Razgovor

Na ovom svetu mi smo zbog ljubavi
Razgovarala: Danijela Regoje
Vodite nas u jedan prilično bajkoviti svijet, u svijet
koji se nalazi van naših granica. Koliko ova priča, pored
toga što ima uporište u onome što se događa danas, jeste
na neki način i neka savremena bajka?
Drago mi je da ste je tako videli, dakle, ipak, smo na
nekom dobrom putu, ali povrh svega ovoga ova priča je
ozdravljujuća i govori o tome da ovi što su ostavljeni jesu
ostavljeni zato što drugi idu napred. Tako da bi mogli
nešto da naučimo iz toga i da se ne osećamo stalno kao
gubitnici ili kao nekakvi loši ljudi već i oni sa dobrim
idejama, katarzičnim idejama za život i za suživot i koliko
sam mogla da vidim i osetim publika je isto tako shvatila
tekst.
Jezici koji se koriste u predstavi su jezici kojim mi
komuniciramo, ali isto tako i jezici nekih drugih živih
bića?
Da, ja odavno mislim da mi pre svega komuniciramo
gestovima, komuniciramo mislima, za razliku od mog
lika, koji u ovoj predstavi ne veruje da je to moguće, ali
zapravo, to jeste život. Mi nismo ovo što jesmo, mi smo
sasvim nešto drugo i kada bi se svi malo otvorili na tu
stranu i shvatili da tako možemo da komuniciramo i da
radimo i da živimo i da nađemo u svačemu nešto dobro i
korisno, e, gde bi nam onda kraj bio.
Bajkovita je ovo priča o životu dvije porodice na vrhu
planine čija su djeca u inostranstvu ili namjeravaju da
odu i ljubavi između djevojke iz prelijepog, ali pustog
krajolika, i momka iz svemira u čijoj državi “sijaju dva
sunca”. Priča je ovo o porodici, o odlasku mladih iz
zemlje, o odumiranju sela, ali, složićete se, priča je ovo,
prije svega, o ljubavi - što i stoji u naslovu ovog komada?
Da. Ljubav kao svrha našeg postojanja, kao razlog
zašto smo tu i ljubav kao dobra lekcija i pravac kako se
stvari rešavaju i kako život treba da ide dalje. I kao nešto
što pokazuje, mislim sad sam ja otišla van ovih glumačkih
voda, ali zato smo ovde, trenutno, na ovom svetu, zbog
ljubavi.
O onome što radite zadnjih četvrt vijeka malo se zna u
javnosti. Zašto?
Zadnjih četvrt veka sa velikim razlogom me nema u
javnom životu, a, zapravo, radim svoj posao koliko mogu,
svaki put kao da je prvi i posljednji. Svaki put i još uvek
sa velikim entuzijazmom, neki put i sa strahom, jer su
pitanja uvek ista, hoću li ja to moći i tako... I prosto, eto
sad kada pričam o tih 25 godina, prošle su jako brzo, a
volela bih eto da i za 25 godina možemo da sednemo i da
pričamo o ovom poslu. To je negde bio moj cilj i pre 25
godina. Dakle, da trajem, da učim, da budem negde tu, pa
ko me vidi, ko me otkrije, možda blago njemu
Kada kažete da želite da učite, Vaš glumački „mentor“
bio je čuveni Bata Stojković, on vas je uvodio u glumačke
tajne... Čemu vas je učio?
Jako mi je drago da ste spomenuli Batu Stojkovića, jer
sam upravo pre sedam dana imala u Beogradu premijeru
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Anica Dobra, glumica
komada „Urnebesna tragedija“, opet slučajem Duško
Kovačević. U tom komadu sam ja igrala pre 27 godina,
u praizvedbi, u Zvezdara teatru, i igrala sam dečaka
Nevena. A ovaj put igram ulogu koju je imala Milena
Dravić, kojoj je partner bio Bata Stojković. I pošto sam
bila živi svedok te predstave, kako da kažem, jako mi je
teško bilo. I onda sam rekla zašto bih ja uopšte odustala od
toga, to je moja privilegija da još uvek znam neke Batine
rečenice, Milenine rečenice, da znam proces kroz koji su
oni prolazili. I prosto je za mene taj posao i rad bio neki
veliki omaž kako Mileni, tako i Bati. Bata je bio čovek
velikog srca i velikog autoriteta i osećam veliku sreću,
uvek, što sam ja bila jedna od odabranih koju je on, na neki
način, neću da kažem reč „ voleo“, ali dobro je sa mnom
sarađivao, smejali smo se zajedno, plakali smo zajedno.
On je bio u stanju da svašta uradi. Na primer, u Zvezdara
teatru ja sam stalno u to vreme pila sok od borovnice i
prosto nikada ga nema kada ja dođem na probu, i onda
se Bata pojavljuje sa, ja mislim tolikom količinom soka
od borovnice, da mislim da ga i danas tajno prodaju u
Zvezdara teatru.
A čemu ste Vi njega učili?
Ah... Možda, možda sam... Kako da Vam kažem, mi
smo se negde prepoznali. Ja sam bila bezobrazna koliko
mi je on dao da budem, i kroz to smo nekako zajedno
rasli, a pravo da Vam kažem i ja danas osećam uvek
veliku privilegiju kada radim sa mladim ljudima i kada
ih gledam i slušam. Oni su za mene kao sa druge planete,
a onda uzmem i vidim, da imamo nešto zajedničko i da
mogu da učim od njih.
Radite ovdje, radite u Njemačkoj, gdje ste živjeli i
kao djevojčica, a i kasnije... Koliko Vas je obilježila ta
dvojezičnost i šta Vam je dala?
Pomaže utoliko da shvatim koliko je velika sreća imati
tu mogućnost. Moj maternji jezik je, ipak, na prvom
mestu. Bolje se na njemu izražavam, bolje mislim, bolje
finese primećujem, ali zaista sam zadovoljna što i ovaj
drugi kolosek teče, isto tako mirno i neupadljivo, jer je to
očigledno nekakav moj način da radim ovaj posao.
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Prateći program

Promovirana tri broja časopisa „Život“
Piše: Ivana Pirić

N

akon promocije časopisa „Riječi“, sinoć su u
okviru pratećeg dijela programa 34. Susreta
pozorišta / kazališta Brčko distrikta promovirana tri
broja časopisa za književnost i kulturu „Život“, koji
izdaje Društvo pisaca Bosne i Hercegovine. Predstavljači
su, uz moderatorsku palicu Danijele Regoje, bili glavni i
odgovorni urednik Almir Bašović, ovogodišnji selektor
Susreta i član redakcije Žarko Milenić, pisac i prevoditelj
iz Brčkog.
Ovo je časopis koji su nekada uređivali Meša Selimović,
Mak Dizdar, Alija Isaković, Miljenko Jergović i drugi
naši književni velikani. Zbog toga je profesor Bašović na
početku promocije predstavio kratku povijest izlaženja
časopisa, kazavši da je to jedan od starijih naših časopisa,
kojie je pokrenut 1952. godine, a, nakon rata, obnovljen
2007. godine.
„U Brčkom imamo ponovo priliku predstaviti časopis
koji je pomalo i brčanski jer su članovi redakcije i Brčaci
Vahidin Preljević i Žarko Milenić. Spomenuo bih i ostale
članove: Jasmina Agića, Gorana Karanovića, Jasnu Šamić
i Nikolu Vukolića, te sekretara Matiju Bošnjaka. Ove
godine smo od aprila do oktobra uspjeli objaviti tri broja,
te uveli u praksu objavljivanje jednog broja na ćiriličnom
pismu. U brojevima smo po blokovima predstavili Maka
Dizdara, Dževada Karahasana i Michaela Krügera. U
svakom izdanju, kao i dosad, gledali smo da imamo
različite književne forme“, istaknuo je prof. Bašović,
napominjući da časopis „Život“ nije antologija onoga što
se piše, već pregled književnog života kod nas.
U kombinaciji unutarnje i vanjske perspektive, kurs
redakcije bio je usmjeren prema našoj književnosti
iz prošlosti i današnjice, putopisima i prijevodima s
njemačkog, engleskog, francuskog, ruskog, perzijskog,
slovenskog...
Žarko Milenić, u ime redakcije ističe da je ona zapravo
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internacionalna. Uz priloge ponajviše iz književnosti
skrenuo je pažnju, pošto se u Brčkom održavaju Susreti
kazališta, i na priloge iz teatra kao što suin memoriam
posvećeni Samu Shepardu i Dariju Fou. Uz prikaze
knjiga pisaca iz Regiona i prevedenih knjiga objavljen
i Milenićev prikaz romana „Avijatičar“ Vodolazkina,
po njegovoj ocjeni najzapaženije knjige godine 2016.
godine koja još nije prevedena na neki od jezika bivše
Jugoslavije.
Dramaturg Predrag Nešović, koji se javio iz publike,
kaže da još od 1973. godine prati „Život“ kao važan
časopis. Napomenuo je da je u suradnji s Radio Sarajevom,
časopis objavljivao radio drame nagrađene na natječaju
Radija, od kojih su dvije adaptirane za kazalište.
Mak Dizdar

U časopisu Život 1954. godine objavljuje
prekretno važnu poemu Plivačica, koju
će potom, u nešto drugačijoj verziji,
objaviti i kao zasebno izdanje, u vlastitoj
nakladi. Od 1964. godine do smrti bio
je glavni urednik časopisa Život.

Jedan od ovogodišnjih brojeva “Života“ otvara
interview sa Dževadom Karahasanom pod nazivom
Ideologija je metafizika fundamentalizma, u kojem
govori, između ostalog, o svojoj i književnoj sceni BiH,
književnoj kritici, ideologiji, kulturnim paradigmama
Istoka i Zapada, umjetnosti kao odrazu stvarnosti...
Njemački pjesnik Michael Krüger ovogodišnji je
dobitnik nagarde „Bosanski stećak“ Međunarodne
književne manifestacije „Sarajevski dani poezije“.
Ovaj književnik je kao pjesnik, prozaist, romanopisac
i urednik obilježio njemačku kulturnu scenu zadnjih
četrdeset godina.
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Razgovor

ovo je toliKo bolNa tema Da je morala Da
sE oLaKŠa HUmorom i nEKim ZačUDnostima

Razgovarala: Sanita Jerković Ibrahimović

Ljubomir Bandović, glumac
U predstavi ste šumar po profesiji, koji voli životinje,
a ne voli lovokradice. Zaljubljeni ste u planinu i
zvijezde. Ranko je jedini od likova u predstavi koji je
prihvatio odlazak mladih ljudi?
Prihvatio je odlazak mladih zato što je to neminovnost.
Nekada se imalo rašta boriti za nešto da ovde napravimo
bolje, da bi nam deca ostajala ovde, ali to je vreme prošlo.
Prodali smo se korporacijama, prodali smo se lovatorima,
i sada je nama u interesu da nam deca žive bolje nego što
mi živimo. Tako da je Ranko srećan što mu je kćerka
otišla, mada nije stvarno i iskreno srećan.
Problem odlaska mladih u predstavi je uvijen u
humor i fantastiku?
Već je sam tekst dovoljno poetičan i začudan. Nismo
imali nikakave specijalne intervencije. Naravno tu
ima duhovitosti koje ispadnu iz nas. Ali nismo puno
intervenisali na tekstu. Dopalo mi se što smo u suštini
zadržali tu prizemnu estetiku. Ovu scenografiju, našu
igru, kostime, kao da su deca pravila. Kao da je sve
naivna umetnost koja se dešava u nekom selu. Mislim
da nismo puno odstupili od toga. Neka hrana je toliko
neukusna da morate natrpati šećera ili soli u nju da bi
se mogla jesti. Ovo je toliko bolna tema da je morala
da se olakša humorom i nekim začudnostima da bi bila
podnošljiva.
Kako je bilo igrati sa Anicom Dobrom?
Možete zamisliti mene kada sam njih sve kao klinac
gledao i nadao se da ću možda jednog dana proći iz njih
na nekoj sceni. Evo sad Anici igram muža. To govori o
BILTEN BR.
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njoj da je još uvijek mladolika, mladog duha, a o meni
da sam više star glumac. Na sceni sam 30 godina. Šalim
se. Bilo mi je veliko zadovoljstvo i velika čast. S druge
strane Duško (Dušan Kovačević) je ovo pisao misleći
konkretno na nas troje. Ranka je namenio meni, od starta
je znao da će doktora Vasu igreti Pele (Dragan Petrović),
a Anica mu je bila izbor za Soju. Znate kako se kaže,
kriška hleba se maže sa jedne strane. A Duško je krišku
hleba namazao sa jedne i druge strane, i još je i ivice
namazao. Znači sve masne glumce je stavio u predstavu,
da jedni druge slušaju, da jedni drugima pomažu i to se
i dešava. Mi, bogu hvala, evo već 50 i neku predstavu
igramo i ona stalno raste i stalno se nove stvari učitavaju
u nju.
Nakon toliko izvođenja, kakav je Vaš zaključak o tome
kako je publika prihvatila predstavu, sve što ste donijeli
na scenu?
Moj pokojni profesor Vlada Jeftović naučio nas je,
još dok smo studirali, da u 80 posto slučajeva, osim ako
predstava nije tvrdo žanrovski određena da je komedija,
da smeh u pozorištu dolazi iz tačnosti, iz prepoznavanja,
iz AHAHAH PRIJE nego HAHAHA... Tako da osećam
sa scene koliko publika sebe ucrtava u ovo. U svakom
redu ima makar jedno ili dvoje ljudi koji su ispratili
nekoga ili čekaju nekoga za Novu godinu, da će doći neki
sin koji je obećao. Dosta se toga prepoznaje, pogotovo ta
muka i problem koji godinama traje kod nas, a to je odliv
mladih ljudi i naše neumeće da im ponudimo nešto ovde
za šta bi se oni uhvatili i ostali.
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Osvrt

ODLASCI KAO NEUMITNOST I «HIPNOZA JEDNE LJUBAVI»
Piše: Srdjan Vukadinović

S

vaki tekst Dušana Kovačevića ne samo što uvijek
iznova izazove najveću moguću pažnju, nije
samo da se radi o živom klasiku, nego je intrigantan
kao futuristička vizija narednih događaja. Tako je bilo
i sa tekstovima koji su nastajali 90-ih godina XX vijeka
(«Urnebesna tragedija», „Klaustrofobična komedija» i
dr.), a koji su u razdoblju kada su premijerno izvedeni na
sceni beogradskog Zvezdara teatra djelovali kao određena
nestvarna dramatska zbivanja koja se ni slučajno, za koju
deceniju, mogu dogoditi južnoslovenskom ambijentu.
Kako su te predstave ponovo scenski postavljane u
prvim decenijama trećeg milernijuma bile su sve više
uvjerljivije i faktografski realne.
Po svoj prilici da će i neka naredna događanja pokazati
istu dramsku angažiranost sa najnovijim komadom,
«Hipnoza jedne ljubavi», za koji pored teksta Dušan
Kovačević potpisuje i režiju. Simbolično dvije porodice
(Ranko i Soja – Ljubomir Bandović i Anica Dobra
vs.doktor Vasa – Dragan Petrović Pele) koje žive na
vrhu jedne planine, čija su djeca otišla ili se spremaju
da napuste kućna ognjišta, predstavljaju zapravo mnoga
naselja, sela već odavno, a gradove novijeg datuma koje
očekuje identičan rasplet događaja.
Odlasci iz zemalja Regiona u neke druge zemlje su
tema koja zaokupljuje pažnju ne samo demografa, već u
zadnje vrijeme i umjetnika. Možda iz tog razloga što je
među onima koji odlaze u neke treće zemlje veliki broj
umjetnika koji ne mogu naći angažman, niti raditi bilo
kakav posao u struci u zemljama Regiona.
Dok se svi pobrojani bave razlozima odlaska i traže
krivce dotle Kovačević u predstavi Zvezdara teatra
pokušava da se u bajkovitosti zbivanja, na vrhu planine i
dvije porodice koje smješta u scenski prostor, više govori
o odlasku ne kao stanju, već procesu koji ima svoje
uzročno-posljedične konotativnosti. Potpuno je tačno
da godišnje koja desetina ili stotina hiljada mladih ljudi
odlazi. Mnogo više ih čeka tu priliku. I te činjenice ako se
doživljavaju samo kao brojke i ništa više, vode beznađu.
Ali, proces odlaska nije jednostavan statistički broj, već
je to proces koji ima u sebi i vrcavosti i ljubavi i hipnoze
svim time. Nad takvim stanjem ne vrijedi kukumačiti
već gorčinu izraziti kroz očaravajuću duhovitost za koju
je Dušan Kovačević pravi majstor. Godišnje čitav jedan
manji grad se i u Srbiji i drugdje u Regionu izgubi u tim
odlascima. Sam Dušan Kovačević uviđa u komadu da
«će nas odlasci u budućnosti najviše koštati». I zbog
toga Kovačević kao reditelj ne dozvoljava glumačkim
protagonistima u predstavi Zvezdara teatra da previše
naglašavaju i do koske ogoljevaju bolna i sumorna mjesta
društvenog tkiva koja se ogledaju u neumitnom gubljenju
stanovništva i sve većem starenju. Iluzija scenske igre
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dominira prostornim i tematskim obuhvatom «Hipnoze
jedne ljubavi», a ljubav prema porodici i bližnjima je
temeljna vrijednost koja proističe iz ove predstave. Iako
se u predstavi o gorućem demografskom problemu, koji
razara tkivo svakoga društva, govori na scensko-bajkovit
način u kome se komunicira sa okolinom svirajući
gajde (Dragi – Uroš Jakovljević) na takav način se
govori i o nestanku jednog manjeg naselja na godišnjem
nivou. Međutim, shodno Kovačevićevim futurističkim
vizurama posmatranja pojavnosti to će mnogo vidljivije
biti tamo negdje sredinom prvog vijeka trećeg milenijuma
kada i mnogi demografski instituti predviđaju smanjenje
stanovništva zemalja Regiona za 10-22%.
Odlazak mladih ljudui iz zemlje je i zbog straha koji
je bazične prirode i karaktera. Zbog toga se predstava
i bavi pitanjima koja su sva egzistencijalna, odnosno
materijalna pitanja. Što je isto tako u kontekstu njihovog
uzrasta i perioda života (Mila – Nina Janković) kada
trebaju da budu entuzijastični - po pitanju onoga što
dolazi. A oni se upravo suprotno ponašaju. I onda traže
izlaz u tom odlasku iz zemalja južnoslovenskog regiona.
Jako bi dobro bilo za prevazilaženje toga i takvog stanja
da se čuje jedan trezven i kritički odnos iz dijela narativa
koji je nametnut zemljama Regiona, a to je narativ o
određenim (dez)integracijama i o tome ko cjelokupnom
južnoslovenskom društvu treba i može da pomogne.
Glumačka igra ansambla Zvezdara teatra od početka
do kraja predstave odvija se u jednom kazališnom zanosu
koji i ima za cilj da se, makar, trenutak zaboravi na goruće
probleme društva. Toplina igre svih protagonista uliva
nadu da možda i neće sve biti po projekcijama svjetskih
(vele)majstora svih mogućih kreacija, pa i one koja se
tiče demografskog posrnuća južnoslovenskog ambijenta.
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Osvrt

Priča o čEtvEro siromaŠniH
Piše: Kemal Bašić

K

amerni teatar 55 u zadnjih nekoliko sezona radi
ono što je našoj pozorišnoj sredini bilo itekako
potrebno, naime, otvara svoja vrata mladim pozorišnim
autorima, kako rediteljima tako i piscima, što je naročito
važno. „Mirna Bosna“ praizvedba je drame Borisa
Lalića, u režiji Saše Peševskog. I piscu i reditelju ovo je
prva predstava u profesionalnom pozorištu, a da su ovu
priliku sasvim sigurno zaslužili, naposljetku i opravdali,
potvrdila je publika, koja je i u Brčkom, očigledno,
dobro komunicirala s ovom predstavom, iz čega se može
zaključiti da je savremeni domaći tekst ono što bi na
našim scenama trebalo biti u prvom planu.
Mirna Bosna kroz priču o četvero siromašnih ljudi,
koji odluče da to više ne budu, ma koja cijena bila,
zapravo govori o onome što je naša društvena situacija u
kojoj ljudi zaista jesu dovedeni na rub preživljanja, imaju
tek onoliko da fizički prežive mjesec, a sve iznad toga
je luksuz. Da li je to život dostojan čovjeka ili je ipak
stanje koje, kada je osviješteno, dozvoljava upotrebu bilo
čega kako bi se iz tog kruga životarenja izvuklo, pitanje
je koje, među ostalim, pita ova predstava.
Što se samog dramskog teksta tiče, on ima vrlo
jednostavnu strukturu, gdje se siže razvija, putujući
preko dramskih stanica, koje od početne situacije prema
krajnjoj konstantno mijenjaju unutarnju atmosferu među
likovima, odnosno u predstavljenim životima. Likovi
su vrlo živi i očigledno je da je dramski predložak
glumcima ponudio odličan materijal s kojim će raditi, pa
se tako mogu vidjeti četiri zaista sjajno odrađene uloge.
Svaki od likova je potpuno iznutra shvaćen i to se na
sceni vidi. Uz odlično načinjen posao koji su uradili Feđa
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Štukan, Vanesa Glođo i Gordana Boban, valja spomenuti
i glumca mlađe generacije, Davora Golubovića, koji
je imao težak posao jer igra lik mladića koji ima neki
psihički poremećaj ili neku vrstu mentalnog zaostatka.
U svakom slučaju on je drugačiji, pomalo jurodivi, onaj
koji nešto i nasluti, također u njemu se u određenim
trenucima može prepoznati i komentar na generaciju
koja ne može da se pokrene i o onome što želi uglavnom
samo govori, jer ne može pronaći način da to ostvari.
Igrati ovakav lik zahtjeva veliki napor da se ne sklizne
u ismijavanje i karikaturu, što bi ulogu onda potpuno
uništilo, ali zbog čvrste dramaturške povezanosti likova
i situacija i sam komad bi prilično uzdrmalo. Golubović
ovaj posao radi dosta dobro, uz vidljivu asistenciju
njegovih kolega glumaca koji su svjesni važnosti lika
kojeg igra Golubović, ali važnosti toga kako će on biti
odigran.
Scenografska rješenja predstave su vrlo jednostavna,
pa se ne osjeti toliko činjenica da je predstava nastala i
da se igra na kamernoj sceni. Budući da se sve događa u
jednom stanu, nije naročito teško prilagoditi se bilo kojoj
sceni, a da se ne izgubi skoro ništa od predstave. Naravno,
izgubi se ono što kamerna scena svojom prirodom nudi,
to je bogatstvo detalja i direktne glumačke igre, ali to, ma
koliko šteta bilo, ne narušava funkcioniranje predstave.
Mirna Bosna uspješna je predstava koja govori o nama
na najmanje dva načina. Onim što je njen sadržaj ona
komentira naše društvo, a onim što je njeno postojanje
komentira naše savremeno pozorište, odnosno, pokazuje
da talenta i ljudi koji dobro rade ne nedostaje, ali da im se
bez straha treba dati prilika.
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Разговор

ОВО ЈЕ БРИТКА И СУРОВА ПРИЧА
Разговарала: Миљана Ђурђевић
Kако сте преживјели своју Алексу?
Текст је првобитно био написан за четири мушкарца, тако да је ово адаптирано јер су у задњи час сконтали да без зачина, као што су жене, не иде. Онда
смо се Ванеса и ја покушале снаћи у улогама које су
биле намијењене мушким колегама. Мислим да смо
то пристојно урадиле. Прича је занимљива зато што
наше друштво, овакво какво јесте – наопако изврнуто – шаље поруку да сви они који се баве нечасним
и непоштеним радом имају све: возе скупе аутомобиле, имају добре штеле... Прича је бритка и сурова,
истовремено је и духовита јер се људи смију. Смију
се сами себи, на свој рачун.
Алекса је само дио приче о људима који не могу
живјети од поштеног рада. Не могу, и онда се бацају
у задњи очајни покушај да се криминалним радњама
обогате.
Зашто синтагма “мирна Босна”?
Лалић зна зашто се опредијелио за тај наслов.
Уствари цијела радња текста најбоље објашњава тај
наслов. Сви би ми да живимо у миру, а предуслов
томе је социјална и економска сигурност. То је најчешћа изрека нас Босанаца када нешто урадимо и када хоћемо да кажемо то сам урадио зато што сматрам
да тако треба или мора, па макар било наопако.
Kомедија или трагедија – гдје бисте прије сврстали овај текст?
Ово можда личи на комедију, јер се људи смију, али
ово је трагедија. Можда на први поглед не изгледа тако јер живимо у трагичном времену, па нам је ваљда
трагичност посљедњих двадесет и неколико година
постала нормална. У томе је највећа трагедија. Млади аутор Борис Лалић је то све лијепо уочио и ставио
на папир. Ми са сцене покушавамо рећи, указати и
интерпретирати основну замисао текста, а то је да
живимо у трагичном времену из кога морамо наћи
излаз.
А гдје видите излаз?
Порука свима је да требају да мијењају свој ментални склоп, да мијењају навике. Знамо ми да избор
није велики јер се народу нуде само обећања. Чини
се да је ситуација безизлазна, али ја сам непоправљиви оптимиста и вјерујем да постоји излаз, вјерујем да
морамо бити стрпљиви и упорни. Не смијемо пристајати на “вриједности” које нам се нуде. Kод нас се
страх користи као одличан механизам за манипулацију. Стално нам бацају коске да се око њих, гладних
стомака, свађамо, а ми, уствари, волимо једни друге
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Гордана Бобан, глумица
и живимо једни с другима, једни уз друге и једни за
друге. То је моје мишљење, и оно се поклапа са поруком ове представе.
Kажете стрпљење, а шта до тада?
Уздати се усе и у своје кљусе. Било је и тежих времена. Ја нисам за револуцију, већ за еволуцију. Боље
се мора догодити, али када, то не знам. Моје је да
вјерујем, трпим, надам се и да се борим.
Kако се осјећа сиромашна Алекса када дође до
новаца? Kоје су промјене у њој?
Неко на брзину дође до великих пара и онда од
себе направи карикатуру, а неко то лијепо поднесе
и помаже другима. Алекса је постала нешто између.
Kада је дошла до лове гледала је да што више ужива
и то је схватила као привремено стање.
Брчко?
Није ми први пута да сам у Брчком на Сусретима, и сваки пута сам уживала. Сада су нека друга
времена, немате времена да осјетите сву атмосферу
која траје око оваквог догађаја. Некада су сви глумци
остајали за вријеме цијелог трајања Сусрета што је
било лијепо, али на жалост - стигли смо одиграли и
одмах морамо да идемо.
Филм, телевизија или позориште?
Театар ми је највећа љубав. Поштујем филм телевизију, а посебно радио на коме волим да радим, али
само се на даскама осјећам сигурно и као код куће.

BILTEN BR.
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Разговор

ОВО ЈЕ БАЈКА ЗА ОДРАСЛЕ
Разговарала: Миљана Ђурђевић
Гледали смо српску верзију Малог принца?
Не само српску већ свачију верзију. Ово је ипак
бајка за одрасле, а не баш за децу. Добро је што је
бајка, јер било би лековитије да се ми, обични људи,
који се не баве „озбиљнијим“ стварима пребацимо на
бајке и да живимо у бајци зато што је то пуно лакше
и једноставније и увек постоји срећан крај који је и
нови почетак. Требамо да се окренемо и љубави јер
се од љубави живи. Дакако, живи се и без љубави,
али тада сте само биохемијски организам или биохемијска јединица, а то човек уистину није.
Да ли је ипак најљепше на нашој планини са које
сви одлазе, посебно млади?
Јесте. То је оно на што сте навикли: призори, људи менталитет, навике... ако је то нормално, ако нису
поремећени односи ако су људски односи нормални.
Ова прича говори о томе како то није тешко. Човек
само треба да се врати својој хуманој природи, људској природи, да буде само човек. Није проблем што
млади одлазе. Они одасвуд одлазе и долазе и то је у
природи младог човека. Проблем је што се не враћају,
проблем је кад се не враћају. Ми старији треба да се
запитамо зашто је то тако и треба да радимо на томе.
Никад није касно да се поправи амбијент да се млади, људи који су отишли, ипак врате једнога дана.
Многи који долазе и одлазе и говоре нам да имамо најљепшу земљу?
Они нам то говоре да нас подсете на нешто што
смо заборавили. Прилично лако смо то заборавили
и лако се одрекли тог сазнања које смо имали. Није
страшно да заборавите, јер је то у људској природи,
али у људској природи је и да се сети свега онога што
је заборавио, али лепог.
Једна од порука у представи може се разумјети
као да се заради традиционалног одричемо да идемо напред?
Мало смо као народ тврдоглави. Држимо се традиционалног и као да не желимо да пробамо нешто
друго. То вам је као када неки човек никада није пробао парадајз, а каже да га не воли.
Kао да смо под колективном хипнозом?
Управо тако. Али попустиће то. То је скопчано с
временом. Једног дана све ће бити у реду и све ће се
довести у ред, али, нажалост, до тада многи од нас
ће се преселити на неку другу планету, на неко друго место. Није тако само овде, већ у читавом свету.
Зато и кажем да је најбоље да се окренемо бајкама и
BILTEN BR.
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добрим писцима, да што мање гледамо около да нас
опет не запраше.
Kако вратити младе људе, тачније шта треба
урадити да се почну враћати?
Немам рецепт. Мора се стварати амбијент, морамо
да стварамо климу и позитивну атмосферу, атмосферу толеранције, љубави доброте, људскости. Само то.
То је довољно а није тешко.
Хипотетички, када се они који одлазе почну
враћати, хоће ли мало пореметити традицију, да
ли ћемо тада бити мјешавина властите традиције и онога што су они донијели са собом као дио
нечије друге културе?
Ја не мислим да ћемо се ми утопити у нешто друго. Ја немам тај проблем да ће нам утицаји са стране
уништити традицију. Мислим да и наши млади људи
немају тај проблем. Прихвати све што ти се нуди, направи селекцију и изабери оно што ти одговара. Ако
нешто што ти је понуђено не дотакнеш и не упознаш
ти не можеш знати да ли ти прија или не прија. Оно
што ти прија усвоји, а оно што не прија немој. Треба
имати поверења у младе јер они врло рано науче да
разликују добро од лошег.
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Reakcija publike

Kroz humor servirana naša nevolja lakše se guta
Piše: Mario Ivkić

N

a ovogodišnjem festivalu kazališta u Brčkom,
barem prema ocjenama do sada odgledanog
repertoara predstava, publika je došla na svoje. Gledaju
pitke i razumljive predstave u kojima se servira naša
svakodnevica, ali kroz humoristične scene da bi bilo
lakše probavljivo.
Već nakon gledanja prve predstave u ovogodišnjoj
ponudi, one u izvedbi Narodnog pozorišta Sarajevo
“Sve se nekako preživi osim smrti”, publika je
zadovoljna izlazila iz dvorane. Tradicionalno su škrti
na komentarima za medije, ali poneki ipak spremni da
podijele svoje prve dojmove sa svima. Jedna gospođa,
koju skoro svake godine viđam na festival, prvo je
podijelila svoje oduševljenje nastupom glumice Kaće
Dorić, odnosno “Gospođe Mame”. “Zaplakala sam
nekoliko puta. Mislim da svako od nas ima nešto slično
u svojoj porodici. Nije to priča samo o Sarajevu nego o
svima nama”, prokomentirala je ta gospođa.
Još jedna djevojka je imala sličan komentar: “Ta radnja
je mogla da bude i u Brčkom. Ništa drugačije nije ni kod
nas. Glumci su odlično to prikazali i oduševili su me.
Puno su energije dali i svaka im čast”, bio je njen kratki
komentar.
Za komentar sam zamolio i jednog od kolega novinara.
I mi novinari smo publika, zar ne? “Odlična gluma,
odlična poruka, jedino zamjerka za tekst i radnju. Čini
mi se da tu nema one klasične radnje, koja podrazumjeva
uvod, zaplet i rasplet. Ali poruka je jaka i katarzična za
sve”, njegov je komentar.
Crnogorci su izgleda zaplijenili više pažnje brčanske
publike. Iako je tematika predstave “Čuvari tvog
poštenja”, izvedena iz dijela teksta crnogorske himne,
aludirala da ćemo gledati klasičnu priču o Crnogorcima,
ipak smo dobili priču koja dotiče sve nas na brdovitom
Balkanu. Dotiče nas jer smo svi svjedoci ljudi oko nas
koji se olako i za sitnu korist odriču moralnih vrjednota
i poštenja. Svjedoci smo za druge oko nas jer za sebe
nemamo snage reći da smo možda i mi takvi. Sličnog
mišljenja je i jedan gospodin koji je zamišljeno izlazio iz
dvorane nakon gledanja predstave. “Ne mogu vjerovati
koliko su ovo realno prikazali. Stvarno je to tako i kod
nas. Pogledajte samo kakvih sve ljudi ovdje kod nas ima.
Samo se gleda svoja korist a na tuđu štetu”, uzbuđeno je
prokomentirao.
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Jedna mlada gospođa je bila kratka ali jasna u
komentaru: “Ovo je stvarno naše društvo. Ovo smo mi”.
“Mirna Bosna” Kamernog teatra 55 iz Sarajeva
izazivala je salve smijeha publike. Svi su bili oduševljeni
i nasmijani izlazili iz dvorane. Smijali su se tuđoj
nevolji, koja o tankoj niti visi da mostane i nečija od nas.
Neki tamo jadnici su se upustili u trgovinu drogom da
ne bi svaki dan jeli kupus kalju. I nama je to bilo jako
smiješno. Jeste, jer je ansambl vrlo vješto to upakirao
u humorističan celofan da bi nam taj njihov poklon
našeg društvenog autoportreta izgledao privlačno.
Komentara publike ni nakon ove predstave za medije nije
bilo. Uglavnom se to kratko svede na riječ “Super” ili
“Odlična predstava”. Ipak sam uspio naći sugovornike
u publici koji su bili spremni razmijeniti koju riječ više.
Jedan gospodin je nakon gledanja predstave rekao: “Boki
je legenda! Momak koji ga glumi stvarno je to dobro
odradio, baš ubjedljivo. Ma cijela predstava je odlična.
Nemam šta reći za sve njih. Stvarno su profesionalci.
Dobra je i radnja.”
Jedna kolegica je pak prokomentirala: “Ma neka smo
se barem nasmijali. Bolje i tako nego samo da gledamo
teške i sumorne priče. Svjesni smo mi svega što nas
okružuje, ali ako to ne možemo promijeniti možemo
barem okrenuti na šalu pa da nam bude lakše. Glumačka
ekipa je to odlično izvela i svaka im čast.”
Ove godine smo doživjeli i “Hipnozu jedne ljubavi”.
Svojim dolaskom nas je počastio “Zvezdara teatar” iz
Beograda. E tu mi konačno nije falilo komentara publike.
Zanimljivo! Prvi put vidim brčansku publiku tako ozarenu
i raspoloženu. Predstava ih je naprosto oduševila. Uz vrlo
komične replike opet smo imali serviranu naš najveći i
najbolniji problem – masovni odlazak mladih u daleki
strani svijet. Kroz simpatičnu bajku i hipnozu tisuća
zvijezda, računajući i one glumačke zvijezde na sceni,
publika je doslovno proživljavala katarzu. Jedna gospođa
je po izlasku iz dvorane osula paljbu komplimenata na
glumačku ekipu. “Ma, predivna predstava. Predivni
glumci. Ja sam je bez daha odgledala. Ovo je vrh”. Slično
komentira i jedan mladić: “Fantazija! Vrhunski glumci.
Prelijepa scenografija. Odlična priča. Najbolje do sada što
sam pogledao.” Onda slijedi desetak onih gledatelja koji
izjavljuju “Super” i “Odlično”, pa dođe gospodin koji ima
i nešto više za reći. “Bože, kako je to Dušan Kovačević
mudro upakovao! Ma svaka mu čast. Oduševili su me.
Tako tešku temu su upakovali da bude tako prihvatljiva
i da se možemo nasmijati. Glumci su stvarno odlični.
Ma ipak je to beogradsko pozoriše, pa neka priča ko šta
hoće.”
Tako je komentirala publika dosadašnju ponudu
ovogodišnjeg kazališnog festivala u Brčkom. Potrudit
ćemo se da ispratimo njihove reakcije i na ostatak
repertoara, ali, sudeći prema onoj krilatici “Po jutru se
dan poznaje”, za očekivati je da ćemo ove godine zbilja
imati sve pozitivne komentare. Za ovo na prvom mjestu
bi trebalo zahvaliti selektoru koji je očito pogodio i
tematiku i predstave.
BILTEN BR.
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HIPNOZA JEDNE LJUBAVI
Piše: Nikola Šimić Tonin

R

iječ pisca i redatelja Dušana Kovačevića:
„Svake godine u Srbiji nestane jedan manji grad
od četrdeset do pedeset hiljada stanovnika. Toliko nas je
manje jer odlazimo – napuštamo zemlju, selimo se u neke
druge krajeve ili put neba. A godine brzo prolaze i za deset
godina nestaće grad od petsto hiljada stanovnika i ako se
tako nastavi, Srbi će u Srbiji biti nacionalna manjina za
sto godina. Jedina nada je ljubav prema bližnjima i zemlji
kojoj dugujemo sve što imamo.“
Iz predstave:
„Kako da spavam kad je ovako lijepa noć? Nigde na
celom svetu nema ovoliko zvezda kao iznad naše kuće.
Bog nas je pogledao kad nas je ovde naselio i ovolikom
lepotom darovao. Kad je Dostojevski video nebo sa
ovoliko zvezda, rekao je: Samo će lepota spasiti svet.“
Kada je kazališna predstava prekidana dugotrajnim
aplauzima i kada predstava zadrži pozornost dva puna
sata i kada nakon aplauza izađete iz kazališne sale s
osmijehom obogaćene duše, suzom u zakutku oka i
pitanjima koje sebi postavljate, ne dolazeći dugo sebi,
a riječi nestanu, ostanete bez riječi, znate, upravo ste
nazočili uspješnici, umjetničkome djelu same gornje
razine povrh koje je samo Bog. Pred vama se stvarala
magija, dramsko čudo, vjerovali u čuda ili ne. Dovoljno
je reći: Dušan Kovačević.
Kazališna predstava je ovo o kojoj se pisalo i mnogo
prije već što je komad postavljen na „daske koje život
znače“. Kovačević je uspio jednu ozbiljnu i potresnu
priču uviti – upakirati u veo humora i mašte. Bez da je
oštro odredio temu, ostavio je otvoren prostor nama, bez
nametanja svojih stavova i tumačenja čime mnogi, manje
vješti, unište dramski tekst, pa će različiti ljudi različite
motive istaći kao najbitnije ili najdominantije.
U medijima se prije same premijere pisalo kako je
tema komada odlazak mladih iz Srbije i odumiranje
naših sela i gradova, koja je, na žalost, zahvatila cijeli
Region, seoba, seobe, odlasci. I prije se odlazilo. Ali sada
odlaze cijele familije, školovane mlade snage bez želje da
se vrate. Ako ne izađu van iz ovih okvira koji ih stežu,
guše, izaći će na ulice.
Za romantičare, romantične duše središte ovoga
kazališnoga komada ipak je sama ljubav koja se pojavljuje
u naslovu. U njemu se govori o ljudima koji nisu spremni
razumjeti išta van svojih svakodnevnih uskih okvira, ali
su i te kako spremni da nekoga obilježe „ludim“, okrenu
na podsmijeh i sprdnju, dok svoju racionalnost stalno
dovode do ruba, pa i do ruba zdrave pameti, nesigurni
i zapitani s manjkom samopouzdanja. Kao i svaki drugi
veliki – mali ljudi, nesretni su i usamljeni, ne shvaćaju
koliko im malo nedostaje da budu sretni, sve dok to malo
ne izgube. Na primjeru jedne uobičajenije porodice, pisac
BILTEN BR.
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je ilustrirao priču između realnosti i snova, upravo onoj
granici koju je ponekad teško odrediti.
Spisateljskim
manirom
svojstvenim
samo
čarobnjacima pisane riječi, a Dušan Kovačević je još
jedini živi među nama, vješto koristi motiv Malog Princa
u slikanju ljubavne priče, smješta istu u šire socijalne
koordinate. Bajkovita je to priča o ljubavi koja nailazi
kao i sve velike ljubavi na nerazumijevanje usljed
neobičnih okolnosti izvan rama realnosti. Upravo to
nerazumijevanje i generacijski jaz, koji se javlja među
likovima drame, predstavlja svakodnevni problem
današnjice. Racionalnost ponekad postaje prepreka
razumijevanju stvari i ljudi koji su nam vrlo bliski. A što
ostaje kada prestanemo da se međusobno razumijemo,
ostaju praznine koje nas udaljuju jedne od drugih i sve
drugo zlo koje dolazi iz njih?
Izvanrednim darom Kovačević slika veliki broj
društvenih problema kako naše zemlje i mentaliteta, tako i
jednog ,,globalnog sela“, „avlije“ apostrofirajući probleme
u širem kontekstu. Istančanim, gotovo novinarskim
okom za detalj, pisac i redatelj povezuje mnoštvo teških
pitanja, motiva i problema, koje ostavlja bez odgovora da
ih publika može misliti, osjetiti i suosjećati s njima.
Kada na jednoj planini imamo samo dvije obitelji iz
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kojih je po jedan mlađi član otišao na drugi kraj planeta, a
drugi se tek sprema, jasno je kakva je sudbina te planine.
Pa i sam pojam planine, zar za nas nisu planine mjesta
vila, čarobnjaštva, ljepote netaknute prirode, zdravost
zdravog zraka, iskon, mjesta s kojeg se najbolje vidi
nebo i najljepše zvijezde, zvjezdano nebo koje su nam u
gradovima ukrali javnom rasvjetom, a ujedno je i planina
nerješiv ili teško rješiv problem.
Odlasci mladih iz zemlje koji su kao epidemija
zahvatili cijeli Regiion nisu inovativan motiv, ali
način na koji Bandović svojim replikama ukazuje na
činjenicu da baš ti mladi ljudi ne odlaze iz rugla, već
iz jedne prirodne i neopisive ljepote, daje drugačiji
pristup, mnogo puta pokušavanom, rješavanju
problema. Trajno pamtljiv detalj predstave je kad
vanzemaljac dolazi zadivljen ljepotom u kojoj živimo
ukazujući nam na nju.
Scenografija (Nenad Brkić i Nikola Nikolić) toliko
realno predstavljena, a opet nestvarno hipnotizira
gledatelje utječući na njihov doživljaj planinskog
ambijenta pod zvjezdanim nebeskim svodom. Mislim
kako je ovu predstavu trebalo dati na kraju brčanskih
pozorišno – kazališnih susreta jer je previsoko podigla
vrijednosnu ljestvicu za druge predstave koje dolaze iza
nje.
Dobra Anica Dobra i Ljubomir Bandović u ulozi roditelja
oslikavaju stalno prisutnu podjelu na ,,dobrog i lošeg
policajca“. Iako se na sceni Teatra nije našla četvrt vijeka,
njena gluma briljira, dok Bandović, kao i uvijek, uspijeva
uvjeriti publiku u iskrenost svoje uloge oca ženskog
djeteta, zaštitnika i sanjara. Sama ta dosegnuta prirodnost
vrh vrhova je glumačkoga umijeća
Pele (Dragan Petrović), svojom već izgrađenom
reputacijom humorističnog glumca, gogoljevskom
manirom, govorom tijela, tikovima, grimasama,
zapitanostima… izmamljuje najveće aplauze, ostaje
samo upitati se da li se genijalnost njegovih replika krije
u samom tekstu ili njegovoj izvedbi istog. Neupitno jest,
tekst je čista klasika, buduće lektirno kazališno štivo, a
i same glumačke izvedbe treba predočavati studentima
ukazivati na njih jer iz njih se toliko toga ima i da naučiti.
Druga generacija glumačke postave koju čine Ivan
Mihailović i Uroš Jakovljević na čelu s Ninom Janković,
nimalo ne kaska za starijim kolegama. Iako pomalo (prema
scenariju) stavljeni u drugi plan, ipak, njihov značaj je
ključan za čitav dramski komad koji je tako koncipiran
da tjera suze na oči, bilo suze sreće ili suosjećanja i tuge.
Vidi se sretnost odabira njih za ove uloge.
Dugo se čekao ovaj kazališni komad, a još duže će se
pamtiti. Pitanja koja drama nameće ostaju dugo u mislima.
Rješenja koja su ponuđena nose isti naziv, iskon-priroda,
prirodnost u odnosima i nadasve i prije svega – LJUBAV.
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MOBILNA TEHNOLIGIJA: PRIJENOS UŽIVO
Piše: Tihomir Bijelić

H

alo, mama, ja sam. U Domu sam kulture u
Brčkom. Dvorana je puna, predstava samo što
nije počela.
Kako koja predstava? Pa kazališni su Susreti, znaš ono
što bude svake godine u jedanaestom mjesecu.
Čekaj, netko govori... Kaže ovaj sa zvučnika isključite
mobilne uređaje, ne koristite foto aparate. Ma pusti ga,
pa era je mobitela, kako da ga isključim! Tko će tebi
prenijeti što se ovdje zbiva?
E sad govori o predstavi, no nisam čuo početak, pričam
s tobom, a kraj nisam razumio. Neka je predstava.
Čekaj... izlaze neki ljudi.
Kako gdje? Pa na pozornicu. Pričaju. Šetaju se. Pored
mene komešanje. Neki mi šapuću da isključim mobitel. Ma
daj, pa era je mobitela. Što oni znaju o novoj tehnologiji.
Oni još žive na stari način. Najrađe bi onaj telefon s onom
ručicom, pa okrenuli tri puta, dobili telefonsku centralu i
tražili vezu s nekim. Oni ne razumiju nas s mobitelima.
Mama, moj je mobitel skup. Snima i u mraku. Nikome
ne smetam. Stani, ulaze još dvije osobe na pozornicu. Sad
ih ima pet. Nešto pričaju. Ganjaju se oko nekog stolića.
Ovi se oko mene smiju. Meni nije jasno zašto se smiju.
Čekaj da ti uslikam pozornicu. Vidjet ćeš za par
sekundi i ti što se zbiva. Možda da snimim predstavu,
tako ćeš vidjeti sve, kod kuće, zavaljena u svoj stari
naslonjač.
Tako je najbolje sve ću snimiti, tad ćemo na miru kući
gledati predstavu. No ostaje problem kako ću snimiti ono
što je prošlo.
Ej, da sam se odmah sjetio. Sad mi je jasno zašto je
onaj rekao ugasite mobitele. Da sam ugasio mobitel,
mogao sam snimati i poslije gledati. Ovako sam ostavio
upaljen mobitel, ništa nisam snimio na početku. Zato ću
snimiti sve do kraja. Mama, vidimo se kući.
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VANZEMALJSKI POETSKO-DRAMSKI JAUK
DUŠANA KOVAČEVIĆA
Piše: Suvad Alagić

N

ovi tekst dramskog pisca Dušana Kovačevića,
živog klasika kod nas, „Hipnoza jedne ljubavi“,
gdje se Kovačević potpisuje i kao reditelj, još jedna je
predstava na XXXIV Festivalu kazališta/ pozorišta u
Brčkm, koja se izlila iz svoga korita, zalila i kao matica
ponijela i publiku, i sve one koji su za vrijeme izvođenja
drame imali tu sreću da budu u dvorani Doma kulture
Brčko. Tokom igranja, glumci su četiri puta dobili
aplauz, a sve je opečaćeno višeminutnim pljeskom

zašao u jedan posve novi tematski i ambijentalni prostor.
Sve jeste naše i prepoznatjivo, ali to je ona tačka, to
je onaj genijski damar kod Kovačevića, gdje se i mi,
gledano s druge strane Mliječnog puta, pojavljujemo i
kao Vanzemaljci. Viza za to je da ste odavde, a pasoš
za ulazak u kraljevsku galaksiju predstave je Ljubav.
Predstava je, naravno, ovdje Život, ili kako bi mnogi
rekli - MI U VLASTITOM, ali po Kovačeviću i TUĐEM
OGLEDALU. Kao kad iskusan plivač-maratonac kuša

publike nakon izvođenja komada u Brčkom. Nakon 50ak igranja u Srbiji, ovo je prvo veliko izvođenje „Hipnoze
jedne ljubavi“ u BiH, u Brčko Distriktu, a nakon igranja
ove, po običaju, polivalentne, višeslojne, balkanskokovačevićevski univerzalizirane svjetske dramske priče,
nije bilo lako sabrati utiske i reći nešto već nerečeno i od
strane glumaca, publike i pozorišne kritike, bilo o drami,
bilo o Dušanu Kovačeviću kao piscu.
Nakon Balkanskog špijuna, Maratonaca, Radovana
III i drugih kultnih drama Dušana Kovačevića, ovaj živi
dramski klasik na Balkanu, ipak je uspio i ovog puta
nadmašiti sebe, a nas opet ostaviti zapitane, omamljene,
uplakane i nasmijane, tužne i sretne, ovdje i tamo, ali
ipak, zadovoljne, što se ovaj biserni dramski komad
našao na Suretima u Brčkom.
Kovačević je ovaj put odstupio od svog dramskog
creda „da ako za prvih pet minuta ne prikuješ gledaoca
za stolicu, on će već nakon nekoliko minuta puta
napustiti gledanje predstave“, odstupio je hrabro od svog
već prepoznatljivog uvodnog prosedea, stavio svjesno
sebi u zadatak naoko nemoguću novu dramsku misiju, i

vodu novog nepreplivanog mora, i riječ po riječ, zamah po
zamah, repliku po repliku, tvoreći radnju i likove drame
skoro iz stvaralačke pat-pozicije u početku, prizivajući
vanzemaljce, ispričao je Kovačević jednu vanzemaljsku
priču o ljubavi, o tragici, uz nezaobilazni humor i satiru
na naš račun, o nama kakvi jesmo od postanja, u sebi,
okolo sebe, u ovom svijetu. Može ovo biti komotno i
dramska oda našem nestanku, utapanju u jedan drugi,
novi, nama tijesan i tjeskoban svijet, o našoj sudbini
Indijanaca - ali i to je sve Kovačević. To smo mi uistinu.
Glumac Dragan Petrović Pele, ja jednom mjestu reče: „Od
ljubavi se ne živi, ali za ljubav se živi.“ I to je zaista tako.
Sjajan Kovačević tekst, glumci su iznijeli do maksimuma
glumačkih mogućnosti, isijavajući nadljudsku energiju
u svojoj glumačkoj kreaciji, dovodeći dramu do mitske
neraskidive povezanosti sa životom, i to je publika
prepoznala, to glumačko plivanje uzvodno glumaca
„Zvezdara teatar“ Beograd.
Dževdet Tuzlić, moderator Ogruglog stola koji je
održan nakon igranja predstave „Hipnoza jedne ljubavi“,
na Festivalu drame u Brčkom:
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„ Evo smo se okupili, još uvijek trajemo i sve ostalo
je historija. Je li tako?! To je jedan divan slogan, koji su
čak i neki prodavci piva ukrali, ali nema veze, hahaha!
Večeras smo gledali „Zvezdara teatar“ i jednu predstavu
koja je, vidjeli smo, pokupila, sve simpatije gledališta,
zagrijala njihove dlanove i na pravi način nam dodala
ovoj festivalskoj atmosferi njegove četvrte noći. Ja vam
želim dobrodošlicu u Brčko. Ovo je, inače 53. igranje
predstave i moguće je prvo izvođenje u inostranstvu, pod
znacima navoda, naravno. Ja sam gledao film i u jednom
kadru, od početka do kraja, sve se odmotavalo na jedan
fantastičan način. I jedna začudna priča o ljubavi i priča
o nekim strahovima kojima smo zaokupljeni svi u ovom
Regionu. Strahovima odlaska mladih, strahovima od
izgubljenosti jezika - faktički koji neće imati ko govoriti,
ali smo prisustvovali jednoj fenomenalnoj i začudnoj
priči o ljubavi koja je fantastičnija i od svakog pogleda
kroz teleskop...“
Dr. Almir Bašović, selektor: „Ako imamo živog
dramskog klasika na ovim prostorima onda je to Dušan
Kovačević, tako da s obzirom na propozicije ovog
festivala pitanje je i neke elementarne pozorišne kulture
pozvati predstavu rađenu po njegovoj novoj drami. On je
sam negdje u vezi s ovim komadom zapisao, da u Srbiji
godišnje nestaje jedan manji grad. Nažalost, nije puno
bolje ni u Regionu. U Zagrebu sam nedavno govotovo
osjetio paniku zbog odlaska mladih obrazovanih ljudi na
Zapad, dovijaju se na razne načine - za početak su počeli
praviti neke stanove, davati neke povoljne kredite ne bi li
ljude nagovorili da ostanu u Sarajevu. Nikad manje djece
nije upisanao u škole...“
Miroslav Obradović, novinar: „Anica Dobra je malopre
spomenula Distrikt. Imamo mi svoje Vanzemaljce ovde.
Čuli ste ih možda u publici kada se dozivaju dok kašlju
ono na početku igranja predstave, ali nisu strašni i ne
upozoravaju nas na neke druge stvari... malo se šalim
u vašem duhu, nećete mi zameriti. Moram da kažem
da ste večeras bili predivni. Ne znam šta posle ove
predstave! Moje lično mišljenje, dakle, šta sutra?! Sjajno
ste sve ovo izneli. Kako Dževdet reče, jedan kadar gde,
ako sam dobro upratio, Anica je dva puta izašla iz tog
kadra. Ostajete non-stop na sceni, igrate non-stop, i onaj
mir sa početka predstave razvija se. Ja sam sa grčem
u stomaku, sa grčem od smeha, sa suzama u očima, sa
znakom pitanja - gde idemo, gde nas vode ti vanzemaljci
koji su nas hipnotisali. Idemo u ambis, ali nismo svesni
šta ostavljamo, šta nas čeka tamo. Sjajno je to sve bilo
zaista...“
Neda Kozomara, kolumnistica: „ Komotno sam mogla
da imam jednu ulogu s vama jer sam je doživjela. Išla
sam u Ameriku u avgustu, kćerki na vjenčanje u Floridu,
i vratila sam se nakon 15 dana. Bila sam u Njujorku, bila
sam na Floridi gdje su dva sunca, haha, ja sam zaista
imala osjećaj da su tamo dva sunca i da nemam vazuduha
uopšte da dišem. I cijelo vrijeme nismo imali vazduha za
disanje i, kad sam se vratila u Brčko, to jutro 30. avgusta
kad sam iz auta izašla, ispred svoje zgrade, nikad to
jutro neću zaboraviti: tako lijepo sam udahnula vazduh,
a uvijek sam se bunila kako u Brčkom ne valja ništa
vazduh, a onda sma kazala - Bože kako je divan vazduh
u Brčkom, ovaj naš kiseonik, najdivniji na svijetu!...“
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Разговарала: Наташа Гвозденовић

редстава ‘’Хипноза једне љубави’’ Звездара
театра одиграна је синоћ у препуној Сали
Дома културе. Уживала је једнако публика и глумци на сцени. Два сата трајања представе делили су
заједнички доживљај без да је било рампе између
них. У представи улогу Маја младог ванземаљца
који открива Земљу у потрази за водом и , наравно,
заљубљује се у Милу, младу лепотицу. Маја игра студент треће године глуме у Београду и ово је његова
прва позоришна улога.

Јован Јовановић, глумац
Kакво је било искуство радити са овако снажним глумачким тимом?
Драган Петровић је мој професор, а Иван и Урош
који су се смењивали у улози Маја су запослени у
Атељеу 212 и просто је било потребно да се пронађе
алтернација за ту улогу. Kада ме професор позвао да
то будем ја, нисам испрва веровао да ми се то дешава.
Врло сам марљиво приступио задатку и свакодневно
сам учио... Није толико тешко било ускочити, јер сви
раде за вас. Партнери су такви да се никада на сцени не осећате само и некад, чак заборавите да играте представу, него почињете да живите своје ликове
што је нешто чему ми и тежимо.
За мене је ово представа која у првом реду говори о чудима. Шта је та прича за тебе?
Мој лик Мај исцељује болесне јунаке. Он заправо
показује колико не ценимо свет којем припадамо, све
је увек лепше кад негде другде одемо. Отац Ранко у
једном тренутку каже: „Ми овде не знамо да ценимо
кад смо здрави.“ То што је Мај њих све исцелио показује да сви цене здравље тек пошто су имали искуство болести.
Студент си треће године факултета Драмских
уметности. Kоју улогу прижељкујеш?
Не знам да ли сам спреман за велике улоге. Свакако тежим нечему што је попут овакве представе и са
оваквим колегама. Имао сам част да радим још неке
пројекте, али ми је ово прво позоришно искуство и
свакако бих себи пожелио да и убудуће будем окружен и ушушкан оваквим људима.
Пошто играш улогу Маја који долази са друге
планете и има моћ да оздрави болесне јунаке у овој
драми, реци ми који је био твој омиљени јунак у
детињству?
Супермен.
BILTEN BR.
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LJUBAV MEĐU ZVIJEZDAMA
Piše: Mladen Bićanić

K

raj prve polovine natjecateljskog programa 34.
brčanskih pozorišnih / kazališnih susreta, ali i
početak druge etape od ukupno osam predstava, obilježio
je dramski rukopis jednog od klasika suvremene srpske
drame, Dušana Kovačevića, u produkciji beogradskog
Teatra Zvezdara, i u njegovoj režiji, izvedena je
romantično–ironična bajka „Hipnoza jedne ljubavi“
praizvedena u drugoj polovini decembra prošle godine,
a večeras je na programu njegov komad „Sabirni centar“
što ga je u koprodukciji Narodnog pozorišta Republike
Srpske i Pozorišta Prijedor na scenu banjalučkog teatra
postavio redatelj Marko Misirača.
„Hipnoza jedne ljubavi„ koketira s pripovjednim
modelom bajke, dodiruje rubna područja melodramskog
iskaza i ne libi se napajati se na vrelu science fiction žanra,
naravno ne bez Kovačeviću prirodnih ironijskih i britkih
opaski o zemlji i društvu u kojem djeluje. Ljubavna je to
i poetska kazališna storija o nemogućem – no kako je u
naslovu apostrofirana hipnoza, a što je ljubav do li neka
vrst hipnotičkog stanja u kome se voljenom biću pridodaju
nadnaravna svojstva i moći, onda je sve moguće. Pa
tako se i dogadđa da se mlada, nevina i neiskusna
djevojka iz neke planinske zabiti zaljubi, telepatski, u
nepoznatog stranca, čovjeka iz dalekih sazviježđa, gdje
se nikada ne stari, da se on čak teleportira na ovaj naš,
jadni i mali, planet zagubljen u svemirskoj provinciji,
da svojim nesagledivim moćima, poput Krista, izliječi
stare, nemoćne i bolesne protagoniste drame i, na koncu,
zajedno sa svojom izabranicom, nestane u kozmosu!
No, Kovačević je preiskusan i predarovit dramski pisac
da bi ostao samo na toj fabuli iz petparačkih romana
naučne fantastike ili dječje bajke – on gradi svoj dramski
narativ poveznicama između tih svjetova: onoga,
udaljenog milionima svjetlosnih godina i ovoga, na
kojem sami živimo i djelujemo, na njihovim srodnostima
i suprotnostima on tka svoju dramsku pripovijest. Pa tako
saznajemo i da na tom beskrajno udaljenom planetu gdje
ne postoji noć, a griju ga dva sunca, obitava jedan mali
narod što živi u brdima i tvrdoglavo se neće odreći svojih
ubjeđenja i vjerovanja pa je tako i osuđen na odumiranje.
Paralele s ovdašnjom situacijom nije teško povući, mada
postoje i bitne razlike, jer tamo, inače, kako kaže jedan
od protagonista komada, „ljudi žive kao ljudi, a ne kao
mi, stalno u mržnji, gladi, ratu i umiranju...“ Netko će
drugi, na jednom mjestu, zavapiti: „dosta mi je čuda, javi
mi kada vidiš nešto normalno“, jer čuda ovdje, gdje se
hoda na štakama i divi se zvijezdama, gotovo nikada ne
donose nešto dobro.
A sve se to događa u čarobnom, planinskom šumskom
okruženju, jedne ljetne noći, kao u snu, u krugu dvije
porodice koje su već doživjele bol rastanka sa svojim
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najmilijima, koje su u početku, pri prvom susretu s
Nepoznatim, osim, naravno, najmlađe, zaljubljene kćeri
Mile, koja očekuje dragana iz snova, nepovjerljive i pune
nevjerice da je tako nešto moguće, da bi potom i same
bile hipnotizirane njegovom pojavom i njegovim djelima
i bezgranično mu svi povjerovali. Skladno uigran i
dobro pogođen glumački ansambl, naravno, preduvjet je
uspjeha takvog komada koji ljubavlju među zvijezdama
uspostavlja neko novo ustrojstvo svijeta, temeljeno na
miru i razumijevanju među ljudima – Ljubomir Bandović,
Anica Dobra, Nina Janković i Dragan Petrović Pele
takvu priliku ne propuštaju. Ipak, unatoč sretnom kraju,
negdje u podsvijesti ostaju upozoravajuće riječi Dušana
Kovačevića kako se zemlja prazni, jer mladi napuštaju
domovinu u potrazi za poslom i boljim životom, a neki,
prirodno, i umiru. „ Za deset godina nestaće grad od
petsto hiljada stanovnika“, bilježi Kovačević, i o tom
nestajanju ljudi, o pražnjenju zemlje, također govori
njegova predstava.

Nešto slično, lani, u novogodišnjem razgovoru
s Oljom Bećković, izgovorio je i jedan drugi
suvremeni srpski dramatičar, istog prezimena,
Siniša Kovačević: „Kada je jedna zemlja prazna,
zašikarena, kada iz crkvenog praga raste zova, onda
to više nije ni bezbednosno, ni demografsko, nego
moralno pitanje. Mi nestajemo...“ No, u bajci, ili pod
hipnozom, to izgleda nekako nestvarno i nemoguće.
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Осврт

ПАД И УСПОН
KОНВЕНЦИЈЕ
Пише: Светислав Јованов

Р

азматрајући вишеструке путеве модерне теорије драме, Рејмонд Вилијемс на једном месту означава појам позоришне конвенције као скуп
услова под којима су се аутор, извођачи и публика
договорили да се сретну како би се представа могла
одржати. Драматичар, глумци (уз њих овде спада и
редитељ) и публика, додаје затим Вилијемс, морају
се сагласити да је одређени начин комуницирања
прихватљив – али један важан део тог саглашавања
мора да претходи позоришној представи. И, управо
ова последња пропозиција представља „кваку“ због
које на сцени (про)падају многе добро смишљене
драмске иновације, или се у блато манира срозавају
многе грандиозно замишљене синтезе.
Међутим, Борис Лалић, аутор комада „Мирна
Босна“, који је на Фестивалу, у режији Саше Пешевског, извео компактан, духовит и убедљив квартет
глумаца Kамерног театра 55 из Сарајева, избегао
је на самом свом драматичарском почетку поменуту опасност, и то на најбољи могући начин. Најпре,
актуелну социјалну ситуацију – читљиву на сличном нивоу у свим еx-уu државама – артикулисао је
у подругљиво-потресни склоп догађаја који избегава све уобичајене замке натуралистичке „социјале“,
али и мелодрамског расплињавања ликова. С друге
стране, комичка заиграност, од гега, преко ироничних обрта збивања, до дијалога на граници апсурда,
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ниједног часа не бива лишена емпатијског слоја – и
то не само потресности околности, или дирљиве несавршености ликова, већ ни оне дубинске димензије
саосећања која тако драмски ефектно брише моралистичке границе између добра и зла.
Јер, то што се Лалићеви Риза, Шапка, Александра
и Боки маргиналци с друштвеног дна – читај: заступници више од трећине данашње популације у нашем
окружењу –издижу, након одлуке да почну „ваљати“
марихуану на мало, од покорних и безвољних жртава
транзиције у мале предузетнике криминалног типa и
тиме у скоро задовољну и поново функционалну породицу, није само – иако је и то већ значајан успех за
прво драмско остварење – обрт који омогућава динамична измењивања/стапања сатиричке озбиљности
и комичке чаролије. У садејству са дискретним, тачним и динамичним рукописом редитеља Саше Пешевског, глумци Феђа Штукан, Ванеса Глођо и Давор Голубовић, предвођени сјајном Горданом Бобан,
показали су на ефикасан, децентан и савремен начин
како се она Вилијемсова конвенција мора пажљиво и
маштовито рашчинити, како би поново постала театарски витална.
Редитељ Саша Пешевски каже да се ”Мирна Босна” налази на граници између криминала и поштења, између трагедије и комедије, а да је најбоље
описује поднаслов ”комедија преживљавања”.
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КАД ГЛУМЦИ ГИНУ (1)
Пише: Предраг НЕШОВИЋ
Петог јуна ове године навршило се 76 година
од експлозије у Смедереву у којој је међу две и по
хиљаде људи животе изгубило и седамнаест глумаца СРПСКОГ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА из Новог
Сада, тада Народног позоришта Дунавске бановине,
трагедије која је задесила један позоришни колектив
у историји српског позоришта.
Многа позoришта у свету доживљавала су тешке несреће, обично пожар своје зграде, остајање без
крова над главом. Например: Comédie–Française,
Ringtheater, мадридско позориште. Али ниједно није,
као наше, у једном дану секунду) нзгубило седамнаест својих драгоцених чланова – глумаца.
Петог јуна 1941. године приликом страховите експлозије муниције у Смедереву међу две и по хиљаде
погинулих (тачан број никад није утврђен) животе
је изгубило и седамнаест глумаца Српског народног
позоришта, тада Народног позоришта Дунавске бановине.
Новосадско позориште имало је две трупе: Централну и Секцију. Централна трупа је почињала сезону у Сомбору. Одатле је ишла у Суботицу и с пролећа је била у Новом Саду. Са гостовањем у Зрења-
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нину та трупа је завршавала сезону. Секција је била
посебна трупа чији је уметнички руководилац био
Александар Верешчагин, а администрашвне послове
је обављао Риста Спиридоновић, отац глумице Олгице Спиридоновић. Секција је почињала сезону у Крагујевцу и путовала у Пожаревац, Смедерево, Панчево, Вршац, Белу Цркву, Кикинду, Сенту, Бечеј, Бачку
Паланку, Руму, Шид, Сремску Митровицу. Свих 17
погинулих глумаца припадало је Централној трупи.
Четвртог јуна 1941, сјатио се велик број глумаца и
глумица Народног позоришта Дунавске бановине у
Смедерево. Ту је на брзину била формирана, такорећи импровизована, „Банска управа” за јужни, србијански део Дунавске бановине. У почетку, благајна
те „Банске управе” исплаћивала је тромесечне принадлежности – за април, мај и јун 1941. године, лицима која су поднела извесне доказе да им та примања
нису била исплаћена 1. априла, уочи самог рата. Чланови Позоришта, делом протерани из Бачке као непожељни елементи, а делом придошли из Београда и
разних крајева Србије, састали су се у Смедереву да
приме коју пару. И сами глумци били су избеглице.
Они су, до рата, припадали новосадском Позоришту
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(централној трупи или секцији, свеједно), и били су
ратом збуњени, преплашени, у први мах дезоријентисати. У Београду су чули да се у Смедереву исплаћују плате, па су пошли тамо да се бар за неко
време материјално обезбеде.
Глумци су се те пријатне вечери непланирано задржали у кафани „Таково” крај Дунава јер им плате
нису биле исплаћене тога дана па су се сналазили да
би обезбедили преноћиште. Освануо је 5. јуни. Дан је
био сунчан, топао. Благајник Дунавске бановине Никола–Браца Ивановић из Новог Сада исплатио им је
све заостале принадлежности и глумци су у два вагона кренули за Београд. Композиција је била препуна
путника. Тачно у 14.10 часова, дакле са пет минута
закашњења, воз је кренуо. Тада је стражар на улазу у
Град почео да виче, сигнализирајући опасност, одјекнула је страховита експлозија, а вагони композиције
су полетели у ваздух. Притисак ваздуха их је бацио,
летело је све у висине где су им се саставиле казаљке
на животом часовнику. Свуда наоколо на све стране
нагорела тела, лица многих опечена, са тешким повредама по грудном кошу. Новац погинулих из воза, налазио се расут по перону Железничке станице.
Небо изнад Смедерева било је прекривено густим
димом; светао, сунчан дан, у јвдноме секунду претворио се у мрклу ноћ; земља се затресла као да се
у њеној утроби све испретурало; ужасне детонације,
једна јача од друге, почеле су да се ређају...
Смедерево је било у рушевинама. Од железничке
станице иије било ни трага. Композиција воза, који
је тек био кренуо према Београду, остала је само гомила крша, гвожђарије. Смедерево је тих дана, као
уосталом и цела Србија, изгледало тужно. Српско
Позориште доживело је тога дана један од највећих
и најтежих губитака у својој историји. Од деветнаест
глумаца и глумица, колико их је било у возу, седамнаесторо је погинуло. Ту тешку несрећу преживела
су, чудним случајем, само два глумца.
У том диму нестао је готово читав један драмски
ансамбл, састављен од веома младих љди: најстарији је био ушао у педесетпрву, а најмлађи је имао
тек осамнаест година. Изгубити у једном бесомучно лудом, крваво суровом тренутку седамнаест глумаца – није мала ствар за Позориште. Ради се ту о
читавој једној трупи, и то каквој труни! Погледајмо
мало боље списак тих несрећних уметника: петоро
их је било испод 25, четворо између 26 и 30, седморо
између 31 и 40 година, а свега један преко педесет
година. Од шест страдалих глумица, најстарија је
имала тек тридесет три године – Нина Стимићева, а
најмлађа Стефанија Барбије само осамнаест. Раденко
Алмажановић, био је међу њима најстарији, науискуснији и у позоришној јавности најпознатији.
Зар је лако било прежалити искуснЕ актере, изграђене физиономије, вредне и позоришту одане
трудбенике, глумце о које су се сва пазоришта оти-
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мала: високи, лепи као уписани, интелигентни, живахни, темпераментни, враголасто несташни, вечито
насмејани, млади али ванредно озбиљни, амбициозни, симпатични и марљиви... У позоришном животу
значили су много, представљали су наде нашег позоришта. И то не мале наде. Реномирани уметници који
су обећавала много, врло много.
Сви погинули глумци из Новог Сада сахрањени су
у Смедереву.
На посмртној листи, која се чува у Позоришном
музеју Војводине (инв. бр. 18), стоје ове речи:
„Тужна срца и дубоко ожалошћени незапамћеном
трагедијом која је задесила наше Позориште јављамо
да су у Смедереву, 5. Јуна 1941, приликом страховите
експлозије муниције у Смедеревском граду, погинули ови наши заслужни чланови и врли другови: Раденко Алмажановић у 52-ој, Момир Андрић у 40-ој,
Витомир Качаник у 39-ој, Никола Стојановић у 38-ој,
Милутин Томић у 38–ој, Нина Стимић у 33-ој, Славко Александровић у 31-ој, Злата Чокановић у 31-ој,
Михаило Јовановић у 27-ој, Ксенија Бабић у 27–ој,
Бане Станојевић у 27-ој, Миле Гајчин у 26-ој, Злата
Андрић у 25-ој, Богобој Варађан у 23-ој, Деса Петковић Станојевић у 21-ој, Владета Тодоровић у 21-ој и
Стефанија Барбије у 18-ој години живота. Овај велики наш губитак остаће вечно записан у историји спрског позоришта. Мир пепелу њихову! – У Пожаревцу,
1. јула 1941. године, – Управа и чланови Народног позоришта Дунавске бановине”.
Петог јуна ове године навршило се седамдесетшест година од тешке несреће која је погодила српско
позориште. Циљ ми је да се подсетимо на оно што
је било и оно што се касније догодило са нашим позориштем. После ослобођења су обновљена и реорганизована сва наша стара позоришта и формирана
многа нова. Данас их има много више но што их је
било пре рата. Оспособљен је бројан кадар позоришних трудбеника, а густа мрежа народних позоришта
у нашој земљи обавља своју мисију у народу, даприноси свој део у подизању општег културног нивоа
наших народа. Њихов случај припада историји, и као
такав заслужује да се забележи!
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