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BROADWAY OD GUMNA
Piše: Nikola Šimić Tonin

“Predstava Hamleta u selu Mrduša Donja” HNK
Mostar najpoznatije je djelo Ive Brešana, a s njom
Mrduša Donja najpoznatije izmišljeno selo u RH. Radi
se o grotesknoj tragikomediji, napisanoj 1965. godine.
Zbog političkih razloga, s obzirom na prirodu drame,
drama je izvedena šest godina nakon što je objavljena.
Izazvala je velike kontroverze s obzirom na to da ismijava
totalitaristički sustav, ali upravo je zbog iste te stvari i
požela toliki uspjeh. Kada kompletnom društvu padne
imunitet pojave se Bukare, na guvnu. Istinski pisci, su
vizionari, vidjeoci, što ih i dijeli od običnih drugih –
pisaca, pisce od pisaca, o piskaralima i da ne govorim,
guvnara ovog današnjega vremena.
Hrvatskim pravim izričajem gumno, a u narodu
uvriježen naziv guvno, prostor je kojega ima manjeviše svako selo u nas. Zapravo, to je središnji dio sela,
okruglog oblika obzidan kamenom različitog obujma,
većinom od osam do petnaest metara. Uglavnom su ta
mjesta bila popločana kamenim pločama, no bilo je i onih
sa zemljanom podlogom. Guvno je, ustvari, svojevrsno
treće dvorište svakog seljanina, bez obzira na to što su se
znali njegovi vlasnici. Ima nekih sela poput biokovskog
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sela u općini Zagvozd, koje ima čak devet guvna. Bijaše
to veliko selo, pa je svaki zaseok imao svoj prostor kruha
i igara.
„Hamlet u selu Mrduša Donja“predstava temeljena
na ovoj drami izvedena je 1971. godine, a režirao ju je
Božidar Violić. Premijerno je izvedena u zagrebačkom
Teatru ITD. 1973. godine po ovoj drami snimljen je i
istoimeni film u režiji Krste Papića.
Zanimljivo je da je ovo bila prva komedija Ive Brešana,
a ipak se smatra jednom od najboljih drama suvremene
hrvatske književnosti, jednom od najboljih Brešanovih
drama, te jednim od njegovih najboljih djela uopće. Od
svojeg premijernog izvođenja, još je i danas redovita na
kazališnim repertoarima, a popularna je ostala i nakon
Brešanove smrti.
Ivo Brešan je za ovu komediju već 1972. godine
nagrađen dvjema nagradama – Sterijinom nagradom i
nagradom Gavelle. Osim pozitivnih reakcija, Brešan je
zbog ovog djela zaradio i neke manje pozitivne kritike.
Bio je nazivan “lucidnim portretistom” tipičnih, pomalo
stereotipnih karaktera Dalmatinske zagore i Dalmacije
uopće. S druge strane, upravo mu je ta vjerodostojnost
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donijela titulu “nasljednika Marina Držića”.
Radnja ove komedije smještena je u Dalmatinskoj
zagori, u pedesete godine 20. stoljeća. Bilo je to
vrijeme poslijeratne bijede i nastojanja komunističkosocijalističkog režima da sve više učvrsti svoju vlast i tako
indoktrinira sve pa i siromašne stanovnike izmišljenog
sela Mrduše Donje. Kako bi vlast prikazala “napredak”,
politički glavni ljudi u selu odlučili su napraviti
predstavu prema Shakespeareovom najpoznatijem djelu
– “Hamletu”, ali budući da je to djelo intelektualno
nedostižno neobrazovanim mještanima, seoski učitelj
dobio je zadatak “prilagoditi” slavno djelo kako bi ga
svi razumjeli. Istovremeno se među mještanima odvija
prava drama, koja po mnogočemu nalikuje na radnju
“Hamleta”.
Izvrsno odabrani likovi. Kostimi. Vodilo se računa o
najsitnijoj sitnici. Čačkalici među zubima, što je odlika
„onih iz zaleđa“. Odnosu prema ženi. Govoru. Gegovima.
Tikovima. Toliko je toga komičnoga ali s mjerom da ne
sklizne u karikaturu, o čemu je posebno očito je vodio
računa režiser predstave. Tako da ova izvedba ne podilazi
gledateljima.
„Svi smo mi Bukara. Pokušavamo vladati svijetom
oko sebe, a ne vladamo sami sobom. Mitomani. U mraku
neznanja, uvjetovani tijelom i umom, poput životinja,
žderemo, ločemo, napadamo, branimo se. Zarobljeni
u neutaživosti osjetila, gladni slave, moći i priznanja.
Narcisoidni. Nesretni. Nesvjesni. Svi smo mi Joco.
Ljuti na svijet oko sebe, između grada i sela, pogođeni
nepravdom, zaključani afektom, željni smo osvete.
Dižemo revolucije i oružjem istjerujemo istine. Nabrijani.
Nahuškani. Nesretni. Nesvjesni. Svi smo mi Anđa.
Uokvireni patrijarhalnim naivnostima, odgojeni
strahom,
pod
moralističkim
mikroskopom,
slomljenog srca, prebijene volje. Živi zakopani.
Nesretni.
Nesvjesni.
Svi
smo
mi
Učitelj.
U iluziji smo da nas je život bacio na krivo mjesto,
u krivo vrijeme. Podcjenjujemo, precjenjujemo,
polemiziramo, pozivamo se na citate, mrzimo seljake.
Kompliciramo. Brigama zlouporabljavamo maštu.
U očaju nam se kamuflirao lažni ego. Na planetu
dualnosti, sumnjamo u – biti. Kao da je moguće
– ne biti. Nesretni. Nesvjesni. Svi smo mi babe.
Tračamo, kritiziramo, moraliziramo. Boga se bojimo.
Susjeda mrzimo. Vrsta smo koja izumire. U crno zavijeni.
Žrtve. Mrtve. Nesretne. Nesvjesne. Svi smo mi narod.
Izmanipulirani, iznuđeni, pokradeni. Od komunizma
do konzumerizma, kupujemo ideale i prodajemo ih
kao ideologije. Manipuliramo, iznuđujemo, krademo.
Ugurani u tor, etiketirani, klasificirani, polarizirani.
Na stadionima statiramo između bannera i brandova.
Navijeni navijamo. Nesretni. Nesvjesni. Svi smo mi
Vlaji. Pokušavamo se kozjim stazama popeti na planinu
života. Suzama zalijevamo kamen da iz njega nikne
biljka. Na škrtoj zemlji, kopamo po bitku. Iz vatre nam
pucketaju priče, na guvnu nam plešu vile. Jednu stranu
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planine nazvali smo Istok, a drugu Zapad. Kao čerge,
selimo se. I čudimo se, kad tu i tamo, pogledamo kravu
u oči pa vidimo Čovjeka.“ - Ivan Leo Lemo, redatelj
predstave.
Mostarski „Hamlet“, Broadway od guvna, aktualna
i čitljiva predstava u svakom obliku, postavljen je na
scenu ispunjenu bačvama raznih veličina, odnosno
na veliko seosko gumno s nebom i oblacima u trećem
planu. Ponekad stripovski posložena. Prostor zapravo
uspjelo sugerira jednu veliku krčmu na otvorenom,
donjomrdušku agoru, koja je i groteskni vlaški parlament
i pozornica, i novitalnica, i što sve ne… s Brešanovim
„Hamletom“ kao jedinom točkom dnevnog reda.
Sugerirajući prostor slobode, panoptikum kazališne
scene, ovakva scenska postavka postaje ironični komentar
rigidnoga socijalističkog konteksta s početka pedesetih
godina prošlog stoljeća. Itekako aktualna, po vijestima,
po medijima u razgovorima kruži ona ista rečenica iz
Brešanove drame: „Gdje su pare“?
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U BRČKOM UVIJEK IMAM POZITIVNE DOJMOVE
Razgovorao: Mario Ivkić
Ono što je očito, to je da ste pažnju brčanske publike
definitivno zaplijenili. Sad je li u pitanju lik kojeg igrate
ili vaša odlična gluma, to ne znamo.
Ja sam više puta bio ovdje u Brčkom pa onda imam
uvijek pozitivne dojmove iz Brčkog, pa tako i večeras.
A eto! Mi smo tako napravili predstavu koja je postala
hit. Ovo je više od 30 izvedbi predstave. Premijera je bila
prošle godine u veljači. Nastojimo što bolje iznijeti ovaj
komad.
Kako ste vi doživjeli lik Srbina koji se zove Ante i
policajac je u Zagrebu?
To lice zapravo je po porijeklu Ličanin i jednostavno
mi koji smo tu u Hrvatskoj odrasli imamo neko iskustvo.
Jednostavno imamo neki njihov obrazac ponašanja. I sad
to pomiriti sa svojom osobnošću je uvijek nešto što je
izazovno, pa je tako to i meni bilo izazovno, budući da
je ovdje višestruko klišeizirano, znači hrvatski policajac,
ranjeni bivši branitelj... To je namjerno Ante Tomić
izabrao kao neko duplanje motiva, da tako kažem... Živi
u najmanjem stanu, i sve ono što je hrvatski kliše, ali
potpuno izokrenut.
Što je sada teže biti? Gej ili Srbin u Hrvatskoj?
Što se mene tiče jednako poštujem i jednu i drugu
skupinu, i svakog čovjeka. Tako da to mi ni malo ne
utječe na moje privatno mišljenje o nekoj osobi.

Nikša Butijer, glumac

G

lumac Satiričnog kazališta Kerempuh iz Zagreba,
Nikša Butijer, Rođeni Dubrovčanin široj publici
dobro poznat po uspješnim nastupima u nekoliko filmova
i u TV serijama. U Brčko je ove godine došao po treći put.
Sada u predstavi „Ustav Republike Hrvatske“. Odličnom
glumom lika policajca Ante Samardžića, Srbina koji je
zaposlen u Hrvatskoj policiji, a ima poteškoću naučiti i
položiti ispit iz poznavanja Ustava Republike Hrvatske,
zavrijedio je simpatije cjelokupne publike.
Kakav je Vaš dojam o reakciji publike na predstavu?
Tema je takva da ismijava aktualni nacionalizam,
kojem, na žalost, još mnogi na ovim prostorima robuju.
Možete li napraviti poređenje reakcije publike u
Hrvatskoj i ovdje? Koliko je različita reakcija?
Tako je napravljena predstava da se polagano ulazi u
predstavu pa onda publika na početku nije možda sigurna
kako točno reagirati, ali kasnije, kada se stvar zahukta,
jednaka je reakcija posvuda, vjerujte mi. I u Zagrebu,
gdje je igramo stalno, i u Srajevu, Beogradu, nedavno u
Beču.
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Koliko se kroz ovakve tabu teme zapravo senzibilizira
naša javnost prema marginaliziranim i manjinskim
društvenim skupinama?
Ja mislim da ima veliki utjecaj. Mislim, teško je to sad
očekivati u nekom kraćem periodu. Mi to, zapravo, ne
možermo osjetiti. Možda će tek neka veća vremenska
distanca više nešto reći o tome koliki je učinak. Ipak
mislim da ima promjena na bolje. Ljudi ipak imaju neka
svoja, pa i naša publika u „Kerempuhu“ ima neka svoja
stajališta, nekada i rigidna. Osluškujemo pomalo mi i to.
I kada gledamo neke druge predstave, mislim da se u
našem kazalištu počinje javljati malo drugačije reakcije.
To je i prije bilo ali sada je to malo i žešće. Mislim da se
taj udar na primitivizam događa i kroz kazalište i da je to
dobro.
Ovo je jedan od manjih regionalnih kazališnih
festivala. Sreću se glumci iz Regiona. Kakva je suradnja
s kolegama iz susjedstva?
Suradnja postoji. Događa se i kroz neke kazališne
projekte, a napose kroz filmske i televizijske projekte.
Dakle to je nešto što se događa i što će se i dalje događati.
Ako bude novaca događat će se i češće.
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SVAKODNEVNA FRAZEOLOGIJA I
„HAMLET U SELU MRDUŠA DONJA”

N

a XXXIV Susretima pozorišta / kazališta
mostarski HNK izveo je dramu Ive Brešana
“Predstava Hamleta u selu Mrduša Donja”, u režiji Ivana
Lea Leme. Tekst ovog komada je najpoznatije djelo Ive
Brešana. Radi se o grotesknoj tragikomediji napisanoj
1965. godine. Zbog vanumjetničkih razloga, s obzirom
na prirodu drame, izvedena je šest godina nakon što je
objavljena u zagrebačkom Teatru ITD, u režiji Božidara
Violića. Izazvala je velike kontroverze s obzirom da
ismijava totalitarni sistem. Ali, upravo i zbog toga je
postigla veliki uspjeh i značajnu gledanost.
Igrala se Brešanova predstava na Festivalu u Brčkom
prije 2017. godine dva puta. I to jednom u produkciji zagrebačkog “Kerempuha”, a dugi put u produkciji sarajevskog
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Piše: Srdjan Vukadinović

Narodnog pozorišta.
Veličina i poseban značaj ove predstve je i u činjenici da je riječ o jednom od najboljih hrvatskih dramskih
tekstova čiji je autor Ivo Brešan. Produkcija mostarskog
HNK je prvi Brešanov komad koji se radi u Regionu
nakon njegove smrti. Stoga je i odgovornost mnogo veća.
Jer, doskoro Brešan je bio jedan od živućih klasika književnosti hrvatskog jezika.
Cijela priča prati kako se ideali komunizma u periodu
iza Drugog svjetskog rata prevode u ideološke naivnosti u
selu u kojem dolaze kultura i prosvjeta. Tako da nepismeni Vlaji izvode najkompleksnije djelo zapadne književnosti, “Hamleta” velikog Viljema Šekspira. Ali, oni ga
rade kao “Amleta”. Pionirski je to tekst postmoderne sa
svom intertekstualnošću - predstavom u predstavi. I koliko god ovaj komad ima jednu oblandu ili varku pučkog
teatra, jer je dijalektalan, radi se, zapravo, o vrlo ozbiljnom, i vrlo slojevitom, i vrlo kompleksnom dramskom
djelu.
U konkretnom slučaju riječ je dijalektalnom tekstu.
Prisutan je tzv. vlaški jezik. Još i kada je priča o selu i
koja se događa oko sela onda je tim više ozbiljniji zadatak pred scenskim adaptatorima. Koncepcija HNK-ovske
predstave se malo više zasnivala na ljudskom karakteru
u bilo kojem selu ili sistemu. U bilo kojoj ideologiji, a ne
samo onoj koju je Ivo Brešan prije ikoga vrlo “subverzivno” opisao. Na vrlo hrabar način predstava progovara
o nekim društveno političkim mehanizmima toga doba.
Komad je postavljen na scenu ispunjenu bačvama raznih
veličina, odnosno na veliko seosko guvno s nebom i oblacima u trećem planu. Prostor, zapravo, podsjeća na jednu
veliku krčmu na otvorenom, donjomrdušku “Agoru”, koja je i groteskni vlaški parlament i pozornica. S Brešanovim “Hamletom…” kao jedinom tačkom dnevnog reda.
Mostarska groteksna tragedija priča o oportunistima,
lopovima i licemjerima skrivenim iza političke frazeologije. Ova predstava u svojoj frazeološkoj strukturi
trenutka razotktriva neumješnost i kontroverznost totalitarnog režima, ali jednako tako otvara i prostor analogiji sa savremenim i aktuelnim trenutkom demokratskih
tokova u društvima južnoslovenskog regiona. Pokazuje Breašnov komad da promjena sistema ne garantuje i
promjenu mentaliteta. Mentalitetske naravi su ostale iste.
Stoga je ova predstava u biću čovjeka južnoslovenskog
ambijenta, jer pokazuje da su Bukare (Slaven Knezović)
i danas jednako tako na vlasti kao što su bile i prije koju
deceniju. Društvo je preplavljeno i prepuno je poltrona
Mačaka (Bojan Beribaka) i kukavica Pulje (Miro Barnjak). A pobuna pojedinca kao što je Joco (Ivan Skoko)
je idealistički čin osuđen od svakog društva, pa i onog
“demokratskog” na propast.
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MRDUŠA DONJA POLA STOLJEĆA NA SCENI
Piše: Mladen Bićanić

K

omad klasika hrvatskog dramskog pisma,
Ive Brešana, drama s najdužim naslovom na
ovim kazališnim prostorima: „Nezapamćena predstava
Hamleta u selu Mrduša Donja općine Blatnik održana
u organizaciji Mjesnog aktiva Narodnog fronta,
Poljoprivredne zadruge i Mjesnog aktiva Partije, uz
samoprijegoran rad i nesebično zalaganje ovih drugova
(slijede imena dramskih likova i njihove uloge odnosno
funkcije u predstavi) napisana je 1965. godine, a
praizvedbu doživjela 1971., u zagrebačkom Teatru &TD,
u režiji Božidara Violića. Od tada praktično ne silazi
s pozornica ne samo u bivšoj Jugoslaviji, zemljama
nastalim njenim raspadom nego i šire, igra se u Poljskoj,
Njemačkoj, Austriji – ona i danas, pola stoljeća nakon
nastanka plijeni svježinom, idejom i aktualnošću,
provokativna je i avangardna u najboljem kazališnom
smislu, ne preza od oštrih satiričnih žaoka, surovo se
obračunava s primitivizmom i totaliatarnom sviješću –
jednom riječju, sjajan komad! Ivo Brešan (1936. – 2017.
) zaploviće i filmskim vodama, po njegovim scenarijima
njegov sin Vinko Brešan snimiće neke od najgledanijih
hrvatskih novijih filmova („Kako je počeo rat na mom
otoku“, 1996., „Maršal“ 2000.) ali kultni status u
kazališnjom svijetu neprikosnoveno će zadržati upravo
Hamlet iz Mrduše Donje.
Nedvojbeno je to bio razlog da i Hrvatsko narodno
kazalište u Mostaru na matičnu scenu postavi ovo djelo,
premijera je bila u svibnju, u režiji Ivana Leo Leme uz
asistenciju kućnog dramaturga Dragana Komadine.
Scenografiju potpisuje Vesna Režić, kostimografiju
Mirjana Zagorec a glazbu je skladao Zvonimir Dusper –
Dus, svoj ne mali doprinos dao je i koreograf Leo Mujić.
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Naveo sam puni naslov komada jer iz njega možemo
pročitati samu suštinu ove ingeniozno zamišljene i
napisane groteske: tri su poluge vlasti, tri silnice koje
pokreću sva zbivanja – Narodni front, Poljoprivredna
zadruga i, najmoćnija, gotovo svemoćna Ruka Partije.
Bitno je, naravno, i zemljopisno određenje, to je
Dalmatinska Zagora iz koje Brešan posuđuje dijalekt i
dramski narativ gradi na tom lokalnom koloritu, jezik
je drugo biće te predstave. Treći, ništa manje važan i
nezaobilazan element, pominjanje „samoprijegornog
rada i nesebičnog zalaganja drugova“ – fraza je to što
je kao poštapalica bila neizbježna u definiciji i pobližem
određenju društveno korisnog rada u tom dobu. I, ono
najvažnije, spomen danskog kraljevića u naslovu,
briljantna ideja autora da kraljevski dvor, za trenutak,
otvori širokim narodnim masama, da u jednoj zatucanoj,
bogu iza leđa vukojebini, neki nepismen i neuk svijet
krene u avanturu preobražaja u lica Shakespearove
drame. Groteska je to bez premca, u kojoj su bezobzirno
razobličeni licemjerje, častohleplje, neutaživa želja
za vlašću i neukrotiva moć pojedinca koji se ne libi ni
najmračnijih, najpodlijih čini u zaštiti svog interesa.
Glumački ansambl mostarskog HNK, predvođen
odličnim Slavenom Knezovićem i Robertom Peharom,
u rolama Bukare i njegovog antipoda, Učitelja, uz koje
vrlo disciplinirano igraju Ivan Skoko, Angela Bulum,
Sanda Krgo Soldo, Miro Barnjak, Jelena Kordić Kuret
i Bojan Beribaka, Brešanog „Hamleta“ donose upravo
na tragu tih premisa. Njihova zadnja replika, upućena
publici: „Svitlo! Upalite svitlo!“, vapaj je čovjeka sluđena
mrakom u kojem živimo.
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Joco je jedna iskrena duša
Razgovarala: Sanita Jerković Ibrahimović

Ivan Skoko, glumac

U ovoj predstavi glumite Jocu. Kakav je Joco lik?
Sve je odigrano onako kako je i napisano, kako je
redatelj zamislio. Išlo se po njegovim uputama. Joco je
jedna iskrena duša koja bude izdana. Njegov otac završi
u zatvoru ni kriv, ni dužan. On goni neku pravdu, a cijelo
selo se okrenulo protiv njega i njegovog oca zbog novaca.
Tako da to nije ništa posebno teško bilo za prikazati jer
toga u našem društvu ima. To nije ništa bilo strano da
sam morao nešto istraživati.
Ovaj tekst je i danas aktuelan. Politička komedija
koja se može odnositi i na današnjicu.
Jako aktualan i mislim da će još dosta vremena biti
aktualan, na žalost u društvu u kojem živimo. Meni je
drag i dosta humorističan, pošto mi je poznato podneblje
odakle je proizašao taj govor. Sretan sam što sam imao
priliku igrati u ovom komadu.
Na sceni Vas je puno, a i rekviziti su Vam interesantni,
burad koju ste koristili.
To je ideja redatelja. Burad predstavlja guvno gdje
se svi u selu okupljaju i planira se, razglaba o nekim
stvarima. A u ekipi nas ima dosta, što glumaca, što
tehnike, i tri gospođe iz Kulturno-umjetničkog društva u
Mostaru. Šareni smo što se toga tiče.
Vrlo ste mlad glumac, a i često ste na našim
Susretima. Koliko puta ste bili u Brčkom?
Ovo mi je treći put da sam ovdje. Prvi put sam bio prije
tri ili četiri godine sa predstavom „Chick lit“, zatim smo
dolazili s „Mrtvim ribama“, u kooprodukciji s Narodnim
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pozorištem u Zenici i Narodnim pozorištem u Mostaru. I
sada HNK Mostar ponovo gostuje u Brčkom.
Kakva je danas sitacuja s Vašom matičnom kućom?
Bila je jako teška situacija prije nego što sam ja došao,
prije mog vakta, kako mi kažemo. Otkako sam ja u
kazalištu, i otkako je novi direktor, stvari idu na bolje.
Puno radimo, produciramo puno predstava. Uvijek ima
onoga da zakon i vlast mogu podržati kulturu, ali je ne
podržavaju. Ipak se trudimo, imamo dosta entuzijazma.
Iako je ovo komedija, ne bi se reklo da izaziva puno
smijeha. Da li je to i bila namjera?
Nije bila namjera, možda je tako zato što je ovaj govor
iskrivljen, bliži govoru u Hercegovini. Možda je zato
smješnija dolje nego ovdje. Zašto nije bila večeras, to
ne znam, možda je do publike. Ali nismo išli na čistu
komediju već da priča bude ispričana.
Kako biste ocijenili reakciju publike večeras u
Brčkom?
Dobra je. Malo nas je iznenadila jer obično na ovoj
predstavi imamo dosta smijeha. Ali ovakva reakcija
možda i nije loša stvar.
Na čemu trenutno radite?
Zadnje što smo radili u kazalištu bilo je s Borom
Stjepanovićem „Noć tribada“. Sada je u planu novi
projekat. Trenutno s kolegama u Narodnom pozorištu u
Mostaru radim na jednoj novoj predstavi.
BILTEN BR.
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Okrugli sto

IVO BREŠAN I MRDUŠA DONJA - PROČIŠĆAVAJUĆA
DRAMA ZA SVA VREMENA
Piše: Suvad Alagić

S

edmu večer takmičarskog dijela XXXIV
regionalnih Sureta BH pozorišta/ kazališta u
Brčkom obilježila je predstava Hrvatskog narodnog
kazališta Mostar “Predstava Hamleta u selu Mrduša
Donja”. I ovu predstavu brčanska teatarska publika
primila je k srcu, odgledala je, ispoštovala i ispratila
pljeskom na kraju izvedbe, a pozorišna kritika je ponovo
ukazala na stalnu potrebu postavke na pozorišne daske
ovog kultnog teksta Ive Brešana koji prvi put adaptiran
daleke 1971. godine.
Režiser Ivan Leo Lemo se odlučio za varijantu čvrste
dramske postavke, ali na način da svaki glumac pronađe
sebe u galeriji likova koji su nam opet sugerisali putem
ogledala sebe i društva, putem pozorišta, da su izdaja,
pohota za svim blagodetima ovoga svijeta, mržnja, sujeta
i primitivizam koji je odlika rulje, kako se sociološki
determiniše masa ili grupa ljudi koja je vođena nagonima,
instiktima i strastima, umjesto raciom i promišljanjem vječni, neiskorjenjljivi, nesavladivi, stari koliko i ljudski
rod, i da će tako osatati do nestanka ove civilizacije. I zato
je ovaj Brešanov tekst vječan, svevremen, u adaptacijama
ili izvorno, nasušna potreba društvene zbilje gdje god da
se izvodi.
Ono što je u Brčkom svakako obilježilo igranje
„Predstave Hamleta u selu Mrduša Donja“ je svakako
nevjerovatna glumačka energija koju su na scenu Doma
kulture donijeli glumci iz Hrvatskog Narodnog Kazališta
Mostar. Tu energiju naprosto je isijavao bard glumišta,
Slaven Knezović, i njegovo igranje Bukare u Brčkom će
sigurno biti upamćeno kao briljantna glumačka kreacija.
I ostali glumci na pozornici bili su na visini zadatka,
potpuno svjesni da nakon toliko igranja i izvođenja
„Mrduše“ svaki novi bliski susret s publikom kroz ovaj
tekst je novi izazov, i prepreka koja je na Festivalu drame
u Brčkom elegantno preskočena.
Nakon izvođenja predstave “Hamleta u selu Mrduša
Donja”, u foajeu Doma kulture Brčko održan je okrugli
stol kojeg moderira Dževdet Tuzlić.
Dr. Almir Bašović, selektor: „U principu je ovo
predstava koja nas upozorava da jezik i kultura žive od
opozicije, a grad sebe definira u odnosu na ono što nije,
a to je selo. Vidjeli smo ovdje jednu lijepu metaforu,
mislim jednu vrlo uspjelu, gumna i dokaz o tome zašto
u ambijentu sela ne može biti teatra. Najslavniji komad
i najizvođeniji „Hamlet“ postavlja se, valjda sad i u
najslavnijem selu Mrduša Donja, u njoj. I pokazuje se,
zapravo, zbog čega taj ambijent nije sposoban za dijalog,
za plodotvorno tlo, za mogućnost izbora, za sve ono što
čini i grad i teatar. Moram reći da mi je predstava važna.
Nisam odavno vidio glumački ansambl iz Mostara da
igra s ovoliko energije i angažmana. Zasluge, naravno
za to pripadaju i onome ko je izabrao komad i reditelju.
Čestitam i hvala!”.
Dragan Komadina, dramaturg: “Drago nam je biti
u Brčkom na ovom našem vrlo značajnom festivalu.
BILTEN BR.
БИЛТЕН БР.

7

Zahvalio bih se, prije svega, čovjeku koga nema, a to
je Ivanu Leu Lemi, što je na ovaj način uspio unijeti tu
energiju koja i večeras vibrira. Vibrira ona i kod nas
na našoj maloj sceni fantastično, ali ona očito savršeno
vibrira i tu energiju prenosi bilo gdje. To je prije svega
njegova zasluga i to je jako bitno. Druga velika stvar koju
bih želio istaknuti, to što je mene kao čovjeka, dakle
ne samo kao dramaturga inspiriralo, da puni uđemo u
ovaj sami kraj, u ovo finale o kojem sam najviše i pisao.
Mislim da treba istaknuti i to je stalno, to vječno pitanje
Brešana - ima li čovjeka igdje, iza koje ide ona vrsta
izdaje, ona vrsta, zapravo, ne katarze, nego onog osjećaja
koji je bio ključan za mene. Jedini mogući početak bilo
kakve promjene, a to je nama tako potreban osjećaj srama,
stida, kako hoćete. Ako se istinski počnemo stidjeti jer
smo sudjelovali i igrali u raznim kolima, onda možemo
početi stvari mijenjati, samo kao individualci, samo tako
je bilo kakav iskorak moguć.”
Mirjana Đapo, penzionisana profesorica srpskog
jezika i književnosti i književnica: “Kao aktivna publika
na ovom festivalima gledala sam više verzija ovog istog
teksta, i normalno kao profesor književnosti znam
originalnu verziju „Hamleta, iščitala sam je milion
puta. Mi uvek pravimo neke paralele. Bilo je predstava
koje su pravile više interakcije sa publikom, gde je bilo
humora. Ja sam ovde zamišljala i očekivala više smeha.
Ja svoje učenike učim da razlikuju šta je duhovito, a
šta je smešno. Ovde je bilo duhovitosti, nije bilo smeha
dovoljno. Verovatno zato, što su glumci bili izuzetni i
što tamo gde se više karikiralo u glumi, jer mi verovatno
više volimo nešto što se karikira, što više gegova. Toga
je bilo kod vas i mislim da je ipak bilo na jednom nivou
koji se uklapao u jedan, onako, narodni milje, ali ste se
trudili da odglumite to sve. Sam tekst je možda davao
malo elemenata i za karikiranje jer ljudi vole jevtino.
Ova publika je kultivisana. Onako kako ste vi glumili
uverljivo, publika je tako i reagovala, znači nije bilo
smeha. Mi smo se pronalazili u vašim likovima i neka
vam to bude jedno plus. Znači da nam ne zamerite što nije
smeha bilo. Mi smo aktivno u svemu tome učestvovali.
Predstava je bila odlična.”
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Prateći program

SPONTANOST I GLUMAČKA IZRAŽAJNOST SLAVKA ŠTIMCA
Piše: Srdjan Vukadinović

J

užnoslovenski, prvenstveno, filmski glumac Slavko
Štimac je rođen 1960. godine u Konjskom Brdu
kraj Perušića. Snimio je preko 60 dugometražnih igranih
filmova u kojima je ostvario zapažene uloge. Gluma na
filmu je nešto po čemu je Slavko Štimac i prepoznat na
južnoslovenskom prostoru. Pored toga Slavko Štimac je
u pojedinim razdobljima svoje karijere bio angažovan
i na pozornicama Beogradskog dramskog pozorišta,
zatim Zvezdara Teatra iz Beograda i Narodnog pozorišta
«Sterija» iz Vršca.
Filmsku karijeru je započeo igranjem u gledanim
i uspješnim filmovima «Vuk samotnjak» Obrada
Gluščevića, «Salaš u Malom Ritu» i «Zimovanje
u Jakobsfeldu» Branka Bauera. Kasnije, u zrelijim
godinama Slavko Štimac ostvaruje briljantne likove u
filmovima Emira Kusturice «Sjećaš li se, Doli Bel» i
«Undrerground».
Jedno kraće vrijeme Slavko Štimac je boravio i u SAD
gdje je snimio dva filma. U gotovo 45-to godišnjem
bavljenju filmom kroz uloge Slavka Štimca može
sagledati, bezmalo, cjelokupna istorija južnoslovenskog
filma. Filmovi kao Bauerov «Zimovanje u Jakobsfeldu»,
«Vlak u snijegu» Mate Relje, «Specijalno vaspitanje»
i «Turneja» Gorana Markovića, «Dvoboj za južnu
prigu» Zdravka Velimirovića, «Ko to tamo peva»
Slobodana Šijana, Kusturičini «Sjećas li se Doli Bel»
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i «Underground», zatim «Igmanski marš» i «Braća po
materi» Zdravka Šotre, «Čudo neviđeno» Živka Nikolića,
«Varljivo ljeto 68» Gorana Paskaljevića i mnogi drugi su
obilježili jednu kinematografiju, a Slavko Štimac svojom
glumačkom kreacijom te iste značajnim dijelom učinio
bliskim i gledljivim, razumljivim i emotivnim. Zbog
toga se s pravom može reči da Slavko Štimac kroz likove
koje je tumačio na filmskom platnu pripada cjelokupnoj
baštini južnoslovenskog filma kao širem kulturološkom
odredištu.
Filmografiju Slavka Štimca čini preko 50 filmskih
ostvarenja, i to: «Vuk samotnjak» (1972), «Sutjeska»
(1973), «Zimovanje u Jakobsfeldu» (1975), «Salaš u
Malom Ritu» (1976) «Vlak u snijegu» (1976), «Gvozdeni
krst» (1977), «Specijalno vaspitanje» (1977),. «Dvoboj
za južnu prugu» (1978), «Tamo i natrag» (1978), «Tigar»
(1978), «Pakleni otok» (1979), «Zimsko ferije» (1979),
«Godišnja doba Željke, Višnje i Branke» (1979), «Ko to
tamo peva» (1980), «Sjećaš li se Doli Bel» (1981), «Živeti
kao sav normalan svet (1982), «Igmanski marš» (1983),
«Prijatelji» (1984), «Čudo neviđeno» (1984), «Varljivo
leto 68» (1984), «Držanje za vazduh» (1985), «I to će
proći» (1985), «Ovni in mamuti» (1985), «Dogodilo se na
današnji dan» (1987), «Na putu za Katangu» (1987), «The
Mistif Brigade (1987), «Braća po materi» (1988) «Noć u
kući moje majke» (1991), «The Hottest Day of the Year»
BILTEN BR.
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(1991), «Kaži zašto me ostavi» (1993), «Underground»
(1995), «Tri letnja dana» (1997), «Oxygen (1999), «The
Young Girl and the Monsoon» (1999), «Život je čudo»
(2004), «Od danas do sutra» (2006), «Optimisti» (2006),
«Konji vrani» (2007), «S.O.S.-Spasite naše duše» (2007),
«Bjuik Rivera» (2008), «Turneja» (2008), «Đavolja
varoš» (2009), «Točka bez povratka» (2008), «Medeni
mesec» (2009), «Koriolan» (2011), «Sve to», (2013),
«Die Brucke an Ibar» (2013), «All that Remains» (2015),
«Top je bio vreo» (2015), «Golden Fike» (2016) i «Ime:
Dobrica, Prezime: Nepoznato» (2016).
Televiziografija Slavka Šitimca obuhvata sljedeće TV
serije: «Salaš u Malom Ritu (1975), «Dome slatki dome»,
«Bila jednom jedna zemlja» (1996) i «Život je čudo»
(2006).
Iako je širem auditorijumu poznatiji kao filmski
glumac Slavko Štimac je ostvario i uloge u četiri
pozorišna komada. Igrao je Slavko Štimac na scenama
Beogradskog dramskog pozorišta, zatim Narodnog
pozorišta „Sterija“ u Vršcu i u Zvezdara teatru u
Beogradu. Na sceni Beogradskog dramskog pozorišta
Slavko Štimac je igrao u komadima Semjuela Beketa
(„Čekajući Godoa“ i Vojislava Jovanovića Maramboa
(„Naši očevi“). U pozorištu u Vršcu i u Zvezdara teatru
Slavko Štimac je igrao u komadima Dušana Kovačevića
„Urnebesna tragedija“ i „Klaustrofobična komedija“.
Pomenute pozorišne predstave u kojima je glumačke
role imao Slavko Štimac režirali su: Darko Bajić, Tatjana
Mandić, Ana Miljanić i Haris Pašović.
Mnogo veća je plejada rediteljskih imena u čijim
ostvarenjima je Slavko Štimac igrao na filmskom
platnu. Među ostalima režije filmova u kojima je igrao
Slavko Štimac potpisuju: Branko Bauer, Stipe Delić,
Obrad Gluščević, Petar Krelja, Emir Kusturica, Goran
Marković, Goran Paskaljević, Živojin Pavlović, Sem
Pekinpo, Miša Radivojević, Mate Relja, Slobodan Šijan,
Zdravko Šotra, Vladimoir Tadej, Zdravko Velimirović, i
mnogi drugi.
U pozorišinim predstavama Slavko Štimac je igrao
značajnim glumasčkim protagonistima kao što su:
Ljubomir Bandović, Zoran Cvijanović, Dragan Jovanović,
Miodrag Krivokapić, Žarko Laušević, Miki Manojlović,
Goran Šušljik, i drugi.
A na filmskom platnu Slavko Štimac je igrao pored
već gotovo svih predhodno pomenutih Bandovića,
Cvijanovića, Jovanovića, Krivokapića, Lauševića i
Manojlovića i sa najznačajnijim imenima južnoslovenskog
glumišta kao što su: Mija Aleksić, Slobodan Aligrudić,
Neda Arnerić, Petar Banićević, Mira Banjac, Relja
Bašić, Aleksandar Berček, Dragan Bjelogrlić, Ljiljana
Blagojević, Voja Brajović, Boris Buzančić, Svetozar
Cvetković, Bogdan Diklić, Milena Dravić, Bekim Fehmiu,
Mira Furlan, Nebojša Glogovac, Emir Hadžihafizbegović,
Meto Jovanovski, Mirjana Karanović, Petar Kralj,
Branislav Lečić, Olivera Marković, Rade Marković,
Dragan Nikolić, Slobodan Perović, Zoran Radmilović,
Lazar Ristovski, Ljubiša Samardžić, Sonja Savić, Neda
Spasojević, Danilo Stojković, Fabijan Šovagović, Milan
BILTEN BR.
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Štrljić, Ljuba Tadić, Bora Todorović, Janez Vrhovec,
Pavle Vuisić, Bata Živojinović, i mnogi mnogi drugi. Pa
bezmlo čitava plejada južnoslovenskog glumišta.
Glumačkim postupcima sastavljanim od niza malih i
iznijansiranih zahvata koji djeluju veoma jednostavnim,
a izvedenim na veoma uvjerljivi način Slavko Štimac
uspijeva da sačuva spontanost i izvjesnu glumačku
„naivnost“ izražajnosti, ali i dovoljno koncentrisanosti
da ta spontanost ne naruši kulturu glume. Iz Štimčevih
kreiranja uloga nastaju delikatno složeni glumački valeri
koji se ukrupnjavaju u kolažirane scenske strukture.
Glumačke strukture Slavka Štimca se prefinjeno
preklapaju, i poput mekih polupropustljivih prozirnih
malih membrana štite unutrašnje tkivo uloge i kreacije
od raspršivanja njene energetske snage. Na taj način
se uspostavlja cjelina njegove glumačke kreacije koja
doprinosi i potpunosti projekta u kojem se pojavljuje.
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Razgovor

Životni put kroz filmografiju SlavkA Štimca,
junaka našeg djetinjstva

P

Razgovarala: Ivana Pirić

rva uloga mu je bila u filmu Obrada
Gluščevića „Vuk samotnjak“ gdje je igrao s
jedanaest godina. Kasnije se potvrđuje u filmovima
„Zimovanje u Jakobsfeldu“ i „Salaš u Malom ritu“.
U svojoj četrdesetogodišnjoj karijeri, Slavko Štimac
surađivao je s najznačajnijim južnoslovenskim redateljima
i snimio preko šezdeset filmova. Zahavaljujući svom
mladolikom izgledu narednih godina tumači uglavnom
uloge adolescenata. Prema mišljenju kritičara, jednu od
najboljih uloga ostvaruje igrajući sarajevskog pubertetliju
u filmu „Sjećaš li se Dolly Bell“...
Povod Vašeg dolaska u naš grad su 34. Kazališni
susreti Brčko distirkta, u okviru kojih je promovirana
publikacija o Vašem stvaralačkom radu, koju je
pripremio prof. dr. Srdjan Vukadinović. Ako biste
osvrnuli oko svoje glumačke karijere, što biste prvo
vidjeli?
Prvo da mu se zahvalim na toj publikaciji . Čast mi
je što je nešto takvo urađeno u vezi mene. Svaki čovjek
ima odnos prema onome što je radio. Ja sam po prirodi
takav da sve mislim kako može bolje. S nekim stvarima
sam zadovoljan, a za neke smatram da je moglo biti bolje.
Čovek nekako prebire kockice kad dođe u zrelije godine.
Tako i ja. Drago mi je da sam u Brčkom. Nisam imao
prilike ranije dolaziti, jer ovde nismo ništa snimali, ali
puno o Brčkom i Susretima znam.
Vaša glumačka karijera je više bila usmjerena k
filmskoj industriji. Čini se da niste birali glumu, već
da je ona odabrala Vas. Vrlo rano ste pojavili ispred
filmskih kamera?
Moglo bi se reći da ste upravu jer su mene odabrali
sasvim slučajno, birajući dečaka za film Vuk Samotnjak
u raznim školama, između ostalog i u mojoj školi, pošto
se radnja filma događala u Lici, odakle sam ja. Posle
toga, stihijski su se ređale uloge. S obzirom na veliku
popularnost mog prvog filma, zvali su me da glumim u
seriji Salaš u Malom ritu koja je i dan danas aktuelna,
s reprizama gotovo svake godine. Tada me je zadesila
nezapamćena popularnost, što pravdam time jer nismo
imali više programa od jednog ili maksimalno dva.
Tako da je cijela Juga seriju gledala uvečer u 8:00 sati.
U to vreme, niste mogli izaći na ulicu, a da vas neko ne
prepozna, što je moram priznati bio i teret za jedno malo
stvorenje.
S obzirom da ste bili dijete, kako ste nosili s tim
„teretom“?
Ono što pamtim je da sam imao traumu u vezi škole,
kako uhvatiti korak s gradivom zbog silnih izostanaka.
To mi je najteže padalo, što najviše pamtim kao napor.
Snimanje je bilo zanimljivo. Radilo se s finim ljudima,
a svi zajedno smo bili jedna proširena familija, zbog
čega mi je teško padao svaki rastanak s ekipom nakon
konačnog završetka snimanja. Teret je nestajao, iz filma
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u film, čudom okolnosti, redale su se uloge, tako da sam
ja praktično odrastao na filmu. Jednog dana, kad napuniš
osamnaestu, shvatiš da ti ostaješ u tome gdje si i tako sve
do danas.
Zahavaljujući svom mladolikom izgledu i u dvadeset
i nekim tumačite uglavnom uloge adolescenata. Zbog
čega su Vam redatelji dodjeljivali baš takve uloge?
Možda mogu zahvaliti svom liku, jer su mi uvijek
govorili da mlađe izgledam u odnosu na godine. Možda
je to isitna, a možda je u pitanju stereotip, a možda
karakteri koje sam igrao – pozitivci.
U stručnom žiriju ovogodišnjih Susreta je Ljiljana
Blagojević, s kojom ste igrali osamdesetih godina u
filmu Sjećaš li se Dolly Bell¨? Emira Kusturice, u čijim
filmovima „Podzemlje“ i „Život je čudo“ igrate nakon
više godina. Koliko se promijenio Vaš odnos nakon
razmaka od dvadeset godina?
Emir i ja smo tada bili mladi, klinci. Naš odnos se nije
promijenio, ni tada, ni kasnije. Sjećaš li se Dolly Bell?
je značajan film, osvojio je Zlatnog Lava za debitansko
ostvaranje na Venecijanskom filmskom festivalu. Meni
je jako drago što je u ekipi bila Ljiljana Blagojević,
Pavle Vuisić, Mira Banjac i drugi. Bila je zaista posebna
atmosfera tokom snimanja, što se vidi i na samom filmu.
Koliko ste snimali u inozemstvu?
Ništa značajno. Možda je najznačajnija moja suradnja
sa Semom Pekinpom. Bilo je to divno iskustvo jer sam
vidio kako se radi za holivudske filmove. U biti sve je
isto kao i kod nas, osim što je to kod njih spektakularnije
i sa više novčanih sredstava i vremena. U svakom slučaju
jedna stvar je sigurna, bez obzira da li ste angažovani u
skupom ili u niskobudžetnom filmu, ono što ostavljate
ispred kamere je nešto što ne može nadoknaditi novac i
vreme, a to je karizma – ili je imate ili nemate.
Uloga koju biste voljeli odgirati?
Diplomatski, ono što sledeće dođe biće najzanimljivije.
BILTEN BR.
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BUKARE PROIZVODE RATOVI
Razgovarala: Danijela Regoje
„Predstava Hamleta u selu Mrduša Donja“, hrvatski
je dramski klasik, ovjenčan brojnim nagradama za
tekst i još brojnijim nagradama za mnoga uprizorenja
u proteklih pola vijeka na profesionalnim i amaterskim
pozornicama u bivšoj Jugoslaviji i inostranstvu. Na
scenu mostarskog Hrvatskog narodnog kazališta
ovaj tekst Ive Brešana postavio je Ivan Leo Lemo. U
predstavi je angažovan cjelokupni glumački ansambl
HNK Mostar. Igrate Bukaru, seoskog političkog
moćnika, upitnog prvoborca... Možemo li reći da živimo
u vrijeme „bukara“?
Uvijek. Bukaru proizvode neki ratovi, neki poremećaji
u društvu. Tada takvi ljudi isplivaju i dođu u prvi plan.
I dođu uvijek poslije nekog rata. I imali smo Bukaru i
poslije Prvog svjetskog rata i poslije Drugog i poslije
zadnjeg rata i vjerovatno će se poslije idućeg rata odmah
krenuti u bukareštinu jer je to mormala za svako društvo.
Jer Bukara se ne može dogoditi u jednoj Švicarskoj, jednoj
Njemačkoj ili bilo kojoj drugoj uređenoj državi, nego se
dogodi kada je neki rat. Ko bi gori sad je doli i u takvim
velikim tumbanjima moguć je Bukara i on nas svaki put
nepogrešivo pohodi. Bar nas na ovim prostorima. Nas
koji često ratujemo.
Koliko je Vama bilo inspirativno raditi na ovom liku?
Jeste li inspiraciju tražili u nekom stvarnom liku?
Naravno. Danas bukara ima gdje god da se okrenete,
tako da je bio lako s te strane. I naravno, Bukara se pojavi
kada padne imunitet društva, evo baš kao što je meni sad
pao imunitet, pa sam dobio temperaturu, pa me grlo boli.
I ovo mi je bila najteža predstava koju sam igrao. I samo
sam mislio o tome kako izdržati do kraja da skroz ne
zablokiram. I, evo, zadnjim naporima uspio sam.
Kažete Bukara se dešava u društvima u kojima padne
imunitet, a ja bih dodala i u društvima o koja se „očeše
kultura“ ili u kojima se kulturnim smataraju oni koji
znaju da čitaju i pišu. Naravno, ovo sam parafrazirala
replike iz predstave?
Da... Kod nas se nekakav sustav pravio od 1945. kao
i od 1995. godine. I od 1945. bukareština je predstavljala
otvorena vrata za razne bukare. Potpuno isto kao i vrijeme
u kojem živimo. A pogotovo se u kulturi najviše nađe th
promašenih likova i kulturom obično upravljaju oni koji
malo o njoj znaju. I to je ta pojava koju treba suzbijati i to
tako da se mi ustabilimo i da budemo društvo koje neće
živjeti od zasluga. Znate, ako neko živi od zasluga to nije
dobro. Ako sam ja bio u borbi to meni ne daje za pravo da
budem direktor kazališta. Ako sam bio u borbi ne znači
da mogu sve i da mogu svašta. Mi nekako, u biti, nismo
ni prestajali, uvijek smo imali te koji su bili u nekakvoj
borbi. I onda i sad. I mislim da će to biti i dalje tako.
Ako se ne varam ovo je bila prva inscenacija ovog
Brešanovog djela nakon njegove smrti. Je li s toga
odgovornost bila veća?
BILTEN BR.
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Slaven Knezović, glumac
Pa jest. I bio nam je i Ivin sin, Vinko Brešan, pošto
se sada njega mora pitati za sva Ivina djela. I ovo mu
je, mislim, prva predstava koju je dao da se radi, koju
je on odobrio. I bio je na premijeri i jako je zadovoljan.
Mislim da smo dali od sebe najbolje i da smo iščitali taj
tekst kako treba. Nije se ništa kratilo, a režija je u biti
onaj prelaz između scena. Tu se reditelj raspojasao, a mi
smo to podržali. I mislim da je ova predstava aktuelna
baš u ovo sad neko vrijeme koje mi živimo. Mi smo
nekada imali Bukaru u Hrvatskom narodnom kazalištu u
Mostaru gdje je intendant bio podoficir JNA. On je prije
toga bio inspicijent i te turbulencije su se dogodile i on
je postao intendant, dakle, bukvalno preko noći je od
inspicijenta postao direktor. I to je taj Bukara. Njega sam
ja igrao.
Ulogom Bukare ste se, nakon više od 20 godina,
vratili na scenu HNK Mostar, ali i u teatar... mada ste
igrali u međuvremenu u HNK Osijek?
Jeste Ja vam to kao da idem na Olimpijadu. Svake tri,
četiri godine zaigram u nekom teatru.
S druge strane jako ste aktivni na filmu, u televizijskim
projektima. Zašto se teatru ne posvećujete više?
Ja mislim da su filmovi malo ozbiljnije stvari. I trajnije.
Teatar traje samo dok se igra ta predstava i biti glumac
u teatru ne znači biti vječan. A svaki umjetnik je u biti
vječan, i onaj što slika i onaj što piše i onaj ako dobro
pjeva i on je vječan. Samo glumac u teatru nije vječan. I
po meni onda to nije ni umjetnost, jer nije vječna.
Znači li to da se Slaven Knezović ulogom Bukare nije
vratio u teatar, nego da će i dalje njegovo igranje na
daskama koje život znače biti incidentna pojava?
Pa otprilike. Ne vraćam se ja u teatar. Ja ću se i dalje,
olimpijski, samo povremeno pojavljivati, samo kada mi
se nešto svidi tada ću igrati u teatru i to onako za svoju
dušu. Tako da me boli briga za publiku i za sva mišljenja,
to ja igram radi sebe i za sebe. To jeste malo sebično, ali
to je teatar, koji nije za glumca vječan kao film. Znamo
da film, ako je dobar može trajati stotinama godina, kao
i dobra muzika, slika. Zbog toga što to ne koketira s
vječnošću ja imam taj neki otpor i s te strane bavim se
stvarima koje će ostati vječno.
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ВИШЕ ОД ИГРЕ – ПОЗОРИШТЕ НА ГОЛОМ ОТОКУ
(1949–1954)

Пише: Предраг Нешовић

Ц

иљ овог рада свакако није реконструкција логорског режима на Голом отоку. Напротив,
намера ми је да направим омаж великом уметнику
и мом професору Миодрагу Милету Гајићу, оличењу
неуништивог људског духа који је надживео сурове
облике концентрационих логора на нашем тлу пре
четири деценије.
Шта је значило позориште на Голом отоку?
Оно је сигурно било „више од игре”.
За кажњенике је то био одушак од дугих сати
патње и тешких послова којима су били изложени,
а прву позоришну секцију су покренули млади интелектуалци, студенти са факултета Београдског
универзитета и неколицина њих који су студирали
у Москви. Најзаступљенији су били Нушићеви и
Стеријини комади. Репертоар је морао да прође одобрење управе, а игран је скоро од самог оснивања
логора, 1949, па све до 1956, када је логор званично
расформиран, иако је остало стотинак кажњеника
и неколико година после да служи казну. Представе
су биле хумористичне, све улоге су, наравно, играли
мушкарци и начин на који су они све организовали,
све је било забавно као да је у питању други простор
и време. Чланови позоришне секције су се мењали,
једни одлазили, други долазили. Углавном их је било
око 10, а у једном моменту чланови су били и петорица новинара – комплетна информативна редакција
“Политике”.
Kако би демонстрирали моћ и исмејали Резолуцију ИБ-а, а прослави великодушност наше Партије,
управници су наложили организацију процесије, у
карневалско-сатиричном облику, неку врсту литије,
под називом „Сахрањивање Резолуције Информбироа”. По сценарију, маскирана и костимирана карневалска процесија, требало је да прође кроз све делове логора и барака. Прича је била језива: од роктања
до пљувања по противницима највећег сина наших
народа. Kовчег прекривен црним платном на коме је
писало „Резолуција ИБ” носило је шесторо кажњеника са „најтврђим убеђењем” док би остали са стране, правећи шпалир, добацивали: „Јадна наша резолуцијо!”,
„Куку нама, умрла нам тетка резолуција!”
„Јоој, шта ћемо ми сироти без резолуције!”

(Према роману Безбожници Берислава Косијера)

Једнога дана, иследници су се сетили да би то могао Миле Гајић да режира који је режирао и организовао већи број позоришних представа на Голом
отоку. Позвали су га и предали сценарио, и наравно,
предложили су му своју тематику: да режира тај њихов игроказ. Главни ликови требали су да буду Пела
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Џукела, Стаљин, са маскама које су направљене за
ту прилику. Али он им рекао да то не уме да режира.
Предложио им је да се изводе прави драмски текстови. Пристали су. Касније су га поново позвали да ради. Предложио им је обраду Пјесме мртвих пролетера Бранка Ћопића и Светлих гробова Ј. Ј. Змаја. Тако
почиње његоваа позоришна каријера на Голом отоку.
Прва наменски створена позоришна представа на
Голом отоку била је Безимена оперета по сценарију
Берислава Косиера. Под руководством Душана Поповића и уз помоћ Миодрага Гајића скоро да је цела
екипа режирала комад, колажног карактера уз доста
музике и песме. Глумили су затвореници.
Редитељ Миодраг Миле Гајић двапут је боравио
на Голом отоку, а један од грехова му је био што је
носио ковчег на сахрани чувеног совјетског режисера
Сергеја Ајзенштајна. На Голом отоку су постојали и
заточеници који су погрдно названи двомоторцима,
са циничним образложењем да су им потребна два
мотора како би журно обављали постављене задатке.
Многи од њих су оставили кости на Голом отоку Редитељ Миодраг Миле Гајић ето, није.
Милетова голгота је почела безазлено као и многе друге гоолоточке приче. Студирао је филмску
режију у школи ГИК-а у Москви. Године 1947/48. на
ГИК-у, слушао је чувеног Кулешова, а имао је срећу у
несрећи да заједно с другим студентима носи ковчег
Ејзенштајна када је сахрањиван. Југословенски студенти у два наврата имали су сусрете на Институгу
и разговоре с неприкосновеним Ејзенштајном. Памте
из тих сусрета да се он супериорно али доброћудно
смешкао. Такође, једном приликом, Миша Стефановић, касније дугогодишњи уредник на Телевизији, и
Игор Претнар који је касније постао жбир и Миодраг
Гајић били су у посети код Михаила Рома, чувеног
филмског редитеља, који их је у своме дому изванредно примио. Уз сву лепоту једногодишњег студирања у Москви, ни слутио није да ће наступити горки
дани. Није могао ни хтео да у оном страшном времену, када се све што је совјетско блатило и прљало, да
исто чини. Једноставно неке ствари је раздвојио. Баш
зато, заслужио је Голи оток. Искрено и поштено може да се кажем: никаквих „тајних организација” нити
деликата није било, али симпатија за руску уметност,
за оно што се зове Ејзенштајн, Пудовкин, свакако да
јесте и то није скривао. Многе његове колеге, вероватно су биле мудрије и паметније, те се нису експонирали. Њих нико их није дирао.
После, када је донета Резолуција Информбироа, а
југословенски студенти „повучени” назад, наставио
школовање у Филмској школи Вјекослава Афрића у
Београду. У Филмској школи је интензивно говорио
како су Руси југословенске студенте посебно благонаBILTEN BR.
БИЛТЕН БР.

7

Подсјећања

клоно прихватали. Није желео да прича против Руса,
који су заиста били веома срдачни према југословенским студентима. Ишли су бесплатно у позоришта
док су студирали, све им је било доступно, а Миле
због политике није
хтео да лаже. Притом,
када је фебруара 1948.
умро чувени совјетски редитељ Сергеј
Ајзенштајн, творац
„Оклопњаче Потемкин”, Гајићу је као
једином од страних
студената,
указана
част да са руским колегама, после комеморације у Институту кинематографије,
носи ковчег великог
режисера до лафета.
Жбири из Филмске школе у Београду су све то искористили да га „награде’’ Голим отоком. Ухапсили су
га изненада, 1949. на Ташмајдану на тек започетом
снимању филма Црвени цвет по сценарију Ото Бихаљи Мерина, као асистента Густава Гаврина. Само
су дошли и покупили га, без икаквог образложења.
По хапшењу је провео четири месеца у Главњачи,
затвору у центру Београда где се данас налази Природно – математички факултет, а онда га, са другом
групом, спроводе на Голи оток.
Под оптужбом да је русофил (а волео је Русију до
краја живота) он је провео две година у логору на
хрватском острву. После две године пребацују га у
радну бригаду која се налазила у Брези код Тузле.
Одатле је требало да буде враћен кући. Тамо га је
неко оцинкарио (а зна се и ко) да је причао са једним Русом, новинарем. Три дана пре него што је
планирано да га пусте кући, на слободу, поново га
хапсе, и са још два несрећника бацају у брод Пунат,
дивљачки батинају и враћају као двомоторца на Голи
оток. У његовим представама играли су између осталих Драгослав Михајловић и Драгољуб Мићуновић.
Најзаслужнији за оснивање културног живота на
Голом отоку су Миодраг Гајић, редитељ, драмска
секција; Берислав Косиер, писац, драмска секција;
Александар – Аца Радаковић, новинар, драмска секција; Милета Сајић, музиколог; Михаило – Мих Симић, новинар (улога Живке министарке); Славољуб –
Пура Ивановић; Бошко Трифуновић; Михаило Недаков; Никола Вавић, редитељ, драмска секција; Мило
Вујошевић; Јанко Ердељи; Вера Недељковић-Стакић
(Свети Гргур, женски логор); Драгослав Михаиловић,
писац, драмска секција; Драгољуб Јовановић; Жика
Аврамовић, лекар, дрсмдкс секција; Шабан Бајрамовић, певач, члан Оркестра; и још многи други.
Један од најинтересантнијих Голооточана који је
учествовао у представама био је Федор – Миша Пифат,
двомоторац, како су звали оне који су били два пута поBILTEN BR.
БИЛТЕН БР.
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слати на Голи оток. За њега је Драгослав Михаиловић
рекао да би имао успешну глумачку каријеру да није
било Голог отока и да се није определио за геодезију.
Снимке с голооточких представа у периоду 19511954, који су сачували
јединствен материјални доказ о постојању
позоришног живота
на Отоку тада су правили, претпоставља
се, Паја Караматијевић,
фоторепортер
Спортских новости,
Милан Пешић, фоторепортер и телевизијски сниматељ,
Велимир Јовановић,
инжењер
фотографије.. Голооточанин
Владимир Бобинац је
направиомакету логора. На једном голооточком камену остао је, сада једва видљив, уклесан детаљ који
представља загрљај, а упечатљиве и снажне слике по
изласку из логора на платна и цртеже су пренели Алфред Пал, Анте Лукатели, Ниђо Ерцег, Дидо Демајо...
Културно-уметнички програм о Првом мају, 29. новембру и за Нову годину попуњавали су фолклорни
и музички наступи. Шабан Бајрамовић, као дезертер
из војске због љубави према једној девојци, завршио
је на Голом току. У затвору је основао затворски оркестар. Свирао је блуз, џез, мексичке и шпанске песме. Највише су свирали песме од Луиса Армстронга
и Френка Синатре.
Поред „Филмских новости“, приказивани су и
филмови „Горки пиринач” и „Господин Смит у сенату”. По правилу су филмови приказивани по лошем
времену и након тешког и напорног рада. Заточеници
би добили по порцију воде са зрнцетом пасуља, а онда онако танко обучени седели би једни уз друге да
се греју, јер су се на бури и кости ледиле.
Уз покушаје позорншног стваралаштва, бележимо
и „радио” делатност разгласне станице, помоћу које
су „уживо” емитоване полусатне емисије.
Вредно је поменути и филмску уметност заступљену у биоскопским пројекцијама, на отвореним и магацинским просторима у сва три логора.
Заточеници су од 1949. до 1956. изводили 18 представа, колико их је укупно било на репертоару. Прва
наменски припремљена представа била „Безимена
оперета” Берислава Косијера. Чувени краљ ромске
музике формирао оркестар...

РЕПЕРТОАР ДРАМСКЕ СЕКЦИЈЕ ЛОГОРА
АДМИНИСТРАТИВНИХ КАЖЊЕНИКА
НА ГОЛОМ ОТОКУ
1950/51. Процесија (карневалско–сатирично прика
		 зање)
		 Бсзимена опeрeта, Бсрислав Косиeр. Рeжија:
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Подсјећања
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Душан Поповић. Миодраг Гајић. Музичка об
рада: Милета Сајић.
Јазаваи пред судом, Петар Кочић. Режија:
Миодраг Гајић.
Велика мина, Берислав Косиeр. Рeжија: Миод
раг Гајић
Пјесма мртвих пролетера, Бранко Ћопић
Засјeда, Расим Филиповић. Режија: Миодраг
Гајић
1951/52. Сумњиво лицe, Бранислав Нушић. Ре
		 жија: Миодраг Гајић
		 Госпођа министарка, Бранислав Нушић. Ре
		 жија: Миодраг Гајић.
		 Покондирена тиква, Јован Стерија Поповић.
		 Режија: Миодраг Гајић.
		 Прст пред носом, Јоже Хорват. Режија: Миод
		 раг Гајић.
		 Станоје Главаш, Ђура Јакшић. Режија: Алск
		 сандар Радаковић.
1952/53. Угашено огњиште, Петар С. Петровић –
		 Пеција. Режија: Александар Аца Радаковић.
		 Подвала, Милован Глишић. Режија: Алсксан
		 дар Радаковић.
		 Лажа и паралажа, Јован Стерија Поповић.
		 Режија: Адександар Радаковић.
		 Ђидо, Јанко Веселиновић, Драгомир Брзак.
		 Режија: Александар Радаковић.
		 Сирано де Бсржерак, Едмон Ростан. Режија:
		 Алсксандар Радаковић.
		 Которски морнари, Волф. Режија: Алексан
		 дар Радаковић.
		 Краљ Бетајнове, Иван Цанкар. Режија: Але		 ксандар Радаковић.

РЕПЕРТОАР СЕКЦИЈЕ ЖЕНСКОГ ЛОГОРА
НА СВЕТОМ ГРГУРУ И ГОЛОМ ОТОКУ
1950/51. Приредба ревидирки (Мали Гргур).
		 Колаж програм кажњеница (Велики Гргур).
		 (Формирање групе „Стрела”).
1951/52. Ненозната једночинка за коју текст пишу
		 саме жене (Голи оток).
		 Ватра и пспео, Мира Пупова.
		 Госпођа министарка, Бранислав Нушић
		 (Светн Гргур).
		 Оперета, (колаж арија из познатих опера).
1952/53. Прст пред носом, Јоже Хорват.
		 Сумњиво лице, Бранислав Нушић.
		 Ђидо, Јанко Веселиновић – Драгомир Брзак.

РЕПЕРТОАР ДРАМСКЕ СЕКЦИЈЕ ВОЈНОГ
ЛОГОРА НА СВЕТОМ ГРГУРУ, УГЉАНУ,
БИЛЕЋИ И ГОЛОМ ОТОКУ
1951/52. Формирање музичке секције (Билећа)
		 Формирана: драмска секција
		 Колаж програми:
		 Ђидо, Јанко Весслиновић. Режија: Јанко Ер
		 дељи.
Зона Замфирова, Стеван Сремац. Режија: Јанко Ердељи.
Коштана, Борисав Станковић. Режија: Јанко Ер
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дељи. Помоћник режије: Никола Вавић.
1952/53. Кир Јања, Ј. С Попоанћ, Рсжија: Никола Ва
		 вић.
Отац, Аугуст Стриидберг. Режија: Јанко Ердељи.
		 Хајдук Стапко, Јанко Веселиновић. Режија:
		 Јанко Ердељи.
		 Шума, А. Н. Островски. Режија: Никола Вавић.
1953/54. Шума, А. Н. Островски (обнова на Голом ото
		 ку, у истој режији).
		 Сви моји синови, Артур Милер. Режија: Никола
		 Вавић.
		 Занат Госпође Ворн, Џорџ Бернард Шо. Режија:
		 Никола Вавић.
		 Сумњиво лице, Бранислав Нушић. Режија: Ни
		 кола Вавић.

Позорнште и уопште уметност имали су исцелнтељску и катарзичну моћ, кроз коју се ослобаћала негативна енергија како затвореника тако и иследника
Затвореницима је она доносила радост, охрабрење и
наду у боље дане а већина иследника је бар на тренутак постајала хуманија. Немогуће је не споменути
просветитељску и педагошку функцију, јер многи
кажњеници и иследници су тек овде упознали дела
драмских аутора а такоће први пут гледали позорншну представу.
Као један од закључака намеће се да је креативност
имала терапеутско својство јер је омогућавала заборав и опуштање. За оне који су непосредно учествовали у реализацији представа заборав је био дужи, а
за оне који су као публика гледали – краткотрајнији.
Али без обзира на ангажовање у секцијама затвореници су имали исти третман као и сви логораши.
Прича о феномену позоришног живота на Голом
отоку и Светом Гргуру први пут је овим сведочењем
целовитије представљена. Она, свакако, није значајна
за развој свеукупног послератног позоришног живота, али несумњиво заслужује да буде забележена и
откривена покољењима која долазе. Значајна је као
социолошко и специфично уметничко сведочанство
двадесетог века јер говори потресно и аутентично о
постојању позоришта свуда и на сваком месту, па и у
немогућнм, суровим околностима, тамо негде на граници живота и смрти.
* **
Због изјашњавања за Резолуцију ИБ (Информационог бироа) суђено је или административно кажњено
(„под мерама”) 16.018 лица, по једном, или 16.312 по
другом, такође званичном, државном извору.
За Резолуцију ИБ током 1948–1951. изјаснило се
55.314, односно 55.080 лица, а фигурира и трећи, такође званични извор, са бројком од 55.663 лица.
Доступна је и дешифрована база од близу 500 страдалих на Голом отоку.
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Razgovor

„MRDUŠA“ JE TIPIČNI PRIMJER KAKO SE POD PLAŠTOM
KULTURE PONOVNO I IZNOVA RAĐA AGRESIJA I DEPRESIJA
Razgovarao: Mario Ivkić

Robert Pehar, glumac

G

lumac HNK Mostar, Robert Pehar, već nekoliko
puta se predstavljao brčanskoj publici svojim
nastupima u predstavama matičnog kazališta, kao i u
koprodukcijskim aranžmanima. Iza sebe ima zavidnu
glumačku karijeru i iskustvo. Na ovogodišnjem festivalu
u Brčkom briljantno je odigrao ulogu seoskog učitelja u
„Predstavi Hamleta u selu Mrduša donja“ Ive Brešana a
koju je režirao Ivan Leo Lemo.
Igrate „Uču“, reklo bi se jedini glas razuma u mrduši
Donjoj. Kako ste ga Vi doživjeli?
Da. Jedini antipod onome što se dešava kao posljedica
jedne društvene krize, koja sustavom vrijednosti i
mentalitetom ljudi koji žive na ovim prostorima, izgleda
kao vječita tema. Učitelj zapravo postaje dio te cjeline
koja se na svoj način dehumanizira kroz jedan stalni i
oprečni strah a koji nastaje od posljedica onoga što će
tko misliti i kako će tko nešto rezonirati. Na žalost, on
na kraju postaje dio cijele te situacije i ovdje je nekako
redateljski riješeno, zapravo Ivan Leo Lemo je to napravio
na neki način da ovdje, obzirom da je autor Ivo Brešan tu
situaciju ostavio otvorenu, imamo samo informaciju da
on, zapravo, ne podržava Jocu, za kojeg se cijelo vrijeme
bori. Ovdje je Lemo dao jednu unutarnju katarzu, jedan
tragični kraj gdje ne znamo jesu li ljudi došli do katarze,
ali znamo da im je jako teško zbog onoga u čemu žive i
kako žive.
Uvijek možemo porediti radnju iz predstave s
današnjim vremenom. Kako biste Vi uporedili radnju
iz ove predstave s onim što danas živimo?
Najviše sa završnom scenom. Znači sam taj kraj, kako
ga je postavio Lemo u ovoj situaciji, je poruka: „Bože,
kakvi smo mi to ljudi? Gdje mi to živimo i na što smo sve
spremni?“
Teško je postaviti „Hamleta u Mrduši Donjoj“ nakon
mnogih izvedbi i nakon filma. Međutim Vi ste evo u
ovoj predstavi nastupili malo drugačije. Ubacili ste
nešto novo.
Mi smo do sada igrali ovu predstavu samo u Mostaru
i Zadru. Igrali smo pred reprezentativnom publikom,
BILTEN BR.
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osobito na premijeri, gdje je bio Vinko Brešan i ljudi iz
mnogih kazališnih kuća i koji dobro poznaju taj materijal,
i svi su rekli da je to sasvim novi pristup, a osobito ta
mjesta prijelaza u predstavama koje smo navikli gledati
ili kao spikerski dio čitanja tih vijesti o tome što se sve
dešava u Mrduši Donjoj u toj Dalmatinskoj Zagori iz tog
vremena i tog političkog sustava, a ovdje smo dobili jednu
postavku da to izgleda kao temelj zla svega onoga čega
su posljedice i ovo što imamo dan danas. Ne mislim samo
na rat i sve što se dešavalo, nego temelj zla u mentalnom
smislu. Ovaj tekst je napisan 1965. godine, a svi tako
možemo prepoznati da je on svevremen i suvremen, i da
se ne odnosi samo na društvo kao takvo, nego se odnosi
na ono što jest rak rana ovih prostora a to je jedan duhovni
primitivizam koji nas dovodi do otuđenja jednih od
drugih, pa i od nekih svojih najjačih ljudskih uvjerenja,
a to je da ne trebamo jedni druge u teškim situacijama
niti ponižavati niti dovoditi u još veću nedoumicu, a sve
sustavom i pameću po principu „ja sve znam“. Evo toga
smo svjedoci na žalost i danas. Sve priče koje počinju,
dijalozi koje slušamo, rasprave koje gledamo između
nekakvih političara, svatko ulazi u taj razgovor, pa čak i
voditelji tih emisija, sa „Ja, Ja, Ja...“ tako da mislim da je
o tome zapravo i pisao Ivo Brešan. To je jedno primitivno
sebeljublje i narcisoidnost koja gubi opći moralni kriterij
u društvu koje bi trebalo imati nekakve svoje vrijednosti,
i gdje se pod plaštom kulture ponovno i iznova rađa i
agresija i depresija. A sve zato što se puno hoće a ne zna.
I ne želi se ići u put spoznavanja i samih sebe i onoga što
radimo i što živimo.
Ono što sam osluhnuo odmah nakon predstae, jest
da je publika komentirala da je trajanje duže od dva
sata predugo. Je li mogao ovaj tekst da se igra u kraćem
vremenu?
Ja se ne sjećam da je i jedno igranje ove predstave bilo
kraće. Verzije koje sam ja prije gledao traju otprilike
toliko, a neke i duže. Mislim da je malo teško, ako se
želi sačuvati izvornost teksta, što je bio cilj redatelja,
išta kratiti. Mislim da to za ovakvu vrstu predstave nije
predugo.
Također sam osluhnuo publiku da ste u ovom igranju
Vi najbolje i najuvjerljivije odigrali svoju ulogu od svih
glumaca iz ansambla.
Hvala lijepa! Takav kompliment još nisam dobio. Meni
je žao zbog ostalih kolega. Mislim da smo ovo igranje
u Brčkom uspjeli nekako izvući, ali imali smo peh da
nam se pola ansambla iznenada pred samu predstavu
razboljelo. Možda se i osjetilo kod nekih kolega na
glasovima da su promukli i jedva prebacivali rampu. Čak
sam i ja malo prehlađen. Ali smo se večeras silno trudili
da sve to maksimalno dobro odradimo. Ja se nadam da
nam publika ovdje neće puno zamjeriti.
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Разговор

Анђа је Офелија
Разговарала: Миљана Ђурђевић
Kако сте доживјели Анђу која је најтужнији и
најнесрећнији лик у представи?
Сви ликови су тужни и несретни, али на крају сви
траже свјетло. Анђа је неискварен лик, у себи има
нешто дјечје, има своје идеале, растргана је између
љубави према Јоци и страха од оца. Она на крају буде сломљеног срца и, као што је негдје рекао и редатељ, жива закопана. Она тако некако завршава своју
судбину. Да ли ће завршити као Офелија некаквим
самоубојством или другачије, јер она више нема у
што вјеровати, нема се чему надати. Да, она је заиста
тужан и несретан лик.
Kрхка и њежна Анђа на крају има тежак избор
између љубави и оданости породици?
Она бира породицу јер од те љубави више нема
ништа. Она, када је доживјела ту срамоту и када је
одбачена, нема се више чему надати и она мора остати. Уствари она уопће не бира јер јој је то једино преостало.
Значи ли да је порука да свако ко покаже мало
бунта и не буде покоран бива одбачен и заврши
тужно?
Нажалост често испадне да је тако, иако ја мислим
да у људима треба његовати оно што је добро и да
не мора увијек бити тако. Можда ова представа и не
завршава баш овако, јер је редатељ оригинални крај
преиначио, да не будемо сви Букаре, већ да и Букара
покуша пронаћи свјетлост.
Брешановог „Хамлета“ постављала су многа
позоришта на овим просторима. Да ли је могуће
његов текст играти на другачији начин од већ
виђеног?
Гледала сам неколико изведби овог текста и када
је одлучено да ми то радимо, рекла сам: ма, хајде то
је већ виђено и ту се ништа ново не може направити.
Али на крају бављења Брешановим текстом, видјели
смо да је он писан и за тадашње, и садашње и за будуће вријеме и да даје много простора за надоградњу,
иновације и тражење новог израза. Мислим да је редатељ, заједно са нама, одлично поставио ствари на
актулан начин. Тако да нисам имала право, увијек се
све може урадити на другачији начин.
Шта је лакше играти, веселе или тужне улоге.
На који начин сте градили своју Анђу?
Техника уласка у лик је у принципу увијек иста.
Прво редитељ изнесе замисао и онда читајући и ишчитавајући текст покушавате да распакујете лик кога
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играте. Након првог читања јасно је какав је то лик.
Овај пута моја визија Анђе поклопила се са редатељовом замисли. Наравно у току проба било је пуно
простора за финесе. Лео је сјајан и човјек и редатељ,
и заиста је способан из сваког од нас да извуче максимум.
Сценографија је специфична, не раскошна али
ефектна?
Мислим да се хтјело са сценографијом избјећи
затворени простор и, наравно, сценографија прати
мјесто одржавања радње, а то је село. Све је урађено
врло једноставно, дата нам је могућност да се поигравамо са елементима што, мислим да, публици изгледа ефектно.
Публика, ипак, све је то због ње?
Гдје год играмо имамо добар пријем публике. Ово
није представа гдје публику пола представе тјерате
да се смије да аплаудира или да плаче. Мислим да
и текст и наша изведба у континуитету држе пажњу
код публике. Ипак, казалиште је такво да аутор представе мора, без обзира какав је тематски текст, оставити сегменте гдје ће се публика насмијати и аплаудирати.
BILTEN BR.
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Разговор

АПел нА СВијеСТ
Разговарала: Наташа Гвозденовић
Показали сте да је ово комад о једној страшној издаји, то је копча са Хамлетом који на крају
остаје сам?
Тако је. И поставља кључно питање, које и Брешан
поставља, а то је: има ли човјека на овом свјету? На
крају представе када се упали свјетло у сали и када глумци позивају публику да упали светло у свом
уму, сви, заправо, постављамо питање. Kолико смо
људи има ли човјека у нама стварно. С тим крајем,
том издајом, коју сте споменули, жељели смо тим чином да изиђе на површину тај срам. Ми се тако мало
срамимо за своје поступке, и зато активно укључујемо публику да се сви запитамо: има ли човјека у нама? Што је најбитније оно што смо жељели са тим
крајем то је да на површину изађе тај срам, јер се тако
проклето мало срамимо за своје поступке. Обично се
поносимо нашим глупостима. Судјеловањем у тим
Букариним колима. Овдје није комунизам у првом
плану, само замијените ове заставе, па ћете добити
Босну и Херцеговину данас, добићете цијели Регион. Ми смо оставили интегрални Брешанов текст и
ништа нисмо изгубили, јер смо и даље у истом времену. По мени је једино легитимно и морално поставити то питање: има ли човјека? Ако смо свјесни да
судјелујемо у разним издајама бар да се почнемо за
те издаје стидјети. То је почетак. Ако смо успјели мало по томе загребати са овом представом она је успјела.
Позив глумаца на крају публици да упале светло позив је на освешћивање. Светло је увек симбол
свести?
Тако је. Покушај доживјети катарзу, доћи до себе,
а то се не може ако сте огрезли у издајама Увијек се
има алиби: и други то раде, па шта? Ако ћемо тако
одгајати генерације у таквом нескладу са властитом
савјешћу где идемо? Зато апелативно кажемо публици: покушајте упалити свјетло у својим главама.
Почните се стидјети. То је најбољи пут за промјену
која почиње, не у колективу, не на разини државе, етницитета него на разини интелектуалца. Рећи себи:
ја сам крив ја сам ушао у мрак и слиједим разне Букаре. Kада ћу рећи: не желим у том судјеловати. Или
– ако сам судјеловао, и то је људски, да кажем: опростите, погрешио сам. Ова представа има тај концепт,
зато смо зашиљили тај крај да буде експлицитан, јак
и моћно показано.
Без дилеме?
Да без дилеме. Не дајте да нас увуку у нова ратна
кола. На жалост ништа никад, на овим просторима,
па и у свијету, није искључено.
Мене заиста фасцинира луцидност овог комада,
који је пун ватре, заправо. Kолико вам је то био изазов као драматургу?
BILTEN BR.
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Драган Kомадинa, драматург
То је апсолутно тако. Моћно и јако. Та трагикомедија која пршти, бескомпромисна је. Тај језик на
којем је редитељ Лемо инзистирао, јер он је и сам из
тог краја, он је њега чак вализирао. Брешан је направио свој ревидирани текст након премијере и тај
текст је ушао у антологију југословенске драме. Ми
смо га, захваљујући Леми, учинили још мало рудиментарнијим, примитивнијим. Тај језик је у контрасту са нашим главним протагонистом – Учитељем.
Тај понижени интелектуалац који се на крају уплиће
у то коло и постаје грозан, одвратан човјек. Издаје
људску свијест и постаје примитивац. Придружи се,
његова издаја је најгора, јер је једини свјестан шта
ради. Остали су дубоко у несвјести. Они се на крају
освјесте. Већа је Букарина побједа - јер се он на крају
сломи. Најгора издаја је Учитељева - издаја интелектуалца. Kао што знамо из наше скоре прошлости то
је насигурнији пут у пропаст.
Kад је сценографија била постављена пре представе ушао је човек из тима фестивала и прокоментарисао: види какво небо, а зашто нема сунца?
Ми, заправо, од почетка сугерирамо да је то небо на којем нема сунца. Од почетка тврдимо да је то
свијет тог колективног несвјесног у којем се вртимо.
Из којег свако зло може настати, јер све што је неосвјештено је опасно. Ватра која се може из огњишта
претворити у пожар катастрофалних размјера.
Сетила сам се једног есеја Павла Стефановића о
Годоу у којем он говори да Бекет, сликајући људске
креатуре, све време читаоца позива на оно што им
је управо супротно. Тако можемо посматрати и
ову слику коју сте нам вечерас дали.
То је огледало из Мрдуше доње, тако схватамо какви не требамо бити. Ово је све из контре, јер немојмо
допустити да буде касно као за њих. Уплимо свјетло
раније, прије него што нас наговоре на коло. Ово смо
ми 91-ве. Сад се сви можемо ударат, али неке штете
су за генерације.
Ово је апел на свест, јер мора се напред даље поћ,
како каже Арсен.
Тако је. Нема нам натраг.
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Osvrt

Bukara naš svagdašnji
Piše: Elvis Ljajić

P

retposljednja predstava u takmičarskom programu
ovogodišnjih Susreta je „Predstava Hamleta u selu
Mrduša Donja“ Hrvatskog narodnog kazališta Mostar,
autora Ive Brešana, koju je režerao Ivan Leo Lemo.
Riječ je o inscenaciji teksta koji već decenijama odbija
da prestane biti aktuelan i čija izvođenja su uvijek pravi
pozorišni događaj.
Predstava tematizira jednu od uvijek aktuelnih tema,
o tome kako polusvijet i šljam iskoristi velike društvene
i historijske prevrate kako bi došao do moći i vlasti.
Brešan koristi priču o Hamletu i parodira je, smještajući
je u selo Mrduša Donja, mijenjaući dvor kao mjesto
donošenja odluka gumnom. Do kraja ogoljeni odnosi
među likovima jasno pokazuju tadašnje, ali i sadašnje
stanje u onome što bismo mogli nazvati vlašću.
Ansambl Hrvatskog narodnog kazališta iz Mostara
dobro je reagovao na Brešanov tekst, ali i na Leminu
režiju. Igrali su ujednačeno, govorne i tjelesne radnje
su bile jasne i učinkovite. Uz Knezovića, koji je odigrao
veoma dobro ulogu Bukare usprkos zdravstvenim
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problemima, i Jelena Kordić Kuret, Ivan Skoko, Robert
Pehar, Angela Bulum i drugi pokazali su zavidan stepen
dobre igre, kao i da im je za puno ispoljavanje talanta
potreban i dobar komad i jasna režija. Pri tome posao im
olakšava i jednostavna i učinkovita scenografija i kostim.
Kao i „Ustav Republike Hrvatske“, tako i „Predstava
Hamleta u selu Mrduša Donja“ završava nudeći nadu i
mogućnost promjene, tako što se u likovima budi osjećaj
stida za ono što su uradili, te pozivaju da se upali svjetlo,
kako doslovno tako i simbolički.
„Predstava Hamleta u selu Mrduša Donja“ je
dobra predstava koja će, usprkos nekim objektivnim
problemima, sigurno imati dug teatarski život u svojoj
matičnoj kući. Također možemo zaključiti, s obzirom
na to da imamo još samo jednu predstavu pred nama
u okviru ovogodišnih Susreta, da smo u Brčkom mogli
gledati dobre predstave, različitih poetika i žanrova, te
vodeći se zajedničkim zaključkom „Ustava“ i „Hamleta“
- da ima nade za bosanskohercegovački teatar.
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Komentar

Starimo
Piše: Tihomir Bijelić

Starimo.
Susreti kazališta bilježe trideset i četvrto (34.) izdanje.
Kažu da imaju i više godina postojanja.
I publika stari. Šepamo, gegamo se, jedva koračamo. Ali
ustrajni smo. Još smo tu.
Ima i mlađih. Nisu još postali dio ambijenta. Tako sjedim
i divim se. Negativno. Poslije će reći kako sam protiv
mladih. Nisam. Jesi, kažu svi ostali. Pa dobro, jesam. Ali
samo protiv nekih.
Gledam tako, predstava počela. Izlazi jedna mlada
osoba, ulaze tri. Izlaze četiri, vraća se ona prva. Izlaze...
Izlazi osoba i jednostavno ošamari vrata, koja se s
treskom zalupiše. Možeš zamisliti kako je to odjeknulo u
tihoj dvorani, u kojoj publika promatra scenu i zbivanja
na njoj.
U sljedećoj sceni osoba X izlijeće iz dvorane uz tresak
vrata i još u položaju otvorenih vrata kihnu tako glasno
da je opet, vjerojatno, odjeknulo u dvorani. I uz to sočna...
Jedan od mojih kolega, šaleći se naravno, reče kako nije
čuo poruku prije predstave: „Ne pljuj po podu“. Da, tako
je nekada bilo. To je bio ružan običaj pljuvanja po podu.
Ali to je bilo davno. Sada nije problem pljuvanja po podu,
nego pljuvanja po kulturi.
Zato stalno apeli da isključite mobilne uređaje, da
ne koristite foto aparate. Ljudi, jednostavno, ne mogu
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shvatiti da objava na facebooku ili drugim društvenim
mrežama materijala s nekih događaja podliježe zaštiti
autorskih prava. Podliježe zaštiti znoja uloženog u
realizaciju događaja.
Zato me kolega i pitao za poruku: „Ne pljuj po podu“.
Pod i pozornica su kruh naše kulture. Za pozornicu se
još kaže i „daske koje život znače“, a ako je pod upljuvan
tko će onda onima koji se muče dati slobodu izražavanja
i slobodu pokreta.
I još nešto. Moje kolege snimatelji, dobili su nalog
na jednoj predstavi kako smiju snimati samo tri minute
scene iz predstave. Nakon toga su morali iznijeti kamere
vani. S druge strane oni koji su ostali junačkim djelom
snimali su onaj dio predstave kojeg službene kamere nisu
smjele. Je li to odraz smjelosti, poštenja ili kulture.
Takvi će sutra kad ih ne budete gledali posegnuti za
vašim novčanikom, stavit će ruku u kasu vašeg poduzeća,
jer svoje junaštvo dokazuju radnjom koja nije primjerena
mjestu i vremenu. Možda preteške riječi, no urednik je
tražio drugi dio. Žao mi je ako sam nekoga povrijedio
ovim tekstom, ali je tekst jednostavno nastao kao odraz
želje da postanemo bolji promatrači naše kulture.
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Najava
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