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ali sedmih zvečer svetloba pada na svet 
pod posebnim kotom, tu so vonjave ... 
Kljub vsemu smo tam preživeli devet 
let, najine hčerke so bile najstnice in 
veliko je spominov. Zelo se veselim, da 
bom odpotovala. Ne za dolgo, a ven-
darle.

Kakšen je v resnici Hollywood?
Hollywood je tovarna sanj, hkrati pa 
strašno mogočno kolesje, ki resnič-
no potvarja naše sanje, določa, za čim 
bomo hrepeneli in kaj si bomo želeli. 
Vsega ne smemo gledati črno-belo. Z 
Radetom sva tudi tam stkala prijatelj-
stva, ki trajajo še danes, in spoznala ču-
dovite ljudi, toda življenje tam je življe-
nje pod strašnim pritiskom. Tudi ljudje, 
ki imajo milijone in milijone, imajo ob-
čutek, da nimajo dovolj, da potrebujejo 
še več, da potrebujejo še večje, in to je ta 
rat race, podganja dirka, ki bo privedla 
do tega, da nam bo planet razneslo pod 
nogami.

Dve vaši hčerki sta umetnici, ena se 
ukvarja z glasbo, druga s filmom. 
Tretja hčerka živi v Avstraliji in zaradi 
pandemije je niste videli kar dve leti.

Res je, končno je lahko za novo leto 
prišla domov. To je bilo grozno obdobje. 
Ko sem bila mlada, sem tudi jaz veliko 
časa preživela po svetu in s perspekti-
ve otroka se mi je to zdelo nekaj najbolj 
normalnega. Saj veste, ves svet je moj, 
grem čim dlje. Zdaj, ko sem mama, je 
moja perspektiva seveda drugačna in 
nekatere stvari se mi zdijo strašno da-
leč. In Avstralija je daleč. Ni šlo samo za 
deset ur časovne razlike, popolnoma so 
zaprli meje. Pred novim letom so napo-
vedali, da jih bodo odprli, potem se je 
pojavil omikron in so odprtje prelagali, 
tako da vse do zadnjega nismo vedeli, 
ali bo res lahko prišla ali ne. Na koncu 
je vendarle prišla.

Res živimo v čudnih časih. Nič več 
ni enako in ne bo več enako, ne vem pa, 
ali že lahko natančno definiramo, kaj 
vse se je spremenilo. Zadnji dve leti sta 
nam pustili ogromno intenzivnih ob-
čutkov. Vsem sta minili drugače kot ves 
čas pred tem.

Nisem vedela, da je vaša mama Boli-
vijka in da imate po njeni strani zelo 
zanimivo družinsko zgodovino.
V Boliviji imam še vedno dva živa stri-
ca, bratrance in sestrične. Že dolgo jih 
nisem obiskala, ampak s to državo me 
veže globoka vez. Zdaj, ko je bilo nemo-
goče potovati in smo več sedeli in raz-
mišljali, sem spoznala, kako si želim, da 
bi se s celo družino podali na daljšo pot 
po Južni Ameriki. To je fantastična celi-
na in njeno dediščino nosim v sebi.

Moja babica je bila v imenu Bolivije 
in Južne Amerike podpisnica konven-
cije o pravicah žensk in je imela govor 
v Združenih narodih, moj praded pa je 
v Boliviji ustanovil prvo univerzo, ki 
je sprejemala tudi ženske. Zgodovina 
družine Bustamante je polna zanimivih 
žensk.

Zdi se, da pandemija ženskam ni na-
redila nobene usluge. Mnoge so se 
vrnile za štedilnik, doma šolale otro-
ke ...
Vsaka kriza, pa naj bo vojna ali pande-
mija, v naši zahodni civilizaciji prinese 
težave predvsem ženskam in jih dodat-
no obremeni. Mislim, da smo v zadnjih 

30 letih tudi brez pandemije priča ne-
verjetni regresiji. Ko sem odraščala in 
bila mlada, sem verjela, da so ženske 
pravice in svoboščine, kot je pravica do 
splava, nekaj neodtujljivega. Toda spet 
se vse premika v smeri konservativiz-
ma in pri tem je vedno prva stvar, da se 
spet nekaj vzame ženskam. To je vedno 
klerikalna intenca, žal v vseh religijah, 
toda ker sem veliko živela v tujini, ugo-
tavljam, da so razlogi tudi ekonomski. 
Svet kapitalizma je brez milosti in vrtci 
in varuške so dragi.

Moja mama, ki je prišla iz tujine in 
živela v socializmu, je vedno, ko smo se 
pri nedeljskem kosilu pogovarjali o tem, 
da imajo v Nemčiji zdravniki nekajkrat 
višjo plačo, rekla: »Nimate pojma, o 
čem govorite. Ne veste, koliko je vred-
no brezplačno šolstvo, zastonj vrtci in 
zdravstvo, kaj to pomeni za skupnost, 
za ženske in njihovo emancipacijo.«

Meni se zdi precej brez smisla to-
liko govoriti o demokraciji, če je vse 
zasnovano na denarju. Kaj je vse skupaj 
vredno, če si ljudje tega ne morejo pri-
voščiti?

Ko ste spoznali Radeta, je bil on v 
Jugoslaviji že velika zvezda in še 
precej starejši od vas. Kako so se od-
zvali vaši starši, ko ste ga pripeljali 
domov?
Tudi razlika v letih med mojim očetom 
in mamo je bila 18 let in tudi moj oče je 
imel že odraslega sina in hčerko, ko je 
spoznal mojo mamo. Razlika v letih in 
Radetovi otroci iz prvega zakona torej 
niso bili takšna težava. Moja mama je v 
tistem času, še preden sem ga pripeljala 
domov, dobila nekaj anonimnih klicev, 
ali ve, s kom je njena hčerka, klicev o 
njegovih avanturah in ženskah. (smeh)

Oče je Radeta takoj vzljubil, mama 
pa je bila bolj sumničava in zadržana, 
kot mame znajo biti. Kot tujka pa ni to-
liko živela v tem kulturnem okolju, da 
bi bil zanjo Rade pojem velikega igralca, 
ni ga recimo spremljala v trač časopisih. 
Toda Rade je tako topel, krasen in pre-
prost človek, da je hitro osvojil oba.

Brala sem, da ob poroki z njim niste 
razmišljali, da bo zakon za vedno, 
ampak ste si mislili, bo, dokler bo.
Zelo iskreno, res sem tako razmišljala. 
Ker smo bili doma tako nenavadna dru-
žina, mama tujka, otroci iz prejšnjega in 
iz tega zakona, smo nekoč, ko sem ime-
la 14 let, gostovali v oddaji Dragana Ba-
bića. Tam sem nadobudno pripovedo-
vala, da načrtujem veliko otrok, ampak 
mislim, da se ne bom nikoli poročila in 
da bodo moji otroci verjetno imeli raz-
lične očete. (smeh) Tako smo s sestrami 
odraščale, zelo svobodnega duha.

Kar je dokončno, za vedno, mi ni 
ljubo, zato tudi ne maram tetovaž. Bila 
sem zaljubljena, pa sem si mislila, nare-
diva veliko, krasno zabavo in povabiva 
vse prijatelje, da se poveselimo. Če ne 

bo šlo, pa se lahko čez deset dni ločim, 
to ni noben problem, vse v duhu tega, 
da živim v trenutku.

Ne verjamem v to, da moraš biti z ne-
kom zato, ker si nekaj podpisal, ali da ga 
moraš zato ljubiti. To je popolna iluzija 
in nekaj, kar smo nasledili predvsem iz 
ekonomskih razlogov. Tisto, kar ljudi 
povezuje, so otroci in ti jih povezujejo 
za vse življenje, če ostanejo poročeni ali 
ne. Vse drugo je življenje, od trenutka 
do trenutka.

Poročili ste se zelo mladi. Kako vam 
je uspelo v zakonu ohraniti svojo 
osebnost in narediti uspešno kariero, 
da niste ostali v moževi senci, ki je 
bila vendarle zelo gosta?
Mislim, da so pri naju imele svojo vlogo 
okoliščine in vojna. Slava in podobne 
stvari me niso nikoli fascinirale in v 
Radeta sem se zaljubila ravno zato, ker 
je bil vse nasprotno od tistega, na kar 
bi človek pomislil ob nekom, ki je tako 
znan in uspešen.

Spoznala sva se leta 1990, čez dve leti 
pa sva odšla iz Beograda in najprej za 
eno leto prišla v Slovenijo, potem sva 
šla v London in tako naprej. Zelo hitro 
po tem, ko sva se spoznala, se je naš 
svet podrl. Skupaj sva odšla in ves moj 
svet in domovina sva postala midva z 
najino Ninico, potem sta prišli še Vanja 
in Mili. Bili smo kot brodolomci, ki jih 
morje nekam izvrže. Izkušnja odhoda, 
izkušnja nekakšnega eksila in novega 
začetka naju je zbližala in povezala na 
poseben način.

Čeprav je imel Rade tu tako boga-
to in uspešno kariero, je moral zače-
ti z ničle. Znašla sva se v Londonu, z 
Vanesso Redgrave in njenim bratom 
Corinom smo ustanovili gledališče in za 
to gledališče sem nekaj režirala. O meni 
so objavili članek v časopisu in zraven 
je bila fotografija, pod katero je pisalo: 
Lenka Udovički z možem in hčerkama. 
To je bil popoln obrat, v Jugoslaviji sem 
bila vedno samo njegova žena.

Rade je kmalu začel delati v tujini, 
tudi v tujini je postal znan in tako je za-
čel svoje drugo življenje, toda že prej, v 
najtežjih trenutkih, sem videla, kako ve-
lik človek je v resnici. Takrat, ko sva se 
znašla tako rekoč gola in bosa, se je med 
nama zgodilo nekaj posebnega. Preži-
vela sva težke trenutke, eksistencialno 
in sploh glede vsega, kar se je dogajalo 
med vojno. Kdo ve, ali bi ostala poveza-
na na tak način, če bi živela urejeno in 
utečeno življenje. Potovanja in vse dru-
go, kar sva doživela, nama je omogoči-
lo, da razumeva, da je vse relativno. Da 
ni pomembno, kako te gleda svet okoli 
tebe, ampak kako ti gledaš sebe in kako 
se počutiš v sebi. Da ni treba, da so dru-
gi merilo, in da slava in vse, povezano 
z njo, ni pomembno. Ko zjutraj vstaneš 
in si umivaš zobe, ni pomembno, ali si 
Tom Cruise ali kdor koli drug, vse, kar 
je pomembno, je človečnost.

Pravite, da se pogosto smejete, tudi 
v čisto neprimernih okoliščinah. Sme-
jali ste se menda tudi, ko so vam v 
Beogradu ukradli avto, in Rade vam 
sploh ni verjel, da je res.
(smeh) Res se mi je zdelo blazno smeš-
no. Vedela sem, da se bo burno odzval, 
vnaprej sem točno vedela, kako se bo 
živciral.

Morda me zato tako privlači gleda-
lišče, v njem imam zelo rada absurd 
in grotesko. Ko se ljudje znajdejo v 
ekstrem nih okoliščinah in se nanje eks-
tremno odzovejo, so pravzaprav smešni. 
In meni je bilo že vnaprej smešno, ko 
sem pričakovala njegovo reakcijo. Spra-
ševal me je: »Pa kaj je? Pa kaj je?«, jaz pa 
sploh nisem mogla izgovoriti, kaj se je 
zgodilo. Ko sem končno izdavila: »Uk-
radli so nama avto,« mi seveda ni verjel, 
ampak je začel v nejeveri vpiti, kam 
sem ga skrila. To je trajalo precej časa in 
je bilo res komično.

V življenju se ni vredno preveč raz-
burjati zaradi stvari, v to še vedno trdno 
verjamem.

 ❞  
Zelo hitro po tem, ko sva se spozna-
la, se je naš svet podrl. Skupaj sva 
odšla in ves moj svet in domovina 
sva postala midva z najino Ninico, 
potem sta prišli še Vanja in Mili. Bili 
smo kot brodolomci, ki jih morje 
nekam izvrže.

Lenka Udovički je s 
predstavo Nosorogi 
v Mestnem gleda-
lišču ljubljanskem 
gostovala v okviru 
festivala Ruta gripa 
Triglav. Foto Ulys-
ses theatre


