24. ЈУГОСЛОВЕНСКИ ПОЗОРИШНИ ФЕСТИВАЛ, УЖИЦЕ | 5-12. НОВЕМБРА 2019.

ЈУГОСЛОВЕНСКИ
ПОЗОРИШНИ
ФЕСТИВАЛ

УЖИЦЕ | 5-12. НОВЕМБРА 2019.
www.uzickopozoriste.rs
www.jpf.uzickopozoriste.rs

БРОЈ

1 | ГОДИНА XXIV | 5. НОВЕМБАР 2019.

ГРАДОНАЧЕЛНИК УЖИЦА ТИХОМИР ПЕТКОВИЋ

Град стоји иза фестивала
- Важно је да град стоји иза фестивала и надам се да ће наредних година издвајања
бити још већа, каже градоначелник Ужица Тихомир Петковић

К

ако оцењујете протекле
фестивалске године?
- Кажу да је храброст победа над страхом. Кад се сетим 1996.
године и првог фестивала у нашем
граду, помислим колико је требало имати храбрости да се одшкрину врата амбициозно замишљене манифестације са задатком да
окупи најбоље представе са простора државе која је нестајала.
Циљ је био да се одбрани културни простор у коме не постоје препреке за разумевање и размену
највећих уметничких достигнућа.
Требало је имати неограничену
дозу ентузијазма, помало и дрскости да би се изградио и сачувао
углед фестивала који је данас видљива и препознатљива манифестација на културној мапи региона
и на коју је Ужице веома поносно.
Град је ове године значајно
увећао средстава за ЈПФ, што
није случај са ресорним министарством?
- Ове године било је услова
да се та средства повећају. Свесни
смо да ни ово нису износи којима стремимо с обзиром на значај
манифестације за наш град. Веру
јем да нам је заједнички циљ не
само да фестивал опстаје, већ да
се развија кроз неке нове форме и
активности. Не могу да коментаришем критеријуме министарства
и њихову расподелу средстава.
Важно је да град стоји иза фестивала и надам се да ће наредних
година издвајања бити још већа.
Фестивал сваке године има
мото и поруку коју упућује јавности. Ове године то је питање
„Ко је јунак нашег доба?“
- Свако време има људе који

литет – наравно да није. Када
питате Ужичане шта им највише
недостаје, често ће одговор, посебно младих суграђана, бити –
културних садржаја. Кад их питате каквих, углавном не добијате
прецизан одговор. Истина је да
културних дешавања има, али се
деси да на појединим и то веома
лепим догађајима, нема Ужичана.
Зато бих их позвао да прате најаве и посећују културне установе и
дешавања у граду.

су истински јунаци. Највећи су често безимени, невидљиви, скромни људи који се достојанствено
суочавају са невољама и неправдама које их прате. Са друге стране питање „Ко је јунак нашег
доба?“ као да тражи и одговор ко
је тај ко би могао да нам буде узор
по храбрости да следи своје идеје
и истрајности да се за њих бори до
краја. Имали смо и имамо таквих
људи у свим областима. Само их
треба препознати, издвојити и на
прави начин вредновати. Истина
је да то не чинимо увек и да нам
се дешава да прави јунаци буду
скрајнути са места које им припада. Добро је да отварамо ову тему,
да застанемо и размислимо ко су
људи који заслужују да буду у првом плану, као узори свима нама.

У којој мери сте задовољни
културним животом Ужица?
- Увек може и више и боље,
али ако реално и поштено сагледамо све, наш град има бројна
културна дешавања и разноврсне садржаје за све циљне групе.
Ако ме питате да ли је то довољно – наравно да није, да ли је могуће увек понудити врхунски ква-
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Ваша порука учесницима и
публици 24. Југословенског позоришног фестивала?
- Учесницима желим да слободне трунутке искористе да се
упознају са нашим градом. Уметност одолева искушењима и провокацијама најтежих времена захваљујући томе што је увек изнад
и изван дневно политичких дешавања. Компликована времена
су инспирација за људе, посебно
уметнике, који храбро гледају животу у лице и не одустају од идеала и снова. Позоришној публици
желим да, као и свих ових година,
ужива у фестивалским представама. Ужичка публика зна да позориште почиње да постоји тек када
га гледаш, када мислиш о њему,
када га волиш.
В. Т.
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Позориште није променило свет,
али је улепшало живот
- Наш фестивал имаће смисла све дотле док позоришни гледалац, просечни
Ужичанин, купује не баш јефтне улазнице за представе - каже Зоран Стаматовић
- Надали смо се да ће доћи
време када ће народи, који деле
исти простор и говоре сличним језиком, моћи да разговарају и то је
био наш идеал. Помаци су на једној страни неограничени, док на
другој страни још увек видим примитивизам који се зове национализам, верске и друге врсте скључивости. Фестивал је у потпуности
обавио своју мисију, а ову другу није могао да оствари. Можда
смо били идеалисти и помислили
да ће позориште променити свет.
Иак, позориште није променило
свет, али нам је улепшало живот каже Зоран Стаматовић, директор
ЈПФ-а и НП Ужице.
Да ли је било довољно представа у прошлогодишњој продукцији да се изабере само седам
најбољих за приказивање на фестивалској сцени?
- Јесте и увек је их довољно.
Морамо да делимо судбину времена у коме живимо. Посећивао сам фестивале у развијенијим
земљама и свуда су исти проблеми. Њихови путеви су и њима уски
и њихов доходак је њима мали,
јер са више слободе расту и потребе за другим и већим слободама.
Ужички фестивал се труди да изабере најбоље представе и из околних земаља. Некада нам је то успевало мало више, а некада мало
мање. Ове године, први пут на фестивалу нема представе из Црне
Горе, али не зато што није било добрих представа, него што оне, због
техничких и организацијских карактеристика, не могу да стану на
нашу сцену, која није мала.
Осим што нуди увид у позоришна дешавања у региону, фестивал је и драгоцен комуникацијски канал којим нам се саопштава
да су проблеми човека и друштва
у земљама бивше Југославије
исти или веома слични...
- То ће се видети и ове године. Неограничена власт, немогућност слободног изражавања, немогућност освајања слобода без

Путујуће позориште
-После фестивала до средине наредне године,
због радова којима би требало да се побољша
енергетска ефикасност зграде НП Ужице, зашта
су новац обезбедили ЕУ и Град Ужице, требало
би да користимо сцену у Култрурном центру на
Златибору, а за публику из Ужица да омогућимо
бесплатан превоз. Желим да верујем у то да ће
се радови, који ће се обављати унутар зграде
позоришта, завршити за 150 дана, како је то
уговором предвиђено. У току су разговори са
представницима општина у нашем округу о
томе да се наше представе изводе и другде,
што је истинска децентрализација културе и
велика мисија нашег позоришта, које ће постати
путујуће позориште –каже Стаматовић.
уцена и другух ограничења, владавина капитала, све су то проблеми целог региона. Због тога,
позориште је и уточиште, место
на коме је о томе могуће говорити. Немам илузију о томе да ће то
нешто променити, али ћутањем и
прећуткивањем снага се не акумулира, већ слаби. Указивањем са
сцене на све те проблеме и извргавањем руглу таквих појава, такво стање ће, бар ја тако мислим,
брже постати прошлост.
Иако је Министарство културе Србије најављивало да ће

подржати фестивал са много
више новца, ове године је издвојило свега 2,5 милиона динара, што
је најмањи износ за 12 година, док
је Град Ужице повећао своје учшће на 4,5 милиона динара. Да ли
је седам милиона динара довољно за овакав фестивал?
- Волео бих да то питање поставите Министарству културе.
Држава тиме можда покушава да
изврши тзв. и чувену децентрализацију културе, али на погрешан
начин. Неко на конкурсима добија
пара да не зна шта ће с њима, а
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неко добије толико да не може да
плати долазак једне представе на
фестивал. Легитимно је право сваког места у Србији да организује
свој фестивал и за своје паре, али
дужност државе је да подржи оно
по чему ће се распознавати у свету. Имамо обећање из Министарства културе да ће, кроз развој креативне индустрије, фестивал имати
стабилније финансирање и да ће
постати мали позоришни едукативни центар на тромеђи Србије,
Босне и Херцеговине и Црне Горе,
што је наша идеја на којој годинама инсистирамо. Ипак, постоје добри људи, власници фирми и други који нам помажу, али желе да
буду анонимни. Наш фестивал ће
постојати и имати смисла све дотле док је његов спонзор и донатор просечни Ужичанин који купује
улазнице, које нису јефтине.
Куриозитет фестивала је
да публика, неколико месеци пре
објаве селекције, купује комплете фестивалских улазница. То
је велика одговорност организатора, али и исказ огромног поверење публике. Како се носите са
том врстом одговорности?
- На то сам веома поносан. То
сматрам и личним успехом, јер је
то била моја идеја, али и успехом
мојих сарадника. Хајде да верујемо једни другима. Било је промашаја и биће их увек, али важно је
да не постоји намера о превари.
То је урбано Ужице које увек гледа
и шире и даље, оно Ужице Љубе
Симовића, које гледа у Лондон,
Париз, Москву, Пекинг и другде,
где стасавају неке нове и добре
идеје. Ми се служимо њиховим
погледима да бисмо видели боље
и даље. То је питање неизневереног поверења, које смо заједно
градили и које нас је обликовало.
Због тога је просечан Ужичанин
темељ овог фестивала и, можда је
јунак нашег доба управо тај Ужичанин који је остао да живи у свом
граду.
Текст и фото: Н.К.

24. ЈУГОСЛОВЕНСКИ ПОЗОРИШНИ ФЕСТИВАЛ, УЖИЦЕ | 5-12. НОВЕМБРА 2019.

САВЕТ ФЕСТИВАЛА:
ПРЕДСЕДНИК:
Тихомир Петковић, градоначелник Ужица
ПОТПРЕДСЕДНИК:
Љубомир Симовић,
књижевник, академик САНУ

Ленка Удовички,
редитељка, председница жирија, (Ријека/ Хрватска)
Драгана Варагић,
глумица, (Србија)
Слободан Обрадовић,
драматург, (Србија)
Игор Васиљев,
сценограф ((Истра/Хрватска)
Јанко Љумовић,
продуцент, (Подгорица/Црна Гора)

24. Југословенског
позоришног фестивала
„НЕЧИСТА КРВ“, Народно позориште Београд,
Б. Станковић/Маја Тодоровић, режија Милан Нешковић

СРЕДА, 6. новембар

„ЛОРЕНЦАЧО“, ЈДП Београд,
Алфред де Мисе, режија Борис Лијешевић

ЧЕТВРТАК, 7. новембар

„ВРАТ ОД СТАКЛА“, ЈДП Београд,
Биљана Србљановић, режија Јагош Марковић

ПЕТАК, 8. новембар

„СЈЕЋАШ ЛИ СЕ ДОЛИ БЕЛ“, Камерни театар 55 Сарајево,
Абдулах Сидран, режија Кокан Младеновић

СУБОТА, 9. новембар

НАГРАДЕ

„ТАРТИФ“, СНП Нови Сад и НП Сомбор,
по мотивима оригиналне Молијерове драме,
ауторски пројекат Игора Вука Торбице

Награде стручног жирија:
А Р Д А Л И О Н

• 		
			
			
• 		

РЕПЕРТОАР

УТОРАК, 5. новембар

СТРУЧНИ ЖИРИ 24. ЈПФ-а:

• 		
• 		
• 		
• 		
• 		
• 		
• 		
• 		
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за најбољу представу
за најбољу режију
за најбољу женску улогу
за најбољу мушку улогу
за најбољу сценографију
за најбољу костимографију
за најбољу епизодну улогу
Ардалион и Награда Политике “Авдо 		
Мујчиновић” за најбољег младог глумца
Специјални Ардалион за неки од
елемената представе који није
обухваћен претходним наградама
Награда публике
ДИРЕКТОР ФЕСТИВАЛА

Зоран Стаматовић
УМЕТНИЧКИ ДИРЕКТОР ФЕСТИВАЛА

мр Немања Ранковић
ПР МЕНАЏЕР ФЕСТИВАЛА

Слађана Васиљевић
КОСЕ Л Е К ТО РИ
Бојан Муњин, 		
новинар
				
и позоришни критичар
Зоран Стаматовић,
менаџер у култури,
				директор Народног
				позоришта Ужице
После сваке представе, конференција за новинаре и разговори са
учесницима, биће одржавани у холу позоришта.
Разговоре воде:
Проф. др Марина Миливојевић Мађарев,
Алмир Имширевић и Бојан Муњин
Разговори се могу уживо пратити преко два facebook налога:
"Југословенски позоришни фестивал" и "Без превода"

Све представе почињу у 19.30 часова

НЕДЕЉА, 10. новембар

„КАВКАСКИ КРУГ КРЕДОМ“, Народно позориште Сарајево,
Бертолд Брехт, режија Паоло Мађели

ПОНЕДЕЉАК, 11. новембар

„BLUE MOON“, Сатирично казалиште Керемпух Загреб,
Дамир Каракаш, режија Борис Лијешевић
УТОРАК, 12. новембар - представа у част награђених
"КАКО ЖИВОТ", Народно позориште Ужице
Нина Митровић, режија Славенко Салетовић

ПРАТЕЋИ ПРОГРАМИ 24. ЈПФ-А:
ПОНЕДЕЉАК 4. НОВЕМБАР
Историјски архив Ужице 18:00 часова
Отварање изложбе радова финалиста и победника III Сверуског фото- конкурса
“Најлепша земља” у организацији Центра Руског географског друштва.
УТОРАК 5. НОВЕМБАР
Галерија “Рефлектор” 18:00 часова
Отварање изложбе “Колекција деценија”
Уметници: Синиша Илић, Анси Каситони, Марта Попивода, Синиша
Радуловић, Бранимир Стојановић, Ана Хушман
Хол позоришта 19:00 часова
Отварање изложбе фотографија Радована Баје Вујовића
ПЕТАК 8. НОВЕМБАР
Мала сцена НП Ужице 18:00 часова
Промоција серијала “Театрологике”, РТС, ауторке Оливере Милошевић
СУБОТА 9. НОВЕМБАР
Мала сцена НП Ужице 18:00 часова
Промоција књиге “Сурова класика, редитељски заокрети у тумачењу
драмске класике” Ксеније Радуловић
Издавач: Факултет драмских уметности- Институт за позориште,филм,
радио и телевизију, Београд, eдиција Студије позоришта и извођења
Говоре: Александар Милосављевић, позоришни критичар, Јелена
Кајго,драмска списатељица и Ксенија Радуловић, ауторка
Промоција књиге “Лујо Давичо”- Фрагменти живота, аутора Саше Брајовића
Издавач: Издавачка кућа Клио, едиција Клепсидра
Говоре: Саша Брајовић и Зоран Хамовић
За разлику од обиља информација које се могу добити о школи Лујо
Давичо, оне о самом Лују Давичу своде се на неколико реченица. Ова
књига настоји то да промени.
НЕДЕЉА 10. НОВЕМБАР
Мала сцена НП Ужице 18:00 часова
Пројекције филмова уметника из Колекције Октобарски салон и
разговор са ауторима пројекта
Уметници: Милица Томић, Гордана Анђелић Галић, Бојан Фајфрић
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„BLUE MOON“

„ВРАТ ОД СТАКЛА“

РЕЧ СЕЛЕКТОРА

Јунак нашег доба
Бојан Муњин

Заиста: ко је јунак нашег доба?
Кроз векове, знали смо ко су ти јунаци. У животу и у позоришту, бар
како је то тврдио Тургењев, постоје
две врсте људи: или си Хамлет или
Дон Кихот. Сву њихову браћу и сестре, звали се они Аристотел, Петар Велики, Јованка Орлеанка, Ни-

кола Тесла и многи други, ми смо
познавали и дивили смо им се. У
ово ново време, како би тужно рекао Дис, на високо су се подигли
сутерени и ми данас више не можемо са сигурношћу да кажемо ко
су наши узори.
С обзиром да Југословенски
позоришни фестивал „Без превода“ у Ужицу све ове године покушава да ослушкује живот и на позоришним даскама и у стварности,
желели смо овогодишњим избором представа да тематизујемо то
осећање данашње цивилизације,
која, уз гомилу илузорних надања,

површних атракција и лажних идола, тражи али не проналази своје
праве вредности. Позориште свако осећање времена чува у својим
њедрима па тако и ову данашњу
масовну људску збуњеност, стрепњу и несређеност показује свету, у мери своје естетске снаге и
друштвене забринутости. Зато слоган нашег овогодишњег позоришног окупљања гласи „Ко је јунак
нашег доба?“ и зато смо у избору
представа, међу сијасет понуђених на разним странама наше регије, бирали оне које се по нашем
мишљењу храбро и успешно баве

овом прворазредном и одсудном
дилемом нашег времена.
Зато „Нечиста крв“ Народног позоришта из Београда коју
смо позвали на фестивал, према
роману Боре Станковића и у режији Милана Нешковића, не бави
се тек старим Врањем и његовим
патријархалним односима, него
наслућује наше време, у којем се
тако антијуначки распродаје све
што вреди, да би се пошто пото држала глава изнад воде.
Зато „Лоренцачо“ Југословенског драмског позоришта, према тексту Алфреда де Мисеа и у

„ЛОРЕНЦАЧО“

„КАВКАСКИ КРУГ КРЕДОМ“

АПЛИКАЦИЈА ЈПФ-а може се БЕСПЛАТНО преузети у „Гугл Плеј“ продавници или на линку ЈПФ-а, на званичном сајту фестивала.
Апликација је на врху сајта.
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24. ЈУГОСЛОВЕНСКИ ПОЗОРИШНИ ФЕСТИВАЛ, УЖИЦЕ | 5-12. НОВЕМБРА 2019.
„НЕЧИСТА КРВ“

режији Бориса Лијешевића, није
само прича о борби кланова у Фиренци у време ренесансе него је то
данашњи поглед на једног дечака
тираноубицу, који је желио да добије своје место у историји а изгубио је све.
Представа „Кавкаски круг кредом“ Народног позоришта из Сарајева, према комаду Бертолда
Брехта и у режији Паола Мађелија,
говори опет о томе како су преврати, револуције, војсковође и њихове велике идеје, уз милионе мртвих, само слама која брзо гори и
једино што човеку остаје – можда
је то једино вредно – јесте да се
избори за очување живота оних
који се тек рађају.
Из Загреба долази представа
„Блу Мун“, према роману Дамира
Каракаша и у режији Бориса Лијешевића која говори о нашој гене-
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„СЈЕЋАШ ЛИ СЕ ДОЛИ БЕЛ“

рацији 80-их која је веровала да је
рокенрол друго име за братство и
јединство а онда је рат помео све
њихове снове и једне бацио у братоубилачке ровове а друге лишио
њиховог имена, идентитета и достојанства.
ЈДП-ов „Врат од стакла“, према комаду Биљане Србљановић
и у режији Јагоша Марковића, тегобна је рекапитулација социјалистичког доба до данашњег дана,
које је Борислав Пекић тако сетно назвао 'временом које су појели скакавци' а данашњи његови
јунаци остали су на пустој ледини
својих изјаловљених надања.
Четири деценије након оног
славног филма Емира Кустурице,
из Камерног театра 55 у Сарајеву
долази представа „Сјећаш ли се
Доли Бел“, у режији Кокана Младеновића, у којој су данас цен-

ТАРТИФ
БИЛТЕН ЈПФ-А ДОСТУПАН ЈЕ НА САЈТОВИМА:
www.uzickopozoriste.rs, www.jpf.uzickopozoriste.rs
www.uzickanedelja.rs, www.infoera.rs, www.uzicemedia.rs

тралне фигуре на сцени - кофери,
са којима балкански несретници,
без илузија и наде напуштају место на којем су пре ратова и крви,
веровали да јесу јунаци али након
њих су дефинитивно одустали то
да буду.
Коначно, Молијеров „Тартиф“
Српског народног позоришта из
Новог Сада и Народног позоришта
из Сомбора у режији Игора Вука
Торбице, права је слика нашег
времена у које су се, уместо јунака, ушуњали фолиранти свих фела
и које, како је запазио један позоришни критичар, проналазимо
свуда: на телевизији, у новинама,
у нашим домовима и животима,

све празнијим од суштински битног садржаја.
Зато на овогодишњем ужичком позоришном фестивалу желимо преко уметности, добрих представа, великих режисера и сјајних
глумаца, да прикажемо данашње
ствари онакве какве јесу; „јадни
производ стварности“ о којем је
говорио Шилер, не зато да бисмо
даље хранили безвољност и апатију, него зато да би се присетили да постоје и друге вредности и
безимени хероји међу нама који
су те вредности спремни подржати. Надамо се да је оваква идеја
достојна позоришног Ужица и његових гостију.

РЕЧ КРИТИКЕ
Критику за Билтен током 24. Југословенског позоришног фестивала пише Алмир Имширевић, као што је писао критике и прошле
године током 23. ЈПФ-а. Рођен је у Бихаћу
1971. године. Основну и средњу школу завршио је у Сарајеву, потом уписао Академију
сценских умјетности и 1998. дипломирао на
Одсјеку за драматургију. Као драматург радио је на бројним представама рађеним у
БиХ театрима и писао позоришне критике и
приказе у сарајевским часописима и магазинима. Аутор је драма: „Кад би ово била представа...“, „Балкански
ђаво Срам“, „Circus Inferno“, „По истинитој причи“, „Mousefuckers“,
„Кад би ово био филм“, „Фистик“...Такође, написао је и микродраме
„Playback Sevdalinka“ и „Десет разлика“. Његове драме су уврштене
у Антологију БиХ драме XX вијека, као и у Француску антологију савремене европске драме. Дела су му извођена у позориштима БиХ,
Србије, Француске, Турске, Пољске, Косова, Италије, Чешке... Поред
драма објавио је и књигу кратких прича „Страна 212“. Ради као ванредни професор на Одсјеку за драматургију на Академији сценских
умјетности у Сарајеву и члан је редакције портала „Номад“ на којем
редовно објављује прозу.
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ЧЛ А Н О В И С ТР УЧ Н О Г ЖИР ИЈ А
Ленка Удовички, редитељка,
председница жирија
ођена је у Београду 1967. године. Дипломирала је позоришну и радио режију на Факултету
драмских уметности у Београду у класи професора Мирослава Беговића и Николе Јевтића. У време раста међунационалих тензија и претњи ратом,
укључује се у бројне мировне акције на подручју Југославије, режира једну од првих антиратних представа, „Мајку Храброст“ са Мирјаном Карановић
у насловној улози и у рано лето 1992. одлази из земље. У Београд ће
се вратити на кратко 1998. да режира „На чијој страни“ са Љубом Тадићем и Петром Божовићем. Та ће представа 2000. године гостовати
у ХНК Зајц у Ријеци, и бити прва представа из Београда која је дошла
у Хрватску после ратних сукоба. У Лондону 1994. са Ванесом Редгрејв,
Корином Редгрејв, Киком Маркхам и Екехартом Схалом оснива Moving
Theatre Company. Режира опере и музичке комаде. У знак подршке радницама фабрике Каменско, конципира и режира пројекат „Нераскидиве нити – раднице у култури за раднице у текстилној индустрији“ у којем
отпуштене раднице Каменског и наступају. Једна је од оснивача Казалишта Ulysses и уметничка директорка. За Ulysses је на Бријонима режирала представе: „Краљ Лир“, „Медеја“, „Хамлет“, „Пијана ноћ 1918.“,
„Покојник“, „Шекспир у Кремљу“ и друге. Предавала је и радила пројекте на California Institute of Performing Arts, Valenica, UCLA, Los Angeles и
2011. са Радом Шербеџијом покренула је Студиј глуме и медија на Свеучилишту у Ријеци.

Р

Драгана Варагић,
глумица
ођена је у Краљеву 7. април 1957. Дипломирала
глуму на Факултету драмских уметности у Београду. Специјализирала Шекспира у Шекспировом
институту у Стратфорду и магистрирала драму на
Торонтском универзитету. У Београду је одиграла
бројне улоге у позоришту, на филму и телевизији.
У Канади је наставила каријеру као глумица, редитељ и професор. Предавала је глуму на Позоришном одсеку Виндзорског универзитета и Далхаузи универзитета, а глуму
и режију на Универзитету Отава. Као гостујући професор предавала је
Шекспира на пољској Националној филмској и позоришној академији у
Лођу. Режирала је више представа у Србији и Канади. Добитница је две
годишње награде Народног позоришта, награде Фестивала “Љубиша Јовановић”, награде за епизоду на Стеријином позорју. За свој рад у дијаспори награђена је наградом Културно-просветне заједнице Србије, града Торонта за међукултурну сарадњу и номинована је за награду “Дора”
за најбољу глумицу у Торонту. На Академији уметности у Београду изабрана је у звање ванредног професора 2012. године.

Р

Игор Васиљев,
сценограф
гор Васиљев је дипломирао сценографију на
Факултету примењених уметности у Београду (МА). Потписује више од седамдесет сценографија у продукцији позоришта у Србији, Хрватској,
Црној Гори, Босни и Херцеговини, Словенији, Великој Британији и Данској, а за неке од представа
ради и видео дизајн и/или дизајн костима. Сценографије за представе Uncle Vanya и У знаку ваге објављене су у књизи
Speetacular! Stage Design (SendPoints, 2015). Добитник је награде за најбољу сценографију фестивала Assitej у Чаковцу и Нај, нај, нај фестивала
у Загребу 2015. и 2018. године, те годишње награде одељења за сцено-

И

графију и костим УЛУПУДС-а, признања за дизајн сцене на YUSTAT-овом
Бијеналу сценског дизајна и годишње награде за сценографију Малог
позоришта „Душко Радовић“. Учествовао је на Прашком квадријеналу
2019. и 1999. Представа Али: страх једе душу, освојила је Grand prix на
53. Битеф фестивалу. Заједно са редитељком Петром Берг води ABER
DABEI - International Performing Arts Collective, са базом у Данској. Истражује у пољу дигиталне уметности, фотографије и електроакустичне
музике.
Слободан Обрадовић,
драматург
ођен је у Београду. Дипломирао је драматургију
на Факултету драмских уметности у Београду
2008.године. Као драматург, адаптатор и преводилац драмских текстова сарађивао са водећим редитељима средње и млађе генерације у домаћим и
регионалним позориштима. Сценариста и косценариста дугометражних и кратких филмова. Селектор
фестивала „Јоаким Вујић“ (2014-2015). Члан уредништва позоришног часописа „Театрон (2005-2012). Објављивао позоришне текстове и критике у часописима „Театрон“, „Yellow Cab“, „ТФТ“ и „Сцена“. Добитник Стеријине награде за позоришну критику 2012.године.

Р

Јанко Љумовић,
продуцент
ођен је 1971. године у Никшићу. Дипломирао
позоришну и радио продукцију на Факултету
драмских уметности у Београду 2000. године. Исте
године Универзитет уметности му је доделио, на
предлог ФДУ, награду за најбољег дипломираног
студента у школској 1999/2000. години. На истом
факултету је 2004. године магистрирао продукцију
у области драмских уметности. Ванредни је професор на Факултету драмских умјетности на Цетињу. Наставнички ангажман имао је и на Факултету ликовних умјетности и Факултету политичких
наука Универзитета Црне Горе. Од 2016. до 2017. године био је министар
културе у Влади Црне Горе. Од 2008. до 2015. године био је директор Црногорског народног позоришта. Учесник је бројних националних и међународних конференција и пројеката из области сценских уметности, медија, менаџмента у култури и културне политике.

Р

РАЗГОВОРИ ПОСЛЕ ПРЕДСТАВЕ

Разговоре после сваке представе у холу позоришта током 24.
ЈПФ-а водиће проф. др Марина Миливојевић - Мађарев заједно са
Бојаном Муњином и Алмиром Имширевићем.
Др Марина Миливојевић Мађарев пише радио драме, ТВ драме, драме за децу и радове из области театрологије. Ради као ванредни професор
на Одсеку за драматургију и Одсеку за теорију драме на Академији уметности у
Новом Саду. Радила је као драматург у Југословенском драмском позоришту где
је сарађивала са бројним угледним редитељима. На РТС-у је била један од аутора
емисија о позоришту Колективне сенке и водитељ и уредник Хроника Битефа,
док је у Радио Београду више година радила као позоришни кртичар и новинар.
Аутор је тридесетак реализованих радио драма (Драмски програм Радио Београда). Драме и радови из области теорије драме штампани су јој у националним и
међународним часописима. Аутор је три књиге из области театрологије: Бити у
позоришту (Редитељски стилови у Југословенском драмском позоришту Дејан
Мијач, Слободан Унковски и Душан Јовановић) и Фантастика у драмама Владимира Велмар-Јанковића (у прилогу објављене драме „Робови“, „Срећа А.Д.“ и
„Државни непријатељ бр. 3“) и Примењено позориште у Војводини од 2000. године до данас (заједно са Миланом Мађаревим и Иваном Правдићем). Члан је
уредништва позоришног часописа Сцена и часописа Зборник радова Академије
уметности Нови Сад. Била је селекторка 60. и 61. фестивала Стеријино позорје.
Маринине драме за децу су изведене у више дечијих позоришта у земљи. Члан је
АССИТЕЈ-а Србија. Пише позоришне критике за недељник Време.

5. новембар 2019.
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ВЕЧЕРАС

„Нечиста крв Борисава Станковића је један од највећих романа српске књижевности, и тешко је, а и сувишно побројати све разлоге
због чега. С једне стране, тако велика дела нуде изобиље мотива, идеја,
тема и ликова и самим тим представљају огроман изазов за драматизацију и постављање на сцену. С друге стране ту је и публика која већ познаје дело и самим тим има одређена очекивања од инсценције. Често
су чак и добри филмови који су рађени по великим делима, неправедно оцењивани као неуспели или као „добри, али не тако добри као роман“...
...Читајући Станковићев роман изнова и изнова, јављале су ми се разне идеје; у њему има толико тема које су веома примамљиве за драматизацију, тако да се већ на први поглед из овог дела могу издвојити најмање три драме. Тешка срца сам се опростила од неких делова и мотива.
Будући да сам се готово у свему што сам радила до сада бавила женама,
које су се на неки начин, издвојиле из свог времена и окружења, Нечиста крв је природан наставак мојих интересовања као ауторке. Све су те
јунакиње трагично завршиле. Софка је једна од њих. Међутим, Софкина трагедија је нешто другачија. Оно што је разликује од свих мојих досадашњих јунакиња јесте то што се њена прича не завршава трагичном
смрћу већ трагичним животом. Софка се од једне самосвесне, јаке жене
пуне страсти и живота, претвара у жртву насиља, која криви себе и своју
„нечисту крв“ за то што је муж злоставља. Звучи познато? ...“
Маја Тодоровић
БОРИСАВ БОРА СТАНКОВИЋ
(31.март 1876 – 22.октобар 1927)
Рођен je у Врању од оца Стојана и мајке Васке који обоје умиру у његовом раном детињству. О Бори се након преране смрти родитеља брине његова баба по оцу – Злата. Она је потомак старе, угледне и осиромашне врањанске породице. Често унуку прича о ,,старом” Врању и те приче одређују будући
Станковићев литерарни пут. Целокупно његово књижевно дело везано је за
Врање, иако је у овом граду само у детињству живео. У родном граду, Бора
Станковић завршава основну школу и седам разреда гимназије. У гимназији су
му професори: Илија Вукићевић, Јаша Продановић, Светислав Симић и Љуба
Давидовић. Рано започиње свој књижевни рад, најпре песмама. Матурира у
гимназији у Нишу и одлази у Београд где уписује eкономски одсек Правног
факултета Велике школе. Исте године, умире његова баба Злата и Станковић
је приморан да због неимаштине прода родну кућу. Године 1902. објављене су му две збирке приповедака Стари дани и Божји људи, као и ,,комад из
врањанског живота у четири чина с певањем” Коштана... Роман Нечиста крв
објављен је 1910. године и одмах проглашен за ремек-дело српске књижевности... Његов други роман Газда Младен остаје недовршен, јер Бора Станковић
умире 1927. године у Београду... Данас је у његовој родној кући смештенa Музеј кућа Боре Станковића, а улица у Врању у којој се музеј налази зове се Баба
Златина улица.		
(Народно позориште Београд)
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ФЕЉТОН (1)

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ УЖИЦЕ

Радост фотографисања

О

тварањем изложбе радова
финалиста и победника тре
ћег Сверуског фото-конкурса
«Најлепша земља» у организацији
Центра Руског географског друштва
у Србији у Историјском архиву у
Ужицу, јуче, у понедељак, поче
ла су културна дешавања у оквиру
пратећег програма 24. Југословен
ског позоришног фестивала.
Директор ужичког Архива Жељко Марковић, овом приликом је рекао да
је већ постала традиција да ужички Архив током ЈПФ-а осмисли свој програм
што представља допринос укупној фестивалској атмосфери. Бројне посетиоце
на изложби поздравио је помоћник градоначелника Ужица Немања Нешић, о
активностима и значају Центра Руског географског друштва у Србији, говорио је
проф. Мирољуб Милинчић, руководилац Развојног центра овог друштва, док је
изложбу, коју је до сада видела бројна публика широм света, отворио познати
ужички фотограф Радован Баја Вујовић.
- Ове фотографије нам приближавају неизмерно богатство природе, људи
и културне баштине која нам је толико блиска, а географски удаљена. Кроз њих
се преплићу стварност и духовност, осећај и сензибилност, знање и фотографска
умешност и жеља да се са нама подели радост фотографисања – рекао је Вујовић
истакавши да се изложене фотографије „смелих и необичних углова“, ослањају
на традицију најбољих руских фотографа, а у духу са савременим токовима.
Први пут конкурс је одржан 2015. године, а радове у 14 категорија оцењује
жири на челу са министром одбране Русије Сергејем Шојгуом који је од 2009.
године председник Друштва. Чланови жирија су познате светске личности из
области уметности, међу којима је и наш прослављени редитељ Емир Кустурица.
Иначе, 2010. године, формиран је Старатељски Савет Руског географског друштва,
на чијем је челу Председник Русије Владимир Путин.
По речима проф. др Мирољуба Милинчића, Руско географско друштво једно
је од четири најстарија на свету. Основано је указом цара Николаја I 1845. године,
непрофитна је и невладина организација и данас у Русији и широм света има око
20.000 активних чланова и 86 регионалних одељења. Центар Руског географског
друштва у Србији регистрован је почетком 2015. и до сада је реализовао више
пројеката на територији Србије и Руске Федерације. 		
Р.П.

ОДЛАЗАК ВЕЛИКАНА
Марко Николић (Краљево, 20. октобар 1946 — Београд, 2.
јануар 2019) био је српски филмски, телевизијски и позоришни
глумац. Телевизијску славу је стекао главном улогом у ТВ серији
Бољи живот, као и улогом Карађорђа, у неколико ТВ драма и у
серији Вук Караџић. Добитник је више награда за своја глумачка остварења, а издвајају се Награда „Павле Вуисић” и Награда
„Цар Константин“. Марко Николић је завршио ФДУ у Београду,
био је члан Народног позоришта Београд од 1970. године. Публика ЈПФ-а га памти по представи „Дервиш и смрт“ М. Селимовића у режији Е.
Савина 2009. године.
Михаило Миша Јанкетић (Нови Сад, 24. мај 1938 — Београд, 15. мај 2019) био је један од највећих српских и југословенских глумаца. Дипломирао је глуму на Академији за позориште, филм, радио и телевизију 1962. године. Остварио је
улоге у више десетина филмова и ТВ серија, али и више од стотину улога у свом матичном театру, Југословенском драмском
позоришту. Са великим успехом играо је и на сценама других
београдских позоришта као и у СНП-у. Награђен је бројним наградама, Добричин прстен, Награда Павле Вујисић, Нушићева награда за животно дело, четири Стеријине награде, Октобарска награда града Београда, Награда
Раша Плаовић и друге. Био је дугогодишњи професор глуме на Академији уметности у Новом Саду. Публика ЈПФ-а памти га по улагама у „Непријатељ народа“ Х.
Ибзена, а у режији Боре Драшковића, „Шума“ А.Н. Островског у режији Е. Савина, „Тако је морало бити“ Б. Нушића, режија Е. Савин, „Кандид или оптимизам“
Волтер, у режији А. Поповског.
Миодраг Радовановић „Мргуд“ (Чачак, 20. август 1929 — Београд, 14.

Ужичанин заслужан за развој
позоришта у региону
МИХАИЛО МАРКОВИЋ (Ужице 1869 – Загреб 1946)
У сваком броју Билтена ЈПФ-а објављиваћемо фељтон о
Михаилу Марковићу Ери, Ужичанину, који је током свог
радног века дао велики допринос развоју позоришта
на простору бивше Југославије. О овом изузетном
културном раднику сазнајемо захваљујући ужичком
новинару Зорану Жеравчићу који наставља своје
истраживање о Михаилу Марковићу.
едесетогодишња каријера глумца, управника и организатора у великом броју позоришта издваја Михаила Марковића на врх плејаде најуспешнијих глумачких имена међу Ужичанима. Био је на челу глумачких
удружења у периоду 1919-1923, а по завршетку Првог светског рата, иако без формалног музичког образовања, преко једне деценије предводио је Хрватски глазбени завод.
У Књигу рођених цркве ужичке 25. децембра 1869. године уписано је да су Ристо Марковић, бакалин, и Марија добили сина Михаила. Михаило је после основне школе, у Ужицу завршио нижу гимназију.
У жељи да настави породичну традицију, Ристо је послао сина у Београд где
је требало да продуби трговачка знања, али је Михаило, иако веома млад,
кренуо потпуно другим путем.
У глумачке воде је ушао 1885., са само 16 година. До 1889. године променио је седам путујућих позоришних трупа, да би потом основао своју позоришну трупу под именом „Приморско позориште“. Године 1889. добија
стални ангажман у Српском народном позоришту у Новом Саду.
Ангажман у Хрватском народном казалишту започео је 1894. године,
одакле је 1902., због антисрпских демонстрација у Загребу, прешао у Народно позориште у Београду. Једно време био је управник Друштва „Синђелић“
у Нишу, а затим водио своје Модерно позориште које је играло по Србији и
Војводини. Поново се вратио у Загреб 1906. године. У Хрватском народном
казалишту наступао је и после пензионисања 1925. године.
Као врстан организатор водио је неколико путујућих дружина по Хрватској и Босни и Херцеговини. По Истри и Далмацији организовао је прве позоришне представе на хрватском језику. У сезони 1931/32. радио је у Народном позоришту Зетске бановине на Цетињу. Самостално је гостовао у
позориштима на Цетињу, у Љубљани и Београду.
У Загребу се афирмисао као представник реалистичкога стила глуме,
углавном у домаћем и руском репертоару, посебно у улогама у којима је могао искористити „изврсно познавање народнога живота и људи“, при чем се
издвајају интерпретације Гогољева Антонија Антоновича Сквозника-Дмухановскога (Ревизор, 1909, 1919), Петра у Кир Јањи Ј. С. Поповића (1920, 1933)
те Јеротија Пантића (Сумњиво лице, 1924), Јованче Мицића (Пут око света,
1926), Аћима Кукића (Протекција, 1939)… На сцени је био природан, правилне и оријатне дикције, студиозан у карактеризацији многих ликова из домаћег и страног репертоара.
Водио је концертну пословницу Хрватског глазбеног завода у Загребу
1917–29., те Југославенску позоришно-концертну у Београду 1930-их. Био
је председник Удружења глумаца у Загребу 1919–22. и Удружења глумаца
СХС у Београду 1922–23.
По завршетку глумачке каријере остао је да живи у Загребу где је преминуо и сахрањен 2. маја 1946. године.
Одликован је Орденом Св. Саве, Даниловим орденом V степена.
https: kolektivuzice.rs

П

јануар 2019) је остварио 154 улоге у позоришту, филму
и у телевизијским форматима. Студирао је славистику и
агрономију, а Позоришну академију, касније ФДУ, завршио је у
Београду у класи Мате Милошевића. Први ангажман је добио
још као студент у ЈДП где је дочекао и пензију. За свој рад добио
је бројне награде, од Вукове награде, „Сребрне арене“, Ордена
заслуга за народ са златним венцем, награде „Раша Плаовић“,
до Ардалиона за три епизодне улоге у „Млетачком трговцу“ В.
Шекспира у режији Е. Савина.				
Фото (Википедија)
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