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Друго такмичарско вече Театар феста „Петар Кочић“ протекло је у 
знаку Београдског драмског позоришта и представе Цемент Београд. 
Модератор округлог стола о представи Џевдет Тузлић у уводу је 
повукао паралелу између представа Каштел у језеру и Цемент 
Београд, рекавши да су у првој снага и усуд љубави према умјетности 
двоје младих људи, док друга носи снагу људског живота времешног 
брачног пара. Београдско драмско позориште је премијеру своје 
представе, настале по мотивима драме Хајнера Милера, извело у 
априлу 2021. године. Поставио је питање шта би Милер рекао да је 
вечерас присуствовао представи и видио је цијелу, из два дијела, и 
констатовао да би можда рекао: „Дошли питоми па истјерали дивље“. 
При томе се водио констатацијом да су Миодраг Крстовић и Милена 
Зупанчич дошли на сцену и младост послали „на одмор“.
Затим је констатовао да је на Театар фест „Петар Кочић“ дошла 
представа која је плод рада младог словеначког редитеља 
Себастијана Хорвата, доказаног у свом послу, која је добила награде 
Битеф театра, као и награду „Мира Траиловић“. Ријеч је о оригиналној 
драми, представу чине двије супротстављене цјелине за које би се 
могло рећи да дјелују као двије различите представе, а синергију 
треба тражити у значењима која нуди у свом предтексту.Ликови у 
првом дијелу представе су, на неки начин, средство којим редитељ 
покушава да нам каже неке пароле из времена које не разумију 
млади, који музику из представе добро разумију. 
У другом дијелу видјели смо партнерску игру Миодрага Крстовића 
и Милене Зупанчич, као старе супружнике, дементне, болесне, 
који живот носе са здравственим тегобама, они су оличење патње, 
безнађа, губитништва. 
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Тузлић се затим осврнуо на ауторски тим који чине: Милан Рамшак Марковић, аутор, Игор 
Васиљев, сценограф, Белинда Радуловић, костимографкиња, Драго Ивануша, композитор, 
и Ана Дубљевић која је била задужена за кореографију и сценски покрет. Округлом столу 
присуствовали су сви глумци из подјеле: Милена Зупанчич, Миодраг Мики Крстовић, Марија 
Пикић, Иван Заблаћански, Исидора Симијоновић, Бојана Стојковић, Недим Незировић и 
Милан Зарић.
Глумачка екипа кроз текст пропитује трауме сјећања, политичке деменције. Ехо парола које 
се чују у првом дијелу као да можемо и данас ослушкивати, само је питање ко их изговара 
и на који начин допиру до оних којима би требало да нешто значе и који могу нешто да 
промијене.
Разговор са глумцима почео је питањем у којој мјери је на физичком, менталном и духовном 
плану било могуће повезати два стилски потпуно различита дијела представе и замолио 
Милену Зупанчич, која тумачи лик Соње, да одговори.
„Мислим да други дио без првог, таквог какав јесте, не би могао тако дјеловати. Ми смо 
мислили на то. Њих двоје су, у ствари, некада били ови млади и сада видимо гдје су сада, не 
само због себе, него и због свих друштвених промјена које су се догодиле. Мени се чини 
да је Милер то јако добро написао јер њих двоје не треба да говоре о томе како су некада 
били револуционари, пуни неких идеја како ће промијенити свијет. Они о томе не причају, 
али сви знамо, мислим да се може препознати, да су то ти људи, у ствари, нас двоје прије 
толико година. Поменули сте Себастијана Хорвата с којим смо сви врло радо сарађивали. 
Прије овог пројекта с њим сам радила једну представу, тако да није било дилеме да ли ћу 
се укључити. Хорват је био, рећи ћу, најмилији студент Душана Јовановића и од њега је 
свашта научио. Сјећам се, кад сам Душану рекла да ме Себастијан звао да радим с њим, он 
се толико одушевио. Постоји и ту нека веза коју сте добро запазили. Ја апсолутно мислим 
да смо Мики и ја то имали у глави и без њих не постојимо“, ријечи су Милене Зупанчич.
На њене мисли надовезао се Миодраг Мики Крстовић, који у представи тумачи лик Милоша, 
човјека који губи битку против деменције:

Цемент Београд
Београдско драмско позориште
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„Они нама постављају темељ представе, они су цемент. Рекао бих само колико су они дивни 
и колико Милени и мени ‘направе’ место. Замислите само како би било да нема ове дивне 
приче са декоратерима који улазе, како би било да је крај ове прве приче, па пауза, дигне 
се завеса и видите наставак. Мислим да би то било као да гледате две потпуно различите 
представе, а ово је заиста изузетно решење.“
Зупанчич је додала: „Трудили смо се да искористимо нешто њихово. Ја знам зашто то 
радим, питање је да ли је то неко видио, да се по неким малим детаљима види да су то јако 
повезане ствари. У једном тренутку, када Мики и ја причамо о томе да је кћерка умрла, 
понављам сличан покрет рукама као млади у првом дијелу. Те мале ствари које направиш 
су мени биле довољне да нас вежу“.
Крстовић се затим осврнуо на сарадњу с редитељем: „Заиста морам да кажем, сигуран 
сам да ће се сви овде сложити, радити са Себастијаном је највеће могуће задовољство 
и срећан сам због ових преталентованих младих људи да су били у прилици да раде са 
таквим редитељем. Лично сам као највећу награду доживео то што сам се нашао у оваквој 
причи и у оваквом тиму у свом дугогодишњем раду, што сам имао прилику да радим с 
Миленом, а хвала овим младим људима на темељу који су нам поставили.“
Зупанчич је затим истакла: „Ја им се дивим, с којом енергијом то раде. У свом раду Мики 
и ја смо морали пазити на сваку реченицу, на сваку ријеч, да не склизнемо с танке жице 
по којој ходамо на једну или на другу страну, да ту не буде неког патоса, да се, у ствари, 
односимо с поштовањем према људима који имају такве проблеме“.
Исто размишљање подијелио је и Мики Крстовић: „Ми се трудимо да тих сат времена 
живимо и мислим да смо, ако сте ви то видели, вечерас били добри. Суштина је да живимо, 
а не да играмо тај сат на сцени.“
Тузлић је затим младе глумце питао о њиховим искуствима, у којој мјери су настојали да споје 
енергију и игру са ријечима које на сцени изговарају, на шта је прва одговорила Исидора 
Симијоновић: „Мислим да оно што повезује оба дела је управо питање ко су хероји овог 
времена. Мислим да су и они хероји, али да смо и ми хероји, управо зато што смо показали 
да смо заједница која се међусобно подржава до самог краја. Ми смо то кроз покрет, кроз 
рад са Аном Дубљевић, успели да остваримо, да се ми заиста осећамо као једно тело, као 
један организам који комуницира на језику који ми разумемо. Мислим да је оно што нама, 
као младима, сада недостаје и због чега нам је ужасно тешко је управо то што је ово доба 
индивидуализма, немаш заједницу на коју можеш да се ослониш. А ми сви хоћемо нешто, 
хоћемо љубав, хоћемо стан. А с друге стране, не знамо шта нас чека, то што ће да се деси 
за двадесет година не можемо да замислимо. Ми се трудимо да волимо, живимо, верујемо, 
сналазимо се, радимо како знамо, а све је веома чудно и неизвесно. То је било нешто о 
чему смо размишљали поредећи своју младост са младошћу о којој се овде говори, где 

је постојала заједница, а 
данас је то незамисливо, 
тако да смо ми измислили 
ту носталгију. Ми немамо 
чега да се сећамо, али смо 
заједно измислили неки 
свет у којем смо заједно 
и у којем је, можда, то 
могуће. Имаш на кога да се 
наслониш и та заједница 
ће да те издигне, да те 
поведе до неба, и постоји 
патриотизам, и постоји вера 
у заједницу, зато што данас, 
заправо, не постоји. То су 
била нека наша, у ствари, 
питања“.
Колективитет групе глумаца 
на сцени има неки оквир, 
али постоји и индивидуална 
димензија.
„Ми смо потпуно различити, 
али смо успели да дишемо 
заједно“, прокоментарисао 
је Иван Заблаћански. На 
његове ријечи надовезао се 
Недим Незировић: „Некако 
је на крилима те слободе, то 
морам да кажем. Себастијан 
је имао потпуно другачији 
приступ у режији првог и 
другог дела. Први део је, 
због тога што све ми кажемо 
у односу на ту слободу, увек 
нека полуимпровизација. 
Ми смо научили те плесне 
елементе и телесни језик 
којим ми комуницирамо 
на сцени, тако да је свака 
изведба ове представе 
аутентична сама за себе. 
Он, и као редитељ и као 
човек, није хтео да улази у 
ремећење те слободе коју 
младост носи, док је у другом 
делу био тако стриктан. 
Мислим да се људи који 
гледају ову представу 
заплету у асоцијације 
које ми изговарамо и 
асоцијације на нивоу 
читаве представе, односно 
шта је порука представе. 
Мислим да се лепота 
оваквог позоришта управо 
и крије у једноставности. 
Ово је, просто, младост и 
слобода и старост и самоћа 
и револуција у младости је 
једно а старост свакако не 
искључује ту револуцију. 
Револуција старости је 
преживети, бити с неким 
ко је теби важан и ићи из 

дана у дан, борећи се за 
неке много ситније ствари 
у односу на велике идеје 
из младости. Мислим да 
то ову представу чини 
велико и чак и људи, којима 
се представа не допада, 
имају потребу да уђу у 
дијалог. Идеја савременог 
позоришта је да отвори 
дијалог, да направи догађај 
о коме се прича, било какву 
полемику“.
Џевдет Тузлић је затим 
замолио селекторку 
Слађану Зрнић да дâ свој 
осврт на важност ове 
представе.
„О овој представи могла 
бих причати сатима. И 
млади и старији људи 

Модератор округлог стола:
 Џевдет ТузлићДомаћин вечери

требало би да знају шта је 
снага земље. Снага земље 
није предсједник, снага 
земље није политичка 
странка, снага земље није 
капитал, него су то људи 
и њихова борба да своју 
земљу пригрле. Мислим да 
су од силних политичких 
превирања, од комунизма 
до неолиберализма, људи 
заборавили шта значи бити 
дио једне земље. Наравно 
да је тешко у кореографском 
дијелу изнијети сав терет, 
али ви сте у једној врсти 
транса у који ме увучете, 
видим револуцију, свакога 
од вас појединачно и видим 
ваше око, што је за мене, 
као глумицу, фасцинантно. 
То је први квалитет. Све 
пароле које изговарате су 
потпуно у сржи публике. 
Такође бих се сложиле с 
тим да је сјајно видјети 
како се руши позоришни 
чин, како прелазимо у 
нешто друго и долазимо до 
бравурозне глуме великана 
југословенског глумишта. 
Оно што је, такође, врло 
значајно за ову представу 
и један од бројних разлога 
због којих сам жељела да 
дође у Бању Луку јесте 
што је ова представа ван 
зоне комфора публике и 
хтјела сам да у Бањој Луци 
виде колико су нам животи 
убрзани, колико треба да 
имамо стрпљења, колико 
треба да се препустимо 
умјетничком дјелу, јер, 
сложићете се, продукције 
су такве да је већина за 
публику, све је лагодно, 
естрадно. Ово је ход по 
жици и то је заиста за 
мене велики квалитет 
ове представе“, изјавила 
је првакиња Народног 
позоришта Републике 
Српске.



Бањолучка публика је друге такмичарске 
вечери Театар феста „Петар Кочић“ 
могла уживати у глуми Миодрага 
Микија Крстовића, искусног глумца 
који је улогом Милоша у представи 
Цемент Београд Атељеа 212 показао сву 
раскош свог талента. Послије представе 
нашао је времена за разговор о раду 
на представи и темама које су увијек 
занимљиве.

Како сте се припремали за улогу човјека 
чији ум нагриза деменција? Колики 
је то био изазов за Вас, без обзира на 
искуство?

То је заиста био озбиљан изазов. После 
првог читања био сам одушевљен 
текстом, али сам се, такође, веома 
озбиљно запитао како ћу играти 
85-годишњака, а ја имам 72. Већ сам 
у озбиљним годинама и то ми није 
непознато, али сам размишљао како да и 
у физичком смислу дођем до тог човека. 
Себастијан није дозволио да ставим 
ишта осим тена и доживео сам као 
велики успех да само својом игром, без 
икаквих додатака, успешно играм ову 
улогу и на то сам заиста поносан.

Какво је позориште данас у односу 
на Ваше почетке? Да ли можете 
примијетити неку другачију развојну 
линију?

Дипломирао сам ’77. и од свог 
дипломирања па до несрећних година 
које су нас заједно снашле био сам 
само на филму, нисам био у позориште. 
Имао сам позиве за ангажмане, али 
моја идеја била је да будем на филму, да 
будем слободан, а да у позоришту радим 
неке своје пројекте. Након распада 
Југославије и њене кинематографије 
ја сам, стицајем добрих околности, 
позван у Атеље 212 позван да играм у 
представи која се и данас игра, а то је 
Љубавно писмо, 28 година је играм. И 
данас, када се објави репертоар, карте 
за ту представу се одмах распродају. 
Она ми је широм отворила врата Атељеа 
212 у којем сам гост, а пензију сам 
дочекао као члан Удружења филмских 
глумаца. Дакле, у прво време нисам бо 

у позоришту, у том ткиву, да бих могао 
направити право поређење, али из овог 
28-годишњег искуства могу да кажем 
да ми се чини да се некада озбиљније 
радило, односно више улагало у 
позориште. Позориште је скупа прича и 
ако желите добро, озбиљно позориште, 
морате да инвестирате. Наравно, треба 
да постоје и булеварска позоришта, која 
су самоодржива, али за праве ансамбл 
представе, потребна су велика улагања.

Како видите перспективу младих 
глумаца, с обзиром на данашњу 
ситуацију у култури?

Искрено, није добро. У време када сам 
конкурисао на Академију за позориште 
и радио-телевизију, данас је то Факултет 
драмских уметности, у земљи у којој 
је живело 28 милиона људи, постојале 
су три академије: Београд, Загреб и 
Љубљана. Замислите тада, знало се 
да београдска академија прима 12, 
загребачка осам и љубљанска шест 
студената. То је 26 младих људи који се 
упишу у земљи у којој живи 28 милиона 
људи. Данас је велики број школа, 
академија и школује се велики број 
људи. Дивно је што се последњих година 
много снима, управо због тога да се овим 
дивним, младим људима пружи шанса 
да раде. Трагично је што човек заврши 
глуми, четири године студира, а нема 
прилику да ради.

Колико је позориште паралелна 
стварност?

Овом представом се управо то може 
видјети. Милена и ја се трудимо да не 
играмо, него да живимо, а у односу 
између нас се чита све што је одговор на 
ово питање. 

Ваше виђење културе кроз призму 
дешавања у свијету, конкретно 
материјализам који нас је обузео?

Управо све се претворило у проклети 
динар, све се гледа кроз новац. Имао 
сам дивно искуство, урадили смо дивну 
представу Прослава, режирала ју је Ива 
Милошевић. На сцени је било 15 глумаца, 
то је било неописиво квалитетна 
представа. Наше колеге из других 
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Позориште је скупа прича

позоришта су долазиле да је гледају и увијек након 
извођења коментарисали да је то најбоља представа у 
посљедњих неколико година. Нажалост, нисмо одиграли 
ни двадесет извођења. Публике није било, а на сцени је 
нас 15 и од тога су већина гости. На крају је једна таква, 
заиста величанствена, представа скинута са репертоара и 
то само због новца.

Назиру ли се неки нови пројекти?

Не волим баш да причам о будућим плановима. Наиме, 
имам довољно година и искуства да знам колико ствари 
може да пође по злу. Има неких лепих планова, договора 
за снимања, али ипак о том – потом.
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Ова машина убија фашисте/
толико о толеранцији/ова 
машина убија фашисте/толико 
о европској култури/ова 
машина убија фашисте/толико 
о грађанском моралу/ова 
машина убија фашисте/толико 
о феминизму/ова машина 
убија фашисте/толико о нашој 
традицији/ова машина убија 
фашисте/толико о борби за 
породичне вредности/ова 
машина убија фашисте/толико 
о левичарском кукању.
Овим стихованим политичким 
стејтментом писац и редитељ 
отварају београдску верзију 
свог „Цемента“, завршни 
део трилогије започете у 
Загребу, па настављене 
у Љубљани. Све три 
представе се наслањају на 
Милеров истоимени текст 
из седамдесетих, који је пак 
адаптација романа совјетског 
писца Фјодора Гладкова из 
1925. године. Изградња новог 
друштва на рушевинама 
старог света основна је 
идеја свих ових дела, али из 
различитих перспектива. Нас 
интересује ова београдска, 
данашња, која почиње 
прилично магловито, цитатом 
са почетка: да ли се машином 
која убија фашисте иронизују 
толеранција и све остале 
прокламоване идеје европске 
културе? И шта је уопште 
„машина која убија фашисте“? 
Реферише ли се тиме на 
Милерову „Хамлетмашину“, 
ту радикалну критику 
револуције.
Превише је ово 
интертекстуалности за једну 
критику.

Представа Београдског 
драмског позоришта је 
састављена из два потпуно 
различита дела, такорећи 
из две представе, где 
антиподи чине целину: први 
је о намерама револуције, 
други о њеним резултатима; 
први о рађањима друштва 
из идеје, други о заласку 
тог друштва у времену без 
идеја; први о неограниченој 
младости, други о све тешњим 
границама старости. Но, 
колико год тај сплет идеја и 
референци делује комплексно 
и компликовано, резултат 
је крајње поједностављен у 
реализацији.
У првом делу шесторо 
младих глумаца – Иван 
Заблаћански, Емир Ћатовић, 
Недим Незировић, Исидора 
Симијоновић, Марија Пикић 
и Бојана Стојковић наступају 
јединствено, као хор. Они 
су тај силовити почетак, 
та младост препуна снаге 
и енергије, која снажним 
замасима тела одговара на 
музику (композитор Драго 
Ивануша, кореографија Ана 
Дубљевић). Задивљујућа 
кондиција, узбудљива 
музика, дивљи плес. Између 
механичких кретњи, група 
се повремено обрати 
публици са једносложним 
реченицама – паролама, 
пристиглим из архиве деце 
цвећа: хајде да се упознамо… 
хоћу прозор… ниси сам… Овај 
рецитативни перформанс 
или перформативни рецитал 
агресивно истрајава у 
својој једноличности. 
Идући ка крају, реченице 
се све слабије разазнају, 

поклопљене буком музике, 
а људска група све више 
добија обележје подивљале, 
а заправо немоћне групе 
примата, која скаче и 
вришти, и после сат времена 
једнаким интентитетом. 
Револуционарни потенцијал 
као да се претворио у 
фарсичну ругалицу у овој 
петој по реду реплици на 
оригинални Гладковљев 
текст. Револуција као групна 
оргија у којој нема места за 
индивидуално херојство?
Дивљање завршава 
ритуалним прањем руку. Док 
декоратери спремају сцену 
за други део и нешто сасвим 
дугачије, група враћа своја 
донекле људска обележја 
и поигравајући нестаје иза 
новог декора.
И тако разуларена младост 
или разуларена револуција 
бивају поклопљени немоћном 
старошћу и – како ће се 
показати – заборавом.
Готово празан, чист 
сценски простор из првог 
дела, смењује отужна 
слика дотрајалости у виду 
нагомиланих отрцаних ствари 
баналне свакодневице 
(сценограф Игор Васиљев). 
Старац и старица, Милена 
Зупанчич и Миодраг Мики 
Крстовић, дотрајавају 
последње дане у немаштини, 
беспомоћни и сами, у 
бекетовском крају животне 
игре. Губитак сећања буши 
рупе у старчевом уму. Из 
живота, или из сећања, нестаје 
ћерка. Затим и жена. Он остаје 
сам, са деформисаним речима 
које му повремено допиру до 
свести, неразумљиве. Заборав 
идеала, заборав живота, 

заборав револуције. Сам за 
себе, овај део текста Милана 
Рамшака Марковића пружа 
могућност за веома емотивно 
сценско упризорење. Ипак, 
редитељ се одлучује за хладан 
приступ, па Зупанчичева 
и Крстовић нису имали 
превише простора да се 
помере из функција својих 
ликова, с обзиром на концепт 
представе.
А шта је концепт? Омаж 
естетици времена у којем је 
Милеров „Цемент“ настао, 
времена од пре пола века? 
Представа тешка за гледање, 
сумњивог резултата.
Александра Гловацки

(преузето са nova.rs)
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У Београду нема хероја



У оквиру пратећег програма Театар феста на Сце-
ни „Петар Кочић“ одржана је промоција моногра-
фије о Неди Арнерић. Монографију под називом 
„Чаробна меланхолија“ написала је Анита Панић а 
на промоцији су учествовали: Анита Панић, Џев-
дет Тузлић, Љиљана Чекић и Горан Јокић
Љиљана Чекић је о књизи рекла сљедеће: „Неда 
Арнерић у каријери дугој скоро пола вијека, оди-
грала је улоге у четрдесет позоришних представа 
и у преко стотину филмова. Прву улогу добила 
је са само тринаест година у филму ‘Сан’ Пури-
ше Ђорђевића. Самоувјерено је владала кадром, 
а камера ју је напросто обожавала, да би већ са 
петнаест година у тинејџерском хиту ‘Вишња са 
Ташмајдана’ постала права домаћа звијезда. Њен 
глумачки таленат и харизму уочили су још у раној 
младости странци, те је брзо услиједила и међу-
народна каријера. Прилика да глуми са међуна-
родним звијездама, омогућила јој је да осјети укус 
међународне славе. Неда је, ипак, донијела одлу-
ку да јој не требају новац и свјетска слава. Опре-
дијелила се да остане у својој земљи, желећи да 
добија карактерне улоге, како би на прави начин 
показала свој таленат. И успјела је у томе. Сребрна 
и Златна арена у Пули и награда за животно дје-
ло ‘Павле Вујисић’, биле су доказ њене глумачке 
посвећености. За оне који можда не знају, Неда 
Арнерић је била дипломирани историчар умјет-
ности. Пуних петнаест година је водила галерију 
‘Атријум’ у Београду реализујући бројне изложбе 
афирмисаних умјетника.
Анита Панић, ауторка позабавила самим називом 
дјела: „Откуда назив „Чаробна меланхолија“? Када 
се ради једна овако озбиљна књига биографског 
типа, а ја сам ову књигу радила више од годину 
дана и када се склопе корице електронског из-
дања, онда сте у дилеми како назвати књигу. Онда 
сам у сарадњи са Борутом Билдом поделила своје 
дилеме, на што ми је он скренуо пажњу на запа-
жање редитеља Мише Радивојевића, који је опи-
сујући Недин карактер, назвао свој текст ‘Чаробна 
меланхолија’. Тако је ова монографија добила свој 
назив.
На питање Љиљане Чекић о осмишљавању књиге 
и како је Неда реаговала на идеју о писању моно-
графије, Панић је додала. „Ја сам имала срећу да 
лично познајем Неду Арнерић и дуго смо успјеш-
но сарађивале и приватно се дружиле. Током моје 
промоције монографије о Милени Дравић, ја сам 
позвала Неду Арнерић да дође на промоцију. То 
је било 2018. године. На промоцији је Неда добила 
књигу на поклон и успјела да за пет дана прочита 
књигу која име више од четири стотине страна. Го-
дину дана касније, ја сам била гост у њеном дому 
и уз кафу сам јој рекла: ‘Недо, сада си ти на реду’. 
Неда је рекла: ‘Како то мислиш?’ ‘Па фино’, рекла 
сам, ‘имам сада намјеру да радим монографију о 
теби’. Неда је тада изговорила једну реченицу која 
је мене јако збунила. Рекла је: ‘Да ли ти мислиш 

да ја заслужујем једну тако лијепу монографију, као што је ова о Милени?’ Шта то говори 
о Неди? Она није волела да је зову дива и приватно је била једно скромно људско биће, 
једна нежна и крхка жена, која је заправо све време сумњала у себе, питајући се да ли је 
она довољно добра и да ли нешто заслужује“.
Љиљана Чекић: навела је да је занимљиво да се о филмским глумцима, иако су популар-
нији код ширег аудиторијума, рјеђе пишу монографије, него што је то случај са позориш-
ним глумцима. Можда је разлог за то што и Позоришни музеј има обавезу да, када глумац 
добије Добричин прстен, пише монографију о њему. Тако да постоје значајне моногра-
фије о великим позоришним глумцима, а када су у питању филмски глумци, онда су књи-
ге о њима рјеђе. Занимало ју је шта ауторка мисли по чему је ова књига о глумачкој био-
графији, другачија у односу на друге књиге о глумцима.
„Ово је, пре свега, један јако леп и мукотрпан посао. Ова књига има осам поглавља и 
најзначајније је филмско поглавље, где о њеном стваралаштву, али и о Нединој личности 
проговарају, пре свега, Лордан Зафрановић, затим Раде Шербеџија, Светозар Цветковић, 
Бранко Цвејић, Миодраг Кривокапић, Милица Краљ, Елизабета Ђуревска, Александар 
Алач, Лаза Ристовски, дакле, пуно значајних људи из света позоришта и филма. Врло је 
значајно поглавље филмске критике у књизи, где сам успела да ангажујем многа истакну-
та имена критике и теоретичаре филма, филмске новинаре из читавог региона и јако ми 
је драго што су се сви са великим задовољством одазвали и што су по неком свом сензи-
билитету бирали филмове о којима ће писати.“, истакла је Панић.
Присутнима се на позив ауторке обратио Џевдет Тузлић са својим импресијама о карије-
ри Неде Арнерић: „Био сам јако обрадован и почаствован позивом Аните Панић да за ову 
монографију, напишем текст о Неди Арнерић. Жалостан сам да нисам никада у животу 
имао интервју са Недом Арнерић, а направио сам на десетине хиљада интервјуа. С друге 
стране сам јако срећан што сам имао прилику да са Недом сарађујем као члан жирија за 
Фестивал филмског сценарија у Врњачкој Бањи. У својој новинарској каријери сам много 
писао о Нединим филмовима. Текстови у овој књизи која је направљена са једним заиста 
посебним естетским односом према сваком детаљу ће бити сјајна прилика да упознају 
Неду као личност и као глумицу до детаља. Бескрајно сам задовољан што је Анита напра-
вила књигу, јер Неда то сигурно заслужује. Због своје скромности Неда није осјећала да 
припада првом ешалону филмских звијезда у бившој Југославији, али она то заиста јесте 
била. Била је једна скромна и храбра жена. Недини коријени воде поријекло од једне 
корчуланске племићке породице Арнери. Она је заиста имала то нешто племићко у себи. 
Она је то носила и то се видјело када она хода, када говори и када комуницира и заиста је 
обиљежила многе деценије југословенске кинематографије и ова књига је сјајан споме-
ник на то вријеме“.
Љиљана Чекић поставила је питање ауторки о проблемима на које је наилазила у раду 
на овој књизи, на шта је Панић одговорила: „Када пишете једну овакву књигу, о једној 
сјајној личности и бриљантној каријери на три колосека, то подразумева и обиље грађе. 
У овој књизи је сабрано око три стотине фотографија. Када сам причала са Недом о мо-
нографији, одмах ми је рекла да нема ниједну фотографију, јер је њену богату архиву, коју 
је четрдесет година сакупљала њена мајка, након чега ју је преузела Неда и похранила у 
један украсни ковчег, неко једноставно украо. Много ми је помогла Југословенска киноте-
ка, онда позоришта, укључујући и Народно позориште Републике Српске, али и мноштво 
личних контаката. У Народном позоришту Републике Српске Неда је играла у комаду 
Глумац Едмунд Кин, који је доживио своју премијеру у децембру 1998. године, заједно са 
Миодрагом Кривокапићем и глумцем НПРС-а Гораном Јокићем. 
Ауторка је затим замолила Горана Јокића да евоцира своје успомене на рад са Недом у 
тој представи.
„Премијера представе била је 22. децембра 1998. године. Имали смо 21 извођење до 17. 
марта 2000. године. То је вријеме када смо радили велике комаде, а тада је умјетнички ди-
ректор био Тихомир Станић. Неда је велика дама и дива нашег филма, једно крхко, њеж-
но и предивно женско створење, која се са нама, глумцима, понашала као наша сестра, 
као наша другарица. Једно предивно биће. Мене је изненадила. Ја сам стварно очекивао 
да ће доћи нека дива која ће нас гледати све с висине, а десило се управо супротно. То 
искуство рада на представи о глумцу Едмунду Кину из 18. вијека, са Недом је било једно 
предивно и незаборавно искуство које ћу увијек памтити. То само показује да су велики 
људи и велики глумци увијек једноставни“, истакао је Јокић.
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