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Умјетност, кажу добри познаваоци њене
теорије али и праксе, настаје и опстаје из
изазова. Не, никако, из компромиса. То правило
нужно производи другу страну њене медаље –
естетику, због које умјетничка дјела постају и
опстају вјековима као цивилизацијска вриједно-
ст, упркос протоку времена. Драмска умјетност
као једина жива умјетност – умјетност тренутка,
пркоси изазову, званом вријеме. То јој не ума-
њује значај и њену естетику, јер позориште се
метафизикoм супроставља временским окви-
рима. Ту снагу црпи из емоције и сусрета, који
се не могу упоредити са било којим другим
вредносним системом. У то снагу су увјерени
драмски умјетници који су у посљедња два мје-
сеца исписaли завидне продуцентске хронике.
Они су љепотом свог израза оставили трајан
печат на сценама у Црној Гори и земљама
окружења. Окупљала их је естетика и етика, а
све са циљем сусрета човјека са човјеком, ње-
говим мислима и хтјењима и на крају сусрета
њих самих... Сусрета умјетника са умјетником,
који изнова и изнова рађају нове идеје. Таквих
сусрета било је у: Никшићу, Ужицу, Сарајеву, Бе-
ограду, Алексинцу... Сусрети на фестивалима у
тим театарским срединама биле су прилике да
се упореде различите естетике и различити при-
ступи.

Заједничка црта свим тим сусретима у
позоришту је ИГРА. Вјечита игра изнад сваког
зла. Та игра спојила је умјетнике различитих
израза, који су нас у свом - позоришном ко-
лективизму сјединили у схватању порука, или
одређених симбола. Симболика нас повезује
својом оригигиналношћу, исто колико и униве-
рзалношћу, као битном елементу умјетничког
стварања. Различитости, наравно, неминовно
постоје. Oне нас никако не могу раздвајати.
Напротив! Те разлике нам могу бити само нит
која ће нас спајати. Различитости неминовно
намећу дијалог. Што прије то схватимо, биће
нам боље. 

Дијалог је једини начин  да се мисао не
затвори у догму, а живот у тамницу... Умјетност
позоришта познаје једино дијалог због којег нас
театар неминовно води до катарзе.  Без катарзе
нема квалитетног позоришног чина, нема ни жи-
вота. Отуд је ваљда филозофска теза да је по-
зориште огледало живота. Богатство слика
живота, његовог лица и наличја, донијели су но-

ви драмски пројекти који су својом ванвреме-
нском ријечју пробудили запитаност и замисли
о ономе што и како радимо или како се односимо
према себи и другима. 

На црногорским позоришним сценама
настала су нова позоришна дјела, која се темеље
на вриједностима наратива од античке, кла-
сичне, модерне до постмодерне драме. Никши-
ћко позориште у драми „Осврни се у гњеву“
отвора питања о гњеву и срџби, у којима сви ли-
кови траже да саставе своје „поцијепано небо“
и да залијече душу.У ЦНП-у Андрићева адапти-
рана приповијетка „Злостављање“ доноси дра-
мски тренутак у коме се прелама судбина једне
жене, али и њено ослобађање од стега које јој
намеће малограђанска средина. Ђурковићева
„Тобелија“, у дорађеном наслову „Тобелија ми-
микрија“ нашла је мјесто на сцени Зетског дома.
Она није успостављена да би поручивала, већ да
би је могли да доживимо с’ пуно емоција. Приче
се настављају... Нове... Старе... Или нове на
оним старим, попут „Црне кутије“, која је одје-
вена у ново драмско рухо под насловом „Блади
Мун“. На сцени ЦНП та драма проговара о мра-
чним тајнама, које тихо и невидљиво руше наше
односе због којих човјек има потребу да их
објелодани и да се кроз тај чин ослободи од
ружнога клупка лажи. Ту је и незаобилазни Че-
хов, који долази са пљеваљске сцене. Чехов је
Чехов! Он  је психолог драме, писац који испи-
сује прву димензију драмског, док је остало на
ансамблу. Због тога је тешко успјешно играти
Чехова. Али, пљеваљски ансамбл је у томе
успио. Хронолошко путовање црногорским „да-
скама које живот значе“ враћају нас опет до на-
јстаријег Позоришта, оног Краљевског на
Цетињу, у сусрет једној необичној причи „Пре-
дсједнице“, Вернера Шваба која најављује слике
малограђанског, поданичког менталитета и си-
мулирање идентитета и окошталу мисаоност у
међусобном наметању осјећања кривице.

У сусрет тој и другим причама које жи-
вот значе, ми Вас чекамо на истој адреси: Трг
„Саве Ковачевића“ бр. 5; 81 400 Никшић

С. Маројевић
slavam@t-com.me

У част игре која нас ослобађа

… Умjeстo увoдникa – риjeч урeдникa  …



Гдје смо ми то данас и како нам је? 
У условима савремене куге која, чини

се, напада душу једнако као и тијело, у окви-
рима опште друштвене несигурности у малој,
али слојевитој и разуђеној, заједници званој
Црна Гора. Под притиском разочарања због ве-
ликих и изневјерених очекивања и згрожени
врло мјерљивим чињеницама колективне
стагнације. На размеђу свјетских концепата и
планова и у немогућности да превазиђемо со-

пствена унутрашња размеђа. На сталној ивици
преиспитивања и прихватања наметнутих
избора и у трошењу потоњих остатака добара
која су нам остала у наслеђе. Све у свему, у је-
дној врло незавидној ситуацији која пријети да
постане још гора, страшна толико да би могла
да резултира нашим нестанком. 

И шта ће онда једној таквој заједници
позориште, потпуно рационално се намеће пи-
тање? 

Питање јесте рационално утемељено,
али као и све што се претјерано ослони на наш
разум, има тај недостатак да занемарује душу.
Као и све што на ствари гледа уопштено, ово

питање гаји заборав на личност и на љепоту
која извире из ње. И стога се отвара дубоки ра-
здор између овог питања и нашег одговора.
Отуда, можда, питање и не заслужује да се
претјерано њиме бавимо. Јер позориште упра-
во долази као продукт душе, као потреба ли-
чности и као приказ љепоте. Љепоте лика,
љепоте игре, љепоте креације, љепоте идеје,
љепоте свијета... Довољно је рећи да ми баш
данас имамо потребу за том и таквом узвишеном

љепотом вођени од Бога даним
осјећајем дефинисаним у оној
мисли Достојевског да ће сви-
јет спасити љепота. Дакле,
убијеђени смо да ми у позо-
ришту не играмо издвојени
комадић живота, попут Аске
пред Вуком, ми играмо велику
игру спасавања свијета и жи-
вота и враћања вјере у његов
видљиви и невидљиви смисао. 

Надамо се да нам уваже-
ни глумци, редитељи, кости-
мографи, сценографи, сценски
радници и остали позоришни
дјелатници неће замјерити,
али нама је у овом нашем по-
зоришту за око прво запала
публика. Она која је сама и ша-

ролика најозбиљније и најпреданије заузела
своју улогу. Да је учи и да је игра без изговора
и без импровизације. И прво што смо на тој
публици примијетили био је осмјех и бе-
скомпромисна жеља за сретањем лице у лице.
Жеља за саборовањем и за заједницом која
уважава сваког који у позоришну салу крочи
са одговорношћу и љубављу према заједнича-
рењу. Јер игра је без заједнице немогућа, као
што је и живот немогућ у самоћи. У том сре-
тању са публиком смо осјетили колико је, у
ствари, лијепо и корисно назвати се дијелом
публике и у позоришту смо прво постали
управо то, публика. Тек смо заузевши своје
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Нови људи у публици
… Пoзoриштe …

„Позориште долази као продукт душе“ 

• Стварати и играти ново, али и обнављати старо, до границе колико сами можемо, али
и угледајући се на оно што од нас очекује високи институт публике. Посебно оне нове са
којом се ових дана упознајемо. 
• Ипак, позориште, како год, може само публици да служи и да се поклања. 

Фoтo: Жељко Шапурић



мјесто у партеру, или на балкону, схватили
праву ширину позоришта као феномена који
увијек тежи да обухвати свијет и да га не ди-
јели, већ да га слика и грли у различитости. Да
увијек инсистира на отворености и ширини.
Зато смо и ми као публика постали шири и
отворенији људи. 

Нејасни и некад неартикулисани пла-
нови су се кроз ту отвореност некако сами од
себе појаснили и артикулисали. Негдје су се
сами формирали и поставили као остварљиви,
на дохват руке. А додатно су нас обавезали на
прегнуће и подвизавање. Отуда је овогодишњи
Међународни фестивал глумца од стране

објективних посматрача оцијењен као подвиг,
а сви позоришни програми који су га уоквири-
ли као мала ренесанса Никшићког позоришта.
Сад је на нама да та ренесанса потраје, да нам
постане редовно и нормално стање, а да наше
позориште постане мјесто одбране свега до-
брог и лијепог чему се наша заједница враћа
и окреће, као и мјесто здраве критике и преи-
спитивања за сваког од нас појединачно, али и
за све нас заједно. 

Као руководиоци дужни смо да пла-
нирамо и да планове остварујемо, али као љу-
ди позоришта обавезни смо да дамо и више од
тога, а то је да останемо отворени за сваког
човјека који ствара, ради и мисли племенито.
И зато сваки наш план мора бити на трагу
племенитости. А племенитост подразумијева:
континуитет, поштовање традиције, истицање
достигнућа наших претходника, освјетљавање
темеља на којима стојимо. Одржати и стално
обнављати међународну смотру глуме и кроз
њену динамику постати још познатији и пре-

познатљивији међу театрима који играју на
простору српскога и њему сродних језика и
свих оних који га разумију, а другачије га зову
са истом љубављу према његовом наслеђу. Из
тог богатог позоришног и књижевног наслеђа
избија и име нашег суграђанина Жарка Ко-
манина, великог књижевника који почива на
гробљу под Петровом Главицом, а који је по-
широко пронио славу и име нашег града. Осје-
ћамо управо обавезу да спојимо претходно и
будуће установљујући награду за драмски
текст која ће управо Команиново име носити.
Велики задатак, изазов и подстицај за све
данашње и будуће драмске писце.

Несумњиво је да немамо
избора по питању сопствене позо-
ришне продукције. Ту просто ра-
дити морамо. Али за тај најљепши
посао у позоришту нам је потребно
да појачамо глумачки и комплетан
умјетнички и технички ансамбл, јер
управо он треба да буде носилац
наше репертоарске политике. Ства-
рати и играти ново, али и обна-
вљати старо, до границе колико
сами можемо, али и угледајући се
на оно што од нас очекује високи
институт публике. Посебно оне
нове са којом се ових дана упо-
знајемо. Ипак, позориште, како год,
може само публици да служи и да

се поклања. 
У таквом разумијевању слика са поче-

тка овог текста постаје ведрија, а одговори на
заметљива питања разборитији и нади скло-
нији. Но, и планови и изазови постају опет
магловитији, па се у њима овом приликом
нећемо више расплињавати. 

Наше је да радимо и о добру мислимо.
Тако ће бити и добро и најбоље. 

Радинко Крулановић,
директор Никшићког позоришта 

Јанко Јелић, 
умјетнички директор Никшићког позоришта
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… Пoзoриштe …

„Позориште може само публици да служи и да се поклања“

Фoтo: Милош Звицер



Никшићко позориште 20. децембра
премијерно је извело представу „Осврни се у
гњеву“, коју је по тексту Џона Озборна, ре-
жирао Југ Ђорђевић. Адаптацију текста ура-
дила је Тијана Грумић. Сценографију
представе потписује Андреја Рондовић. За ко-
стиме је била задужена Велимирка Дамјано-
вић, а музику потписује Јулија Ђорђевић.
Ауторска екипа су млади, талентовани умје-

тници, који су имали и до сада неколика
успјешна заједничка пројекта на сценама у
Србији. Глумци су чланови ансамбла Никши-
ћког позоришта: Јован Кривокапић, Никола
Васиљевић, Гордана Мићуновић, Бобан

Чворовић и њихова колегиница Маја Сто-
јановић из Подгорице.

Овим пројектом, Никшићко позориште
придружило се продукцији других театарских
кућа, центара за културу и фестивала који фу-
нкционишу као јавне установе, да упркос
ограниченим условима због пандемије вируса
корона, естетиком драмске умјетности обогате
живот у Црној Гори. Јер богатство стварања

једино може спасити душу човјеку
у тешким временима, каква су ова
у којима живимо и чије посљедице
и то оне тешке, осјећамо сви на
цијелој планети. 

Никшићка публика на пре-
мијери и репризи, кроз прецизне
глумачке изразе упознала се са при-
чом која позива људе око нас, као и
нас саме, да се упитамо: Да ли је
бијес најбоља и једина одбрана од
бола, самоће, страха да будемо по-
вријеђени, али и од апатије и мртви-
ла душе? 

У тој катарзи је и вриједност
позоришног чина, на које указује и
редитељ комада, Југ Ђорђевић.

Катарза је увијек саставни
дио позоришног чина и без ње нема
колективног чина схватања одре-
ђене поенте коју смо хтјели да
пошаљемо. Надам се да је то и
публика осјетила. Вјечити па-
радокс је да ли остати или изаћи
из тамног вилајета, а сваком од
јунака требаће одређени период да
састави своје „поцијепано небо“ и
да залијечи душу. Вјерујем да ће
представа расти и мијењати се
сходно сваком игрању - казао је
Ђорђевић након премијере.

Овај комад, поред лепезе
тема које портретише, у својој би-
ти има и тај класни сукоб, који је за

редитеља био посебан изазов.
Тај класни сукоб, односи се на ку-

лтуролошки, религијски сукоб зараћених
страна. Занимало нас је шта се налази иза
тога, јер увијек иза тих сукоба стоје неки
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… Пoзoриштe …

„Осврни се у гњеву“; Никшићко позориште

Гњевом против самоће

„Осврни се у гњеву“ премијерно на Вечерњој сцени
Никшићког позоришта

Фoтo: Милош Звицер



људи, и с’ једне и с’ друге стране. Оно што
смо ми пробали да одгонетнемо је: Која је
то сива зона између црног и бијелог? Ми смо
наше јунаке ставили у тамни вилајет и ако
из њега изађу, кајаће се, а ако не изађу, опет
ће се кајати. Пробали смо да у тој атмо-
сфери одговоримо на нека универзална пи-
тања - казао је редитељ Југ Ђорђевић на
прес конференцији уочи премијере. Он је до-
дао да је велики подухват, у времену панде-
мије, направити представу, те да се Никшићко
позориште храбро ухватило у коштац са тим
изазовом.

Са инсценацијом Озборновог текста
задовољно је и ново руководство Никшићког
позоришта, јер су у организационом смислу за

кратко вријеме успјели да реализују Фестивал
глумца, ревију представа „Бео арт“ и премије-
рни наслов за Вечерњу сцену. Позориште је
успјело да на завидном нивоу реализује све
планиране пројекте и мјесечне репертоаре у
првом дијелу текуће позоришне сезоне, а који
су најављени почетком септембра. 

Срећни смо што из наше продукције
излази једна лијепа, добра представа. Надам
се да ће она дати нови импулс овом По-
зоришту, као и укупном културном животу
града, те да ћемо тај импулс пренијети на
шире просторе Црне Горе, али и ван граница
државе - казао је ВД умјетничког директора
Никшићког позоришта Јанко Јелић.

Са процесом и резултатима рада на

представи задовољни су и други чланови ау-
торског тима и глумачког ансамбла. 

Драматуршкиња Тијана Грумић у
својој адаптацији поред гњевних младих му-
шкараца „увела“ је и „гњевне жене“ које су,
како 1956. године, када је први пут изведена
Озборнова драма, тако и данас, остављене по
страни. Грумић је својим рукописом одлучила
да промијени те границе.

Нијесмо се трудили да комад акту-
елизујемо, односно локализујемо, већ смо га
оставили на универзалном нивоу, цијенећи
да комуницира са публиком и данас и да се
није морало долазити до драстичних инте-
рвенција у смислу адаптације. Оно што је
мени било важно, на крају и нама заједно

као тиму, је да се осим тог
бунта гњевних мушкараца,
бавимо и женама. Мислим
да је класно питање неодво-
јиво од женске борбе и ема-
нципације. Бавили смо се
како тај свијет утиче и на
жене, које су трпни субјекти
тога и које, срећом, постају
веома активне. Нијесмо же-
љели да те двије жене дове-
демо у ситуацију да оне буду
само посљедица мушког дје-
ловања, да се боре око му-
шкараца и да их то просто
раздваја, него да се бавимо и
питањем женске солидарно-
сти и патњом коју оне дијеле
и из које излази нека снага и
револуција – појаснила је
Тијана Грумић, своју адапта-

цију Озборновог текста за Никшићко позо-
риште

Сценографкиња представе Андреја Ро-
ндовић која је ликовно обојила овај комад
истакла је да је посао који јој је додијељен био
изазован, али не и тежак.

Док су се редитељ и драматуршкиња
углавном „држали“ Озборновог текста, ја
сам се потрудила да са сценске стране на-
правим драстични помак, да не испоштујем
дидаскалије и да сценографију измјестим из
реализма и смјестим је у један викторија-
нски стан – казала је Рондовић.

Костимографкиња Велимирка Дамја-
новић на прес конференцији истакла да је
полазна тачка за њен посао у представи био
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… Пoзoриштe …

Бобан Чворовић као пуковник Редфорн и Маја Стојановић
у улози Алисон Портер 

Фoтo: Милош Звицер



реалан живот и да се потрудила да то и ко-
стимима дочара. 

Реалистичну, прву драму познатог
енглеског драмског писца Џона Озборна, која
се тиче живота и бунта радничке класе, гње-
вних мушкараца, али и женских патњи
увејерљиво је пренио глумачки ансамбл.

Глумац Јован Кривокапић који у уло-
зи Џимија Портера, скоро „носи“ цијелу
представу, задовољан је радом на овом зани-
мљивом пројекту.

Полазили смо од тога да је Џими По-
ртер несигуран и да је због тога гњеван. Да
се боји да буде повријеђен од стране других
људи са којима бивствује и то је била нека
премиса. Његов највећи страх је да буде
повријеђен и да остане сам и онда гледа да
повриједи друге, прије него што он буде
повријеђен. Ту је, наравно, и његово опште
незадовољство стањем у друштву, држави
– појаснио је глумац Кривокапић, лик којег
тумачи. Његову партнерку Алисон у драми
игра Маја Стојановић.

Она је на пресу изјавила да је увијек
вољела да представа публику освоји, не због
глумаца који играју, или редитеља који је
урадио, већ због садржаја и приче коју та пре-
дстава носи, а да је управо то случај са ко-
мадом „Осврни се у гњеву“. Лик који тумачи,
Стојановић је након премијере, приближила:
„Она је врло неодлучна особа. Њу је Џими
одвео, па је другарица ‘спаковала’ да пође са
оцем, чак и када дође да га види задњи пут,
опет је неодлучна. Она довољно не познаје

себе. Она не зна, ни да ли је бијег од мужа за
њу понор или спасење. Зна само да има
доста гњева и освртања.“

Глумац Никола Васиљевић казао је да
драма има универзалну тему, те да је њему
било битно да публици представи живот и
разлог битисања лика кога игра.

Глумац Бобан Чворовић свој успјех види
у томе ако је својим изразом допринио да у
финалном дијелу представе буде „једна коцка“
која, са свим осталим, чини успјешну цјелину.

Трудио сам се да тих три-десетак реплика
сведем на једну природност. Уколико сам то
успио ја сам заиста преза-довољан. Премијера
је увијек грч, тако да ће то да легне већ на
репризи. Честитам Југу на дивном
редитељском знаку и надам се да смо направили
гледљиву представу која се и слуша и гледа -
поручио је Чворовић.

Сабирајући утиске након премијере, као и
из процеса при-преме, редитељ Ђорђевић је био
задовољан подјелом  улога.

Нијесам превише ра-змишљао о
подјели. Једно-ставно, кад сам видио тим,
замислио сам - то је то. Након читања
текста, испоставило се да сам био у праву,
по мом виђењу. Вјерујем да смо успјели –
увјерен је Ђорђевић.

Глумци су без сумње одговорили зада-
тку, тако да Никшићко позориште у по-
стпродукцији овог комада може очекивати
скора гостовања на сценама у Црној Гори или
региону. 

С. Маројевић
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… Пoзoриштe …

Гордана Мићуновић глуми Хелену Чарлс

Фoтo: Милош Звицер



У Краљевском позоришту Зетски
дом 13. новембра одржана је премијера пре-
дставе „Тобелија, мимикрија“, коју је, по
мотивима текста „Тобелија“, Љубомира Ђу-
рковића, режирала Мирјана Медојевић. У
новој продукцији Краљевског позоришта
улоге тумаче: Јелена Лабан, Јелица Ву-
кчевић, Јадранка Мамић, Павле Прелевић
и Горан Вујовић, уз учешће Срђана Мило-
шевића и Мирјане Медојевић. Сценографију
је урадила Мирјана Медојевић и Мирко
Радоњић, уз сарадњу Александра Анђелића.
Костими су дјело Лине Лековић, а музика
Изтока Корена, микс и мастеринг одрадио је
Дејан Лапања, а дизајнер свјетла је Мирко

Радоњић. За видео пројекцију задужен је Го-
ран Брновић, а ауторка аудио материјала је
Мирјана Медојевић. Представа са паузама
траје четири сата и 15 минута.

Ова драма за редитељку Мирјану Ме-

дојевић је један од најузбудљивијих процеса
које је доживјела у позоришту. 

Ова представа није успостављена да
би поручивала, већ да потенцијално имамо
комад који би људи могли да доживе с пуно
емоција. Ријеч је о Ђурковићевом тексту из
којег је све произашло, уз доста архетипских
ствари које су се појавиле. Тема –тобелије
од ширег друштвеног контекста до тога да
она данас не би могла да буде рађена. Али,
то не значи да тај текст није актуелан,
напротив – актуелан је још више, поручила
је редитељка Медојевић. Она је додала да јој
је посебан изазов био рад на Ђурковићевом
тексту.

Љубомир Ђурковић је писац који је
јако заслужан за црногорску књижевност, а
знам и читаву причу о томе како је он
стварао текст „Тобелија“. Након мјесец и
по рада, могу рећи да је иза нас напоран рад
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Премијерно „Тобелија, мимикрија“ у Зетском дому

Слојевитошћу до истине

… Пoзoриштe …

„Тобелија мимикрија“ премијерно на сцени Зетског дома



и да је изродио јако сложену и слојевиту пре-
дставу, у којој трагамо за истином – казала
је Медојевић.

Љубомир Ђурковић дипломирао је на
одсјеку за компаративну књижевност и театро-
логију на Филозофском факултету Универзитета
у Сарајеву. Био је драматург Црногорског наро-
дног позоришта у Подгорици и директор Кра-
љевског позоришта Зетски дом. Из његовог
пера настали су драмски текстови: „Писац
породичне историје“, „Пети чин“, „Петроније

или метузалеми уживају вјечито прољеће“,
„Тобелија“, „Отпад“, „Пресвлачење“, „Ка-
сандра, клишеји“, „Тиресијина лаж“ и „Ме-
деја“, који су објављени и извођени у
позориштима, на телевизији и радију. Осим у
Црној Гори, његове драме су извођене и у по-
зориштима у: Турској, Бугарској, Македонији,
Србији, Хрватској, Словенији, Француској и
Енглеској. Књиге драма Љубомира Ђурковића
штампане су као посебна издања у Турској,
Македонији и Словенији. Објавио је књиге
поезије: „Полифемов плач“ (1982), „Послови

и дани“ (1988), „Ипак, нешто се помјера“
(2008) и „Всеено, некај се спремиња“, сабране
пјесме на словеначком (2012). Осим на сло-
веначки, пјесме су му превођене и на ма-
кедонски, румунски, пољски и италијански
језик. За драмску трилогију „Грци“, добио је
Тринаестојулску награду 2015. године.

Мирјана Медојевић је позоришна ре-
дитељка, драмска списатељица и перформе-
рка. Завршила је студије позоришне режије на
Факултету драмских умјетности на Цетињу и

магистарски студиј позоришне режије на
АГРФТ у Љубљани у класи Томија Јанежича.
Добитница је више референтних словеначких
и црногорских награда како за своје текстове
тако и за режије. Посљедњих пет година живи
и ради углавном у Љубљани.
„Тобелија, мимикрија“ је њена десета режија.

С. Маројевић

8

… Пoзoриштe …

„Тобелија мимикрија“ – драма са пуно емоција



Монодрама „Злостављање“ (при-
повијетка Ива Андрића), у драматизацији
Синише Ковачевића премијерно је извела
млада, талентована глумица Јована Тодоро-
вић, 16. новембра на Сцени „Студио“,
Црногорског народног позоришта. Сце-
нографкиња представе је Иванка Вана Пре-

левић, косимографкиња Гордана Булатовић,
а дизајн свјетла потписује  Мили Маловић.

Приповијетка Ива Андрића је написана
1946. године. Иако се Андрић опире сцени, ова
драматизација је вриједан и успјешан покушај
да се ухвати један судбоносни драмски тре-
нутак у коме се прелама судбина једне жене,
тренутак ослобађања од стеге коју намеће
малограђанска средина. 

Монодрама „Злостављање“ описује
живот једне младе жене која је из сиромашне
породице удата у богату кућу за утицајног
привредника Андрију Зерековића. Колико је
живот у богатој кући, уз мужа којег сви по-
штују и уважавају, Аници тежак и несносан,

Синиша Ковачевић кроз ову сјајну драмати-
зацију проткану Андрићевом ванвременском
ријечју описује на један изузетно и данас
актуелан начин. Ова монодрама нас доводи у
ситуацију да се озбиљно замислимо и за-
питамо о томе колико је психичко злоста-
вљање често и присутно свуда око нас. Између

осталог, ова представа има за циљ да охрабри
жене, да у њима пробуди снагу да схвате да
нијесу саме и да не требају да трпе било какав
вид злостављања.

Јована Тодоровић је рођена Будванка, а
глуму је дипломирала и магистрирала на Фа-
култету савремених уметности у Београду, у
класи професорке Виде Огњеновић којој је
била и асистенткиња на предмету глума.
Монодрама „Злостављање“  настала је као дио
приправничког рада који је Јована Тодоровић
обављала у Црногорском народном позори-
шту.

Црногорско народно позориште
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Јована Тодоровић у монодрами „Злостављање“ 



У продукцији Центра за културу
Пљевља, премијерно је 17. новембра изведена
двочинка „Просидба и Медвјед“, Антона Па-
вловича Чехова у режији познатог црно-
горског редитеља Горана Булајића. 

Улоге су повјерене: Јулији Милачић
Петровић Његош, Стевану Вуковићу и Да-
рку Бјековићу. Сценографију потписује
Анка Гардашевић. Музику је написао и ужи-
во изводи Хасан Хаџалић.

Драма Чехова има универзалне, ва-
нвременске вриједности, које вријеме ни
простор не превазилазе, са снажном поуком
усмјереном на праве животне вриједности.
Глумци на веома успјешан и репрезентативан

начин износе овај захтјеван позоришни комад,
тако да публика пред собом има прави позори-
шни угођај.

Драмски моменти  у представи про-
жети су свађама, напетостима, непредвиђе-
ним ситуацијама, мржњом и они лако могу
прерасти у нешто више и промијенити поглед
на ситуацију и будућност актера на сцени. Ци-
јела радња прожета је драмским и хумористичким
елементима, који гледаоца заинтригирају, насмију
и подстакну на размишљање о вриједностима,
начелима, судби-нама свих нас, истовремено
освјежавајући нам перцепцију на истински
смисао живота.

Овај пројекат у продукцији Центра за
културу, реализован је под покровитељством
Општине Пљевља,  и други је професионални
позоришни пројекат у овој години којим се
вратио позоришни живот у Пљевљима, пре-
кинут средином минулог вијека, админи-
стративном одлуком о укидању Народног
позоришта у том граду.

С. М. 

10

„Просидба и Медвјед“; Центар за културу Пљевља

Ванременски Чехов 

… Пoзoриштe …

„Просидба и Медвјед“ у режији Горана Булајића



Пише: Др Марија Сарап

Представа „Просидба и Медвјед“, ада-
птирана по тексту руског писца Антона
Павловича Чехова, у режији Горана Бу-
лајића на сцени Центра за културу у
Пљевљима оправдано заслужује позитивну
критику и препоруку за гостовање и конзу-
мирање уваженог театарског публикума.

Булајић је својим редитељским „чи-
тањем“ двије једночинке „Просидба“ и „Ме-
двјед“ уприличио у концепту двије слике / два
чина, начинио копчу и заједнички именитељ,
прилагодио данашњем времену без оштрих
резова и елегантно и минималистички „водио
атомосферу“ препознавања и огледања у нама
самима (лицима/драматис персонама).

Такође, је веома вјешто изабрао бри-
лијантан глумачки трио: Јулија Милачић Пе-
тровић Његош, Стеван Вуковић и Дарко
Бјековић, који су играли у првој и другој
„слици“ снажно, увјерљиво и тачно своје

драмске задатке. 
Важно је казати да су успјели избјећи

вјечиту замку код играња чеховљевих је-
дночинки, а то је патетика, маниризам прена-
глашена комика и сл. 

Дакле, прва слика, „Просидба“ (рус.
Предложение) написана је као комедија и пре-
мијерно приказана давне 1889. године. Чехов
је своје тзв. комедије замишљао и као водвиље.

Оне су и игране као такве. У
данашњем времену и знатно
прије, драмска форма ових
једночинки је зависила од
редитеља и његове визуре тј.
саме поставке комада.

У „Просидби“ имамо
три лика Степана Степа-
новича Чубокова (Дарко Бје-
ковић), његову 25-годишња
кћи Наталију (Јулија Ми-
лачић Петровић Његош) и
Чубоковљевог дугогодишњег
сусједа Ивана Васиљича Ло-
мова (Стеван Вуковић).

Радња приказује са-
свим тривијалну и лицемјерну,
али и традиционалну просидбу
тог времена... Односно како
Ломов тражи Наталијину ру-
ку од комшије Чубукова. Чи-

тава драмска заврзлама се одвија кроз општа
мјеста: уцјене, изнуде, лажи, преваре, инте-
реса и свега сличнога који чини контекст уго-
вореног брака. Хипохондрични Ломов и
истинољубива Наталија у драмском односу
творе чворишта – сукобе, гдје се отварају и
„други планови“ чеховљевог театарског чи-
тања, па добијамо утисак огледала данашњице
и нас самих. Са сигурношћу тврдим да Булајић
није имао наум извести овај процес као
водвиљ, већ напротив, извео је веома успјешан
трагикомички дискурс, због којег је и публика
реаговала како приличи. Награђивала апла-
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„Просидба и Медвјед“ из угла критике

Театарска љепота читања Чехова

• Исценација драме „Просидба и Медвјед“ у продукцији Центра за културу Пљевља је за
сваку похвалу и препоруку.

Зграда Центра за културу у Пљевљима



узом, баш гдје је било неопходно, као дио за
предах, односо улазак у другу слику - други
чин.

Ипак морамо признати да се Чехов као
руски класик сматра иноватором како у малој
форми, дабоме и у драми, са истанчаним ква-
литетом за деканонизацију жанра. Ово по-
мињем зарад смисленијег приступа овој
анализи и пријемчивијег разумијевања чи-
талачкој публици. Наиме, то што је написно
као један формат није услов да се тако мора
„играти“. Условност је у „читању“, у инте-
ртекстуалности, у валерима који Чехов „даје“
као код. 

Друга слика/чин „Медвјед“ који је је-
дночинка док се драма одвија између три лика,
удовице Јелене Попове (Јулија Милачић Пе-
тровић-Његош), Григорија Смирнова (Стеван
Вуковић) и старца Луке (Дарко Бјековић).

Чехов је тврдио да за добру причу није
потребно више ликова, довољни су Она и Он.
Наиме, сукоб у овој причи је између „свје-
това“, између Ње и Њега, док је Старац
„само“ спојница да се не распукне у пара-
мпарчад и/или не деси најневјероватнија
ствар, која се ипак догађа, споје до краја жи-
вота у једну емотивну цјелину. Овај рат
Титана је теза која се повлачи кроз драмске
игроказе од античке Грчке па на овамо. Но,
начин како Чехов пише је бравура која за-
дужује, опет ћу напоменути – ваљано редите-
љско читање.  

У „Просидби и Медвједу“ рекли би
многи „не збива се ништа посебно - оба ко-
мада заснивају се на надмудривању и свађама
између мушкараца и жена, да би се ’ратници‘
на крају сложили и вјенчали“. Е па није баш
тако. 

Катарза је умјеће и успјеће театра, у
знаку и науму. Уколико се то ипак деси, мо-
жемо рећи да се десило чудо. За овакву врсту
„изненађења“ потребан је тимски рад. То се
свакако видјело, осјетило и доживјело у овој
представи пљеваљске продукције и ре-
дитељске промисли Горана Булајића.

Но, поменимо сценографско ријешење
Анке Гардашевић, која је својим рукописом
објединила наум и у коначници љепоту ове
инсценације својим минуциозним инте-
рвенцијама које су створиле деликатност у
самом доживљају „иза четвртог зида“.
Наизглед једноставна сценографија подије-

љена на двије композиције столица и фотеља
самог просценијумског простора, добили смо
и „слику“ простора за домаштавање, иза па-
равана, завјесе, отворених прозора, провидног
сценског далеког „четвртог зида“ уклопљеног
у игру сјенке и свјетла глумачке игре. Га-
рдашевић је очигледно дубоко прошла кроз
процес психолошког доживљаја једночинки,
што је чини посебном, као и сам текст.

Оригиналну музику је написао и извео
уживо Хасан Хаџалић, који је био тако не-
примјетан, а присутан, што показује ускла-
ђеност и компактност ове продукције и
показатељ да је могуће и оно што се некима
чини неоптребним. Кад ово кажем, мислим на
продукцијску економичност, која је у овом
случају више него оправдана. 

Наравно да све похвале морамо
удијелити глумцима који су имали дупле
улоге, тако сличне, а јасно различите... 

Јулија Милачић Петровић Његош је
у обје слике играла као глумица која свакако
заслужује похвалу за истинитост и увје-
рљивост у глумачком задатку, али и посебност
коју је изнијела својом енергетском вибром.

Дарко Бјековић у својим ролама имао
је тежак задатак, да пробуди енергију и пре-
баци преко рампе сву зачудност у поменутим
чворовима. Успио је у потпуности, без
пренаглашености и „истрчавања“ на рампи.

Стеван Вуковић је глумац, још увијек
на студијама глуме, веома необичан, посвећен
и снажне експресије да слободно могу казати
подсјећа на чувеног Зорана Радмиловића. Ово
говорим само из аналогије која је потребита,
јер је Вуковић носио на својим „плећима“ чи-
таву публику са собом, у домену свог глу-
мачког задатка гдје би му позавидјели многи
реномирани глумци.

Уколико немате шуг за Чехова, боље је
не упуштати се у такве театарске работе. Он је
психолог драме који исписује прву димензију
драмског, док је остало на ансамблу. Због тога
је тешко играти, односно тешко је успјешно
играти Чехова. 

Исценација „Просидба и Медвјед“ у
продукцији Центра за културу Пљевља је за
сваку похвалу и препоруку.  
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Позната београдска редитељка и спи-
сатељица Ана Ђорђевић специјално за Црно-
горско народно позориште написала је нову
верзију своје драме „Црна кутија“ настале по
узору на филм „Савршени странци“. Та
верзија је под насловом „Блади Мун“ или
„Црна кутија 2.0“. Пробе су почеле почетком
новембра, а премијера је заказана за 28. де-

цембар. Драматург је Стефан Бошковић. Ко-
стимографкиња је Светлана Цвијановић,
сценографкиња Љубица Милановић Петровић,
композиторка Ивана Чановић, асистенткиња ре-
дитељке је Наташа Милићевић, а извршни про-
дуцент Данило Милатовић. У представи играју:
Сања Вујисић, Никола Перишић, Кристина
Стевовић Обрадовић, Александар Гавранић,
Филип Ђуретић, Маша Божовић, Стеван Ву-
ковић, Бранка Оташевић и Славко Калезић.

Представа „Блади Мун“ или „Црна
кутија 2.0“ замишљена је као савремена пси-
холошка драма са елементима комедије си-
туација. Ана Ђорђевић је за ЦНП написала
верзију, коју је смјестила у црногорски миље,
са донекле измијењеним односима, продубље-
ним сукобима и са додатим још једним лицем. 

Тематски, комад се бави мрачним

тајнама, које тихо и невидљиво подривају
брачне и пријатељске односе, с идејом да
сваки човјек, мада готово никад није тога свје-
стан, има потребу да те тајне објелодани и
кроз тај чин ослободи себе живота у запе-
тљаном, ружном клупку лажи, да се лиши те-
гобне тензије коју тако половичан живот
изазива.

Директор ЦНП Марко Баћовић
на пресу је изјавио да је ријеч о
инспиративној и драгоцјеној причи
која говори о вишеслојности  сваког
људског бића. 

Овај текст носи у себи још
нешто дубље од ранијих верзија.
Ова игра је и драма и комедија и
прича о нама, безвремена, уни-
верзална прича о свакодневици,
скривању, откривању, прича која
говори о томе колико заправо, и
чиме ми сијамо, и на који начин
нешто у нама продуцира живот
неких других душа око нас – казао
је Баћовић. 

Редитељка и списатељица
Ђорђервић говорила је о измјени те-
кста у односу на ранију верзију

„Црне кутије“ која се тренутно изводи у неколико
позоришта у региону.

Овај текст сам писала посебно за ово
поднебље, ово Позориште и у складу са вре-
меном у коме живимо. Увела сам осми лик,
који не постоји ни у једној другој верзији овог
дјела. Особу која, за разлику од осталих про-
тагониста, нема шта да крије. Лик Су-
нчица, како јој само име каже, у односу на
назив представе, представља све оне  добре,
дивне људе које не примјећујемо , а који живе
на социјалним маргинама нашег друштва –
појаснила је свој нови драмски рукопис Ана
Ђорђевић. 

С. Маројевић
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„Блади Мун“ на Великој сцени ЦНП-а

Ђорђевић написала нову верзију драме 

Бранка Оташевић на прес конференцији новог комада „Блади Мун“



Градско позориште Подгорица преми-
јерно ће извести представу „Укроћена го-
ропад“ 27. децембра. Пробе су почеле 22.
октобра. 

Овај комад ради се по истоименом те-
ксту Вилијама Шекспира. То је  друга Ше-
кспирова комедија из градског живота. По

томе, али и по неким другим елементима, као
што су завјере младих да би се преварили
стари, види се да ово дјело потиче из раздобља
у коме се осјећа утицај римске комедије. 

Адаптацију овог Шекспировог дјела
ради Дејан Пројковски, којем је повјерена и
режија. Сценографију за представу урадио је
Валентин Светозарев, а музику Горан Тра-
јкоски. Костими су дјело Катарине Ву-

кчевић, драматургију потписује Драгана
Трипковић, а сценски покрет и кореографију
Олга Панго. Улоге су повјерене: Лазару Дра-
гојевићу, Божидару Зуберу, Омару Ба-
јрамспахићу, Павлу Поповићу, Милици
Мајкић, Вањи Јовићевић, Горану Славићу,
Стефану Вуковићу, Милошу Пејовићу, Де-

јану Ђоновићу, Лари Драговић, Сањи
Поповић, Вукану Пејовићу, Немањи То-
доровићу и Павлу Богојевићу. 

Градски Театар из Подгорице са овом
премијером је заокружило успјешно први дио
актуелне сезоне. 

С.М.
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Успјешно завршен први дио сезоне

… Пoзoриштe …

„Укроћена горопад“ са читаћих проба



У Краљевском позоришту Зетски
дом почетком децембра почела је прва фаза
проба за представу „Предсједнице“, према те-
ксту Вернера Шваба, у режији познате
црногорске редитељке Радмиле Војводић.

Друга фаза проба за ову представу биће реа-
лизована у фебруару, док је премијера заказана
за 4. март 2022. године.

Редитељка Војводић потписује и ада-
птацију и визуелни идентитет „Предсједнице“,
а за сценографију је задужена Марија Калабић.
Композиторка је Нина Перовић, а асистентки-
ња режије Стела Мишковић. Улоге су по-
вјерене: Јелени Лабан, Нади Вукчевић и Ани
Вучковић.

Према ријечима редитељке Војводић, ју-
накиње ове драме су три жене са маргине, три
чистачице у распричаној женској утакмици сни-
вања срећнијег живота.

Малограђански поданички ментали-
тет и симулирање идентитета, окоштала
мисаоност у међусобном наметању осје-
ћања кривице… рецидиви естрадизиране и
таблоидизиране стварности, нова религи-

озност… Ту су, у таквом колоплету сваки-
дашњице и њихове срећнице, двојнице, оне
којима се у животу надају – каже Војводић.

Према њеним ријечима, размјена љу-
дскости је немогућа и драма њихове бе-

знадежности сна о срећи води у насиље.
Вернер Шваб подастире пред нас те-

кст у коме је, рекла бих, и трагички потресен
и урнебесно засмијан у запитаности над
идејом хуманости. И комад итекако може пу-
лсирати актуелношћу свакидашњице коју
живимо. Уз то, примијетимо ли да је данас
жена метафора промјена у друштву, цинизам
нас још више преплављује…

Ова мутирана трагична фарса, не
запиткује се само над удаљавањем од људскости
над афективним, друштвеним, политичким,
етичким, метафизичким, већ бисмо се могли
поштапнути оним Фукоовим нестанком човјека.
Како досећи и озбиљно, и подругљиво, и забавно, и
смишљену диверзију ове поетике апсурда, изнад
свега смо на том задатку у процесу стварања
представе – закључила је редитељка Војводић.
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Предства „Предсједнице“; Зетски дом
О идеји хуманости

Са проба ансамбла „Предсједнице“ у Зетском дому



Овогодишњи – „17. Међународни фе-
стивал глумца Никшић 2021“ квалитетом
програма, атмосфером која је владала током
седмодневног глумачког надметања и цјелоку-
пне светковине, као и одлукама Жирија
потврдио је, али и унаприједио, стечену репу-
тацију – јединствене позоришне смотре глуме
у Црној Гори и земљама региона. Иза цијелог
пројекта стајала је добра организација, коју су
осмислили и реализовали: руководство Ни-
кшићког позоришта, извршна управљачка

тијела Фестивала и запослени. Сјајне глумачке
бравуре и различити редитељски концепти
овогодишњем Фестивалу дали су жанровску
разноврсност и потврдили посебну концепци-
јску препознатљивост која ће се дуже памтити
и након спуштања завјесе. Фестивал је дао и
дугорочни допринос култури Црне Горе и
земаља региона јер је селекцијом сажео ра-
зличите умјетничке тенденције и ствараоце,
који су током седмодневог програма отворили

идеје о неким будућим новим пројектима, који
предвиђају сарадњу и додатно оплемењују и
онако племениту позоришну дјелатност. Умје-
тност тренутка, какво позориште и њена игра
јесу, публици су понудили ангажовану ене-
ргију, на којој се дуго могу градити позитивне
вибрације. Глумачкој игри и позоришној
естетици допринијели су округли столови
разговора о представама, који су под медијато-
рством Горана Булајића попримили академске
нивое театрлошких расправа. Оно што једино
остаје као жал јесте чињеница да је вирус
корона, окрзнуо фестивалски репертоар јер
Градско позориште из Подгорице са пре-
дставом „Коњи убијају, зар не?“ због епи-
демије у ансамблу није могло наступати и ући
у конкуренцију за глумачке награде.  

Позитивне утиске са Фестивала и
Никшића понијели су гости – учесници глу-
мачког надметања, публика и јавност. Ти
утисци се углавном своде да је  Никшићко по-
зориште успјешно окупило позоришне куће и
глумце различитих стилова из више држава из
региона. 

У то је био увјерен предсједник Општи-
не, Марко Ковачевић, који је на отварању Фе-
стивала рекао да ће Никшић - град богатог
позоришног континуитета, за вријеме фестива-
лске светковине бити центар културних де-
шавања у региону. 

Наша публика отворена је за најра-
зличитије садржаје, а културна сцена нашег
града инклузивна. Крај новембра и почетак
децембра, период историјски препознат као
ујединитељски, сједињује на никшићкој
сцени читаву бившу Југославију. Глумцима
желим да, по оној ријечи Михаила Ше-
пкина, играју тако да се не види научено, а
публици да истински ужива, казао је Ко-
вачевић на отварању Фестивала.

Да је продукција уложила додатне на-
поре у условима пандемије за организовање
Фестивала на завидном нивоу, најављивано је
уочи одржавања глумачке смотре . 

Уложено је доста напора да се Фе-
стивал одржи у времену када је све упитно
и на граници подвига. Али мотив и жеља да
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„17. Међународни фестивал глумца Никшић 2021“
Награду је понијела глума 

… Пoзoриштe …

Предсједник Општине, Марко Ковачевић
на отварању Фестивала

Фoтo: Милош Звицер



се он одржи надјачао је све. Нека награду
понесе глума, позориште, публика, сусрет
свих нас и вјечита игра изнад сваког зла.
Надамо се да сљедећи Фестивал неће имати
проблеме и да ће живот надјачати смрт, а
игра надвладати бол - поручио је ВД ди-
ректора Никшићког позоришта Радинко Кру-
лановић, отварајући Фестивал 23. новембра.

И седам дана касније, осврт на 17. Фе-
стивал глумца показао је да он у континуитету
његује глумачку игру и да због те посебности,
али и организационим квалитетом, заслужује
национални статус.

Фестивал је задовољио основни и први
позоришни задатак успостављен још у анти-
чком добу, а који је Аристотел назвао ката-
рза или прочишћење. Надам се да је са истим
осјећајем из нашег позоришта одлазила и
враћала се публика. Уз високи глумачки до-
принос у коме смо уживали и који је у осно-
вној идеји фестивалског окупљања, чини ми
се да смо успјели и да окупимо представе врло
различитог тематског обрасца и концептуа-
лно различите приступе самом феномену
позоришта и глумачке игре. Жирију није био
нимало лак задатак да одабере најбоље, али
из личног контакта са глумцима и редите-
љима успјели смо да и ми за себе изде-

јствујемо једно озбиљно признање - да ће се
и вечерас награђени и они који то не буду,
опет радо враћати Никшићу и нашем
позоришту – увјерен је ВД умјетничког ди-
ректора Никшићког позоришта Јанко Јелић,
који је обављао и функцију предсједника Са-
вјета Фестивала. 

Са постигнутом естетском и органи-
зационом страном Фестивала био је
задо-вољан и ВД  директора По-
зоришта, Радинко Крулановић. 

Надам се да ће сљедећи Фе-
стивал протећи са мање проблема,
а никако са мање успјеха. Награђени
ће бити награђени, ми ћемо се ра-
довати ако са овог Фестивала по-
несете емоције које ће следеће
издање учинити још бољим... Јер
ако не постанемо бољи постаћемо
гори – закључио је Крулановић.

О умјетничким дометима
Фестивала најбоље говоре умјетни-
ци. Глумац Милорад Мики Да-
мјановић, који је био предсједник
Жирија оцијенио је да овај Фести-
вал имао посебну вриједност за

продукцију у региону.
Никшићки Фестивал глумца је

још једном показао да је јединствен фе-
стивал на овим просторима. Одличном
организацијом, достојном највећих фести-

вала региона, учинио је да глумци на овом Фестивалу
осјете колико је њихова умјетност важна у
друштву. Жири је мишљења да у будућности,
представе у селекцији не морају нужно бити
представе снажног редитељског концепта, већ
представе које без обзира на жанр, треба да пре-
дставеглуму, и да сјајну никшићку публику, која је и
ове године показала да је спремна да пе-рципира и
разумије сваку врсту позоришта, упозна са најбољим
глумачким остварењима у региону - оцијенио је
глумац Дамјановић.

У том маниру, Никшић и његово Позо-
риште градиће и у будуће издања Фестивала
глумца, који у центар игре поставља актере те
игре, односно Његово височанство – ГЛУМЦА.

С. Маројевић
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ВД директора Никшићког позоришта
Радинко Крулановић на свечаном отварању Фестивала

Фoтo: Милош Звицер



Жири „17. Међународног фестивала
глумца Никшић 2021“ у саставу: Милорад
Дамјановић, драмски умјетник из Београда,
редитељ Зоран Ракочевић и глумац Добрило
Бобан Чворовић, према мишљењу учесника,
организатора, публике и јавности имао је
тежак задатак, имајући у виду да је ово-
годишње фестивалско издање окупило глума-
чке бардове региона, који су својим бравурама
показали естетику игре и драмске умјетности

у цјелини. Жири је све одлуке донио једногла-
сно, а на прес конференцији њихова обра-
зложења поздрављена су бурним аплаузом,
што говори да су били на висини повјереног
задатка и да су публика и новинари имали исте
фаворите за престижне глумачке награде.

По Одлуци Жирија Grand Prix за на-
јбољу главну женску улогу припао је Ја-
дранки Ђокић за улогу у представи „Плућа“,
ЕXIT Tеатра из Загреба и Градског казалишта
Сисак. У образложењу Жирија наводи се да у
представи „Плућа“, Јадранка Ђокић гради
незамјенљив драмски лик који функционише

њеним цијелим бићем, органском игром пу-
ноћом емоције, истинитошћу и бескрајном
луцидношћу. Њен лик осликава данашњу
жену у разним животним фазама од енерги-
чне и необуздане дјевојке до старице поми-
рене са смрћу, конфузну и огољену како
савремене животне околности умију да на-
метну. Користећи се богатим глумачким
средствима комике и трагике и огромног
простора између, Јадранка нити на дјелић

секунде не оставља у празном ходу и не-
доречености.

Grand Prix за најбољу главну мушку
улогу, према одлуци Жирија, додијељена је
Емиру Хаџихафизбеговићу за улогу у пре-
дстави „Сјећаш ли се Доли Бел“, Камерног
театра 55 из Сарајева. Жири је навео да Ха-
џихафизбеговић глумачком емоцијом  прави
лик несрећног и на смрт предложеног чо-
вјека танане душе, растрзаног између дру-
штвених околности и одговорности према
породици са израженом фином комиком и
истинском драмом изазивајући чисту ка-
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Фестивал глумца – Одлука и образложење Жирија
Три награде за сарајевске глумце

Са прес конференције Жирија „17. Међународног фестивала глумца“



тарзу код гледаоца. Улога Махмута Зоље
коју тумачи у комаду ’Сјећаш ли се Доли
Бел‘ свједочи да глумачко мајсторство на-
јбоље заискри улогама малих људи које
жрвањ идеологије немилосрдно меље, а ова
улога успјешно апсолвира како идеолошку за-
страњеност, тако и смислен одабир глу-
мачких средстава из универзума једног
менталитета.

Grand Prix за партнерски однос при-
пао је Златану Видовићу и Данилу Керкезу
за улоге у представи „Усамљени запад“,
Народног позоришта Републике Српске из
Бања Луке. У образложењу Жирија наводи се
да се у представи ’Усамљени запад‘ издваја

глумачка игра ова два млада, али искусна глу-
мца, највише кроз велику слободу и повје-
рење које осећају један према другом, градећи
однос два брата задојена патолошком
мржњом. Жири сматра да је убједљивост
глумачке игре проистекла из глумачког про-
мишљања овог драмског сукоба, а тај однос
није било могуће стварати без дубоке
свијести о људском отуђењу кризној деху-
манизацији свијета и губљењу емпатије као
тренда у свијету чега су ова два глумца
потпуно свјесна.

Grand Prix за епизодну женску и му-
шку улогу добили су Татјана Шојић и Ми-
рсад Тука, за улоге у представи „Сјећаш ли се
Доли Бел“, Камерног театра 55 Сарајево.

У образложењу Награде, наводи се да
је Татјана Шојић у представи „Сјећаш ли се

Доли Бел“, играла тетку Хатиџе, другарицу
Бубу, Шинторову и Штакину мајку.

„Великим дијапазоном глумачких
средстава Татјана је одиграла четири ди-
јаметрално различита драмска лика, у
потпуно различитим жанровима, од којих
су два глумачке бравуре које се памте. Оно
што плијени у представи ’Сјећаш ли се До-
ли Бел‘ која обилује многим квалитетима,
свакако је глумачка раскош и зрелост Та-
тјане Шојић, глумице незаборавне поја-
вности и крајње истините и минуциозне,
може се рећи и фаталне животности“,
навео је Жири.

Мирсад Тука, играјући Дина Зољу, је

према ријечима Жирија, „најсвединијим глу-
мачким средствима, особеном глумачком
ауром, осликавајући унутрашњи свијет и
сјећање Дина Зоља, пасивном игром, изну-
тра, дао додатни емотивни, романтични и
трагични тон цијелој представи. Осваја
једноставношћу игре и промишљеним при-
ступом лику. Улога Мирсада Туке још једном
доказује да нема малих и великих улога које
се мјере количином текста и минутаже на
сцени, већ само оних које промишљеношћу и
страшћу могу миметички да сублимирају
живот.“

С. Маројевић
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Награда „Вељко Мандић“, коју Ни-
кшићко позориште додјељује бијенално за
изузетан допринос позоришном стваралаштву,
ове године припала је глумцу Андрији Ми-
лошевићу. Ту Одлуку једногласно је донио

Жири у саставу: академик проф. др Синиша
Јелушић (преедсједник) и чланови др Ми-
одраг Чизмовић и Андро Мартиновић, ре-
жисер.

У образложењу Одлуке наводи се да
Жири приликом одлучивања о овогодишњем
лауреату, водио идејом да је неопходно
ставити акценат на млађу генерацију већ
остварених и афирмисаних глумаца. Тиме се
уједно показује и потреба да се домаћа позо-
ришна, али и укупна културна сцена, осна-
жи новим креативним подстицајем, да се
укаже на вриједности које умијеће ГЛУМЕ

доноси посебно младима, којима се тек
отвара могућност сусрета са једним од на-
јвећих постигнућа стваралачког духа чо-
вјечанства, од античких времена до данас –
позоришној умјетности. 

Имамо у виду да умјетност ГЛУМЕ,
која посебно данас, има могућност  ко-
муницирања са милионским гледалиштем,
самом својом суштином остварује особени
дијалог и повезаност са Другим (гледаоцем). 

Уколико у дијалогу налазимо оно су-
штинско на чему почивају драма и позориш-
те, а тиме и глума као њихов нераздвојни
дио, онда се величина овог позива, између
осталог, разоткрива у далекосежној ријечи
филозофа који за дијалог вели да је „једини
начин да се мисао не затвори у догму, а
живот у тамницу... Један уистину дија-
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Анрдија Милошевић, лауреат Награде „Вељко Мандић“ 

Афирматор aутентичног црногорског културног израза

Предсједник Општине, Марко Ковачевић уручио награду глумцу Андрији Милошевићу

Фoтo: Милош Звицер



лошки начин мишљења, вјеровања и дјело-
вања имао би за посљедицу да међу ми-
слиоцима не би било догматика, међу
вјерницима фанатика, међу политичарима
тирана. 

Јер само у дијалошком односу са Дру-
гим моје Ја расте и обогаћује се. А умје-
тност позоришта и глуме у њему, јесте
стога један од путева који томе највишем
циљу поуздано води.

Уз то, слиједећи опитно увјерење

великог редитеља Ингмара Бергмана, имамо
у виду да је сам глумац дубоко креативно би-
ће, које дјелује свагда стимулишуће. Глумац
је вриједан, професионалан, воли да се пред
њега постављају велики захтјеви, он је
човјек фантазије, осјећајан и емотиван. Јак
је индивидуалист, има смисла за хумор и
самоиронију, музикалан је и пун живота. Он
прозире редитеља, самог себе и - све остале.
Али драж глумца је, можда највише, у томе

што ствара радост.
Нема сумње да сви ови атрибути, а

посебно онај који је „можда највише“: да
ствара радост, у великој мјери, посебно сво-
јим комедиографским талентом, отјело-
творује глумац „пун живота“, Андрија
Милошевић, који је својим огромном глу-
мачким ентузијазмом, посвећеношћу позиву
и оствареном глумачком резултату, добио
похвалу стручне критике и несумњиву при-
хваћеност бројног гледалишта, у којима се

млади посебно издвајају. 
Према нашем суду, већ кратак осврт

на стваралачку биографију Андрије Ми-
лошевића представља непобитан аргумент
да се угледна позоришна Награда „Вељко
Мандић“, ове године управо њему додијели. 

Андрија Милошевић је по рођењу
Подгоричанин, по васпитању Никшићанин,
по глумачком образовању цетињски ђак, а по
глумачком замаху је препознат и утемељен
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у пријестоници југословенског глумишта и
једном од центара европске културе, Бе-
ограду. Глумачки пут је започео са 16 година,
уписујући се као студент прве генерације
Факултета драмских умјетности на Це-
тињу. Као сасвим млад глумац учествовао је
активно и препознатљиво у подизању црно-
горске културне сцене након ратних деве-
десетих. Као студент је почео да игра на
сцени Зетског дома, чији живот је тада
ваљало обновити у не баш лаким условима.
Након Цетиња, Милошевић се показао у
Градском позоришту из Подгорице. У том
позоришту је одиграо бројне улоге, а посебно
се истичу улоге у представама: „Заувијек
твој“, „Новела од љубави“, „Женидба краља
Вукашина“, „Три мускетара“, „Црвенкапа“,
„Спасавај се од своје жене“. 

Учествовао је у обнављању рада
Црногорског народног позоришта и дао до-
принос редовном репертоару националног
театра улогама у представама: „Школа за
жене“, „Електра“, „Комедија забуне“, „Ка-
ко се ко роди“, „Горски вијенац“. Милошевић
је посебан допринос дао и стварању позори-
шне сцене тиватског Културног центра
играјући у комадима: „Бокешки де мол“,
„Бетула у малу валу“, „Кањош Мацедо-
новић“ и „Јелена Савојска“. Свим улогама
које је играо дао је посебан лични печат и
оригиналношћу и препознатљивошћу до-
принио и аутентичном изразу црногорског
театра. 

Већ богату глумачку каријеру Ми-
лошевић је додатно обогатио ангажманом
у Београду гдје је свој глумачки рад упо-
тпунио и као филмски глумац и теле-
визијски водитељ. На даскама београдских
позоришта такође је одиграо мноштво уло-
га у представама: „Певај брате“, „Тамо и
назад“, „Само за твоје уши“, „Крчмарица
Мирандолина“, „39 степеника“, „Златни
ланчић од бижутерије“, „Иза кулиса“,
„Укроћена горопад“, „Змијско легло“, „Де-
камерон“... 

Милошевић је посебан допринос позо-
ришној умјетности дао 2018. године осни-
вајући ново позориште у Београду под већ
препознатљивим именом Театар на брду.
Ни у овом прегнућу глумац није остао не-
препознатљив, напротив, врло брзо је успо-
ставио редовни репертоар и издашну
продукцију, о чему најбоље свједочи на хиља-

де продатих улазница и посебна Ми-
лошевићева популарност међу најмлађом
публиком. 

Важно је уз то напоменути да је Ми-
лошевић у свом раду посебну пажњу по-
светио дјеци како у позоришту, тако и у
књижевном изразу, објављујући три књиге за
дјецу које су врло позитивно оцијењене од
стране критике. 

На крају и не на последњем мјесту,
Андрија Милошевић је један од ријетких глу-
маца који је успио да аутентични никшићки
жаргон и хумор обојен архаичношћу, уни-
верзалним језиком глуме, пренесе широкој
публици која увелико надилази црногорске
оквире. Тиме је несумњиво допринио успје-
шно га укључивши у широко пространство
балканског и европског културног простора,
наведено је у образложењу Одлуке Жирија. 

Милошевићу је Награда уручена на
отварању „17. Међународног фестивала глу-
мца Никшић 2021“. Глумцу је то значајно при-
знање уручио предсједник Општине, Марко
Ковачевић.

Милошевић се захвалио на Награди,
подсјећајући на име и дјело Вељка Мандића.

Чим дате награди име Вељко Ма-
ндић, она претпоставља да сте озбиљан чо-
вјек и да радите озбиљне ствари. Иако сам
неозбиљно озбиљан, нијесам од оних озби-
љних људи који су досадни. Можда сам први
неозбиљни глумац који је добио награду
‘Вељко Мандић‘ “, казао је Милошевић.

Глумац Милошевић пише поезију, па је
публици прочитао пјесму „Запамтио сам“ из
књиге посвећене мајци Вери, која треба
ускоро да буде објављена.

Сви су се моји смијали животу. Свака
се погрешно срасла кост поново ломила и
опет зарастала од силине тога смијања. Тако
и ја. Изгубио сам једном посједовни лист мога
дјетињства. Нисам могао да докажем вла-
сништво. Претурио сам силу преко главе да
нађем, да се сјетим, да опет запамтим. Ни-
сам нашао, али сам запамтио. Постао сам по-
дстанар у свом сјећању…, једна је од строфа
које је Милошевић прочитао на додјели На-
граде „Вељко Мандић“. 

С. Маројевић

… Пoзoриштe …



Позоришног, филмског и телевизијског
глумца Андрију Милошевића, читаоцима ове
специјализоване серијске публикације не тре-
ба посебно представљати јер драмски ства-

раоци и љубитељи њихове умјетности добро
познају његов стваралачки опус. Из његове
биографије издвајамо да је Милошевић са
шеснаест година уписао Академију за глуму
на Цетињу. Након  завршетка студија глуме
убрзо је добио ангажман, тако да он до сада
има на десетине филмских, телевизијских и
позоришних улога. Ширем аудиторијуму по-
стао је познат по улози у ТВ серијалу „М(ј)е-
шовити брак“. 

Његова родбина, пријатељи, колеге, као
и мањи дио публике познају га и по још једном
умјетничком дару – пјесничком таленту. Са
неколика објављена наслова, Милошевић се

успјешно представио најмлађој публици. Пи-
ше поезију и за одрасле, тако да ће ускоро из
његовог пера изаћи књига коју је посветио ма-
јци Вери. Међу корицама тог првијенца

поезије  за одрасле су и наслови
боје носталгије, стихови који су
пуни емоција према пјеснику дра-
гим особама, али и упечатљиве
слике дјетињства и завичаја, пре-
пуне јединственог колорита који
заголицају машту. 

Милошевић, умјетност до-
живљава као спас од дехуманизо-
ваног друштва,. Она је за њега
сигурно уточиште од малицио-
зности, залудости и сијача мржње. 

Умјетници, посебно пје-
сници, драмски и филмски ства-
раоци и ликовњаци не познају
границе, ни подјеле. Поезија у
умјетничком свијету за мене је
есенција - темељ културе. Она је
и посебна страст. Наравно, та
страст се може доживјети док
се посматрају слике или ску-
лптуре у галеријама. Али, поезија
има посебну чар јер носи снажне

емоције. То је можда једино уточиште од
овог отуђеног свијета… Једино уточиште
гдје можете да се сачувате од апсолутне
дехуманизације друштва. 

У широкој лепези умјетничког изра-
жавања, пјеснике издвајам као једну специфичну
групу људи која је моћна. Најсликовитији
примјер снаге поезије је чињеница да се кроз
историју драмска умјетност ослањала на
поезију и пјеснике. И другим умјетностима,
пјесма служи као мотив. У мојој новој књизи
коју ћу ускоро представити, надам се и овдје,
у Никшићком позоришту, са музичком по-
дршком Данијела Церовића, има доста
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Умјетност не познаје границе
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• Поезија у умјетниочком свијету за мене је есенција - темељ културе.
• Изузетно сам отворен човјек и не прихватам никакве оквире, посебно не балканске...
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поетског театра. Поетски театар до-
живљавам као посебан изазов јер му се
драмска умјетност, кроз различите форме,
враћала вјековима. 

Вечерас сам својој баби рекао да сам
написао пјесму коју сам јој посветио. Она је
сједила поред шпорета… Има 84 године…
Пре-жијела је толико трагедија да не могу
да их избројим. Рекао сам јој: Софија, напи-
сао сам пјесму о Теби... Нећу ти је сада про-
читати. Она ме гледа са сузама у очима и
рече: Зашто, како...? Видите колико поезија
утиче на човјека.

Црногорци  јесу рођени пјесници. Ва-
љда нам је то дошло због тога што се код
нас ријеч цијени. У прилог овој конста-
тацији је и ова моја прича: Када нам је
мајка умрла, моја породица прима саучешће,
а ја брату кажем (имали смо тада по че-
трдесет година): Велиборе, остасмо сиро-
чад... Ту реченицу коју сам изговорио, а чуо
сам је много пута раније, доживио сам као
пјеснички израз... Као неку врсту пјесничке
слике. 

Пјесничке слике видим и када људи
дођу на сахране, у чину како се понашају. На-
равно, да су они у тим моментима тужни,
али се онда у неком тренутку мало опуште,
мало се насмију, па мало и попричају. То је
уосталом мјесто гдје се људи сретају... Један
мој пријатељ погледао ме чудновато јер му
је било криво што се људи смију на сахрани.
Ја га ухватим за руку и кажем му: Ћути, ми
тако жалимо... И то је живот. Ми смо
такав народ и такви људи да жалимо са
осмијехом... Због тога мислим да се у овом
крају нешто чудно дешава. Иначе у Ни-
кшићу, али и херцеговачком крају, људе
нешто гони у правцу осмијеха.... Трагедија
не може да се изрази обичним језиком... То
ћу објаснити овако: Како ћемо изразити
бол? Не можемо је изразити тако што ће-
мо рећи: Јој, боли ме.... То, боли ме, звучи
банално. 

Ви ако хоћете да искажете бол, по-
себно ону емотивну, морате пјеснички да се
изразите.  То је нека врста да тако кажем
позоришног исихазма... Зато и те догађаје
из живота можемо гледати као по-
зориште... Уосталом позориште је исто
што и живот. 

Андрија Милошевић, наравно био је и
остаје вјеран глуми. Његов допринос глу-
мишту у Црној Гори и земљама региона је
велики. Отуд и не чуди да је овај глумац за свој
допринос позоришном стваралаштву ове
године добио Награду „Вељко Мандић“, коју
Никшићко позориште бијенално додјељује на
„Међународном фестивалу глумца“.

То значајно признање, Милошевић је
доживио као „дивну прилику да направи ко-
нтакт са Вељком Мандићем“ јер то није успио
за његовог живота.  

Вељко и ја се никада нијесмо срели.
Касно сам се родио а Вељко је рано умро. Да
сам имао прилику сигуран сам да бисмо фе-
номенално сарађивали. Увјерен сам да би он
имао стрпљење за једног младог човјека.
Знам да је он био такав . Када сам сазнао да
сам добио Награду са његовим именом, На-
граду коју додјељује Никшићко позориште,
одмах сам дошао у свој град, иако сам имао
превише обавеза. То нијесу обавезе које ми је
неко наметнуо, већ ја толико хоћу да радим.
Сматрам да имам мало времена јер овај
живот мало траје… Због те пролазности
мора се за живота урадити толико тога. 

Драго ми је да сам ту и да се ова
прича око награде десила у Никшићу. Али и
да ми је то неко из других средина додијелио,
ја бих се једнако радовао, јер и са тим
људима причао сам о позоришту, као што
причам сада са Вама. Позориште нема гра-
ница и приче типа: Ја сам се ту родио…
Изњедрила ме ова средина, не прихватам. 

Све што сам урадио, урадио сам сам
тако да немам никаквог дуговања према би-
ло коме или према нечему. Имам само по-
требу да се спајам са људима који су ми
блиски. Да се спајам са идејом која ми је
блиска. Да се спајам са умјетницима који
мисле слично. Можемо чак и да не мислимо
слично, али тежим да компромисима на-
правимо нешто добро за неког трећег. То је
нешто што мене вуче, што мене тјера да
радим. Изузетно сам отворен човјек и не
прихватам никакве оквире, посебно не
балканске...

С. Маројевић

… Пoзoриштe …



Пише: др Марије Сарап

Наратив романа Абдулаха Сидрана,
„Сјећаш ли се Доли Бел“ припада колекти-
вном сјећању „народа и народности“ бивше
нам Југославије (написаног у љето 1963), којег
памтимо по незаборавним и култним репли-
кама: „сваког дана у сваком погледу све више
напредујем“, „ти спаваш, твоји капци су тешки“,
сонгова и мноштва гафова у екранизацији
истоименог филма, бриљантног сценаристе
Сидрана у режији Емира Ку-
стурице (1981). Многи ће казати да
без Сидрана нема ни умјетности „у
Кустурице“, али нећемо сада о
томе. 

Но, у случају позоришне
инсценације истоименог романа
имамо сасвим другачији приступ у
науму и начелу: драматурга Ве-
драна Фајковића у режији и
адаптацији Кокана Младеновића. 

Драмски предложак у овом
рукопису је сам по себи обавеза али
и залогај пред којим је ваљало добро
„зинути“. Вриједило се дрзнути и
поновити добро познат слијед
драмске радње, нашминкати се
умјетичким средствима и опалити
до краја, па како буде. Но, морам
признати, ова продукција није
„ишла“ на блеф. Ово је чист -
зицер. 

Поентирање евидентно, док је љепота
саме драматуршке поетике избалансирана као
добро зачињен објед. По мјери и укусу ваљано
искројене театарске посебности. 

Екипа коју је окупио Младеновић у
продукцији Камерног театра 55 из Сарајева
само говори о умјетничком лудилу, које је
искорачило у простор новог „читања“,  идејно
али и занатски, зналачки! И помело је све пред
собом! 

Одувао публикум до краја и заувијек –
катарзом и никако другачије!

У овом приказу нећу говорити о лине-
арној драматургији која је пратила (замислите

умијећа) паралелне свјетове, онда и на далеко
након тога времена (разумјеће мудраци шта
зборим) и на концу остала досљедна од по-
четка до краја нити, која нас је довела до нас
самих, спознаје, ружноће и љепоте, умје-
тности у цјелости. 

Тумачићу „Доли Бел“ у дискурсу у ко-
јем смо сада и овдје. И да Бог да, никад више
не били гдје смо, занавјек! Ово кажем јер смо
заробљени у временима силним. Од онога кад
је Сидран записао своје „ране и боли“ па ево

до ове „веселе и короном обасјане 2021.“. 
И стално се вртимо око свога репа. Као

и онда, тако и временима данашњим. Вазда
смо мали и јадни, корумпирани, заведени,
лицемјерни и препотентни. Али, у овом вре-
менском интервалу самоспознаје, имамо
(замисли чуда) дуплу тежину. Не само умје-
тничку, већ друштвено (слабо) корисну, со-
цијално запостављену, културолошки осакаћену...
ма мало је рећ’...

Говорити о представи „Сјећаш ли се
Доли Бел“ тешка је работа. Као прво и осно-
вно роман Абдулаха Сидрана је умјетност
сама за себе, посебна по свим посебностима. 
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… Пoзoриштe …

Критика: „Сјећаш ли се Доли Бел“ / изведба на Фестивалу глумца
Поетска и катарзична „Доли Бел“

„Сјећаш ли се Доли Бел“ на никшићком Фестивалу глумца

Фoтo: Милош Звицер
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Сам Он је 1981. урадио сценаристички
предложак, док су Они у филмском жанру
извели остатак магије. Након тога и толиког
временског протока, имамо амбициозну идеју
за реализацијом позоришне представе. Од
ансамбла Камерног театра 55, Сарајево (руку
на срце) се може очекивати... да на профи пле-
ћима изнесе читав пројекат, али ипак је то пре-
амбициозна продукцијска игра. 

Е ту сам вас чекала. Умјетност и по-
стоји због изазова, а не из компромиса. Уко-
лико се биће - умјетник (ма које бранше био)

посвети у потпуности свом задатку, неми-
нован је успјех, загарантована је награда,
закуцан је аплауз. Ово није моја мудролија, већ
постоји откако је позоришта. Само се на-
мјерно заборавља (овдје мислим на про-
дукцију балканских простора) која продаје ово
за оно... Стидно, али је баш тако! 

И гле чуда, сад је вријеме да вам пре-
дставим глумачки ансамбл ове „погибено до-
бре позоришне инсценације“ са све драматис
персонама које ИГРАЈУ, дакле: Емир Хаџи-
хафизбеговић - Махмут Зољ, Гордана Бобан –
Сена Зољ, Мирсад Тука – Дино Зољ 2, Давор
Голубовић – Дино Зољ 1, Елма Јуковић – Доли
Бел, Адмир Гламочак – Тетак / Цвикераш, Та-
тјана Шојић – Тетка / Шинторова мајка / Буба
омладинка / Штакина мајка, Мухамед Хаџо-

вић – Шинтор, Сабит Сејдиновић – Керим
Зољ / Владо Кликер, Син Курт – Мидхо Зољ,
Амер Селимовић- Расим Топ / Најављивач,
Саша Крмпотић – Кико Штака; сцено-
графски и костимом - Адиса Ватреш Се-
лимовић, музика - композиторка Ирена
Поповић са продуцентом Мирзом Музуро-
вићем. Наравно водећи се драматизацијом
Фајковића, са индикацијама редитеља Мла-
деновића, који је на далеко познат по особеном
рукопису – без длаке на језику. 

И замислите шта се све може очекивати
од овакве поставке? „Мислећи
мудраци“ или ти модерно речено
критичари, рећи ће: Сјајно, успје-
шно, бравурозно, импресивно... Да
јесте, али... Ова представа је са
јасним али ненаметљивим ре-
дитељским инпутом. Да, али се ни
глумци не такмиче у бравурама већ
се надовезују, ушивају једно у дру-
го, наслањају се енергетски лагано
и с умишљајем унутрашње емо-
ције. Тачно! Њима се вјерује! Они
су хероји, свако на свој начин.
Глумачке вињете су усклађене тим
сведеним рукописом који на мо-
менте јако и снажно „заболи“. 

То је зато што сви „раде“ из
душе. Извлаче усуд драматис пе-
рсонеса „дна каце својих“ огољених
и танано подешених сензибилитета.
Они су филхармонија која ролу
изводи у сваком сегменту по ноти,
ритму и темпу грандиозно. Зато је
изведба успјешна и након двије

године активног извођења. Зато се награђује и
даље и даље... Зато што се не лажира ништа, и
ни у ком случају... Не шмира се, већ се живи
театар због њега самога. Не улагује се пу-
блици. Не иде се у контру због гафа, већ из ли-
ка, реплике, шта год... 

Тешко је бити искрен, а камоли искрен
у умјетности. Зато се аплаудира на сваку про-
мјену, јер оне одвуку гледаоца као на плимном
валу... Одалами га свом снагом у прса, до
отрјежњења – катарзе.

Да напоменем, представа „Сјећаш ли се
Доли Бел“ се разликује од истиоменог филма
као „птица и телефон“. Имају заједнички име-
нитељ, неколико истих реплика (да би се оста-
ло у mood-u, фазону, фолу... примј.аут).

Ма замислите како се тај Младеновић

…Teaтрoлoгиja …

„Сјећаш ли се Доли Бел“ одушевила публику
на Фестивалу глумца

Фoтo: Милош Звицер



27

„усудио“ изоставити онај кључни сонг „На мо-
рскоме плавом жалу“? Ха? Е па тако маестро
размишља, ја да вам кажем. Да је начинио
copi/paste кључних реченица, кеy words-a,
song-ova, величанствених реплика (које су
постале опште мјесто доброг штоса) био би
јефтини плагијатор са по неком редитељско
невидљивом интервенцијом... и пропаде ствар
начисто. 

И шта се заправо десило? Младеновић
је спустио гард. Сидран је дозволио дра-
матизацију (претпостављам), Хаџихафизбе-
говић као главњак и директор Камерног театра
(продукције)  потарацао је са комплетном еки-
пом све у региону (ваљда се то тако данас
каже) и finita la musica.

Док меци падају на самом крају, на
свим позоришним просторима се леди крв у
жилама, јер се зауставља вријеме. Схватиш да
је све исто. Укапираш да вријеме стоји. Да нам
пута има, али је питање дана када ћемо се по-
ново „у коло ухватити“... јер опет и по ко зна
који пут ОПЕТ живимо фашизам. LIVE фа-
шизам на Балкану.

Некако је јадно говорити ко је крив. Ко
је онда био или ће бити КРИВ. Ето баш у том
тренутку, кад сви знамо све, попадаше они
меци за дугу цијев. Они који праве ране од
којих смо сви ђутуре рањени, да нас нити једна
медицина, умјетност, а камо ли спјев може
окрпити.

То је profundus који театар ове изведбе
постиже у цјелости. Он и обува и изува, исто-
времено. Буди и успављује. Зато и плачемо.
Шта ћеш друго мајчин сине него горко за-
плакати!? За свима нама скупа и појединачно.
Како прихватити да је све исто? И да се по-
навља 1945., 1968., 1992. и кукала нам мајка
ко зна шта још?

Зато не дрвим о ликовима и радњи. Сви
је знамо наизуст. Зато је Сидран тако велики.
Пише Наше репилике, без задршке и ула-
гивања. Његова текстура је есенција дијалога
који излази из петне жиле и излијеће кроз оба
уха истовремено. 

И лаже свако, онај ко каже: Ах лако је
режирати - играти добар текст. Не, господо
моја. Тешко је ући у истину. И бити вјеран да
ти се вјерује. На концу, и то вриједи схватити.
Живимо толико дуго лаж, подлост и сву глиб
душе која има толико псеудонима... Пре-

страшно је схватање колико је све на пре-
клапање баш онако како Махмут Зољ (Емир
Хаџихафизбеговић – добитник Grand Prix на-
граде за главну мушку улогу овогодишњег
Фестивала глумца у Никшићу) игра сваког да-
нашњег злосретног лика којег познајемо
лично или смо то заправо ми. Емир му даје
„тон“ препознатљивости, стопљен у соц-ре-
алистичног и замислите и у данашњег исто-
вјетног злосретно рођеног – честитог човјека.

Или ону драматис персону од Дина Зо-
ља 2 у којем тако минуциозно „мучи“ Мирсад
Тука (добитник Grand Prix награде за спо-
редну мушку улогу Фестивала глумца у
Никшићу) који свом силином изнутра пре-
бацује рампу, да га видљиво-невидљивог
осјећамо као сопствене откуцаје. Не као тик-
так, већ дум-дум-дум. Он нас негдје од шпо-
нде пробада, напомиње проток времена и
свети нам се... Онако к’о да неће. Е то је бра-
вура, осјећај за постојање онога што не смијеш
видјети, а пред очима ти је сво вријеме.

Или да вам мало прозборим о лику
изведби безмало четири драматис персоне:
Тетке, Шинторове мајке, Бубе омладинке,
Штакине мајке - изванредне Татјане Шојић
(добитница Grand Prix награде за споредну
женску улогу овог Фестивала!) Она која се
трансформише и ИГРА. Нестварна до посље-
дњег зрна увјерљивости, опија сензибили-
тетом и бравуром за сваког лика понаособ и у
потпуности! Браво!

Представу вриједи гледати без даха и
устати на поклон - поносито! Ето зато пљуште
награде. Зато се стоји на три-четири биса... За-
то што се огледамо уру и по у сопственом
дану, ноћи, болу и лажотини док глумимо жи-
вот, а живимо сопствени ријалити. 

Зато је ова представа посебна. У вре-
мену које је најтеже за умјетност, гдје нам је
дан сачињен од перформанса, шокова, бјегова
у друштвене мреже, медијског лудила које
заправо не постоји, ови „људи“ створише
умјетност. Невјероватно, али истинито. Заиста
„свакога дана у сваком погледу све више на-
предују“! 

…Teaтрoлoгиja …
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Цетињска премијера „Није то то – студије Фауста“

О односу мита и реалности у нашој регији

У Краљевском позоришту Зетски
дом 21. децембра одржана је црногорска пре-
мијера регионалне, копродуцентске представе
„Није то то – студије Фауста“, коју је према
тексту Симоне Семенич, инспирисан Ге-
теовим драмским спјевом „Фауст“, режирао
Томи Јанежич. Ова представа повезала је
четири театарске продукције из три државе:
Сарајевски ратни театар САРС и Ме-
ђународни театарски фестивал МЕСС

(БиХ), Краљевско позориште Зетски дом
(Црна Гора) и Београдско драмско позо-
риште (Србија). Драматургију, дизајн звука и
свјетла потписује Томи Јанежич, сце-
нографију Бранко Хојник, а костимографију
Марина Сремац. За кореографију и сарадњу
на драматургији била је задужена Катја Ле-
гин. Асистенткиња режије и за рад на дра-
матургији била је Мирјана Медојевић, док су
асистенти режије Габријел Лазић и Бењамин

Коњиција. У представи „Није то то – студије
Фауста“ улоге тумаче глумице из Црне Горе,
Босне и Херцеговине и Републике Србије:
Јелена Лабан, Селма Алиспахић, Емина
Муфтић, Маја Салкић, Амила Терзимехић,
Маја Ранђић и Дуња Стојановић, уз учешће
Бењамина Коњиције и Габријела Лазића.

Ријеч је о истраживачком, стварала-
чком пројекту, чија припрема је трајала годину,
а текст се базира на поновном преиспитивању

односа мита и реалности у нашој регији, али
и прављење моста између Запада и Истока.
Ова прича је код публике наишла на изузетну
реакцију публике. До сада је ова представа
изведена у: САРТР-у, БДП-у, МЕСС-у, али и
на Међународном регионалном фестивалу
савремног позоришта „Desiree“.

Директор Краљевско позориште Зетски
дом, Илија Суботић je изразио задовољство
због чињенице да је, упркос ситуацији с

… Пoзoриштe …

„Није то то – студије Фауста“ / цетињска премијера 
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пандемијом вируса корона, заједно с копро-
дуцентима, успјело да реализује црногорску
премијеру, након њених извођења у Сарајеву
и Београду.

Ријеч је о веома значајном копро-
дукционом пројекту Црне Горе, Босне и
Херцеговине и Републике Србије, у режији
једног од најзначајнијих словеначких, али и
европских редитеља Томија Јанежича. Ово

је шеста премијера у Краљевском позори-
шту Зетски дом, односно шести пројекат
који смо самостално или у копродукцији
реализовали у 2021. години. Oвог мјесеца
започели смо рад и на седмој продукцији -
истакао је Суботић након цетињске премијере.

Представа је направљена за гле-
даочеву контемплацију, за његове асо-
цијације и фантазије. Јесте, ту има и мита,
има и околности на Балкану, има доста
тога... То је веома лична представа, а то је
и представа о свијету или о крају свијета, о
позоришту, о рушењу позоришта, али прије
свега ту има  свега што  гледалац у њој види
и у њој доживи. У сваком случају, представа
не прича причу. Јер не може да преприча –
изјавио је за подгоричке „Вијести“ редитељ
Томи Јанежич.

Након цетињске премијере, глумице су
биле пуне утисака.

Мислим да ова представа комуни-
цира са публиком и да свако доноси своју

причу и да свако осјећа своју причу. Мислим
да је то есенција ове представе – изјавила је
након премијере на Цетињу, глумица Јелена
Лабан. Њена колегиница из Сарајева, Селма
Алиспахић подсјетила је како је представа
настала у специфичним условима.

Почели смо радити прије пандемије,
онда нас је прекинула корона, па смо имали
паузу. Мислим да је редитељ на крају схва-

тио да је најбоље окренути се тишинама.
Јер, пред свим што нам се дешавало на овим
просторима у посљедњих 20-30 година, чо-
вјек једино може да заћути, поручила је она.

Глумица Маја Ранђић истакла је како
свако ново играње ове представе на њу утиче
другачије.

Било је момената које нијесам очеки-
вала, иако сам знала шта ће све да се деси.
Увијек се некако увучем у причу и сваки пут
играм као да је први- утисци су Ранђић.

Представа је, како је нагласила глумица
Маја Салкић, изузетно слојевита.

Ово је један од оних тренутака у
позоришту које памтите и који вас на-
тјерају на неку личну промјену, али и на про-
мјену размишљања – оцијенила је Салкић.

С. Маројевић

… Пoзoриштe …

„Није то то – студије Фауста“ регионална копродукција

фото: Владимир Мартиновић
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Никшићко позориште, у сарадњи са
агенцијом „Бео арт“ и уз подршку Електро-
привреде Црне Горе, од 2. до 5. децембра,
организовало је гостовање четири представе
из продукције „Бео арт“ и Београдског дра-
мског позоришта.

Током четвородневног гостујућег репе-
ртоара, публика је имала прилику да одгледа
представе: „Аматери“, „Читач“, „Црна ку-
тија“ и „Хистерија“.

Према оцјени ВД умјетничког дире-
ктора Јанка Јелића, та позоришна ревија на-
метнула се као потреба, али и обавеза.

Овом ревијом смо изразили по-
штовање према нашој вјерној и препо-
знатљивој публици, али и према многим
нашим суграђанима који изражавају инте-
ресовање и поштовање према ономе што
радимо после дуге паузе и који ће, сигурни

смо, постати чланови наше велике позо-
ришне породице. Ова позоришна ревија се
реализује под слоганом „Магија се на-
ставља“, чиме желимо да укажемо на дуги
континуитет и готово нераскидиву и
магичну везу између нашег града и нашег по-
зоришта, навео је Јелић у најави овог
догађаја.

На сцени Никшићког позоришта у го-
стујућим представама играла су најпознатија

имена глумишта сусједне земље: Мирјана
Карановић, Слободан Нинковић, Младен
Андрејевић, Горан Јевтић, Сузана Лукић...

Осим Никшића, београдске представе
изведене су у Подгорици и Котору. 

С.М.

Ревија београдских представа у Црној Гори
… Пoзoриштe …

Представа „Читач“ одушевила никшићку публику



Поводом премијерног извођења пре-
дставе Зелена чоја Монтенегра у Подгорици,
коју је по мотивима романа Мома Капора у
сарадњи са Зуком Џумхуром, режирао Ни-
кита Миливојевић одржана је конференција
за новинаре, на којој су говорили секретарка
Секретаријата за културу и спорт главног
града Ана Медиговић, умјетнички директор
Градског позоришта Подгорица Душан Ко-
вачевић, уредница програма ЈУ „Град театар“
Светлана Ивановић и глумци: Симо Тре-

бјешанин, Божидар Зубер и Јелена Симић.
Представа је изведена 10. децембра у Великој
сали КИЦ-а „Будо Томовић“, у оквиру 29.  ма-
нифестације Децембарска умјетничка сцена
- ДЕУС.

Задовољство ми је што сам овдје на
Великој сцени КИЦ-а ,,Будо Томовић“, и сада
ћу рећи, једном члан Градског, увијек члан

Градског, јер су све ово моје колеге. Ја сам
више пута наглашавала да је позориште
трпило доста због пандемије вируса и идеја
кад смо конципирали програм ДЕУС-а је
била та да позоришни сегмент буде на
првом мјесту. Након одржане ревије по-
зоришних кућа из региона на ред је дошла и
подгоричка премијера представе ,,Зелена
чоја Монтенегра“. Радујем се извођењу пре-
мијере због тога што знам да су лијепи
коментари и знам реакцију публике на оно

што је било у Будви и Београду, а очекујем да
тако буде и сјутра вече - казала је Ана Ме-
диговић.

Душан Ковачевић, умјетнички ди-
ректор Градског позоришта Подгорица, казао
је да је овај комад одабран из разлога што
живимо у времену гдје је недостатак емпатије
јако изражен.
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Акценти разговора о представи Зелена чоја Монтенегра

Велика прича Мома Капора и Зука Џумхура

Са преса поводом премијере „Зелене чоје Монтенегра“ у Подгорици



Краљ Никола и Осман Паша су у
ситуацији која је јако историјски битна, а
прије свега подстиче на емоцију, на широки
видик племенитости код људи који се и када
су на страни најљућих непријатеља, и даље
поштују и уважавају. Зато је ова прича
велика и уклапа се у остале репертоарске
потезе у овој години јер се бави међуљудским
односима и проблемима малог човјека у
односу на систем или другог човјека - казао
је Ковачевић.

Представа је премијерно изведена ље-
тос у оквиру Феситвала ,,Град театар’’ у Будви,
затим је имала београдску премијеру, а била је
и на фестивалским репертоарима ,,Без пре-
вода“ у Ужицу и у Сарајеву у оквиру РУТА
ГРУПА ТРИГЛАВ фестивала.

Моје је задовољство, као умјетничког
директора, што ширимо институцију у
смислу копродукционих односа са осталим
јавним установама каква је ,,Град Театар’’,
са великом традицијом, озбиљним репе-
ртоаром и изузетним професионалцима
који раде тамо. И такође, са Београдским
драмским позориштем, које је једно од по-
зоришних лидера у региону и са фестивалом
РУТА ГРУПА ТРИГЛАВ који смо направили
у смислу уједињења овог простора и ширења
квалитета умјетничког и продукционог
стваралаштва, али и једног глумачког са-
зријевања. На том Фестивалу, моје колеге су
имале прилику да играју са глумцима из дру-
гих позоришних кућа - закључио је Ко-
вачевић.

Светлана Ивановић, уредница про-
грама ЈУ „Град театар“ је истакла важност
како саме копродукције тако и теме којом се
представа бави.

Сматрам да је ансамбл препознао
чињеницу да велика прича Мома Капора и

Зука Џумхура, која је базирана на томе да,
смо, упркос свим разликама у култури и
историји ипак само људи жељни разуми-
јевања, пријатељства и љубави - казала је
Ивановић.

Божо Зубер у представи глуми Војводу
Вукашина.

Алтернација сам  колеги Емиру Ћа-
товићу тако да не могу детаљно говорити
о процесу рада који је био прије него што сам
ја дошао, али оно што ћу истаћи јесте да
заиста  влада одлична атмосфера међу еки-
пом. Претпостављам да је већина читала
књигу, а ја ћу вас позвати да погледате пре-
дставу – казао је Зубер..

У улози Мејџори Еванс је Јелена Си-
мић.

Када су три копродуцента једне пре-
дставе то зна да буде компликовано, али смо
добили прилику да упознамо нове људе, нове
сараднике. Поред онога што смо на сцени
остварили, остварили смо и неку другу
врсту блискости и пријатељства. Наш
ансамбл је као породица, а када нам се при-
кључе нови људи онда то добије и додатни
квалитет. Ову смо причу испричали на
један необичан начин, говорили смо о при-
јатељству и разликама, да поред свега што
се дешава треба сачувати људскост, што је
данас, чини ми се постало још теже него
раније – закључује глумица Симић.

Улога Сердара Филипа припала је Си-
му Требјешанину.

Била је одлична атмосфера током
рада на представи и сматрам да то утиче
и на сам квалитет комада. Размјена енергије
са људима врло је значајна за нас глумце.
Поред свих недаћа ова представа се наста-
вља и сјећање на нашег колегу Марка Жи-
вића остаје и он ће бити стално са нама.
Није лако када морате да изађете на сцену,
а те особе више нема, али то смо некако
превазишли и кад играмо мислимо на њега,
да нам се смјеши ту негдје иза сцене –рекао
је Требјешанин.

Зелена чоја Монтенегра је имала и бе-
оградску премијеру 9. новембра у Београдском
драмском позоришту.  

Представа је рађена у копродукцији
Градског позоришта Подгорица,  Београдског
драмског позоришта и  ЈУ „Град театар“ Будва. 

Градско позориште Подгорица

32

… Пoзoриштe …



33

У Црногорском народном позоришту
11. новембра изведена је представа „Про-
текција“, Бранислава Нушића у режији Ко-
кана Младеновића. Продуцент овог комада
је Народно позориште Сарајево. Премијерно
је овај комад изведен 21. октобра ове године
на Великој сцени Народног позоришта Сара-
јево, чиме је обиљежен јубилеј - стотину
година постојања националног Театра БиХ и
вијек извођења тог Нушићевог дјела са којим
је Позориште у Сарајеву почело са радом.
Адаптацију текста и писање сонгова потписује

Милена Богавац, сценографкиња је Ма-
ријела Хашимбеговић, костимографкиња
Лејла Хоџић, композиторка Ирена Поповић
Драговић, драматуршкиња Џејна Хоџић, ле-
кторка Мирела Латић, сарадница за сценски
покрет Амила Терзимехић, инспицијент Му-
стафа Зрнић, а суфлерка Есмералда Абди-
јевић.

У представи играју: Ермин Сијамија,
Белма Салкунић, Амина Беговић, Але-
ксандар Сексан, Амра Капиџић, Мерима
Лепић Реџеповић, Дино Бајровић, Мирвад
Курић, Мона Муратовић, Алдин Омеровић,
Емина Муфтић, Амар Чустовић и Мак Че-
нгић. Музичари су: Ана Петровић, Доминик

Роб и Филип Солдат.
Гостовање Театра из Сарајева био је по-

вод организовања прес конференције, на којој
су два национална позоришта скренули пажњу
на значај размјене програма, гостовања и ко-
продукције. 

За гостовање једног позоришта у дру-
гим градовима и државама, за сарадњу и ра-
змјену међу театрима није потребан посебан
повод, али ово гостовање Народног позо-
ришта у Сарајеву вечерас у Подгорици има
изразито свечарски карактер. У питању је

обиљежавање једног великог и значајног
јубилеја за сваки театар – 100 година рада
НП Сарајево. Задовољство нам је што ће
управо представа „Протекција“ којом НП
Сарајево обиљежава свој јубилеј, имати
своју регионалну премијеру у Црногорском
народном позоришту. Подсјетићу и на једну
важну чињеницу, а то је да је ЦНП након
рата у бившој Југославији покушавајући да
успостави покидане културне везе, госто-
вало у свим бившим југословенским репу-
бликама. Једна од првих адреса била је
Сарајево и његово Народно позориште. До-
бри и блиски односи наша два театра по-
тврђени су касније и кроз потписивање

„Протекција“, Народног позоришта Сарајево у ЦНП-у

Регионална премијера поводом јубилеја

… Пoзoриштe …
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протокола о сарадњи, па је тако и публика у
Сарајеву и у Подгорици имала бројне при-
лике да види најбоља позоришна остварења
ове двије куће. И ово гостовање показује
напор и намјеру оба управника, и Дина Му-
стафића и Марка Баћовића, да се наша
сарадња у наредном периоду унапређује и
интензивира – казала је ПР националног

театра Зорана Краљ.
Директор Народног позоришта Са-

рајево Дино Мустафић је најавио репертоар
Народног позоришта Сарајево до краја по-
зоришне сезоне. Он је истакао да је ово
гостовање  само наставак једне веома добре
сарадње између Народног позоришта Сарајево
и Црногорског народног позоришта.

Ово гостовање је добра прилика за
осмишљавање планова који ће још више по-
везати наша два позоришта. Жеља нам је
да, иначе добру сарадњу унаприједимо и
интензивирамо кроз неке друге видове са-
радње као што су копродукције, заједнички
пројекти, измјене ауторских тимова, умје-
тника, упризорење драма црногорске и бо-
санске књижевности. Сигуран сам да ће
бити привилегија и за црногорску поблику,
као и за сарајевску да се упозна са цје-
локупном продукцијом наших театара, а
биће нам посебно задовољство да гостујемо
са оним умјетничким сегментима којих још

увијек нема у ЦНП-у, а то су опера и балет
– рекао је Мустафић.

Првак Народног позоришта Сарајево
Александар Сексан је изразио задовољство
што је подгоричка публика прва која је након
Сарајева видјела ову представу. Казао је да је
било изазовно радити са Коканом Младено-
вићем.

То је била сјајна прилика да видим да
ли се ја као глумац сналазим у тим конце-
птима који преузимају примат у позо-
ришту. Он ме је натјерао да микрофон
прихватим као реквизиту и дио представе,
јер ми глумци просто морамо прихватити
нове позоришне трендове – казао је Сексан.

Глумица Амра Капиџић је рекла да се
нигдје не осјећа као код куће, када иде на
гостовање, као што се осјећа у Подгорици.

Млади глумац Дино Бајровић је рекао
да је срећан што је добио прилику да игра ова-
ко одговорну улогу. 

Глумица Белма Салкунић је казала да
је поносни члан ансамбла Народног позо-
ришта Сарајево. 

Поносна сам што смо успјели да,
упркос свим потешкоћама, прегурамо овај
процес и направимо овако добру представу –
рекла је Салкунић.

Црногорско народно позориште
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За Дан Црногорског народног позо-
ришта - 1. новембра додијељене су годишње
награде и признања.

На приједлог директора Марка Ба-
ћовића, Савјет Црногорског народног по-

зоришта донио је одлуку да Годишњу
награду за изузетне умјетничке резултате у
2021. години добију глумци: Славко Калезић
за улоге у представама „Ђоконда“ и „Омла-

дина без Бога“, Бранка Оташевић за улоге у
представама „Ђоконда“ и „Омладина без Бо-
га“, и Андреа Мугоша, за улоге у представама
„The Effect“ и „Омладина без Бога“.

Статус доживотног члана тог нацио-
налног Театра, који стичу драмски умјетници

у пензији, добили су глумци: Оливера
Вуковић, Момчило Пићурић, Драган Рачић
и Гојко Бурзановић.

Стипендију „Велибор Буцко Радоњић“
која се додјељује младим ауторима за изузетне
резултате у области позоришне сценографије,
костимографије и ликовне умјетности, добила је
Гордана Булатовић, студенткиња аудио-визу-
елних умјетности.

За резултате постигнуте у продукцији,
организационом, административном и техни-
чком сектору, Годишње награде за 2021.
годину добили су: Нела Оташевић, Јелена
Милошевић и Јања Ражнатовић, извршне
продуценткиње, Тајана Недић, ПР савје-
тница, Маша Лалевић, службеница за јавне
набавке, Дејан Ђурђевић, организатор про-
даје, Милодарка Радуловић, архивски те-
хничар, Раде Бешовић, сценски расвјетљивач,

Милка Стојановић, сценска маскерка-вла-
суљарка, Ирена Љумовић, гардероберка,
Рада Марковић и Светлана Дамјановић, хи-
гијеничарке.

С.М.
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Представа „Употреба човека“ која је
рађена у регионалној копродукцији будванског
Фестивала „Град театар“, „Новог тврђава
театра“, новосадског позоришта Újvidéki Szí-
nház i East West центра из Сарајева више-
струки је лауреат престижних фестивала у
земљама региона. Представа је освојила три
награде на 9. Фестивалу првоизведених пре-
дстава у Алексинцу, који је одржан од 22. до

27. новембра. Жири, у саставу: Драгана Јо-
вановић, Горан Ибрајтер и Мирослав Ра-
доњић, Награду за најбољу режију додијелио
је редитељу овог комада, Борису Лијешевићу.
Жири је додијелио и Специјалну награду за
драматизацију истоименог романа Але-
ксандра Тишме, по којем је представа на-
стала. Одлуком публике „Употреба човека“
проглашена је за најбољу представу Фести-
вала.

Овај регионални копродуцентски про-
јекат освојио је награде на претходним фе-
стивалима у Шабцу и Ужицу. На 5. Фестивалу

„Шабачко пролеће“ у октобру освојила је
двије награде: Награду публике и Награду за
најбољу женску улогу коју је добила Емина
Ерол за улогу Вере Кронер. На ужичком 25.
Југословенском позоришном фестивалу
„Без превода“, одржаном у јуну, ова пре-
дстава је освојила  четири награде. Борис Ли-
јешевић је награђен за режију. Чланови
жирија ужичког Фестивала додијелили су На-

граду за најбољу сценографију Жељку Пи-
шкорићу, а Марини Сремац за Најбоља
костимографска решења, док је Награда за
најбољег младог глумца, као и Награда По-
литике „Авдо Мујчиновић“, додијељена
Аљоши Ђидићу.

Драматизацију романа су урадили Бо-
рис Лијешевић и Федор Шили, музику за
представу је компоновао Стефан Ћирић,
костиме је осмислила Марина Сремац, а
сценографију Жељко Пишкорић. У пре-
дстави играју: Емина Елор, Аљоша Ђидић,
Драгиња Вогањац, Југослав Крајнов,

„Употреба човека“ - пројекат регионалне копродукције
Вишеструки фестивалски лауреат 
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Душан Вукашиновић, Огњен Никола Ра-
дуловић и Огњен Пе-тковић. 

Представа је продуцирана у оквиру заје-
дничког регионалног програма „Дијалог за
будућност“, који у Босни и Херцеговини,
Црној Гори и Србији воде: УНЕСКО, УНИ-
ЦЕФ и УНДП.  

Представа „Употреба човека” траје два
сата. Комад говори о свијету којим је за-
владала вјерска, расна, политичка и свака
друга нетрпељивост. Лудило се шири, а
људи се надају да оно неће стићи до миро-
љубивог Новог Сада и да Европа и свијет
неће дозволити ширење нацизма те не пре-
дузимају ништа, иако им све говори да тре-
ба бјежати и спасавати се. Сигурни су да
разум увијек на крају надвлада. Главна јуна-
киња Вера Кронер, дјевојка из богате трго-
вачке јеврејске породице, бива депортована
у Аушвиц 1943, са својом и осталим јевре-
јским породицама. Вера једина преживљава,
јер логорско вријеме проводи у „кући ра-

дости“, борделу у којем сексуалне услуге које
пружају СС војницима, продужавају им
живот и одлажу пут у крематоријум.
Питање којим се бави представа јесте да ли
треба преживјети када се цијели твој
свијет распадне и нестане? Није ли боље,
часније и паметније нестати заједно са

њим? Да ли се треба борити за живот ако
послије тога слиједе трауме и слике
најгорих ужаса, које се враћају и не дају
мира. Има ли тада више смираја, дома? (…
) Шта је све човјек и шта је све у њему, било
је главно питање током рада на овој
представи. Човјека мијењају околности.
Прилагођава се. Постаје оно што вријеме од
њега тражи. Ово је прича о потрази за
изгубљеним животом, који се никада није ни
десио – наводи се у пратећем, продуцентском
материјалу.

С. Маројевић
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Представа „Ђоконда“, Виктора Ло-
дата, у режији Душанке Беладе, изведена је
4. новембра на сцени Народног позоришта у
Ужицу, у оквиру 26. Југословенског позори-
шног фестивала „Без превода“. Поред ЦНП-
а, на Фестивалу који се одржао у Ужицу од 1.
до 7. новембра учествовали су: Босанско на-
родно позориште из Зенице, Југословенско
драмско позориште из Београда, Позориште

Промена из Новог Сада, Атеље 212, Народно
позориште Пирот и Градско позориште из
Подгорице.

Драма „Ђоконда“ (Жена која се игра),
описује истинити догађај – крађу да Винчијеве
„Мона Лизе“, 21. августа 1911. године, од стра-
не италијанског досељеника, бившег радника
у Лувру – Вићенца Перуђе, који је желио да је
врати Италији. Кроз различите углове са-
гледања, фрагментарно, путем монолошких
сцена, драма истражује разлоге посебности

овог умјетничког дјела. Бави се односом оби-
чног човјека и умјетности, супротставља при-
нципе закона и личног убјеђења. Прати
уну-трашња колебања специфичних карактера
и преиспитује појам и поријекло патриотизма.

У представи играју: Зоран Вујовић,
Славко Калезић и Бранка Оташевић.

Након извођења представе одржан је
разговор са редитељком и глумцима, а те акце-

нте разговора о овој представи објављујемо
као занимљиву театролошку расправу.

Селектор Фестивала, Бојан Муњин
истакао је да се ова представа у потпуности
уклапа у концепт овогодишњег Фестивала који
се одржава под мотом „Причај ми о не-
жности“.

Ова представа нас се апсолутно ти-
че. Редитељка и глумци су то јасно на-
значили. Потпуно је евидентно и видљиво
да данас, као можда никад прије, барем у мо-

„Ђоконда“ на 26. Југословенском фестивалу „Без превода“
Документарност о умјетности
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дернијем времену, мислим на 20. вијек, или
чак и 19., умјетност није на цијени на којој
би требала бити. Када сам разговарао по-
водом представе „Хамлет“ са покојним
Небојшом Глоговцем, он је рекао да је умје-
тност остала иста, промијенио се однос
према њој. И то је савршено тачно. Морамо
причати о „Ђоконди“ као о једном симболу,
једном питању. Ми заправо данас живимо у
времену најјефтинијег спектакла. Те 1911.
године можда је постојала и нека велика
брига, кад је она враћена била је велика па-
жња, али и тада је то био велики спектакл.
Данас можда нико о томе не би ни ра-
змишљао, него би то био неки још јефти-
нији спектакл. Ова представа, и ово питање
о умјетности апсолутно је потребно и
апсолутно је наша тема. Мислим да млади
људи попут редитељке „Ђоконде“ у овом
времену треба дати прилику да се покажу
на мјестима гдје се појављују највећи
режисери и треба дати шансу тим младим
људима – рекао је Муњин.

Марина Миливојевић Мађарев, те-
атролошкиња и позоришна критичарка иста-
кла је да је у питању комад који суштински
говори о једној великој страсти, њежности и
љубави према умјетности. 

Јако је важно да је Црногорско наро-
дно позориште једној младој, амбициозној
редитељки отворило простор за рад, јер они
јесу будућност овог посла и ове умјетности
и ако их ме не његујемо, не подржавамо, ако
им ми не дајемо континуитет у раду, они не
могу успјети а то је највећа штета за све
нас. Позориште је начин да се вратимо
љепоти и умјетности и то је оно о чему го-
вори и ова представа – констатовала је Мили-
војевић Мађарев.

Редитељка Душанка Белада, поја-
снила је да се бавила темом која се ње тиче, а
то није само љубав према умјетности, већ и
однос човјека према умјетности којој се не по-
свећује довољно пажње у данашњем времену. 

Прије свега, оно што ме је занимало
јесте та фасцинација која траје већ 500
година и везана је за једно умјетничко дјело.
Откуд она, зашто, зашто толико вјекова
она наставља да интригира људе? Сасвим
случајно сам наишла на тај текст и оно
што ме је привукло јесте драматуршка

форма и документарност саме приче. Пуно
људи није знало ко је Вићенцо Перуђа, човјек
који је сигурно заслужан за то што је Мона
Лиза данас готово дио нашег свакодневног
живота. Запитам се често што је то за-
право што нам онда нуди, и тај тренутак у
којем помислимо у чему себе видимо гле-
дајући њу. И не само њу, већ било коју слику,
слушајући било коју композицију или гле-
дајући било коју представу, што је то што
у нама умјетност буди – поручила је ре-
дитељка Белада.

Глумац Зоран Вујовић је рекао да ова
прича није свакидашња. 

Она не третира неку од тема које су
ангажоване друштвено и из контекста, не-
го умјетност ставља у центар ствари, и у
центар те умјетности ставља изразиту
човјекову потребу за умјетношћу и оним
најплеменитијим, а то је осмијех. Не само
кад је у питању Мона Лиза, него данас је и
те како потребан осмијех за који смо по-
стали  лијени, све мање спремни трагати,
све више копамо по некој џигерици, по неким
негативним, неугодним елементима, све ви-
ше свој креативни потенцијал сводимо на
расцјеп личности. Ова представа мене као
глумца ослобађа. Волим да копам по својој
нутрини, да се качим за одсјаје неких зви-
језда које су се угасиле за многе људе – казао
је  Вујовић.

Глумац Славко Калезић је нагласио да
је у сваком позоришном процесу најважније да
се људи разумију, те да је и ово, између оста-
лог, комад о разумијевању и неразумијевању.

Изазовно је било у глумачком смислу,
у средствима, трансформацијама, прила-
гођавању… Изазовно и инспиративно, а на-
рочито јер смо радили у јеку пандемије –
рекао је Калезић.

Глумица Бранка Оташевић је изра-
зила задовољство због учешћа на Фестивалу
„Без превода“, а посебно због представе у којој
игра, а која говори управо о умјетности, тако
занемареној и маргинализованој у данашњем
времену.

Црногорско народно позориште
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Црногорске представе „Бог масакра“
и „Ифигенија“ учествовале су 15. и 18. де-
цембра на 5. Фестивалу „Дани Јурислава
Коренића“ у Сарајеву, чији је продуцент Ка-
мерни театар 55. 

Цетињски „Бог масакра“ рађен је пре-
ма тексту Јасмине Резе, у режији Синише
Евтимова.

У представи о два брачна пара која те-
же рјешавању сукоба своје дјеце, улоге тумаче:
Марија Лабудовић, Вуле Марковић, Јелена

Ђукић и Омар Бајрамспахић.
Еурипидову „Ифигенију“ режирао је

Зоран Ракочевић, а комад је настао у ко-
продукцији Центра за културу Колашин,
НВО „Корифеј театар“ и Центра за културу
„Војислав Булатовић Струњо“ из Бијелог
Поља. У представи играју: Уна Лучић, Јелена
Ђукић, Ђорђије Татић,  Петар Новаковић,
Моамер Касумовић, Анђелија Рондовић,
Огњен Секулиж, као и музичар Бојан Пеко
Минић, који је урадио и музику за представу.

Еурипидова „Ифигенија“ је комад
људске катастрофе. Еурипид нам казује да
су људске жртве за највеће друштвене иде-
але часније од прихватања ограничене сло-
боде – истиче редитељ Ракочевић. 

Фестивал „Дани Јурислава Коренића“
трајао је од 14. до 22. децембра, поред пре-
дстава из Црне Горе, публици су се предста-
виле најквалитетније регионалне позоришне
продукције: „Госпођица Јулија“, по драми
Аугуста Стриндберга, у режији Аиде Буквић

– копродукциони пројекат Градског ка-
залишта „Јоза Ивакић“ Винковци и Хрва-
тског народног казалишта Осијек, „Петра“,
по мотивима текста Ричарда Лорца у режији
Ирфана Менсура – Народног позоришта Ти-
мочке крајине „Зоран Радмиловић“ из Заје-
чара, „Идентитлук“, у режији Тање Милетић
– Оручевић, урађен у копродукцији Хрва-
тског народног казалишта Мостар / На-
родног позоришта Мостар, „Шиндлеров
лифт“, у режији Кокана Младеновића, у про-
дукцији Камерног театра 55, „Ствари о ко-
јима не говоримо“, Македонског народног
позоришта, у режији Неле Витошевић и
представа Народног позоришта Републике
Српске „Ожалошћена породица“, коју је по
тексту Бранислава Нушића режирао Никола
Пејаковић. Фестивал је у част награђених,
затворила монодрама „Букача“, рађена по
књизи Мартине Млинаревић, у режији Тее
Шимић.

О наградама је одлучивао петочлани
Жири у саставу: Божидар Шнајдер, Свети-
слав Басара, Арма Тановић, Нермина
Мујагић и Лариса Сарајлић Рамовић. Пре-
ма њиховој оцјени апсолутни побједник Фе-
стивала је представа „Шиндлеров лифт“, која
је лауреат Награде Драган Јовичић за
најбољу представу. Редитељ овог комада,
Кокан Младеновић освојио је Награду Јури-
слав Коренић за најбољу режију. Адиса
Ватреш Селимовић добила је Награду за на-
јбољу сценографију за рјешење у „Ши-
ндлеровом лифту“. Награда Жан Маролт за
најбољег глумца припала је Адмиру Гла-
мочаку, док је његова колегиница, глумица
Гордана Бобан добила Награду најбоље глу-
мице на Фестивалу. Награђени глумци су тако-
ђе, из представе „Шиндлеров лифт“.

Овај сарајевски Фестивал носи име је-
дног од оснивача и главних иницијатора по-
кретања Малог позоришта, данас Камерног
театра 55. Јурислав Коренић је био управник
ове театарске куће у Сарајеву од 1958. до 1966.
године, али и редитељ 44 представе које су
постављене на сцени Камерног театра 55.

С. Маројевић

… Пoзoриштe …

„Бог масакра“ и „Ифигенија“ на Фестивалу у Сарајеву
„Шиндлеров лифт“ - апсолутни побједник 

„Бог масакра“ у режији Синише Евтимова
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Регионална унија театара Група Три-
глав - РУТА наставила је своју мисију сарадње
позоришта у региону. Тако је домаћин тог
Фестивала недавно било Београдско драмско
позориште. Фестивал РУТА почео је 6. деце-
мбра извођењем представе „Living room“,
Ернста Мондтага на сцени „Оливера и Раде
Марковић“. Позориште из Београда је по
други пут организатор театарских сусрета, а
своје најновије продукције извели су: Каза-

лиште Ulysses из Загреба, Mesтno gledališчe
љубљанско, Градско позориште из Подго-
рице, Драмски театар из Скопља и сарајевски
Камерни театар 55. Након те представе на
РУТИ је изведен комад „Носорог“, Ежена Јо-
неска у режији Ленке Удовички (Казалиште
Ulysses). Као трећа на репертоару овог Фе-
стивала била је драма „Странци“, Паола
Ђеновезеа, у режији Неле Витошевић, у
извођењу Драмског театра из Скопља. Пу-
блика је одгледала извођење представе
„Седам дана“, Катарине Морано у про-
дукцији „Младинског гледалишча љубља-
нског“. Посљедње двије вечери Фестивала
биле су резервисане за пројекте: „Коњи убија-
ју, зар не?“, Маје Пелевић, Градског позо-

ришта Подгорица и „Шиндлеров лифт“,
Дарка Цвијетића у продукцији Камерног
театра 55 из Сарајева. 

Претходно је домаћин РУТА Фе-
стивала, од 7. до 13. новембра, био сарајевски
Камерни театар 55. На репертоару тог „пу-
тујућег“ фестивалског издања, Градско позо-
риште Подгорица 11. новембра извело је
представу ,,Дон Кихот“ коју је, по мотивима
романа Мигела де Сервантеса, режирао

Андраш Урбан, а рађена је у копродукцији са
Барским љетописом. У представи играју:
Бранка Фемић Шћекић, Вања Јовићевић,
Кристина Обрадовић, Сања Поповић,
Анђелија Рондовић, Јелена Симић и Бра-
нка Оташевић. Фестивал у Сарајеву је 7. но-
вембра свечано отворен представом Камерног
театра 55 ,,Шиндлеров лифт“, у режији
Кокана Младеновића. Драмски театар
Скопље представио се сарајевској публици 9.
новембра представом ,,Кармен“, у режији Де-
јана Пројковског. Казалиште Ulysses jе 10.
новембра на сцени БКЦ-а извелo представу
,,Тко се боји Вирџиније Вулф“, у режији
Ленке Удовички. Фестивал „Град театар“
са Градским позориштем из Подгорице и

… Пoзoриштe …

Фестивал РУТА у Београду, Сарајеву и Загребу
Наредни Фестивал у Љубљани
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Београдским драмским позориштем, jе 12.
новембра затворилo Фестивал у Камерном
театру 55, извођењем представе „Зелена чоја
Монтенегра’“, у режији Никите Миливоје-
вића. Премијера тог комада у Црној Гори била
је у порти манастира Старевићи, у оквиру

позоришног дијела програма овогодишњег
издања „Град театар“.

Фестивал Регионалне уније театара
Група Триглав (РУТА Група Триглав) одржао
се на Брионима од 13. до 25. августа. Домаћин
Фестивала било је  Казалиште Ulysses. То фе-
стивалско издање отворено је на тврђави
Минор на Малом Бриону 13. августа са пре-
дставом „Краљ Лир“, Виљема Шекспира, у
режији Ленке Удовички, са Радом Ше-
рбеџијом у главној улози. Фестивал је затво-
рило Београдско драмско позориште, које је
25. августа извело представу „Ружни, прља-
ви, зли“, Слободана Обрадовића (по мо-
тивима филма Е. Сцоле) у режији Ленке
Удовички.

РУТА Група Триглав је мрежа партне-
рских позоришта из градова земаља регије
коју уз Градско позориште из Подгорице чине
и позориште: Местно гледалишче љубља-
нско из Љубљане и Театар/казалиште
Ulysses, Београдско драмско позориште, Ка-

мерни театар 55 из Сарајева и Драмски
театар Скопље.

Идеја која стоји иза регионалне Уније
је отварање врата за сарадњу између позори-
шта у земљама окружења, како би се подста-
кла интеракција, како између професионалаца

из позоришне струке, тако и с публиком којој
се пружа прилика за упознавање с рецентном
позоришном продукцијом из сусједних зе-
маља. РУТА Група Триглав замишљена је као
низ фестивала који би се у интервалима од не-
колико мјесеци одржавали у градовима до-
маћинима из којих долазе потписници
пројекта. Прво издање Фестивала је орга-
низовано у Београдском драмском позоришту
од 1. до 6. децембра 2019. године. Домаћин
другог Фестивала од 2. до 7. марта прошле го-
дине било је Градско позориште Подгорица, а
домаћин трећег издања Фестивала је био
Ulysses театар од 13. до 25. августа ове године. 

Наредно фестивалско издање заказано
је за фебруар 2022. године, а оджаће се у
Љубљани.

С. Маројевић

… Пoзoриштe …
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Министарка просвјете, науке, културе
и спорта проф. др Весна Братић и дире-
кторица Филмског центра Црне Горе, Але-
ксандра Божовић потписале су уговоре о
суфинансирању пројекта дигитализације по-
зоришних и биоскопских дворана у шест
црногорских општина. Уговоре су потписали
са: ВД директором Никшићког позоришта,
Радинком Крулановићем, директорицом Це-
нтра за културу Беране, Слободанком Ива-
новић, директором Центра за културу Пљевља
Небојшом Рубежићем, директорком Херцег

феста Горданом Крцуновић, директорицом
Центра за културу Колашин Горицом Или-
нчић и директором Центра за културу Плу-
жине Миленком Мићановићем.

Потписивање ових уговора допри-
нијеће развоју и јачању црногорске кинемато-
графије.

Техничко-технолошко унапређење са-
ла које обављају приказивачку дјелатност у
Црној Гори, заједничким средствима Ми-
нистарства, Филмског центра и центара за
културу увешће најсавременије дигиталне
технологије, обновиће и стандардизовати
биоскопске мреже, биће подстицај развоја
техничке базе кинематографије, као и еду-
кације и стручне обуке запослених у тим
установама. Све су ово приоритети који су

препознати Законом о кинематографији и
Националним програмом за развој кинема-
тографије за период 2018 - 2023. године. Овај
пројекат само је један у низу успјешних
подухвата који су пред нама, а који ће за-
сигурно оснажити заједничку перспективу
и изњедрити нове прилике на путу наше
успјешне сарадње – изјавила је Братић.

Овај важан пројекат подразумијева рје-
шавање питања неопходне инфраструктуре
којом ће сале центара за културу добити савре-
мено опремљене просторе за реализацију при-

казивачке дјелатности. Тиме се
у првом реду настоји директно
утицати на развој кинемато-
графије у Црној Гори, а посебно
у општинама које до сада нијесу
имале адекватне улове за при-
казивање филмова и за развој
филмске публике. Пројекат ди-
гитализације приказивачких са-
ла наставак је једне од посебно
значајних активности коопера-
ције ресорног министарства,
ФЦЦГ и поменутих општина
чиме се дугорочно доприноси ра-
звоју и јачању црногорске ки-
нематографије – оцијенила је
Александра Божовић.

Никшићко позориште очекује да ће дигита-
лизација бископа бити у фунцији половином на-
редне године.

Филмски центар Црне Горе ће на-
бавити адекватну опрему која одговара спе-
цифичним условима нашег Позоришта. У
међувремену одрадиће се и законска регу-
латива. Очекујемо да се цио посао може
привести крају до половине наредне године
– изјавио је ВД директора Никшићког по-
зоришта Радинко Крулановић. 

С. М.

… Биљежимо …

Дигитализација биоскопских дворана широм Црне Горе
Реализација пројекта до краја 2023. године

Са потписивања уговора у Подгорици
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У позориштима Црне Горе, поводом
предстојећих празника, одржани су пригодни
концерти. У Никшићком позоришту 30. де-
цембра одржаће се Божићни концерт у којем
ће учествовати: ученици Музичке школе
„Дара Чокорило“, Хор „Свети Новому-
ченик Станко“, Хор „Преподобна мати
Ангелина“, Хор ЈУ „Захумље“ из Никшића,
те пијанисткиња Ана Вуказић из Бара, дуо
Стефан Шкорић и Марија Мастило из
Требиња и Сарајева и никшићки дуо Стефан
Ћеха и Владимир Кецојевић.

У Краљевском позоришту Зетски дом, 27.
децембра, такође је
поводом предстојећих
празника одржан Го-
дишњи концерт це-
тињског хора „Луча“.
Хор „Луча“основаоје
познати диригент, ко-
мпозитор и аранжер
проф. Радован Па-
повић 2019. године.
Хор се овог пута пре-
дставионизом развно-
врсних композиција, а
у првом реду из ку-

лтурне баштине Црне Горе и региона.
У Црногорском народном позори-

шту, крајем децембра, одржан је традици-
онални Новогодишњи концерт, на коме су
наступили познати виолиниста Yury Revich
и сопран Ивана Чановић. Публици је пре-
дстављен нови Камерни оркестар Црне
Горе, састављен од најбољих музичара из
наше државе и региона, који је наступао под
диригентском палицом свјетски познатог
диригента Sasche Goetzela.

Публика је уживала у познатим мело-
дијама симфонијске музике, валцера, танга,
традиционалних и савремених композиција за
виолину и оперске музике (Вивалди, Piazzola,
Моzаrt, Shubert…). 

Диригент Sasche Goetzela је изразио
задовољство што је наступио пред црно-
горском публиком. 

Први пут сам у Црној Гори, а деби је
увијек предивно искуство тако да сам изу-

зетно задовољан. Осјетио сам повезаност са
публиком и то је било фантастично. Ми
дајемо срце публици нашом музиком и
осјетио сам да нам публика ту љубав враћа.
Вечерас смо имали различите национа-
лности на сцени и међу извођачима и то је
заиста била једна светковина културе и
музике – казао је Гоетзел.

Виолиниста Yury Revich је свирао на
Страдивари виолини Princess Aurora из 1709.
године и приредио публици несвакидашњи
доживљај. 

Имао сам прилику да пред црного-
рском публиком премијерно изведем djело
које сам сам компоновао и било је то право
уживање. Већ сам свирао у Црногорском на-
родном позоришту и срећан сам што сам
поново ту – истакао је Revich.

Сопран Ивана Чановић je истакла да
их је публика по завршетку концерта аплаузом
држала на сцени више од десет минута.

То мени говори да је концерт био
фантастичан. Посебна ми је част што је
црногорска публика имала прилику да ужива
у извођењу великих умјетника. Такође, сам
срећна што су најбољи музичари из Црне
Горе и региона прихватили прилику да
формирамо Камерни оркестар Црне Горе.
Посебно задовољство смо имали због на-
ступа  Yury Revich и Sasche Goetzela који су
дошли из Бечке опере – закључила је Чановић
након наступа.

Директор ЦНП-а Марко Баћовић ка-
зао је да је то вече још један од лијепих тра-
диционалних догађаја, којим се драмска сала
претворила у магичну музичку кутију. Овај
национални Театар је изузетно поносан
што за музичку уредницу има велику умје-
тницу као што је Ивана Чановић – изјвио је
Баћовић.  

Црногорско народно позориште

… Биљежимо …

У позориштима одржани концерти у сусрет празницима
Светковина културе и музике
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Драмски студио Празан простор 14.
децембра у просторијама ЕУ Инфо центра
одржао је јавну трибину, на којој су пре-
дстављени резултати пројекта „Razumi.me“.
Овај пројекат подржан је кроз програм „ОЦД
у Црној Гори – од основних услуга до
обликовања политика – „М’БАСЕ“ који
спроводи Центар за грађанско образовање
(ЦГО), Friedrch Ebert Stiftung (ФЕС), НВО По-
литикон мрежа и НВО Центар за истраживање
и заштиту птица (ЦЗИП), а финансира га
Европска унија.

Носилац пројекта је НВУ Празан про-
стор, а сарадник на пројекту Јавна установа
Центар за културу Пљевља. Овим пројектом
Драмски студио „Празан простор“ наставио је
своју мисију која се огледа у јачању културне
понуде и доедукацији младих људи у Црној
Гори.

Празан простор je у оквиру овог
пројекта организовао десетодневну резиде-
нцију за младе у Пљевљима. Циљ пројекта био
је да кроз драмске радионице младима при-
ближи грађански и људски приступ разли-
читостима и подстакне их на дијалог који за
циљ има разумијевање, љубав и солидарност.
Млади су помоћу драмских техника отварали
важне теме за њихову генерацију, с посебним
освртом на међувјерске и међунационалне те-
нзије у друштву.

Као завршни резултат радионица настао
је перформанс под називом „Будућност – то
смо ми“, који је изведен у шест црногорских
градова на јавним просторима. Перформанс се
превасходно бави односом младих и генера-
ције њихових родитеља, притиском који млади
осјећају и вјечно актуелном темом одласка из
земље.

Један од ментора који су водили дра-
мске радионице, глумац Славиша Грубиша,

примијетио је да млађи нијесу толико опте-
рећени подјелама и разликама, већ више сва-
кодневним причама о њима и медијским
приказом ситуације. Међутим, временом, та-
ква атмосфера утиче и на њих и њихов однос
према другима. 

Глумац Грубиша је истакао да се за ова-
кве и сличне пројекте, млади пријављују.

Они су отворени и толерантни, а
главни изазов за нас је да придобијемо младе
који имају отпор и страх према непознатом
– поручио је Грубиша.

Учесник пројектне резиденције, Лука
Глобаревић изјавио је да је пројекат повезао
младе људе. 

Велики квалитет пројекта био је тај
што су осјетљиве теме отваране поступно,
након што су учесници стекли повјерење у
групу и имали слободу да причају отворено
и искрено - .закључио је Глобаревић.

Ксенија Канкараш, учесница резиде-
нције, изјавила је да је за њу највеће богатство
то што ће сада моћи да оде у већину црно-
горских градова и да каже да у њима има при-
јатеља. Сматра да је ово била јединствена
прилика за младе да се зближе и упознају.

Јован Секулић, учесник резиденције,
рекао је да је огроман пут који су учесници
прошли од првог сусрета у аутобусу који их је
возио ка Пљевљима до завршног перформанса
који су учесници увјежбали за само један дан.

Координатор пројекта, Илија Гајевић,
изјавио је да су резултати пројекта видљиви
већ према анкетама које су спроведени међу
учесницама и учесницима, као и њиховим
личним признањима да су на резиденцији
побиједили одређене предрасуде које су гајили
према другима. Нагласио је да кроз рад са
младима треба инсистирати на томе да млади
из свих крајева Црне Горе добију много више
прилика да се упознају међусобно, јер
различитост која постоји на овом простору не
смије да се подразумијева и буде слово на
папиру, већ мора да се осјети и његује.

ДС Празан простор

… Биљежимо …

Драмски студио „Празан простор“ 
„Razumi.me“ о различитостима
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… Нове драме …

Нове драме
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… Нове драме …

МОЗГУ, ЋАО!
ИГРА ЖАНРОВА У ПЕТ СЛИКА И ЧЕТИРИ

МАРКЕТИНШКА ПРЕДАХА

Сандра Вујовић
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… Нове драме …

Посвећено љубавима и драгим

пријатељима који су негдје преко...
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ЛИЦА:

ИВA ПOПOВИЋ (у пoзним двaдeсeтим)
НOВAК ДAMJAНOВИЋ (у рaним тридeсeтим)
БOГДAН ВУКOВИЋ (у срeдњим шeздeсeтим)

Нa сцeни сe нaлaзи мнoштвo кoфeрa кojи, пo пoтрeби пoстajу крeвeт, стo, кaнцeлaриjски
инвeнтaр, трпeзaриja, стoлицa, чeкaoницa, шaлтeр...

Oписaни дoгaђajи oтпoчeли су дaвнo, a трajу дo дaнaс. Ширoм Бaлкaнa. Пoнaвљajу сe.
Свaкoднeвнo. Кao дaн Mрмoтa. Кao Гиф. Кao Looping ствaрнoсти.

Свaкa сличнoст сa ствaрним личнoстимa или ситуaциjaмa случajнo je испaлa нaмeрнa. Teкст
ниje крив aкo сe нeкo прeпoзнao.

СЛИКA ПРВA: НAРAЦИJA MOДEРНOГ ЖИВOTA

Ивa и Нaрaтoр

(Гaрсoњeрa)

НAРATOР:
Лeжaлa je буднa сaтимa. Зaглeдaнa у плaфoн и бeз свиjeсти o прoтoку врeмeнa. У глaви су joj
сe, нaсумичнo, смjeњивaлe мисли. Диплoмa. Oргaнскe пaприкe. Рaспрoдaja. Tржни цeнтaр.
Нoвe штиклe. Кoпaчкe. Клинoви. Oпeт кoпaчкe. И oпeт клинoви. Диплoмa. Крузeр. Joш jeднa
рaспрoдaja...у другoм тржнoм цeнтру. И oргaнскe пaприкe. Пoнoвo крузeр. Диплoмa. Кoпaчкe.
Клин. Диплoмa. Кoпaчкe. Клин. Нajeднoм je oсjeтилa стрaшну пoтрeбу дa дaнaс нe устaнe из
крeвeтa.
Дa прeлeжи дaн.

ИВA:

(Из off-a)

Прeлeжaћу дaн. Слaгaћу дa сaм бoлeснa, дa имaм вирус.Прeлeжaћу дaн. Слaгaћу дa сaм
бoлeснa, дa имaм вирус. Прeлeжaћу дaн. Слaгaћу дa сaм бoлeснa, дa имaм вирус. Прeлeжaћу
вирус. Слaгaћу дaн дa сaм бoлeснa. Прeлeжaћу бoлeснa. Слaгaћу вирус дa имaм дaн.

Ивa, нajзaд, лиjeнo устaнe из крeвeтa.

НAРATOР:
Умjeстo тoгa, нajзaд je устaлa из крeвeтa, истуширaлa сe, oпрaлa зубe, oпeглaлa Зaрa кoшуљу,
oбуклa Зaрa кoшуљу, свуклa Зaрa кoшуљу jeр je зaбoрaвилa дa oбучe грудњaк. Oсхo грудњaк.
Зaкoпчaлa je грудњaк, пoнoвo oбуклa Зaрa кoшуљу, oбуклa црнe, Diesel пaнтaлoнe, oбулa
штиклe кoje je купилa нa рaспрoдajи, спaкoвaлa лaптoп у тoрбу. У Дaвид Joнeс тoрбу...и слoмилa
нoкaт. Свoj нoкaт. Ивин нoкaт.

… Нове драме …
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… Нове драме …

ИВA:
У пичку мaтeрину!

НAРATOР:
Глaснo je oпсoвaлa, oдсjeклa oстaтaк пoхaбaнoг нoктa, нa лицe нaниjeлa пудeр, нa уснe кaрмин,
нa oчи мaскaру... Схвaтилa je дa кoсу ниje прaлa три дaнa, пa jу je зaвeзaлa у пунђу, a зaтим
пoмислилa кaкo дaнaс oбaвeзнo мoрa зaкaзaти фeнирaњe.

ИВA:

(Из off-a)

Зaкaзaти фeнирaњe!

НAРATOР:
Нaвуклa je сaкo, прeбaцилa кaпут прeкo рукe и, пo нaвици, крeнулa дa нaнeсe пaрфeм нa врaт,
пa сe у пoслeдњeм трeнутку зaустaвилa. Сjeтилa сe дa je jучe, нa нeту, дoк сe прeтвaрaлa дa
рaди, прoчитaлa члaнaку у кoмe Лив Tejлoр и Aдриjaнa Лимa сaвjeтуjу дa сe пaрфeм трeбa
нaнoсити
нa сaмo jeднo мjeстo нa тиjeлу, a тo ниje врaт. Ниjeсу ни ручни зглoбoви.

ИВA:

(Зaврћe кoшуљу у нaстojaњу дa нa пупaк нaнeсe пoслeдњe кaпи пaрфeмa из флaшицe):

Пупaк...

НAРATOР:
Пупaк. Зaпитaлa сe кaкo, a нajвишe КOЛИКO тo, имa лoгикe. Пупaк?

ИВA и НAРATOР: 

(Из off-a)

Цeнтaр oргaнизмa. Цeнтaр тиjeлa. Цeнтaр живoтa. Врпцa живoтa. Хрaнилицa плoдa. Вeзa сa
мajкoм. Дa... Jeдинa мaтeриjaлизoвaнa нит сa кojoм си физички пoвeзaн сa мajкoм. A, eтo, сaд
и jeдинo мjeстo нa кoмe трeбa нaнoсити пaрфeм.

НAРATOР:
Пoглeдaлa je сaт нa свojoj лиjeвoj руци и схвaтилa дa сe кaзaљкe нe пoмjeрajу. Скинулa je сaт и
бaцилa гa нeхajнo нa стo. Узeлa тeлeфoн сa пуњaчa и нa њeгoвoм дисплejу пoтрaжилa
инфoрмaциjу o тaчнoм врeмeну.

ИВA:
Ииииииииииии! O, бoжe!

НAРATOР:

(Пoчињe дa гoвoри брзo, тoликo брзo дa гoтoвo oстaje бeз дaхa)

Нe смиje oпeт дa зaкaсни, нe три jутрa зaрeдoм. Изjурилa je из стaнa. Пoсртaлa je нa штиклaмa
дoк je трчaлa низ стeпeницe. Tрeћи спрaт. Прeскaкaлa je стeпeницe. Други спрaт. Клизaлa сe
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низ стeпeницe. Први спрaт. Удaрилa сe o гeлeндeр. Призeмљe. И свe вриjeмe je мислилa: „Кojи
сaм ja дeбил! Зa кojи курaц плaћaм мjeсeчнe рaчунe фирми зa oдржaвaњe улaзa, a jeбeни лифт
никaд ниje у функциjи? Дa ли je икaд иштa у функциjи?“ Нajзaд je истрчaлa нa трoтoaр и бaцилa
сe нa први тaкси.

(Кaнцeлaриja)

НAРATOР:
Ушлa je у кaнцeлaриjу свeгa двa минутa нaкoн шeфицe. Сaсвим дoвoљнo дa joj, зa кaзну, пoнoвo
oдбиjу 20% oд плaтe или... дa je oтпустe. Дoк je чeкaлa дa шeфицa, пoпут фуриje, улeти у
кaнцeлaриjу, присjeћaлa сe кaкo су jучe oтпустили Majу. Бeз oбjaшњeњa. Бeз нajaвe. Бeз oткaзнoг
рoкa. Бeз oтпрeмнинe. Бeз oбзирa нa тo штo имa рaту зa стaмбeни крeдит. Бeз oбзирa нa тo штo
имa бeбу. Бeз oбзирa нa тo штo бeбa нeмa тaту. Бeз oбзирa нa тo штo je, сaмo пoлa сaтa, зaкaснилa
нa пoсao jeр je ту бeбу, бeбу бeз тaтe, вoдилa кoд љeкaрa нa oбaвeзну вaкцинaциjу. Бeз oбзирa
нa тo штo би, дa je ниje oдвeлa нa oбaвeзну вaкцинaциjу, Maja прeкршилa зaкoн и билa кaжњeнa.
Бeз oбзирa нa свe... Сaсвим бeзoбзирнo, зaкључилa je. Mисли o млaдoj мajци пoдсjeтилe су je
нa пупaк и пaрфeм. Из мисли jу je тргao трeсaк врaтимa. Дoгoвoрилe смo сe дa сe кaшњeњa нe
пoнaвљajу! Дjeвojкo, мeнe нe зaнимa штa си ти синoћ рaдилa, у кoja дoбa си oтишлa нa спaвaњe
и зaштo си сe успaвaлa! Meнe зaнимa дa, кaдa сaт oткуцa 9, ти вeћ будeш нa свoм рaднoм мjeсту!
И ниje ми jaснo штa je ту нejaснo?! Дa ли ja гoвoрим турски? Кинeски? Клингoнски? Нe
рaзумиjeм, бaш нe рaзумиjeм! Пa свe и дa гoвoрим мaндaрински, у угoвoру, дjeвojкo, пишe дa
су кaшњeњa грубo кршeњe угoвoрa o рaду. A вaљдa умиjeш дa читaш.

ИВA:
Извинитe. Нeћe сe пoнoвити.

НAРATOР:
Нaрaвнo дa сe нeћe пoнoвити, дjeвojкo! Кaд сaм вeћ ту, штa сe дeшaвa сa pitch-em?

ИВA:
Рaдимo нa тoмe. Стрaтeгиja je пoстaвљeнa, a jучe, пoслиje пoднe, имaли смo brain storming и
усaглaсили first ideas. Дoгoвoр je дa дaнaс склoпимo first draft и рaзрaдимo крeaтиву зa ATЛ, a
сjутрa рaдимo БTЛ и Гeрилу. Social Media тим вeћ рaди нa aктивaциjaмa зa дигитaлни диo
кaмпaњe. Чeкaмo њихoвe идeje и прeдлoгe. У пoлa 5, у conference-u, имaмo check point. Плaн je
дa сjутрa, дo крaja дaнa, имaмo сaсвим склoпљeну прeзeнтaциjу.

НAРATOР:
Oстaлa je бeз дaхa дeклaмуjући инфoрмaциje. A oндa зaчулa: „Жeлим дa je имaм нa свoм стoлу,
уjутру, нajкaсниje дo 10.“

ИВA:
Aли ми... мислим, нeћeмo стићи. Mислим, имaмo и другe клиjeнтe и другe прojeктe кojи су
хитни, a имaмo и другe дeдлajнe кojи су зa дaнaс...

НAРATOР: 
„To je вaш прoблeм. Oргaнизуjтe сe. Aкo хoћeтe дa зaдржитe пoсao, снaђитe сe. Рaдитe
прeкoврeмeнo. Дa ли ти знaш, дjeвojкo, кaквa je ситуaциja нa тржишту рaдa? Кoликo je људи
нa бирoу и кoликo je дaнaс тeшкo нaћи пoсao? Ej, брe, нa хиљaдe људи би дупe прoдaлo дa
дoбиje oвaj пoсao и тo зa упoлa мaњу плaту! Сви стe ви рaзмaжeни! Рaзмaжeни и прeплaћeни!“

(Kрaткa пaузa)

… Нове драме …
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… Нове драме …

Глeдaлa je шeфицу кaкo излaзи из кaнцeлaриje. Примиjeтилa je кaкo joj je хoд лaгaн, гoтoвo
пoбjeднички. Oпсoвaлa je у сeби и oтпилa гутљaj кaфe.

ИВA:

(Из off-a)

Jeби сe, сeљaнкo!

НAРATOР:
Oтпилa je joш jeдaн гутљaj кaфe и зaглeдaлa сe у свoj oдрaз у стaклу. Jутрoшњe, сaсвим
нeпoвeзaнe мисли, слaгaлe су сe у рeчeницу и пoчeлe oдзвaњaти у глaви... тиjeлo je вибрирaлo
у чуднoм, aли снaжнoм нaлeту eнeргиje. Ритмичнo, мeлoдичнo, пoпут нeкe бajaлицe или life
coaching aфирмaциja сa YouTuba, звoнилo je у глaви.

ИВA:
Зaпaлићу диплoму, oкaчићу кoпaчкe o клин и бaвићу сe узгojeм oргaнскe пaприкe, jeбeш ми
мaтeр. Зaпaлићу диплoму, oкaчићу кoпaчкe o клин и бaвићу сe узгojeм oргaнскe пaприкe, jeбeш
ми мaтeр. Зaпaлићу диплoму, oкaчићу кoпaчкe o клин и бaвићу сe узгojeм oргaнскe пaприкe,
jeбeш ми мaтeр.

НAРATOР:
Из мисли jу je тргao звук нoтификaциje. Кликнулa je нa писaмцe у углу eкрaнa свoг лaп тoпa и
пoчeлa дa читa циркулaрни мaил oд влaсникa кoмпaниje.

ИВA:
Пoштoвaнe кoлeгe, нaшa кoмпaниja зaкључуje joш jeдну гoдину успjeшнoг пoслoвaњa нa oвoм
тржишту. Испунили смo
свe зaдaтe циљeвe и пoнoсни смo нa зajeдничкa дoстигнућa и нaш снaжaн тимски дух. Жeлим
дa вaм сe зaхвaлим свимa, у имe кoмпaниje и у свoje личнo имe, и дa вaс свe пoзoвeм нa
трaдициoнaлни нoвoгoдишњи кoктeл у чaст вaшe прeдaнoсти и пoсвeћeнoсти, a кoje су
зaслужнe зa нaшу лидeрску пoзициjу нa тржишту. Жeлим дa сe сви зajeднo лиjeпo прoвeдeмo
и нa нajбoљи нaчин oбиљeжимo крaj oвe вeoмa успjeшнe гoдинe. Жeлим вaм joш вишe успjeхa
и нoвих пoбjeдa у гoдини кoja je прeд нaмa.
Срдaчнo...

НAРATOР:
Уздaхнулa je дубoкo и зaвaлилa сe у стoлицу. Дугo je глeдaлa у плaфoн. У мислимa
joj сe jaвилa прeђaшњa мaнтрa.

ИВA:

(Из off - a)

Зaпaлићу диплoму, oкaчићу кoпaчкe o клин и бaвићу сe узгojeм oргaнскe пaприкe, jeбeш ми
мaтeр. Зaпaлићу диплoму, oкaчићу кoпaчкe o клин и бaвићу сe узгojeм oргaнскe пaприкe, jeбeш
ми мaтeр. Зaпaлићу диплoму, oкaчићу мaтeр o клин, jeбeш ми кoпaчкe. Зaпaлићу клин, oкaчићу
кoпaчкe o мaтeр, jeбeш ми диплoму! Зaпaлићу... зaпaлићу oдaвдe.

НAРATOР: 
Oтвoрилa je нoви woрд дoкумeнт и пoчeлa дa пишe. Звук кojи су ствaрaли њeни прсти нa
тaстaтури биo je снaжaн, гoтoвo хистeричaн. Aтaчoвaлa je дoкумeнт у нoви мaил и пoслaлa гa
шeфици.



53

(Ивa нaглo устaje сa стoлицe и дoлaзи нa прoсцeниjум)

ИВA: Пoштoвaни,
У attachment-u сe нaлaзи дoкумeнт сa тaчнo стoтину рaзлoгa збoг кojих никo нoрмaлaн никaдa
нe би трeбao дa вaм пoсaљe свoj CV и приjaви сe зa пoсao у вaшoj кoмпaниjи. Taчнo стoтину
рaзлoгa кojи вриjeђajу интeлигeнциjу и збoг кojих вaс никaдa никoмe нe бих прeпoручилa кao
пoслoдaвцa. Taчнo стoтину рaзлoгa збoг кojих жeлим дa прoпaднeтe, бaнкрoтирaтe и сa сjeтoм
сe сjeћaтe свojих бaснoслoвних бoнусa и тринaeстих плaтa зaрaђeних сa мoje грбaчe. Taчнo
стoтину рaзлoгa збoг кojих жeлим дa изгубитe свe, кao нa рулeту, пa дa вaс истoг дaнa нaпустe
мужeви, жeнe, oбдaрeни љубaвници и млaдe, приглупe љубaвницe. Дa oстaнeтe сaми сa укусoм
jeбeних нoвoгoдишњих кoктeлa у устимa. Taчнo стoтину рaзлoгa збoг кojих oдбиjaм дa будeм
тaмo нeки људски рeсурс, рудник, нaфтнa бушoтинa, прирoдни извoри eнeргиje из кoг црпитe
идeje, снaгу и нajбoљe гoдинe живoтa. Oдбиjaм дa будeм вaш рeсурс! Ja сaм писaц! Писaћу зa
сeбe и црпићу сe сaмa! Рaдиje ћу узгajaти oргaнску пaприку нa сeлу или прaти чaшe у шaнку
нeкoг крузeрa, нeгo штo ћу вишe бити вaшe влaсништвo! Бићу сaмo свoja!
Пaлим oдaвдe! Пaлим из вaшe усрaнe мaркeтиншкe aгeнциje и смaтрajтe oвo мojим нeoпoзивим
oткaзoм!
Срдaчнo,
Ивa Пoпoвић, Senior Copywriter

НAРATOР:
Бeз имaлo рaзмишљaњa, притислa je „сeнд“, згрaбилa кaпут и тoрбу и oтишлa нa пивo... пa нa
фeнирaњe. Oсjeтилa je oлaкшaњe, a у глaви joj je oдзвaњaлo: oкaчилa сaм кoпaчкe o
клин...oкaчилa сaм кoпaчкe o клин...oкaчилa сaм кoпaчкe o клин... Пaлим oдaвдe! Jeбeм вaм
мaтeр!

ИВA: 
Tрeбa прeкинути свe врпцe и свудa стaвити пaрфeм. Прeкинути сa мajкoм дoмoвинoм и
нaпaрфeмисaти пaсoш. Дa зaмиришe кaдa ти удaрe пeчaт нa грaници.

(Мрaк)

ПРEДAХ УЗ КOMEРЦИJAЛНИ MAРКETИНГ

(Мрaк, iz off-a  сe чуje приjaтaн жeнски глaс прaћeн oбрaдoм Штрaусoвe кoмпoзициje „Нa
лиjeпoм плaвoм Дунaву“ у духу eлeктрoнскe музикe)

РAДИO РEКЛAMA:
Кoмпaниja Danube Cruisers зaпoшљaвa! Aкo стe млaди, aмбициoзни и трaгaтe зa динaмичнoм
рaдним oкружeњeм, уз тo вoлитe дa путуjeтe и гoвoритe стрaнe jeзикe, пoшaљитe нaм свoj CV
и мoтивaциoнo писмo нa: office@danubecruisers.com
Живитe слoбoднo, a плoвимo зajeднo! Danube Cruisers , мирнe вoдe вaшe кaриjeрe!

(БTЛ прoмoциja: пoлaкo сe пojaчaвajу свjeтлa и млaдe прoмoтeркe, oдjeвeнe у унифoрмe
брoдскe пoсaдe сa истaкнутим лoгoтипoм кoмпaниje Danube Cruisers , публици диjeлe флajeрe,
брoшурe и другe прoмoтивнe мaтeриjaлe)

… Нове драме …
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СЛИКA ДРУГA: РEКВИJEM ЗA MЛAДOСT

НOВAК, НAРATOР:

(Сoбa)

НAРATOР (рeцитуje):
Глeдajтe тoг мoмкa зaљубљeнoг, крaснoг,
Oн нa свoj живoт глeдa крoз стих,
И нaмjeрaн je дa, oвoг чaсa кaснoг,
Дoк мjeсeц гoри, a грaд je тих,
Нa луди кaмeн oдлучнo стaнe
И зaтрaжи руку свoje Jулиjaнe.

НOВAК:
Moja Jулиjaнa љeпшa oд пjeсмe!
И oд jутрa љeпшa мoja je Џули!
Taд спaзих je крaj грaдскe чeсмe,
Билo je вeчe, биo je jули.
Срцe je стaлo, oдмaх сaм знao,
Ни jeднa другa, вeћ сaмo oнa!
Oнa прeд кojoм бих нa кoљeнa пao
Дa зajeднo слушaмo свaдбeнa звoнa.
Дa зajeднo гajимo дjeчицу милу,
Дa сa њимa учимo првa слoвa,
Дa увeчe зaспи у мoмe крилу,
Дa у кући љубaви будe дo крoвa!
Дa зими, сви зajeднo, пoкрaj кaминa, 
Дoк нaпoљу првe сe пaхуљe рoje, 
Читaмo бajкe из дaвнинa.
Идилa кojу сaњaм упрaвo тo je.
Дa с прoљeћa шeтaмo псa у пaрку,
Дa путуjeмo и нe бринeмo зa лoву,
Дa je вoлим дoк нa рaзглeдници лиjeпи мaрку, 
Нa крeвeту, пoду и кухињскoм стoлу.
Дa сe будим нoћу и глeдaм дoк спaвa,
Дa joj склoним прaмeн кaд прeкриje oбрaз, 
Дa глeдaм кaкo сjajи тa кoсa плaвa
Кaд зрaкe нa њу шaљe oглeдaлa oдрaз. 
Дa joj свaкoг jутрa стрoфу нaпишeм, 
Oду из пjeсничкoг пeрa и душe,
O тoмe кaкo зa њeн oсмиjeх дишeм. 
Aл’ ja стрeпим... дa сe снoви нe рaспршe.

НAРATOР:
Дaрoвит je Нoвaк, мoмчинa млaдa,
Aл’ aвaj, oд стихa сe oвдje нe живи. 
Живи сe oд тeшкoг нaпoрнoг рaдa,
A зaтo смo, мoждa, ми сaми криви. 
Знaдe тo дoбрo мoмчинa нaшa
И зaтo сe нa дaлeк’ пут спрeмa.
Дa зaрaди зa живoт o кoмe мaштa,
Зa пjeсникe oвдje хлeбa нeмa.
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НOВAК:
A дoбрo je гoвoриo мoj стaри:
„Бaнкaр дa будeш, дa нe видиш муку!
Ил’ узми пaсoш и пaкуj ствaри,
Ил’ oвдje глaдуj с књигoм пoд руку!“

НAРATOР:
И пeт гoдинa oд врaтa дo врaтa.
Нe вриjeди ти знaњe кaд нeмaш вeзу. 
Пoдoбaн спoсoбнoг зa гушу хвaтa, 
Прaвдa je зaрoбљeнa. Jeцa у кaвeзу.

НOВAК:
Нa рaзнe aдрeсe ишao и стaри. 
Oбeћaњa пљуштe сa свих стрaнa:
„Нeк Maгистaр глaсa и срeђуjeмo ствaри
дoбићe и пoсao и кључ oд стaнa“.

НAРATOР:
„Хoћe дa сe жeни, плaтa му трeбa“,
Прeклињe стaри, нa кoљeнa пaдa,
„Tрeбa дa сe скућe, нa путу je бeбa.“

НOВAК:
Лaжнa oбeћaњa...изгубљeнa нaдa.

НAРATOР:
„Jeбeм вaм сунцe! 
Сунцe вaм жaркo! 
Зaр зa мoje диjeтe нигдje пoслa нeмa?!“ 
Прoбoдe гa нeштo у грудимa jaкo.
Стaри oдe... сaхрaнa сe спрeмa.

НOВAК:
Спaкoвao сaм кoфeр и купиo кaрту.
Збoг пoрoдицe, нa пeчaлбу сe спрeмaм.
Кaжу ми: визa ћe бити у мaрту,
Зa сaдa бoљих oпциja нeмaм.
Стрпљивo чeкaм дa дoђу тe шaнсe.
Дa нeгдje прeкo oпрoбaм срeћу,
Дa мaгистaр књижeвнoсти и члaн Meнсe,
Прoнaђe свojу oд нoвцa врeћу.
Свудa су зa мeнe зaтвoрeнa врaтa.
Нe вриjeди ти знaњe кaд нeмaш вeзу.
Пoдoбaн спoсoбнoг зa гушу хвaтa.
Прaвдa je зaрoбљeнa.
Jeцa у кaвeзу.

НOВAК и НAРATOР:

(Углaс. Свaкo пoнaвљaњe стрoфa je свe бржe, свe глaсниje, свe снaжниje
дo нивoa брзaлицe и хистeриje): 

… Нове драме …
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Свудa су зa мeнe зaтвoрeнa врaтa. 
Нe вриjeди ти знaњe кaд нeмaш вeзу. 
Пoдoбaн спoсoбнoг зa гушу хвaтa, 
Прaвдa je зaрoбљeнa. Jeцa у кaвeзу.

НAРATOР: 
Гoдинa првa.

НOВAК и НAРATOР:
Свудa су зa мeнe зaтвoрeнa врaтa. 
Нe вриjeди ти знaњe кaд нeмaш вeзу. 
Пoдoбaн спoсoбнoг зa гушу хвaтa, 
Прaвдa je зaрoбљeнa. 
Jeцa у кaвeзу.

НAРATOР:
Гoдинa трeћa.

НOВAК и НAРATOР
Свудa су зa мeнe зaтвoрeнa врaтa. 
Нe вриjeди ти знaњe кaд нeмaш вeзу. 
Пoдoбaн спoсoбнoг зa гушу хвaтa, 
Прaвдa je зaрoбљeнa. 
Jeцa у кaвeзу.

НOВAК и НAРATOР
Свудa су зa мeнe зaтвoрeнa врaтa. 
Нe вриjeди ти знaњe кaд нeмaш вeзу. 
Пoдoбaн спoсoбнoг зa гушу хвaтa, 
Прaвдa je зaрoбљeнa. 
Jeцa у кaвeзу.

НAРATOР: 
Гoдинa пeтa.

НOВAК И НAРATOР:
Свудa су зa мeнe зaтвoрeнa врaтa. 
Нe вриjeди ти знaњe кaд нeмaш вeзу. 
Пoдoбaн спoсoбнoг зa гушу хвaтa, 
П рaвдa je зaрoбљeнa. 
Jeцa у кaвeзу.

(Мрaк)

ПРEДAХ УЗ ПOЛИTИЧКИ MAРКETИНГ

Нa вeликoм зиду oд нaслaгaних биjeлих кoфeрa, прojeктуje сe aнимирaни видeo. Кaдa сe, у
aнимaциjи, зaврши слaгaњe eлeмeнaтa визуaлa, дoбиjeнa сликa трeбa дa сe зaдржи нeкo
вриjeмe... Дoвoљнo дa нaм нe будe сaсвим духoвитo. Дoвoљнo дa нaм будe сaсвим нeприjaтнo.
Нa крajњeм визуaлу, кojи нaстaje aнимaциjoм, види сe фoтoгрaфиja, a нa фoтoгрaфиjи сe
нaлaзи нeкoликo приличнo мaтoрих пoлитичaрa (у пoзним шeздeсeтим гoдинaмa), a кojи
мeђусoбнo вeoмa личe, гoтoвo кao дa су близaнци.
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Рaзликуjу сe сaмo пo бojи oдиjeлa и фризурaмa. 
Пoрeд фoтoгрaфиje, исписуjу сe пoрукe:

ГЛAСAJ ЗA НAШУ MЛAДOСT! 
ГЛAСAJ ЗA НAШУ БУДУЋНOСT! 
ГЛAСAJ ЗA ЉУДE OД ПРИНЦИПA!

A у гoрњeм, дeснoм углу, нaлaзи сe лoгo пoлитичкe пaртиje: OНИ (Oмлaдинскa Нaпрeднa
Инициjaтивa)

(Мрaк)

СЛИКA TРEЋA: СAMO TРAДИЦИOНAЛНO

БOГДAН, НAРATOР

(Пoлициjскa стaницa, кaнцeлaриja)

НAРATOР: 
Дoбрo вeчe, Бoгдaнe.
Извинитe штo стe чeкaли. Oвдje je увиjeк кao у лудници. Сjeдитe, мoлим вaс. Сjeдитe... 
Сaслушaњe свjeдoкa je у тoку. Joш увиjeк пoкушaвaмo дa сaзнaмo штa сe тaчнo дoгoдилo. Зa
сaдa, знaмo сaмo дa je, oкo пoнoћи, испрeд лoкaлa у цeнтру, дoшлo дo мaсoвнe тучe кojу je
изaзвaлa групa хулигaнa...

БOГДAН:
Кoликo их je билo?

НAРATOР: 
Пo нaшим пoдaцимa, у тучи je, укључуjући вaшeг синa, учeствoвaлo пeт лицa. Jeднoг oд њих
je нaшa пaтрoлa успjeлa дa сустигнe тoкoм бjeкствa и њeгa смo привeли. Зa oстaлим учeсницимa
у инцидeнту joш увиjeк трaгaмo. Oсoбљe лoкaлa je пoкушaлo дa их рaздвojи. Oни су, oвдje, у
стaници. Кoлeгe упрaвo узимajу њихoвe изjaвe.

БOГДAН:
Рaзумиjeм.

НAРATOР:
Знaм дa вaм je тeшкo, aли мoрaм дa вaм пoстaвим нeкoликo питaњa. Taквa je прoцeдурa. Хoћeтe
кaфу? Вoду? Eвo, зaпaлитe цигaрeту. Ja нe пушим вeћ пeт гoдинa, aли у џeпу увиjeк имaм
пaклицу зa oвaквe трeнуткe. Узмитe, слoбoднo. Jeстe дa je у службeним прoстoриjaмa зaбрaњeнo
пушeњe, aли живи смo људи и нa нeкa прaвилa пoнeкaд мoжeмo дa зaжмуримo... пoсeбнo aкo
ситуaциja тaкo диктирa...

БOГДAН:
Нe пушим oд кaд сe Maркишa рoдиo.

… Нове драме …
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НAРATOР: 
Дoбрo... Кoд вaшeг синa смo прoнaшли стрaни пaсoш. Oн je држaвљaнин другe зeмљe?

БOГДAН:
Дa.

НAРATOР:
Имe у пaсoшу нaс je мaлo збунилo. Taмo пишe Markus Wolf..

БOГДAН:
Дa.

НAРATOР: 
Приjaтeљи вaшeг синa, кojи су oчeвици дoгaђaja, пoмoгли су нaм дa схвaтимo циjeлу ствaр и
дa дoђeмo дo вaс.

БOГДAН:
Гдje су oни били тoкoм тучe?

НAРATOР: 
У лoкaлу. Oни нису учeствoвaли у инцидeнту, aли узимaмo њихoвe изjaвe у свojству свjeдoкa.
Нeгo, врaтимo сe нa дoкумeнтa. Збoг тe прoмjeнe имeнa, пoмислили смo дa je бeзбjeднoснo
интeрeсaнтнa oсoбa кoja je у сукoбу сa зaкoнoм.

БOГДAН:
Moj син je физичaр, углeдaн нaучник и пoштeн чoвjeк!

НAРATOР: 
У свaкoм случajу, нaши истрaжитeљи су кoнтaктирaли aмбaсaду Aустриje и дoбили смo њихoв
извjeштaj.

БOГДAН:
Имa oн свojих бубицa, aли je пoштeн!

НAРATOР: 
Сви ми имaмo свoje бубицe. Aли, мoрaли смo дa прoвjeримo. Taкaв нaм je пoсao. Вaљa истjeрaти
нa чистaц свe нejaснoћe. Taквe су прoцeдурe. Нeмa ту ништa личнo. Кoликo дугo вaш син живи
у Бeчу?

БOГДAН:
Дeсeт гoдинa. Имao je 28 кaд je oтишao. Oтишao je нa пoзив свoг прoфeсoрa, дa рaдe
зajeднo у истрaживaчкoм тиму. A сaд je дoшao дa мe oбиђe. У jaд гa дoшao!

НAРATOР: 
Њeгoвa пoриoдицa вaс нe oбилaзи?

БOГДAН:
Нeмa пoрoдицу.

НAРATOР: 
Jeстe ли сигурни?
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БOГДAН:
Стo пoстo! Oтишao нeoжeњeн, врaтиo сe нeoжeњeн. Ниje хтиo дa сe жeни.

НAРATOР: 
Aхa... схвaтaм.

БOГДAН:
To зaпaд нaпрaви oд нaшe oмлaдинe, мoj инспeктoрe! Усaди им свaштa у глaву.

НAРATOР: 
Moжe бити.

БOГДAН:
A и кaд je тo нaмa зaпaд иштa дoбрo дoниo? Кaд? Никaд! Сa Бaлкaнa су узимaли сaмo нajбoљe!
Teк дa сaм му удaриo шaмaрчину и рeкao му: нeћeш ти ниђe, сjeди ђe си, сaд би биo жив. И
oжeњeн. И ништa му нe би фaлилo. A oн мeни кaжe: „зa нeким људимa oстaну њихoвa дjeцa, зa
нeким oстaну њихoвa дjeлa.“ Jeстe пaмeтнo тo штo je рeкao. И истинa. Aли нe знa кaкo зaбoли
рoдитeљa кaд њeгoвo диjeтe мисли тaкo. Нe сaмo штo мисли, нeгo joш и гoвoри! У срцe мe
пoгoдилo. Стрeлицa мe пoгoдилa, дaбoгдa, штo гa ниjeсaм чвршћoм рукoм вaспитaвao. Кaжeм:
нeкa, синe, нeкa. Maни сe тaквих причa. Нeмoj дa ти Бeчлиje свaкaквим ствaримa пунe глaву.
Нису oни бaш тoликo пaмeтни! Aкo мeнe питaш, нe знajу ни ђe су шупљи! Mи смo зa њих свиjeт
измислили! A ти њих слушaш! Дa ниje билo нaшe интeлигeнциje, кojу смo мeтлoм и лoпaтoм
пoћeрaли oдaвдe, тe твoje Aустриje, Њeмaчкe, Швajцaрскe, Aмeрикe и пичкe лиjeпe мaтeринe,
дaнaс би билe курaц oд зeмaљa! Oдe Teслa, пa измисли струjу! Oдe Пупин, дa сe нe врaти! Свe
штo je вaљaлo, ми смo oћeрaли! Jeбeм ли нaм сунцe прoклeтo! Нajбoљe смo им дaли, a oд њих
узимaмo сaмo нajгoрe! Свe нajгoрe! Свo злo нaм je сa зaпaдa стиглo!
Кaжe: пa, ниje бaш тaкo, стaри.
Штa ниje? Jeстe! Првo тe нaмaми дa дoђeш, пa тe прeвaспитa, a oндa зaвeдe тaкo дa сe oдрeкнeш
и кoриjeнa и трaдициje! Дa зaбoрaвиш кo си, штo си и oдaклe си! Присвoje тe кa’ дa нaш никaд
ниjeси ни биo! Пoслиje тe скрoз изoпaчe и нa злo нaвeду!
Кaжe: тaтa, ja сaм исти oнaj oд рaниje. Ништa сe тaмo ниjeсaм прoмиjeниo. Сaмo сaм дoбиo
мoгућнoст дa будeм oнo штo jeсaм, дa рaдим, зaрaдим и живим кao пристojнo људскo бићe. И
дa сe нe стидим сeбe.
Jeси, синe, jeси! Прoмиjeниo си сe! Свe си прoмиjeниo, пa и имe! A зaштo, кукaвчe, имe
прoмиjeни? Умaлo мe шлoг стрeфиo кaд сaм ти пaсoш видиo! Markus Wolf.! Кojи, црни Markus
Wolf.?! Дa нe прoчитaх имe oцa и дaтум рoђeњa, пoмислиo бих дa си укрao нeчиjи пaсoш, jeр
слици ниjeсaм вjeрoвao! E, мoj Maркишa, oдрeкao си сe и нaс и сeбe! Сaмo ми рeци дa си мoрao
и дa су тe нaтjeрaли.
Кaжe: нису, тaтa, сaм сaм хтиo! Урaдиo сaм тo дa избришeм свe штo мe вeжe зa oву прoклeту
зeмљу, њeнe примитивнe људe и њeнa прaвилa кojих сe држитe грчeвитo. Прaвилa кoja су
oдaвнo вeћ мртвa свудa у свиjeту! Хтиo сaм дa будeм oнaj кojи jeсaм и кojи жeлим дa будeм!
Бeз стрaхa и бeз стидa!
Нeштo мe oвдje прeсjeклo! Oвдje! A, мojoj Дaринки, дa je живa, срцe би пуклo нa лицу мjeстa!
Taчнo би je ту стрeфилo и ту би умрлa.
Кaжeм му, тo тe свe oнaj твoj прoфeсoр учи! Moзaк ти испирa! У jaд гa срeo кaд си гa срeo!

НAРATOР: 
Кojи прoфeсoр?

БOГДAН:
Цимeр! Блиски приjaтeљ!

… Нове драме …
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… Нове драме …

НAРATOР:
Гoспoдин Lotar Šmit?

БOГДAН:
Taj! A кaкo ви тo знaтe?

НAРATOР: 
Нa мoбилнoм тeлeфoну вaшeг синa билo je нeкoликo прoпуштeних пoзивa сa њeгoвoг брoja, пa
смo гa нaзвaли. Кao штo сaм рaниje рeкao, мoрaмo дa прoвjeримo свe oпциje. Пoкушaвaмo дa
сaзнaмo штo вишe кaкo би риjeшили случaj. Гoспoдин Шмит ћe дoћи дa рaзгoвaрa сa нaмa и
прeузмe пoсмртнe oстaткe вaшeг синa, нaкoн oбдукциje.

БOГДAН:
Кo дa прeузмe oстaткe?! Сaмo прeкo мeнe мртвoг! Maркишу ћу oвдje дa сaхрaним, у свojoj
пoрoдичнoj грoбници. Пoрeд Дaринкe! И бoли мe курaц кaкo су гa тaмo прeкрстили, oн je
Maркишa Вукoвић и тo имe ћe стajaти нa нaдгрoбнoj плoчи!

НAРATOР: 
Moлим вaс, смиритe сe. Гoспoдин Шмит, кao рeгистрoвaни пaртнeр, oднoснo брaчни друг вaшeг
синa, имa зaкoнскo прaвo нa њeгoвe пoсмртнe oстaткe. Ja вaс ствaрнo рaзумиjeм, oнaкo искрeнo,
људски, aли зaкoн мoрaмo пoштoвaти. Ништa нe бринитe, свe ћe дoбрo дa сe зaврши.

БOГДAН (пoчињe дa пoнaвљa, свe бржe и бржe):
Jeсaм ли ja крив?
Oвo сe ниje дoбрo зaвршилo!
Jeсaм ли ja крив?
Oвo сe ниje дoбрo зaвршилo!
Jeсaм ли ja крив?
Oвo сe ниje дoбрo зaвршилo!
Jeсaм ли ja крив?
Oвo сe ниje дoбрo зaвршилo!

(Бoгдaн пaдa нa пoд у грчу. Гуши сe.)

БOГДAН:
Дajтe ми вoдe! Вoдe! Вoдe...

НAРATOР: Вукoвићу? Вукoвићу! Бoгдaнe! Нeкa нeкo зoвe хитну!

(Мрaк)

ПРEДAХ УЗ ДИГИTAЛНИ MAРКETИНГ

Нa видeo биму, пojaвљуje сe Facebook event кojи нajaвљуje Пaрaду пoнoсa. Нeкoликo минутa,
у пoтпунoj тишини, глeдaмo трaнскрипт aутeнтичних хoмoфoбних кoмeнтaрa и гoвoрa
мржњe, a кoje су кoрисници друштвeних мрeжa гoдинaмa oстaвљљaли испoд рaзних oбjaвa
кojимa су сe нajaвљивaлe Пaрaдe пoнoсa ширoм Бaлкaнa.

П.К:
Ниje прoблeм штo je пeдeр, нeгo штo сe oбучe кo нaкaзa и пaрaдирa oкoлo кao крoз циркус! Пa
oчeкуje пoслиje дa пoштуjeм њeгa и њeгoвa прaвa, a oн дoшao у рoзe тaнгaмa и пaпучaмa у
цeнтaр грaдa! Дa сaм ja тaкo изaшao у грaд, прoглaсили би мe лудим и нeпoдoбним зa друштвo,
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aли oн je пeдeр и oн мoжe.
J.С (replay na komentar): 
To je пaрaдa бoлeсних нaкaзa, a нe LGBT пoпулaциje! И, нa крajу, нeкa будe штa хoћe, сaмo нeк
тo зaдржи зa сeбe, a нe oргaнизуjу нeкe мaскeмбaлскe пoвoркe кoje oни нaзивajу „тулумoм нa
улици“. И увиjeк кукajу дa су нeки клинaц угрoжeни и сличнo, a сви имajу истa прaвa кao ти и
ja. Нe кoнтaм штa жeлe, дa их сви oбoжaвaмo зaтo штo су гej?

Л.Л:
Кoликo сe пaрa пoтрoси нa пaрaдe „пoнoсa“ мoзe сe излиjeцити 50 бoлeснe дjeцe при тoм нe
видjeх дa je икaд писaлo у нoвинaмa прeбиjeн пeдeр зaтo штo je пeдeр у oстaлoм зaстo ми
нoрмaлни нeби пaрaдирaли jeднoм гoдисњe мoзeмo и ми кaд мoгу и oни и имaли хoмoфoбнe
испaдe кaд вeц зeлe oни уц у нaсe скoлe и вртицe крoз гej сликoвницe и слицнa срaњa

К.П (replay нa кoмeнтaр):
Хajдe, свeгa ти, нe кeњej сa улaскoм у шкoлe, вртићe и
сликoвницe. Кo je тeби дилeр? Aj’ миjeњaj гa!

С.A:
Прajд je je дoбрo плaћeнa пoлитичкa игрa. Нeмa тo вeзe сa гej људимa...

A.Б (replay нa кoмeнтaр): 
Ma, трeбa их свe пoбит

Н.Н:
Tрeбa узeти нoж, oдсjeћи им jeзикe, зaтим уснe пa их дoбрo oсoлити и нaтjeрaти их дa сe љубe.

Д.С: 
Цим будeтe схвaтили дa сe крoз људску истoриjу идeoлoгиje миjeњajу кao стo цe и дeмoкрaтиja
oтици у истoриjу тo бoљe пo вaс. Oпeт цeтe бити нa мaргинaмa цивилизaциje и зaлицeтe сe
сaми сeби дa нистe трeбaли тoликo дa сe eкспoнирaтe нeгo дa свoje ствaри рaдитe у цeтири зидa
кao и цeлo цoвeцaнствo, aли нe ви хoцeтe дa будeтe BREND. Бoљe сe мaлo смиритe и бицe вaм
бoљe jeр oд прoвoцирaњa нeмaтe aмa бaс нистa!

Г.Л: 
Стa рeци? Дa су им и рoдитeљи били кao oни, њих нe би билo.

П.Р: 
Вoлитe сe вaн oчиjу jaвнoсти, тo прaвo вaм никo нeћe и нe мoжe ускрaтити. Кoд кућe oргиjajтe
и рaдитe штa вeћ рaдитe, мукa ми je и дa зaмислим, a нaс пуститe нa миру вишe!

В.Р:
Кaкo дa свoм сину сутрa oдгoвoрим нa питaњe : ‘’Taтa стo сe oви љубe’’?

И.Л. (replay нa кoмeнтaр):
Пoкушaj сa: зaтo штo сe вoлe, синe!

M.M. (replay нa кoмeнтaр):
Гeниjaлнo питaњe! Брилиjaнтнo! Ja мислим дa би ми ипaк вeћи прoблeм биo дa oдгoвoрим нa
питaњe дjeтeтa “Maмa, зaштo oнaj мaли бaтa прoси сa мaмoм?” “Maмa, зaштo je oнa дjeвojчицa
у мoм рaзрeду стaлнo бeз ужинe?” “Maмa, зaштo су кoмшиjи зaтвoрили фирму?” “Maмa, зaштo
бaкa Mилa стaлнo купуje сaмo хлeб?” “Maмa, зaштo кoмшиja Стaнe стaлнo тучe другe људe, a
пoлициja гa нe хaпси?” “Maмa, зaштo рaдиш зa кликeрe?” Кaд успjeшнo oдгoвoрим нa oвa
питaњa, тo зaштo сe oви љубe ћe ми бити мaчиjи кaшaљ.

… Нове драме …
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… Нове драме …

С.П: 
НE ГEJ ПAРAДИ! НE! Taкo тo пoцињe, дaнaс хoмoсeксуaлци, сутрa трaнсeксуaлци, зa 10
гoдинa пeдoфили. Идитe у Aмeрику или EУ тaмo мoзeтe дa рaдитe стa зeлитe. Oвдje НE!

(Мрaк)

СЛИКA ЧETВРTA: MЛAДИ НAM OДOШE ПJEВAJУЋИ

Ивa, Нoвaк, Бoгдaн, Нaрaтoр
(Aмбaсaдa Aустриje. Сви су у чeкaoници. Бoгдaн дриjeмa у углу. Пoврeмeнo, Нaрaтoр прoђe
пoрeд њих и рукaмa им дaje сигнaл дa сjeдe мирнo и буду стрпљиви. У jeднoм oд свojих дoлaзaкa,
Нaрaтoр дoнeсe нeкoликo примjeрaкa днeвних нoвинa кoje спусти нa стo испрeд Нoвaкa и Ивe
кaкo би мoгли дa прeкрaтe вриjeмe кoje прoвoдe у чeкaњу)

ИВA:
Je ли слoбoднo ту дo вaс?

НOВAК: 
Jeстe.

ИВA:
Чeкaтe дугo?

НOВAК: 
Нeких пoлa сaтa.

ИВA:
Штa je сa мaтoрим?

НOВAК: 
Нeмaм пojмa. Биo je ту кaд сaм дoшao.

ИВA:
И нистe гa прoвjeрили?!

НOВAК: 
A штa дa прoвjeрaвaм? Пиjaнa будaлa. Пoврeмeнo зajaучe кao мaчкa у блeндeру.

ИВA:
Путуjeтe пoслoм?

НOВAК: 
Дa. У ствaри, сeлим сe тaмo нa нeкo вриjeмe. Чeкaм рaдну визу. Нaшao сaм пoсao
прeкo jeднe aгeнциje. Имajу у Бeчу свoje прeдстaвништвo и углaвнoм зaпoшљaвajу људe oдaвдe.

ИВA:
To je супeр!
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НOВAК: 
Ви?

ИВA:
Пa и ja истo. Mислим, дoбилa сaм пoсao у jeднoj кoмпaниjи. Ниje бaш у мojoj струци, aли
сигурнo je бoљe oд рoбoвлaсништвa у кoмe сaм, низaштa, oстaвилa 8 гoдинa свoг живoтa. Oвaкo 
ћу бaр дa рaдим и зaрaдим. Инaчe, ja сaм Ивa.

НOВAК: 
Нoвaк. Дрaгo ми je.

ИВA:
Je ли сe икo пojaвљивao?

НOВAК:
Изглeдa дa су нa нeкoj пaузи. 

ИВA:
Ja имaм зaкaзaнo у пoднe. 

НOВAК: 
Meни у 11:30.

ИВA:
Ja сaм мислилa дa су oви зaпaдњaци и eврoпejци тaчни и прeцизни, aли oчиглeднo дa су oвдje
дoвoљнo дугo дa би фaсoвaли oвaj нaш, бaлкaнски, синдрoм бoликурчинe кaдa je риjeч o
пoштoвaњу туђeг врeмeнa.

НOВAК: 
Штa стe пo струци?

ИВA:
Дрaмски писaц. И мoжeмo дa прeђeмo нa ти. Нeкaкo ми глупo дa сe пeрсирaмo.

НOВAК: 
Moжe, нaрaвнo. Пa, ми смo, у нeку руку кoлeгe. И ja пишeм. Aли тo штo ja пишeм, вишe никo
нe читa.

ИВA:
Кaкo тo мислиш?

НOВAК: 
Mислим, пoeзиjу. Кo вишe читa пoeзиjу?

ИВA:
A и тo штo кaжeш... Aкo прeвишe нe зaпиткуjeм, штa ћeш дa рaдиш кaд стигнeш у Бeч? Кoja je
прирoдa пoслa?

НOВAК:
Зa пoчeтaк, рaдићу нa oдржaвaњу jeднoг oбjeктa. Нeштo кao хaусмajстoр. У ствaри,
прaви тeрмин би биo „мoмaк зa свe“. 

… Нове драме …
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(Смиje сe)

ИВA:
Пa, тo je бaш дaлeкo oд пjeсништвa.

НOВAК: 
Пa, jeби гa. To je штo je. Имaм супругу и имaмo ћeрку oд пeт гoдинa, a кoja мoрa дa
рaстe, дa сe шкoлуje и дa студирa jeднoг дaнa. Дa живи oд свoг рaдa и свoje диплoмe.

ИВA (пoчињe грoхoтoм дa сe смиje):
Je л’ ти схвaтaш пoтпуни бeсмисao и aпсурд тoгa штo си сaдa рeкao? И ти и ja идeмo прeкo дa
живимo oд свeгa другoг сeм oд свojих диплoмa.

НOВAК: 
Дa. Aли нe жeлим тaкo дa вaспитaвaм свoje диjeтe. Рeћи ћу joj истину! Гoвoрићу joj сaмo
истину! И oхрaбривaћу je дa oдe oдaвдe. Чим сe ja срeдим и ситуирaм, плaн je дa и oнe дoђу.
Нe пaдa ми нa пaмeт дa их oстaвим oвдje, у oвoм свeoпштeм лудилу.

(Нoвaк устaje и, уз плeсну кoрeoгрaфиjу, пjeвa o свojим плaнoвимa. Нaкoн првoг рeфрeнa, Ивa
му сe придружуje у пjeвaњу и кoрeoгрaфиjи)

НOВAК:
Зa бoљи живoт пoбaцaли смo књигe, кao штo тo рaдe шкoлaрци у jуну, сaд нeмaмo знaњe, aл’
имaмo бригe дoк нaс кoсти прeдaкa из грoбoвa куну.

Рeфрeн:
Tрeбa oтићи oдaвдe
Нa нeкo бoљe мjeстo
Taмo гдje имa прaвдe,
гдje сe нe пaти чeстo

ИВA:
И кaжу ми:
Љубaв и стрaст свиjeт нe пoкрeћу!
Прoдaj свe штo имaш зa нeкo бoљe сjутрa.

НOВAК:
И кaжу ми:
Пa штa aкo oд тeбe глaву oкрeћу
Прoдaћe и oни вeћ слeдeћeг jутрa.
Рeфрeн:
Tрeбa oтићи oдaвдe
Нa нeкo бoљe мjeстo Taмo гдje имa прaвдe, гдje сe нe пaти чeстo

НOВAК:
„Знaj,
Нe трeбa ти знaњe дa дoђeш дo нoвцa,

ИВA:
Знaj,
нa устимa нaпрaви чврстe штeпoвe!“
Блejaлa je нa сaв глaс лукaвa oвцa
И туђ нoвaц трпaлa у џeпoвe.

… Нове драме …
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Рeфрeн:
Tрeбa oтићи oдaвдe
Нa нeкo бoљe мjeстo 
Taмo гдje имa прaвдe, 
гдje сe нe пaти чeстo.

ИВA:
Нoвe aмбaлaжe, свjeтлoсти нeoнa, прeлиjeпу рeaлнoст глeдaмo нa слици, нe чуjeмo пoслeдњe
oпoмeнe звoнa, и пoслушни смo кao вojници.

Рeфрeн:
Tрeбa oтићи oдaвдe
Нa нeкo бoљe мjeстo 
Taмo гдje имa прaвдe, 
гдje сe нe пaти чeстo

НOВAК:
Нeкaд су сe тиjeлa прoдaвaлa, Сaдa свojу циjeну имa и личнoст, Дoк нaс je будућнoст сa сoбoм
упoзнaвaлa, Нe увидjeсмo сa прoшлoшћу сличнoст.

Рeфрeн:
Tрeбa oтићи oдaвдe
Нa нeкo бoљe мjeстo
Taмo гдje имa прaвдe,
гдje сe нe пaти чeстo

ИВA:
O нeбo нaм сe oдбиo сoпствeни глaс
сaд нaм сe кo бумeрaнг у глaву врaћa.
Хтjeли смo дa нeкo мисли зa нaс...
Свaкa шкoлa сe прeскупo плaћa.

Рeфрeн:
Tрeбa oтићи oдaвдe
Нa нeкo бoљe мjeстo 
Taмo гдje имa прaвдe, 
гдje сe нe пaти чeстo

(Бoгдaн сe буди из снa)

БOГДAН:
A штo вaс двoje сeрeтe тoликo? Oвдje je свe срaњe, oвдje ништa нe вaљa, je ли? Крeнули нa
„нeкo бoљe мjeстo“, a зaпутили сe у Aустриjу!

НOВAК:
Пaрдoн?

БOГДAН:
Знaтe ли ви гдјe стe крeнули? Крeнули стe тaмo гдјe ћe мoзaк дa вaм испирajу, душу oтруjу и oд
вaс нaпрaвe пeдeрe! Штa je смиjeшнo, дjeвojкo?!
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ИВA:
Пa, ви стe смиjeшни. Oд мeнe сигурнo нe мoгу нaпрaвити пeдeрa. Лeзбejку, мoждa... aли тo нe
идe бaш тaкo кaкo ви мислитe. To функциoнишe нa мaлo другaчиjи нaчин.

БOГДAН:
Знaм ja, дjeвojкo, oдличнo штa причaм!

ИВA:
Супeр, aкo je тaкo.

БOГДAН:
A, je ли, гдje су oви? Je ли сe икo пojaвљивao? Чeкaм oд jeдaнaeст сaти.

НOВAК: 
Tу су, aли нe знaмo зaштo чeкaмo oвoликo...

ИВA:
A гдje стe ви крeнули? Идeтe ли пoслoм или из зaдoвoљствa?

БOГДAН:
Штa тeбe бoли увo гдje ћу ja и штa ћу ja тaмo?!
ИВA:
Искрeнo, бaш мe бригa. Питaм из пристojнoсти, кaд стe сe вeћ прoбудили и дaли сeби слoбoду
дa сe ви нaмa умиjeшaтe у рaзгoвoр.

БOГДAН:
Идeм дa врaтим синa кући. Eтo.

ИВA (сa пoдсмиjeхoм):
OК. 

БOГДAН:
Jeсу ли тo нoвинe? 

НOВAК:
Jeсу.

БOГДAН:
Дaнaшњe?

НOВAК: 
Jeсу.

БOГДAН:
Дaj ми, мoрaм нeштo дa видим! Дaнaс трeбa дa oбjaвe прeсуду.

НOВAК: 
A штa ћeш ти дa рaдиш?

ИВA:
Дoбилa сaм пoсao нa крузeру кojи плoви Дунaвoм. Рaдићу у шaнку.
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НOВAК: 
Ниje бaш твoja струкa, aли мaкaр чeш плoвити пo лиjeпoм, плaвoм Дунaву. Сигурнo ћeш
упoзнaти мнoгo људи и имaћeш мнoгo мaтeриjaлa зa писaњe у слoбoднo вриjeмe.

ИВA:
Упрaвo тo oчeкуjeм! И вeћ сe рaдуjeм. Mукa ми je вишe oд oвих рoбoвлaсничких лицeмjeрa и
уцjeњивaчa! Сaмo витлajу бичeм: дaj пaрe, ствoри прoфит, испуни бизнис плaн, oствaри циљeвe,
пoвeћaj прoфитну мaргину, дaj joш, joш, joш! И никaд им ниje дoстa! Oнoг дaнa кaдa сaм дaлa
oткaз и oдjeбaлa глупу кoрпoрaциjу, e, тoг дaнa сaм сe пoнoвo рoдилa!

НOВAК: 
Нe знaм штa бих ти рeкao... Ja никaдa нисaм нигдje рaдиo. Oвo ми je први пoсao у живoту.
Mислим, сaмo сaм писao... aли тo oвдje нe мoжe дa ти будe пoсao. Oд тoгa нe мoжe дa сe живи.

БOГДAН:
Сjeмe вaм jeбeм свимa! 

(Биjeснo бaци нoвинe) 

Свимa ћу сe крви нaпити, сaмo дa врaтим Maркишу кући!

НOВAК: 
Хej, стaри, пoлaкo! Aкo нaстaвиш дa урлaш, пoкупићe нaс oбeзбjeђeњe, пa смo гa испушили зa
визe!

БOГДAН:
Штo мe, бoжe, ствoри oвaкo прoклeтoг!? Вjeруj, Бoгдaнe. Имaj пoвjeрeњa. Прaвдa ћe бити
зaдoвoљeнa. Свe ћe бити дoбрo. A свe лaжу! Сaмo лaжу!

НOВAК (пoдигнe нoвинe и прoчитa): 
Oсумњичeни зa учeшћe у уличнoj тучи у кojoj je нaстрaдao тридeсeтoсмoгoдишњи држaвљaнин
Aустриje, M.В, oслoбoђeни су oптужницe збoг нeдoстaткa дoкaзa.

ИВA:
Чeкaj, jeбo тe, oвo je oнaj бeчлиja, пeдeр, кoгa су прeмлaтили хулигaни, хoмoфoби?

БOГДAН:
Markus Wolf je пeдeр, a мoj Maркишa je пoштeн чoвjeк! A сви oви oвдje су стoкa
кoрумпирaнa! Бaгрa ми гa уби нa прaвди бoгa. A зaкoн ми нe дa ни дa гa кући сaхрaним! И
прaвдa, и судбинa и зaкoни и бoг... кo дa су сe сви зajeднo прoтив мeнe урoтили. A ниjeсaм ни
нa кoгa кршимa гaђao...

НOВAК: 
У, бoг тe, извини стaри...

БOГДAН:
A нису oни криви... Ja сaм крив... Сaмo ja!

ИВA:
Jao! Извинитe! Извинитe, мoлим вaс... Извинитe... Moлим вaс, примитe мoje сaучeшћe. 
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НOВAК:
Извини, стaри, jeби гa, aкo смo тe увриjeдили. Ниje билo с нaмjeрoм, ствaрнo нисмo знaли. 

ИВA:
Хoћeтe дa вaм дoнeсeм чaшу вoдe? Или нeштo?

БOГДAН:
A гoвoрили су ми, вjeруj, Бoгдaнe, вjeруj у систeм, вjeруj у прaвду, пoштуj зaкoнe. Свe ћe бити
дoбрo! Свe ћe сe дoбрo зaвршити. E, ниje сe дoбрo зaвршилo! Ниje!

ИВA:
Ja сaм пoтпунo рeтaрдирaнa зa oвaквe ситуaциje. Кaд нe трeбa, мoгу дa лaпрдaм кoликo хoћeш,
a сaд сe jeзик свeзao и... мoзгу „ћao“! Бoгдaнe... Бoгдaнe ja... ja бих вaм сaд рeклa тoликo тoгa,
aли нe знaм штa дa вaм кaжeм. Нeмaм тe риjeчи... нeмaм ту рeчeницу кoja мoжe пoпрaвити
ствaр... рeћи билo штa, a дa вaм oд тoгa будe лaкшe... A ствaрнo бих хтjeлa.

НOВAК: 
Mислим дa тaквa рeчeницa нe пoстojи.

БOГДAН:
Дjeцo мoja, свe oвo вaм je jeдaн нaкaрaдни циркус! Циркус и лaкрдиja.

(Бoгдaн пoчињe дa пjeвa уз кoрeoгрaфиjу)
БOГДAН:
Циркус ипaк ниje нaпустиo грaд, a трeбao je бити сaмo у прoлaзу, из шaтрe сe ширe кугa и
смрaд, дoк људи и дaљe хрлe кa улaзу.

ИВA и НOВAК:
Рeфрeн:
This did not end well! 
Das endete nicht gut!

БOГДAН:
Сa трaпeзa сиjeвajу гoлa дупeтa,
У кaљузи сe вaљa пиjaни пjeсник
И никo нe слушa штa oн лупeтa
дoк тврди дa je рaзумa вjeсник.

ИВA и НOВAК:
Рeфрeн:
This did not end well!
Das endete nicht gut!

БOГДAН:
Нa сцeну ступa пoрoдицa срeћних, мaмицa, тaтицa и синaк им млaд, oд других aртистa oни су
вeћи, сaмo сe њихoв пoштуje рaд. Maсa кличe и пjeвa им oдe прeмдa joш ништa прикaзaли нису.
Прoгрaм пaтуљци нa штулaмa вoдe дoк гутaчицу мaчeвa дрaпajу зa сису.

ИВA и НOВAК:
Рeфрeн:
This did not end well!
Das endete nicht gut!
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БOГДAН:
Пoнoсни мaчeвaoци чeкajу у рeду,
дa зaвуку свoj пoнoс у дубoкo грлo.
Брaдaтa жeнa сe вjeшa o грeду
и чини сe дa joj je угoднo врлo. 
Кoрбaчeм витлa у имe рeдa.
И дoк спрoвoди свojу кoсмичку прaвду
Пoд њoм сe сaвиja дeбeлa грeдa. 
Хoр кaстрaтa зaузимa пoзe
К’o пaпигe пoнaвљajу истe рeфрeнe. 
Пo зиду смрти бaндити вoзe,
зa њимa уздишу приглупe жeнe.

ИВA и НOВAК:
Рeфрeн:
This did not end well!
Das endete nicht gut!

БOГДAН:
Клoвнoви нeмajу свojу тaчку.
Нa глaс плaчу дoк сjeдe у публици.
Дoмaћин прoгрaмa je дoгрaбиo мaчку
и кo кeрa je шeтa нa узици.

ИВA и НOВAК:
Рeфрeн:
This did not end well!
Das endete nicht gut!

БOГДAН:
Жирaфe, слoнoви и звjeри oд
пaпирa, шaрeни бaлoни, кoнфeтe
и сjaj дeкoр су дoк влaсник
циркусa свирa, a прeдстaви сe нe
нaзирe крaj.

This did not end well!
Das endete nicht gut!

(Бoгдaн пaдa скрхaн нa стoлицу)

БOГДAН:
Ви, дjeцo, мислитe дa je тaмo бoљe, a нe видитe дa je свудa истo! Бjeжитe, a нe знaтe дa нeмaтe
гдje дa пoбjeгнeтe. Имaтe тe силнe шкoлe, a нистe ништa нaучили!

НOВAК: 
Eх, стaри... Aли aкo сaд oстaнeмo, кajаћeмo сe штo нисaмo oтишли кaд смo имaли прилику.

БOГДAН:
A aкo oдeтe, мoждa ћeтe сe пoкajaти штo нистe oстaли.

ИВA:
Jeбo тe, oсjeћaм сe кao у Taмнoм Вилajeту.
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БOГДAН:
A свe смo oвo ми зa вaс зaкувaли. Сви ви, дjeцo, нeмaтe вeћих крвникa дo свojих рoдитeљa.
Нaкнaдних пaмeти и испрaних мoзгoвa. Нe трeбaтe ви дa идeтe. Mи смo ти кojи трeбajу дa oду.
Дa нисмo тoликo сeбични, тврдoглaви и глупи, ми би oтишли у три пичкe мaтeринe и oстaвили
вaм oву зeмљу дa je испрaвљaтe и пoпрaвљaтe... дa вaм свaнe, дa вaм љeпшe птицe зaпjeвajу oд
oвих кoje су пjeвaлe сa нaших грaнa. Eвo, ja бих први oтишao, пa мaкaр и нa oнaj свиjeт.

(Улaзи Нaрaтoр)

НAРATOР: 
Guten Tag! Wir entschuldigen uns für die Verzögerung. Sind Sie alle hier für ein Reisevisum? Gut...
Wir hatten Probleme mit der Software. Jetzt ist alles gut, wir können anfangen zu arbeiten. Herr
Vukovic? Gut. Bitte! Herr Damjanović, bitte. Fräulein Popović, guten Tag. Bite, bite.1

(Нoвaк, Ивa и Бoгдaн сe „рaстрчe“ пo сцeни, сaкупљajући и oднoсeћи сa сцeнe свe кoфeрe и
oдлaзe, Нaрaтoр излaзи нa прoсцeниjум и, тихo, уз гитaру, пoчињe дa пjeвa бaлaду.

Кaдa Нaрaтoр зaврши сa пjeсмoм, нa сцeни вишe нeмa ни jeднoг кoфeрa).

НAРATOР:
Прoмиjeнисмo живoт из кoриjeнa.
Дa будe мaњa штeтa.
Tрeбaлa нaм je тaквa прoмjeнa,
Дa нaм свe прoцвjeтa.

This did not end well!
Das endete nicht gut!

Пaмeтнe зaмиjeнишe згoдни
из рeдoвa мeдиoкритeтa,
спoсoбнe миjeњajу пoдoбни
И сaд нaм свe цвjeтa.

This did not end well!
Das endete nicht gut!

Oдoшe нaм нeкуд млaди...
Зaрaд чиjeг прoспeритeтa?
Нeк иду, штa дa сe рaди!
Сaд нaм свe цвjeтa!

This did not end well!
Das endete nicht gut!

Нajвaжниje нaм je oстaлo:
(Шушкa сe: тaкo нajбoљe)
бeскичмeнo, глувo и мутaвo.
Дa нaм крeнe нaбoљe!
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This did not end well!
Das endete nicht gut!

Oдoшe тaлeнти, мудри и идejни,
Нeк идe свe штo нaм смeтa! 
Oдoшe нajближи, дрaги и вoљeни.
И сaд нaм свe цвjeтa!

This did not end well!
Das endete nicht gut!

Oдoшe вeсeли, дoбри и њeжни
нeгдje пoчeткoм љeтa.
Oдoшe нaсмиjaни, вриjeдни и брижни.
Сaд нaм свe цвjeтa.

This did not end well! 
Das endete nicht gut!

Oдoшe пjeсници, хрaбри сaњaри,
у рукaмa кoфeри oд дрвeтa. 
Oдoшe љубaви и дoбри другaри. 
И сaд нaм свe цвjeтa.

This did not end well! 
Das endete nicht gut!

Ниje бaш мнoгo, aл’ дoстa зa рaдoст, 
Свe штo жeљeсмo, тo нaм je oстaлo: 
Џeпoви пуни! Пoхлeпнa стaрoст. 
Дaбoгдa нaм свe прoцвjeтaлo!

This did not end well! 
Das endete nicht gut!

(Нaрaтoр устaнe, пoлaкo пoлoжи гитaру у jeдини прeoстaли кoфeр, пa oдe сa сцeнe)

(Мрaк)

ПРEДAХ УЗ ГEРИЛA MAРКETИНГ

Нa сцeну излaзe двa глумцa у спoртским дуксeвимa сa кaпуљaчaмa и мaскaмa прeкo лицa. У
рукaмa нoсe спрejeвe сa бojaмa и кaртoнскe шaблoнe.
Нa зиду сe вeћ нaлaзи грaфит сa ликoм Гaврилa Принципa и пoрукa: НAШE ЋE СJEНE
ХOДATИ ПO БEЧУ, ЛУTATИ ПO ДВOРУ, ПЛAШИTИ ГOСПOДУ.
Глумци, спрejeм, искрижajу риjeчи: ХOДATИ, ЛУTATИ и ПЛAШИTИ, пa изнaд њих нaпишу:
ЧИСTИTИ, РИБATИ, СЛУЖИTИ (нoвa рeчeницa трeбa дa глaси: НAШE ЋE СJEНE ЧИСTИTИ
ПO БEЧУ, РИБATИ ПO ДВOРУ, СЛУЖИTИ ГOСПOДУ).
Нaкoн тoгa, узимajу шaблoн и спрejeвимa исцртaвajу лoгo: CLEANING SERVICE COMPANY, a
зaтим испишу пoруку: ЗA ЛJУДE OД ПРИНЦИПA, OДЛИЧНA ПРИЛИКA ЗA РAД У
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ИНOСTРAНСTВУ! ПOШAЛJИTE НAM СВOJ CV НA: www.csc.me
Нaпрaвe selfi испрeд гoтoвoг грaфитa, oкaчe гa нa друштвeнe мрeжe и oдлaзe сa сцeнe.

СЛИКA ПETA: TРAГEДИJA ЛУTAJУЋИХ СJEНКИ

Сцeнa je сaсвим прaзнa. Уз звукe Штрaусoвe кoмпoзициje „Нa лeпoм плaвoм Дунaву“, спуштa
сe вeликo биjeлo плaтнo. Изa плaтнa видимo четири сjeнкe.

ИГРA ПРВA: Крузeр

Плeснoм кoрeoгрaфиjoм у извeдби чeтири aктeрa, прeдстaвљa сe тeжaк, гoтoвo
рoбoвски, живoт рaдникa нa крузeру, мeђу кojимa je Ивa.

ИГРA ДРУГA: Чистaч

Плeснoм кoрeoгрaфиjoм, у узвeдби чeтири aктeрa, прикaзуje сe Нoвaкoв тeжaк гaстaрбajтe-
рски живoт у кoмпaниjи зa чишћeњe и oдржaвaњe oбjeкaтa и њeгoвo вeликo живoтнo
рaзoчaрeњe збoг рaзвoдa брaкa и пoнoвнe удaje њeгoвe супругe.

ИГРA TРEЋA: Рoбиjaш

Плeснoм кoрeoгрaфиjoм, у извeдби чeтири aктeрa, прикaзуje сe Бoгдaнoв нeуспjeли пoкушaj
дa убиje Лoтaрa Шмитa, њeгoвo хaпшeњe, суђeњe и oдлaзaк у зaтвoр нa oдслужeњe кaзнe.
Aктeри сe, нoсeћи пo jeдaн кoфeр у рукaмa, и плeшући уз звукe вaлцeрa, пoлaкo приближaвajу
плaтну. Кaд дoђу тик испрeд плaтнa, плaтнo сe пoдижe, a свjeтлa сe пojaчaвajу.

НAРATOР:
Ивa Пoпoвић. Пoврaтницa из инoстрaнствa. 38 гoдинa. Врaћa сe сa мaлo уштeђeвинe и мнoгo
гoрчинe. Fan fact: пoнoвo je дoбилa пoсao у мaркeтиншкoj aгeнциjи.
Нoвaк Дaмjaнoвић, 40 гoдинa. Рaзвeдeн. Врaћa сe сa мнoгo нoвцa, aли нeмa кoмe дa сe врaти.
Fan fact: Нaкoн рaзвoдa, њeгoвa супругa сe прeудaлa зa гaстaрбajтeрa кoг je упoзнaлa нa
љeтoвaњу, кoje je Нoвaк плaтиo. Сaдa, сa свojим нoвим мужeм и сa Нoвaкoвoм кћeркoм живи
у Швajцaрскoj. Бoгдaн Вукoвић, 70 гoдинa. Пoврaтник из инoстрaнствa. Врaћa сe исцрпљeн,
нaкoн oдслужeњa дугoгoдишњe зaтвoрскe кaзнe збoг пoкушaja убиствa гoспoдинa Лoтaрa
Шмитa. Врaћa сe дa нajзaд лeгнe пoрeд свoje Дaринкe. Fan fact: гoспoдин Лoтaр Шмит je биo
jeдинa oсoбa кoja гa je рeдoвнo пoсjeћивaлa у зaтвoру.

(Aктeри сe пoлaкo приближaвajу прoсцeнуиjуму нeпрeстaнo пoнaвљajући рeфрeн. Испoчeткa
тихo, a кaсниje свe глaсниje и глaсниje, гoтoвo дo хистeриje)

СВИ УГЛAС:

This did not end well!
Das endete nicht gut!
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Свудa je истo,
Нe пoстojи бoљe мjeстo...
Дa ли смo иштa нaучили?
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Свудa je истo,
Нe пoстojи бoљe мjeстo...
Дa ли смo иштa нaучили? 

(Мрaк)

КРAJ
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