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Piše: Jakov Amidžić, direktor Susreta i glavni i odgovorni 
urednik Biltena

Živimo u “MODERNOM DOBU!” Značenje sintagme je 
polisemantično i s različitih aspekata različito se tumači. 
Hiper informacijsko okružje čovjeka suvremenoga 
doba glavna je odlika njegove svakodnevice. Taj čovjek 
se kreće, spotiče, sumnja i opet se uspravlja u svojim 
shvaćanjima o onome što ga okružuje. Opkoljen je taj 
isti čovjek informacijom serviranom putem medija, 
umjetnosti, politike, kulture i socijalno-društvenog 
sustava uopće. Nerijetko zbunjen, katkad i ne može 
racionalno razgraničiti “istinu” jer se njena konotacija 
očitava u riječi Drugog, njegovoj percepciji iluzije, sna 
i zbilje. Zbunjen taj i takav čovjek polazi i od osobnog 
razmišljanja suprotstavljajući se ljudima, koji nemaju 
vremena jer se uvijek negdje žure. Pod imperativom 
termina i obveza naprosto postaje prefi ks moranju. 
Identitet se suprotstavio ideologiji, a ideologija je 
nametnuti obrazac društvenog sustava koja ne pozdravlja 
individualitet, njegujući kolektivnu i svijest mase, a ne 
oportunizma. Tu negdje zaglibio je čovjek, pojedinac, 
neprestano se pitajući o kakvoj bolesti je riječ. Potječe li 
društveno oboljenje od pojedinca ili je zametnuta bolest 
u kolektivnoj primjesi nemorala, skupini pojedinaca koji 
misle i djeluju identično zaigrani u tom omađijanom 

krugu ponavljanja povijesti, samo pod drugim imenom?! 
Teatar je morao progovoriti o ovim dilemama, uhvatiti 
se u koštac  preludija i igre mačke i miša, pojedinca i 
kolektiva, neprestano dramaturški postavljajući ispred 
kulisa obrambeni mehanizam i odgovor homosapiensa 
“Evo me, tu sam” sa svim svojim strahovima i pobjedama. 
Radnja predstava na ovogodišnjem Festivalu projicira pred 
optiku čitatelja čitav niz dilema o psihologiji suvremenog 
doba, o čovjeku kao subjektu te dramske igre, koji će se 
nasmijati i zaplakati, zapljeskati ili negativno uzvratiti 
tragikomičnoj rutini našega prezenta. Taj čovjek svjestan 
je urnebesne brzine noći i dana u kojima obitava, ali 
i otuđenja od bližnjih pa i samog sebe; svjestan je 
materijalizacije životnih nazora i neprikosnovene želje 
za njihovom racionalizacijom. Teatarska susretanja u 
Brčko distriktu BiH 2022. godine pokušat će odgovoriti 
na pitanje je li već kasno izumiti novi lijek za suvremeno 
društvo. 
Cijenjena publiko, vjerujem da će selektorski odabir 
svih predstava koje će biti postavljene na pozornici 
Doma kulture Brčko distrikta BiH narednih devet dana 
konotirati s vašim očekivanjima! Podjednako vjerujem da 
će svatko nešto za sebe pronaći i kada je prateći program 
u pitanju kroz ruho umjetničkih izložbi i promocija 
dramskih djela, kao i predstava za najmlađu publiku.                      

RIJEČ UREDNIKARIJEČ UREDNIKA

Uvodnik

SPREMNI SMO I ZA OVOGODIŠNJA 
TEATARSKA SUSRETANJA
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Kao višegodišnji umjetnički direktor naše najznačajnije 
manifestacije kulture, koja ove godine nosi naziv 
„Internacionalni teatarski Susreti Brčko distrikta 
BiH“ što nam možete reći o repertoaru, koji je i ove 
godine bogat raznovrsnom tematikom, a koja sudeći po 
najavama korespondira sa zbiljom oko nas?
Kao što je selektor Vlado Kerošević naveo u izvještaju 
Organizacijskom odboru prilikom odabira osam 
predstava u natjecateljskom dijelu programa, glavne 
odrednice bile su kvaliteta, raznovrsnost i stilsko-
žanrovska utemeljenost svih predstava koje će biti 
postavljene na pozornici Doma kulture. Repertoarski 
će svako za sebe nešto pronaći, jer ćemo imati priliku 
gledati drame francuske klasike, preko bosansko-
hercegovačke, hrvatske i srpske klasične i suvremene 
drame, do najsuvremenije slovenačke i engleske drame. 
Bit će tu svakako i komedije i tragikomedije, tepriča iz 
„našeg kraja“ odnosno s ovog područja. 

Moto „Bolest društva“ objedinjuje sva igranja tokom 
osam dana i šalje jasnu poruku svakom pojedincu. Kako 
Vi kao glumica s višegodišnjim iskustvo ali i žena koja 
se svakodnevno susreće s raznim anomalijama u društvu 
doživljavate ovaj moto?
Ovaj put, selektor se odlučio, na temelju ponuđenih 
tema, za moto Bolest društva koji bi mogao svima nama 
poslužiti kao moto preispitivanja zbilje oko nas i svega 
onoga što današnje društvo nosi sa sobom. Izazov će 
biti i meni kao glumici, ali i nekome ko godinama prati 
kontinuitet brčanskih teatarskih susretanja u smislu 
radoznalosti glumačkih kreacija. Hoću li se, pitam sebe, 
oduprijeti takvom društvu ili ću i dalje nijemo gledati i 
čekati da dođu bolja vremena? Ne znam, ali bih voljela 
barem dio odgovora naći nakon ishoda priča koje ćemo 
gledati. Isto tako voljela bih kada bismo svi barem 
kroz teatarski čin progovorili o svim tim anomalijama, 

Razgovor - Rubina Sarajlić, umjetnička direktorica Internacionalnih teatarskih susreta Brčko distrikta BiH

Voljela bih kada bismo svi, barem kroz teatarski čin, 
progovorili o anomalijama u društvu

Razgovarala Alma Kajević
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posebno kroz prizmu kulture koja i dalje zauzima zadnje 
mjesto na ljestvici ministarstava, kolektivnog mišljenja i 
nažalost pojedinca koji u borbi za egzistencijom odstupa 
od normativnih okvira i poseže za trivijalnošću i kičem 
pred gromadama sustava.

Od ove godine kroz propozicije Festivala čekaju nas 
određeni noviteti, od samog njegovog naziva pa do 
sadržaja koji se planiraju održati.  
Da. Od ove godine to su Internacionalni teatarski Susreti 
Brčko distrikta BiH, na kojima mogu sudjelovati svi teatri 
iz BiH i inozemstva, pod uvjetom da se dramski tekst igra 
ili da je preveden, titlovan, na jednom od službenih jezika 
u BiH. Do sada smo imali Susrete pozorišta / kazališta 
BiH u Brčko distriktu BiH prema čijim propozicijama je 
osnovni uvjet selekcije bio domaći tekst, odnosno tekst 
koji je napisan na jednom od jezika naroda BiH. Od ove 
godine to više nije tako. Pored domaćeg teksta propozicije 
nalažu i strani tekst, tako da po prvi put imamo naprimjer 
mađarskog pisca kao što je Gyorgy Spiro te francuskog 
autora J. P.  Moliere. Tu su i koprodukcijske predstave 
iz zemalja bivše Jugoslavije i Njemačke. Otuda i dolazi 
naziv internacionalni, kao okvir prihvatljiviji od Susreta 
pozorišta / kazališta BiH. Novost je i ta da se vraćamo 
konferencijama za medije u jutarnjim terminima, koje 
će uživo prenositi putem društvenih mreža, a na kojima 
ćemo govoriti detaljnije o svakoj predstavi koja nas čeka. 
Naša zvanična društvena stranica doživjela je renesansu 
i bukvalno sve se informacije, medijsko praćenje i ostalo 
može naći na jednom mjestu. Bilten, naravno, i ovaj 
put, kao i svake godine je naš vjerni pratitelj. Okruglih 
stolova neće biti nakon predstava jer su iskustva pokazala 
da su glumci jako umorni poslije igranja, tako da ćemo 
imati nekoliko okruglih stolava tokom dana, a što ćemo 
također uživo prenositi. 

posebno kroz prizmu kulture koja i dalje zauzima zadnje Prateći program, kao neizostavni dio Internacionalnih 
teatarskih susreta Brčko distrikta BiH i ove godine 
obiluje bogatim sadržajem. Koje biste sadržaje posebno 
izdvojili? 

Osim kazališno-dokumentarnih izložbi kojim smo 
započeli prateći program festivala tu je predstavaljanje 
izdanja Digitalne forme kazališnih susreta (2015-2022) 
i Antologije hrvatske drame susreta kazališta I-IV 
priređivača Srđana Vukadinovića i Jakova Amidžića. 
Tradicionalno, promovirat ćemo i naš časopis „Susreti“. 
Nismo zaboravili ni najmlađe ljubitelje teatra; više 
predstava će biti postavljeno samo za njih kako u vrtićama 
i osnovnim školama grada, tako i u ruralnim predjelima 
Distrikta gdje kazališne trupe rjeđe zalaze. 
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Internacionalni tetarski susreti Brčko distrikta BiH 2022

Jakov Amidžić: 
FESTIVAL BEZ OGRANIČENJA

U Brčko distriktu BiH sinoć su predstavom „Škrtac“ 
prema tekstu Žan Batiste Molijera, u režiji Dore Ruždjak 
Podolski i u izvedbi Satiričkog kazališta Kerempuh iz 
Zagreba otvoreni 39. Internacionalni teatarski susreti 
Brčko distrikta BiH. Susrete je otvorio gradonačelnik 
Brčko distrikta BiH Esed Kadrić.
Na konferenciji za novinare održanoj uoči otvaranja 
ovogodišnjeg Festivala, direktor Susreta Jakov Amidžić, 
istakao je da je ove godine došlo do značajnijih izmjena, 
te da je Festival ove godine radikalno drugačiji u odnosu 
na prethodne, ustvari da se završava način na koji su do 
sada organizovani.
„Dogodine Festival će ući u pedeset godina postojanja 
ovdje u Brčkom, što je veliki vremenski period. U toku 
jedne godine ovaj grad živi za glumca, živi za scenu, 
živi za pisca i isto tako oni žive za ovaj grad i to nam je 
drago“, kazao je Amidžić.
Podsjetio je da je 1974. godine Udruga profesionalnih 
kazališta BiH osnovala ovaj Festival kao Susrete 
pozorišta BiH u Brčkom, u čijoj je okosnici postojanja bio 
domaći dramski tekst, što se i zadržalo gotovo 40 godina 
na ovom Festivalu.

Piše: Sanita Ibrahimović Jerković Do 1991. godine, Festival se kao Susreti odvijao po 
pravilama koje je uradila ta Udruga, odnosno da su bili 
takmičarskog karaktera, da su se dodjeljivale nagrade za 
najbolji tekst, predstavu, režiju, glumu, kostimografi ju, 
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Razgovor, Slađana Zrnić, glumica

scenografi ju , muziku, a taj kontinuitet se zadržao i 
poslije. 
Do prve velike promjene dolazi 1991. godine kada Festival 
postaje Revija na kojoj nisu dodjeljivane nagrade. 
Nakon toga, dolazi do prekida održavanja Festivala, 
koji se ponovo obnavlja 2002. godine po prethodnim 
pravilima, a  od 2007. godine, na zahtjev tetarske struke 
BiH,  prerasta u regionalni festival s tim da okosnica 
ostaje tekst bh savremenog pisca, te nagrade dodjeljuju 
stručni i žiri publike.
„Došli smo do zadnje promjene ove godine, do promjene 
imena, sada smo Internacionalni teatarski susreti i 
nadamo se da ćemo ovom izmjenom zadovoljiti interese 
i potrebe publike. Ovogodišnji Festival će biti radikalno 
drugačiji. U prvom redu strukturalno smo se apsulutno 
otvorili, nismo se više vezali za tekst. Napravili smo 
iskorak, ali i dalje smo ostali festival dramskog teksta 
gdje dodjeljujemo respektabilnu nagradu, s tim da 
smo uveli i nagradu za dramatizaciju. Nema više žirija 
publike, odnosno nagrade publike, ali ćemo nastojati da 
to riješimo u narednom periodu, da nađemo način da 
publika ocijeni i procijeni ko je najbolji. Također, nema 
nagrade za bh teatar i gran pri nagrade. Isključivo se 
dodjeljuje jedna razina nagrada. I treće što je najbitnije, 
nema ograničenja u bilo kom pogledu. Ovo je Festival 
bez ograničenja. Nadam se da smo napravili dobru stvar 
i da će konačno poslije toliko godina evo prvi put večeras 
biti igran Molijer u Brčkom. A u budućnosti očekujemo 
da ćemo dovesti i kazališta koja izvode predstave na 
jeziku na kojem je pisana drama, kao što su Čehov, Ibzen, 
Šekspir “, pojasnio je Amidžić.
Umjetnički direktor Susreta Rubina Sarajlić, govoreći 
o sinošnjoj predstavi, istakla je da je Molijer jedan od 
najpoznatijih francuskih književnika, najcjenjeniji 
francuski komediograf i istaknuti predstavnik klasicizma. 
Dodala je da su se njegova dijela izvodila na velikim 
svjetskim pozornicama, a poznatija su „Učene žene“, 
„Mizantrop“, „Umišljeni bolesnik“ i  „Škrtac“.
„To je predstava koja za temu ima opsesivno zgrtanje 
novca, kojim se zanemaruje svaki osobni i tuđi osjećaj, a 

glavni motiv je patološka škrtost glavnog protagoniste koji 
predstavlja reprezentativno oličenje škrtosti, sebičnosti 
i gramzivost. Iako je tekst pisan krajem sedamdesetih 
godina XVII stoljeća, zasigurno možemo reći da ova priča 
i ova tematika korenspodira sa današnjim vremenom i 
društvom u kojem živimo i samim tim opravdava naziv 
ovogodišnjeg mota Festivala „Bolest društva“, kazala je 
Sarajlić.
Na pitanje novinara Josipa Petrovića, gdje je mjesto 
Internacionalnim teatarskim susretima u konkurenciji 
susreta festivala unutar BiH i regije, Jakov Amidžić je 
odgovorio:
„Dušan Kovačević je prije neku godine rekao da je 
brčanski Festival, ustvari Festival srpske drame u Novom 
Sadu „Sterijino pozorje“ u najboljem svom izdanju. I nije 
samo on to rekao, mnogi koji su došli ovdje su to rekli. 
Mislim da smo stvarno prevazišli festivale u BiH i da se 
možemo mjeriti sa velikim festivalima. U tom smo rangu 
jer brčanska vlast u kulturu ulaže veoma mnogo“, kazao 
je Amidžić.
Novinar Admir Kadrić, postavio je pitanje o sastavu 
stručnog žirija, te o selekciji predstava, odnosno da li je 
selektor bio ograničen zbog scenografi je?
„Ove godine u stručnom žiriju su Minka Muftić, 
glumica iz Sarajeva i profesorica na Akademiji scenskih 
umjetnosti, Željko Mitrović, glumac i profesor na 
Akademiji umjetnosti u Banja Luci i Dragan Despot, 
glumac i profesor na Akademiji scenskih umjetnosti u 
Zagrebu.
Što se tiče predstava, ove godine dvije krasne predstave 
nismo mogli dovesti zbog činjenice da nisu mogle stati 
na našu scenu koja je rađena, na žalost, za neka druga 
vremena. Ali se nadam da će i pitanje scene biti uskoro 
riješeno“, odgovorio je Amidžić.
Odgovarajući na pitanje o brčanskoj publici, dodao je da 
je činjenica da u ovo teško vrijeme publika želi „lagane 
teme“, odnosno lagane predstave. 
Amidžić se na kraju zahvalio i prisutnim novinarima koji 
prate i promoviraju ovaj Festival, za koje je rekao da su 
oni uz glumce i publiku okosnica Festivala.
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Internacionalni teatarski susreti Brčko Distrikta BiH 2022. 

HARPAGON  -  TIRANIJA  ŠKRTOSTI  
U  VRTLOGU  APSURDA 

Zagrebačka kazališta veliku obljetnicu: 400 godina od 
rođenja Molierea – obilježila su sa dvije izvedbe djela tog 
klasika francuske, europske i svjetske komediografi je. 
Prije par dana u Hrvatskom narodnom kazalištu 
premijerno je odigran „Don Juan“, komad što, začuđujuće, 
nikada do sada nije insceniran u matičnoj hrvatskoj 
kazališnoj kući. Režirao ga je gost iz Makedonije, Dejan 
Projkovski – brčanska pozorišna publika pamti ga od 
prošlih Susreta kada je u zvaničnoj konkurenciji igrana 
njegova adaptacija i dramatizacija kultnog romana Meše 
Selimovića „Derviš i smrt“, predstava je postavljena u 
NPRS u Banjoj Luci. Već i tada se moglo primjetiti neke 
od značajki njegova dramska rukopisa – sklonost ka 
teatralnosti, spektaklu i efektnim scenskim rješenjima – 
što je uveliko odredilo i zagrebačkog „Don Juana“.  
Satiričko kazalište Kerempuh, pak, pošlo je sasvim 
drugim putem odabravši, početkom godine, Moliereovu 

Piše: Mladen Bićanić grotesknu farsu „Škrtac“. Autorski tim čine: redateljica 
Dora Ruždjak Podolski, autor adaptacije Tomislav 
Zajec, scenograf Stefano Katunar, kostimografkinja 
Barbara Bourek, autor muzike Stanislav Kovačić i 
oblikovatelj svjetla Miljenko Bengez. Ono što smatraju 
bitnim u današnjem čitanju tog velikana pozorišne 
scene, autori predstave vrlo jasno iznose u programskoj 
knjižici: „...Naš „Škrtac“ svjestan je istovremeno i 
Moliereovog komediografskog umijeća, ali i vremena u 
kojem ova inscenacija nastaje, te ga neprestano otvara 
našoj suvremenosti. Koketirajući s elementima pop 
kulture, stihovima dobro nam poznatim s estrade, još 
se dodatno naglašava situacijska komika, ali i činjenica 
da Moliereove likove pokreću iste strasti kao i naše 
suvremenike. Spajanjem Shakespearea, Camusa, Krleže i 
korištenjem drugih referentnih točki izvandramske zbilje 
autori predstave upravo nas upućuju na to da Moliereovo 
ime pripada nizu bardova koji su bespoštedno kritizirali 
ljudsku narav, ali i da je vrijeme u kojem se njegovi 
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komadi igraju i može se ponavljati u beskonačnost. 
Eksplicitno poigravanje sa zakonitostima klasicističke 
dramaturgije unosi u predstavu dodatni humor, u kojima 
sve eventualne dramaturške naivnosti originalnog 
teksta upadaju u vrtlog metatekstualnosti duvremene 
dramaturgije. Klasicistički rasplet ovdje se dovodi gotovo 
do apsurda, onog istog apsurda koji danas živimo...“  
Taj „vrtlog apsurda“ koji od jednog klasicističkog 
dramskog rukopisa sredine XVII stoljeća čini suvremeni 
i ovom dobu primjeren otkačeni, potpuno u kazališno 
ruho paradoksalnosti i začudnosti omotan kazališni 
čin čini mi se jednim od najvažnijih dosega i dometa 
Komedijinog čitanja drame „Škrtac“. Ona čuvena 
Moliereova teza da je „ ...zadaća komedije prikazivati 
ljudske slabosti općenito, posebno pak slabosti ljudi našeg 
stoljeća...“ u takvom kazališnom promišljanju itekako 
dolazi do izražaja, u predstavi se prepoznajemo, škrtost 
je ta univerzalna metafora kroz koju se prelamaju sve 
naše slabosti, nedostaci, neuralgične točke društva i nas 
samih – mi gledamo Harpagona, glavni lik, na pozornici, 
ujedno gledajući sebe u svojoj svakodnevici, taj „vrtlog 
apsurda“ usisava nas bez ostatka, Moliere nedvojbeno 
jeste naš suvremenik. 

Naravno, da bi se takva koncepcija mogla predstaviti 
kazališno izazovnom i utemeljenom, neophodan je sjajan 
glumački ansambl. U predstavi „Škrtac“ dominira Hrvoje 
Kečkeš, kao Harpagon, njemu je sve podređeno, svaki 
njegov mig, gesta, pokret, svaki povišen ton ili zlokoban 
pogled određuju sudbinu i tok igre. Slijede ga kći, Elise, 
igraju je zavodljivo, u alternaciji, Maja Posavec/Mirela 
Videk Hranjec, i buntovni sin Cleante, donosi ga Josip 
Brakus, uz njih je neodoljivi ulizica Valere, u tumačenju 
Filipa Detelića, kao i šarmantna i otkačena Linda Begonja 
u roli Frosine. Glumački ansambl čine još i Iskra Jirsak, 
Dražen Čuček/Vedran Mlikota, Borko Perić, Luka 
Petrušić, Damir Poljičak i Karlo Mlinar. 
Tražeći lopove koji su mu ukrali njegovu neprocjenjivo 
vrijednu škrinjicu sa blagom, Harpagon će pretražujući 
pogledom po dvorani reći i ovo: „Tu nema nikoga, to 
samo publika gleda predstavu“ – izravno nas uključujući 
u igru, stvarajući od nas ravnopravne putnike i sudionike 
te kazališne avanture.  
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„Škrtac“ Satiričko kazalište Kerempuh, Zagreb

PREDSTAVA  VLASTITIH  ŽIVOTA  I   
„ŠKRTAC“

Piše: Srdjan Vukadinović

Mnoštvo ljudskih slabosti kroz stoljeća ostaje netaknuto. Naprotiv, još više se s protokom vremena 
razvijaju i multiplikuju do neslućenih razmjera. Kako se društvene datosti razvijaju i napreduju, 
to i slabosti čovjeka u svojim strukturnim segmentima postaju sve raznovrsnije u modalitetima 
ispoljavanja. Jedna od takvih slabosti je i čovjekova škrtost koja može kroz vjekove biti razumljiva, 
ako se radi o pojedincima ili grupama  koji(e) nemaju ni elementarnih mogućnosti za preživljavanje. 
Moraju biti škrti i štedjeti sami od sebe. Ili bolje rečeno prikrivati i sakrivati od sebe i ono malo što 
imaju kako bi koliko sjutra preživjeli s tim mrvicama egzistencijalnih potrepština.

Ali, ako se radi o pojedincima koji su imućni i pri tome su 
škrti i prema sebi, a pogotovo prema svojima najbližima 
onda je riječ o svojevrsnoj društvenoj i ličnoj patologiji  
koja se ne može liječiti, ali se može ismijavati. Ako je 
neko znao kristalno jasno na površinu izbaciti takve 
slabosti i farsično ih ismijati, onda je to u svakom slučaju 
Žan Poklen Molijer. 
        Dramske odnose u predstavi „Škrtac“ zagrebačkog 
Satiričkog kazališta Kerempuh  i relacije između škrtog 

oca  Harpagona (Hrvoje Kečkeš) i djece Cleanta (Josip 
Brakus) i Elise (Maja Posavec)  Molijer kroz redateljsku 
postavku Dore Ruždjak formira  do neobičnih i čudnih 
odnosa koji se razvijaju sve do bolesti. Ali, pomenuta 
bolest traje i u modernom dobu. Tako da komična farsa 
iz 1668.godine  pokazuje koliko su slabosti društva, kao 
što je škrtost, ostale nepromijenjene i koliko u svojim 
razvojnim fazama napreduju. 
        Na isti onaj način kao što se škrtost oca u zagrebačkoj 



9BILTEN BR. [1] БИЛТЕН БР.

predstavi sebično i ostrašćeno  primjenjuje na sopstvenoj 
djeci, taj Molijerov odnos se može prenijeti i na ljudsku 
slabost globalnih razmjera. Na vrhu piramide bogatih 
samo pet posto pojedinaca ima bogatstvo kao čitav 
ostali svijet. Milioni ljudi umiru od gladi, a moderni 
globalni škrtci ni da pomisle  da manji dio svoga imetka 
usmjere ka onima kojima je potrebna pomoć da bi 
se izvukli iz sopstvene životne bijede. Radije pomoć 
daju za raznorazna životna i nerazumna iživljavanja i 
hedionističke bedastoće koji, upravo, najbolje odslikavaju  
njihovu gramzivost i nezainteresovanost da pomognu. 
Škrto svoje novce gomilaju nemajući ni ideju gdje da 
makar manji dio potroše, a kamoli kome ih dati. 
        Dramska poruka Kerempuhove predstave „Škrtac“  
koja se u određenim momentima povezuje s kič kulturom 
izvlači na površinu sve ono što je i danas prisutno u 
jednom ne empatičnom svijetu. Ali, u tom neosjetljivom 
ambijentu najviše strada porodica kao osnovni životni 
nukleus. Sa škrtošću svoga oca svoj osobni identitet gube 
djeca koja ne mogu sklopiti brak i zasnovati novu osnovnu 
društvenu jedinku, ako se ne povinuju nenormalnim 
zahtjevima onoga ko ih je godinama držao u svojevrsnom 
zatočeništvu i njegovih, ali i njihovih slabosti. Imaju 
ogroman problem da na jednoj strani gube svoja osnovna 
identitetska svojstva samosvojnog pojedinca, a na drugoj 
ne mogu izgraditi nova prepoznatljiva obilježja, koja su 
nezavisna i imaju totalni otklon od škrtog oca.
         Svako od tih članova porodice, kao i u Kerempuhovom 
komadu,  igra predstavu vlastitih života u kojoj pokušava 

uspostaviti odnose koji mogu odgovoriti na pitanje 
odnosa oca i sina, ili oca i kćerke. Ali, te odgovore koji 
mogu biti primjenjivi teško je dati na isti onaj način 
kao što kazalište teško može dati odgovor na pitanje 
razrješenja mnogih društvenih problema. Na isti onaj 
način kao što Cleante i Elise pokušavaju samo ukazati na 
taj problematični fenomen u čemu se i iscrpljuju njihove 
mogućnosti, isto tako teatar samo može otvoriti mnoge 
druge društvene probleme koji decenijama tište čovjeka, 
ali još uvijek nema valjanog odgovora na njih
         Kazalište Kerempuh je najpoznatijoj komediji velikog 
Molijera udahnulo nove savremene društvene momente  
koji je čine životnijom i aktuelnijom. Ova predstava osim 
što obiluje izvrsnim glumačkim kreacijama, posebnu 
pažnju plijeni i vizuelnim rješenjima koja još više daju 
ton modernosti i sveživotnosti. Takvim spojem kazališni 
ansambli pretvaraju klasike dramologije, kao što je 
Molijer, u autore koji su po duhu i dramskim karakterima 
bliski savremenosti. U zagrebačkoj predstavi se i Molijer 
doživljava upravo tako – kao naš savremenik.  U svojoj 
razigranosti svi protagonisti vode svojevrsni dijalog s 
ovim velikim francuskim komediografom zapitkujući 
ga, a istovremeno odgovarajući kroz dramsku igru na 
konkretna pitanja. Na kraju su kao vrhunski doživljaj 
autori i glumci zagrebačke predstave pozvali i dozvali 
samog francuskog komediografa da s njima zaigra 
zajedno. S tim redateljskim rješenjem predstava vlastitih 
života svakog protagoniste i gledaoca je u potpunosti 
zaokružena.
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„ŠKRTAC“, Satirično kazalište KEREMPUH, Zagreb

PONOVO MEĐU NAMA BEZVREMENSKI TEKST
JEAN-BAPTISTA POQUELINA MOLIÈREA

Kerempuhov „Škrtac“ u režiji Dore Ruždjak Podolski i 
adaptaciji Tomislava Zajeca koketirajući s elementima 
estradne i kič kulture, ističe situacijsku, karikaturalnu 
komiku, pa na izvjestan način nadograđuje klasične 
Molièreove likove koje pokreću iste niske strasti kao i 
naše suvremenike. Univerzalni problemi gramzivosti, 
srebroljublja i škrtosti, koje se prepliću s privatnom 
sferom pojedinca, prikazani su kroz tipski lik tvrdice, 
te su u suvremenoj (ovovremenskoj) kazališnoj obradi 
postali još prepoznatljiviji i ogoljeniji.

„Škrtac“ je priča o bogatom starcu Harpagonu, čija 
patološka škrtost ne štedi ni njegovu djecu, sina Cléantea 
i kći Élise, koji se u nedostatku izbora pokoravaju očevim 
željama, snalazeći se kako znaju i umiju u krajnjoj 
neimaštini na koju ih prisiljava njegova ekstremna 
štedljivost. Zato se Cléante zadužuje po gradu i ne 
usuđuje se zaprositi djevojku koju voli, jer joj nema što 
ponuditi, a Élise ne smije ni pomisliti da ocu kaže da voli 
Valèrea, siromašnog momka plemićkog porijekla koji je 
u potrazi za porodicom od koje je kao dijete odvojen u 
brodolomu. Da bi bio što bliže svojoj dragoj i pokušao 
se nekako umiliti njezinu ocu, Valère se zaposlio kao 
upravitelj Harpagonova imanja. Dok Cléante uz pomoć 

Piše: Almir Zalihić
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vjernog pomoćnika La Flèchea smišlja kako pribaviti 
novac za svoje ženidbene planove, Harpagon odjednom 
svojoj djeci obznanjuje: oženit će prelijepu i mladu 
Mariane, siromašnu kći neke udovice, a njegova će djeca, 
da bi mu nadoknadila miraz koji on sam neće dobiti, poći 
za dvoje dobrostojećih udovaca, kako bi njihov imetak 
potom bio pridodan njegovom. Problem nastaje kada se 
ispostavi da je Mariane djevojka koju voli i Cléante, a 
proključali otpor dvoje mladih prema očevoj bešćutnoj 
gramzivosti čitavu će priču skrenuti u novome smjeru, 
koji uključuje krađu Harpagonove škrinjice s blagom, a 
potom sudsku istragu.
Molièreov antiheroj Harpagon, u interpretaciji Hrvoja 
Kečkeša, prikazan je kao besramno škrt i samoživ, ali i 
vanredno simpatičan i duhovit. 
Maja Posavec je u ulozi Élise pokazala veliki glumački 
potencijal, stvorivši lik koji glatko prelazi iz djevojačke 
pokornosti u farsičnu nakaradnost, a koji suštinski 
karikaturalizira Élisinu »praznoglavost« .
Linda Begonja maestralno je odigrala lik Frosine, dajući 
predstavi novi urnebesni ritam što je publika prepoznala 
i nagradila aplauzima.

Glumački ansambl još čine Josip Brakus kao Cléante, 
Filip Detelić koji igra Valèrea, Iskra Jirsak kao Mariane, 
Borko Perić kao kočijaš i kuhar Jacques, Luka Petrušić je 
La Flèche, a Dražen Čuček Anselme, dok epizodne uloge 
u predstavi imaju i Damir Poljičak kao sudski istražitelj, 
te Karlo Mlinar u ulozi la Merluchea, Simona i sudskog 
pisara.
Ova inscenacija «Škrtca» stilski se, dijelom, naslanja 
na jezoviti imaginarij Tima Burtona, u kostimima i 
šminki prošaran kabaretskom šarolikošću (scenograf je 
Stefano Katunar a kostimografkinja Barbara Bourek), 
dok atmosferu humorne jeze gradi pretjerivanjem u 
gestikulaciji koju pojačavaju blage „horor“ muzičke 
sekvence  čiji je autor Stanislav Kovačić.
Ukupni utisak je da je ovo dobro režirana, vizuelno 
atraktivna, te glumački znalački odigrana predstava 
koja je brčanskoj publici podarila 150 minuta kvalitetne 
zabave i povremeno gromoglasnog smijeha.
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што смо сви ми мислили у неким раним годинама. 
Фасцинантна је невероватна пажња коју придаје ка-
рактеризацији баш сваког од својих ликова. Каракте-
ристично богатство његове драматургије заправо је 
баш у споредним ликовима. Наиме, док главни ли-
кови воде своје јасно одређене битке, они споредни 
се обрачунавају са животом, егзистенцијалним пи-
тањима на окрајцима радњи и ситуација. Срце сваког 
његовог комада дефинитивно није у главном лику, па 
тако ни код Тврдице заправо није у Харпагону, иако 
је он насловни лик. Срце је у ономе што се догађа у 
позадинским просторима Харпагонових одаја. Чини 
ми се да је то и нека врста политичке субверзије коју 
Молијер на тај начин може допустити, јер су наоко 
споредне ствари лакше пролазиле испод радара, а 
пажљивом су гледаоцу без сумње могле бити рефе-
рентне и занимљиве.
Без страхова и обзирности, млади хрватски драмски 
писац Томислав Зајец, у години када се слави 400 го-
дина од рођења великог француског комедиографа 

ТВРДИЦА / ШКРТАЦ - САТИРИЧНО КАЗАЛИШТЕ „КЕРЕМПУХ” У ЗАГРЕБУ (Хрватска)

ВРТОГЛАВО ЗАБАВНА ГАРГАНТУОВСКА 
ФАРСА

[Текст: Жан – Батист Поклен де Молијер, Ау-
тор адаптације: Томислав Зајец, Редитељка: Дора 
Руждјак Подолски, Сценограф: Стефано Катунар, 
Костимографкиња: Барбара Боурек, Асистентица 
костимографкиње: Кармен Половић, Аутор музике: 
Станислав Ковачић.
Играју: Хрвоје Кечкеш  (Харпагон), Јосип Бракус  
(Клеант), Маја Посавец / Мирела Видек Храњец (Ели-
за), Филип Детелић (Валер), Искра Јирсак (Маријана)
Ведран Мликота / Дражен Чучек (Анселм), Линда Бе-
гоња (Фросина), Борко Перић (Жак), Лука Петрушић 
(Ла Фреш), Дамир Пољичак (Судски истражитељ), 
Карло Млинар (Ла Мерлиш, Симон, Судски писар). 
Представа траје 150 минута и има једну паузу. Пре-
мијера је била 19. Јануара 2021,]

ХАРПАГОН: Ја немам новаца да дам за мираз уз де-
цу.
АНСЕЛМ: Добро! Имам ја за њих; не брините се за 
то.
ХАРПАГОН: Да ли се ви обавезујете да платите 
трошкове за ове две свадбе?
АНСЕЛМ: Да. Примам обавезу. Јесте ли задовољни?
ХАРПАГОН: Јесам, с тим да им за свадбу наручите 
одело.
АНСЕЛМ: Пристајем. Хајд’мо да уживамо у радости 
коју нам нуди данашњи срећни дан.
(Молијер, Тврдица, Чин V, Призор VI)

У извођењу представе према прерађеном тексту кла-
сика Молијера Тврдица / Шкртац свечано су отворе-
ни овогодишњи 39-ти Интернационални театарски 
сусрети Брчко дистрикта БиХ. Оно што прво пада у 
очи је посезање за осавремењавањем овог текста из 
пера младох драматичара из Хрватске, Томислава 
Зајеца. Драмски великан Молијер је, могу слободно 
да кажем, добро прошао јер најбољи текстуални де-
лови ове представе ипак припадају Њему. Ако се он, 
Молијер, могао поиграти Плаутом (он је 1668. прера-
дио за своје позориште Плаутовог Тврдицу) на свој 
начин, онда се и Зајец могао поиграти Молијереом 
на свој начин и понудити оригиналан текст надахнут 
данашњом ситуацијом. Лихвара, хвала на питању, 
имамо довољно.
Жан–Батист Поклен де Молијер (Молијер је псе-
удоним) је вишеструко комплекснији аутору него 

Пише: Предраг НЕШОВИЋ
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Молијера,  дрзнуо се осавремењавати и драматизо-
вати га. При том послу треба знати приступити јер 
свака преправка подразумева радни дијалог с пис-
цем, с његовим временом, идејама и темама. У том 
смислу треба знати да ли имамо уопште право да 
се уоустимо у једну такву авантуру па разговарати 
са Молијером шта у том разговору ми  можемо да 
понудимо. Наиме, што више радимо на различитим 
драматизацијама, сматрамо да оне морају почети из 
простора дијалога. Тек након што се он успе оствари-
ти, могуће је ући у неку врсту интерпретације. Након 
тога долази улазак у његов језик, синтаксу како бих 
касније могли да се ушуњамо у отварање интерпре-
тације којом би успешно помогли редитељу, и глум-
цима, наравно.
Дора Ружјак Подолски као редитељица наступила 
је отворено и усмерено према тексту, врло тачно је 
осећала али и знала што жели с материјалом, а ње-
ни конкретни задаци у овом случају су за ансамблза 
отварали просторе загонетке. Из тих је загонетки на-
стајала драматургија. Њена прецизна упутства отва-
рале су им многа питања кроз која су глумци водили 
дијалог са самим Молијером. Ово је битна компонен-
та зачудне математике Молијереова драмског језика 
и драматургије која је у идеји врло прецизна, одређе-
на и јасна. Ако се притом не жели да посеже за неким 
радикалним променама или оштром драматургијом, 
тешко ју је прочитати и на суптилнији начин „ући 
јој под кожу”. Редитељка у овом случају није упала у 
замку посезања за никаквим радикалнијим решењи-
ма. Желела је да се „држи” Молијера, а не преко њега 
нечим другим, притом гледати како га данас може 
учинити занимљивим. С обзиром на то, драматур-
гија адаптације коју је имала у рукама морала је бити 
поступна, суптилна и слојевита.
Познато је да је Молијер кроз познати поступак deus 
ex machina све своје пете чинове обликовао пома-
ло произвољно. Како би задржао симпатије виших 
кругова, свесно је бирао својеврсну драматургију 
одустајања. Уз главну или проводну тему својих ко-
мада, велику пажњу посвећивао је развијању врло 
живописних ликова, одводио их је у различите ру-
кавце, а онда их је у петом чину одједном све требао 
у ограниченом времену некако расплести. На сваки 
тај рукавац било је потребно ставити тачку, при чему 
се почесто препуштао механици брзих али и доне-
кле равна решења. Актери преставе Тврдица / Шкр-
тац су, имам утисак , покушали поиграти се управо 
механиком таквих решења доводећи самог Молијера 
на сцену – кад је већ аутор одлучио да помало ше-
матски текстуално расплете механику свог комада, 
нека то онда учини на самој сцени и нека се притом 
сам суочи с тешкоћама затварања рукаваца у врло 
ограниченом драмском времену властитог текста. 
Међутим, оно на што није рачунао управо је ансамбл 

ликова који се опиру на тај им начин наметнутим ре-
шењима. Тако је настао врло духовит крај представе 
у коме доводе на позорницу самог писца. Са њиме су 
сви ликови повезани – он је њихов отац у преносном 
и директном значењу, глуме и уједно гледају пред-
ставу свог живота. На тај начин су згодно пласирали 
и личне коментаре на увек срећне Молијерове завр-
шетке. Посебно тиме што су самом Молијеру дали 
улогу Анселма, оца Валеровог и Маријаниног. То се 
решење, заправо наметнуло само. Осавремењавањем 
није било лако откључати тај Молијеров лик – запра-
во наћи еквивалент у данашњем времену. Могу да 
приметим да ипак нису имали смелости да посегну 
за неким радикалнијим (читај грубим) повезивањем 
садашњице.
Одлучили су се, ипак, за консеквентно провођење 
суптилнијих решења која су отворила простор ме-
татеатарској игри и позоришту у позоришту као 
извођачки диспозитив, што је сасвим сигурно пуно 
тачнија одлука. Тврдица је, наиме, у свом унутарњем 
кључу заправо простор непрекидног играња игара и 
постављања питања презентације и репрезентације, 
као и самопрезентације. Молијереови ликови поку-
шавају себе да презентују најбоље што могу и уто-
лико су неверојатно блиски нашем времену. Попут 
њих, и ми данас смо зависни од властитог имиџу. И 
за нас данас све се догађа негде другде, а не у ствар-
ном животу. Његови ликови читаво време рачунају и 
користе својеврсни метаживот у којем покушавају да 
добију оно што желе од својих најближих, околине, 
друштва, што је без даљњег дефинисано механизми-
ма савременог живота данас. Па је ансамбл управо 
то учинио због те сличности с нашим временом та-
ко што су Молијерове реченице убацивали стихове 
наших популарних забавних песама. Тако у Харпа-
гоновом монологу о губитку  можемо чути како ори-
гинални такст наставља реченицом: „Ја немам више 
разлога да живим, ја немам више коме да се дивим.” 
И  на многим другим местима пробија драматур-
гова субверзија, а самим тиме и савременост. Но, и 
на многим другим места се слично призивала нашу 
препознатљиву поп–културу, која је заправо врло ле-
по села у простор молијеровске драматургије. Али су 
знали  да не пређу границу, задржати контролу и не 
допустити да богатство те поп–постдрамске игре не 
постане само себи сврхом.
Све у свему озбиљно припремљена представа Сати-
ричног казалишта Керемпух које је раније наступало 
на овом  озбиљно и значајном Фетивалу и добијало 
награде. Још значајније је то пто су они са овом пред-
ставом синоћ „пробили лед” па је и отварање Интер-
националних театарских сусрета било величанстве-
није и достојанственије. 
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Мирела Видек Храњец, глумица

ЉУБАВ  И НОВАЦ КАО ПОКРЕТАЧКИ МОТИВИ У 
ПРЕДСТАВИ “ШКРТАЦ”

Интернационалне театарске сусрете у Брчком отворио је Молијеров “Шкртац” 
у извођењу Сатиричког казалишта “Керемпух”, а публика је имала прилику да 
ужива у 150 минута чистог хумора, интриге и заплета. Мирела Видек Храњец 
у овом позоришном комаду тумачи лик Харпагонове кћери Елис која презире 
очево богатство. 

Елис је једна млада жена која је натјерана да се по-
винује захтјевима родитеља и одрекне се љубави, бу-
дући да њен отац, окорјела шкртица, жели да је уда 
за старца како не би морао дати мираз. У овој улози 
су се пронашле и многе жене модерног доба, а колико 
је Вама било тешко одиграти једну такву улогу?

То је свевременска тема, односи су типични и улога 
је веома занимљива зато што пружа прегршт запле-
та, расплета, односа и игре. Даје машти на вољу, тако 
да се, на моменте, препустим и глумим до краја, а 
опет та искрена жудња постоји све вријеме, тако да 
ми је био велики гушт играти овај лик.

Разговарала: Драгана Лукић
Текст је толико безвременски да нас подсјећа и на 
данашње друштво јер су заљубљеност и новац, те 
вјеровање у његову свемоћ нешто што је и данас 
итекако присутно, зар не?

Наравно да је то одувијек био проблем и да је то оду-
вијек било актуелно. Мислим да је то данас итекако 
свеприсутно у нашем друштву, можда и више него 
што би рекли. Новац и љубав се увијек преплићу, гдје 
год се окренемо можемо пронаћи примјер такве жене 
која је раздвојена између тога да, нешто мора, а неш-
то сасвим супротно жели. Мислим да је то и данас 
јако актуелно.
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Сви ликови у овом позоришном комаду су жртве Хар-
пагонове шкртости али и властитих мана и карак-
тера. Које то мане има Елис, и да ли их је свјесна?

Представа исмијава друштво, претјерану штедљи-
вост и шкртост. Ми играмо увјерљиво, чврсто 
стојећи иза својих улога и проблема, али наравно да 
се све то исмијава. Елис, баш као и сви остали ликови 
у овој представи, има мане. Она је у том неком скри-
вању своје заљубљености и младалачкој полетности 
подједнако тагична и комична.

Има ли сличности између Вас и лика који тумачите, 
и колико је та спона битна у креирању лика?

Мислим да то није нужно, наш посао је да направимо 
лик и да га увјерљиво одглумимо. Ја у свом десето-
годишњем искуству на сцени увијек приступам раду 
тако да се уживим, нађем неки дио себе који је сли-
чан том лику, а на тај начин сам и сада радила.

Забрањена љубав је доминантна тема у овом позо-
ришном комаду.

Сви су били у забрањеној љубави, на крају крајева 
и однос према новцу, односно Харпагонова опчиње-
ност новцем је исто љубав која је данас, нажалост, 
свеприсутна и јача од праве љубави.

Која је крајња порука овог позоришног комада који, 
ипак, има срећан крај?

Љубав ипак побјеђује све, то је поука која се може 
извући из ове приче.
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Dražen Čuček, glumac

SVE ZA PUBLIKU I APLAUZ NA 
OTVORENOJ SCENI

Ulogu Anselmea u predstavi „Škrtac“ odigrao je Dražen 
Čuček koji se u pojavljuje u završnom činu, odnosno na 
samom kraju predstave. Dražen Čuček je član ansambla 
Kerempuha od 2020.godine.

Gospodine Čuček, kažite nam kako su protekle pripreme 
za ovu predstvu i za samu ulogu koju ste glumili?

Ja sam u posljednem trenutku došao na pripreme za ovu 
predstavu, jer ulogu Anselme inače glumi moj kolega 
Vedran Mlikota, koji se, nažalost, prije dva tjedna 
zarazio virusom Covid 19 i trenutno se nalazi u izolaciji. 
Sve se odigralo u kratkom razdoblju, i uskočio sam na 
nepripremljen teren, ali sam imao potpunu slobodu da 
iznesem svoje viđenje lika Anselme. Mogu reći da nije 
bilo prostora za prevelike pripreme, nego je sve bila sama 
improvizacija na samoj probi i ispalo je odlično, te smo 
odlučili, na taj način da sve prenesemo i samoj publici.
Sama priprema za cjelokupnu predstavu trajala je oko 
dva mjeseca. Ova predstava je dosta zahtjevna jer se radi 
o velikom klasičnom djelu koji se izvodi u pet činova i 
zasta je bilo dosta rada i priprema u ova dva mjeseca.

Lik Anselme tijekom izvođenja predstave mijenja ime u 
Jean Baptiste Poquelin Moliere, što to znači?
Da, time se sugerira da se radi o velikodušnosti čovjeka 
koji ne samo da će se brinuti za svoju biološku obitelj, 
nego i za ukupni kazališni svijet.

Glavna teme predstave „Škrtac“ jeste škrtost Harpagona. 
Ima li i u životu ovakvih osobina, da li su po Vašem 
mišljenju ljudi škrti?

Smatram da se škrtost ispoljava kod ljudi više iz nekog 
straha i u nekim drugim osobinama, ljudi su postali dosta 
zatvoreni, nepovjerljivi i nesigurni. To se posebno osjeti 
u posljednih par godina kada smo se našli u pandemiji, 
a i ekonomska situacija je zategnuta, te smatram da se 
ljudi boje da ne izgube posao i stoga su oprezni u trošenju 
novca. Harpagon koji je želio zadržati sve za sebe i na 
kraju je ostao sam, stoga možemo zaključiti da treba 
djeliti koliko god je tko u mogućnosti.

Pored škrtosti, u predstavi smo vidjeli i prepreke u 
ljubavi od strane oca prema svojoj djeci. U neka davnija 
vremena je bilo normalno da roditelji biraju partnera 
svojoj djeci, ima li toga i danas?

Naslijedili smo to od naših baka i djedova i naših roditelja, 
i mislim da toga još ima u nekim sredinama. Smatram da 
to nije u redu, koliko god da roditelji žele dobro svojoj 
djeci, ipak svaka osoba treba da bude sa onim koga ona 
voli i s kojom se osjeća lijepo.

Harpagon je u predstavi, mogli bi smo reći, zao otac, dok 
je Ansalme dobar, koje su razlike ova dva lika kada je 
očinstvo u pitanju?

Otac Harpagon štedi na svemu, čak od svoje kćerke traži 
da ispljune i poluprožvakani čokoladni bombon, brani im 
paljenje svjetiljki jer štedi na struji, dok otac Ansalme 
voli i svoju davno izgubljenu djecu i spreman je nesebično 
podjeliti sav svoj imetak, ne tražeći ništa zauzvrat.

Publika je aplauzom i ovacijama pokazala koliko im 
se svidjela predstava. Da li ste zadovoljni sa reakcijom 
publike u Brčko distriktu?

Ovo je prvi put da sam u Brčkom i dopala mi se publika, 
a imao sam priliku i malo prošetati, popiti kavu i 
pojesti kolač. Publika nas je toliko nagradila pljeskom i 
ovacijama i tijekom same predstave i na kraju, da smo mi 
svi oduševljeni i sretni i veliko im hvala na tome.

Želite li nešto poručiti Brčanskoj publici?

Svakako ih pozivam da nastave dolaziti na predstve, jer 
svakog dana će biti predstavljene odlične predstave u 
izvedbi domaćih i internacionalnih predstavnika, te će 
svakako uživati.

Piše: Gorana Antić
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Josip Brakus, glumac

KEREMPUHOVO ZANIMLJIVO ISMIJAVANJE

BOLESTI ДРУШТВА

Piše: Alma Kajević

Bezvremensku tematiku Molierovog Škrca u izvedbi 
zagrebačkog Kerempuha publika je ispratila očekivano – 
smijehom i aplauzom. Ovaj satirični klasik Kerempuhov 
ansambl izvodi prvi puta, u aktualizaciji koja ima 
dosta dodirnih tačaka sa našom svakidašnjicom. Bilo 
je zanimljivo gledati kako se prepliću problemi škrtosti 
i lakomosti sa intimnim životima Škrčevih likova. 
Glumac Josip Brakus samouvjereno je iznio lik Cleantea, 
Harpagonovog sina, koji se bori između poslušnosti koju 
duguje ocu i ljubavi koja mu je obuzela srce i dušu.
Publika u Brčkom dobro je reagovala na predstavu koju 
ste izveli prve večeri Internacionalnih teatarskih susreta, 
tim više što do sada u ovom gradu nije imala priliku 
gledati predstavu rađenu po Molierovom tekstu.
Žao mi je što je to tako ali i na našu žalost ni mi tako 
često ne radimo Moliera u Kerempuhu, tako da smo 
jedva dočekali i ispalo je super. Budući da je to kod nas 
lektirni naslov često nam dolaze škole, poprilično smo 
puni i ljudi su i više nego zadovoljni.
Koliko je Vama kao glumcu „legla“ ova predstava 
i teatarsko seciranje kvarnih društvenih pojava i 
pojedinaca?
Kod nas je zapravo najteži zadatak imao kolega Hrvoje 
Kečkeš koji igra samog Škrca. Ali budući da smo imali 
odličan autorski tim koji se sastoji od Tomislava Zajeca 
i redateljice Dore Ruždjak, oni su to malo osuvremenili. 
Kao što ste imali mogućnost da vidite, u zadnjoj sceni 
nam je omogućena improvizacija tako da, ovisno o 

raspoloženju, malo više sebi dopustimo.
I sami ste spomenuli te moderne elemente u predstavi. 
Koliko je glumcima zahtjevno da na savremeniji način 
interpretiraju likove iz djela napisanog u 17. vijeku, te ih 
dočaraju na moderniji i lepršaviji način?
Ovaj ansambl se od samog početka borio da osuvremeni 
tekst na način da recimo naš kolega Borko Perić koji 
igra slugu ne govori istim jezikom kao što govori 
Škrtac. Trudimo se svaki tekst koji radimo osuvremeniti 
i u jezičkom dijelu ali i sa, primjerice, glazbenim 
referencama.
Igrali ste ovu predstavu i prije Susreta u Brčkom. Kako, 
generalno, publika reaguje na ovu savremeniju dimenziju, 
koliko prihvata i voli moderne elemente u klasicima?
Iskreno, prvih par puta bude malo čudno. Kod prvih scena 
stiče se dojam da publika misli da je u pitanju neka greška 
i nisu baš sigurni da li tako treba, ali brzo to prihvate. 
Sve škole koje dolaze da nas gledaju su oduševljene jer 
se sa klasicima, kada ih čitaju, ne mogu poistovijetiti. Na 
ovakav način shvate da su i danas isti problemi kao što su 
bili prije pedeset ili sto godina.
Priča se da ste u glumu ušli slučajno, ali ne vjerujem da su 
slučajnost i pohvale da ste jedan od talentiranijih mladih 
glumaca. Sigurna sam da to dugujete trudu i zalaganju, 
a to je prepoznato i nekim nagradama koje ste dobili.
Za sada imam jednu nagradu, za ulogu Robija K. u 
predstavi Bilježnica Robija K. koja nažalost još nije igrala 
u Splitu odakle potiče sam autor i gdje je mjesto radnje. A 
kako stvari stoje bojim se da tamo neće ni ići.
Vi ste u Kerempuhovom ansamblu oko četiri godine, je 
li tako?
Prvu predstavu sam počeo raditi na trećoj godini 
akademije. Po završetku akademije sam imao dva ili 
tri naslova. Zatim sam godinu dana išao na stručno 
usavršavanje, mada ja to više volim nazvati stručnim 
iskorištavanjem. To zapravo znači da je glumac godinu 
dana na minimalcu, igra sve uloge i tako su zapravo fi rme 
iskorištavale mlade ljude, uz obavezu da se ne zaposle. 
Tek na reagovanje Vlade to je ukinuto. Tako sam ja prvo 
dobio ugovor na dvije godine, potom na četiri i zaista se 
nadam da se od Kerempuha neću nikada ni maknuti.
Znači da vam profesionalno prija atmosfera ovog 
satiričnog kazališta?
Ja sam zbog Kerempuha i upisao akademiju. Nikada u 
životu nisam stao na scenu dok u Zagrebu nisam upoznao 
kolege Filipa Detelića i Matiju Šakoronju. Kroz druženja 
sa njima sam počeo dolaziti u Kerempuh, zavolio to 
kazalište, uspio upisati akademiju. Sve se odvijalo kako 
jeste, na akademiji su me primijetili, prepoznali da je to 
moj stil, pozvali me u predstave, dali neke naslovne uloge 
koje sam valjda odigrao dobro i sada sam tu gdje jesam.
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Разговор са глумцима Слободаном Бодом Нинковићем и Јовицом Тишмом

БРЧАНСКИ МАЛИШАНИ У ПУСТОЛОВИНИ 
НА ОСТРВУ С БЛАГОМ

Пише: Драгана Лукић

Интернационалне театарске сусрете у Брчком прати 
и богат дјечији програм. Након представе „Пустоло-
вине Сњешка Бијелића“, малишани су имали прили-
ку да уживају и у путовању на „Острво с благом“ на 
које су их повели глумци београдског „Yugo arta“. У 
улози позитивца, чика Боцка, нашао се Слободан Бо-
да Нинковић, док његовог опонента, чика Јоцка, ту-
мачи Јовица Тишма. 

„Острвно с благом“ није само пустоловина него и 
једна поучна прича која дјецу учи о значају рецикли-
рања и очувања животне средине. Како малишани 
прихватају лекције испричане на овакав начин?

Слободан Бода Нинковић: „Већину овога дјеца знају, 
а ми их само на један духовит начин, кроз игру, под-
ржавамо да издрже нападе старијих који покушавају 
да их покваре. Кроз пјесму и игру је најбољи начин 
да дјеца нешто прихвате и запамте.“

Да ли је Вама, као једном искусном глумцу, тешко ку-
пити и задржати пажњу малишана?

Слободан Бода Нинковић: „Пажњу није лако задржа-
ти, јер морате да будете потпуно посвећени и искре-
ни са њима. Ако сте искрени са њима, они прихва-
тају, склапате савез и онда је уживанција велика. Код 
старијих може мало да се фолира, али код дјеце нема 
фолираже.“ 

Колико је захтјевно сажети једну поучну причу у 
кратку дјечију представу?

Слободан Бода Нинковић: „Имамо доста искуства и 
отприлике знамо колико може да стане у један школ-
ски час, тако да не претјерујемо са обиљем инфор-
мација, већ извучемо оно што је најважније да дјеца 
запамте.“

Ко је чика Јоцко и да ли је он негативац?

Јовица Тишма: „Чика Јоцко је један дебели чика са 
брковима и брадом који је одлучио да никада не по-
расте. Бода и ја се заправо играмо и дружимо са дје-
цом и покушавамо да неко наше животно искуство 
преносимо њима.“

Какво се благо крије на вашем острву?

Јовица Тишма: „Некоме је смеће, само смеће, а неко-
ме је смеће благо. Када се говори о острву са благом, 
онда се, увијек размишља о дијамантима, новцу и 
златницима што се може примјенити и на рецикла-
жу јер се и она исплати. Ако рециклирамо све оно 
што смо називали отпадом и бацали, може лијепо да 
се заради.“

Мноштво се порука крије у овој представи, а посебан 
акценат је стављен на значај природе. 

Јовица Тишма: „Ово острво с благом има још једну 
врло важну поруку, а то је да чувамо природу, самим 
тим и своје здравље. Циљ је да анимирамо дјецу да 
што више времена проводе у природи, те да је сачу-
вају за себе и за будућа покољења.“    

На који начин им преносите те важне поруке које 
крије представа?

Јовица Тишма: „Ми се у игри са њима не постављамо 
као одрасли који ће да им држе неке придике, него 
им омогућавамо да они уче нас. Ми им наговијести-
мо одговор, они одговарају, и на тај начин уче нас. 
Тако се дјеца осјећају важним и потребним, а ми их 
охрабрујемо да изнесу свој став, али и да те лијепе и 
паметне ствари и убудуће раде.“ 

„Yugo art“ наставља да анимира брчанске малишане, 
па ће у петак одиграти и представу „Лењи Раша“. 
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Linda Begonja, glumica

SVIJET U KAOSU SOCIOPATSKIH ODNOSA

Piše: Edin Osmanbašić

Linda Begonja je hrvatska pozorišna, televizijska i fi lmska 
glumica. Iza sebe ima jako bogatu karijeru, a brčanska 
publika ju je imala priliku gledati i u prvoj predstavi 
ovogodišnjeg izdanja Internacionalnih teatarskih susreta 
Brčko distrikta BiH u kojoj je tumačila ulogu Frosine.
Ko je čitao ovo djelo ili ga gledao u nekom formatu, 
upoznat je sa glavnim likovima. Vaš lik je „zapetljan“, 
kako biste ga Vi opisali, odnosno kojom mjerom utječe 
na cijelu radnju?
Jako, jako utječe na cijelu radnju, jer je u stvari povezivač 
između Harpagona, kao neka neka vrsta vodilje koja 
ga dovodi do njegovog mračnog cilja. Ovdje se radi 
o liku Frosine, u stvari vrlo mračno lice, rekla bih. U 
Moliereu je ona vrlo mračna, ali Moliere je kao autor 
vrlo podložan. Djelo je napisano je kao komedija, ali 
podliježe i metatekstualnoj strukturi, koju mi imamo u 
petom činu i svugdje gdje se lice i radnja odvajaju. Tako 
da ti možeš, ukoliko imaš vještine i mogućnosti, mnogo 
da improviziraš, a redateljica je meni dala tu mogućnost 
da radim puno improvizacija i onda se dogodi taj nekakav 
sraz, koji je zanimljiv, gdje ti više ne znaš gdje počinje 
lice, a gdje počinje moj identitet. Dogodi se rastakanje 
identiteta. No radi se o tome da je ona jako bitna za 
razvoj događaja i ne znam da li bi se moglo i napraviti 
sve bez nje. Ona je ta koja od svih lica ima sociopatski 
karakter. U stvari je neka vrsta klauna, ali vrlo mračnog 
i sociopatskog klauna, koji će napraviti sve da dođe do 
svoje točke koju je zacrtala, premda je osoba koja je na 
rubu živčanog sloma, rekla bih tako.
Sama drama je prožeta pesimističkim pogledom ali 
i tom tradicionalističkom tematikom „ljubav protiv 
nametanja“ odnosno generalno ljubav. Da li su te teme i 
dalje aktuelne, i to baš na taj način?
U ovoj situaciji u kojoj se nalazi cijeli svijet, ja bih rekla da. 
Možda ću zvučati idealistično i antiratno, kao što je i sam 
Brecht napisao svoju „Majku Courage“ u jednom vrisku 
antiratne tematike, ali danas nam to treba. Mi danas više 
ne koristimo riječ „mir“ i ne koristimo riječ „ljubav“, jer 
smo svi u potpunom kaosu sociopatskih odnosa, gdje smo 

jako sebični jedni prema drugima, što se ovdje jako vidi. 
Ovo je studija karaktera, kao prvo, a onda to ide na ovo 
što je meni jako zanimljivo što se vaš Festival ove godine 
zove „Bolesti društva“, te je ovo recimo fantastična 
predstava za otvaranje ili za festival u bilo kojem okviru, 
jer ukazuje na te anomalije bolesti društva. Ti praktički 
ne koristiš tu riječ, sve je materijalno, sve je za egoistične 
i osobne ciljeve do krajnje moguće mjere.
A kada smo kod egoističnosti, odnosno škrtosti, moramo 
pomenuti tu izraženu osobinu glavnog lika. Kako Vi 
gledate na tu osobinu?
Ja inače to gledam kao hiperbolu. Ova predstava je 
možda u neku ruku politički teatar, no u principu je 
manji politički teatar. Kada biste radili radikalnu verziju 
političkog teatra, onda bi to sigurno bila hiperbola. 
Možda ne fašizma, ali neke vrste fašizma da. Taj čovjek 
izgladnjuje svoje ljude, ne daje nikome jesti. U originalu, 
njegove sluge su izgladnjele, a mi se tome danas u publici 
smijemo, ali ti ljudi nisu jeli, oni nemaju šta jesti.
Tumačili ste mnoge televizijske i fi lmske uloge, koje biste 
Vi istakli kao posebne u vašoj karijeri?
Ja sam snimala dosta i dramskih serija, ali i ovih ‘soap’ 
stvari koje su lakšeg tipa i koje ljudi vole gledati, čak 
i sitcoma nekakvih, tako da nemam tu omiljenu ulogu. 
Trenutno radim „Metropolitance“, koja ide trenutno na 
HRT-u. Serija je vrlo zanimljivo koncipirana, a tiče se 
stvari koje se trenutno događaju u Hrvatskoj, građevinske 
mafi je i kriminala, odnosno potresa u Zagrebu. To je 
možda više jedna tipična zagrebačka serija, koja govori 
o malim ljudima koji odlaze u jedno fi ktivno predgrađe 
grada i tamo im se preprodaju poslovi i stanovi, što 
je danas naša stvarnost. U toj seriji igram jedno jako 
zanimljivo lice. To je jedan par Hercegovaca, po vokaciji 
muž i žena. Mogu reći da mi je to jedna jako draga uloga, 
kao i Novine, koje su mi bile dosta drage, od Dalibora 
Matanića.
Kako Vi gledate na pozorište? Kako se ovaj medij nosi sa 
ovim vremenom fi lmske i serijske hiperprodukcije, i kako 
ga ljudi doživljavaju u današnjem vremenu?
Ja sam zaljubljena u pozorište/kazalište. Mislim da 
kazalište nikada neće izgubiti tu svoju moć, a televizija 
je naravno kao medij uvijek jača. Jednostavno su svi 
svoju pažnju uglavnom preusmjerili na medij televizije, 
a kazalište je po meni odličan medij. Ja sam uvijek 
za politički teatar, zato što smatram da je to jedino 
što današnje ljude može osvijestiti. Ljudi danas puno 
podcjenjuju komediju kao žanr. Komedija je užasno 
težak žanr. Ljudi je doživljavaju kao neku šegu. 
Postoje mnoge vrste komedije, a ustvari kao neki medij 
političkog teatra, komedija može služiti kao jedno veliko 
osvještavanje publike. Ja sam u Kerempuhu 25 godina, a 
ovo je prvi Moliere koji mi radimo. Iako mi „Škrtac“ nije 
omiljeni, zaljubila sam se u ovu adaptaciju, koja ima taj 
neki metatekstualni okvir, uz svu tu improvizaciju. A on 
kao klasicistički autor to baš dozvoljava, te možeš raditi 
klauneriju od toga.
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Iskra Jirsak, glumica

LJUBAV JE JAČA OD NOVCA

Piše: Suada Malkanović

Iskra Jirsak je hrvatska televizijska, fi lmska i kazališna 
glumica. Rođena je 28. maja 1987. godine u Zagrebu 
gdje je i završila Akademiju dramske umjetnosti. U 
predstavi “Škrtac” zagrebačkog Satiričnog kazališta 
Kerempuh glumi ulogu Mariane, siromašne djevojke za 
čiju naklonost se istovremeno bore otac i sin.

Može li se prava ljubavi boriti protiv moći novca?

Ništa ne stoji na putu prave ljubavi ako je zaista prava, 
tako da joj nikakav novac, ni ništa drugo, ne bi trebalo 
stajati, po meni, na putu. Mislim da je Molier tako i 

mislio i tako pokazao, i da smo mi to isto tako prenijeli 
predstavom. Ljubav jednostavno pobjeđuje i kontra para 
i novaca, škrtosti i svega, negdje se nađe put da ljubav 
dobije krila i da živi.

S obzirom na to da se u Brčkom po prvi put izvodi 
predstava po tekstu francuskog autora, koja je razlika u 
odnosu na tekstove domaćih autora?

Molier je toliko zapravo izvođen i postoji razlika zato što 
se sa pažnjom treba primiti nešto što je toliko staro i puno 
puta rađeno. Možda i tu postoji nekakva zadrška u smislu 
“Aha, ovo se zaista ne smije zeznut”, a opet s druge strane 
kod domaćih autora i svega ima puno mladih ljudi koji 
su genijalni, divno pišu i po meni mislim da bi se trebali 
izvoditi puno više. Sigurno postoji neka razlika u radu i 
pristupu, jer pošto su to neki moderniji tekstovi, drugačiji 
su pristupi jer su drugačiji tekstovi…

U kojoj mjeri možemo porediti radnju i likove ove 
predstave sa bolestima modernog društva?

Mislim da se apsolutno sve može usporediti, zato 
što svaki lik u ovoj predstavi malo je na neki način i 
moderniziran i mi tu imamo dosta nekih današnjih 
aktuelnih fora i reference na pjesme, tako da su oni to 
probali nešto spojiti da to nije samo klasično djelo nego 
da se s tim malo začini. Eh sad, mislim da je i dalje jako 
aktuelno, jer mislim da to gledamo po tabloidima, stalno 
slušamo takve priče bogat on, ovakav, onakav. Od tih 
stvari a do naravno dubljih, neka iskvarenost društva  
gdje se to događa, da zapravo da li ćeš pomoći nekom 
svom bližnjem nauštrb sebe ili nećeš, i takva neka  dublja 
pitanja. Tako da mislim da je to apsolutno aktuelno, da je 
Molier stvarno napisao odličnu stvar.

Kada ste dobili tekst kako Vam je on izgledao poslije 
prvog čitanja?

Ja sam to naravno čitala na faksu, čak mislim i u srednjoj 
školi. Dramatizacija mi je bila genijalna, koju su napravili 
zajedno redateljica i dramaturg. Po meni ostavljena je srž 
ali je dodano to da zaista bude na razini Kerempuhovskog 
humora i te neke satire, te da se na taj način isto to 
iznese. Pošto sam bila upoznata sa komadom bila sam 
zadovoljna, neke fore smo maknuli neke ostavili, ali smo 
zapravo na taj način možda približili ljudima koji možda 
ne bi bili zainteresirani za neku takvu klasiku. Tako da 
sam bila oduševljena. 
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Филип Детелић,  глумац

УЖИВАМ У ОВОЈ ПРЕДСТАВИ

Пише: Миљана Ђурђевић

Јесмо ли сви на истом броду?

Јесмо, јесмо, сви осим господина Харпагона. Ту је 
најзанимљивије када неко открије некакву ситуацију 
или шансу да се ухвати за задњу сламку, а као што 
смо видјели овдје сви то до задњега искористе.

Шкртац, мало другачији од оног из Молијеровог вре-
мена, али још увијек актуелан?

И да нисмо убацивали ове савремене форе и пошали-
це, да је био онај оригинални текст, мислим да би то 
било довољно актуелно и да би изазвало исто толико 
смијеха и забринутости и запитанопст и над самим 
собом и над својим ближњима.

Ово је прича и о шкртости, и о љубави и о лицемјерју...

Да, то једно без другога не иде: једно вуче друго. Мо-
ра се догодити нека љубав да би неко био љубоморан 
да би овај био шкрт око давања своје љубави или но-

ваца. Увијек се тако заплете прича.

Евергрини у дијалозима?

То нам је изгледало згодно. Мислим да сваки има не-
ки свој смисао и да је добро дошао као један додатни 
коментар на ситуацију на сцени. Све скупа то је до-
бро сјело.

Сатира, колико год изгледала лагана за игру,  изазов 
је за сваког глумца?

Ја волим такав изричај. Ми смо доста млада екипа, 
брза, забавна, волимо се међусобно, и та енергија се 
види када смо скупа на сцени.

Брчанска публика је очигледно вечерас осјетила ту 
вашу енергију...

Јако су нас лијепо подржали, и био нам је гушт да 
вечерас одиграмо, и надам се да ћемо доћи опет.

Играте слугу...

Да ја се ту додворавам газди шкртцу због његове кће-
ри. Ту заправо и започиње цијела прича око шкртца. 
Онда се нађем у далеко већим проблемима него што 
је он сам мислио.

Колико има импровизације?

Наравно да има мало импровизације, али се доста, 
доста држимо те добре зацементиране зграде коју 
смо изградили, па онда ако се нешто ту и тамо дого-
ди, брзо се вратимо на прави пут.

Кажете да уживате у својој улози. колико је било 
тешко, од прве пробе па до премијере  ући у одијело 
слуге?

Ми то већ дуго играмо. пробе су биле јако угодне. 
Милина је радити са нашом редитељком,  Од прве 
пробе до премијере дуго нисмо имали тако угодан 
процес. Заиста уживамо да играмо ову представу.
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Borko Perić, glumac

NAJBOLJE SE OSJEĆAM U KOŽI GLUMCA

Piše:  Suvad Alagić    

Predstava „Škrtac“ već je u startu opravdala moto 
ovogodišnjih Internacionalnih teatarskih susreta u 
Brčkom „Bolest društva“ jer i tekst, i radnja, i glumci, 
i scena, i dramaturgija s pasažima pozorišnih klasika 
Šekspira, Krleže i drugih, uz aktualne glazbene pop, rock 
i folk refrene grupa i autora: Azra, Massimo Savić, Novi 
fosili, Halid Bešlić i drugi, te razdiruća dinamika igre u 
kojoj glumci na sceni sagorijevaju do katarze,  a publika 
bez daha prati ovaj briljantni komad koji traje preko dva 
i po sata i nema slabe tačke, čak ni tačkice. Prve večeri 
Festivala teatra u Brčkom već se desilo „pozorište u 
pozorištu“. 
Nakon igranja predstave „Škrtac“ za kraći razgovor 
zamolili smo uvijek raspoloženog glumca Borka Perića 

koji je u predstavi sjajno obavio posao tumačeći višeslojni 
lik „Žaka“, na opće zadovoljstvo publike ali i na svoju, 
više dječačko-umjetničku, nego ili egoističnu, radost.

Poštovani gosp. Periću i ova predstava Kerempuha 
snažno je kontekstualizirana i duboko involvirana u našu 
savremenu društvenu stvarnost. Da li se slažete s tim?

Sama radnja, sama ideja komada, sama priča nije imala 
potrebe biti kontekstualizirana budući da se ovdje radi 
o nekakvim ljudskim osobinama koje se nisu mijenjale 
niti milimetar od početka do danas. Kontekst ili vrijeme 
radnje predstave, e tu smo se malo poigrali tako da smo na 
sceni malo danas, malo ovdje, malo jučer, malo tamo, ali 
za sve te bezvremenske klasike koji aktualiziraju ljudske 
mane može se reći da su uvijek aktualni. Jednostavno, 
može se reći da je čovjek uvijek takav kakav jest: škrti 
su škrti, zli su zli, dobri su dobri, pohlepni su pohlepni, 
i uvijek su pohlepni i škrti na isti način kako su bili prije 
300, 500 ili tisuću godina.

Po meni, a pretpostavljam i po pozvanoj referentnoj 
teatarskoj kritici koja predstavu opservira na naučno-
umjetnički način, „Škrtac“ nije imao slabog mjesta, loše 
tačke, jer su se svi elementi drame ovdje poklopili do 
savršenstva, i to ne samo za naša prilike. Ipak, da bi se još 
popravila duboka kohetnost i povezanost sa stvarnošću 
univerzalnog Molijera s današnjicom i s nama samima 
ponaosob, u komadu se pominju još neki klasici i neke 
pjesme s ex- Jugoslovenskih prostora. I taj dramski potez, 
naoko bezazlen, ipak  ima svoju opaku oštrinu, dubinu i 
govori puno o današnjoj bolesti društva, ili društava, da 
ne bih nekoga uvrijedio!?

Pa da. Budući da mi prijevodom uvijek gubimo taj neki 
kontekst vremenski, društveni kontekst drame, onda ide 
taj potez uspostave veze drame s publikom, a ta publika 
je danas i ovdje što znači da mi moramo nekako napraviti 
da ono što povijesni tekst nudi nekako napravimo, 
fi ltriramo ga kroz današnjicu, pa makar i u nekim samo 

 Predstavom «Škrtac» Satiričnog pozorišta «Кerempuh» iz Zagreba sinoć su  u Brčkom 
počeli  « 39. Internacionalni teatarski susreti Brčko distrikta BiH». Predstava je rađena po 
tekstu svevremenog teatarskog besmrtnog klasika Žana Baptista Molijera koji je nastao 
početkom XVII stoljeća i koji ni do danas dan nije ništa izgubio na svojoj savremensoti, 
univerzalnosti i svevremenosti potrebe umjetničkog šibanja svih društvenih anomalija, 
kako kolektivnih tako i osobnih. Nakon igranja predstave „Škrtac“ u Domu kulture Brčko 
i kod publike i kod teatarske kritike zasigurno ostaje nedvojben  dojam da je tekst pisan 
prije nekoliko mjeseci, ili godina. Brčanska publika je sjajno primila predstavu, a svi glumci 
izgarajući u igri na sceni dali su maksimum tako da se izgubila ona tanana linija koja 
razdvaja pozornicu od publike, a za šta su nagrađeni višeminutnim pljeskom i divljenjem 
prisutnih. 
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ovakvim simboličkim naznakama, ili dosjetkama ili 
kakogod. Tako da taj postupak dramaturški s tim citatima 
pjesama jednostavno je išao na to da se stvari što bolje 
prepoznaju, da se publika može što bolje da povezati 
s tim stvarima, jer to, te asocijativne stvari nas uvijek 
nekako nanovo probude i mi kažemo - o pa ja to znam, 
ja sam to čuo...i  to je jedan od poteza koji stvara vezu 
između scene i publike.

I opći i osobni dojam je da se dobro osjećate u koži glumca. 
Recimo večeras ste bili teatar u teatru, jedan čovjek u 
više likova. Igrali ste, zaista sjajno, dinamično, pa skoro i 
harizmatično uloge kuhara, kočijaša, u jednom momentu 
ste morali biti i sudac, pa onda svjedok, i možda još 
nešto što mi je promaklo jer se zaista radi o višeslojnom 
komadu s puno epizoda, pasaža, ulomaka, izleta unazad 

u unaprijed, ali na kraju sve tvori jednu dramsku cjelinu 
kakva se rijetko viđa na ovim meridijanima!?

E pa to je lijepo čuti. Nadam se da će zdravlje služiti i 
dalje i da ću i dalje moći raditi posao koji jako volim. 
Tako da, kazalište sve može. U kazalištu je sve moguće, 
tako da i glumac voli igrati ne samo jednolinijske uloge, 
nego se jednostavno volim umjetnički poigravati s nekim 
likovima koji mogu biti, čas ovakvi čas onakvi, kao i u 
životu, znaš ono, pa ja nikad ne bih očekivao da je on 
takav - pa tako i kazalište moramo igrati da ne moramo 
svakog lika konzekventno voditi do kraja da bude baš 
samo takav, nego da bude kao i mi - jedan dan sam ljut, 
i sve mi ide na živce a svi misle da sam dobar i onda 
poludim, pa onda sam opet dobar, tako da tu uvijek treba 
biti i faktor iznenađenja.
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Karlo Mlinar, glumac

IZ SVAKE ULOGE, PA I  NAJMANJE, ČOVJEK MOŽE 
DA IZVUČE NEŠTO DA NAHRANI GLUMAČKI EGO

Piše: Emina Osmić-Hajdarević

Mladi glumac Karlo Mlinar član je Kerempuhovog 
ansambla od 2018. godine. «Škrtac» u režiji Dore 
Ruždjak Podolski njegovo je prvo iskustvo igranja ovoga 
klasičnog Molierovog teksta. Tumači ulogu sudskog 
pisara.

Šta za glumca znači biti dio ansambla?

Kazalište je uvijek kao neki dom, pogotovo kad idete 
na gostovanja, tada postoji zajednička energija. Jako 
puno ljudi brinu o vama i osjećate se jako zaštićeno. I 
uvijek volim uspoređivati trenutak pred izlazak na scenu 
sa onom scenom iz fi lma «Sam u kući» kada svi trče 
po kući, cijela obitelj skupa lovi stvari. To se zapravo 
događa iza scene? Svi trče na sve strane, skupljaju svoje 
rekvizite, svoje kostime i onda, inspicijentica kaže: 
«Počinje predstava.» Jako je lijepo i ja se zaista osjećam 
povlašteno što sam dio ansambla. 

Vi ste svestrana osoba; obučavani ste za pjevanje, glumu 
i imate svoju kolumnu. Na koji način objedinjujete Vaša 
interesovanja?

Pa kazalište nudi tu jednu prekrasnu, s jedne strane 
fi nancijsku sigurnost, no s druge strane i jednu slobodu u 
kojoj imate mogućnost da radite projekte i sa strane, jer 
ujutro imate probe i navečer predstave, tako da se možete 
baviti i drugim stvarima. Meni je pisanje velika ljubav, 
jer razumijevanje svijeta objedinjuje i pisanje i glumu.

U jednome trenutku predstave lik Moliere odlučuje 
prekinuti mijenjanje teksta; tim meta postupkom ansambl 
je sebi, izgleda, dao oduška u adaptaciji. Koliko u tom 
procesu učestvuju  glumci i koliko improvizacije se 
dešava na sceni?

Peti čin je zapravo skoro pa improviziran.  Zapravo, 
glumci na licu mjesta donose neke odluke koje onda mi 
kasnije nadopunjujemo jedni drugima. Dora je genijalna 
redateljica i dala nam je veliku slobodu da i te replike 
malo upotpunimo i oživimo.

Lik Moliera odlučno kaže likovima koji se lažima 
žele «priključiti» emotivnom porodičnom ponovnom 
okupljanju: «Vi ste ostali.», pa se likovi komedije 
pretvaraju u ogoljen dio ansambla koji ljutito sikće na 
autora jer nisu dovoljno u centru pažnje. Koliko je važno 
biti ili ne biti ostali u dramskom tekstu?

Naravno, glumački ego je jedan veliki problem s kojim se 
ljudi nose. Ali mislim da iz svake uloge, pa i  najmanje, 
čovjek može da izvuče nešto da nahrani taj ego. 

Iako smo večeras gledali komediju, ne mogu se oteti 
dojmu da se lik Harpagona na trenutke činio stravičnim, 
imao je osobine lika iz kakvog horora.

On je jedna opsjednutost materijom. Ima elemente 
horora, ima elemente onoga čime se mi danas kao 
društvo susrećemo da se nameću bogatstvo i moć kao da 
je to važno u životu. Zapravo, zaista nije.
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OFF PROGRAM

OVE GODINE SEDAM POZORIŠNO-
DOKUMENTARNIH IZLOŽBI

Piše: Adis Mujdanović

Off  program Internacionalnih teatarskih susreta Brčko 
distrikta BiH počeo je jučer u Gradskoj galeriji Vijećnice, 
otvaranjem pozorišno-dokumentarnih izložbi autora 
Srđana Vukadinovića i Jakova Amidžića.

Riječ je o seriji od sedam izložbi koje govore o 
teatarskom duhu dramologije na prelazu vijekova 
(Riza-beg Kapetanović, Osman Đikić, Rasim Filipović, 
Hamza Humo, Safet Kafedžić), redateljskom kreativnom 
dijalogu Koste Spaića. 

Također, bit će predstavljen redatelj-analitičar Hugo 
Klajn, mađioničarska spisateljska vještina Borislava 
Mihajlovića Mihiza, sve glumačke posebnosti Šerifa 
Aljića, lakoća vladanja likovnom dimenzijom pozorišne 
predstave Amele Vilić, kao i neozbiljno karakterna 
uzvišena gluma Mustafe Nadarevića.

“Na ovaj način zaokružujemo ono što nam je bitno za 

ovu godinu. I neki jubileji se poklapaju sa time. A onda 
ćemo dalje nastaviti u okviru Internacionalnih teatarskih 
susreta da zaokružujemo tu cjelinu obrade pojedinih 
najznačajnijih imena iz sfere scenskih djelatnosti sa ovog 
prostora”, izjavio je Vukadinović, jedan od autora izložbi.

Sjećanje na Kostu Spaića

Glumac Hrvatskog narodnog kazališta Dragan Despot 
po prvi put je gost Internacionalnih teatarskih susreta 
u Brčkom. Kosta Spaić za njega je najdraži pedagog sa 
kojim je radio.
“Od njega sam najviše naučio. Naučio me ne samo 
estetici, režiji i glumi, nego i nekim životnim, ljudskim 
stvarima koje su upotpunile moj privatni život. Nastojim 
to prenijeti na studente kao docent na akademiji za 
kazalište i fi lm u Zagrebu”, istakao je Despot.
Off  program Internacionalnih teatarskih susreta Brčko 
distrikta BiH bit će nastavljen i drugim raznovrsnim 
sadržajima.
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XXXIX ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ ТЕАТАРСКИ СУСРЕ-
ТИ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ – СИГУРАН ПРОСТОР 

СВЕКОЛИКЕ ИНТЕРАКЦИЈЕ И ДИЈАЛОГА А НЕ 
САМО ФЕСТИВАЛСАМО ФЕСТИВАЛ

Пише: Предраг НЕШОВИЋ

„Али, без позоришта/ kazališta се не може!”
(А. П. Чехов, ГАЛЕБ)

Упркос свему

ЕВО нас поново на театарским сусретима који и ове 
2022. године егзистирају у пуном капацитету. Да ка-
жемо да се сусрећемо овде по тридесет и девети пут 
праћени бројним изазовима било би сувишно. Сви 
знамо у каквим проблемима смо били у предходном 
периоду, Covid-периоду, као култура, као друштво, 
као свет, али такође, знамо да смо морали да настави-
мо да живимо, да радимо, стварамо и мислимо – јер 
без тога, нема живота, нема уметности.

Опет се налазимо у Брчком, граду на Сави, у епицен-
тру театарског дешавања, средини  пуној неизмерне 
подршке свих институција Дистрикта. Без ове сре-
дине не би ни било културне баштине, а без сарадње 
Фестивал би изгубио великог савезника. Сваке го-
дине, овај театарски Фестивал постаје значајнији и 
иновативнији. Од ове године услед превазиђености 
концепције Фестивал добија и ново значење и нови 

назив: ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ ТЕАТАРСКИ СУ-
СРЕТИ БРЧКО ДИСТРИКТА БОСНЕ и ХЕРЦЕ-
ГОВИНЕ. Својој публици ће из вечери у вече при-
казивати шта све може да постигне традиционална 
театарска уметност, али и шта све може да постане 
традиција и уметност. Наставиће да се промишља, 
анализира и машта о будућности ове наше уметно-
сти, а ова два аспекта ће се спојити у новом издању 
као нов квалитет.

У претходних више од две године дана била је при-
сутна пандемија па је Организатор био приморани 
да развија разне протоколе, навике и правила која су 
му омогућавала да што безбедније и сигурније ор-
ганизује Фестивал. Наравно, пандемија је побеђена. 
Због тога, целокупна театарска догађања се враћају 
у нормалу и достуна су „уживо” – ван друштвених 
мрежа. Такође, сарадња са електронским медијима 
се проширује. Ове године, интензивније, сваког дана, 
од 20. до 28. октобра, у програмима свих медија ће се 
емитовати хронике, рекапитулације, репортаже, ин-
тервјуи – све ово ће омогућити нови увид у садржај 
и начин функционисања Фестивала и омогућити му 
нови квалитет.

На крају, битно је нагласити будућност, пошто је 
она у сржи свега што се покушава да постигне овим 
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пројектом. Све што је изграђено у скоро педесотоги-
дишњем трајању изграђено је са мисијом и визијом 
будућности традиције. Фестивал овај неоспорни 
успех дели са верном и најбољом публиком овог гра-
да.

Сусрети и сусретања какве нико нема

СУСРЕТИ професионалних позоришта Босне и Хер-
цеговине у Брчком су први пут организовани од 16 до 
23. марта 1974. године, и истрајавали су 18 пута све 
до 1991. године,  када су одржани као Ревија професи-
оналних позоришта Б и Х од 9 до 16. новембра, након 
чега су угашени. Понајвише због ратних околности 
у којима се Босна и Херцеговина тада затекла. На-
кон десетогодишње паузе, у новембру 2002. одржа-
ни су ревитализовани 19. Сусрети позоришта Босне 
и Херцеговине Брчко, као ПОЧЕТАК новог живота 
овог фестивала; на коме су гледаоци могли да виде 
најбоље представе професионалних позоришта у Б и 
Х која са својим сопственим професионалним ансам-
блом његују домаћи драмски репертоар, уз могућ-
ност учествовања продукција других позоришних 
кућа из Региона (Србија, Хрватска и Црна Гора). На 
обновљеним Сусретима Босне и Херцеговине Брчко 
од 1. до 7. новембра се приказује седам представа у 
конкуренцији за награде, и једна ван конкуренције, 
на завршној вечери у част награђених.

Године 2003. Фестивал добија нови назив: 20. Сусре-
ти позоришта/казалишта Б и Х Брчко и под тим на-
зивом истрајавају све до 2014. године када заједно са 
својом верном публиком и позоришним уметницима 
прослављају значајан јубилеј – тридесет година на-
кон утемељења овога Фестивала, као граничном го-
дином  између младости и зрелости.

Фестивал прелази у окриље Брчко дистрикта Б и Х, 
што му доноси и измењени назив: 24. Сусрети позо-

ришта/казалишта Брчко дистрикта Б и Х и предло-
жене представе које ће се приказивати на изабирао је 
Селектор или Селекторско веће. На крају, посљедње 
вечери фестивала Стручни жири, састављен од ис-
такнутих позоришних делатника из Региона, је вред-
новао и додељивао награде најбољима. А у част на-
грађених извођена је гостујућа позоришна, балетска, 
оперска представа, или солистички концерт. Тада 
Сусрети својој публици изборничком структуром 
и угошћавањем омогућују најистакнутије и најин-
тригантније представе утемељене на „суигри”, до-
вођењем драмских позоришта из других држава. На 
Сусрете су селектоване оне представе које су испоља-
вале „неме гесте” и вербалне снаге, представе које 
се квалитетом, поетиком и снагом издвајају у про-
мицању вредности редитељске поетике, педагошких 
начела, филозофског промишљања и егзистенцијал-
не снаге утемељивача и домаћина фестивала. Тако се 
чини да ови Сусрети у избору и сталном вечерњем 
јесенском окупљању, последње седмице у новембру, 
и у наглашавању лековитости ансамбл-игре, следе 
Чеховљеву мисао „Али, без позоришта/ kazališta се 
не може!” Све представе извођене су у дворани Дома 
културе у Брчком.

Сусрети позоришта/казалишта Брчко дистрикта Б и 
Х су у својој скоро педесетогодишњој историји по-
стојања 2021. године обележили један значајан јуби-
леј ДВЕ ДЕЦЕНИЈЕ ОД ОБНАВЉАЊА СУСРЕТА. 
Уз посебно селектован такмичарски програм 38. 
Сусрета позоришта/kazališta издавачка делатност 
организзатора Владе Брчко дистрикта – Одјела за 
привредни развој, културу и спорт – подарила је 
овом слављенику богату и опсежну фото–моногра-
фија ДВИЈЕ ДЕЦЕНИЈЕ ОНОВЉЕНИХ СУСРЕТА И 
СУСРЕТАЊА аутора и идејних твораца обновњених 
Сусрета Јакова АМИЏИЋА и Срђана ВУКАДИНО-
ВИЋА. У једно оваквој књизи документовано је све 
оно што је значајно виђено. А виђено је мноштво про-
грамских садржаја достојно пажње брчанске публи-
ке и шире позоришне стручне јавности. Посебно се 
вииди генеза визуелног иражајапратећих докумена-
та (плакати, дизајн корица Монографија, Антологија, 
Публикација...). Сваки Сусрети отварани су врло са-
држајним позоришно-документарним изложбама.

„Bolest Друштва”

НА ОВИМ тридесет деветим Сусретима, ове 2022. 
године, на захтев времена, долази до суштинске 
промене концепције и назива фестивала у  ИНТЕР-
НАЦИОНАЛНИ ТЕАТАРСКИ СУСРЕТИ БРЧКО 
ДИСТРИКТА БОСНЕ и ХЕРЦЕГОВИНЕ услед пре-
вазиђености концепције и засићења форме органи-
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зованости многих фестивала у свету и код нас. Но-
ви фестивал Интернационални театарски сусрети 
Брчко дистрикта Б и Х утемељују се у „преломном 
тренутку новије светске позоришне историје”; уте-
мељују се на почетку једне нове културне политике у 
времену трансформације и транзиције концепта и по-
четку његовог деловања. Зашто баш сада? Појављује 
се млади нараштај театарских уметника, глумаца и 
редатеља, који се одвојио од средишње представљач-
ке театарске матице, како би, предвођени „новом 
нормалношћу”, остварили потребу доказивања вла-
ститих стваралачких особености извођењем врхун-
ских текстова домаћих и светских аутора, неретко 
најновијих савремених дела, мимо подређености јед-
ном средишту. Настоје промицати темељно и педа-
гошко начело: суигру. Суигром између себе на сцени 
и на гледаочевој позорници.  Желе да остваре суигру 
између врхунског текста и публике истражујући ар-
хетипске могућности уметности, самоћу театарског 
чина у контексту свеопште отуђености, настојећи да 
је претворе у присност која отвара нове могућности 
тратарске суигре и посвећености властитом позиву. 
Изазову испитивања дубине фестивалског битисања 
у новим условима.

Овогодишњи ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ ТЕАТАР-
СКИ СУСРЕТИ БРЧКО ДИСТРИКТА Б и Х, као и 
пријашњих година Сусрети поозоришта/kazališta, 
окупљају репертоарске врхунце театарских кућа из 
Босне и Херцеговине и суседних земаља, који су се 
у претходној сезони истакли изврсношћу и узбудљи-
вошћу, представе ношене надахнућем и вештином 
својих стваралаца, које живо комуницирају са публи-
ком пропитујући могућности и домете драмског теа-
тра данас, без обзира је ли реч о адаптацијама класич-
них драма, савременим комадима или пак прерадама 
филмских дела за позоришна извођења. Одабраним 
насловима тематски варирају, што је сталност и овог 
новог Фестивала, но у формалном смислу могуће 
им је пронаћи неке заједничке одреднице, сместити 
их под један заједнички именитељ. Понајпре, ту је 
ансамбл-игра, снажно присуство извођачког зајед-
ништва у сукреирању театарског чина, које је можда 
најбоље описати једном једином заједничком речени-
цом, мотом транзицијски измењених Сусрета: Bolest 
Друштва који катактеризује све изабране представе 
овогодишњег фестивала, Интернационалних театар-
ских сусрета Брчко дистрикта БиХ. 

Слично је са свим насловима, па и онима у којима 
бисмо можда очекивали да се све врти око главног 
јунака или јунакиње. И редатељи као да су окренути 
глумцима, па међу одабранима нема представа где 
је концепт снажнији од извођача. Радост игре обеле-
жава врло различите приступе, поетике, жанрове и 

погледе, од травестије, преко тврдичлука, ангажова-
ности, експресивности, експерименталности, аутен-
тичности или прецизног лудизма – да споменемо тек 
неке. Свуда је присутно глумачко пријањање уз ми-
сао представе, аналитичност у приступу лику, рав-
ноправан дијалог с партнерима на сцени. Резултат је 
тога и отвореност према публици, свест о важности 
њезиног укључивања у суигру, позив – да им се при-
дружи. Јер – како је то лепо рекао Питер Брук: »Могу 
узети било који празан простор и назвати га отворе-
ном сценом. Нетко се креће у том празном простору 
док га нетко други проматра, и то је све што треба да 
би се створио театар...« (Питер Брук, Празан простор, 
(The Empty Space), »Марко Марулић«, Сплит, 1972.)

Селектор овогодишњих 39. Интернационалних теа-
тарских сусрета, Владо Керошевић, од свих понуђе-
них представа успео да одабере оне преставе које 
имају готово, или приближно, исту позоришну ли-
нију и заједнички садрћалац. Тако је вешто спајајући 
нјихов естетски и извођачки код срочио и адекватан 
слоган Bolest Друштва који уједно одлично коре-
спондира и са недавном ситуацијом Corona вирусом. 
Нужно и неопходно је овде побројати све селекто-
ване представе према редоследу наступања на овим 
Интернационалним театарским сусретима: Жан-Ба-
тист Поклен де Молијер – Тврдица, Сатирично каза-
лиште Керенпух у Загребу (Хрватска); Бранислав Ђ. 
Нушић – Покојник, Црногорско народно позорипте у 
Подгорици и Културни центар у Тивту (Црна Гора); 
Бењамин Хасић – Кућа, Босанско народно позориште 
у Зеници (Босна и Херцеговина); Горан Војновић – Ју-
гославија, моја дежела, Позориште Приједор (Б и Х), 
Гледалипче Копер, Teatreo Copadistria (Словенија); 
Аднан Лугоњић – Неће бити смак свијета, Сарајевски 
ратни театар САРТР у Сарајеву (Б и Х), Македонски 
народен театар, Peripetia Production у Скопљу (Север-
на Македонија); Тијана Грумић – Ко је убио Џенис 
Џоплин?, Српско народно позориште и Омладинска 
престоница Европе, ОПЕНС у Новом Саду (Србија); 
Мирослав Крлежа – Дјетињство у Аграму, Градско 
драмско казалиште Gavella и Фестивал Мирослав 
Крлежа у Загребу (Хрватска); Нина Рејн – Пристанак, 
Позориште АТЕЉЕ 212 у Београд (Србија).

Стручни жири са задатком да сваку представу одгле-
да и стручно оцени, на крају Фестивала донеси одлу-
ку и награђује најбоље. Организатор се побринуо и 
у част најбољих биће приказана представа Центра 
за култуту и млада и Allteatar из Сарајева одиграже 
своју представу ПРАХ – аутор Ђерђ Шпито.
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ДОКУМЕНТАРНО–ПОЗОРИШНА ИЗЛОЖБА

На предсусретско–театарском дружењу уприличенa 
је Документарно–позоришна изложба и најавље-
на богата фестивалка фешта. Изложба је отворена 
у изложбеном простору Градске галерије ЦЕНТАР 
у 1800. Присутне госте, званице и посетиоце су по-
здравили Аутори изложбе господин Јаков Амиџић и 
професор Срђан Вукадиновић испред организатора 
Интернационалних театарских сусрета Брчко дис-
трикта БиХ. Изложба ће бити отворена за све време 
трајања Театарских сусрета и моћи ће да се погледа 
до 28.октобра.

Ова изложба је највернији пратилац Сусрета, већ 39-
ти пут смо заједно! Слоган 39. Театарских сусрета 
Bolest Друштва чуднији је од маште и добио је потвр-
ду у чињеници о Covidu–19, вируса који нас је помео. 
Али, управо нас ова изложба уверава у она чуда која 
машта собом доноси.

ЧЕТВРТАК, 20. 10. 2022.године

КАЗАЛИШНО – ПОЗОРИШНО ДОКУМЕНТАРНА 
ИЗЛОЖБА:
• ТЕАТАРСКИ ДУХ ДРАМОЛОГИЈЕ НА ПРЕЛАЗУ 
ВИЈЕКОВА
(Риза-бег Капетановић, Осман Ђикић, Расим Фили-
повић, Хамза Хумо,Сафет Кафеџић)
Аутори изложбе: Срђан Вукадиновић и Јаков Амиџић
• РЕДАТЕЛЈСКИ КРЕАТИВНИ ДИЈАЛОГ КОСТЕ 
СПАИЋА
Аутори изложбе: Срђан Вукадиновић и Јаков Амиџић
• РЕДИТЕЉ – АНАЛИТИЧАР ХУГО КЛАЈН
Аутори изложбе: Срђан Вукадиновић и Јаков Амиџић
• МАЂИОНИЧАРСКА СПИСАТЕЉСКА ВЈЕШТИ-
НА БОРИСЛАВА МИХАЈЛОВИЋА МИХИЗА
Аутори изложбе: Срђан Вукадиновић и Јаков Амиџић
• СВЕ ГЛУМАЧКЕ ПОСЕБНОСТИ ШЕРИФА 
АЉИЋА
Аутори изложбе: Срђан Вукадиновић и Јаков Амиџић
• ЛАКОЋА ВЛАДАЊА ЛИКОВНОМ ДИМЕН-
ЗИЈОМ ПОЗОРИШНЕ ПРЕДСТАВЕ АМЕЛА ВИ-
ЛИЋ
Аутори изложбе: Срђан Вукадиновић и Јаков Амиџић
• НЕОЗБИЉНО КАРАКТЕРНА УЗВИШЕНА ГЛУ-
МА МУСТАФЕ НАДАРЕВИЋА
Аутори изложбе: Срђан Вукадиновић и Јаков Амиџић

СУСРЕТ(И) – Of  ПРОГРАМ
Као саставни segmenti Пратећег програма су и сле-
дећа догађања:

•  ПОНЕДЕЉАК, 24.10.2022.године
Представаљање ИЗДАЊА ДИГИТАЛНЕ ФОРМЕ 

КАЗАЛИШНИХ СУСРЕТА (2015–2022)
Учествују: Јаков Амиџић, Срђан Вукадиновић, Да-
нијела Регоје
• СРЕДА, 26.10.2022.године
• Представљање „АНТОЛОГИЈЕ ХРВАТСКЕ ДРА-
МЕ СУСРЕТА КАЗАЛИШТА  I–IV” приређивача 
Срђана Вукадиновића и Јакова Амиџића
Учествују: Драган Деспот, Алмир Залихић, Срђан 
Вукадиновић, Јаков Амиџић, Данијела Регоје.

ЧЕТВРТАК, 27.10.2022.године
• Интернационални театарски сусрети Брчко дис-
трикта БиХ и часопис „СУСРЕТИ” Представљање 
двоброја 1–2/2022 часописа „Сусрети”
Учествују: Предраг Нешовић, Јаков Амиџић, Срђан 
Вукадиновић и Данијела Регоје.
Сви програми се  догађају у Дому културе, Брчко у 
18:00 сати.
Сигуран простор дијалога и интеакције а не само 
фестивал

Овај фестивал, овде у Брчко дистрикту постоји не-
колико деценија и окупља на једном месту важне 
сегменте театарског живота Балканског и Регио-
налног простора. Значи није на самом почетку своје 
стваралачке, а и у овом низу криза, и организационе 
авантуре. Није Фестивал пуког, минорног набрајања 
актуелних театарских остварења већ је постао сигу-
ран простор размене искуства и надоградње, простор 
свеколике интеракције, прикупљених вредних теа-
тарских и уметничких животом обојених искуста-
ва. Као што и сама реч театар говори да је то место 
виђења не само гледања, простор у коме се не долази 
само да се гледа већ да види, схвати и разуме да је реч 
театар, по Шекспиру, огледало друштва. ИНТЕРНА-
ЦИОНАЛНИ ТЕАТАРСКИ СУСРЕТИ БРЧКО ДИС-
ТРИКТА БОСНЕ и ХЕРЦЕГОВИНЕ јесу и биће у бу-
дућности сигуран простор дијалога и интеракције са 
публиком – а не само фестивал.
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OFF PROGRAM

ZAKONOMJERNOST  
OBLIKOVANJA  SCENSKIH  

STRUKTURA

Pišu: Srdjan Vukadinović i Jakov Amidžić

 U uslovima kada se mijenjaju i nadograđuju 
konceptualni osnovi  jednog festivala umjetničke i 
estetske zakonomjernosti  scenskih prostora opstaju. 
Uprkos protoku vremena modeli oblikovanja scenskih 
struktura  samo nadomještaju obuhvat  teatarskog 
festivala.
 Pozorišno dokumentarne zakonomjernosti života i rada 
najznačajnijih scenskih umjetnika sa južnoslavenskog 
prostora uvijek i iznova revitalizuju festivalska dešavanja. 
Učine ih vidljivim i zanimljivim u smislu kako da se na 
izložbenim panoima pokaže ono što je često skriveno, a 
samo ga treba dotaknuti. Zagrebati  prvi sloj i izložba o 
nekome i nečemu postaje interesantna i emotivna. Navrne 
bujica sjećanja na sve likove koji su nekada prodefi lovali  
konkretnom  scenom.

 Događanja u okviru Internacionalnih teatarskih 
Susreta Brčko distrikta 2022, prvih  po redu pod tim 
nazivom, su bila posvećena  u izložbeno dokumentarnom 
segmentu Festivala su bila vidljiva kroz sedam izložbi na 
kojima je  bilo obuhvaćeno dvanaest scenskih stvaralaca.
 Dramatičari u zahtjevu vremena, ili bolje reći u 
zahtjevima sistema, koji su obrađeni na jednoj pozorišno 
dokumentarnoj izložbi  su: Riza-beg Kapetanović 
Ljubušak (1868 – 1931), Osman Đikić (1879 – 1912), 
Rasim Filipović (1909 – 1983), Hamza Humo (1895 – 
1970) i Safet Kafedžić (1910 – 1983).
 Vrijeme kada većina od ovih dramologa djeluje je na 
razmeđu XIX i prve polovine XX vijeka, a opterećeno 
je pokušajima i nastojanjima nacionalnog otrežnjenja 
naroda u Bosni i Hercegovini, u toku, i poslije okupacije 
od strane Austro-Ugarske, kao i događanjima u Drugom 
svjetskom ratu. Pod uticajima tuđina različite inostrane 
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književne i druge forme i oblici nezadrživo prodiru 
u duhovno biće BH krajeva. Zahtjevi ovog vremena 
su takvi da oni traže da inostrane književne i druge 
stvaralačke forme ne prodiru u svom apsolutu u tradiciju 
naroda koji su preživjeli okupaciju. Snažan je i veoma 
agresivan taj prodor stranih kulturnih formi. Dramatičari 
ovog vremena inspiraciju ne traže, isključivo, u stranim 
uticajima, već u stvaralaštvu iz usmenog nasljeđa koje 
je duboko ugrađeno u duhovnost i život naroda koji su 
egzistirali i koji egzistiraju u bosanskohercegovačkom 
društvu. 
       Dva neprikosnovena autoriteta u oblasti režije i 
cjelokupnih scenskih umjetnosti Kosta Spaić i Hugo 
Klajn obilježili su jedno vrijeme koje se slobodno 
može nazvati periodom smjelih i novih rješenja u ovom 
segmentu dramskih umjetnosti. Probleme režije i Spaić 
i Klajn isticači su u istoj ravni s velikanima rediteljskog 
zanata u međunarodnim razmjerama, pri  tome nudeći 
sopstvenu analitičnost i promišljanja. Ova dva reditelja su 
istinski svjedoci  i korifeji  ljepoti i uzvišenosti pozorišne 
režije kao objedinjavajućeg tkiva mnoštva segmenata 
kazališnog bića.

 Sve glumčke posebnosti Šerifa Aljića i Mustafe 
Nadarevića prikazane su i pokazane u njihovoj  
karakterno uzvišenoj glumačkoj opservaciji. Promećući 

se iznad  stvarnih i imaginarnih egzistencija koje tumače,  
ova dva glumca nastoje gledaocima saopštiti uvijek nešto 
nesvakidašnje. Iz toga će proizaći neko novo rješenje 
koje plijeni.
 Lakoća vladanja likovnom dimenzijom predstave bez 
obzira da li je u pitanju kostimografi ja ili scenografi ja  
obilježava stvaralački opus Amele Vilić. Uvijek je ova 
umjetnica osvetljavala kostimsku stvarnost iz nekog 
specifi člnog ugla. Nerijetko je i  tražila rješenja koja 
su daleko od „upada“ u kolotečinu savremenosti u 
današnjici.
 U godini kada se održavaju XXXIX kazališni Susreti 
je vijek od rođenja  gospodina s perom Borislava 
Mihailovića Mihiza (1922-1997). Radi se  o jednom 
od mađioničara riječi na južnoslavenskom prostoru i 
briljantnom polemičaru koji je nepotkupljivo pisao o 
drugima, pišući tako i o sebi.  
         Na izložbenim panoima u okviru XXXIX  teatarskih 
Susreta propituju se kazališne zakonomjernosti  preko 
kojih se saopštavaju likovi, vrijeme i prostor oko njih. 
A likovi nisu samo u karakteru drame, već  su i svim 
segmentima teatarskog bića.
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U korak s vremenom

KAZALIŠNI SUSRETI U NOVOM 
KONCEPTUALNOM KLJUČU

Pišu: Jakov Amidžić i Srdjan Vukadinović

Kroz decenije svoga postojanja pozorišni festivali 
vremenom  postaju konzervativni, neangažirani, a 
publika ih doživljava, ne rijetko, kao dešavanja iz nužde. 
Da bi festival opstao u trendu poželjnog i događaja 
na koji se uvijek rado dolazi, a gdje se ima što vidjeti 
u teatarskom smislu, isti mora mapirati sve prisutne 
probleme i estetski promišljeno, a kritički, reagovati na 
umjetničke i društvene izazove.

Preispitivanje sosptvenih konceptualnih i razvojnih 
strategija je onaj sadržaj i aktivitet djelovanja koji uvijek 
mora da je sveobuhvatan i osjetljiv na svaku primjedbu 
toga karaktera. U konceptualnoj ravni osnovna čvorišta 
festivalskog promišljanja zasnivaju se na maksimalno 
obuhvatnom produkcijskom i tematskom fokusu koji ima 
sluha za sva regionalna, i šira kulturološka i kazališna 
dešavanja.

Konceptualna traganja čije se značajke baziraju na 
artikulaciji različitih estetskih, kritičkih i produkcijskih 
specifi čnosti i vrijednosti odlikuju u gotovo 
petodecenijskom trajanju i, prvo, Susrete profesionalnih 
pozorišta BiH, a potom Susrete pozorišta / kazališta BiH 
u Brčkom. Želja za širom umjetničkom provokacijom 
i dijapazonom koji prevazilazi granice domaćeg 
teksta, ovaj Festival od dvadeset i druge godine trećeg 
milenijuma pozicionira se kao Internacionalni teatarski 
susreti Brčko distrikta BiH, s namjerom da odiše 
živim, dinamičnim i angažiranim  obrascima scenskog 
izražavanja i prikazivanja.

Sama odrednica Internacionalni teatarski susreti Brčko 
distrikta nosi i sadrži u sebi jedan mnogo širi okvir 

obuhvata od onoga što je administrativno teritorijalni 
značaj. Naravno, on obuhvata i taj administrativni areal, 
bez kojeg teško da bi bilo ovakvog Festivala. Ali, ovaj 
Festival prave i organizuju građani Brčkog za sebe i sve 
oni koji su u vrijeme Susreta, raznoraznim okolnostima, 
u Gradu na Savi i koji prisustvuju Festivalu. Samo 
određenje Brčko znači čitavo društvo ovoga Grada, 
odnosno distrikta, a to je i najšira festivalska misija koja 
svojim prikazanjima obuhvata i uvezuje sve one koji su 
prisutni toga dana ili tih dana u ovoj teatarskoj luci.

Šire određenje društvenog obuhvata Festivala, upravo, 
ukazuje da ga organizuju građani Brčkog i da je to njihov 
poklon i Gradu i svima onima koji se nalaze tim ili 
nekim drugim povodom u njemu. Ali, i sama asocijacija 
na Brčko distrikt ukazuje na organizaciju festivalskih 
zbivanja od strane administrativno teritorijalne zajednice, 
čija je uloga u tome nemjerljiva.

 Ovako naslovljen Festival  predstavlja Susrete teatara s 
južnoslavenskog prostora, kao šireg kulturološkog, a ne 
političkog određujućeg faktora (Bosna i Hercegovina, 
Hrvatska, Srbija, Crna Gora, Slovenija i Makedonija). 

Obaveza teatara koji dolaze iz Slovenije i Makedonije, 
ako njihove predstave prođu selekciju, je da osiguraju 
titlovani prevod na bosanski ili hrvatski ili srpski jezik. 

Pored izmjena u nazivu Festivala, što, prije svega, ima 
određenu simboliku u smislu upućenosti jednog festivala 
na jedan grad, i jednu publiku, izvršene su i konceptualne 
promjene koje će dovesti do stvaranja, šireg i užeg, 
festivalskog prostora za kojim se traga. Tako Festival 
nastoji da u poplavi obesmišljavanja ljudi i događaja bude 
onaj scenski areal za kojim se traga.


