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1. 	Награда	 АРДАЛИОН	 ЗА	 НАЈБОЉУ	 ПРЕД-
СТАВУ - „Лоренцачо“, по тексту Алфреда 
де Мисеа, у режији Бориса Лијешевића,  
ЈДП Беогард, већином гласова. 

2. 	Награда	АРДАЛИОН	ЗА	НАЈБОЉУ	РЕЖИЈУ	
- Паоло	Мађели, за представу „Кавкаски 
круг кредом“ Бертолда Брехта , копродук-
ција НП Сарајево и Сцена МЕСС, већином 
гласова. 

3. Награда	АРДАЛИОН	ЗА	НАЈБОЉУ	ЖЕНСКУ	
УЛОГУ – Маја	Изетбеговић, за улогу Груше 
у представи „Кавкаски	круг	кредом“ Бер-
толда Брехта у режији Паола Мађелија, 
копродукција НП Сарајево и Сцена МЕСС, 
већином гласова. 

4. Награда	АРДАЛИОН	ЗА	НАЈБОЉУ	МУШКУ	
УЛОГУ - Милану	Марићу за улоге у пред-
стави „Лоренцачо“, Алфреда де Мисеа, 
у режији Бориса Лијешевића и извођењу 
ЈДП Београд, већином гласова 

5. Награда	 АРДАЛИОН	 ЗА	 НАЈБОЉУ	 СЦЕ-
НОГРАФИЈУ	-	Адиси	Ватреш	Селимовић у 
представи	„Сјећаш	ли	се	Доли	Бел“, Абду-
лаха Сидрана у режији Кокана Младено-
вића, Камерни театар 55 Сарајево, већи-
ном гласова.

6. Награда	АРДАЛИОН	ЗА	НАЈБОЉУ	КОСТИ-

МОГРАФИЈУ - Лејли	 Хоџић за „Кавкаски	
круг	 кредом“ Бертолда Брехта у режији 
Паола Мађелија, копродукција НП Сараје-
во и Сцена МЕСС, једногласно

7. Награда	АРДАЛИОН	ЗА	ЕПИЗОДНУ	УЛОГУ 
- Емир	 Хаџихафизбеговић за улогу Мах-
мута	Зоља у престави „Сјећаш ли се Доли 
Бел“ Абдулаха Сидрана у режији Кокана 
Младеновића , Камерни театар 55 Сараје-
во, већином гласова. 

8. Награда	 АРДАЛИОН	 ЗА	 НАЈБОЉЕГ	МЛА-
ДОГ	ГЛУМЦА	и	Награда	ПОЛИТИКЕ	„АВДО	
МУЈЧИНОВИЋ“ - Миодраг	Драгићевић за 
улоге у представи „Лоренцачо“ Алфреда 
де Мисеа у режији Бориса Лијешецвића, 
ЈДП Београд, једногласно. 

9. Специјална	НАГРАДА	АРДАЛИОН - Пред-
стави „Тартиф“, по мотивима оригинал-
не Молијерове драме, ауторски	пројекат	
Игора	Вука	Торбице, копродукција Српско 
народно  Нови Сад и Народно позориште 
Сомбор, за иновативну надогардњу драм-
ске класике, већином гласова.

СТРУЧНИ ЖИРИ 24. ЈУГОСЛОВЕНСКОГ ПОЗОРИШНОГ ФЕСТИВАЛА – БЕЗ 
ПРЕВОДА ДОНЕО ОДЛУКУ      

Најбоља представа 
„Лоренцачо“   

Одлуку Стручног жирија 24. . Југословенског позоришног фестивала – Без превода,  
преносимо у целини:

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

БРОЈ 8 |  ГОДИНА XXIV  |  12. НОВЕМБАР 2019.

ЈУГОСЛОВЕНСКИ
ПОЗОРИШНИ

ФЕСТИВАЛ

Немања Ранковић, уметнички директор ЈПФ и НП Ужице и Стручни жири 24. ЈПФ-а: (с лева на десно) Слободан Обрадовић - драматург, 
Јанко Љумовић – продуцент, Ленка Удовички - редитељка, председница жирија, Драгана Варагић - глумица и Игор Васиљев – сценограф

НАРОДНО	ПОЗОРИШТЕ	БЕОГРАД
НЕЧИСТА КРВ ......................................... 4.40
ЈДП	БЕОГРАД
ЛОРЕНЦАЧО ............................................. 4.69
ЈДП	БЕОГРАД
ВРАТ ОД СТАКЛА ..................................... 4.76
КАМЕРНИ	ТЕАТАР	55	САРАЈЕВО
СЈЕЋАШ ЛИ СЕ ДОЛИ БЕЛ ....................... 4.66
СРПСКО	НАРОДНО	ПОЗОРИШТЕ	НОВИ	САД/
НАРОДНО	ПОЗОРИШТЕ	СОМБОР
ТАРТИФ .................................................... 4.44
НАРОДНО	ПОЗОРИШТЕ	САРАЈЕВО	 
И	СЦЕНА	МЕСС
КАВКАСКИ КРУГ КРЕДОМ ..................... 3.89
САТИРИЧНО	КАЗАЛИШТЕ	КЕРЕМПУХ	
ЗАГРЕБ
blue moon ............................................. 4.32

ОЦЕНА	ПУБЛИКЕ

ПУБЛИКА	ЗА	„ВРАТ	ОД	СТАКЛА“

Публика 24. ЈПФ-а оценила је најви-
шом оценом представу Југословенског 
драмског позоришта Београд „Врат од ста-
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Бојан	 Муњин,	 селектор	
Фести	вала: Чини ми се да је ово 
управо прича ових људи који су 
ту, са нама. Мислим да су јунаци 
из ове представе, заједно са ње-
ним аутором, јунаци нашег доба, 
којима то није било допуштено да 
буду.  

Дамир	Каракаш,	писац:	Када 
радим драмски текст сматрам 
да не сме бити милости ни за 
кога. Вероватно сам једини пи-
сац на подручју бивше Југосла-
вије који се не сме вратити у свој 
родни крај. То је на неки начин у 
реду, јер по мени, природна по-
зиција писца је да буде у неспо-
разуму са околином. Што се тиче 
романа – најпре је постојало вре-
ме када смо се делили по томе ко 
је панкер, ко је рокер, рокабили.  
Онда смо почели да се делимо и 
по томе ко је које вере, које крвне 
групе... хтео сам да овај текст ради 
само Борис и чекао сам га пет го-
дина. 

Борис	 Лијешевић,	 редитељ:	
Дамир и ја смо се нашли преко 
приче „Blue moon“, која је има-
ла само 10 до 12 страна и била је 
то прва сцена у представи. Већ ту 
сам нашао све што волим у лите-
ратури – однос између оца и сина, 
однос према традицији, негирање 
традиције, потрагу за идентите-
том... све на десет страна. Када 
сам Дамиру рекао да бих радио ту 
причу, сазнао сам да намерава да 
пише роман. Још боље! Пре него 
што сам га прочитао, знао сам да 
ћу то радити.  Најважнија је непо-
средност приче, она говори о те-

мама које још увек горе. 
Rakan	Rushaidat,	Чарли:	Књи-

гу сам купио на штанду на мору, 
пар година пре него што су ми 
се јавили Борис и Каракаш. По-
мислио сам да је феноменална 
и да би по њој требало урадити 
филм. Препознао сам се у томе, 
не зато што сам ја био рокаби-
ли – моја старија сестра јесте, а ја 
сам био панкер. Прошао сам, на-
равно кроз деведесете и шокове у 
којима ми се младост изврнула и 
ствари постале чудне преко ноћи. 
Процес  рада на представи је био 
право задовољство, било је срча-
но, права потрага за чистоћом.

Бранка	Трлин,	Мајка:	Случај-
но сам баш та генерација. Загреб 
из тог времена, средине осамде-
сетих ми је јако познат. Он је тада 
био отворен град, који је примао 
све, ништа није било необично, 
нико се ником није чудио. Бојим 
се да данас нисмо такви. Мени је 
запала та срећа да играм овај лич-
ки део. То је врло необичан језик, 
са којим се никада нисам срела, 
као ни публика у Загребу. Они чак 
мисле да је то измишљен језик, а 
он заиста постоји. Људи из Дами-
ровог села тако говоре. Колико ће 
нам бити тешко схватили смо када 
смо замолили Дамира да нам 
прочита неколико реченица, не-
колико пута. Онда смо закључили 
да он исту реч у првом и другом 
читању, чита на различите начи-
не. Уједначили смо то уз његову 
помоћ. 

Dora	Delbianco,	драматург	Са-
тиричног	 казалишта	 	Керемпух	

Загреб:	Нисам имала част да ра-
дим на овој представи, али го-
ворећи из перспективе „кућног“ 
драматурга, мислим да се рет-
ко нађе толико посвећена екипа, 
којој је Борис подједнако присту-
пио. То је био добитак за целу еки-
пу. Не знам које је ово извођење, 
али све вам је јасно када је и Да-
мир вечерас нашао времена да 
дође овде. Као драматургу ми је 
било интересантно – како наћи 
драматично, али не извући га на 
површину, већ га оставити у наиз-
глед лежерном тону, док се нешто 
подмукло дешава. 

Вилим	 Матула,	 Ђед:	 Мени 
је запала та злокобна улога, мис-
лим на Сотону. Он је и Ђед, који 
је сведочио свему што се десило, 
а како кажу „Сви смо били уста-
ше“. Он заправо себи пресуђује 
пре почетка овог рата.Ту дола-
зимо до тога да смо сада у Ужи-
цу, Ужичкој републици и знамо 
да Срби имају два антифашизма 
– четнички и партизански, а ми 
од деведесетих имамо те ужасне 
митове, вирусе. Код нас је крену-
ла релативизација, затим изједна-
чавање усташтва и партизана, за-
тим отворено фаворизовање НДХ 
и усташтва, да би на крају откри-
ли да је антифашизам флоскула и 
катастрофа. Ипак, сада је проблем 
то што сте ви четнике успели да 
пребаците на победничку страну, 
па како и ми да усташе тамо пре-
бацимо? Таман смо сви преболе-
ли мало ту болест, а она је кренула 
да се шири по Европи. Ако ништа 
ниси завршио, ни у чему ниси до-

бар, ништа не знаш, па ти си – до-
мољуб. Домољуби раскидаше до-
мовину.

Филип	Детелић,	Џими,	Фото
граф:	 Ја сам из средине где нас 
музика није тако дефинисала. 
Моје друштво је до два ујутру од-
растало на Парном ваљку, Прљав-
цима, Џибонију, Оливеру... а од 
два на Милу Китићу, Секи Алек-
сић. Морао си бити напољу, па 
хтео не хтео – знам све старије хи-
тове Секе Алексић.

Марко	 Маковичић,	 Мишко,	
Свећеник:	 Ја сам личка страна. 
Играм два аутсајдера. Ситуација 
погреба се отворила сама од себе 
– смрад је дефинисао цео тај део. 

Јерко	Марчић,	Отац:	Слушам 
и не знам где да се сместим. Ни-
сам део рокабили генерације, већ 
генерације која презире јунака на-
шег доба и верује да га нема. Ако 
га има, давно је отишао у неку 
другуи земљу, где је обичан човек 
који ради свој посао. 

Алмир	 Имширевић,	 крити-
чар:	 Сотона овде проналази раз-
личите начине да нас кажњава. 
Понекад је то једноставно - одуз-
ме косу, па рокабилија нема више. 
Начин и једноставност Дамировог 
писања, Борис је пренео на сцену. 
Гледали смо низ представа у који-
ма смо причали о очевима који 
су насилни. Било је лепо гледати 
представу у којој осетимо смрад 
својих предака и у којој такви оче-
ви добију шамарчину. Мислим да 
је то, што један други Виктор каже 
- одлична тачка на „У“. 

Ана Милошевић

САТИРИЧНО КАЗАЛИШТЕ "КЕРЕМПУХ" ЗАГРЕБ

Смрад предака и шамар од нових 
генерација  

РАЗГОВОРИ О ПРЕДСТАВИ И ПРЕС КОНФЕРЕНЦИЈА
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Ленка Удовички, редитељка, председни-
ца, саопштавајући одлуку Стручног жи-
рија пола сата после поноћи, рекла је, 

између осталог, да жирију није било нима-
ло лако да донесе одлуке. Само су две одлуке 
биле једногласне, „фалило“ му је још награда, 
што све говори о квалитету фестивала. 

- Мислим да је то један добар показа-
тељ за фестивал који је још једанпут потврдио 
своју релевантност. Сам мото фестивала – „Ко 
је јунак нашег доба?“ тачно је погођен, дубоко 
проблематизује време, отвара питање разли-
читих димензија стварности у којима живимо. 

Ленка Удовички је истакла да је избор 
представа био у духу слогана фестивала који 
је и чланове жирија веома провоцирао, а на-
ставиће и даље да их провоцира и подстиче на 
размишљање. То је потврдио и Слободан Об-
радовић, драматург, члан жирија. За Драга-
ну Варагић, глумицу, чланицу жирија, интере-
сантно је било то, да су се скоро све представе 
у овогодишњој селекцији директно обраћале 
публици како би и она била учесник предста-
ве или сведок, а осим тога, показало се и да је 
била и изузетно важна улога драматурга. 

Јанко Љумовић, продуцент, члан жирија, 

истакао је да је квалитет фестивала и у томе 
што се селекцији из „четири позоришна систе-
ма“ приступило концептуално.

- Када вам селектор фестивала, као што то 
ради Бојан Муњин, направи један врло јасан 
концепцијски оквир где имамо апсолутну нит 
у праћењу тих позоришних идентитета, ствар-
ности, јунака, дилема, страхова, надања, ве-
ровања, то је онда један врло активистички 
приступ театру– рекао је, између осталог, Љу-
мовић и указао на партиципативност публике  
која у овом случају није протоколарна и пасив-
на, већ  је врло интензивна.

- Фестивал је нудио и нуди простор за раз-
говор, за дијалог и промишљање и предло-
жио бих дирекцији фестивала да разговоре још 
више стимулише – рекао је Љумовић  истакавши 
да ЈПФ заслужује тематске разговоре, јер позо-
риште треба да буде и место „интелектуалног“ 
дејства у које још више може да укључи јавност. 

Игор Васиљев сматра да је ЈПФ веома зна-
чајан фестивал, јер је свака иницијатива која 
повезује просторе у региону изузетно важна, 
али би волео и да је на њему више присутна 
нека врста радикалнијег политичког театра. 

Р.П.

СТРУЧНИ ЖИРИ ЈПФ-А

Фестивал потврдио 
своју релевантност
Стручни жири 24. ЈПФ-а је само за две од девет награда, 
Ардалиона, колико се додељује на фестивалу, донео 
одлуку једногласно, а за све остале, већином гласова. 
За председницу жирија, Ленку Удовички, то говори да је 
фестивал још једном потврдио своју релевантност

Почетак разговора за Билтен ЈПФ-а, 
глумица Бранка Трлин, којој је 
улога у „Blue Moon“ – у друго 

учешће на ЈПФ-у после „Метаморфо-
за“, искористила је прилику да говори о 
томе како смо се од осамдесетих година 
затворили у своје љуске. Окренути смо 
себи, а нисмо отворени стварима и љу-
дима који су нам у непосредној близини.

- Средина осамдесетих у Загребу су биле не-
упоредиво боље. Битно је и то  што сам ја тада 
била млада, а када смо млади све је пуно боље. 
Реално гледано, у оно време у Загребу, али и у це-
лој Југославији, студирали су млади из свих не-
сврстаних земаља. Данас тога нема. У градовима 
су се говорили сви могући језици, данас само ен-
глески, можда и више него хрватски. Данас нам 

само долазе туристи, посећују му-
зеје, грађевине, занимљивости, али 
то нису људи који желе остати код 
нас и са нама градити неке дубље 
контакте. Они дођу, виде и оду. Тако 
да отворености нема. У том смис-
лу осамдесете су биле много друга-
чије, са много емпатије се живело 

него данас. И мислим да се такве ствари никада 
неће вратити.

Последњих	година	много	се	развија	копро-
дукцијска	сарадња.

- То ми је много драго. Ова наша филмска и 
позоришна сарадња је последња кренула. Спор-
тисти су много пре нас те баријере пробили. 
Јако се радујем и због нас. Те размене искустава, 
знања, енергије уопште, врло су значајне за све 

нас, како за глумце и редитеље, тако и за публику. 
Данас срећем људе које нисам видела тридесет 
година. Нисмо се срели. И настављамо тамо где 
смо стали пре тридесет година, јер нисмо имали 
прилику. Веома ми је драго да постоје овакви фе-
стивали да се можемо окупити. На ЈПФ-у сам дру-
ги пут и врло сам почаствована пријемом овде, 
публиком и овим разговорима о представи, који 
су јединствени само за ваш фестивал. А ми у Ке-
ремпуху градимо гостовања на фестивалима, јер 
та размена енергија је нешто врло значајно за 
нас, за наше каријере уопште.

Ко	је	јунак	нашег	доба?
- Засигурно мали човек. Сви ови људи који су 

вечерас гледали ову представу су јунаци.
Б. Дамњановић

ПИШЕ:	БОЈАН	МУњИН

Људска 
душа и 
ретке 
птице 

Стародревна прича из 12. века под називом 
„Сабор птица“, која је у овим крајевима че-
сто адаптирана и постављана на позорницу, 

говори о јату птица које путују небеским простран-
ствима у потрази за обећаном земљом. Уз пуно 
сумњи птице се надају да ће у тој земљи пронаћи 
одговор на питање ко су оне, шта треба да раде и 
који је смисао свих тих животних напора.

На нашем овогодишњем позоришном фе-
стивалу питали смо се: Ко је јунак нашег доба? уз 
зебњу да ако не одговоримо на то питање остаће 
нам само пуко и свакодневно махање крилима. 
Тог јунака тражили смо у представама које су се 
бавиле хисторијом али и данашњим временом, 
које су завиривале у револуције али и у породич-
не односе, чије приче су се догађале у свету али 
и на Балкану. Било је представа које смо више 
или мање волели, прича које су нас дирнуле и 
глумаца са којима смо хтели и да се сликамо – 
али да ли смо пронашли јунака нашег доба?

Та стародревна прича из 12. века завршава 
тако да неке птице на том дугом путовању про-
гута океан, неке спржи сунце, неке одустану а 
неке прождру дивље звери и само њих триде-
сетак стигне на циљ. Уместо одговора на сва пи-
тања птице у обећаној земљи угледају огромно 
огледало и свој лик у њему и схвате да само оне, 
ако надвладају властите слабости, могу да одго-
воре на питање ко су заиста оне и шта у животу 
треба да раде. 

На овом фестивалу, преко позоришта, желе-
ли смо, такође, да се сви приближимо питању да 
ли се можда, у свим тим нашим животним јур-
цањима, тај јунак налази у нама самима, само би 
га у дубини наше душе требало храбро и искре-
но призвати. Ако смо, поред понуђених  пред-
става, у тој идеји бар мало успели, онда смо и 
оправдали смисао нашег овогодишњег позо-
ришног трагања.

БРАНКА ТРЛИН, ГЛУМИЦА

Драго ми је да постоје овакви фестивали 
Веома ми је драго да постоје овакви фестивали да се можемо окупити. На 
ЈПФ-у сам други пут и врло сам почаствована пријемом овде, публиком и овим 
разговорима о представи, који су јединствени само за ваш фестивал, каже 
глумица Бранка Трлин
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- Пишем књиге које нису на-
писане, о темама према којима 
осећам страст и које имају смис-
ла. Ухватио сам се у коштац са те-
мом због које сам сам морао ући 
у „пећину“ у којој су демони.  Пи-
шем онако како је говорио Чехов 
- да речима буде уско, а мислима 
широко. Осећао сам се као човек 
који има веома мало муниције и 
да сваки метак мора да погоди у 
демона. Овај роман и драмски 
текст, из другачијег ракурса, го-
воре о стварима које су се деша-
вале деведесетих година и о по-
зцији Срба у то време у Загребу. 
Сматрам да писци, али и други, 
морају да чисте испред свог прага 
и да је то једини прави пут“, каже 
познати хрватски писац Дамир 
Каракаш, аутор романа и драме 
„Blue moon“ чија су дела преведе-
на на десетак језика. 

У	 тексту	 је	 необично	 то	 што	
Џими	 сазнаје	 да	 је	 Србин	 тек	
уочи	самог	рата	у	Хрватској...

- Такво је било време. Завла-
дао је национализам и многе је 
затекао. У петак сте слушали Елви-
са или Стреј кетс, а у суботу сте 
били у рову. Догађале су се неве-
роватне ствари. У роману пишем 
и о томе да се, на трамвајским ста-
ницама, у кантицама продавао чи-
сти хрватски зрак, да су се кафане 
дизале у ваздух, људи добијали 
отказе...Једноставно, сав муљ из-
лази на површину. Појављују се 
људи у униформама и не можете 
да разазнате ко је ко, а чује се ту-
тањ надолазеће катаклизме.

О	 свему	 томе	 пишете	 кроз	
искуства	 младића,	 чије	 иденти-
тете	 градите	 	 кроз	рокабили	му-
зику	 крајем	 осамдесетих.	 Зашто	
сте	 изабрали	 такву	 структуру	 да	
проговороте	о	трагедији	која	на-
долази?

- Кроз ту причу о музици хтео 
см да испричам нешто веома оз-
биљно. Застрашујуће је то када се 
догађају такве ствари, а около све 
изгледа нормално. Тако је писан и 
драмски текст – креће од зезања 

и забаве, а у подтексту се „ваља“ 
страшна прича, да би на крају из-
ашло све на видело. Ту је стално 
и сотона, а појављују се и ликови 
какве волим, а који су истовреме-
но и жртве и крвници. То су људи 
који су карактеристични не само 
за Хрватску, него и за Србију и Бо-
сну. 

Како	смо	дошли	до	тога	да	не	
подносимо	различитости?

- Емил Сиоран каже „Балкан 
иде из пораза у пораз, али и то је 
некакав напредак“ и то је можда 
најбољи опис Блкана. То је тако ка-
рактеристично за нас. После Дру-
гог светског рата, спајали су наро-
де који су били у рату, што је врло 
неправедна позиција. Формира-
на је Југославија, као претеча Ев-
ропске уније, али да бисте живели 
у Југославији морате имати свест 
о њој. Ја бих највише волео да жи-
вим у селу у коме живе Срби, Ја-
панци, Кинези, Арапи и други, 
али људи то не желе, боје се тога. 
Не воле различитости. Тако је и у 
Лици, на том микро плану. Има-
те Србе који се „оштре на Србе, а 

ако нема Срба , онда се „оштре“ 
на комшије Хрвате. Ако нема њих, 
онда су добродошли чланови фа-
милије, а ако ни њих нема - има 
животиња.  

Како	се	носте	са	нападима	и	
претњама	 због	 Ваших	 књига,	 за	
које	 се	може	 чути	 и	 да	 су	 непо-
добне	у	хрватском	друштву?

- Изашао је мој нови роман 
„Про слава“ и не смем да се вра-
тим у родни крај у Лику.  Не знам 
да ли ћу се икада вратити. Ко-
лико год изгледало сулудо, то 
је тако. Тамо сам непожељан и 
упућују ми опасне претње. При-
родна пози ција писца је да буде 
у неспоразуму са околином, али 
ово је ескалирало до крајњих гра-
ница. Занимљиво је да многи од 
тих људи не читају књиге и пара-
докс је у томе да је књижевност у 
Хрватској битна једино тамо где 
људи не читају књиге. У суштини, 
увек ме је чудило то чуђење, од-
носно, када се људи чуде што ре-
презентација Хрватске воли да 
слу ша Томсона. Никада ту неће 
бити боље.  

Како	 смо	 дошли	 у	 ситуаци
ју	 да	 се	 у	 региону	 реафирмишу	
национализми,	 усташтво,	 четни
штво,	верске	искључивости?

- Имамо такве политике које 
на томе егзистирају и стално вра-
ћају људе на те приче. Људи на 
власти не бирају средства да би 
се задржали на својим позиција-
ма а, с друге стране, уништава се 
култура, које више нема у новина-
ма. Људи се заглупљују, како би се 
лакше манипулисало њима. Да-
нас у Хрватској ништа не функци-
онише, осим погубне политике. 
Сама демократија је власт просеч-
ности, а ми смо на неки начин тао-
ци те просечности. Међутим, сва-
ко има могућност да створи свој 
свет, а мој свет је уметност. То је 
за мене простор слободе и ни-
сам спреман на компромисе, а 
младим писцима, када ме питају 
како да пишу, кажем да увек иду 
до краја и да пишу онако како је 
говорио Мирослав Крлежа – хра-
бро, неумољиво и са зачепљеним 
ноздравама, ако треба.

Текст и фото: Н.К.

ДАМИР КАРАКАШ, ПИСАЦ КОМАДА „BLUE MOON“     

Људи се заглупљују, како би 
се лакше манипулисало њима
Свако има могућност да створи свој свет, а мој свет је уметност. То је за мене 
простор слободе и нисам спреман на компромисе, каже Дамир Каракаш

ЧИТАњЕ	НАС	ЧИНИ	ЉУДИМА	
	 Читање	 нас	 чини	људима.	 Тешко	ми	 је	 када	шетам	 Загребом	 и	 видим	људе	 који	 су	 пуни	 неке	

унутрашње	празнине.		Људе	до	којих	ми	је	стало,	али	и	друге,	увек	волим	да	упозорим	да	не	дозволе	да	
им	се	у	очима	види	свака	непрочитана	књига	–	каже	Каракаш.
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Овогодишњи Југословенски позориш-
ни фестивал  „Без превода“, затво-
рен је извођењем представе „Blue 

Moon“, у режији Бориса Лијешевића. Загре-
бачки театар „Керемпух“, са својим глумач-
ким ансамблом, „одсвирао“ је причу Да-

мира Каракаша и бунотвним акордима проговорио о теми коју 
деценијама успјешно и радо прећуткујемо – о злу наших очева, 
које нас притишће и изједа.

Роман „Blue Moon“ појавио се 2014. године и, баш као нека 
друга дјела Дамира Каракаша, изазвао је различите реакције у 
књижевним и иним круговима. Бројни неуспјешни драматурзи 
годинама чекају да им се текстови појаве на позоришним сце-
нама, али овај аутор нема тај проблем. Његово дјело привлачно 
је редитељима, увијек провокативно, писано једноставним, али 
оштрим језиком, те не чуди да је Борис Лијешевић осјетио иза-
зов и упустио се у детаљно ишчитавање сторије о „крвавом по-
родичном наслијеђу“.

Кршћанство своје јунаке почиње називати – мученицима, а 
аутор овог драмског предлошка, баш од њих бјежи, и не само да 
им не вјерује, већ их посматра са гнушањем и презиром. Њега, 
по властитом исказу, привлаче „жртве и крвници“.

„Blue Moon“ је прича о генерацији младића који слушају му-
зику потпуно одвратну њиховим очевима, а своје фризуре, тзв. 
кокотице, носе као знак побуне. У фамилијама чији су најста-
рији мушки чланови, за вријеме „оног рата“, сви одреда били у 
усташама, коса њихових синова отпадника претвара се готово 
у партизанску капу са мрском црвеном петокраком. И баш као 
у „Коси“ Милоша Формана, млади људи проналазе и најмању 
рупу да се извуку из трулих домова својих родитеља, из болес-
ног стиска насиља и неоправдане мржње према другом и друга-
чијем. Отуд осјећај узнемирености, али и задовољства, док гле-
дамо сукоб оца и сина над сандуком тек умрлог дједа. Окупља се 
фамилија, и „представници“ села, над лешином од које се шири 
наиздрживи воњ; смрад предака нагони на повраћање и на – 
удаљавање. На бијег, што даље од куће, огњишта, традиције, уч-
малости, мржње која убија.

Редитељски рукопис Бориса Лијешевића прати језик Дами-
ра Каракаша, његови поступци су сведени, добро промишљени 
и ненаметљиви. Са мало средстава, без драматуршког нагомила-
вања, приповједа једноставно и разумљиво. Оставља простор гл-

умцима,  сцене претапа „филмском логиком“, те изнова доказује 
како је бити једноставан – најкомпликованије умијеће. Причом 
о једном времену, оном које је претходило задњем рату, смјеш-
теном у Загреб и пишчево родно село, Лијешевић и Каракаш нас 
подсјећају да припадамо генерацијама које о својој младости 
неће моћи снимати серије попут „Грлом у јагоде“. 

Те давне 1990. године, па до данас,  мало нам се лијепог де-
сило. Или, да будемо искрени, мало је лијепог већ стотинама го-
дина на овим просторима. Убијали смо, клали, протјеривали, 
бјежали, палили, плакали, нарицали, проклињали, повремено о 
томе писали дирљиве пјесме, писали романе и правили предста-
ве. Послије смо одлазили својим кућама, очевима који мрзе му-
зику, у подрумима крију пушке, а у себи гомилу мржње. Каракаш 
је довољно мудар аутор, па не нуди утјеху, не трага за одговори-
ма. Он исцртава мапу људског зла, позива нас да сами трагамо, 
и оставља нам мрвице на путу...“Друже Presley, бијела лица, кад 
ћеш доћи до Ужица?“ допире из „позоришне шуме“ изнад које 
је Плави Мјесец.

„Прави господар куће је онај којег сви мрзе“, каже један од 
ликова представе „Blue Moon“ и даје јасну дефиницију Очева са 
којима и „под“ којима живимо. Ратови овдје никад не заврша-
вају, тврди и овај аутор, и придружује се групи писаца/војника 
чији су гласови међу најснажнијима и најјаснијим на простору 
бивше Југославије. Дамир Каракаш, Дарко Цвијетић и Фарук Ше-
хић, „јунаци“ из три сукобљене војске, пуцају из сличне „пушке“, 
и што је важније, гађају у исту мету. 

У великој умјетности, сложили смо се и за округлим столом, 
ништа није препуштено случају. Тако није случајност да је пред-
става „Blue Moon“ изведена баш 11. новембра, на дан рођења 
Достојевског (чији утицај на своје дјело Дамир Каракаш не скри-
ва) и Дана примирја. Има ли бољег термина за играње ове и 
овакве представе од датума којим се обиљежава крај рата?

Имају право да се не сложе са мном сви они који тврде да 
„позориште нема никакву дужност“, нити обавезу, али ја се, упр-
кос свему, желим надати и радовати представама које имају 
намјеру да -  прогањају Сотоне. Да им, попут оног Тарантиновог 
полулудог војника/јунака, урезују кукасте крстове по сред чела, 
да нам се не могу скрити, да их лакше препознајемо. 

Сотона је све „намазанији“, али не бринем, ипак смо ми – 
„мали за војнике, а велики за јунаке“!?

Лијепо стоји рокабили блуза
РЕЧ КРИТИКЕ

ПИШЕ:
Алмир Имширевић

Исидора	Ћировић: Врло занимљиво. Иако нисам живела у овим 
временима, толико година слушам о том добу, да могу рећи да сам га 
проживела и доживела. Овде је вечарас све било таман. И дужина, и 
редитељски приступ, текст, глума. И вечерас сам осетила оне делове 
„од смеха до суза“. За фестивал у целости могу рећи да постаје квали-
тетнији из године у годину. 

Немања	 Зечевић: Кад погледам слоган овогодишњег фестива-
ла, мислим да је јунак нашег доба обичан радник. Што јесте тачно. 
Мада, овде вечерас је студент. Шалу на страну, Загребчани су дошли 
са одличном представом. Само онај ко није доживео тај пакао, а пре 
њега сву лепоту живота у тој држави, може рећи да му се не свиђа. 
Ова представа има разноврсност, има изворне дијалекте, има одлич-

ну глуму и текст који је у одличан оквир ставио Лијешевић. А музика 
враћа у безбрижност. 

Јована	Илић: Просечно. Очекивала сам више, али шта је ту је.
Петар	Јанковић: Онако. Занимљиво виђење једног времена. Мис-

лим да смо ове приче испричали последњих 20 година и да смо спрем-
ни за нешто друго. Зашто не бисмо причали о једном летовању на ма-
карској или сплитској ривијери. Било би много боље, а и чули бисмо 
шум мора.

Мирјана	Јовић:	Ми на овим просторима смо очигледно најбољи у 
паковању кофера. То смо видели кроз све представе на фестивалу. По-
чело је то много раније, а наставља се и даље. Иначе, глума, режија, 
музика су за сваку похвалу у вечерашњој представи.    Б. Дамњановић

РЕЧ ПУБЛИКЕ

Фестивал испуњава очекивања    
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Са	каквим	изазовима	и	про-
блема	се	суочава	театар	на	
овим	 нашим	 просторима	

данас?
- Нисам упознат са комплет-

ном ситуацијом у  позориштима у 
регији. Пуно радим, играм у пет 
позоришта тако да једва стигнем 
да погледам шта колеге раде. 
Углавном, прича је увек иста. 
Људи се жале и говоре никада 
није било овако лоше. Имам ути-
сак да то одувек говоре. Потреб-
но је много тога да се сложе коц-
кице, да се ускладе могућности и 
околности и деси тај добар трену-
так. Жао ми је што немамо више 
времена да испратимо шта раде 
колеге у окружењу. Види се то и 
на фестивалима, људи дођу, оди-
грају представу и  оду кући. Пре је 
то било другачије. Остајали смо, 
гледали колеге. Имам осећај да се 
пуно више комуницирало. Имало 

се више времена и људи су били 
посвећенији. У данашњем време-
ну сви смо убрзани, на тржишту 
смо, цене падају. Од људи то ства-
ра машине, а то није позориште. 
Позориште захтева време да би 
се проникло у неке дубље ства-
ри. Данас влада неки немир којем 
се треба одупрети. Све то ипак не 
значи да нема добрих предста-
ва, напротив. Увек је нешто било 
лоше, али су увек постојали људи 
који су успевали да се са тим ло-
шим  изборе. Оптимиста сам.

Да	 ли	 до	 улога	 долазите	 на	
по	зив,	или	преко	кастинга	и	ауди
ција?

- Каситнг је чешћи на филму. 
Постоје аудиције и пробна сни-
мања. Имао сам срећу што сам 
пуно радио и након 10 до 15 го-
дина су ме приметили редитељи у 
представама  које су се примиле и 
играле годинама и са којима смо 

имали успеха. Конкретно, када је 
реч о представи „Blue Moon”, Да-
мир Каракаш и Борис Лијешевић 
су ме позвали да играм Чарлија 
у "Керемпуху", као гостујући глу-
мац, на темељу онога што су ви-
дели у неким мојим претходним 
улогама. Имао сам ето срећу, сти-
гао сам до те позиције, али сам 
се итекако морао борити за њу и 
заиста пуно радити. Професор на 
академији нам је при крају  сту-
дија рекао : "Сад закопајте свој та-
ленат и следећих 20 година само 
радите". Прошло је тих 20 година  
и могу да кажем да ме у земљи у 
којој радим људи цене, бар у по-
зоришту, а и у региону сам препо-
знат . 

Може	ли	се	у	 театру	од	про-
сечног	 текста	 направити	 добра	
представа?

- Све је могуће. Људи могу 
узе ти једну реченицу и од ње на-

правити чуда. Наша машта нема 
граница. Један руски професор 
на академији глуме и луткарства 
у Осијеку студентима је рекао да 
у седам дана направе седам ети-
да са чашом воде. Следеће не-
деље је тражио да  направе се-
дам нових етида са чашом воде и 
тако је то трајало недељама, док 
они нису схватили да постоји без-
број етида са чашом воде. Огра-
ничења су нама наметнута споља. 
Оно дечије у нама је извор из 
којег стварамо позориште. Тај из-
вор је непресушан, а могућности 
невиђене.                 В.Т. Фото: Н.К.

RAKAN RUSHAIDAT, ГЛУМАЦ

Машта нема граница
Ограничења су нама наметнута споља. Оно дечије у нама је 
извор из којег стварамо позориште. Тај извор је непресушан, а 
могућности невиђене, истиче глумац Rakan Rushaidat

Како	си	генерацијски	нашао	
копчу	 са	 временом	 рока-
билија	и	временом	када	су	

коса	 и	 музика	 били	 најважнији	
део	идентитета	младих	људи?

- О томе сам слушао од ста-
ријих, као и о усташама и партиза-
нима. Ја сам одрастао на Звезди, 
Динаму и Хајдуку, спорт је одре-
дио моју генерацију. Било ми је 
занимљиво да слушам о том свету 
а људи су нам долазили на пробе 
и причали о томе, ти некадашњи 
рокабилији. Ја сам знао само о 
Елвису и чини ми се да сам се до-
бро снашао у том плесу на сцени. 
Вероватно су уживали у то време 
у Загребу, сигурно је било и туча 
и агресивности али вероватно не 
тако крволочних као у моје време.

Видели	смо	причу	о	идеоло-
гијама	и	о	идентитету.	Твој	Џими	
је	постао	Виктор	а	да	није	ни	сти-
гао	да	буде	Милош.

- То је друга прича. Кад одрас-
теш у једној таквој отвореној сре-
дини и преко ноћи се све проме-
ни па из страха промениш и име и 
рокабили стил који је такође упи-
тан у том тренутку а камоли то што 
си Србин, тамо неки Момчиловић. 
У први мах ми је био несхватљив 
тај страх, зар те неће та  средина 
у којој си рођен заштити. Он је 
остао ту јер је то једино зашта се 
могао везати, чак и кад су роди-
тељи отишли за Београд. И то је 
нека невероватна храброст.

Како	би	изгледала	ова	драма	
да	нема	тог	смеха	који	је	лековит	
у	овако	тешким	темама?

- Фућкај драму на којој се не 
засмејеш бар три пута и фућкај ко-
медију у којој се не запиташ над 
собом. Те тешке делове би тешко 
и носили да нема у правом тре-
нутку тог духовитог дела и музике, 
па се лакше тај мрак подноси. Тазе 

су ово теме и ником није свејед-
но док гледа, и у Загребу и овде. 
Свима су лептирићи у стомаку 
док ово гледају. Ово је код нас хит 
представа и радо је гледају, мада 
увек има тих питања зашто се по-
ново прича о усташама и о парти-
занима. Казалиште је ту да пропи-
тује све теме, зашто би бежали од 
тога? Треба тражити разлоге и уз-
роке зашто се нешто догодило да 
се никад више не понови.

Колико	се	ова	 тема	уклапа	у	

ваш	основни	репертоар,	са	пред-
знаком	 сатаричног	 позоришта?	
Ви	 сте	 већ	 доживљавали	 оптуж-
бе	да	дестабилизујете	државу.

- И то смо се питали али очи-
то да је наша публика добро при-
мила ову представу, прилагодила 
се као што се и ми прилагођава-
мо. Било би дивно када би се због 
казалишта људи који се питају, 
стварно запитали шта смо хтели 
да им поручимо. Ти људи на жа-
лост и не долазе да гледају пред-
ставе, вероватно чују да је тамо 
неки ансамбл нешто рекао али то 
се брзо расплине.

Ко	су	јунаци	нашег	доба?
- Спортисти као Просинечки, 

Бобан Шукер. Па ја сам та генера-
ција! Имао сам среће да ме поли-
тика није пуно додиривала. Када 
сам одрастао почео сам развијати 
своје ставове о свему. 

М. Петровић

ФИЛИП ДЕТЕЛИЋ, ГЛУМАЦ 

Моји јунаци су Просинечки и Шукер
Свима су лептирићи у стомаку док ово гледају. Ово је код нас хит представа и радо је 
гледају, мада увек има тих питања зашто се поново прича о усташама и о партизанима, 
каже глумац Филип Детелић
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Мој друг Фико, господствени панкер с 
 ко јим повремено преслушавам плоче и 
ево цирам догодовштине из епохе „кока -

ко ла социјализма", држао је банку на неком семи-
нару и пријатно изненадио госте из Манчестера 
пред стављањем ужичких слика и прилика из осам-
десетих и с почетка деведесетих година. 

И заиста, на први поглед, те формативне године неколико ге-
нерација у Ужицу као да се нимало не разликују од истих на Запа-
ду, или оних које су посећивале загребачки „Кулушић“.   

Кажем „као“, јер синоћња фестивалска завршница бејаше у 
зна ку мучног буђења из тог времена, из помало тужне илузије 
про жете политичком, друштвеном и културном историјом бивше 
Ју гославије. 

Једноставно, витезови краља Елвиса овде су били испод рада-
ра Сотоне која је у незаустављивом трансу играла свој црни плес уз 
националистичке ритмове. 

И тако, делећи то узбудљиво време са херојима младости, за-
боравили смо на простор у коме су неки други „хероји“ били на ве-
ћој цени. Не знам како другачије објаснити запањеност пред про-
валом зла, којом се завршава синоћња представа.

На известан начин, овогодишњи Фестивал углавном реферише 
на време зла. Није случајно то што смо гледали предстве без де-
коративне сценографије и сувишних реквизита. Све маске су пале. 
Као што није случајно ни то што се у готово свакој представи кори-
сте кофери на начин „сиромашног позоришта“ Гротовског.

Кофер нам је, изгледа, судбина. А о томе шта је све у њега ста-
ло као пртљаг наше ближе и даље историје, какви снови и заблуде, 
довољно смо чули и видели.  

Што се „Блу муна“ тиче, мени је данас довољна Слађина буре-
гџиница истог имена. И даље пун племенитог гнева, друг Фико 
чува добри дух поменутих година. Ја покушавам да га пратим. Све 
мање на терену, све више у теорији, кад треба да се одлучи која је 
градска цура волела више Стонсе од Битлса.

С кофером у руци Ужичанин заслужан за развој 
позоришта у региону
МИХАИЛО МАРКОВИЋ 
(Ужице 1869 – Загреб 1946)

У сваком броју Билтена ЈПФ-а објављи-
ваћемо фељтон о Михаилу Марковићуи 
Ери, Ужичанину, који је током свог рад-
ног века дао велики допринос развоју по-
зоришта на простору бивше Југославије. 
О овом изузетном културном раднику 
сазнајемо захваљујући ужичком новинару 
Зорану Жеравчићу који наставља своје ис-
траживање о Михаилу Марковићу. 

Позоришни брак 

Михаило Марковић био је браку са Зорком - Зором Осто јић 
- Марковић (Вуковар, 1866 – Беч, 21. јул 1905). До краја 
1889. Зорка је играла у путујућим позориштима, а затим 

углавном у познатим позоришним кућама: Народном позоришту у 
Београду, Српском народном позоришту у Новом Саду, Хрватском 
земаљском казалишту, да би у септембру 1904. приступила ниш-
ком позоришту „Синђелић“ које је водио њен супруг. Ту се разбо-
лела и отишла на лечење у Беч где је умрла и сахрањена. Била је 
даровита глумица и нарочито, певачица. Да није заостајала по глу-
мачком умећу за супругом потврђују, између осталог, похвале за 
тумачење Живане у „Ђиду“ (1895) где је рецензент (критичар) хва-
ли као „сигурну глумицу и симпатичну и одличну певачицу“.

Михаило и Зорка имали су сина Бранка, једног од првих мо-
делара и конструктора летилица на Балкану. За ваздухопловсто и 
авионе заинтересовао се 1909. године, у почетку је израђивао ма-
кете авиона. Израдио је око 200 модела који су били изложени на 
Загребачком сајму 1910. године. Приписује му се неколико инова-
ција на авионима.         https: kolektivuzice.rs

крај фељтона
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В Е Ч Е Р А С
ПРЕДСТАВА У ЧАСТ НАГРАЂЕНИХ

НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ УЖИЦЕ

КАКО ЖИВОТ 
Нина Митровић 

Режија:   Славенко Салетовић
Сценографија:  Маријана Зоруић Петровић
Костимографија: Татјана Јовановић
Музика:  Александар Милетић
Сценски покрет: Ивица Клеменц

ИГРАЈУ:
Слободан Љубичић Андрија Кекез 69 година
Дивна Марић  Мила Бауер 72 године
Момчило Мурић Бранко Рубчић 74 године
Ивана Павићевић Лазић Сузана Мандић 
    Ловренчић 40 година

ГРАД 
УЖИЦЕ


