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ЕУРИДИКА, НАШ САВРЕМЕНИК
За драму Сенка/Еуридика /овори аустријска нобеловка Елфриде Јелинек добила
је Несторову награду као најбољи драмски текст на немачком језику у

Пише

201 б. години и веома је добро што је то дело преведено и приказано на сцени
Опере&Театра„Мадленианум" пре свега зато што је у питању врхунска савремена
литература, као и специфично сценско дело, које се ослободило од драмске форме
ло што се зна, ЕлфриЈелинек не воли и
р.
"1" нс поштлје уобичаје*Лне позоришне конвенције, што је бно случај н
са најзначајннјим немачкнм
1»

де

драмским ствараоцима 20.
века попут Бертолта Брехта н
Хајнера Милера. Нанме, она у

Ovaj dokument je samo za internu upotrebu. Redistribucija i kopiranje nije dozvoljeno bez saglasnosti vlasnika autorskih prava!

самом јсзику види

јсдну вишу

унутрашњу рсалност, која јој
омогућује да ппсањем, односно говором, када сс ради о
сценским делима, раскринкава одређене појаве и схватања,
проблематизујући при томе
бројна фплозофска, естетска и
антрополошка питања, тематизујући, поред осталог, однос
међу половима, као и однос
између живота и смрти. О тим,
као и о свпм проблсмима које
трстира, Елфриде Јелннек говори отворено, и у саопштавању
онога што жели да каже изражава се чврсто и жестоко, идући у
проблсматнзацнји отворено н
до краја, ннмало нс штедећи

Еуридику Сенку како прича,
башкарила се седећи или лешкарећн на канабету, повремено
гледајућнусвојеленеподигнуте
ноге. Прсдстава почињс видеопројекцнјама н заводљивим
наступом Хора Еуридика
у
питаи.у је септет девојака који
промиче плешући сценом на
самом почетку, затим између
првог дела у којем говорн Сенка и друге појаве што се дешава
у Хаду и током које говори Еурндика Тело, да би се појавио
и на крају. Повремсно је ту и
Орфсј, алп не нолази му за

нрихватамо онакве какве
негирајућп их. Еурпднку у овој иредстави прате
искушења жене нашсг времена.
Она је у Хаду одакле не жели да
изађе, јер сматра да је бол,е бити
ту него у животу, опседнута све
самим лажима, и егзистпрати
без пстинске љубави. Како истнче рсдитељка, ова прсдстава
треба да гледаоцу будс доживљај,
а не да му пружи само слику догађаја, јер Еуридика ће битн „ослобођснатекусвојој смрти, као
што је н смрт дефинитивно наш
највећи доживљај".
да их
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читаоца илн гледаоца.
Посматрајући представу

Сенка/Еуридика говорн моглн
редитељка
Ивана Вујић сценски ожпвела
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смо установити да је

о
е

овај текст нобсловке на заиста

прнкладан начин, ништа не
ублажавајући ниги пак улепшавајући, што би гледаоце удаљавало од основне идејс ауторке.
Сасвим адекватно тексту, у редитељкином виђењу Еурплика
је, јунговски рсчено, подељена
личност и отуд се овде појављује
и њена Сенка као посебан лик.
У прсдстави Еуридика није мнтски лик всћ је наш савременик,
жена која говори о стварима и
појавама што су нам познате,
које сви вндимо, али о н.има
обично и не говорпмо, будући

Редитељка Ивана Вујић

Еуридику измами из
Еуридика Тело не жсли

руком да

потрудила се и успела да оптпмално театрализујс нзвођење представе Сенка/Еуридика говори не
би ли учинила што прихватљивијим луге монолошке тираде

да напусти Хад, јер није стекла
позитнвна искуствау животу и
зато позива остале
Сенку и
Орфеја да се гу задрже.

ца

дика

Еуридике Сенке, које је ДаниМаксимовић говорнла резолутно и одлучно, непосред-

но се

обраћајући гледаоцима,

неумол>иво

им

откривајући

бруталне истине о животу, о
промашеннм љубавима, као и
о неминовној смрти. За то врсме Еуридика Тело, ослушкујући

пакла.

-

-

Даница Максимовић (ЕуриСенка) била је ангажована
ло краја у исказнвању нсзадовољстваживотом и опредељења
да Еуридпка Тело треба да остане у

Хаду. Дикцијски перфектна

није нпједног тренутка одавала
било какву сумњу или колебањс,
може се режи да је баш као и

апсолутно

до-

-

инвентивно сценско извођењс сасвим прнкладно театарским схватањима Елфридс
Јслинек, којим је на леп начин
обелсжен почстак двадесете, јубиларне сезоне Опере&Театра
смо

ТЈ_к.'-

*1 ™-

била

у сугестивном излагању.
С друге стране, Даннца Ристовскп децентно је тумачила Еуридику Тело, приказујући је како
се приссћа појсдиних неспоразума и незгода у жнвоту, заправо
незадовољстава због промашених или нсостварених лл<бави и
размишљао својнм погрсшкама,
што је дсфиннтивно опрсдељује
за останак у Хаду. Косга Бунушевац скоро без текста ефсктно
је прнказивао Орфеја као поп
музичара, којн сс не пнтсресујс
само за Еуридику, нсго п за девојке из Хора Еуридика, што је
потпуно у савременом духу. Кореографија Барбаре Милованов
усаглашена је са драматуршком
функцијом Хора Еурндика, коју
је дефинисала драматург прсдставе Славенка Миловановић.
У целини саглсдано видели
следна
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сппсате. љица

РАШКО В.
ЈОВАНОВИЋ

.Мадленианум".

„СЕНКА/ЕУРИДИКА
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ПИСАЦ Елфриде Јелинек
/ ПРЕВОД С НЕМАЧКОГ Јелена Костић Томовић /
ПОЗОРИШТЕ Гледалиште
на позорници Велике
сцене „Мадленианума"
/ РЕЖИЈА Ивана Вујић
/ ДРАМАТУРГ Славенка
Миловановић / СЦЕНОГРАФ Коста Бунушевац /
КОСТИМОГРАФ Душица
Кнежевић / КОРЕОГРАФ
Барбара Милованов

