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СКИЦАЗАМОНОГРАФИЈУ
Сажетак: Со ња Ву ки ће вић, аван гард на и ау тен тич на умет ни ца 
срп ске ко ре о драм ске сце не, те лом не са оп шта ва са мо есте тич
ку, већ жи вот ну и исто риј ску, лич ну и дру штве ну  исти ну. Те ло 
схва та, про из во ди, упо тре бља ва као основ ни сим бол чо ве чан ства 
и ко смо са. Умет но шћу игре и по кре та ис ка зу је вла сти ти од нос 
пре ма дру штву, по је дин цу, ра ту, сло бо ди, кључ ним до га ђа ји ма 
епо хе, вре ме ну у ко ме жи ви, али и вре ме ну ко је је про шло и оста
ви ло тра га на ак ту е лан дру штве нопо ли тич ки тре ну так. Пле
сом ре пре зен ту је ан ти рат ни став и по бу ну про тив фа ши зма. 
Ко ре о граф ским ства ра ла штвом оте ло тво ру је те ле сни исто риј
скополи тич ки го вор, ан га жо ва ни ко мен тар дру штва и кре и ра и 
утеме љу је по ли тич ку ко ре о дра му као осо бе ни жа нр.

Кључне речи: Со ња Ву ки ће вић, ко ре о дра ма, плес, те ло, 
политизаци ја умет но сти

СоњаВукићевић(1951),уметницакојаћеудругојполови
ни20.ипочетком21.векапомератиграницеплесногпозо
риштауСрбији,неуморнаутрагањима,опробавала јесе
беуразнимобластима,алибезпридржавањабилокаквих
уметничкихправилаиканона.

Изразитоантиратнозалагањеисијавакрозњенауторскико
реодрамскирад.СоњаВукићевићје,каоиНадаКокотовић
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(1944),кореодрамидалалегитимитет,поставилајеуокви
рурепертоарскеполитикепозоришнихинституција, каои
фестивалскихдогађања.Потврдиласекоднасиусветукао
вишеструкосвестранаиснажнауметничкаличност.Балет,
односноуметничкаигранијејединопољењеногизражава
њавећисценографија,костим,скулптура.Но,изнадсвега,
уметничкуинспирацијупреузимаизживотаиљуди.Само
стално ауторско израстањеСоњеВукићевић у кореодрам
скомпозориштупоклапасесадруштвеномратномкризом
деведесетих, када је Србија ушла у сукоб са државама у
окружењу.СоњаВукићевићпочињедаиграитумачиживот
којиживиу ратомизнова обележеној ииздељеној земљи,
плешеличносагледавањеидоживљавањеширегдруштве
ногконтекстаиисторијскихдогађања.Друштвенаихума
на криза покреће и подстиче њено уметничко сазревање,
промишљањеистваралаштвоангажованеуметнице.Према
речимаСоњеВукићевић:

„Ја самодрасламеђу великимратницимаи тонијемогло
дамемимоиђе;тајосећајзаисторијунисаммогладапока
жемуулогамаукласичномбалету,алисаммоглареволуци
онарнодагаизразимусвојимауторскимделима.(...)Моје
дефинитивно сазревањепоклапа се сапочеткомдеведесе
тих;долазидораспадаЈугославијеименејеболелокадаје
требалодаиграмлакенаслове.Људисунаставилидапра
тепозоришнирепертоар,несхватајућидајеисторијаоти
шладаље.ТадамисепрвипутрађаидејаоМак бе ту,итај
сампројекатпредложилаБитефтеатруиИваниВујић,али
околностисубилетакведатринареднегодиненигденисам
могладареализујемовупредставу.”1

ПрвапонудазасамосталниауторскираддолазијојодЉу
бише Ристића (1947), који је сарађујући (кроз КПГТ) са
НадомКокотовић(1944)упериодуодседамдесетихдоде
ведесетихгодина20.векапромовисаокореодрамскижанр,
ализбогпородичнихоколностиинемогућностипутовања
онаодбијашансу.УслеђуједругипозиводБоркеПавиће
вић(1947)иСоњаВукићевићкрећеуреализацијучетири
комплетне ауторске кореодраме, у продукцији Центра за
културнудеконтаминацијууБеограду:Маг бет/Оно (1996),
Ал цхај мер сим фо ни ја(1998),Про цес(1998)иМрак лет ње 
но ћи(1999),ањеноауторскостваралаштвоврхунисакоре
одрамомЦир кус исто ри ја (2006),првобитноствараномпод
окриљемБитеффестивала.

1 Меденица,И.(2002)Позориштеалтернативедеведесетих.Циркусисто
рије (разговор са Соњом Вукићевић), Те а трон бр. 119/120, Београд:
Музејпозоришнеуметности,стр.9093.
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ПрвапредставаМаг бет/Оно настајеувременудуготрајних
грађанских и студентских демонстрација против актуелне
политикеСлободанаМилошевића.Тешкаекономскаситуа
цијаукојојсезатеклаодсветаизолованаСрбија,каоикрађа
изборнихрезултата1996.годинерезултиралисутромесеч
нимпротестима.Критикавласти,којаупредставинијебила
директна,алиасоцијативноизначењскиприсутна,чинила
јесмисаокореографскогдела.Траженјеједанновсценски
ителесниговоркојимћесеисказатинезадовољствооним
што се дешавало на општедруштвеном плану, као и ви
зионарско упозорење о урушеној хуманости, будућности,
уништеним животима долазећих генерација. Из предста
ве инспирисанеШекспировом драмом уочава се дихотом
намотивацијазастваралаштво,тј.ауторкабивапокренута
двоструким разлозима: 1. анализом женских ликова, где
егзистира порив да уњима налази инспирацију трагајући
повластитомженскомбићу,и2.промишљањемовечитом
кружењукојенијеодликасамоприроднихвећидруштве
нихпроцеса,односнодакаоштопостојецикличнакретања
уприродионасе,истотако,понављајусадруштвеномза
једницом.Низањемсимболичнихсценскихсликаприказује
сеженакојаможедапокренеипостанедухразарања,де
конструкције,уништења.КаоострашћенаЛедиМагбетона
јесубјекатиобјекатвластитогзла,онагаперсонификујеи
производи, али истовремено постаје и његова жртва. Ве
штицеупредставизамењуједецомкаонеупрљанимбићима
којамогуданосевластитипотенцијалсуровости,односно
девојчицамакојелепотомистасомделујукаодапотичуиз
самоганђеоскогврта.ПопутПинеБауш(Philippina„Pina”
Bausch,19402009)накореодрамскусценууносиприродне
елементе,водуиземљу.Глумац,СлободанБештић(1964),
каоМагбет,телесномпластикомиекспресијомбиваадеква
танпартнер,изразиткакоуглумачкојтакоиуфизичкојрад
њи.Фрагментарнаструктурајепоновоприсутна.Чиниседа
сусеразумевањеирецепцијакореодрамскепредставе–која
јерађенанизањемсимболасаудаљенимасоцијативнимзна
чењима–заснивалинаархаичнимосновама,архетипским
садржајимасвести,каоимеморијимотиваизШекспирове
причеомрачнојпожудизавлашћу.Токомизвођењапосипа
ласеземљакојаједаваласмерницекретањима,аликојаће
докрајадапопримизнаковитостсвеопштејаловепустоши
иблата,укомесуизгубљенеплаве,белеицрвенеципеле,
тј.обућаубојамадржавне заставе.Истицалосесавршен
ствоизвођењаитумачењаЛедиМагбет,промишљенаидо
мишљенаунутарњаглумачкарадњакојуауторкакаоглав
ниженскиликиспољавакрозсвакигестикорак.Уцентру
пажњеје:моћперверзијевладарскогпаранаспрамактуел
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ностиувременуукомејепредставанастала,тесеекспре
сивном игром исказује јасан друштвени ангажман и бунт,
односнопокретпреузимаснагукореодрамскогпротестног
текстакојимжелида седопринесебуђењу грађанске све
сти.КореодрамаМаг бет/Оно  се играла и наминус седам
предкордономмилицијетокомуличнихпротестауБеогра
ду.Политичкиангажманипромишљањеов деиса дапостаје
неизбежноукореографскомделовањуСоњеВукићевић.Са
ауторскимстваралаштвомкореодрамакрећењенантиратни
иснажандруштвени,хуманиангажман,којисеиспољава,
измеђуосталог,учешћемнапозоришномфестивалууМил
хајму у Немачкој, који организује редитељ Роберто Ћули
(RobertoCiulli,1934),окупљајућиуметникесапростораex
Југославије.СоњаВукићевић,космополитскогдухаииде
ологије,чврстодекларисанакаоуметницакојанеприхвата
мисаонационализама,фестивалуНемачкојинтимнодожи
вљавакаопо вра так ам пу ти ра них де ло ва.Позоришнискуп
уметникаЈугославије–којијеимаозациљпробијањебари
јераизмеђупозоришнихљудикојисубилизавађенисилама
смутног времена, тешкихратнихиполитичкихприлика–
описујекаонајзначајнијидогађајутомживотномпериоду.

Соња Вукићевић, кроз уметност кореодраме, интензивно
живи свој друштвенополитички ангажман, не стварајући
никакве границе нити подвојености у сегментима између
личногипрофесионалног.Поистовећујеживотниипрофе
сионалнистил,путемстилавршипројекцијудуховнихса
држаја,кадаскривенасуштинадајеобликеиодликевидљи
војформи,тесењенокореодрамскопромишљањеможепо
ставитиуоквирЖоржБифоновогсхватањадајечовекстил.
Даљимрадомразвијалајестилкојинастављадоследнода
пратииунапређује.

Другуауторскукореодраму,Ал цхај мер сим фо ни ја,поставља
наРавеловБо ле ро(самкомпозиторјеболоваоодтетешке
болести),штојебиласвојеврснаевокацијаличнихуспомена
ињиховоособенотумачење–одњеногсолистичкогиграња
на Стадиону ЈНА 25. маја 1988. године и преиспитивања
историјских догађања у периоду поменуте ритуалне игре
заДанмладостиосамдесетихпасведоДејтонскогмиров
ногспоразума1995.године.Уопомињућупредставуод55
минутапубликууводикрозсвојеврснубирократскуакцију
шалтерскогперформанса, гдесуприсутнипосетиоцинео
сетноувучениуигруи„морају”даучествујупролазећидо
својихместакрозрежирану„строгушалтерскуконтролу”.
Правиласунаметнутаиморајудасеследеипоштују.Пу
блика је пре представе суочена са чекањем, редовима, са
спорним улажењем и разним „проверама”, добијањем
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„печата”,обележеномцртомкојасе„несме”прећиитоме
слично.Публикасезатичеупозоришнојситуацијимогућег
„отрежњења”, принуђена да тражи одговор на социјална,
историјскаидругапроблемскапитања.Каоауторкакојарад
заснива искључиво на хуманим постулатима она не тежи
самоиновацијамаууметности,већсоцијалнополитичким
променама.Чини се да је кредоњеног целокупног корео
графскогопусадатрагањемзаизменамаусебикреирамо
снажан потенцијал за опште промене и помаке на далеко
ширем,хуманомплану.Играчкапредставасеслужииречју,
цитирајусеодломциизделаДанилаКиша,алиосновнапле
снакомуникација,којадоследноостајеизванвербалногје
зика,постајенајјачеоружје,иподстичепотреснутеатарску
комуникацијукојасеприманакинестетичкомнивоу.

„Досузаједирнулањенатужбалицанадтелимадечака,из
речена гласом велике трагеткиње, аАлцхајмеров марш је
подсетио на нацистичку пошаст. Заводљиви анђео смрти,
саратномкацигомикокетнимцрвенимципелицамасави
сокомпотпетицом, најпре је одузео јабуке и јаја, симболе
здрављаиплодностишесторицимирнихдечака(бројније
нималослучајан),дабиихзатимгурнуоугомилуограђене
земље,улогорукојемсуизопштенисаосталимсвојимвр
шњацима.Изовогнемилогокружењаонисеспасавајусле
дећианђелауништењаипузећитломостављајунасвојим
оделимаителиматраговероднеземље,којунапуштају.”2

Кореографкињатумачицелодруштвокаопсихичкиоболе
ло,дезорјентисаноувременуипростору,унакаженозабора
вомисторијеиерозијомопштеприсутнедеменције.Плеше
евокацијупоследњегјугословенскогздруженогчина,одно
сноизноварепетитивноизводи(самоисторијскимдогађа
јимаприсилноизмењену)слетскуигруруинираногјугосло
венског заједништва уз звукеБо ле ра, коју је 1988. године
каосолисткињапредставилаповодомпоследњегДанамла
достинаСтадионуЈНА.То јекритичкакореодрамаличне
емотивне историје и својеврсне рекапитулације апатичног
друштваиљудикојису,токомједнедеценије,изгубиликон
тактсреалношћу.Ууметничкомпоступкусеслужиаудио
визуелниминсталацијама,акаоиупретходнојинсценаци
ји;поновосунасценупостављенизначајнисимболи:будућ
ности,рођења,живота,греха–деца,јаје,јабука.Згњечиће
јајеијабуку,абосоногидечацићеинтерпретиратистихове
„AnotherBrickintheWall”ПинкФлојда.Применомодре
ђенецитатностиделоваизпредставаукојимајенекадбила

2 Zajcev, M. (2009) Igra od raz vre me na sa daš njeg, Beograd: Udruženje
baletskihumetnikaSrbije,str.98.
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учесницаиигралапосценамауЈугославији–њеноумет
ничкопромишљањепостаједвострукоинтроспективно–у
смислуигреиемоцијакојесутуигрупратиле.Плесиречсу
обједињени,ДанилоКишдобијасвојекореодрамскооства
рење.СоњаВукићевић,укореодрамиАл цхај мер сим фо ни ја,
интерпретираулогу„анђеларата”,којићепроћиуцрвеним
ципелама остављајући за собом људски јад и геноцидну
пустош, пуштајући и препуштајући гледалишту на крају
ужитакигре сенкина зиду, које попут оних уПлатоновој
пећинисугеришудасунамдруштвенополитичкиживоти
погледуправљеникапогрешном,нехуманом,лажномсвету
инетачнојслици.

Токомистогмесеца,априла1998.године,изводијошједну
премијеру,КафкинПро цес,(музика:ЗоранЕрић)бавећисе
кафкијанским друштвом у коме свака потенцијална рево
луција постаје социјалноимпотентна. Бави сефеноменом
смрти. Након десет година од последњег Дана младости,
1998.годинесвојАлцхајмеровскиБо ле роодиграћеуСток
холму(каокултурнојпрестонициЕвропе)уоквирупрогра
ма„ПејзажX”,уздањустарогархиваПарламента,Рикса
кивету, у коме је некад чувана државна грађа. Такође, на
истомместуприказујеитрећупредставуизсвогауторског
триптихарађеногуЦЗКД,поменутиКафкинПро цес.

У редитељском поступку Про це са сажима литерарно де
ло стварајућинекуврсту „концентрата”иодабира сушти
ну,есенцијукојућетранспоноватиупокрет.Делонастаје
изосвешћеногдоживљајакореспонденцијеКафкиногдела
сатренуткомукојемживиикојиназиваисторијоммалих
људи,временомукомесе„преконоћи”мењајудуховнии
географскиизгледземљеукојојсеродила.ТумачећиКаф
киногјунакаЈозефаК.усценографијикојасесастојалаод
обиљастраницаПо ли ти кеиwcшољанаточкићимауззна
ковитуиздвојеност„слободног”просторатравнате, једине
природнеповршинесацвећемијабукама,њенотелоостаје
непомично, јерчовекдруштвакогачинељудибез емоци
јаре шет ке но си стал но у се би, а плесни говор ЈозефаК.
изводикрозодсуствоплеса,покретзамењујенепокретом,
животнокретањенекретањем.Просторслободе,природеи
хуманости,тј.постављенатравакаосимболсвегатога,али
и као симбол окрепљујућег, лековитог, плодног – одузима
се немилице. У данашњем добу високе технологије, срцу
се,каодушевноморгануисимболухуманости(кореограф
скоредитељскоминвенцијом)налази„адекватна”заменаса
црвенимлампицама.Човекујеодузетосвехумано–емоци
је,слобода,природа,суштинабићаибивстовања.Дакако,у
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целокупномопусуСоњеВукићевићтематизујесеииспиту
једехуманизацијаиаутоматизацијасавременогсвета.

ПоводомпредставеМрак лет ње но ћиибомбардовањаСоња
Вукићевићкаже:

„Овај најчуднији, од свих ратова виђених на овој на
шој планети, претворио је човјека само у ’дискету’. А
и ’дискета’ налази свој оптимизаму свом технолошком
напретку.”3

Про це сом подстваралачкуианалитичкулупупостављагло
балнокафкијанскодруштво, каоиопштевладајуће кафки
јанскостањеукомесвакизлочинпочињедушевнимсамо
сакаћењем.Представасезавршаваподигнутимпоклопцима
wcшољанакојимајеогледалоусмеренокапублици.Више
значењскапорукакојајесадржанаусамомпредметуогледа
ла,којаможедасеанализирапочевшиодетимологијеречи
spe cu lum (огледало)изкојепроисходиспекулацијакаови
сокоинтелектуалнипроцесмишљењадотогадајеогледало
познатокаосимболчистоће,тајнесрца,истине,искрености
исвести.4Дакако,свакомкореодрамомуланчавазначењаи
постављаонтолошкопитањестварностипроблематизујући
савременидруштвениживот,индивидууисвет.СаПро це
сомтокомлетњеинтернационалнепозоришнесезоне1999.
годинеу лондонском „TheGateTheatre”постиже запажен
успех,картебивајураспродате,акритикаГар ди ја најеоце
њује са три звездицеправећипоређење саПиномБауши
пољским авангардним позоришним уметником, Тадеушом
Кантором(TadeuszKantor,19151990).

СоњаВукићевићдоследноградииразвијаодноспремасце
нографијиукомесепонављањенодноспремаисторији.Иа
кокаоуметницаполитичкопозориштенестварасанамером
ижељом,већјенато,какокаже,присиљеназбивањима,с
другестране,свеснотрагазасценографијомкојаносипред
знак,тежинуиауруисторијскогпростора.Каосценограф
кињаучествујенаманифестацији„Futurshow3000”уБоло
њи,2000.године,међуодабранихседамнајбољихсветских
дизајнераимултимедијалнихуметникаиуметница.

„Првастваркојусамжелелајестедаукинемзавесуисцену
кутију;желеласамдиректанконтактизмеђупубликеииз
вођача.Дакле,желеласамдругачијупозоришнуформу,ни
каданебихмогладарадимсвојеауторскепредставеукла
сичномпозоришту.Кадабихималауслова,јанебихрадила

3 Радосављевић,Р.(11.мај1999)ЧовјекјеБожјидар,По бје да,стр.12.
4 Chevalier,J.iGheerbrant,A.ZrcalouRi ječ nik sim bo la,prirediliChevalier,

J.iGheerbrant,A.(1989)Zagreb:NakladnizavodMH,str.809.
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сценографије,већбихсвакипројекатреализовалауодгова
рајућемновомидругачијемпростору,којивећима,незави
сноодмене,своје(историјско)времеизначење.Утаквом
просторумене не занима да видимшколованог балетског
играча,већправогчовека,сањеговимвластитимљудским
садржајем,сањеговомличномисторијомисањеговимиз
ворним, генетски урођеним кодом за покрет. Сам покрет
нијеодпресудногзначаја;менеинтересуједакомпонујем,
почевшиодпостојећегљудскогсадржаја,одљудисакојима
радим,једанинтегралнипозоришничин,укомећеподјед
накзначајиматиипокретизвукигласисветлоикостим
иамбијентукомесеигра.Аутоматски,публикапрепознаје
себеитакосествараблискаразмена.”5

НакончетириауторскепредставерађенезаЦЗКДначини
ла је петогодишњупаузу, да би се из тога изродила бите
фовскапродукција,Соњинописмосвету–представаЦир
кус исто ри ја,проглашенанајбољомпредставомбеоградске
позоришне сезоне 2006/2007. године. Изабрани сценски
просторизвођењапоновоносинатрункепрошлостииисто
ријскуаутентичност–Старосајмиште,„Посејдон”гдејеу
Другом светскомрату биломучилиштеГестапоа, касније
Удба,спортскахала,дискоклуб,каоинадзорницентарза
изградњуНовогБеограда.Годинуданакасније,наБијена
лууПанчеву„Чистизраз”кореодрамскупредставуЦир кус 
исто ри јаизводинапросторуфабричкогкомплекса„Петро
хемије“којијебиобомбардовантоком1999.годинеикоји
директнопредстављаместозлочина.УкореодрамиЦир кус 
исто ри јакаодрамскипредложаккористиобједињенеШек
спирове текстове и текстове ЈанаКота из књигеШек спир 
наш са вре ме ник – који семогуприменитинадешавањау
21.веку.Путемвизуелнихефекататрагазаестетикомзло
чина.Одабиртекстовавршиасоцијативнимпоступком,при
чемуучесницеиучеснициимајуслободупредлогаиизбора
својихмонолога.Бизарнифелинијевскиликовиприповеда
ју крваву бајку о вечитом кругу историје, свету без идеа
ла,Другомсветскомратукојисенијезавршио,ожртвамаи
крвницимакојисекрећуузачараномдруштвеноммехани
змусмењујућиулоге,ољудимакојевртиимељеистиисто
ријски точак злочина. Истражује се нужност друштвених
процеса,узциркускевештинеилаконогекоракедруштвено
популарнихигара–тангаивалцера.Насцениплесачипо
стајуглумци,аглумциплесачи,каоштосенасветскојсце
нисмењујужртвекојепостајукрвници,акрвницижртве.

5 Меденица,И.(2002)Позориштеалтернативедеведесетих.Циркусисто
рије (разговор са Соњом Вукићевић), Те а трон бр. 119/120, Београд:
Музејпозоришнеуметности,стр.9093.
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Једанодзначајнихритуалнихсимболапредставејестекруг
–вечитокружењеиопетовањезлочина.Публика,узкокице
ипиће,наулазудобијабелемантилекојетребаданосито
комодвијањапредставе,штосечиникаосвојеврсниоблик
особеногактивирањаприсутнихииницијацијезагледање,
тј учествовање у ритуалној кореодрами. Такође, у смислу
симболике запитаности над будућношћу учествују деца
у представи, каои у претходним ауторскимостварењима.
СоњаВукићевићкаже:

„ПрвопитањекојесамсебипоставиларадећиЦир кус исто
ри јујесте:какојемогућедасеисторијаодвијатакоубрзано
икакојемогућедасамупоследњихдесетгодинаживелау
петдржаваадасеуопштенисампомакласместа.Менени
јеинтересоваласамоексјугословенскатрагедија,већине
комодернодемократскоробовласништвоукојемтричетри
корпорацијевладајуглобализованимсветом.Питаласамсе
какојемогућеуимедемократијеубијатинекедругенароде,
како јемогућедасеоднасзахтевадабудемовеликиане
дајунамдарастемоикакосвипристајунатобезпобуне.”6

Основнициљпредставејебиодасеприкажеглобалнатра
гедијасветаисвегахуманог,аутизампојединцаинемудрост
21.векаукомезлоупотребљенимедијиодузимајусваку(већ
увеликокрхку)људскост.Крозуметничкоредитељскипо
ступак служила се, попутПине Бауш, разговорима, али о
актуелним политичким дешавањима, те пред сваку пробу
практикујеанализирањедневнополитичкихдогађања,као
идискусијеотомештајекочитаоуновинаматогадана.Чи
нисекакосемотивимотивацијазасвеауторскекореодрам
скепредставе донеклепонављају, а то суисторија иљуд
скиположајуколоплетусоцијалнихзбивања.Посматрајући
игрукаодруштвенолековитуонаполигонборбезаљудска
праваиравноправностотвараиосвајасценскимтелесним
говором,докјењенаопредељеностусмеренакахуманости
иборбизаобаполакојаподједнакострадајуукаф ки јан ском
и кло ни ра ном свету, јер Јозеф К у таквом друштву може
битиженаистоколикоимушкарац.

УЦир кус исто ри ји АнитаМанчић играХамлета, Тамара
ВучковићтумачиОтела,Соњинаћерка,ХристинаПоповић,
разапетауорбитрону,играРичардаIII,односнополнеде
терминишеулогекоје сеизводе, амушкарциижененосе
беле сукњекринолине јер по схватању Соње Вукићевић
мисаонемапол.

6 Munjin,B.(2007)Životkaokineskakapljica,Sce na12,NoviSad:Sterijino
pozorje,str.160161.
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Плешуће тело у политичким кореодрамамаСоњеВукиће
вић,ниукомвидунеодговараконвенционалнимканонима,
нитиидеалималепотебестелесногхабитусабелогбалета,
не потпада под замишљени идеал жене виле, нити прича
бајку.Нечиниништаодтога.КаоштоЛоренсЛупеуделу
По е ти ка су вре ме ног пле са наводи:

„...тело постаје идејом, што отвара његову свијест.(...)
Отуданужност’вјежбе’задухкаоимагинаранчитачти
јелаигестекојадолази.Управопластичностдухачини
одређенипокретмогућим.”7

Плешуће ја Соња Вукићевић исказује мислећим, интели
гентним телом којим контемплира, саопштава мисао, па
Аристотеловоzoon po li ti konустваралаштвуСоњеВукиће
вићпреображенојеипрерастауha bi tus po li ti kon8.Онојесте
телокојееманирахуманоискуствоисвојиминтерпретаци
јамаостављауписпроживљеногувремену.Кореодрамекоје
ствара су телесни записи историјских појава, друштвених
догађања и њихов ангажовани коментар, јер као својевр
сни политички спектакл кроз плесачко тело производи се
колективнаисторијскамеморија,прошлогисадашњегтре
нутка.Критичку свест и критички текстСоњаВукићевић
артикулише и изражава кроз телесни покрет, властити и
својихизвођачицаиизвођача,којифлуктуирајуодглумека
плесуиобрнуто.Дакле,крозодноспремателуиигруона
исказујехумануикритичкумисао,политичкудимензијуод
носапремадруштвуиисторији,властитотумачењесвета.
Свесностварапокреткојијеодређен,алиникакоиомеђен
друштвеним контекстом и збивањима.Мапа прошлости и
будућности,мападушеиумсенеминовноогледајунателу
у плесномпокрету, уколико је кореографскипоступак до
вољно отворен ка слободном изражавању. Као уметница,
СоњаВукићевић,имапотребуижељудаискажеполитичко
мишљење,даговориосавременомсветуокосебе,штоне
можедаучинипутемтековинакласичногбалета.Њенако
реографскастратегијајеусмеренакациљудасеразоткрије
телокаостаништедуха,каоносилацличногипроживљеног
искуства,алиисимболичкекомуникације.Тело је,поње
номсхватању, апсолутниврхунацкосмоса, те гапосматра
несамофизички,већиметафизички,докгасценскиупо
требљавакаопокретомизреченуискренуречиневербални
драмскитекст.Јединотеломожедабудекадродапроговори
језикомкојисвиразумеју–универзалнимјезикомхуманог,

7 Louppe,L.(2009)Po e ti ka su vre me nog ple sa, Zagreb:HrvatskicentarITI,
str.63.

8 Начиниласамлатинскогрчкусинтагму.
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слободног, од цензуре подсвести неспутаног изражавања.
ПремаречимаСоњеВукићевић:

„Телоје,уствари,апсолутниврхунацкосмоса.Свакичовек,
каоштотокомживотаисписујесвојромануједнојеикорео
граф.Свакоимасопственукореографијукојуизражавасво
јимкораком,гестикулацијомисвакоимасвојначинигре.”9

Телорепрезентујеличнуособеност,карактер,темперамент,
изражава сопство, властито ја, кроз личну и друштвену
историју, а Соња Вукићевић као кореографкиња публику
чинивидовитимчитачемњенихтелеснихговораитекстова,
дилемаиставова,стиховаиприча.

Свакаоднаведенихкореодрамакаоспецифичнаформане
вербалногтеатрапредстављаопштеразумљивијезиккојије
усталнојинтеракцијиикореспондирасадруштвеномисто
ријом, јер Соња Вукићевић, на различите начине, у свом
интелектуалномпољупоседујеприсностсаисторијом,док
њено плесачко тело репрезентујежи вље ну исто ри ју. Ау
тентичност и снага кореографског, кореодрамског израза
происходеизличногставадакаоуметницаимаобавезуда
критички тумачи и промишља социјалне појаве, односно
из политике плеснотелесног „ратовања” за боље, равно
правно и хуманије друштво, које неће чинити кло ни ра ни 
и кафкијан ски људи заражени Алцхајмеровим заборавом
историје. Посматрано из контекста драгоценог опуса који
јеСоњаВукићевићстворила,акојинијеопштедоступану
обликуархивиранихвидеозаписа–свевременорешењеби
представљалопокретањеиформирањеДигиталногмузеја
уметничкеигреуСрбији,којибибаштиниограђунашебо
гатеплеснеисторије.

Попут претходнице Маге Магазиновић (18821968) Соња
Вукићевићдубоковерујеуснагупојединцаињеговиххума
нихакција,верујеууметничкуакцијуиндивидуалцакојије
решендамењасвет.КаоштојеМагаМагазиновићпоказала
и доказала да промишљен, освешћен, теоријскоутемељен
развојнообразовноуметнички поступак једне индивидуе
можедадонесепрогресивнедруштвенепроменеидаумет
ничкоделовањеможедадопринесееманципацијидруштва,
његовомразвојуипомакукабољемихуманијем–точини
иСоњаВукићевићполитизацијомсвојеплеснеуметности,
тј.креирајућиисторичне,антиратне,политичкекореодраме.

9 Дурић,М.(24.фебруар1993)СоњаВукићевић,балерина.Телокаовр
хунацкосмоса,По ли ти ка,стр.17.
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HUMANISTICIDEASOFSONJAVUKIĆEVIĆINHER
CHOREODRAMAS–ASKETCHFORTHEMONOGRAPH

Abstract

Sonja Vukićević, an avantgarde and authentic artist of the Serbian
choreodramascene,usesherbodynotonly to expressher aesthetics
butalsoherpersonalandhistoricaltruths.Sheunderstands,createsand
usesthebodyasafundamentalsymbolofhumanityandtheuniverse.
Withtheartofdanceandmovementsheshowsherownrelationship
with the society, individual, war, freedom, key events of the epoch,
thetimeshelivesinandthetimethathaspassedandleftitsmarkon
thecurrentsociopoliticalsituation.Throughdancesheexpressesher
antiwarattitudeandarebellionagainstfascism.Inherchoreographic
creations, she embodies the historicalpolitical speech and gives an
engagedcommentaryofthesocietythatcreatesandestablishespolitical

choreodramaasauniquegenre.

Keywords: Sonja Vukicevic, choreodrama, dance, body, politicization 
of art


