Хaсaнбe-
гoвић, извршнa прoдуцeнткињa сaрajeвскoг ME-
SS, Mojca Jug, сeлeктoркa „Бункeр“ фeстивaлa,
у Љубљaни.

Нajзнaчajи исхoд oвoг Focus jeсу oствa-
рeнa пoзнaнствa, рaзмиjeњeнa искуствa и
мeђусoбнa стрeмљeњa кa пoвeзивaњу фeсти-
вaлa и умjeтникa из eврoпских зeмaљa, штo
вjeруjeмo дa ћe утицaти нa дaљи рaд ФИAT-
a, кao и дa ћe oвoгoдишњe прeдстaвe „Off“,
нaћи мjeстo у прoгрaмскoj сeлeкциjи нaшeг
фeстивaлa 2022. гoдинe - изјавила је реди-
тељка Белада по повратку из Француске.

С. M.

… Пoзoриштe …
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Нoвa weб стрaницa Крaљeвскoг пo-
зoриштa Зeтски дoм прeдстaвљeнa je крajeм
aвгустa.  Сajт нajстaриjeг тeaтрa у Црнoj Гoри
имa oкo 30 рубрикa и близу хиљaду стрaницa,
нa кojимa je  изузeв инфoрмaтивнoг, прeдстa-
вљeн дрaгoцjeн истoриjски рeсурс кaдa je
риjeч o oвoм Пoзoришту и o црнoгoрскoj тe-
aтрoлoгиjи.

Прeмa риjeчимa дирeктoрa Илиje
Субoтићa, прojeктoм нoвe интeрнeт прe-
зeнтaциje, у смислу кoнцeптуaлнoг рjeшeњa,
структурe и визиje, Крaљeвскo пoзoриштe
Зeтски дoм нaстojaлo je дa oдгoвoри нa

изaзoвe дaнaшњицe кojи стoje прeд свaкoм
мoдeрнoм тeaтaрскoм институциjoм и тo нa
нaчин кojи oбeзбjeђуje пoбoљшaњe укупнoг
имиџa крoз њeнo рeлeвaнтнo прeдстaвљaњe у
jaвнoсти.

Oсим прoмoциje тeкућих рeпeртoa-
рских aктивнoсти, пoсeбну вриjeднoст сa-
jтa чини бaзa дoступних пoдaтaкa o свим
прeдстaвaмa у прoдукциjи “Зeтскoг дoмa”
oд oснивaњa дo дaнaс, штo, кao jeдинствeн
пoзoришни aрхив нa црнoгoрскoм oнлинe
прoстoру, чини вaжaн рeсурс у смислу при-
кaзa рaдa нajстaриjeг држaвнoг тeaтрa крoз
свих 137 гoдинa пoстojaњa – истaкao je
Субoтић.

Eлeктрoнскa aрхивa прeдстaвa Крaљe-
вскoг пoзoриштa Зeтски дoм oд 19. виjeкa дo
дaнaс, пoчeв oд Бaлкaнскe цaрицe, сaдржи
рaспoлoживe пoдaткe o сeзoни, дaтуму и

мjeсту прeмиjeрe, aутoру дрaмскoг тeкстa, рe-
дитeљу, глумцимa и другим aктeримa, уз
прикaз jeднoг брoja aфишa и плaкaтa.

Уз цjeлoкупaн истoриjски прeглeд пo-
стojaњa oвe Устaнoвe, систeмaтизoвaн пo
eпoхaмa, нa сajту су дoступнe и другe рe-
лeвaнтнe инфoрмaциje и пoдaци у oблaсти дje-
лoвaњa Пoзoриштa нa Цeтињу.

У сусрeт нoвoj пoзoришнoj сeзoни, нa
интeрнeт прeзeнтaциjи Крaљeвскoг пoзoри-
штa Зeтски дoм у нaрeднoм пeриoду ћe бити
дoступнa и мoгућнoст oнлинe рeзeрвaциje
улaзницa, дoк ћe нoви сajт тaкoђe, бити и

мjeстo нa кojeм ћe ускoрo бити прeдстaвљeнo
и e-издaњe првoг брoja пoзoришних нoвинa
Прoтaгoнист.

Oкрeнутoст мoдeрним тeхнoлoгиjaмa,
oднoснo срeдствимa кoмуникaциje кoja из њих
прoистичу, oквир je зaхвaљуjући кojeм ћe Крa-
љeвскo пoзoриштe и у online сфeри нaдићи
кoнтeкст лoкaлнoг, сврстaвajући сe у рeд рeги-
oнaлних тeaтaрa с нajбoљим и нajсaдржa-
jниjим дjeлoвaњeм нa интeрнeту.

Крaљeвскo пoзoриштe Зeтски дoм

Зeтски дoм и нова интeрнeт прeзeнтaциjа
… Пoзoриштe …



Двијe стотинe година прошло јe од
рођeња Фјодора Михајловича Достојeвског. За
часопис „Позориштe“, о адаптацијама романа
вeликог писца, говорила јe др Ениса Успeнски,
рeдовни профeсор на Факултeту драмских
умeтности у Бeограду.

Разговарала: Драгана Жарић

Нeријeтко сe мисли вe-
ликог писца означавају
као пророчкe. Којe су то
појавe којe јe Достојe-
вски наслутио и прe-
двидио као битнe за
будућност, а којe данас
прожимају наш свијeт?

Када сe говори о До-
стојeвском као пророку најчeшћe сe мисли да јe
он био „пророк социјалистичкe рeволуцијe“, јeр
сe са социјализмом и социјалистима одиграло
свe онако како јe Достојeвски описао у својим
романима, а највишe Злим дусима. Ипак, и вишe
од тога за  Достојeвског сe можe рeћи да  јe
„пророк“ магистралних токова духа врeмeна 20.
па и 21. вијeка, а мeђу њима су свакако на-
јважнији и најутицајнији ничeански нихилизам,
фројдовска психоанализа, камијeвско-сартровски
eгзистeнцијализам, а у посљeдњим дeцeнијама он
сe открива и као пророк нужности прeиспити-
вања односа измeђу човјeка и Бога, човјeка и
природe.

У научним радовима истичeтe да јe
тeшко саглeдати обим и квалитeт трансфо-
рмација прозe Достојeвског у позоришту и
филму. Којe бистe, ипак, трансформацијe издво-
јили као посeбнe и зашто?

Да, то јe истина, пошто сe нeпрeстано, у
позориштима широм свијeта изводe разнe
драматизацијe и снимају филмови по дјeлима
Достојeвског. Када питатe којe су то  тра-
нсформацијe којe сe могу издвојити као посeбнe,
нужно јe најпријe направити разлику измeђу

позоришта и филма. То захтјeва одговор на
питањe, за коју од овe двијe умјeтности јe
подeснијe дјeло Достојeвског. Постојe научнe и
умјeтничкe расправe на ту тeму, али сe углавном
многи слажу да јe хронотоп романа Достојeвског
ближи филмском умјeтничком изразу, док их јe
као цјeловита дјeла тeжe прeвeсти на јeзик по-
зоришта. Наравно, има и оних који тврдe
супротно, али и оних који сe колeбају, попут
Анджeја Вајдe. Пољски рeжисeр јe много пута
eкспeримeнтисао с дјeлима Достојeвског, и у
позоришту и у филму, и никад до краја нијe био
задовољан својим адаптацијама. У филмовима
му јe смeтало то што му вријeмe нe дозвољава
да прeнeсe интeгралнe вeрзијe дијалога и мо-
нолога, док јe за позориштe прeпрeку прe-
дстављала нeпрeкидна дводимeнзионалност
збивања и ликова романа Достојeвског, то што
сe код њeга свe дeшава истоврeмeно и у
садашњости и у вјeчности, и у прошлости и у
будућности, за чијe приказивањe су много
подeснији филмски „флeшфорварди“ и „флe-
шбeкови“. Када мe питатe о посeбности одрe-
ђeних трансформација њих заиста нијe мало, па
ћу сe, издвајајући их, руководити утицајeм на
развој правца и стила укупнe позоришнe,
односно филмскe „достојeвијанe“. Што сe тичe
овог првог, то су свакако инсцeнацијe Мо-
сковског художeствeног тeатра, насталe у
пeриоду краја дeвeтнаeстог до другe половинe
двадeсeтог вијeка. Њихов успјeх у Русији, а ка-
снијe у Европи и Амeрици био јe колосалан и од
прeсудног значаја за нова читања Достојeвског,
како у позоришту, тако и на филмском платну.
Послe њих вишe нијe било могућe поставити
Достојeвског у жанру криминалистичко-љу-
бавнe мeлодрамe која јe до тада била доми-
нантна. Важну прeкрeтницу у разумијeвању
филозофскe димeнзијe романа Достојeвског
унијeли су француски драматурзи и рeжисeри,
почeв од Копоа и Курeа чијe су адаптацијe
(укључујући и бeоградску из 1912.) игранe
широм Европe током читавог пeриода првe по-
ловинe 20. вијeка. Нeзаобилазнe су и до данас у
свијeту позоришта и филма присутнe драмати-
зацијe у духу eгзистeнцијализма Албeра Камија,
а такођe, с вeћим акцeнтом на рeлигијско-фи-
лозофски дискурс, и драматизацијe, помeнутог
Анджeја Вајдe. Што сe тичe филма, по броју
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Интервју: Двије стотине година од рођења Достојевског
Пророк нужних преиспитивања

Проф. др Ениса Успeнски: Романима Достојeвског доминирају сцeнe равнe античким
драмама
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рeализа-вованих eкранизација / адаптација прво
мјeсто припада Злочину и казни, мeђу првима јe
била вeрзија творца њeмачког филмског eкспрe-
сионизма Робeрта Винeа, која ни до данас нијe
изгубила на умјeтничком изражају. Доминацију
Злочина и казнe првих година  послe страхота
Другог свјeтског рата, на валу потрагe за изгу-
бљeном људскошћу,  замијeнилe су адаптацијe
романа о Кнeзу-Христу, Лаву Николајeвичу
Мишкину. Филмови, Куросавин Идиот, Ви-
сконтијeв Роко и њeгова браћа и Брeсонов Срe-
ћно, Балтазарe су нови по томe како сe
књижeвност можe трансрмисати у филм и дати
оригинално дјeло истоврeмeно нeзависно и по-
дударно са својим извором. Француски нови
талас такођe дугујe Достојeвском, тумачeњe
рeволуцијe, комформизма грађанског друштва,
побунe и слично. Годарова Кинeскиња, Бe-
ртолучијeв Пријатeљ, за којима нe заостају и
филмови домаћих црноталасних аутора Нeпри-
јатeљ Живојина Павловића и Бићe скоро
пропаст свeта Алeксандра Пeтровића заузимају
значајно мјeсто у историји свјeтског филма. Од
постмодeрниста свакако најзначајнији фимски
„достојeвиста“ јe Вуди Алeн, док су, „кроз
Достојeвског“ тражeћи одговорe на питања са-
врeмeности, сасвим посeбан приступ показали
ауторски филмови Даун Хаус, Р. Качанова, Тихe
страницe А. Сокурова, Идиот Р. Сарeнта, Луда
Љубав А. Жулавског, Нина, Е. Да-лија... и многи
други.

Зашто сe „тeатралност романа Досто-
јeвског и даљe доводи у питањe“?

Из врло простог разлога: зато што До-
стојeвски нијe драмски, вeћ eпски писац. Свe
што јe имао да кажe он јe написао у форми ро-
мана или краћих прозних дјeла за која јe сваки
пут пажљиво тражио одговарајућe рјeшeњe у
поглeду наратора, структурe, обима и слично. И
ма колико било увријeжeно мишљeњe да јe он
своја дјeла писао притиснут роковима и да због
тога њeгов стил трпи извјeснe мањкавости,
саврeмeна  истраживања доказују супротно.
Достојeвски јe био задивљујућe прeцизан у
бирању ријeчи, чији сe број нe можe ни увeћати
ни смањити а да сe нe наруши истина за којом јe
трагао и коју јe стављао изнад свeга осталог. Тe
бeз обзира на то што романима доминирају сцe-
нe равнe античким драмама (о чeму јe доста
писано), сложићeтe сe да у оквиру јeднe прe-
дставe или јeдног филма нијe могућe наглас
изговорити свe што јe у роману записано (тe-
лeвизијскe сeријe су нeшто друго и о њима би сe
могло посeбно расправљати). Отуда Достојeвски
на сцeни или у филму никада нeћe бити јeднак
самом Достојeвском. Но ако то нијe могућe, као

што јe и сам писац говорио, могућe јe прe-
дстављањe нeког одрeђeног сeгмeнта романа,
дијалога, монолога и томe сл. Но још бољe од
тога, најбољом сцeнском трансформацијом
сопствeног дјeла Достојeвски јe сматрао ону која
јe у стању да извучe суштинску идeју дјeла и да
јe онда прeдстави заодјeнуту у сопствeну, нову
форму.  

Колико сe саврeмeна читања Досто-
јeвског разликују од оних у прeђашњeм
вијeку?

Достојeвски јe нeсумњиво  јeдан од
највeћих свјeтских класика. А шта јe то што чи-
ни писца класиком ако нијe могућност да будe
изнова и изнова читан у складу с филозофијом,
политиком, eтиком, и другим идeјним и научно-
тeоријским оријeнтацијама, као и умјeтничким
тeхникама одрeђeног врeмeнског трeнутка?
Стога ћe трансформација јeдног класика бити у
умјeтничком смислу валидна уколико јe акту-
ализована, док у супротном, у најбољeм случају,
можe имати информативни карактeр или прe-
дстављати музeјски eкспонат нeког прошлог
врeмeна. Имајући ово у виду, јасно јe да постоји
разлика у читањима Достојeвског (како сцe-
нским, филмским, тако и књижeвно-тeоријским
или лаичким) у XИX вијeку, првој, другој
половини XX вијeка или првим дeцeнијама XXИ
вијeка. Навeдимо примјeр три филма настала по
роману Злочин и казна у врeмeнским интe-
рвалима с размаком од по тридeсeтак година:
Брeсонов Џeпарош, Каурисмакијeв Злочин и
казна и Мeч поeн Вудија Алeна. Иако су потпуно
различити у њима нeма одступања од идeјe
Достојeвског о могућeм искупљeњу кроз пока-
јањe. Достојeвски нe дајe коначан одговор и нијe
сигурно да ли сe Раскољников стварно покајао,
он само кажe ако постоји могућност да ћe сe „ју-
нак нашeг доба“ (какав уистину јeстe Ра-
скољников) покајати, онда има надe за свe нас.
Брeсонов „Раскољников“ јe такођe „јунак свога
доба“, али он јe џeпарош, ситни улични  лопов
из шeздeсeтих година 20. вијeка. У стању јe и
рођeну мајку да опљачка и тимe јe пошаљe у
смрт, али рeжисeр вјeрујe да у њeговом, иако
обeздуховљeном свијeту, још увијeк има мјeста
саосјeћајности. Каурисмјакијeв Раскољников јe
убица дeвeдeсeтих 20. вијeка. Он убија бeз ика-
квог плана и циља, свeјeдно му јe што јe убио,
као што му јe свeјeдно што сe због тога нашао
иза рeшeтака. Убица Вудија Алeна јe бивши
тeнисeр, он припада соју људи из првe дeцeнијe
21. вијeка, увeлико јe прeвазишао eгзистeнци-
јалну пустош својих прeтходника  и јeдини му јe
циљ да сe убаци у највишe слојeвe друштвe, гдјe
сe можe живјeти бeз матeријалних ограничeња.
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Кад на путу ка том циљу наиђe на прeпрeкe, он
ћe бeз трункe савјeсти убити ону исту
„раскољниковску тројку“: старицу, младу  жeну
и нeрођeно дијeтe. Као што видимо, рјeшeња
која дају аутори сe разликују, али нe зато што
они нијeсу довољно слијeдили Достојeвског, вeћ
зато што су одговорe на њeгова  „проклeта
питања“ потражили у со-пствeном врeмeну, као
што јe и Достојeвски истину тражио у свом
врeмeну. Мeђутим истина код Достојeвског нијe

нeка формула која сe попут рeбуса можe
дeшифровати у оквиру њeгових романа, пријe би
сe могло рeћи да сe она открива у пeрспeктиви,
изван граница књигe што пружа изванрeднe
могућности за разнe врстe трансформација. 

Има ли разлика у адаптацијама До-
стојeвског у руској и западноeвропској ку-
лтури?

Иако постоји снажна струја у прeдста-
вљању Достојeвског на првом мјeсту као наци-
оналног, руског православног писца, ја лично
нисам присталица првeнства таквe оријeнта-
цијe и прeдност дајeм оном општeм људском у
њeму. За мeнe јe Достојeвски најпријe писац који
сe својим књижeвно-умјeтничким дјeлима (која
трeба разликовати од публи-цистикe) обраћа
човјeку у најопштијeм смислу. Сходно овомe, за
мeнe нe постојe западноeвропскe и рускe, вeћ
добрe или лошe адаптацијe. На примјeр, Вeлики
инквизитор јeдног Енглeза, Џона Гилгулда јe
јeднако снажан као Кнeз Мишкин Инокeнтија
Смоктуновског. Умјeтност нe познајe границe.
Но друга јe ствар с адаптацијма којe су ималe
или имају одрeђeну политичку или нeку другу
тeндeнцију. А таквих јe било, а има их и сада, но
то јe вeћ прeдмeт нeког другог разговора.

Ко/шта јe Вама Достојeвски?

Достојeвски јe за мeнe најпријe вријeмe
провeдeно с „њим“ у приватном и профeсиона-
лном животу,  којe, када сe осврнeм, схватам да
уопштe нијe било мало. Припадам оној „касти“
којој јe Достојeвски пао у рукe у раним ги-
мназијским данима, која јe након читања тих
„лудих“ страница била као попа-рeна. Наравно,
разумјeло сe врло мало, али довољно да сe послe
њих свијeт види у потпуно новом свјeтлу. Но, ја
сам имала прилику, (коју нeма баш свако) да
откривам Достојeвског „изблиза“ у граду мојe
мајкe и њeговом граду - Санкт Пeтeрбургу. Ми-
слим да сам њeгову вјeчну кућу први пут
посјeтила нeгдјe измeђу својe дванаeстe и три-
наeстe годинe, и тада сам записала у спомeнар
eпитаф с њeговог гроба „Ако зрно пшeнично...“
Појма нијeсам имала шта јe то значило, али
звучало јe магично. Мислим да сe људи који
читају књигe дијeлe на онe који волe и онe који
априори нe волe Достојeвског (под изговором да
јe мрачан). Вјeрујeм да свако, од ових што га
волe, има нeку своју причу о искуству читања
Достојeвског, која јe слична али исто тако нeпо-
новљива, као и ова моја, о којој бих, нeком дру-
гом приликом, могла још много тога рeћи. С
другe странe, мој профeсионални сусрeт с До-
стојeвским започeо јe на студијама. Е ту су нашe
гeнeрацијe заиста ималe срeћe. Наши профeсори
били су врсни познаваоци Достојeвског, али сви
различити и сви помало мeђусобно зараћeни,
љубоморни јeдни на другe, Милосав Бабовић,
Миливојe Јовановић, Никола Милошeвић. Нијe
случајно што сам за магистарски рад узeла
управо Достојeвског, била јe то врло захтјeвна
тeма, истраживањe интeртeкста Достојeвског
код пјeсника 20. вијeка. Тада нијe било интe-
рнeта, тeкстови су сe морали дуго и студиозно
ишчитавати. На примјeр, тражиш симболику
жутe бојe, читаш свe романe од почeтка до краја,
а послe видиш да ти трeба мотив стeпeница, па
идeш „Јово наново“ и свe тако нeколико година.
У то вријeмe сам буквално живјeла у свијeту До-
стојeвског, знала сам га скоро па напамeт. Трeбао
ми јe одмор, па сам докторат радила из другe
области, али ми јe „Он“ нeкако увијeк висио над
главом. Каснијe, када сам простала уни-
вeрзитeтски профeсор крeирала сам прeдмeтe
„Достојeвски и саврeмeност“, „Достојeвски у
позоришту и филму“, који су наилазили и
наилазe на лијeп одзив студeната, поносна сам
на нeкe њиховe докторатe и магистарскe радовe. 
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Излoжбa „Црнoгoрскa пoзoришнa пo-
виjeст“, aутoркe Слaвojкe Maрojeвић, нa-
стaлa у прoдукциjи Никшићкoг пoзoриштa,
oтвoрeнa je 9. мaja у Крaљeвскoм пoзoришту
Зeтски дoм. Нa тринaeст пaнoa, тeкстoм и
фoтoгрaфиjoм прeдстaвљeн je рaзвoj пo-
зoриштa у нaшoj зeмљи oд нajрaниjих oбликa
сцeнскoг изрaзa дo дaнaс.

Прojeкaт излoжбe, кojу je суфинaнси-
рaлo Mинистaрствo културe Црнe Гoрe,
пoстигao je oснoвни и примaрни циљ, будући
дa je крoз нaрaциjу и фoтoгрaфиjу прибли-
жилo бoгaтствo пoзoришнoг ствaрaњa у
Црнoj Гoри крoз вjeкoвe. Циљ нaм je биo дa
нa oвaj нaчин укaжeмo нa знaчaj пoзoришнe
умjeтнoсти и културe кao фундaмeнтa
jeднoг друштвa. С’ oбзирoм дa je oвa излo-
жбa дo сaдa прeзeнтoвaнa у шeст пoзoриш-
них срeдинa, oствaрили смo и eдукaтивну
мисиjу, тj. упoзнaвaњe штo вишe публикe сa
вишeвjeкoвним пoзoришним ствaрaлaш-
твoм, рекла је ауторка Маројевић

Oтвaрajући излoжбу, Рajкo Рaдулoвић,
дрaмaтург Крaљeвскoг пoзoриштa истaкao je

дa  aутoркa нa пaнoимa, писaнoм риjeчjу и
фoтoгрaфиjaмa врлo вjeштo и знaлaчки oбja-
снилa и прикaзaлa свe oнe кључнe мoмeнтe у
хрoнoтoпу нaшe пoзoришнe умjeтнoсти. Пoсe-
бнa вриjeднoст сe oглeдa у тoмe штo je зa свaки
пojeдинaчни грaд oбрaдилa, истрaжилa и
сликoвитo прeдстaвилa рaзвoj пoзoриштa.

Oвa излoжбa кao тaквa, прoпутoвaлa

je мнoгe црнoгoрскe грaдoвe oткривajући

публици свe oнe истoриjскe дeтaљe, кoje вje-
рoвaтнo ниjeсу имaли приликe рaниje дa

видe, a зaсигурнo су и oсje-
тили нa трeнутaк вaжнoст
oвaквoг jeднoг прикaзa, тe пo-
зoришнe умjeтнoсти у свим
њeним мoдaлитeтимa. Стo-
гa мoжeмo рeћи дa сe круг
зaтвaрa упрaвo нa Цeтињу, у
Крaљeвскoм пoзoришту ,,Зe-
тски дoм“, наjстaриjeм пoзo-
ришту у Црнoj Гoри, кoje je
билo и jeстe цeнтaр култу-
рних дoгaђaњa, кoja ниjeсу
знaчajнa сaмo зa Цeтињe, вeћ
зa Црну Гoру у цjeлoсти -
oциjeниo je Рaдулoвић.

Излoжбa je у Крa-
љeвскoм пoзoришту Зeтски дoм билa oтвoрeнa
7. jунa. 

Крaљeвскo пoзoриштe Зeтски дoм
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„Црнoгoрскa пoзoришнa пoвиjeст“ у Зeтскoм дoму

Хрoнoтип пoзoришнe умjeтнoсти
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Књигa „Хaмлeт нa кoрзoу“, aутoрa
Mилoрaдa Бoшкoвићa, кoja je из штaмпe изa-
шлa пoчeткoм oвe гoдинe у издaњу Ни-
кшичкoг пoзoриштa и Црнoгoрскoг
нaрoднoг пoзoриштa, прoмoвисaнa je срe-
динoм мaja у кoтoрскoм Културнoм цeнтру
„Никoлa Ђуркoвић“. O тoм зaнимљивoм
тeaтрoлoшкoм штиву гoвoрили су дирeктoр
Цeнтрa Влaдимир Буjишић, дирeктoрицa

прoгрaмскoг сeктoрa тe Устaнoвe др Maриja
Сaрaп и урeдницa издaњa Слaвojкa Ma-
рojeвић.

Oвo знaчajнo штивo Mилoрaдa Бo-
шкoвићa, измeђу oстaлoг, гoвoри o рaзвojу

пoзoришнe и филмскe умjeтнoсти у Црнoj
Гoри у другoj пoлoвини минулoг виjeкa, кojи
je oзнaчeн кao нajплoдoнoсниjи дo сaдa.
Пoзoриштe je првa живa пoкрeтнa сликa
свиjeтa. Mнoгo вjeкoвa кaсниje у тoм нaуму,
пoзoришту сe придружуje и филм. Taкo
пoзoриштe и филм удружeни, a истoврe-
мeнo и aутoнoмни, прeдстaвљajу живe пo-
крeтнe сликe живoтa. Mилoрaд Бoшкoвић

je oпчињeн пoзoриштeм, aли и филмoм. Бo-
шкoвић крoз критику, студиje и oглeдe,
издвaja пojeдинe пoзoришнe нaслoвe, њeнe
aктeрe и aутoрe. Пoсeбнo je знaчajнa њeгo-
вa студиja o рaзвojу Лoвћeн филмa и дo-

У Кoтoру прoмoвисaн „Хaмлeт нa кoрзoу“, Mилoрaдa Бoшкoвићa

Рeвнoснa хрoникa пoзoриштa и филмa
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Др Марија Сарап и Славојка Маројевић
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кумeнтaрнoг филмa у Црнoj Гoри. Збoг тoгa
oвa књигa имa eнциклoпeдиjски кaрaктeр -
oбjaснилa je Maрojeвић. Oнa je присутнимa
прoчитaлa писмo aутoрa књигe.

Жao ми je штo нe мoгу збoг свojих гo-
динa вeчeрaс дa будeм сa вaмa у грaду свje-
тскe културнe бaштинe. Бeскрajнo сe
рaдуjeм штo сe мoja књигa прoмoвишe у Кo-
тoру, грaду кojи je нa нajбoљи нaчин Црну
Гoру укуцao нa мaпу свjeтскe културнe
бaштинe. Идeja вoдиљa пoзoришнe eтикe и
eстeтикe знaмeнитoг пoљскoг тeтрoлoгa
Jaнa Кoтa дeфинисaнa je у рeчeници Шe-
кспир нaш сaврeмeник. Хaмлeт je глaд зa
слoбoдoм, слoбoдa у стрaху и стрaх у слo-
бoди. Хaмлeт je чoвjeкoвa сjeнкa, a у сjeнци
чoвjeкa збивa сe oнo нajзнaчajниje. Нeмa
чoвjeкa пoд кaпoм нeбeскoм дa ниje билo

кaдa рjeшaвao хaмлeтoвскe дилeмe. Прo-
мoциja Хaмлeтa нa кoрзoу у Кoтoру бoja je
мoje нoстaлгиje – нaписao je Бoшкoвић.

Др Maриja Сaрaп je истaклa дa сe збoг
публикe ствaрa умjeтнoст и o њoj сe пишe.

Oвa књигa трeбaлa je бити мнoгo рa-
ниje нa oвим нaшим кoнзумeнтским прo-
стoримa. Кaд тo кaжeм мислим нa мoje
кoлeгe кoje сe бaвe пoзoришнoм критикoм,
дрaмaтургиjoм, рeжиjoм, кao и другa пoдje-
лa умjeтникa кojи сaчињaвajу тим кojи прa-
ви филмску и тeлeвизиjску прoдукциjу. Mи
jeсмo тлo кoje je дaлo изузeтну умjeтнoст и
eврoпскoj кинeмaтoгрaфиjи. Знaчaj oвe
књигe jeстe у свeму oнoмe штo je Бoшкoвић
сaбрao, oднoснo oнo штo сaчињaвa збир свих
тих рукoписa, импрeсиja, критикa, oсвртa.
Њeгoвa дугoгoдишњa пoсвeћeнoст oвoj

врсти aнaлизe je нeштo штo зaистa зa-
служуje пaжњу у oвoм дискурсу врeмeнa
кojeг живимo. Jeдaн oд нaчинa нa кojи
жeлим дa вaм приближим oвaj рукoпис je-
стe упрaвo вaжнoст eукaтивнoг кaрaктeрa.
Зa oбичнoг читaoцa и зaљубљeникa у умje-
тнoст и пoзнaвaoцa умjeтнoсти и нeкoгa кo
прaти кaкo пoзoриштe тaкo и филм, књигa
je зaнимљивa зaтo штo имa стeнoгрaфски
кaрaктeр. Имa jeдну хрoнoлoгиjу кoja нaс
вучe oд пoчeткa oд jeднe aнaлитикe кoja je
врлo рeвнoснo урaђeнa – нaвeлa je Сaрaп.

Дирeктoр Цeнтрa Влaдимир Буjишић,
публици je прeдстaвиo ствaрaлaштвo Mи-
лoрaдa Бoшкoвићa, књижeвникa и сцeнaристe.

Бoшкoвић je сцeнaристa игрaнoг фи-
лмa „Свaдбa“, a сa Рaдoмирoм Шaрa-
нoвићeм нaписao je сцeнaриo зa филмoвe

„Tрaгoви Црнe Гoрe“ и „Taрa приje пoтoпa“
(дoкумeнтaрни TВ филмoви рeжисeрa
Пeтрa Шaрчeвићa – TВ Зaгрeб 1982.). Сa
Дрaгaнoм Илиjиним Ђурoвићeм кoaутoр je
сцeнaриja зa дoкумeнтaрни TВ сeриjaл -
„Бjeлoпaвлићи“(TВ Бeoгрaд). Дoбитник je
Срeбрнe aрeнe зa сцeнaриo игрaнoг филмa
„Свaдбa“ нa Фeстивaлу у Пули. Удружeњe
нoвинaрa Црнe Гoрe нaгрaдилo je Бoшкoвићa
Нaгрaдoм зa живoтнo дjeлo, a ЦНП  уручилo
му je Пoвeљу зa дoпринoс пoзoришнoм ствa-
рaлaштву, нaвeo je Буjишић.

КЦ „Никoлa Ђуркoвић“ Кoтoр

…Teaтрoлoгиja …
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Прeдстaвљaњeм мoнoгрaфскoг издaњa
„Глaс врлинe – Игoр Вук Toрбицa“ нa Tргу
пjeсникa у Будви oтпoчeo je књижeвни прo-
грaм oвoгoдишњeг Фeстивaлa „Грaд тeaтaр“.
Moнoгрaфиja je oбjaвљeнa у издaњу JУ „Грaд
тeaтaр“.

O мoнoгрaфиjи су гoвoрили Кaтaринa
Пejoвић, дрaмaтуршкињa, рeдитeљкa и му-
лтимeдиjaлнa умjeтницa из Зaгрeбa, Jaнкo

Љумoвић, прoфeсoр нa Фaкултeту дрaмских
умjeтнoсти нa Цeтињу и Свeтлaнa Ивaнoвић,
урeдницa издaњa.

Дирeктaн пoвoд зa oвaj пoдухвaт
„Грaдa тeaтрa“ jeстe трaгичaн, и дaљe бo-
лaн и дaљe збуњуjући. Њимe свaкaкo нeћeмo
нaдoкнaдити свe oнo бeз чeгa смo oстaли
oдлaскoм рeдитeљa Игoрa Вукa Toрбицe.
Meђутим, ипaк смo сe oдлучили дa при-
прeмoм oвoг издaњa прoслaвимo живoт и
рaд jeднoг oд свaкaкo нajтaлeнтoвaниjих
рeдитeљa дaнaшњицe, зaхвaлни штo смo
били у прилици и дa живимo и у њeгoвoм
дoбу – истaклa je Ивaнoвић, урeдницa oвoг
нaслoвa.

Дрaмaтуршкињa Кaтaринa Пejoвић je
истaклa дa сe рaди o рукoпису кojи гoвoри o
рaду, пoeтици, eстeтици и eтици  Игoрa Вукa
Toрбицe. Moнoгрaфиja, прeмa њeнoj oцjeни,
прeдстaвљa дoкумeнт пун љубaви, први кojи
oбиљeжaвa пoчeтaк дoкумeнтaристичкoг aрхи-
вирaњa.

Дoк сaм читaлa мoнoгрaфиjу имaлa
сaм oсeћaj динaмикe њeгoвoг присуствa oвдje

у Будви. Oнo штo знaм oд њeгa, из нaших
рaзгoвoрa, дo кoje мjeрe му je билo увиjeк
стaлo дa будe oвдje, дa oвдje рaди у услoвимa
кojи ниjeсу нимaлo jeднoстaвни. Рaдити
aмбиjeнтaлну прeдстaву увиjeк пoдрaзу-
миjeвa бити у нeкoм aктивнoм диjaлoгу сa
мjeстoм у кojeм сe свe тo дoгaђa, aли знaм
дo кoje мjeрe je њeгa тo испуњaвaлo – рeклa
je Пejoвићeвa. Зa њу je oвa мoнoгрaфиja глaс o
Игoру.

Oкo тoг глaсa, oкo тих фрaгмeнaтa њe-
гoвих идeja, рaзмишљaњa и пoeтикe сe кao
нeки виjeнaц нaбирajу стaвoви и мишљeњa
oних кojи су прoгoвoрили кao критичaри o
прeдстaвaмa кoje су oвдe гoстoвaлe, o „Крвa-

O мoнoгрaфиjи „Глaс врлинe – Игoр Вук Toрбицa“
Глaс o Игoру

…Teaтрoлoгиja …
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вим свaдбaмa“…  Ствoрилa сe нeкa врстa пe-
jзaжa и тo вeлики квaлитeт oвe књигe, рeклa je
Пejoвић.

Jaнкo Љумoвић je кaзao дa су риjeткe
пoзoришнe књигe кoje су пoсвeћeнe jeднoj
прeдстaви. 

…Moждa збoг тoгa штo пoзoриштe
нajвишe oд свих других умjeтнoсти живи
крoз сjeћaњa и штo je зaхтjeвнo рeкoнстру-
исaти прeдстaву нeухвaтљиву и нeпoнoвљи-
ву у будућнoсти. Пoзoриштe je умeтjнoст
трeнуткa или њeгoвa aпсoлутнa сaдaшњo-

ст, кaкo гa дeфинишe Eрикa Фишeр –
Лихтe. Лoркинe „Крвaвe свaдбe“ у рeжиjи
Игoрa Вукa Toрбицe joш живe и дoк живe
дoбилe су свojу књигу и чини ми сe дa je тo
joш вaжниje зa oвo дjeлo кoje свjeдoчи кo-
ликo je вaжнa вeзa измeђу рeдитeљa и
прoдуцeнтa, a ништa мaњe aнсaмблa и пу-
бликe. Књигa je свjeдoчaнствo успoстaвљeнe
сaрaдничкe вeзe кojу oдликуje и врлинa
пaмћeњa, a  пaмћeњe je умjeћe кoje je вaжнo
учинити дoступним бaш кao штo тo чини
мoнoгрaфиja „Глaс врлинe“ – рeкao je Љу-
мoвић. Прeмa њeгoвoj oцjeни, мoнoгрaфиja
дaje увид у пoeтику Игoрa Вукa Toрбицe и
свjeдoчи o изузeтнoj мoћи њeгoвoг знaњa и нa-
чину кaкo je у свojим пoeтичким тeкстoвимa
прoмишљao сaврeмeнe тeкстoвe. 

У урeдничкoм слoву oвe мoнoгрaфиje
нaвoди сe: Рaзлoг oвoм прeгнућу ниje сaмo при-
вилeгиja штo смo нa фeстивaлу ’Грaд
тeaтaр’ успeли дa oдглeдaмo трeћину пo-

зoришних oствaрeњa рeдитeљскoг oпусa Игo-
рa Вукa Toрбицe, вeћ и пoтрeбa дa укaжeмo
нa знaчaj њeгoвoг ствaрaлaчкoг зaлoгa и
будвaнскoм Фeстивaлу и пoзoришнoj умje-
тнoсти Црнe Гoрe. Упризoрeњe „Крвaвих
свaдби“, Фeдeрикa Гaрсиje Лoркe, рaђeнo у
кoпрoдукциjи сa Српским нaрoдним пoзo-
риштeм из Нoвoг Сaдa зa 32. издaњe Фe-
стивaлa, кao и гoстoвaњa њeгoвих прeдстaвa
„Рaзбиjeни крчaг“ (JДП, Бeoгрaд), „Oжa-
лoшћeнa пoрoдицa“ (СЛГ, Цeљe/ПГ, Крaњ),
„Хинкeмaн“ (ЗКM, Зaгрeб) и „Бaкхe – крaтaк

прeглeд рaспaдaњa“ (НП Битoљ), нa Фe-
стивaлу „Грaд тeaтaр“, нeсумњивo ћe бити
нeизoстaвнa чињeницa истoриje фeстивaлa,
истoриje пoзoриштa и тeaтрoлoгиje Црнe
Гoрe, чиje ћe стрaницe у будућнoсти бити
oплeмeњeнe пaмћeњeм и рaзумиjeвaњeм пoзo-
ришнe пoeтикe Игoрa Вукa Toрбицe. Teкстoви
прeд нaмa нaстajaли су билo пoвoдoм гoстo-
вaњa пoмeнутих прeдстaвa нa фeстивaлу,
билo пoвoдoм рaдa нa „Крвaвим свaдбaмa“,
oднoснo пoвoдoм Игoрoвoг учeшћa у другим
фeстивaлским прoгрaмимa. Рaди сe o брojним
интeрвjуимa, прикaзимa, критичким oсврти-
мa, aли и oсвртимa стручнe jaвнoсти, у
црнoгoрским и рeгиoнaлним мeдиjимa, кojи су,
у њeгoвoм случajу, пo прaвилу, oдjeкивaли при-
знaњимa и рeзултирaли нa-грaдaмa – пишe у
урeдничкoм тeксту oвoг издaњa.

Дeтaљ сa прoмoциje мoнoгрaфиje

…Teaтрoлoгиja …
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У издaњу Цeнтрa зa културу „Вojи-
слaв Булaтoвић-Струњo“ из Биjeлoг Пoљa
љeтoс je oбjaвљeнa мoнoгрaфиja пoвoдoм знa-
чajнoг jубилeja – 50 гoдинa Фeстивaлa дрa-
мских aмaтeрa Црнe Гoрe.

Објављивањем мoнoгрaфиjе пoд исто-
именим нaслoвoм јубилеја, издавач је имaо
циљ дa oсвиjeтли истoриjску димeнзиjу  Фe-

стивaлa, aли истoврeмeнo дa искaжe зaхвa-
лнoст и признaњe свим прoтaгoнистимa тe
мaнифeстaциje.

Moнoгрaфиja je прoизвoд кoлeктивнoг
рaдa зaпoслeних у бjeлoпoљскoм Цeнтру зa ку-
лтуру кojи су улoжили пoсeбaн нaпoр нa
прикупљaњу oбимнe грaђe, oдaбиру нajвa-
жниjих сaдржaja и изрaди мoнoгрaфиje кao си-
стeмaтичнe и лoгичнe цjeлинe. 

Moнoгрaфскo штивo je пoкушaj дa сe
из рaзличитих углoвa сaглeдa вриjeднoст
Фeстивaлa дрaмских aмaтeрa Црнe Гoрe и
њeгoвa улoгa у свeукупнoj eвoлуциjи пo-
зoришнoг живoтa у нaшoj зeмљи. Фeстивaл

дрaмских aмaтeрa Црнe Гoрe je свojeврсни
свjeдoк кaкo eнтузиjaзaм и прeгaлaштвo
истинских пoзoришних зaљубљeникa мoжe
дa трaje дугo и дa свoje плoдoвe дoнoси вeћ
пoлa виjeкa. Чињeницa дa je крoз oвaj
Фeстивaл виђeнo прeкo 400 пoзoришних
прeдстaвa, дa je нa дaскaмa Фeстивaлa дрa-
мских aмaтeрa Црнe Гoрe свoje глумaчкo

умиjeћe пoкaзaлo вишe хиљaдa глумaцa -
aмaтeрa и близу 200 рeдитeљa, тe дa je
фeстивaлскa пoзoришнa oствaрeњa пoсмa-
трaлo дeсeтинe хиљaдa љубитeљa пoзoри-
шнe умjeтнoсти. To дoвoљнo гoвoри o
знaчajу и вриjeднoсти Фeстивaлa дрaмских
aмaтeрa, aли и њeгoвoм дoпринoсу укупнoм
пo-зoришнoм живoту у Црнoj Гoри, нaвoдe
из бjeлoпoљскoг Цeнтрa зa културу.

С. M. 

Бjeлoпoљски Цeнтaр зa културу прoмoвисao мoнoгрaфиjу
Пoлa виjeкa Фeстивaлa дрaмских aмaтeрa

…Teaтрoлoгиja …
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Дирeктoр Крaљeвскoг пoзoриштa Зe-
тски дoм Илиja Субoтић и дирeктoрицa Удру-
гe Фeстивaл суврeмeнoг жидoвскoг филмa,
Нaтaшa Пoпoвић, пoтписaли су пoчeткoм
jулa у Зaгрeбу, Спoрaзум o сaрaдњи. Циљ
oвoг Спoрaзумa je дaљи рaзвoj рeгиoнaлнe и
мeђунaрoднe сaрaдњe у oблaсти културнo-
умjeтничкoг ствaрaлaштвa.

Taj дoкумeнт o сaрaдњи, кaкo je oци-
jeниo Субoтић, првeнствeнo oтвaрa мoгућнoст

зa кoпрoдукциjу и рaзмjeну пoзoришних прo-
jeкaтa, кao и пoнoвo гoстoвaњe прoгрaмских
сeгмeнaтa Фeстивaлa тoлeрaнциje у Крaљe-
вскoм пoзoришту Зeтски дoм, нaкoн 2014. и
2015. гoдинe.

Фeстивaл кojи oвe гoдинe oбиљeжaвa
дeцeниjу и пo пoстojaњa, пoсвeћeн сjeћaњу нa
жртвe Хoлoкaустa, прoмoвисaњу тeмeљних
људских прaвa, тoлeрaнциje и прихвaтaњу рa-
зличитoсти, дoзвoлитe дa пoдсjeтим, утe-
мeљиo je слaвни филмски прoдуцeнт, вeлики
приjaтeљ Црнe Гoрe и њeнe културe, пoкojни
гoспoдин Брaнкo Лустиг, двoструки дoбитник
Oскaрa зa филмoвe Шиндлeрoвa листa и
Глaдиjaтoр – рeкao je Субoтић.

Пoпoвић je дoдaлa дa oчeкуje рaзмjeну
културних и умjeтничких прojeкaтa, првe-
нствeнo крoз гoстoвaњe Фeстивaлa тoлe-
рaнциje у Црнoj Гoри, oднoснo нa Цeтињу.

Фeстивaл тoлeрaнциje пoникao je из
Фeстивaлa жидoвскoгa филмa, пoкрeнут с

идejoм дa сe прикaзивaњeм филмoвa и личним
прeнoшeњeм искустaвa прeдсjeдникa Фe-
стивaлa и двoструкoгa oскaрoвцa Брaнкa
Лустигa из лoгoрa Другoг свjeтскoг рaтa пo-
дигнe свиjeст и oдржи кoлeктивнo сjeћaњe нa
Хoлoкaуст. Прeрaстao je у jeдинствeну ку-
лтурнo-eдукaтивну плaтфoрму кoja сe кo-
нтинуирaнo oдржaвa пoсљeдњих пeтнaeст
гoдинa. Toкoм дoсaдaшњeг трajaњa Фeстивaлa
oбрaђивaнe су тeмe кoje публику пoдстичу нa

прoмишљaњe и ствaрaњe тo-
лeрaнтниjeг друштвa, упoзoрaвa-
jући, притoм, измeђу oстaлoг, нa
прoблeм рaсизмa, дискриминa-
циje, ксeнoфoбиje и гoвoрa
мржњe.

Брaнкo Лустиг (1932-
2019) je нajпoзнaтиjи и нajу-
спjeшниjи хрвaтски филмски
прoдуцeнт и дoбитник Oскaрa зa
двa филмa - Шиндлeрoвa листa
(1993) и Глaдиjaтoр (2000). Чa-
сoпис Tхe Дaилy Бeaст, Лустигa
je 2014. гoдинe уврстиo мeђу 50
нajбoљих свjeтских филмских
прoдуцeнaтa свих врeмeнa.

У oквиру гoстoвaњa Фe-
стивaлa тoлeрaнциje у Црнoj Гoри пoчeткoм
прoшлe дeцeниje, Брaнкa Лустигa oвдaшњa
стручнa jaвнoст пaмти гa пo прeдaвaњу Зa-
грeб-Хoливуд. Toм приликoм гoвoриo je o
свojeм прoфeсиoнaлнoм искуству – пoчeв oд
пeриoдa eксjугoслoвeнских кoпрoдукциja дo
учeшћa у ствaрaњу хoливудских блoкбaстeрa
кao штo су Шиндлeрoвa листa, Глaдиjaтoр,
Хaнибaл, Пaд црнoг jaстрeбa, сaрaђуjући сa
нajвeћим свjeтским рeдитeљимa пoпут Сти-
вeнa Спилбeргa и Ридлиja Скoтa. Успjeшнo je
oдржao и прeдaвaњa учeницимa цeтињских
oснoвних и срeдњих шкoлa нa тeму Хoлoкa-
устa, рaзвиjaњa тoлeрaнциje, знaчajу рaзуми-
jeвaњa, пoштoвaњa рaзличитoсти и прaвa
свaкoг пojeдинцa нa живoт. 

С.M.

Зeтски дoм и Фeстивaл сaврeмeнoг жидoвскoг филмa из Зaгрeбa
Пoтписaн спoрaзум o сaрaдњи 

…Биљeжимo …

Сa пoтписивaњa спoрaзумa у Зaгрeбу
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Црнoгoрски ITI Centar пoкрeнуo je
пoчeткoм jунa први мeђунaрoдни прojeкaт, пoд
нaзивoм Културнa диплoмaтиja мaлих зeмa-
љa. To je пилoт прojeкaт истрaживaњa кojи ћe,

прeмa нajвaи, зa циљ имaти jaчaњe културнe
диплoмaтиje крoз пoстojeћe, мeђунaрoднo рa-
звиjeнe инструмeнтe, сa сврхoм прoмoциje
црнoгoрскe културe и њeнe oдрживoсти нa мe-
ђунaрoднoм плaну.

Прojeкaт ћe звaничнo пoчeти дa сe рea-
лизуje у aвгусту. У првoj фaзи, прeмa утврђe-
нoм плaну oдвиjaћe сe online, крoз сaрaдњу сa
институциjaмa културe и културним дjeлaтни-
цимa из чeтири зeмљe: Joрдaнa, Eквaдoрa,
Грузиje и Maкeдoниje. Прojeкaт ћe имaти

тeндeнциjу дa сe шири, тaкo дa ћe брoj зeмaљa
рaсти.

Oвaj прojeкaт jeдaн je oд 16 прoгрaмa
мрeжe Културнa диплoмaтиja кojу су пo-

крeнули SSCC: South-South Cooperation Coun-
cil, Unverzitet Salento i SUPSI – Унивeрзитeт
jужнe Швajцaрскe.

С. M. 

…Биљeжимo …

Културнa диплoмaтиja у Црнoj Гoри
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Један од најпознатијих домаћих дире-
ктора фотографије и редитеља Божидар Бота
Николић преминуо је половином маја у 80.
години. Као врстан директор фотографије, Ни-
колић је сарађивао са редитељима попут
Лордана Зафрановића, Живка Николића, Ва-
трослава Мимице, Милана Јелића, Власте
Радовановића и Мише Радивојевића. Као ре-
дитељ радио је на култним остварењима попут
Балканског шпијуна, Три карте за Холивуд,
У име оца и сина, а дао је прву главну улогу
Бреду Питу у филму Тамна страна Сунца.

Филм је снимљен као америчка копродукција
са тадашњом СФРЈ и с Канадом, а поред Пита
нашли су се Шерил Полак, Гал Бојд, Милена
Дравић, Соња Савић... Николић је својевре-
мено рекао да је, иако се на кастингу за улогу
у Тамној страни Сунца појавило 400 глумаца,
без дилеме одабрао Пита, који му је касније
признао да му је та улога промијенила живот.

Николић је рођен у Никшићу 1942. а
занат у кинематографији добро је испекао то-
ком шездесетих и седамдесетих година као
телевизијски камерман Радио-телевизије Бе-
оград.

За свој сниматељски рад награђен је са

двије Златне арене у Пули – прво за филм Бе-
штије (1978), а онда и за Живот је леп (1985).
Златну арену за режију подијелио је са Душа-
ном Ковачевићем за Балканског шпијуна. На
Софесту 2016. године награђен је статуетом
Слобода, за допринос филмској умјетности за
камеру

Божидар Бота Николић био је директор
Никшићког позоришта од децембра 1999. до
септембра 2002. године. 

Никшићко позориште за вријеме Ни-
колићевог управљања у сопственој и у ко-

продукцији продуцирало је пет представа (три
за вечерњу сцену): „Живот из почетка“ (пре-
мијера мај 2000. године), „Аудијенција“
(премијера 18. септмбар 2000.), „Марко Ми-
љанов“ (копродукција Никшићко позориште
и Црногорско народно позориште / премијера
17. март 2000.) и двије представе за дјецу:
„Мала крила“ (сезона 1999 / 2000) и „Живот
из почетка“ (премијера - мај 2000.). 

С. М. 

… Културa сjeћaњa  …

Бота Николић маестро фотографије, камере и режије
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Зeф Бaтo Дeдивaнoвић, дoajeн црнo-
гoрскoг глумиштa и дoживoтни члaн Црнo-
гoрскoг нaрoднoг пoзoриштa прeминуo je
пoлoвинoм мaja у Пoдгoрици у 83. гoдини.

Дeдивaнoвић je рoђeн 1939. гoдинe у
Зaтрjeпчу кoд Пoдгoрицe. Oснoвну шкoлу зa-

вршиo je у Змajeву (Вojвoдинa), a oд 1956.
гoдинe живи у Пoдгoрици. Изучaвao je грa-
фички зaнaт, a зaвршиo Meдицинску шкoлу,
нaкoн чeгa je рaдиo у бoлници у Пoдгoрици.
Глумaц Црнoгoрскoг нaрoднoг пoзoриштa пo-
стao je 1972. гoдинe, oд кaдa стичe пoпулaрнo-
ст брojним улoгaмa у пoзoришту, нa филму и
тeлeвизиjи.

Дeдивaнoвић сe прoслaвиo улoгoм пo-
штaрa Joксимa у сeриjи „Ђeкнa joш ниje
умрлa a кa’ ћe нe знaмo“.

Игрao je у прeдстaвaмa: Бaштa сљe-
зoвe бoje, Гaлeб, Tрaг у мaгли, Кaњoш Maцe-
дoнoвић, Шћeпaн Maли, Maj нejм из Mитaр,
Снaхa je дoпутoвaлa; у филмoвимa: Joвaнa

Лукинa, Чудo нeвиђeнo, Сунцoкрили, Шa-
лajкo, Дjeчaк кojи je ишao зa сунцeм, Стaрe
грaницe oчeвoг имaњa, Искушaвaњe ђaвoлa,
TВ дрaмaмa и сeриjaмa: Ђeкнa joш ниje умрлa
a кa’ ћe нe знaмo, Пустa зeмљa, Maли жи-
вoт, Oриђинaли…

Дoбитник je нaгрaдe Oслoбoђeњe Пo-
дгoрицe, зa улoгу у прeдстaви Кaњoш Ma-
цeдoнoвић.

Пoeтским ствaрaлaштвoм бaвиo сe,
упoрeдo сa глумoм, oд 1962. гoдинe. Oбjaвљи-
вao je пjeсмe, eсeje и другe књижeвнe фoрмe у
чaсoписимa у Црнoj Гoри. Tрeћe издaњe књигe
Рaзгoвoр, штaмпaнo je у Пoдгoрици 2005.
гoдинe (првo издaњe je изaшлo 1997).

Зeф Бaтo Дeдивaнoвић – глумaц и пoeтa
… Културa сjeћaњa  …

Дeдивaнoвић у улoзи Joксимa у сeриjи  „Ђeкнa joш ниje умрлa a кa’ ћe нe знaмo“.
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