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Како се господин Борис И бори са ствари-
ма које могу да га доведу до лудила?

- Једно од решења којима прибегавам је да 
искључим телевизор. Мислим да морамо да 
схватимо, да рашчистимо то у себи,  да је све 
то илузија и да то за наше животе нема неку 
важност. Пре свега, сами морамо да препозна-
мо шта је живот. Ми стално грабимо за још, и 
још, и још и овога и онога и још тих емисија 
и гледања телевизије и наравно да смо онда 
робови. Човек треба себи да постави питање 
хоћу ли ја то? Или ћу то да прекинем и схватим 
да живота има свуда другде и да нико не може 
да ме условљава. Те личне промене код сваког 
од нас када се покрену и развију могу да буду 
и нешто озбиљније и да доведу до друштвених 
и социјалних промена.

Неко је за вас рекао да глумите "људ-
ски", Како у овој професији стићи до тог ни-
воа једноставности и лакоће, што у сушти-
ни није нимало лако?

- Човек је увек био центар мог интересо-
вања и то је највише утицало да се развијам 
као глумац. Некада се дешавало да сам се 
више развијао као глумац, а мање као човек . 
Када дођете у педесете године, у неком смис-
лу занемарите професију,  јер видите да вам 
живот није само професија. Почнете да раз-
мишљате о себи као човеку. Након професио-
налног тренинга, изласка на сцену, бивате на-
дахнути тиме што сте почели да размишљате 
о себи као човеку. Упитате се ко сте ви, које је 
ваше место, чиме се ја то бавим?  То је тај неки 
рад на себи. Као глумац сам кратко бивао у 
неким ансамблима, али то ми није одговора-
ло,  јер нисам могао да прихватим да ме неко 
или нешто условљава. Ушао сам у овај посао 
из авантуре и желео сам да та авантура траје, 
а ја да будем слободан и да се не подређујем. 

Успевате ли своје знање и страст пре-
ма глуми као професор да пренесте студен-
тима Академије уметности у Новом Саду?

- Мислим да успевам, иако сам био врло 
сумњичав, јер  сам почео да предајем  неуоби-
чајено млад. Са 35, 36 година постао сам про-

фесор на Академији. У првој генерацији мојих 
студената била је и Тијана Караичић која сада 
игра у ужичком позоришту. Никада нисам раз-
мишљао о томе да ћу бити неки професор, 
међутим тај константни рад у позоришту  до-
ста ми је помогао, јер  сам увек имао о чему да 
им причам, они су могли да гледају представе 
и могли смо отворено да разговарамо. Без тог 
рада чини ми се да ја не бих могао да будем 
професор. Са друге  стране не бих могао да бу-
дем глумац и човек какав сам данас да нисам 
био професор. То ме стално терало на преис-
питивање и  неку врсту одговорности. Кад се 
појавите пред десет младих људи  не можете 
неке ствари да не знате, или бар морате бити 
отворени да признате да их не знате,  па зајед-
но кренете да тражите одговоре.

Били сте у два наврата директор драме 
у Српском народном позоришту, али сте ту 
улогу играли веома кратко. Зашто?

- Нисам већ неколико година у том позо-
ришту. Тамо су све представе у којима смо 
играли Јасна (Ђуричић) и ја поскидане. Уло-
вио сам се у замку из чисте побуде. Представа 
„Галеб“ Томија Јанежича била је велика удица 

за мене. Сматрао сам и даље сматрам,  да на-
ционални театри  треба да негују класику, али 
на потпуно другачији начин читану. Прихватио 
сам се те функције из потребе да та представа 
настане. То је трајало неко време. Онда је на-
стала још једна представа и текао је неки ре-
довни репертоар на који смо ми овде навикли. 
Ми смо склони да све ствари које превазила-
зе те оквире и постају позоришни догађај ре-
гистрован у читавом региону, па и у Европи, гу-
рамо под тепих. Мислим да се ради о чистој 
зависти.

Шта поред позоришта глумачки трену
тно заокупља вашу пажњу?

- Волим позориште, посебно када се ради 
на начин као што је то био случај са предста-
вом “Зашто је полудео господин Р?”. Имао сам 
прошле године премијеру филма “Мушкарци 
не плачу” у Карловим Варима којим сам вео-
ма задовољан. Сада радим мини серију са Ми-
шом Радивојевићем која има шест епизода. 
Имам неке позиве из Хрватске. Са Далибором 
Матанићем треба да радим филм. Има посла, 
хвала богу.  

В. Туцовић

БОРИС ИСАКОВИЋ, ГЛУМАЦ 

Желим да авантура траје 
- Човек је увек био центар мог интересовања и то је највише утицало да се 
развијам као глумац. Некада се дешавало да сам се више развијао као глумац,  

а мање као човек, каже Борис Исаковић
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Александра Гловацки, позоришни крити-
чар, драматург, водитељ округлог стола: Ви-
дели смо Господина Р. Он је неко ко нема име, 
већ само почетно слово, до тренутка док не по-
стане убица и не појави се као вест у новинама.

Борис Исаковић, као Господин Р:  У првом 
сусрету са мном, Бобо (Јелчић) је имао благо 
неповерење или – улагање поверења у мене. 
Није био сигуран да ли ће све ићи како је за-
мислио. Процес је трајао, а то се полако топило. 
Лакнуло ми је када су кренуле пробе, схватио 
сам да то знам да радим. Волим ову врсту те-
атра, врло је узбудљиво. Захтева потпуно при-
суство. Мислим да је позоришту данас потреб-
но присуство глумца, бивање сад и овде. То је 
прави изазов. Можда смо мало навикли да се 
скривамо и производимо неку „као“ истину. 
Сем асоцијативног тока који се у њему буди, он 
воли да тера и публику да буде присутна.

Наташа Тапушковић, као Госпођа Р: Бобо 
није желео да мислимо о психологији и исто-
рији лика. Стално је говорио о позицији уну-
тар себе, у вези са циљем. Ми смо на проба-
ма били аутори разних монолога. Све је било 
аутентично из нас, а из позиције до које нас је 
веома јасно водио.

Наташа Говедарица, драматург: Лаку из-
мену простора на филму, морали смо прила-
годити условима театра и то је био први иза-
зов. Други изазов је то што филм има 22 лика, 
а ми смо имали десеточлану поделу. Тај про-
цес је захтевао доста креативности. Служили 
смо се и импровизацијом, али нисмо излазили 
ван оквира онога што је Фасбиндер понудио. 
Било је узбудљиво превазилазити ограничења, 
а остати у оквирима. Бобо ретко ради по тек-
стуалном предлошку. Сан је сваког драматур-
га радити са оваквом екипом, на таквом мате-
ријалу и доћи до оваквог резултата.

Бранко Цвејић, шеф: Давно сам, пре 12 го-
дина гледао Бобову представу „Друга страна“. 
Савршена представа. Онда сам покушао да га 
доведем, а то је јако тешко ишло. Постали смо 
пријатељи тако што смо се стално договарали 
шта ћемо да радимо и никако се нисмо догово-
рили. То је Тамара успела. Истина, стално ме је 
слао на поправни испит... како дође проба, он 
каже:“Идемо од Цвејине сцене!“ Било је лепо 
и неуобичајено. Занимљиво је под старе дане 
пробати нешто ново.

Јелена Ступљанин, као Комшиница: Када 
сам разговарала са Бобом, била сам пресрећ-
на, али сам се запитала – јесам ли ово ја, да ли 
ме овако види... Када сам прихватила, схвати-
ла сам да сви или познајемо такве људе или  
можемо да се препознамо у неким реченица-
ма. Смех који Борис добије на крају када она 
умре је олакшање, јер то што она говори је за-
иста претерано и превише.

Бојан Димитријевић, као Колега 2: Запра-
во је Фасбиндер у мом животу присутан од 
малих ногу, у мојој породици био је један од 
омиљених редитеља. Одрастајући сам схва-
тио да то није само фаза детињства, већ сам 
постао прави фан. Он је маргинализован ре-
дитељ, а овај наслов је његов маргинализован 
филм и један од ретких које нисам гледао. То је 
наша садашњост у сваком смислу.

Милан Марић, као Колега 1: Најзанимљи-
вије је било прихватање Бобине естетике. На 
Академији те уче да у тексту тражиш значење. 
Међутим, Бобо је то све развалио. Нисмо тра-
жили смисао, нити логичке акценте, већ је бр-
зина и начин играња оно што изазива емоције. 
Гледајући колеге, осећао сам непријатност од 
брзине, начина игре, затрпаности информа-
цијама и хистерије.

Весна Чипчић, као Бака Р: Ово није ни на-

лик на оно што сам радила до сада. Ни мање 
улоге, ни већег задовољства. То ме је до те 
мере испунило и променило као глумицу, да 
је то нешто можда највредније. Јако се добро 
осећам у овом ансамблу, срећна сам сваки пут 
када дођем на представу.

Дубравка Ковјанић, као Хана: Било је про-
ба које уопште нису биле нимало пријатне. Не 
постоји проба коју нисам погледала. Радо бих 
је гледала, а радо и играм. Хана је у калупу, 
све је то прикривање незадовољства. Није јој 
удобно, али то не шири.

Алмир Имширевић, драмски писац и дра-
матург: Бобо има емпатију, воли људе и то се 
у овој представи види. То нама недостаје. Зна-
те причу „Злочин и казна“ – он се на 500 стра-
на пита да ли је требало или није требало уби-
ти. Данас живимо у времену када се убиство 
деси и нема размишљања да ли је требало 
убити или не. 

Бојан Муњин, селектор 23. ЈПФ: Ово је 
представа која нас се ту и сада тиче. Стварност 
са великим С. То је магија прожимања живо-
та и глуме. То је публика препознала, она гле-
да себе и живот у коме јесте. Зато је ова пред-
става овде. 

Ана Милошевић

РАЗГОВОРИ О ПРЕДСТАВИ И ПРЕС КОНФЕРЕНЦИЈА

ЈУГОСЛОВЕНСКО ДРАМСКО ПОЗОРИШТЕ БЕОГРАД

Човек без имена, речи без  
значења, убиство без кајања

НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ
УЖИЦЕ
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- Речи су ми блиске и то су ваљда архетип-
ске одреднице жена. На таквој почетној пози-
цији могла сам да предосетим шта је редитељ 
замислио. Примера ради, у свакодневном жи-
воту, на елементраном нивоу, врло често се су-
срећем са проблемом да ме неко не слуша, не 
гледа ме у очи док причам или ме прекида у 
пола реченице. Ми не сачекамо крај реченице, 
већ идемо даље, не слушамо другога, зато што 
се знамо и знамо шта онај други мисли. Све се 
данас подразумева и нема потреба да губимо 
време. Такве ствари су упутребљене у комаду 
врло намерно, јасно и прецизно да бисмо го-
ворили и о другим много дубљим проблеми-
ма, каже на почетку разговора за Билтен глу-
мица Наташа Тапушковић. 

Није ли изговарање толико речи, попут 
рафала, уствари параван иза кога се крије 
недостатак комуникације?

- Потреба за комуникацијом је суштинска 
потреба за дељењем, за односом. Проблем 
нашег времена је у томе што односа нема. 
Појединац је усамљен зато што је раздељен, 
уситњен. Изгубио је идентитет оног тренутка 
када се поделио на пет друштвених мрежа, на 
неколико послова, на петнаестак другара. Ци-
вилизацијски гледано, био је хуманизам, а по-
том су настали хаос и ништа, а ми се ка томе 
крећемо. Ипак, сматрам да ће поново бити ху-
манизма, али када - ми то не знамо. Таква си-
туација је веома занимљива и редитељ је лу-
цидно и лукаво бирао начин рада који није 
близак овом времену и тиме је постигао већу 
рефлексију. Данас, па и у позоришту, све има 
значај као и у мом монологу. Међутим, мој на-

чин игре је такав да те реченице постају без-
начајне. У решењу извођења комада, контра-
пункт је управо у томе, тој лакоћи са којом се 
говори и троше речи. 

Велика комуникацијска провалија је из-
међу супружника у комаду... 

- Зато што данас постоје само две позиције 
- храбри, који су окренуте свом унутрашњем 
миру, и кукавице које су окренуте спољашњем 
и материјалном свету и желе да себи обезбеде 
статус и будућност. Они који теже унутрашњем 
миру, размишљају другачије. Сам чин убиства 
у суштини је метафорички знак и убица добија 
идентитет у тренутку убиства. Њему није до-
пуштено да га има и добија га тек када убије, 

што је страшно, а ми смо склони да чак и прав-
дамо такав поступак. 

Како је настао монолог који изговара го-
сођа Р?

- Почело је од сцене у којој је мајка била 
код учитељице и која јој је рекла да њено 
дете има проблема са рачунањем. Она мо-
жда осећа негде у дубини, ако уопште говори-
мо о психологоји која у представи није битна, 
да можда није баш довољно мајка. И одатле је 
све кренуло. Редитељ ми је рекао да то треба 
да мењамо. Казао је да то треба да буде само 
база од које ћу кренути у писању монолога и 
то - одмах и овде. Цео монолог је одбрана, 
чији је порив да се докучи то да је тај лик  са-
свим у реду, као сви други који морају да до-
кажу да су на завидном нивоу, у овом случају 
као особа, мајка и жена. Све се нешто од нас 
данас захтева и очекује и кренули смо са те 
позиције, а после је све ишло лако и било је 
инспиративно. Редитељ је тражио од мене да 
импровизујем и да напишем тај монолог. То 
је монолог од четири странице, а ја сам напи-
сала осам страница и морали смо да га скра-
тимо. Све то је било и забавно, јер сам имала 
прилику да се сама са собом „обрачунам“ и да 
се насмејем.               Текст и фото: Н.К.

НАТАША ТАПУШКОВИЋ, ГЛУМИЦА   

Комуникација је суштинска 
потреба за дељењем  

Потреба за комуникацијиом је суштинска потреба за дељењем, за односом, а проблем нашег 
времена је у томе што односа нема 

Промоција књиге „Вечна садашњост“ 
- Сутра, у суботу, у 18 часова на Малој 
сцени Народног позоришта биће одржана 
промоција књиге „Вечна садашњост“ др 
Јелене Тодоровић, издавач је Клио, Београд.

Студија „Вечна садашњост“ наставак је дугогодишњих 
истраживања барокног простора и његовог утицаја на 
наше време, који су у фокусу интересовања др Јелене То-
доровић. У књизи је представљено наслеђе барока у сав-
ременој књижевности, виђено из перспективе историчара 
културе новог века. Ауторка није себи поставила као циљ 
да укаже на непосредне везе и позивања једне културе на 
другу, већ да разоткрије облике мишљења које наше доба 
дугује барокном времену, да учини видљивим многостру-
кости времена и простора, као и скривено наслеђе барока 
у савременој књижевности.

ГРАД 
УЖИЦЕ
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Имали сте предност у односу на млађе 
глумце да овај сурови либерални концепт 
поредите са претходним системом, на који 
нас је вечерас подсетио намештај али и ди-
ректнији симболи тог времена у позадини 
сцене. 

- Младе колеге не знају како смо радили и 
живели некад а то је велика разлика. Могуће, 
да је за мене олакшавајућа околност,  када је у 
питању ова представа што знам и шта је било 
пре и шта је било после и шта је чему претхо-
дило.То је велики капитал који имате у пред-
стави која се бави оваквом темом. Мислим да 
ми је то поприлично помогло у креирању лика 
предоминантне мајке која је својим речима и 
делом и љубављу велика подршка свом сину. 
Задовољна сам и што оваква представа није ни 
налик било чему што сам досада радила. Толи-
ко је било интересантно то глумачко истражи-
вање, другачије у односу на искуства и сред-
ства која сам користила раније, да би дошла 
до краја једног лика. Вођена неосетном руком 

редитеља, одједном сам зачуђено схватила да 
сам стигла до премијере. Пут је био озбиљан 

али уз пуно радости.
Како се уметност а посебно позориште 

снашло у овом свеопштем менаџерству, 
тр жи шту, пројектима?

- Не знам у овом тренутку, како даље. Све 
што нам се дешава а култура је само један од 
сегмената, ништа не ваља.

Како се браните од тога „ништа не ваља“?
- Играм седам наслова у позоришту а ба-

вим се још једним послом који није ни налик 
овом мом. Пишем о свом оцу и то ми је вели-
ко задовољство али и велика провокација, јер 
први пут  пишем. Мој отац је био учитељ који 
је пре 40 година своје ђаке превео из првог у 
трећи разред, био је мајстор уметничке фото-
графије, написао је Буквар, увео читање пу-
тем групне обраде слова, што је било тада нео-
бично у време када смо учили слово по слово. 
Био је бескрајно занимљив човек и већ дуго 
осећам дуг да нешто о томе напишем, да се не 
заборави.

М. Петровић

ВЕСНА ЧИПЧИЋ, ГЛУМИЦА  

Све што нам се дешава, ништа не ваља  
- Знам шта је претходило овом времену и то ми је био велики капитал за ову представу

Гост овогодишњег, 23. ЈПФ је Раде Шер-
беџија, легенда југословенског глумишта, пес-
ник, музичар, али и супруг председнице струч-
ног жирија, Ленке Удовички. У Ужицу је био 
пре само пар месеци.

- То је било 17. августа. Имао сам концерт 
у Градском културном центру, а био сам боле-
стан, под температуром. Јуначки сам издржао, 
иако сам у једном тренутку мислио да ћу пасти 
у несвест на позорници.

Шербеџију за Ужице везују лепе успомене.
- Обожавам Ужице. У њему сам провео 

дане и дане снимајући „Ужичку републику“. 
Од тада знам све кафане овде. Снимао сам и 
филмове на Златибору, са Жиком Павловићем, 
тако да овај крај добро познајем. 

Ипак, како каже, Ужице није исто као некада.
- Дивно се мења. Баш је лепа атмосфера, 

леп град, леп театар. Волим што сам данас, ве-
черас видео то да се на фестивалу тражи сто-
лица више, све је крцато, уносе се додатне 
сто лице... Бриљантно. Као некада, када смо 
ми радили у КПГТ-у, театар са Љубишом Ри-
стићем. То је била та атмосфера. Осим тога, 
представа коју сам гледао вечерас је дивна. 
Апсолутно сам одушевљен.

Раде Шербеџија је потвдио честу констата-
цију да Ужице има захтевну, али и образовану 
позоришну публику. 

- Одмах сам видео да публика на овако је-

дан тежак текст, фантастичан, модеран, савре-
мен, затворен, херметичан, реагује овацијама. 

То значи да публика разуме савремени театар.
Ана Милошевић

ГОСТ ФЕСТИВАЛА, РАДЕ ШЕРБЕЏИЈА, ЛЕГЕНДА ЈУГОСЛОВЕНСКОГ ГЛУМИШТА  

Памтим „Ужичку републику“  
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Протекле ноћи Југословенско драмско позо-
риште нам је показало и објаснило „Зашто је по-
лудео господин Р“. Редитељ Бобо Јелчић пред 
нас је ставио историју болести, медицински кар-
тон из којег је било тако једноставно ишчитавати 
страшну дијагнозу која је обухватила велики дио 
друштва. Допустио нам је да уђемо у ум обоље-
лог, да изблиза посматрамо процес распадања и 
коначног пуцања. 

Филм Рајнера Вернера Фасбиндера, који је послужио као полазна 
тачка за ову представу, настао је 1970. године; прича је смјештена у Ње-
мачку, тачно двадесет и пет година након Другог свјетског рата. Дакле, 
ни мало случајан није избор редитеља Јелчића да своје причање започ-
не исто толико година удаљен од задњег нам „оружаног сукоба двају или 
више страна“. Медицинске књиге тврде, а понекад им треба вјеровати, да 
је то онај страшни период када посттрауматски стрес дотиче врх. Господин 
Р, у тијелу бриљантног Бориса Исаковића, показује све симптоме – трау-
матски „догађај“ бива изнова провоциран сталном присутношћу гласа са 
ТВ екрана, раздражљивост је очита, а ми бивамо свједоцима посљеди-
ца несанице. 

Представа се отвара суочавањем са троје глумаца. Пред нама, загле-
дани у освјетљену салу, сједе Борис Исаковић, Наташа Тапушковић и дје-
чак Павле Кораћ. Тишина је дуга и изазовна, одмјерена музичком преци-
зношћу. Може се учинити лаким глумачким задатком, али позоришно 
искуство нас подсјећа на захтјевност тог чина. Паметан одабир да се поч-
не представа и још дивнији начин да се закорачи у театар, што је великим 
и сигурним кораком учинио талентовани Павле Кораћ. 

Сцена је прилично огољена, а на зиду, високо издигнута, парола са от-
палим словима. Подсјетник на давно пропалу идеологију и прошла вре-
мена која, повремено и у тајности, називамо и бољим. Поруку је готово 
немогуће дешифровати, али уз мало напора, они нешто старији, препо-
знају добро им знану реченицу  – СРЕТНА ЗЕМЉА КОЈА ИМА ТАКВУ ОМЛА-
ДИНУ. Ново вријеме и нова идеологија, иако „не гутају слова“, не говоре 
ни мало разумљивије; представљени су гласом са телевизијског екрана. 
Говорник је присутан, бестјелесан, како и приличи наднаравним ство-
рењима. Свака нова појава, ликови који се смјењују у прецизно осмишље-
ном „ритуалу бесмисла“, нота су у какофонији која се појачава у глави Го-
сподина Р. И није случајност да је нашем јунаку име отето баш као што 
је Јозефу К. одузето презиме, јер има много тога заједничког у њиховим 
биографијама. Њихове „дијагнозе“, са или без наводника, имају слично 
полазиште, али се на самом крају рачвају у двије потпуно различите при-
че и двије судбине. Јозеф  К. бива убијен, а Господин Р. постаје убица. Иза 
тог једног слова могуће је такође препознати савременог Раскољникова, 

убицу чији злочин се овај пут дешава на самом крају приче, након уби-
ства не слиједи болно преиспитивање, дуге расправе о религији и мора-
лу; остаје тек глас са ТВ екрана, глас „утјехе и одобравања“...и мрак. Срам 
неће надживјети Господина Р.

Он  непрестано комуницира са публиком, на више нивоа, постајемо 
саставни дио његова растућег лудила. Претвара нас у обољели комадић 
ума, обраћа нам се, тражи од нас помоћ. Ми смо тај рањени мозак који 
није у стању присјетити се давно заборављене мелодије, важних поро-
дичних тренутака, љубави... Отуд дивна редитељска одлука да на савр-
шено изговорене, до бесмисла доведене монологе, главни јунак реагује 
директним приказом лудила – пјевањем, плесом и немуштим говором. 
Свијет који он чује, неразумљив је и бесмислен. У том свијету се послов-
ни планови испреплићу са вицевима, трачеви са налазе поред задатака из 
математике. Господин Р. се не опире, његов једини покушај поправљања 
свијета који је „искочио из зглоба“, приказан је кроз потребу да фиксира 
поломљени и дотрајали намјештај. Он више није способан ни то да учи-
ни. Распад је неминован, разум је у стању „поправити“ тек погрешно по-
стављену столицу, па је болно духовито појављивање три сценска радни-
ка која врше милиметарско штимање свијета. 

Глумачки ансамбл функционише као сатни механизам и ради упра-
во оно чему је сваки сат и намјењен – показује тачно вријеме! Вријеме 
у којем смо заглављени између два рата, оног никад завршеног и оног 
будућег којим нам стално пријете, који нам виси изнад и унутар главе, 
којим нас плаше са насловница дневне штампе и о којем говоре ти незау-
стављиви гласови са ТВ екрана. Ти гласови су без тијела, па се ваљда зато 
и понашају као да не мисле мријети. Драматургија Наташе Говедарице 
омогућила је правилно, прецизно и пријетеће откуцавање.

Господин Р. није нико други до слуђени сљедбеник те и такве „поли-
тике“, човјек који је сагорио вјерујући да чини исправну ствар, да живи 
испуњен живот. Бобо Јелчић је савршенством испунио сат времена своје 
представе; његова идеја префикс „редитељска“ замијенила је рјечју – 
људска. Своје глумце непрестано подсјећа на ту једноставну и дивну 
чињеницу да глума и није ништа друго до „професионална емпатија“ или-
ти стављање на мјесто другог, у туђу кожу и туђу бол. Ако се успије бити 
искрени, што је ансамбл ЈДП-а стопостотно учинио, неминован резултат 
је – разумијевање. А у томе је, вјерујем, и први корак ка могућем излије-
чењу. Бобо Јелчић нас не присиљава на исхитрене закључке, мада нуди 
јасно рјешење – узимање даљинског управљача у руке и гашење оног 
екрана са којег нам Он, логиком Фасбиндерове приче, шапуће и након 
одгледане представе – „Не можемо сви све да добијемо. То би значило да 
смо сви све изгубили. Не можемо ни сви све да изгубимо. Најбоље је да 
сви изгубимо много да бисмо понешто добили, јер то може да буде једи-
на победничка формула. Све друго је катастрофа за све нас.“

Дејан В.: Одлична глума. Борис Исаковић је у сваком моменту 
представе  доминирао сценом. Такву глуму ретко где имамо прилику 
да видимо. Ту трансформацију личности, од смеха до суза. 

Тамара Матовић, ученик: Нисам разумела. Не разумем чему смех 
и аплауз после покоља у кући. Тешко и црно. Глумци су одлично уради-
ли и све нам дочарали, али не разумем одјек публике на крају.

Марина Савић: Одлична представа. У неком белом свету ово су 
проживели пре готово пола века, а ми тек данас. Жао ми је живота 
наше деце и старије популације који су у овом времену доведени до 
пуцања. Запитајмо се за кога живимо? Кога треба да припремимо су-
трашњицу? И ми старији, а и деца у овом немилом времену доведе-
ни смо до руба на коме се налази „господин Р“... покушајмо спречи-

ти то. Покушајмо да се спасемо, а не да живот и себе гледамо у црној 
хроници.

Милица Поповић: Ово је пораз наших живота. Шта смо ми? Јед-
на слика и наслов са малим текстом у новинама и иницијалима.... Као 
да нисмо ни постојали. Можда и нисмо. Свака част ансамблу на од-
личној глуми, на одличној драми и верном приказу живота. Црно, али 
ми и наши животи нису бељи од овог. А ако могу да кажем и то, Бо-
рис, заслужује награду, не само за глуму, већ за емоцију, коју је из-
нео до краја.

Павле Симић, студент: Кратко. Јасно. Свакодневно. Наше. Мислим 
да сам све рекао.

Б. Д.

Земља која има овакву представу

РЕЧ ПУБЛИКЕ

РЕЧ КРИТИКЕ

ПИШЕ:
Алмир Имширевић

ЗАШТО ЈЕ ПОЛУДЕО ГОСПОДИН Р? – ЈДП Београд

Наш живот је црна хроника 
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Да ли бисте могли да упоредите ова два 
женска карактера, која сте изнели на сцени?

- Публика је доста другачије реаговала на 
ова два лика. Другачији су и жанрови и буде 
другачије рецепторе код људи. Ту су били при-
сутни и другачији стилови писања и режије. 
Мени је оваква реакција публике не само ре-
алистична, већ тачна. За мене лично играње у 
ове две прдставе је веома битно јер оне јако 
добро кореспондирају са публиком. Свака на 
свој начин. Искрено волела бих да видим од 
публике која је одгледала обе представе на 
којих су их начин дирнуле, или покренуле на 
размишљање. Ове улоге су другачије, првен-
ствено по начину играња. У „Корешподенцији“ 
цела улога је прожета мојим личним ставом, 
личним искуством и емоцијом. Иако постоји 
тај лични отклон у шминки, пре свега. Писма 
која ми ту говоримо су врло дугачки моноло-
зи којима је врло тешко допрети до публике, 
ако лично не доживите то што говорите. У овој 
другој представи је потпуно супротно. Овде 
буквално размишљам о рефлектору у који гле-
дам. Толико сам отуђена, јер је до крајњих гра-
ница прецизиран начин на који ћу то да изго-
ворим да би до публике дошла информација, 
коју ја лично и не морам да имам, али публика 
треба да доживи.

Када би се спојиле ове две ваше улоге у 
целину, то би негде био један сасвим обичан 
живот жене?

- Па да. Нисам размишљала на тај начин. 
Не посматрам то с поља. Али јесте, то је тач-
но. Добро је и селектор рекао, зато су и те две 
представе ту на фестивалу, јер су толико акту-
елне. Хрлимо ка неком општем месту неког ка-
питалистичког, потрошачког друштва. То је та 
потреба да се нешто у животу постигне. То је 

једно такмичење кроз потрошачко друштво. 
Питање је само на шта трошимо? Да ли тро-
шимо на децу, или на себе, или на свој мир 
унутрашњи или на здравље. Или смо неки ку-
лерски типови и трошимо на провод. Али, тро-
шимо и хрлимо ка неком, како га ми замишља-
мо, нашем идеалном животу. А заправо, све 
смо даље од оног идеала који суштинскли тре-
ба да постоји.

Скоро сте се вратили у Србију. Постоји 

ли могућност да упоредите начине разми
шљања људи овде и у Америци?

- С обзиром да сам живела 12 година у 
Њујорку и да сам се пре две године вратила у 
Србију, сви који ме познају су ме питали „За-
што си се ти овде вратила? Видиш шта се овде 
дешава?“ Просто, моје је убеђење, после тих 
12 година, да је тамо још горе него овде. Само 
је толико покривено пропагандом о „америч-
ком сну“ коме сви теже. Због све те пропаган-
де, данас у свету расте и број суицида и убиста-
ва. Убеђена сам да број црних хроника и код 
нас расте баш због тог сна који нам се нуди, а 
који није реалан и који потире у човеку основ-
не вредности које су заборављене. Емпатије 
нема. Нема тога да водимо рачуна једни о дру-
гима. Само хрлимо ка том обећаном сну, а он 
је заправо, стављен ту да бисмо више радили, 
напредовали, а од свега тога ништа, или још 
мање од ништа. Трудимо се данас да будемо 
што лепши, да имамо што лепшу косу или бра-
ду, да нам селфији буду што бољи, а то је за-
право нереално и то је небитно. У том смислу 
би требало да укочимо и да видимо шта наше 
друштво требује, а не оно што нам се обећава 
зарад неких политичких циљева.

Б. Дамњановић

ЈЕЛЕНА СТУПЉАНИН, ГЛУМИЦА

Амерички сан је само пропаганда
- Хрлимо ка неком општем месту неког капиталистичког, потрошачког друштва, 
каже за Билтен глумица Јелена Ступљанин, коју смо на фестивалу имали прилику 

да видимо у представама „Корешподенција“ и „Зашто је полудео господин Р?“

ПАВЛЕ КОРАЋ, НАЈМЛАЂИ ГЛУМАЦ У ПРЕДСТАВИ  
„ЗАШТО ЈЕ ПОЛУДЕО ГОСПОДИН Р“

Аплаузи и после представе
Павле Кораћ је најмлађи глумац у 

представи „Зашто је полудео господин Р“, 
а вероватно и најмлађи глумац на ово-
годишњем фестивлу. Сликовито је објаснио 
како су текле пробе и како је градио свој лик 
сина Амадеуса, што је награђено аплаузом 
током разговора после представе у холу 
Народног позоришта.

- Када сам први пут дошао на пробу, није 
ми било јасно шта треба да радим. У школи 
глуме сам увек учио текст, а Бобо ми је рекао 
да га не учим, да ћемо га ми направити. Текст 
је прилагођен Борису и мени, хтео је да нас 
зближи, да бисмо лакше радили. Када су 
се први пут љутили на мене, мислио сам да 
је то стварно и питао сам се зашто се љуте, 
када је то само глума. На крају, када ме Борис 
тресне, када викнем „тата“, уплашим се, јер 
мислим да ће стварно то урадити. Сада знам 
да је то само глума.

А.М.
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Сплитска публика суочила се са снажном и храбром представом која 
нуди зрцало истине о односима између два човјека, мушкарца и жене, 
појединца и групе, моћнијега и слабијега, окрутнијега и покорнијега, и 
„кругова на води“ који се из тих односа шире снажније од устаљених от-
пора којима дочекујемо овакве помаке у казалишном стварању. 

(...)
Стваралачки занос и снага младих глумаца понијели су високо по-

стављене захтјеве представе у којој бијес силом уврнут према унутра 
сикће ван попут воде коју горопадница распршује око себе.

(...)
Још једном хвала на храбрости у истини и свакодневном предавању 

претешкој задаћи стварања представе.
Дуња Вусио, Вијенац 7. 6. 2018.

Тај је текст - а ријеч је о Shakespeareovom “Кроћењу горопаднице” - 
режисер Иван Плазибат претворио у политички најинтригантнију хрват-
ску представу коју сам у посљедње вријеме видио. То је представа која 
се бави генерацијом данашњих двадесетогодишњака, нараштајем раз-
апетим између неоконзервативне обнове и капиталистичке индустрије 
раскалашености. То је представа која жваче, рециклира и - на концу - ис-
пљуне Shakespeareа, претварајући његов давни текст у нешто бескрај-
но сувремено. У текст о нараштају афтер кризма партyја, пирова с бен-
галкама, ТВ Пинка, “Мој Послита”, Карлеуше и Rihanne, у текст о култури 
инфлуенцерица, торцидашица и нових урбаних теен-амазонки. У пред-
стави Ивана Плазибата, Shakespeare на равној нози сусреће “сплитску 
ципу”.

(...)
То је нови Јадран, нова Далмација којој се ужежин конзерватив-

не реконкисте обраћа Плазибатова “Укроћена горопадница”. То је 
Shakespeare за Јадран 2020, за културу у којој Катарине можда пристају 
на извањску форму свадбе, сакрамента и патријархата, али је та “крв но-
вога и вјечнога савеза” зато подлокана прекарном економијом све док 
се не претвори у празну љуштуру, у поругу. Не можете имати “вјечите 
вриједности” из 1904., ако уоколо покрај вас влада економија из 2018. 
То је темељни неспоразум због којег је хрватски клерикални конзерва-
тивизам осуђен на дугорочни пораз. А тај пораз тема је с којом се - неиз-
равно, али јасно - бави Плазибатова представа.

Јурица Павичић, Јутарњи лист 2. 6. 2018.
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Само гледаоци крхке меморије и они који ису-
више пажње посвећују Батовим ондулацијама у 
партеру не знају да где прође Југословенско драм-
ско ту трава не расте. То је постала нека врста фе-
стивалске праксе. Тако ствари стоје још од првог  
издања ове позоришне смотре најбољих, далеке 
1996. године, тачније од „Бурета барута“. Вазда прст 

у око друштву огрезлом у институционализованом лицемерју. Тако 
се проведосмо и синоћ гледајући, музиловски речено, човека без 
својстава, господина Р. 

Не будем лењ па уочи представе прочитам један Фасбиндеров 
есеј о „Берлин Александерплацу“ (недавно поново објављен генијал-
ни роман Алфреда Деблина у издању „Лагуне“), где каже да га фас-
цинира то што је свака радња у том роману, па и она најбаналнија, 
део неке тајанственије приповести. Рекао бих да нам је Бобо Јелчић 
релативно лако синоћ открио о каквој мрачној тајни нашег господи-
на Р се ради. 

Негде сам опет прочитао да је тај господин полудео због притиска 
неолиберализма. Какав, бре, неолиберализам у Србији!? Далеко је 
такав белај на овим географским ширинама. Поштеније би било рећи 
да се овде запатио неофеудализам. На делу је својеврсна друштвена 
регресија и трајаће све док док се ова тиха и отужно живописна пр-
вобитна акумулација капитала не заврши. Нешто друго је у питању.

Не знам шта се причало на округлом столу у холу Народног позо-
ришта, али за сточићем у „Макамари“ неко је приметио да чангриза-

ва жена, њена пошандрцала рођака и комшинка чији је језик дужи 
од Ибарске магистрале могу од мирног породичног човека да напра-
ве Паваротија закрвављених очију. Они са дужим брачним искуством 
кажу да је то немогуће, јер да је тако одавно би у Ужицу освануло 
здање веће од Сиднејске опере.

Други су пак убеђени да је за све крив тај вишак од педесетак сан-
тиментара нелегалног гаражног простора, али бар Ужичани знају да 
од много већег вишка не боли глава. Уцрташ гаражу, саградиш локал 
и остаје ти још само да псујеш попа у Уремовачком потоку.

- Ко му је крив кад гледа само Студио Б и оне пинкозиодне канале 
- добаци добар познавалац лаких ТВ дрога.

- А шта друго да гледа - реплицира му саговорник - неће ваљда 
оне белосветске куваре који праве јела за чије састојке мораш или да 
упаднеш са фантомком у Милову месару или да припадаш борду ди-
ректора „Наменске“.

Било како било, жири и Ужичани ношени такмичарским духом 
на грдним су мукама после синоћње представе. Не могу да исфоли-
рају да нису чули глас невидљивог „глумца“ са  ТВ екрана. Подозре-
вам да је слична нелагода утицала и на до сада најслабији фестивал-
ски аплауз. Како да навијаш за властити пут у пакао!?  Тај сучесник у 
представи исувише је стар за Ардалиона за младог глумца, жестока је 
конкуренција међу редитељима, специјално признање није адекват-
но формату личности... 

Можда му, пошто не долази Мића Табачки,  доделе Ардалион за 
сценографију Потемкиновог села. 

ДРУШТВО БЕЗ СВОЈСТАВА
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