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Г лумицаАндреа Јанко
вичкојусмообожава
ли у „Поморанџиној
кори”,наконседамго
динадугепаузе,враћа

се на сцену некад матичног Но
восадскогпозориштапредставом
„Едвард II”, коју режира Роберт
Ленард, а коју ћемо премијерно
гледати 15. децембра. Занимљи
во јеитодасеосимАндрее,на
сценувраћаиЗолтанПушкашко
јисепоследњихдесетгодинапо
светио режији. Золтан је Едвард
II, краљ чији љубавник добија
свевећеивећетитуле,аАндреа
јењеговасупругаИзабелаФран
цуска.
 Золтан Пушкаш, који сад

игра мог супруга, био је мој
дугогодишњи партнер на сце
ни пре негошто сам напустила
позориште. Такође, у његовој
представисамигралаупрошло
годишњемДрамскомтакмичењу
мађарскихвојвођанскихписаца.
То је заправобиомојпрви глу
мачки „тренинг” уочи повратка
на сцену Новосадског позори
шта. За два дана сам научила
текст,мизансцен, ушлаулик, а
већ следећег дана је била пре
мијера...И,наравно,трема.Али
срећом,упаласамугрупуукојој
сумојикласићиДодоиЧаба,да
не причам о осталим колегама
сакојимасамсеуклопилазачас,
каодавремеумеђувременуније
пролетело.Нисмопрестајалида
сесмејемо.Ималасамосећајда
самнапоконстиглакућиизнала
самдасамдонелаправуодлуку
реклајеАндреаЈанкович.

l Ка ко из гле да рад на пред
ста ви на кон па у зе од се дам 
го ди на?

- Мој утисак је дами је нека
ко лакше, некако сам смирени
ја некако сам много тога у ових
седам година прошла, доживела.
Успеласаммалодаодступимод
света позоришта и глуме и сада
гледамдругачијенаовајсвет.Све
оноштосамималаовденатацни
пре седам година сада морам за
тодасеборим.Нијемисвеједно
какоћунаконседампоновогоди
напоновостатинасценуидали
ћубитибољаилимноголошија.
Како ће утицати намоје глумач
ке способности та пауза, то још
увекнезнамјерпробамотекче
тири недеље и јако пуно радим.
Мислимдаћутекпослемоћида
кажемкакојебило.
l Осе ћа те ли страх?
 Да, осећам. Досад је то био

позитиванстрахсадасамуфази
панике:„Јој,какоћебити?”ина
дам се да ћеме јако брзо проћи
јертоневаља.
l Ко је Иза бе ла Фран цу ска 

ко ју игра те у Едвар ду? 
 Изабела Француска, позната

у историји као „женавук”, ћер
кафранцускогкраљаФилипаIV.
(Лепог),супругаенглескогкраља
Едварда II и мајка престолона
следникаЕдвардаIII.Схватамје,
видим је, осећам је. Толико тра
гедије, толико увреда и бескрај
нинизпонижења…аипаксвето

искориштава, диже буну против
ЕдвардаII,постајенакраткокра
љица Енглеске, до пунолетства
сина. Низ догађаја кроз веома
кратковременасцениауствар
ностидугинизгодина.Није јед
ноставно приказати све. Схвати
човек у једном тренутку да се у
људимаиполитициништанеме
њакрозвекове.Свесесамоврти
укруг.Покушавамполакодауђем
у њену главу, осећања, животне
станице, истражујем, читам. До
стањеногналазимиусебимо
рам, другачије не могу, не знам.
Увеккрећемодсебе,одсвојихса
знања, од свог искуства... Доста
тогасампреживела.Увексамжи
велаживотпунимплућима,имам
од чега да градим. Изабела, као
ја,никаднеодустаје.Гурну је,а
она као Феникс поново се рађа.
Изазовјезаистанесвакидашњии
даћусвеодсебедапокажемњену
људскустрануалиитозбогчега
једобиланадимак„женавук”.
l Ка ко про ти че са рад ња са 

ре ди те љом Ро бер том Ле нар
дом?
 Ленарда познајем јако дуго,

испратиласамколикотоликоње
говрадјернисамчестодолазила
уНовосадскопозориштеалисам
гледалагостовањауБудимпешти.
Иначе, његова представа „Фа
ма о бициклистима” ми је једна
од омиљенихи била самодуше
вљенакадме јепозваодаиграм
уњеговој представи.Пошто смо

и пријатељи приватно, добро се
разумемо и немамо проблем у
комуникацији. Јако ме радује то
што даје глумцу толико слободе
дасамможедаосмислисвојуфи
гурунаравноуграницамакојеон
одреди током пробе. Мислим да
јаколеповоди свенас, алиипак
јошневидимкрајтогпроцеса,то
ћемовидетинапремијери.
l Да ли се Но ви Сад зна

чај но про ме нио от ка ко сте се 
вра ти ли?
 Мени је у срцу Нови Сад

остао исти. Ја улице и даље ви
димонаквекаквесубиле.Видим
дасусеизградилиовиновибуле
вари, кеј је постао предиван, ту
обожавамдашетам,имамомного
вишезеленеповршинештојеја
копозитивноимноговишесме
ћаштојејаконегативно.Рецимо
уБудимшештисамживелауеко
кући где смо сакупљали ђубре,
рециклиралигаитимесмосегре
јалиштомејеодушевило,аовде
немарециклажеитојенештошто
мерастужујеиштобимоглодасе
поправи.Ипак,НовиСадједиван
имислимдаимапуновишемла
дихљудинаулицикојисешетају
исмејуимноговишепозитивне
вибрацијеиманеготадакадасам
отишла, али то је само моје ми
шљењеимождајетогабилоика
дасамотишласамототаданисам
примећивала.

Сне жа на Ми ла но вић
фо то: Ел ви ра Ка ку си

Ф естивал европског и незави
сног филма („EuroIn film“),
21. по реду стартовао је по
четком месеца у Културном
центруНовогСадагдећепу

бликадо28.децембрагледатибројнедоку
ментарне,експерименталнеикраткеигране
филмове из српске, словеначке, италијан
скеидругихкинематографија.Фестивалје
отворен пројекцијом кратких филмова ко
јимасеНовиСадпредставионаПАФОСу
каоевропскапрестоницакултуре2021.го
дине.
Уредник филмског фестивала Ђорђе Ка

ћански каже да овогодишњи „EuroIn film“
окупља више од 200 висококвалитетних
филмоваипосебнупажњускрећенакинема
тографијеСловенијеиИталијекојесепред
стављајунафестивалу.Каћански јенајавио
даћеупоредобитиорганизованеитрибине

оприказанимфилмовима.Токомтрајањафе
стивала,филмофилиће,измеђуосталог,ви
детиидокументарацоаустријскомкњижев
нику и великом пријатељу српског народа,
ПетеруХандкеу,немачкередитељкеКорине
Белз, као ифилм посвећен великом песни
куМирославуМикиАнтићу,„Првифилм“,у
режијиДушанаСтојановића,аупродукцији
КултурногцентраНовогСада.
Усуботу9.децембраод18.00часовамо

жетепогледатифилм„Мојживоткаотикви
ца”из2016.године.РежисерјеКлодБарас,
а гласове су позајмили Гаспард Шлатер,
СиxтинМурат иПаулинЖакуд.Када 9го
дишњи Икар случајно изазове смрт своје
мајке алкохоличарке, љубазни полицајац
Рејмонгаодводиудомзанезбринутудецу.
Дечаку је најпре тешко да се прилагоди и
очајничкипатизадомом.Јединиподсетник
нањеговбившиживот је једнапразнакон
зерва од пива и надимакКуржет (Тиквица)
којиму једаламајка.Онускоросазнаједа
судругадецаудомудоживеласличнатрау
матичнаискуства.Алисинотацјеузатвору
збогсексуалногзлостављања,текпристигла
Камијјесведокубистваисамоубиствароди
теља,аСимону,вођигрупеинасилнику,оба
родитељасуумрлаодпредозирањадрогом.
Узпомоћдругедецеуцентруиплеменитог
Рејмона,Куржетпочињедаградисвојживот
изнова,ипостепенопроналазиутехуибива
прихваћенусвомновомдому.
Наредногдана,даклеунедељу,10.децем

бра, од 17.00 часова приказиваће се филм
„Рај”.  Режисер је Андреј Кончаловски, а

главнеулоге тумаче ЈулиаВyсотскаја,Кри
стијанКлаус,ФилипеДукуесне,ВикторСу
коруковиПетерКурт.Филмпричапотресну
причуотриличности–Олги,ЖилуиХел
муту,чијисепутевиукрштајуусредратних
разарања. Олгу, руску аристократску ими
гранткињу и припадницу француског По
кретаотпора,токомизненаднерацијехапси
нацистичка полиција због скривања јевреј
скедеце.УзатворуупознајеЖила,францу

ског нацистичког колаборационисту који је
задужендаистражињенслучај.ЖилаОлга
привлачиион јој нудиблагу казнуу заме
нузасексуалнеуслуге.ИакоОлгапристаје,
њене наде у слободу брзо бледе када дога
ђаји пођу неочекиваним током.Одведена у
концентрациони логор, Олга је гурнута у
паклениживот.Нањеноизненађење, ту јој
сепутукрштасависокимнемачкимССофи
циромХелмутом,којијенекадбиолудоза
љубљенуњуијошувекгајиистаосећања.
Измеђуњихсепоновоупалистарипламен
ионисеупуштајуунастранидеструктиван
однос.ХелмутодлучуједаспасеОлгуину
дијојбекство.Међутим,каковремепролази
иназиресепоразнациста,Олгинапредста
ва о рају се неопозиво мења.Са изразитом
аромомкинематографијеЗлатногдоба,овај
филмелегантносликаратнустварностипо
следицеучињенихизбора.
Истогданаод21.10сатуоквируданасло

веначкогфилмагледаћемофилм„Шарлатан
Мањифико”урежијиМајеПавлин.Забаван
сплетмузике,спонтанихситуација,хумора,
као и коментара кључних актера у животу
Роберта Пешута, односно Мањифика. Об
рађени су сви значајнијипериодиу карије
ри, хитови ифилмскимузички успеси, све
доМонтевидеа и већ култне химне Делија
„Пукнизоро”.Мањификовупопуларностна
Балкану нам у документарцу између оста
лих,тумачењеговивеликипријатељи–му
зичарифилозофРамбоАмадеусиглумаци
редитељ Драган Бјелогрлић, редитељи Да
мјанКозоле,РајкоГрлићидруги.

сцена

ПО ЧЕО ДЕ ЦЕМ БАР СКИ ПРА ЗНИК ФИЛ МА У КУЛ ТУР НОМ ЦЕН ТРУ НО ВОГ СА ДА

Малодругачије
филмскеприче

АН ДРЕА ЈАН КО ВИЧ ПО НО ВО НА 
СЦЕ НИ НО ВО САД СКОГ  
ПО ЗО РИ ШТА У ПРЕД СТА ВИ 
„ЕДВАРД II”
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Мањифико


