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Обновљени СусретиФЕСТИВАЛ (лат. Festum, фр. и енг. Festival – великасвечаност с музиком). Свечаност, празник. Повременеили сталне организоване манифестације, којеокупљају најбоља остварења из области једне иливише уметности, у виду: смотре, ревије, сусрета,такмичења. Врло су значајне, јер дају увид у стање утој области уметности, омогућавају размену искуставаи идеја, а имају и стимулативни, подстрекачки ефекат.ПОЗОРИШНИ ФЕСТИВАЛ – повремена позоришнасвечаност, смотра позоришних представа.Фестивали могу да буду: такмичарски (када се нафестивалу додељују награде) и ревијални (кадаучешће подразумева само смотру позоришнихпредстава).Концепт фестивала подразумева одређену форму икарактер, које утврђује оснивач фестивала идефинише их својим статутарним одредбама. Некифестивали поседују пропагандну и издавачкуделатност, која може да буде врло значајна за областпозоришног истраживања.Први Сусрети професионалних позоришта су упериоду од 16 – 23. марта 1974. године, у Брчкомокупили најбоља позоришна остварења на просторуБосне и Херцеговине. И трајали су 18 година заредом. А онда, све је престало у ратним вихорима.Брчаци који су стари фестивал чували и задржали усећању, а нарочито овдашњи позоришни ствараоциокупљени око Аматерског позоришта и Влада Брчкодистрикта БиХ латили су се не лаког посла да обновету значајну манифестацију. Деценију каснијеобнародована је идеја о оживљавању Фестивалаугашеног ратом који је уништио многе вредностиондашње „велике земље” по којој је фестивал уБрчком био познат и признат као један међунајбољим. И креће се са новом причом. И то успешно!Од 31. октобра до 8. новембра 2002. године,организовали су ову значајну позоришнуманифестацију, као ОБНОВЉЕНЕ Сусретепрофесионалних позоришта Босне и Херцеговине. Уновом руху и под новим називом СУСРЕТИПОЗОРИШТА/КАЗАЛИШТА БРЧКО ДИСТРИКТ БиХ –деветнаести по реду, који су окупили позоришнествараоце само са простора Босне и Херцеговине,задржала је бројна обележја старог фестивала, узчврсто обећање да ће та манифестација трајнозаживети у овом граду. Тако је и било! Нови Сусретису задржи све оно што је стари Сусрети баштинили, ашто је и данас атрактивно и изводљиво, али и многенове садржаје који их допуњавају. Прва постигнућа ињихова постфестивалска димензија, суорганизатору давала „ветар у једра“ на путуунапређења и веровању да ће Сусрети постати иостати део овдашње позоришне традиције. 

Мисија и визијаРегионални Сусрети позоришта/казалишта БиХ Брчкодистрикт су од оснивања до данас, добро осмишљен,позоришни догађај. Град, за време трајања Фестивала,представља једну врсту културног излога, али истваралачку радионицу која доноси инспиративне ивидљиве резултате. То је Фестивал отвореног срцакоји пружа шансу свим позоришним кућама идрамским уметницима. Конкретном визијом ичврстом концепцијом од које се не одступа, овајФестивал је током 43 година постојања, препознат каозначајна и јединствена културна манифестација уРегиону. Захваљујући добро осмишљеној концепцији,он се одржао свих ових година успевајући да окупиуметнике не само из Босне и Херцеговине, већ иРегиона. И не само то! Фестивал је постаоманифестација на којој је престиж појавити се иучествовати! Овај Фестивал је професионалноосмишљен, тако да се могу пред публиком појавитиједино висококвалитетне, престижне позоришнепредставе. Последњих година он је препознат потакмичарском програму, који окупи велики бројпосетилаца. Због тога га многи доживљавају и каовелику позоришну фешту. Наметнуо се најширојтеатарској јавности већ од самог почетка –захваљујући, пре свега, мудро и темељноконципованим основним програмским начелима ипринципима, као један од најугледнијих фестивалаРегиона, заузимајући, тако, предводничко место напросторима Западног Балкана.Четрдесет и три године је прошло откако су првипут засветлеле фестивалске позоришне бакље исусреле се позоришне куће са задатком да промовишубосанско–херцеговачког драмског писца, обогатедрамску литералну баштину и подстакну драмскеписце на стварање нових квалитетних драмских дела.Десет година је настао неправедан прекид изазванратом. Већ 33 године, на самом измаку јесени,приређује се Регионални позоришни фестивал„Сусрети казалишта/позоришта Брчко дистриктаБиХ“, који нијем омеђен било каквим програмскимопредељењима, нити се на њему фаворизују потрагаза новим тенденцијама по сваку цену, или пак заексперименталним представама, најчешћеправљеним експеримента ради. Сусрети сурегионализовани како би подигнут стандард, ипротекле 33 године, ван сумње, потврђују да је торедовно фестивал добрих представа, које приказујупозоришни ансамбли што доходе из градова Региона.Сваке године пред гледаоцима окупљеним на овомфестивалу укрштају се позоришни ансамбли изводећидобре представе и тако постају блиски пријатељидивне брчанске публике са којима увек пожелипоновне сусрете. Тако ће и ове године наступати
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театарске куће и приказати нам девет представа (осаму трци за престижне награде) различитих жанрова,рађених према делима познатих писаца, али и премаделима нових домаћих драмских аутора који пишу насва три језика у БиХ.Заснован на високим дометима савремене естетикепозоришта, усмерене и окренуте бићу и перцепцијичовека понуђеним репертоаром, и те како доприносиафирмацији укупне стваралачке мисли у овој области,једном другачијем поимању семиотике, па самим тими семантике овог вида приказиваштва. Речју, он јеумео да уочи, препозна и презентује суду најширејавности све оно до чега је данас стало ствараоцима упозориштима. Отуда четрдесет и три његове минулегодине и учешће на десетине драмских ансамбала изРегиона заправо јесу не преглед, него прилог историјии антологији позоришта, што га јасно инедвосмислено именује и карактерише као једну однајзначајнијих националних манифестација културеРепублике Босне и Херцеговине – далеко ван њенихграница. То је позоришна манифестација која, премасвојој програмској концепцији, је у основи посвећена„основама драмске уметности и позоришта уопште“.На том теоријском, али и практичном постулату, којина пиједестал ставља „његово височанство“ представу,утемељени су ови Сусрети који се у Брчком организујуи трају већ 43 године (33 пута) имајући у виду његовераније различите форме. Брчко је, један однајзначајнијих културних центара у Б и Х из кога супотекли многи великани позоришта попут глумацаСафета Пашалића, Миленка Видовића, ДрагомираПајића (филмски и позоришни Николетина Бурсаћ),Мухамеда Мехмедовића, редитеља и других.Регионални Сусрети позоришта/казалишта БиХБрчко дистрикт су одржали свој континуитет ипостали препознатљив у Региону захваљујући вери ипозитивној енергији појединаца који својимдоприносом представљају добар примјер праксе какосе мењају и усавршавају ствари у корист свих којиволе ову врсту уметности. Постојање и трајање овогФестивала је важно у креирању будуће визије овогграда, али и његових грађана. Ту се, пре свега, мислина културолошки и уметнички аспект Фестивала, учијем је у фокусу позоришна представа... Пловећи канајвишим вредностима, Сусрети потврђује максиму дакад се нешто хоће и жели, уз велики труд и рад, то семоже и постићи!Кроз развојну генезу, Фестивал је из године угодину напредовао, да би данас у освитпетодеценијском постојању, чврсто се усидрио набосанско-херцеговачкој позоришној и културнојсцени. Позоришна манифестација као манифестацијакоја негује оно што је као највећа вредност, заштитније знак и средишња је манифестација потребна целојнашој регији. Има чврсту и постојану позицију удруштву, делујући у уверењу да ствара новевредности. Нуди најбољи преглед театарскогстваралаштва у регији, те истовремено доприносистварању нове театарске публике. Фестивал јеформирао властити стил, властиту репертоарску

политику, уходаним и ефикасним начином рада, течињеницом да формира своју публику. Испуњава својусврху и већ годинама усрећује публику овог града каои госте који дођу и доживе овај град у најлепшемсветлу. Он је препознат и утемељен не само кодпозоришних уметника, грађана Брчког и многобројне– верне публике, већ и код гостију са стране,присутних током његовог трајања.
ПрограмОрганизатор предано негује Сусрете, чува и уздижекао вредност по којој се Брчко истински потврдјује каоград који високо вреднује позоришну уметности икултуру својих градјана и свих оних који ће као гостидоћи да уживају у позоришној чаролији. Нуди најбољипреглед театарског стваралаштва у регији, теистовремено доприноси стварању нове театарскепублике. Фестивал је формирао властити стил,властиту репертоарску политику, уходаним иефикасним начином рада, те чињеницом да формирасвоју публику. То је публика која прати, која учествује,развија свој критички став, схвата да позориште нијесамо забава. Организатори овог Фестивала великупажњу су посветили пажљивој селекцији представа,који ће својим појављивањем оправдати стеченурепутацију и аутентични идентитет Сусрета. Реч је опрограмској профилацији у чијем епицентру супозоришне представе тематски вешто уклопљене дачине јединствену цјелину. Брчко је 33. пут престоницатеатра, место где чаролија позоришне игре и илузијесусреће стварност, тренутак у којем имагинација, напозорници, покушава барем на тренутак ублажитинеуимитност стварности у којој живимо.XXXIII Сусрете чини селекција осам представа укојима се препознаје жеља уметника да изадју на цртухаосу данашњег бруталног света и својим уметничкимчином створе нови поредак ствари у којем је човекбитан, у којем се трага за смислом живота, покрећубитна питања егзистенције и ствара лепота. Лепотакао естетска и етичка категорија. Она која спашавасвет буђењем душе из учмалости, погрбљености предналетима пошасти савременог света. У овимвременима када се многе позоришне селекције доводеу питање, највише као последица непостојања јасних иобјективних критеријума, овај фестивал враћа у веруда постоји слух да се величина и уметнички значајпредстава мора посматрати кроз добар текст, режију,ансамбл и првенствено гледаност од стране публике.Оваквом програмском оријентацијом Сусрети нанајбољи могући начин показују и доказују како се изједног таквог позоришног средишта, какво је Брчко,може мериторно и супериорно просуђивати, али иутицати на кретања и развој савременог позоришта уцелини.Фестивал обухвата званичну селекцију(такмичарски програм), у оквиру које се приказујудрамске продукције у конкуренцији за наградеФестивала, које je одабрao селектор Фестивала. Данаспозоришни људи заговарају, рекло би се, тезу даселектори бирају представе на задату тему. Тема, као
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заједнички именитељ којi се наметнула селекторуСусрета Влади Керошевићу је и мото овогодишњихСусрета – ПОТРАГА ЗА ИСТИНОМ. Све представе којеће се приказати брчанској публици рађене су подобрим текстовима, са редитељским идејама ипоетикама које кореспондирају са временом у комеживимо, остварују дијалог и изванреднукомуникацију са публиком.На конференцији за новинаре Владо Керошевић јеистакао да је као селектор имао обавезу да доведеизузетно квалитетне представе и да је настојао да овегодине доведе све професионалне позоришне кућекоје су гаранција високог нивоа квалитетаовогодишњих Сусрета. Он је изразио наду да ћеовогодишњи Сусрети испунити очекивања и да ће кодпублике наићи на позитивне критике.У готово идеално склопљеној селекцији, осам ноћипублика ће осетити моћ театра, која ће је водитипозоришном имагинацијом у неке друге светове иучинити их имуним на све недаће стварног живота. Програм овогодишњег Фестивала обухвата и богати разноврстан пратећи програм, такозвани OFFпрограм, кога чине дечје представе, промоције књига,издавачка делатност и изложбе. Пратећи програмтрадиционално се одвија у простору ван позоришнедворане, који је случајно или не, позорница за себе. Натај начин, пружа се прилика брчанској публици даужива не само у доброј представи, него да се дружи ида упозна занимљиве личности из сфере позоришнеуметности – пре свега популарна глумачка имена:Предраг – Мики Манојловића, Јосип Пејаковић, БранкоЦвејић и Мирвад Курић. Такође са посебнимнестрпљењем се ишчекује промоција значајногсарајевског часописа са дугом традицијом „Живот”,као и књиге „Маске драмског субјекта” срајевскогдрамског писца и професора Алмира Башовића.Посебно месту у програму заузима и промоцијачасописа „Ријеч”, издавачки подухват Књижевногклуба Брчко дистрикта БиХ.
Жири СусретаПозоришна остварења такмичарског делаовогодишњих Сусрете ће вредновати два жирија:

Стручни жири Сусрета и Жири публике. Када јеСтручни жири у питању, чине га квалитетниствараоци из региона, који ће стручно проценитикакву естетику заговарају позоришта и наградићенајбоље. Жири фестивала ће радити у саставу: ДејанМијач, професор режије на Факултету драмскихуметности и познати позоришни редитељ из Београда(Србија) – као председник жирија, Селма Алиспахић,глумица из Сарајева (Босна и Херцеговина) и ЗлаткоСвибен професор на Умјетничкој академији у Осијекуи позоришни редитељ из Загреба – као члановижирија.Жиријем публике ће председавати Анте Басић и узпомоћ Слободанке Ристанић, Адисе Јасенчић, АнелеШувалић и Мирослава Гаврића као чланова жирија,пратиће Сусрете, прогласити оне најбоље и доделитиим заслужене награде.

ПубликацијеСваке године Фестивал објављује плакатизванредног уметничког и графичког решења,каталог и билтен, публикације које дају осврт натекући фестивал. Плакат и Каталог бивајуобјављени пре почетака Фестивала док се билтенобјављује у осам бројева, сваког дана почев одпрвог дана Фестивала. Обе публикације деле себесплатно учесницима, гостима и публици.Фестивал приређује и штампа одговарајућепубликације поводом изложбе која се организујесваке године, публикације Сусрет(и) са поводомдружење публике са глумцима, публикацију запромовисање значајног часописа РИЈЕЧ као и узКазалишно/позоришно документарне изложбе:ЈОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ – 120 ГОДИНА КЛАСИКАЈУЖНОСЛОВЕНСКЕ КОМЕДИЈЕ и ВИЈЕК ПЕТРАКОЧИЋА КЊИЖЕВНОГ ТРИБУНА СА ЗМИЈАЊА. 
Сусрети 

могу да почну!Овај реномирани фестивал остаје фестивал грађанаБрчког, младих и старих, привредника, пред-ставника удружења, запослених и незапослених.Речено, он је Фестивал брчанске публике најбољена свету. Она га чине оним што он јесте. Град бринео Сусретима, тежи да буде попут европски градови,који из свог буџета за културу издвајају значајнијевише. За Брчко и Брчаке, он је више од фестивала.Он донеси посебну енергију, он је начин на који семоже живети. Због свега тога, и не без разлога, он је постаоепицентар и једна од малобројних оаза племенитогсучељавања савремених литерарно-сценских итеоријско-научних достигнућа, али и један однезаобилазних фактора интегративних процеса уобласти културе.Као човјек од позоришта волим овуманифестацију, њене програме и атмосферу. Свеликом радошћу пратим како Сусретипозоришта/казалишта расту и постају респекта-билана културна манифестација регионалногзначења. У Брчком, граду наклоњеном уметницима,али и граду у коме се на најбољи могући начин,универзалним језиком позоришне уметности градионо што представља једну од њених највећихвредности – чаролију и магију. Како би рекаоШекспир „Сан летње (јесење) ноћи”.У реализацији тих „снова” желим много успехаОрганизатору као и свим извођачима у уверењу даће ова позоришна светковина имати дуг и успешанвек. Да даље буде манифестација уметничкогпозоришта на којој ће најбољи заслужено битинаграђени!Остаје још само да стрпљиво сачекамо крај иизбор победника XXXIII Сусрета позоришта/казалишта БиХ Брчко дистрикт.Срећно и успешно!
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„A ja se samo veselim misliti naopako jer je stvarnost takonaopaka, da se na taj način zapravo ispravljaju stvari.“ Utoj rečenici kao da se sadrži sve ono što struji dramskimrukopisom Mate Matišića (1965 – Ričice kraj Imotskog),hrvatskog dramatičara čijim je komadom „Sinovi umiruprvi„ u izvedbi sjajnog glumačkog ansambla Narodnogpozorišta Republike Srpske iz Banje Luke, a u režiji MarkaMisirače, otvoreno 33. izdanje Susreta pozorišta / kazali-šta u Brčkom. To je, naime, misao vodilja cjelokupnog nje-gova dramskog spisateljskog opusa, to je ona nit što pove-zuje i isprepliće zbivanja, situacije i likove svih njegovihdrama, Matišić njome nedvojbeno poručuje: da, vidim kaoi svi vi da je svijet u kojem živimo nesavršen i izglobljen izvremena i prostora normalnosti, uviđam i shvaćam daništa ne funkcionira onako kako bi trebalo, jasno mi je daovu igru na koju smo svi osuđeni i iz koje nema izlaskaigramo po tuđim pravilima, da nalikujemo nekim bespo-moćnim lutkama što vise o koncu kojeg pokreće NetkoNepoznat, netko iznad nas i van ovoga svijeta u koji smo, utoj igri, gurnuti, no baš zato činim ono jedino što mi jepreostalo – mislim svojom glavom, događaje, stvarnost,ljude, povijest gledam i promatram iz svog, ma koliko izo-krenutog očišta i ugla ne bih li povratio ravnotežu, uspo-stavio izgubljeni red i jasno i nedvosmisleno ukazao napravo stanje stvari.  Da bi to postigao Matišić / a osobito u „Posmrtnoj trilo-giji“, čiji je, uz komade „ Ničiji sin“ i „Žena bez tijela“, drama„Sinovi umiru prvi“ neodvojivi i sastavni dio / pribjegavatom starom i dobro iskušanom receptu u teatru: oneobiča-

va obično, spaja nespojivo, suvereno se kreće svjetovimaživih i mrtvih, dotiče teatra apsurda i groteske, ulazi čas ukomediju čas u tragediju, njegov humor je mračan i tamanali ne bez iskre poetskog i lirskog što nas, na trenutke,oslobađa te težine njegovog dramskog narativa i uvodi uneku drugačiju, samo njemu poznatu stvarnost. Stoga jevrlo lucidno, pišući o njegovoj „Posmrtnoj trilogiji“, kazali-šni kritičar Hrvoje Ivanković iz Zagreba primijetio: „Jedini‘zavičaj’ u koji se njezini junaci mogu vratiti jest zavičajsmrti i oslobođenja što ga ona donosi. Likovi Matišićevihdrama već su se i prije ‘sklanjali’ u smrt, no nikada takodeklarativno i svojevoljno, pri čemu Matišić pokazuje zavr-šne faze šizoidnog procesa u kojem upravo društvo ili obi-telj dovode ‘osuđenika’ do ruba izdržljivosti. Matišićevijunaci su nadživjeli svoju besmrtnost i moraju ponovnozapočeti živjeti običnim, civilnim životom, no društvokojem pripadaju to im jednostavno ne dozvoljava. Onooživljava njihove neuroze, podsjeća ih na učinjene grijehe,dovodi u pitanje razloge njihova ‘društvenog ugovora’,izlaže ih iskušenjima na koja ne mogu naći odgovora...“  Sve to Mate Matišić ispisuje tečnim, svima razumljivimi prepoznatljivim pozorišnim jezikom, a da je tomu takonajbolje govori i činjenica da bez obzira u koju sredinu sta-vili njegove tragične anti – junake (a do sada drama je ‘pre-vođena’ i  ‘seljena’ iz izvorno hrvatskog podneblja u bosan-skohercegovačke predjele, inscenira se među bošnjačkim isrpskim življem, mijenja se govor, imena i nacionalnostilikova, dijalekti i toponimi) oni funkcioniraju jednakodobro i pogođeno kao u originalnoj verziji. Zasluga ubanjalučkoj predstavi pada na pleća, naravno redatelja iodlično uigranog glumačkog ansambla, ali ništa manje idramaturga Ivana Velisavljevića i autora dijalekatskeobrade teksta Milorada Telebaka. Marko Misirača,  (1985 –Prilep) diplomirao pozorišnu i radio – režiju na Fakultetudramskih umetnosti u Beogradu 2010. godine, istančanimosjećajem za finese ali i zamke što ih Matišićev dramskitekst nudi na svakom koraku, smatra da autor uspijevapronaći jedan specifičan pogled, iz neke ptičje perspektiveiz koje onda promatra taj svijet koji opisuje: „On na sve togleda malo odozgo, s jednom dozom ironije, sarkazma,podsmjeha, a zapravo i žalosti i bola prema svemu tome.Ne uživljava se, ne ulazi unutra skroz, nego nekako gledasve to odozgo i pravi jedan potreban odmak prema publicikoja i kada gleda predstavu i povremeno se začuje smijeh,čini mi se da tek kasnije, kada iziđe iz sale, ostane joj danosi te ožiljke iz predstave. Mislim da je to onaj ključ kojimMatišić otvara vrata tumačenjima predstave i govora osvime onome o čemu piše.„ Stoga je Vlado Kerošević, selektor ovogodišnjih brčan-skih pozorišnih / kazališnih susreta, za okruglim stolomna kojem se razgovaralo o dometima i vrijednostimabanjalučke predstave, ovaj komad i nazvao „groteska XXIstoljeća„. Mate Matišić znalački i izuzetno vješto progova-ra o toj grotesknosti svijeta u kojem jesmo, prepuštajućinama samima da se zapitamo: da li je baš sve odavno una-prijed određeno i destinirano, da li je ta groteska koju živi-mo bogomdana činjenica i neopozivo, nepromjenjeno sta-nje, ili i sami nosimo dio krivice za sve ono što nam sedogađa, da li smo se davno odrekli želje i prava da takavsvijet pokušamo promjeniti?
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Trideset i treće Susrete pozorišta / kazališta BiH otvoriloje banjalučko Narodno pozorište Republike Srpske sakomadom Mate Matišića «Sinovi umiru prvi», u režijiMarka Misirače. Priča je to o potrazi za nestalima u pro-teklom ratu, a koji je bio svojevrsna dekonstrukcija južno-slovenskog društva. Za  banjalučku Matišićevu izvedbutekst je adaptiran u srpskoj prostornoj i jezičkoj varijanti. Inače, ovaj Matišićev komad je imao praizvedbu 2008.godine u Zagrebu. Igran je i u Osijeku i Zenici. U banjalu-čkoj predstavi je urađena dramaturška i jezička interven-cija. Tako je dislocirano da se radnja u komadu dešava uokolini Banja Luke, selo Rekavica, ispod Manjače. Znači toda je radnja izmještena iz izvornog mjesta dešavanja ukomadu koje je locirano u Dalmatinskoj Zagori. U dijale-katskoj obradi teksta  govorna varijanta je transformisanau ono što je srpski jezik. „Sinovi umiru prvi“ je jako dobar i aktuelan komad.Tema je to koja se tiče svih ljudi sa južnoslovenskih pro-stora. I blizak je festivalskoj publici. Iako je brčanska publi-ka već na ranijim Susretima pozorišta / kazališta vidjelainscenaciju ovog testa u produkciji Kazališta „Gavela“ izZagreba, predstavu čiju režiju potpisuje Marko Misirača, jedoživjela kao nešto novo i specifično, do tada viđeno.Sve je u komadu „Sinovi umiru prvi“ protkano  crnimhumorom koji je inače određeni odbrambeni sistem čovje-ka južnoslovenskih  prostora. Kada je najteže  uključuje seu sve humor. I rješava se puno stvari time, makar se stanjesopstvene svijesti i psihe popravlja i kreće ka jednomoptimizmu da rješenja za sve ima i mora biti.Potraga za istinom o tome gdje su nestali oni, kojima niposlije dvije i po decenije nije moguće pronaći posmrtneostatke, vodi u tragiku južnoslovenski ambijent. Možda jenajbolje kroz crnohumorne momente sačuvati samo nekudozu sjete, jer svako dalje traganje za istinom multiplikujenove žrtve. Pri tome ne stradaju samo oni koji su ogrezli uludilu postraumatskih sindroma otkrivanja istine o nesta-lima, i to onima najbližima, već i oni kao što je Marija(Miljka Brđanin) koji razumom i smirenošću pokušavajuda ukažu na uzaludnost takvih nastojanja.Sva tragika nastojanja da se pronađu nestali, čak i pocijenu ucjena i rizičnih radnji razmjene mrtvaca sa opa-snim momcima pokazuje uzaludnost kataklizmatičnihdešavanja na južnoslovenskom prostoru. Rat i ratovi dola-ze i prolaze, služe samo kao sredstvo održanja ili opstankaodređene politike. Dotle se sinovi ne vraćaju. To su dvijekonstante ratnih dešavanja. Jedna je da sinovi umiru prvi,a druga da se ne vraćaju. Jedna drugu uključuju i ne mogujedna bez druge.Posmatrajući Matišićevu predstavu mnogi doživljavao-ci teatra na kraju dožive otrežnjenje da su svi gubitnici udekonstruktivnim dešavanjima, a da sinova više nema.Ako su i preživjeli nose vječitu dilemu i grižu savjesti otome kako su i zašto preživjeli. Posljedice psihološkihteškoća i traumatičnih stanja se šire kao kakva epidemija

na južnoslovenskom prostoru.Predstava je svojevrsni sinonim nečinjenju gotovosvega od strane aktuelnih političkih elita. Gotovo identičnisu problemi u svim sferama društva A život stanovnikajužnoslovenskog areala je crnohumoran, jer gotovo da inema problema koji je bio prisutan prije dvije ili tri dece-nije, a koji su etnonacionalne politike riješile.U banjalučkoj predstavi je izuzetno pogođen duh vre-mena u kojemu se radnja dešava. Stanje je to u komemnogi pate od postraumatskih sindroma i vratolomija upokušaju da se riješe neka životna pitanja, koja pritiskajusvojom tjeskobom i začaranošću kruga, a koja bi teško ipala na pamet bilo kome racionalnih poriva strukture svi-jesti. Veliko je umijeće i reditelja i glumačke ekipe trebaloda se likovi i radnja kreiraju na  način kako je to urađeno upredstavi „Sinovi umiru prvi“. Reditelj Marko Misirača jepokazao  vještinu da se likovi  Mićuna (AleksandarStojković), Marije,  Boža (Ljubiša Savanović), Ranke(Nataša Ivančević) i drugi kreiraju na način potpunog skla-da u dramskoj igri.

Koncept predstave „Sinovi umiru prvi“ je građen naideji o jednoj od nepravdi koja opterećuje društvo. A ona jesadržana u činjenici da iako su mnogi  mladi ljudi bili zave-deni pričama i javno proklamovanim radnjama o „neop-hodnosti“ ratovanja i pri tome uludo izgubili glave zaslu-žuju da se makar zna gdje su zavšili tu svima nepotrebnugolgotu. Pokazuje to da svijet današnji počiva na velikojnepravdi koju ne mogu ispraviti pojedinci iskrenih namje-ra i koji otvorena srca prihvataju sve što im se servira krozjavnost. Budući da politika nikada neće direktno ukazatina prevare koje kreira, teatar je tu da makar locira u scen-ski fokus takva pitanja. A predstava „Sinovi umiru prvi“ jeu potpunosti ukazala na neka od njih.

CRNOHUMORNO TRAGANJE ZA ISTINOM
Piše: Srdjan Vukadinović
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Narodno pozorište Republike Srpske postavilo je nascenu komad Mate Matišića „Sinovi umiru prvi“, a režijupotpisuje Marko Misirača. Radi se o jednom od trikomada koja pripadaju Matišićevoj „Posmrtnoj trilogiji“.Ovo je četvrta inscenacija spomenutog dramskog teksta.U dva navrata se to dogodilo u Hrvatskoj, praizveden jeu Zagrebu, i ta predstava je još uvijek živa, a zatim jepostavljen i u Osijeku gdje se nije dugo zadržao narepertoaru. U druga dva navrata ovaj komad postavljenje na scenu u bosanskohercegovačkim pozorištima, i to uBosanskom narodnom pozorištu Zenica,  a nakon toga iu banjalučkom Narodnom pozorištu Republike Srpske. Činjenica da se su se ovom tekstu hrvatskogdramatičara u tako kratkom vremenu posvetili u dvijebosanskohercegovačke uvažene pozorišne kuće govoriveć samo sobom dosta. kako o komadu tako i opozorišnom osjećanju da se na sceni treba progovoriti otemama koje su na ovakav način rijetko obrađivane unašim pozorištima. Radi se o crnoj komediji, koja je iinače Matišićev omiljeni žanr. Za potrebe banjalučkepredstave, ovaj tekst je adaptiran i promijenjen mu jehronotop, ta promjena obilježila je u velikoj mjeri samupredstavu. U originalnoj verziji, mjesto događanja jeDalmatinska zagora, početkom 2000-ih, a u adaptacijikoju potpisuje Ivan Velisavljević, radnja se događa uBosanskoj krajini, 2008. godine. Budući da Matišić pišeapsurdnu komediju o suludoj situaciji koja nijenepoznata (i ne djeluje tako ludo) u postratnimprostorima bivše Jugoslavije, on kao jedno od osnovnihkomičkh sredstava koristi dijalekat, onaj koji se govori udalmatinskom zaleđu, onakav kakav često imamo kodIve Brešana, a u ovoj adaptaciji čini se da je dijalekatuspješno preveden u onaj govor po kojem suprepoznatljivi ruralni dijelovi bosanske krajine,odnosno govor koji u svojoj književnosti nerijetkokoristi Petar Kočić. Naravno, dosljednost prevođenjakako hronotopa, tako i dijalekta bila je ključna za tekstkao temelj ove predstave i čini se da je to u velikoj mjeri,bar kada se o ovim stvarima radi, uspjelo. Treba naglasiti da razlog postavljanja ovog komadasigurno treba tražiti i u očiglednoj potrebi da seodmaknemo od sebe samih, i s distance, pogledamo u tošta nam se događa i u kakvom se krugu vrtimo većdesetljećima. U tom smislu valja pohvaliti odluku NPRSda izabere ovaj komad. Budući da se radi o, još uvijek,osjetljivoj temi odgovornost reditelja i ostalih autorapredstave bila je itekako velika. Ono što je izuzetnovažno kada govorimo o komadima ovog tipa, okomadima u koji su prožetim osjećanjem grotesknostisvijeta i koji grotesku nameću kao objektivizaciju stanjastvari, jeste uvijek izražen rizik od pada s litice. O kakvojse litici radi? Naime, o takvoj da je potrebna naročitavještina i napor da predstava održi balans, da ne

pretegne niti jedna od dvije njene emocije koje nosi, nitiona komička, niti ona, uslovno rečeno, tragička. Zbogtoga je trebalo vješto režirati, ali i glumcima omogućitida iz materijala koji im nudi tekst, naprave uvjerljivelikove, koji će moći živjeti na granici koja sama po sebijest crnohumorni pozorišni komad. Da se otišlo, u makojem trenutku, u neku od ove dvije strane, predstava bipostala negledljiva i neslavno bi propala. Jer,balansiranje koje ovakav tekst traži, da bi mogaofunkcionirati na sceni, nije bez svog praktičnogopravdanja i razloga. Ovakva komedija vodi se i zateatrom kojem nas je, između ostalog, učio i BertoltBrecht, a radi se o teatru koji će omogućiti distancugledatelju, distancu koju u ovom slučaju stvarasmijehom, a onda momentima koji ogole ljudskunesreću te iste gledatelje natjera na objektiviziranjepredstavljene situacije. U ovom slučaju, njihove, njimasrodne i bliske. Ovaj osvrt na predstavu ne može proći i bez osvrta naokrugli sto koji je uslijedio nakon predstave, a na kojemse sa svih strana više puta hvalilo Matišićev komad, i toriječima koje bi se mogle ocijeniti i kao da su malo prekomjere. Naime, dramaturški gledano, najveća vrijednostovog komada leži u dobro osmišljenoj početnojdramskoj situaciji, koja opet proizlazi iz dva izvora.Jedan je autorova sposobnost da kao slobodan,realizovan čovjek izdvoji sebe iznad onoga o čemu piše,a drugi je njegova duhovitost koja je takva da se iz njemože naslutiti i autorov pomalo cinički odnos premaživotu. No, dobra književnost ni slučajno ne može živjetisamo od duhovitosti,  prema tome, mora se reći daMatišićev komad ipak ima neoprostive dramaturškenedostatke koji ovu komediju zadržavaju u dobromzaostatku za najboljim primjerima južnoslavenskedramske književnosti. Likovi (nazovimo ih tako) nisudosljedno i tehnički korektno razvijeni,  većina njih usamom tekstu potpuno visi i pojavljuje se u pričiniodakle i odlazi nikuda, a i ne služi zapravo ničemuosim da bi se komad „ušio“ i da bi na kraju ispao dobroskrojen (nisam potpuno siguran ni da je to ostvareno)kako bi se ispričala jedna „naopaka priča“. Ta naopakapriča pozorištu jeste privlačna, ali tek kao ideja, kaopolazna stanica s koje se kreće u pozorišnu potragu zanečim što je više nego što komad u sebi nosi (osim kaomogućnost, što je opet relativna i proizvoljna stvar).Redatelj koji umije čitati, može prepoznati u ovomkomadu naznake tih različitih mogućnosti koje se moguiz njega izvesti, a također, redatelju koji umije čitati nećebiti teško uvidjeti da predstavi neće biti teško da budebolja od same drame, jer toliko dramaturški praznogprostora i nije ništa drugo nego odlična prilika zaslobodnije pozorišno uobličavanje. Marko Misirača je tou ovoj inscenaciji uradio sasvim pristojno.

OSJETLJIVA TEMA
Piše: Kemal Bašić
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Sinovi umiru prvi Narodnog pozorištra Republike Srpske,koju je po tekstu Mate Matišića režirao Marko Misirača,otvorila je 33. Susrete pozorišta/kazališta Bosne iHercegovine u Brčkom. Riječ je o značajnoj predstavi, kojaje premijerno izvedena u martu ove godine i koja u javniprostor donosi neke veoma bitne teme.Prva tema je ona koja je jasna od samog početkapredstave, od pojave kostiju koje se otkrivaju tik predpublikom, pa do kraja predstave. Čitava ta glavna, vodećapriča se zapravo bavi odnosom prema mrtvima: dok jednitraže mrtve kako bi i njima i sebi dali smiraj, drugi u njimavide izvor brze i lake zarade, a treći, koristeći mrtve,pokušavaju da sprovedu neku svoju pravdu... Zanimljivoje, također, da oni koji traže (pravdu) svi do jednog imaju ineki invaliditet, dakle tjelesni ili psihički nedostatak, što bisamo po sebi moglo da proizvede komiku, i to onunajprizemnijeg tipa. Zato je veoma bitno što se u ovojpredstavi odnos komičkog i onog mučnog, teškog,žalosnog, uspijeva držati u određenoj mjeri podkontrolom. Upravo zbog te komike, uspjelo se da se ispričapriča o potrazi za tijelom nestalog, koja počinje sa jednim,davno umrlim likom, a završava na novih šest leševa (kojenam režiser pametno iznosi na scenu) a da to ipak budepodnošljiva i gledljiva predstava. Na kraju, dok gledamo

nove leševe na sceni, i tri lika koja samo što nisu leševi, udaljini se čuje svadba: udaje se Milina bivša djevojka, kojaje trudna i nosi kćer, što je izuzetno bitno za ovupredstavu, jer nudi mogućnist kraja stradanjima sinova ito na pomalo groteskan način - jer ih se neće rađati.Osim tematiziranja problema nestalih, predstava sebavi i još jednim velikom a rijetko ozbiljno spominjanimproblemom. Riječ je o posttraumatskom stres sindromu,od kojeg pati glavni lik, Mićun, kojeg igra AleksandarStojković. Upravo taj i takav lik pokreće čitavu radnju, i sveostale likove da na određen način rade ono što je onzamislio, i pomognu mu u sprovođenju svog suludognauma, koji kako predstava odmiče postaje sve suludiji isuludiji. Zdravstven stanja Mićuna zavisi od redovnoguzimanja tableta. Pomalo su bespotrebni likovi Ivice i Avde i služe tek dase pokaže kako svi traže kosti svojih nestalih, a Avdo jeovdje i kao komički element. Priča, univerzalna kakva jest,mogla je i da funkcioniše na nivou jedne porodice koja sesuočava s veoma konkretnim problemom, koji u Bosni iHercegovini nije rijetkost. Misirača je uspio da napravi značajnu, pristojnoodigranu predstavu, koja se bavi važnim pitanjima i kojana kraju, usprkos svoj težini, nudi mrvu nade.

PRISTOJNO ODIGRANA PREDSTAVA 
Piše: Elvis Ljajić
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Komad “Sinovi umiru prvi”, zajedno sa “Ženom bez
tijela” i “Ničijim sinom” čini dramski triptih nazvan
“Posmrtna trilogija”... koja je po mišljenjima nekih kri-
tičara „beskompromisan i provokativan komentar
naše postrane stvarnosti“. Ova priča za izvođenje na
sceni banjalučkog teatra adaptirana je pa je
Dalmatinska zagora postala selo u okolini Banjaluke?Zanimljivo je to kako tekst Mate Matišića odlično funk-cioniše u svim okolnostima u kojima ga postavite. Njegovapraizvedba bila je u Zagrebu. Potom je igran u Osijeku, pau Zenici, gdje je urađena adaptacija da se dešava u jednojbošnjačkoj porodici, a onda smo mi uzeli da radimo tekstda se dešava u jednoj srpskoj porodici, iz okolineBanjaluke. To, naravno, nije bio razlog zbog koga smo mi toradili. Prvo za šta smo se mi, onako žargonski rečeno,“upecali” jeste njegov jak kvalitet. Mi glumci, prosto obo-žavamo da igramo taj tekst. To su tako dobro napisanescene i replike. Danas je vrlo teško naći dobar tekst. Ja samto najbolje na svojoj koži osjetio, kao umjetnički direktorNarodnog pozorišta Republike Srpske. Tražeći neke tek-stove zapravo shvatite da se u Regionu “vrti” nekih pede-setak tekstova i da uglavnom to pozorišta igraju. U ovojnašoj postavci jako je dobro urađena i dramaturška i jezi-čka adaptacija. Sa jezika Dalmatinske zagore prebačeno jena taj krajiški dijalekt srpskog jezika iz okoline Banjaluke inama je zaista zadovoljstvo da igramo tu predstavu. Onanama jeste naporna, budemo iscrpljeni i umorni, ali to jezato što to, zaista, radimo iz srca. Mate Matišić, autor ovogkomada, koji nije po vokaciji dramaturg, je napisao odličankomad. On je bio u Banjaluci, gledao je predstavu i kazaoda ona u Banjaluci odlično funkcioniše i to je nama zaistaveliki kompliment. 

Igrate Mićuna. On je jedan od apsurda ove drame.
Obolio je od PTSP-ija. On nas, zapravo, vodi kroz pred-
stavu, ali je i “razrješava”, onako šekspirijanski - u
krvi. Da, Mićun je obolio od postraumatskog stresnog sin-droma. Upravo se vratio sa liječenja. Ima četrdesetak godi-na i iscrpljen je od rata u kojem je izgubio brata, možda isvojom krivicom. Vidio je svojim očima šta se desilo… Onnapokon ima priliku da ima i svoje dijete, ali tada se deša-va sve ovo sa tim mafijašima koji ih ucijene. To je jakoduhovito napisano pa se moramo paziti da ne pređemoneku granicu. I to je zanimljivo i za nas glumce, da mi“vozamo” publiku. Da ih držimo, da to njima bude sve sim-patično, zanimljivo, duhovito, a onda na kraju bude muk.Moram da vam kažem, mi smo ovu predstavu igrali i uNišu, Beogradu, Kragujevcu, ali ovo je bio najsuzdržanijiaplauz na kraju. Ja ne vjerujem da se ljudima nije dopalapredstava, nego da smo mi njih možda blago šokirali, jerznate na kakvom prostoru mi živimo. Koliko je ovdje bilo imuke i patnje i stradanja i vjerovatno ima ljudi koji i dandanas na svojoj koži to osjećaju i to ljude dirne. Mi smoimali u Banjaluci u prva dva reda imali članove udruženjakoje traži svoje nestale i lica tih ljudi i poslije razgovora snjima - to je, zaista, nešto neopisivo. Ali naš je posao takav- mi smo uperili prstom u jedan problem, a sada je nanekom drugom da to završava i rješava.
Iako govori o bolnoj temi predstava je lišena svake
patetike sa izvjesnom dozom humora I žanrovski se
može možda najviše odrediti kao groteska?Da, upravu ste. Žanrovski ovaj komad možemo odredi-ti kao grotesku. Postoje ti dijelovi u kojima se publici učini

NAJVEĆI KVALITET OVOG TEKSTA JE ŠTO NIJE CRNO-BIJEL
Razgovarala: Danijela Regoje
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da odosmo, da smo kao neki Maratonci (film „Maratoncitrče počasni krug“), a onda se desi taj kao hladan tuš. Kaošto je to i u „Maratoncima“. Ni oni se ne završavaju veselo.Jednostavno, takav je ovo prostor. S toga se slažem s vamada možemo ovu predstavu staviti u taj žanr.
Predstava “Sinovi umiru prvi” je zapravo priča o
potrazi za nestalima u proteklom ratu, ako bi u jednoj
rečenici sumirali njenu radnju, ali to je priča i o nama
danas, o ratnim vojnim veteranima, o PTSP-iovcima…
Koliko je danas, 20 godina, nakon što se rat završio
važno govoriti o ovoj temi?Važno je, naravno. Ja sam se odlučio da stavim tajkomad na repertoar na prijedlog i reditelja, ali i mog kole-ge Ljubiše Savanovića. Kada sam ga pročitao rekao sam,pa čekaj - rađen je skoro u Zenici, u Bosanskom narodnompozorištu, a onda sam opet rekao, nema veze. Dobar jekomad. A onda su ti naši odbori, savjeti, koji postoje unašem pozorištu, pitali što se mi sada bavimo time? Mismo jedino pozorište u okruženju koje se nikada nije bavi-lo ratnim temama. Ali ne možemo se mi sada praviti da seto desilo na Sjevernom polu, pingvinima… Ipak, postoje iovdje stradanja. Rekli smo, hajde da uradimo nešto što sedešava ovdje, jer se nas tiče ta priča. Kada sam pozvaoMatu Matišića, autora ovog komada, i objasnio mu o čemuse radi, da želimo da ga adaptiramo i prilagodimo našimokolnostima, on se složio. Rekao je da mu to zanimljivozvuči i tražio je da mu pošaljemo tu adaptaciju. Pročitao jei rekao može, radite predstavu. Mislim da je čak tu urađeni njemu jedan omaž. On ima sada namjeru da sve tri adap-tacije objavi u jednoj knjizi. A mi smo ovim komadompokazali svoj stav. Pozorište mora da ima neku i odgovor-nost i angažovanost. Mi nećemo riješiti problem tih nesta-lih. Nema šanse. Niti je kada pozorište riješilo kakav pro-blem. Mi ne možemo svoje egzistencijalne probleme dariješimo, a kamo li neke društvene. Ali zato možemo dauperimo prstom i da kažemo postoje problemi, trznite se.Dajte da to riješimo, jer sve je to postalo problem politiza-cije, nekih zakulisnih radnji, političkih “muljaža”, ali jed-nom se mora prestati s tim. Prođoše godine, izumrijejedna cijela generacija. 
Kažete, neće pozorište ništa riješiti, ali može ukazati
na problem. Može li tragati za istinom? Moto ovih
Susreta je “Potraga za istinom”. Mislim da je naša predstava jako korektna što se togatiče. Jeste da mi govorimo o stradanju srpske porodice, alimi govorimo i o stradanju drugih. To je i u originalu jakodobro napisano. Tamo gdje je to Matišić smjestio uDalmatinsku zagoru, nije ničiju stranu on zauzeo. On jeprosto pričao o ljudima koji zaista imaju veliki problem ivjerovatno je to i najveći kvalitet ovoga teksta. On nijecrno-bijel. Svi partizani super, sve Švabe zlikovci, kako jeto nekada bilo. Mi smo se zato “uhvatili” ove teme, a prvoi osnovno što je jako dobar ovaj tekst. Marko Misirača,reditelj ove predstave, nas je sa lakoćom proveo kroznjega dok smo radili. A i ta jezička adaptacija, koju je radiogospodin Milorad Telebak, je zaista vrhunski urađena.Oživjeli smo jedan dijalekat iz okoline Banjaluke, koji ljudipomalo možda i zaboravljaju. 

ODRŽANA PRVA 
PRESS KONFERENCIJA 
33. SUSRETA
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Jakov Amidžić i Ivana Pirić

Na PRESS konferenciji održanoj 17. novembra 2016.Jakov Amidžić, ravnatelj XXXIII Susreta kazalištaBrčko distrikta BiH potvrdio je sve spremno zanjihov početak. Prije svečanog otvorenja Festivala, uUmjetničkoj galeriji biće otvorene dvije jubilarnekazališne dokumentarne izložbe: „Jovan SterijaPopović – Klasik južnoslavenske komediografije“ i„Vijek Petra Kočića, Književnog tribuna sa Zmijanja.Autori postavki su Jakov Amidžić i profesor doktorSrdjan Vukadinović. Prvog dana Susrete bićeodigrana predstava “Sinovi umiru prvi” NPRS izBanja Luke. Najavljen je i bogat prateći program.
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Brčanska publika prve večeri ovogodišnjih Susreta
imala je priliku pogledati jednu tragediju?Da, svakako je to jedna tragična priča, gotovo istinita. Omalom čovjeku, onome što mu se dešava u ovim postrat-nim danima, sa kojim problemima i kako se suočava. Kakose uopšte nosi sa time i kakva radikalna rješenja pronalaziod muke.
Kako Vam se bilo uživjeti u ovu ulogu?Sama sam bila sudionik rata, odnosno bila sam živisvjedok rata tako da mi to nije predstavljalo problem. Kogod je prošao tu golgotu četiri godini, nosi to u sebi, takoda mogu da razumijem majke koje imaju sličnu situacijuiako ja nisam majka. Ali ipak razumijem potpuno ljude kojiimaju takve probleme.
Dugo godina ste u „glumačkim vodama“. Kada se osvr-
nemo na vrijeme kada ste počinjali i današnje vrijeme,
je li isto glumiti onda i sada?Više od 30 godina se bavim profesionalno ovimposlom. Nedavno sam rekla da ne znam da li je to zbog

mladosti, ali naravno da mi je taj predratni period bio naj-draži i da sam se najljepše osjećala. Bila sam mlada, radilasam u pozorištu koje sam voljela, dobijala sam uloge, igra-la puno. Naravno da je to bilo prekrasno. Samim tim štosam bila mlada bilo mi je dovoljno četiri sata sna. A sada sudruga vremena. Manje je para, kriza je mnogo veća negoprije, suočeni smo sa svakodnevnicom koja je grozna.Svako prebira po novčaniku koliko novaca ima i već siopterećen toliko tim malim glupim problemima da zaistaviše ne znam odakle nam snaga da bilo šta sa scene pruži-mo publici.
Da li za Vas postoji razlika igrati lik po tekstu stranog
ili domaćeg pisca?Nema razlike, ali ja stvarno volim samo dobre tekstove.Jednostavno tekstovi se dijele na dobre i loše i to je kraj.Evo imala sam sreću da igram u večerašnjem komadu čijije autor Mate Matišić. Već sam igrala u Prijedoru njegovkomad i stvarno mi je potpuno otkrovenje, pisac kojegnisam dobro poznavala. Mislim da je on kao primjer savr-šen za glumca. Tako da ne pravim razliku i ne mislim daima pisaca koji su bolji ili gori.
Što se tiče kritika nekada i sada, kakvo imate mišljenje
o tome?Prije rata je bilo ozbiljnih pozorišnih kritičara koji sujako studiozno pisali svoje kritike i iz kojih si mogao neštoi da naučiš. Bila je to stvarno prava jedna analiza predsta-ve koju je čovjek gledao. To je bilo jedno potpuno drugovrijeme. Danas se zaista više niko ne bavi kritikom u tomsmislu. Zaista od rata na ovamo nisam pročitala kritiku zakomad koji sam ja igrala. Kad kažem kritika ne mislimsamo o negativnoj kritici. Naučila sam od profesora BoreStjepanovića da kad uradiš dobru predstavu da o njojmože da se priča i dobro i loše. To je pozitivna stvar. A kaduradiš lošu predstavu o njoj ne može da se priča ništa.Znači da čim ljudi imaju i nešto negativno da kažu, to značida smo pružili dovoljno dobrog materijala da mogu da topokude.
Šta mislite da ste večeras pružili brčanskoj publici i
kakvo će njihovo razmišljanje biti?Zaista me živo zanima jer me je reakcija publike izne-nadila. Znam da je to jedna od naših najboljih predstava igdje god smo bili pobrali smo lovorike. Reakcija publikevečeras je u krajnjoj liniji bila čudna. Jer kad smo igrali uKragujevcu neki su se smijali, a drugi su negodovali što seoni smiju. A činjenica je da ovdje ima i komičnih elemena-ta. To je prosto dobro napisan dramski tekst koji da publi-ci da malo odahne kako bi mu plasirao nešto tragično.Naprosto je to dozvoljeno. Ali nekako mi je previše hladnapublika bila večeras u Brčkom. Možda griješim.
Da li vam je drago što postoje ovi Susreti u Brčkom?Jeste naravno. Ovdje sam dobila nagradu kao mladaglumica koja mi je bila i ostala draga zato što je jedna odrijetkih koje sam dobila u svojoj karijeri. A bilo mi je dragokada se ovaj Festival obnovio jer u Bosni i Hercegovinitreba jedan takav festival da se svi sastanemo i vidimokakva je produkcija bila u BiH u protekloj sezoni.
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NE ZNAM ODAKLE 
NAM VIŠE SNAGE 

DA BILO ŠTA SA 
SCENE PRUŽIMO 

PUBLICI
Razgovarala: Sanita Jerković-Ibrahimović

Nataša Ivančević, glumica



Ovogodišnje susrete pozorišta / kazališta otvorila je pred-stava Sinovi umiru prvi autora Mate Matišića u režijiMarka Misirače. Sam naslov predstave tjera gledaoca dastavi prst na čelo i da se zamisli.A nakon odgledane predstave taj osjećaj je potpun jerje ovaj teatarski komad zagrebao duboko ispod površine iponovo aktuelizirao temu traganja na našim najmilijima,našim nestalim, našim izgubljenim... Glumac Dragoslav Medojević u predstavi igra ulogu ocaJakova koji traga za kostima svog sina nestalog u ratu.Oca koji obilazi grobnice, odlazi na identifikacije, čeka-jući novi poziv od nadležnih sa informacijom da su mu pro-našli sina ili barem kost... makar samo jednu.
Кoliko je ova veoma senzibilna uloga u Vama kao
glumcu pobudila osjećaj tuge, praznine i isčekivanja? Prvo, ovo je strašna uloga. Strašna u smislu bola kojunosi taj čovjek. Pa smo pripremajući predstavu razmišljališta da napravimo u zadnjoj sceni da ta bol popusti.Međutim nemoguće je da se taj bol, koji on nosi, ne izrazisve do posljednjednjeg trena igranja predstave.Ovaj rat nam je svima donio nesreću, svima, i niko izovog rata nije izašao zdrav.Svi smo ranjeni. Neko u tijelo, neko u dušu, neko jeizgubio nekog. Jedna sveopšta nesreća koja se nažalostprodužava i poslije završetka rata.Traženjem nestalih, nepovjerenjem koje je prisutno jošuvijek tako da su te posljedice rata itekako vidljive. Bojimse, kako stvari stoje, da će i dalje trajati taj jad i ta bijedakoju je rat nanio.
Iako je predstava rađena po djelimičnio izmijenjenom
tekstu, evidentno je da se univerzalna tema o kojoj on
govori može primijeniti na sve bivše republike sa ovih
prostora. Svi su doživjeli bol, gorčinu i jad. A prije
svega i ono što je predstava pokazala, da sve boli muk
i ćutanje onih koji su živi jer ne žele učiniti malo više
napora da se pronađu oni koji su mrtvi.Taj muk nas ubija. Posebno ćutanje onih koji ne bi smje-li da ćute. A čini mi se da autor teksta Mate Matešić i reži-ser Marko Misirača, ali i mi koji glumimo, sa ovom pred-stavom bar pokušavamo da ih prizovemo da dođu sebi, daprogovore, da vidimo gdje su ti ljudi i šta se sa njima desi-lo. Da jednom prestane ovaj postratni jad i čemer. Da jed-nom počnemo da živimo kao ljudi.Nije to samo u Republici srpskoj i u Bosni i Hercegovini,bojim se da je tako svugdje gdje je rat prošao i svugdje suprisutni problemi takve vrste. Ne ponovilo se, što kaže našnarod.
Osim te potrage za nestalim, ova predstava vrlo prec-
izno secira i društvo u kojem danas živimo od uloge
crkve do onih koji nas vode i vladaju.Strašno je za porodice tih nestalih jer je dvadeset godi-na prošlo od rata a po tom pitnju se ništa ne radi. Strašnoje za nas. Za svakog normalnog običnog čovjeka jer ne radise tu o jednoj osobi nego o hiljadama ljudi koji su nažaloststradali. Šta je ovaj rat donio? Nikome ništa dobro osimbola i tuge. Ne znam ko je taj koji bi trebao da stavi tačkuna sve ovo.

Predstava je pokazala još jednu zanimljivu situaciju a
to je da dok tragaju za jednim mrtvim sinom, roditelji
gube i drugog sina. To je još jedan problem kojeg tretira ova predstavaodnosno taj postratni sindrom i to je jedna pošast koja jenavalila na sve te bivše borce i to je čini mi se neizlječivo.To je strašno. To je dodatna tragedija na sve ove tragedijekoje smo imali.
Predstava se do sada igrala u raznim mjestima u neko-
liko država. Kako reaguje publika nakon što odgleda
predstavu? Predstava je svugdje rado primljena. I ovdje je publikapažljivo slušala i gledala, a sad aplauz na kraju kakav jetakav je.
U cijeloj ovoj tragičnoj priči bilo je i komičnih situaci-
ja gdje je publika i aplaudirala i smijala se.To je život. Gdje ima tragedije ima i po neko zrnokomičnosti a Matišić i Misirača su to dobro proveli kroztekst i kroz predstavu.
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MUK KOJI UBIJA
Razgovarao: Mirsad Arnautović
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Regionalni Festival BH pozorišta/ kazališta u Brčkom, 33.po redu, otvorila je predstava „Sinovi umiru prvi“,Narodno pozorište Republike Srpske, Banja Luka.Predstava je rađena po tekstu Mate Matišića, jednog odnajizvođenijih autora u Regionu, a režiju je uradio MarkoMisirača. U predstavi su nastupili glumci: DragoslavMedojević, Nataša Ivančević, Aleksandar Stojković, MiljkaBrđanin, Boško Đurđević, Goran Jokić, Ljubiša Savanović idrugi. Nakon igranja predstava „Sinovi umiru prvi“ u foajeuDoma kulture Brčko održan je veoma posjećen i konstruk-tivan okrugli sto kojeg je moderirao Dževdet Tuzlić.Vlado Kerošević, selektor 33. Susreta pozorišta/ kazali-šta u Brčkom: “Ovo je predstava, dakle, i zbog toga samhtio festival njom da otvorim, predstava koja je na jedanneobično utemeljen metafizički način spojila duhovito ijezivo. I to je savremena groteska. To je groteska XXI sto-ljeća. To je groteska kojoj mi gledamo u oči i to je groteskakoja nas razobličava i prolazi kroz nas ostavljajući duboketragove. Međutim, mi smo neosjetljivi na estetiku koja nasobavezuje ili estetikom nad kojom bi trebalo da se zamisli-mo. Mi smo prilično amorfni kao masa koje se ovo tiče, iline tiče, najčešće se, nažalost, ne tiče...“Goran Damjanac, reditelj, je otvorio diskusiju: “Imaosam priliku da vidim tretman ovog problema sa tri različi-te strane jer sam gledao predstavu u Banjaluci, Zenici isada ovdje, u Brčkom, i nešto se ispostavilo kao tačno u tatri izvođenja. A to je, prije svega, da je ovo odličan tekst pomom mišljenju, tekst  koji govori na univerzalan način o

ovoj temi, jer su sva ta tri problema profunkcionisala u svetri predstave. Dakle, nije problem bio da se problem kojitretira ov predstava izmjesti iz miljea Dalmatinske Zagorei da se onda stavi u milje Srednje Bosne, ili sada u ovomslučaju Krajine...“Miroslav Obradović: „ Počeli smo sa dobrom predsta-vom za početak i hvala selektoru Keroševiću za to. Kada jereč o Narodnom pozorištu Republike Srpske ovo je dokazda se svake godine spremate za SuSrete pozorišta temelj-no. Nisam jedini večeras koji je sedeo u publici i koji je sagorčinom izašao nakon odigrane predstave jer je ovo bilaigra na tankoj žici gde se nije znalo, i kad se nasmejemo upublici onim komičnim delovima, da li da zaplačem da li dase smejem...“Nataša Gvozdenović, novinarka i pozorišna kritičar-ka (Novi Sad): „Želim da primetim da se igralo jako uskladu i sa merom na jednom terenu gde se lako možeskliznuti i igrati bez mere. Velike zasluge za to pripada-ju glumcima, naročito liku žene koji je igrala NatašaIvančević.“Svetlana Popović, članica Ansambla NP RS Banja Luka:„Zapravo, želim svima vama da se zahvalim što ste meposle dugi niz godina razuverili da zaista postoje razgovo-ri za okruglim stolom. Naime, prvi put to doživljavam saovom predstavom posle nekoliko gostovanja na Suretima,da doživim kao glumica koja ima 40 godina iskustva, da sezaista govori o predstavi a ne prevodi predstava. Verujetemi, do sada sam doživljavala samo prevod onoga što segledalo na sceni...“

DUHOVITO I JEZIVO
Pripremio: Suvad Alagić 
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“Мрешћење шарана” је комад о преломним исто-ријским тренуцима, политичким превирањима ивеликим друштвеним променама које се паралелнодогађају у једној кући, унутар мешовите породицемалих грађана и сељака, који се, међусобно, боре завласт и превласт. Комично и апсурдно је колико у тојборби провејавају и душевност и рањивост и смешнаљудска морална посрнућа.Као и сам писац, и ова представа покушава да манесвог народа, оне најгоре особине на неки начин објас-ни и да, објашњавајући, тражи неки бољи пут.“Мрешћење шарана” се догађа у турбулентним време-нима и репресивном систему који буде звер у људима.Човек има своје анимално биће и не треба се многоиграти са њим. Ко пусти звер из човека, тај је великизлочинац. Не би нас много требало изазивати дапочнемо да једемо руком, да отимамо, да ударамо – дадигнемо руке од салвете, од тањира, од кашике. Нетреба руже гајити у подруму и заливати их врућомводом да бисмо видели колико су оне отпорне. Зна сешта с ружама треба радити. Хоће врло брзо ружа даподивља. Хоће човек да подивља.Александар Поповић поново се игра на сцени Атељеа212, на којој је пре 52 године, 30. децембра 1964, изво-ђењем фарсе “Љубинко и Десанка” у режији РадетаМарковића, започео свој позоришни рад и живот каоједан од најоригиналнијих и најсмелијих ауторасрпске драмске књижевности и највећи модерниста иреволуционар српске послератне драме.
www.atelje212.rs
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Nakon jučerašnje konferencije za medije na kojoj je JakovAmidžić, ravnatelj XXXIII Susreta kazališta Brčko distriktaBiH potvrdio da je sve spremno za njihov početak, sinoć su,prije svečanog otvorenja Festivala, u Umjetničkoj galerijipostavljene dvije jubilarne kazališne dokumentarneizložbe: „Jovan Sterija Popović – Klasik južnoslavenskekomediografije“ i „Vijek Petra Kočića, Književnog tribunasa Zmijanja. Autori postavki su Jakov Amidžić i profesordoktor Srdjan Vukadinović, inače redovni i vjerni pratiteljSusreta.„Šta to spaja Steriju-Popović i Kočića? Oba autora subila značajna kao kritičari društvenih zbivanja, a na svojnačin su ih ismijavali, Sterija malograđanštvinu, a Kočićbolesno tkivo društvenog organizma koje je bilo prisutnou njegovo vrijeme. Zajedničko im je što su kroz pozorištepokušavali probuditi osjećaj za sopstvenim bićem iidentitetom. Zapravo oni pokušavaju razviti otpor i buntprema „tuđini“, što je izraženo u Kočića i njegovom otporu

prema Austrougarskoj monarhiji koja je okupirala BIH“,rekao je profesor Vukadinović, podsjećajući nas na Steriju,oca srpske komediografije, koji skupa sa Kočićem, u svojimdramama, vidljivo secira bolne točke društva u kojem idanas živimo. On je istaknuo i to da su oba autora najviše igranakad je u pitanju BiH i to posebno na scenamabanjalučkog pozorišta u sva tri njegova organiozacionaprodukcijska segmenta: Narodnom pozorištu Vrbaskebanovine do 1940. godine, Narodnom pozorištuBosanske krajine do 1992. godine i u Narodnompozorištu Republike Srpske od 1992. godine do danas.Isto tako prije dvije decenije dosta su igrani utuzlanskom i sarajevskom narodnom pozorištu, te su,kako profesor ističe, ove izložbene postavke jednoskromno vraćanje i sjećanje na ova dva velikana ipodsjećanja da su ovakvi autori kao kritičari društvadanas jako potrebni.

U KAZALIŠNOM „SUSRETANJU“ - 
PETAR KOČIĆ i JOVAN STERIJA POPOVIĆ

Piše: Ivana Pirić
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Šesnaeste godine trećeg milenijuma je 210 godina odrođenja i 160 godina od smrti jednog od rodonačelnikajužnoslovenske komediografije Jovana Sterije Popovića.Iste godine je i vijek od smrti književnog tribuna saZmijanja - Petra Kočića. Dva su to autora koja su dosta slična u svom komedio-grafskom propitivanju, s tim što je Sterija neko ko se sma-tra ocem srpske komediografije, odnosno «srpskimTespisom». I ne samo da je značajno njegovo spisateljstvo,nego je on u oblasti pozorišta razvio jednu široku i mno-gostruku aktivnost. Teatar je smatrao svojevrsnom ško-lom, odnosno jednim oblikom „narodne škole“ koja bikroz zabavu trebalo da poučava. Slično je i sa djelom PetraKočića. Obojica nastoje da razvijaju  svijest o otporuprema tuđinu i o sopstvenom identitetu. Kroz nekoliko dimenzija je posmatrao svijet PetarKočić. Sam njegov fizički nestanak koji nije bio toliko podlupom književne i druge javnosti i status  pacijenta duše-vne bolnice u Beogradu  grade metaforu o životu na jedi-noj, tada,  slobodnoj teritoriji u Regionu.  Potrebno je vra-titi Kočića u središte šireg interesovanja i čitalaca i gleda-laca teatarskog čina. I to ne samo Kočića kao pisca, jer senikada ne mogu ni zaboraviti njegova najznačajnija knji-ževna djela, budući da su se ona uvijek  čitala, nego isamog njegovog čovjeka koji se žestoko napatio u cijelomživotu.Priče  Petra Kočića pretočene u kazališni čin su  zapra-vo i naracija o vječitom sukobu dobra i zla, kao  i podsje-ćanju na vrijeme patnje. Isticao je Kočić da je najteže osta-ti čovjek u teškim vremenima kakvi su i  tuđinska okupa-cija, ali i ona vremena koja u sebi nose sitne pakosti i zlo.Tada je potrebno bilo i ostati čovjek i u vremenima kojanisu ratna, ali su bremenita pakosnim i sujetnim proizvo-dima duha konkretnog razdoblja.  Komedije Jovana Sterije Popovića su postavljene nakazališnim daskama šest teatara u Bosni i Hercegovini.Pozorište u Banjaluci je igralo Sterijine komade u i kroz trirazdoblja svoga produkcijskog egzistiranja: kao Narodnopozorište Vrbaske banovine, Narodno pozorište Bosanskekrajine i Narodno pozorište Republike Srpske. Drugi veli-ki teatar sarajevsko Narodno pozorište je takođe igralopuno Sterijina djela. Ukupno trinaest premijernih izvedbiJovana Sterije Popovića je igrano u Kući na Obali. I tuzlan-sko Narodno pozorište je imalo deset Sterijinih komada upremijernoj izvedbi. Igrali su se Sterijini komadi i na sceniNarodnih pozorišta u Zenici i Mostaru, zatim Pozorištamladih i Pozorišta Prijedor.    I djela Petra Kočića su izvedena u sve tri produkcijskeforme banjalučkog teatra. A pored ovog teatra „Jazavcapred sudom“ ili „Sudaniju“ mogli su da vide i posjetiocikazališnih scena zeničkog, sarajevskog i tuzlanskogNarodnog pozorišta, kao i Pozorišta Prijedor. Od institu-cionalnih teatara Sterijina i Kočićeva djela nisu igrana na

scenama sarajevskih teatara Kamernog teatra 55 iSARTR-a.Režije Sterijinih komada potpisuju, pored ostalih, i:Ljudevit Crnobori, Bora Grigorović, Borivoje Jeftić,Dragan Jović, Vaso Kosić, Radoslav Lazić, Dejan Mijač, idrugi. S druge strane komade Petra Kočića režirali su,pored ostalih, i: Predrag Dinulović, Boro Drašković,Tomislav Durbešić, Vlado Jablan, Ahmed Muradbegović idrugi.Neke od značajnijih Sterijinih likova u komadima kojisu igrani na bosanskohercegovačkim scenama ostvarili sui: Rudi Alvađ, Adem Čajvan, Reihan Demirdžić, VesnaČipčić, Jasna Đuričić, i drugi. Kočićeve likove na BH scenesu donijeli pored ostalih i: Rudi Alvađ, Reihan Demirdžić,Dara Đurašković, Petar Kralj, Branko Ličen, JosipPejaković, Drakče Popović i drugi.

Dva velika autora, dva komediografa, ne možda upodjednako kvalitativnom dramatskom okviru, su biliizuzetno značajni kao kritičari društva. Kritikovali su nascenski način sve slabosti društva svoga perioda. Ali,mnogo toga se nije ni promijenilo ni poboljšalo stoljeće ipo poslije njih. Podsjetiti na Steriju i Kočića znači aktueli-zovati priču o dramskim piscima i autorima koji secirajubolesno tkivo društvenog organizma ismijavajuću i pod-smijavajući mu se. Jer humor, komedija i kazalište su naj-bolji način da se prevaziđe, makar u stanju svijesti poje-dinca i grupe, ono što ga opterećuje i što ga pritiska udoživljaju i ostvarenju života kakav treba da mu je dostu-pan i dostojan.

REVNOST U DRAMATICI 
JOVANA STERIJE POPOVIĆA I PETRA KOČIĆA

Pišu: Srdjan Vukadinović i Jakov Amidžić
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Pepeo mrtvih još pada po reverima
Kao čađ po selima oko cementareMilorad PejićOstane li kost kost kakvo god ime da ima, kakvo god da jekoštano ime ili srž koštana? Pleše li Koštana i kada je srž?Kost je unutarnji kostim u glumcu. Može se, recimo kostzvati Jozo ili Ivo u Dalmatinskoj Zagori, može se u Zenicizvati Mirso ili Enes a u Banjoj Luci Mićun, u Dubici Đorđeili Vlado.Kost mijenja kostime. Kad nađemo sve posakrivane kosti, inanovo ih očistimo i ukopamo – hoćemo li se namiriti?Možda cijelu zemlju valja prekopati i zasutimemorabilijama, da se njome više ne može ni hodati.Zakostiti ovaj svijet.Kako s onog donosiš kosti, tako s ovog odnosiš samo meso.Kost ostane, ne zakopava se, jer će i tako opet biti tko znazašto iskopavana – nedostajat će negdje neki broj, nekobedro, neka zinuta lubanja.Nema drugog vremena predstave osim onoga vremenakoji se i gledatelju odvija.Zato predstave lažu svoje vrijeme. Kada se pak dogodi dase SADA predstave događa u svome vremenu, predstava jeveć dovoljno velika za svjedočenje.Tako i događanje Mate Matišića u Narodnom pozorištuRepublike Srpske kao prvoga hrvatskog autora kojega seigra u Narodnom pozorištu Republike Srpske od 1986. većjest svjedočenje i već jest odziv na pitanje istinitosti!SINOVI UMIRU PRVI su prvi dio Matišićeve “posmrtnetrilogije” koju još čine ŽENA BEZ TIJELA i NIČIJI SIN.

A Matišić piše o prodaji i kupovini kostiju, kostiju mrtvihkoji su od rata nenađeni i neotkopani, o nalaženju, oplakanju živih, o plakanju mrtvih, o ranama i ludilima štosu se namnožila i preplavila nam živote.Progovaranje o potrebi da se kosti oplaču, operu, imenujunanovo, a sve to opet ugrimasiti u smijeh koji odmah posebi postaje zadah, pothvat je koji je Matišića vinuo u samvrh hrvatskog dramskog pisma.Mrtvi ratnici i bolesni preživjeli ratnici.Ovdje se traže bratove kosti, sinove kosti. I u banjalučkomMatišiću naći kosti sina košta u eurima.Kosti za kosti iskopane majke – jer koštaju koštane srži.Marko Misirača daje banjalučkom Matišiću “šarm i štih”ovdašnjih neslegnutih humki, koje preslagujemo većsedamdesetak godina. Blato ovdašnjih grobnica lijepilonam se po dlanovima, u gledalištu punom grča. Morali suse i Marko i Mate dohvatati komike da bi progovarali oovdašnjem strašnom i ta se dvosjekla opasnost njihala nadpredstavom. Jer kako alanfordovski svijet može opstajatinad zadahom grobnica?U starletiziranom svijetu svakodnevnih banalnih smrti,pronalazak nečije butine iz 1993. nema nego porodičniznačaj. Prolazimo put od “sve će vas Bili (Piton) pokopati”Dušana Kovačevića, do “sve ću vas iskopati” Mate Matišića.Kad Misirača podvlači ognjište i krov i pod njim mitski stols rakijom, hljebom i majkom, on uklanja vatru a izdimnjaka ostavlja/nastavlja kuljati dim. No sada je dodatopitanje je li to dim od ognjišne vatre iz kuće ili je tokrematorijski dim kojeg raznosi bergenbelzenovskipovjetarac?Banjolučka predstava drhtala je od same sebe, grčila se odriječi koju izgovara, od istinitosti kojoj se vrata otvaraju.Na kraju je puklo i publika je bila na nogama.I u holu pozorišta nakon predstave dohvatim novine “izregije” kojima na naslovnici vrišti – o zadivljujućem odzivumladih dječaka na profesionalno služenje vojnoga roka.Moguće je da sinovi sami trče prvi umirati, nasmijanimladi lavovi.Nesretnog PTSP-om uništenog Mićuna može se igrati ikovačevićevski, no tada je naš smijeh manji za zadah izotvorenih usta u koji forenzičari guraju kažiprste. Vrsni sui Nusmir Muharemović koji u zeničkoj predstavi igra istilik, kao i briljantni Aleksandar Stojković u banjalučkojizvedbi… ludilo garnirano visokim podiokom apsurda.Uigrani banjalučki ansambl djelovao je ubjedljivo i usvome grču i u svojoj zapitanosti.Ipak, mislim da redatelj Marko Misirača nije trebaoodustati od svoje ideje da scenografiju uradi od kostijudovoženih iz prijedorskih mesnica. Već takav podatak uafišnom materijalu bio bi matišićevski – jer bi kosti dakakobile životinjske a oko Prijedora eto nedostaju ljudske, oneposakrivane.Bio bi to novi tekst na palimpsestu spiska nedostajućihmrtvih.SINOVI UMIRU PRVI su izvanredan teatarski događaj.Ostalo su prekopavanja. Po istinama, po lubanjama.Zaplesana Koštana, srž.Bravo Marko! Bravo za Narodno pozorište RepublikeSrpske iz Banja Luke!
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KOST, KOSTIM 
Piše: Darko Cvijetić
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