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- Једна димензија позоришне људскости 
скица за портрет костимографа Зоре Живадиновић-Давидовић 

Питање – да ли нацрти или фотографије за сценографију и костим заслужују 
да се посебно излажу – наводи на друго: у којој мери се једна дисциплина 
“живота двочасовног” може посматрати као део самосталног мишљења, 
деловања које носи многе елементе културе и става о животу, његове 
употребе. У другим уметностима се појам живот без икакве резерве прихвата 
уз уметничку варијанту његовог бића. Јасно је да се позоришна представа 
састоји из многих подједнако важних делова и да је тешко било који укинути. 
Може она настати на основу тротомног драмског текста, али може јој бити 

повод и обичан “скрипт”, неколико условних назнака. Но, за ње-но постојање неопходна је 
сцена – ма колико се употребљени простор условно тако звао – уз њу извођач, један или више 
њих, неопходна је светлост, неопходно је да лик интерпретатор има нешто на себи. Хоће ли 
то бити костим са многим детаљима, обичан балетски трико, наго тело – свеједно је. 
Поменути елементи у том случају, захтевају посебан приступ и анализу. Потрага је за 
успешним или промашеним изразом, за могућношћу његовог поправљања, измене и допуне. 
Владимир Маренић на једном месту пише: “Уметност костима и сценографије се у свом 
напредовању и истраживању у великој мери приближава науци.” И даље: “(... )Сценографија 
(и костим) је игра с простором и временом, историјом и људима, архитектуром и свим 
другим облицима који је окружују или допуњују.” 

О важности костима и сценографије размишљало се на научни начин још почетком прошлог 
века у знаменитој школи Баухаус. Један од професора поменуте школе, Оскар Шлемер, 
утемељивач многих данас актуелних уметничких типова изражавања – психодрама, хепенинг, 
бодиарт, перформанс 
– давне 1928. пише: “Бити без предубеђења колико је могуће. Приближити се стварима као да 
је свет тек створен. Не размишљати о једној ствари преко сваке мере, него је пустити да се 
под контролом, али слободно развија. Бити једноставан али не убог (једноставност је велика 
реч!). Радије бити примитиван или, уместо тога имати духа!” Тако је тада размишљао 
професор школе за дизајн. У даљем тексту он се бави светлом као саставним делом 
позоришног израза. Наравно, није га занимала реч и њена доминација, условљавање сценског 
догађања. Идеја о дизајну позоришта ишла је у ширину, идеја писца једног посебног збивања 
сигурно да избегава потпуно уопштавање. Али, јасно је да се о сваком детаљу оваквог 
комуницирања мора пажљиво размишљати. Кажем “размишљати” јер “смишљање” је каснији 
поступак. Колико је то важно најбоље сведочи настајање и деловање МХАТ-а, Станиславског 
и многог присташе реконструкције живота на сцени. За њих је сваки детаљ био битан јер је 
активан судеоник у грађењу атмосфере која ће гледаоца, сигурном руком, водити до крајњег 
чина, по Аристотелу званог катарза. Већ Брехта то није интересовало: њега је привлачила 
прича и њено “причање сценским реквизитима”. Ту нема “ја” већ “оно”. Али, и ту је вођено 
рачуна о сцени и њеном “уређењу”, о изгледу глумаца и костимима. И тако, уз многобројне 
варијације, до дана данашњег. 

Помињао сам неколике појмове: изглед, атмосфера, детаљ. И “укупан ефекат”. Свакако треба 
ту укључити и променљивост, јер она се дешава од случаја до случаја, заправо, од једне 
поставке до друге. Питање је у којој мери се поштује континуитет “мишљења”. Мислим да је 
важнији след у којем изглед збивања носи превагу. Али, подсећам, то није ни развој естетске 
мисли, нити последица реалног живота. То је само “другачије” – слободно понашање које 
нема у себи димензију естетског раста. Дакле, градња “укупног ефекта”. Ту се безусловно 
поставља проблем како приступити одабраној “обавези”. И питање: шта је позоришна 
уметност? То је почетак размишљања једног костимографа, барем оног о којем је реч, 3оре 



Живадиновић Давидовић. “Све што се са сцене види и чује, публика треба да прими као 
убедљиву, истиниту животну причу. 

Како то постићи? Она помиње тимски рад у којем је основ идеја редитеља. Наравно, не мање 
важна је идеја сценографа, у чије рад сигурно спада и осветљавање. У којој мери је оно 
важно, говорим о осветљењу, упућује чињеница да се костими не праве од материјала који се 
обично у реалном животу користе. Њихова замена је најчешће платно, али и нешто “друго” 
што може да створи илузију и утисак “савршено реалистичког костима”. С тим у вези 
занимљива је прича костимографа Зоре. Наиме, она је за припрему Нечисте крви свога деде, 
Борисава Станковића у Врањанском, тада аматерском позоришту, дошла на идеју да костиме 
свих мушких и женских ликова, реши тако што ће најтамнији тонови изабраних боја бити 
при дну, па се постепено отварати до линије струка а горњи део бити бео. Жеља је била да се 
и на тај начин нагласи мисао Борисава Станковића да је сва ведрина и радост само у мислима 
његових ликова, никако у стварности. “Нажалост, успех је био делимичан, јер материјал који 
смо имали није прихватао боју онако како је било потребно, а другог материјала није било!” 
Наравно, публика тога није била свесна јер је осветљење пружало потпуну илузију. Уметница 
даље каже: “Није редак случај да костимограф нема могућности, ни материјалне, нити 
временске да испроба својства тканина од којих мора да реализује костиме. Отуда су много 
чешћа универзална, неутрална решења, делимичан избор из фундуса са мањим или већим 
интервенцијама, итд.” 

Елементи који чине ликовност позоришне представе, врло важног чиниоца, при 
коментарисању и давању оцене, код критичара се своде на флоскулу: “сценографија и 
костими су били функционални”! Никакво објашњење како је сачињен склоп и хармонија 
између говореног – чујно тонског и виђеног. Ниједна реч о градњи “живота двочасовног”, 
настајању атмосфере која је могући живот. Наравно, са свим што уз то иде. У нашем случају, 
ради се о делу најтананијег драмског писца који је настојао да предочи одлазак једног света 
заувек. Но, у томе је откривао и свевременске одлике, психу човека која је увек у потрази за 
временом и срећом минулих дана. Колико је то незахвалан труд може да се сагледа из два 
примера. Један је представа Коштана, Народног позоришта у Београду, у режији Миленка 
Маричића, давних шездесетих година прошлог века, са Оливером Јовановић (тада) у улози 
Коштане. После прве репризе представа је скинута са репертоара јер експеримент са 
савременим књижевним говором и београдски акцентом, једноставно “није ишао”. Други 
пример је из осамдесетих година такође прошлог века и такође из праксе Народног 
позоришта у Београду. За представу Ташана, редитељ Бора Григоровић је ангажовао сјајну 
глумачку екипу: Милоша Жутића за улогу Мирона, Неду Спасојевић за Ташану итд. И ова 
модернизација Борисава Станковића је трајала кратко: четири извођења. Елем, у питању је 
писац који се “не да” тек тако. Јер, неуспех је доживео и Јовча у извођењу Народног 
позоришта из Ниша. Разлог: дошло се на несрећну идеју да се у грађењу тако потребне 
атмосфере користи Бахова музика! Заборавило се да је Бора поставио императив: њим 
самим! Тек онда се његова мисао отвара и постаје доступна, “рашчитана”. 

Зора Живадиновић Давидовић се преко тридесет година бавила драма-ма и прозом свога 
деде. Но, без икаквог устезања истиче да је само у Врању и раду са Радославом 
Радивојевићем имала потпун продор у онстрано што је дело њеног деде нудило. Помиње и 
сценографа Душана Станића који је, такође, имао слуха за амбијент и његову 
трансцендирајућу моћ. У том граду, са глумцима аматерима, поменута екипа остварила је 
десетак сјајних представа. Јесте чињеница да је у питању реконструкција једног времена, 
јесте да су елементи “Система Станиславског” коришћени, али је то само тек на тасу. 
Костими за поменуте представе ма колико имали елементе осавремењивања, градили су 
укупност “Борине мисли” и смањивали ризик неразумевања. Али, све је то живот који се не 
понавља у потпуности: не догађа се да две представе до у танчине буду исте. Да приметим, 
критика позоришна, је увек текст о једној представи која се само једном и “тада” догодила у 
таквом облику. Сва каснија њена извођења, такође, имају јединични и непоновљив карактер. 



Наравно, глобално гледајући – исте су као што су и “сва јаја” иста! И како да костимограф 
или сценограф покажу у неко касније време своје умеће? Па, изложбама макета, скица, 
појединих костима. Из тога се може закључити како се развијала сложена позоришна мисао, 
како је грађен један могући свет који има велику сличност са овим обичним и свакидашњим. 
Ствараоци позоришних представа се понашају као творци света, али и таква жеља је у реду – 
људска је! 3а изложбу Зориних цртежа за костиме Станковићевих дела казана је многа реч. 
Рашко Јовановић сматра да је она успела “(... ) као и њен деда да се издигне изнад 
свакидашњице и обичне стварности, да са погледом упретим у даљину, види оно скривено.” 
Владимир Маренић истиче да су њени костими слике расположења. А Миленко Мисаиловић 
истиче антрополошка и психолошка својства костима, јер се једине са ликовима који треба да 
их носе. Да, што би рекао неупућени позоришни критичар: “Сценографија и костими су били 
функционални”... 


