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Press konferencija Internacionalnih pozorišnih susreta Brčko distrikta BiH

KRLEŽA GRADI KAZALIŠTE KAO PRESUDNI 
OBLIK SLOBODE

Piše: Sanita Jerković Ibrahimović

Umjetnička direktorica Susreta Rubina Sarajlić na press 
konferenciji povodom predstave „Djetinjstvo u agramu“, 
rekla je nešto više o tome kako je nastalo ovo djelo 
Miroslava Krleže.
„Autobigrafska proza „Djetinjstvo 1902-1903“ izvorni 
je dio Krležina dnevnika iz ratnih godina, a pisana je 
u proljeće i ljeto 1942. godine. Prvi put je objavljena 
u Republici 1952. godine pod nazivom „Djetinjstvo 
u Agramu godine 1902-1903“. Djetinjstvo zauzima 
specifi čno mjesto u memoarsko-dnevničkom djelu 
Krležina opusa, otkrivajući ishodišne fascinacije i slike 
iz kojih će se razviti kolosalni opus velikog pisca. U 
dramatizaciji su korišteni i autobiografski fragmenti, 
kratka proza objavljena u Krležinim „Novostima“ 1914. 
godine. U fragmentima Krleža ruši dječiji oltar i gradi 
kazalište kao presudni oblik slobode. U „Djetinjstvu“ 
pak bilježi kako je kao dječak jedne vizionarske 
noći kršćanski kreacionizam zamjenio Darvinovim 
evolucionizmom. Bitno je napomenuti da je predstava 
nastala u kooprodukciji sa Festivalom Miroslav Krleža, 
te je premijerno izvedena u sklopu Festivala Miroslav 
Krleža 1. srpnja 2021. godine u atriju Leksikografskog 
zavoda Miroslav Krleža“.
Pozorišni kritičar Mladen Bičanić, ponovio je da je 
predstava nastala po zapisima iz 1942. godine.
„Krleža je tada bio u ratnom Zagrebu u vrlo nezgodnoj 
situaciji, ne prihvaćaju ga ni lijevo ni desno. Ima 
protivnike kako na strani komunističkoj, na strani 
partije kojoj je pripadao, tako i na strani vlasti tadašnje 

Nezavisne države Hrvatske. Život mu je visio o koncu. 
U tom trenutku se počne prisjećati djetinjstva i pisati 
zapise o djetetu koje je bilo ministrant u crkvi i počelo 
se oslobađati tog pogleda na svijet. Zahvaljujući Darvinu 
krenuo je u pogled na svijet zapravo kakav jeste i kako ga 
doživljavati dostojno čovjeka“.
Bićanić je još rekao da svi ti zapisi Krležini, a da se to vidi 
i kroz predstavu, su zapravo panorama njegovih ideja, 
pojmova, shvaćanja, promišljanja života, od pojmova 
istine, slobode, umjetnosti, stvarnosti.
Ono što je još bitno kod Krleže u kompletnom, a posebno 
u njegovom dramskom stvaralaštvu, po Bičanićevim 
riječima, je to da je njegov izrazito jak stav obojen 
negacijom prema doživljaju svijeta koji se čovjeku nudi.
„U pasusima koji se izvode na pozornici, izuzetno oštro 
su zazvučale te misli i ideje kako čovjeka od početka 
dresiraju, kako mu nije dozvoljeno da misli svojom 
glavom. Kako zapravo sve ono što se događa u njegovoj 
svijesti i oko njega je plod nekih stranih utjecaja koji ga 
primoravaju da se povine tom društvu i da nije u situaciji 
donositi vlastite sudove. Čitavo njegovo književno djelo 
se bori protiv takvog pristupa, takve jedne slike svijeta 
koju netko drugi nameće“, naglasio je Bičanić.
Još je dodao da ovo nije dramski tekst, i najveći je izazov 
ustvari, kako dramatizacijom postići da to bude prirodno 
za scenu.
„U svakom slučaju Krležina riječ je samo po sebi 
dramatska. On kada piše i prozu, i dnevnik , i pjesme, 
sve je to izuzetno dramski snažno i moguće je dramski 
postaviti. Zato mislim da ova predstava ima svoje 
opravdanje. Naći ćete u njoj nukleus svega onog što 
Krleža piše“, zaključio je Bičanić.

Krležina riječ je samo po sebi dramatska. On kada piše i prozu, i dnevnik , i pjesme, 
sve je to izuzetno dramski snažno i moguće je dramski postaviti
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PRISTANAK, Atelje 212, Beograd

VIŠE  ISTINA  I  „PRISTANAK“

Piše: Srdjan Vukadinović

U svijetu turbulentnih i nepredviđenih dešavanja često se 
diskutuje o istinitosti  određenog fenomena. Pogotovo je 
to značajno ako se radi o događajima, stanjima i procesima  
koji izazivaju konfl iktnost u društvu, ili zabrinutost, ili 
prenaraženost onim što se desilo. Pravdajući sebe i svoje 
postupke formiraju se grupacije koje promovišu istinu 
koja njima odgovara kako bi se određena pojavnost 
favorizovala ili  potisnula u zaborav. Zbog toga se često 
insistira na istini. A istina je samo ono što u određenom 
trenutku odgovara konkretnoj interesnoj osobi ili grupi. 
Ako neko drugi tvrdi da je istina drugačija stvara se 
društveni provizorijum u kome egzistira više istina. I one 
proizvode zbunjenost i izgubljenost u jednom realitetu ili 
društvu. 
Stanje po pitanju istine je još pogubnije ako se radi o 
djelima koja zahtijevaju tumačenje onih za koje se smatra 
da personifi kuju državu i da moraju da govore samo 
istinu. Takav slučaj je i sa scenskom radnjom  predstave 
„Pristanak“ koju je po tekstu britanske spisateljice Nine 
Rejn režirao Nebojša Bradić, u produkciji beogradskog 
ATELJEA 212.
Traumatična tema kao što je silovanje je predmet žustre 
rasprave dvojice advokata, koji su istovremeno i prijatelji. 
Zauzimaju potpuno suprostavljene stavove po pitanju  
grozomorne vrste nasilja kao što je silovanje koje je 
pretrpjela žena koja je u dramskoj priči glavni svjedok. 
Slijedom, događaja u kome tumače na svoj način to 
nedjelo, a pri tome je jako daleklo od njihovih stvarnih 
života, postavljaju se pred nemoćnom ženom u ulogu 
debatanata u nekom rialiti programu.
Ako ona(j) ko je pretrpio silovanje želi na bilo koji način 
da ga sasluša neko i da mu na pravnički i poučni način 
objasni njegova prava i založi se da ih štiti, a pri tome 
se ta žena teško može snaći u potpuno disfunkcionalnim 
objašnjenjima koja je vode još dalje, tada od razrešenja 
njene traumatične situacije nema ništa. 

U ovom slučaju čak izgleda da je pravda ne samo 
daleka, nego i nedostižna. Upravo se tako nešto dešava 
i u stvarnosti južnoslovenskog prostora  gdje žene 
koje su imale traumatično iskustvo silovanja i kojima 
treba stvarna zaštita ne mogu tako nešto ostvariti jer 
u pogubnom konzumerizmu mediji preuzimaju ulogu 
suda, a rialiti zvijezde branilaca. Kada se pod fi rmom 
zaštite prava silovanih žena umiješaju još i projektne 
organizacije koje na taj način peru novac, lutanje u 
lavirintima izgubljenosti za stvarne žrtve silovanja 
postaje deprimirajuće i obeshrabrujuće. Pri tome, 
mediji i projektne organizacije o pravima  tih žena brinu 
samo do poslednje jedinice neke konvertibilne valute. 
Kada prestanu dotoci fi nansiranja naglo splašnjava 
interesovanje za pomoć žrtvama silovanja. Ostaju 
prepuštene same sebi i svome bolu i traumi.
U toj situaciji kada se izgubi povjerenje u institucije koje 
treba da brinu o pravdi često se sve to smješta u sferu 
imaginacije da bi se zabašurile stvari. Pisac i reditelj 
predstave „Pristanak“  golgotu silovane žene koju ne 
mogu razriješiti ni advokati, ni sudovi, razrešavaju tako 
što u scsenska zbivanja uključuju grčku boginju Nemezis 
koja simbolizuje pravdu jednog davnog vremena i 
jednog davno prošlog istorijskog poretka. Reditelj 
veoma snažno i moćno usmjerava boginju, koja dolazi 
iz jednog robovlasničkog društva kakvo je bilo društvo 
antičke Grčke, u kapitalistički sistem u kome dominiraju 
konzumerizam i trka za profi tom. Zapravo, on u svojim 
rediteljskim nakanama  poistovjećuje kapitalističko 
društvo sa robovlasničkim sistemom u kome su vladali 
robovlasnici na zemlji, a bogovi na nebu. Kada se to 
svede u savremenu društvenu sferu robovlasnici na zemlji 
su prividni nosioci kapitala, a na nebu neznane svjetske 
vlade koje negdje iz  potaje vuku konce. Pa čak i u tom 
smislu su spremni da plasiraju više istina. Jer, novac i 
profi t ne interesuje trauma  i bol običnih ljudi, već samo 
pir koji će proizvesti više profi ta.
Tragikomedija „Pristanak“ u smjelim i hrabrim 
rješenjima Nebojše Bradića otvara mnoga bolna pitanja 
savremenog društva, zbog kojih trpe oni koji su na 
margini i koji svakodnevno doživljavaju traume. Nečista 
ljudska savjest, nestanak empatije i potpuno zaboravljeni 
fenomen prijateljstva tu stvarnost čine još bolnijom. A 
ova predstava upozorava na sve ono što je zaboravljeno u 
ljudskom ponašanju. Mnogi se pitaju gdje sve to nestade. 
Zato je pozorište tu da podsjeti na pomenute vrline koje 
se moraju vratiti u orbitu čovjekovog egzistiranja, kako 
bi svi oni koji su pretrpjeli nasilje mogli da potraže 
pravdu i zadovolje je na način dostojan čovjeka, a da to 
istovremeno  bude sankcionisana opomena svima koji su 
skloni (ne)djelima.
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POTRAGA  ZA  ISTINOM

Piše: Mladen   Bićanić

Nina Raine engleska je dramatičarka ali i kazališna 
redateljica mlađe generacije, u programskoj knjižici 
predstave navodi se podatak o prvom dramskom 
rukopisu „Zec“ iz 2006.-te godine a među posljednjima 
su „Bach i sinovi“ ( 2021 ) i „Priče“ (2018), dobitnica 
je nagrade Evening Standarda za najperspektivnijeg 
dramskog autora te prve, 2006.-te godine. Izvodi se dosta 
po kazalištima Europe i svijeta /London, New York, Los 
Angeles, Chicago, Melbourne/ a prevođena je i na brojne 
svjetske jezike: italijanski, njemački, jevrejski, japanski, 
korejski, estonski, portugalski, španski, švedski, 
hrvatski... O komadu “Prsitanak“ sama kaže: „...Ja 
mislim da nikada nisam imala komad koji tako odgovara 
trenutku u kome se nalazimo. Mrzim ideju pisanja drame 
o Brexitu; tako nekako odmah, kao neposredan odgovor. 
Meni treba dosta vremena da napišem tekst. Obično moje 
pripreme traju jako dugo, ja ga „krčkam“ godinama, što 
znači da ne mogu da odgovorim na aktuelne događaje, 
ali u ovom slučaju tajming je bio odgovarajući. Kao vino 
koje dugo stoji u podrumu, ali ga iznesete u pravom 
trenutku i bude pun pogodak“.  
To da ova drama upravo idealno se uklapa u vrijeme kada 
se izvodi, da korespondira sa nekim temama koje su na 
top-ljestvici društvenih zbivanja, da pogađa  u središte 
onoga o čemu se trenutno vrlo mnogo i iz različitih 
uglova razgovara i diskutira /pokret # Me Too, prije 
svega/ potpuno je točno. O položaju žene – žrtve silovanja 
lome se koplja u svakom dobu i društvenom sustavu, 
no upravo danas, u vremenu u kojem živimo, otvaraju 
se neki novi pogledi, neke nove situacije koje nastaju 
u tom odnosu žrtva/silovatelj. Nina Raine fi kcionalna 

događanja o kojima piše smješta među pripadnike više 
klase u društvu – grupa je to odvjetnika koji, prvenstveno 
sa advokatske strane, razmatraju i raspravljaju o svim 
mogućim pravnim konsekvencama konkretnog slučaja: 
jedna je mlada žena silovana u vlastitom stanu, nakon 
burne noći, no pravda je daleko, a pravni sustav često više 
je na strani nasilnika nego žrtve. Kakva je uloga u tome 
advokature, kakvim se sve smicalicama pritom koriste, 
što sve taj pravni postupak može iznjedriti, kakve zamke 
tu leže za žrtvu u unakrsnom ispitivanju, nadmudrivanju 
i retoričkim mrežama koje se tu ispredaju, ono je o čemu, 
na prvoj razini, piše Nina Raine. Ili, kako to sumira 
redatelj, Nebojša Bradić: „Zbog imperativa pobede 
advokati često brišu istinu, pravdu i autentičnost. Ono što 
se iz jedne perspektive zove zločin protiv čovečnosti ili 
zlodelo, iz drugog ugla može da bude predstavljeno kao 
žaljenja vredna pogreška ili nesrećni slučaj“. 
No, postoji i drugi nivo predstave, sada se sva ta 
događanja koja pratimo oko nevine žrtve zrcale u 
njihovim međusobnim odnosima, poput bumeranga 
razaraju njihov naoko savršen bračni život i društveni 
položaj, maske postupno padaju, jedan od aktera reći će: 
„...čovjek naprosto postane glup kada je povrijedđen!“ I 
drugo, ključno pitanje što si pripadnici te privilegirane 
kaste društva, sasvim neočekivano za njih, odjednom 
postavljaju: „...šta se to dešava sa nama?“ A kao zaključak 
nad predstavom ostaje lebdjeti jedna replika iz predstave: 
„...moralnost nije naučena stvar – ona se uči“. A kako, 
to nam svih 140 minuta ove „napete, zabavne moderne 
tragikomedije“, kako je predstavu ocijenio britanski 
Daily Telegraph, pokušavaju približiti glumci i glumice 
beogradskog Ateljea 212 u predstavi izvedenoj posljednje 
takmičarske večeri Internacionalnih teatarskih susreta u 
Brčkom. 
Predstava je, zapravo, svojevrsna potraga za istinom, 
koja nam svaki čas izmiče, onom istinom o kojoj je tako 
nadahnuto, prije više od stoljeća, pisao veliki Ivo Andrić: 
„Ima istina koje su stare, svagdanje i otrcane dugim 
ponavljanjem, ali kad te istine sinu čovjeku pred očima 
nekazivane i nenaglašavane, nego ocrtane na šutnji 
jednog strahovitog časa, odigrane medju živim ljudima, 
tada te stare oveštale istine dobivaju nov i strahovit lik i 
žive u duši našoj kao vječna bolna misao“.  

Posljednju, osmu natjecateljsku večer ovogodišnjih Internacionalnih teatarskih susreta Brčko 
Distrikta BiH, nastupio je umjetnički ansambl beogradskog Ateljea 212, respektabilne pozorišne kuće 
na ovim prostorima, sa predstavom „Pristanak“ engleske dramske spisateljice Nine Raine u režiji 
Nebojše Bradića. Predstava se igra u prijevodu Ivane Dimić, scensko rješenje dala je Marija Jevtić, 
kostimografkinja je bila Marina Medenica a muziku je skladao Zoran Erić. Predstava je to u osnovi 
glumačka, ona na njima počiva, tri su para u igri: ženski dio odličnog glumačkog ansambla čine 
Tamara Dragičević, Jovana Gavrilović i Jelena Stupljanin, njihovi partneri u scenskom životu su Bojan 
Žirović, Branislav Trifunović i Marko Grabež, tu je i Sofi ja Juričan u dvojnoj ulozi, prije svega kao žrtva 
oko koje počinje zaplet. Komad je praizveden 2017. godine u Nacionalnom teatru u Londonu.
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POZORIŠTE MOŽE DA BUDE MORALNA VERTIKALA

Piše: Emina Osmić Hajdarević

Koji su to potezi koje reditelj uradi da bi na predlošku 
ostavio lični potpis?

Prevashodno, možda i najvažnije, je procena materijala 
kojim raspolaže. Bitno je koju vrstu predstave radimo. 
Ako radimo predstavu koja je u užem smislu dramska 
predstava, onda nam je tekst u prvom planu; ako 
radimo predstavu koja je muzička, onda je to sinergija 
između muzike i onoga što je dramski materijal. Ali je 
najvažnija procena materijala i teatar u kome radimo i 
trenutak u kome radimo. I ove stvari su vrlo važne kao 
i nešto najvažnije, a to su ljudi s kojima radimo i ljudi 
za koje radimo. Kada napravimo tu pravu procenu, 
onda donosimo odluku koja je produkcijsko-kreativna. 
Ta odluka mora da bude uvremenjena u teatru u kome 
se predstava dešava, ali mora da bude uvremenjena i u 
kontekstu sredine u kojoj se ona razvija. 
Komad Pristanak sam doneo iz Britanije pre nekoliko 
sezona i nekako sam našao odmah dobar odjek u 
producentu, upravniku pozorišta Atelje 212, Novici 
Antiću, kojem je literarni teatar u prvom redu važan i 
ovaj naslov smo vrlo brzo stavili na repertoar Ateljea 212.
Bilo mi je važno da imamo dobar tim, prevashodno, 
glumaca i mislim da to Atelje 212  u ovom trenutku zaista 
ima i ekipa s kojom sam ovu predstavu radio dva meseca, 
koja su bila za mene vrlo plodna i inspirativna, uspela 
je da savlada jedan veoma složen materijal, budući da 
se radi ne samo o slojevitom tekstu, nego tekstu koji na 
svoj način pripada nečemu što je milje koji nije svojstven 
nečemu što igramo svaki dan. 
To je život više srednje klase, intelektualaca, ljudi koji 
žive u određenoj sredini, ali i sveta koji je defi nisan onim 

što smo rekli da je fl uidni život. Ono što je Zygmunt 
Bauman govorio, to su ti privremeni odnosi, te promene 
koje se dešavaju u savremenoj civilizaciji; gde više veze 
nemaju taj kontinuitet, gde se sve dešava povremeno i 
gde su sve odluke usmerene na trenutak u kome mi danas 
živimo, bez ikakve stalnosti, bez ikakve postojanosti. I 
upravo u takvom svetu moguća je ova drama, ova vrsta 
čak i tragedije u kojoj se dešava sudbina žrtve koja je 
samo za neke ljude broj, slučajni prolaznik u svetu velikih 
brojki, kapitala i uspeha i u tim ciframa se gubi odnos 
prema pojedincu, prema sudbini i, nažalost, dolazi se do 
ovoga o čemu mi danas, zaglavljeni u ovom vremenu kao 
i pojedinci, ali i kao društva, jesmo. A to je pitanje: Šta 
će biti sutra?

Mnogo je referenci u tekstu koje se odnose na svijet 
iz kojeg dolazi originalni tekst; sam proces suđenja, 
prisustvo porote - takve prakse nisu uobičajene kod nas. 
Zašto tekst nije prilagođen više domaćem iskustvu?

Ja mislim da svakoj predstavu, ukoliko ona nosi istinu, 
ta vrsta transpozicije na lokalne prilike ne bi mnogo 
doprinela. Ona bi ovde sigurno oduzela, jer je britansko 
pravo nešto sasvim drugačije, nego što je evropsko pravo. 
I ako bismo krenuli ka toj adaptaciji, onda bismo skrnavili 
jedan tekst koji je zasnovan na ozbiljnom izučavanju 
nečega što je legislativa, bilo pravna, bilo život u određenoj 
sredini. Sem toga, Nina Raine se bavi životom te klase 
mlađih uspešnih ljudi u nekim svojim ranijim komadima. 
Ovo je neka vrsta kontinuiteta njenog bavljenja, i sada mi 
odjednom da od nekog ko živi u skupom delu Londona ili 
u nekom malo jeftinijem delu Londona ili u onom što je 
periferija Londona da pravimo naše kaluđerice, vračare 
ili ne znam šta. To bi bilo falsifi kovanje nečega što ne bi 
doprinelo značenju ovog teksta.

Može li se neko postaviti u današnjem društvu kao 
moralna vertikala?

Pa mislim da je ovo fl uidno društvo toliko izgubilo 
neku svoju kičmu da bi moglo da sudi. Zbog toga nam 
je potrebno suočavanje s ovim temama; zbog toga je 
pozorište mesto gde se mi suočavamo i zbog toga i samo 
pozorište postaje moralna vertikala ukoliko uspeva da 
kaže ono šta želi da kaže na način koji je istinit i koji je 
tačan i da ostavi, naravno, gledaocu da se konfrontira i 
da svoje pitanje proveri s onim što se dešava na sceni. 

Mladi, uspješni i ambiciozni likovi «Pristanka» spremni su da traže pravdu tek onda 
kada ih ona direktno tiče. Nebojša Bradić, reditelj predstave, ističe da se radi o 
prikazu fluidnog života kojem nedostaje kičma i postojanost.



5BILTEN BR. [8] БИЛТЕН БР.

Jovana Gavrilović, glumica

KAZALIŠNE PREDSTAVE SU OGLEDALO
ŽIVOTA I DRUŠTVA

Piše: Gorana Antić

U predstavi ste utjelovili Rachel, koja je puno toga 
doživjela.
Rachel je uspješna i ambiciozna odvjetnica, koja je u 
braku sa, također, jednim odvjetnikom. U ovoj predstavi 
mi, zapravo, pratimo nekoliko tijekova priča koje se u 
biti nekako prepliću i razvoj događaja se međusobno 
podudara. S jedne strane imamo djevojku koja je silovana 
i ova dva odvjetnička para su uključena u taj slučaj, te ga 
tretiraju kao i svaki drugi, dok se njihovi životi ne krenu 
raspadati.
Imamo li previše ovakvih stvari u životu?
Da, kazališne predstave su ogledalo života i društva, ovo 
je priča koju živimo svi u stvarnom životu i čak, i puno 
surovije nego što je u ovoj predstavi prikazano.
Kako su tekle pripreme za ovu predstavu?
Pripreme aktivnog rada su trajale oko dva mjeseca, s tim 
što nas je u stvaranju ove predstave zadesila i pandemija 
koja je u tom razdoblju bila baš rasprostranjena, te smo 
imali i dosta pauza zbog pandemije.
Imate li sličnosti s ulogom koju ste glumili?
Mogu da se pohvalim i podijelim radost da nemam nikakve 
sličnosti s likom kojeg glumim. Ali sam se baš radovala 
ovoj ulozi zato što je toliko daleko od mene, bio mi je 

potpuno stran lik u startu. Budući da živimo u vremenu u 
kojem se dosta brzo živi, nemamo priliku dobivati ovakve 
uloge, jer se uloge uglavnom dodjeljuju namjenski. Stoga 
mogu reći da sam bila sretna što sam dobila lik koji je 
velika suprotnost od mene i mog karaktera. Ali sam 
počela neke stvari da učim i primjenjujem na sebi, tako 
kad često igramo i imamo probe, primijetim kod sebe da 
se u nekim situacijama ponašam kao Rachel, a uopćeno 
sam sasvim nešto drugo.
Kakav je dojam na vas ostavila brčanska publika?
Ja sam uvijek ushićena i presretna kada dolazimo u Brčko 
da igramo, do sada sam bila u Brčkom i Banja Luci i još 
nekih par gradova. Ovdje smo uvijek srdačno primljeni i 
kao ljudi i kao glumci, a tako i u kazalištu, smatram da 
je publika ovdje jako topla i pažljivo gledaju predstavu, 
te imaju jedan prefi njen ukus i odnos prema humoru i 
uvijek je divota i uživanje igrati ovdje predstave. Baš sam 
rekla kad smo ovdje stigli, kako sam sretna.
Kakva su vaša očekivanja od ovog festivala?
Iskreno nemam nikakva očekivanja što se tiče nagrada, 
glavni cilj mi je da odigramo predstavu u što boljem 
izdanju, te da naš žar pređe i na publiku. Tako da nemam 
drugih očekivanja bilo gdje da igramo, i na festivalima i 
na nekim drugačijim nastupima

Jovana Gavrilović rođena je 1989. godine u Beogradu. Kazališna, televizijska i 
fi lmska je gumica. Završila je Fakultet dramskih umjetnosti Univerziteta umjetnosti u 
Beogradu. Kao studentica 4. godine proglašena je najboljom mladom glumicom na 
21. “Međunarodnom festivala malih scena u Rijeci“ 2014. za ulogu Mine u predstavi 
„Dok nas smrt ne rastavi“.
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Marko Grabež, glumac

DA LI JE MORALNOST UROĐENA STVAR?

Piše: Suada Malkanović

Tekst je izuzetno duhovit, potresan i otvara pitanja koja 
su sve prisutnija i učestalija u našem društvu na raznim 
nivoima.

Našli smo se u nekom trenutku, u kome su, nažalost, 
komad i tema koju obrađujemo, na našim prostorima, 
vrlo aktuelni. S obzirom na situaciju prošlogodišnjeg 
festivala ovakva tema se tiče svih nas itekako. Drago mi 
je što se komad igra na ovom festivalu, jer otvara polje za 
diskusiju i otvaranje ovakvih pitanja kao što su silovanja.

Zašto je pravda slijepa i da li je uvijek nepristrasna?

Ja mislim da su to dva različita razmišljanja. Jedno je taj 
neki ljudski faktor, s jedne strane etički, moralni a s druge 
strane advokatski svet gde se ipak držiš nekih pravila 
koja su strogo urezana i tu nema prostora za empatiju 
i emocije. Nije baš crno belo, međutim u advokatskom 
svetu to mora tako da bude da bi se neka vrsta sistema 
uspostavila. Nije ni fer zbog toga osuđivati, pravni sistem 
je takav, ali da ima ozbiljnih rupa i nepravde, ima.

Ko je za Vas Tim, kako ste se nosili sa tom ulogom?

Tim je neko s kim mogu da se poistovetim jer to je nešto 
što sve nas prati u današnjem društvu i sistemu. Kroz 
kapitalizam smo baždareni da grizemo, koristimo svaku 
priliku i da smo ambiciozni, a s druge strane unutra nam 
je velika praznina, umor i iscrpljenost a ne znamo ni 
od čega smo iscrpljeni, nego samo hodamo, obavljamo 
zadatke a malo  smo onako na autopilotu. Kako njega 
muče duhovi i kako se sa svojim mrakovima i demonima 
unutra sebe nosi a s polja je jedna fasada gde si ustvari 

samo kao neki predator i operativac koji izvršava surovo 
po sistemu zadatke. 

Ima li lijeka za bolesti modernog društva?

Bolest oduvijek postoji, a ako su i drugi mogli da se nose 
s tim možemo i mi. Nismo je mi izmislili u modernom 
društvu. Verujem da su ovo pitanja o kojima treba 
razgovarati i koja ne treba gurati pod tepih, pogotovo ne 
danas.

“Moralnost nije urođena stvar, to je nešto što se uči 
vremenom”, kazali ste na kraju predstave. Da li je to 
jedna od Vaših poruka?

To je jedna karakteristika lika kojeg tumačim ali mislim 
da je urođena. Uči se ali mora da postoji i taj neki faktor 
genetike. Iskreno moram i ja da se zapitam da li je 
urođena stvar ili nije.  

U Vašoj dosadašnjoj karijeri koja Vas je uloga obilježila?

Atelje 212 je postao moja kuća. Svoju prvu predstavu 
imao sam 2015. godine i tu sam dosta uloga zabeležio. 
Što se tiče snimanja serije i fi lmova, neke od zapaženijih 
uloga su “Senke nad balkanom” i “Nečista krv”. 

Obzirom na to da glumite u pozorištu i na fi lmu. U čemu 
ste se bolje pronašli?

Nikada ne mogu da se opredelim, uživam i u jednom i 
drugom. To verovatno svaki glumac kaže jer je istina. 
To su dva potpuna drugačija medija i poligona za igru. 
Mislim da mi je pozorište primarno, da sam prvo osetio 
pozornicu pa tek onda život na setu ispred kamere, ali nivo 
adrenalina koji imam i tokom snimanja je podjednako 
jak, tako da uživam i na jednoj i na drugoj strani. 

Koju odgovornost glumac nosi sa svojim pozivom danas?

Svako javno obraćanje i svaki javni nastup nosi sa sobom 
neku odgovornost. Mislim da je problem kad to olako 
shvatimo ili još gore ako protraćimo taj nek dragoceni 
trenutak da u ime nekog nešto kažeš, jer mi govorimo u 
ime drugih. Takav nam je posao, izgovaramo tuđe replike 
i koristimo prostor da se bavimo narodom, čovekom. 
Mislim da svaki prostor koji može da se iskoristi da se 
nešto dragoceno kaže za nekoga ko nema prilike je divna 
stvar. Zato je ovaj poziv dragocen. 

U predstavi “Pristanak” beogradskog Ateljea 212 Marko Grabež tumači ulogu 
advokata Tima koji surovo po sistemu izršava svoje zadatke, dok je s druge strane 
osoba koju muče duhovi i koja se bori sa svojim strahovima.



7BILTEN BR. [8] БИЛТЕН БР.

Tamara Dragičević, glumica

PRIŽELJKUJEM ULOGE ZA KOJIMA ĆU DA 
‘ODLIJEPIM’

Piše: Edin Osmanbašić

U razgovoru nam otkriva kako je doživjela svoju ulogu 
u predstavi „Pristanak“, kao i ulogu Silvane Armenulić 
u pomenutom fi lmu „Toma“, kojeg je također režirao 
Dragan Bjelogrlić zajedno sa Zoranom Lisincem.
Čitajući opis, stvorio sam jednu sliku, ali ipak nakon 
odgledane predstave, shvatio sam da je ipak riječ o 
jednoj drugačijoj poruci, te sam tek na kraju shvatio taj 
naslov „Pristanak“. Šta se iza ove priče skriva, o kojem 
pristanku je riječ?
Razni pristanci. U tome i jesu i draži i čari tog teksta, 
koji je Nina Rejv napisala, ali i ove naše predstave, jer 
se ova predstava ne bavi jednom temom. Pored ta dva 
bračna para, od kojeg su troje advokati, osim mog lika 

Tamara Dragičević je fi lmska, televizijska i pozorišna glumica, rođena 30. marta 
1989. godine u Beogradu. Diplomirala je glumu na Fakultetu dramskih umetnosti 
u Beogradu, u klasi profesora Dragana Petrovića Peleta. Za širu masu je postala 
poznata nakon uloge u fi lmu „Montevideo, Bog te video“ Dragana Bjelogrlića, a 
naročito nakon regionalno jako popularnog fi lma „Toma“.

Kiti, i njihovih životnih pitanja, dilema, kao i problema, 
možda u središtu te priče jeste sudbina Gejl, koja nije 
dala pristanak. Ni Kiti nije dala pristanak, a nije ni Rejčl. 
Prosto je o prijateljstvu, o muško ženskim odnosima, i 
uopšte o ljudima. Mislim da u ovoj predstavi niko nije 
nevin i čist, i niko nije do kraja kriv. To su ta pitanja 
zbog kojih se ja uvijek oduševljavam kad god igram ovu 
predstavu, način na koji je to ona napisala i kako je vodila 
tu cijelu priču. 
Spominjete Vaš lik Kiti. Ko je ona u ovoj priči, i kakva je 
njena pozadina?
Mislim da je i to dobro koncipirano, zato što je ona 
neko, ko je od početka predstave povučeniji, neko ko je 
tu da bude podrška. Ona je žena koja se porodila, jedna 
uobičajena, tipična žena koja je postala mama, koja je 
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preokupirana time. Ona posmatra malo i sa strane stvari, 
pa i taj odnos Rejčl i Džejka, i onda to u njoj pokreće 
neka pitanja koja je zatrpala, koja nije riješila, preko kojih 
je prešla, i da taj odnos Rejčl i Džejk utječe na odnos Eda 
i Kiti. I onda se dešava taj obrt, gdje je ona sada zapravo 
neko ko je na početku čist i nevin, ne ostaje do kraja 
neuprljana, odnosno neko ko nije napravio grešku. Ona 
zapravo tom odlukom da kazni Eda povlači mnoga druga 
pitanja, te dovodi u pitanje i Zarinu sudbinu, i Tima, i 
Edvarda. Na kraju vidimo da su te sudbine sve povezane 
na neki način. 
Ova tema je jako „škakljiva“, iako je jako aktuelna, ta 
tema ‘pristanka’. Koliko je bitno reći, odnosno znati reći 
„ne“?
Jako je važno znati i umjeti biti iskren, prije svega. 
Mislim da, kada si iskren i otvoren, bar da znaš šta 
želiš, da znaš šta je ‘ne’, tj. šta ne želiš, onda su i mnoge 
stvari lakše, jasnije, čistije i razni odnosi postaju bolji. 
I meni je trebalo dugo, i kroz karijeru, ali i u životu, da 
naučim da kažem „ne“. Govorim sada o sebi, ne o liku, 
nego o Tamari. Kada sam naučila, onda to više i nije bio 
problem, mnogo bolje sam se osjećala. I u poslu, kada 
nešto ne želim, nije sramota. Tako generalno, kada nešto 
ne mogu da stignem, ja jednostavno kažem „ne“, „ne 
mogu“ ili „ne želim“. Ja naravno to onda upakujem, da 
nekoga ne povrijedim, u tome ima naravno i vaspitanja, 
jer kako smo vaspitani, to vučemo cijeli život za sobom. 
Zbog svega toga su neke stvari teške, da drugu stranu 
ne bi povrijedili ili ranili, odnosno osramotili. U svakom 
slučaju, vrlo dragocjeno je znati šta nećemo, tj. šta ne 
želimo, i da kažemo to „ne“.
Kolika je uloga morala u tome, u cijeloj priči? U jednom 
dijelu se baš pominje ta rečenica – „Moral nije urođen, 
nego se vaspitanjem uči“.
Pa da, to jeste vaspitanje, odnosno ono što smo naučeni. 
Mislim da je baš zbog toga ovo jedna raskošna predstava, 
koja je i duhovita, ali na momente jako teška. I opet, 

u trenucima kada dođe do najvećeg usijanja, to se sve 
nekako olakša nekim smijehom, koji mi čujemo u publici. 
Poanta je da niko ovdje nije do kraja ostao moralan, i ovi 
likovi koji pričaju o tome, kao o nečemu što nikada ne bi 
mogli. I ljudi koji su smatrali da je to nešto nedopustivo, 
i oni su se do kraja uprljali.
Jedno veliko ime u svijetu pozorišta, u svijetu glume, u 
svijetu kulture, Nebojša Bradić je režirao ovu predstavu. 
Koliko puta ste do sada surađivali?
Ovo je drugi puta da sam radila sa gospodinom Nebojšom 
Bradićem. Prvi puta je to bilo u pozorištu Zvezdara teatar, 
što je i jedna među mojim prvim pozorišnim ulogama, 
nakon diplomiranja. Tada je to bilo djelo gospodina 
Nušića, klasičniji komad, drugačija uloga i to mi je tada 
bilo nekako mnogo teže. A evo nakon toga i predstava 
„Pristanak“, i moram reći da je to predstava koju najviše 
volim da igram. Mislim da baš zbog toga što je tako 
slojevito, što se jedan život desi, i nama glumcima tih dva 
sata prođu u raznim stanjima, prolazeći kroz scene. Svaki 
puta je to drugačije, ovisno kako kojeg dana donesemo tu 
neku energiju, kako smo raspoloženi, a to su neke nijanse 
koje određuju kakva će predstava biti. 
A sada bih prešao na Vašu karijeru. Reklo bi se da ste 
ulogom u fi lmu „Montevideo, Bog te video“ doživjeli 
jedan vidan napredak u karijeri. Slažete li se s time?
Pa jeste. Montevideo je svakako jedan fi lm koji je bio 
jako gledan, sjajan, te je izbacio jednu generaciju mladih 
glumaca. Moja uloga tu nije bila nešto velika, ali me jeste 
nekako plasirala, pa su ljudi tada čuli i vidjeli. Odmah 
nakon toga je bio „Miris kiše na Balkanu“, „Vojna 
akademija“, te su se uloge počele redati.
Film „Toma“ je doživio jedan veliki uspjeh, jednu veliku 
popularnost. Je li uloga „Silvane“ u tom fi lmu po Vama 
neki lični vrhunac Vaše karijere?
Jeste. Ja nisam odigrala veću ulogu na fi lmu, odnosno 
televiziji. Vrlo je značajno, jer nije samo glavna ženska 
uloga u jednom fi lmu, koji je takav uspjeh dostigao, nego 
i ta odgovornost da vi igrate Silvanu Armenulić, koju 
ljudi i dan danas vole i slušaju, dive joj se, ikona je, iako 
je nema danas. Pa od dana kada se pojavila i snimila prvu 
ploču i do danas, ljudi nju obožavaju. Onda vi dobijete 
jednu takvu priliku, jednu takvu odgovornost, i svi žele 
da vide ko je to. To je svakako jako lijepo, i svakako nešto 
što je u dosadašnjoj karijeri najveće. 
Nakon jedne takve uloge, imate li kakav konkretan cilj, 
neko konkretno postignuće u svijetu fi lma ili pozorišta?
Da. Nadam se i priželjkujem uloge za kojima ću da 
odlijepim, u smislu da ću se jako radovati da ih radim, 
tj. da pristanem da radim samo ono što mi se sviđa. A u 
tome što mi se sviđa, htjela bih nešto što je čak i za mene 
neočekivano. To su te neke želje, uz želju da trajem u 
ovom poslu, da osvajam i upoznajem neke nove svetove 
i dimenzije. 



9BILTEN BR. [8] БИЛТЕН БР.

Бранислав Трифуновић, глумац

ХУМОР КАО ОРУЖЈЕ КРИТИЧКЕ 
СВИЈЕСТИ

Пише: Драгана Лукић

Једног од адвоката утјеловио је глумац Бранислав 
Трифуновић.

Једна вишеслојна мелодрама, од теме силовања, ли-
цемјерства у односима, и пријатељским и љубавним, 
шта бисте Ви из свега тога извукли на површину?

Ово је један од ријетких комада који даје поглед са 
обје стране, и на сво то лицемјерје, на све те међуљуд-
ске и међубрачне односе, на правни однос према си-
ловању, зато је овај текст тако комплексан и зато  га 
ми тако волимо. Даје нам мноштво простора за игру 

и моштво ситуација и ствари које нас занимају, и као 
глумце, и као људе који се труде да мисле.

Овдје је ријеч о једној врло важној и тешкој теми 
коју сте  изнијели с лакоћом захваљујући здравој дози 
хумора.

Мислим да свака оваква тема, озбиљна тема, мора 
да има тај неки „комик рилиф“, то нешто у чему су 
Британци, вјероватно, најуспјешнији и најпаметнији, 
а то је да управо убацујете те ствари. Ми јесмо тра-
жили те духовите ствари којих има у тексту, можда 
не толико, али смо покушавали да их направимо сви 
заједно. Ово је занимљива представа и тимски рад, 

Представа „Пристанак“ приказује различита виђења истине и правде, гово-
ри о случају силовања жене кроз супростављена мишљења адвоката, који су 
успут и пријатељи. Овај случај којим се адвокати баве се трансферише у њи-
хове приватне животе и њихове породице и доводи их у питање, али и подсти-
че на размишљање шта су они, борећи се за своју страну истине, превидјели, 
а тако је  очигледно.
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колеге вуку исти канап и стоје иза исте идеје. Зато 
ова представа има неку снагу, јер је ми тако волимо и 
с радошћу играмо.

У овом позоришном комаду већина протагониста 
тумачи ликове адвоката, и Ви такође тумачите јед-
ног од њих. Име му је Џејк, и он одаје утисак једног 
„харизматичног негативца“.

Истина, у овом комаду буквално нема позитиваца, не 
постоји ниједан лик који је до краја исправан, осим 
Гејл која је претрпјела то што је претрпјела. То је та-
ко људски, зато публика тако реагује и препознаје 
то, јер мислим да не постоји тај савршен човјек који 
може за себе да каже да је апсолутно безгрешан и да 
је све урадио како треба. Сваки од тих ликова има 
свој став према свијету који је доста упитан, своје по-
ступке који су упитни, свој однос према силовању, 
према правди, тако да нема овдје позитивних људи.

Која је крајња интенција овог позоришног комада?

Мислим да је веома комплексно и веома битно, а чи-
ни се једноставно и разумљиво сваком гледаоцу, а то 
је да погледамо шта је иза тога и да, чак ни ове ствари 
које су јасне, не гледамо црно-бијело. Чини ми се да 
ни Нина Рејн не заузима потпуно страну, него само 
покушава да освијетли све то. Јасно је да је овај текст 
написан у тренутку „me too“ покрета и да је све што 
се дешавало по Америци, а имали смо и ми овдје так-
вих случајева, тако да и комуницира на један начин 
који је свима нама близак и сви, мање-више знамо 
нешто о тим стварима, а некако никад нисмо стали 
да погледамо шта је то са оне друге стране, адвокат-
ске, правне, државне или било које друге.

Кроз овај комад се заправо смјењују емоције и 
мишљења, баш кад помислимо да је неко управу, чује-
мо и другу страну приче.

Јесте, то лицемјерје које се огледа у адвокатима који 
неком суде или пресуђују, дотјеравају до зида, пого-
тово кад су вјешти адвокати, онда се задесе у ситуа-
цији која је и за њих доста упитна и врло лако би па-
ли на било ком суду. Тако да и у том лицемјерују које 
им даје тај  параван који им закон прави, уствари се 
они у приватном животу урушавају, тај њихов свијет 
за који се боре се урушава јер су они такви какви су, 
врло дискутабилни.

Да право није правда, потврђује и овај комад.

То је истина и о томе говори много пута Боки Жи-
ровић, тај лик Едвард. Он говори много пута о томе 
шта је правда и како то треба да изгледа, тако да то је 
истина, нажалост живимо у томе.

Тема овогодишњих театарских сусрета у Брчком је 
„болест друштва“, колико ова представа кореспон-
дира тој теми?

Апсолутно одговара теми, ово је нешто што се пру-
жа, ово је нешто на шта у овом патријархалном 
друштву у којем живимо, чини ми се, благонаклоно 
гледа према тим стварима јер, ето, жена је крива јер 
се тако обукла, и некако се то подразумијева и даље, 
без обзира на то што живимо у 21. вијеку. Та историја 
и проклетство овог друштва је очигледно дубоко 
укорјењена на овим просторима и нисам сигуран да 
ће се то ускоро промијенити.
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Jelena Stupljanin, glumica

DA LI JE DOVOLJNO SVE OVO ŠTO IMAMO?
GDJE NAM JE GRANICA I KADA ĆEMO BITI SRETNI?

Piše: Kristian Bilić 

Predstava je očigledno tragikomedija našeg vremena, 
šta nam poručuje?
Tako je, interesantna stvar za ovu predstavu koju je 
napisala Nina Rejn, ona je izašla prvi put na West End-u 
u Londonu upravo pre celokupnog potreta MeeToo i u 
to vreme je bila vrlo kontrovrezna jer se nekako vreme 
promenilo i pogled na sve stvari u odnosu na ženska 
pitanja, silovanja, abortusi itd. Međutim, ispostavlja se 
da je zapravo trenutno aktuelnija kod nas jer govori o 
muško-ženskim odnosima i to je ono gde se publika vrlo 
jako veže za likove jer govori o toj bukvalno univerzalnoj 
temi.
Predstava ustvari govori o savjesti, ima li savjesti?
Pa zapravo svako ima savest prema sebi, onosno, iz 
odnosa prema sebi kreiramo savest prema  drugima. 
Ono što ova predstava pre svega ispituje je da li je uopšte 
moguće gledati na druge ljude iz bilo kog drugog ugla 
nego iz sopstvenog, jer iz sopstvenog ugla mogu da imam 
savest samo prema onome što su moje vredsnoti, ali u 
suprotnosti sa tuđim, suprotnim vrednostima ta savest 
potire jedna drugu. I ko je zapravo upravu tu onda?
Iako je predstava moderna, ona obiluje energijom koja 
se može vidjeti samo u klasicima gdje nije fokus na 
ušminkavanju nego u čistom prenošenju energije?
To je baš dobra observacija ovoga, mislim da je pre svega, 
samim tim što je spisateljica postavila stvari u moderno 
vreme, a konkretno za moj lik, ja igram glumicu koja 
igra na sceni Medeju (op.a. Medeja je mitološka fi gura 
iz ciklusa mitova o Argonautima) u jednom trenutku 
to je pikanterija koju je spisateljica napisala da se igra 

iza scene, ja kažem zašto više nema tako jakih ženskih 
likova koji urlaju i viču, a onda na kraju tom liku napiše 
da ima grčko-antičku scenu sa svojom prijateljicom. Tako 
da, odlično si primetio, baš zato i postaje univerzalna jer 
vuče konce iz antičko-grčke tragedije a to je da se skuob 
uvek dešava između dvoje ljudi koji suvereno veruju da 
su upravu. Dakle, jeda i druga strana nema zločinca, 
nema negativnog lika, i jedna i druga strana je suvremeno 
upravu i zato je tragično.
Naizgled, ovo su idealne porodice, život u roza naočalama. 
Međutim, kad se uđe u dubinu nije sve tako idealno, kao 
da predstava daje dijagnozu modernim porodicama?
Pa jeste, zapravo, koliko smo ispunjeni i čime smo 
ispunjeni i da li je dovoljno imati kuću, decu, muža, 
pare, posao, karijeru, i ako nije dovoljno a šta je onda 
dovoljno uopšte i baš preispituje, i to ne samo kao tema 
nego bukvalno likovi jedni druge konstantno aktivno 
preispituju šta ti treba, šta ti je dovoljno, gdje je granica, 
odnosno kad ti je dovoljno da budeš srećan?
Sve, na sceni, se odvija brzo, kao da mi živmo ovu 
predstavu?
Defi nitivno živimo prebrzo vreme i mislim da vreme 
u kojem živimo mi ne stignemo da promislimo o 
drugim ljudima koliko i društvene i socijalne i državne 
i materijalne okolnosti nas drže vezane da moramo 
da mislimo samo na sebe i to je defi nitivno odlika 
kapitalističkog društva. To je nešto što je zapadnom svetu 
normalno neko vreme a kod nas na Balkanu to tek dolazi, 
taj nezdravi kapitalizam i to je nešto gdje individua, ma 
koliko da ima savesti ne može da vidi drugu osobu jer 
će ga vreme pregaziti. I da, mislim da apsolutno živimo 
ovu predstavu jer recimo često se dešava da znamo da se 
dešavaju neke strašne stvari oko nas, čak i u komšiliku 
ali ne stignemo, ne da pomognemo nego da razmislimo o 
drugim ljudima jer bismo se udavili.
Publika je okolo vas na sceni, zašto?
To je Nebojša Bradić, reditelj, jako dobro i tačno i mudro 
postavio, to je bukvalno njegovo rješenje jer to nije pisalo 
u komadu. On je postavio nas kao u nekom ringu, kao u 
sudnici, i zapravo, mi smo sve vreme okruženi porotom 
i ta porota nas gleda i sudi nam ali istovremeno gleda i 
sudi sebi. I publika nam uvek kaže kao da su sebe gledali 
a to i jeste cilj predstave.
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Bojan Žirović, glumac

„PRISTANAK“ ILI KAD ČOVJEKOVA PROFESIJA  
POSTANE NJEGOVA BEZIZLAZNA SUDBINA

Razgovarao Suvad Alagić

Na sceni brčanskog Doma kulture fantastično ste odigrali 
lik advokata Edvarda. I ostali protagonisti predstave 
„Pristanak“ bili su na nivou postavljenog dramskog 
zadatka. 
Glavni likovi su advokati koji se bave tim svojim poslom 
i tu ih vidimo na poslu dok rade na jednom slučaju 
silovanja. Posle pratimo njihove međusobne odnose gde 
se na neki način refl eks tog sudskog procesa počinje da 
dešava i u njihovim životima. I sam taj proces na njih 
utiče, a i slične stvari se pojavljuju koje su vezane za taj 
motiv silovanja, kao neki motivi u njihovim životima kao 
problem koji kopmlikuje njihove odnose.
Ali kao i većina tih engleskih tekstova prosto zbog 
njihovih specifi čnih produkcionih uslova napravljen 
je jedan  moderan komad, napisan na aktuelnu temu i 
ovaj komad je vrlo komunikativan sa publikom, tako da 
on dobro funkcioniše. Ustvari hoću da kažem - mogla 
je publika i da se uplaši, da kaže - sada nešto  tu nešto, 
sad neka priča o silovanju pa da misli sad tu da je ovo 
neka naporna, teška predstava, a ovo je jedan onako 
komunikativan dobar tekst. Na kraju krajeva, to je i priča 
o opraštanju, ljubavi, tako da mislim da je i to važno u 
cijelom tom smislu i kotekstu percepcije drame od strane 
publike.
U tekstu, a kasnije i na „daskama koje život znače“ 
dešava se - pozorište u pozorištu. Advokatima i njihovim 
porodicama, prije svega suprugama, dešava se da slučaj 

postaje bukvalno nihov život koji se pretvara u „noću 
moru“ koja traje 24 sata dnevno, a komad se na kraju 
završava hepiendom!?
Tako je, pa eto, to kažem, nekako se to sve dobro dešava 
kad je komad dobro napisan jer vodi računa o tome da 
publika nakon gledanja predstave izađe možda malo 
bolje raspoložena nego što je ušla na predstavu. A da 
opet ne bude zabava jeftina, nego da bude situacija da 
ljudi ovde pogledaju taj neki komad koji se bavi nekom 
savremenom aktuelnom značajnom temom ili temama, 
a da opet izađu nekako bolje raspoloženi i ispunjeniji 
nakon gledanja predstave.
Da ne bismo ostali nedorečeni, pa i nepravedni, molim 
Vas dajte nam nekoliko rečenica kako je bilo raditi 
sa čuvenim i jednim od najvećih živućih redateljskih 
imena na ovim prostorima južnoslavenskim, Nebojšom 
Bradićem?
Pa to su uvek dinamični odnosi, imamo i imali smo dobar 
tekst, i kako bih rekao - to je ono sve skupa: trudili smo 
se zajedno, ekipno, timski, zajedničkim snagama da 
uradimo što bolju predstavu. Sad  ti odnosi su zanimljivi 
onako, kreativni, dinamični,  sve je bilo tu što sad to 
podrazumeva: neki kreativan međuodnos i susret raznih 
i različitih kreativnih ličnosti. 
Tako da da eto najbolje se to vidi iz predstave, tako da se 
nadam da je sve to dobro ispalo, da će sve to dalje dobro 
ići... i eto sama ta činjenica da nas zovu i na festivale i na 
gostovanja, prepostavljam da je sav taj rad na predstavi 
bio dobar kao i neki rezultat svih nas koji smo uključeni 
u predstavu.
Predstava je proces i prije i nakon premijere. Na koji 
način ste vi utjelovili Vaš lik Edvarda na sceni?
Pa... kako bih rekao, prvo ide period predpremijere, a 
sama predstava značajno se menja kad uđe publika, 
kada dobijemo te uši i oči ljudi kojima se obraćamo i 
na neki način tad se komad i dalje modeluje, oblikuje, 
nadograđuje. Igrajući je nekako je i bolje razumevamo 
i bavimo se njome sve vreme i sve više tim temama, 
uključujemo i neka svoja životna iskustva kako 
prosto to vreme igranja prolazi. Tako da igramo u tim 
repertorarskim pozorištima pa imamo tu mogućnost da 
igramo predstave godinama. I to je sjajno.“  

Zašto je pravda slijepa? Da li je uveijk nepristrasna? Ima li često sužene vidike? To su neka od 
pitanja koje postavlja komad “Pristanak”. Advokati, koji su istovremeno prijatelji, zauzimaju 
suprotstavljene strane u slučaju silovanja. Glavni svjedok je žena-žrtva, čiji je život naizgled 
veoma daleko od njihovih. Međutim, turbulentna dinamika i turobnost njenog života neprimjetno 
se preliva u odnose između rivala na poslu i prijatelja, njihove sudbine se zapliću i mijenjaju pod 
paljbom kompetitivnih verzije istine.
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Софија Јуричан, глумица

Улога жртве мора бити подијељено ЈА

Пишe: Миљана Ђурђевић

Представа приказује разлличито виђење истине и 
правде. Ви играте и жртву и дјелиоца правде
То је  Нина Рејн намијерно урадула, да иста глумица 
игра и жртву и ону која дијели правду. То је заправо 
лице и наличје једне исте особе у различитим окол-
ностима, системима, миљеу ... То значи да сви може-
мо да будемо и једно и друго.

Играти улогу жртве је тешко. Која је то тачка 
коју морате дотаћи да разумијете њене осјећаје?
Ми глумци смо увијек браниоци наших улога и ли-
кова, наша је дужност да увијек одбранимо чак и оне 
који су најгори, који су највећи зликовци. Најтежа је 
ствар одбранити жртве и говорити у њихово име, јер 
када ниси лично у тој кожи, без обзира колико увијек 
емпатишеш са жртвом, ти заправо можеш само да на-
слутиш како је то доживјети.
О томе могу да говоре само они који су то доживјели, 
али ни они често то не могу до краја сами себи то да 
објасне, па ни другима. Као код било које друге трау-
ме, овдје се ради о силовању, само жртва зна нијансе 
осјећања које имате у себи због тога. Ја сам у припре-
ми за улогу гледала разне документарце о дјевојка-
ма, жртвама силовања, које су  то тешко доказивале 
-  рецимо због тога што су конзумирале алкохол, а то 
је ситуација која се рецимо у Америци не сматра си-
ловањем, већ сносиш одговорност што си се напила. 
Често те дјевојке фатално завршавају. Такође сам гле-
дала разговоре са њиховим родитељима, са околином 
која их је проглашавала и етикетирала за неке особе 
сумњивог морала, које су то заслужиле и тако даље. 
Често су биле изложене и интернет насиљу..... 
Ви то можете гледати и емпатисати, али посао глум-
ца је да се сусретне са том особом. То значи да се мо-
ра наћи нека заједничка тачка, упоређујеш жртву та-
ко да пипа нешто твоје лично, рецимо на нешто што 

замислиш као страшно па то страшно још умножиш. 
Онда покушаш себи да дочараш како је жртви, и по-
том почнеш да ју браниш. Зато је позориште фанта-
стична ствар, јер говориш нешто што је неко други 
написао, учитаваш нешто своје лично, а изазиваш 
нешто треће, зато што сви кроз тај лик препознају 
неку своју муку. Сви су се у неком тренутку у жи-
воту осјећали као жртве, не тако екстремне, као што 
је силовање, али сви имају искуство осјећаја жртве. 
Траума је нешто што носи јаке боје и нешто са чиме 
се човјек може повезати на разним нивоима. То је био 
мој пут изградње лика. Такве улоге код глумаца су 
подијељено ЈА.
Силовање се десило у веома болном тренутку за њу?
  Да, то сте добро примијетили. Њој се то десило у 
дану када је сахранила своју малу сестру. Дидатна 
траума је што нико није имао поштовања према том 
дану. Ако је то морало да се деси, онда није смјело у 
том дану. Цијела њена храброст и снага иду из тога 
што је она све то приписала  једној вечери, гдје није 
била свјесна шта се догодило после сахране, али није 
могла да допусти да то уради неко ко је важио за ње-
ног друга и то на дан када је она заправо изгубила 
све. То се њиј дешава други пута у животу. Када слу-
шамо такве грозне ствари ми се стресемо и згрозимо, 
па онда будемо срећни што то нисмо ми. 
На суду њену жртву одређују законски параграфи. 
Могу ли они бити вага за казну? Да ли је право увијек 
и правда?
Боље је да кривац буде на слободи него невин у за-
твору. Право није неминовно и правда. То је посебна 
прича. Овдје постоји порота, довољно, је да неко од 
њих мало посумња у аргументе жртве, право претег-
не на страну оптуженог а правде може и да не буде.  
Ми смо на нашим пробама имали једног адвоката та-
ко да смо све то прошли. Постоји нешто што се зове 
„допринос жртве“. То не значи ако си нечим допри-
нио да се догоди злочин да амнестираш оптуженог. 
Колико је позориште данас у стању да се бори са бо-
лестима друштва?
Па на неки ограничен начин јесте, у стању је. Има 
снаге, има храбрости, покреће разне теме, експери-
ментише у том смислу, храбро иступа, али мене ви-
ше занима колико може да помогне, јер само 2,8 њих 
иде у позориште. Проблем је оних деведесет седам и 
нешто који не иду у позориште. Можда је све ово уто-
пија, јер је питање да ли утичемо да се свијет мијења 
на боље и да ли ћемо се сутра пробудити у неком 
бољем свијету.

Позориште је фантастична ствар, јер говориш нешто што је неко други на-
писао, учитаваш нешто своје лично, а изазиваш нешто треће, зато што сви 
кроз тај лик препознају неку своју муку. Сви су се у неком тренутку у животу 
осјећали као жртве, не тако екстремне, као што је силовање, али сви имају ис-
куство осјећаја жртве.
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OFF PROGRAM

DJECA NE TRPE LAŽ

Piše: Gorana Antić

Glumica Ana Ljubić utjelovila je lik ohole princeze

Kako su djeca prihvatila ovu predstavu?
Ova predstava je jako zanimljiva i djeca ju jako dobro 
prihvaćaju, budući da prikazuje ne tako klasičnu princezu 
i kraljevića. Djeca vole ovu predstavu jer je simpatična, 
lagana je i kratko traje i na njima blizak način je opisana 
cijela priča i oni najmlađi ju mogu u potpunosti razumjeti, 
i kako mi glumci kažemo, najljepše princeze mogu biti 
bezveze. Tako da djeca od ranog djetinjstva mogu početi 
razbijati tu iluziju o svojim idolima, princezama ili danas 
slavnim osobama koji im se konstantno nameću i djeca 
u njima vide nešto veliko, što u opće ne mora biti tako.
Predstava je rađena po priči braće Grimm, s kojim djeca 
u posljednje vrijeme nemaju baš doticaja. Koliko su djeci 
zanimljive ovakve predstave?
Pa mi se svaki put pozitivno iznenadimo, i publika jako 
voli ovu predstavu, odnosno sve naše predstave su dobro 
prihvaćene. Mislim da je to prvenstveno do pristupa 
roditelja, te se djeca rado vraćaju ovakvim pričama i 

ovakvim djelima, i drže pažnju kroz cijelu predstavu 
i njihovo oduševljenje na kraju predstave se ne može 
mjeriti ni sa čim.
Koja je poruka ove predstave?
Poruka predstave je da ni princeze nisu kakve ih mi 
zamišljamo, da su i one obični ljudi koje mogu imati 
i svoje mane i vrline, te da i princeza može biti ohola. 
Djevojčice su nekako više oduševljene ovom predstavom, 
ja se uvjek iznenadim kad me nakon predstave djeca vole, 
jer kao negativan lik, obično ne žele ni da me pogledaju. 
Ipak mislim, da djeca nekako osjete što smo željeli im 
prenjeti ovom predstavom, žao im je leptirića, žao im 
je žabca i ponekad zamrze princezu, ali na kraju shvate 
poruku, da se laž nikada ne isplati i da čovjek treba biti 
iskren i da treba imati empatiju prema drugima.

Ulogu leptirića i žabca utjelovio je glumac Sabahudin 
Gluhović

Koliko je teško animirati  djecu?
To je jedan jako lijep zanat, jako lijep posao i ukoliko se 
radi sa ljubavlju nije toliko teško.

U sklopu Internacionalnih teatarskih susreta Brčko distrikt BIH, upriličen je i bogat 
dječiji program koji se održava po brčanskim školama i vrtićima. Jučer su učenici 
Desete osnovne škole iz Bijele i djeca u vrtiću „Hlapić“ u Dubravama, imali priliku 
odgledati lutkarsku predstavu „Oholica“ u izvedbi Lutkarskog kazališta Mostar.
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Kako djeca diživljavaju Vaš lik u predstavi?
Djeci je jako žao situacije u kojoj se leptir nađe, baš 
sam razgovarao s jednom malom djevijčicom koja 
kaže da voli da hvata leptire. Mislim da su još mali da 
mogu shvatiti da mogu povrijediti životinju i kroz ovu 
priču oni sigurno shvate kako da pravilno postupaju sa 
životinjama, a nauče i da u životu ne treba biti ohol, nego 
trreba biti dobar.
Koliko je teško prenijeti neku poruku kroz ovako kratku 
lutkarsku prestavu?
Djeca, inače, imaju tu neku pažnju od 40 minuta, tako da 
se predstave za manju djecu prave od 35 do 40 minuta i 
to je neko savršeno vrijeme, djeca imaju dovoljno pažnje 
za vrijeme predstave, vole igru, vole zabavu i ono što 
gledaju na televiziji vole da vide i uživo.
Mogu li djeca nešto naučiti iz lutkarskih predstava?
Roditelji treba da dovode svoju djecu na lutkarske 
predstave i u dječija kazališta, baš iz tog razloga jer djeca 
mogu ovako puno da nauče i o kulturi i o životu i to je 
jedan dobar vid odrastanja.

Tibor Oreč, Ravnatelj Lutkarskog kazališta Mostar

Kakav utisak na djecu ostavlja lutkarska predstava 
„Oholica“?
To je predstava o princezi i kraljeviću i to je ono što 
djeca vole. Ovom predstavom želimo pokazati djeci da 

ako je netko postao kraljević ili princeza, ili ako u ovom 
današnjem svijetu netko ima ljepšu odjeću ili bolji auto, 
to ne mora značiti da je on dobar čovjek. S time se ne 
mjeri tko je čovjek, nego s onim što nosi unutar sebe a ne 
s materijalnim stvarima. Naša princeza je bila ohola i to 
joj se, kao i u životu, obilo o glavu. Poruka ove predstave 
je da je najbitnije prijateljstvo, ljubav dobrota i empatija 
prema drugima.
Koliko je teško zainteresirati djecu?
Lutkarskim predstavama moramo djeci pokazati iskreno 
ono što radimo na sceni, djeca ne trpe laž i ne znaju 
lagati, oni su iskreni. I ako se dogodi da predstava ne ide u 
onom smjeru kako smo mi to zamislili, ako djeca pričaju 
i traže način da se zabave, onda znamo da smo negdje 
pogriješili i da moramo nešto promijeniti. Također, još 
jedan dio koji je zahtjevniji u lutkarskom kazalištu, u 
odnosu na dramsko, jeste to što sve moramo predstaviti 
kroz lutke. Glumci moraju svoje emocije, svoje facijalne 
ekspresije animirati i unijeti život u lutku, koja je kod 
djece, možemo reći jedno moćno oružje. Djeca svoje 
probleme ili neke strahove koje ne mogu reći roditeljima, 
prijateljima ili bratu i sestri, uvijek će rado podijeliti sa 
svojom lutkom.
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RARITETNA BAŠTINA I ČASOPIS „SUSRETI“

Pišu: Srdjan Vukadinović i Jakov Amidžić

Već petu  godinu zaredom se prati i upražnjava takva 
orijentacija. Tako je nešto prisutno i u dvobroju 1-2 
za 2022.godinu, koji je promovisan poslednjeg dana 
zvaničnog dijela Susreta.
Četrnaest poglavlja na 475 strana uokviruju sadržaj ovog 
dvobroja. Tu su temati koji su naslovljeni kao: Drama, 
Teatar, Nikolaj Gogolj, Ivan Čarota, Proza, Eseji, Putopisi, 
Bajke, Poezija, Aforizmi, Prikazi, Čuvari brčanskog 
duha, In Memoriam i Likovni prilozi.
U dijelu koji se odnosi na dramu objavljen je dramski tekst 
„Koma“, srpskog pisca slovačkog porijekla Rastislava 
Durmana. Riječ o drami svih onih iz pedestih i šesdeset 
i neke, koji se na odredjeni  način u dramskoj formi, sa 
sjetom, vraćaju davno prohujalom vremenu.
Poglavlje o teatru je veoma brojno sa radovima: Tu 
su radovi koji se odnose na: Konceptualna traganja 
pozorišnih festivala kao zahtjev vremena (Jakov Amidžić 
& Srdjan Vukadinović) ; Utemeljiteljsku ulogu Narodnog 
pozorišta Republike Srpske iz Banjaluke u obnavljanju 
Susreta pozorišta / kazališta (Srdjan Vukadinović) ; O 

trideset osmim Susretima pozorišta / kazališta (Predrag 
Nešović); Kontekstu savremenosti kroz antičke tragedije 
(Srdjan Vukadinović & Damir Altumbabić & Jasmina 
Čelebić) i Ana Karenjina – komad života u kom ne 
možete imati sve (Ivana Ilić – Kiš).
U prvonavedenom tekstu koji se bavi konceptualnim 
traganjima pozorišnih festivala kao zahtjevu vremena 
potencira se priča o momentu kada treba razmišljati o 
promjeni i nadogradnji nekih temeljnih i strategijskih 
stvaru u okviru kazališnog festivala. 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 dogadjaja 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 

Časopisna politika je ključno prepoznavajuće odredište svakog izdanja koje pledira da 
se zove tim imenom. Časopis „Susreti“ je neizostavni i sastavni dio Internacionalnih 
teatarskih susreta Brčko distrikta 2022. U toj politici umrežavaju se autori, temati  i 
uspostavlja sinergijska konstanta između pomenute trijade.
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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, sa namjerom da odiše 
živim, dinamičnim i angažiranim  obrascima scenskog 
izražavanja i prikazivanja.
Drugi rad u poglavlju o teatru se bavi ulogom jednog 
od dva pozorišta koji se mogu smatrati zamajcima  i 
čija je uloga bila utemeljiteljska u obnavljanu Susreta. 
Dvadeset i prve godine trećeg milenijuma je bilo dvije 
decenije od obnovljenih Susreta pozorišta/kazališta u 
Brčkom. Poslije pauze od desetak godina (1991-2001) 
zbog ratnih dešavanja u Bosni i Hercegovini, krenulo se, 
2002.godine, sa aktivnostima na obnavljanju kazališnog 
Festivala  koji je do toga prekida vidjen u osamnaest svojih 
izdanja. Izuzetno veliki problemi su bili prisutni prilikom 
obnavljanja Susreta, jer većina profesionalnih teatara 
koji su tada egzistirali u Bosni i Hercegovini, i njihovi 
čelni ljudi su vršili otvorenu opstrukciju  da se Festival 
ne organizuje u tom razdoblju. Dominantni razlozi za 
tako nešto bili su oni vanumjetnički i vanstvaralački 
koji su direktno zalazili u sferu njihovog interesnog  i 
klanovskog djelovanja. 
Dva tada, a i danas, najveća profesionalna pozorišta u 
Bosni i Hercegovini, sarajevsko Narodno pozorište i 
banjalučko Narodno pozorište Republike Srpske, su 
dali veliki doprinos u obnavljanju Susreta. Na taj način 
njihova obnoviteljska uloga ostaje kao nešto što se treba 
pamtiti u festivalskoj memoriji. U ovom radu se prikazuje 
obnoviteljska uloga banjalučkog Narodnog pozorišta 
Republike Srpske, dok će ona sarajevskog Narodnog 
pozorišta biti prezentovana u narednm broju časopisa 
SUSRETI, koji izlazi za 2022.godinu. 
U trećem radu u dijelu o teatru se govori o trideset i osmim 
Susretima  pozorišta / kazališta  koji su organizovani 
2021.godine, i koji se mogu odrediti kao  metafora i 
kulturno dobro Brčko distriklta i regiona
Četvrti rad u ovom poglavlju tretira pitanje konteksta 
savremenosti  kroz antičke tragedije. Svako postavljanje 
antičke drame na pozornicu izaziva posebnu pozornost 
javnosti i stručnih teatarskih krugova. Intrigantnosti 
nikada ne hvali kada se radi o scenskom oživljavanju 
antičkih junaka Edipa, Antigone, Ajanta, Elektre, 
Filokteta, Ifi genije, Klitenmestre, i drugih. Svaki od 
pomenutih junaka predstavlja savršeni karakter  u 
kultnom modelu tragedije. 

Teatri, a pogotovo njihova repertoarska politika u 
prve dvije decenije XXI vijeka ne odiš(u)e duhom 
antičkih komada u nekom značajnijem omjeru. Veoma 
se rijetko postavljaju na scenu. Zbog toga je posebno 
stvaralačko ushićenje kada krene rad na ovim projektima 
i preispitivanje stvarnosti kroz antičke heroine i heroje.
Svaki teatar i svaka generacija treba da ima svoje antičke 
heroje  kao kultne vrijednosti kroz koje se preispituje 
turbulentna stvarnost. Kontekst savremenosti je u tom 
smislu izuzetno potreban.Tako je svoje heroje imala 
i ona najmladja generacija, kako ona glumačka, tako i 
gledateljska koja se formirala i stasavala uz prikazanja 
tuzlanskog Teatra Kabare i Akademije dramskih 
umjetnosti iz ovog gradskog areala. Svi oni, i protagonisti 
i posjetioci takvih dramskh ostvarenja, kreirali su svoju 
stvarnost na  tragu savršenog modela tragedije, onog 
nastalog u grčkoj scenskoj tradiciji.
I peti rad ciklusa o teatru donosi priču o junakinji Lava 
Tolstoja Ani Karenjinoj i   postavkama ovog djela na 
baletskim scenama, kao i  fi lmskim ekranizacijama. 
Početak baletskih predstava o Ani Karenjinoj veže se 
za jednu od najvećih svjetskih balerina Maju Pliseckaju. 
Kada je kao vođa baleta Boljšoj teatra, 1962.godine, 
bila primljena u SAD od strane tadašnjeg predsjednika 
Džona Ficdžeralda Kenedija, njegova supruga Žaklina 
Kenedi  je Maji Pliseckaji dala epitet da je ona upravo 
Ana Karenjina. To je bio signal da ova velika svjetska 
balerina počne rad na istoimenom baletu posvećenom  
Tolstojevoj  junakinji. Prva premijerna baletna izvedba 
u svijetu je bila u Boljšoj teatru,  juna 1972.godine. Dalje 
se ta niska baletnih predstava samo nizala novim i novim 
izvedbama.
Specifi čnost svakog broja časopisa „Susreti“ je 
objavljivanje po jednog specijaliziranog temata  koji 
izlazi iz okvira južnoslovenskog  areala. U ovom broju 
taj temat je posvećen Nikolaju Gogolju. Objavljena su 
tri  izvorna teksta Nikolaja Gogolja. Dva autora, hrvatski 
pisac Ulderiko Donadini i ruski autor Jurij Nečiporenko 
se bave posebnim sopstvenim istraživanjima o ovom 
velikom ruskom piscu. Prvi objavljuje dramu u jednom 
činu „Gogoljeva smrt“, a drugi tekst „Gogoljeva tajna“, 
što su odlomci iz njegovog romana „Zlatni petlić“. Oba  
tretiraju Gogoljevu smrt i sahranu, budući da su one 
obavijene  velom tajanstvenosti i da se često govori  da je 
Gogolj „živ sahranjen“.
Časopis i u ostalim poglavljima vrvi od tekstova koji  
donose nešto novo,   izgrađujući specifi čnu raritetnu  
baštinu dramologije, književnosti, kulture i umjetnosti.  
Svi ti tekstovi  i članci doprinose da  se konstituiše baština 
koja predstavlja  paradigmu drame, teatra, književnosti, 
kulture i umjetnosti.  Sadržaji  i spoznajna moć svih 
tekstova,  u svakom slučaju, su  nedvosmisleni.  Vrijeme 
koje  je pred časopisim „Susreti“ doprinijeće  da svi 
sadržaji  generišu osećaj  savremenosti  i  svevremenosti.
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ЧАСОПИС СУСРЕТИ – 
ПРОЗОР У НАЈШИРИ СВЕТ

Пишe: Предраг НЕШОВИЋ

У ОКВИРУ Пратећег програма Интернационалних 
театарских сусрета Брчко дистрикта Б и Х синоћ (27. 
X) одржана је значајна промоција још значајнијег 
Часописа за позориште, књижевност и културу „Су-
срети”. На добро посећеној промоцији и у присуству 
гостију, публике а и аутора приложених текстова у 
часопису, изношене су оцене, импресије и вредносни 
судови о овој значајној публикацији.
Најновији број часописа „Сурети” који излази пету 
годину заредом, представили су чланови редакције 
Предраг Нешовић, театролог и преводилац и проф. 
др Срђан Вукадиновић, театролог, и мр. сц. Жарко 
Миленић, филолог, писац и преводилац.
Часопис „Сусрети”, година V, број 1–2, 2022. упра-
во је изашао из штампе у задржаном континуитету. 
Представљамо га уз Сусрете и то је традиција, јер је 
сам назив часописа СУСРЕТИ везан за ову манифе-
стацију. Часопис спада у оне обимне са својим садр-

жајем, тематима и рубрикама као и до сада, и то ми 
је драго. 
Покретање нових часописа данас се, углавном, до-
живљава као неизвесна авантура која је осуђена на 
неуспех. Због недостатка финансијских, логистич-
ких и инфраструктурних средстава за квалитетан и 
обухватан рад, стање у КРЕИРАЊУ једног часописа 
подједнако је тешко као и само стваралаштв. Ипак, 
верујући у идеју да се решења налазе најчешће та-
мо где су и сами проблеми, покренут пре пет годи-
на часопис „Сусрети” траје и доприноси унапређењу 
укупне позоришне, књижевне и културно–уметнич-
ке стварности.
Свако доба има своју уметност а свака уметност 
(имала је) свој часопис. Часописи су од непорециве 
важности за уметност, нарочито ону уметност која 
сведочи о сензибилитету који се тек рађа, програму 
који настаје, духу времена који је ту, овде и сада. У 
часописима су се формирала и изражавала естетичка 
начела, развијале полемике, представљала нова књи-
жевна и ликовна дела, критике, рецензије, запажања, 
успостављао критеријум.
Овај број часописа тематски је мало више посвећен 
позоришној уметности будући да се континуитет по-
стојања везује за Театарске сусрете. Наравно, није то 
само часопис за позориште, постојала је једна боја-
зан да ће то бити искључиво позоришни чесопис, али 
није. То је часопис и за књижевност, и за културу. Го-
дина излажења пета, 474 страница са много разних, 
али и квалитетних рубрика. Морам овде поменути: 
драма, театар, проза, есеји, поезија, афоризми, Брч-
ко – ствараоци из Брчког. Такође, један блок на више 
страница – прикази. Прикази разних дела, разних 
аутора, сем аутора из Брчког, а имали смо и прика-
зе других аутора. Заиста је ово импозантан часопис 
који је наставио традицију већ једног претходног ча-
сописа, што значи да је редакција наставила истим 
темпом, истим еланом и истим квалитетом. Часопис 
излази редовно, што значи да он излази четири пута 
годишње. Ако погледамо садржај овог двоброја ви-
дећемо видећему један огроман корпус стваралашта 
које он приблићава брчанским ауторима.
ДРАМА
Растислав ДУРМАН: КОМА /9
ТЕАТАР
Јаков АМИЏИЋ - Срдјан ВУКАДИНОВИЋ: КОН-
ЦЕПТУАЛНА ТРАГАНЈА ПОЗОРИШНИХ ФЕСТИ-
ВАЛА КАО ЗАХТЈЕВ ВРЕМЕНА /33
Срдјан ВУКАДИНОВИЋ: УТЕМЕЉИТЕЉСКА 
УЛОГА НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА РЕПУБЛИ-
КЕ СРПСКЕ У ОБНАВЉАНЈУ СУСРЕТА ПОЗО-
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РИШТА/КАЗАЛИШТА /41
Предраг НЕШОВИЋ: ТРИДЕСЕТ ОСМИ СУСРЕ-
ТИ ПОЗОРИШТА / ПОЗОРИШТА / КАЗАЛИШТА 
– МЕТАФОРА И КУЛТУРНО ДОБРО БРЧКО ДИС-
ТРИКТА И РЕГИОНА /69
Срдјан ВУКАДИНОВИЋ – Дамир АЛТУМБАБИЋ – 
Јасмина ЧЕЛЕБИЋ: КОНТЕКСТ САВРЕМЕНОСТИ 
КРОЗ АНТИЧКЕ ТРАГЕДИЈЕ /99
Ивана ИЛИЋ – КИШ: АНА КАРЕЊИНА – КОМАД 
ЖИВОТА У КОМ НЕ МОЖЕТЕ ИМАТИ СВЕ /105
НИКОЛАЈ ГОГОЉ
НИКОЛАЈ ГОГОЉ: ОДЛАЗАК ИЗ ПОЗОРИШТА 
/113
НИКОЛАЈ ГОГОЉ: К А Р Т А Ш И /139
Николај ГОГОЉ: НЕВСКИ ПРОСПЕКТ /167
Улдерико ДОНАДИНИ: ГОГОЉЕВА СМРТ /189
Јуриј НЕЧИПОРЕНКО: ГОГОЉЕВА ТАЈНА /199
ИВАН А. ЧАРОТА
Иван А. ЧАРОТА: ОД ПРЕДАКА ПОТОМЦИМА 
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У мноштву свега тога, кроз већ поменута ова по-
главља часописа „Сусрети” уочљив је овде веома раз-
новрстан приступ, како у тематици тако и у садржај-
но родовским одређењима. Сагледавајући одређене 
теме кроз различите аспекте, уочљив је интердисци-
плинарни, али и регионални, чак и интерегионални 
карактер овог часописа. Ред је бар да знамо шта наши 
суседи који деле исти занат, исту муку и исту љубав 
и страст раде. Једино на тај начин можемо да од на-
шег „пустог полуострва” направимо потконтинент.
На тај начин овај часопис служи као свјеврсни пре-
глед и као својеврсна литература онога што се де-
шава у сфери театра, књижевности и многих других 
културних и уметничких садржаја и догађаја. Часо-
пис „Сусрети” представља широку садржајну псле-
ту коју осим оригиналних радова чине и прегледни 
чланци о модерним токовима у областима које тре-
тира на својим страницама. Чак и оне теме које имају 
известан историјски карактер у часопису су пред-
стављене на један нови начин, исчитане су сасвим 
другачије него што би то био случај да се пратила 
само одређена историјска фактографија и чињенице 
онако како су оне показане. Вредносне норме у теа-
тру, у драми, у књижевности и свеопште у култури 
стално су присутне у овом часопису из броја у број. 
Због тога су текстови који се објављују увек живи, 
актуелни и интригантни, а кључни фокусје на ква-
литету објављених садржаја на чему сигурно теба 
истрајати. Заправо, то је нека водиља редакције ча-
сописа која је, интернационална из целокупног јуж-
нословенског простора. У сваком случају та бројна 
редакција са заиста репезентативним ауторима, пре 
свега у драмском писању и у драмском стварању, даје 
једну наду да овај часопис може још боље, може још 
више, и да се тај квалитативни ниво никако не сме 
запоставити зарад неког другог интереса – који би га 
у сваком урушио.
Драме заузимају пуно простора, али наш часопис је 
обиман и може да објави у једном броју и више од 
једног драмског teksta. Ту су рубрике као и до сада – 
поезија, проза, есеји, прикази и што бих истакао да 
је од значаја, а то је рубрика посвећена ауторима из 
Брчког. То су аутори који су врло активни, везани за 
Књижевни клуб, а неки и тематски пишу о Брчком.
Часописом руководи Редакција на челу са главним и 
одговорним урердником Јаковом Амиићем а најваж-
нију улогу у стратешком промишљању и усмеравању 
рада има уредник Жарко Миленић и Редакција ча-
сописа у којој се налазе компетентни представници 
домаће и иностране уметничке заједнице. Посебно 
истичемо амбицију усмерену ка остваривању већег 
степена интеракције између часописа и заинтересо-
ване јавности. Проверена чињеница је да Редакција, 
самим тим и „Сусрети”, у свом исходишту имају 
импликације на свет стваралаштва. Охрабриваће и 

подстицати све појединце који у нама виде достојне 
партнере, или могућности да сарађујемо, да нам се 
јаве. Отворени за сарадњу која доприноси оствари-
вању заједничких циљева а тиме и креативном ства-
ралаштву које нам је у овом времену веома потребно. 
Верујући да се напредак укупног стваралаштва те-
мељи, између осталог, и на иновацијама и учењу, наш 
допринос уграђујемо управо у те вредности. Уређи-
вачка концепција „Сусрета” фокусирана је највећим 
делом на теме из позоришног, књижевнг и културног 
стваралаштва и базира се на информативној, афир-
мативној и едукативној основи. Овај и овако конци-
пиран часопис „Сусрети”, раскошног и разноврсног 
садржаја одиста оправдано заузима репрезентативну 
улогу и представља веродостојан, пресек домаће и 
светске сцене, како њеног сценског и списатељског, 
тако и теоријског сегмента. За кратко време свог из-
лажења (само четири године) часопис „Сусрети”, био 
је и остао централни хроничар који настоји да оку-
пи проверене вредности позоришта, књижевности и 
културе. Своју мисију је остваривао и остварује са 
великим успехом.
„Сусрети” ће, колико год то буде могуће, излазити 
редовно, без закашњења, квартално (пролеће – ле-
то – јесен – зима) и доносиће прилоге најзначајнијих 
савремених аутора из нашег региона, као и важних 
писаца из целог света – посебно књижевности оних 
народа које не познајемо најбоље. Надамо се да ће-
мо оправдати поверење аутора прилога у овом броју 
часописа и да ће сарадњу са нашим часописом на-
ставити и у будућности. Жеља нам је, свакако, да 
придобијемо и нове ствараоце, како би наредни 
бројеви часописа „Сусрети” били још разноврснији 
и занимљивији.
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Предраг НЕШОВИЋ

Епидемиолошко лудило које је, уз разна увођења и 
попуштања мера, трајало више од две ипо године да-
на, увелико је променило свакодневни живот усме-
ривши сваки сегмент друштвеног па и уметничког 
живота на дигиталну друштвеност. Физичка дистан-
ца као један од темељних захтева у доба пандемије 
коронавирусом донела је значајне промене у пред-
стављању, продукцији па и рецепцији свих сценски 
уметничких и културних формата па тако и тради-
цијских пракси. Према ономе што смо доживели, ма-
хом се уводила „пракса и искуство на даљину” што из 
темеља мења изођачке односе презентера и рецепто-
ра – интеракцију извођача и публике. У светлу „нове 
нормалности” доживели смо отваранје нове перспек-
тиве Театарсјих сусрета на којима посљедњих десе-
так година учествује око неколико стотина активних 
извођача, уз неколико хиљада гледалааца, новинара, 
и храбрих посленика. Били смо сведоци како се људи 
који живе за те фестиваске дане на лицу места снала-
зе  у „новом нормалном” с епидемиолошким мерама 
које не дозвољавају окупљања, забаву и дружење.
У доба релативизма вредности и моралног нихилиз-
ма, у времену у којем се налазимо на раскршћу из-
међу познатог, доброг „старог нормалног” и непозна-
тог и нежељеног „новог нормалног” посебно на пољу 
уметности, осећали смо потребу поновно пропитати 
што желимо у будућности како бисмо знали како 
кренути даље. Повратак питањима о театарско/сцен-
ским приступима представама данас, повратак је на 
стабилну тачку/темељ, на упориште из којег можемо 
мирно преиспитати „ново нормално” и усмерити на-
шу уметност, нашу професију, ка будућности.
Прошлогодишњи Театарски сусрети одржали су се 
након укидања епидемије, па су окупљања, славља и 
дружења великог броја људи била саставни део сва-
кодневнице. Овогодишњи, Интернационални театар-
ски сусрети 2022. улазе у тзв. „нову нормалност” у 
којој све што је пре било регуларно и уобичајено то 
више није. Тако су, ранији Сусрети казалишта/позо-
ришта Брчко дистрикта преживели Covid–19.
На професионалној театарској сцени на подручју Ре-
гиона имамо неколико националних професионал-
них позоришних кућа које су се развијале од средине 
прошлога столећа па све до данас. Од 1991. до данас 
Регија је у сталној „транзицији”, напуштање једног 
и прелаза у други потпуно другачији политичко–
економски и социјално–културни систем, каракте-
ристичан за западни свет. Задњих две ипо године 
дана блокирала нас је и пандемија Covid–19 у пу-
но сегмената живота и натерала да транзитирамо у 
виртуeлном простору што су нарочито осетиле све 
извођачке уметности. Континуирано смо суочени с 
многим новим појавама за које имамо много питања, 
а мало одговора, о чему смо на неки начин већ по-
чели размишљати и разговарати на овогодишњим 
Театарским сусретима. Ове године имали смо при-
лику да многа отворена питања са искуством живота 
у пандемији и уз нове критичке перспективе почнемо 

интроспективно да затварамо како би могли да кре-
немо ка неком новом и перспективнијем дискурсу за 
позоришну уметност.
Сви знамо да је Традиција на сцени у неколико нав-
рата најављивала радикалан прекид с прошлошћу, с 
правом се питамо је ли транзиција доиста отворила 
нове перспективе и донела нове освежавајуће и плод-
не идеје у театарској уметности? Какви концепти ће 
доминирати на професионалној сцени у наредним 
деценијама? И да промислимо ново позоришно раз-
добље како би задржали некадашњи значај драмске 
игре на сцени и у друштву.
Ово није „Пир у време куге” или „Љубав у доба ко-
лере”, једноставно, данас је октобар 2022. године и на 
сцени Дома културе у Брчком затварају се XXXIX 
ТЕАТАРСКИ СУСРЕТИ БРЧКО ДИСТРИКТА и ни-
какви вируси, никакве заштитне маске, никакве изо-
лације нису успеле да спрече овај тријумф духа који 
нас засипао и обасјавао протеклих дана.
Јер, театар је ЉУБАВ!
На Балкану сунце сија скоро 300 дана годишње. Не 
знам да ли је то један од узрока чињенице да је Грчка 
отабина позоришта. Али током свог многовековног 
духовног и историјског развоја, различите нације на 
Балканском полуострву саздале су разнолике и бо-
гате културне и позоришне традиције. Политички, 
етнички и, не на последњем месту, економски фак-
тори у последњем периоду су на овај или онај начин 
удаљили на први поглед блиске националне културе 
и у извесном степену прекинуле везе између уметни-
ка на Балкану.
Али, театар је ЖИВОТ!
Поделе нису приоритет времена у коме живимо, упр-
кос томе што све око нас тежи да нас подели. Језик 
театра не познаје границе. Театар је онај сликарски 
шафелај трагања, изучавања, експеримента који у 
себи спаја искуство времена, древне архетипе позо-
ришне уметности са савременим технологијама и 
поступцима. Да бисмо имали могућност да на раскр-
шћу времена, слично оном „неопходном” дилетанту 
Трепљову, трагамо и да осећамо, јер и данас су нам 
„потребне нове позоришне форме” – (стари дибри 
Чехов), а такође и нови сусрети, сусрети са публи-
ком, сусрети са суседима, сусрети са пријатељима на 
даљину, сусрети са колегама.
Јер, театар је ВРЕМЕ!
Време у коме живимо сада и овде. Смутно, ностал-
гично, експлозивно, ми смо били „Буре барута” (до-
бри Дејан Дуковски), али светло време! Баш као и 
привилегија дијалога, сусретања, дружења на овом 
простору! И нема страха од било каквог вируса, није 
се одржао међу нама оваквим какви смо, жилави, из-
држљиви, истрајни. Био је међу нама само привре-
мено.
Јер, ТЕАТАР је вечан!
Можда није био ни потребан да бисмо схватили да за 
позориште ипак има наде.
Чекамо да отпочне (у добар час!) идуће године ЈУ-
БИЛАРНО четрдесето/педесето издање Интернаци-
оналних театарских сусрета Брчко дистрикта Б и Х.

ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ ТЕАТАРСКИ СУСРЕТИ

ПОВРАТАК ТРАДИЦИЈЕ НА ПОЗОРИШНУ СЦЕНУ
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PRESS INTERNACIONALNIH TEATARSKIH SUSRETA BRČKO DISTRIKA BIH

NEPODJELJENA SU MIŠLJENJA DA JE 
INTERNACIONALIZACIJA DONIJELA 

KVALITET

Piše: Sanita Jerković Ibrahimović

Na završnoj konferenciji Internacionalnih teatarskih 
susreta Brčko distrika BiH, Mladen Bičanić pozorišni 
kritičar, napravio je osvrt na predstavu „Pristanak“, koja 
je zatvorila ovogodišnje Susrete.
Kako je kazao na samom početku, radi se o tekstu mlađe 
predstavnice engleskog dramskog pisma Nine Rejn. 
Komad je praizveden 2017. godine u Londonu, a na daske 
beogradskog Ateljea 212  postavljen je u režiji Nebojše 
Bradića.
„To je komad koji zatvara ovaj cijeli sklop predstava 
Internacionalnih tetarskih susreta pod motom „Bolest 
Друштва“, a koji se opet okreće nama. Riječ je o 
međuigri kroz tri para, a početna pozicija je položaj žene 
žrtve silovanja. Slijedi njen odnos prema nasilniku ali i 
društvu koje tvori pravni poredak.  Nina Rejn je očito 
dosta istraživala i kretala se u advokatskim krugovima 
jer je to osnovna potka komada. Kako kroz sudsku 
praksu i pravni poredak, advokatske smicalice učiniti 
nešto što se dogodilo kao da se nije dogodilo. I na kraju 
vidimo da žrtva izvlači „najdeblji“ kralj, a silovatelj 
prolazi neosuđen. To je jedan nivo, a drugi je kako se to 

ogleda u životima drugih ljudi vezanih za slučaj“, kazao 
je Bičanić.
Jedna vrlo zanimljiva kazališna dramska igra, koja, kako 
je naglasio, propituje naš položaj i stanje u društvu ali 
uvijek sa posebnim osvrtom na ženu žrtvu, i predstva 
koja je dobrodošla na Susrete jer ima vezu sa osnovnom 
temom Festivala.
Ovom prilikom, Jakov Amidžić direktor Susreta, 
zahvalio se medijima naglasivši da su organizatori 
jako zadovoljni promocijom i prezentiranjem Susreta 
u lokalnim i državnim medijima, čime se i taj segment 
Festivala nastavio, a završeno je i sve predviđeno u 
okviru Pratećeg programa.
Što se tiče nagrada zvanične konkurencije, dodao jeda je 
žiri donio sve odluke i to  jednoglasno.
Na pitanje urednice Redakcije za kulturu, umjetnost 
i obrazovanje, BH Radija Danijele Regoje,  koliko 
se pokazalo opravdanim prerastanje Susreta u 
Internacionalne Amidžić je odgovorio: Nepodjeljena su 
mišljenja da je internacionalizacija donijela kvalitet i daj 
Bože da ćemo prerasti ovogodišnji Festival koji je uvod 
u Jubilarne 40. Susrete, odnosu 50. godišnjicu Festivala.
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Internacionalni teatarski susreti Brčko distrikta BiH 

„GRAN PRI SUSRETA“ DODJELJEN JE PREDSTAVI „ŠKRTAC“ 
U PRODUKCIJI SATIRIČKOG KAZALIŠTA KEREMPUH IZ 

ZAGREBA

Piše: Sanita Jerković Ibrahimović

Na Internacionalnim teatarskim susretima Brčko 
distrikta BiH, održanim od 20.10. do 28.10.2022. godine, 
stručni žiri u sastavu: Željko Mitrović, glumac; Emina 
Muftić, glumica; Dragan Despot, glumac odlučio je da 
se Nagrada za najbolji dramski teskt -  Statua „Zlatno 
pero“ jednoglasno i ravnopravno dodjeli Tijani Grumić 
za predstavu „Ko je ubio Dženis Džoplin?“ u produkciji 
Srpskog narodnog pozorišta i Omladinska prestonica 
Europe OPENS, Novi Sad za vješto napisano biografsku 
dramu o velikoj muzičkoj legendi, te Tomislavu Zajecu za 
dramatizaciju predstave „Škrtac“ u produkciji Satiričkog 
kazališta Kerempuh Zagreb, koji majstorski nadograđuje 
klasične Molijerove likove koji postaju još prepoznatljiviji 
i ogoljeniji. 

Žiri je, također jednoglasno, odlučio da Nagrada za 
najbolju režiju, diploma, pripadne Sonji Petrović za 
predstavu „Ko je ubio Dženis Džoplin?“ u produkciji 
Srpskog narodnog pozorišta i Omladinska prestonica 
Europe OPENS, Novi Sad, jer nas nadahnuto vodi kroz 
životni i muzički put velike zvijezde preko lepeze žanrova, 
balansirajući od farse, groteske, intimne i tragične drame 
do rock koncerta koji je i klimaks predstave. 

Nagrada za najbolju žensku ulogu, diploma  jednoglasno 
dodjeljuje se ravnopravno Bojani Milanović i Sonji 
Isailović  za ulogu Dženis Džopin u predstavi „Ko je 
ubio Dženis Džoplin?“ u produkciji Srpskog narodnog 
pozorišta i Omladinska prestonica Europe OPENS Novi 
Sad, jer su u predivnoj partnerskoj igri, nježno i vješto  
ispreplele glumačke i muzičke energije. 

Nagrada za najbolju mušku ulogu, diploma, dodjeljena 
je jednoglasno Hrvoju Kečkešu za ulogu Harpagona 
u predstavi Škrtac u produkciji Satiričkog kazališta 

Kerempuh. Kečkeš je noseći čitavu predstavu na svojim 
leđima, doveo svoju ulogu do savršene grotesknosti. 
Nagrada za scenografi ju, diploma, dodjeljena je 
jednoglasno Željku Piškoriću za predstavu „Ko je 
ubio Dženis Džoplin?“ u produkciji Srpskog narodnog 
pozorišta i Omladinska prestonica Europe OPENS 
Novi Sad, jer je  minimalističkim sredstvima kreirao 
funkcionalnu scenografi ju, savršeno služeći razigranoj 
glumačkoj igri na sceni. 

Nagrada za kostimografi ju, diploma, dodjeljena je 
jednoglasno Barbari Bourek za predstavu „Škrtac“ u 
produkciji  Satiričkog kazališta Kerempuh, za maštovito 
i efektno osuvremenjivanje stilskog kostima. 
Nagrada za muziku, diploma, dodjeljena je jednoglasno 
Mirzi Rahmanoviću (Indigu) za predstavu „Kuća“ u 
produkciji Bosanskog narodnog pozorišta Zenica, jer 
svepristunom glazbenom podlogom prati i oslikava 
unutrašnja stanja i raspoloženja likova na sceni. 
Nagrada za najboljeg mladog glumca, diploma, dodjeljena 
je jednoglasno Blažu Popovskom za ulogu Vladana u 
predstavi „Jugoslavija, moja otadžbina“ u produkciji 
Pozorišta Prijedor, Gledališča Koper Teatro Capodistria 
i Fondacija Friedrich Ebert Stiftung, za svedenu i 
minimalističku igru sa puno unutrašnjeg naboja koja 
izražava osjetljivost i ranjivost lika.

Nagrada za najbolju mladu glumicu, diploma,  dodjeljena 
je jednoglasno  Darji Rizovoj za ulogu Maše u predstavi 
„Neće biti smaka svijeta“ u produkciji: Sarajevskog 
ratnog teatra i Peripetije Production, za energični  i 
temperamentni glumački izraz kojim dočarava ljubav, 
patnju i bijes nastojeći sastaviti urušene dijelove svoje 
obitelji.  

Nagrada za najbolju sporednu ulogu (glumac ili glumica), 
diploma, dodjeljena je jednoglasno Saši Handžiću 
za uloge Oca u predstavi „Neće biti smaka svijeta“ u 
produkciji Sarajevskog ratnog teatra i ulogu Vanje u 
predstavi „Kuća“ u produkciji Bosanskog narodnog 
pozorišta Zenica. Peripetije Production jer je igrajući 
dvije uloge u dvije predstave, vješto koristeći različita 
glumačka sredstva, odigrao i iznijansirao kompleksne 
likove.

Nagrada za najbolju predstavu u cjelini Statua „Gran pri 
Susreta“ dodjeljena je predstavi „Škrtac“ u produkciji 
Satiričkog kazališta Kerempuh, za svevremensku 
tematiku koja akualizira našu svakidašnjicu u razigranoj 
glumačoj igri čitavog asambla. 
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U čast pobjednika: „Prah“, Centar za kulturu, Sarajevo

DUHOVNO  IZNAD  MATERIJALNOG  I   „PRAH“

Piše:  Srdjan Vukadinović

Tako je završnu večer, u čast pobjednika, Internacionalnih 
teatarskih susreta u Brčko distriktu 2022,  obilježila  
predstava „Prah“ radjena po tekstu mađarskog pisca 
Gyorgya Spiroa, i u režiji Miralema Zupčevića. Kroz 
priču o bračnom paru koji iznenada stiče bogatstvo, jer 
je njihov loto tiket dobitna kombinacija, mnogo se više 
govori o tome kako u stabilnim porodičnim strukturama 
duhovne vrijednosti nadilaze one materijalne. Čak i onda 
kada se čini da je euforija nadvladala realnost. A u tome 
je i bit pozorišta koje nikada i nigde nije imalo i nema 
mnogo materijalnoga, ali ima nemjerljivo puno onoga 
duhovnoga.
Vječito sastavljajući kraj sa krajem, provodeći život u 
nemaštini poslije iznenadnog novčanog dobitka supruga 
(Gordana Boban) i suprug (Mirsad Tuka), koji, inače, u 
predstavi nemaju imena, spoznaju što su vrijdnosti života. 
Upućeni jedno na drugo shvataju da su oni sami najveće 
međusobno bogatstvo. Reagujući euforično na dobitak 
likovi u predstavi se suočavaju sa vlastitim  izazovima 
kojima se nerijetko može podleći. U međuodnosu 
likovi u predstavi uočavaju što je suština i bit njihovog 
međusobnog odnosa. Da to nikako ne može biti ono 
materijalno, već mnogo više duhovno, koje počiva na 
razumijevajućoj komunikaciji.
Tu vječitu dilemu pred gledaoca postavljaju protagonisti 

ove predstave igrajući na rizik da nesvjesno skliznu u 
nešto drugo od onoga što žele i kakvi oni stvarno jesu. 
Antropologija čovjekove psihosocijalne strukture može 
da bude različita i da varira od slučaja do slučaja. Ali, 
kada na dnevni red dođu izazovnosti kojima je teško 
odoljeti stvari se postavljaju između fi kcije i realnosti. 
Ponekad se naglašava jedno, a kasnije nešto sasvim 
drugo, što za cilj ima da drži publiku u neizvjesnosti i 
trenira njen prag izdržljivosti.
U međuigri upućenoj jedno na drugo  ova duodrama 
nameće se svojom moralnom i intelektualnom 
aktuelnošću, koja ih oboje do kraja predstave drži 
potpuno razumne i smisaono odgovorne.
U  ujednačenoj igri dvoje vrhunskih protagonista  koji su 
svoje likove proželi  tonovima plemenitog i svestranog 
humora zapaža se stalni scenski dinamizam, tokom 
trajanja čitave predstave. Teme i sadržaji kojima se 
bavi predstava „Prah“, nastala u produkciji sarajevskog 
Centra za kulturu, su potrebne kao brana materijalnoj 
nezaježljivosti i halapljivosti.
Minimalističkim sredstvima glumački par u suptilnom 
partnerskom odnosu donosi na pozornicu uzbudljiv 
međuodnos kroz koji se traži smisao i dostojanstvo  
suprostavljanja porivima koji u svojoj biti imaju isključivo 
materijalno u prednosti nad duhovnim. Predstava donosi 
i priču o opstanku normalnog života, kakav poznaju 
generacije. A taj život znači egzistenciju koja je daleko 
od bilo kakvih šabloniziranih prohtjeva, po kojima lijep 
i bezbrižan život donosi samo materijalno i posjedovanje 
istoga.


