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Govori glasnije, Satirično kazalište Kerempuh, Zagreb

 Nakon Kokana Mladenovića na XXXV 
Susretima pozorišta/kazališta u Brčkom, sred 

same polovine festivala, predstavio se još jedan kazališni 
stvaralac uz čije se ime vežu pojmovi autorsko kazalište, 
odnosno autorski projekt u teatru. Riječ je o Bobi Jelčiću 
/ Mostar 1964. /, čija je predstava „Govori glasnije“ u 
produkciji Satiričkog kazališta „Kerempuh“ iz Zagreba 
odigrana četvrte večeri brčanskog festivala. 
Predstava /Bobo Jelčić autor, redatelj, izbor glazbe, sce-
nograf Miljenko Sekulić, kostimografkinja Ana Paulić/ 
počinje fingiranom tehničkom omaškom, ona kao ne mo-
že početi jer je onemogućavaju neke samo tehnici pozna-
te prepreke, u toj pauzi glavna glumica, a da bi zabavila i 
poučila gledatelje, ispričati će o čemu se zapravo tu „ra-
di“, što se tu ustvari „predstavlja“. To poigravanje sa ilu-
zijom teatra, sa ustaljenim formama i tehnikom postupka 
kojim nastaje predstava, taj pomalo pirandelovski pomak 
ka nečem što inače ne susrećemo u „normalnom“ ko-
madu /postupak tako drag i karakterističan za Jelčićevo 
poimanje teatra/, koliko autoironijski toliko i komikom 
apsurda prožet pasus nagovjestiti će samu srž predstave, 
njenu okosnicu i nit vodilju, njenu iščašenost koja ima i 
svoj fizički oblik i datost kroz pokret i gestu glumca: ni-
šta nije onako kako se čini, kaže ili vidi, stvari se odvijaju 
po nekim posve drugačijim, zagonetnim i neprepoznat-
ljivim zakonitostima koje glavnu junakinju, postupno, 
udaljuju iz središta igre gurajući je prema ambisu u ko-
jem će nestati. Na samom početku, kada nam glumica  - 
Jadranka Djoković maestralno igra to nešto neuhvatljivo 
i nepojamno što se događa u  njenom biću ali i u svijetu 
oko nje – pokušava sažeto objasniti „radnju“ komada, 
možda i možemo pomisliti da nešto razumijemo. No sve 
je to zabluda, karte su odavno podijeljene, nepoznat net-
ko od samog početka vodi igru, ništa dobroga iz toga se 
za glavnu junakinju ne može izleći. Na pozornici svjedo-
čimo epizodama, anegdotama, pojavama i događajima iz 
hrvatske savkodnevice, govoru mržnje, zastranjivanjima 
kada je u pitanju položaj druge nacionalnosti, konkretno 
Srba u Hrvatskoj, pokušajima da joj se pomogne, ali bez 
uspjeha, želja da joj se pomogne postoji, ali je ta pomoć 
tako nedostižna, sve je protiv nje, izlaza nema...  
Finale otkriva suštinu drame, njene ali i društva u kome 
se našla. Uz ironičnu opasku žene domaćina kuće u ko-
joj se privremeno smjestila: „Osjećaj se kao kod kuće“ , 
Branka, glavna junakinja, suočava se sa sudbinskim pi-
tanjima koja postavlja sama sebi, ali i okolini u kojoj se 
obrela, sljedstveno tomu i publici kojoj se obraća: „Mo-
gu li se ja tu osjećati kao kod kuće? Kao osoba druge 
nacionalnosti? Je li ovo moja zemlja ili nije? Jel tu ima 
mjesta za nekoga druge nacionalnosti?“ Ona će to potom 
i preformulirati: „Ja ustvari pitam ima li mjesta u vama, 

ima li mjesta u vašim srcima?“ I to će pitanje ostati dugo 
lebdjeti oko vas i nakon što napustite predstavu. 
Glumački ansambl Kerempuha: Nikša Butijer, kao glava 
kuće koja prima nesretnu ženu iz susjedne zemlje, Vilim 
Matula, njegov sin u komadu, Nina Erak – Svrtan, djevoj-
ka od sina, Petra Svrtan, majka, žena domaćica obitelji u 
kojoj se sve to događa, Damir Poljičak, kao netko tko mo-
že sve to, ako bi htio, možda i riješiti i ipak dovesti u red 
i Marko Makovičić, ozlojeđeni susjed, uz već pomenutu 
Jadranku Đokić, nastupa k. g., ono je vezivno tkivo kojim 
se tka i gradi predstava, njime sve počinje, ono katkada 
jače, a katkada vrlo suptilno, ne tako oštro i primjetno, ali 
zato sa ništa manje trpkosti i gorčine, drskosti sadržane 
u ironiji i sarkazmu pojedinih dijaloga i prizora oslika-
va našu stvarnost bez uljepšavanja i uobičajene krinke, 
maske iza koje se sakrivamo. Snaga Bobe Jelčića i ove 
predstave je u njenoj moći da nam, jedinstvenim kazališ-
nim jezikom, skrene pažnju na nešto što nam je, možda 
slučajno, ispalo iz vidokruga,  dospjelo u mrtvi ugao, da 
nas podsjeti na to i probudi izgubljene osjećaje, da nas 
opomene i pokuša vratiti sa krivog puta, da nam povrati 
sposobnost kako bi mogli prihvatiti Drugoga i Drugači-
jeg, kako bi pronašli u našim srcima mjesto i za njega.  

Piše: Mladen Bićanić   

IMA LI MJESTA U VAŠIM  SRCIMA  ZA  MENE?
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Govori glasnije, Satirično kazalište Kerempuh, Zagreb

 Život piše predstave. Predstava koja je kao nekim 
nevidljivim kazališnim škarama isječena iz 

stvarnog života i nalijepila se takva kakva je na Daske 
koje život znače, i u te stvarne ljude uvukli se glumci sa 
svojim kreacijama, ušli im u cipele, i nastavili živjeti u 
njima.
 Igra u igri. Kazalište u publici. Publika u kazalištu – 
Život. Stvarni, sivi, turobni – goli život, ogoljen do boli. 
Aktualna tema. Tema koja se živi. Presjek političke sce-
ne. Politika.
 Govori glasnije. Govori ono što šapućeš. Govori što te 
strah reći. Šutnja je odobravanje trenutnoga stanja. Govo-
ri. Pusti glas. Dok ti šutiš drugi govore u tvoje ime i zato 
ti je – nama ovako. Govori. Poruka je ove predstave.
 Dok šutiš vraćaš se u mrak. I mrak vlada. Vračaš se 
u to isto stanje, stanje ne činjenja, stanje mraka. Riječ 
oslobađa.
 Za ovako aktualnu predstavu izuzetan je teret na 
glumcima. Sklisak teren da ne skliznu u karikaturu. U 
njima u njihovim glumačkim kreacijama nismo vidjeli 
glumce, vidjeli smo susjede, vidjeli smo sebe. Prepoznali 
se. Postavili si pitanje, što sami mislimo o istom. Preispi-
tali se. Nismo vidjeli kazališnu scenu. Vidjeli smo, prepo-

znali život koji živimo. Ljude oko sebe. U onim riječima 
osude, glumi li ta koja traži pomoć, ta vječita sumnja koja 
razdire, sumnja na sve i svakog, osobitost ovih prostora.
Ova predstava došla nam je k’o ogledalo da se ogledamo, 
pogledamo u oči sami sebi, i zapitamo se nad slikom u 
ogledalu koju vidimo. Jesmo li to uistinu mi. Jesu li nas 
do ovog doveli drugi. Gdje smo u tome sami. Pođimo od 
sebe, iz nutrine sebe prije nego što krenemo kriviti druge. 
Ove koji vladaju nama birali smo sami. Imamo uistinu 
sliku za gađenje o njima ali od njih tražimo pomoć i opet 
glasamo za njih.
 Scena na početku scene, sa zastorom, izuzetna dosjet-
ka, izuzetan efekt na publiku, brisanje te podjele između 
publike i glumaca, dovođenje u kontekst stvarnog života. 
Potiranja glume. Govori glasnije, Bobe Jelčića, Satirično 
kazalište Kerempuh, Zagreb RH.
 Kostimografkinja: AnaPaulić Scenograf: Miljenko 
SekulićGlazbu odabrao: Bobo Jelčić. Pooćnica redaelja: 
Nancy Abdel Sakhi Drugi pooćnik redatelja, volonter: 
Juraj Šantorić.
 Igraju: Nikša Butijer, Jadranka Đokić, Vilim Matu-
la, Nina Erak - Svrtan, Petra Svrtan, Damir Poljičak, 
Marko Makovičić

Piše: Nikola Šimić Tonin

ŽIVOT PIŠE PREDSTAVE
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Govori glasnije, Satirično kazalište Kerempuh, Zagreb

 Bobo Jelčić zavidnu je kazališnu karijeru izgra-
dio autorskim projektima u suradnji s Natašom 
Rajković. Niz komornih priča s nesvakidašnjim 
naslovima – Usporavanja i Nesigurna priča u Te-
atru &TD, Grad u gradu, S druge strane i Izlog u 
ZKM-u, kao i specifična Radionica za šetanje, pri-
čanje i izmišljanje na Dubrovačkim ljetnim igra-
ma, samo su dio njihove karijere. Izgrađena imena 
i prepoznatljivoga kazališnoga rukopisa. Ostvaren 
i po najvažnijim europskim kazališnim središtima 
jer se može pohvaliti mnogobrojnim suradnjama s 
internacionalnom kazališnom scenom.
 Za Bobu Jelčića karakterističan je osobit način 
rada s glumcima, ostavljenim prostorom sukreaci-
je glumcima, naučen i da sluša, uvaži, ukaže, pri-
hvati ono što vodi boljitku, koji zajedničkim radom 
na razvijanju postavljenih tema, postaju i suautori 
njegovih predstava.
 Improvizacijama na zadani problem traži se po-
sredna ili neposredna veza s izvođačima, a tako i 
s publikom koja u njima prepoznaje ljude iz svo-
je svakodnevice, sebi bliske i razumljive. Dio tih 
iznenađenja publici dugo dovode u nedoumicu pu-
bliku da neki iz publike krenu nuditi pomoč.
 Emocija i humora su sastavni dio Jelčićeva ka-
zališta, čiji rad odlikuju fokusiranost na detalje i 
dramaturški krupni planovi koji grade totale pred-
stave, uvijek odražavajući neki trenutak pojedinca, 
a time i društva. Pojedinac izdvojen iz društva, re-
f leks društva, tip, predstavnik vrste istog, selekti-
ran naizgled slučajnim odabirom.
 Kada jedna žena iz BiH dolazi u jednu zagrebač-
ku obitelj tražeći pomoć, kreće kazališna priča, i ta 
naizgled stvaran osoba, koja dovedena sjeda u pu-
bliku, donoseći sa sobom miris rata. Taj njezin do-
lazak postaje katalizator za razvoj priče, odnosno, 
dodatno zakomplicira već komplicirane odnose. 
Pokrene sve, ogoli do kraja i one kojima je došla, 

potakne da svi njihovi problemi i nedaće isplivaju 
do kraja, ukažu se na površini.
 Cikličnost motiva dolazaka i odlazaka, tema 
stranaca i kontinuirane proizvodnje straha, hrvat-
sko-srpski odnosa, vječni strah od migranata, do-
tepeljaca, koferaša… strah – strahovi odnose se na 
sukus življenja na ovim prostorima.
 Dramska se napetost crpi iz atmosfere postrat-
no-predratnog stanja u kojem se kao društvo stal-
no nalazimo. Iz kojeg nedamo se i nečemo. Nema 
pomaka. Čuhurimo u svojim psihičkim čahurama. 
Rat je još uvijek tu – tu negdje, nije završio, u gla-
vama je, samo je se primirio do prve prigode. I če-
ka.
 Takav pristup (Ponašajmo se tako kao da će vječ-
no biti mir, a u isto vrijeme kao da će sutra biti rat)  
priziva Josipa Broza Tita za kojim i dalje Jugono-
stalgićno vape. Sve to dovodi do žestoke egzisten-
cijalne krize, a to onda biva rasadnikom mržnje, 
zapitanosti, netolerancije, netrpeljivost, među bla-
go rečeno izvrnutim likovima i za niz iskonstruira-
nih problema, za mržnju, nacionalizam, ksenofobi-
ju i slično. Svaka takva ideologizacija u politici, 
nacionalnoj ili nekoj drugoj, zapravo je prikrivanje 
ekonomskih i socijalnih slabosti nekog društva, na 
isti način kao što je pozadina svih ratova na ovim 
prostorima vrlo prizemna i sirova pljačka i kao što 
je privatizacija državnih, narodnih dobara najveća 
od svih tih pljački. I kao da iz svega nismo izvukli 
iskustvo isto nam se ponavlja i dalje, sluti ponav-
ljanje, jer na sve predočeno uvijek biramo i dalje 
iste. Gola smo glasačka mašinerija.
Ovakve predstave nam trebaju da nas bude iz te le-
targije. Neumorimo se nikad tim pokušajima buđe-
nja. Poticajima na dijalog. Strah izvire iz neznanja, 
otuđenosti, odvojenosti u torove, koji su rasadnici 
sukoba. Zato govorimo jedni s drugima. 
Govorimo glasnije.
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atru &TD, Grad u gradu, S druge strane i Izlog u 
ZKM-u, kao i specifična Radionica za šetanje, pri-
čanje i izmišljanje na Dubrovačkim ljetnim igra-
ma, samo su dio njihove karijere. Izgrađena imena 
i prepoznatljivoga kazališnoga rukopisa. Ostvaren 
i po najvažnijim europskim kazališnim središtima 
jer se može pohvaliti mnogobrojnim suradnjama s 
internacionalnom kazališnom scenom.
 Za Bobu Jelčića karakterističan je osobit način 
rada s glumcima, ostavljenim prostorom sukreaci-
je glumcima, naučen i da sluša, uvaži, ukaže, pri-
hvati ono što vodi boljitku, koji zajedničkim radom 
na razvijanju postavljenih tema, postaju i suautori 
njegovih predstava.
 Improvizacijama na zadani problem traži se po-
sredna ili neposredna veza s izvođačima, a tako i 
s publikom koja u njima prepoznaje ljude iz svo-
je svakodnevice, sebi bliske i razumljive. Dio tih 
iznenađenja publici dugo dovode u nedoumicu pu-
bliku da neki iz publike krenu nuditi pomoč.
 Emocija i humora su sastavni dio Jelčićeva ka-
zališta, čiji rad odlikuju fokusiranost na detalje i 
dramaturški krupni planovi koji grade totale pred-
stave, uvijek odražavajući neki trenutak pojedinca, 
a time i društva. Pojedinac izdvojen iz društva, re-
f leks društva, tip, predstavnik vrste istog, selekti-
ran naizgled slučajnim odabirom.
 Kada jedna žena iz BiH dolazi u jednu zagrebač-
ku obitelj tražeći pomoć, kreće kazališna priča, i ta 
naizgled stvaran osoba, koja dovedena sjeda u pu-
bliku, donoseći sa sobom miris rata. Taj njezin do-
lazak postaje katalizator za razvoj priče, odnosno, 
dodatno zakomplicira već komplicirane odnose. 
Pokrene sve, ogoli do kraja i one kojima je došla, 

potakne da svi njihovi problemi i nedaće isplivaju 
do kraja, ukažu se na površini.
 Cikličnost motiva dolazaka i odlazaka, tema 
stranaca i kontinuirane proizvodnje straha, hrvat-
sko-srpski odnosa, vječni strah od migranata, do-
tepeljaca, koferaša… strah – strahovi odnose se na 
sukus življenja na ovim prostorima.
 Dramska se napetost crpi iz atmosfere postrat-
no-predratnog stanja u kojem se kao društvo stal-
no nalazimo. Iz kojeg nedamo se i nečemo. Nema 
pomaka. Čuhurimo u svojim psihičkim čahurama. 
Rat je još uvijek tu – tu negdje, nije završio, u gla-
vama je, samo je se primirio do prve prigode. I če-
ka.
 Takav pristup (Ponašajmo se tako kao da će vječ-
no biti mir, a u isto vrijeme kao da će sutra biti rat)  
priziva Josipa Broza Tita za kojim i dalje Jugono-
stalgićno vape. Sve to dovodi do žestoke egzisten-
cijalne krize, a to onda biva rasadnikom mržnje, 
zapitanosti, netolerancije, netrpeljivost, među bla-
go rečeno izvrnutim likovima i za niz iskonstruira-
nih problema, za mržnju, nacionalizam, ksenofobi-
ju i slično. Svaka takva ideologizacija u politici, 
nacionalnoj ili nekoj drugoj, zapravo je prikrivanje 
ekonomskih i socijalnih slabosti nekog društva, na 
isti način kao što je pozadina svih ratova na ovim 
prostorima vrlo prizemna i sirova pljačka i kao što 
je privatizacija državnih, narodnih dobara najveća 
od svih tih pljački. I kao da iz svega nismo izvukli 
iskustvo isto nam se ponavlja i dalje, sluti ponav-
ljanje, jer na sve predočeno uvijek biramo i dalje 
iste. Gola smo glasačka mašinerija.
Ovakve predstave nam trebaju da nas bude iz te le-
targije. Neumorimo se nikad tim pokušajima buđe-
nja. Poticajima na dijalog. Strah izvire iz neznanja, 
otuđenosti, odvojenosti u torove, koji su rasadnici 
sukoba. Zato govorimo jedni s drugima. 
Govorimo glasnije.
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 Četvrta predstava u takmičarskom programu 
ovogodišnjih Susreta pozorišta/kazališta u Bosni 

i Hercegovini, Govori glasnije!, autorski je projekat 
Bobe Jelčića, nastao u produkciji satiričkog kazališta 
Kerempuh. Riječ je o komadu koji na pomalo neuobičajen 
način progovara o konkretnim problemima sa kojima 
se pripadnici manjiskog (u ovoj predstavi manjinskog 
srpskog) naroda susreću svakodnevno.
 Već sam početak predstave nagovještava nefunkcio-
nalnost sistema – zbog mehaničkog kvara zastori se ne 
mogu razmaknuti, te nam glumica koja će igrati Branku, 
ženu čiju bismo sudbinu trebali doznati, kao privatno lice, 
govori o čemu će se u toj predstavi koja predstoji raditi i 
objašnjava zašto se baš ta tema obrađuje. Ovaj postupak, 
dabome, nije nikakva novina, posebno u ovakvom tipu 
pozorišta, ali je potpuno u skladu sa ostatkom predstave. 
Istovremeno, ovaj postupak uspostavlja i okvir u kojem 
se svako izlaženje iz lika koje bi trebali igrati i progova-
ranje kao (naravno, uslovno kazano) privatnih lica, po-
staje razumljivo, prihvatljivo, a vremenom i očekivano.
Smjenjivanja komičnih i emotivnih epizoda veoma su 
ritmična i pravovremena, te predstava ne pati od proble-
ma sa ritmom niti tempom. Vještom režijom i dobrom 
glumačkom igrom se smijeh i potresenost često sudaraju, 
što proizvodi čitav niz mikrootrežnjenja, do čitavog ni-

za prepoznavanja problema koji su nam bili toliko pred 
očima, toliko otkriveni i svakodnevni da smo ih upravo 
zbog toga prestali i primjećivati. Glumci (Nikša Butijer, 
Jadranka Đokić, Vilim Matul, Nina Erak – Svrtan, Petra 
Svrtan, Damir Poljičak, Marko Makovičić) igraju uvjer-
ljivo, bez pretjerivanja, ponekad sa dozom distance od li-
kova koje tumače. I upravo je ta distanca, udaljenost, od-
vojenost, a u konačnici i usamljenost,  ono što se prelama 
kroz sve likove ovog komada, te ova predstava prestaje 
biti samo o Srpkinji Branki iz Bosne i Hercegovine, koja 
zbog činjenice da je određene nacionalnosti ne uspijeva 
pronaći posao (ni svoj život) ni u Bosni i Hercegovini iz 
koje odlazi, niti u Hrvatskoj u koju ide, već postaje i priča 
o svima onima koji zbog nekog aspekta svog identiteta 
bivaju manjinom, marginalizirani i tjerani na stid zbog 
nepripadanja onome što je dominatna, većinska, moćna 
skupina. I o onima koji o tome mogu govoriti, ali zbog 
vlastitog komoditeta ipak odlučuju to ne činiti.
 Kostim koji izgleda kao da to nije i scena koja izgleda 
kao dnevna soba koja nema svoju jasnu logiku, u pot-
punosti su skladu sa ostalim elementima predstave - či-
tava predstava odiše nekom čudnom nedovršenošću i 
nameće potrebu za saznanjem koju artikulira jedan od 
likova: Nas samo zanima koliko će to trajati. A bojim se 
da bi nas odgovor na to  mogao zastrašiti.

NAS SAMO ZANIMA KOLIKO ĆE TO TRAJATI
Piše: Elvis Ljajić
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 Predstavu ‘’Govori glasnije’’, autorski projekat 
Bobe Jelčića u izvođenu satiričkog kazališta 

‘’Kerempuh’’ videli smo četvrte festivalske večeri.
 U predstavi igraju: Jadranka Đokić, Nikša Butijer, Pe-
tra Svrtan, Marko Makovičić, Damir Poljičak i Nina Erak 
– Svrtan. Igra je kompleksna i prirodna u isti mah, igra 
se neprestano na granici između lika i onog što je lično, 
što se neposredno tiče samog glumca. Igra se sa jakim 
energetskim potencijalom koji je dobro i vešto kanalisan, 
naposletku - igra se sa uživanjem i preko rampe, u nepre-
stanom dijalogu sa gledaocem. Istina iz gledališta dopire 
muk, ali je ćutanje svakako mnogoznačno, a nakon igre 
koja sebe ni malo ne štedi i dobro postavljenih pitanja, 
ako je gledalac i malo otvoren, ne može ravnodušan na-
pustiti salu. Jednom rečju: maestralni su bili sinoć, pošte-
ni u onom što daju. 
 Bobo Jelčić, kako saznajemo od glumaca na okruglom 
stolu nakon predstave, u procesu polazi od pitanja koje je 
važno za svakog glumca ponaosob, materijal delom na-
staje i iz tog kanala, tako da je predstava za svakog od 
glumaca lična, tiče ga se na onoj razini u kojoj se svesno 
spaja lični damar sa društvenim kontekstom. 
 Komad je nastajao oko godinu dana uz prekide, kako 
objašnjava  Nikša Butijer. Tekst je nastajao kroz proces, 
a u prvom redu priča je to o Branki, Srpkinji iz Bosne i 
Hercegovine koja dolazi u Zagreb kod prijatelja da joj po-
mognu da nađe posao, pošto ga u Bosni kao Srpkinja ne 
može naći. Zagrebačka porodica se trudi da joj pomogne, 
razume je.  Načelno može, a u stvari ne može - kako je to 
već u našim balkanskim verzijama. To je okvir za jednu 
široku i složenu priču, a kako ovaj tekst pišem tik nakon 
odgledane predstave čini mi se najpoštenijim da o njoj 
govorim kroz asocijacije. Prva je svakako čapekovska - 
igra počinje pozorištem u pozorištu sa zavesom koja ‘’ne 
radi’’, duhovito, dinamično, odmah vas uvodi smehom na 
teren predstave. Druga asocijacija je jedna misao Urlihe 
Majnhof, parafraziraću: da šamar koji udaramo svom de-
tetu jeste isti onaj koji društvo udara nama. Lični i druš-
tveno politički kontekst se zapravo teško mogu odvojiti, 
a Jelčić ih pokazuje u vezi u kakvoj jesu: neosveštenoj, 
gustoj magli po kojoj se svi valjamo i što je zabrinjava-
juće, u kojoj nam često prođe život. U kontekstu postju-
goslovenskih društava - koliko je važno osvestiti da se o 
poslednjim balkanskim ratovima nije govorilo dovoljno 
glasno, koliko smo se zapravo posle pogledali? 
 Društvo koje živi u mraku je ono koje se ne bavi po-
jedncem, poručuju nam sa scene. Iz mraka. 

 Režija je jasna i kompleksna u isti mah, na vrlo delikatan 
način funkcioniše i proziva vas na više razina.
 Igra se na samoj rampi, na ivici,  dok ‘’Branka’’ sedi 
u prvom redu, tu je, deo je nas. Komad nosi pravu dozu 
zaumlja, jer reditelj vrlo precizno slika stanja, no, sve je 
puno erupcija - vidimo jasno: ono što igramo dovoljno 
uverljivo da mislimo da smo to mi, kao i stanja koja po-
tmulo biju iza tih uloga, a koja se donose u igri bez teksta 
u  vrsti nemog krika, najzad oslobođene napetosti. Da 
upotrebim jezik predstave: pod sklopom pritisaka se rad-
nja odvija.
 Čehov je svakako asocijacija - Nina Erak Svrtan igra 
devojku od 18 godina , a Vilim Matula momka od 20 - 
jedna lepa i jasna slika kako vreme ume samo progutati 
život ili kako nakon predstave kaže glumica Jadranka 
Đokić - dok ukapiraš, prođe voz.
 Tu stižemo do apsurda koji živimo. Dragoceno u pred-
stavi ‘’Govori glasnije’’ nije samo mnoštvo ozbiljno po-
stavljenih pitanja nego i jedan iskren i pošten poziv na 
dijalog. 
 Ova predstava jeste poklon koji od vas traži sudelova-
nje,  otvaranje srca publici. A na to možete ostati nemi, 
ali nikako ravnodušni.
 Kako mi je svojevremeno rekao Eduard Miler: ne 
znam da li pozorište može promeniti društvo, ali je sa-
svim sigurno promenilo mene.

Piše: Nataša Gvozdenović

OTVARANJE SRCA
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 Postratno stanje u južnoslovenskom ambijentu 
traje jako dugo. Traumatiziranost je sve veća, a 

posljedice razornije po čovjeka i društvo. Propitivanje 
postratnih trauma je bilo predmetom i sadržajem mnogih 
okupljanja, skupova, medijskih natpisa i svih drugih 
istraživačkih i poticajnih angažmana u cilju pronalaska 
rješenja za izlaz iz te situacije. Stanje ne da je bolje, nego 
je mnogo gore nego što je bilo po završetku devastirajućih 
i razarajućih društvenih konfl iktnosti.
 Kada je, i ako je, to tako onda možda može prisko-
čiti kazalište u pomoć i propitati uzroke daljnjeg traja-
na postraumatičnih dešavanja. Uhvatio se u koštac  sa 
tim problemom i Bobo Jelčić u svom autorskom projektu 
„Govori glasnije“ u produkciji, gotovo stalnog učesnika 
Susreta pozorišta/kazališta,  zagrebačkog „Kerempuha“.  
Sa ozbiljnom temom kojoj se decenijama ne nazire čak ni 
mogućnost razrešenja, nego naprotiv multiplikuje se, na 
kazališni način je najbolje „obračunati“ se sa ironijom, 
ali punom topline. Sarkastično insceniranje događanja u 
kojima su glavni likovi marginalizovani samo zato što su 
drugačiji i različiti, koje ide do karikaturalnosti, je kon-
traproduktivno. Zato i Jelčić kada scenskim sredstvima 
naglašava stanje Brankine (Jadranka Đokić) marginali-
zirannosti samo zato što je druge nacionalnosti koristi 
suptilnost emocija i fi noću tananog humora.
 Takav rediteljski  i autorski postupak je jedino moguć 
ako se glumačka igra postavi u ravni (ko)autorstva, a tu 

je Bobo Jelčić pravi majstor svoga zanata. Svojim spe-
cifi čnim pristupom u ovoj predstavi  zagrebačkog  „Ke-
rempuha“ Jelčić glumačke protagoniste uvodi u jednu 
relaciju odnosa gdje se pojedine sekvence razvijaju do 
maksimalnih mogućnosti glumačkog dometa i talenta.
 Na taj način glumci u Jelčićevom labarotoriju su svoje-
versni koautori koji svojim improvizacijama postaju ljudi 
iz susjedstva koji se svaki dan susreću.
          Pri tome glumački protagonisti na sceni ne dozvo-
ljavaju da predstava pada u ritmu, nego naprotiv dramska 
napetost se crpi iz stanja u kojem se društvo konstantno 
nalazi. I iz kojeg za sada nema izlaza.
 Kroz predstavu „Govori glasnije“ kazališno se propi-
tuje situacija koja je traumatična, koja izgleda da je ne-
moguće propitiva i koja izaziva najviše i pozornosti, ali 
i straha. Postiže svoj efekat ovaj kazališni projekat kroz 
ironičan, i zabavan, ali i smislen način. Rediteljska poe-
tika  je specifi čna i temelji se na svojevrsnom dokumen-
tarizmu, koji ni malo ne umajunje sofi sticiranost  među 
likovima i njihovim  emocionalnim stanjima. Taj doku-
mentarizam bi bio uvjerljiviji da se u dramsku radnju 
ne ubacuju imena nekih bivših i aktuelnih politicara iz 
regiona koji, ukoliko se prenagli sa time, mogu odvesti 
predstavu u „pamfl etizam“. 
Akteri ovog komada su imali mjeru u tome.

PROPITIVANJE  KAZALIŠTA  I  „GOVORI  GLASNIJE“
Piše: Srdjan Vukadinović
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 U predstavi „Govori glasnije“ Satiričkog kazališta 
Kerempuh, Jadranka Đokić sa prirodnošću, toplinom 
i izvrsnom glumom na scenu je donijela ulogu Srpki-
nje Branke.

Prvi put ste sa ovom predstavom u Bosni i Hercego-
vini, čiju publiku se itekako tiče tematika ove pred-
stave, kao i publike u  Hrvatskoj. Možete li uporediti 
reakcije publike ovdje večeras u Brčkom, i publike u 
Hrvatskoj? Jesu li reakcije slične?
 Jesu u smislu da ono što i govorim na sceni kada sam 
postavila ta određena pitanja o tome ima li mjesta, vidim 
reakciju koja jest suzdržana. U tome i jest slično. Možda 
su to neka direktna pitanja koja ili ne provociraju dovolj-
no na neki odgovor ili se naprosto čovjek ne želi izlagati. 
Može i to biti jer je to ta neka teatarska pozicija gdje ti 
sa scene postvljaš neko pitanje pa se niko ne želi izlagati. 
Ali u tom smislu je recimo bila slična. To sam i proko-
mentirala na sceni. Iako moram primjetiti da nije uvijek 
takva u Hrvatskoj. Ovo je prvi put da igramo van naše 
zemlje, pa onda ne znam. Ali zna biti i extra pozitivna u 
smislu jedne grupne, zdušne reakcije u kojoj ljudi imaju 
potrebu reći da ima mjesta. A zna biti i ovako jako suzdr-
žana, možda čak i lagano revoltirana. Tako da kako smo 
različiti ljudi tako su i reakcije različite.

Da li je možda bilo nekakvih negativnih reakcija, od-
nosno komentara iz publike na nekim od izvedbi koje 
ste imali?
 Negativnih u smislu da možda se ljudi osjete prozva-
nima, da dožive to kao nekakvo prozivanje, pa imaju po-
trebu obranit se od toga u smislu da se i sami osjećaju kao 
manjina kad ih se tako izvuče. Ali predstavu ne radiš da 
bi razgovarao sa istomišljenicima, gdje ćeš u razgovoru 

dobiti potvrdu toga što ti govoriš. Nego dapače, dijalog 
i suprotno razmišljanje i neki suprotan stav je isto neka 
mogućnost rasta i pronalaženja nekog zajedničkog jezi-
ka.

Mislite li da teatar i ono što se kaže na sceni, dopire do 
publike i može nešto da promijeni u stvarnosti?
 Zapravo ne znam. Činjenica da i dalje radimo i da ima-
mo potrebu govoriti i govoriti glasnije, da imamo potrebu 
govoriti o stvarima i postavljati ih na scenu, obraćati se, 
sigurno govori o nekom našem pozitivnom razmišljanju 
u tom smjeru. Ne možemo promijeniti svijet, možda ni 
stanje, al možda ćemo nekoga u toj publici potaknuti na 
razmišljanje i to će već biti nešto. I ne samo nekoga ne-
go i samoga sebe ustvari počevši odavde. Ta pitanja po-
stavljamo sami sebi i kao glumci u ovoj predstavi, kao 
umjetnici i kao ljudi. Čini mi se da se trudimo i da to ima 
smisla.

Kada Vam je dodjeljena ova uloga da li Vam je bilo 
drago ili ne s obzirom na to da se opet tiče nesretnog 
rata od kojeg je prošlo dosta godina, odnosno među-
ljudskih odnosa na ovim prostorima koji su upravo 
zbog tog rata postali poremećeni i nikako ni poslije 25 
godina da postanu kao nekada, ljudski. 
 Uvijek mi je zadovoljstvo raditi sa Bobom Jeličićem jer 
predstave i filmove, po meni, radi iz vrlo iskrenih pobuda 
i iskrenog interesiranja o određenim pitanjima. I uvijek 
je taj rad vrlo fokusiran i usmjeren. U ovu predstavu sam 
uskočila zapravo, kao zamjena zadnjih deset dana pred 
premijeru. Tako da cijeli proces prvi put nisam prošla, a 
dosta put sam radila s Bobom. Uvijek imam osjećaj da 
taj proces sav kod Bobe. Tu znaš u svakoj sekundi gdje si 
jer si šest mjeseci prošao i svaki milimetar tog lika znaš 
i znaš kako on razmišlja. Eto to mi fali ali nekako mi je 
zato uzbuđenje ova predstava svaki put kad je izvodim 
jer točno znam gdje sam, a uvijek ima prostora za nova 
pitanja koja si postavljam. Tako da se nisam dvoumila za 
ulogu, a voljela bih da ne pričamo o tim stvarima. Voljela 
bih da pričamo o nekim drugim temama o kojima pričaju 
neki razvijeniji narodi. Ali mi imamo to pitanje i trebamo 
se njime baviti, ne trebamo to izbjegavati.

Koliko je Jadranke u Branki i obrnuto, Branke u Ja-
dranki?
 Uvijek je ima, naravno da ima. Svi se mi osjećamo 
kao manjina i nismo crno-bijeli. Kad nas izvrnete iznutra 
prema van svakakvi smo i imamo široku lepezu toga što 
osjećamo, razmišljamo, mislimo, dopuštenog i nedopu-
štenog.

SVI SE MI OSJEĆAMO KAO 
MANJINA  I NISMO CRNO-BIJELI
Piše: Sanita Jerković Ibrahimović
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posljedice razornije po čovjeka i društvo. Propitivanje 
postratnih trauma je bilo predmetom i sadržajem mnogih 
okupljanja, skupova, medijskih natpisa i svih drugih 
istraživačkih i poticajnih angažmana u cilju pronalaska 
rješenja za izlaz iz te situacije. Stanje ne da je bolje, nego 
je mnogo gore nego što je bilo po završetku devastirajućih 
i razarajućih društvenih konfl iktnosti.
 Kada je, i ako je, to tako onda možda može prisko-
čiti kazalište u pomoć i propitati uzroke daljnjeg traja-
na postraumatičnih dešavanja. Uhvatio se u koštac  sa 
tim problemom i Bobo Jelčić u svom autorskom projektu 
„Govori glasnije“ u produkciji, gotovo stalnog učesnika 
Susreta pozorišta/kazališta,  zagrebačkog „Kerempuha“.  
Sa ozbiljnom temom kojoj se decenijama ne nazire čak ni 
mogućnost razrešenja, nego naprotiv multiplikuje se, na 
kazališni način je najbolje „obračunati“ se sa ironijom, 
ali punom topline. Sarkastično insceniranje događanja u 
kojima su glavni likovi marginalizovani samo zato što su 
drugačiji i različiti, koje ide do karikaturalnosti, je kon-
traproduktivno. Zato i Jelčić kada scenskim sredstvima 
naglašava stanje Brankine (Jadranka Đokić) marginali-
zirannosti samo zato što je druge nacionalnosti koristi 
suptilnost emocija i fi noću tananog humora.
 Takav rediteljski  i autorski postupak je jedino moguć 
ako se glumačka igra postavi u ravni (ko)autorstva, a tu 

je Bobo Jelčić pravi majstor svoga zanata. Svojim spe-
cifi čnim pristupom u ovoj predstavi  zagrebačkog  „Ke-
rempuha“ Jelčić glumačke protagoniste uvodi u jednu 
relaciju odnosa gdje se pojedine sekvence razvijaju do 
maksimalnih mogućnosti glumačkog dometa i talenta.
 Na taj način glumci u Jelčićevom labarotoriju su svoje-
versni koautori koji svojim improvizacijama postaju ljudi 
iz susjedstva koji se svaki dan susreću.
          Pri tome glumački protagonisti na sceni ne dozvo-
ljavaju da predstava pada u ritmu, nego naprotiv dramska 
napetost se crpi iz stanja u kojem se društvo konstantno 
nalazi. I iz kojeg za sada nema izlaza.
 Kroz predstavu „Govori glasnije“ kazališno se propi-
tuje situacija koja je traumatična, koja izgleda da je ne-
moguće propitiva i koja izaziva najviše i pozornosti, ali 
i straha. Postiže svoj efekat ovaj kazališni projekat kroz 
ironičan, i zabavan, ali i smislen način. Rediteljska poe-
tika  je specifi čna i temelji se na svojevrsnom dokumen-
tarizmu, koji ni malo ne umajunje sofi sticiranost  među 
likovima i njihovim  emocionalnim stanjima. Taj doku-
mentarizam bi bio uvjerljiviji da se u dramsku radnju 
ne ubacuju imena nekih bivših i aktuelnih politicara iz 
regiona koji, ukoliko se prenagli sa time, mogu odvesti 
predstavu u „pamfl etizam“. 
Akteri ovog komada su imali mjeru u tome.
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 U predstavi „Govori glasnije“ Satiričkog kazališta 
Kerempuh, Jadranka Đokić sa prirodnošću, toplinom 
i izvrsnom glumom na scenu je donijela ulogu Srpki-
nje Branke.

Prvi put ste sa ovom predstavom u Bosni i Hercego-
vini, čiju publiku se itekako tiče tematika ove pred-
stave, kao i publike u  Hrvatskoj. Možete li uporediti 
reakcije publike ovdje večeras u Brčkom, i publike u 
Hrvatskoj? Jesu li reakcije slične?
 Jesu u smislu da ono što i govorim na sceni kada sam 
postavila ta određena pitanja o tome ima li mjesta, vidim 
reakciju koja jest suzdržana. U tome i jest slično. Možda 
su to neka direktna pitanja koja ili ne provociraju dovolj-
no na neki odgovor ili se naprosto čovjek ne želi izlagati. 
Može i to biti jer je to ta neka teatarska pozicija gdje ti 
sa scene postvljaš neko pitanje pa se niko ne želi izlagati. 
Ali u tom smislu je recimo bila slična. To sam i proko-
mentirala na sceni. Iako moram primjetiti da nije uvijek 
takva u Hrvatskoj. Ovo je prvi put da igramo van naše 
zemlje, pa onda ne znam. Ali zna biti i extra pozitivna u 
smislu jedne grupne, zdušne reakcije u kojoj ljudi imaju 
potrebu reći da ima mjesta. A zna biti i ovako jako suzdr-
žana, možda čak i lagano revoltirana. Tako da kako smo 
različiti ljudi tako su i reakcije različite.

Da li je možda bilo nekakvih negativnih reakcija, od-
nosno komentara iz publike na nekim od izvedbi koje 
ste imali?
 Negativnih u smislu da možda se ljudi osjete prozva-
nima, da dožive to kao nekakvo prozivanje, pa imaju po-
trebu obranit se od toga u smislu da se i sami osjećaju kao 
manjina kad ih se tako izvuče. Ali predstavu ne radiš da 
bi razgovarao sa istomišljenicima, gdje ćeš u razgovoru 

dobiti potvrdu toga što ti govoriš. Nego dapače, dijalog 
i suprotno razmišljanje i neki suprotan stav je isto neka 
mogućnost rasta i pronalaženja nekog zajedničkog jezi-
ka.

Mislite li da teatar i ono što se kaže na sceni, dopire do 
publike i može nešto da promijeni u stvarnosti?
 Zapravo ne znam. Činjenica da i dalje radimo i da ima-
mo potrebu govoriti i govoriti glasnije, da imamo potrebu 
govoriti o stvarima i postavljati ih na scenu, obraćati se, 
sigurno govori o nekom našem pozitivnom razmišljanju 
u tom smjeru. Ne možemo promijeniti svijet, možda ni 
stanje, al možda ćemo nekoga u toj publici potaknuti na 
razmišljanje i to će već biti nešto. I ne samo nekoga ne-
go i samoga sebe ustvari počevši odavde. Ta pitanja po-
stavljamo sami sebi i kao glumci u ovoj predstavi, kao 
umjetnici i kao ljudi. Čini mi se da se trudimo i da to ima 
smisla.

Kada Vam je dodjeljena ova uloga da li Vam je bilo 
drago ili ne s obzirom na to da se opet tiče nesretnog 
rata od kojeg je prošlo dosta godina, odnosno među-
ljudskih odnosa na ovim prostorima koji su upravo 
zbog tog rata postali poremećeni i nikako ni poslije 25 
godina da postanu kao nekada, ljudski. 
 Uvijek mi je zadovoljstvo raditi sa Bobom Jeličićem jer 
predstave i filmove, po meni, radi iz vrlo iskrenih pobuda 
i iskrenog interesiranja o određenim pitanjima. I uvijek 
je taj rad vrlo fokusiran i usmjeren. U ovu predstavu sam 
uskočila zapravo, kao zamjena zadnjih deset dana pred 
premijeru. Tako da cijeli proces prvi put nisam prošla, a 
dosta put sam radila s Bobom. Uvijek imam osjećaj da 
taj proces sav kod Bobe. Tu znaš u svakoj sekundi gdje si 
jer si šest mjeseci prošao i svaki milimetar tog lika znaš 
i znaš kako on razmišlja. Eto to mi fali ali nekako mi je 
zato uzbuđenje ova predstava svaki put kad je izvodim 
jer točno znam gdje sam, a uvijek ima prostora za nova 
pitanja koja si postavljam. Tako da se nisam dvoumila za 
ulogu, a voljela bih da ne pričamo o tim stvarima. Voljela 
bih da pričamo o nekim drugim temama o kojima pričaju 
neki razvijeniji narodi. Ali mi imamo to pitanje i trebamo 
se njime baviti, ne trebamo to izbjegavati.

Koliko je Jadranke u Branki i obrnuto, Branke u Ja-
dranki?
 Uvijek je ima, naravno da ima. Svi se mi osjećamo 
kao manjina i nismo crno-bijeli. Kad nas izvrnete iznutra 
prema van svakakvi smo i imamo široku lepezu toga što 
osjećamo, razmišljamo, mislimo, dopuštenog i nedopu-
štenog.

SVI SE MI OSJEĆAMO KAO 
MANJINA  I NISMO CRNO-BIJELI
Piše: Sanita Jerković Ibrahimović
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Igrate dobroćudnog sredovječnog supruga, pomalo 
zbunjenog čovjeka, u čiji  običan, „mali“ život „ulazi“ 
Srpkinja Branka, koja traži pomoć. Ovo je autorski 
projekat Bobe Jelčića u kojem istražuje šta znači biti 
marginalizovan u Hrvatskoj samo zato što si ‘druge’ 
nacionalnosti... ali u ovom projektu pored Jelčića uče-
stvovali ste i vi glumci?
 Budući da je predstava ovako kompleksna, ja kao glu-
mac vukao sam paralelu iz nekih svojih osobnih isku-
stava, ponajprije svojih roditelja, a tako i neke okoline, a 
mi vrlo dobro znamo kako smo mi patrijarhalna sredina. 
Zato ovdje pokušavamo, između ostalog, progovoriti i 
o tamo nekoj ostavština koja nas još uvijek muči i koja 
nam ne da da izađemo iz nekih svojih gabarita. S druge 
strane vidjeli ste i tu neku našu, rekao bi Marko u svom 
jednom monologu, provučenu priču da nekako tu taj na-
cionalizam, koliko god ta riječ tako zvučala, nekako ipak 
pokušamo navesti ljude da žive svoj život  na neki mirniji 
način i da nemamo niti vremena, niti bi ovo naše mjesto 
na kojem živimo trebalo biti žrtva toga.
Ironija i autoironija karakteristični su za Bobu Jelči-

ća. Tako je i u ovom komadu. Vi ste tu priču ispričali 
upravo na ironijski način, posebno je to karakteristič-
no u sceni, kada Vaš lik, razgovara telefonom sa mr-
tvim ocem?!
 Da, jer je vjerojatno to jedan od najboljih načina da ka-
žemo ljudima „vidite niste glupi, nego samo sudelujete u 
toj veliko jednoj gluposti i prevari“. Znači, ono trgnite se, 
probudite se. Naravno nemamo nekih iluzija da će se to 
dogoditi, ali evo, bar kazalište potiče na razmišljanje. Tako 
i ova naša predstava.

Ovdje se bavite „vrućim temama“: od nacionalizma, 
ksenofobije, emigriranja mladih i starih iz Hrvatske, 
domoljublja i normalizovanja odnosa između Srba i 
Hrvata...  pa do civilnog društva i aktivizma, braka i 
partnerstva te prijateljstva. Jednom riječju u fokusu je 
Hrvatska više od dvije decenije nakon osamostaljenja. 
Je li teatar mjesto političko-ideološki konfrontacije, 
kao što kažete u u predstavi da bi to zapravo trebao 
biti?
 Naravno da bi trebao biti, budući da svi živimo u ne-

OVOM PREDSTAVOM GOVORIMO LJUDIMA DA NISU GLUPI, 
NEGO DA SUDJELUJU U VELIKOJ GLUPOSTI I PREVARI

Razgovarala: Danijela Regoje
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kim svojim malim ljušturama i teško nam je izaći van, 
ne samo meni, nego o  svim ljudima govorim, o ovoj ve-
ćini, koju zapravo na jedan suptilan način pokušavamo 
secirati. Naravno da je teško izaći iz svojih nekih okvi-
ra i i svijetu reći - evo ja sam tu prisutan i ne želim da 
se događa nešto što ne želim, ali, znate onu, „šutnja je 
zlato“? Nažalost, izgleda da to najviše pali, a prečesto 
se događa da se jednostavno sa našim političarima ljudi 
slažu, klimaju glavom. Oni su napravili neku svoju mrežu 
iz koje, za sada, ne vidim da možemo izaći, ali kazalište je 
to koje može propitivati takva stanja i pojave i koje može 
bar na jedno veče ljudima prikazati neku našu sliku istine. 
Naravno, ovdje na ironičan način, ali to smo mi i pokušali. 

Ali, očito, ne može se puno toga promijeniti, jer je taj 
mrak, na kraju predstave i simboličan. Ostajemo li 
onda da živimo u tom mraku?
 Pa, ostajemo. Sad treba samo zaviriti, istražiti, kao što 
kažem ja u jednom dijelu predstave, ko je za to kriv. Je-
smo li mi sami zato krivi, mada bih mogao sa poprilič-
nom sigurnošću reći da jesmo.

I treba govoriti glasnije. Hoće li se nešto promijeniti, 
ako se govori glasnije?
 Treba govoriti, kako da ne. Vidite, sa tom riječi glas 
sve počinje i završava. Znači, u toj riječi glas je govor, ali 
isto tako i glasanje ili, kako bi rekli kod nas, glasovanje. 
Znači to je sve povezano jednostavno treba dići svoj glas 
na izborima ako nikako drukčije. 

Spominjete ovdje i neke političare - Pupovac, Kolin-
da, Vučić i drugi. Doduše, u prilično benignom kon-
tekstu, ali, ima li nekih reakcija?
 Ma ne, to su tako ta neka, hajmo to tako reći, epska 
mjesta, koja jednostavno više ne daju takav feedback kao 
što bi možda trebalo biti. To ljudi čuju, reagiraju u tom 
trenutku, ali kasnije kad predstava krene dalje oni se hva-
taju za neke nove momente. Ovo moram reći. Zaista mi 
je drago što smo ovdje igrali, na meni izuzetno dragom 
festivalu, na koji ja volim doći, igrati predstave, jer, ipak, 
osjećam da je ovo neki festival koji nešto znači i ovoj  
zajednici, a isto tako i Bosni i Hercegovini. Smatram da 
je ovo glumački festival i zato mi je još draže doći ovdje 
i na neki način sudjelovati u ovome svemu.

Hoće li zaista „puno vode Dunavom proći dok se ne 
normaliziraju odnosi između naša dva naroda“, kao 
što kaže Vaš lik u predstavi?
 Pa dobro, to je isto pitanje koje svako od nas unutar 
sebe na koncu konca rješava. Ja dolazim iz kraja koji je 
stradao u našem Domovinskom ratu u Republici Hrvat-
skoj, ali ne mislim da treba to ponijeti dalje. Mislim ako 
su to mogli drugi evropski narodi, pa i šire, prijeći neka-
ko preko toga, moramo i mi. Svako ima neku svoju istinu, 
ali je važno i poštovati i uvažavati druge i jedino tako 
život može ići dalje. 
Igrate u jednoj, ja bih rekla prevažnoj seriji, ne samo 

za Hrvatsku, nego za region. Riječ je o „Novinama“, 
koje Dalibor Matanić režira po scenariju Ivice Điki-
ća. Emituje se druga sezona. Šta je još aktuelno u Va-
šem radu?
 Dobro, to je jedna slatka mala uloga koju sam već odi-
grao i u prvoj sezoni  „Novina“ . Drago mi je da me Dado 
(Dalibor Matanić)  pozvao i za ovu drugu. Nadam se da 
ima odjeka i ovdje, dakle, u regionu, možda čak i više  
nego u Hrvatskoj. Radim sad u svom o matičnom kazali-
štu, u Satiričnom kazalištu Kerempuh, jednu predstavu. 
Zove se „Raspad sistema“, to je komedija u klasičnom 
smislu. Redatelj je Borko Perić i moje kolege iz Kerem-
puha i ja igramo. Mislim da bi premijera trebala biti neg-
dje koncem siječnja. Takođe, za nekoliko tjedana izlazi i 
film „Koja je ovo država“ Vinka Brešana. Premijera bi 
trebala biti negde početkom prvog meseca. To je nešto što 
je sada  recentno, a, takođe, aktivan sam na Akademiji 
dramskih umjetnosti, gdje sam nastavnik već godinama 
i tako imamo neku klasu. Ove godine je 100 godina Ber-
gmana, pa radimo to i kombiniramo sa Ibzenom, tako da 
radimo nešto čime se do sada nisam uopće bavio, pa eto, 
na neki način pokušavam i ja se malo da se obrazujem. 
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Igrate dobroćudnog sredovječnog supruga, pomalo 
zbunjenog čovjeka, u čiji  običan, „mali“ život „ulazi“ 
Srpkinja Branka, koja traži pomoć. Ovo je autorski 
projekat Bobe Jelčića u kojem istražuje šta znači biti 
marginalizovan u Hrvatskoj samo zato što si ‘druge’ 
nacionalnosti... ali u ovom projektu pored Jelčića uče-
stvovali ste i vi glumci?
 Budući da je predstava ovako kompleksna, ja kao glu-
mac vukao sam paralelu iz nekih svojih osobnih isku-
stava, ponajprije svojih roditelja, a tako i neke okoline, a 
mi vrlo dobro znamo kako smo mi patrijarhalna sredina. 
Zato ovdje pokušavamo, između ostalog, progovoriti i 
o tamo nekoj ostavština koja nas još uvijek muči i koja 
nam ne da da izađemo iz nekih svojih gabarita. S druge 
strane vidjeli ste i tu neku našu, rekao bi Marko u svom 
jednom monologu, provučenu priču da nekako tu taj na-
cionalizam, koliko god ta riječ tako zvučala, nekako ipak 
pokušamo navesti ljude da žive svoj život  na neki mirniji 
način i da nemamo niti vremena, niti bi ovo naše mjesto 
na kojem živimo trebalo biti žrtva toga.
Ironija i autoironija karakteristični su za Bobu Jelči-

ća. Tako je i u ovom komadu. Vi ste tu priču ispričali 
upravo na ironijski način, posebno je to karakteristič-
no u sceni, kada Vaš lik, razgovara telefonom sa mr-
tvim ocem?!
 Da, jer je vjerojatno to jedan od najboljih načina da ka-
žemo ljudima „vidite niste glupi, nego samo sudelujete u 
toj veliko jednoj gluposti i prevari“. Znači, ono trgnite se, 
probudite se. Naravno nemamo nekih iluzija da će se to 
dogoditi, ali evo, bar kazalište potiče na razmišljanje. Tako 
i ova naša predstava.

Ovdje se bavite „vrućim temama“: od nacionalizma, 
ksenofobije, emigriranja mladih i starih iz Hrvatske, 
domoljublja i normalizovanja odnosa između Srba i 
Hrvata...  pa do civilnog društva i aktivizma, braka i 
partnerstva te prijateljstva. Jednom riječju u fokusu je 
Hrvatska više od dvije decenije nakon osamostaljenja. 
Je li teatar mjesto političko-ideološki konfrontacije, 
kao što kažete u u predstavi da bi to zapravo trebao 
biti?
 Naravno da bi trebao biti, budući da svi živimo u ne-

OVOM PREDSTAVOM GOVORIMO LJUDIMA DA NISU GLUPI, 
NEGO DA SUDJELUJU U VELIKOJ GLUPOSTI I PREVARI

Razgovarala: Danijela Regoje
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kim svojim malim ljušturama i teško nam je izaći van, 
ne samo meni, nego o  svim ljudima govorim, o ovoj ve-
ćini, koju zapravo na jedan suptilan način pokušavamo 
secirati. Naravno da je teško izaći iz svojih nekih okvi-
ra i i svijetu reći - evo ja sam tu prisutan i ne želim da 
se događa nešto što ne želim, ali, znate onu, „šutnja je 
zlato“? Nažalost, izgleda da to najviše pali, a prečesto 
se događa da se jednostavno sa našim političarima ljudi 
slažu, klimaju glavom. Oni su napravili neku svoju mrežu 
iz koje, za sada, ne vidim da možemo izaći, ali kazalište je 
to koje može propitivati takva stanja i pojave i koje može 
bar na jedno veče ljudima prikazati neku našu sliku istine. 
Naravno, ovdje na ironičan način, ali to smo mi i pokušali. 

Ali, očito, ne može se puno toga promijeniti, jer je taj 
mrak, na kraju predstave i simboličan. Ostajemo li 
onda da živimo u tom mraku?
 Pa, ostajemo. Sad treba samo zaviriti, istražiti, kao što 
kažem ja u jednom dijelu predstave, ko je za to kriv. Je-
smo li mi sami zato krivi, mada bih mogao sa poprilič-
nom sigurnošću reći da jesmo.

I treba govoriti glasnije. Hoće li se nešto promijeniti, 
ako se govori glasnije?
 Treba govoriti, kako da ne. Vidite, sa tom riječi glas 
sve počinje i završava. Znači, u toj riječi glas je govor, ali 
isto tako i glasanje ili, kako bi rekli kod nas, glasovanje. 
Znači to je sve povezano jednostavno treba dići svoj glas 
na izborima ako nikako drukčije. 

Spominjete ovdje i neke političare - Pupovac, Kolin-
da, Vučić i drugi. Doduše, u prilično benignom kon-
tekstu, ali, ima li nekih reakcija?
 Ma ne, to su tako ta neka, hajmo to tako reći, epska 
mjesta, koja jednostavno više ne daju takav feedback kao 
što bi možda trebalo biti. To ljudi čuju, reagiraju u tom 
trenutku, ali kasnije kad predstava krene dalje oni se hva-
taju za neke nove momente. Ovo moram reći. Zaista mi 
je drago što smo ovdje igrali, na meni izuzetno dragom 
festivalu, na koji ja volim doći, igrati predstave, jer, ipak, 
osjećam da je ovo neki festival koji nešto znači i ovoj  
zajednici, a isto tako i Bosni i Hercegovini. Smatram da 
je ovo glumački festival i zato mi je još draže doći ovdje 
i na neki način sudjelovati u ovome svemu.

Hoće li zaista „puno vode Dunavom proći dok se ne 
normaliziraju odnosi između naša dva naroda“, kao 
što kaže Vaš lik u predstavi?
 Pa dobro, to je isto pitanje koje svako od nas unutar 
sebe na koncu konca rješava. Ja dolazim iz kraja koji je 
stradao u našem Domovinskom ratu u Republici Hrvat-
skoj, ali ne mislim da treba to ponijeti dalje. Mislim ako 
su to mogli drugi evropski narodi, pa i šire, prijeći neka-
ko preko toga, moramo i mi. Svako ima neku svoju istinu, 
ali je važno i poštovati i uvažavati druge i jedino tako 
život može ići dalje. 
Igrate u jednoj, ja bih rekla prevažnoj seriji, ne samo 

za Hrvatsku, nego za region. Riječ je o „Novinama“, 
koje Dalibor Matanić režira po scenariju Ivice Điki-
ća. Emituje se druga sezona. Šta je još aktuelno u Va-
šem radu?
 Dobro, to je jedna slatka mala uloga koju sam već odi-
grao i u prvoj sezoni  „Novina“ . Drago mi je da me Dado 
(Dalibor Matanić)  pozvao i za ovu drugu. Nadam se da 
ima odjeka i ovdje, dakle, u regionu, možda čak i više  
nego u Hrvatskoj. Radim sad u svom o matičnom kazali-
štu, u Satiričnom kazalištu Kerempuh, jednu predstavu. 
Zove se „Raspad sistema“, to je komedija u klasičnom 
smislu. Redatelj je Borko Perić i moje kolege iz Kerem-
puha i ja igramo. Mislim da bi premijera trebala biti neg-
dje koncem siječnja. Takođe, za nekoliko tjedana izlazi i 
film „Koja je ovo država“ Vinka Brešana. Premijera bi 
trebala biti negde početkom prvog meseca. To je nešto što 
je sada  recentno, a, takođe, aktivan sam na Akademiji 
dramskih umjetnosti, gdje sam nastavnik već godinama 
i tako imamo neku klasu. Ove godine je 100 godina Ber-
gmana, pa radimo to i kombiniramo sa Ibzenom, tako da 
radimo nešto čime se do sada nisam uopće bavio, pa eto, 
na neki način pokušavam i ja se malo da se obrazujem. 
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Марко Маковичић, глумац 

У овој представи причате, причате и само прича-
те...?
 Лик који играм толико је љигав да морам искори-
стити све да бих се рекламирао. Зато толико причам.

У животу изван позоришта много је таквих лико-
ва који желе да нам уђу у живот, да се наметну по 
сваку цијену?
 Тако је. То су лик који не бира средства да се на-
метне, а у стварности без обзира на брбљивост дубо-
ко је сам и нема ничега. То је уствари тужна прича 
тог лика, јер живи код сусједа јер код куће нема ни-
кога.

Почињете са понављањем једне, те исте реченице?
 У представи се играмо и са ликовима, са каракте-
рима и са театром и казалишним језиком, инснуира-
мо изненадну ситуацији, као да позли колегици. Ту 
реченицу ја понављам као битну да одјекује, а у исто 
вријеме стављамо у функцију нас глумаца – јер шта 
би било да се представа одједном прекине.

Двадесет пет година живимо у мраку ...
 Оно што је љигаво у мом лику је манипулисање 
реченицама које су толико познате и које улазе у сва-
кодневицу и ми, односно већина, се правимо, у тој 
нашој комфорној зони, као да нам је стало да неком 
помогну. Иронија је  у томе што се држимо те ком-
форне зоне али ништа не чинимо. Таквог сарказма и 
ироније је пуно данашње вријеме и не видим да ће се 
ту нешто промијенити.

Можда и не можемо ништа да промијенимо, мо-
жда није све у нечињењу?
 Може се промијенити. Неко на великој, јавној сце-
ни, неко у локалном простору,у аутобусу. Ми смо то 
у представи спустили у породицу и сабили у обитељ-
ску проблематику.Наш комформизам ремети једна 
особа за коју би се требало побринути. А ми, умјесто 
да се побринемо, ми се правимо да бринемо,а уствари 
једва чекамо да оде и да нас остави на миру. То је ком-
формизам у оквиру кога се понашамо и у глобалном 
и у локалном простору. То је оно: пусти ме немој ме 
ништа питати. То је тема којом смо се ми бавили у 
представи.

Туђи проблеми су „наш велико проблем“?
 Да, да! Желимо се приказати да смо већи него што 
смо, хоћемо да оставимо дојам брижне фамилије, а 
бринемо се само ријечима.

Као да сте хтјели да опоменете на комформизам 
у реалном животу. Може ли позориште то ура-
дити?
 Ми се и сами то питамо у представи. Ова пред-
става поставља много питања, и ми глумци стојимо 
иза тога. По реакцијама публике, види се да гађамо 
добро, да провоцирамо.  Позориште тешко да може 
нешто промијенити, али наша је дужност да не пре-
станемо да провоцирамо. 

Брчанска публика? Било је доста смијеха – пита-
мо се чему је намијењен тај смијех?
 То је горак смијех. Ово је горка сатира. То је смијех 
из неугоде. Овдје смо мало прилагодили текст, али у 
изворном тексту по коме играмо у Хрватској то је још 
горча сатира. Предстрава комуницира са публиком 
и реакције су добре. Често пута публика нам у сали 
каже да се не слаже са текстом који изводимо, а то је 
уствари наш циљ: испровоцирати и покренути.
Дворана у Брчком је веома акустична, и осјетили смо 
да је публика апсолутно разумјела, реаговала је тамо 
гдје треба. То нам је потврда да смо успјели направи-
ти добар комад.

Ово је горка сатира
Разговарала: Миљана Ђурђевић

Позориште тешко да може нешто промијенити, 
али наша је дужност да не престанемо да провоцирамо.
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Petra Svrtan, glumica

MRAK JE DRUŠTVO U KOJEM TRENUTNO ŽIVIMO
Razgovarala: Dejana Krstić

 Kćerka hrvatskih glumaca Borisa Svrtana i Nine 
Erak-Svrtan, mlada nada hrvatskog glumišta Petra Svr-
tan, iako ima 23 godine, izuzetno je zrelo iznijela ulogu 
majke i supruge u predstavi Borisa Jelčića. Na sceni se 
ovaj put pojavljuje sa svojom majkom  Ninom Erak-Svr-
tan, a za svoju ulogu kaže da je za nju, kao mladu glumi-
cu, to jedno neprocjenjivo iskustvo.
 Vi imate dva veoma važna momenta u predstavi, 
jedan je taj kada se u Vama budi uspavani naciona-
lizam, a druga je kada na kraju predstave govorite o 
nemogućnosti teatra da doprinese nekim promjena-
ma. Koliko je Vama kao glumici legla ova uloga?
 Svaki lik u predstavi, a posebno moj, boluje od neke 
vrste egzistencijalne krize, neke nemoći, kao da se okre-
ćemo kao hrčak u onom točku, jednostavno ne možemo 
izaći iz te neke svakodnevnice koja nas guši, iz braka koji 
me guši, iz odnosa sa sinom koji me guši. Moja stvarnost 
me pritiska i zaista onda na kraju u tom nekom završnom 
monologu kao neka privatna osoba, kao ja, izlazim i go-
vorim kako mene to muči, dakle tu se igramo sa tim me-
tateatrom, prelaskom lika u privatni lik, tako da je to za 
glumca dosta zahtjevno. Glumac se voli sakriti iza uloge, 
oblikovati neki lik, a zatim stati iza toga, braniti njegove 
poglede, a ovdje kao da se mi sa svojom privatnom oso-
bom uključujemo u taj problem i sve one koji nas okružu-
ju u o kojima govorimo. 

Kod Bobe Jelčića je posebno karakteristično to speci-
fično korištenje pokreta tijela koje se kod Vas posebno 
vidi.
 Tako je, pa to je jedna živost u tijelu, jedan nemir. Nje-
gove su predstave uopšteno ogledalo nekog nemira, stal-
ne ustreptalosti koja vlada, unutrašnji život se manifestu-
je na nekom vanjskom obliku, tako da svi ti demoni onda 
izlaze van kroz pokrete, kroz tijelo, što dodatno oslobađa 
glumce i stavlja u neke zanimljive i čak apstraktne pozi-
cije i odnose. Rad sa Bobom Jelčićem je uvijek inspirati-
van i kako radimo ovu predstavu, ona uvijek dobija neke 
nove momente, tako da je svaki put svježe, tako da je za 
glumca to jedno neprocjenjivo iskustvo.

Na početku predstave Vaša uloga je jako mirna, goto-
vo neprimjetna, a na kraju upravo ona negdje ističe tu 
glavnu poruku.
 To je jedan glumački luk koji se događa mom licu, jer 
me prvenstveno muči ta nemogućnost da progovorim, da 
napravim taj korak, živim u jednom patrijarhalnom siste-
mu, braku, zatim tu je i sin, pa i taj komšija i moja prija-
teljica iz Bosne, dakle svi ti odnosi mene dovode do jedne 
eksplozije unutrašnje koja se na kraju manifestuje u tom 
jednom antiklimaktičnom monologu iz kojeg se zapravo 
zaključuje da se ne može ništa uraditi, da je to jednostav-
no jedan bezizlazna situacija, ali i da i gorimo da nešto 
napravimo. Tako da je svaka prestava koju odigram jedan 
mali život unutar same predstave, tako da ta centrifuga 
ubaci u jednu mašinu i onda me na kraju izbaci i mnogo 
tu naučim o sebi kao glumici i o sebi kao osobi. 

U predstavi govorite kako trebamo biti otvorenog sr-
ca, Vaš lik nekako prvo djeluje kao najtopliji, zatim u 
jednom trenutku postane zastrašujući, šta je zapravo 
njeno pravo lice?
 I mi svi u sebi imamo te dijelove ličnosti kada se pri-
lagođavamo, ćutimo, radije ništa ne kažemo. Posebno 
mi u svom mentalitetu imamo takve ljude, koji ignorišu 
probleme u nadi da će se riješiti sami od sebe. Tek onda 
kada sam postala uključena u direktno u taj problem te 
prijateljice i to sve, u jednom trenutku jednostavno se do-
godi taj momenat, rascijepi se ta moja ličnost i to je taj za-
strašujući trenutak i kojem izađe taj jedan nacionalistički 
ispad, ali ja to ne bih vezivala ni uz politku konkretno, 
nego više uz lični problem jedne potpune nemoći i zako-
čenosti u vremenu i prostoru i želje da se iz toga izađe, da 
se napravi neki iskorak.

Lik Vašeg komšije u jednom trenutku govori da se 
lično nezadovoljstvo ljudi liječi bavljenjem rješavanja 
političkih pitanja i nacionalizmom.
 Apsolutno, ta jedna rigidnosti, jedna isključivost, stro-
gost, nacionalizam i svako osuđivanje ljudi koji su druga-
čiji i isključivanje ljudi iz zajednice, rezultat je nezadovlj-
stva sobom, jedne neposloženosti. To je vezano uz ego,  
uz neku sebičnost, tako da svako to ima u sebi. Ne radi 
se tu samo o isključivanju osoba druge nacionalnosti, pi-
tanje je možemo li uopšte u svojim srcima naći mjesta 
za nekoga drugog, to je pravo pitanje. Da mankemo sve 
druge stvari koje nas opterećuju i da jednostavno, gleda-
mo tu osobu kao osobu, nevezano za bilo koje etikete, jer 
smo naravno skloni etiketiranju, prišivanju nekih imena, 
ali to nas sve zatvara, to nas sve izoluje i stvara društvo u 
kome trenutno živimo, a mrak je društvo u kojem trenut-
no živimo, to govorim kroz cijelu predstavu.

Na kraju predstave ste dobili veliki aplauz. Kakve 
su inače reakcije publike i da li je brčanska publika 
predstavu nešto dugačije doživjela?
 Svakakve reakcije smo imali, ali prvenstveno mi je 
drago što poslije predstave ljudi prilaze i kažu da iza-
zivamo emocije, vjerovartno kod svakoga različito, ali 
osjetili smo i večeras ti neku koncentraciju, jednu speci-
jalnu pažnju koju smo dobili u drugačijoj mjeri nego kod 
nas u Hrvatskoj, jer na kraju krajeva ovdje su neki drugi 
problemi, slični ali opet neki drugi. Stvarno nam je veli-
ka čast doći ovdje i nadamo se da ćemo još negdje dugo u 
vašoj zemlji gostovati.
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Марко Маковичић, глумац 

У овој представи причате, причате и само прича-
те...?
 Лик који играм толико је љигав да морам искори-
стити све да бих се рекламирао. Зато толико причам.

У животу изван позоришта много је таквих лико-
ва који желе да нам уђу у живот, да се наметну по 
сваку цијену?
 Тако је. То су лик који не бира средства да се на-
метне, а у стварности без обзира на брбљивост дубо-
ко је сам и нема ничега. То је уствари тужна прича 
тог лика, јер живи код сусједа јер код куће нема ни-
кога.

Почињете са понављањем једне, те исте реченице?
 У представи се играмо и са ликовима, са каракте-
рима и са театром и казалишним језиком, инснуира-
мо изненадну ситуацији, као да позли колегици. Ту 
реченицу ја понављам као битну да одјекује, а у исто 
вријеме стављамо у функцију нас глумаца – јер шта 
би било да се представа одједном прекине.

Двадесет пет година живимо у мраку ...
 Оно што је љигаво у мом лику је манипулисање 
реченицама које су толико познате и које улазе у сва-
кодневицу и ми, односно већина, се правимо, у тој 
нашој комфорној зони, као да нам је стало да неком 
помогну. Иронија је  у томе што се држимо те ком-
форне зоне али ништа не чинимо. Таквог сарказма и 
ироније је пуно данашње вријеме и не видим да ће се 
ту нешто промијенити.

Можда и не можемо ништа да промијенимо, мо-
жда није све у нечињењу?
 Може се промијенити. Неко на великој, јавној сце-
ни, неко у локалном простору,у аутобусу. Ми смо то 
у представи спустили у породицу и сабили у обитељ-
ску проблематику.Наш комформизам ремети једна 
особа за коју би се требало побринути. А ми, умјесто 
да се побринемо, ми се правимо да бринемо,а уствари 
једва чекамо да оде и да нас остави на миру. То је ком-
формизам у оквиру кога се понашамо и у глобалном 
и у локалном простору. То је оно: пусти ме немој ме 
ништа питати. То је тема којом смо се ми бавили у 
представи.

Туђи проблеми су „наш велико проблем“?
 Да, да! Желимо се приказати да смо већи него што 
смо, хоћемо да оставимо дојам брижне фамилије, а 
бринемо се само ријечима.

Као да сте хтјели да опоменете на комформизам 
у реалном животу. Може ли позориште то ура-
дити?
 Ми се и сами то питамо у представи. Ова пред-
става поставља много питања, и ми глумци стојимо 
иза тога. По реакцијама публике, види се да гађамо 
добро, да провоцирамо.  Позориште тешко да може 
нешто промијенити, али наша је дужност да не пре-
станемо да провоцирамо. 

Брчанска публика? Било је доста смијеха – пита-
мо се чему је намијењен тај смијех?
 То је горак смијех. Ово је горка сатира. То је смијех 
из неугоде. Овдје смо мало прилагодили текст, али у 
изворном тексту по коме играмо у Хрватској то је још 
горча сатира. Предстрава комуницира са публиком 
и реакције су добре. Често пута публика нам у сали 
каже да се не слаже са текстом који изводимо, а то је 
уствари наш циљ: испровоцирати и покренути.
Дворана у Брчком је веома акустична, и осјетили смо 
да је публика апсолутно разумјела, реаговала је тамо 
гдје треба. То нам је потврда да смо успјели направи-
ти добар комад.

Ово је горка сатира
Разговарала: Миљана Ђурђевић

Позориште тешко да може нешто промијенити, 
али наша је дужност да не престанемо да провоцирамо.
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Petra Svrtan, glumica

MRAK JE DRUŠTVO U KOJEM TRENUTNO ŽIVIMO
Razgovarala: Dejana Krstić

 Kćerka hrvatskih glumaca Borisa Svrtana i Nine 
Erak-Svrtan, mlada nada hrvatskog glumišta Petra Svr-
tan, iako ima 23 godine, izuzetno je zrelo iznijela ulogu 
majke i supruge u predstavi Borisa Jelčića. Na sceni se 
ovaj put pojavljuje sa svojom majkom  Ninom Erak-Svr-
tan, a za svoju ulogu kaže da je za nju, kao mladu glumi-
cu, to jedno neprocjenjivo iskustvo.
 Vi imate dva veoma važna momenta u predstavi, 
jedan je taj kada se u Vama budi uspavani naciona-
lizam, a druga je kada na kraju predstave govorite o 
nemogućnosti teatra da doprinese nekim promjena-
ma. Koliko je Vama kao glumici legla ova uloga?
 Svaki lik u predstavi, a posebno moj, boluje od neke 
vrste egzistencijalne krize, neke nemoći, kao da se okre-
ćemo kao hrčak u onom točku, jednostavno ne možemo 
izaći iz te neke svakodnevnice koja nas guši, iz braka koji 
me guši, iz odnosa sa sinom koji me guši. Moja stvarnost 
me pritiska i zaista onda na kraju u tom nekom završnom 
monologu kao neka privatna osoba, kao ja, izlazim i go-
vorim kako mene to muči, dakle tu se igramo sa tim me-
tateatrom, prelaskom lika u privatni lik, tako da je to za 
glumca dosta zahtjevno. Glumac se voli sakriti iza uloge, 
oblikovati neki lik, a zatim stati iza toga, braniti njegove 
poglede, a ovdje kao da se mi sa svojom privatnom oso-
bom uključujemo u taj problem i sve one koji nas okružu-
ju u o kojima govorimo. 

Kod Bobe Jelčića je posebno karakteristično to speci-
fično korištenje pokreta tijela koje se kod Vas posebno 
vidi.
 Tako je, pa to je jedna živost u tijelu, jedan nemir. Nje-
gove su predstave uopšteno ogledalo nekog nemira, stal-
ne ustreptalosti koja vlada, unutrašnji život se manifestu-
je na nekom vanjskom obliku, tako da svi ti demoni onda 
izlaze van kroz pokrete, kroz tijelo, što dodatno oslobađa 
glumce i stavlja u neke zanimljive i čak apstraktne pozi-
cije i odnose. Rad sa Bobom Jelčićem je uvijek inspirati-
van i kako radimo ovu predstavu, ona uvijek dobija neke 
nove momente, tako da je svaki put svježe, tako da je za 
glumca to jedno neprocjenjivo iskustvo.

Na početku predstave Vaša uloga je jako mirna, goto-
vo neprimjetna, a na kraju upravo ona negdje ističe tu 
glavnu poruku.
 To je jedan glumački luk koji se događa mom licu, jer 
me prvenstveno muči ta nemogućnost da progovorim, da 
napravim taj korak, živim u jednom patrijarhalnom siste-
mu, braku, zatim tu je i sin, pa i taj komšija i moja prija-
teljica iz Bosne, dakle svi ti odnosi mene dovode do jedne 
eksplozije unutrašnje koja se na kraju manifestuje u tom 
jednom antiklimaktičnom monologu iz kojeg se zapravo 
zaključuje da se ne može ništa uraditi, da je to jednostav-
no jedan bezizlazna situacija, ali i da i gorimo da nešto 
napravimo. Tako da je svaka prestava koju odigram jedan 
mali život unutar same predstave, tako da ta centrifuga 
ubaci u jednu mašinu i onda me na kraju izbaci i mnogo 
tu naučim o sebi kao glumici i o sebi kao osobi. 

U predstavi govorite kako trebamo biti otvorenog sr-
ca, Vaš lik nekako prvo djeluje kao najtopliji, zatim u 
jednom trenutku postane zastrašujući, šta je zapravo 
njeno pravo lice?
 I mi svi u sebi imamo te dijelove ličnosti kada se pri-
lagođavamo, ćutimo, radije ništa ne kažemo. Posebno 
mi u svom mentalitetu imamo takve ljude, koji ignorišu 
probleme u nadi da će se riješiti sami od sebe. Tek onda 
kada sam postala uključena u direktno u taj problem te 
prijateljice i to sve, u jednom trenutku jednostavno se do-
godi taj momenat, rascijepi se ta moja ličnost i to je taj za-
strašujući trenutak i kojem izađe taj jedan nacionalistički 
ispad, ali ja to ne bih vezivala ni uz politku konkretno, 
nego više uz lični problem jedne potpune nemoći i zako-
čenosti u vremenu i prostoru i želje da se iz toga izađe, da 
se napravi neki iskorak.

Lik Vašeg komšije u jednom trenutku govori da se 
lično nezadovoljstvo ljudi liječi bavljenjem rješavanja 
političkih pitanja i nacionalizmom.
 Apsolutno, ta jedna rigidnosti, jedna isključivost, stro-
gost, nacionalizam i svako osuđivanje ljudi koji su druga-
čiji i isključivanje ljudi iz zajednice, rezultat je nezadovlj-
stva sobom, jedne neposloženosti. To je vezano uz ego,  
uz neku sebičnost, tako da svako to ima u sebi. Ne radi 
se tu samo o isključivanju osoba druge nacionalnosti, pi-
tanje je možemo li uopšte u svojim srcima naći mjesta 
za nekoga drugog, to je pravo pitanje. Da mankemo sve 
druge stvari koje nas opterećuju i da jednostavno, gleda-
mo tu osobu kao osobu, nevezano za bilo koje etikete, jer 
smo naravno skloni etiketiranju, prišivanju nekih imena, 
ali to nas sve zatvara, to nas sve izoluje i stvara društvo u 
kome trenutno živimo, a mrak je društvo u kojem trenut-
no živimo, to govorim kroz cijelu predstavu.

Na kraju predstave ste dobili veliki aplauz. Kakve 
su inače reakcije publike i da li je brčanska publika 
predstavu nešto dugačije doživjela?
 Svakakve reakcije smo imali, ali prvenstveno mi je 
drago što poslije predstave ljudi prilaze i kažu da iza-
zivamo emocije, vjerovartno kod svakoga različito, ali 
osjetili smo i večeras ti neku koncentraciju, jednu speci-
jalnu pažnju koju smo dobili u drugačijoj mjeri nego kod 
nas u Hrvatskoj, jer na kraju krajeva ovdje su neki drugi 
problemi, slični ali opet neki drugi. Stvarno nam je veli-
ka čast doći ovdje i nadamo se da ćemo još negdje dugo u 
vašoj zemlji gostovati.
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Off program

PREDSTAVLJEN ČASOPIS ZA KAZALIŠTE,
KNJIŽEVNOST I KULTURU  „SUSRETI“ 

Piše: Ivana Pirić

 Mostovi koji povezuju, udružuju, zbližavaju 
i obogaćuju! Mostovi koji simboliziraju, 

obećavaju i ispunjavaju! To su mostovi umjetnosti, 
literature, teatra, riječi, koji se od nekog općeg i 
uobičajenog  svijeta posve razlikuje. To sve može riječ, 
čudesna magija kojom se služi umjetnik /pisac, dramaturg, 
glumac/. Piše taj umjetnik pjesmu, stih, dramu, smijeh i 
suzu, memoare, piše tekst koji će posredstvom časopisa 
formirati upravo taj komunikativni most, zbliži s onim 
što umjetnik ima reći. A uistinu ima, može i smije. 
Časopisi „Susreti“ upravo ispunjava ovu zadaću, 
uključujući domaćeg pisca, zavičajnog, regionalnog,  ali 
i onog s drugog kraja planeta. U časopisu su zastupljeni 
odlomci iz tekstova oca psihologije (Dostojevski), djela 
brehtovskog učenja hrabrosti, čovjeka i njegove djece. 
Sve ovo predstavljeno je u trećem i četvrtom broju časo-
pisa „Susreti“, koji je promoviran sinoć u okviru kaza-
lišnih susretanja četvrte festivalske večeri. Iako su ove 
godine izašla prva dva broja, njima su prethodila mnoga 
ranija brčanska izdanja časopisa za književnost i kulturu, 
prvobitno „Riječ“, a potom „Riječi“. Glavni i odgovor-
ni urednik časopisa „Susreti“ Jakov Amidžić predstavio 
je redakciju u sastavu: Hristo Bojčev (Bugarska), Mimo 
Drašković (Crna Gora), Miro Gavran (Hrvatska), Slavčo 
Kovilovski ( Makedonija), Žarko Milenić (BiH – Rusija) 
– urednik, Predrag Nešović (Srbija), Matko Raguž (Hr-
vatska), Nebojša Romčević (Srbija), Nikola Šimić Tonin 
(Hrvatska), Srđan Vukadinović (BiH), Hasan Zahirović 
(BiH – Češka Republika) i Matjaž Zupančić (Slovenija). 
Prof. dr. Srđan Vukadinović kaže da će časopis izlaziti 
četiri puta godišnje s raznolikim sadržajima,  od drame, 
preko proze i poezije do stručnih radova.  Napomenuo 
je i to da je u novom broju izašla najnovija drama Mire 

Gavrana, koja nije do sada izvođena, te da će se raditi 
na tome da časopis bude prvi koji će objavljivati ovakve 
drame.  Za stručne radove iz oblasti kniževnosti pisat će 
se dvije recenzije, s rezimeom na jednom od stranih jezi-
ka, dok će se objavljivati i kompletni tekstovi na stranim 
jezicima.
 O časopisu je govorio i dramaturg Predrag Nešović  
kao član redakcije, ali i kao redovit gost na brčanskim 
Susretima. 
 „Časopis ima zadatak da prati Festival, ali da ide i ši-
re, da prati svetske tokove i ono što se dešava u regionu 
i BiH. Vrlo je malo časopisa za pozorište, a naš časopis  
će obrađivati više dramsku literaturu, teoretske radove o 
pozorištu, odnosno dramsku literaturu, koje nema mno-
go i  koje nikad nije dovoljno“, rekao je Nešović.
Možda bismo za časopis „Susreti“ mogli reći da uspo-
stavlja dijalog i s teatarskom pozicioniranosti teksta ne-
kada i sada, a gdje je u svemu tome gledatelj, njegova 
percepcija i reakcija na taj svevremeni moderni tekst – 
stub epskog teatra. 
 Most je uspostavljen i sa slovenskom književnosti, od 
klasika do pjesnika novije generacije, ali i prozni  teksto-
vi pronalaze svoj put do čitatelja. No u broju 4 zastupljene 
su pjesnikinje kojima se zaslužno i opravdano ukazuje 
povjerenje za ukazanu muku ili ljepotu u riječ uokvire-
nu. Na taj način umjetnost teatra zahvaljuje što i dalje 
opstaje, što ju prihvaća recipijent koji zna što literarni 
povijesni diskurz u svom temeljnom poimanju uopće za 
čovječanstvo znači: upis društvenog sadržaja iz života 
suvremenog /svevremenog čovjeka, koji svojim porazi-
ma, tugama i osmijesima ipak korača dalje, jer hoće, jer 
mora. 
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Off program

(ЧИСТА) ДЕСЕТКА
Пише: Предраг НЕШОВИЋ

 Сусрети позоришта/казалишта Брчко Дис-
трикт је манифестација која се поред органи-

зовања Фестивала бави и издавачком делатношћу. У 
оквиру издаваштва у континуитету од 2006. године 
објављује часопис, који се штампа у четири броја го-
дишње.
 Покретање нових часописа данас се, углавном, до-
живљава као неизвесна авантура која је осуђена на 
неуспех. Ипак, верујући у идеју да се решења налазе 
најчешће тамо где су и сами проблеми, покретање 
часописа Сусрети је допринос унапређењу укупне 
културно–истраживачке стварности у Брчком.
 Промоција трећег и четвртог броја новог часопи-
са за позориште, књижевност и културу „Сусрети”, 
уприличена је синоћ с почетком у 18:00 сати у фоајеу 
Дома културе Брчко, у овиру OFF програма  XXXV 
Сусретa позоришта/казалишта Брчко Дистрикт 2018.
Оснивач и издавач часописа Сусрети је Влада Брч-
ко Дистрикт Б и Х – Одјел за господарски развитак, 
спорт и културу Брчко. Часописом руководе Глав-
ним и одговорним урердник  Јаков Амиџић, уредник 
Жарко Миленић, а најважнију улогу у стратешком 
промишљању и усмеравању рада има Редакција ча-
сописа у којој се налазе компетентни представници 
домаће и иностране заједнице. Посебно истичемо ам-
бицију свих  у редакцији усмерену ка остваривању 
већег степена интеракције између часописа и заин-
тересованих јавности. Охрабрујемо и подстичемо 
све појединце и који у нама виде достојне партнере, 
или могућности да сарађују, да нам се јаве. Часопис 
је отворен смо за сарадњу и нове идеје које доприносе 
остваривању циљева а тиме и развоју стваралаштва 
који нам је у овом времену веома потребан. Наш до-
принос уграђујемо управо у те вредности.
 Часопис је тематски наслоњен на Сусрете позо-
ришта/казалишта у Брчком, а у њему су заступљена 
књижевна и театарска имена из Региона, те стварао-
ци из Брчко Дистрикта.
У представљању часописа узели су учешће Јаков 
Амиџић, проф. др. Срђан Вукадиновић и Предраг 
Нешовић, позоришни стваралац, као чланови уређи-
вачког одбора, а модератор је била и ове вечери, као 
и на свим осталим програмима, сјајна и незаменљива 
Данијела Регоје.
 Као уредник и сарадник гасописа Сусрети задо-
вољство ми је било учествовати на представљању 
два најновија броја овог часописа за позориштр, књи-
жевност и културу. Прилика је да, у неколико редова, 
резимирам досадашње излаћење часописа Сусрети. 
И ови бројеви доносе безброј веома разноврсних при-
лога, који обрађују позоришне, књижевне, културне и 
друге теме. Рубрике ПОЗОРИШТЕ, КЊИЖЕВНОСТ, 
ДРАМА, ПУТОПИС, ТРАДИЦИЈА, ФЕСТИВАЛИ, 

ТЕАТРОЛОГИЈА садрже стручне радове, рецензије, 
приказе, анализе и критике, као и подсећања на оне за-
служне који више нису са нама. Као часопис наслоњен 
на Фестивал Сусрети позоришта/казалишта, велика 
пажња посвећена је том позоришним фестивалиму. 
Својим квалитетом, велики број објављених прилога 
завређује своје место у литератури која се бави датом 
тематиком, било да је у питању театрологија, или пак 
књижевна и позоришна критика.
 Циљ часопис је да допириноси истражи-
вању и третирању различитих аспеката по-
зоришта, књижевности и културере, и да на 
тај начин уједно их промовише и унапређује.  
Тежећи свеобухватности и целовитости, часопис Су-
срети културу схвата и као канон естетских и етич-
ких вредности отелотворених у делима врхунских 
мислилаца и уметника, и као материјалну културу, 
и као свеукупне обрасце перцепције, мишљења и 
делања које је развило одређено друштво. Можемо 
рећи да је часопис  „рођен из незаустављивог порива” 
за Уметношћу и њеном вербализацијом, и из дубоког 
пијетета према тој идеји, као и уз наклон читаоцима, 
настоји да, чувајући документ садашњег тренутка, 
увек будемо бољи.
 Као и већина постојећих и активних часописа у 
окружењу, и овај часопис се сусреће са истоветним 
проблемима за остваривање својих планова и оног 
што у садашњости жели. Међутим, стратегијом по-
ступности, скромно, корак по корак и истрајно на-
предујући ка будућности сигурно ће поправљати 
ситуацију и услове за стварање овако квалитетног 
часописа. Али квалитетнији прилози и садрћајност 
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PREDSTAVLJEN ČASOPIS ZA KAZALIŠTE,
KNJIŽEVNOST I KULTURU  „SUSRETI“ 

Piše: Ivana Pirić

 Mostovi koji povezuju, udružuju, zbližavaju 
i obogaćuju! Mostovi koji simboliziraju, 

obećavaju i ispunjavaju! To su mostovi umjetnosti, 
literature, teatra, riječi, koji se od nekog općeg i 
uobičajenog  svijeta posve razlikuje. To sve može riječ, 
čudesna magija kojom se služi umjetnik /pisac, dramaturg, 
glumac/. Piše taj umjetnik pjesmu, stih, dramu, smijeh i 
suzu, memoare, piše tekst koji će posredstvom časopisa 
formirati upravo taj komunikativni most, zbliži s onim 
što umjetnik ima reći. A uistinu ima, može i smije. 
Časopisi „Susreti“ upravo ispunjava ovu zadaću, 
uključujući domaćeg pisca, zavičajnog, regionalnog,  ali 
i onog s drugog kraja planeta. U časopisu su zastupljeni 
odlomci iz tekstova oca psihologije (Dostojevski), djela 
brehtovskog učenja hrabrosti, čovjeka i njegove djece. 
Sve ovo predstavljeno je u trećem i četvrtom broju časo-
pisa „Susreti“, koji je promoviran sinoć u okviru kaza-
lišnih susretanja četvrte festivalske večeri. Iako su ove 
godine izašla prva dva broja, njima su prethodila mnoga 
ranija brčanska izdanja časopisa za književnost i kulturu, 
prvobitno „Riječ“, a potom „Riječi“. Glavni i odgovor-
ni urednik časopisa „Susreti“ Jakov Amidžić predstavio 
je redakciju u sastavu: Hristo Bojčev (Bugarska), Mimo 
Drašković (Crna Gora), Miro Gavran (Hrvatska), Slavčo 
Kovilovski ( Makedonija), Žarko Milenić (BiH – Rusija) 
– urednik, Predrag Nešović (Srbija), Matko Raguž (Hr-
vatska), Nebojša Romčević (Srbija), Nikola Šimić Tonin 
(Hrvatska), Srđan Vukadinović (BiH), Hasan Zahirović 
(BiH – Češka Republika) i Matjaž Zupančić (Slovenija). 
Prof. dr. Srđan Vukadinović kaže da će časopis izlaziti 
četiri puta godišnje s raznolikim sadržajima,  od drame, 
preko proze i poezije do stručnih radova.  Napomenuo 
je i to da je u novom broju izašla najnovija drama Mire 

Gavrana, koja nije do sada izvođena, te da će se raditi 
na tome da časopis bude prvi koji će objavljivati ovakve 
drame.  Za stručne radove iz oblasti kniževnosti pisat će 
se dvije recenzije, s rezimeom na jednom od stranih jezi-
ka, dok će se objavljivati i kompletni tekstovi na stranim 
jezicima.
 O časopisu je govorio i dramaturg Predrag Nešović  
kao član redakcije, ali i kao redovit gost na brčanskim 
Susretima. 
 „Časopis ima zadatak da prati Festival, ali da ide i ši-
re, da prati svetske tokove i ono što se dešava u regionu 
i BiH. Vrlo je malo časopisa za pozorište, a naš časopis  
će obrađivati više dramsku literaturu, teoretske radove o 
pozorištu, odnosno dramsku literaturu, koje nema mno-
go i  koje nikad nije dovoljno“, rekao je Nešović.
Možda bismo za časopis „Susreti“ mogli reći da uspo-
stavlja dijalog i s teatarskom pozicioniranosti teksta ne-
kada i sada, a gdje je u svemu tome gledatelj, njegova 
percepcija i reakcija na taj svevremeni moderni tekst – 
stub epskog teatra. 
 Most je uspostavljen i sa slovenskom književnosti, od 
klasika do pjesnika novije generacije, ali i prozni  teksto-
vi pronalaze svoj put do čitatelja. No u broju 4 zastupljene 
su pjesnikinje kojima se zaslužno i opravdano ukazuje 
povjerenje za ukazanu muku ili ljepotu u riječ uokvire-
nu. Na taj način umjetnost teatra zahvaljuje što i dalje 
opstaje, što ju prihvaća recipijent koji zna što literarni 
povijesni diskurz u svom temeljnom poimanju uopće za 
čovječanstvo znači: upis društvenog sadržaja iz života 
suvremenog /svevremenog čovjeka, koji svojim porazi-
ma, tugama i osmijesima ipak korača dalje, jer hoće, jer 
mora. 
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(ЧИСТА) ДЕСЕТКА
Пише: Предраг НЕШОВИЋ

 Сусрети позоришта/казалишта Брчко Дис-
трикт је манифестација која се поред органи-

зовања Фестивала бави и издавачком делатношћу. У 
оквиру издаваштва у континуитету од 2006. године 
објављује часопис, који се штампа у четири броја го-
дишње.
 Покретање нових часописа данас се, углавном, до-
живљава као неизвесна авантура која је осуђена на 
неуспех. Ипак, верујући у идеју да се решења налазе 
најчешће тамо где су и сами проблеми, покретање 
часописа Сусрети је допринос унапређењу укупне 
културно–истраживачке стварности у Брчком.
 Промоција трећег и четвртог броја новог часопи-
са за позориште, књижевност и културу „Сусрети”, 
уприличена је синоћ с почетком у 18:00 сати у фоајеу 
Дома културе Брчко, у овиру OFF програма  XXXV 
Сусретa позоришта/казалишта Брчко Дистрикт 2018.
Оснивач и издавач часописа Сусрети је Влада Брч-
ко Дистрикт Б и Х – Одјел за господарски развитак, 
спорт и културу Брчко. Часописом руководе Глав-
ним и одговорним урердник  Јаков Амиџић, уредник 
Жарко Миленић, а најважнију улогу у стратешком 
промишљању и усмеравању рада има Редакција ча-
сописа у којој се налазе компетентни представници 
домаће и иностране заједнице. Посебно истичемо ам-
бицију свих  у редакцији усмерену ка остваривању 
већег степена интеракције између часописа и заин-
тересованих јавности. Охрабрујемо и подстичемо 
све појединце и који у нама виде достојне партнере, 
или могућности да сарађују, да нам се јаве. Часопис 
је отворен смо за сарадњу и нове идеје које доприносе 
остваривању циљева а тиме и развоју стваралаштва 
који нам је у овом времену веома потребан. Наш до-
принос уграђујемо управо у те вредности.
 Часопис је тематски наслоњен на Сусрете позо-
ришта/казалишта у Брчком, а у њему су заступљена 
књижевна и театарска имена из Региона, те стварао-
ци из Брчко Дистрикта.
У представљању часописа узели су учешће Јаков 
Амиџић, проф. др. Срђан Вукадиновић и Предраг 
Нешовић, позоришни стваралац, као чланови уређи-
вачког одбора, а модератор је била и ове вечери, као 
и на свим осталим програмима, сјајна и незаменљива 
Данијела Регоје.
 Као уредник и сарадник гасописа Сусрети задо-
вољство ми је било учествовати на представљању 
два најновија броја овог часописа за позориштр, књи-
жевност и културу. Прилика је да, у неколико редова, 
резимирам досадашње излаћење часописа Сусрети. 
И ови бројеви доносе безброј веома разноврсних при-
лога, који обрађују позоришне, књижевне, културне и 
друге теме. Рубрике ПОЗОРИШТЕ, КЊИЖЕВНОСТ, 
ДРАМА, ПУТОПИС, ТРАДИЦИЈА, ФЕСТИВАЛИ, 

ТЕАТРОЛОГИЈА садрже стручне радове, рецензије, 
приказе, анализе и критике, као и подсећања на оне за-
служне који више нису са нама. Као часопис наслоњен 
на Фестивал Сусрети позоришта/казалишта, велика 
пажња посвећена је том позоришним фестивалиму. 
Својим квалитетом, велики број објављених прилога 
завређује своје место у литератури која се бави датом 
тематиком, било да је у питању театрологија, или пак 
књижевна и позоришна критика.
 Циљ часопис је да допириноси истражи-
вању и третирању различитих аспеката по-
зоришта, књижевности и културере, и да на 
тај начин уједно их промовише и унапређује.  
Тежећи свеобухватности и целовитости, часопис Су-
срети културу схвата и као канон естетских и етич-
ких вредности отелотворених у делима врхунских 
мислилаца и уметника, и као материјалну културу, 
и као свеукупне обрасце перцепције, мишљења и 
делања које је развило одређено друштво. Можемо 
рећи да је часопис  „рођен из незаустављивог порива” 
за Уметношћу и њеном вербализацијом, и из дубоког 
пијетета према тој идеји, као и уз наклон читаоцима, 
настоји да, чувајући документ садашњег тренутка, 
увек будемо бољи.
 Као и већина постојећих и активних часописа у 
окружењу, и овај часопис се сусреће са истоветним 
проблемима за остваривање својих планова и оног 
што у садашњости жели. Међутим, стратегијом по-
ступности, скромно, корак по корак и истрајно на-
предујући ка будућности сигурно ће поправљати 
ситуацију и услове за стварање овако квалитетног 
часописа. Али квалитетнији прилози и садрћајност 
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самог часописа, ослоњене на приступачне могућно-
сти електронског издаваштва, данас могу спасити из-
авање часописа у штампаном облику. У том смислу 
Сусрете видимо као часопис у класичном штампа-
ном издању који функционише на врло квалитеним 
основама. Верујемо да је то довољно, макар за поче-
так.
 У будућем раду, као кључне полуге за достизање 
циљева, примењиваће се правила, стандарди и мето-
де којима се остварује висок ниво квалитета часопи-
са, подспешује иновативност у одабирању прилога 
који се налазе у часопису.
 Квалитет чланака које објављујемо логична је 
последица доброг избора свих оних који учествују 
у креирању часописа а посебну одговорност у том 
процесу преузима главни и одговорни уредник. Наш 
део одговорности највише се темељи у обезбеђењу 
квалитетних, независних, научно утемељених и ре-
ферентних радова. Применом савремених метода у 
комуникацији са ауторима чланака, обезбеђена је 
институционално промовисана пракса високих стан-
дарда и квалитета периодике.
 Сусрети ће бити часопис са отвореним приступом 
за све оне који стварају и желе бити сарадници. Веома 
ми је драго што су бројни сарадници које су сарађи-
вале у првом и другом броју одлучили да и трећи и 
четврти број часописа Сусрети обогате својим члан-
цима и преводима, а надамо се да ће лепу и успешну 
сарадњу наставити и у наредним бројевима. Придру-
жио нам се, међутим, и низ нових аутора, како искус-
них, тако и младих, чије вам прилоге такође најто-
плије препоручујемо. Посебно нам је задовољство то 
што можемо да вас обавестимо о томе да ће часопис 
радити на томе да буде стављен на неке референтне 
листе квалитета у Европи и свету.
 Његова уређивачка концепција фокусирана је 
највећим делом на теме из широког дела Босне и 
Херцеговине, али и земаља региона и базирана је на 
афирмативној и едукативној улози. Објављивањем 
текстова афирмисаних и мање афирмисаних сарад-
ника млађе и средње генерације препознаје се афир-
мативна страна часописа.
 У делу садржаја ове публикације редовно се нала-
зе текстови, у жанру есеја, коментара, осврта, али и 
научни радови професора у земљи и региону, театро-
лога, културолога и других хуманистичких наука. У 
томе је видљива едукативна страна Сурета, чиме се, 
у уређивачкој концепцији постиже циљ брже размене, 
ставова и мишљења посленика умјетности, теорети-
чара и критике, што има заједнички именитељ – афир-
мацију књићевности, културе, уметности и других 
видова стваралаштва које часопис сублимира.
 Први број часописа Сусрет из штампе је изашао 
јануара 2018. године, други број и изашао марта 2018. 
године. А ево пред нама су трећи и четврти број из 
ове године.
 Иако су ови бројеви обликовани с великом 
пажњом, посвећеношћу, душом, минулим уреднич-
ким искуством, надамо се да садашњи читаоци неће 

бити сувише строги у процени ових бројева часо-
писа. Јер, све је процес, као на филму, у позоришној 
представи. У том процесу могу се догодити и понеки 
превиди, омашке.
 У уверењу да је пред нама још много занимљивих 
редовних и тематских бројева бројева, препуштамо 
овај часопис суду научне и стручне јавности и по-
зивамо све заинтересоване да обогате наш часопис 
својим научним чланцима, критикама, полемикама, 
есејима и преводима. Радујемо се наставку већ запо-
чете, а и успостављању нове сарадње, и са захвал-
ношћу очекујемо предлоге, идеје и коментаре свих 
добронамерних литалаца и сарадника.
 Надамо се да је часопис Сусрети успео да побу-
ди интересовање јавности и да је наишао на добар 
пријем. Надамо се такође да ћемо оправдати пове-
рење аутора прилога и да ће сарадњу са нашим ча-
сописом наставити и у будућности. Жеља нам је, 
свакако, да придобијемо и нове сараднике, како би 
наредни бројеви часописа Сусретбили још богатији, 
разноврснији и занимљивији.
 Надамо се да ћемо надаље из броја у број пости-
зати да часопис Сусрети остане и буде респектаби-
лан часопис, компатибилан са релевантним часо-
писима, са својим већ одређеним местом на листи 
референтних часописа. Посебна вредност била би у 
успостављању оптималне корелације између емпи-
ријских сазнања из области књижевних, драмских, 
ликовних, и музичке уметности и њихове теоријске 
надградње. Радови презентовани у часопису не ба-
ве се само анализом класичних питања уметничког 
стварања и реализованих дела, већ и уметничко-ис-
траживачким и научно-истра-живачким кретањима 
свим уметничким областима.
 Редакција часописа отворена је за сарадњу са свим 
ствараоцима драмске уметности и другим послени-
цима културе, научним прегаоцима, али и заљубље-
ницима и поштоваоцима позоришта и културе у ши-
рем значењу те речи.
 На последњем, али истакнутом месту, уред-
ништво захваљује сарадницима, доброчинитељима 
и свима онима који нас подржавају на разне начине. 
Захваљује ауторима чланака, радова, приказа, прево-
да и есеја на труду који су уложили у своје прилоге 
и на поверењу које су нам поклонили. Без њиховог 
доприноса часопис Сусрет данас не би био пред чи-
таоцима. Захваљује свима који су и на бројне друге 
начине допринели припреми ова два последња броја 
часописа Сусрети, али и ранијих бројева и знатно до-
принели квалитету часописа у целини.
 И на крају, нешто сасвим лично,
Желим дуг живот нашем и вашем часопису Сусрети 
који ће, већ у следећим бројевима, наставити уред-
ничку нит која ће досегнути до нових генерација. И 
ЧИТАЈТЕ НАС У ТРЕЋЕМ МИЛЕНИЈУМУ!

С р е ћ н о !
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 U godini kada se organizuju  XXXV Susreti 
pozorišta / kazališta u Brčkom i kada se 

navršava četiri i po decenije ovog  Festivala pojavio  
se prvi broj časopisa „Susreti“.  Sama ideja za časopis 
i njegov koncept je nešto što se, gotovo, deceniju  (pre)
ispitivalo u svim dešavanjima oko kazališnog Festivala, 
koji je uveliko prevazišao i granice sredine u kojoj se 
organizuje i samu strukturu njegovog bitisanja, a to 
je teatarska djelatna strana. Ili tačnije pošto su Susreti 
postali regionalni kazališni Festival počela je priča o 
nužnosti pokretanja časopisa čiji prvi broj se pojavio  
osamnaeste godine novog milenijuma. Kazališni festival 
je već dugo „Sterijino pozorje u najboljim danima!“ 
(Dušan Kovačević, 2009.g), a sadržaji koji se  u okviru 
njega odvijaju jesu dominatno pozorišni, ali su oni 
i izdavački, časopisni, likovni, izložbeni, izlagački, 
dijaloški i mnogi drugi, što sve čini lepezu šarenolikosti 
kulture i dešavanja na njemu i oko njega.
 Izdavač časopisa „Susreti“ je Vlada Brčko distrikta 
BiH – Odjel / Odjeljenje za privredni razvoj, sport i kul-
turu, koja inače i organizuje Susrete pozorišta/kazališta. 
 Kada je, i ako je, to sve tako sigurno je da oni koji iz-
daju takav časopis, kao i njegova redakcija imaju poseb-
nu odgovornost da ishitreno ne donose bilo kakvu odluku 
koja bi dominanto štetila časopisu i njegovom kvalitetu. 
Jer, kada je u pitanju časopis „Susreti“, kao i sama ka-
zališna dešavanja i susretanja, kvalitet je ono što je bit-
no i opredjeljuće da bi se moglo objaviti u njemu, a ne 
određeni lokalno simpatijski uzusi. U tom smislu časopis 
„Susreti“  teži da u razdoblju narednih 4-5 godina bude 
prestižni regionalni časopis za književnost, kulturu i sve 
društvene teme koje se međusobno susrijeću u veličini 
spoznaje i visokim  kvalitativnim dosezima čovjekovog 
duha i stvaralaštva.
 Za početak takvo nastojanje deterimišu četiri segmen-
ta. I to: redakcija časopisa, sadržaj(i), dinamika izlaženja  
i tendencija ka ulasku u prestižne međunarodne baze.
 Da bi bilo koji časopis u svojoj kvalitativnoj punini 
ostvarivao navedena četiri segmenta potrebno je da ga 
uređuje grupa kredibilnih i prepoznatih, ne samo, regi-
onalnih, nego i stvaralaca koji pripadaju širem društve-
nom arealu.  U njoj se nalaze i najznačanjniji dramski 
pisci regiona, kao i drugi stvaraoci i naučnici.
 Inače, kada je u pitanju dinamika izlaženja planirano 
je da godišnje izlaze četiri broja časopisa (tromjesečno).
 Za sve objavljene tekstove pisaće se po dvije anonimne 
recenzije. Tako da će prolaz na stranicama časopisa imati 
oni tekstovi koji  dobiju dvije pozitivne recenzije. 

 Svi stručni prilozi i tekstovi u časopisu „Susreti“ ima-
će rezime na jednom od stranih jezika. Dio kompletnih 
radova i priloga u časopisu biće objavljivan i na engle-
skom ili nekom drugom stranom jeziku.
 Međunarodna redakcija i  recenzije su odlučujući pre-
duslovi za ulazak u međunarodne baze. Časopis „Susre-
ti“ će biti, već u startu, uvršten u bazu CEEOL. Ali, to je 
mnogo niže rangirana baza. Štaviše ona je i prvenstveno 
bibliotečka, a ne stručno vrijednosna. Ambicije časopisa 
„Susreti“ su da kroz svoje djelanje zavrijedi pažnju i bude 
uvršten u tri najprestižnije svjetske liste koje se nalaze u 
bazi Thompson Royters.
 Specifičnost samog pokretanja i izlaženja časopisa 
„Susreti“  je sadržana u činjenici da isti bude  značajna 
„kopča“ sa Susretima pozorišta/kazališta. Malo je kaza-
lišnih festivala koji se u svom sadejstvu vezuju za časopis 
koji tretira teme iz književnosti, kulture i društva. Siner-
gija časopisa i kazališnog festivala tvoriće i kumulirati 
specifičnu tranzicijsku časopisno - festivalsku stvarnost  
koja će se ogledati u objavljivanju i prezentiranju  šireg 
spektra aktivnosti i djelanja onoga što je kultura, knji-
ževnost, kazalište i društvo.

TEATARSKA DJELATNA STRANA 
I  ČASOPIS  „SUSRETI“

Piše: Srdjan Vukadinović
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самог часописа, ослоњене на приступачне могућно-
сти електронског издаваштва, данас могу спасити из-
авање часописа у штампаном облику. У том смислу 
Сусрете видимо као часопис у класичном штампа-
ном издању који функционише на врло квалитеним 
основама. Верујемо да је то довољно, макар за поче-
так.
 У будућем раду, као кључне полуге за достизање 
циљева, примењиваће се правила, стандарди и мето-
де којима се остварује висок ниво квалитета часопи-
са, подспешује иновативност у одабирању прилога 
који се налазе у часопису.
 Квалитет чланака које објављујемо логична је 
последица доброг избора свих оних који учествују 
у креирању часописа а посебну одговорност у том 
процесу преузима главни и одговорни уредник. Наш 
део одговорности највише се темељи у обезбеђењу 
квалитетних, независних, научно утемељених и ре-
ферентних радова. Применом савремених метода у 
комуникацији са ауторима чланака, обезбеђена је 
институционално промовисана пракса високих стан-
дарда и квалитета периодике.
 Сусрети ће бити часопис са отвореним приступом 
за све оне који стварају и желе бити сарадници. Веома 
ми је драго што су бројни сарадници које су сарађи-
вале у првом и другом броју одлучили да и трећи и 
четврти број часописа Сусрети обогате својим члан-
цима и преводима, а надамо се да ће лепу и успешну 
сарадњу наставити и у наредним бројевима. Придру-
жио нам се, међутим, и низ нових аутора, како искус-
них, тако и младих, чије вам прилоге такође најто-
плије препоручујемо. Посебно нам је задовољство то 
што можемо да вас обавестимо о томе да ће часопис 
радити на томе да буде стављен на неке референтне 
листе квалитета у Европи и свету.
 Његова уређивачка концепција фокусирана је 
највећим делом на теме из широког дела Босне и 
Херцеговине, али и земаља региона и базирана је на 
афирмативној и едукативној улози. Објављивањем 
текстова афирмисаних и мање афирмисаних сарад-
ника млађе и средње генерације препознаје се афир-
мативна страна часописа.
 У делу садржаја ове публикације редовно се нала-
зе текстови, у жанру есеја, коментара, осврта, али и 
научни радови професора у земљи и региону, театро-
лога, културолога и других хуманистичких наука. У 
томе је видљива едукативна страна Сурета, чиме се, 
у уређивачкој концепцији постиже циљ брже размене, 
ставова и мишљења посленика умјетности, теорети-
чара и критике, што има заједнички именитељ – афир-
мацију књићевности, културе, уметности и других 
видова стваралаштва које часопис сублимира.
 Први број часописа Сусрет из штампе је изашао 
јануара 2018. године, други број и изашао марта 2018. 
године. А ево пред нама су трећи и четврти број из 
ове године.
 Иако су ови бројеви обликовани с великом 
пажњом, посвећеношћу, душом, минулим уреднич-
ким искуством, надамо се да садашњи читаоци неће 

бити сувише строги у процени ових бројева часо-
писа. Јер, све је процес, као на филму, у позоришној 
представи. У том процесу могу се догодити и понеки 
превиди, омашке.
 У уверењу да је пред нама још много занимљивих 
редовних и тематских бројева бројева, препуштамо 
овај часопис суду научне и стручне јавности и по-
зивамо све заинтересоване да обогате наш часопис 
својим научним чланцима, критикама, полемикама, 
есејима и преводима. Радујемо се наставку већ запо-
чете, а и успостављању нове сарадње, и са захвал-
ношћу очекујемо предлоге, идеје и коментаре свих 
добронамерних литалаца и сарадника.
 Надамо се да је часопис Сусрети успео да побу-
ди интересовање јавности и да је наишао на добар 
пријем. Надамо се такође да ћемо оправдати пове-
рење аутора прилога и да ће сарадњу са нашим ча-
сописом наставити и у будућности. Жеља нам је, 
свакако, да придобијемо и нове сараднике, како би 
наредни бројеви часописа Сусретбили још богатији, 
разноврснији и занимљивији.
 Надамо се да ћемо надаље из броја у број пости-
зати да часопис Сусрети остане и буде респектаби-
лан часопис, компатибилан са релевантним часо-
писима, са својим већ одређеним местом на листи 
референтних часописа. Посебна вредност била би у 
успостављању оптималне корелације између емпи-
ријских сазнања из области књижевних, драмских, 
ликовних, и музичке уметности и њихове теоријске 
надградње. Радови презентовани у часопису не ба-
ве се само анализом класичних питања уметничког 
стварања и реализованих дела, већ и уметничко-ис-
траживачким и научно-истра-живачким кретањима 
свим уметничким областима.
 Редакција часописа отворена је за сарадњу са свим 
ствараоцима драмске уметности и другим послени-
цима културе, научним прегаоцима, али и заљубље-
ницима и поштоваоцима позоришта и културе у ши-
рем значењу те речи.
 На последњем, али истакнутом месту, уред-
ништво захваљује сарадницима, доброчинитељима 
и свима онима који нас подржавају на разне начине. 
Захваљује ауторима чланака, радова, приказа, прево-
да и есеја на труду који су уложили у своје прилоге 
и на поверењу које су нам поклонили. Без њиховог 
доприноса часопис Сусрет данас не би био пред чи-
таоцима. Захваљује свима који су и на бројне друге 
начине допринели припреми ова два последња броја 
часописа Сусрети, али и ранијих бројева и знатно до-
принели квалитету часописа у целини.
 И на крају, нешто сасвим лично,
Желим дуг живот нашем и вашем часопису Сусрети 
који ће, већ у следећим бројевима, наставити уред-
ничку нит која ће досегнути до нових генерација. И 
ЧИТАЈТЕ НАС У ТРЕЋЕМ МИЛЕНИЈУМУ!
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 U godini kada se organizuju  XXXV Susreti 
pozorišta / kazališta u Brčkom i kada se 

navršava četiri i po decenije ovog  Festivala pojavio  
se prvi broj časopisa „Susreti“.  Sama ideja za časopis 
i njegov koncept je nešto što se, gotovo, deceniju  (pre)
ispitivalo u svim dešavanjima oko kazališnog Festivala, 
koji je uveliko prevazišao i granice sredine u kojoj se 
organizuje i samu strukturu njegovog bitisanja, a to 
je teatarska djelatna strana. Ili tačnije pošto su Susreti 
postali regionalni kazališni Festival počela je priča o 
nužnosti pokretanja časopisa čiji prvi broj se pojavio  
osamnaeste godine novog milenijuma. Kazališni festival 
je već dugo „Sterijino pozorje u najboljim danima!“ 
(Dušan Kovačević, 2009.g), a sadržaji koji se  u okviru 
njega odvijaju jesu dominatno pozorišni, ali su oni 
i izdavački, časopisni, likovni, izložbeni, izlagački, 
dijaloški i mnogi drugi, što sve čini lepezu šarenolikosti 
kulture i dešavanja na njemu i oko njega.
 Izdavač časopisa „Susreti“ je Vlada Brčko distrikta 
BiH – Odjel / Odjeljenje za privredni razvoj, sport i kul-
turu, koja inače i organizuje Susrete pozorišta/kazališta. 
 Kada je, i ako je, to sve tako sigurno je da oni koji iz-
daju takav časopis, kao i njegova redakcija imaju poseb-
nu odgovornost da ishitreno ne donose bilo kakvu odluku 
koja bi dominanto štetila časopisu i njegovom kvalitetu. 
Jer, kada je u pitanju časopis „Susreti“, kao i sama ka-
zališna dešavanja i susretanja, kvalitet je ono što je bit-
no i opredjeljuće da bi se moglo objaviti u njemu, a ne 
određeni lokalno simpatijski uzusi. U tom smislu časopis 
„Susreti“  teži da u razdoblju narednih 4-5 godina bude 
prestižni regionalni časopis za književnost, kulturu i sve 
društvene teme koje se međusobno susrijeću u veličini 
spoznaje i visokim  kvalitativnim dosezima čovjekovog 
duha i stvaralaštva.
 Za početak takvo nastojanje deterimišu četiri segmen-
ta. I to: redakcija časopisa, sadržaj(i), dinamika izlaženja  
i tendencija ka ulasku u prestižne međunarodne baze.
 Da bi bilo koji časopis u svojoj kvalitativnoj punini 
ostvarivao navedena četiri segmenta potrebno je da ga 
uređuje grupa kredibilnih i prepoznatih, ne samo, regi-
onalnih, nego i stvaralaca koji pripadaju širem društve-
nom arealu.  U njoj se nalaze i najznačanjniji dramski 
pisci regiona, kao i drugi stvaraoci i naučnici.
 Inače, kada je u pitanju dinamika izlaženja planirano 
je da godišnje izlaze četiri broja časopisa (tromjesečno).
 Za sve objavljene tekstove pisaće se po dvije anonimne 
recenzije. Tako da će prolaz na stranicama časopisa imati 
oni tekstovi koji  dobiju dvije pozitivne recenzije. 

 Svi stručni prilozi i tekstovi u časopisu „Susreti“ ima-
će rezime na jednom od stranih jezika. Dio kompletnih 
radova i priloga u časopisu biće objavljivan i na engle-
skom ili nekom drugom stranom jeziku.
 Međunarodna redakcija i  recenzije su odlučujući pre-
duslovi za ulazak u međunarodne baze. Časopis „Susre-
ti“ će biti, već u startu, uvršten u bazu CEEOL. Ali, to je 
mnogo niže rangirana baza. Štaviše ona je i prvenstveno 
bibliotečka, a ne stručno vrijednosna. Ambicije časopisa 
„Susreti“ su da kroz svoje djelanje zavrijedi pažnju i bude 
uvršten u tri najprestižnije svjetske liste koje se nalaze u 
bazi Thompson Royters.
 Specifičnost samog pokretanja i izlaženja časopisa 
„Susreti“  je sadržana u činjenici da isti bude  značajna 
„kopča“ sa Susretima pozorišta/kazališta. Malo je kaza-
lišnih festivala koji se u svom sadejstvu vezuju za časopis 
koji tretira teme iz književnosti, kulture i društva. Siner-
gija časopisa i kazališnog festivala tvoriće i kumulirati 
specifičnu tranzicijsku časopisno - festivalsku stvarnost  
koja će se ogledati u objavljivanju i prezentiranju  šireg 
spektra aktivnosti i djelanja onoga što je kultura, knji-
ževnost, kazalište i društvo.

TEATARSKA DJELATNA STRANA 
I  ČASOPIS  „SUSRETI“

Piše: Srdjan Vukadinović
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MIJENJAJMO SEBE ZBOG SVIJETA OKO NAS
Piše: Alma Kajević;  Foto: Dejan Đurković

 Publika je na predstavu “Govori glasnije” Satiričnog 
kazališta Kerempuh reagovala aplauzom, onako 

kako i dolikuje kada ista izazove pozitivne emocije. 
Na sceni su o temi koja je sveprisutna širom regiona 
govorili glumci, a na Okruglom stolu nakon predstave 
pridružili su im se oni koji su tokom predstave bili nijemi 
posmatrači iz gledališta.
 Ako bismo sumirali utiske publike, kroz dojmove 
koje su glumcima prenijeli oni koji su uzeli učešće na 
Okruglom stolu, mogli bismo kazati da je predstava naiš-
la na pozitivne reakcije. Odnos prema marginalizovanim 
i manjinskim grupama ljudi u nekoj zajednici nikome na 
ovim prostorima nije stran, baš kao ni različite reakcije 
na ovu problematiku, zaključak je koji se nameće sam po 
se sebi.
 Selektor Pozorišnih susreta Željko Mitrović je obraća-
jući se glumcima kazao da su oni doživljeni kao ljudi koji 
su nam jako bliski, dokumentaristički igrajući  likove ko-
ji se bore sa svojim unutrašnjim demonima. 
 “Sve je to jako zapetljano ali veoma djeluje na nas i 
publiku. Vi nam sa vašim ličnim stavovima i osobinama 

ljudi koji tapkaju u mjestu otkrivate da smo praktično mi 
ti koji bi trebali govoriti glasnije. Sinoć je bila predstava u 
kojoj nije bilo ni riječi pa se ta neka ideja plasirala. U va-
šoj predstavi je bilo toliko riječi, plasirali ste nam ideju, 
ali mi opet odlazimo kući takvi kakvi jesmo da nećemo 
riješiti nikakve probleme. Ipak, ja u glavi uvijek imam 
pitanje može li se promijeniti nešto i mislim da ste vi nas 
večeras promijenili”, kazao se selektor Mitrović.
 Međutim, iznijeti svoj stav o nečemu što je u današnje 
vrijeme škakljivo, nepoželjno a ponekad i opasno nije ne-
što za čime se lako poseže. Za razliku od glumaca “obič-
nim” ljudima još uvijek nedostaje hrabrosti da glasno 
kažu ono što, dobar dio njih,  duboko u sebi vjeruje. 
 “Glumac ne bi trebao nametati ili siliti na neku pro-
mjenu, nego ovoriti srce i ponuditi sve što ima kako bi se 
mogla dogoditi suigra u kojoj će publika to prihvatili ili 
ne. Ako ova predstava ponuka publiku da se u njima do-
gode neke promjene onda mislim da smo napravili dobar 
posao”, smatra glumica Petra Svrtan. 
 Brčanska publika je tokom Okruglog stola ipak progo-
vorila, prvo o načinu na koji su glumci iznijeli predstavu 
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a potom i o poruci koju ona nosi.
 “Igrali ste se našim emocijama onako kako to radi, re-
cimo, Dušan Kovačević i ta igra je lijepo odrađena. Vi 
ste večeras pričali priču o manjinama, načinu ophođenja 
prema njima kroz prizmu egzistencije i zaposlenja. Takva 
priča je i u Republici Srpskoj i u Federaciji BiH.  Kod nas 
je to po principu 4:4:2. Nažalost, presudniji je nacionalni 
ključ od stručnosti”, kazao je novinar Miroslav Obradović.
 Moderator Okruglog stola Dževdet Tuzlić podsjetio je 
da je sinoć bila Noć pozorišta a da Brčko u novembru 
ima čast da se pohvali ne sa jednom nego više njih, te 
da svaka na svoj način nosi određenu poruku. Glumci 

zagrebačkog Kerempuha svoju poruku jasnije nisu mogli 
iznijeti a do publike je hoće li je zaboraviti nakon izlaska 
iz pozorišta ili će ipak i sama progovoriti glasnije.
 “Ovakve predstave donose da se glasnije i više razgo-
vara. Razgovor liječi, argumenti traže i postavljaju prave 
puteve. Pokrenimo se riječima, dijalogom i argumenti-
ma. Sličniji smo nego što mislimo”, istakao je dramski 
pisac i kritičar Nikola Šimić Tonin.
 Umjetnost može mijenjati svijet. Svjesni su toga i 
glumci koji se uhvate u koštac sa komadima poput au-
torskog projekta Bobe Jelčića, bez obzira da li ga igraju u 
Zagrebu, Brčkom ili nekom drugom mjestu. 
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Нова драма Жарка Миленића

ЛИР, БИВШИ КРАЉ – ТРАГЕДИЈА КОЈА СЕ СМЕЈЕ
Предраг НЕШОВИЋ

 Жарко Миленић, драмски писац, са обим-
ним опусом, у жанровском распону од же-

стоке комичне драме, која представља изазов за сав-
ремени па и сваки други театар, па до драме апсурда 
ХХI века. Књига која је пред нама/вама, је репре-
зентативан примерак једне одличне драмске школе 
која је учила и научила овог писца једном значајном 
мајсторству: да, чврсто постављени карактери, у 
којима се крије кôд судбинског удеса јунака, је једи-
ни прави пут за истинску узбудљиву драму. Она вр-
ста драмског умећа кога препоручује оригиналност а 
одређује истински квалитет. Књига која свакако зав-
ређује озбиљан суд стручне анализе. 
Потписује је аутор генерацијски јако 
близак нашој данашњици што се и 
осећа. Наиме, драма кохерентне драм-
ске радње, у сваком смислу особених 
карактера, богатог и сочног језика, 
има снажну потребу да битно утиче 
на људе и стварност, у правцу њихо-
вог мењања на боље. И сам свестан 
своје немоћи у таквој врсти делања, 
овај писац ипак, поштује своју потре-
бу. Најзад, ни време га, на његову и на 
нашу жалост, није демантовало у том 
и таквом, креативном замаху.
 У ери агресивног позоришта многи 
драмски аутори (они најбољи) посежу 
за древним и већ осведоченим темама 
не зато да би у туђем тексту открили 
и истражили своју интерпретацију, 
него зато да би у туђој идеји нашли себе као писца. 
Таква је и драма ЛИР, бивши краљ, која је међу овим 
корицама захваљујући издавачу УМЕTНИЧКОЈ 
АКАДЕМИЈИ „ИСТОК” из Књажевца, која се бави и 
пропитивањем театарске поетике унутар савременог 
театарског тренутка у озрачју апсурдног театарског 
сензибилитета.
У драми која је плод ауторове имагинације, издваја 
се, како би математичари рекли, заједнички имени-
тељ, а то је – иронија. Иронија чини ову драму кохе-
рентном и у том контексту значајном за проучавање, 
али и практичну позоришну употребност. Ова „тра-
гедија по Шекспиру” богата иронијом као ауторским 
средством при третману теме, прераста у „трагедију 
која се смеје”.
 О драми Лир, бивши краљ, према истоименој дра-
ми Виљема Шекспира, од самог њеног настанка, од 
пре двадесетак година, било је доста усмених комен-
тара у позоришним круговима. Питало се је ли „то” 

што је Миленић написао заиста Миленић? Чини се 
одвећ јасним, али није наодмет напоменути да не 
постоји једна права верзија и право тумачење неког 
дела. Колико је читаоца толико је и различитих чи-
тања, а неко дело не чине само исписане реченице. 
Крећући из тог гледишта, тврдим да је Миленићев 
Лир... уистину само Миленићев. Миленићев Лир..., 
ако га тако можемо назвати, је тачно погођена ат-
мосфера и стање ликова који изговарају Миленићев 
текст. Тако конципирана ова драма осликава – и ра-
није уочену – озбиљност приступа и показује коли-
ки простор заузима савременост у драмском опусу 

Жарка Миленића. Такође, показује и 
вештину и спремност аутора ка експе-
риментисању, односно истраживањи-
ма у новим и међужанровским форма-
ма. То је својеврстан експеримент јер 
„корен речи експеримент, значи: ићи 
ван граница, – екс/пери: упустити се 
у непознато, испробати нове ствари, 
испробати хипотезе уместо искуства. 
За разлику од научног експеримента, 
уметнички експеримент проширује 
сфере искуства уместо сфере знања. 
Значајно достигнуће паратеатарског 
експеримента Гротовског, био је по-
кушај да се поново дефинише шта је 
суштина позоришта”. Позориште да-
нас треба „нове форме” како би опет 
постало озбиљно и важно.
Без обзира на многе горке истине о 

савременом животу, које ова драма обрађују и без 
околишења описују, повод су бројне тамне појаве 
наше друштвене стварности, израз недвосмислене 
жеље и става њеног аутора да је неопходно и да се не-
хуманост наших данашњих друштвених прилика и 
односа који у њима владају могу и морају изменити? 
У светлу савременог животног тренутка, без обзира 
на то када је написана, драма је веома актуелна.
 Као заговорник театра у којем се глумац користи 
првенствено текстом у грађењу улоге, Миленић је 
аутор чије су драме успешне, доиста занимљиве и 
публици и читаоцима блиске, па они добијају јасно 
дело у коме се одмах похватају смислови. То је и у 
драми ЛИР, бивши краљ, трагедији по Шекспиру у 
пет чинова, која показује да је тачна тврдња да се 
од добре теме може увек написати добар драмски 
текст. Поготову када је реч о Краљу Лиру који оби-
лује идејама које се као потицај нуде свакој пишчевој 
надарености.

Хтео сам да будем оригиналан. Нисам створио 
ни једног злочинца, ни једног анђела (иако нисам 
могао да заобиђем Луде),никога нисам оговарао, 

никога оптуживао.”
Антон Павлович Чехов
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 Шекспир је занимљив јер наводи да наслућујеш. 
А Миленић се служио свим драматуршким метода-
ма изневеравања Шекспировог ауторства. С обзиром 
да га занима процес стварања драмског текста, а не 
„сустав драмске приче” јер му је „свака прича кон-
струкција која када се почне препознавати постаје 
клише”, он Лира деструира, с њим експериментише 
и нуди своју, и њему занимљиву причу. И своју ства-
ралачку креативност усмерава на процес. У писању 
Миленић је прво кренуо од радње а затим пустио да 
сама радња створи ликове. Наоружан темом, базира-
ном на догађајима без артифицијелних временских 
или просторних ограничења, он се свом снагом свог 
стваралачког ега послужио аристотеловским учењем 
драматике о „позната” три драмска јединства.
 Врсни драматичар Жарко Миленић се радикално 
дистанцирао од Шекспировог Краља Лира кога по-
знајемо и који је класика.  Ни најмање га нису обаве-
зивали уобичајени клишеи када је реч о Шекспиру. 
Није оставио ни његов костур, није оставио ни мрву 
наде за  свет у коме је политика постала стварност. 
У његовом драмском тексту не постоји добра ћерка 
(код Шекспира је то Корделија), из његове стварно-
сти нема излаза. Катастрофа је била неизбежна и те 
1994. године када је драма написана. Ово није драма 
из Шекспировог шињела, ово је аутохтоно драмско 
остварење аутора Жарка Миленића. Миленићев Лир, 
бивши краљ остаје сам на позорници (читај: на кугли 
земаљској) те се у потпуном миру посвећује својој 
смрти. Ретко када сам прочитао у једној драми да 
неко с толико жара одлази у смрт као тај интелекту-
алац без обавеза. Иза ове драме, скривена је једна од 
савремених драма апсурда. Из сваке реплике исијава 
високи неред овог ишчашеног света потпуно лише-
ног људи.
 Разлика између позоришта и живота је у интензи-
тету који у овој драма свуда и у свакој сцени избија. 
Аутор у име такозване нове позоришне осећајности 
редуцира, али не поништава, Шекспиров текст, него 
и прави смисао своје реинтерпретације. Устрајава да 
читалац (поготову позоришни стваралац) препозна 
невидљиву нит која повезује комичност драме која је, 
уствари, „трагедија по Шекспиру”. Кад бисмо у јед-
ној синтагми требали сажети смисао ове драме, рек-
ли бисмо да јој највише пристаје синтагма „трагедија 
која се смеје”. Као аутор ослања се на упитни таленат 
свих других коаутора у процесу ишчитавања, ос-
вешћивања и разумевања своје поетике, којој драм-
ска књижевност данас „није довољно потицајна”.
 Како би у томе био што оригиналнији, до чега ја-
ко држи, у своје остваренје убацује њему разумљиве 
и савремене ситуације очекиваних ефеката. У доба 
вишка речи, вике и галаме допушта да ликови у дра-
ми особито уверљиви, и још више говоре о судби-
ни савременог човека који попут Чехова „осећа сам 
како прождире свој властити живот”. Миленић због 
устрајавања на ауторству не приказује живот „онак-
вим какав треба бити, какав се снива у сновима” но 
„онакав какав јесте”. Миленићева драма је ауторов 

доживљај живота и човекове судбине; пре свега, суд-
бине која нам се дешава сада и овде, али са увидом 
који трансцендира ка општијим, универзалним зна-
чењима. Исфорсирано се обрачунава са традицио-
налном позоришном поетиком. Тумачењем шекспи-
ровске теме аутор је пронашао лек који је тражио за 
дијагнозу Краља Лира у ХХI веку. 
 Миленић Шекспира ни на који начин није извито-
перио. Односи међу ликовима, њихова позиција и мо-
тивација, међусобни сукоби, прецизно су подвргну-
ти хиперболичном читању које с друге стране нуди 
поступак који се појачава до апсурда, а међузбивање 
отпада. Драма је смештена у садашњост, у досаду и 
беду нашег данашњег односа према живота у њој. Он 
је као аутор завукао руку у богату ризницу стварно-
сти и извукао из ње увек актуелну причу... и пустио 
је на позорницу да се снађе. Завидне литерарне вред-
ности, она оставља простора извођачу да се стално 
поиграва њоме и пред очима гледаоца твори чудесне 
светове. А данашњи гледалац када одлази у театар, 
он унапред зна шта га тамо чека. И не само то – прича 
му је толико позната из стварног живота.
 Проматрана у појединим својим деловима или као 
целина, драма Лир, бивши краљ је значајна и вредна 
за позоришно постављање: сигуран сам да ће нам се 
тиме границе поимања позоришта сигурно понешто 
и да прошире.
 Дакле, пред собом имамо једну вредну књигу са 
драмом Лир, бивши краљ, снажне по слободи умет-
ничког израза, драмске форме, језика и стила која 
подразумева, барем исту толику слободу и  „с оне 
стране рампе”: при редитељском и глумачком чи-
тању. У сваком случају, драма објављена у овој књи-
зи заслужује пажњу наших позоришних делатника, 
јер поред живота који ће имати у овој књизи заслу-
жује и сценско извођење. Познато нам је да је лепо 
бити читан али, драме су у питању, још је лепше бити 
и гледан; па ево књиге чија драма може наставити 
своје животно трајање на сцени.  Зрела, промишље-
на и смишљена, ове драма обасјана драмском речју 
препоручује се да оживи театарским гестом. И то на 
велика врата. Она итекако иште (и заслужује) позо-
риште. За њу граница између позоришта и  стварно-
сти (читај: живота) не постоји.
 Пред нама је драма која представља право осве-
жење у савременој драмској продукцији. Слојевита 
драма чија се значења никако не исцрпљују првим 
читањем.
 А најбоља и јесу дела која траже да им се поновно 
враћамо.
 Пожелимо јој дуговечан живот на  великој театар-
ској позорници у сталном дијалогу и садејству са пу-
бликом. 
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ЛИР, БИВШИ КРАЉ – ТРАГЕДИЈА КОЈА СЕ СМЕЈЕ
Предраг НЕШОВИЋ

 Жарко Миленић, драмски писац, са обим-
ним опусом, у жанровском распону од же-

стоке комичне драме, која представља изазов за сав-
ремени па и сваки други театар, па до драме апсурда 
ХХI века. Књига која је пред нама/вама, је репре-
зентативан примерак једне одличне драмске школе 
која је учила и научила овог писца једном значајном 
мајсторству: да, чврсто постављени карактери, у 
којима се крије кôд судбинског удеса јунака, је једи-
ни прави пут за истинску узбудљиву драму. Она вр-
ста драмског умећа кога препоручује оригиналност а 
одређује истински квалитет. Књига која свакако зав-
ређује озбиљан суд стручне анализе. 
Потписује је аутор генерацијски јако 
близак нашој данашњици што се и 
осећа. Наиме, драма кохерентне драм-
ске радње, у сваком смислу особених 
карактера, богатог и сочног језика, 
има снажну потребу да битно утиче 
на људе и стварност, у правцу њихо-
вог мењања на боље. И сам свестан 
своје немоћи у таквој врсти делања, 
овај писац ипак, поштује своју потре-
бу. Најзад, ни време га, на његову и на 
нашу жалост, није демантовало у том 
и таквом, креативном замаху.
 У ери агресивног позоришта многи 
драмски аутори (они најбољи) посежу 
за древним и већ осведоченим темама 
не зато да би у туђем тексту открили 
и истражили своју интерпретацију, 
него зато да би у туђој идеји нашли себе као писца. 
Таква је и драма ЛИР, бивши краљ, која је међу овим 
корицама захваљујући издавачу УМЕTНИЧКОЈ 
АКАДЕМИЈИ „ИСТОК” из Књажевца, која се бави и 
пропитивањем театарске поетике унутар савременог 
театарског тренутка у озрачју апсурдног театарског 
сензибилитета.
У драми која је плод ауторове имагинације, издваја 
се, како би математичари рекли, заједнички имени-
тељ, а то је – иронија. Иронија чини ову драму кохе-
рентном и у том контексту значајном за проучавање, 
али и практичну позоришну употребност. Ова „тра-
гедија по Шекспиру” богата иронијом као ауторским 
средством при третману теме, прераста у „трагедију 
која се смеје”.
 О драми Лир, бивши краљ, према истоименој дра-
ми Виљема Шекспира, од самог њеног настанка, од 
пре двадесетак година, било је доста усмених комен-
тара у позоришним круговима. Питало се је ли „то” 

што је Миленић написао заиста Миленић? Чини се 
одвећ јасним, али није наодмет напоменути да не 
постоји једна права верзија и право тумачење неког 
дела. Колико је читаоца толико је и различитих чи-
тања, а неко дело не чине само исписане реченице. 
Крећући из тог гледишта, тврдим да је Миленићев 
Лир... уистину само Миленићев. Миленићев Лир..., 
ако га тако можемо назвати, је тачно погођена ат-
мосфера и стање ликова који изговарају Миленићев 
текст. Тако конципирана ова драма осликава – и ра-
није уочену – озбиљност приступа и показује коли-
ки простор заузима савременост у драмском опусу 

Жарка Миленића. Такође, показује и 
вештину и спремност аутора ка експе-
риментисању, односно истраживањи-
ма у новим и међужанровским форма-
ма. То је својеврстан експеримент јер 
„корен речи експеримент, значи: ићи 
ван граница, – екс/пери: упустити се 
у непознато, испробати нове ствари, 
испробати хипотезе уместо искуства. 
За разлику од научног експеримента, 
уметнички експеримент проширује 
сфере искуства уместо сфере знања. 
Значајно достигнуће паратеатарског 
експеримента Гротовског, био је по-
кушај да се поново дефинише шта је 
суштина позоришта”. Позориште да-
нас треба „нове форме” како би опет 
постало озбиљно и важно.
Без обзира на многе горке истине о 

савременом животу, које ова драма обрађују и без 
околишења описују, повод су бројне тамне појаве 
наше друштвене стварности, израз недвосмислене 
жеље и става њеног аутора да је неопходно и да се не-
хуманост наших данашњих друштвених прилика и 
односа који у њима владају могу и морају изменити? 
У светлу савременог животног тренутка, без обзира 
на то када је написана, драма је веома актуелна.
 Као заговорник театра у којем се глумац користи 
првенствено текстом у грађењу улоге, Миленић је 
аутор чије су драме успешне, доиста занимљиве и 
публици и читаоцима блиске, па они добијају јасно 
дело у коме се одмах похватају смислови. То је и у 
драми ЛИР, бивши краљ, трагедији по Шекспиру у 
пет чинова, која показује да је тачна тврдња да се 
од добре теме може увек написати добар драмски 
текст. Поготову када је реч о Краљу Лиру који оби-
лује идејама које се као потицај нуде свакој пишчевој 
надарености.

Хтео сам да будем оригиналан. Нисам створио 
ни једног злочинца, ни једног анђела (иако нисам 
могао да заобиђем Луде),никога нисам оговарао, 

никога оптуживао.”
Антон Павлович Чехов
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 Шекспир је занимљив јер наводи да наслућујеш. 
А Миленић се служио свим драматуршким метода-
ма изневеравања Шекспировог ауторства. С обзиром 
да га занима процес стварања драмског текста, а не 
„сустав драмске приче” јер му је „свака прича кон-
струкција која када се почне препознавати постаје 
клише”, он Лира деструира, с њим експериментише 
и нуди своју, и њему занимљиву причу. И своју ства-
ралачку креативност усмерава на процес. У писању 
Миленић је прво кренуо од радње а затим пустио да 
сама радња створи ликове. Наоружан темом, базира-
ном на догађајима без артифицијелних временских 
или просторних ограничења, он се свом снагом свог 
стваралачког ега послужио аристотеловским учењем 
драматике о „позната” три драмска јединства.
 Врсни драматичар Жарко Миленић се радикално 
дистанцирао од Шекспировог Краља Лира кога по-
знајемо и који је класика.  Ни најмање га нису обаве-
зивали уобичајени клишеи када је реч о Шекспиру. 
Није оставио ни његов костур, није оставио ни мрву 
наде за  свет у коме је политика постала стварност. 
У његовом драмском тексту не постоји добра ћерка 
(код Шекспира је то Корделија), из његове стварно-
сти нема излаза. Катастрофа је била неизбежна и те 
1994. године када је драма написана. Ово није драма 
из Шекспировог шињела, ово је аутохтоно драмско 
остварење аутора Жарка Миленића. Миленићев Лир, 
бивши краљ остаје сам на позорници (читај: на кугли 
земаљској) те се у потпуном миру посвећује својој 
смрти. Ретко када сам прочитао у једној драми да 
неко с толико жара одлази у смрт као тај интелекту-
алац без обавеза. Иза ове драме, скривена је једна од 
савремених драма апсурда. Из сваке реплике исијава 
високи неред овог ишчашеног света потпуно лише-
ног људи.
 Разлика између позоришта и живота је у интензи-
тету који у овој драма свуда и у свакој сцени избија. 
Аутор у име такозване нове позоришне осећајности 
редуцира, али не поништава, Шекспиров текст, него 
и прави смисао своје реинтерпретације. Устрајава да 
читалац (поготову позоришни стваралац) препозна 
невидљиву нит која повезује комичност драме која је, 
уствари, „трагедија по Шекспиру”. Кад бисмо у јед-
ној синтагми требали сажети смисао ове драме, рек-
ли бисмо да јој највише пристаје синтагма „трагедија 
која се смеје”. Као аутор ослања се на упитни таленат 
свих других коаутора у процесу ишчитавања, ос-
вешћивања и разумевања своје поетике, којој драм-
ска књижевност данас „није довољно потицајна”.
 Како би у томе био што оригиналнији, до чега ја-
ко држи, у своје остваренје убацује њему разумљиве 
и савремене ситуације очекиваних ефеката. У доба 
вишка речи, вике и галаме допушта да ликови у дра-
ми особито уверљиви, и још више говоре о судби-
ни савременог човека који попут Чехова „осећа сам 
како прождире свој властити живот”. Миленић због 
устрајавања на ауторству не приказује живот „онак-
вим какав треба бити, какав се снива у сновима” но 
„онакав какав јесте”. Миленићева драма је ауторов 

доживљај живота и човекове судбине; пре свега, суд-
бине која нам се дешава сада и овде, али са увидом 
који трансцендира ка општијим, универзалним зна-
чењима. Исфорсирано се обрачунава са традицио-
налном позоришном поетиком. Тумачењем шекспи-
ровске теме аутор је пронашао лек који је тражио за 
дијагнозу Краља Лира у ХХI веку. 
 Миленић Шекспира ни на који начин није извито-
перио. Односи међу ликовима, њихова позиција и мо-
тивација, међусобни сукоби, прецизно су подвргну-
ти хиперболичном читању које с друге стране нуди 
поступак који се појачава до апсурда, а међузбивање 
отпада. Драма је смештена у садашњост, у досаду и 
беду нашег данашњег односа према живота у њој. Он 
је као аутор завукао руку у богату ризницу стварно-
сти и извукао из ње увек актуелну причу... и пустио 
је на позорницу да се снађе. Завидне литерарне вред-
ности, она оставља простора извођачу да се стално 
поиграва њоме и пред очима гледаоца твори чудесне 
светове. А данашњи гледалац када одлази у театар, 
он унапред зна шта га тамо чека. И не само то – прича 
му је толико позната из стварног живота.
 Проматрана у појединим својим деловима или као 
целина, драма Лир, бивши краљ је значајна и вредна 
за позоришно постављање: сигуран сам да ће нам се 
тиме границе поимања позоришта сигурно понешто 
и да прошире.
 Дакле, пред собом имамо једну вредну књигу са 
драмом Лир, бивши краљ, снажне по слободи умет-
ничког израза, драмске форме, језика и стила која 
подразумева, барем исту толику слободу и  „с оне 
стране рампе”: при редитељском и глумачком чи-
тању. У сваком случају, драма објављена у овој књи-
зи заслужује пажњу наших позоришних делатника, 
јер поред живота који ће имати у овој књизи заслу-
жује и сценско извођење. Познато нам је да је лепо 
бити читан али, драме су у питању, још је лепше бити 
и гледан; па ево књиге чија драма може наставити 
своје животно трајање на сцени.  Зрела, промишље-
на и смишљена, ове драма обасјана драмском речју 
препоручује се да оживи театарским гестом. И то на 
велика врата. Она итекако иште (и заслужује) позо-
риште. За њу граница између позоришта и  стварно-
сти (читај: живота) не постоји.
 Пред нама је драма која представља право осве-
жење у савременој драмској продукцији. Слојевита 
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“Posljednja ljubav Hasana Kaimije”
nikad nije prestao biti aktuelan komad
Piše: Elvis Ljajić
Foto: Dejan Đurković

 Drugog dana 35. Susreta pozorišta/kazališta 
Bosne i Hercegovine Brčko distrikt na sceni smo 

imali priiku pogledati predstavu tuzlanskog Narodnog 
pozorišta “Posljednja ljubav Hasana Kaimije”, autora 
Derviša Sušića, koju je režirao Goran Damjanac.
 „Posljednja ljubav Hasana Kaimije“ je drama koja se 
mora iščitavati slojevito. Reditelj predstave Goran Da-
mjanac, uz veliku pomoć dramaturga ove predstave Ke-
mala Bašića, uspjeli su da na sceni prenesu tu slojevi-
tost. Nekoliko zanimljivih i efektnih scenskih rješenja, 
pametno korisštenje muzike (Denis Hadžić), scenski po-
kret (Ena Kurtalić) u svrhu održavanja tempa predstave, 
ovu predstavu je učinilo dobrim primjerom postavljanja 
domaćih klasika na scenu.
 Glavna uloga povjerena je Damiru Mahmutoviću, koji 
kako se povećava broj igranja predstave igra sve bolje i bo-
lje, s mjerom i na trenutke veoma razigrano, što je posebno 
značajno jer se upravo i pojaviše kroz njega otkriva slo-
jevitost Sušićevog teksta. Kaimijinog pomagača Budalinu 
Tala veoma dobro igra Dražen Pavlović, s mjerom, izvrsno 
se nadopunjujući sa igrom Damira Mahmutovića.
 Likovi koji na određeni način stoje nasuprot ovom 
dvojcu i koji predstavjaju sve slojeve bosanskohercego-
vačkog društva (od onoga čija djeca umiru od gladi do 
kadije koji krade i od naroda i od sultana), dobro su odi-
grali oni kojima su uloge povjerene, kako oni koji su nas 
već navikli na dobre igre, tako i oni koji se tek upoznaju 
sa velikom scenom. Ipak, čini se da su, osim pomenutog 
dvojca Mahmutović-Pavlović, sinoć posebno motivisani 
bili Jahić, Žilić, Iliktarević, koji su odigrali sjajno. Mlada 
Irma Zukić pokazala je da je veoma talentovana mlada 
gumica, koja se dobro ukopila u igru nešto iskusnijih 
kolega, i sigurno je pobrala simpatije ne samo brčanske 
publike, već i autora ovog teksta.
 Dobra Sarajednja Harija Ejubovića i Vesne Teodosić 
rezultirala je jasnom i funkcionanom scenografijom i ko-
stimom, koji su historijski tačni, efektni, te u potpunom 
skladu sa ostalim elementima predstave, što nam govori 
da i Ejubović i Teodosić, osim što ramišljaju teatarski, 
dobro razumiju i rediteljevo čitanje Sušića.
„Posljednja ljubav Hasana Kaimije“ nikad nije prestao 
biti aktuelan komad i to je nešto što ne smijemo prestati 
ponavljati. Njegov povratak na scenu je izuzetno znača-
jan ne samo za Narodno pozorište u Tuzli i Tuzlu, već 
i za Susrete pozorišta/kazališta Bosne i Hercegovine u 
Brčkom. Propitivanje odnosa moći, odnosa vlasti i naro-
da, odnosa različitih nivoa vlasti i različitih nivoa ljudske 
strasti ali i strahova, nikad, čini se, nije aktuelnije nego 

danas. Promjena kroz pobudnu, odnosno njena nemoguć-
nost, posebno kad govorimo o makro planu, naglašava 
mogućnost promjene na mikro planu – na kraju priče ni-
ko od likova nije ostao isti. Baveći se odnosom vlasti i 
potčinjenih, bogatih i siromašnih, moćnih i nemoćnih u 
jednom historisjkom trenutku naše prošlosti, predstava 
se bavi nama sadašnjim, podsjećajući nas na naše stanje, 
na naše mogućnosti i na našu, ne tako blistavu, sudbinu. 
Ono što se ističe kao poseban kvalitet ove predstave je 
način na koje se sve nabrojano predočilo publici – ne-
nametljivo, s mjerom, a istovremeno potpuno jasno i 
otvoreno. I to je možda najveći autorski pečat režisera 
Damjanca, koji je režirao zrelo – nije se prepao Sušića, 
nije se krio iza Sućiša, nije pokušavao da bude veći od 
Sušića. I to mu se vratilo na najbolji mogući način, kao 
veoma dobra predstava. Nesumnjivo ogromnu zaslugu za 
ovakvo čitanje Sušića i očuvanje Sušićeve esencije u ovoj 
predstavi ima dramaturg predstave Kemal Bašić, koji je 
pozao da ne samo da razumije Sušića već i, što je još teže, 
aktuelni trenutak.
 Onako kako me radovala odluka Narodnog pozorišta 
Tuzla da na scenu postavi Derviša Sušića, jednog od naj-
značajnih dramskih pisaca svog vremena na našem jezi-
ku, tako me obradovala i odluka selektora Željka Mitro-
vića da na Susrete pozove ovu predstavu, predstavu koja 
će, prema mom skromnom sudu, imati bogat festivalski 
život i koja će još dugo biti na repertoaru svoje kuće.
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