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 Pedeset godina plodonosnog stvaranja Ljubice 
Ostojić, umjetnice koja je dala veliki doprinos 

teatarskoj umjetnosti, Brčko distrikt BiH je obilježio iz-
davanjem knjige „Izabrane drame“. Knjiga je izdata na 
inicijativu književnika i izdavača Almira Zalihića, koji 
uz dramaturga i redatelja Dubravku  Zrnčić Kulenović, 
potpisuje recenziju. Predstavljena je u okviru pratećeg 
programa Susreta pozorišta u Brčkom, na radost ljubite-
lja pozorišne umjetnosti.
 Knjiga sadrži četiri drame Ljubice Ostojić – tri koje 
još nisu uprizorene u teatru i jednu koja je prije deset go-
dina bila postavljena na sceni Teatra mladih iz Mostara.  
Dramski opus Ljubice Ostojić tematski bi mogao biti po-
dijeljen u tri bloka: drame iz savremenog života, poetske 
drame i dramski tekstovi namijenjeni djeci i mladima. 
Dubravka  Zrnčić Kulenović je, predstavljajući lik i dje-
lo Ljubice Ostojić, istakla kako je riječ o autorki koja se 
dobro upoznala s tajnama i zamkama koje se kriju unutar 
svakog procesa rada na predstavi.
 „Njene drame su zanimljive i kao štivo jer ona vrlo če-
sto koristi didaskalije koje kao da su upućene čitaocima. 
U njima Ostojić često provjerava perceptivnost onoga koji 
čita. Tako uspostavlja kreativni dijalog sa svojim čitaocem 
i tek se  uz njegovu imaginaciju dramsko zbivanje, sudbine 
likova i jezičko poigravanje pretvaraju u umjetnički poten-
tni doživljaj“, kaže Dubravka Zrnčić Kulenović.

 Knjiga je, dakle, namijenjena i čitaocima i onima koji 
se bave teatrom. I kao što reče Dubravka Zrnčić Kule-
nović „čudnovat je i raskošan svijet skrojen od likova iz 
drama Ljubice Ostojić. S mnogima se možemo identifi-
cirati, neki od njih nas mogu nečemu i podučiti, neke će 
nas priče svojom tragikom iznenaditi, a neke odvesti u 
imaginarni i magijski svijet“. 
 „Inspiracije dolaze, prolaze, neku uhvatite a ja ih 
imam skoro uvijek. Sve na ovom svijetu ima svoju priču, 
pjesmu, vizualnost. Svaka moja drama ima otvoreni kraj, 
mogućnost da se nastavi i završi sretno. Ima nade“, ističe 
Ljubica Ostojić.
 Ljubica Ostojić je, govoreći  o nastajanju tekstova koji 
bi mogli biti uprizoreni na sceni nekog od domaćih teata-
ra, istakla da je problem zastupljenosti domaćih tekstova 
u pozorištima prisutan već odavno.
„Nema korespodencije između teatara i dramskih pisaca. 
Našim teatrima su daleko zanimljiviji klasici ili isprobani 
strani testovi. U posljednje vrijeme su počeli igrati naše 
mlade pisce, poput predstave Sarajevskog ratnog teatra 
koju imamo priliku pogledati na ovogodišnjim Susreti-
ma pozorišta u Brčkom. To je jedan od razloga zašto su 
festivali poput ovoga u Brčkom za sada samo ekscesi“, 
zaključila je Ljubica Ostojić.

Piše: Alma Kajević
MAGIJSKI SVIJET IZ MAŠTE LJUBICE OSTOJIĆ
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Разговор

Анета Грабовац, глумица                        

Пише: Дејана Крстић

СВИ СМО ПОМАЛО ЖРТВЕ,
ЗАТО ШТО СЛОБОДА НЕ ПОСТОЈИ

Представа је потресна. Да ли Вам је било тешко 
унијети се у лик Сањице?
 Да, потресно, мада је процес био и занимљив јер 
сам, као и у свакој досадашњој улози, копала из соп-
ствене базе података, јер увијек идем из личних иску-
става. Лик Сањице, који тумачим, изманипулисан је 
религијском догмом и постављала сам питања себи, 
колико су и мени у дјетинству били наметнути неки 
ставови у које сам чврсто вјеровала због оне изреке 
„када поновиш лаж десет пута она постаје истина“ и 
онда тим преиспитивањем долазиш до одговора, до 
сопствених осјећања и приближиш та осјећања себи 
на екстреман начин, како их има лик Сањице у пред-
стави.

Ваш лик у представи је жртва. Жртва мајке, вјере, 
па и у неким моментима своје сестре Анице. Колико 
имамо у стварном животу таквих случајева?
 Мислим да смо сви ми помало жртве зато што 
слобода не постоји, само је питање колико свијести 
и знања имамо о себи, о свом понашању и колико 
радимо на себи да употријебимо то знање, да поста-
немо свјесни да јесмо жртве, али да нешто урадимо 
по том питању. Најлакше је упасти у самосажаљење. 
Иначе, ми то сви помало радимо, свјесно упадамо у 
самосажаљење, како то ради и Сањица. Она због тога 
одлази у аутодеструкцију. 

Да ли мислите да она то што њих мајка затвара у 
кућу правда вјером, те да ли и она сама има страх од 
спољног свијета, као и њена мајка?
 То поткровље и та њена два квадрата која дијели 
са сестром, то је њен једини интимни, приватни про-
стор и једини објекат пажње јој је сестра Аница. Она 
улази у ту илузију, јер јој је то одбрамбени механи-
зам како да се бори са свијетом. Она не зна за дру-
гачије, она је слијепа и тај проблем, што је увјерена 
да је болесна, је тај што би у њој створило кривицу 
и срам да живи живот. А свака фанатична увјерења, 
као на примјер да је све гријех, да ми морамо носити 
свој крст и и патњу, опет ствара аутодеструкцију.

Да ли ми можемо препознати у друштву, можда не 
толико екстремне, али бар сличне примјере?
 Постоји. Ово јесте екстреман случај и вјероватно 
би људи рекли „ово нигдје не постоји“, али ево слу-
чај о коме сам читала ових дана о дјеци у „Заводу 
Пазарић“ која су била везивана за радијаторе, то је 
екстреман случај. Мислим да у овој представи мајка, 
која је њихова биолошка мајка, представља систем. 
Систем који је, као у случају Пазарић, затворио дје-
цу, који није нашао рјешење. Те ствари се дешавају 
свуда око нас, а ми тога нисмо свјесни.

Каква су Ваша очекивања од публике када изводите 
ову представу?
 Па немам очекивања, док ми неко нешто не каже. 
Много људи је рекло да је представа занимљивог 
естетског укуса, да је другачија, да има неки „хич-
коковски моменат“ на почетку, да је јако поетична и 
болна. Углавном су биле добре реакције.

Анета Грабовац
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Разговарала: Миљана Ђурђевић

Каћа Сарајлић, аутор музике у представи

МУЗИКА НАГЛАШАВА ЕМОЦИЈЕ

Много емоција. Ко то диктира – текст или аутор 
музике?
 Сама представа и њена тема су ми давале упутство 
у ком правцу ићи. Она намеће емоцију и атмосфе-
ру музике. Значи сама тематика намеће музички ам-
бијент. Све што публика осјети на сцени кроз текст 
и игру, исто то мора да осјети и кроз музику. Музика 
треба да препозна битне акценте и да их на адекватан 
начин нагласи. На крају то је једна неодвојина цјели-
на.

Текст је условно речено тежак и захтјеван. Да ли је 
било захтјевно направити музику уз тај текст?
 Музиком се акцентирају емоције и даје им се већи 
значај, а оне су јако изражене јер је текст тематски 
такав, пун емоција. Моје је било да то пратим и на-
глашавам.

Доминира хармоника?
 Логично, јер то је инструмент на коме сам заврши-
ла магистарски студиј.  Бавим се и компоновањем па 
сам спојила те моје двије љуави – композицију и хар-
монику. Све оно што се чује на сцени од музике, до 
цвркута и крика су неодвојиви елементи. Једни без 
других не могу и једни намећу друге. На тај начин 
створена је константна енергија од почетка до краја 
представе.

Који је први корак када радите музику за неки позо-
ришни комад?
 Прво прочитам текст и музику радимо корак по 
корак. Наравно ту има доста дискусије са редитељем 
и актерима. Сви кораци су веома важни јер ми они 
дају оквир за стварање музичке слике. На крају ка-
да се то све посложи музика постаје дио представе и 
до краја је синхронизована са оним што се догађа на 
сцени.
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Piše: Sanita Jerković Ibrahimović

DRAMA O RASPADU ZEMLJE

 Tokom promocije knjige «Lir, bivši kralj» autora 
Žarka Milenića, izdate od strane Umjetničke 

akademije Istok Knjaževac prošle godine, prof. dr. Srdjan 
Vukadinović je istakao da je ova drama nastala iz pera 
autora prije dvije i po decenije.
 «Četiri vijeka dramatičara i pisca drugog milenijuma 
Vilijema Šekspira obilježavano je 2016. godine. Bio je to 
povod da se po ko zna koji put sagleda djelo ovog autora 
kroz poruke i ideje koje one šalje i to na veoma različit 
način. Te poruke i ideje su veoma aktuelne i žive bez ob-
zira na to što su nastale prije četiri vijeka. Interesovanje 
za Šekspira je i tada bilo raznoliko. Neko je ta četiri vije-
ka Šekspira 2016. godine obilježio kroz predstave, drugi 
kroz dokumentarnu izložbu, treći kroz stručni ili naučni 
skup, a Žarko Milenić i pomenuta Akademija su to ura-
dili kroz ovu knjigu. Ona pokušava da velike ideje ovog 
pisca i složene karaktere njegovih likova prilagodi današ-
njem vremenu. Zapravo da ih sagleda u jednoj modernoj 
vizuri što je prva i osnovna vrijednosti ove knjige», na-

glasio je Vukadinović.
Sam autor Milenić kazao je da mu je za ovu dramu na-
dahnuće bila poznata Šekspirova tragedija «Kralj Lir», 
ističući da ju je pisao u ratno vrijeme, te da je tada na 
umu imao tadašnju aktuelnost, odnosno raspad Jugosla-
vije, što je isti motiv koji  se javlja u Šekspira kad dije-
li svoje kraljevstvo svojim kćerima. Milenić ističe i da 
mu je od velikog značaja predstavljanje njegove drame u 
sklopu ovogodišnjih Susreta, u smislu da javnost sazna 
da nije samo prozni pisac, kritičar, da uređuje Bilten Su-
sreta, već i da piše drame.
 «Žao mi je što je malo njih izvedeno na pozornici, sa-
mo jedan dio od 15 drama koliko sam napisao. Nadam se 
da će ova drama imati odjeka i da će je neko postaviti na 
scenu», dodao je Milenić.
Predrag Nešović, dramaturg, ovom prilikom je kazao da 
Milenićeva drama nije adaptacija Šekspira već da je au-
tor iskoristio samo neke momente iz te tragedije. 
«To je savremena drama o našoj stvarnosti. Zato sam u 
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pogovoru dao naslov «Tragedija koja se smeje». Zaista 
ta drama nam se smeje, šta nam se događa i šta nam se 
dogodilo mi to znamo ali ništa ne preduzimamo», rekao 
je Nešović.
 «Sve njegove drame mogu da se izvode u profesional-
nim pozorištima, rame uz rame sa dramama Kovačevića, 
Imširovića, sa ovih prostora, ali i drugih autora», nagla-
sio je Nešović.
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Piše: Ivana Pirić

Dubravka Zrnčić Kulenović, dramaturginja i redateljica

OVO JE PREDSTAVA O NAMA

S obzirom da mnogi Brčaci nisu imali prigodu pogledati 
ovu predstavu, pomalo neobičnog naziva (Majka ili sve 
lutke idu raj) , koliko tema drame korespondira sa sa-
dašnjim vremenom, a koliko sa nekim budućim, koje tek 
treba doći?
 Tematski, tekst Nedžme Čizmo nas vodi u otkrivanje 
odnosa unutar jedne porodice i ukazuje na Munchause-
nov sindrom, često prisutan, ali teško dijagnosticiran, sa 
snažnim emotivnim poremećajem. Osoba sa ovim sin-
dromom izaziva ili glumi fizičke i psihičke tegobe zbog 
izazivanja pažnje, priznanja, moći i sućuti bilo u porodici 
ili u društvu. Koristeći se karakteristikama ovog obolje-
nja, autorica gradi svoje likove i prati sudbinu dvije se-
stre, sada već tridesetogodišnjakinje, koje, zbog majčinog 
zlostavljanja i izolacije od društva, žive gradeći svoj svi-

jet od lutaka. Fragmentarno ispričana priča, kroz igru u 
kojoj se koriste elementi lutkarstva, pred glumice je po-
stavila izuzetno složen glumački zadatak u razotkrivanju 
posljedica emotivne traume i traganju za oslobađanjem 
od torture i manipulacije. Nismo mogli, a da idejnost tek-
sta ne sagledamo kao metaforu političkog stanja u druš-
tvu. Postavili smo pitanja sebi, a kroz predstavu pitamo 
i publiku: da li smo svjesni da smo uvučeni u paukovu 
mrežu manipulatora koji igraju sve grublje kako bi doka-
zali koliko su sposobni i moćni? Jesmo li svakodnevno 
izvrtanje istine, prijetnje, zastrašivanje, ucjene i provoka-
cije, obezvređivanje drugog i drugačijeg, prihvatili kao 
stil svog života i kao najbolje i jedino rješenje? Do kada 
ćemo biti objekat manipulatora, a ne ličnost sa sopstve-
nom voljom? Do kada ćemo prihvatati biti žrtva manipu-
latora? Zar nam nije postalo jasno da oni nemaju drugog 
izbora već da nas i dalje drže uhvaćene u toj mreži, izazi-
vajući strah i prijeteći nam? Kako se kroz tekst susreće-
mo sa žrtvama zlostavljanja i manipuliranja, (a žrtve smo 
i svi mi!) ovo je i predstava o nama. Hoćemo li se kao 
žrtve (lutke kojima se manipulira) samo nadati putu u raj 
ili ćemo promijeniti svoj odnos prema poretku, svjesno 
mu se oduprijeti i prestati biti objekt manipulacije? Da-
kle, ovo je predstava koja se bavi današnjim vremenom, 
nama koji sve više prihvatamo biti invalidi sopstvenog 
življenja.

Ima li umjetničkog odstupanja od izvornog teksta?
 Zanimljiv je put nastajanja ovog teksta. Nedžma je bila 
moja studentica i za završni ispit iz predmeta Umjetnost 
lutkarstva, na odsjeku Dramaturgija na ASU, napisala je 
prvu verziju ovog teksta. Kada je Sarajevski ratni tea-
tar prihvatio da se tekst stavi na repertoar, proces rada 
je započeo sa istraživanjem o samom Munchausenovom 
sindromu, o različitim oblicima zlostavljanja i manipu-
liranja, pa tek onda, u zajedništvu sa svim autorima i 
učesnicima u predstavi, tekst se dorađivao, raspisivao ili 
kratio. Velika je prednost kada je autor teksta prisustan 
na probama i učestvuje u cijelom procesu rada, te svojim 
trenutnim intervencijama doprinosi progresu kreativnog 
rada i definira konačnu verziju svog teksta.

Na ovogodišnjem Festivalu bosanskohercegovačke dra-
me i autorskog teatra Zenica 2019., predstava „Majka ili 
sve lutke idu u raj“ je nagrađena za scenski pokret i glaz-
bu! Kako je nastajalo scensko „rađanje“ s lutkama koje 
šute, pričaju, i živim bićima, ali i njihovim brigama, koje 
svi mi nosimo u sebi? 
 Sarajevski ratni teatar je uvijek bio otvoren za sarad-
nju s mladim autorima, te odabirom ovog teksta koji pre-
tendira igru s lutkama, još više potvrđuje nakanu ovog 

Dubravka Zrnčić Kulenović,
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teatra da svoj umjetnički vitalitet ostvaruje i kroz istra-
živačke projekte, bez obzira koliko takva nakana može 
biti riskantna. No, ako predstava još bude selekcionirana 
za dva prestižna bosanskohercegovačka festivala, ovakav 
hrabri repertoarski potez dobija svoju umjetničku potvr-
du. Predstava „Majka ili sve lutke idu u raj“ nije tipična 
za bh teatar danas, a prisustvo lutaka znači i upotrebu još 
jednog izražajnog sredstva za glumca, uspostavlja dru-
gačiji scenski jezik koji se tokom igre pretvara u jezik 
metafora i diktira stilizaciju svih elemenata predstave.

S kojim ste se poteškoćama susretali dok ste režirali ko-
mad, a s obzirom na težinu priče?
 Proces rada na predstavi je bio duži no što je to uobi-
čajeno u našim teatrima i odvijao se u fazama. Bez obzira 
na sva traženja i propitivanja materijala, od početka sam 
vjerovala da je priča (koja se temelji na istinitoj sudbini 
dvije sestre!) snažna i da je, dramaturška struktura kojom 
je ispričana, čvrsto uporište koje nam je svima omogući-
lo da se slobodno upustimo u istraživanje emocija kao 
posljedice zlostavljanja i manipulacije, te da kroz igru 
propitamo i svoju osjećajnost i otkrijemo svoje zablude.

Pisac kroz ideju uvijek kaže ono što želi, a što nam 
Nedžmin tekst „Majka ili sve lutke idu u raj“ poru-
čuje?
 Kako je Munchausenov sindrom jedan složeniji oblik 
manipulacije, autorica Nedžma Čizmo ga je iskoristila da 
bi kroz odnos dvije sestre koje su žrtve majčinog zlostav-
ljanja, razotkrila namjere i sredstava kojim se služi onaj 
koji manipulira i ukazala na fizičke i psihičke posljedice 
žrtava manipulacije. Dakle, ideja autorice teksta je da ra-
zotkrije sve mehanizme manipulacije koja se temelji na 
izvrtanju činjenica, lažnim interpetacijama i baratanju 
krivim podacima, redizajniranju stvarnosti, a postiže 
se potkupljivanjem, utjerivanjem straha, ucjenama, naj-
češće emotivnim, izazivanjem osjećanja krivice i manje 
vrijednosti, vrijeđanjem, provociranjem, uslovljavanjima 
i prijetnjama, prebacivanjem odgovornosti na drugog, pa 
čak i torturom i agresijom.

Kakva iskustva nosite iz Brčkog?
 Uh! U Brčko dolazim od 1979 godine! Svaki dolazak 
je prisjećanje na mnoge stvaraoce, kolege i Brčake… na 
druženja nakon predstave do kasno u noć, na susrete sa 
ljudima kojim sam se uvijek unaprijed radovala, na tremi 
koju sam osjećala zbog publike vrlo istančanog ukusa, na 
neko drugo, prošlo, vrijeme, ali i potrebu da svakim do-
laskom potvrdim sebi, mojoj struci i Gradu kako su Su-
sreti važan festival za razvoj kulture i umjetnosti teatra, 
kako nam taj kontinuitet održavanja Susreta, iz godine 
u godinu, sve više treba kako bismo se oduprli agoniji 
nestajanja.

 Drugu večer 36-ih Susreta pozorišta/kazališta u 
Brčkom publika je imala priliku pogledati pred-

stavu Sarajevskog ratnog teatra SARTR „Majka ili sve 
lutke idu u raj“u režiji Dubravke Zrnčić-Kulenović, prema 
tekstu Nedže Čizmo. Komad govori o manipulativnim po-
rodičnim odnosima i mentalnim oboljenjima kao posljedi-
cama zatočeništva unutar toksične sredine. Samim reda-
teljskim konceptom predstava koristi i lutkarsku tehniku. 
Iako se lutkarski teatar smatra namijenjemnim prvenstve-
no dječijoj publici, unutar ovog komada lutke predstavljaju 
odraz vizije, mašte ali i trauma odraslih ljudi. Dvije sestre 
Anica (Belma Lizde Kurt) i Sanjica (Aneta Grabovac) se 
nalaze zatočene u prostoru koji liči na umobolnicu ili siro-
tište iz kojeg ne mogu izaći. Unutar tog prostora, koji pod-
sjeća na unutrašnjost jednog organa satkanog od tankih 
nerava, one kreiraju vlastiti svijet koji je ispunjen njihovim 
najvećim strahovima i patnjama, ali i požudama i željama. 
Kroz zaštitnički odnos starije sestre prema mlađoj, prika-
zuje se manipulativni odnos majke prema njima dvjema, te 
vidimo da je upravo ona uzrok svih njihovih trauma. Strah 
i nemogućnost pokreta izvan imaginarnih zidina je dubo-
ko ukorijenjen u njihove nerve, a glas njihove majke dubo-
ko treperi kroz svaku njihovu ćeliju. Različitost karaktera 
ove dvije sestre se ogleda kroz Sanjičin strah od riječi nje-
ne majke da ne smije griješiti i da će zbog toga završiti u 
paklu, dok je njena starija sestra svjesna torture koja se 
vrši nad njima i pokušava osloboditi Sanjicu od ograniče-
nja koja su ispunila čitav njihov mikrokosmos. Kontrastu 
među likovima je uveliko doprinijela scenska igra ove dvi-
je glumice koje su svojom energijom potaknule osjećanje 
empatije ali i straha odraza nas samih u likovima sestara. 
Bijeg iz hororistične realnosti je igra, upravo ona u kojoj 
su lutke glavni likovi, koje je animirala Jasminka Požek 
Božuta. Kroz igru vidimo da obje sestre maštaju o udaji 
za lutka Zlaju. Između njih se razvija djetinjasti sukob o 
tome koja će se udati za njega. Anica koristi lik majke da bi 
Sanjica pristala na to da je posluša i da je se prestane bojati. 
One naizgled sanjaju o običnim, posve ljudskim stvarima, 
o vjenčanju, o putovanju na more, svemu onom što je poje-
dincima koji su zavezani unutar prostorija umobolnice ne-
dostižno. Atmosferi predstave je uveliko doprinijela muzi-
ka Kaće Sarajlić koja savršeno oslikava maštu likova, ali 
i unutarnje stanje svijeta zatočeništva. Tema ovogodišnjeg 
festivala „Zatočeni u prošlosti“,  je u ovom komadu prika-
zana kroz zatočeništvo nas samih, koji smo ponekad nes-
posobni na to da pristanemo da povjerujemo u to da smo 
samo nečije lutke, sredstva kojima neko iznad manipulira.

STRAH ILI NEMOGUĆNOST 
BIJEGA OD NAMETNUTE 

STVARNOSTI
Piše: Emina Šehić
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Razgovor

Razgovarala: Anđelka Đurić

Nedžma Čizmo, autor

TO NISU LJUDI KOJU SU NESPOSOBNI, 
ČAK SU DOSTA INTELIGENTNIJI I JAKO 

DOBRI MANIPULATORI
Istraživanje teatra i njegovih mogućnosti, kao što smo 
vidjeli, je neiscrpno. Mnoštvo ideja, tekstova, uloga, ali 
i drugih pratećih elemenata poput muzike, mimike i pro-
stora je isprepleteno u drami „Majka ili sve lutke idu u 
raj“ koja se našla pred publikom u Brčkom. Šta Vas je 
vodilo prilikom pisanja teksta i rađanja predstave.
 Da, dobro ste primjetili! Na „daskama koje život zna-
če“ ovog puta je nešto drugačije i dramatičnije. Još uvijek 
sam apsolvent na Akademiji scenskih umjetnosti u Sara-
jevu i ovaj tekst za predstavu „Majka ili sve lutke idu u 
raj“ je nastao kao dio moje pripreme za ispit iz Umjetnosti 
lutkarstva, ali moram priznati da je ideja za priču o dvije 
djevojke koje provode život u zatvorenom prostoru i nji-
hove majke, postojala već dugi niz godina. Otežavajuću 
okolnost mi je predstavljalo to što nisam bila sigurna na 
koji način to iznijeti, ni manje ni više, zahtjevnoj publici. 
Nakon dužeg traganja, kao što rekoh, ispit iz Umjetnosti 
lutkarstva je bio presudan u mojoj odluci, da ključni ele-
ment u predstavi budu upravo te lutke.  

Zašto ste izabrali da u Vašoj drami o dvije sestre pišete o 
Munchausenovom sindromu? Pretpostavljam da većina 
publike po prvi put čuje za taj  sindrom koji predstavlja 
jedan oblik manipulacije.
 Posebno volim istaći da je ovo jedna porodična drama, 
dok vrlo rado poslušam i komentare publike koji smatra-
ju da su na sceni sat vremena gledali horor. Definitivno, 
Munchausenov sindrom prisutan je u našem društvu, dok 
glavni problem predstavlja, to što je te osobe jako teš-
ko prepoznati, pošto su sjajni manipulatori s jako dobro 
razvijenim intelektualnim sposobnostima. U tekstu sam 
se bavila i drugim vidovima manipulacije zastupljenim u 
svakodnevnom životu, na primjer kroz porodicu ili religi-
ju. Religija mi je poslužila kao najsnažniji oblik zastraši-
vanja. Predstavljanje božanstva kao skup pravila i zabra-
na, te kazni za one koji to prekrše je nešto čime je majka 
konstantno prijetila i kontrolisala ponašanje kćerki.

Bavite se u ovom tekstu porodičnim odnosima, tačnije 
strahovima i manipulacijama koji iz njih proizilaze. Koli-
ko se to odnosi i na širu društvenu sliku?
 Izabrala sam ovaj sindrom iz razloga što sam i sama 
bezbroj puta svjedočila nečijim pokušajima da od mene 
ili nekog drugog načini potčinjeno biće, kroz pokušaj na-
metanja svijesti o meni kao o žrtvi ili me prosto uvjerava-
jući da nemam sposobnosti nešto izvesti ili uraditi. Ovaj 
oblik manipulacije je danas prisutan u svim segmentima 

svakodnevnog života.

Može se izvesti zaključak, da je u predstavi lik majke 
predstavljen kao i metafora?
 Upravo tako! Dolazimo do toga da lik majke postaje 
metafora za društevni sistem, školski sistem, političare, 
religijske institucije i sve one koji nastoje sačuvati svoj 
položaj i kontrolu zastrašivanjem i one kojima nije u lič-
nom interesu da mi kao društvo i kao pojedinci napredu-
jemo i ostvarujemo potencijal.

Biografija:
Dvadesettrogodišnja Nedžma Čizmo je osnovnu školu i 
gimnaziju završila u Varešu, a 2014.  godine upisala Od-
sjek za dramaturgiju na Akademiji scenskih umjetnosti u 
Sarajevu. Radila je kao asistent dramaturga za predstavu 
„Tamo – amo“ u Pozorištu mladih, te tekst i dramaturgiju 
za lutkarsku predstavu „Bremenski muzikanti“, takođe u 
Pozorištu mladih. Pisala je filmske kritike za „Oslobođe-
nje“. Sada je apsolvent na Akademiji scenskih umjetnosti 
u Sarajevu.
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Антон Павлович Чехов

Пише: Предраг НЕШОВИЋ

Хтео сам да будем оригиналан. Нисам створио ни једног зло-
чинца, ни једног анђела (иако нисам могао да заобиђем луде), 

никога нисам оговарао, никога оптуживао.

ТРАГЕДИЈА КОЈА СЕ СМЕЈЕ

 Жарко Миленић, драмски писац, са обимним 
опусом, у жанровском распону од жестоке комичне 
драме, која представља изазов за савремени па и сва-
ки други театар, па до драме апсурда ХХI века. Књи-
га која је пред нама/вама, је репрезентативан приме-
рак једне одличне драмске школе која је учила и на-
учила овог писца једном значајном мајсторству: да, 
чврсто постављени карактери, у којима се крије кôд 
судбинског удеса јунака, је једини прави пут за ис-
тинску узбудљиву драму. Она врста драмског умећа 
кога препоручује оригиналност а одређује истински 
квалитет. Књига која свакако завређује озбиљан суд 
стручне анализе. Потписује је аутор генерацијски ја-
ко близак нашој данашњици што се и осећа. Наиме, 
драма кохерентне драмске радње, у сваком смислу 
особених карактера, богатог и сочног језика, има 
снажну потребу да битно утиче на људе и стварност, 

у правцу њиховог мењања на боље. И сам свестан 
своје немоћи у таквој врсти делања, овај писац ипак, 
поштује своју потребу. Најзад, ни време га, на његову 
и на нашу жалост, није демантовало у том и таквом, 
креативном замаху.
 У ери агресивног позоришта многи драмски ауто-
ри (они најбољи) посежу за древним и већ осведоче-
ним темама не зато да би у туђем тексту открили и 
истражили своју интерпретацију, него зато да би у 
туђој идеји нашли себе као писца. Таква је и драма 
ЛИР, бивши краљ, која је међу овим корицама за-
хваљујући издавачу УМЕTНИЧКОЈ АКАДЕМИЈИ 
„ИСТОК” из Књажевца, која се бави и пропитивањем 
театарске поетике унутар савременог театарског тре-
нутка у озрачју апсурдног театарског сензибилитета.
У драми која је плод ауторове имагинације, издваја 
се, како би математичари рекли, заједнички имени-

[Жарко МИЛЕНИЋ, ЛИР, БИВШИ КРАЉ, Трагедија по Шекспиру, Духовна академија ИСТОК, 
Књажевац. Библиотека СЦЕНА, књига 12, 74 стр., 2018.]
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тељ, а то је – иронија. Иронија чини ову драму кохе-
рентном и у том контексту значајном за проучавање, 
али и практичну позоришну употребност. Ова „тра-
гедија по Шекспиру” богата иронијом као ауторским 
средством при третману теме, прераста у „трагедију 
која се смеје”.
 О драми Лир, бивши краљ, према истоименој драми 
Виљема Шекспира, од самог њеног настанка, од пре 
двадесетак година, било је доста усмених коментара 
у позоришним круговима. Питало се је ли „то” што 
је Миленић написао заиста Миленић? Чини се одвећ 
јасним, али није наодмет напоменути да не постоји 
једна права верзија и право тумачење неког дела. Ко-
лико је читаоца толико је и различитих читања, а неко 
дело не чине само исписане реченице. Крећући из тог 
гледишта, тврдим да је Миленићев Лир... уистину са-
мо Миленићев. Миленићев Лир..., ако га тако можемо 
назвати, је тачно погођена атмосфера и стање ликова 
који изговарају Миленићев текст. Тако конципирана 
ова драма осликава – и раније уочену – озбиљност 
приступа и показује колики простор заузима савре-
меност у драмском опусу Жарка Миленића. Такође, 
показује и вештину и спремност аутора ка експери-
ментисању, односно истраживањима у новим и међу-
жанровским формама. То је својеврстан експеримент 
јер „корен речи експеримент, значи: ићи ван граница, 
– екс/пери: упустити се у непознато, испробати нове 
ствари, испробати хипотезе уместо искуства. За раз-
лику од научног експеримента, уметнички експери-
мент проширује сфере искуства уместо сфере знања. 
Значајно достигнуће паратеатарског експеримента 
Гротовског, био је покушај да се поново дефинише 
шта је суштина позоришта” (Ивана Вујић и Алексан-
дра Јовичевић), Позориште данас треба „нове форме” 
како би опет постало озбиљно и важно.
 Без обзира на многе горке истине о савременом 

животу, које ова драма обрађују и без околишења 
описују, повод су бројне тамне појаве наше друштве-
не стварности, израз недвосмислене жеље и става 
њеног аутора да је неопходно и да се нехуманост на-
ших данашњих друштвених прилика и односа који у 
њима владају могу и морају изменити? У светлу сав-
ременог животног тренутка, без обзира на то када је 
написана, драма је веома актуелна.
 Као заговорник театра у којем се глумац користи 
првенствено текстом у грађењу улоге, Миленић је 
аутор чије су драме успешне, доиста занимљиве и 
публици и читаоцима блиске, па они добијају јасно 
дело у коме се одмах похватају смислови. То је и у 
драми  ЛИР, бивши краљ, трагедији по Шекспиру у 
пет чинова, која показује да је тачна тврдња да се од 
добре теме може увек написати добар драмски текст. 
Поготову када је реч о Краљу Лиру који обилује 
идејама које се као потицај нуде свакој пишчевој на-
дарености.
Шекспир је занимљив јер наводи да наслућујеш. А 
Миленић се служио свим драматуршким методама 
изневеравања Шекспировог ауторства. С обзиром 
да га занима процес стварања драмског текста, а не 
„сустав драмске приче” јер му је „свака прича кон-
струкција која када се почне препознавати постаје 
клише”, он Лира деструира, с њим експериментише 
и нуди своју, и њему занимљиву причу. И своју ства-
ралачку креативност усмерава на процес. У писању 
Миленић је прво кренуо од радње а затим пустио да 
сама радња створи ликове. Наоружан темом, базира-
ном на догађајима без артифицијелних временских 
или просторних ограничења, он се свом снагом свог 
стваралачког ега послужио аристотеловским учењем 
драматике о „позната” три драмска јединства.
 Врсни драматичар Жарко Миленић се радикално 
дистанцирао од Шекспировог Краља Лира кога по-
знајемо и који је класика.  Ни најмање га нису обаве-
зивали уобичајени клишеи када је реч о Шекспиру. 
Није оставио ни његов костур, није оставио ни мрву 
наде за  свет у коме је политика постала стварност. 
У његовом драмском тексту не постоји добра ћерка 
(код Шекспира је то Корделија), из његове стварно-
сти нема излаза. Катастрофа је била неизбежна и те 
1994. године када је драма написана. Ово није драма 
из Шекспировог шињела, ово је аутохтоно драмско 
остварење аутора Жарка Миленића. Миленићев Лир, 
бивши краљ остаје сам на позорници (читај: на кугли 
земаљској) те се у потпуном миру посвећује својој 
смрти. Ретко када сам прочитао у једној драми да 
неко с толико жара одлази у смрт као тај интелекту-
алац без обавеза. Иза ове драме, скривена је једна од 
савремених драма апсурда. Из сваке реплике исијава 
високи неред овог ишчашеног света потпуно лише-
ног људи.
 Разлика између позоришта и живота је у интензи-
тету који у овој драма свуда и у свакој сцени избија. 
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Аутор у име такозване нове позоришне осећајности 
редуцира, али не поништава, Шекспиров текст, него 
и прави смисао своје реинтерпретације. Устрајава да 
читалац (поготову позоришни стваралац) препозна 
невидљиву нит која повезује комичност драме која је, 
уствари, „трагедија по Шекспиру”. Кад бисмо у јед-
ној синтагми требали сажети смисао ове драме, рек-
ли бисмо да јој највише пристаје синтагма „трагедија 
која се смеје”. Као аутор ослања се на упитни таленат 
свих других коаутора у процесу ишчитавања, ос-
вешћивања и разумевања своје поетике, којој драм-
ска књижевност данас „није довољно потицајна”.
Како би у томе био што оригиналнији, до чега јако 
држи, у своје остварење убацује њему разумљиве 
и савремене ситуације очекиваних ефеката. У доба 
вишка речи, вике и галаме допушта да ликови у дра-
ми особито уверљиви, и још више говоре о судби-
ни савременог човека који попут Чехова „осећа сам 
како прождире свој властити живот”. Миленић због 
устрајавања на ауторству не приказује живот „онак-
вим какав треба бити, какав се снива у сновима” но 
„онакав какав јесте”. Миленићева драма је ауторов 
доживљај живота и човекове судбине; пре свега, суд-
бине која нам се дешава сада и овде, али са увидом 
који трансцендира ка општијим, универзалним зна-
чењима. Исфорсирано се обрачунава са традицио-
налном позоришном поетиком. Тумачењем шекспи-

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

МИКРОКОСМОС БОЛА И ХТИЈЕЊА
 Колико смо заточени у прошлости због мани-

пулације моћнијих показала је и представа 
Сарајевског ратног театра „Мајке или све лутке иду 
у рај“, рађене према тексту Неџме Чизмо и у режији 
Дубравке Зрнчић Куленовић, о чему су, под модера-
тороском палицом Џевдета Тузлића, протагонисти 
представе разговарали са публиком на традицио-
налном округлом столу.  Између осталих ту је би-
ла и ауторка  Неџма Чизмо која је открила да је пут 
настајања текста био веома занимљив и  да је трајао 
годину дана.
 „Почела сам спремајући га као  задатак за испит 
„Основи луткарства“ који ми је предавала управо Ду-
бравка Зрнчић Куленовић. Лутка као елемент била је 
један од услова за настанак текста што је мени била 
провокација на који начин да имплементирам лутку 
у театар за одрасле. Текст је дјелимично базиран на 
једној истинитој причи од које сам кренула да истра-
жујем о Минхаузеновом синдрому, о заточеништву, 
о понашању људи одсјечених од цивилизације, али 
онолико колико ми је требало за умјетнички процес.“
 Дубравка Зрнчић Куленовић каже да је била  
дирнута текстом када га је први пут прочитала.
„Тај облик манипулације којим сво сви изложени, а 
да тога нисмо ни свјесни, било је нешто с чим сам 
жељела да се позабавим. Хтјела сам да заједно са 
цијелом екипом сарадника, као и глумицама поку-
шам отворити један простор у којем нећемо говорити 
само о фабули која нас вуче у театарски процес, него 
о истраживању једног специфичног језика да све оно 
што јесте посљедица манипуилације, кроз одређене 
страхоте, не буде у реалистичком смислу изведена, 
него да пронађемо специфичан сценски језик којим 
можемо подстаћи људе да мало размишљају о себи 
и својој околини и о томе  колико су изложени свим 
облицима манипулације.“
 

Љубица Остојић каже да је ово трећи пут да је од-
гледала предству јер је  једна од ријетких  у којој 
фантастично кореспондирају сви елементи предста-
ве, тако да их је веома тешко изоловати и говорити о 
сваком појединачно. 
 Владо Керошевић је објаснио је зашто је баш ову 
представу уврстио у такмичарски дио. Пресудила је, 
каже, комплексност  психолошких елемената, уну-
трашње филозофије театра, ликова. 
„С друге стране ово је једна од првих представа у 
БиХ гдје се лутка анимира директно у пажњу од-
расле публике. Друго што иза свега стоји неко ко 
је живот уткао у луткарство, као што је Дубравка.  
Причамо једну поетику злостављања. Имамо веома 
много комада у тетру на ту тему, или је то натура-
лизам, или сурови реализам, или је нешто што је већ 
виђено. Овдје сам имао прилику да доживим једну 
импресију која ме је оставила прилично разоружаног 
као селектора у смислу да се опет опредјелим за ово 
јер овдје лутке нису илистрација карактера ликова, 
него метафора. Оно што сам вечерас видио јесте да 
глумице не играју репризе. Оне играју премијере. “
 Никола Шимић Тонин питао је глумцу Белму 
Лизде Курт како успије да након што  са толико емо-
ција уђе у представу  изађе из лика и врати се нор-
малном животу, на шта је глумица одговорила:
„Године искуства помажу много у томе. Ја имам и 
морам да научим технику како да публику  доведем 
до неке, рецимо, катарзе, а да ја останем жива. Мада, 
ове теже представе које траже да се задубите у психу 
лика, више него у његове емоције, од њих се човјек 
теже одваја. Али то ми је професија, ја то морам да 
радим.“
Дамир Алтумабић, честитао је протагонистима 
представе на изванредној изведби и на томе што су 
му, како каже, пружили ријетку прилику да погледа 
представу за одрасле која говори о озбиљним темама, 
а која  користи елементе луткарства. 
„Лутка на неки начин дефинише жанр, стил игре и 
једну посебну поетику. Мислим да је у том дијелу 
ова представа заиста битна и честитам писцу на од-
личном тексту. Говори о темама од којих свакоднев-
но окрећемо главу. Покушавамо да све што се ружно 
дешава око нас заборавимо и гурнемо под тепих, да 
кажемо то се нас не тиче, а заправо нас се тиче.“
Дајући завршну ријеч о представи на округлом столу,  
модератор Џевдет Тузлић је рекао:
„Видјели смо један микрокосмос бола и хтијења као 
универзум политичке и социјалне збиље са припа-
дајућим инструментаријем за ограничавање слобо-
де.“ 
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Piše: Srdjan Vukadinović

POSLEDICE  ZLOSTAVLJANJA  I
„MAJKA ILI SVE LUTKE IDU U RAJ“

 Surove priče opterećuju svakidašnjicu čovjeka 
južnoslovenskog realiteta brzinom koju je teško 

pratiti. Kao da napredak u nekim životnim sferama 
koji je, takođe, munjevit djeluje upravo proporcionalno 
na dešavanja koja izazivaju zgražavanje i upit o (ne)
mogućnostima spoznavanja istih. Pravilnost se ogleda 
i u tome da što je modernije i naprednije društveno 
egzistiranje to je sve surovije i okrutnije ponašanje 
među pojedincima ili grupama. Najbolnije po jedno 
društvo je kada se surovosti, koje su u prvi mah teško 
shvatljive, dešavaju unutar jedne porodice. Upoznajući 
dešavanja unutar porodice koja je predmet dramskog 
pripovijedanja u predstavi „Majka ili sve lutke idu u raj“, 
sarajevskog teatra SARTR, upoznaje se i ona mračna 
strana cjelokupnog društva. I dok se ne upozna ta tamna 
strana osnovnog društvenog nukleusa nije moguće ni 
spoznati takvu dimenziju društva. I još dalje nije moguće 
dati odgovor na pitanje zašto se sve to dešava i gdje je 
ključ rješenja.
 Predstava za koju je tekst napisala mlada spisateljica 
Nedžma Čizmo na bajkovit i SARTR-ovski  sceničan na-
čin pokušava dati odgovore na mnoga, a jako teška pi-
tanja. Prateći dešavanja unutar jedne porodice, odnosno 
između dvije sestre,  koje zbog otuđenosti i izolacije žive 
u  posebnom i specifično bajkovitom svijetu, autorica laj-
tmotiv svoje dramske radnje bazira na fenomenu mani-

pulacije kojemu se ne nazire kraj. Pa isto onako kako je 
majka zlostavljala i manipulisala svoje dvije kćerke, taj 
niz se nastavlja tako što Anica kasnije manipuliše Sanji-
com, a one obije slične manipulativne radnje čine i sa 
lutkama, u čiji fantastični svijet su se preselile pogođe-
ne društvenom i životnom izolacijom. I manipulativna 
spirala se nastavlja i produžuje sve do vrhova onih koji 
upravljaju organizacijom sistema vlasti jednog društva i 
koji zapravo sve građane određenog i konkretnog reali-
teta posmatraju kao lutke koje je moguće pomoću konca 
vući onako kako to oni žele. Ukoliko te lutke skrenu sa 
tog manipultivnog „končanog puta“ oni koji ih vode po-
staju sve suroviji i bezobzirniji. 
 Zbog toga je društvo sve surovije i okrutnije prema po-
jedincima ili grupama koje nemaju osjećaj za poslušnost 
u raznoraznim vidovima i oblicima bitisanja. Zgražava-
nje nad tim i takvim čin(ovima) je nuspojava onih koji 
hoće da ih neko sažalijeva zato sto su prividno siromašni 
ili dobrotvori ili brzo narastajuće patriote, po zanima-
nju, kojima se više ni ne zna broja. A koji sve to rade, 
navodno, zarad cjelokupnog napretka i boljitka. Igra na 
emotivna stanja i slabosti većine kojoj je to upućeno i 
namijenjeno je osnovna namjera manipulatora. A svjesna 
manipulacija je svojevrsno zlostavljanje pojedinca, grupe 
(porodice) i društva.
 Iz zlostavljanja i manipulacije se rađa zlo. A to je pri-
sutno u savremenom društvu na svakom koraku. Na isti 
način kao što su protagonisti sarajevske predstave ubije-
đeni da se ništa ne može promijeniti, pa konstruišu svijet 
lutaka u kome egzistiraju. Pojedinci ne rijetko misle da 
nisu krivci za takvo stanje. Zaboravljaju da su društvo 
i sistem, pa i aktuelne vlasti zbir svih njih ili većine nji-
hovih glasova. Zbog toga treba da dođe kraj svjedočenju 
zlostavljanju i manipulaciji, pa i putem lutaka. Treba da 
dođe kraj zgražavanju nad tuđim grijehovima, pa početi 
mijenjati stvari od sebe. Za sada je dovoljno da Anica i 
Sanjica to urade, i lanac promjena bi mogao krenuti.
 U predstavi „ Majka ili sve lutke idu u raj“ viđena je 
snaga glumačke igre u kreacijama i Belme Lizde Kurt i 
Anete Grabovac, koje su jednu složenu i tmurnu priču 
koja se dešava svima donijele na scenu sa uvjerljivošču 
da svi tako nešto, a što se svima može desiti, prvo razu-
miju, a potom i razriješe. 
 Pored glumačkih kreacija predstavu prate i veoma za-
nimljiva scenska muzika i scenski pokret koji ni jednog 
trenutka nisu došli u situaciju da neopravdano prenaglase 
neki momenat ili detalj razloga zbog kojih su dvije sestre 
otuđene i izlovane iz cjeline društva.
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Piše: Srdjan Vukadinović

KRALJ  LIR NA  SUSRETIMA  POZORIŠTA / KAZALIŠTA

      Pisac drugog milenijuma Vilijam Šekspir je prisutan 
na XXXVI Susretima pozorišta / kazalšta u Brčkom.  I 
to zahvaljujući  dramskom tekstu Žarka Milenića „Lir, 
bivši kralj“  iliti tragediji  po Šekspiru, kako je naglašeno 
u podnaslovu ove knjige, koju je izdala Umetnička 
akademija  „Istok“ u Knjaževcu,  u okviru svoje biblioteke 
Scena, 2018.godine.
     Četiri vijeka dramatičara milenijuma Vilijama Šekspira, 
koji su obilježavani  šesnaeste godine trećeg milenijuma, 
su bili povod  da se po ko zna koji put sagleda djelo ovog 
autora kroz poruke i ideje koje su uvijek aktuelne. 
      Interesovanje za Šekspira je i tada, kao i često puta do 
tada, bilo raznoliko. Neko je to ispoljio  kroz predstavu, 
drugi  kroz izložbu, treći kroz stručni ili naučni skup, 
a Žarko Milenić i pomenuta Umetnička akademija su to 
uradili kroz knjigu koja pokušava i nastoji da velike ideje 
ovog pisca i složene karaktere njegovih likova prilagodi  
savremenom vremenu. Zapravo, da ih sagleda u jednoj 
modernoj vizuri koja je oslobođena  puritanizma  jednog 
zatvorenog društva,  što su i bili ambijenti  događanja  i  
struktura o kojima je Šekspir pisao, kao i vrijeme kada 
je to pisao.   
       Vizura Šekspirovog  djela omogućava da se svijet  

sagleda iz ugla u kojem se ljudski život obesmišljava, 
ako niski porivi  nadvladavaju one egzistencijalne i 
vrijednosne konstante društva. Tako nešto moguće je 
razotkriti  i novim pristupom i pristupima u tumačenju  
ideja i likova ovog autora, koji može u startu  biti samo 
eksperiment, pa ako se pokaže neutemeljenost takvog  
pristupa odustati  od toga. A ako ne onda djelo, bez obzira 
što je u pitanju, tekst ili knjiga idu do kraja i daju jedno 
novo svijetlo i jednu novu dimenziju  djelu ili likovima 
Vilijama Šekspira.
        U svojoj knjizi „Lir, bivši kralj“ Žarko Milenić 
se nije zaustavio na eksperimentu, nego je svoju viziju, 
imaginaciju  i doživljaj jednog od Šekspirovih veoma 
složenih likova doveo do štiva koje ima svoju cjelinu i, 
makar, tri ili četiri osnovne zaokružene značajke.
        Prvu čine  tačni i precizno postavljeni  karakteri  
likova koji omogućavaju da se u namjeri  osvjetljavanja 
Šekspirovog nauma u modernim konotacijama ostane do 
kraja. I da se pri tome dobije i izgradi  jedan potpuno  
karakterni  junak, kao što je Lir. Jer, Milenić ne želi da 
preslika lik kralja Lira onako kako ga je Šekspir  vidio, 
nego mu ta potka služi kao povod da kreira jedan novi  
karakterni obris junaka. On  Lira prevodi iz Šekspirovog 
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vremena u vrijeme trećeg milenijuma i situacije koje mu 
on kao pisac omogućava.
         Druga  karakteristika ovog dramskog teksta je 
ironiziranje tragičnih momenata iz doživljaja  niskih 
poriva  koji nastoje na taj način formirati i kreirati sistem 
vrijednosti u društvu. Da bi se razobličili obesmišljavajući  
napori Šekspirovih karaktera i likova u traganju za 
egzistencijom  treba konstituisati svijet ironije, koja  tako 
kreirana stanja ili pokušaj da se to od nje uradi,  i da 
ista  samoironiziranjem  postanu sopstvena  destrukcija. 
I Milenić  to  u potpunosti postiže u svom dramskom 
tekstu. To je jedan od tih modernih kodova koje autor ove 
drame koristi i veoma vješto  konstruiše u svom tekstu.
          Treće, ni jednog trenutka Žarko Milenić u svom tekstu 
nije podlegao uticaju veličine i pisca Šekspira, i njegovog 
djela „Kralj Lir“, i preslikavao momente iz pomenutog 
djela. Gradio je svoju originalnost i autentičnost  
spisateljskih projekcija na način koji uvažava veličinu 
i grandioznost i pisca, i djela, ali i da svoja autorska 
sredstva  vodi putem  za koji  on misli da je najbolji. A to 
je u Milenićevom slučaju ironija koja njegovu dramu čini 
originalnom, koherentnom i zanimljivom kako za čitanje, 
tako i za scenske inscenacije.
         Četvrto, Milenić  u svom djelu mnogo misli i 
na glumca, odnosno na buduće protagoniste ove drame 
ili tragedije po Šekspiru, a ironije, ili autoironije  po 
njemu. Da bi je glumci što lakše prihvatili to nije moguće 
ako dijalozi imaju neki smiso koji je dalek, imaginarno 
nestvaran, mnogo više od onoga što je svijet pozorišnih 
iluzija.
      

   Modernizujući  i osavremenjavajući  Šekspirovog kralja 
Lira, samo kao lik i karakter,  Milenić je vjerovatno 
imao u vidu konstataciju Jana Kota da je „Šekspirova  
modernost možda i najvidljivija u ovom djelu“.  U tom 
djelu  u kojemu se kombinuju filozofske okrutnosti  koje se 
prepliću  sa sarkazmom i klasičnom retorikom napravio 
je  dodatnu komponentu  odgovornosti prema djelu. 
         Osavremeniti  Šekspira u novom dramskom tekstu 
znači veću odgovornost  i  veći angažman u kreaciji  
drame. Raditi po Šekspiru  nešto  znači da nije dozvoljena 
improvizacija. I tu leži još jedna od opasnosti za autora 
koji pribjegava tome naumu. 
           U ovoj drami Žarko Milenić je izbjegao sve te prepreke i 
stvorio originalan dramski tekst.  A u  spoju  Šekspirovog 
vremena i onoga danas je pokazatelj aktuelnosti  drame 
koja bi trebalo da se nađe i na pozornici kao komparacija 
dva lika, dva karaktera i jedne vrijednosne kategorije, 
one koja se tiče  poznavanja čovjeka u svim njegovim 
segmentima.
Vremenski i karakterni raspon koji može biti od nekoliko 
mjeseci do nekoliko godina, odnosno od radosti do tuge, 
ljubavi do mržnje, blagosti do nemilosrdnosti omogućava 
da se velike ideje Vilijama Šekspira transponuju u 
društvenoj stvarnosti, ili makar da se svakidašnjica 
zamisli pred njima i nad njima. A Žarko Milenić je u 
potpunosti tome doprinio svojom dramom „Lir, bivši 
kralj“.
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Piše: Nikola Šimić Tonin
MAJKA ILI SVE LUTKE IDU U RAJ?

 Predstavu “Majka ili sve lutke idu u raj”, apsolventice 
na Odsjeku dramaturgije na Akademiji scenskih 

umjetnosti Nedžme Čizmo, a u režiji Dubravke Zrnčić-
Kulenović, na XXXVI Susretima Kazališta/Pozorišta 
BiH u Brčkom izveo je Sarajevski ratni teatar SARTR.
Glumačku postavu predstave predvodila je Belma Lizde 
Kurt, a u predstavi su učestvovali: Aneta Grabovac, Ja-
sminka Požek Božuta i Kaća Sarajlić.
– Tematski, tekst nas vodi u otkrivanje odnosa unutar 
jedne porodice i ukazuje na Munchausenov sindrom, če-
sto prisutan, ali teško dijagnosticiran, sa snažnim emo-
tivnim poremećajem. Osoba s ovim sindromom izaziva 
ili glumi fizičke i psihičke tegobe zbog izazivanja pažnje, 
priznanja i sućuti bilo u porodici ili u društvu. Koristeći 
se karakteristikama ovog oboljenja, autorica gradi svoje 
likove i prati sudbinu dvije sestre, sada već tridesetogo-
dišnjakinje, koje zbog majčinog zlostavljanja i izolacije iz 
društva žive gradeći svoj svijet od lutaka – zapisala je o 
predstavi Dubravka Zrnčić Kulenović.
 Na Festivalu bosanskohercegovačke drame i autorskog 
teatra Zenica 2019. predstava “Majka ili sve lutke idu u 
raj” nagrađena je za najbolju scensku muziku i najbolji 
scenski pokret.
 Tekst potpisuje Nedžma Čizmo, a scenski pokret 
Branko Banković. Likovno rješenje scene, kostima, lu-
taka i izradu lutaka radila je Adisa Vatreš Selimović, uz 
pomoć asistentica Melise Musić Ajkunić na izradi scene i 
kostima i Naide Đekić na izradi maske. Muziku za pred-
stavu potpisuje Kaća Sarajlić.
 Osobe s posebnim potrebama, kako se zna reći, osobe 
s društvene margine donijeti i staviti pod svjetla pozor-
nice, uprizoriti toliko boli, i odigrati s toliko emocije, ka-
zališni je podvig bez presedana. Pitao sam se i postavio 
pitanje za okruglim stolom, kada se uđe tako duboko u te 
likove, kako poslije izaći iz tih likova u “normalan” život.
Nagrade koje je ova predstava dobila do sada neupitno 
stoje, ali ne stoji da nisu dobile nagradu za glumu. One ne 
igraju reprize predstave, svaki njihov nastup je glumačka 
priča za sebe. Kazališna čudovodnica. Prostori osvješta-
vanja, ukazivanja, nakon ove predstave drugim ćemo oči-
ma gledati na te ljude. Prostor dramatskog događanja goli 
je život, ogoljen do gole kosti boli. Ironiziranje tragičnih 
momenata. Ironija. Autoironija. Bol i bol, I pitanje na ko-
ja je jedini odgovor bol. Ova se predstava s boli usjeca u 
pamćenje. I pitanje: Može li se mrziti rođena mater. Ni u 
jednome podneblju nije podignuta mati na toliku razinu 
štovanja i ljubavi kao u BiH i onda je spustiti na tu razinu, 
razinu mržnje, autorsko je umijeće bez presedana. Kapa 
do poda autorici, ne do poda, kapa do podruma.
 Likovi života se ne glume na pozornici, oni na njoj 

žive. U ovome dramskome tekstu itekako se od strane 
utora mislilo na glumce, ali ni pomisliti se moglo nije 
kako će glumci podići razinu glume do boli, s one strane 
glumačkoga ruba neba. Ima li išta dalje i može li se glu-
mački više i dalje dobaciti u istinu ne znam ali se dobrano 
pitam.
 U lice nam se smije ova okrutna životna tragedija s po-
zornice, ironično dakako. Surova dramska priča. Radnja 
stvara likove. Majka ili sve lutke idu u raj? Implementa-
cija lutke u suvremeni dramski tekst za odrasle, za poka-
zivati na susretima lutkara na ponos kazalištu.
 Scenska sveukupnost za ustati i nakloniti se. Osjećaj 
mjere za ne povjerovati. Orginalna glazba dodavala je to-
nove strave, tonove boli. Poetika zlostavljanja sa scene, 
scenom, nije nas zlostavljala, boljela nas je ova ljudska 
priča koja se živi po mnogim našim gradovima, na mar-
ginama društva, zahvljujući ovom izuzetnom kazalištu i 
njegovoj ekipi za ugledati se, i igra na daskama koje život 
znače, živi i postavlja pitanja, ravno u lice, u oči.
 Mnogi će nakon ove predstave oboriti pogled ali će ta 
pitanje ponijeti sa sobom i u tišini sebe tražiti odgovore 
na njih.
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IZ NAŠEG DRUŠTVENOG LAVIRINTA IZLAZ VIŠE NE POSTOJI
Belma Lizdek Kurt

Razgovarao: Suvad Alagić

 Drugi dan pozorišnih dešavanja u Brčkom u okviru 
takmičarskog dijela Festivala izvedena je specifična 
predstava „Majka ili sve lutke idu u Raj“, autorice Nedžme 
Čizmo, a u izvedbi Sarajevskog ratnog teatra SARTR. 
Publika je i ovu predstavu ispratila s najdubljom pažnjom 
i poštovanjem, dvije glumice na sceni dale su sve od sebe 
da do javnosti dobace sve poruke ove predstave koja se 
snažno uklapa u ovogodišnji moto XXXVI regionalnih 
BH Sureta kazališta/ pozorišta u Brčkom ZAROBLJENI 
U PROŠLOSTI. Manipulacija kolektivna i lična, bolest, 
poremećenost uma, deformitet tijela, neizlječiva psiho- 
socijalna drušvena boleština koju živimo, a vertikala 
zla kojoj svjedočimo ide dotle da i poremećene majke 
prodaju svoju bolesnu i nemoćnu djecu, poručuje kroz 
svoj tekst Nedžma Čizmo, i zaista se čini da izlaza nema.
Priznata i poznata bosanskofercegovačka glumica 
iz Sarajeva, Belma Lizdek Kurt, koja nije nepoznata 
brčanskoj teatarskoj publici, u predstavi je glumila 
psihički bolesnu osobu, dijete-djevojku i dijete-sestru 
Anicu, koja sve vrijeme igranja predstave, u kombinaciji 
s lutkom i drugom sestrom i koja život provodi zatočena 

u prostoru, vremenu i invalidskim kolicima, traži izlaz, 
traži bijeg, traži spasenje, ali, na kraju  ispostavlja se - sve 
je bilo uzalud i da za nas izlaza više nema. 

Vi ste uletjeli u predstavu kao zamjena ali ste svoj 
glumački posao odradili virtuozno.
 Ja sam uletjela u ovu predstavu nedavno kao zamjena, 
zato što je glumica koja je bila u originalnoj postavci 
otišla da se školuje u Americi i onda je predstava bila 
dovedena u pitanje.  Ja sam, pošto sam izrazila svoje 
divljenje konceptom i načinom kako je sve to urađeno, 
a na prijedlog Dubravke (Zrnčić Kulenović),   na kraju 
uletjela u predstavu, u jedan vrlo, vrlo ozbiljan rad.

Ovo je jedan vrlo ozbiljan komad koji govori o komadanju 
u bolesti naše društvene stvarnosti, kako na kolektivnom 
tako i na pojedinačnom planu. Glumci jasno sa scene 
poručuju da živimo toliko sumanute, izopštene i bolesne 
živote da mi, imam utisak, zbog višedecenijske sveopšte 
manipulacije, ne znamo zaista, šta je  više normalno, a 
šta ne? 
 Toliko su ljudi zatočeni na način da im je um potpuno 
zatvoren da  oni više uopće ne znaju ne razmišljati pravilno, 
nego ne znaju razmišljati. Jednostavo to je gomila neke 
sive mase koja je bez ikakvog oblika i mahom to je jedan 
ogroman procenat koji u jednoj apatiji tako žive. Potpuno 
nesvjesni odbijaju da otvore prozor i da ono „iza zavjese“ 
stvarno i vide. Da vide život. Draže im je da žive u jednoj 
ogromnoj laži, da pristaju na strašnu manipulaciju. 
Nije to više, ono, mala manipulacija, to je ozbiljna 
manipulacija. To je manipulacija koja prelazi sve granice. 
A pazite sad - manipulatori su ljudi poluobrazovani, ili 
neobrazovani, neelokventni, koji su došli na pozociju 
vlasti, je li? Mi možemo da razgovaramo o tome da je 
majka naša država, ustvari, politička elita koja nas vodi. 
A mi smo ono, mali bekani (ovce) koje su zatvorili i rade 
od nas šta hoće. Jako je teško. Mislim, ja mogu pobjeći, 
ali meni nije toliko loše. Ali, šta će moja djeca!? Ja uopće 
ne vidim mogućnost zdravog življenja u kojem postoji 
zdrav konflikt, noramalan dijalog, gdje se, ono, ljudi kao 
posvađaju, imaju konfrontaciju različitog mišljenja. Ako 
pokažeš različito  mišljenje to je onda veliki problem. 
Onda te odmah izdvajaju, ignorišu te ako si javna ličnost, 
odmah te strpaju negdje u ćošak da te više i, faktički, 
nema. I onda to-sloboda medija. Ne postoji. Ničija sloboda 
ne postoji. Sve je kupljeno, sve je izmanipulirano, tako da 
živimo jednu totalno lažnu stvarnost.

Imam utisak da se sjajno osjećate u koži glumice?
 Da, da, sad bolje nego ikad.

Belma Lizdek Kurt
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JA  SAM  JAKO,  JAKO  BOLESNA
Piše: Mladen   Bićanić 

 Druge večeri XXXVI Susreta pozorišta/kazališta 
u Brčkom nastupio je SARTR s predstavom 

„Majka ili sve lutke idu u raj“, komadom koji u 
suvremenom bosanskohercegovačkom teatru nedvojbeno 
jest novina, avangarda i iskorak u začudnost pozorišne 
iluzije. Autorica je Nedžma Čizmo, tek treba diplomirati 
na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu, dramski 
rukopis „Majka...“ nastao je u njenim apsolventskim 
danima, predstavu je režirala Dubravka Zrnčić Kulenović, 
doajen be-ha pozorišta i lutkarstva – spoj mladosti, 
dara i svježine s profesionalnim iskustvom i nervom 
iskusnog kazališnog pregaoca. Izvedba nosi dah novoga 
i neočekivanog zato što se u teatru ovih prostora ne viđa 
često igra lutke i glumca u predstavama namijenjenim 
odrasloj publici, ona je avangardna izborom i načinom 

korištenja redateljskih postupaka i metoda, ulaženjem 
u predjele glumačke igre koja jednako koristi dramski 
narativ, tišinu, zvuk koji je prati pa i, dijelom, oblikuje, 
izvanrednu glazbenu podlogu po kojoj, poput brodice 
vođene rukom vješta moreplovca, plovi dok se ne 
ukotvi. Začudna je i atraktivna zbog upravo nevjerojatno 
skladnog povezivanja dramske riječi sa svim tim, drugim 
i ponekad zanemarenim elementima kazališnog čina, 
Nedžma Čizmo piše tako da bešavno sklapa ono što želi 

reći s onim što tu riječ prati, s onim što gledamo i što 
čujemo – ona je naravno i dramaturginja predstave, režija 
Dubravke Zrnčić Kulenović gotovo intuitivno veže sve to 
u finalni proizvod. Poseban obol predstavi daje scenski 
pokret Branka Bankovića, likovno rješenje scene, 
kostima i lutaka Adise Vatreš Selimović, muzika Kaće 
Sarajlić i, naravno, protagonisti na pozornici: Belma 
Lizde Kurt u ulozi starije sestre Anice, Aneta Grabovac 
kao mlađa, Sanjica, ali i Jasminka Požek Božuta, koja, 
nevidljiva, animira lutke na sceni.
 Dramski predložak predstave „Majka ili sve lutke 
idu u raj“ tako je otvorio mogućnost da se krene u nešto 
novo, teatru tako prirodno i urođeno: avanturu na tragu 
istraživačkog projekta, nesvakidašnji pohod u nepoznato, 
onkraj granica svakodnevnog i uobičajenog. Utoliko više 
raduje da je riječ o mladoj autorici, nije teško zapaziti već 
sada da je riječ o vrlo suptilnom, poetskom dramskom 
rukopisu u kojem se suočavamo s traumatskim 
poremećajima u krugu obitelji – nije li teatar, od davnina, 
upravo u porodici nalazio nepresušno vrelo najrazličitijih 
dramskih situacija i prizora – ti poremećaji se ovdje, 
konkretno, odvijaju između posesivne majke i dvije 
kćeri, prate se vrlo dosljedno, od prve izrečene replike do 
tragičnog kraja, granajući ali i postupno sažimajući sve 
bitne silnice ovog vrlo dobro sročenog dramskog teksta. 
U središtu pak te kazališne storije jest, sažeto rečeno, 
manipulacija: nasilje i tortura jednog ljudskog bića nad 
drugim, razlažu se nesagledivi načini i postupci kako 
netko može utjecati na život i ponašanje onoga pokraj 
sebe, na nekoga tko mu je blizak ali ga to ne spriječava i 
ne smanjuje okrutnost i bezobzirnost u obraćanju prema 
njemu, jasno se odmah vide i posljedice koje takav tretman 
nad nekim može izazvati. Ljubavna je to priča o dvije 
sestre od kojih se jedna, starija, nesebično žrtvuje i odaje 
samo jednom cilju – učniti sve što je moguće da mlađu 
oslobodi okova tiranije, da joj omogući da spozna granice 
slobode, pa makar prijelaz tih granica značio i prelaz 
iz života u smrt – Belma Lizde Kurt igra je briljantno, 
glasom, tijelom, grimasom, sama ili u suigri s njom ili 
lutkom – a tada zaista majstorski vlada pozornicom. 
Mlađu sestru donosi mlada glumica Aneta Grabovac, 
sva je u treptaju i suspregnutom dahu, pod pritiskom 
naučenih dogmi, majčinih laži, vlastitog neiskustva i 
djetinje radoznale nevinosti u istraživanju svijeta oko 
sebe, koji joj ništa ne pruža doli okrutnost i surovost: 
stoga i njen vapaj: „Ja sam jako, jako bolesna“ iza kojega 
se skriva i nije drugo do li krik progonjena i izmučena 
mladog ljudskog bića koje će utočište, zahvaljujući sestri, 
pronaći jedino u odlasku u smrt. Hrabra, odvažna i mudra 
predstava, događaj u bosanskohercegovačkom teatru.  
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 Drugu večer 36. Kazališnih/pozorišnih susreta 
u Brčkom, izvedena je predstava “Majka 

ili Sve lutke idu u raj” mlade Nedžme Čizmo, u režiji 
Dubravke Zrnčić Kulenović, Sarajevskog ratnog teatra. 
Ova predstava je dašak svježine na bh. teatarskoj sceni, 
s obzirom da se radi o kobinaciji teatra s glumcima i 
lutkama za odrasle. Pored toga, taj oblik teatarskog 
izričaja u ovom slučaju srastao je s idejom teksta, koji 
se bavi pitanjem manipulacije i zarobljenosti djece u 
nametnute narative svojih roditelja.
 U lutkarstvu je osjetna razlika između manipulacije i 
animacije lutke. Manipulirana lutka je samo instrument, 
tehničko sredstvo pogodno za ilustraciju, apsolutno 
potčinjeno volji “manipulatora”. S druge strane, animirati 
lutku doslovno znači udahnuti joj dušu, učiniti neživo 
živim, te tako govorom i pokretom lutku, sa svim njenim 
ograničenjima, oživjeti na sceni. “Majka ili Sve lutke idu u 
raj” je priča o dvije žene koje su odrasle mimo stvarnosti, 
duboko upletene u paukovu mrežu svilenih čarapa – 
manipulacija njihove vlastite majke. One su na izvjestan 
način izmanipulirane lutke iz kojih je kroz dugoročno 
zlostavljanje istisnut skoro svaki vid individualne misli. 
Sve što nije po volji Majke je grijeh, a ko griješi ide u 
pakao. Jedini odmak koji njih dvije imaju od svog 
zarobljeništva u tom tavanu u nepoznatom gradu, daleko 
od očiju ljudi, jeste igra s krpenim lutkama, koje same 
izrađuju. Majke, čini se, odavno nema, ali njen duh je 
toliko duboko ukorijenjen u njihovu svijest, utoliko da je 
ona uspjela nadživjeti vlastitu smrt. Arhetipski elementi 
ove priče, kao i metaforična priroda lutke, otvaraju 
prostor različitim čitanjima ideje teksta. “Sve lutke idu 
u raj” može se protumačiti kao ideja da svi oni koji su 
mimo svog izbora postali nečije lutke, nisu odgovorni za 
svoje grijehe. Oprošteno im je jer nisu imali ni priliku 
da se kreću, govore i čine bilo šta mimo volje njihovog 
glavnog manipulatora, svetog arhetipa majke koji je dato 
povjerenje iznevjerio.
 Dvije sestre, Sanjicu i Anicu, igraju Belma Lizde Kurt i 
Aneta Grabovac. Važno je napomenuti da je Belma Lizde 
Kurt u predstavu uključena godinu dana nakon premijere, 
te da je njenim dolaskom predstava zapravo doživjela novu 
premijeru. Koristeći se elementima groteske, stiliziranim 
ekspresivnim pokretima, depatetizacijom kroz vješto 
doziranu upotrebu klovnovske igre, Belma Lizde-Kurt 
gradi kompleksan lik starije sestre – saučesnice u igri i 
zaštitnice. Pored toga, ona je jednako vješta i u animaciji 
lutaka. Nasuprot njene intenzivne izvedbe, postavljena je 
nešto svedenija igra mlade Anete Grabovac, čiji unutarnji 
sukob jeste glavno ušće čitavog dramskog aktiviteta 
kojeg u dramu unosi Sanjica Belme Lizde Kurt. Kontrast 
između Sanjice i Anice, koji jeste prisutan u tekstu, kroz 
glumačku igru postaje još izraženiji i utemeljeniji. Pored 

Belme Lizde Kurt i Anete Grabovac, u predstavi je kao 
animatorica lutaka učestvovala i Jasminka Požek Božuta.
 Primjetne su ekspresionističke karakteristike 
scenografije, kostima i lutaka (Adisa Vatreš Selimović), 
muzike (Kaća Sarajlić) i scenskog pokreta (Branko 
Banković). Takvo stilsko profiliranje i ujednačenost svih 
elemenata predstave komplimentira melodramatskim 
karakteristikama dramskog teksta. Melodrama počiva 
na crno-bijeloj slici svijeta intenzivnih kontrasta, i na 
visokom stupnju ekspresivnosti emocija ključnih likova. 
Jedan od načina na koji se melodrama može ispravno 
pročitati, i na koji se može izbjeći zamka patetičnosti 
ovog žanra, upravo je oslanjanjem na ekspresionistička 
rješenja. 
 U režiji Dubravke Zrnčić Kulenović, manipulacija kao 
apstraktni pojam i ključni tematski krug ovog teksta, 
uspješno su animirani na sceni, prvenstveno zahvaljujući 
sjajnoj glumačkoj i lutkarskoj igri Belme Lizde Kurt i 
Anete Grabovac. Ova predstava je također značajna jer 
je otpor izumiranju lutkarske umjetnosti u Sarajevu, 
i ostavlja prostor za nadu da će inspirisati još mladih 
umjetnika da istraže lutkarsku formu i osjete čari i 
mogućnosti tog teatarskog oblika.

ANIMIRATI MANIPULACIJU
Piše: Emina Kovačević
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