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Kultni komad Aleksandra Popovića „Mrešćenje šarana“ festi-valska publika u Brčkom je mogla da vidi drugog dana Susretapozorišta / kazališta. Izvedena  u produkciji ATELJEA 212 i reži-ji  Milana Neškovića  predstava  ostavlja izuzetan utisak, poredsvojih dramatskih odlika i pojedinim glumačkim kreacijama.Od vremena kada je ovaj komad postavljen na sceni„Zvezdara teatra“, prije više od dvije decenije, u režiji DejanaMijača i sa kojim je otvoreno  pozorište čiji je spiritus movensDušan Kovačević, doživio je Popovićev  tekst  praizvedbi namnogim pozornicama.Tematika o neophodnosti opredjeljenja, i pojedinca i grupa,za jednu ili drugu stranu u turbulentnim vremenima je uvijekintrigirala i pozorišne poslenike, a i javnost. U vremenima kojasu konfliktna i u kojima na scenu stupaju anarhija i potpunoodsustvo pravno moralne  norme i zdrave logike uspostavljase represija koja budi najnegativnije porive u čovjeku. Čovjek nedvosmisleno u strukturi svoga bića ima i obiljež-ja animalnosti. Pod uticajem različitih socijalizacija on potisku-je te porive pokušavajući da nadvladaju oni humani i dosto-janstveni. Ne treba mnogo pa da u čovjeku proradi neki poriv.Zbog toga je bitno da elite koje kreiraju društveni ambijentimaju senzibilnosti i empatije prema porivima koje mogu čak inesvjesno probuditi.Ako se svjesno pokušavaju i uspijevaju u čovjeku probudi-ti najgori porivi, a to su oni animalni, onda su incijatori togaogrezli u zločinu, i  mnogo više trebaju podlijegati sudu siste-ma i društva. Događanja u jednom represivnom sistemu kojimse bavi komad Aleksandra Popovića, a tiču se Informbiroa suprobudila u ljudima ono najgore neljudsko, životinjsko, dubo-ko nehumano. Pokazuju zbivanja u predstavi ATELJEA 212 dačovjeku ne treba mnogo da ispolji svoju  animalnu  narav i dapočne „da jede rukom, da otima, da udara i da živi u toru“. Posvoj prilici u takvim represivnim okolnostima  mu nije  biloteško da postane sobni starješina, čuvar kible, dvomotorac ilirevidirac. Na uštrb svih svojih uvjerenja i svjetonazora.Krize proizvode i represiju i turbulencije u koje se ne moguplasirati segmenti društvenih vrednota,  već onoga što razarastrukturu ličnosti. Tada se svijet doživljava crno- bijelo. Neposmatra se društvo i odnos u njemu u mnoštvu razlilčitihboja osim ove dvije. Mora se biti ili za Informbiro ili protivnjega. Ili sa naš ili njihov. Vrijeme u kojemu je rađena, nastala iprikazuje se predstava „Mrešćenje šarana“ AleksandraPopovića i Milana Neškovića je obilovalo bipolarnostima,  kakou geopolitičkim okvirima, tako i onim regionalnim i nacionalnobalkanskim. Nije nikada hvalilo ponašanja - ili mi ili oni, pričemu oni treći ne postoje.I u samoj predstavi ATELJEA 212 konstruisana je bipolar-nost između većine likova koji su gotovo svi u duhu represi-vnosti podjele i  lika koga tumači Hristina Popović (Mica). Doku svakoj porodici, kvartu, preduzeću ili sportskom klubupostoji podjela za ili protiv nametnute represije,  i takva bipo-larnost razjeda strukturu pojedinca, dotle je Mica u bipolar-nom stanju, ali muško-ženskih odnosa. Onako kako se i Borko,i Laza, i profesorka Bosa prilagođavaju crno-bijelim ideologija-ma  i nastoje  im se prikloniti, tako se i Mica priklanja  svakommuškarcu koji se pojavi u njenoj blizini.

Poruka predstave je sasvim jasna - ne treba  robovatinekim  planetarnim i ideološkim, odnosno dnevno političkimstvarima, već ličnim. Mnogo puta se dešavalo  da zbivanja napolitičkoj i ideološkoj sceni polarizuju odnose unutar porodi-ce, pa i onih najbližih i najrođenijih. Kvalitet života čovjeka jemnogo  više u ostvarivanju  ličnih prava, osjećaja i ponašanja,nego onih koje kreira neki tajnoviti  ideološki centar. Propitujući muško-ženske odnose u jednom dubljem i slo-jevitijem smislu Mica oslikava i višeslojnost predstave. Iako sena prvi pogled čini da je bipolarnost odnosa i relacija nešto štoprevladava ipak se kroz ta dva ključna polariteta provlači scen-skim sredstvima pokazano i donijeto na pozornicu ono što jedublje i što se može naslutiti. Tako nešto je mnogo važnije odturbulentnosti koje nosi bilo koji represivni sistem

Bipolarnost može biti i dobra, ali samo u slučaju onoga štoje poenta beogradske predstave poslije mnogo razotkrivanjaunutar slojeva, a to je isključivo jedna podjela: na dobre i lošeljude.  Između ta dva pola (ne)dobrote nema ili ne bi trebalo dabude drugih  boja ili drugih opservacija. Ako bi postojale ondabi to društvo i ti odnosi bili nestabilni i srljali u dalju animal-nost, a to je nešto što je najpogubnije u društvu i relacijamakoje ga tvore.Posebno upečatljiv utisak svojom glumačkom kreacijom jepokazao Nenad Jezdić (Vasa) koji u mnogo scena sa gegom ilidva kaže  više nego da je izgovoren bilo koji kvantum teksta. Iostale glumačke kreacije koje su pored Hristine Popović iNenada Jezdića ostvarili Viktor Savić, Dubravka Mijatović,Tihomir Stanić, Dragana Đukić i drugi, pokazale su da je zapra-vo osnov teatra čovjek koji je u problemu i koji je pritisnutrepresijom.  Iako na prvi pogled izgleda joj se neće moći supro-staviti i da će bipolarnost relacija kreirati  odnose čovjek, odno-sno lik, odnosno glumac  su u takvim momentima u predstavi„Mrešćenje šarana“, u produkciji beogradskog teatra ATELJE212,  bili esencija kazališta, dok je sve ostalo pitanje pozori-šnog žanra.

Srdjan Vukadinović

BIPOLARNOST ODNOSA I „MREŠĆENJE  ŠARANA“
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Tim nazivom opisao je ovog srpskog dramatičara glumacNenad Jezdić  tokom razgovora za okruglim stolom povodompredstave „Mrešćenje šarana“ Aleksandra Popovića u režijiMilana Neškovića, izvedene druge večeri 33. Susreta pozorišta/ kazališta u Brčkom. Komad je premijerno postavljen neda-vno u beogradskom Ateljeu 212, dramaturginja je bila JelenaMijović, mada nas datum njegove praizvedbe vodi u neštodalju 1984, čudne li podudarnosti, orvelovsku godinu, i to uNarodno pozorište u Pirot. Jer taj osjećaj izgubljenosti i iščaše-nosti svijeta iz čuvenog Orwelovog romana, ta atmosfera nesi-gurnosti, straha i podozrenja na svakom koraku, bojazni da ćevas neko prijaviti za bilo koju izgovorenu riječ, taj život u ozra-čju borbe za opstanak i preživljavanje tako se čudesno zrcali iu ovoj predstavi, njeni likovi oživljavaju neko vrijeme za kojesmo mislili da je nepovratno nestalo, izgubljeno u ropotarnicipovijesti, no ono nam se ipak, upozorava Popović i protagoni-sti ove sjajne izvedbe, neumitno vraća.  

Komad također svjedoči o tomu da je, u impresivnoj paletipedesetak dramskih rukopisa najrazličitijih tonova, dramskihobrata, narativa i poetskih sazvučja, Aleksandar Popović(1929 – 1996) uvijek bio svoj, neponovljiv, intrigantan, provo-kativan i beskompromisan u osudi i izricanju sudova i stavovao društvu u kojem je živio i o kojem je pisao – njegove dramejesu svjetovi za sebe, ali uvijek čvrsto vezani za doba i vrijemeu kojem se odvijaju. Takvo je i „ Mrešćenje šarana“ ono što jezapočelo u jednom građanskom stanu u Beogradu za vrijemeokupacije, koncem Drugog svjetskog rata, ta bezopasna i beza-zlena radio emisija u kojoj se predstavlja  naučna teza o tomukako se mrijeste šarani, izazvat će čudovišne i nevjerojatneposljedice: autor te studije bit će, nakon oslobođenja, osudjen,

maltretiran i uhapšen zbog objavljivanja tog rada na okupa-torskoj radio stanici, no to je samo dio prokletstva što će gasnaći. Njegova žena ga vara sa svakim tko naiđe, s kumom, sapodstanarom, bližnji mu okreću leđa, prokletstvo vremenapogađa i druge likove, kumić se odriče oca u najboljoj maniristaljinističkog procesa, i on doživljava poniženja i mučenja, a,do kraja predstave, ni druga lica ne prolaze bolje, ali se glavnijunak ponovno upsinje na društvenoj ljestvici  i postaje čakakademikom, doktorira na toj svojoj nekad progonjenoj i kob-noj tezi o mrešćenju šarana.  O toj simbolici što je u sebi šaran nosi, šaran kao riba biljo-jed, koja pase, i čeka da se rijeka smiri, stabilizuje, da se ništapuno ne pomiče i pomjera, kako bi on mogao baciti ikru i poče-ti mriješćenje, vrlo pronicljivo piše Dejan Mijač, redatelj oveiste predstave kojom je prije više od tri desetljeća u Beograduotvoren Zvezdara teatar: „Ljudi koji imaju svojstva, obeležja ikarakteristike šarana čekaju ono vreme kada će oni moći da semreste, odnosno kada će moći u punom obimu da ostvarujusve svoje funkcije i daju svoj optimum. Ovim našim šaranimaprolazi vreme u iščekivanju tog trenutka, a taj trenutak senikada ne dešava. I oni su ostali uskraćeni za mrešćenje, ili subar imali utisak da im vreme nije naklonjeno, uvek su čekalinešto bolje...“  Iz svega toga, naravno, proizlazi gorčina, osjećaj beznađa,neprilagođenosti, besmisla života, ali i strahote kada onajDrugi spozna da se može okoristiti takvom situacijom da bi vasponižavao i maltretirao, a sve u ime velikih ideja, progresa inapretka društva koje se, zapravo, nikuda ne miče – istina, veli-ke, historijske promjene u društvu se događaju, one su utkaneu tkivo predstave, ali sam čovjek, ljudi zahvaćeni tim kotačempovijesti ostaju nepromijenjeni, njihova priroda i karakterineosjetljivi su na te mijene, oni ostaju ono što jedino jesu: sitna,mala, samoživa bića što se grčevito bore za vlastiti opstanak.„Mrešćenje šarana „ objedinjava u sebi najbolje tradicije teatraapsurda, groteske i tragikomedije, njegovo je najsnažnijeoruđe jedinstven, neponovljiv i samo Popoviću svojstven poet-ski, potpuno stilizirani jezik koji izmiče uobičajenim pravilimascenskog uprizorenja, što Milan Nešković, u redateljskom čita-nju itekako dobro uočava i donosi na pozornicu, uz svesrdnupomoć izvanrednog glumačkog ansambla,  Popovića u punojraskoši i bogatstvu njegovog dramskog rukopisa.  Jer, kako i sam autor kaže: „Šta je drama? Drama je prozapisana u formi dijaloga... Ja sam, naravno, voleo pozorište. Jasam mnogo pozorište voleo. Ja ništa drugo nisam ni pisao osimdrame.“ Iz te ljubavi  prema teatru ali i prema životu, iz kojegaje crpio svoje teme i lica, nastao je čitav njegov impozantandramski opus.  Veliki njemački dramatičar i pjesnik, FrankWedekind, davno je u svom dnevniku zapisao: „ Ko ne poznaježivot, ni njegova umjetnost ne može na duge staze biti drukči-ja no neplodna. Iz isključivog uživanja umjetnosti razvija sesklonost k neprirodno pretjeranom, ka grozničavo rafinira-nom, samo iz uživanja u životu može nastati pročišćeni  ukus.“Novi Aleksandar Popović iz beogradskog Ateljea 212 to u pot-punosti potvrđuje.

PUTNIK KROZ VRIJEME MENTALITETA
Piše: Mladen   Bićanić
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Ono što me zaista interesuje jeste šta je Vama kao dra-
maturškinji  doneo boravak u čudnovatom  jeziku
Aleksandra Popovića?Popovićev jezik jeste specifičan i postoje silneanalize raznih teoretičara. On je jezik beogradske margi-ne, periferije uzeo kao potku - to je jezik onih ljudi koji suistovremeno i duhoviti i tužni i jako živi. Specifičan je, jeron se  inspirisao po kafanama po železničkoj stanici, a iAca Popović  se sam  bavio raznim poslovima – bio jemoler, stolar... prošao je to i uhvatio je esenciju jezika raz-nih zanatlija, raznih zanimanja, tipova ljudi. Taj jezik jebitan za njegove  likove. Popović piše sve vreme tim jed-nim istim jezikom i većina njegovih likova bez obzira nastalež ili poreklo govore tim jezikom Ace Popovića, nepostoji jezička diferencijacija.
Posebna je tema kako izgovarati te replike.To jeste nešto čime se naši glumci bave, jer tajjezik može da zvuči banalno, može biti nerazumljiv kadaga čitate, iako je neodoljiv. Kada na drugi način priđetelikovima, rastavite ih, priđete im kao ljudskim bićima, ura-dite ono što je Aca Popović radio - a on je razumevao svojelikove i branio ih. Onda jezik postaje sastavni deo lika, pre-lazi rampu postaje duhovit, uzbudljiv i jasan.  Taj govor jeneka piščeva potreba da najtačnije  kroz jezik  izrazi misaolika. 
Setila sam se gledajući predstavu - to smutno vreme i
ljudske sudbine koje se u njemu krune i okreću kako
ih vetar nosi - jednog eseja Pavla Stefanovića u kojem
on, parafraziraću, govori kako Beket pišući o svojim
junacima koji su ljudske kreature želi ukazati na
upravo suprotno, na Vrlinu u čoveku kao na merilo
vrednosti. Na šta, po vašem osećaju, ukazuje Aca
Popović?   Prikazujući ljude svoje junake u najprimitivnijim,najbanalnijim situacijama vi zaista istovremeno osećateveliku ljubav i razumevanje za njihovu dušu. To je taj spoji kada su kvarni do besvesti i kada su zli, kada su izdajnicioni su vam dragi. Aca je tu neverovatan on je umeo te naj-gadnije ljudske osobine da izvuče. Možda ne najstrašnije,ali najgadnije svakako, paradoks je što ga vi razumevate ikao publika. On kao pisac strahovito razumeva svoje liko-ve i opravdava ih.  Imao je veliko razumevanje za ljudskeslabosti, smatrao je da sistem dovodi ljude u situaciju dase pokažu u najgorem mogućem svetlu. Sistem ne bi smeoda ih dovede u situaciju Golog otoka, recimo. Sistem čove-ka treba da štiti. Zato Aca Popović daje jednu toplinu svo-jim junacima, razume ih. Zahvaljujući tom piščevom razu-mevanju svojih junaka prepozna se gledalac i u lošim i udobrim osobinama.
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Razgovor

Jelena Mijović, dramaturg 

JEZIK KOJI 
PRELAZI RAMPU
Razgovarala: Nataša Gvozdenović
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Beogradski „Atelje 212“ drugo veče XXXIII Susreta, na brčansku scenu donio je predstavu„Mršćenje šarana“ po uvijek aktuelnom tekstu Aleksandra Popovića. Glumica Dubravka Mijatović, u predstavi je igrala profesorku Bosu Katanić.
Recite nam nešto više o Vašoj ulozi u ovoj predstavi?Kod Ace Popovića, taj njegov jezik koji deluje lepršavo,slatkorečivo, vrlo je velika zamka za glumce jer pomisliteda to lako ide. Ali kada krenete da radite onda vidite da jeto nekako teže nego u ostalim komadima koje sam radila.Meni je ovo njegov drugi tekst, igrala sam i u „Smrtonosnojmotoristiki“. Ono što je karakteristično za sve njegove žen-ske likove, i tamo i ovde, je da su one kao mačke otporne.Da bukvalno imaju devet života. I Bosa je dokaz toga. Onaje žena koja se potpuno, bez problema prilagođava svakojsituaciji. Menja se, menja strane samo da bi preživela.Prosto je to tip žene koja nikada neće doći na dno, već ćeuvek iznova da se iščupa i da se prilagodi bilo kom siste-mu.
Koliko ste se držali izvornog teksta i šta je to što je
reditelj zahtijevao od vas glumaca?Ovo je skroz izvorni tekst, čak nije pravljen nikakavštrih. Potpuno smo se toga držali.  A reditelj je zahtevaorazne stvari. Videli ste da se paralelno, nevezano za tekstdešavaju neke stvari kojih nema u tekstu. Tokom rada smoizmaštali Bosinu trudnoću. Izmaštali smo da ona na krajudođe sa tim stomakom, koji je u stvari lažan, da bi podcr-tali tu njenu snalažljivost, to na šta je sve spremna. Ustvarismo želeli da ljudi poveruju da se ona promenila, da se zai-sta istinski pokajala. A onda kada joj se probuši stomak, zakoji se ispostavi da je balon, onda shvatimo da je ona osta-la do kraja prevarant. Da je spremna da igra na svakukartu. Tako da je reditelj više pravio paralelnu priču. Jednaje bila tekst, a iza je išla neka naša priča koju smo mi pra-vili. To je nekad zamka jer ne može da se sprovede, među-tim moglo je da se sprovede u ovoj predstavi. Sve se neka-ko samo otvaralo tako i nije bilo veštački nakalemljeno,nego je proizilazo iz te naše igre, tako da smo svašta izma-štali.

Po Vašem mišljenju da li ovakvom tekstu ima mjesta u
današnjici?Na žalost ima jer se ništa nije promenilo sa svim našimnajprljavijim osobinama, i tim kako vetar duva, tim pro-menama vlasti, tom podilaženju, toj snalažljivosti, mislimda se to nikada i neće promeniti.
Koliko je „Atelje 212“ u toku jedne godine vjeran
domaćim piscima? Da li više preferirate domaće tek-
stove?Mislim da da. Sada je bila i premijera po tekstuMilene Marković. Ustvari je ideja bila da se mladimautorima, pre svega rediteljima, ali isto tako i glumci-ma, da šansa, što je jako lepo jer Atelje je baš mesto zato. To svima nama prija  jer oni donose nešto novo.Konkretno sam više učila od tih mladih koji dođu negood starijih zato što oni donose neku novu energiju, takoda je cela prošla sezona, a i ova, obeležena nekim mla-dim rediteljima.
Rijetko publika ima priliku da gleda na sceni komedi-
ju iako to želi. Gdje je tu, po Vama, problem?Jako mi je žao zbog toga zato što u razgovoru sa publi-kom shvatam koliko stvarno vape za komedijom. Zato štoje pozorište mesto gde na dva sata zaborave kako, nažalost, živimo, svi u celom Regionu. Svima je to neka katar-za, ljudi se ismeju. Ja igram u predstavi Ateljea 212„Ljubavno Pismo“ koja traje 23 godine. To je presedanposle „Bube u uhu“ koja je živela 30 godina. To je moždaprva predstava koja tako dugo traje, čista komedija.Bukvalno je svaka replika smešna, tekst je vrlo duhovit. Zatu predstavu karte se prve rasprodaju što je opet pokaza-telj da ljudi to hoće. A šta je razlog što komedije nema višeto ne znam. Da se ja pitam bilo bi.
Publici ste više poznati sa TV ekrana. Kakav je vaš
odnos prema glumi na televiziji i prema pozorištu?Moje serije uglavnom se repriziraju i stvarno samimala sreću da dosta radim i to neke uloge koje su osta-le. Mene kad nema, kad nema repriza onda stalno pita-ju gde sam. To što se radi u pozorištu ipak vidi malibroj ljudi. Procent pozorišne publike je možda petposto. Vreme je takvo da smo se svi više okrenuli pozo-rištu,  ne zato što želimo već se, na žalost, mnogo manjeradi i snima. To tržište se tako suzilo, hermetički se zat-vorilo zbog čega mi je jako žao. Filmova se jako malosnima, kao i serija. Hvala bogu pa pozorište postoji jošuvek. To je oaza koju imamo.

PUBLIKA VAPI 
ZA KOMEDIJOM

Razgovarala: Sanita Jerković Ibrahimović
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Prvi put ste u Brčkom. Zanima me kakav utisak je
publika ostavila na Vas pošto slovi za vrlo pose-
bnu?Imam utisak da je publika vrlo topla. To mi je prviutisak jer smo imali par aplauza koje nismo imali ni uBeogradu ni u Tivtu gde smo igrali. Predstava je speci-fična i potrebno je neko vreme da se uđe u taj model,jezik, šifru. A kad se uđe ljudi počnu da reaguju. Negdeviše, negde manje, a ovde sam osetila da je prisno itoplo. Tako da ako su posebni onda su po tome jer ose-tila sam se lepo i dobrodošlo.
Kakva je bila saradnja s kolegama iz predstave?

Kad je reditelj neko ko ima ideju i zna šta hoće onda jesve lakše jer svako radi svoj posao što i jeste ideal. Ali čestose dešava da kada nemate reditelja koji ima jasnu viziju daonda dolazi do trzavica. Sa te strane smo bili zaštićeni jersvako  je imao luksuz  da radi svoj posao.
Da li je na izvođenje predstave uticala činjenica da
Svetozar Cvetković nije bio sa vama večeras na
sceni, već ste imali zamjensku ulogu?Ovo nam je treće izvođenje sa Tikom. Za njega je touskakanje svaki put teško i mi to osećamo jer svako tudonese nešto svoje. Ali svakako se nadamo da ćemoponovo biti u originalnom sastavu,  to i želimo.
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Dubravka Mijatović, glumica



19. XI 2016BILTENBilten br. 2

OVAJ TEKST ĆE BITI 
JOŠ DUGO AKTUELAN

Razgovarala: Danijela Regoje
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Hristina Popović, glumica
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“Mrešćenje šarana” je komad o prelomnim
istorijskim trenucima, političkim previranjima i
velikim društvenim promjenama koje se paralelno
događaju u jednoj kući.  Aleksandar Popović je, čini
se, upravo i specifičan, ali i veliki, zato što velike
društvene i političke događaje priča iz vizure malog
čovjeka?Pa bilo mi je zanimljivo raditi ovaj tekst, posebno akose zna da je ovo nekada bila kultna predstava, i shvatitikoliko je to i dan danas jedan živi i savremen tekst. Kaošto i ovde menjaju ideologiju, kako koja vlast dolazi, takose to i dan danas dešava. Ljudi idu iz stranke u stranku,bez obzira na to šta koja stranka propagira i koje idealeona veliča, ali mi je bilo zanimljivo da Micu, dakle, svojuulogu, uradim tako da je to jedna žena koja se ne priklanjanijednoj ideologiji, već taj njen, uslovno rečeno “duhovnirazvoj” ide kroz muškarce, kroz različite muškarce, a nerazličite ideje. 
Iako je praizvedba ovog teksta bila prije 32 godine, na
otvaranju Zvezdara teatra, i on izvorno govori o
Informbirou i svim drugim pošastima tog doba, čini
se da se mnogo toga nije promijenilo, da je on i dalje
itekako aktuelan. Koliko Vam je društvena i politička
situacija u kojoj živite išla u prilog dok ste radili ovaj
komad? Je li Vam otvarala neke nove smjernice?Kako da vam kažem, šta god se i danas dešava i šta godće se dešavati to je zatvoren krug koji se kroz istoriju nonstop ponavlja, tako da ne ulazim sad tačno u detalje, kojesu tačno reference u odnosu na ono što je nekada bilo, aliuglavnom ostaje isto. Uglavnom ti pretedenti na vlast,kada preuzmu vlast, postaju gori od onih protiv kojih suse borili i tako sve u krug. I zato mislim da će ovaj tekstbiti aktuelan još dugo, dugo vremena.

Pominjali ste Micu, lik koji igrate. Čini mi se da je
karakteristika svih likova u drami da oni, zapravo,
nisu loši ljudi, samo je sistem iz njih izvukao ono
najgore? Šta znači biti loš čovek kada ga staviš u jako teškeokolnosti? Čini mi se da je lako biti dobar čovek u dobrimokolnostima i u lakim okolnostima i u sretnom i finom,sređenom životu. Jako je težak zadatak ostati dobar čoveku veoma teškim uslovima i teškim političkim i društvenimsituacijama. Tako da mislim da je Aleksandar Popovićupravo hteo to da pokaže- šta sve mogu vreme i okolnosti,odnosno, kako mogu da izvuku ono najgore iz čoveka.Iako takvi ti ljudi, suštinski, i nisu.
Dakle, možemo se složiti s replikom koju izgovara
jedan od likova u predstavi - “Postoje za mene samo
ljudi i neljudi, sve ostale podele su nebitne”?!Pa jeste, ali opet ponavljam, lako je biti dobar kada si uidealnim uslovima kada te ne guši ništa i kada te nestavljaju u poziciju da se boriš za život i golu egzistenciju,jer tada su ljudi, zaista, spremni na sve i nisam sigurnauopšte do koje mere se treba baviti osuđivanjem. 
Hristina, posljednjih godina itekako ste profesionalno
angažovan Široj publici ste vjerovatno omiljeni zbog

lika Biserke u “Paradi” Srđana Dragojevića… No, Vi
glumite od svoje sedme godine, prvo u pozorištu
(predstava „Čekajući Godoa“), a zatim i na filmu („Noć
u kući moje majke“, „Dezerter“). Šta vas je opredijelilo
za ovaj posao, kada ste shvatili da će gluma postati
Vaša profesija?Pa ne znam. Ja uvijek kažem da to nije mojaprofesija već poziv. Tako je nekako osećam, kao da sampozvana da se bavim ovim poslom. A sve je počelo takošto me baka odvela kod njenog profesora glume, BateMiladinovića, kada sam imala sedam godina. On meprimio u svoju školu i odatle su krenuli da me zovu zafilmove i pozorišne predstave tako da se, zapravo, ovimposlom bavim dosta dugo, a i dalje ga obožavam. I to jeprivilegija zapravo - raditi nešto što voliš, onda ti jeuvek uzbudljivo. I divan je posao zato što se putujekroz vreme, kroz duše, kroz različite identitete i ondanekako imam osećaj kao da sam živela sto života jersve to nekako, kao i svaki lik koji tumačiš, “provučeš”kroz sebe i pogotovo su mi zanimljivi oni koji nisuslični meni. A lik kao lik uvek mora da se pravda. I, naprimer, nešto što bih ja imala protiv takve i takve žene,a moram da je tumačim, moram da je osvojim, moramda je pravdam, moram da je branim. Tako da mi jezanimljivo i to koliko se i meni menja mišljenje itolerancija i sve. Jedan lep duhovni put je ovaj posao.
Iako bi na prvi pogled rekli da je Hristina Popović
vrsna komičarka vi imate itekako dobre dramske
uloge - prvenstveno mislim na ulogu Nade u
“Krugovima”…  Šta je vama izazovnije igrati?Uvek mi je izazov da ne ponovim nešto, hajde tako dakažem. Jako volim da igram dramske uloge. Komičneuloge je, zapravo, mnogo teže igrati. Dramske uloge možeigrati svako, a komične, da ih dobro odigraš, to jepotrebno mnogo više i dara i pameti i neke povezanostismisla. Tako da su mi komične uloge nekako veći izazov.Dosta smo svi prošli kroz teške drame tako da hajde maloda nađemo nešto opušteno, smešno. Hajde da se krozsmeh nekako ventiliramo  sa svim tim nesrećama kojeproživljavamo.
Možda imate takvo mišljenje i zbog činjenice da je
mnogo teže publiku nasmijati nego rasplakati?Pa jeste. Čini mi se da se svaka ideja koju ti želiš daserviraš publici nekako lakše “popije” kroz smeh, jernemaš te otpore koje drama izaziva, u smislu da se nekom“srce zaključa” kada vidi da je to neka situacija koju je onprošao, a ovako kroz smeh nekako mogu da se naseleduše lepo. 
Jako ste harizmatična osoba… naprosto plijenite i čini
se da svakoj ulozi, bez obzira kakva je, dajete svoj
pečat. Koliko je zapravo ta harizma važna u glumi?Pa ne znam. Mislim, ja volim kada gledamharizmatične ljude, a sećam se da mi je reditelj DejanMijač dao možda najbolji savet ikad i to pre dosta godina.Rekao mi je “uvek glumi onako kako bi ti volela da drugiglume”. Tako da se uvek trudim da napravim nešto što bimeni bilo zanimljivo da gledam.
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Razgovor
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Tekst  Aleksandra Popovića, po  kojem je rađena  ova
predstava, svojevremeno je  izazvao dosta  kontrover-
zi u  prošlom sistemu zbog  čega je čak  predstava  bila
i zabranjivana. Može li  ovaj tekst koji je  nastao s
početka osamdesetih godina  prošlog vijeka  i danas u
nekom novom vremenu i  drugačijem uređenju izaz-
vati slične  kontroverze  jer rezotkriva pravo lice dru-
štva?Apsolutno sve. Sve  koje  je tada izazivao ja sam siguran,svu  pouku koju je  tada  pružao, svu  istinu  koju je  tadadefinisao o  nama  o našoj  prostoti o našoj  neprikosnove-nosti da se delimo na  pripadajuće i  nepripadajuće, podo-bne i nepodobne, opredeljene  i  neopredeljene. To je  onošto  je  osnovno  i  potka  svega ovoga. To deljenje, ta neslo-ga, to je  duboko  ukorenjeno u svakom segmentu  životakako kod nas  tako  i  u  Regionu. I Aca  Popović uvek  imatu  jednu  dimenziju kao i  kod Ljube Simovića, on od togprimitivizma na neki način stvara poetiku i  poeziju takoda taj tekst  ponekad zazvuči pomalo rogobatno  ali  kadase usvoji, kada se  oprirodi siguran sa da ga svi  čuju. 

Bez obzira što na neki način  lokalno crpljen i inspirisanAco Popović govori o jednom mestu u Valjevskom  regionuali to smo mi  i takvi smo kakvi smo i  tu smo gde jesmo  inekako se  ne mrdamo od  toga. A ova je  predstava je  naj-bolji  način da se nekako oplemenimo, najdragocenije jekad se  čovek  suoči sa samim sobom  a svaki Acin tekst naskao narod i mentalitet suačava same sa sobom.Zato je  to vanvremenski tekst, zato je  to vanvremenskikontekst koji  govori  o jednoj rezoluciji   a mi smo je pret-vorili  u  ono iskonsko što sam malo pre  spomenuo a to jeda se  delimo  da  pripadamo, da budemo  podobni  inepodnobni. Tu  je kvaka  svih naših nezadovoljstava, svihnaših nesigurnosti  i strahova.Meni je jako  zanimljivo  što ste vi  ovde  u Brčkomvečeras  kao nigde do sada odreagovali  na  repliku  kojukaže Nemanja  Oliverić: Postoje za mene samo  ljudi  i ne
ljudi a sve ostale  podele  su lažne.  I to ste vi  sticajem upra-vo  tih loših okolnosti  možda najviše iskusili  i osetili i takoodreagovali. Evo koji put  igramo nigde do sada nisam tureakciju čuo.

PODOBNI i
NEPODNOBNI
Razgovarao: Mirsad Arnautović
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Razgovor

Nenad Jezdić, glumac
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Vi ste u  predstavi igrali  ulogu  kapetana Vase koji se
ne  pojavljuje  od samog početka  na sceni ali je  neka-
ko  posle toga dominirao predstavom  iako je i odlazio
i  vraćao se. Kako  je igrati ulogu  čovjeka  koji je na
početku  pokazivao svoju naprikosnovenu snagu  i
moć a poslije  postao niko i ništa?To je tako  u  životu sa lažno silnima, sa ljudima  lažnoopterećenim, lažnom veličinom i predsrasudom o sop-stvenoj veličini. Ali  ono  što sam svakako siguran  da jeAca napisao i što je dominantno  u  ovoj priči da je  opa-nak  zavladao. Ništa loše ne  mislim  o  opanku. Opanaku  onom svom  izvornom  autentičnom smislu  nosijednu dobrotu, plemenitost  i  iskonsku  veličinu  jednognaroda ali Aca Popović ovde piše  o tome  kad onaj smr-znuti opanak, lažni silnik zbaci sa sebe i  uđe  u  čizmu iu cokulu.To  je pogubna  kombinacija zato sam  siguran da je  tajopanak samo paradigma one  prostote  i  potrebe onogprimitivnog da vlada, da  vodi, da dominira a nije ga  Bogza to dao.To je  nekakva elementarna geneza  kada je  u  pitanjulik Vase kojeg igram. I u tom  smislu to  je  zahvalna ulogazato što doživi istinski  preobražaj i što mu se  pruži šansada okaje  svoje grehe.Ja bi  volio da se i  kod nas  te  šanse  iskoriste, da svikoji imaju razloga za  kajanje  da pokušaju da se kaju i daiz  svojih loših  postupaka  izvuku  istinsku  pouku i nadah-nuće za dalje.
Ne znam dali ste to primijetili  na sceni ali  na  svaku
Vašu repliku ili dijalog publika u Brčkom je reagovala
sa osmijehom ili aplauzom. Nekako ste cijelo vrijeme
da li zbog uloge koja je tako napisana ili  zbog Vaše
interpretacije, cijelo vrijeme  od svega ovoga  pravili
komediju.Rukopis je  od  početka  bio takav  i  mi  smo od poče-tka htjeli  da na  taj  jedan  farsičan  način sprovedemo temotive. Tako da nismo pribegli nekom  klasičnom dram-skom pozorišnom izrazu što ovaj tekst u svojoj suštinijeste ali ovo sada iz ove pozicije  i treba tako izvoditi. Jertoliko smo upućeni u to   toliko sve već to znamo  i zaštoonda priču  ne  oplemeniti tim nekim muziciranjem saharminikom na sceni kao neka paradigma dara, plemeni-tosti  i nekog ljudskog  potencijala. Tako da mi je  biloveoma  zanimljivo da pravim analizu šta se desi  sa  opan-kom kad dobije  đon.
Vjerujete li  da  će ovaj tekst s vremenom biti sve
aktuelni s obzirom da sva društvena zbivanja  kod
nas?On  je uvek aktuelan. Ta podela  i  ta rezolucija  o kojojse govori u  predstavi je  samo jedna  u  odnosu  na moreonih  kojima smo  mi  nekako naklonjeni. Uvek me  je zani-mala ta  stihija  jednoumlja. Čemu  jednoumlje, čemu tajkolektivizam. Jednom sam  pročitao  da svako udruživanje  jeste pri-bežište za one što nemaju dara. I zato se pitam šta je to sanama  što  imamo  kao  darove a ne možemo da ih  ople-menimo, nego  mislimo da su darovi  na nekoj adresi  poli-tičkoj, politikanskoj, kolektivnoj. Mislim da to  nije  tako. 
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Razgovor Večeras na sceni

Janko Matko
drama

Redatelj i dramaturg / Želimir Mesarić
Scenograf / Davor Antolić

Kostimografkinja / Danica Dedijer
Oblikovanje svijetla / Saša Mondecar

Video projekcije / Willem Miličević i Vice Rossini
Jezična adaptatorica / Ana Cvenić

Izbor glazbe / Igor Valeri i Želimir Mesarić
Asistentica kostimografkinje / Paola Rilović

ULOGE
MATIJA pl. JURIĆ, vlastelin / Davor Panić

EVA pl. JURIĆ, Jurićeva žena / Ljiljana Krička Mitrović
JELA, njihova kći / Ivana Gudelj

VERA, njena sestra / Matea Grabić
EDO pl. PUŠIĆ, Verin prosac / Duško Modrinić

Ing. IVO MARKOVIĆ, Jelin prosac / Antonio Jakupšić
JOSA KRNEČIĆ, seljak / Aleksandar Bogdanović
JANJA KRNEČIĆ, njegova žena / Anita Schmidt

DRAGO, njihov sin / Aljoša Čepl
ĐURO, njegov brat / Ivan Ćaćić

TEREZA KRNEČIĆ, stara mama / Radoslava Mrkšić
STJEPAN ŠIMATIĆ, seljak / Vjekoslav Janković
MARA, Dragina zaručnica / Antonija Pintarić

ANA pl. JOLIĆ, Jurićeva sestra / Jasna Odorčić
KATA PEROVIĆ, seljanka / Petra Blašković

FRANJA ILIJANIĆ, seoski načelnik / Mario Rade
Dr. PISARČIĆ, liječnik / Miroslav Čabraja

MIŠKO BROZOVIĆ, Jurićev sluga / Zorislav Štark
IVAN KOVAČIĆ, seljak / Damir Baković

FRANCA ŠIMATIĆ, Đurina zaručnica / Ivana Medić
BOŽIDAR KRNEČIĆ / Nikola Pavišić

Inspicijent / Eduard Srčnik
Šaptačica / Zrinka Stlinović

V. d. upravitelja Tehnike / Davor Molnar
Voditeljica maskersko-vlasuljarske radionice / Julka Seginj

Voditelj pozornice / Mato Ivić
Voditelj rasvjete / Tomislav Kobia

Voditelj tona / Davorin Toth
Slikar izvođač / Leon Landeka

Dekor i scenska oprema izrađeni u radionici HNK pod vodstvom Željka
Jurića.

Kostimi izrađeni u krojačkoj radionici HNK pod vodstvom Zvonka Majdiša.

Premijera 27. studenoga 2015.

TRAJANJE PREDSTAVE / 1 sat i 40 minuta
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Drugo festivalsko veče u pratećem programa Susreti(i) sa...bilo je posvećeno Mirvadu Kuriću,  bosanskoherce-govačkom glumcu i aktualnom ministru kulture i sportaKantona Sarajevo. Profesor Srdjan Vukadinović predstavioje ovog teatarskog glumca, prepoznatljivog svima nama,prije svega, iz domaćih TV serija „Viza za budućnost“,„Crna hronika“, „Lud, zbunjen, normalan“, te iz filmova„Remake“, „Nafaka“, „Sevdah za Karima“, „Jasmina“...Vukadinović je istaknuo i brojne kazališne predstave ikuće u kojima je ovaj glumac igrao, s predznakom nanjegovu matičnu kuću – Narodno pozorište Sarajevo, anavest ćemo neke: „Hamlet u selu Mrduša Donja ili Hamletzna što narod ne zna“ NPS-a, „Ptičice“ „Baladu o Omeru iMerimi“,  „Tvrđava“... „U njegovom scenskom habitusu prisutna je strast kojuugrađuje u svaki svoj lik, gdje ga gradeći zaustavlja vrijemei stvara posebnu tajnu u mnoštvu mogućnosti“, opisao jeovog glumca prof. Vukadinović. Danijela Regoje, moderatorica Susret(a) sa Mirvadom
Kurićem prisjetila se glumčevih prvih koraka uprištinskom pozorištu gdje je igrao stražara u predstavi„Čarobnjak iz Oza“, nakon kojeg prelazi u sarajevskoNarodno pozorište nakon čega su potekle brojne nagrade. Kurić je kazao da je prištinsko pozorište nekada imalodobre uslove i pružalo šansu mladim ljudima, jer upravosu odatle nastali tzv. mladi prvaci. Potom se desila nagradaza najboljeg mladog glumca u Srbiji, pa nagrada „JoakimVujić“ i uspjeh na čuvenom Zemun Festivalu, nakon čega gaNebojša Bradić zove u Beogradsko dramsko pozorište, dabi se Kurić potom vratio u Sarajevo. Na pitanje moderatorice Šta znači jedna uloga u TV
seriji, a svi znamo da je to uloga Rileta iz TV serije „Viza zabudućnost“, Kurić kaže da mu je ispočetka smetalo što suga na ulici često zvali tim nadimkom. Smetalo mu je izprofesionalnih razloga, jer za sebe smatra da je prvoteatarski glumac koji je na daskama puno više ostvario iponudio svojoj publici. Kada mu je jedan profesor objasnioda je primijećen i  da je bolje da ga zovu nadimkom tog lika,nego nikako. Kasnije je shvatio da su ti nadimci likova izpredstava neke glumce za cijeli život obilježili, što svremenom prihvaća kao nešto sasvim prirodno.

„Volim svoj posao, volim teatar, postoje uloge i tekstovikoje sam u životu radio i najviše ih igrao, ali ih nikad ne bihodigrao na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo ili sceni bilokojeg pozorišta. I danas smatram da postoji mjesto kadnegdje nešto radite, šta to radite i na koji način to radite,odnosno kome želite to prikazati.“, naglasio je Kurić koji sezbog obveza trenutno sklonio od matične kuće, a kojoj senamjerava ponovno vratiti. Komentirajući moto Susreta „Potraga za istinom“ ukomparaciji s teatrom i publikom, kazao je da se s teatromglumac igra. „Teatar je ono što vas tjera da kopate, kakobiste dobili prvu reakciju od publike. Hiljadu puta samsebe uhvatio da nešto što želim, to uradim na sceni najedan način, a potom osluškujem energiju publike kojakruži. Tada već znam kako će se stvari odvijati, sebi kažemda neću na taj isti način reći tu rečenicu. Odmah vidite dareakcije nema i postajete svjesni da vi vladate scenom i daono što publika vidi,  vidi onako kako vi želite vidjeti. Tavodilja me prati u svakoj teatarskoj ulozi, a to već nateleviziji nemate. Tetar je ipak mjesto istine, kritike iodređeni prostor koji može predvidjeti budućnost“.Za novu ulogu kaže da je živi kao da mu je prva iposljednja, komentirajući da to mlađe generacije neuspijevaju doživjeti, jer su se, kako kaže, dosta ulijenili.Poručio im je da se trebaju trgnuti, „zagristi noktima izubima“, pa tek onda brati plodove svoga rada. „Nisam želio biti glumac. Jedan moj dobar prijateljtrebao je ići na prijemni za glumu, predloživši mi da idemoskupa. Prijavilo nas se oko 450, a uži krug zajedno s mojimprijateljem primljeno je petnaest. U ostalih osam bio samja, a ne moj prijatelj. Tada sam studirao hornu na Muzičkojakademiji i odlučio sam odustati, jer je gluma iziskivalamnogo obaveza“, rekao je glumac, napominjući da je tajnjegov prijatelj, s kojim se i sada druži, i do danas ostao umuzici.  Aktualni ministar založio se u vlasti za filmskukonematografiju u BiH, te najavio realiziran Nacrt ofilmskoj djelatnosti u Kantonu Sarajevo. Također ćepokušati  uvesti neke promjene, kada je u pitanju bh. filmoko kojeg se godinama vrti oko pet istih osoba, s ciljemdavanja šansi mladim ljudima s novim idejama.

TETAR JE 
MJESTO 

ISTINE
Piše: Ivana Pirić
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Prateći program

Mirvad Kurić



19. XI 2016. BILTENBilten br. 2

Bosanskohercegovački  i  južnoslovenski glumac Mirvad Kurićprepoznat je po brojnim ulogama koje je ostvario u pozorištu,na filmu i televiziji.Posebnu popularnost  i zanimanje za sebe kao dramskogumjetnika je ostvario u Regionu kroz značajne filmske i televi-zijske uloge kao što su one u  TV seriji „Viza za budućnost“, kojaje emitovana i još se emituje na brojnim televizijama širom juž-noslovenskog regiona.Pored pomenute značajno je naglasiti i TV serije „Crna hro-nika“, “Tata i Zetovi“, „Lud, zbunjen, normalan“,“ Foliranti“,„Kriza“ i druge koje pobuđuju pažnju širom južnoslovenskogareala. Takođe, bitne za njegovu karijeru su i uloge na filmovi-ma: „Remake“, „Sevdah za Karima“, „Jasmina“, „Nafaka“ i dr.Impozantnost karijere Mirvada Kurića se, prije svega, ogle-da u pozorišnim kreacijama koje je ostvario u institucionalnimteatrima u Bosni i Hercegovini i kazališnim festivalima. Kadasu u pitanju profesionalni BH teatri ostvario je Mirvad Kurićzapažene glumačke role, prvenstveno, u Narodnom pozorištuu Sarajevu, koje je njegova matična kuća, a potom i u sarajev-skom Kamernom teatru ‘55 i Pozorištu mladih, kao i  mostar-skom Narodnom pozorištu.Igrao je Mirvad Kurić u Kući na Obali kada su u pitanju juž-noslovenski autori  u: „Omer-paši Latasu“ Duška Anđića,Brešanovom „Hamletu u selu Mrduša donja“, „Legendi o Ali-paši“ Envera Čolakovića, „Kraljevu“ Miroslava Krleže,„Ožalošćenoj porodici“ Branislava Nušića, „Tvrđavi“ MešeSelimovića, Sidranovim „U Zvorniku ja sam ostavio svoje srce“i „Prvi put s ocem na izbore, „Ptičicama“ Filipa Šovagovića, idrugim.Od drugih teatara posebno je značajna njegova uloga upredstavi „TO“ Alije Isakovića sa kojom je učestvovao na mno-gim  festivalima, pa i u Brčkom, i pobrao brojne nagrade. Umostarskom Narodnom pozorištu igrao je Kurić i u predstavi„Kulin“ Mirsada Sinanovića sa kojom je i učestvovao naSusretima pozorišta / kazališta u Brčkom 2008. godine.Pored domaćih autora Mirvad Kurić je značajne role odi-grao i u predstavama autora koji pripadaju klasici kao što su:Molijer - gdje je igrao u predstavi „Plemić“, ili Vilijam Šekspirgdje je u predstavama rađenim po djelima dramatičara mile-nijuma odigrao uloge u tri predstave: „Hamlet“, „Mjera zamjeru“ i „Richard III“.Sa svojim kreacijama Mirvad Kurić je itekako vezan zaSusrete pozorišta / kazališta u Brčkom. Učestvovao je na ovomFestivalu sa predstavama: „Ptičice“ i „U Zvorniku sam ostaviosvoje srce“ (2002. godine), zatim „Tvrđava“ i „TO“ (2003), pa„Kraljevo“ i „Legenda o Ali-paši“ (2005), „Prvi put s ocem naizbore“ (2007), „Balada o Omeru i Merimi“ i „Kulin“ (2008),„Hamlet u selu Mrduša donja“ (2001). Malo je glumaca u istoriji Susreta pozorišta / kazališta kojisu sa po dvije predstave, i to više puta učestvovali na ovomFestivalu.Naravno nije samo Mirvad Kurić ostavio upečatljiv  utisakna Susretima pozorišta / kazališta, već i na mnogim drugim BHfestivalima, kao što su: MESS, Festival BH drame u Zenici,Kazališne / pozorišne igre u Jajcu,“ Mostarska liska“, Teatar-Fest u Banjaluci i Doboju i drugim.

Brojne su nagrade koje je Mirvad Kurić ostvario na ovimfestivalima. U Brčkom je više puta dobio nagradu kao najboljiglumac, i to stručnog žirija i publike.  A neke predstave koje suobilježile ovaj Festival okitile su se oreolom  pobjednika.Režije komada u kojima je igrao Mirvad Kurić na BH profe-sionalnim scenama potpisuju, pored ostalih:  DubravkoBibanović, Gradimir Gojer, Ahmed  Imamović, Elmir Jukić,Sulejman Kupusović, Gorčin Stojanović i drugi.U komadima u kojima jeuloge ostvario Mirvad Kurić igrali,su pored ostalih, i: Izudin Bajrović, Senad Bašić, Zoran Bečić,Gordana Boban, Nada Đurevska, Miraj Grbić,  Belma Lizde, ŽanMarolt, Mišo Mrvaljević, Mediha Musliović, Josip Pejaković,Aleksandar Seksan, Ermin Sijamija, Mirsad Tuka, MiralermZubčević, i drugi.

Igrao je Mirvad Kurić u predstavama različitih autora i raz-ličitih estetika, ali strast kojom se predavao svakoj ulozi i sva-kom novom glumačkom izazovu je bila ista i iskazujuća po nje-gov glumački i scenski habitus.Specifične i prepoznatljive sopstvene  i  samo njegove glu-mačke valere Mirvad Kurić  ugrađuje u svaki lik. On ne komu-nicira preko uloge samo sa partnerom ili sa publikom, već i sasopstvenom ulogom i samim sobom. Intimnost ostvarene roleje ono što plijeni kod Mirvada Kurića. Publika reaguje na svakupromjenu njegovih glumačkih valera primjećujući da se mije-nja i transformiše. Svaka njegova naredna uloga nije ista kao iona predhodna. Tragajući  on uvidi i da ponekad njegova uloganije dobila ono obilježje koje je on želio, ali to ne prepušta slu-čajnosti. Za njega je traganje za likom posebna tajna koija skri-va mnoštvo mogućnosti. Kada u kreiranju  uloge dostignemaksimum, stvaralački nemir ga tjera da u roli ugradi elastič-nost vremena kako bi na neki način zaustavio vrijeme i njegovprotok kako u kreiranju lika, tako i u njegovom trajanju.Komotno se može reći da su predstave u kojima je igraoMirvad Kurić bile dobitna kombinacija i za teatar koji ih jeimao na repertoaru i za festivale koji su ih uvrstili u zvaničanprogram.

Srdjan Vukadinović

SPECIFIČNI GLUMAČKI VALERI MIRVADA KURIĆA
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I druga predstava iz takmičarskog dijela XXXIII Suretapozorišta/kazališta u Brčkom „Mrešćenje šarana“, Atelje212, Beograd, Srbija, naišla je na nepodijeljene simpatije iveliki interes publike i referentne teatarske kritike, kakoza vrijeme igranja predstave, tako i za vrijeme održavanjaokruglog stola nakon igranja predstave u brčanskomDomu kulture.Na tekst maga pisane riječi Aleksandra Popovića, režijuje uradio Milan Nešković. U predstavi su nastupili glumci:Tihomir Stanić, Kristina Popović, Viktor Savić, NemanjaOliverić, Ivan Jevtović, Dubravka Mijatović, Nenad Jezdić iDragana Đukić. Dajući odličan šlagvort za diskusiju o predstavi„Mrešćenje šarana“ u okviru održavanja okruglog stola,Dževdet Tuzlić, moderator i voditelj je, uz ostalo, naznačio:„ Kada ima puno vrata na sceni onda je to nekakav znak dauvijek mora postojati neki izlaz. Pitanje je kakav je izlaz izove predstave; to smo svi na svoj način mogli doživjeti, aliima jedna replika koju izgovara Profesor (Tihomir Stanić)„Gdje je ključ!?“ Dakle, pitanje ključa ove predstave koju jeAleksandar Popović napisao prije više od 30 godina, njenočitanje danas u ovom vremenu koja obrađuje jedan bolniperiod ex- jugoslovenske stvarnosti, dakle, Inorfmbiro,Rezoluciju, opredjeljivanje i tako dalje. Ali mislim, da uriječi OPREDJELJIVANJE možemo naći ključ jer danas uovom vremenu u kom mi živimo stalno su neke navijačke

skupine, da li bukvalno na sportskom polju ili u političkojzbilji...“Nenad Jezdić, glumac: „Aca Popović je takav disperzi-van pisac da se uvek da tumačiti u svim vremenima, u svimokolnostima i u svim mogućnostima. Ono što je iskonsko uovom njegovom pisanju, u onoj njegovoj pisanoj iskonskojmisli, ono što je tačno i neprikosnoveno i što je ultimativ-na istina, i zato je to posle 30 godina toliko aktuelno i zatoje ovaj tekst i ova ideja bila aktuelna i pre tih 30 godinakada je nastao tekst. To je ta ultimativna istina da mi izovog Regiona, a to Aca Popvić stavlja do znanja onome koga čita, da je užasno pogubno kod nas ovde, kao sveukup-no gledano - naroda, to što imamo neviđenu potrebu dabudemo pripadajući ili nepripadajući, da budemo odabra-ni ili neodabrani, da budemo podobni ili nepodobni, dabudemo posebni ili oni drugi. To je ta iskonska podelakojoj se Aca protivi. A jednom sam pročitao sledeće - Svakoudruživanje je nemanje dara.“  Neda Kozomara: “Sigurna sam da ste vi jako iscrpljeni ifizički i mentalno, jer ono što ste vi večeras nama pokaza-li, to nije bio čas glume nego cijela akademija. Tako da smomi svi stvarno oduševljeni i mnogo smo počašćeni vašimdolaskom i svim ovim što smo vidjeli. Zaista ste nam obo-jili ovu kasnu jesen i početak zime na jedan poseban način.Ja lično ću ovu predstavu, ovo igranje u Brčkom pamtiti iprepričavati i u nastavku programa, i gdjegod stignem...“

SVA NAŠA POGUBNA OPREDJELJIVANJA
Priredio: Suvad Alagić
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Наш  Александар Поповић је по мом дубоком уверењу,
и  један од неколико преокретних визионара новог

европског и светског театра.Слободан Стојановић
То је нова школа српске драме  – ускликнуо јеоживотворитељ  наше драмске авангарде и њенутемељивач – Александар Поповић, популарни Жак.Од постанка најранијих комада раздваја нас време одскоро 52 године. Његовој званичној позоришнојинаугурацији – реч је о премијери фарсе „Љубинко и
Десанка“ у Атељеу 212, 30. децембра 1964. године –претходио је плодан ангажман у областикњижевности за децу 1947., односно 1958. година двасу могућа датума првог појављивања АлександраПоповића у српској књижевности, а период од читавихједанаест година који их раздваја, што се биографијеписца тиче, поприлично је нерасветљен. Једно јесигурно - грађанска свест Александра Поповића,његов дух инсубординације, али и „морално–политичка неподобност”, учинила је да се његово имеу време четрдесетосмашких превирања убрзо нађе нацрним списковима комуниста. Голооточка голготанашег великог драматичара трајала је незамисливихпет година. У немилости режима скоро пуних 20година, Александар Поповић забрањиван је седампута, а од бројних награда које су му заслуженоприпале , заобишле су га све државне. Доживео је и двапринудна скидања својих комада – „Капе доле“ Атељеа212 и „Друга врата лево“ Студентскогексперименталног центра из Загреба. У таквом„драматизованом друштву”, прокаженом АлександруПоповићу није остало ништа друго него да се окренепозоришту и методама позоришног довијања закритиковање наших стања, нарави, прилика,менталитета... Александар Поповић је за базичнуконстанту свог позоришног израза одабрао оноХесеово (још један од прогоњених песника)„најчудније и најгенијалније достигнуће човечанства”- хумор, или шире, ка позоришту – комедију.Александар Поповић ће се одмах насмејати ономечему се мало ко усуђивао смејати, у крајњој линији,ономе што је тада мало ко могао препознати каосмешно. Кроз полусуманути свет београдскепериферије и његове ишчашене односе, крознепоновљиво артифицијелан арго, кроз једнупритајену магију лексичког кумула најразличитијихзаната, кроз небројене апсурдне неразмрсивости ифарсичне ситуације, Александар Поповић, тај „горкиподсмехивач” је алузивни позоришни језикискористио за говор о нечем другом” – о трулежи

политичког система, о владавини неспособних, одруштву „обновљеног примитивизма, хипокризије иглупости”, о демону бирократије, и надасве, о каприцуи „нарави нашег мрављег народа”.У европским оквирима, појава АлександраПоповића ситуира се у време европског образовањaкоје је Александар Поповић стицао диљем(позоришне) Европе учинило је да авангарднидрамски образац, тада већ увелико прихваћен (исхваћен) у свету, добије своју обраду и код нас. Као ињегови француски претходници, Јонеско и Бекет, иАлександар Поповић је испрва морао сносити судбинуиноватора. Не говори се узалуд о АлександруПоповићу као обновитељу српске комедиографије, јер,до његове појаве, савремени токови српске драметретирали су комедију искључиво као средствопозоришне забаве и тиме умногоме допринелидеградацији ове драмске врсте. Поповић ће јој севратити са најпре измењеним односом према језику ирекреирати „то чудо језичког богатства” које се преАлександра Поповића сусреће само код Држића иСтерије. Оно што наши позоришни критичари још увек у товреме нису били схватили, схватила је МирјанаМиочиновић, истакнути театролог, која је својимакрибичним теоријским радом издигла драмско делоАлександра Поповића на европски пиједестал:„...апсурд постаје драмско правило, а драмска правилатрадиционалног позоришта апсурд.” Ипак, када је речо категорији апсурда као превасходном филозофскомначелу антидраме, потребно је направитидистинкцију у односу на француске авангардисте. КодАлександра Поповића апсурд се везује за људскуегзистенцију не због обезбоженог света у којем јунаципребивају, па којим стога владају ирационалне,метафизичке силе, већ зато што су (под)носиоциегзистенције „жртве или митологизиране,обоготворене историје или идеологизираногдруштва, које их доводи у безизлазне ситуације”. ПоЈонеску, апсурд је још и оно што не поседује сврху иликрајњи циљ, а из драмске перспективе АлександраПоповића то би лако могла бити и логика историје укоју се сам апсурд прометнуо. Није ли то и својеврснаантиципација данашњих наших друштвених прилика,од којих је та изопачена (апсурдна) историјско–политичка дијалектика направила једну лимарскузадругу пред стечајем са небројено крвопија –борашнајдера – на својој грбачи ?!Треба одмах рећи да су у драматуршком поступкуАлександра Поповића сви елементи драмскеструктуре (на микро и макро плану) усмерени каостварењу два базична принципа – комике и игре. За

Предраг НЕШОВИЋ

РАЗВОЈНИ ПУТ АЛЕКСАНДРА ПОПОВИЋА
ВИЗИОНАР НОВОГ ЕВРОПСКОГ И СВЕТСКОГ ТЕАТРА
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ту Поповићеву „вештину вођења позоришне игре уграницама позоришног простора”, већ је одавноречено да се у тој мери не среће ни код Јонеска ни кодБекета, али, треба додати, природа те игре одиста јеавангардне провенијенције и елемент је простора.Дати простор је естетски преструктуиран у односу напростор играња класичне драме, јер више непредставља животни простор, него простор игре.Стога не случајно, Мирјана Миочиновић идентификујеједан битан конститует Поповићеве драмскеархитектонике – структуру простора игре. Дакле, игракао „основни принцип Поповићеве драматургије”одликује се авангардном заснованошћу. Простор накоме се игра остварује у већини комада је театралнопревреднован – јединствен је и неутралан (Љубинко и
Десанка, Чарапа од сто нетљи), или је, пак,симболично „развојан” – слично као код Чехова – саамбијенталним назнакама етапа кроз које јунакпролази (Развојнн пут Боре Шнајдера, Смртоносна
мотоаристика). Овакаву просторну структуру(структуру простора игре) подржава и специфичновреме, „сценско време”.У драмском рукопису Александра Поповића,ситуација је унеколико измењена. Из синтагметрагична фарса, једино фарсу издвајамо каорелевантни, али и несумњиви квалификатжанровског усмерења комада Александра Поповића.Међутим, амбиција и природа Поповићеве фарсепроистичу из модела појавне реалности коју фарсакарикира – живаљ београдске периферије (читај:живаљ са периферије живота) у првим послератнимдеценијама, различито од Бекета код кога је фарсичниефекат резултанта контрапунктске технике заснованена супротности трагично – комично. Говорећи оПоповићевој комици, критика се приближавала њенојсуштини користећи термине гротеска, бурлеска,персифлажа, што су све сама средства постизањатакозване грубе комике. У комадима АлександраПоповића има и класичних фарсичних схема као штосу замена идентитета (Љубипко и Десанка), или опрекаизмеђу маске конкретног лика и његове аутентичнекарактерологије (Развојни пут Боре Шнајдера). Но,када је реч о ликовима, и ту се намеће једнапоповићевска специфичност – они нису ни механизми,како је код Јонеска, нити су конкретне личности, нагепред ништавилом, какве затичемо код Бекета, они сууправо карактери, али са поступцима (уласци иизласци са сцене нпр.) и репликама који супсихолошки немотивисани. Њихово понашањеподређено је „свемогућој вољи писца, а не, рецимо,логици било каквих  ’животних закона’”. Такве ликовеМирјана Миочиновић види као могуће гињоле (што је,изгледа, последња инстанца огољавања карактера), ањихова међусобна сличност је „покретач фарсичнеакције”. Тако фарса (некада сматрана  „нижомврстом”)  у рукопису Александра Поповића постајебитан извор поступака за прерушавање(травестирање) порука са основном функцијом даизвргне сатиричном подсмеху. Тако и долазимо додефиниције жанра – сатирична фарса.

Авангардисти поседују једну заједничку особину -склони су дефинисању жанра. Ова посебност незаобилази ни комаде Александра Поповића, али и онаподлеже једној поповићевској логици. Његовежанровске одреднице, као и остали елементирукописа, постоје у искошеној визури, то јест, и саме суносиоци фарсичног ефекта зачудности, као да се писац„у том маргиналном рукопису идентификује са својимличностима,  дајући себи сву ону слободу коју је њимадао”. Његове псеудодефиниције жанра изгледајуовако:  „фарса и по” (Љубинко и Десанка), „фарса inmemoriam” (Чарапа од сто петљи), „горча фарса уједном парчету” (Сабља димискија), „фарса с пологом упет појава” (Крмећи кас). У истраживањима МирјанеМиочиновић ова необична појава добија још једнудимензију – она представља свесну пародијуфилозофско–теоријских одредница Ежена Јонеска(антикомад, комична драма, трагична фарса итд.), алибез икакве филозофске конотације, већ искључивокомичне.  Први комад Александра Поповића заправо јеи први судар са његовим драмским савременицима.Није случајно што овај комад третира - или је бољеодмах рећи пародира –најкарактеристичнију тему удраматургији XX века – ишчекивање Та тема је,заправо, topos и „метафизичка ситуација првог реда”(Бекет, Чекајући Годоа, Јонеско, Столице). СуштинаПоповићевог пастиша је у томе што он реметистатичност такве драмске ситуације, другим речима,„Поповић се поиграва том темом, испитујући њенесценске могућности”.Овакво нагомилавање комичких проседеа,односно, претеривање у комичном, како би то рекаоЕмануел Жакар, указује на постојање оних елеменатакоји су преузети „из споредних форми - циркуса,варијетеа...”. Аутентични сценски космос АлександраПоповића тако постаје искривљено огледало у коме сепрепознаје неаутентична (друштвена) стварност.У драмским опусима француских авангардистамогуће је тематски објединити одређене скупинедрамских дела, па тада говоримо о њиховим„опсесивним тематикама”. То није случај и саАлександром Поповићем. Он нема омиљену тему, ализато има омиљени књижевни предмет, а то је, већ смоистакли, београдска периферија са својим живљем упрвим деценијама „бурног тока мирне изградње”.Његове теме, једнако као и радње, једноставне су, докје са сижеима другачији случај. Сами по себи, сижеијесу једноставни, градећи комаде  „ни из чега”, док су сдруге стране и крајње сложени у смислуконцентрације и редоследа мотива. Неколиким својимкомадима, а пре свега политичким фарсама Капе долеи Друга врата лево, Александар Поповић настављатрадицију ибијевске фарсе, а српску драмску баштинузначајно обогаћује и укључује у најсавременијеевропске позоришне трендове. Драматизованодруштво, тих проблематичних касних 60-их година,писцу је одговорило окретањем леђа: његови комадису забрањивани и скидани са репертоара, а аутор сеизопштавао тихом игноранцијом. Већу похвалу делуније ни било могуће изрећи.
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Како се Поповићеве тематске преокупације односепрема истим у француских авангардиста, видећемоодмах. Најбоља српска послератна драма – и званичноје проглашена пре неколико године – Развојни пут
Боре Шнајдера, Сценска карактеристика у четири
ставке, далеко од тога да третира једино„контроверзе социјалистичке изградње”. Она се неодноси на „једно време” са „неким” Бором Шнајдером.То је у целости прича о нама у свим временима, онашем левентско–скоројевићском духу, опримитивном менталитету, расипништву инеспособњаштву. У таквом друштву, подругљивапримедба Пикље из истоимене драме постајеопипљива стварност:„Кад немате никаквих квалификација, једино вампреостаје или администрација или уметност !...”Однос жене према мушкарцу је честа темапозоришта поруге – Бекет, Срећни дани, Јонеско,  Жак
или покорност. Смртоносна мотористика АлександраПоповића, та „готово романескна пустоловина” осврћесе на проблем периферијске љубави сасентиментално–мелодрамским и (наравно)фарсичним призвуком. С обзиром на предмет –„контроверзе мушког и женског пола” – комад јетематски симетрично подељен, а и простор у њемутакође. У овом комаду Александра Поповића жена јеприказана онако како је о њој размишљао и ИванКушан пишући о тој „митској фигури” у комадимаЈонеска.Битну смерницу за даља и специјална истраживањадрамског дела Александра Поповића даје МирјанаМиочиновић, када упућује на знамениту студијуМихаила Бахтина, Стваралаштво Франсоа Раблеа и
народна култура средњега века и ренесансе. ДелаАлександра Поповића носе на себи јак печат народно-смеховне културе. која је, по Бахтину, “настајалахиљадама година”. Како наш писац сценски сажиматолико цивилизацијско искуство? Између свихосталих поступака које Поповић користи, поособености и функционалности издвајају се посебно -каталогизација (набрајање) и ефекат комичке хитње.Драмска радња се убрзава, интензивира и битносажима, док ликови при том бивају доведени уситуације у којима се јасније исказују и у којимаредовно долази до наглих промена њиховограсположења. Осим тога што је комичка хитњапотврда “ниског жанра и нискости јунака”, МирјанаМиочиновић још примећује да овим “Поповић као дасвесно пародира онај основни драмски принципи штога је Аристотел означио као “јединство времена”. Дакле, то је битна измена у односу на Жарија, али иЈонеска. Драмска авангарда поседује читаву једнутрадицију пародирања споменутих политичкихтирада, које у одсудним тренуцима изговарајууздрмани или тек устоличени владари. У Магбету,Јонеско је последњи говор новог владара, Макола, којина престолу смењује Магбета, претворио у антиговор,у негативни говор. Демистификовани злочин немавише ни намере ни нотребе да се скрива - крај XX веказаправо је крај и сваке религије речи. Зато Макол

обећава окупљеном плебсу оно што једино и можеобећати, јер је сценарио непроменљив: беду, патњу,погроме, разврат, очај и пакао.Од великих демагошких “декламација”Поповићевих краљева, остали су само реторичкирепови, осакаћене фразе и обесмишљене интерјекције.Поремећај у осећању (страх) доводи до поремећаја умишљењу (хаос), а овај до фарсичне дезинтеграцијејезика и његових клишеа. Ипак, не треба заборавити –Јонеско је први, разградњом говорних патерни, указаона обесмишљеност језика, његову конвенционалност,која истину прикрива а не афирмише је.

Постоји један, за све комаде магбетовско-ибијевскеинспирације - од Шекспира доПоповића - обједињавајући вид драмске појавности.Он је суштински условљен природом света којим(привидно) владају његови краљеви и представљаирационално-метафизички адекват светуутилитарности и чудовишне бескрупулозности,фактор је равнотеже али и разоткривања. Реч је очитавом низу појава којима се разголићује трулежсвета владара: приказе, кошмари, несанице,сноморице, авети, утваре. Шекспир је први великипозоришни демијург разбољеног сна. “Магбет је човеккоји је убио сан”, закључује Јан Кот.И нешто о споменутом поступку каталогизације.Нема сумње да је реч о најчешће коришћеномдраматуршком поступку у свим фазама Поповићевогкомедиографског рада. Каталогизације (занатскихпојмова, јела) су ефектне, сонорне и доводе додраматске згуснутости. Набрајање јела више није ниналик на познате каталогизације у традиционалном
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књижевном кључу које сусрећемо од Хомера доРаблеа и Чехова. Реч је о иронијској каталогизацијиситница, којештарија, “грицкалица”, што очигледноније више израз ни карневалско-празничног духа, нинародног екуменства, али такође нема снаге да будени даћа, која представља симболично веровање у новживотни витализам. Као такав, он је најсуморнијимогући агенс друштвеног и егзистенцијалног хаоса укоме обитавају његови конзументи. *  *  *Алексндар Поповић је прави, аутентичнипредставник твораца позоришта апсурда. Сетимо сесамо сведочења Мартина Еслина да публика која јеприсуствовала првим извођењима антикомаданавикла на удобности усвајања конвенционалногсмисла у позоришту – очигледно није разумевалањихово стварно значење, али је упркос томеодушевљено аплаудирала. Сценско и драмско заумљеАлександра Поповића нећемо докучити, можда, нипосле хиљаду читања/гледања, али ћемо, то јесигурно, аплаудирати. Његово име постало је безмалотеоријска одредница, прави регистар појмова заобележавање читавог низа поступака: обрта,инверзија, алијенација, аберација, каталогизација,пастишерства. Начин на који се сви ти поступциостварују је поповићевски, а њихов општи назив
поповићевизовање. То нису новине остваренеискључиво на нивоу нових композиционих иструктурних начела, нити је реч о формалномзаснивању неког новог принципа театарске игре, то јеу целини посебна, суштаствена и сасвим новапозоришно-драмска онтологија. То је драмска игра усвом елементарном виду, надређена свим осталимначелима оствареним на микро и макро планудрамске структуре, игра суфицијентна иомнипотентна. Позоришна игра par exellence. Изгледада се, кад је о овом ствараоцу реч, од појма театра неможе побећи, јер у драмском универзуму АлександраПоповића све је позоришно и сценско : сценска игра,сценски простор, сценско време, позоришнатипологија ликова...  Да ли су у тој мери, на начинлудички и спектакуларни, били “позоришни” Јонескои Бекет? Једно је сигурно: Поповићев свет није свет“невидљивости и тишине”, то је свет поповићевскираспричан и многоговорљив, аутентичан унатпричавању и виртуозан у жонглирању језиком.Можемо се слободно запитати: није ли онај шаренисвет што дефилује Поповићевим позорјем – часбекетовски празним, час јонесковскихипертрофираним - намерно уроњен у ту бујицу“настраног језика” само зато што је и она једна врстатишине, ћутања и егзистенцијалне немогућностиљудског комуницирања. Одбрану његове језичке (а тозначи и позоришне!) претераности написао је Јонеско:
Позориште јесте у крајњој претераности осећања,
претераности која измешта плиткост свакодневне
стварности.Али, шта да се ради!? 

Александар Поповић

ШТА ДА СЕ РАДИПозориште никад није у кризи, у кризи су само ониљуди који се стицајем околности нађу у њему иакоим ту није место. Такви онда често плачу надсудбином позоришта, хватајући се за догме и на свеостале начине бране своју јаловост и немоћ.Срећом, пре или касније, њих истискују правиствараоци, људи који искрено воле позориште,људи који су свесни да позориште не живи одлажне носталгије за лепим прохујалим временимапозоришта, људи који дрско и подмукло нениподаштавају масовну публику недораслупозоришту, на концу, људи који не знају да се упозоришту ствара искључиво према потребама уодређеним условима и времену, људи који знају даје живот позоришта, уосталом, као живот друштвау целини, увек у превазилажењу онога што је било,односно у стремљењу ка ономе што долази. Никаданисам био  несрећнији него него једне недеље кадасам после фудбалске утакмице на којој је билоприсутно седамдесет хиљада гледалаца дошаоувече на позоришну представу где се десет врснихуметника узалуд напрезало да загреје стотинакгледалаца у празном и од празнине хладномгледалишту. Ето, у томе тренутку осетио самнеописив стид и питање ми се наметнуло само посеби:Зашто људи иду на фудбалску утакмицу, а недолазе у позориште?То исто питање постављао сам касније и људимакоји су стварали у позоришту и за позориште.Пристојност и морал ми не дозвољавају да непоновим све одговоре које сам добио, али морамрећи да су сви заједно на мене оставили импресијукао да су ти људи који воле фудбалске утакмице –људи нормални, наши такви какви постоје, од крвии меса, односно да су ови који ми дају одговореслични оним главатим људима из средњевековногсликарства, људи с занемарљивим телом, авеликом главом, што треба да симболизујепримарност над ништавношћу тела и свих осталихманифестација овоземаљске нискости иприземности.Па шта да се ради?Да ли је позориште азил за све оне који се радобаве својом личношћу, самим собом или позориштемора имати природу природне целине?Верујем у ово друго и не верујем и најбољеенглеско доиста савршено позориште може својживот зачети и настављати ван Енглеске.А све што сам могао и све што, евентуално јошмогу да учиним за то наше позориште које иманашу природу наше природне целине, чинио сам ичинићу колико могу својим делом.


