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ra“ ;  Tonio Kriger – „Strah za granicu“ ;  Skaramure 
– „Svećar“ ; Juda Iskarlotaki – „Vreme čuda“ ;  Džon – 
„Oleana“ ; Serž – „Art“ ;  Vitez Oliver Urban – „Leda“ ; 
Skitnica – „Čudo u Šarganu“; Gospodin Van Der Spaak, 
Yabir Ibn Akshany, Ibn Abu Haderash – „Hazarski reč-
nik“ ; Karl – „Amerika, drugi deo“ ; On – „Nemreš po-
bjeći od nedjelje“ ; Filip Trnavac – „Putujuće pozorište 
Šopalović“ ; Alen Rej – „Bog masakra“ ; Pol – „Mizeri“ 
; Gustav, banker – „Pijani“ ; Milenko – „Kafa i cigarete – 
pozdrav iz Beograda“ i  Profesor – „Mrešćenje šarana“.
 Od predstava koje su izvedene na sceni Jugosloven-
skog dramskog pozorišta u Beogradu treba istaći sljedeće 
uloge Svetozara Cvetkovića: Fredi – „Skakavci“ ; Ric-
hard Richter – „Elijahova stolica“ ;  „Razbijeni Krčag“  i  
Mihailo Aleksandrovič Rakitin – „Mesec dana na selu“.
 Od učešća Svetozara Cvetkovića na festivalima u Bo-
sni i Hercegovini posebno su značajna učešća sa sljede-
ćom komadima: „Vojna tajna“, u koprodukciji Hrvatskog 
narodnog kazališta Split, Studentskog kulturnog centra 
Beograd, Centar za kulturu Zagreb, KPGT, 12.04.1984. 
na festivalu MESS ; Anđeli čuvari tijela, duha i bezbjed-
nosti – „Marija se bori sa anđelima“, u produkciji Atelje 
212, Beograd, 08.04.1985. na festivalu MESS ; Vojvoda 
von Heessenfeld, Brana – „Metastabilni Graal“, u pro-
dukciji Atelje 212, Beograd, 14.04.1986. na festivalu ME-
SS ; Karl – „Amerika, drugi dio“, u produkciji Atelje 212, 
Beograd, 22.10.2005. na festivalu MESS  i Fredi – „Ska-
kavci“, u produkciji Jugoslovenskog dramskog pozorišta, 
Beograd, 28.10.2007. na festivalu MESS.
 Igrao je u teatru Svetozar Cvetković u komadima au-
tora klasike : Bertolda Brehta, Antona Pavloviča Čehova, 
Venera Fasbindera, Vitoda Gombroviča, Vaclava Havela, 
Turgenjva i drugih.
 Takođe, značajan broj uloga Svetozar  Cvetković  je  
ostvario i u predstavama rađenim po djelima južnoslo-
venskih  autora: Miroslava Krleža, Siniše Kovačevića, 
Borislava Mihajlovića Mihiza, Vide Ognjenović, Milo-
rada Pavića, Ace Popovića, Borislava Pekića, Nebojše 
Romčevića, Slobodana Selenića, Ljubomira Simovića, 
Biljane Srbljanović. Rudi Šeliga, i mnogih drugih.
 Reditelji  koji potpisuju predstave u kojima je igrao 
Svetozar  Cvetković  pripadju  grupi najznačajnijih  juž-
noslovenskih  reditelja. To su prije svih: Ljubomir  Draš-
kić, Tomi Janežić, Paolo Mađeli, Jagoš Marković, Dejan 
Mijač, Nikita Milivojević, Dino Mustafić, Vida Ognjeno-
vić, Tomaž Pandur, Ljubiša Ristić, Mira Trailović, i dru-
gi.
 Veliki je broj najznačajnijih južnoslovenskih glumaca 
koji su igrali sa Svetozarom Cvetkovićem u pozorišnim 
komadima. Neki  iz te vanserijske glumačke plejade su:  
Neda Arnerić, Mira Banjac, Ljiljana Blagojević, Svetlana 
Bojković, Tanja Bošković,  Petar Božović, Voja Brajović, 
Boris Cavazza, Branko Cvejić,  Vojin Ćetković, Anica 
Dobra, Jasna Đuričić, Predrag Ejdus, Nebojša Glogovac, 
Nenad Jezdić, Olga Kacijan, Mirjana Karanović, Petar 
Kralj, Miodrag Krivokapić,  Zdravka Krstulović, Brani-

slav Lečić, Dragan Nikolić, Branko Pleša, Radko Polić, 
Lazar Ristovski, Seka Sabljić, Ružica Sokić, Đuza Sto-
jiljković, Bata Stojković, Mira Stupica, Ljuba Tadić, Bora 
Todorović, Renata Ulmanski, Aljoiša Vučković,  i mnogi, 
mnogi drugi.
 Perfektno kreirane glumačke role Svetozara Cvetko-
vića stvaraju  kreativni  organizam koji se uvijek u zavi-
snosti od uloge transformiše u više likova. Kada gledate 
Svetozara Cvetkovića na sceni čini se da je gluma naj-
jednostavniji posao  na  svijetu.  Jer, on  sve svoje likove 
donosi  na scenu kao nevjerovatno  jednostavne, iako su 
kompleksni  i  slojeviti.
 Na sceni je Svetozar Cvetković  samouvjeren. Snaž-
nim scenskim, duhovnim i tjelesnim angažmanom , bri-
ljantno prenosi  na publiku kompleksne i  ne rijetko uzne-
mirujuće odnose  likova koje tumači. 
 Pokazuje Svetozar Cvetković u svojim kazališnim 
kreacijama svu raskoš  sopstvenog  glumačkog bića koju 
posjeduje i bez rezerve svu prepušta i daje publici. Smire-
na, dostojanstvena  i  uvijek s mjerom prezentirana  bura 
emocija koju on kreira u svojoj  igri sa tačnim i preci-
znim  rešenjima čini njegovu  glumačku estetiku, zanat  
i  umješnost nedokučivim i očaravajućim. Zbog toga je 
njegov glumački habitus specifični  scenski  univerzum  
višedimenzionalnog  glumačkog i umjetničkog izraza.
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ГЛУМАЧКА ИГРА СВЕТОЗАРА ЦВЕТКОВИЋА
Piše: Миљана Ђурђевић

 У пратећем програму 35. Сусрета позоришта 
у Брчком синоћ  су посјетиоци имали прли-

ке да се друже са глумцем Светозаром Цветковиће. 
Иако је на све начине покушавао то да избегне, Све-
тозар Цветковић изазивао је пажњу јавности од када 
се прије  скоро четрдесетак година појавио на сцени. 
Глуму је дипломирао 1980. на Факултету драмских 
уметности у Београду. Исте године прикључио се ан-
самблу позоришта Атеље 212 где и данас ради као 
глумац и гдје је дуго година радио као управник по-
зоришта.  У међувремену је сарађивао са многим по-
зоришним трупама и позориштима у Загребу, Спли-
ту, Будви, Новом Саду, Марибору, Љубљани...
 У протеклих 28 година награђиван је за глумачки 
рад на свим важнијим филмским и позоришним фе-
стивалима у Југославији, Србији, Црној Гори. 
 Представљајући  публикацији под називом „Глу-
мачка игра  Светозара Цветковића“  аутор  публи-
кације  професор Срђан Вукадиновић  је истакао да 
је Светозар Цветковић „чаробњак позорнице“ који 
је прије двије године као „чаробњак“ у представи из 
Сомбора постао лауреат овог фестивала а и предста-
ва је била најбоља на фестивалу.
 У публикацији коју је радио Вукадиновић обрађен 
је позоришни ангажман Светозара Цвјетковића 
који је играо  у око 76 играних филмова,  двадесе-
так  ТВ-серија и драма које су углавном продуцира-
не у бившој Југославији, Србији и Црној Гори. Неке 
пројекте је радио и у иностранству. Имао је и скоро 
100 улога у позоришту. Гостовао је у различитим по-
зоришним продукцијама у Југославији, Kанади, Ау-
стрији, Швајцарској, Енглеској, Словенији и Хрват-
ској.Поред глуме бавио се продукцијом, а ради и као 
професор.
 Да ли се сјећа свих улога поменутих у овој публи-
кацији Цветковић каже да се сјећа апсолутно свих 
наслова. Не може да каже да памти све текстове, али 
један број свакако.
 -Увек сам се трудио да бирам или да улога ода-
бере мене. Настојим да се не сналазим кроз живот 
или посао, већ да радим на најбољи могући начин, 
и у продукцији и на сцени. Глума и продукција две 
су потпуно различите ствари, некакво јединство су-
протности. Другачије је осећање облигатности посла 
којим се бавите као продуцент, а другачије осећање 
слободе које имате као уметник на сцени.Склон сам 
да демистификујем своју професију. Волим да кажем 
да нема разлога да се глумац сматра нечим недо-
дирљивим и богомданим, истако  синоћ Цветковић
На питање  да ли постоји нешто што је његова нео-
стварена  глумачка жеља Цветковић каже да увијек 
постоји нешто мислите да сте могли да одиграте, али 
када погледа ову публикацију у којој је наведено све 
што је радио и са киме је све радио не жали ни за чим 
што није  одиграо, хватао је оно што му се нудило и 
трудио се да са тиме изађе на крај.
 Присјећајући се улога које је играо он  сматра  да 

има неколико улога које су битно дјеловале на њега 
када је ријеч о позоришту, али и филму.
 Када је у питању театар све оно што сам радио са 
Љубишом Ристићем у тим 80-тим годинама, па до 
последњих десетак  година када sam имао прилике да 
играm Чехова и Крлежу, Игора Штихса и Елијахове 
столице, то ми је емотивно највише дало.
 Много театарских улога у односу на филм?
 Мислио сам да је пуно мање позоришних улога јер 
сам себе ограничавао са улогама док сам био дирек-
тор позоришта,  када сам играо само једну улогу то-
ком сезоне, а то је трајало 12 година.Оно што је мене 
вечерас уздрмало је то да има толико тога и да би 
требало можда стати на лопту. 
 На питање која му је од до сада остварених улога  
била најтежа, а за коју може  да каже  да му је била 
највећи изазов Цветковић каже  да му ништа  није 
било тешко да игра.
 Свему сам прилазио са великим задовољством. 
Највећи изазов ми је увек представљало снимање на 
страном језику, јер је то нешто што те тера на нови 
израз, на нови приступ игри.
 Један сте од најпознатијих глумаца са ових про-
стора, али иамте обичај да кажете да сте много тога 
могли да урадите боље. Из ове перспективе шта би 
сте то промијенили?
 Једноставно бих све промијенио и себе  да могу. 
Старији сам и знам да сам неке улоге могао и друга-
чије да одиграм, да нешто другачије урадим . Али, то 
је можда и нормално 
 На питање које су му награде најдраже Цветковић 
је одговорио да су то оне које су долазиле из ино-
странства за два фима.
 У нашој средини ви сте као глумац склони за-
вођењу публике и самим тим што сте склони за-
вођењу и што као глумац волите да вас публика воли 
ви када дођете на фестивал у жирију су неке ваше 
колеге и редитељи ви се питате да ли сте и њих за-
вели. Али када добијете награду од некога ко вас 
уопште не познаје и ко вас први пут види у неком 
филму који се приказује негдје гдје ви не знате ни 
да се приказује и када је та награда јако велика онда 
вам то импонује и ви кажете себи – чекај изгледа да 
ја ипак нешто вредим!.Тако да има та два филма један 
је - Горила се купа у подне за који сам добио награду 
у Манхајму и  прошлогодишња награда за филм You 
go to my head који је француско- београдска продук-
ција који је приказан на фестивалу у Хјустону добио 
сам награду за најбољег глумца од стране критике.
Када човјек изађе на сцену он има неограничену сло-
боду. То значи да се креће у оквиру граница које сам 
себи постави.  Као глумац имате слободу и да преки-
нете преставу и кажете шта мислите, сматра Цвет-
ковић
 Иако је имао прилику да оде  са ових простора 
Цветковић каже да ни данас не жали што није оти-
шао јер се увијек осјећао да припада овдје и није же-
лио да бјежи од било чега.
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 Jedvanosimsoboakalomistobo je pretposljednja pred-
stava na ovogodišnjim Susretima, nastala u produkciji 
SARTR-a iz Sarajeva, u režiji Aleša Kurta, po tekstu 
Nejre Babić i Aleša Kurta.  Riječ je o socijalno angažira-
noj komediji, koja se bavi odlaskom velikog  broja mladih 
iz Bosne i Hercegovine.
 Kako su se ovogodišnji Susreti primakli svom kraju 
(sve predstave osim Osama: Kasaba u New Yorku su odi-
grane), možemo zaključiti da je ta tema, u svojim varija-
cijama, dominatna, a načini na koji je ta tema obrađivana 
dosta su raznovrsni, što je za Susrete i publiku svakako 
dobro. 
 Jedvanosimsoboakalomistobo je ansambl-predstava, u 
njoj nema klasičnih likova niti u klasičnom smislu shva-
tane radnje. Čitav ansambl igra veći broj likova koji se 
pojavljuju u različitim skečevima, vješto sklopljenih u 
jednu cjelinu. Istovremeno, često je dio ansambla koji u 
tom trenutku ne igra na sceni dio hora, koji je, dakako, 
parodija hora antičke grčke tragedije. Zanimljivo je da 
hor u toj inverziji, umjesto naroda predstavlja šalterske 
službenike koji stoje nasuprot narodu. Niz scena u koji-
ma gledamo besmisao svakodnevne borbe sa svim onim 

preprekama (koji u predstavi uzimaju oblik radnika na 
šalterima), načinima dolaska do posla, Zlatana (Ibrahi-
movića) kao sliku jednog od rijetkih uspješnih potomaka 
bosanskih emigranata, koji je istovremeno saidovska fan-
tazija Zapada o nama, tugu onih koji ostaju i mrvu nade 
da možda i nisu uzalud ostali, sve to u konačnici ne daje 
nikakav odgovor, već samo još jednom postavlja pitanje: 
ostati ili otići?
 Ansambl koji čine Mirela Lambić, Maja Salkić, Ami-
la Terzimehić, Alban Ukaj, Sead Pandur, Jasenko Pašić, 
Adnan Kreso, Davor Sabo, Saša Krmpotić i Lejla Čau-
šević, dobro se snalazi u ovoj predstavi, što im uveliko 
olakšavaju jednostavni kostim Melise Musić Ajkunić i 
scenografija Vedrana Hrustanovića. Muzika Damira Ne-
vesinjca i Basheskije dobro korespondira sa ostalim ele-
mentima predstave, i uz muziku iz predstave Posljednja 
ljubav Hasana Kaimije glavni je konkuretn za najbolju 
muziku na ovogodišnjim Susretima.

Jedvanosimsoboakalomistobo, Sarajevski ratni teatar

IZVRSNA MUZIKA
Piše: Elvis Ljajić
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Off program

ГЛУМАЧКА ИГРА СВЕТОЗАРА ЦВЕТКОВИЋА
Piše: Миљана Ђурђевић

 У пратећем програму 35. Сусрета позоришта 
у Брчком синоћ  су посјетиоци имали прли-

ке да се друже са глумцем Светозаром Цветковиће. 
Иако је на све начине покушавао то да избегне, Све-
тозар Цветковић изазивао је пажњу јавности од када 
се прије  скоро четрдесетак година појавио на сцени. 
Глуму је дипломирао 1980. на Факултету драмских 
уметности у Београду. Исте године прикључио се ан-
самблу позоришта Атеље 212 где и данас ради као 
глумац и гдје је дуго година радио као управник по-
зоришта.  У међувремену је сарађивао са многим по-
зоришним трупама и позориштима у Загребу, Спли-
ту, Будви, Новом Саду, Марибору, Љубљани...
 У протеклих 28 година награђиван је за глумачки 
рад на свим важнијим филмским и позоришним фе-
стивалима у Југославији, Србији, Црној Гори. 
 Представљајући  публикацији под називом „Глу-
мачка игра  Светозара Цветковића“  аутор  публи-
кације  професор Срђан Вукадиновић  је истакао да 
је Светозар Цветковић „чаробњак позорнице“ који 
је прије двије године као „чаробњак“ у представи из 
Сомбора постао лауреат овог фестивала а и предста-
ва је била најбоља на фестивалу.
 У публикацији коју је радио Вукадиновић обрађен 
је позоришни ангажман Светозара Цвјетковића 
који је играо  у око 76 играних филмова,  двадесе-
так  ТВ-серија и драма које су углавном продуцира-
не у бившој Југославији, Србији и Црној Гори. Неке 
пројекте је радио и у иностранству. Имао је и скоро 
100 улога у позоришту. Гостовао је у различитим по-
зоришним продукцијама у Југославији, Kанади, Ау-
стрији, Швајцарској, Енглеској, Словенији и Хрват-
ској.Поред глуме бавио се продукцијом, а ради и као 
професор.
 Да ли се сјећа свих улога поменутих у овој публи-
кацији Цветковић каже да се сјећа апсолутно свих 
наслова. Не може да каже да памти све текстове, али 
један број свакако.
 -Увек сам се трудио да бирам или да улога ода-
бере мене. Настојим да се не сналазим кроз живот 
или посао, већ да радим на најбољи могући начин, 
и у продукцији и на сцени. Глума и продукција две 
су потпуно различите ствари, некакво јединство су-
протности. Другачије је осећање облигатности посла 
којим се бавите као продуцент, а другачије осећање 
слободе које имате као уметник на сцени.Склон сам 
да демистификујем своју професију. Волим да кажем 
да нема разлога да се глумац сматра нечим недо-
дирљивим и богомданим, истако  синоћ Цветковић
На питање  да ли постоји нешто што је његова нео-
стварена  глумачка жеља Цветковић каже да увијек 
постоји нешто мислите да сте могли да одиграте, али 
када погледа ову публикацију у којој је наведено све 
што је радио и са киме је све радио не жали ни за чим 
што није  одиграо, хватао је оно што му се нудило и 
трудио се да са тиме изађе на крај.
 Присјећајући се улога које је играо он  сматра  да 

има неколико улога које су битно дјеловале на њега 
када је ријеч о позоришту, али и филму.
 Када је у питању театар све оно што сам радио са 
Љубишом Ристићем у тим 80-тим годинама, па до 
последњих десетак  година када sam имао прилике да 
играm Чехова и Крлежу, Игора Штихса и Елијахове 
столице, то ми је емотивно највише дало.
 Много театарских улога у односу на филм?
 Мислио сам да је пуно мање позоришних улога јер 
сам себе ограничавао са улогама док сам био дирек-
тор позоришта,  када сам играо само једну улогу то-
ком сезоне, а то је трајало 12 година.Оно што је мене 
вечерас уздрмало је то да има толико тога и да би 
требало можда стати на лопту. 
 На питање која му је од до сада остварених улога  
била најтежа, а за коју може  да каже  да му је била 
највећи изазов Цветковић каже  да му ништа  није 
било тешко да игра.
 Свему сам прилазио са великим задовољством. 
Највећи изазов ми је увек представљало снимање на 
страном језику, јер је то нешто што те тера на нови 
израз, на нови приступ игри.
 Један сте од најпознатијих глумаца са ових про-
стора, али иамте обичај да кажете да сте много тога 
могли да урадите боље. Из ове перспективе шта би 
сте то промијенили?
 Једноставно бих све промијенио и себе  да могу. 
Старији сам и знам да сам неке улоге могао и друга-
чије да одиграм, да нешто другачије урадим . Али, то 
је можда и нормално 
 На питање које су му награде најдраже Цветковић 
је одговорио да су то оне које су долазиле из ино-
странства за два фима.
 У нашој средини ви сте као глумац склони за-
вођењу публике и самим тим што сте склони за-
вођењу и што као глумац волите да вас публика воли 
ви када дођете на фестивал у жирију су неке ваше 
колеге и редитељи ви се питате да ли сте и њих за-
вели. Али када добијете награду од некога ко вас 
уопште не познаје и ко вас први пут види у неком 
филму који се приказује негдје гдје ви не знате ни 
да се приказује и када је та награда јако велика онда 
вам то импонује и ви кажете себи – чекај изгледа да 
ја ипак нешто вредим!.Тако да има та два филма један 
је - Горила се купа у подне за који сам добио награду 
у Манхајму и  прошлогодишња награда за филм You 
go to my head који је француско- београдска продук-
ција који је приказан на фестивалу у Хјустону добио 
сам награду за најбољег глумца од стране критике.
Када човјек изађе на сцену он има неограничену сло-
боду. То значи да се креће у оквиру граница које сам 
себи постави.  Као глумац имате слободу и да преки-
нете преставу и кажете шта мислите, сматра Цвет-
ковић
 Иако је имао прилику да оде  са ових простора 
Цветковић каже да ни данас не жали што није оти-
шао јер се увијек осјећао да припада овдје и није же-
лио да бјежи од било чега.
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 Jedvanosimsoboakalomistobo je pretposljednja pred-
stava na ovogodišnjim Susretima, nastala u produkciji 
SARTR-a iz Sarajeva, u režiji Aleša Kurta, po tekstu 
Nejre Babić i Aleša Kurta.  Riječ je o socijalno angažira-
noj komediji, koja se bavi odlaskom velikog  broja mladih 
iz Bosne i Hercegovine.
 Kako su se ovogodišnji Susreti primakli svom kraju 
(sve predstave osim Osama: Kasaba u New Yorku su odi-
grane), možemo zaključiti da je ta tema, u svojim varija-
cijama, dominatna, a načini na koji je ta tema obrađivana 
dosta su raznovrsni, što je za Susrete i publiku svakako 
dobro. 
 Jedvanosimsoboakalomistobo je ansambl-predstava, u 
njoj nema klasičnih likova niti u klasičnom smislu shva-
tane radnje. Čitav ansambl igra veći broj likova koji se 
pojavljuju u različitim skečevima, vješto sklopljenih u 
jednu cjelinu. Istovremeno, često je dio ansambla koji u 
tom trenutku ne igra na sceni dio hora, koji je, dakako, 
parodija hora antičke grčke tragedije. Zanimljivo je da 
hor u toj inverziji, umjesto naroda predstavlja šalterske 
službenike koji stoje nasuprot narodu. Niz scena u koji-
ma gledamo besmisao svakodnevne borbe sa svim onim 

preprekama (koji u predstavi uzimaju oblik radnika na 
šalterima), načinima dolaska do posla, Zlatana (Ibrahi-
movića) kao sliku jednog od rijetkih uspješnih potomaka 
bosanskih emigranata, koji je istovremeno saidovska fan-
tazija Zapada o nama, tugu onih koji ostaju i mrvu nade 
da možda i nisu uzalud ostali, sve to u konačnici ne daje 
nikakav odgovor, već samo još jednom postavlja pitanje: 
ostati ili otići?
 Ansambl koji čine Mirela Lambić, Maja Salkić, Ami-
la Terzimehić, Alban Ukaj, Sead Pandur, Jasenko Pašić, 
Adnan Kreso, Davor Sabo, Saša Krmpotić i Lejla Čau-
šević, dobro se snalazi u ovoj predstavi, što im uveliko 
olakšavaju jednostavni kostim Melise Musić Ajkunić i 
scenografija Vedrana Hrustanovića. Muzika Damira Ne-
vesinjca i Basheskije dobro korespondira sa ostalim ele-
mentima predstave, i uz muziku iz predstave Posljednja 
ljubav Hasana Kaimije glavni je konkuretn za najbolju 
muziku na ovogodišnjim Susretima.

Jedvanosimsoboakalomistobo, Sarajevski ratni teatar

IZVRSNA MUZIKA
Piše: Elvis Ljajić
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 Povijest se ponavlja: kao i proljetos na XVII Festi-
valu bosanskohercegovačke drame u Zenici i u 

Brčkom, na XXXV Susretima pozorišta/kazališta, sara-
jevski SARTR nastupio je pretposljednje večeri natjeca-
teljskog programa sa autorskim projektom Nejre Babić i 
Aleša Kurta ludičkog imena ali i sadržaja – „Jedvanosim-
soboakalomistobo“, u Kurtovoj režiji dok dramaturgiju 
potpisuju Dubravka Zrnčić – Kulenović i već pomenuta 
Nejra Babić. Lista suradnika tog izazovnog i provokativ-
no – atraktivnog kazališnog poduhvata nešto je poduža: 
scenograf je Vedran Hrustanović, kostimografkinja Me-
lisa Musić Ajkunić, muziku je komponirao Damir Neve-
sinjac & Basheskia, a koreografiju narodnih kola, ključnu 
za povezivanje gotovo svih prizora i scena dramskog ili 
pak onih pripovjednog sadržaja dao je Kemal Borovac. 
Vrlo je homogen i sa idejom predstave saživljen glumački 
ansambl, riječ je prije svega o komadu kojim dominira 
kolektivna igra, njih deset je gotovo stalno na pozorni-
ci, oni su: Mirela Lambić, Maja Salkić, Ana Mia Milić, 
Alban Ukaj, Sead Pandur, Jasenko Pašić, Adnan Kreso, 
Davor Sabo, Saša Krmopitić i Lejla Čaušević, k. g. U Ze-
nici je predstava trijumfirala, pokupila glavne nagrade i 
ocijenjena kao ona koja „oblikuje izuzetan društveno – 
politički angažman u sjajnu, pristupačnu formu snažnog 
scenskog djelovanja, a apsurd bosanskohercegovačke 
svakodnevice njen umjetnički postupak prenosi na nivo 
grotesknog, mračnog cirkusa gdje je osnovna figura bes-
ciljnosti egzistencije gluho i tupo, vječito kolo.“ 
Kako će biti u Brčkom, saznaćemo sutra! 
 Sam projekt zamišljen je u tri faze – prvu čine antro-
pološka istraživanja, na osnovu njih pripremala se pred-
stava po modelu „work in progress“ i treći je segment 
razgovor s publikom. Dubravka Zrnčić – Kulenović 
primjećuje: „Tokom cijelog procesa rada nametala se di-
lema kako vrijeme koje živimo, taj bosanski šiznilend, 
sumoran i beznadežan, ispunjen apsurdom, strahom, ne-
izvjesnosti, prikazati a ne zapasti u patetiku.“ A Nejra 
Babić dodaje: „Krenuli smo od pokušaja definisanja to-
ga ko smo mi zapravo, da bi prešli na postratni period i 
beskonačnu tranziciju i došli u sadašnjost u kojoj dosta 
vremena provodimo na šalterima, nezaposleni i umorni 
čekajući da nam padnu avioni sa neba kako bi pobjegli 
iz domovine.“ Kurt je itekako svjestan te potrebe da se u 
teatru bude angažiran: „Smatram da teatar treba da bude 
socijalno angažiran i da se zaista bavi problemima druš-
tva koji nam najviše smetaju da živimo..Pored toga ona 
je u potpunosti uronjena u teatarske kodove od antičkog 
doba do danas.“ 
 Taj mix i preobrazba teatarskih kodova, tehnika i 
postupaka odlika je redateljskog rukopisa Aleša Kurta, 
ovdje to dolazi do punog izraža. Naravno, on po prirodi 
svog kazališnog nerva ne može biti patetičan, može biti 
razbarušen ali ne i nečitljiv, iščašen i surov, ali nikada 

prost i nerazumljiv u osnovnoj ideji koju razlaže i kojom 
odiše njegov autorski projekt – naprosto, možete ga volje-
ti ili ne ali mu teško možete odreći ludičku komponentu 
koja je u samoj srži, osnovi teatarske magije. Predstava, 
u osnovi, počiva na kontinuiranom odlasku mladih u po-
trazi za zaposlenjem van granica domovine, ali i u op-
ćem iseljavanju stanovništva Bosne i Hercegovine, brojni 
su, naravno, uzroci tom stanju, no sve se ipak svodi na 
neriješene odnose unutar podijeljene zemlje i nemoguć-
nost dogovora medju ljudima. Smještena je u sivu zonu 
spektra kojom, u kazališnom smislu i kodu, vladaju gro-
teska, apsurd, crni humor, vic i karikatura. Ponekad vam 
se može učiniti da do vas dopiru odjeci antičkog hora, 
odmah zatim ste u klasičnoj situaciji besmisla i ludosti 
što vam može prizvati šizofrenost nalik onoj u prizorima 
kod jednog Harmsa, ili bezizlaznost i nemoć tipičnu za 
Kakfku, možete se vrlo lako osjećati kao u duhovitim ali 
ne i lišenim satirične žaoke pripovijetkama Iljfa i Petro-
va, ili ste uhvaćeni u na prvi pogled nesuvislu i potpuno 
šašavu frazu dostojnu montipajtonovaca, sve je tu dozvo-
ljeno i sve vam stoji na usluzi, slobodno birajte! Akteri 
predstave majstorski se kreću tim prostorima mašte, ilu-
zije i iščašenih snova nikada ne gubeći vezu sa grubom 
i oporom stvarnošću u koju su čvrsto ukotvljene sve te, 
naoko iz vremena i prostora, izglobljene scene i epizode, 
fragmenti nekog ludog doba. Taj duh predstave pronose 
jednako duhovite replike, poput: „Šta ćeš – radi ko mora 
a radja ko može“, ili kad na molbu glumca „Bože daj mi 
neki znak“ na pozornicu dolijeću koferi, ali i grafiti ispi-
sani po zidovima koji okružuju scenu. Na njima piše: „Je-
bo berzu ispred vječne vatre“ ali i „Tu je bio grad – sad je 
pustinja“. 
 Zaista, riječ je o šizilendu, čiji smo mi, nažalost, jedini 
preostali stanovnici! 

TEATAR  BUNTA,  OTPORA  I  OPOMENE    
Piše: Mladen Bićanić

Jedvanosimsoboakalomistobo, Sarajevski ratni teatar
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Jedvanosimsoboakalomistobo, Sarajevski ratni teatar

 Predstava ‘’Jedvanosimsobomakalomistobo’’ Sara-
jevskog ratnog teatra donela je jednu gorku kabaretsku 
atmosferu.
 Predstavu je režirao Aleš Kurt, autori teksta su Aleš 
Kurt i nejra Babić, a u predstavi igraju: Mirela labić, 
Maja Salkić, Ana Mia Milić, Alban Ukaj , Sead Pandur 
Jasenko pašić, Adnan Kreso, Davor Sabo, Saša Krmpo-
tić, Anida Isanović. Ansambl igra snažno  i harmonično 
u isti mah. Usresređeno igra zapravo kao jedan čovek, 
otvoreno  prema publici i sa jasnom svešću šta kreiraju. 
U osnovi predstave je priča o odlasku ljudi iz Bosne i 
Hercegovine, nastala je kao deo projekta ‘’Kofer za se-
ćanja’’  koji se prvo bavio antropološkim istraživanjem 
koje je pošlo od činjenice da sve veći broj stanovništva 
napušta  Bosnu I Hercegovinu. Istrživanje  se sastojalo 
od sakupljanja zapisa, komentara na tu temu, razgovora, 
a posebno je važna anketa sa pitanjem: ako biste išli iz 
BiH šta biste poneli sa sobom (a da nisu samo materijalne 
stvari u pitanju).  
 Dramaturška struktura sastoji se od fraktala koji se 
prepliću u mešavini ispovednih izjava, apsurdnih situa-
cija, jer živimo u svetu na kojem na mestu Boga stoje 
institucuje, koje nisu naročito zainteresovane za čoveka, 
birokratija je danas ono što vas ubija ili oživljava. Jed-
nako se ova priča prepliće sa jednim pogledom unazad 
u nasleđe, u sopstveni koren kroz igranje  i izvođenje 
narodnih pesama, koji nas podseća  da samo onaj koji 
dobro poznaje svoj koren može ići slobodno dalje.  Gorki 

kabare koji vam izmami i suze i nasmeje vas je najpre 
predstava, a scenu otvara, naravno Šekspir i hamletovska 
dilema ‘’Biti ili ne biti’’ koja jeste pandan sa ‘’otići ili 
ostati’’. Mada možeemo videti duhove Joneska i Žarija 
kako defiluju scenom.
 Tako se i publika drži u jednoj tenziji između smeha 
i plača, dok prepoznaje jasno stvarnost kojoj pripada . 
‘’Jedvanosimsobomakalomistobo’’ je višeznačna pred-
stava koja otvara mnoštvo asocijacija, jer govori ne samo 
o krizi Bh društva nego o krizi koja je zadesila svet, go-
vori o svetu koji je upravo ‘’izašao iz zgloba’’. 
Kostim  Melise Musić, Ajkunić je sveden  i olakšava 
identifikaciju sa junacima,  pokazuje da svako od nas u 
publici može deliti subinu  junaka predstave.
Muzika Damira Nevesinjca  i Basheskie  je saborac glum-
cima, ona podiže inače jak energetski potencijal igre. 
Odlična je koreografija narodnih kola Kemala Borovca, 
koja vas przo i lako vrati na početak, koji smo zaboravili 
zatrpani egzistencijalnim  pritiscima.
 Na kraju ostaje – ljubav.  Naime, gotovo svi odu na avi-
on, u inostranstvo, u potragu za boljim životom, a ostanu 
njih dvoje, momak i devojka. Tako da se ovaj gorki ka-
bare ipak završava u otvaranju mogućnosti  jedne ljubav-
ne priče. Što je lepo i pošteno. Na kraju krajeva, kako 
je rekao nakon predstave reditelj Aleš Kurt: ovo je pank 
predstava, ona proziva, kritikuje, ruga se... Ali je dobar 
pank uvek i neizostavno emotivan i ostavlja vam prostora 
za romansu. Pank romasnu, ali romansu.

SNAŽAN  ENEREGETSKI POTENCIJAL
Piše: Nataša Gvozdenović
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 Povijest se ponavlja: kao i proljetos na XVII Festi-
valu bosanskohercegovačke drame u Zenici i u 

Brčkom, na XXXV Susretima pozorišta/kazališta, sara-
jevski SARTR nastupio je pretposljednje večeri natjeca-
teljskog programa sa autorskim projektom Nejre Babić i 
Aleša Kurta ludičkog imena ali i sadržaja – „Jedvanosim-
soboakalomistobo“, u Kurtovoj režiji dok dramaturgiju 
potpisuju Dubravka Zrnčić – Kulenović i već pomenuta 
Nejra Babić. Lista suradnika tog izazovnog i provokativ-
no – atraktivnog kazališnog poduhvata nešto je poduža: 
scenograf je Vedran Hrustanović, kostimografkinja Me-
lisa Musić Ajkunić, muziku je komponirao Damir Neve-
sinjac & Basheskia, a koreografiju narodnih kola, ključnu 
za povezivanje gotovo svih prizora i scena dramskog ili 
pak onih pripovjednog sadržaja dao je Kemal Borovac. 
Vrlo je homogen i sa idejom predstave saživljen glumački 
ansambl, riječ je prije svega o komadu kojim dominira 
kolektivna igra, njih deset je gotovo stalno na pozorni-
ci, oni su: Mirela Lambić, Maja Salkić, Ana Mia Milić, 
Alban Ukaj, Sead Pandur, Jasenko Pašić, Adnan Kreso, 
Davor Sabo, Saša Krmopitić i Lejla Čaušević, k. g. U Ze-
nici je predstava trijumfirala, pokupila glavne nagrade i 
ocijenjena kao ona koja „oblikuje izuzetan društveno – 
politički angažman u sjajnu, pristupačnu formu snažnog 
scenskog djelovanja, a apsurd bosanskohercegovačke 
svakodnevice njen umjetnički postupak prenosi na nivo 
grotesknog, mračnog cirkusa gdje je osnovna figura bes-
ciljnosti egzistencije gluho i tupo, vječito kolo.“ 
Kako će biti u Brčkom, saznaćemo sutra! 
 Sam projekt zamišljen je u tri faze – prvu čine antro-
pološka istraživanja, na osnovu njih pripremala se pred-
stava po modelu „work in progress“ i treći je segment 
razgovor s publikom. Dubravka Zrnčić – Kulenović 
primjećuje: „Tokom cijelog procesa rada nametala se di-
lema kako vrijeme koje živimo, taj bosanski šiznilend, 
sumoran i beznadežan, ispunjen apsurdom, strahom, ne-
izvjesnosti, prikazati a ne zapasti u patetiku.“ A Nejra 
Babić dodaje: „Krenuli smo od pokušaja definisanja to-
ga ko smo mi zapravo, da bi prešli na postratni period i 
beskonačnu tranziciju i došli u sadašnjost u kojoj dosta 
vremena provodimo na šalterima, nezaposleni i umorni 
čekajući da nam padnu avioni sa neba kako bi pobjegli 
iz domovine.“ Kurt je itekako svjestan te potrebe da se u 
teatru bude angažiran: „Smatram da teatar treba da bude 
socijalno angažiran i da se zaista bavi problemima druš-
tva koji nam najviše smetaju da živimo..Pored toga ona 
je u potpunosti uronjena u teatarske kodove od antičkog 
doba do danas.“ 
 Taj mix i preobrazba teatarskih kodova, tehnika i 
postupaka odlika je redateljskog rukopisa Aleša Kurta, 
ovdje to dolazi do punog izraža. Naravno, on po prirodi 
svog kazališnog nerva ne može biti patetičan, može biti 
razbarušen ali ne i nečitljiv, iščašen i surov, ali nikada 

prost i nerazumljiv u osnovnoj ideji koju razlaže i kojom 
odiše njegov autorski projekt – naprosto, možete ga volje-
ti ili ne ali mu teško možete odreći ludičku komponentu 
koja je u samoj srži, osnovi teatarske magije. Predstava, 
u osnovi, počiva na kontinuiranom odlasku mladih u po-
trazi za zaposlenjem van granica domovine, ali i u op-
ćem iseljavanju stanovništva Bosne i Hercegovine, brojni 
su, naravno, uzroci tom stanju, no sve se ipak svodi na 
neriješene odnose unutar podijeljene zemlje i nemoguć-
nost dogovora medju ljudima. Smještena je u sivu zonu 
spektra kojom, u kazališnom smislu i kodu, vladaju gro-
teska, apsurd, crni humor, vic i karikatura. Ponekad vam 
se može učiniti da do vas dopiru odjeci antičkog hora, 
odmah zatim ste u klasičnoj situaciji besmisla i ludosti 
što vam može prizvati šizofrenost nalik onoj u prizorima 
kod jednog Harmsa, ili bezizlaznost i nemoć tipičnu za 
Kakfku, možete se vrlo lako osjećati kao u duhovitim ali 
ne i lišenim satirične žaoke pripovijetkama Iljfa i Petro-
va, ili ste uhvaćeni u na prvi pogled nesuvislu i potpuno 
šašavu frazu dostojnu montipajtonovaca, sve je tu dozvo-
ljeno i sve vam stoji na usluzi, slobodno birajte! Akteri 
predstave majstorski se kreću tim prostorima mašte, ilu-
zije i iščašenih snova nikada ne gubeći vezu sa grubom 
i oporom stvarnošću u koju su čvrsto ukotvljene sve te, 
naoko iz vremena i prostora, izglobljene scene i epizode, 
fragmenti nekog ludog doba. Taj duh predstave pronose 
jednako duhovite replike, poput: „Šta ćeš – radi ko mora 
a radja ko može“, ili kad na molbu glumca „Bože daj mi 
neki znak“ na pozornicu dolijeću koferi, ali i grafiti ispi-
sani po zidovima koji okružuju scenu. Na njima piše: „Je-
bo berzu ispred vječne vatre“ ali i „Tu je bio grad – sad je 
pustinja“. 
 Zaista, riječ je o šizilendu, čiji smo mi, nažalost, jedini 
preostali stanovnici! 

TEATAR  BUNTA,  OTPORA  I  OPOMENE    
Piše: Mladen Bićanić

Jedvanosimsoboakalomistobo, Sarajevski ratni teatar
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Jedvanosimsoboakalomistobo, Sarajevski ratni teatar

 Predstava ‘’Jedvanosimsobomakalomistobo’’ Sara-
jevskog ratnog teatra donela je jednu gorku kabaretsku 
atmosferu.
 Predstavu je režirao Aleš Kurt, autori teksta su Aleš 
Kurt i nejra Babić, a u predstavi igraju: Mirela labić, 
Maja Salkić, Ana Mia Milić, Alban Ukaj , Sead Pandur 
Jasenko pašić, Adnan Kreso, Davor Sabo, Saša Krmpo-
tić, Anida Isanović. Ansambl igra snažno  i harmonično 
u isti mah. Usresređeno igra zapravo kao jedan čovek, 
otvoreno  prema publici i sa jasnom svešću šta kreiraju. 
U osnovi predstave je priča o odlasku ljudi iz Bosne i 
Hercegovine, nastala je kao deo projekta ‘’Kofer za se-
ćanja’’  koji se prvo bavio antropološkim istraživanjem 
koje je pošlo od činjenice da sve veći broj stanovništva 
napušta  Bosnu I Hercegovinu. Istrživanje  se sastojalo 
od sakupljanja zapisa, komentara na tu temu, razgovora, 
a posebno je važna anketa sa pitanjem: ako biste išli iz 
BiH šta biste poneli sa sobom (a da nisu samo materijalne 
stvari u pitanju).  
 Dramaturška struktura sastoji se od fraktala koji se 
prepliću u mešavini ispovednih izjava, apsurdnih situa-
cija, jer živimo u svetu na kojem na mestu Boga stoje 
institucuje, koje nisu naročito zainteresovane za čoveka, 
birokratija je danas ono što vas ubija ili oživljava. Jed-
nako se ova priča prepliće sa jednim pogledom unazad 
u nasleđe, u sopstveni koren kroz igranje  i izvođenje 
narodnih pesama, koji nas podseća  da samo onaj koji 
dobro poznaje svoj koren može ići slobodno dalje.  Gorki 

kabare koji vam izmami i suze i nasmeje vas je najpre 
predstava, a scenu otvara, naravno Šekspir i hamletovska 
dilema ‘’Biti ili ne biti’’ koja jeste pandan sa ‘’otići ili 
ostati’’. Mada možeemo videti duhove Joneska i Žarija 
kako defiluju scenom.
 Tako se i publika drži u jednoj tenziji između smeha 
i plača, dok prepoznaje jasno stvarnost kojoj pripada . 
‘’Jedvanosimsobomakalomistobo’’ je višeznačna pred-
stava koja otvara mnoštvo asocijacija, jer govori ne samo 
o krizi Bh društva nego o krizi koja je zadesila svet, go-
vori o svetu koji je upravo ‘’izašao iz zgloba’’. 
Kostim  Melise Musić, Ajkunić je sveden  i olakšava 
identifikaciju sa junacima,  pokazuje da svako od nas u 
publici može deliti subinu  junaka predstave.
Muzika Damira Nevesinjca  i Basheskie  je saborac glum-
cima, ona podiže inače jak energetski potencijal igre. 
Odlična je koreografija narodnih kola Kemala Borovca, 
koja vas przo i lako vrati na početak, koji smo zaboravili 
zatrpani egzistencijalnim  pritiscima.
 Na kraju ostaje – ljubav.  Naime, gotovo svi odu na avi-
on, u inostranstvo, u potragu za boljim životom, a ostanu 
njih dvoje, momak i devojka. Tako da se ovaj gorki ka-
bare ipak završava u otvaranju mogućnosti  jedne ljubav-
ne priče. Što je lepo i pošteno. Na kraju krajeva, kako 
je rekao nakon predstave reditelj Aleš Kurt: ovo je pank 
predstava, ona proziva, kritikuje, ruga se... Ali je dobar 
pank uvek i neizostavno emotivan i ostavlja vam prostora 
za romansu. Pank romasnu, ali romansu.

SNAŽAN  ENEREGETSKI POTENCIJAL
Piše: Nataša Gvozdenović
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Jedvanosimsoboakalomistobo, Sarajevski ratni teatar

 Čudni mogu da budu putevi pojedinih 
pozorišnih predstava kada su u pitanju 

njihova učešća na kazališnim festivalima. Predstava 
„Jedvanosimsoboakalomistobo“, rađena u produkciji 
sarajevskog SARTR-.a, koja je premijerno izvedena 
na matičnoj sceni 18.oktobra 2017.godine, nije prošla 
selekciju za XXXIV Susrete pozorišta / kazališta u 
Brčkom. Bila je prijavljena i selektor je smatrao da ne 
zaslužuje da se nađe u zvaničnom programu tadašnjih 
Susreta. Ponovo je prijavljena za zvaničnu selekciju 
2018,goidine i uvrštena je u takmičarski dio programa 
XXXV Susreta.
 Potpuno istovjetna priča i tema kao i u banjalučkoj 
predstavi „Naši dani“ je i u sarajevskoj, SARTR-ovskoj. 
Odlazak mladih ljudi iz zemlje u neke treće zato „što nji-
hov otac nije u nekoj političkoj partiji, u pravo vrijeme i 
na pravom mjestu“ je lajt motiv sarajevske inscenacije. 
U sistemu urušenih vrijednosti nebitno je da li je neko 
za vrijeme studija bio briljantan, da bi poslije završetka  
istih mogao da nađe neki angažman kako bi, bar, u neku 
ruku obezbijedio svoju egzistenciju. U najboljem slučaju 
oni ili one čiji očevi ili neka druga bliža rodbina nisu u to 
za njih pravo vrijeme na pravom mjestu mogu očekivati 
da dobiju angažman „kafe kuvarica ili noćnih stražara“. 
A to je dobro po mišljenju  nekompetentih, ali dobro po-
zicioniranih kreatora sudbina mladih i obrazovanih ljudi 
jer plata „kaplje“, pa kolika je tolika. Nešto je to što je 
najmanje dobro po one  koji hoće i na poslovnom planu 
da se ostvare kao što su se ostvarili u školovanju. A još 
manje je dobra plata koja „kaplje po malo“. Nije dobra 

atmosfera u kojoj ti mladi ljudi žive, i u kojoj će koliko 
sjutra graditi karijeru. Izgrađivanje profesionalne karije-
re po modelu partijske pripadnosti ili bliskosti određe-
nim krugovima u vlasti je  nešto što je protivno njihovom 
poimanju izgradnje sistema vrijednosti koji su oni dobro 
ispoštovali kroz svoje visoke ocjene na fakultetima. Zato 
njih van zemlje ne tjeraju ni niske plate, ni lošiji standard 
življenja. Oni odlaze zbog nepodnošljive atmosfere koja 
je stvorena u profesionalnim odnosima i karijernim po-
stignućima.
 Na mnogo složeniji odgovor na pitanje: zašto mladi 
odlaze van zemlje?, odgovara predstava teatra SARTR, 
čiju režiju potpisuje Aleš Kurt.  Ova socijalna komedija 
ulazi dublje u genezu toga odgovora koji je mnogo širi od 
onoga „nema posla i perspektive“. Protagonisti sarajev-
ske predstave ne odgovaraju direktno na pitanje o bloki-
ranosti sistema za prohodnost uspješnih, ali raznorodnim 
scenskim sredstvima nude taj direktan odgovor.
 Komad „Jedvanosimsoboakalomistobo“, čiji je naziv 
nastao po imenu prvog albuma grupe „Protest“, je za-
pravo istraživački teatarski projekat u kome su autorica 
i autor teksta Nejra Babić i Aleš Kurt samo rukovoditelji 
toga labaratorija. Kazališno modelovanje gorućih socijal-
nih tema, a nema aktuelnije od sve većeg odlaska ljudi iz 
zemlje, je oblježje angažiranog teatra koji je odgovoran 
prema aktuelnom društvenom stanju koje društvo vodi i 
u biološki, i profesionalni nazadak. Ova predstava sve to 
donosi, makar, na nivou targetiranja pomenutog socijal-
nog problema.

Piše: Srdjan Vukadinović
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7BILTEN BR. [7] БИЛТЕН БР.

Jedvanosimsoboakalomistobo, Sarajevski ratni teatar

 Predstava “Jedvanosimsoboakalomistobo” Sarajev-
skog ratnog teatra u okviru 35. Susreta kazališta/pozori-
šta Brčko distrikta BiH odigrana u Domu kulture u Brč-
kom. Autori predstave su Nejra Babić i Aleš Kurt koji je 
ujedno i režiser.
 “Radi se o socijalnoj komediji, a ona je po svojoj sušti-
ni crna, s tim što ova nije baš crna, nego više tamno siva. 
Smatram da teatar treba da bude socijalno angažiran i 
da se zaista bavi problemima društva koji nam najviše 
smetaju da živimo. Pa eto, ova predstava se upravo bavi 
takvom tematikom. Pored toga ona je u potpunosti uro-
njena u teatarske kodove od antičkog doba do danas. Nije 
nam namjera bila da bilo kome ugađamo. Više smo tu da 
potaknemo na dobro. Da poučimo. I zabavimo. Ako se to 
još može”, rekao je Aleš Kurt.
 Kolektivna je ovo predstava. Udrobljena od svega i sva-
čega. Kao da je slagana od isječaka iz novina. Bolje reći 
od isječaka života. Toliko je u njoj folklornih elemenata. 
Elemenata ulice. Urbane kuture. Tradicijskih elemena-
ta. Tradicijske kulture. Kola. Narodnog plesa. Narodnih 
napjeva. Suvremenih glazbenih elemenata. Suvremenog 
plesa i scenskog nastupa. Bombardiranje porukama sa 
svih strana u svakome mogućem obliku. Toliko je emoci-
je. Bunta. Prosvjeda. Krika. Govora o Zemlji BiH, „koja 
je Zemlja, al’ država nije“. Plaćaju se škole, uče jezici sve 
u svrhu što bržega odlaska iz nje. Razmišljanje i uredba 
birokracije da se ubire porez na poslani novac odseljenih 
iz BiH koji oni šalju za preživjeti rodbini. Naime prema 
nekim podatcima iz BiH je iselilo oko 2 milijuna stanov-
nika. Do karikature doveden lik Zlatana (Zlatan Ibrahi-
mović – koji nikada nije zaigrao za BiH).
 Zorno su prikazane sve nedaće kroz koje prolazi mladi 
čovjek u potrazi za poslom za egzistencijom. Plizanje po 
šalterima – na rubu egzistencije, na rubu samoubojstva. 
Uspio prikaz Europe pod maskama koje jasno govore i 

upozoravaju.
 Mlade žene.
 „Rađa koja može, a rade koje moraju.“
 Pisati tekst o stanju u državi u kojoj  već svi o tome pri-
čaju, čitaju, pišu kolumne, raspravljaju, polemišu, svađa-
ju se, šute, vrište, protestuju, odustaju od protesta je, po 
riječima koautorice teksta Nejre Babić, ubacivanje mozga 
u bubanj veš mašine.
 Predstave ovih Susreta bave se sve i jedna ovom te-
mom ili je se dotiču. Tolike je razmjere uzela. Toliki je to 
epidemijalnih razmjera problem, problem cijeloga regio-
na, odlazak mladih sa željom da se nikada više ne vrate.
 “Tema, o kojima bi se moglo pisati, je milon, apsurd-
nih situacija još više. Najzanimljiviji dio čitavog procesa 
prije pisanja je samo istraživanje, jer je to dovelo do nekih 
scena koje moja mašta nikada ne bi mogla ni izmisliti. Od 
izvještaja Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice „o 
odlivanju pameti i ogromnom finansijskom resursu koje 
iseljeništvo predstavlja za razvoj domovine“ do ispovi-
jesti žene koja je nakon poroda iz bolnice otpuštena kao 
muško, pa sve do spiska zvaničnih zanimanja u Bosni i 
Hercegovini na kojoj se nalazi i Direktor službe drugdje 
nerazvrstan. Moja sreća u svemu tome je što tekst nisam 
pisala sama nego zajedno sa rediteljem Alešom Kurtom 
koji je davao ideje i smjernice snalaženja u ludilu tema 
kojima bi se mogli baviti. Krenuli smo od pokušaja de-
finisanja toga ko smo zapravo, da bi prešli na postratni 
period i beskonačnu tranziciju i došli u sadašnjost u ko-
joj dosta vremena provodimo na šalterima, nezaposleni 
i umorni čekajući da nam padnu avioni sa neba kako bi 
pobjegli iz domovine. Jer istina je da je vrlo često jedva 
nosimo sebe a kamo li situaciju u kojoj se nalazimo.  Ali 
ne možemo svi ni otići. Onima koji ostaju, čestitamo na 
postojanju”, kazala je autorica Babić.
 Bezizlaz. Apatija. Osjećaj da je kasno da se išta pro-
mjeni. Do izjava aktera za okruglim stolom nakon pred-
stave da se u škole kao zvanični jezik uvede njemački 
tako da mladi što prije i što lakše odlaze iz BiH. Kada se 
posije nove godine omoguči nesmetan dolazak radnicima 
iz BiH na rad u Njemačku s pravom se postavlja pitanje 
hoće li u njoj ostati itko?
 Poruka, ukazivanje na problem, na krajni čas, po neki-
ma već istekao, jedna je od glavnih odlika ove predstave, 
ali ne i jedina, toliko je toga u njoj, ne za analizu već 
za pozamašnu studiju. Zato hvala protagonistima na ovoj 
predstavi. Nije ovo samo kazališno-pozorišna predstava 
ovo je ujedno i dijagnoza naših dana, jedne Zemlje koja 
nikako da postane funkcionalna država, jednoga naroda 
koji bježi glavom bezobzira iz tog  i takvog društva.
 U predstavi igraju: Maja Salkić, Mirela Lambić, Ana 
Mia Milić, Alban Ukaj, Sead Pandur, Jasenko Pašić, Ad-
nan Kreso, Saša Krmpotić i Lejla Čaušević.

MOZAK U BUBNJU VEŠ MAŠINE
Piše: Nikola Šimić Tonin
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Jedvanosimsoboakalomistobo, Sarajevski ratni teatar

 Čudni mogu da budu putevi pojedinih 
pozorišnih predstava kada su u pitanju 

njihova učešća na kazališnim festivalima. Predstava 
„Jedvanosimsoboakalomistobo“, rađena u produkciji 
sarajevskog SARTR-.a, koja je premijerno izvedena 
na matičnoj sceni 18.oktobra 2017.godine, nije prošla 
selekciju za XXXIV Susrete pozorišta / kazališta u 
Brčkom. Bila je prijavljena i selektor je smatrao da ne 
zaslužuje da se nađe u zvaničnom programu tadašnjih 
Susreta. Ponovo je prijavljena za zvaničnu selekciju 
2018,goidine i uvrštena je u takmičarski dio programa 
XXXV Susreta.
 Potpuno istovjetna priča i tema kao i u banjalučkoj 
predstavi „Naši dani“ je i u sarajevskoj, SARTR-ovskoj. 
Odlazak mladih ljudi iz zemlje u neke treće zato „što nji-
hov otac nije u nekoj političkoj partiji, u pravo vrijeme i 
na pravom mjestu“ je lajt motiv sarajevske inscenacije. 
U sistemu urušenih vrijednosti nebitno je da li je neko 
za vrijeme studija bio briljantan, da bi poslije završetka  
istih mogao da nađe neki angažman kako bi, bar, u neku 
ruku obezbijedio svoju egzistenciju. U najboljem slučaju 
oni ili one čiji očevi ili neka druga bliža rodbina nisu u to 
za njih pravo vrijeme na pravom mjestu mogu očekivati 
da dobiju angažman „kafe kuvarica ili noćnih stražara“. 
A to je dobro po mišljenju  nekompetentih, ali dobro po-
zicioniranih kreatora sudbina mladih i obrazovanih ljudi 
jer plata „kaplje“, pa kolika je tolika. Nešto je to što je 
najmanje dobro po one  koji hoće i na poslovnom planu 
da se ostvare kao što su se ostvarili u školovanju. A još 
manje je dobra plata koja „kaplje po malo“. Nije dobra 

atmosfera u kojoj ti mladi ljudi žive, i u kojoj će koliko 
sjutra graditi karijeru. Izgrađivanje profesionalne karije-
re po modelu partijske pripadnosti ili bliskosti određe-
nim krugovima u vlasti je  nešto što je protivno njihovom 
poimanju izgradnje sistema vrijednosti koji su oni dobro 
ispoštovali kroz svoje visoke ocjene na fakultetima. Zato 
njih van zemlje ne tjeraju ni niske plate, ni lošiji standard 
življenja. Oni odlaze zbog nepodnošljive atmosfere koja 
je stvorena u profesionalnim odnosima i karijernim po-
stignućima.
 Na mnogo složeniji odgovor na pitanje: zašto mladi 
odlaze van zemlje?, odgovara predstava teatra SARTR, 
čiju režiju potpisuje Aleš Kurt.  Ova socijalna komedija 
ulazi dublje u genezu toga odgovora koji je mnogo širi od 
onoga „nema posla i perspektive“. Protagonisti sarajev-
ske predstave ne odgovaraju direktno na pitanje o bloki-
ranosti sistema za prohodnost uspješnih, ali raznorodnim 
scenskim sredstvima nude taj direktan odgovor.
 Komad „Jedvanosimsoboakalomistobo“, čiji je naziv 
nastao po imenu prvog albuma grupe „Protest“, je za-
pravo istraživački teatarski projekat u kome su autorica 
i autor teksta Nejra Babić i Aleš Kurt samo rukovoditelji 
toga labaratorija. Kazališno modelovanje gorućih socijal-
nih tema, a nema aktuelnije od sve većeg odlaska ljudi iz 
zemlje, je oblježje angažiranog teatra koji je odgovoran 
prema aktuelnom društvenom stanju koje društvo vodi i 
u biološki, i profesionalni nazadak. Ova predstava sve to 
donosi, makar, na nivou targetiranja pomenutog socijal-
nog problema.

Piše: Srdjan Vukadinović

ANGAŽIRANI TEATAR I „JEDVANOSIMSOBOAKALOMISTOBO“
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Jedvanosimsoboakalomistobo, Sarajevski ratni teatar

 Predstava “Jedvanosimsoboakalomistobo” Sarajev-
skog ratnog teatra u okviru 35. Susreta kazališta/pozori-
šta Brčko distrikta BiH odigrana u Domu kulture u Brč-
kom. Autori predstave su Nejra Babić i Aleš Kurt koji je 
ujedno i režiser.
 “Radi se o socijalnoj komediji, a ona je po svojoj sušti-
ni crna, s tim što ova nije baš crna, nego više tamno siva. 
Smatram da teatar treba da bude socijalno angažiran i 
da se zaista bavi problemima društva koji nam najviše 
smetaju da živimo. Pa eto, ova predstava se upravo bavi 
takvom tematikom. Pored toga ona je u potpunosti uro-
njena u teatarske kodove od antičkog doba do danas. Nije 
nam namjera bila da bilo kome ugađamo. Više smo tu da 
potaknemo na dobro. Da poučimo. I zabavimo. Ako se to 
još može”, rekao je Aleš Kurt.
 Kolektivna je ovo predstava. Udrobljena od svega i sva-
čega. Kao da je slagana od isječaka iz novina. Bolje reći 
od isječaka života. Toliko je u njoj folklornih elemenata. 
Elemenata ulice. Urbane kuture. Tradicijskih elemena-
ta. Tradicijske kulture. Kola. Narodnog plesa. Narodnih 
napjeva. Suvremenih glazbenih elemenata. Suvremenog 
plesa i scenskog nastupa. Bombardiranje porukama sa 
svih strana u svakome mogućem obliku. Toliko je emoci-
je. Bunta. Prosvjeda. Krika. Govora o Zemlji BiH, „koja 
je Zemlja, al’ država nije“. Plaćaju se škole, uče jezici sve 
u svrhu što bržega odlaska iz nje. Razmišljanje i uredba 
birokracije da se ubire porez na poslani novac odseljenih 
iz BiH koji oni šalju za preživjeti rodbini. Naime prema 
nekim podatcima iz BiH je iselilo oko 2 milijuna stanov-
nika. Do karikature doveden lik Zlatana (Zlatan Ibrahi-
mović – koji nikada nije zaigrao za BiH).
 Zorno su prikazane sve nedaće kroz koje prolazi mladi 
čovjek u potrazi za poslom za egzistencijom. Plizanje po 
šalterima – na rubu egzistencije, na rubu samoubojstva. 
Uspio prikaz Europe pod maskama koje jasno govore i 

upozoravaju.
 Mlade žene.
 „Rađa koja može, a rade koje moraju.“
 Pisati tekst o stanju u državi u kojoj  već svi o tome pri-
čaju, čitaju, pišu kolumne, raspravljaju, polemišu, svađa-
ju se, šute, vrište, protestuju, odustaju od protesta je, po 
riječima koautorice teksta Nejre Babić, ubacivanje mozga 
u bubanj veš mašine.
 Predstave ovih Susreta bave se sve i jedna ovom te-
mom ili je se dotiču. Tolike je razmjere uzela. Toliki je to 
epidemijalnih razmjera problem, problem cijeloga regio-
na, odlazak mladih sa željom da se nikada više ne vrate.
 “Tema, o kojima bi se moglo pisati, je milon, apsurd-
nih situacija još više. Najzanimljiviji dio čitavog procesa 
prije pisanja je samo istraživanje, jer je to dovelo do nekih 
scena koje moja mašta nikada ne bi mogla ni izmisliti. Od 
izvještaja Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice „o 
odlivanju pameti i ogromnom finansijskom resursu koje 
iseljeništvo predstavlja za razvoj domovine“ do ispovi-
jesti žene koja je nakon poroda iz bolnice otpuštena kao 
muško, pa sve do spiska zvaničnih zanimanja u Bosni i 
Hercegovini na kojoj se nalazi i Direktor službe drugdje 
nerazvrstan. Moja sreća u svemu tome je što tekst nisam 
pisala sama nego zajedno sa rediteljem Alešom Kurtom 
koji je davao ideje i smjernice snalaženja u ludilu tema 
kojima bi se mogli baviti. Krenuli smo od pokušaja de-
finisanja toga ko smo zapravo, da bi prešli na postratni 
period i beskonačnu tranziciju i došli u sadašnjost u ko-
joj dosta vremena provodimo na šalterima, nezaposleni 
i umorni čekajući da nam padnu avioni sa neba kako bi 
pobjegli iz domovine. Jer istina je da je vrlo često jedva 
nosimo sebe a kamo li situaciju u kojoj se nalazimo.  Ali 
ne možemo svi ni otići. Onima koji ostaju, čestitamo na 
postojanju”, kazala je autorica Babić.
 Bezizlaz. Apatija. Osjećaj da je kasno da se išta pro-
mjeni. Do izjava aktera za okruglim stolom nakon pred-
stave da se u škole kao zvanični jezik uvede njemački 
tako da mladi što prije i što lakše odlaze iz BiH. Kada se 
posije nove godine omoguči nesmetan dolazak radnicima 
iz BiH na rad u Njemačku s pravom se postavlja pitanje 
hoće li u njoj ostati itko?
 Poruka, ukazivanje na problem, na krajni čas, po neki-
ma već istekao, jedna je od glavnih odlika ove predstave, 
ali ne i jedina, toliko je toga u njoj, ne za analizu već 
za pozamašnu studiju. Zato hvala protagonistima na ovoj 
predstavi. Nije ovo samo kazališno-pozorišna predstava 
ovo je ujedno i dijagnoza naših dana, jedne Zemlje koja 
nikako da postane funkcionalna država, jednoga naroda 
koji bježi glavom bezobzira iz tog  i takvog društva.
 U predstavi igraju: Maja Salkić, Mirela Lambić, Ana 
Mia Milić, Alban Ukaj, Sead Pandur, Jasenko Pašić, Ad-
nan Kreso, Saša Krmpotić i Lejla Čaušević.

MOZAK U BUBNJU VEŠ MAŠINE
Piše: Nikola Šimić Tonin
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Aleš Kurt, reditelj predstave “Jedvanosimsoboakalomistobo” i direktor SARTR-a

Polazište za nastanak ove predstave je bilo u pitanju 
Zašto mladi u značajnom broju napuštaju BiH?
 Ma to je naša stvarnost. Ja sam, recimo, scenografiju 
napravio po grafitima koji su bili u mojoj ulici, do SAR-
TR-a, do pozorišta. Dakle, to je ono što su klinci pisali. I 
meni je ovo Bosna. Jednostavno, ljudi hoće da odu odav-
de, dva miliona ljudi je već otišlo, to je zabrinjavajući 
podatak, ako se ima u vidu da ova zemlja ima oko četiri 
miliona stanovnika. I vidite onda apsurda, mi idemo i 
igramo dijaspori ovu predstavu. Nas zovu iz Švajcarske, 
Švedske i drugih zemalja da igramo tamo. Recimo, Zlatan 
Ibrahimović nas je zvao da dođemo i da dvije predstave 
odigramo u Malmeu, jer nas tu ima više, nego u nekom 
mjestu u BiH. Tako da smo mi napravili predstavu, koja 
je jako vezana za BiH, ali nama je bilo divno iznenađenje 
igrati ovu predstavu u Makedoniji. Prvi put kada smo je 
izveli oni su doslovno „poludjeli“ za njom, jer imaju iste 
probleme kao i mi. I sada imamo deset predstava u Ma-

kedoniji, to je cijela turneja, jer hoće svi da je vide i Turci 
i Albanci i Makedonci. I oni imaju problem kao i mi. Svi 
se kunu u Makedoniju, a niko neće da živi u njoj, tako je i 
kod nas. Bosna nam je super, a niko neće da živi u njoj. I 
o tome mi govorimo u ovoj predstavi. A sve je počelo od 
naše ankete koju smo proveli putem facebooka. Mi smo, 
naime, pitali ljude „Šta bi ponijeli sa sobom iz Bosne?“, 
kada budete odlazili. I ljudi su svašta pisali. 

Ovaj tekst je nastao na osnovu istraživanja, jer kako 
sam pročitala u jednom intervjuu, to su podaci koji bi 
se teško mogli izmaštati? Rekli ste da ste to istaživa-
nje proveli putem facebooka. Koja pitanja ste postav-
ljali, o kakvom je istraživanju riječ?
 Da. Mi smo napravili najobičnije istraživanje na druš-
tvenim mrežama. Postavili smo ljudima nekoliko pitanja 
i oni su odgovarali. Pitanja su bila: „Da li biste otišli iz 
BiH?“ i „Gdje bi ste otišli?“ i odgovori na ta prva dva 
pitanja bili su sa da i ne i ime zemlje, a treće pitanje je 
bilo „Šta bi ponijeli iz BiH kada krenete?“. I odgovori na 
to treće pitanje su, zaista, bili genijalni. Ljudi su pisali 
tako dirljive stvari da je to nevjerovatno, neki su bili jako 
duhoviti. Bilo je tu i patetičnih odgovora. Glumcima se 
to nije svidjelo, a ja sam odmah rekao da mi je to super. 
I tako smo stavili u predstavu ženu koja je rekla da smo 
imali mnogo toga u Bosni, a ona je otišla u Njemačku. 
Stavili smo i mišljenje jedne frizerke, turističkog vodiča 
i mnogih drugih. Zato zaista mislim da je ovo predstava 
o Bosni, jer smo mi najbolje odgovore tih ljudi odavde 
uvrstili u predstavu. To jesu ispovijesti ljudi, ali mi smo 
morali napraviti njihovu „konstrukciju“. 

A konstrukciju ste napravili tako da nalikuje antičkoj 
drami sa tim horom, ali i socijalnoj komediji?
 Da, pa tako u okviru te neke naše antičke drame pr-
vo progovara hor. Znate, u antičkoj drami bio je samo 
lik koji je davao didaskalije, objašnjenja, ali naš hor nije 
takav. On je kao u Monti Pajton skeču, gdje se hor „po-
mami“. I hor postane odjedanput bezobrazan i krene da 
interveniše u samoj radnji. E to se ovdje desilo i mi smo 
to namjerno tako radili. Hor je bio hor birokratije, tih mi-
nistarstava silnih, države itd. I odmah da bude jasno, mi 
nismo govorili da ne valja BiH, mi smo govorili da ne 
valja sistem, u kojem ti moraš tražiti 150 papira da bi 
izvadio, recimo, dozvolu za minimalno plaćen posao. To 
nigdje nema, to znači da ti namjerno ograničavaš ljudima 
pravo da išta rade. A onda druga stvar koja je nama bila 
šokantna, kada smo se bavili ovim istraživanjem, je Mi-
nistarstvo raseljenih lica i izbjeglica. I to prva stvar koja 

BOSNA NAM JE SUPER, A NIKO NEĆE DA ŽIVI U NJOJ
ILI JA SAM ZAROBLJENIK OVE ZEMLJE

Razgovarala Danijela Regoje
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piše na njihovoj oficijelnoj strani je, sad parafraziram, što 
više ljudi iseli, to je nama bolje, jer će oni donositi pare 
iz inostranstva ovamo, u BiH. I bukvalno piše na prvoj 
stranici tog minnistarstva da je naša dijaspora jedan od 
naših najvećih ekonomskih resursa. I moram priznati da 
je to nama bila fantastična inspiracija za ovu predstavu. 
Znači, mi radimo sve da isporvociramo što više ljudi da 
odu odavde, jer će oni slati novac u zemlju. 

Jeste li došli do odgovora zašto mladi žele napustiti 
zemlju?
 Ja sam ovu poredstavu režirao isključivo iz razloga što 
se ona radi u kući u kojoj sam direktor i što smo dobili 
neki grant od Švajcarske, jer njih zanima problem ljudi 
koji se iseljavaju iz Bosne. Znate, Švajcarcima je i deset 
ljudi koji su se useli iz Bosne previše. I oni to otvoreno 
kažu. I oni su nam dali novac da napravimo predstavu. 
Mi smo je napravili i naše prvo gostovanje bilo je upravo 
u Švajcarskoj. Tamo nas je zvala našla dijaspora i mi smo 
je igrali. I zato mislim da je ova predstava jako važna za 
Bosnu, ali i za druge. Pomenuo sam maloprije Makedo-
niju, ali ona je važna i za cijeli region, za sve ove države 
koje su nastale raspadom Jugoslavije, jer svi mi živimo 
isti život. 

I pored svih tih problema, ja bar imam utisak, da su 
mladi prilično inertni, da ništa ne preduzimaju da se 
problemi riješe ili bar pokušaju riješiti, da samo gle-
daju kako otići odavde?
 Pa dobro, to vi tako kažete, a ovo što ću ja reći je ruž-
no - ti mladi su nesposobni. Nama najbolji ljudi, koje smo 
obučilui, recimo, za rad u teatru. Od glumaca do tehni-
ke, čim nauče posao odu vani. Mi kako koga naučimo da 
nešto radi, on ode u Njemačku, Poljsku ili neku drugu 
zemlju i tamo traži posao i radi. To je tako u Bosni, mi 
samo kažemo „neka ti je sretno“, kao u predstavi, a mi 
što ostajemo, ostajemo sa svojim nacionalnim napjevima, 
opet kao u predstavi, i ostajemo sa jedno 5% birokrati-
je i politokratije koja odlično živi od toga. I ovo moram 
reći. Kada sam radio ovu predstavu, bio sam dva puta u 
Belfastu i tri puta u Dablinu. Naime, uvijek mi je bila za-
nimljiva Irska zbog tog konflikta koji je imala sa Velikom 
Britanijom i zašto su se Irci toliko iseljavali u Kanadu, 
Ameriku i druge zemlje. U Belfastu sam bio odmah na-
kon rata i to je bilo za mene prosvjetljenje i to je uticalo, 
takođe, na ovu predstavu. Zašto? Pa zato što su Irci imali 
sve divno u toj zemlji, ljudi su topli, dobri, spontani - baš 
onakvi kakvo bi trebalo biti čovječanstvo. I znate do ka-
kvog sam zaključka došao? Irci su bili jako emotivni, kao 
i narod ovdje. Pa bivša Jugoslavija je bila tako emotivna, 
sa divnom muzikom, filmovima, predstavama i desio se 
rat. A ljudi jedni drugima ne opraštaju tako lako. I vre-
menom, dok jedni drugima ne žele oprostiti, ljudi napro-
sto odlaze iz zemlje. I djeca koja se rađaju ovdje odoše, 
jer ne žele više da slušaju priče kako je bilo, ne žele da 

slušaju o ratu, o mržnji, o netrpeljivosti. Njih ne intere-
suju politički lideri, oni žele da žive. Njih zanima posao, 
neka njihova prezentacija u ovom vremenu. I to sam, ta-
kođe, želio nagllasiti u ovoj predstavi sa likom Studenta 
na rubu incidenta. Toj mladoj klasi ljudi je dosta priča o 
ratu, ma dosta im je priče i o bivšoj Jugoslaviji, oni že-
le ići dalje, živjeti svoje živote. Oni žele biti obrazovani, 
imati uspješne karijere i prema svom talentu dobiti ono 
što su zaslužili. O svemu tome je ova predstava.

Kazali ste negdje na početku ovog razgovora da je 
scenografija nastala na osovu grafita iz Vaše ulice. S 
obzirom da je ova predstava i priča o potrazi za iden-
titetom - ko smo bili juče, ko smo danas i ko ćemo biti 
sutra i da se s tim u vezi u predstavi čuju i stihovi Ma-
ka Dizdara, ja ovu scenografiju vidim kao neke naše, 
savremene stećke?
 Da, to i jesu savremeni stećci koje su ispisala djeca. Ja 
sam nekoliko njih od 14, 15 godina „uhvatio“ kako pišu 
Ničeove citate na zidovima u mojoj ulici. To je mene za-
ista impresioniralo i ja sam ih zvao, a oni su se uplašili, 
jer su mislili da ću ih naružiti što su to uradili. A mene je 
samo zanimalo otkud oni znaju Ničea?

Važan segment ove predstave je i muzika, a i njen na-
ziv “Jedvanosimsoboakalomistobo” potiče od imena 
prvog albuma grupe Protest? Ima li simbolike i u to-
me?
 Muzika je jako važna u ovoj predstavi. U moje vri-
jeme, kada sam ja imao bend, mi smo se furali na Sex 
Pistolse i to je bio stvarno pank. Međutim, poslije rata je-
dini pank je bio Damir Nevesinjac. I to su bila dva jedina 
albuma čija svaka riječ vrijedi i danas. Možda čak i više, 
nego tada. I Damir Nevesinjac, koji je radio muziku i za 
ovu predstavu, je pravu umjetnik. I mi smo uzeli tu neku 
muziku prvog postratnog pank benda „Protest“ i uzeli 
smo etno napjeve iz svih krajeva BiH, koji su i pravoslav-
ni i katolički i muslimanski. I ti napjevi su iz različitih 
regija, ali mi nismo gledali da sve bude zastupljeno, nego 
smo gledali šta nama „paše“, šta je nama dobro za scenu. 

Kazali ste da je jedno od pitanja, koje ste postavili 
tokom tog istraživanja bilo i šta bi ponijeli u „bijeli 
svijet“ ako se na to odluče. Šta bi vi ponijeli? 
 To je nemoguće. Ja ne mogu otići iz Bosne, jer sam ja 
zarobljenik ove zemlje. Znate, meni su ovdje svi umrli. 
Ja sam jako vezan za te mrtve ljude, za njihove grobove. 
Ja sam ti tu nešto kao Indijanac. Ja gdje svoje pokopam, 
ja tu i ostajem. I meni je to jako bitno. Ja mogu otići po-
vremeno negdje, zaraditi neku lovu, ali ne mogu nikako 
zastalno otići odavde, jer sve je moje ovdje. To je moja 
zemlja, i bukvalno, jer su moji mrtvi ispod nje. I to mi je 
jako važna stvar, ali mislim da je to važno svim starim 
civilizacijama. 
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Aleš Kurt, reditelj predstave “Jedvanosimsoboakalomistobo” i direktor SARTR-a

Polazište za nastanak ove predstave je bilo u pitanju 
Zašto mladi u značajnom broju napuštaju BiH?
 Ma to je naša stvarnost. Ja sam, recimo, scenografiju 
napravio po grafitima koji su bili u mojoj ulici, do SAR-
TR-a, do pozorišta. Dakle, to je ono što su klinci pisali. I 
meni je ovo Bosna. Jednostavno, ljudi hoće da odu odav-
de, dva miliona ljudi je već otišlo, to je zabrinjavajući 
podatak, ako se ima u vidu da ova zemlja ima oko četiri 
miliona stanovnika. I vidite onda apsurda, mi idemo i 
igramo dijaspori ovu predstavu. Nas zovu iz Švajcarske, 
Švedske i drugih zemalja da igramo tamo. Recimo, Zlatan 
Ibrahimović nas je zvao da dođemo i da dvije predstave 
odigramo u Malmeu, jer nas tu ima više, nego u nekom 
mjestu u BiH. Tako da smo mi napravili predstavu, koja 
je jako vezana za BiH, ali nama je bilo divno iznenađenje 
igrati ovu predstavu u Makedoniji. Prvi put kada smo je 
izveli oni su doslovno „poludjeli“ za njom, jer imaju iste 
probleme kao i mi. I sada imamo deset predstava u Ma-

kedoniji, to je cijela turneja, jer hoće svi da je vide i Turci 
i Albanci i Makedonci. I oni imaju problem kao i mi. Svi 
se kunu u Makedoniju, a niko neće da živi u njoj, tako je i 
kod nas. Bosna nam je super, a niko neće da živi u njoj. I 
o tome mi govorimo u ovoj predstavi. A sve je počelo od 
naše ankete koju smo proveli putem facebooka. Mi smo, 
naime, pitali ljude „Šta bi ponijeli sa sobom iz Bosne?“, 
kada budete odlazili. I ljudi su svašta pisali. 

Ovaj tekst je nastao na osnovu istraživanja, jer kako 
sam pročitala u jednom intervjuu, to su podaci koji bi 
se teško mogli izmaštati? Rekli ste da ste to istaživa-
nje proveli putem facebooka. Koja pitanja ste postav-
ljali, o kakvom je istraživanju riječ?
 Da. Mi smo napravili najobičnije istraživanje na druš-
tvenim mrežama. Postavili smo ljudima nekoliko pitanja 
i oni su odgovarali. Pitanja su bila: „Da li biste otišli iz 
BiH?“ i „Gdje bi ste otišli?“ i odgovori na ta prva dva 
pitanja bili su sa da i ne i ime zemlje, a treće pitanje je 
bilo „Šta bi ponijeli iz BiH kada krenete?“. I odgovori na 
to treće pitanje su, zaista, bili genijalni. Ljudi su pisali 
tako dirljive stvari da je to nevjerovatno, neki su bili jako 
duhoviti. Bilo je tu i patetičnih odgovora. Glumcima se 
to nije svidjelo, a ja sam odmah rekao da mi je to super. 
I tako smo stavili u predstavu ženu koja je rekla da smo 
imali mnogo toga u Bosni, a ona je otišla u Njemačku. 
Stavili smo i mišljenje jedne frizerke, turističkog vodiča 
i mnogih drugih. Zato zaista mislim da je ovo predstava 
o Bosni, jer smo mi najbolje odgovore tih ljudi odavde 
uvrstili u predstavu. To jesu ispovijesti ljudi, ali mi smo 
morali napraviti njihovu „konstrukciju“. 

A konstrukciju ste napravili tako da nalikuje antičkoj 
drami sa tim horom, ali i socijalnoj komediji?
 Da, pa tako u okviru te neke naše antičke drame pr-
vo progovara hor. Znate, u antičkoj drami bio je samo 
lik koji je davao didaskalije, objašnjenja, ali naš hor nije 
takav. On je kao u Monti Pajton skeču, gdje se hor „po-
mami“. I hor postane odjedanput bezobrazan i krene da 
interveniše u samoj radnji. E to se ovdje desilo i mi smo 
to namjerno tako radili. Hor je bio hor birokratije, tih mi-
nistarstava silnih, države itd. I odmah da bude jasno, mi 
nismo govorili da ne valja BiH, mi smo govorili da ne 
valja sistem, u kojem ti moraš tražiti 150 papira da bi 
izvadio, recimo, dozvolu za minimalno plaćen posao. To 
nigdje nema, to znači da ti namjerno ograničavaš ljudima 
pravo da išta rade. A onda druga stvar koja je nama bila 
šokantna, kada smo se bavili ovim istraživanjem, je Mi-
nistarstvo raseljenih lica i izbjeglica. I to prva stvar koja 

BOSNA NAM JE SUPER, A NIKO NEĆE DA ŽIVI U NJOJ
ILI JA SAM ZAROBLJENIK OVE ZEMLJE

Razgovarala Danijela Regoje
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piše na njihovoj oficijelnoj strani je, sad parafraziram, što 
više ljudi iseli, to je nama bolje, jer će oni donositi pare 
iz inostranstva ovamo, u BiH. I bukvalno piše na prvoj 
stranici tog minnistarstva da je naša dijaspora jedan od 
naših najvećih ekonomskih resursa. I moram priznati da 
je to nama bila fantastična inspiracija za ovu predstavu. 
Znači, mi radimo sve da isporvociramo što više ljudi da 
odu odavde, jer će oni slati novac u zemlju. 

Jeste li došli do odgovora zašto mladi žele napustiti 
zemlju?
 Ja sam ovu poredstavu režirao isključivo iz razloga što 
se ona radi u kući u kojoj sam direktor i što smo dobili 
neki grant od Švajcarske, jer njih zanima problem ljudi 
koji se iseljavaju iz Bosne. Znate, Švajcarcima je i deset 
ljudi koji su se useli iz Bosne previše. I oni to otvoreno 
kažu. I oni su nam dali novac da napravimo predstavu. 
Mi smo je napravili i naše prvo gostovanje bilo je upravo 
u Švajcarskoj. Tamo nas je zvala našla dijaspora i mi smo 
je igrali. I zato mislim da je ova predstava jako važna za 
Bosnu, ali i za druge. Pomenuo sam maloprije Makedo-
niju, ali ona je važna i za cijeli region, za sve ove države 
koje su nastale raspadom Jugoslavije, jer svi mi živimo 
isti život. 

I pored svih tih problema, ja bar imam utisak, da su 
mladi prilično inertni, da ništa ne preduzimaju da se 
problemi riješe ili bar pokušaju riješiti, da samo gle-
daju kako otići odavde?
 Pa dobro, to vi tako kažete, a ovo što ću ja reći je ruž-
no - ti mladi su nesposobni. Nama najbolji ljudi, koje smo 
obučilui, recimo, za rad u teatru. Od glumaca do tehni-
ke, čim nauče posao odu vani. Mi kako koga naučimo da 
nešto radi, on ode u Njemačku, Poljsku ili neku drugu 
zemlju i tamo traži posao i radi. To je tako u Bosni, mi 
samo kažemo „neka ti je sretno“, kao u predstavi, a mi 
što ostajemo, ostajemo sa svojim nacionalnim napjevima, 
opet kao u predstavi, i ostajemo sa jedno 5% birokrati-
je i politokratije koja odlično živi od toga. I ovo moram 
reći. Kada sam radio ovu predstavu, bio sam dva puta u 
Belfastu i tri puta u Dablinu. Naime, uvijek mi je bila za-
nimljiva Irska zbog tog konflikta koji je imala sa Velikom 
Britanijom i zašto su se Irci toliko iseljavali u Kanadu, 
Ameriku i druge zemlje. U Belfastu sam bio odmah na-
kon rata i to je bilo za mene prosvjetljenje i to je uticalo, 
takođe, na ovu predstavu. Zašto? Pa zato što su Irci imali 
sve divno u toj zemlji, ljudi su topli, dobri, spontani - baš 
onakvi kakvo bi trebalo biti čovječanstvo. I znate do ka-
kvog sam zaključka došao? Irci su bili jako emotivni, kao 
i narod ovdje. Pa bivša Jugoslavija je bila tako emotivna, 
sa divnom muzikom, filmovima, predstavama i desio se 
rat. A ljudi jedni drugima ne opraštaju tako lako. I vre-
menom, dok jedni drugima ne žele oprostiti, ljudi napro-
sto odlaze iz zemlje. I djeca koja se rađaju ovdje odoše, 
jer ne žele više da slušaju priče kako je bilo, ne žele da 

slušaju o ratu, o mržnji, o netrpeljivosti. Njih ne intere-
suju politički lideri, oni žele da žive. Njih zanima posao, 
neka njihova prezentacija u ovom vremenu. I to sam, ta-
kođe, želio nagllasiti u ovoj predstavi sa likom Studenta 
na rubu incidenta. Toj mladoj klasi ljudi je dosta priča o 
ratu, ma dosta im je priče i o bivšoj Jugoslaviji, oni že-
le ići dalje, živjeti svoje živote. Oni žele biti obrazovani, 
imati uspješne karijere i prema svom talentu dobiti ono 
što su zaslužili. O svemu tome je ova predstava.

Kazali ste negdje na početku ovog razgovora da je 
scenografija nastala na osovu grafita iz Vaše ulice. S 
obzirom da je ova predstava i priča o potrazi za iden-
titetom - ko smo bili juče, ko smo danas i ko ćemo biti 
sutra i da se s tim u vezi u predstavi čuju i stihovi Ma-
ka Dizdara, ja ovu scenografiju vidim kao neke naše, 
savremene stećke?
 Da, to i jesu savremeni stećci koje su ispisala djeca. Ja 
sam nekoliko njih od 14, 15 godina „uhvatio“ kako pišu 
Ničeove citate na zidovima u mojoj ulici. To je mene za-
ista impresioniralo i ja sam ih zvao, a oni su se uplašili, 
jer su mislili da ću ih naružiti što su to uradili. A mene je 
samo zanimalo otkud oni znaju Ničea?

Važan segment ove predstave je i muzika, a i njen na-
ziv “Jedvanosimsoboakalomistobo” potiče od imena 
prvog albuma grupe Protest? Ima li simbolike i u to-
me?
 Muzika je jako važna u ovoj predstavi. U moje vri-
jeme, kada sam ja imao bend, mi smo se furali na Sex 
Pistolse i to je bio stvarno pank. Međutim, poslije rata je-
dini pank je bio Damir Nevesinjac. I to su bila dva jedina 
albuma čija svaka riječ vrijedi i danas. Možda čak i više, 
nego tada. I Damir Nevesinjac, koji je radio muziku i za 
ovu predstavu, je pravu umjetnik. I mi smo uzeli tu neku 
muziku prvog postratnog pank benda „Protest“ i uzeli 
smo etno napjeve iz svih krajeva BiH, koji su i pravoslav-
ni i katolički i muslimanski. I ti napjevi su iz različitih 
regija, ali mi nismo gledali da sve bude zastupljeno, nego 
smo gledali šta nama „paše“, šta je nama dobro za scenu. 

Kazali ste da je jedno od pitanja, koje ste postavili 
tokom tog istraživanja bilo i šta bi ponijeli u „bijeli 
svijet“ ako se na to odluče. Šta bi vi ponijeli? 
 To je nemoguće. Ja ne mogu otići iz Bosne, jer sam ja 
zarobljenik ove zemlje. Znate, meni su ovdje svi umrli. 
Ja sam jako vezan za te mrtve ljude, za njihove grobove. 
Ja sam ti tu nešto kao Indijanac. Ja gdje svoje pokopam, 
ja tu i ostajem. I meni je to jako bitno. Ja mogu otići po-
vremeno negdje, zaraditi neku lovu, ali ne mogu nikako 
zastalno otići odavde, jer sve je moje ovdje. To je moja 
zemlja, i bukvalno, jer su moji mrtvi ispod nje. I to mi je 
jako važna stvar, ali mislim da je to važno svim starim 
civilizacijama. 
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Nejra Babić, koautorica predstave “Jedvanosimsoboakalomistobo”

NISAM SIGURNA DA LI OVU PREDSTAVU
MOŽEMO SVRSTATI U ODREĐENI ŽANR

Piše: Ivana Pirić

Kao mlada autorica teksta predstave, veoma neobič-
nog naziva, kažite nam kako je došlo do suradnje s 
Alešom Kurtom, a potom i o odabiru naslova koma-
da? 
 Sama predstava je nastala u okviru projekta „Kofer za 
sjećanja“ u produkciji Studija lutkarstva Sarajevo, Sara-
jevskog ratnog teatra i uz podršku Vlade Švicarske. Tek-
stu je prethodila anketa u kojoj je 627 osoba odgovorilo 
na pitanje koja bi to sjećanja (uspomene, materijalne ili 
nematerijalne stvari, emocije…) stavili u „kofer“ i poni-
jeli sa sobom da sutra odlaze iz BiH. Sve to je poslužilo 
kao inspiracija za nastanak samog teksta koji sam pisala 
zajedno sa Alešom Kurtom, a do saradnje je došlo vrlo 
jednostavno – ja sam u vrijeme nastanka predstave bila 
zaposlena kao dramaturg-pripravnik u SARTR-u i pru-
žena mi je prilika za rad. Jedan od vrlo bitnih segmenata 
predstave je muzika čiji su autori Damir Nevesinjac i Ne-
dim Zlatar, koji su bili članovi grupe Protest 1997. godi-
ne kada je nastao album s naslovom „Jedvanosimsoboa-

kalomistobo“, pa smo tako, na prijedlog glumca Jasenka 
Pašića, došli i do naslova predstave.

Može li se komad žanrovski svrstati u socijalnu dra-
mu, komediju ili tragediju?
 „Direktor službe drugdje nerazvrstan“ je funkcija koja 
je na listi zvaničnih poslova u BiH, i koju prema zakonu, 
može obavljati građanin naše države. Da li je taj podatak 
komičan ili tragičan? Posmatrajući ovu predstavu na taj 
način, nisam sigurna da li je možemo svrstati u tačno 
određeni žanr.

Kakve poruke mladi glumci u predstavi šalju mladim 
ljudima u BiH?
 Ne volim da razmišljam o pozorištu kao mjestu za sla-
nje poruka, previše me to podsjeća na politički skup u 
kojem se šalju poruke jedinstva, uspjeha i napretka. Za-
dovoljnija bih bila da publika nakon predstave propituje 
jedinstvo, uspjeh i još neka pitanja koja im (možda) pred-
stava ponudi. Ako i ne ponudi, mislim da je i sam čin 
odlaska u teatar dovoljan.

SARTR je redovit gost naših Susreta. Koliko je re-
datelj ovaj put odstupao od izvornog teksta prilikom 
kreiranja predstave?
 S obzirom da sam tekst pisala zajedno sa Alešom 
Kurtom koji je ujedno i reditelj predstave, prostora za 
odstupanje nije bilo. Iako samo odstupanje, ako se desi, 
smatram umjetničkim činom, jer odstupanje nije nužno 
negiranje teksta i pisca, nego rad na cjelini, što pozorišna 
predstava i jeste.

Ima li spasa za našu omladinu barem kroz teatar?
 Spašavanje u sebi nosi prizvuk opasnosti. Definisanje 
opasnosti svakog pojedinačno je možda početak spašava-
nja – kroz psihoterapiju ili teatar, neka mladi odluče.

Nejra Babić zajedno s redateljem Alešom Kurtom zaslužna je za tekst predstave “Jedvanosim-
soboakalomistobo”, premijerno izvedenu u SARTR-u. Komad je u okviru kazališnih susreta-
nja izveden sedme natjecateljske večeri, uz  ovacije brčanske publike.

 Nejra Babić, rođena 24.05.1989. u Sarajevu. Diplomirala je dramaturgiju na Akademiji scenskih umjetnosti, također u Sara-
jevu. Dobitnica je prve nagrade za scenarij “Da Vam nacrtam”, a film je prikazan u okviru SFF-a (program BH film).  Autorica 
jeradio drame prema kratkoj priči Karima Zaimovića “Čovjek sa Šiljinim Licem”, te lutkarskog teksta za odrasle “Žabe traže 
predsjednika”, izvedene na Bijenalu lutkarstva u Bugojnu. Članica je žirija na istoimenom Bijenalu. Autorica je tekstova za kata-
log festivala MESS, jedna od kritičarki u timu One take critics MESS-a. Potpisuje dramaturgiju za predstavu „Narodna drama“ 
Olge Dimitrijević u režiji Bobana Skerlića i za predstavu „Djeca sunca“ Maksima Gorkog u režiji Selme Spahić.
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Alban Ukaj, glumac

SARKASTIČNA KOMEDIJA APSURDA
Razgovarala: Alma Kajević; Foto: Dejan Đurković

Predstava Sarajevskog ratnog teatra koju ste izveli 
večeras pred brčanskom publikom poprilično je zani-
mljivog naslova. Treba poprilično “izlomljen” jezik i 
koncentrisanost da bi se izgovorio. Koliko je koncen-
tracije trebalo da bi bilo pripremljeno ovako nešto što 
ste igrali u Brčkom?
 Mi smo ovu predstavu radili u dvije etape. Predstava je 
nastajala tokom proba. Prvenstveno je Nejra imala tekst 
“Crveni kofer” koji je govorio o odlasku mladih ljudi iz 
Bosne i Hercegovine. Potom su Aleš i Nejra zajedno na-

pisali tekst koji je dobio naslov po pjesmi benda “Protest” 
a koristili smo i neke njihove numere. Dakle, radili smo 
u dvije etape s pauzom između. Proveli smo istraživanje 
na našoj Facebook stranici, imali smo pitanja o razlozima 
zbog kojih bi ljudi otišli ili ostali u BiH. Dosta replika ko-
je koristimo u predstavi smo izvukli iz toga. Znam da sve 
ovo izgleda montipajtonski ali to su izjave koje su ljudi 
napisali. Predstava je u Alešovom stilu. Ovo je komedija 
apsurda sa sarkazmom a naginje i prema političkoj satiri. 
Ovo je repertoarska predstava i publika je voli. S druge 
strane ne koketira sa narodnim veseljima.

Koliko je zapravo vama kao glumcima bilo teško pri-
premiti sve ovo na sceni? Pored glumačke spretnosti 
bila je potrebna i dobra fizička kondicija.
 Da. Imali smo dosta fizičkih priprema. Radili smo ko-
la, po prvi puta su se neki od nas s time i susretali. Radili 
smo izvornu muziku, balkansku. Bili smo koncentrisani 
više na BiH i bilo nam je zanimljivo. Ovo je timski rad 
i svaki put kad neko slučajno napravi neku grešku svi 
to osjetimo jer u ovoj predstavi svi funkcionišemo kao 
jedan organizam. Mi smo jedni drugima gradili uloge. 
Zato predstava ima ritmički tempo, vrlo je jasna. Kad 
negdje malo pada to je kao kad neko u simfoniji pogriješi 
sa činelama.

Da li je bilo posebnih izazova tokom priprema ili izvo-
đenja?
 Bilo ih je. Bilo je i zanimljivo. Nešto što nas sve tre-
nutno zanima a čime se ne bavimo toliko. Aleš malo di-
rektnije govori, upire prstom u društveno-politička deša-
vanja. Ogorčeni smo situacijom svih ovih godina i onda 
ovo dođe kao javno mjesto izražavanja. Kao neki ventil.
Postoji li za Vas kao glumca neki izazov? Nešto što 
biste željeli raditi a niste do sada imali priliku?
 U zadnje vrijeme se pokušavam sam pokrenuti, da ne 
čekam da snove ispunjavam tako što će me neko zvati da 
to radim. Skupilo se nas nekoliko, imamo svoje udruže-
nje “Kontakt” i radimo ono što mi želimo.

Mislim da teatar može promijeniti stvari. Suludo je reći da će promijeniti svijet, to sigurno 
neće jer ne želim zvučati kao utopista, ali nešto može promijeniti. Nije malo imati ispred 
sebe 200 ili 300 ljudi koji gledaju i slušaju. Možda ćemo ih nervirati, možda nekoga tjerati 
na razmišljanje. Mislim da je to trijumf.
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kreiranja predstave?
 S obzirom da sam tekst pisala zajedno sa Alešom 
Kurtom koji je ujedno i reditelj predstave, prostora za 
odstupanje nije bilo. Iako samo odstupanje, ako se desi, 
smatram umjetničkim činom, jer odstupanje nije nužno 
negiranje teksta i pisca, nego rad na cjelini, što pozorišna 
predstava i jeste.

Ima li spasa za našu omladinu barem kroz teatar?
 Spašavanje u sebi nosi prizvuk opasnosti. Definisanje 
opasnosti svakog pojedinačno je možda početak spašava-
nja – kroz psihoterapiju ili teatar, neka mladi odluče.

Nejra Babić zajedno s redateljem Alešom Kurtom zaslužna je za tekst predstave “Jedvanosim-
soboakalomistobo”, premijerno izvedenu u SARTR-u. Komad je u okviru kazališnih susreta-
nja izveden sedme natjecateljske večeri, uz  ovacije brčanske publike.

 Nejra Babić, rođena 24.05.1989. u Sarajevu. Diplomirala je dramaturgiju na Akademiji scenskih umjetnosti, također u Sara-
jevu. Dobitnica je prve nagrade za scenarij “Da Vam nacrtam”, a film je prikazan u okviru SFF-a (program BH film).  Autorica 
jeradio drame prema kratkoj priči Karima Zaimovića “Čovjek sa Šiljinim Licem”, te lutkarskog teksta za odrasle “Žabe traže 
predsjednika”, izvedene na Bijenalu lutkarstva u Bugojnu. Članica je žirija na istoimenom Bijenalu. Autorica je tekstova za kata-
log festivala MESS, jedna od kritičarki u timu One take critics MESS-a. Potpisuje dramaturgiju za predstavu „Narodna drama“ 
Olge Dimitrijević u režiji Bobana Skerlića i za predstavu „Djeca sunca“ Maksima Gorkog u režiji Selme Spahić.
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Alban Ukaj, glumac

SARKASTIČNA KOMEDIJA APSURDA
Razgovarala: Alma Kajević; Foto: Dejan Đurković

Predstava Sarajevskog ratnog teatra koju ste izveli 
večeras pred brčanskom publikom poprilično je zani-
mljivog naslova. Treba poprilično “izlomljen” jezik i 
koncentrisanost da bi se izgovorio. Koliko je koncen-
tracije trebalo da bi bilo pripremljeno ovako nešto što 
ste igrali u Brčkom?
 Mi smo ovu predstavu radili u dvije etape. Predstava je 
nastajala tokom proba. Prvenstveno je Nejra imala tekst 
“Crveni kofer” koji je govorio o odlasku mladih ljudi iz 
Bosne i Hercegovine. Potom su Aleš i Nejra zajedno na-

pisali tekst koji je dobio naslov po pjesmi benda “Protest” 
a koristili smo i neke njihove numere. Dakle, radili smo 
u dvije etape s pauzom između. Proveli smo istraživanje 
na našoj Facebook stranici, imali smo pitanja o razlozima 
zbog kojih bi ljudi otišli ili ostali u BiH. Dosta replika ko-
je koristimo u predstavi smo izvukli iz toga. Znam da sve 
ovo izgleda montipajtonski ali to su izjave koje su ljudi 
napisali. Predstava je u Alešovom stilu. Ovo je komedija 
apsurda sa sarkazmom a naginje i prema političkoj satiri. 
Ovo je repertoarska predstava i publika je voli. S druge 
strane ne koketira sa narodnim veseljima.

Koliko je zapravo vama kao glumcima bilo teško pri-
premiti sve ovo na sceni? Pored glumačke spretnosti 
bila je potrebna i dobra fizička kondicija.
 Da. Imali smo dosta fizičkih priprema. Radili smo ko-
la, po prvi puta su se neki od nas s time i susretali. Radili 
smo izvornu muziku, balkansku. Bili smo koncentrisani 
više na BiH i bilo nam je zanimljivo. Ovo je timski rad 
i svaki put kad neko slučajno napravi neku grešku svi 
to osjetimo jer u ovoj predstavi svi funkcionišemo kao 
jedan organizam. Mi smo jedni drugima gradili uloge. 
Zato predstava ima ritmički tempo, vrlo je jasna. Kad 
negdje malo pada to je kao kad neko u simfoniji pogriješi 
sa činelama.

Da li je bilo posebnih izazova tokom priprema ili izvo-
đenja?
 Bilo ih je. Bilo je i zanimljivo. Nešto što nas sve tre-
nutno zanima a čime se ne bavimo toliko. Aleš malo di-
rektnije govori, upire prstom u društveno-politička deša-
vanja. Ogorčeni smo situacijom svih ovih godina i onda 
ovo dođe kao javno mjesto izražavanja. Kao neki ventil.
Postoji li za Vas kao glumca neki izazov? Nešto što 
biste željeli raditi a niste do sada imali priliku?
 U zadnje vrijeme se pokušavam sam pokrenuti, da ne 
čekam da snove ispunjavam tako što će me neko zvati da 
to radim. Skupilo se nas nekoliko, imamo svoje udruže-
nje “Kontakt” i radimo ono što mi želimo.

Mislim da teatar može promijeniti stvari. Suludo je reći da će promijeniti svijet, to sigurno 
neće jer ne želim zvučati kao utopista, ali nešto može promijeniti. Nije malo imati ispred 
sebe 200 ili 300 ljudi koji gledaju i slušaju. Možda ćemo ih nervirati, možda nekoga tjerati 
na razmišljanje. Mislim da je to trijumf.
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Mirela Lambić, glumica

LUDILO U KOJEM ŽIVIMO JEDINO SE MOŽE 
KROZ APSURD ISKAZATI
Piše: Sanita Jerković Ibrahimović

Kako Vam je glumiti život koji danas živimo?
 U principu jako volim raditi sa Alešom Kurtom, i ovo 
mi je ne znam koja predstava sa njim u različitim opcija-
ma, po različitim teatrima. Davno smo, prije možda dva-
deset godina imali predstavu koja se zvala “Kad bi ovo 
bila predstava“ i rađena je u Pozorištu mladih, koja je bila 
svakodnevnica tog vremena. Ovo meni izgleda, iako se 
drugačije zove, kao nastavak te predstave, odnosno „Kad 
bi ovo bila predstava 2“. Očekujem i treći dio do kraja 
svoje karijere i života. Aleš je vrlo kreativan, mene bar 
inspiriše kao glumicu jer daje prostora da vi sami krei-
rate svoj lik. To mi se jako dopada jer u principu volim 
takve reditelje, mnogo više nego ove koji te poredaju i 
ne daju ti prostora da budeš sam kreativan. Bilo mi je 
super i ovo mi je jedna od najdražih predstava u životu i 
sa zadovoljstvom je igram. E sad, činjenica je da je sva-
kodnevica dovedena do apsurda, kako to uglavnom biva 
u Aleševim predstavama. Mislim da mi i živimo u nekom 
vremenu apsurda. Ovakvo ludilo u kojem živimo jedino 
se može kroz apsurd iskazati. Trebali bi se apsurdnim 
teatrom baviti puno češće u zadnje vrijeme. Ja sam i u ži-
votu samohrana majka. Tako nekako nas je Aleš i podje-
lio poluprivatno, mada to naravno nema veze sa ulogom 
kroju igram. Stvarno sam uživala i utrpala sam se nekako 
u svaki dio scene.

Rekli ste da reditelj dozvoljava glumcima da budu 
kreativni. Da li to znači da ste tokom pripreme mogli 
nešto i predložiti kao dio predstave?
 Naravno, Aleš je takav reditelj.

Ima li nešto konkretno što ste Vi predložili?
 Sve sam, zapravo, uradila sama, sve su moja rješenja. 
On je naravno uvijek navodio, daje pametne indikacije, i 

puno pričamo u procesu rada o tome čime se konkretno 
bavimo, šta je tema svake scene, šta treba da bude zaklju-
čak. Ako se ne snađete on uzme stvar u svoje ruke. „Kad 
bi ovo bila predstava“ je bio moj diplomski ispit, kolek-
tivni tada. To je bila njegova druga predstava i stvarno 
sam uživala u svakoj njegovoj predstavi, a radila sam u 
više njih. Jedan od najdražih reditelja mi je Aleš Kurt jer 
me stvarno inspiriše.

U predstavi je dosta muzike i koreografije, a uglav-
nom su to narodna kola.
 Izučavali smo kola skoro svo vrijeme dok smo radili 
predstavu i zapravo smo naučili elemente svih kola. On-
da smo naravno uzeli ono što nam je bilo najzanimljivije, 
samo momente i detalje. Al smo sva kola morali proći i 
naučiti korake i znati kojem podneblju koje pripada.

Kada uporedite večerašnju reakciju brčanske publike 
sa ostalima, kakav Vam je zaključak?
 Slične su, samo što je ovo festivalska publika tako da 
iz iskustva znam da je ona uvijek malo suzdržajnija. Tako 
mi je djelovalo večeras. Ljudima je kako krenu gledati 
predstavu, na početku im je zabavno, onda kako se vi-
še prepoznaju doživljavaju neku vrstu katarze. Toliko se 
opuste da se više ne kontrolišu. Ni taj smijeh, ni glasnost 
niti išta. Ovdje mi se nije činilo tako, ali Festival je u pi-
tanju i navikli smo na to.
 
Niste prvi put u Brčkom. Da li volite doći ovdje?
 Nisam, čak sam jednom dobila i nagradu 2008. go-
dine. Volim doći, Brčko mi je super kao i sva mjesta u 
Bosni. Ustvari nisam za to da se samo igra u Sarajevu, 
Tuzli, Zenici. Mišljenja sam da treba ići po svim mjesti-
ma i ljude upoznavati sa teatrom. To je kao neka misija.

Ljudi Vas prepoznaju sa televizijskih ekrana. Jeste li i 
dalje aktivni kada je TV u pitanju, odnosno emisije za 
djecu po kojima ste ustvari prepoznatljivi?
 Nisam više na televiziji, za sada se to više ništa ne 
radi. Sarađivala sam sa Federalnom TV,  ja i Aleš smo 
radili Lutkokaz televizijsku seriju za djecu. Tako da smo 
sarađivali na više nivoa. Rad na televiziji mi fali u zadnje 
vrijeme, jer nekako uvijek sam bila i u pozorištu i na tele-
viziji, i to mi je tada bio super balans. Malo u pozorištu,  
malo ispred kamera i bilo je divno. Zadnjih par godina 
toga nema i baš sam se stvarno toga poželjela.

Na gorku istinu sopstvenih života publika reaguje smijehom. Tako je reagovala i na predstavu 
“Jedvanosimsoboakalomistobo“, u kojoj je glumica Mirela Lambić utjelovila samohranu maj-
ku i sa ostalim kolegama današnju surovu stvarnost koju proživljavamo prenijela na scenu.
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Amila Terzimehic, glumica

OVO JE DRAMA O NAMA
Razgovarao Suvad Alagić

Prije svega, dobro veče i hvala vam što ste pristali na 
ovaj razgovor.
 Hvala vama što ste me pozvali.

Čestitke za predstavu u cjelini a i vama lično, jer dobi-
li ste tri bisa od brčanske teatarske publike!
 Hvala vam puno! Meni je to nekako posebno. Još više 
mi je sada drago što se to tako desilo iz razloga što ni-
sam bila stalna postava ove predstave od početka, nego 
sam zamijenila svoju kolegicu koja je zaposlena u Sara-
jevskom ratnom teatru, tako da sam ja bukvalno uskočila 
u ovu predstavu prije tri igranja, i iz tog razloga mi je 
nekako sve još draže. Uspjela sam da za kratko vrijeme 
iznesem sve kako treba,  pa mi je drago da publika to 
razumije i reaguje kao večeras. 

Mišljenja sam da će publika i kritika na Okruglom 
stolu koji slijedi, ne pohvaliti ovu predstavu, nego reći 
da ste ovaj teret iznijeli odlično. No, dajte nam nekoli-
ko podataka iz vašeg glumačkog opusa?
 Ja sam diplomirala na Akademiji scenskih umjetnosti 
u Sarajevu prije sedam godina, znači 2011. godine. Sad 
sam upisala magistarske studije na Akademiji u Sarajevu 
i radim tamo kao asistent plesa. Radim dosta u pozorištu, 
u sarajevskom ratnom teatru, imam jako puno predstava 
još od prije sedam godina kad sam diplomirala. Ja stvar-
no volim ovu kuću, volim glumce, ansambl. Sa redite-
ljem je bilo veliko zadovoljstvo da sarađujem, s obzirom 
da je prvi put da sarađujemo na ovoj predstavi, tako da 
smo imali duge razgovore u vezi ovog lika što sam igrala, 
tako da je stavarno bilo veliko zadovoljstvo sveukupno.

Recite nam nešto o referencama iz vaše glumačke ka-
rijere, evo ja imam neke podatke da ste uspješni i van 
Sarajeva?
 Pa znate šta, radila sam film prije četiri godine u režiji 
Donalda Rodžersona, to je Holivudski film koji je prošao 
jako dobro po kritici o mom liku. Poslije toga sam stvar-
no imala veliko zadovoljstvo da igram u Bolivudu, što je 

bilo nevjerovatno iskustvo sve zajedno. Sad prije mjesec 
dana sam radila, i to ste vi prvi koji ste saznali, to niko 
nije saznao..

Ekskluziva!
 Da! Radila sam italijanski film sa italijanskim redite-
ljem Gabrijelom Sabatorisom koji je oskarovac, tako da 
sam imala jako zanimljiv lik, mali lik ali stvarno sladak, 
tako da je to bilo jedno divno iskustvo. U Italiji smo sni-
mali. Sad mi idu neki dalji projekti. Treba da snimam 
jedan italijanski film, kastinzi, predstave, spremam i ma-
gistarsku predstavu, tako da ima svega, ima uvijek svega 
i tu je meni dobro.

Znači ne moramo se bojati da ćete otići iz Bosne i Her-
cegovine ili Sarajeva...
 Haaaaah...

Već nekoliko predstava na Festivalu u Brčkom šalje 
više nego jasnu poruku- mladi nam odlaze?
 Znate kako!? Iskreno da vam kažem, često sam se i 
stalno pitala zašto ja nisam otišla iz ove zemlje, a odgo-
vor je taj da sam imala uvijek stvarno posla otkad sam 
diplomirala. Ipak, u jednom trenutku se nisam mogla za-
posliti. Sedam godina nakon diplome ja se nisam mogla 

Sinoć (21.11.2018.) u takmičarskom dijelu regionalnih 35. Sureta BiH pozorišta/ kazališta u 
Brčkom, odigrana je sedma predstava koja je kao i prethodne, naišla na odličan prijem br-
čanske teatarske publike i gostiju Festivala drame u Brčkom. Publika u Domu kulture je 
predstavu JEDVANOSIMSOBOMAKALOMISOBO, Sarajevski ratni teatar, SARTR, nakon 
igranja, gdje su glumci dali sve od sebe, nagradila sa tri „bisa“. Amila Trezimehić je tek ne-
davno počela igrati u predstavi.
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Mirela Lambić, glumica

LUDILO U KOJEM ŽIVIMO JEDINO SE MOŽE 
KROZ APSURD ISKAZATI
Piše: Sanita Jerković Ibrahimović

Kako Vam je glumiti život koji danas živimo?
 U principu jako volim raditi sa Alešom Kurtom, i ovo 
mi je ne znam koja predstava sa njim u različitim opcija-
ma, po različitim teatrima. Davno smo, prije možda dva-
deset godina imali predstavu koja se zvala “Kad bi ovo 
bila predstava“ i rađena je u Pozorištu mladih, koja je bila 
svakodnevnica tog vremena. Ovo meni izgleda, iako se 
drugačije zove, kao nastavak te predstave, odnosno „Kad 
bi ovo bila predstava 2“. Očekujem i treći dio do kraja 
svoje karijere i života. Aleš je vrlo kreativan, mene bar 
inspiriše kao glumicu jer daje prostora da vi sami krei-
rate svoj lik. To mi se jako dopada jer u principu volim 
takve reditelje, mnogo više nego ove koji te poredaju i 
ne daju ti prostora da budeš sam kreativan. Bilo mi je 
super i ovo mi je jedna od najdražih predstava u životu i 
sa zadovoljstvom je igram. E sad, činjenica je da je sva-
kodnevica dovedena do apsurda, kako to uglavnom biva 
u Aleševim predstavama. Mislim da mi i živimo u nekom 
vremenu apsurda. Ovakvo ludilo u kojem živimo jedino 
se može kroz apsurd iskazati. Trebali bi se apsurdnim 
teatrom baviti puno češće u zadnje vrijeme. Ja sam i u ži-
votu samohrana majka. Tako nekako nas je Aleš i podje-
lio poluprivatno, mada to naravno nema veze sa ulogom 
kroju igram. Stvarno sam uživala i utrpala sam se nekako 
u svaki dio scene.

Rekli ste da reditelj dozvoljava glumcima da budu 
kreativni. Da li to znači da ste tokom pripreme mogli 
nešto i predložiti kao dio predstave?
 Naravno, Aleš je takav reditelj.

Ima li nešto konkretno što ste Vi predložili?
 Sve sam, zapravo, uradila sama, sve su moja rješenja. 
On je naravno uvijek navodio, daje pametne indikacije, i 

puno pričamo u procesu rada o tome čime se konkretno 
bavimo, šta je tema svake scene, šta treba da bude zaklju-
čak. Ako se ne snađete on uzme stvar u svoje ruke. „Kad 
bi ovo bila predstava“ je bio moj diplomski ispit, kolek-
tivni tada. To je bila njegova druga predstava i stvarno 
sam uživala u svakoj njegovoj predstavi, a radila sam u 
više njih. Jedan od najdražih reditelja mi je Aleš Kurt jer 
me stvarno inspiriše.

U predstavi je dosta muzike i koreografije, a uglav-
nom su to narodna kola.
 Izučavali smo kola skoro svo vrijeme dok smo radili 
predstavu i zapravo smo naučili elemente svih kola. On-
da smo naravno uzeli ono što nam je bilo najzanimljivije, 
samo momente i detalje. Al smo sva kola morali proći i 
naučiti korake i znati kojem podneblju koje pripada.

Kada uporedite večerašnju reakciju brčanske publike 
sa ostalima, kakav Vam je zaključak?
 Slične su, samo što je ovo festivalska publika tako da 
iz iskustva znam da je ona uvijek malo suzdržajnija. Tako 
mi je djelovalo večeras. Ljudima je kako krenu gledati 
predstavu, na početku im je zabavno, onda kako se vi-
še prepoznaju doživljavaju neku vrstu katarze. Toliko se 
opuste da se više ne kontrolišu. Ni taj smijeh, ni glasnost 
niti išta. Ovdje mi se nije činilo tako, ali Festival je u pi-
tanju i navikli smo na to.
 
Niste prvi put u Brčkom. Da li volite doći ovdje?
 Nisam, čak sam jednom dobila i nagradu 2008. go-
dine. Volim doći, Brčko mi je super kao i sva mjesta u 
Bosni. Ustvari nisam za to da se samo igra u Sarajevu, 
Tuzli, Zenici. Mišljenja sam da treba ići po svim mjesti-
ma i ljude upoznavati sa teatrom. To je kao neka misija.

Ljudi Vas prepoznaju sa televizijskih ekrana. Jeste li i 
dalje aktivni kada je TV u pitanju, odnosno emisije za 
djecu po kojima ste ustvari prepoznatljivi?
 Nisam više na televiziji, za sada se to više ništa ne 
radi. Sarađivala sam sa Federalnom TV,  ja i Aleš smo 
radili Lutkokaz televizijsku seriju za djecu. Tako da smo 
sarađivali na više nivoa. Rad na televiziji mi fali u zadnje 
vrijeme, jer nekako uvijek sam bila i u pozorištu i na tele-
viziji, i to mi je tada bio super balans. Malo u pozorištu,  
malo ispred kamera i bilo je divno. Zadnjih par godina 
toga nema i baš sam se stvarno toga poželjela.

Na gorku istinu sopstvenih života publika reaguje smijehom. Tako je reagovala i na predstavu 
“Jedvanosimsoboakalomistobo“, u kojoj je glumica Mirela Lambić utjelovila samohranu maj-
ku i sa ostalim kolegama današnju surovu stvarnost koju proživljavamo prenijela na scenu.
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Amila Terzimehic, glumica

OVO JE DRAMA O NAMA
Razgovarao Suvad Alagić

Prije svega, dobro veče i hvala vam što ste pristali na 
ovaj razgovor.
 Hvala vama što ste me pozvali.

Čestitke za predstavu u cjelini a i vama lično, jer dobi-
li ste tri bisa od brčanske teatarske publike!
 Hvala vam puno! Meni je to nekako posebno. Još više 
mi je sada drago što se to tako desilo iz razloga što ni-
sam bila stalna postava ove predstave od početka, nego 
sam zamijenila svoju kolegicu koja je zaposlena u Sara-
jevskom ratnom teatru, tako da sam ja bukvalno uskočila 
u ovu predstavu prije tri igranja, i iz tog razloga mi je 
nekako sve još draže. Uspjela sam da za kratko vrijeme 
iznesem sve kako treba,  pa mi je drago da publika to 
razumije i reaguje kao večeras. 

Mišljenja sam da će publika i kritika na Okruglom 
stolu koji slijedi, ne pohvaliti ovu predstavu, nego reći 
da ste ovaj teret iznijeli odlično. No, dajte nam nekoli-
ko podataka iz vašeg glumačkog opusa?
 Ja sam diplomirala na Akademiji scenskih umjetnosti 
u Sarajevu prije sedam godina, znači 2011. godine. Sad 
sam upisala magistarske studije na Akademiji u Sarajevu 
i radim tamo kao asistent plesa. Radim dosta u pozorištu, 
u sarajevskom ratnom teatru, imam jako puno predstava 
još od prije sedam godina kad sam diplomirala. Ja stvar-
no volim ovu kuću, volim glumce, ansambl. Sa redite-
ljem je bilo veliko zadovoljstvo da sarađujem, s obzirom 
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bilo nevjerovatno iskustvo sve zajedno. Sad prije mjesec 
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cegovine ili Sarajeva...
 Haaaaah...

Već nekoliko predstava na Festivalu u Brčkom šalje 
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Sinoć (21.11.2018.) u takmičarskom dijelu regionalnih 35. Sureta BiH pozorišta/ kazališta u 
Brčkom, odigrana je sedma predstava koja je kao i prethodne, naišla na odličan prijem br-
čanske teatarske publike i gostiju Festivala drame u Brčkom. Publika u Domu kulture je 
predstavu JEDVANOSIMSOBOMAKALOMISOBO, Sarajevski ratni teatar, SARTR, nakon 
igranja, gdje su glumci dali sve od sebe, nagradila sa tri „bisa“. Amila Trezimehić je tek ne-
davno počela igrati u predstavi.
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zaposliti u pozorištu, iako sam imala predstavu u svakom 
pozorištu i to je bio trenutak kad sam ja doživela neku 
kritičnu tačku u svom poslu. Zapitala se kako je moguće 
da neko ko toliko i ovdje i u svijetu radi nema stalni po-
sao. I tad sam stvarno razmišljala da napustim Bosnu i 
Hercegovinu. Onda su me neki drugi razlozi zadržali tu, 
ja sam se onda i zaposlila poslije toga. Tako da potpuno 
razumijem ovo. Mislim da je ova predstava jako važna, 
jako važna stvarno, i mislim da se mnogi mogu poistovi-
jetiti s njom jer pitanje mladih koji napuštaju ovu zemlju 
postalo alarmantno. Iako postoje neki obećavajući faktori 
da nas zadrže ovdje, ja mislim da to može biti samo gore 
i gore. Ali eto... hajmo se nadati da neće.
Uskočili ste bukvalno u predstavu i briljirali ste kao i 
čitav glumački ansambl SARTR-a večeras u Brčkom. 
Dajte nam nekoliko informacija u dijelu vašeg pripre-
manja uloge za predstavu u kojoj nastupate?
Znate kako!? Ja se pripremam za ulogu jako dugo, ra-
dim to predano, posvećeno, iskreno, profesionalno, i jako 
mi je žao što u procesu pripreme ove uloge nisam imala 
tu dužinu pripreme za ulogu. Međutim, sa Alešom sam 
jako dugo pričala, i nekako... znate šta, ovaj lik koji ja 

igram to je 95 posto stanovništva naše zemlje. To je lik 
koji je jako važan, koji je autentičan, s kojim mi treba da 
se poistovijetimo i ne treba da okrećemo glavu i da se 
pravimo patetični, jer to je priča o 95 posto ljudi u ovoj 
zemlji. Ovo je drama o nama, u suštini. Ti ljudi koji ži-
ve, bukvalno preživljavaju u našoj zemlji, koji se nadaju 
bukvalno da će neka koleginica otići na bolovaje da bi 
ona mogla da radi, a da pri tom ona ne može da ima djecu 
zato što u tom slučaju neće imati zdravstveno osiguranje, 
neće imati posao, neće imati novca, tako da je to, ustvari, 
situacija u našem društvu koju opservira ova predstava. 
Da, predstava govori o tome da je ovo društvo zapalo u 
civilizacijski ćorsokak... Apsolutno.

I za kraj, samo još par inforamcija o predstavi?
 Imala je više od 50 izvođenja ova predstava i znam 
da je dobila jako puno nagrada, svaku put je jako dobro 
primljena i da stvarno, u bilo kojem gradu, i u Makedini 
su igrali, uvijek je primljena fantastično. Znam da je to u 
Sarajevu jedna od najnagrađivanijih predstava koje tre-
nutno imaju na repertoaru.
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Off program

NOVA ČEŠKA DRAMA
Piše: Alma Kajević

foto: Dejan Đurković

 U okviru Pratećeg programa 35. Susreta pozorišta 
u Brčkom predstavljena je “Nova češka drama” 

autora Hasana Zahirovića i Adise Zuberović. Antologija 
obuhvaća djela 12 autora koji su izdvojeni kao veoma 
zanimljivi dramski pisci.
 Nova češka drama rođena je nakon raspada Čehoslo-
vačke 1993. godine ali su se autori, prilikom odabira dra-
ma koje će uvrstiti u svoj zbornik, vratili do Baršunaste 
revolucije, u period 1989. godine, zbog ekspanzije drama 
Vaclava Havela.
 Kao prva predstavnica dramskih spisateljica zastuplje-
na je Lenka Lagronova koja je napisala oko trideset dra-
ma, te je samim tim i najprevođenija češka autorica. Ona 
je zanimljiva i po svom privatnom životu, obzirom da je 
časna sestra. Kažu da duhovnost koja se nalazi u njenim 
tekstovima liječi ljude. Pored nje zastupljeno je više dru-
gih autorica koje u Češkoj mnogo češće pišu drame od 
svojih kolega.
 “U antologiji je Magdalena Frydrych Gregorova koju 
smo prije nekoliko godina prevodili za brčansku Riječ, 
zatim Anna Saavedra, Iva Klestilova. Preveli smo i dra-
me mojih kolega sa Praške akademije: Milana Šoteka, 
Romana Sikore, Petra Zelenke. Nismo zanemarili ni mla-
đu generaciju autora koji su pod uticajem češkog poetiz-
ma. Sve tekstove koje smo preveli dobili smo besplatno 
od svih čeških autora”, kaže Hasan Zahirović.
 Odabir drama za prevođenje autori su vršili i kao po-

tencijalna publika u teatru istovremeno želeći obuhvatiti 
što intrigantnije tekstove za izvođenje na sceni. Svih šest 
autora koje je Adisa Zuberović prevela i uvrstila u antolo-
giju imaju određene dodirne tačke.
 “Njihova zajednička poveznica jeste što svi govore o 
međuljudskim odnosima, o odnosu čovjeka prema čovje-
ku, do kakve surovosti čovjek danas može da ide da bi 
zakomplikovao život drugom čovjeku. Na vrlo slikovit 
način je prikazano kako se zbog naigled sitnice nečiji ži-
vot može pretvoriti u pakao”, ističe Adisa Zuberović.
 Češka drama, pogotovo savremena, nije prevođena na 
jezike sa prostora bivše Jugoslavije. I Zahirović i Zube-
rović se slažu u mišljenju da je u antologiji zastupljeno 
dosta kvalitetnih tekstova te da bi bilo dobro da se s nji-
ma upoznaju teatarski umjetnici regiona, a možda dobiju 
i inspiraciju da neke od njih postave na scene.

Hasan Zahirović

Adisa Zuberović
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Off program

ЛИТЕРАТУРА И ТЕАТАР СУ НЕРАЗДВОЈИВИ
Предраг НЕШОВИЋ

 У уџбеницима теорије драме у последње време на-
води се један ироничан пример који „доказује” коли-
ко лако се пише позоришни комад:

ОН:      Рекао сам „не”!
ОНА:   А ја сам рекла „да”
ОН:      Кажем ти – не!
ОНА:   Ја не одустајем од свог „да”!
ОН:      Значи тако?
ОНА:    Да, тако!

И ето вам шест редова драмског текста.
 Очигледна глупост не уметничке природе. Драма 
као књижевна врста се ствара најтеже, квалитетан 
комад – још и теже. То је аксиом који је, може бити, 
кодиран још у Аристотеловим књигама. 
 Да би драмски текст као „уметност опстао у цар-
ству метафора и имагинарног света” он се мора хра-
нити стварношћу. А онда чујемо зле духове да је наш 
тренутак бивствовања сувише мален, обичан ни-
чим заслужен да буде „наметљив“ драмској мисли. 
Реч је ипак о предрасудама, а не о ставовима. Наш 
еминентни социолог културе  Ратко Божовић пише: 
„Уметник као рушилац поретка баналности тежи ви-
шем нивоу индивидуалног сензибилитета и вишем 
нивоу свести. А да би стигао до стваралачке само-
потврде, он мора бити слободно биће“. Драмско дело 
снагом свог стварања, воље и критике колективног 
мишљења успева да пронађе пут до богате „усамље-
ности” одабраних.
 Томе посебно доприносе промоције позоришне ли-
тературе. На промоцијама говоре аутори, а и други 
аутори који имају слуха не само за драмску књижев-
ност говоре о ауторима. Овакве промоције треба да 
буду  углавном живе, комплексне и непосредне. То 
је врло и практично. Није фора бити конвенциона-
лан, јер то одбија читаоца од литературе. А ради се 

о литератури посебног слуха, која је недостајућа, о 
литератури која не наилази одмах на очекивања. За 
позоришне људе, рецимо, јако је важно како литерар-
ни предложак утиче на оно што се зове позоришна 
инсценација. Литература је основа театра. Веза ли-
тературе и театра је нераздвојива. За театар је лите-
ратура, оно што је изван облика, увек за позоришну 
уметност битна... 
 Издавачка делатност за театар је нешто што прои-
зилази из природе литерарног стваралаштва, начина 
и концепта којим се мисли. Отвaрa комуникацијa. 
Објављени наслови имају уметничку вредност, уни-
верзалну и вековну.  У томе је успех! У том смислу 
треба посматрати ствари, јер све има потребу да се 
прожима. Драмска уметност је јако повезана са свим 
видовима других уметности.  Ако сте драмски ства-
ралац не можете затворити очи пред оним што се 
ствара у другој области уметности што театарска ли-
тература и потврђује. Просто, кад читате, имате пред 
собом филмску монтажу тог дела.
 Можда се о тој литератури код нас мало говори. 
Због тога су важне и значајне овакве промоције позо-
ришне литературе. Моја прва вокација је театарска и 
ја желим све што се напише и објави да добије неку 
другу димензију. Треба препознати ту врсту делатно-
сти, у смислу промоције, дати подршку у оном одно-
су колико су ти аутори нама важни за театар. Управо 
у томе је сврха и смисао. То је и основна замисао у 
овом послу.
 Представљање неке књиге – у овом случају Анто-
логије – оставља се за крај, када je књига одштампа-
на. Зашто? Зато што се најтеже обично оставља за 
крај. На представљању се мора одбранити антологија 
– њена сврха и избор. То често само по себи није про-
блем јер свако ко прави одабир зна који су били раз-
лози и какав је имао избор. Антологичар зна и како 
је успео да увери издавача да књигу објави, а сам из-
лазак књиге потврђује његове доказе о сврси таквог 
издања. Дакле, није проблем садржај.
 Проблем је, као и обично, форма. Представљање 
мора да задовољи неколико нивоа: стручњацима с 
подручја антологије научно утемељити зашто такав 
одабир, оне „обичне” читаоце уверити да ће им се 
управо тај одабир доиста свидети, а паметњаковићи-
ма који би у баш ту Антологију ставили оно једино 
што познају с тог подручја доказати зашто само тај 
одабир. Представљање дежурним злобницима треба 
одузети све уобичајене аргументе напада, а на крају, 
али не најмање важно, евентуалним рецензентима, 
извештавачима, итд... дати довољно корисних пода-
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така за њихове написе јер им природа посла онемо-
гућује дедуктивни приступ који је пролазио прређи-
вач антологије. Ето, није лако, али како је Антологија 
нове чешке драме ту, приривач и преводиоци присут-
ни – ево ПРЕДСТАВЉАЊА.
 Пред нама/вама је књига – aнтологија Нова чешка 
драма – пресек, вивисекција новијег драмског ства-
ралаштва у Чешкој, после Баршунасте револуције 
(1989). У овој антологији, толико потребној за позо-
риште, драмских текстова нашли су се преводи 12 
репрезентативна драмска комада из Чешке у избору 
Хасана Захировића а одличном преводу Адисе Зубе-
ровић и Хасана Захировића. Сматрам за неопходно и 
важно неколико редака написати о превођењу драм-
ских делс.
Кад знамо да се антологије драма ретко објављују,  
онда је уз добар избор драма врло важан, можда чак 
и важнији, квалитет превода. Ти преводи постају не 
само део наше књижевности, него због могућих из-
вођења код нас, није мала одговорност. Надаље, и 
др. Хасан Захировић као особа изузетно значајна за 
сва питања око превођења и одабира аутора је гарант 
квалитета превођења. Адиса Зуберовић и Хасан За-
хировић пре свега преводе са оригинала, са језика на 
коме су аутори драмских текстова заступљени у овој 
антологији драме написали, у овом случају на чеш-
ком. То је јако важно јер је то управо превод а не пре-
вод превода што не одражава истинско стање радње 
у комаду. Преводити за позориште није једноствано 
и превођење драмског дела равно је превођењу пое-
зије што се сматра најтежим. Јер треба „превести”, 
не сувопарни текст већ атмосферу и драматизована 
осећања личности које су најближе животности. А то 
није ништа друго до позориште.

Оба преводиоца нису урадили академске преводе не-
го „живе” преводе за позориште. Они су знали да то 
није нимало лако па су се јако трудила да сва дела 
буду разумљива. У томе су спели, а да и нису, знамо 
да се тај проблем једноставно може решити прили-
ком постављања на сцену. Како је пројект ове вели-
чине за драмску књижевност реткост, важно је да су  
преводиоци већ доказала своје умеће и потврдили у 
превођењу драма са чашког. Са преводом Хасана За-
хировића и Адисе Зуберовић сам се сусрео када сам 
у рукама имао књигу превода драма браће Чапек. 
Упоређујући преводе драма које имам у својој по-
зоришној библиотеци са њиховим преводима могао 
сам да уочим све квалитете њихових превода истих 
комада. Иако је ово прво појављивање превода ових 
драма код нас, претходна чињеница ми гарантује то 
савршенство превода, иако их не могу упоређивати 
са преводима других преводиоца.
На питање зашто објавити антологију Нова чешка 
драма најтачнији и најкраћи одговор гласи: зато што 
постоји интерес, а не постоје преводи истих на на-
шем језику! И зато што су то савремени писци и ства-
раоци чешке драматургије. То не значи да позориште 
овог дела Региона није занимала чешка драма. На-
против, чешка драма је била врло популарна, чешки 
драматичари су се играли широм Босне и Херцего-
вине. С малом разликом – док су велике сцене игра-
ле реалистичке драме, аматери и мале сцене играли 
су апсурдисте. Интерес је остао несмањен, али су се 
извођења проредиле јер се однос према чешкој дра-
ми без одговарајућег протока информација свео на 
појединце који покушавају да поставе овог или оног 
драгог им аутора. О томе најбоље говоре подаци о 
малом или никаквом броју поставњених нових ко-
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Off program

ЛИТЕРАТУРА И ТЕАТАР СУ НЕРАЗДВОЈИВИ
Предраг НЕШОВИЋ

 У уџбеницима теорије драме у последње време на-
води се један ироничан пример који „доказује” коли-
ко лако се пише позоришни комад:

ОН:      Рекао сам „не”!
ОНА:   А ја сам рекла „да”
ОН:      Кажем ти – не!
ОНА:   Ја не одустајем од свог „да”!
ОН:      Значи тако?
ОНА:    Да, тако!

И ето вам шест редова драмског текста.
 Очигледна глупост не уметничке природе. Драма 
као књижевна врста се ствара најтеже, квалитетан 
комад – још и теже. То је аксиом који је, може бити, 
кодиран још у Аристотеловим књигама. 
 Да би драмски текст као „уметност опстао у цар-
ству метафора и имагинарног света” он се мора хра-
нити стварношћу. А онда чујемо зле духове да је наш 
тренутак бивствовања сувише мален, обичан ни-
чим заслужен да буде „наметљив“ драмској мисли. 
Реч је ипак о предрасудама, а не о ставовима. Наш 
еминентни социолог културе  Ратко Божовић пише: 
„Уметник као рушилац поретка баналности тежи ви-
шем нивоу индивидуалног сензибилитета и вишем 
нивоу свести. А да би стигао до стваралачке само-
потврде, он мора бити слободно биће“. Драмско дело 
снагом свог стварања, воље и критике колективног 
мишљења успева да пронађе пут до богате „усамље-
ности” одабраних.
 Томе посебно доприносе промоције позоришне ли-
тературе. На промоцијама говоре аутори, а и други 
аутори који имају слуха не само за драмску књижев-
ност говоре о ауторима. Овакве промоције треба да 
буду  углавном живе, комплексне и непосредне. То 
је врло и практично. Није фора бити конвенциона-
лан, јер то одбија читаоца од литературе. А ради се 

о литератури посебног слуха, која је недостајућа, о 
литератури која не наилази одмах на очекивања. За 
позоришне људе, рецимо, јако је важно како литерар-
ни предложак утиче на оно што се зове позоришна 
инсценација. Литература је основа театра. Веза ли-
тературе и театра је нераздвојива. За театар је лите-
ратура, оно што је изван облика, увек за позоришну 
уметност битна... 
 Издавачка делатност за театар је нешто што прои-
зилази из природе литерарног стваралаштва, начина 
и концепта којим се мисли. Отвaрa комуникацијa. 
Објављени наслови имају уметничку вредност, уни-
верзалну и вековну.  У томе је успех! У том смислу 
треба посматрати ствари, јер све има потребу да се 
прожима. Драмска уметност је јако повезана са свим 
видовима других уметности.  Ако сте драмски ства-
ралац не можете затворити очи пред оним што се 
ствара у другој области уметности што театарска ли-
тература и потврђује. Просто, кад читате, имате пред 
собом филмску монтажу тог дела.
 Можда се о тој литератури код нас мало говори. 
Због тога су важне и значајне овакве промоције позо-
ришне литературе. Моја прва вокација је театарска и 
ја желим све што се напише и објави да добије неку 
другу димензију. Треба препознати ту врсту делатно-
сти, у смислу промоције, дати подршку у оном одно-
су колико су ти аутори нама важни за театар. Управо 
у томе је сврха и смисао. То је и основна замисао у 
овом послу.
 Представљање неке књиге – у овом случају Анто-
логије – оставља се за крај, када je књига одштампа-
на. Зашто? Зато што се најтеже обично оставља за 
крај. На представљању се мора одбранити антологија 
– њена сврха и избор. То често само по себи није про-
блем јер свако ко прави одабир зна који су били раз-
лози и какав је имао избор. Антологичар зна и како 
је успео да увери издавача да књигу објави, а сам из-
лазак књиге потврђује његове доказе о сврси таквог 
издања. Дакле, није проблем садржај.
 Проблем је, као и обично, форма. Представљање 
мора да задовољи неколико нивоа: стручњацима с 
подручја антологије научно утемељити зашто такав 
одабир, оне „обичне” читаоце уверити да ће им се 
управо тај одабир доиста свидети, а паметњаковићи-
ма који би у баш ту Антологију ставили оно једино 
што познају с тог подручја доказати зашто само тај 
одабир. Представљање дежурним злобницима треба 
одузети све уобичајене аргументе напада, а на крају, 
али не најмање важно, евентуалним рецензентима, 
извештавачима, итд... дати довољно корисних пода-
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така за њихове написе јер им природа посла онемо-
гућује дедуктивни приступ који је пролазио прређи-
вач антологије. Ето, није лако, али како је Антологија 
нове чешке драме ту, приривач и преводиоци присут-
ни – ево ПРЕДСТАВЉАЊА.
 Пред нама/вама је књига – aнтологија Нова чешка 
драма – пресек, вивисекција новијег драмског ства-
ралаштва у Чешкој, после Баршунасте револуције 
(1989). У овој антологији, толико потребној за позо-
риште, драмских текстова нашли су се преводи 12 
репрезентативна драмска комада из Чешке у избору 
Хасана Захировића а одличном преводу Адисе Зубе-
ровић и Хасана Захировића. Сматрам за неопходно и 
важно неколико редака написати о превођењу драм-
ских делс.
Кад знамо да се антологије драма ретко објављују,  
онда је уз добар избор драма врло важан, можда чак 
и важнији, квалитет превода. Ти преводи постају не 
само део наше књижевности, него због могућих из-
вођења код нас, није мала одговорност. Надаље, и 
др. Хасан Захировић као особа изузетно значајна за 
сва питања око превођења и одабира аутора је гарант 
квалитета превођења. Адиса Зуберовић и Хасан За-
хировић пре свега преводе са оригинала, са језика на 
коме су аутори драмских текстова заступљени у овој 
антологији драме написали, у овом случају на чеш-
ком. То је јако важно јер је то управо превод а не пре-
вод превода што не одражава истинско стање радње 
у комаду. Преводити за позориште није једноствано 
и превођење драмског дела равно је превођењу пое-
зије што се сматра најтежим. Јер треба „превести”, 
не сувопарни текст већ атмосферу и драматизована 
осећања личности које су најближе животности. А то 
није ништа друго до позориште.

Оба преводиоца нису урадили академске преводе не-
го „живе” преводе за позориште. Они су знали да то 
није нимало лако па су се јако трудила да сва дела 
буду разумљива. У томе су спели, а да и нису, знамо 
да се тај проблем једноставно може решити прили-
ком постављања на сцену. Како је пројект ове вели-
чине за драмску књижевност реткост, важно је да су  
преводиоци већ доказала своје умеће и потврдили у 
превођењу драма са чашког. Са преводом Хасана За-
хировића и Адисе Зуберовић сам се сусрео када сам 
у рукама имао књигу превода драма браће Чапек. 
Упоређујући преводе драма које имам у својој по-
зоришној библиотеци са њиховим преводима могао 
сам да уочим све квалитете њихових превода истих 
комада. Иако је ово прво појављивање превода ових 
драма код нас, претходна чињеница ми гарантује то 
савршенство превода, иако их не могу упоређивати 
са преводима других преводиоца.
На питање зашто објавити антологију Нова чешка 
драма најтачнији и најкраћи одговор гласи: зато што 
постоји интерес, а не постоје преводи истих на на-
шем језику! И зато што су то савремени писци и ства-
раоци чешке драматургије. То не значи да позориште 
овог дела Региона није занимала чешка драма. На-
против, чешка драма је била врло популарна, чешки 
драматичари су се играли широм Босне и Херцего-
вине. С малом разликом – док су велике сцене игра-
ле реалистичке драме, аматери и мале сцене играли 
су апсурдисте. Интерес је остао несмањен, али су се 
извођења проредиле јер се однос према чешкој дра-
ми без одговарајућег протока информација свео на 
појединце који покушавају да поставе овог или оног 
драгог им аутора. О томе најбоље говоре подаци о 
малом или никаквом броју поставњених нових ко-
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мада савремене чешке драматургије. Ако је број из-
ведби индикатор занимања за чешку драму, чуђење 
којим се дочекују подаци о мало превода показује 
да у свести наших позоришних људи постоје прет-
поставке о чешкој драми, али темељене на сећањима 
на нека давна гледања или на спорадичним инфор-
мацијама о савременим трендовима у чешкој литера-
тури. Објављивање једне aнтологије ове врсте, дакле 
са стручним претензијама и покушајем доследног и 
свеобухватног представљања, важно је за озбиљније 
упознавање овог подручја јер омогућује његову оз-
биљну анализу и разумевање.
Конвенција драме је сама по себи захтевна и тражи 
од читаоца боље познавање страног језика од просеч-
ног. Тако је језичка баријера за драме увек виша, а 
проток драма на страном језику смањен чак и између 
познаваоцима изворног језика. Упркос оних који мис-
ле да се драме само изводе а не читају, па их дакле 
није потребно објављивати, пре сваког постављања 
драме претходи не само читање него и избор. Управо 
стога је објављивање драмских текстова које отвара 
могућност упоређивања и избора неопходно и ради 
драматуршке писмености једног простора. А драма-
туршка је писменост – не само о себи него и о други-
ма – предуслов доброг позоришта.
Управо због непостојања темењног упознавања чеш-
ке нове драме приређивач Хасан Захировић је желео 
у антологији да представи не једног занимљивог ау-
тора или драмско дело, него чешку нову драму као 
целину. Дакле, ово је антологија новије чешке драме. 
Није тешко доказати важност оваквог одабира упра-
во зато што је приређивач сам желео да нас упозна не 
само са новим драмама него и са развојем нове чешке 
драме. Никако му није била намера да направити ан-
тологију потпуно непознате драме код нас или неки 
„слободно лебдећи” ауторски избор који би био по  
његовом тренутном расположењу или доступности 
драмског материјала. Такви приступи нису неза-
нимљиви сами по себи, али мислим да су корисни 
једино у ситуацији кад имамо постављену норму. Тек 
се онда може радити одмак од ње и разговарати о за-
нимљивости приступа.
Антологија нове чешке драме која је пред нама са-
држи 12 целовитих текстова драма аутора млађе ге-
нерације. Драме су у антологији поређане по овом 
реду: Ленка Лагронова: Плакање (превод Хасан 
Захировић), Ива Клестилова: Насмијеши се, мама 
(превод Адиса Зуберовић),  Петр Зеленка: Чишћење 
(превод Адиса Зуберовић), Роман Сикора: Три дана 
(превод Адиса Зуберовић), Мирослав Бамбушек: Ув-
ријеђени и понижени – у част Достојевском (превод 
Адиса Зуберовић), Магдалена Фридрих Грегорова: 
Дора (превод Хасан Захировић), Ана Саведра: Кућа 
код седам жохара (превод Адиса Зуберовић), Милан 
Шотек: Плави кит (превод Хасан Захировић), Тереза 
Верецка: У замци – радио драма (превод Хасан Захи-

ровић), Хелена Елиашова: Светионик (превод Ади-
са Зуберовић), Ана Мариа Максера: Толико (превод 
Хасан Захировић) и Давид Коштак: Над проливеним 
млијечним путем (превод Хасан Захировић).
У антологији је и важна белешка приређивача Др 
Хасана Захировића ЧЕШКА НОВА ДРАМА. А на 
самом крају књиге наћи ћемо богату белешку о ау-
торима коју су приредили Адиса Зуберовић и Хасан 
Захировић.
У овом тексту, не желеим да препричавам садржај 
или да улазим у театролошку анализу сваког драм-
ског дела, него само да назначим мотиве избора, 
односно важност и чињеницу да оваква антологија 
има могућност попуњавања неких празнина у на-
шем духовном простору. Али не треба претеривати 
у захтевима. Театролошке студије о поједином делу 
и приређивачу треба оставити за неке друге прили-
ке. Нова чешка драма код нас није играна, а осим 
неколико текстова објављених у часописима нити 
праћена, па је вредност антологије не само у ширењу 
драматуршке писмености него и доношењу основне 
информације.
Ако смо говорили о парадигматском значењу иза-
браних драма за чешку драматургију, није лоше под-
сетити на то да се ради о изузетно вредним младим 
ауторима (најстарији аутор је рођен 1964.), о драмама 
које су позоришно занимљиве и за наше крајеве. И на 
томе се инсистирало. Кад се приређивачу неколико 
дела истог аутора уклапало у избор, у прихватању је 
превагнуо онај који је нама ближи јер то значи ви-
ше прилика за постављање на нашим сценама. Да-
кле, желело се да буде што мање културолошких 
објашњења у белешкама, односно упознати нас с 
оним драмама које јесу чешке и значајне за њих, али 
разумљиве и нама, о основним људским проблемима 
и сукобима.
Добро је што ће се ова књига наћи пред позоришт-
ницима.
Књига је објављена уз подршку Амбасаде републи-
ке Чешке у Босни и Херцеговини као и Минисатрсва 
куклтуре Рапублике Чешке.
На крају, али не последње по важности су моје че-
ститке преводиоцима и приређивачу али и издава-
чу КЊИЖЕВНОМ КЛУБУ П. Н. Брчко Дистрикта, 
да људима из театра предоче један пресек драмског 
стваралаштва једне земље са вишим степеном позо-
ришне уметности. Да нас упозна са водећим имени-
ма младих аутора драмске литературе Чешке и њи-
ховим остварењима. Антологија Нова чешка драма 
за позориште и позориштнике је права посластица...
Браво!

У Брчком, 21. новембар/студени 2018.
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Okrugli sto

ŠTA BISTE PONIJELI SA SOBOM DA SUTRA ODETE IZ BiH?
Piše: Dejana Krstić

 Predstava  ’Jedvanosimsoboakalomistobo’ koju 
je brčanska publika gledala sedme večeri 

Susreta pozorišta Brčko distrikta, bavi se aktuelnim 
problemima u BiH - odlaskom mladih, nezaposlenošću, 
nefunkcionalnom birokratijom i politikom.  Tekst za 
predstavu su radili Nejra Babić i Aleš Kurt, a mlada 
autorka je na okruglom stolu održanom nakon predstave 
rekla da je predstava je dio projekta ’Kofer za sjećanja’  koji 
se istražuje zašto mladi napuštaju Bosnu i Hercegovinu.
 „U saradnji sa nevladinim organizacijama smo radili 
anketu na pitanje ‘Šta biste ponijeli sa sobom kada biste 
odlazili iz BiH?’. Nismo se nadali da će to pitanje izazva-
ti toliko emocija. Dobili smo oko sedamsto odgovora i 

neke od njih smo uvrstili u predstavu. Jedan od tih govo-
ra večeras je izvodila Amila Terzimehić. Taj sjetni govor 
šta bismo ponijeli iz Bosne i još mnoge smo uvrstili, ali 
to nam je bila neka polazna tačka, onda smo od toga gra-
dili cijeli tekst“, naglasila je Nejra Babić.
 Aleš Kurt, koji je predstavu i režirao, rekao je da na-
mjera nije bila da se bilo kome ugodi, nego da se pouči 
ovom predstavom. 
 „To je naša stvarnost, to smo mi. Ja sam scenografi-
ju napravio prema grafitima u mojoj ulici koje su neki 
klinci pisali. Meni je to Bosna jednostavno, ljudi hoće 
da odu odavde. Dva miliona ljudi je otišlo, znate koliko 
je to. Ono što je smiješno, mi glumimo ovu predstavu 
u dijaspori i oni nas stalno zovu, a kada smo je igrali u 
Makedoniji ljudi su tamo bili oduševljeni predstavom, jer 
i oni imaju isti problem, svi se pronalaze u tome. Svi se 
kunu u Makedoniju, a niko neće više da živi tamo, isto 
kao i kod nas“, rekao je Aleš Kurt.
 Glumica Maja Salkić rekla je da je predstava bila iza-
zov za nju.
 „Bilo je zanimljivo raditi sa Alešom, uvijek krenete iz 
nekih pravaca, pa ne znate čemu to vodi, ali se na kraju 
to jako dobro uklopi i samo nam se kaže zbog čega smo 
nešto istraživali. Nama je bilo nama je bilo zanimljivo 
da radimo u početku folklor i srednjovijekovna bosanska 
kola koja mi zaista nismo da plešemo, ona pjesme i na-
ricanja, koje su iziskivale da ih pjevamo na Bjelašnici ili 
okolnim planinama, ali eto lijepo se vratiti nekim svojim 
korjenima i onome što je možda, osim ljubavi, izlaz da se 
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мада савремене чешке драматургије. Ако је број из-
ведби индикатор занимања за чешку драму, чуђење 
којим се дочекују подаци о мало превода показује 
да у свести наших позоришних људи постоје прет-
поставке о чешкој драми, али темељене на сећањима 
на нека давна гледања или на спорадичним инфор-
мацијама о савременим трендовима у чешкој литера-
тури. Објављивање једне aнтологије ове врсте, дакле 
са стручним претензијама и покушајем доследног и 
свеобухватног представљања, важно је за озбиљније 
упознавање овог подручја јер омогућује његову оз-
биљну анализу и разумевање.
Конвенција драме је сама по себи захтевна и тражи 
од читаоца боље познавање страног језика од просеч-
ног. Тако је језичка баријера за драме увек виша, а 
проток драма на страном језику смањен чак и између 
познаваоцима изворног језика. Упркос оних који мис-
ле да се драме само изводе а не читају, па их дакле 
није потребно објављивати, пре сваког постављања 
драме претходи не само читање него и избор. Управо 
стога је објављивање драмских текстова које отвара 
могућност упоређивања и избора неопходно и ради 
драматуршке писмености једног простора. А драма-
туршка је писменост – не само о себи него и о други-
ма – предуслов доброг позоришта.
Управо због непостојања темењног упознавања чеш-
ке нове драме приређивач Хасан Захировић је желео 
у антологији да представи не једног занимљивог ау-
тора или драмско дело, него чешку нову драму као 
целину. Дакле, ово је антологија новије чешке драме. 
Није тешко доказати важност оваквог одабира упра-
во зато што је приређивач сам желео да нас упозна не 
само са новим драмама него и са развојем нове чешке 
драме. Никако му није била намера да направити ан-
тологију потпуно непознате драме код нас или неки 
„слободно лебдећи” ауторски избор који би био по  
његовом тренутном расположењу или доступности 
драмског материјала. Такви приступи нису неза-
нимљиви сами по себи, али мислим да су корисни 
једино у ситуацији кад имамо постављену норму. Тек 
се онда може радити одмак од ње и разговарати о за-
нимљивости приступа.
Антологија нове чешке драме која је пред нама са-
држи 12 целовитих текстова драма аутора млађе ге-
нерације. Драме су у антологији поређане по овом 
реду: Ленка Лагронова: Плакање (превод Хасан 
Захировић), Ива Клестилова: Насмијеши се, мама 
(превод Адиса Зуберовић),  Петр Зеленка: Чишћење 
(превод Адиса Зуберовић), Роман Сикора: Три дана 
(превод Адиса Зуберовић), Мирослав Бамбушек: Ув-
ријеђени и понижени – у част Достојевском (превод 
Адиса Зуберовић), Магдалена Фридрих Грегорова: 
Дора (превод Хасан Захировић), Ана Саведра: Кућа 
код седам жохара (превод Адиса Зуберовић), Милан 
Шотек: Плави кит (превод Хасан Захировић), Тереза 
Верецка: У замци – радио драма (превод Хасан Захи-

ровић), Хелена Елиашова: Светионик (превод Ади-
са Зуберовић), Ана Мариа Максера: Толико (превод 
Хасан Захировић) и Давид Коштак: Над проливеним 
млијечним путем (превод Хасан Захировић).
У антологији је и важна белешка приређивача Др 
Хасана Захировића ЧЕШКА НОВА ДРАМА. А на 
самом крају књиге наћи ћемо богату белешку о ау-
торима коју су приредили Адиса Зуберовић и Хасан 
Захировић.
У овом тексту, не желеим да препричавам садржај 
или да улазим у театролошку анализу сваког драм-
ског дела, него само да назначим мотиве избора, 
односно важност и чињеницу да оваква антологија 
има могућност попуњавања неких празнина у на-
шем духовном простору. Али не треба претеривати 
у захтевима. Театролошке студије о поједином делу 
и приређивачу треба оставити за неке друге прили-
ке. Нова чешка драма код нас није играна, а осим 
неколико текстова објављених у часописима нити 
праћена, па је вредност антологије не само у ширењу 
драматуршке писмености него и доношењу основне 
информације.
Ако смо говорили о парадигматском значењу иза-
браних драма за чешку драматургију, није лоше под-
сетити на то да се ради о изузетно вредним младим 
ауторима (најстарији аутор је рођен 1964.), о драмама 
које су позоришно занимљиве и за наше крајеве. И на 
томе се инсистирало. Кад се приређивачу неколико 
дела истог аутора уклапало у избор, у прихватању је 
превагнуо онај који је нама ближи јер то значи ви-
ше прилика за постављање на нашим сценама. Да-
кле, желело се да буде што мање културолошких 
објашњења у белешкама, односно упознати нас с 
оним драмама које јесу чешке и значајне за њих, али 
разумљиве и нама, о основним људским проблемима 
и сукобима.
Добро је што ће се ова књига наћи пред позоришт-
ницима.
Књига је објављена уз подршку Амбасаде републи-
ке Чешке у Босни и Херцеговини као и Минисатрсва 
куклтуре Рапублике Чешке.
На крају, али не последње по важности су моје че-
ститке преводиоцима и приређивачу али и издава-
чу КЊИЖЕВНОМ КЛУБУ П. Н. Брчко Дистрикта, 
да људима из театра предоче један пресек драмског 
стваралаштва једне земље са вишим степеном позо-
ришне уметности. Да нас упозна са водећим имени-
ма младих аутора драмске литературе Чешке и њи-
ховим остварењима. Антологија Нова чешка драма 
за позориште и позориштнике је права посластица...
Браво!

У Брчком, 21. новембар/студени 2018.
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Okrugli sto

ŠTA BISTE PONIJELI SA SOBOM DA SUTRA ODETE IZ BiH?
Piše: Dejana Krstić

 Predstava  ’Jedvanosimsoboakalomistobo’ koju 
je brčanska publika gledala sedme večeri 

Susreta pozorišta Brčko distrikta, bavi se aktuelnim 
problemima u BiH - odlaskom mladih, nezaposlenošću, 
nefunkcionalnom birokratijom i politikom.  Tekst za 
predstavu su radili Nejra Babić i Aleš Kurt, a mlada 
autorka je na okruglom stolu održanom nakon predstave 
rekla da je predstava je dio projekta ’Kofer za sjećanja’  koji 
se istražuje zašto mladi napuštaju Bosnu i Hercegovinu.
 „U saradnji sa nevladinim organizacijama smo radili 
anketu na pitanje ‘Šta biste ponijeli sa sobom kada biste 
odlazili iz BiH?’. Nismo se nadali da će to pitanje izazva-
ti toliko emocija. Dobili smo oko sedamsto odgovora i 

neke od njih smo uvrstili u predstavu. Jedan od tih govo-
ra večeras je izvodila Amila Terzimehić. Taj sjetni govor 
šta bismo ponijeli iz Bosne i još mnoge smo uvrstili, ali 
to nam je bila neka polazna tačka, onda smo od toga gra-
dili cijeli tekst“, naglasila je Nejra Babić.
 Aleš Kurt, koji je predstavu i režirao, rekao je da na-
mjera nije bila da se bilo kome ugodi, nego da se pouči 
ovom predstavom. 
 „To je naša stvarnost, to smo mi. Ja sam scenografi-
ju napravio prema grafitima u mojoj ulici koje su neki 
klinci pisali. Meni je to Bosna jednostavno, ljudi hoće 
da odu odavde. Dva miliona ljudi je otišlo, znate koliko 
je to. Ono što je smiješno, mi glumimo ovu predstavu 
u dijaspori i oni nas stalno zovu, a kada smo je igrali u 
Makedoniji ljudi su tamo bili oduševljeni predstavom, jer 
i oni imaju isti problem, svi se pronalaze u tome. Svi se 
kunu u Makedoniju, a niko neće više da živi tamo, isto 
kao i kod nas“, rekao je Aleš Kurt.
 Glumica Maja Salkić rekla je da je predstava bila iza-
zov za nju.
 „Bilo je zanimljivo raditi sa Alešom, uvijek krenete iz 
nekih pravaca, pa ne znate čemu to vodi, ali se na kraju 
to jako dobro uklopi i samo nam se kaže zbog čega smo 
nešto istraživali. Nama je bilo nama je bilo zanimljivo 
da radimo u početku folklor i srednjovijekovna bosanska 
kola koja mi zaista nismo da plešemo, ona pjesme i na-
ricanja, koje su iziskivale da ih pjevamo na Bjelašnici ili 
okolnim planinama, ali eto lijepo se vratiti nekim svojim 
korjenima i onome što je možda, osim ljubavi, izlaz da se 
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vratimo onome od čega smo potekli“, naglasila je Maja.
Ona je rekla da se kroz predstavi sve vrijeme povlači ono 
pitanje koje mnoge muči i u svakodnevnici, a to je ići ili 
ostati.
 Na pitanje moderatora okruglog stola Dževdeta Tuzli-
ća šta glumci misle, koji je najbolji odgovor na ovo pita-
nje, mišljenja su bila podijeljena.
 Glumac Alban Ukaj rekao je da je više puta imao prili-
ku otići u inostranstvo ali ga je uvijek nešto držalo ovdje, 
ili poslovne obaveze ili ljubav, ali da svakako smatra da 
se treba boriti i ostati ukoliko ima najmanje šanse za to.

Pisac Boris Marić pohvalio je uigranost ansambla, kao i 
koreografiju, ističući da je ona veoma bila zahtjevna, jer 
se i sam svojevremeno bavio glumom, pa razumije koliko 
to zahtjevno  može biti.
 Selektor Željko Mitrović je predstavu, zbog bliskosti 
teme, uporedio sa sinoćnjom predstavom ‘Naši dani’, jer 
govori o odlasku mladih što je naša svakodnevnica.
 On je dodao i da se u jednom trenutku dvoumio između 
trenutnog mota  ’PRAIZVEDBE – uprkos vremenu’ i mota 
’Kuda dalje rođače’, upravo zbog te dvije predstave.
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Ona je rekla da se kroz predstavi sve vrijeme povlači ono 
pitanje koje mnoge muči i u svakodnevnici, a to je ići ili 
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ku otići u inostranstvo ali ga je uvijek nešto držalo ovdje, 
ili poslovne obaveze ili ljubav, ali da svakako smatra da 
se treba boriti i ostati ukoliko ima najmanje šanse za to.

Pisac Boris Marić pohvalio je uigranost ansambla, kao i 
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teme, uporedio sa sinoćnjom predstavom ‘Naši dani’, jer 
govori o odlasku mladih što je naša svakodnevnica.
 On je dodao i da se u jednom trenutku dvoumio između 
trenutnog mota  ’PRAIZVEDBE – uprkos vremenu’ i mota 
’Kuda dalje rođače’, upravo zbog te dvije predstave.
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