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Уни вер зи тет умет но сти у Бе о гра ду

УДК 792.071:929 Павићевић Б.(047.53)

ШИРЕЊЕПРОСТОРА 
СЛОБОДА

ОДИНСТИТУЦИОНАЛНИХ 
ПРОЈЕКАТАДОАЛТЕРНАТИВНЕ
СЦЕНЕ;РАЗГОВОРСАБОРКОМ 
ПАВИЋЕВИЋ1УЦЕНТРУЗА 

КУЛТУРНУДЕКОНТАМИНАЦИЈУ,
ПРОЛЕЋЕ2017.2

МДШ:У социјалистичкој Југославији књижевност,филм
скаипозоришнауметностбилесуужижиполитичкогде
ловања:актери,креаториполитикаимедијаториидејакоје
сусејављаленајавнојсцени.Нокакојекњижевноствезана
заиндивидуалниуметничкипроцес,афилмзахтевавелика
средстваиподршкудржаве,тосуможданајинтересантнија
билауправодешавањаупозоришномпољу,какоуинсти
туцијама(одБеоградскогдрамскогкојестављанареперто
арЧекајућиГодоа, алигаиповлачипрепремијере,преко
Атељеа 212 које Битефом, али и сопственим премијерама
тестира границеслобода,до Југословенскогдрамскогкоје
играПрљаверукеСартраалискидасасценеКадсуцвета
ле тикве) тако и на самоорганизованој независној сцени.
ГрупаА (РадетаиОливереМарковић),Расовопозориште

1 Овај разговор вођен је у склопу истраживања на пројекту 178012
Идентитет и сећање: транскултурални текстови драмских
уметности и медија (Министарство просвете и науке СР Србије),
као и у оквирумеђународнеКОСТ акцијеНова истраживачкафаза у
проучавањуисточноевропскихкултураотпора,16213.

2 ДеоразговоракојисеодносипресвеганадеведесетегодинеХХвека
штампанјенаенглескомјезику:DragićevićŠešić,M.Cultureofdissent:
from resilience to catharsis and reconciliation.A conversationwithBorka
Pavićević, in:The Art of Civil Action, ed. Gielen, P. and Dietachmair, P.
Amsterdam:ECF,2017.
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(Расовазадужбина1956;КлубзасинтезууметностиOвако
1959; Позориште игралиште; Театар националне драме,
и на крају, Београдске летње игре), претходници су само
организованог деловања твоје генерације: позориштаПод
разно,Новеосећајности,КПГТа.3

Дакле,одтвојихнајранијихдана,одБИТЕФа1971.,када
сибилаужирију,водилаокруглестоловеирадилауАте
љеу212,твојрадјеактивистичкиипровокативанзасоција
листичкисамоуправнисистем.Хтеласамдапочнемоодте
неправедно занемарене епизоденашеисторије.Концепти
деловањепривременихитрајнихраднихзаједницауметни
каикултурнихрадниканисуобрађеникрозсавременикате
горијалниапаратниуједномтеоријскомтекстуменаџмента
укултуриикултурнеполитике;увексепишеонегативним
аспектима социјалистичке културне политике: цензурама,
забранама,притисцима,анеопросторимаслободеисамо
организовања.Ипак,оноштојеМираТраиловићпостигла
саАтељеом212,саБИТЕФом,јесупросторислободе,где
сте ти, тада млада позоришна уметница, или Биљана То
мић као кустоскиња визуелних уметности, добиле велику
шансузарад.4Желимдаотомепочнеморазговоракасније
давидиморазлогезаштосиизинституцијеотишлауНову
осећајност5. Нисиморала, могла си да останеш уАтељеу
упркостомештојеМираТраиловићподнелаоставку.Она
сеуспешноборила саполитичким, алипарадоксално,ни
јесаонимсамоуправним,љубоморним„естаблишментом”
усопственомколективу.Успела јенаконпетгодина,1989,
да„себи”оснујеиновопозориште,Битефтеатар–онакво
какојеиницијалнозамишљалаАтеље212–каофлексибил
ноиотворенопозориштебезансамбла.Какотивидиштај
периодиборбуунутаринституције задруштвослободаи
отворенихмогућности?

3 Опширније:DragićevićŠešić,M.(2012,1992)Umetnostialternativa,Beo
grad:Institutzapozorištefilm,radioiteleviziju,Clio;Mladenović,F.(1994)
Alternativnopozorišteu Jugoslaviji osamdesetih,Kultura, br. 9394,Beo
grad:Zavodzaproučavanjekulturnograzvitka,str.8294;Dragan,K.iMi
lićević,О.(1982)AlternativnopozorišteuJugoslaviji:iskustvasamostalnih
pozorišnihgrupa(dokumentacionidosije),NoviSad:Sterijinopozorje.

4 ДрагићевићШешић,М.(2013)ЛидерскистилМиреТраиловић:преду
зетничкидухубирократскомсвету:пледоајезановукултурусећањау
менаџментуукултури,Културабр.140,Београд:Заводзапроучавање
културногразвитка,стр.100121.

5 ПозориштекојејеБоркаПавићевићосновала1981.устароминдустриј
скомкомплексуПиварауБеограду.Видети:Грабовац,С. (2015)Нова
осећајностилиодромантичногобртадоспектакла,Сцена,51/3,Нови
Сад:Стеријинопозорје,стр.139147.
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БП:УСловенији је самоуправни социјализам дозвољавао
новеметодеудруживања,што јеменибилавеликаинспи
рација! Колико су те методе удруживања дале могућност
самоорганизовања,другачијегпословања?Већ19767.,кад
радимудрамиСловенскогнародноггледалишча,уМладин
ском6јепостојалапромена:ангажованисууметници,асма
њенаадминистрација.Формиранасу„строковна”одељења,
панијепроизвољноодређиванаценазауметничкиикултур
нирад,негојепрекоудружења(тосенарочитоодносилона
урбанисте)постојаопринципкакосерадвалоризује.

МДШ:Књижевницимајеиздавачмораодаплатиодређену
своту за ауторски табак. Према важности и обиму посла,
алипресвегапремакултурномилиуметничкомдоприносу.

БП:Да,премауметничкомрезултату.

МДШ: Самоорганизовање је, дакле, као идеја у култури,
кренулоуСловенији.

БП:Формирани су прво театарПупилијаФеркеверк, који
1969.изводипредставуПупилија,папаПупилоиПупилче
ки,театарГлеј,1970.којисапредставомСпоменикГмења
југословенскопозориште,паПекарна,1971.Затеслободне
позоришнеформебилисуважниЛадоКраљ,ДушанЈова
новић,ЈожицаАбвељ.

МДШ:ДушанЈовановићстојиизаПупилије(тусунаравно
иИвоСветина, ЈожицаАбвељ, мој пријатељ сликар Бард
ЈукундусОблак);ЛадоКраљпрвоосниваГлеј, а затимса
ИвомСветиномиПекарну,очемујенедавноСветинаобја
виоикњигу7.Њиховепредставедоминирајунашомсценом
седамдесетих–Стеријинимпозорјем,Битефом.

БП:Тонам јесвимабилавеликаинспирација.Сад,уовој
реконструкцијиисторије,вишесечујеолимитима,амање
оеманципаторскимполитикамасоцијализмауобразовању,
општем образовању, у односу према женама. Сви по не
штодугујемотомпериодуукомјепостојалохуманистичко
образовање.Унаставијепостојаопојамоцелини.Крлежу,
једногодвеликих,веомаинспиративнихписаца,мисмочи
тали.Угимназијисамималадоброгпрофесоракњижевно
стииКрлежајепостојао.Данасганема.

МДШ:Неманичегаштојемислеће,критички,пабезобзира
далијеизхрватскеилисрпскелитературе.

6 Slovenskomladinskogledališče.
7 Svetina, I. (2016)Gledališče Pekarna (1971–1978) Rojstvo gledališča iz
duhasvobode:pričevanje,Ljubljana:KnjižnicaMGL.
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БП:Културна ситуацијабила је југословенска,истовреме
ноомогућавајућидодатнепростореслободе,јероноштосе
нијемоглоигратиуБеограду,игралоседругде,иобрнутo.

МДШ:ТосугодинекадаЖивојинПавловићодлазиизБе
ограда уЉубљану, паМакедонију, кадаинтелектуалцииз
ХрватскеиБоснедолазеуБеоград.Професорипрвидок
тор социологије религије у социјалистичкој Југославији,
ЕсадЋимић,избачен1972.изПартије,напуштаСарајевои
долазиуБеоград.

БП:СлучајЕсадаЋимићамијеврлоблизак.Онјепредавао
социологију религије после смрти мога оца на Филозоф
скомфакултету уБеограду.УЗагребу је професор социо
логијерелигијеБранкоБошњак,ЕсадЋимићуСарајеву,ау
БеоградусумојотациИгорПриморац.Дакле,постојаласу
предавањаизсоциологијерелигије.

МДШ: У секуларној држави се сматрало важним да се
познајезначајрелигије.

БП:Друго,шездесетосмајебиланесамојугословенска,већ
интернационална.ИдејеРудиДучкеаиДанијелаКонБен
дитабилесупознатеиовде.Биласамуредакцијамаомла
динскихчасописаСусрет,Студент.Нашрадјепочиваона
информисању:свисмозналиштаседискутовалоуОдеону8,
свисмочиталиСартра,пратилидешавањауБерлину.

МДШ:Намагимназијалциматојеизгледалофантастично,
БогданТирнанић једошаоумојуТринаесту гимназијуда
промовишеСусрет9, и стварно смо имали утисак да смо
грађанисвета.Оннампредстављановиненасвојшарман
танначин,тражиновечитаоцеисараднике,иодједанпут,
преднамасеуказујеизузетнодоброииновативнодизајни
ранлист.ТовишенисуКекециПионир,нијениПолитикин
забавник.Одједном,добијамо„нашу”штампусакојом,уз
Џубокс,схватамодасмодеонечегаштојенесамогенера
цијски, већ широко повезано – светског контракултурног
покрета.Сусретод1967.уређујеМиркоКларин,мењасеи
дизајнисадржај.

БП:Сусрет јејошједнаодеманципаторскихидејатогпе
риода.Београд,унутархладнограта,измеђудвесветскеси
ле,заправојеозбиљнозападноевропеизиран,очемудивно
пишеИванВејводаукаталогузаизложбупосвећенуМири

8 ПозориштеуПаризуокупираноодстранестуденатамаја1968.године.
9 ЛистомладинеБеограда,излазиоод1963.до1971.године.
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Траиловићкојусмопоставилиуправоовде,уЦЗКДу.10У
чемујебилапривилегијаБеограда?Убројнимпреводима.
У могућности да БИТЕФ буде место међусобног инфор
мисањапозоришнихстваралацаистокаизапада.

МДШ:Београдјебиопросторразмене,упознавања,култу
ралнихпревођења.ОвдесусепреводилиБауманиКолаков
скидоксу јошбилиуПољској, апреводилосеисвеоно
сазападашто јенаистокубилозабрањеноилинепознато
– одБарта иФукоа, доФројдаиМаркузеа.Нолитове би
блиотекеСазвежђа(МилошаСтамболића)иКњижевност
ицивилизација(ЈованаХристића),билисунашипрозориу
свет.Прва књигауСазвежђимабила јеФромовоБекство
од слободе, а последњаЧетири огледа о слободи Исаије
Берлина.

БП:АнаБИТЕФусуљудисаистокамоглидавидеЛивинг
театар,Опентеатар,Шумана,ШекнеровогДиониса.Апрви
путкадјеТагањка11изашлаизаГвозденезавесе,дошлајеу
Београд–наБИТЕФ.Мода,клубови,оснивањедискотека,
чакифамозниЧик,показујулиберализацијупросторакул
туре.Огроман утицај је намене вршио тај преплет поли
тике,револуцијеиуметности.УтомчасууБеоградунема
атмосферестраха,иакосу1968.покушавалиданампрете:
“децо, пазитешта радите, ући ће Руси и код нас каошто
суушлиуЧехословачку”!Либерализацијајепроизводнаше
позицијеухладномрату.БиласамсвеснадаХајнерМилер
илиРобертоЋули,долазеуБеограднесамонафестивал,
већидавидедалијемогућтрећипутусоцијализам.Велика
јетемапериодвладавинесрпскихлиберала;питањејешта
суонибилиуекономији,аштасузначилиукултури;како
јешездесетосма,можда,зауставилатржиштеиекономске
реформе, а како јеималадруги ефектукултурнимидру
штвенимпроцесима.Заменејенајдрагоценијештосмоми
студентисматралидајебунтнашеправоиизборилиседа
кажемооноштомислимо.Стеклисмоспособностиумеће
да говоримоида се јавно залажемо за оноштомислимо,
даникоганијестрах.Тосматрамједнимоднадрагоценијих
доприноса1968.

МДШ:Туспремностдасеполитичкиставартикулишедру
гачијеодвладајућемисли.Једнаодпрвихмалихцивилних
акција десила се баш на БИТЕФу 1968., протест против

10MiraTrailović:sveštosmozaboraviliiovajtelefon,katalogizložbe(2008),
Beograd:CZKD.

11ПозориштесаистоименогтргауМоскви,одшездесетихгодина, због
својеавангарднеоријентације,честојеусукобусавластима.
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окупацијеЧехословачке.Жилник,БојанаМакавејевиБран
коВучићевићделилисулеткеграђанимаБеограда...

БП:Писалојенањима:„МалограђанинаБИТЕФууБео
граду…”(уизвођењутеатраГоркиизМоскве)„…овимвас
обавештавамодасутрупеВаршавскогпактаушле22.авгу
стауПраг.Грађани,вратитесекућама”…Тосмомиодштам
пали.Тирке(Тирнанић),мојтадашњидечкоијастајалисмо
навратимаАтељеаисвимакојисуулазилиговорилидасу
ибеовци.Нажалост,иАциПоповићукогатаданисампозна
вала,акаснијемијепричаоколикосамгауплашила,јерје
онзаистабионаГоломотоку…Бојана,ЖилникиБранкосу
успачекусасулундаромишликаотенк.Полицијајепрепо
зналаспачекпобројурегистрације,јерјеснимљенуфилму
Ранирадови,каснијејетобилокоришћеноуоптужнициза
Жилника.ОтомепостојитекстучасописуРокброј3,којије
издаваоБораЋосић,црвениброј,саТиркетомнанасловној
страни,сафотографијомсценеизРанихрадова12…Некоу
Атељеујесветоповезаоинастаојелом.АондајеСлужба
дошлакоднасуСусрет,јерјеуСусретукаолекторрадила
песникињаМаријаЧудина.КакојеуМосквибионекипро
тест,полицијајепомислиладајесадаМаријаЧудината....

МДШ: … која повезује московски грађански протест са
овдашњомдисидентскомсценом…

БП: То је било читаво ислеђење окоСусрета. Дошли су,
прегледалисве.

МДШ: Репертоар једног институционалног позоришта,
Атељеа212,биоjeуфункцијиграђанскогослобађања.

БП:Билајејакарепресијапротившездесетосмаша,нарочи
топосле„Смерница”,аистовременојетекао„великимарш
крозинституције”,какојерекаоЈанезПипанкадјеотишао
уДраму…БиласамуСусретукадмејезваоФраноБарби
јеридапишемзаНИН.Постојаојепокушајувлачења…

МДШ:…новихмладихснага,људикојимисле,уинститу
ције.

БП:Некисуодбијали.СећамсереченицеМилошаМини
ћа кад су Лазар Стојановић иЉубиша Ристић одбили да
уђууПолитику;позванидауређујукултурнустрану,кажу
„прихватићемоакодобијемомогућностдауређујемолист
у целини”! „Добро, децо, ако нећете ви, видећете како ће
тоизгледатикадавамбудалеседнузаврат”.Тојеједнаод
сталнихтема.Утовремепостојао једемократскипроцеп

12Rok, časopis za književnost i estetičko ispitivanje stvarnosti, br. 3 1970.
Часописјеизлазио196970.
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такодасмобилиизмеђуједнеидругестране.Онједоносио
либерализацију, алиирепресију.Кадсамдошладарадим
уАтеље212,менијеЈованЋириловпоказаопресклипинг
изСовјетскештампеонашем„штрајку”,отојнашојпобу
ни.ОнисутодоживљаваликаонападнаСовјетскисавез.
УАтеље212самдошлапослежирирањанаБИТЕФу,још
натрећојгодиниАкадемије,ипочеладарадимкаомлађи
драматург.Тогпериоданажалост, нема умонографијама.
Тојепоразно.

МДШ: Главна тема овог разговора јесте култура сећа
ња везана за цивилни покрет, за ангажман, за грађанску,
уметничкуакцију.Заштосетидогађајибришу,нестајуиз
колективногсећања?

БП:Бришеихинституционалнисистемалиинекапацити
раностдасеотомемисли.Нашедруштвокарактеришепа
ралелизамкултурнихкругова:естаблишментјеувекпротив
оногаштојеотпоридоживљавагакаоразорнусилу,суб
верзију.НапрославипедесетгодинаАтељеаједанадвокатје
рекао:„Такојетокадасеуметностсведенастатистику”.Не
маауторефлексивнихтекстова,којисуистовременокритич
кииобјашњавајуконтекстукомеделујепозориште…Како
биреклиЋириловиКлаић,историјапозориштанијесамо
историјаоногаштојеодиграно,негоионогаштонијеоди
грано.НемаанализеотомекакосепозиционираоАтеље212
уодносуналибералнуполитику,штајебиоАтеље212као
подручјескепсе,каоподручјекритике,штомујебиласпе
цифичност (првапсовканасцени,прваголотињауКоси);
шта је то значило као пробој кроз наслеђе соцреализма?
ДоксеАтељебориоиронијомискепсом,алииувођењем
међународногрепертоара–дотлејебиоАтеље!Тујеречо
добробитикојудоносипознавањемеђународне ситуације,
добробитикојапроизлазиизживотаусвету,издељења…

МДШ:Атеље212јекарактерисалопознавањесветскесце
неиучешћеуактуелнимпроцесима,безобзирадалијето
ратуВијетнаму(одкогасмообјективнобилидалеко),или
контракултурамладих:делилисмоидеје,тежњеижудњеу
свакодневици,паикрозрепертоар,одКоседоХамлетау
подруму…Данасјевишеусећањуглумачкаслобода,вир
туозност, артизам, амањеполитичностАтељеа,његован
гажман, социјално преиспитивање вредности. Политич
нострепертоараАтељеајесклоњенаизсећања;преовладао
је артизами свешто је било грађанској публици забавно.
РепликеЗоранаРадмиловића,анегдоте…

БП:ЗоранРадмиловићјесхваћенкао„шалакомика”.Абио
је једаноднајвећихдадаиста!АтељеовТристанЦара!Но
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увек је постојао тај анегдотални слој кафанске интерпре
тације историје позоришта. За разумевање тог феномена
добра јеТиркетовареченица:„Каквасрпскакафана,такав
Атеље212”.Тајпериодтраједо19789,кадарепертоардо
приносиразглабљивањуСистема–томеједоказсталнаре
пресија,односноскидањепредставасарепертоара.Сведо
тренуткакадаВецаЛукић(управникНародногпозоришта)
јавнопрозивасекретаркуградскогкомитетаСофијуМишић
да намерава „да скине” иПрљаве руке из Југословенског
драмскогпозоришта.Натомсастанкује„експлодирало”да
таконеможевише.Самоуправљањеимадобре,аистовре
меноинегативнестране,лажнуслику,ситуацијуукојусе
људиувуку„самоуправно”,каоданепостојиспољнасила
којанештотражи,већтосамоуправнотражиколектив.

МДШ:Праваформааутоцензуре–цензуребезцензуре.Са
ми забрањујемо, самоуправнодоносимоодлуку, алињу,у
ствари,захтеваспољнасила–Савезкомунистапрекосвог
огранкауколективу.Нажалост,уколективимаготовоувек
постојинекатихавећинакојаћенапритисакспољадаод
гласаонакокако„треба”.

БП:Понекадсутипредлозинаилазилинаотпор,наодба
цивањеколектива.ТоседесилосаУлогоммојепородицеу
светскојреволуцијигдејеколективстаопротиводлукеоза
брани,противоногакојетоподстицао.Догађалосеито.

МДШ:ШтајепресудилодаодешизАтељеаиоснујешНо
вуосећајност?Утовремевећпостојегрупечијијециљда
себиобезбедепросторизванинституционалногпозоришта:
Подразно,ВладимираЈевтовића;Двориште,ПетраЗеца.Ти
сикренулауНовуoсећајност сапотпунодругачијомиде
јомодвећинетихпривременихитрајнихраднихзаједни
цауметника.Онеотварајуновепросторезаглумачкуигру,
занепосреднијесусретесапубликом,докНоваосећајност
тежинечемдругом,амбициознијем.

БП:Некакаввредноснинеоромантизамбиојенужан,одно
сно,билојенеопходноускепсуувућиосећајност.Заправо
језамојодлазакпресуданбиоутицајБИТЕФакоји је ја
ко тешкобиоприхваћану самомАтељеу212.Постојао је
великиотпор.

МДШ:БИТЕФсеондаизместиоизАтељеа212.

БП: Дуго је он био уАтељеу; важно је да фестивал буде
унутар позоришта, унутар позоришне инфраструктуре, да
он није „агенција”, „менаџмент”, да није „ивент” који ће
дападнеу једанград.Фестивалчинеитехникаиљудии
ансамбл.Укорењеност БИТЕФа уАтељеу била је велика
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институционалнапривилегија.Тојеменеповуклоданапра
вим другачији облик позоришта. Почела сам са (Егоном)
СавиномиСоњомСавић.ГрадоначелникјеутомчасуБог
данБогдановић,штојеодвеликеважности.Онјеподржао
предлогдауђемоуПивару,којинамједаовеликиархитек
та,УгљешаБогуновић,иначеархитекта зградаТелевизије
БеоградиПолитике,таданадлежанзаСкадарлију.

МДШ:Утомтренуткутојесветскиактуелно.Питањекори
шћењапостиндустријскеархитектуреукултурнесврхепо
чињеинтензивнодаседебатујетексрединомосамдесетих.
Тојетренутаккадасмомиидаљејошувекупотпуностиу
складусасветскимтенденцијама.

БП:Људи то данас тешко схватају у овом једном облику
постколонијалнекултуре.Одувексеборимоданепостоји
имитација у позоришту. Просто, људи који осећају своје
време,уједномчасу,поделедухтогвременаинаразличи
тимстранамасветапочнудаправенештослично,затошто
јетоналогдухавремена.„Дослух”којипроистичеизшири
не.Југословенскасрединајетоомогућавала,билајеповеза
наисасветом,дисалајекакодишесвет.Инаравнобилоје
бројнихновихпросторакојејеБИТЕФспонтанооткривао:
Барутана...

МДШ:...иИзлогуМаршалаТолбухина,студиоАвалафил
мауКошутњаку,катакомбенаТашмајдану,грчкокатоличка
цркваукојојјесадБИТЕФтеатар,Старосајмиште...

БП:...имесназаједницапрекопутаАтељеа.НаСајмусеиз
водиОрландоФуриозоЛукеРонконија.Дакле,представесе
играјутамогдеимјестварнобиломестоитакосипочеода
учишданепостојивишесценографија.

МДШ:Нисмотадаупотребљавалитерминsitespecific,али
Крлежина Голгота била је у фабрици Иво Лола Рибар у
Железнику.

БП: Редитељ Богдан Јерковић је ту представу реализовао
у склопу Казалишне радионице фабрике Раде Кончар у
Загребу1973.наИФСКУ13.

(...)ИдућипренековеченаједанскупуПолет,сетиласам
седајеутомдворишту,сашљакомпочелаНоваосећајност.
РађенјеМагбет,затимВојцекСуадеКапић.

МДШ:ТујегостовалаиКугла(глумиште)изЗагреба,паNe
ueSlowenischeKunst–IRWINипозориштеСестреСципиона

13ИнтернационалнифестивалстудентскогказалиштауЗагребу.
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Насице, ДраганаЖивадинова. Гледала сам ту иКвартет
ХајнераМилера.

БП: На другом спрату пиваре, у шест хиљада невероват
них метара простора, била је прва изложба IRWINа у
Београду. Доле, на иницијативу Љубише Ристића, за Го
дофест,1984.,наступио јеХинкеман (тек јепослебиона
БИТЕФу.)14

МДШ:КаквисуиначебилиодносиизмеђуКПГТ.а15иНове
осећајности?Тониједовољнопознато.Преплиталистесе
наГодофесту?

БП:Сматраласамдавезатребадасеојачаитојебилотрау
матично,јерјеСоњаСавић,чланицаУправногодбораНове
осећајности,билапротивтога,каоинекидругиоснивачи
Новеосећајности.СоњаСавићјеуПивариодиграласвоју
фундаменталнупредставу,Неја,СемјуелаБекетаурежији
ЕгонаСавина.ГишаБогуновићјерадиопредставуОнаће
доћи,којаједонелапотпунупроменуестетике.Дакле,поче
лесуестетскеиполитичкепромене,исматраласамдатреба
дасездружимосаКПГТом,дабитобилоједноукрупњава
ње.ТунисубилисамоКПГТиНоваосећајност,тујебиои
Артфилмгоренаспрату(ГоранМарковић,БранкоБалетић,
АцаНос –Аца Стојановић) Ту почиње ново удруживање
филмскесамосталнепродукције.

МДШ:То је заметак стварања независне сцене, пре свега
удруживањемпозоришнихифилмскихуметника.Важноје
дазнамонакојисуначиннезависнегрупесарађивалеме
ђусобно,далисусепрепознавалепомотивимаистремље
њима,вредностима?

БП:Билојетоврлотешко!Већинајебилапротивудружи
вања.КПГТјенаконМисерадиовеликепројекте:ТајнуЦр
неРукеиКарминуБурану,Годофест.ЉубаТадићиСне
жанаНикшићотварајуновипростор–Магазу, својемало
позориштеуцентруграда.АпоштојеНоваосећајностима
лаправнурегистрацију,ондајепреузелапословањецелете
групељуди.Огромно,баснословнолудилокојесморадили
у томдворишту, у коме суизведениЧекајућиГодоаНаде
Кокотовић,УчимоСловенштину Суаде Капић,Фазбиндер
НадеКокотовић,ЉубинкоиДесанкаАцеПоповића.Утоку

14РетрограднидогађајХинкемансловеначкогпозориштаСестреСципи
онНасицеурежијиДраганаЖивадинова.ДеоNSK.

15Казалиштепозориштегледалишчетеатар,позориштеосновано1977.у
ЗагребурадиреализацијепредставеОслобођењеСкопља,оснивачису
билиЉубишаРистић,РадеШербеџија,Душан ЈовановићиНадаКо
котовић.Видети:Јованов,Л.(2016)ГрадтеатарКПГТ:позориштеи
интегративнакултурнаполитика,НовиСад:Стеријинопозорје.
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једноглетаизведенјевеликибројпредставаутомделуБео
градакојибиседанасназваоdowntown.Тосубиладешава
њате1984.СједнестранеПивара,Слободниуниверзитет,с
другехапшења;тобисмомораледанапишемо,даобјасни
моту...

МДШ:...цивилну сцену.Мастнак16 и Словенци тада уводе
терминцивилнодруштво.

БП: Важан је Слободни универзитет17 у оквиру кога, код
ДрагомираОлујића почињупрва предавања (...)Када смо
игралинаГодофестуВиђењеИсусаКристаукасарниВ.П.
2507,озбиљнонас јесаслушавалавојскананајвишемни
воу:„тонећетеиграти,тонедолазиуобзир”.Насастанку
уГрадскомкомитету,комеприсуствујеиБојанБугарчићсе
кретар,ЉубишаРистићи јасмосеоштросупротставили.
Реклисмоимдајењиховодагледајуштасерадиувојсци,
атоштарадиШекспирјенашаствар.Борбанеможедаоб
јавиинтервјуЉубишеРистића,панапозивДраганаКлаића
одлазимуКњижевненовине,итуобјављујемокаоједанод
првих текстова нове редакције, интервју саЉубишомРи
стићемукоместојидаћесевидетикакоћебитикадаСло
бодниуниверзитетпреузмеАкадемијанаука.Тоје1984.и
наравно,представусмоодиграли,безикакве...

МДШ:...аутоцензуреицензуре.

БП: Једноставно смо рекли себи: играмо!То су већ годи
некадапаралелнопостојеразличититокови.Времејемоћи
СтанетаДоланца.ТадачујемозаСлободанаМилошевића,
секретара Градског комитета. Слободан почиње хапшењa
збогСлободногуниверзитета.

МДШ:Kрећерепресија.Тознамизсопственог,малог,ми
кропримера.Какомијебилапотребналогистичкаподршка
за истраживање књиге и читања за докторат, разговарала
самсаљудимаизМарксистичкогцентраБеоградадабуду
његови покровитељи. Они одобре пројекат истраживања
читалачкепублике1983.Почнемдарадимкаоруководилац
истраживања,асистенткињанаФДУ,нисамчланицапарти
је.ПроменисевластуГрадскомкомитету1984.,променисе
исекретар(ГорицаМојовићодлазиуКултурницентарБео
града),асаМилошевићемдођеКундактепозовунарапорт

16ТомажМастнак,словеначкисоциолог.
17Називзатрибинеипредавањаопроблемимајугословенскогдруштва,

уприватнимстановимауБеограду,накојимасуучествоваликритич
ки настројени и неподобни интелектуалци. Слободни универзитет је
покренутудругојполовиниседамдесетихапрестаојесарадомнакон
1984.године,кадајехапшењемприсутнихспреченопредавањеМило
ванаЂиласа,накончегајешесторициорганизаторасуђено.



300

МИЛЕНА ДРАГИЋЕВИЋ ШЕШИЋ

Марксистичкицентардасевидиштасетаморади.Кундак
иЖељкоСимићједноставнопоставепитањеМарксистич
комцентру:„Каквојетоистраживањеукомечакнемани
питања да ли је испитаник члан или није члан партије?”
Менизачиталачкукултурутонијебиловажно,ноистра
живање спасе ВасаМилинчевић, професор књижевности,
такоштоприхватиданоминалноводиистраживање.Иако
чланЦентралногкомитета,очитонијебиоизтетврдестру
је. Рекаоми је: „преузео сам тај пројект, иначе би укину
липодршкуистраживању,аливамсеништанећумешати”.
Урадиласамистраживање,Марксистичкицентарјеплатио
анкетаре,компјутерскуобрадуподатака,штампу,апотпи
санисмокаоуреднициобоје,ВасаМилинчевићија.Одта
даМарксистичкицентарништавишенијерадиоуширем
пољукултуре.Одмахсамсхватиладасемењаситуацијау
друштву.У„граду”севишенијемоглорадити, јерсе„за
творио” 1984. доласком Слободана Милошевића, што се
најбољевиделопоомладинскиморганизацијамаимаркси
стичкимцентрима(тамансусекрајемседамдесетихпочели
даотварају).Истраживањапрелазесаградскогнарепублич
киниво,уИстраживачкоиздавачкицентарСавезасоција
листичкеомладинегдесубилиВелимирЋургусКазимир,
МиленаПетровићидруги,ионаопстајудо1987–1988,јер
у„републици”јеслободаосталадо1987.,доОсмеседни
це.ЧасописПоткултурепокренут1984.излазипоследњи
пут1987., јерпосленизаИстраживачкоиздавачкицентар
савезаомладинеидругесличнеорганизације,немамного
слободе.Седамдесетих,апосебноранихосамдесетих,уЈу
гославијисеградиједнапосебна,међусобноповезанасцена
цивилногдруштва.Разнествариседешавајууглавнимгра
довиманашихрепублика.Тојејошненаписанаисторија,та
међусобнапреплитањаивезенисуобрађени,семнештома
ло,дисциплинарно(уисторијифилма,позоришта,визуел
нимуметностима,итд.)ИакојечасописПоткултуреимао
српску,тј.београдскуредакцију,кадасмоправилирадниса
станакуТитовојкућинаОпленцукодТополе1986.,дошли
суФуриоРадин,СветланаСлапшак,интелектуалцисара
знихстрана,јерјетајјугословенскипросторомогућаваора
знаширења,прожимања,додавања.Ималисмоактивизам,
грађански,космополитски,југословенски,асадругестране
постојао јеинационалистички,когасмобилисвесни,али
мујошувекнисмоувиђалиснагу.Међутим,већод1987.то
јепосталојасно.


