
21. XI 2016. BILTENBilten br. 4

Piše: Mladen  Bićanić  „Drama ‘Kad bi naglas govorili’ nastala je kao praktični diplom-ski rad na Odsjeku za dramaturgiju Akademije scenskih umjet-nosti u Sarajevu. Bilo mi je važno da ispričam priču o ljudimakoje uslovno nazivamo malim, i njihovim problemima koje,takođe, uslovno nazivamo malim. Uporišna tačka pri pisanju jebila ta da sam sebi objasnim okruženje u kojem živim!“ Tako osvom dramskom prvijencu, komadu „Kad bi naglas govorili“,izvedenom četvrte večeri, na kraju prve polovine 33. brčan-skih kazališnih / pozorišnih susreta, u produkciji Kamernogteatra 55 iz Sarajeva, a u režiji Srđana Vuletića, govori samautor, Adnan Lugonjić. A tko su ti „mali„ ljudi i njihovi „maliproblemi“ od kojih Lugonjić tka glavninu tkiva svog dramskogrukopisa?  Oni su bezimeni, ili, u najbolju ruku označeni samo svojimpozivom, zanimanjem ili spolnom orijentacijom. Ali to, nara-vno, ne znači da su bezimena masa – naprotiv, vrlo su preciz-no iskonstruirani njihovi postupci i definirani njihovi karakte-ri i ponašanja, sve su to punokrvni likovi jednog dobro skroje-nog kazališnog komada – imena nemaju prosto zato jer mogubiti bilo tko, mogu se zvati kao svatko od gledatelja u dvorani –jer to, u suštini, i jest prvenstveno priča o nama, našim straho-vima i čežnjama, strepnjama, bolima i tugama, pripovijedanjeo našim životima. Mjesto gdje se sve odigrava, saznajemopostupno kako se dramski narativ razgrće i otvara pred nama,također nam je dobro poznato, to je naše susjedstvo, našaulica, naša trgovina gdje svaki dan kupujemo neophodnepotrepštine, naši stanovi u neboderima u kojima živimo – mi inaši susjedi, komšije vrata do. A ono o čemu oni govore, onošto ih muči, sa čime se svakodnevno bore i ono što proživlja-vaju oni, identično je onomu što doživljavamo i mi sami, unašim vlastitim životima. Autor je, dakle, pažljivi promatrač izapisivač prvenstveno svoga, pa tako i naših, a sljedstvenotomu i života svojih likova, ono što se odigrava na pozorniciono je što opažamo svakodnevno u svom „okruženju„ Lugonjićvrlo vješto i s nervom darovitog dramskog pisca samo preno-si ta zbivanja i događanja iz svog primarnog staništa, našihživota, na „daske koje život znače„. Scena (kostimografkinja i scenografkinja je Adisa Vatreš –Selimović) je podjeljena na dva dijela, ali ne oštro i nedvojivo,dapače protagonisti bezbolno prelaze iz prvog plana, što jeobično prostor stana, ili ulice, ili čak unutrašnjosti automobila,u drugi, komotno stižu do pozadine koju čine neke skele, pokojima se veru i s kojih progovaraju, to je njihovo utočište isklonište i zbjeg pred nepogodama i neugodnostima života, tuse uvijek mogu sakriti i predahnuti, tu su sigurni, jaki i pouz-dani – ta konstrukcija ujedno je i nagovještaj gradnje nekihdrugih, boljih ili samo mogućih života u koje bi željeli pobjećiod svojih vlastitih, to je njihov posljednji izlaz. Srđan Vuletić,poznato ime u filmskoj branši, i sam kaže da ga „struktura ovogdramskog teksta podsjeća na strukturu filmskog scenarija„ usjećanje priziva i velikog Roberta Altmana i način na koji on, ufilmu, razrješava slične paralelne priče svojih junaka, njegovredateljski postupak pažljivo prebire po segmentima, ulomci-ma i rukavcima Lugonjićeve drame, uvijek pažljivo osluškuju-

ći što to netko od protagonista ima za reći, zašto je to važno zakomad u cjelini, kako će na to regirati njeni ili njegovi partneri.  Gotovo dva sata, koliko traje predstava, pred nama je tri-naestoro ljudi, dramskih lica što nam žele predočiti svoje priče,ono što doživljavaju odnosno ono što im je pisac podmetnuokao da je njihov život – a mi smo to prepoznali kao naš život,što je nedvojbeno samo plus za mladog pisca. Cijela dramapočiva na dijalogu, sočnom, duhovitom, razumljivom, odvija sekroz dijalog uglavnom u parovima, do završne scene, tokomčitave izvedbe gotovo sva lica su na pozornici, neki u prvomneki u drugom planu: frustrirana mlada majka nasuprot mužakoji je ne shvaća i ne sluša, gay par, učitelj i mladi prijestupni-

ci, tinejdžerka u osvajanju slobode života što je tek pred njom,taksist i prostitutka, osamljeni par starijih stanara nebodera –tog mikrokozmosa u čijem se okrilju prelamaju sve silniceovog dramskog teksta, inscenacije i sjajne glumačke igreansambla sarajevskog Kamernog teatra 55. Komad je to opotrebi da se sasluša onaj Drugi, da ga se prepozna i razumije,to je i pripovijest o potrazi za ljubavlju, za slobodom, o moguć-nostima pripitomljavanja i načinima kako se može uspostavitibliskost među ljudima, kako izgovoriti neizgovoreno, kakooprostiti i zaboraviti ono što nas razdvaja a zapamtiti ono štoje odistinski važno i potrebno. Predstava „Kad bi naglas govo-rili„ tako nam kazališnim jezikom ponavlja znamenitu poukuEgziperijevog Malog princa: „Bitno je očima nevidljivo“, upu-ćuje nas i vraća srcu, a ne razumu, kao jedinom mjestu dono-šenja važnih, odlučujućih ocjena i odluka u našim životima.     

DRAMSKI PRVIJENAC NADARENOG AUTORA
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Piše: Srdjan VukadinovićSarajevski Kamerni teatar 55 je na festivalsku pozornicuSusreta pozorišta/kazališta donio predstavu sa temomkoja pogađa i bosanskohercegovačko, a i južnoslovenskodruštvo, a tiče se otuđenosti kao fenomena modernogdoba. U mnoštvu nusprodukata modernizaijskog karakte-ra otuđenost je nešto što posebno razara strukturu dru-štva. To iz razloga što je sa čovjekom koji je otuđen u neko-liko nivoa, a otuđenost koja je prisutna u sarajevskoj pred-stavi rađenoj po tekstu Adnana Lugonjića i režiji SrđanaVuletića  ozbiljno prijeti da se ljudi dalje potpuno otuđuju,što sve vodi do otuđenja čovjeka od samog sebe.U situaciji stalnih društvenih turbulencija i interne-tskih i komunikacijskih datosti čovjek zagledan u ekran ilidisplay ne registruje okolinu  oko sebe. Teško da se višeneko može i vidjeti u gradskom prevozu ili na klupi uparku ili u ugostiteljskom objektu, kako čita neko štivo.Umjesto toga ogromna  većina  ljudi koja  se  susretne jezagledana u mobilni telefon ili tablet ili laptop. Prolazepored njih dinamičnosti  društva, a oni ih ne samo ne regi-struju, nego ih potpuno inferiorno  posmatraju. Zaboravljase na svoje najbliže srodnike, a kamoli na drugove, prijate-lje, komšije. Hodaju tako dijelovima gradova i kvartovaljudi sjenke koji se ne čuju, ali se registruju zahvaljujći  nji-hovom elektronskom ili telefonskom pomagalu. Neće rea-govati na iznenadnu saobraćajnu  nezgodu ili  škripu koč-nica ili incident koji se dešava ispred njihovih očiju. Ali ćezato na svaki signal ili refleks koji dobiju na svom uređaju,od kojega se ne razdvajaju ni  kada idu da spavaje ili namjesta na kojima on nije potreban, automatski reagovati.Zureći u elektronske datosti modernog doba tiho inečujno  prihvataju  svaku radost ili nezadovoljstvo kojeim se servira. Zaboravili su na svakodnedvnu, živu komu-nikaciju koja obogaćuje pojedinca. Umjesto toga komunici-raju sa virtuelnostima različitog tipa i karaktera. A one ihotuđuju i svaraju od njih  pione sa kojima se veoma lakoupravlja iz nekog centra, zamišljenog  ili stvarnog, aliodlučnog da kreira  obilje  stvari u društvu po svojoj naka-ni i cilju.Prvotni  oblik otuđenja je onaj koji se tiče otuđenosti  iusamljenosti na mjestu radnog angažmana. Otuđujući seod sredstava svoga rada, a to nije računalo, ljudi se otuđu-ju i od svojih radnih kolega. Onako kako funkcionišu upredstavi „Kad bi naglas govorili“ tako se ponašaju i namjestu radnog angažmana. Često i ne poznaju svoje radnekolege, a da se ne govori o stepenu bliskosti i kolegijalnograzumijevanja za male i svakodnevne male i velike(ne)probleme  koje svi imaju.Poslije toga stepena otuđenja na red dolazi naredni, ato je otuđenost od svoga slobodnog vremena, odnosno odvremena mimo radnih prostora u koji spada i otuđenostod prijatelja, drugara ili komšija. U Lugonjićevom iVuletićevom komadu stanari u istom haustoru se ne poz-

naju i ne znaju, uopšte, da su upućeni jedni na druge unekim situacijama kada je potrebno pomoći, makar i lije-pim gestom ili riječi. Njihova intima nije u svakodnevnimrazgovorima  i razmjeni iskustava o malim temama i dile-mama koje svi imaju. Ona je narušena i razorena moćnimkomunikacijskim sustavima koji ih drže stalno pod kon-trolom, svjesno  ili nesvjesno. Uobičajeni, makar i ovlašpozdrav kada prođu jedni pored drugih u liftu ili na stepe-nicama je zamijenila šutnja.Mnogi od njih imaju potrebu da podijele radost ili tugusa nekim drugim. A u tim trenucima nema bližeg, makarprostorno, od onoga ko je u susjednom stanu ili objektustanovanja na spratu iznad ili ispod. Odsustvo  empatije zabilo koje pitanje je preuzelo dominaciju nad svakodne-vnom brigom i strepnjom za  pomoć u najmanjoj potrebisusjeda.Ali događaj koji razvija i minimum mogućnosti za uspo-stavu komunikacijskog okvira odjednom probudu to inte-resovanje. Smrt prodavca kojeg su svi poznavali uspostav-lja neki vid komunikacije među njima. Pokazuje to jednusuštinsku specifičnost  južnoslovenskog prostora koja jeduboko usađena u mentalitetu i karakteru bivstvovanja. Ato je da se i pored te otuđenosti u jednom trenutku, kadase tako nešto  desi, svi nađu na tom mjestu  u namjeri ili dapomognu ili da ublaže bol i patnju nekoga i nečiju. Tadaprosto iz njih izbija vulkan do tada nedorečenih i neizreče-nih pojedinosti. Oslobode se jedni prema drugima, nisuzakopčani do grla u svoje  (ne)komunikacijske ljušture inađu zajedničke teme, vibracije i treptaje koji  ih mogupovezati.Svi su željni razgovora i pažnje makar za tren onoga štiih tišti i o čemu bi voljeli da podijele tugu ili radost, bol ilipatnju sa onim najbžim u prostornim uslovima svoga sta-novanja. Sasvim je nebitno da li su to On ili Ona (MuhamedHadžovič i Maja Izetbegović), Čovjek ili Žena (DraganJovičić i Jasna Beri), Taksista ili Recepcionerka (FeđaŠtukan i Vanesa Glođo) ili neko prvi, drugi, treća ili n-ti(a).Važno je da svi oni imaju svoj mali mikrosvijet u koji jemnogo strasti, opuštenosti ili bola i u koji je malo ko dotada zavirio. A željni su toga i to je jedini njihov lijek za raz-rješenje, dijelom, otuđenosti u koju su voljno ili nevoljnoupali.Sama ideja sa kojom se predstava Kamernog teatra 55bavila je pružala mogućnost, i po svom karakteru, a ipotencijalno obiju  sceničnosti, za višesloijno seciranjesegmenata usamljenosti, a potom i udaljenosti jednih oddrugih. Taj kapacitet idejnosti i tretiranosti predstave nijeiskorišten i nije pokazan. Umjesto  kopanja po nivoima islojevima otuđenja, kao i razloga za tako nešto viđen jejednoslojni recitatorni pristup, koji ponekad nastoji iskoči-ti scenskom dinamičnošću, ali to traje veoma kratko.Poslije takvog kratkotrajnog izleta u tragalaštvo na sceni,ponovo se sve vraća u monotoniju  jednobraznog  i  iden-titčno nivelirajućeg  toka scenskih dešavanja.

OTUĐENOST I „KAD BI NAGLAS GOVORILI“
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Piše: Elvis Ljajić

Kad bi na glas govorili Kamernog teatra 55 iz Sarajevaizvedena je četvrtog dana 33. Susreta pozorišta/kazalištaBosne i Hercegovine u Brčkom, te privukla veliku pažnjupoblike. Riječ je o višestruko nagrađivanoj predstavi, kojuje, po tekstu Adnana Lugonjića, režirao Srđan Vuletić.Vijest o smrti radnika u trgovini u jednoj zgradipokreće radnju. Jedan po jedan glumci, njih dvanaest,izlaze na scenu i govore nam o tome kako su saznali onjegovoj smrti, kao i to šta su o njemu znali. Iz togasaznajemo da ga niko zapravo nije poznavao, niko nijeznao njegovo ime, boju očiju, čak ni dob. Ta otuđenostjednih od drugih zajednička je i parovima (grupama) kojesmo upoznali na početku predstave. Ukupno dvanaestlikova na sceni, niko ni s kim zapravo ne govori, niti doistasluša. U skladu sa tim je i to što likovi nemaju imena, već suoznačeni zanimanjem (taksista, prostitutka), starošću(starac, starica), ponašanjem prema društvenim normama(delikvent 1 i 2) i slično. Ta odluka da se odustane odimena je trebala da doprinese tome da ovi likovi postanuuniverzalni. Međutim, taj potez je jedan od onih koji suovim likovima oduzeli individualnost i koji nisu dozvoliliinače dobrim glumcima da naprave kvalitetne likove.Tome ne pomaže ni veliki broj scena, koje su tako kratkeda prekidaju radnju nakon nekoliko izgovorenih replika,ne dozvoljavajući da se razgovor među likovima razvije.Mogli bismo, pomalo pretjerujući dakako, kazati kako jeglavni krivac što likovi ne uspijevaju da doistakomuniciraju redatelj koji ih prekida.Dvanaest likova, od kojih su u pravilu tek po dva nasceni (izuzev u situaciji kada su na sceni i delikventi, ali onisvakako funkcionišu kao jedan lik), i ukrštanja njihovihpriča jako usporavaju radnju. Radnja se širi sve dok neobuhvati čitavu zgradu, i to traje veoma dugo. Mogućnostda se naprave pravi likovi i živi ljudi je postojanje bebe,koja je i simbol novog, svježeg života, i na određen načinstoji nasuprot svih, dopola potrošenih i dobranopromašenih života ostalih likova. Dakle, samopojavljivanje bebe nosi i veliki potencijal, jer su gotovi sviparovi na sceni na određen način označeni djetetom,potomstvom. Mladi bračni par ima bebu, prostitutka jeizgubila babu, a nakon toga i onoga ko joj je trebao postatimuž, taksista ima sina, koji više voli da bude kod djede inane, i starac i starica imaju sinove koji žive daleko od njih,a starcu je u ratu jedan sin i poginuo. Ta mogućnost da seuspostave uvjerljivi, iznutra motivirani odnosi, na žalost,ostaje neiskorištena.Ono po čemu je predstava i dobila ime je to da seključne replike ne izgovore naglas, i to na direktan načinukazuje na problem nedostatka kvalitetne komunikacijeprije svega prema onima koji su, makar načelno, izuzetno

bliski. Lugonjić je jako dobro osvijestio onaj na svimkomunikacijskim nivoima gotovo uoobičajen potupaknegovorenja onoga što se doista misli, te nagovijestio sveprobleme koji iz tog proizilaze. Na kraju, predstavazavršava pomalo optimistično: likovi se izađu na scenu iizgovore naglas sve ono što su trebali a nisu rekli.

Da ne bih ponovio grešku likova iz predstave, moramkazati da je riječ u pristojno napisanom komadu, koji jemorao biti bolje režiran.

ŠUTNJA NIJE ZLATO
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Piše: Kemal BašićPredstavom „Kad bi naglas govorili“ koja je premijernoodigrana 02. 03. 2016. godine, sarajevski Kamerni teatar55 pokazao je spremnost na nešto što je, nažalost, ubosanskohercegovačkim pozorištima zaboravljena praksa.Radi se o spremnosti da se na scenu postavljaju dramskitekstovi mladih autora, da se da prostor prigušenom glasunove generacije. Sasvim sigurno je to praksa koju bitrebalo nastaviti i oko koje se valja potruditi i vratiti je usva naša pozorišta. Time pozorište ne daje šansu jednomčovjeku, već daje šansu sebi, ono tako stvara nešto što ćebiti njegova budućnost, pa makar to gledali i s najprostijebiološke strane. Dakle, treba pohvaliti smjer kojim jekrenuo Kamerni teatar 55 i nadajmo se da će ova kuća bitiprimjer ostalim. To bi naš pozorišni život, bez ikakvedileme, obojilo svježim bojama i dalo mu novu energiju. „Kad bi naglas govorili“ predstava je pravljena podramskom tekstu Adnana Lugonjića, a u režiji SrđanaVuletića. Smrtni slučaj, samoubistvo konobara izkomšiluka kojeg niko nije previše dobro poznavao, tema jemeđu različitim likovima, uglavnom raspoređenim uparove, preko koje se pokazuje njihova međusobnaotuđenost, ali i posredno motivira njihovo zbližavanje,razgovor o onome o čemu se šutjelo i što je, tako šućeno,stvaralo tjeskobe. Komad svojom strukturom, onako kakoje ispisan, s puno likova i puno scena, omogućio je Vuletiću,kojeg poznajemo kao filmskog redatelja, da filmski režira

pozorište. Tako na pozornici imamo filmski drugi planskoro tokom čitave predstave (skela na kojoj glumci sjede,leže, etc.). Same scene također se smjenjuju poput filmskihi čini se da se ritam predstave pokušava graditi upravo nasimetriji koja nastaje raspodjelom i nizanjem scena. Radise, dakle, o predstavi koja je režirana metodima filmskemontaže. Scene  (od kojih je svaka slika neke situacije)koje slijede jedna iza druge se komentarišu i sugerirajueventualna značenje koja iz njih proizilaze. U skladu s tim,na kraju predstave se sve ove slike preliju u jednu kojomse želi poentirati i zaokružiti sve viđeno na sceni. Dramski tekst Adnana Lugonjića ima vrlo konkretnuideju i želi se baviti bosanskohercegovačkomsvakodnevnicom. Tu leži osnov nenategnutog odnosapublike i onoga što se na sceni gleda. Komad u tom smislujako dobro komunicira s gledateljima. Radi se o pričamaobičnih ljudi, onih ljudi koji čine najveći procenat svakogdruštva. Zbog toga se preko nekoliko generacija, koje su,kako je već rečeno, raspoređene u parove, želi nepropustiti reći nešto o našem društvu. Tako imamotinejdžere delinkvente i učitelja, mladi bračni par, mladihomoseksualni par, taksistu i prostitutku, penzionera ipenzionerku. Sve je, čini se, pokriveno i zastupljeno. Oviparovi, dakle, tokom predstave otvaraju se jedni drugima idaju naznake da su ljudi, ljudi kojima tako malo treba dane budu sami i kojima malo treba da se međusobnorazumiju. Potreba za prikazivanjem cjelovite slike, a pričemu u prvi plan trebaju doći one dobre ljudske osobine s

OTUĐENI PAROVI
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kojima život u času izgleda ljepše i lakše, je pozitivna ideja,koja, sasvim sigurno, odiše optimizom. A toga nam,složićete se, u ovim vremenima uglavnom manjka.Međutim, treba reći da se zaista teško oteti utisku da senisu do kraja iskoristile mogućnosti koje je tekst nudio. Dabi opravdali ovaj osjećaj spomenućemo samo dva para injihove situacije, iako se sasvim sigurno sličan potencijalmože naći i u ostalim.  O kakvom potencijalu govorimo? O onome koji je, na žalost, ostao u drugom planu jer jevaljalo stići izredati sve nabrojane parove i njihovesituacije. Naravno, to je legitimna potreba, želja i smjer. Ali,taj dobitak u širini sadržaja neminovno je morao koštatikomad onoga što  je teatru uvijek bliže, naime, ova širinanam je mogla ponuditi najviše skice likova i onoga što jesu,a do njihove dublje razrade, do njihovog pravog izrastanjanije se, na žalost, ni nakon dva sata, moglo stići. To je,između ostalog i razlog, zašto su likovi ostali bez vlastitihimena pa ih se i u ovom tekstu mora neprecizno određivatipo njihovim funkcijama. Oni su tek djelomično ostvarilidramski potencijal koji je sve vrijeme očit i prisutan. Dakle,da spomenemo kao primjer dva para. Neka prvi bude onajkoji zaista vrhunski igraju Vanesa Glođo (prostitutka) iFeđa Štukan (taksista). Vidjećemo dramsku situaciju kojasadrži mogućnosti pravljenja izuzetno složenog odnosadvoje ljudi. Otvaranje njihove prošlosti stvara dramskeimpulse koji oboje glumaca savršeno uvjerljivo prenose nascenu i naprosto je šteta što se taj odnos nije otvorio dokraja, produbio, otvorio u više perspektiva. Kakve li bi tekonda uloge napravili raspoloženi Vanesa Glođo i FeđaŠtukan? Osjećaj da se stvari nisu dovele do vrhunca svogpotencijala, prosto rečeno (a možda i strogo), izgleda kaonepravda prema njima, prema publici i prema predstavi.Sve što je rečeno za ovaj par vrijedi i za par koji igrajuodlični Jasna Ornela Bery i Dragan Jovičić. Dvoje ljudi,stranaca, u poznim godinama, koji su usamljeni u svojimpraznim stanovima i koji igrom slučaja dobiju na čuvanjebebu. Da se, naprimjer, ostalo samo na ova dva para, da senjihova priča razvila do kraja, da se odlučilo štedjeti napaleti likova koji jedni drugima, u gužvi, nisu dali dapostanu više od skice, i  da se onda to što se uštedilouložilo u život likova, uvjerenja smo da bi dobili vrhunskudramu koja zaista jeste ljudska i koja je uvjerljiva slikavremena u kojem se igra, a i kojeg želi da pokaže.Komentar koji ide u ovom smjeru nipošto ne znači dapredstava nije uspjela, samim tim što je proizvela ovapitanja znači da u njoj ima života, a i da autor ovog tekstažali za „propuštenim zicerima“ koji bi značili definitivnupobjedu. Treba reći da je cijeli ansambl igrao s izuzetnomenergijom i da je viđena dobra igra koja nije bila zamornaza publiku i pored dužine predstave. Pored spomenutihčetvero glumaca svoj posao su više nego pristojno uradili iMaja Izetbegović i Muhamed Hadžović, ali i ostali glumcimlađe generacije.Za kraj još jednom treba podsjetiti da je iz više razlogavažno ovo što se dogodilo u Kamernom teatru 55 i jošjednom izraziti nadu da će biti dovoljno energije koja će seizboriti za kontinuitet ovakve prakse i koja će postavljanjeautorskih tekstova učiniti tako željenom uobičajenompojavom i skinuti joj, konačno, etiketu incidenta.
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Razgovarala: Sanita Jerković IbrahimovićČetvrte večeri brčanskih Susreta, 13 glumacasarajevskog Kamernog tetara ‘55 progovorili sunaglas o malim problemima malih ljudi. U predstavi „Kad  bi naglas govorili“ Jasna Ornela Bery, utjelovila je lik usamljene žene željne komunikacije sa ljudima i lijepe riječi.

Nedostatak komunikacije među ljudima je problem
savremenog današnjeg svijeta. To je na neki način
bila priča koju ste ovom predstavom željeli da
ispričate.Živimo u vrijeme interneta  i to je globalno, a ne samo unašoj sredini, tako da smatram da ova tema može svugdjeda profunkcioniše. Otuđenost je ogromna, više ne postojiempatija. Grozno je, svi su usamljeni, pogotovo stariji ljudi.Ako upitate komšiju kako je, to je samo pro forme, čisto izkurtoazije, a zapravo i ne saslušate šta vam je rekao.Jednom sam napravila eksperiment i kad su me pitali kakosam počela sam da pričam, nisam samo onako usputnoodgovorila. Uopće me nisu čuli šta sam odgovorila. Dobroje što je tehnologija napredovala i to ima neke svoje dobre

SVE MANJE NAGLAS GOVORIMO, 
A VALJA PRIČATI, SAMO PRIČATI
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stvari. Ali i ima onih loših. Postali smo vrlo asocijalni, ništanas ne zanima što se tiče naših najbližih, komšija. Mislimda je to malo i bolest današnjice. Najgore je kada vidite parza večerom kako tipkaju poruke, ili kada ste na večeri, avaši prijatelji koriste mobitel a to je, prije svega, nekultur-no. Bilo bi mi drago da je ova predstava uspjela da pošaljeporuku jer se ovdje prepoznaju sve generacije. Društvonas melje, a svi smo pomalo usamljeni.
Šta bi, po Vama, bilo moguće rješenje ovog problema?To je globalni problem. Ja sam sebe „uhvatila“ jer dugovremena nisam htjela da imam pametni telefon, a na krajusam ga ipak nabavila da bi bila u korak s vremenom, odno-sno zato što mi je bio potreban radi posla i društva. Temogućnosti su predivne, te dobre strane ali nije i ta ovis-nost od jutra do mraka. To je bolest koja se mora liječiti.Sve su to prednosti kojima je teško odoljeti, ali naći nekumjeru je jako teško. Nisam stručna, niti znam dati savjetali na sebi osjećam te posljedice. Sve prave vrijednosti kaoda su se nekako utopile što je meni vrlo tužno.
Da li su se izgubile i vrijednosti kada je u pitanju
gluma nekada i sada?Na žalost, jesu i zbog toga žalim. Prije je nekako svegabilo u teatru. S radošću smo dolazili, družili se poslijepredstave. Toga sada više nema upravo zbog toga štonema prisnosti, posvećenosti. Mladi, ja volim mlade, alikao da počinje teatar od njih. A to nije tačno. Jer ne može-te vi ne znati ko je jedna Mira Furlan, jedan Bata Stojković,a ti mladi studenti, većina njih pojma nemaju jer nisuposvećeni poslu. Svi smo mi bili mladi. Međutim, nisu onikrivi za to već vrijeme u kojem živimo, u kome ponekadpomislim da uopće nema kriterija. Tako je nesigurno vri-jeme u kojem živimo, pa tako i u teatru na koje se reflek-tuje sve što se dešava u društvu. Totalno su se vrijednostiporemetile.
Ova je kamerna predstava. Večeras je odigrana malo
drugačije. D li zbog toga gubi na vrijednosti?Sigurno da gubi jer kad igramo u Kamernom, takav jeteatar gdje igramo na sve tri strane, nemamo tu rampu, tudistancu. Mi igramo jednu drugačiju vrstu glume.Prirodniju, koja je bliža filmskoj glumi. Tako da jednosta-vno kada imate tu rampu ne prebacujete na publiku. Našepredstave sve gube i nisam baš sretna što igramo u ovak-vim prostorima koji ne liče na Kamerni teatar.
Sama predstava traje malo duže od uobičajenog. Za
cijelo vrijeme igranja u publici se osjetio samo muk.
Mislite li da su se gledaoci pronašli u predstavi?Mislim da jesu jer se svako u njoj može pronaći. Svimi imamo svoje trenutke tjeskobe, usamljenosti. Nimladi nemaju vremena za svoje starije jer idu trbuhomza kruhom. Sela ostaju prazna. Komšijama ne znamoimena iako kraj njih živimo godinama. Ljudi se nedruže. To je taj život koji nas melje, koji je, ustvari,samo borba za golu egzistenciju.  A valja pričati, dija-log voditi. Samo pričati, pričati jer komunikacija je vrlomoćna, s njom se mnogo problema rješava. Međutim,sve manje naglas govorimo.
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Razgovor VEČERAS NA SCENI

MI SMO ONI NA KOJE SU NAS
RODITELJI UPOZORAVALIIGRAJU
MIRJANA KARANOVIĆ

ENES SALKOVIĆ
Kada sam prvi put pročitala ovaj tekst, preplav-
ile su me emocije koje izbijaju iz njega.
Prepoznala sam u njemu slojeve moje duše.
Moje tuge, strahove, čežnje, praznine koje
ostaju iza ljudi koje sam voljela. U njemu sam
prepoznala sva moja bića koja uporedo žive u
meni. Djevojčicu koja čezne za pažnjom svog
oca, prazninu majke koja više nema svog sina,
neizmjernu ljubav djevojke prema bratu i žud-
nju zrele žene za životom.

Ja nisam režirala ovu predstavu. Ova predstava
je igra i mi smo igrači. Ona ništa ne objašnjava.
Ona se otkriva. Ona se čuje i vidi i osjeća. 

Mirjana Karanović
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Razgovarala Danijela Regoje

„Kad bi naglas govorili“, drama o nerazumijevanju,
nedostatku komunikacije, nastala je kao Vaš
diplomski rad na Akademiji scenskih umjetnosti u
Sarajevu...Da, nastala je kao diplomski rad na Odsjeku zadramaturgiju Akademije scenskih umjetnosti uSarajevu. Ta drama je na neki način, ako mogu reći,kruna mog studiranja, odnosno, negdje sam u njojsublimirao sve one teme kojima sam se bavio tokomčetiri godine mog studiranja i sve ono što sampropitivao sam sebi sam pokušao da približim kaodruštvene fenomene ili nešto što ja smatramdruštvenom anomalijom. Pokušao dam, prije svega,sebi da nađem neke odgovore. Smjestio sam to u ovudramu i kroz nju htio da progovorim prije svega osvom okruženju, o onome što ja dobro poznajem, a ne onečemu što ja pokušavam da zamislim, i da, u krajnjojliniji, sebi približim taj svijet i pronađem nekeodgovore. To ima i veze i s tim što je ovo mojadiplomska predstava, pa samim tim imate punopitanja. Propitujete svoj talenat, propitujete i društvo,sad više nema institucije koja vas štiti, vi se puštate uto društvo i hoćete da vidite negdje sami koje i kakvo jeto društvo koje vas dočekuje nakon godina školovanja,koje su bile i neka vrta sigurnosti. Ali i šta to društvoočekuje od mene, kako se ja trebam postaviti? Sve su topitanja na koje tražim odgovore.
Sudeći po onome što ste napisali i što smo mi
vidjeli na sceni, nije to neko društvo koje obećava
dobar i siguran život?Pa negdje nije. Mislim, puno je tu problema. Neke odnjih nisam htio duboko analizirati, kao to - zašto ženedobiju otkaz kada zatrudne? Meni je to jedna od stvarikoju sam sebi ne mogu da objasnim. Dokle smo samodošli u tom nerazumijevanju, u toj bezosjećajnosti ilikako god to nazvali. S druge strane ja mislim dadruštvo, ako ga ne pokušamo s bilo koje stranenapraviti boljim, onda nemamo dovoljno argumenatada ga kritikujemo. Ako nismo ništa uradili da stvorimobolje društvo, jer ja ovim želim negdje poručiti da malikoraci popravljaju društvo. Nisu to revolucije. Mislimda revolucija traži previše žrtve, traži puno toga da sedesi u smislu okolnosti, ali neke male stvari su važne.Možemo pronaći relaksaciju unutar toga što ćemo sasvojom porodicom početi razgovarati otvoreno, s njimasvima dijeliti probleme, ne šutjeti previše, ne gomilatiopterećenja sami sebi.

Rekli smo ovo je drama o nerazumijevanju, ali i o
nepoznavanju ljudi koji nas okružuju. Mi ne znamo
ko su oni, s toga i likovi u Vašoj drami nemaju
imena. Oni su: on, ona, muškarac, žena, učitelj,
taksist, gej...Da, oni su negdje depersonalizirani, jer smo mipostali depersonalizirano društvo. Ja živim u zgradigdje imaju tri sprata, ukupno devet stanova. Ja ne znamnikoga u toj zgradi. Tu sam već skoro pola godine.Srećem komšije i samo se pozdravim. Kao i ovdje, udrami, znam ko je mladi komšija, ko je stari komšija, koima bebu, ko je u braku... ali ja ne znam imena tih ljudi.Znam po pločicama, koje stoje na vratima, možda jednoili dvoje. Tako da smo postali isuviše zatvoreni. Previšetoga čuvamo u četiri zida. Moj lik u drami, u jednomtrenutku kaže: „Moj izbor je da ostanem među četirizida, jer sam samo tako zdrav“. Društvo vrši prevelikustigmu, društvo nas je natjeralo da se zatvorimo i daživimo među ta četiri zida. Od gej populacije, do mladihbračnih parova, koji da bi zadovoljili formu braka kakoga zamišlja društvo i kako ga društvo pravi, ne živeslobodno. Ne znam ni ja šta znači sloboda do kraja i štaznači živjeti slobodno, ali mislim da je prvi način daživimo slobodno da sebi priznamo neke probleme kojeimamo i da sami izgovorimo i izgubimo tu vrstu stidada smo ranjivi, da smo opterećeni, da nismo u stanjuneke stvari da uradimo, jer društvo od nas očekuje dasmo previše jaki. To je u vezi s ovom pričom kakvo nasdruštvo očekuje, kakve nas treba?! Društvo traži od nasda smo jaki, bezosjećajni, da gledamo samo sebe i dapostajemo samo presebični. Možemo mi i tako živjeti,ali onda je to pitanje kakvo je to društvo i hoće li ljudiuopšte biti sretni unutar tog društva? Ja mislim da nijefer govoriti uvijek kako su novac ili određenaekonomska situacija odgovorni za neke naše postupke,nešto je i u tome da nećemo. Možemo neke stvari raditi,ali nećemo, jer smo presebični i očekujemo da nekodrugi uradi umjesto nas, pa tako i da riješi neki našproblem iako ga nekada i ne kažemo.
Kada već spominjete to da ne govorimo... i sam
naslov „Kad bi naglas govorili“ aludira na to da bi
možda bilo sve drugačije kada bi naglas govorili ili
šta bi nam se dogodilo kada bi naglas govorili?!To negdje ja pretpostavljam. Ja nisam neko ko možedati tačan odgovor na tu vrstu pitanja, kao da, kada bisve rekli, sve bi se riješilo. Ne znam, ali ja mislim da jeto prvi i pravi način, ja ne znam koji je drugi. Mislim daje problem samoubistava, koji u našoj drami otpočne ikoji je bio stvarni pokušaj. U prvoj verziji drame nije se

MALI KORACI POPRAVLJAJU DRUŠTVO, 

NISU TO REVOLUCIJE
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taj lik ni pojavljivao, ali smo kasnije u procesu radashvatili da hoćemo da, ipak, damo određenu dozuoptimizma. Problem samoubistava je svakodnevan kodnas, ali mi o tome ne pričamo zato što se stidimo. Mi sestidimo da priznamo da kod nas u društvu ima toliki itoliki procenat ljudi koji sebi oduzimaju život, a koji torade zbog ovih ili onih razloga. Nekada su toekonomski, a nekada emotivni razlozi. Mislim da mi,ipak, ovom predstavom govorimo da ne možemo svesami izgurati, da je nekada potrebno, jednostavno,otvoreno razgovarati. Mi živimo u previše priče, upreviše razgovora koji su banalni. Mi živimo u banalnojstvarnosti pa imamo i banalne razgovore, tipa: kako tije bilo na poslu, kada si ustao, šta si jeo, kada ćeš leći ite stvari. Mi nemamo suštinske razgovore koji se tičunaših osjećanja. 
I u ovoj predstavi to vidimo, da smo nekada mnogo
spremniji da o tim svojim emotivnim stanjima,
razgvaramo sa potpunim strancima, da se njima
povjeravamo, da njima otvaramo dušu. Zašto je to
tako?Pa jeste, zato što se bojimo osude. 
Zašto, je smo li onda mi društvo predrasuda?Naravno. Mi smo itekako društvo predrasuda.Mislim da je sad u Evropi stanje takvo da su društvavećinom puna predrasuda. Vidimo kakav je odnosprema izbjeglicama, a vidimo kako se mi zatvaramokao sredina. Sada govorim najviše za Sarajevo.Sarajevo je sada grad koji je puno zatvoreniji sada,nego prije pet godina kada sam ja upisao Akademiju.Mislim da se mi bojimo razgovarati s nama bliskimosobama, jer se bojimo osude. Mi se bojimo roditeljimareći neke stvari, jer se bojimo da ćemo ispasti loš sin,loša kćerka... ako nešto kažemo voljenoj osobi bojimose da će se ta veza možda završiti. Jednostavnoostajemo onda zatvoreni i onda ako sretnemo strancena nekim mjestima, na aerodomskom terminalnu,željezničkoj stanici... puno ćemo se lakše otvoriti, jer tuosobu, tada pretpostavljamo, nikada više nećemosresti. I neće stići da nas osudi, a ovdje se bojimoosude, odbacivanja, ne prihvatanja nas onakvih kakvijesmo. 
Rekli smo na početku ovog razgovora da je ovo
Vaša diplomska predstava, ali vrlo uspješna, do
sada i nagrađivana. Koliko to mladom dramskom
piscu znači s obzirom da oni ne dobijaju često
priliku da se njihovi tekstovi postavljaju na scenu?
Nekako reditelji češće idu na provjereno, na
sigurno, na klasike.Da, ima jedna stvar, da je najbolji pisac mrtav pisac izmnogo razloga. Jedan od njih je što se možete igrati snjegovim tekstom bez da ga pitate, a drugi razlog je tajšto ga ne morate platiti. Tako da mislim da je vrloznačajno progovoriti o tom segmentu plaćanjadramskih pisaca, jer pozorišta vrlo često ne moguizdvojiti neku pristojnu sumu kojom bi valoriziralidramu. S druge strane mislim da su i dramski pisci

dosta pasivni, da oni čekaju da neko dođe do njih, da nepokušavaju sami. Kod mene su bile takve okolnosti daje išlo poprilično lako s te strane. Bila je to diplomskadrama, ubrzo sam imao razgovor u Kamernom teatru.Kolege i ja smo dali svoje drame, a oni su odabralimoju. Uvijek vam je splet okolnosti u pitanju. Nije tosada najbolja drama od svih koje su bile ponuđene, alije splet okolnosti bio takav da se želi raditi ansamblpredstava s više likova. Mislim da pravo osvježenje uteatar kod nas danas mogu donijeti dramski pisci. Jasada govorim, prije svega, mladi dramski pisci, zato štooni žive u ovom društvu i jako ga dobro poznaju. I

mislim da oni mogu na pravi način progovoriti i naćitamo koje su to najbolnije tačke našeg društva. Ipublika to prepoznaje. Mi kada uzmemo da radimoČehova, Tenesi Vilijamsa, Artura Milera, publika uvijekima na umu da je to tamo negdje i da je to jako teškopreslikati na naše društvo. Kao kod nas to nije tako i ste strane se nastavljamo lagati, a kada ih mladi dramskipisac, koji živi s njima, suoči s nekim stvarima mislimda mu počnu vjerovati. Da vjeruju da je to stvarnoproblem. I onda, iako misle da ih se ne tiče, pomisle dabi ih se trebao ticati.
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Razgovarao: Mirsad ArnautovićČetvrte  festivalske večeri 33. Susreta pozorišta / kazalištaBiH  u Brčkom    izvedena  je predstava “Kad bi naglasgovorili“ mladog bh. autora Adnana Lugonića u režijiSrđana  Vuletića  i u izvedbi ansambla  Kamernog teatra‘55 iz Sarajeva. U pitanju je  predstava čija je  premijeraodržana  početkom marta u Kamernom teatru a u kojoj jeautor  nastojao verbalizovati osjećanja, odnosno “male“svakodnevne probleme “malih ljudi“ na maloj sceni. Zareditelja  Srđana Vuletića  koji  je  da  sada uglavnom radiofilmske  I  TV projekte bio je izazov režirati predstavu kojaprogovara o bh. društvu danas, otuđenosti ljudi, nedosta-tku komunikacije, ali i sveopćoj udaljenosti ljudi.
Ova  predstava je zanimljiva  dijaloška  priča  o  našim
životima, našim  kretanjima  i onome  što se zbiva  tu
oko nas koje  često ne  prepoznajemo a zapravo jeste
pravi život.Mi smo se u predstavi bavili  ljudima  koji su tu  oko  naskoji,  bez obzira  na  svoj socijalni status, na  svoj  emotiv-ni ili duhovni kontekst zapravo svi  imaju isti problem a toje  odsustvo komunikacije.

U  ovoj predstavi se bavimo tim problemom i zapravopropitujemo zbog  čega je danas  nemoguće  ostvariti  nekusmislenu komunikaciju i  na  neki  način pokušavamo  datiodgovor da  je se samo potrebno  otvoriti.Jer ako ste  zatvoreni, ako  ste  povučeni i ako ste  otišliiza svoja četiri zida  razmišljajući da svijet  neće razumjetivaš problem i ako ga  ne dijelite sa drugima  onda  ga onisigurno neće  moći razumjeti. A ako dijelite  problem, onda i  u  nekom neznancupored  vas možda  može biti  neki idealni  partner  za  raz-govor  i  za život  na  kraju  krajeva. Tako da je  to  nešto odčega smo krenuli radeći  ovu  predstavu  i  u tom smisluvidjeli smo da to jako dobro komunicira  sa  publikom zatošto to  svi  jako  dobro  prepoznaju.To  nije samo problem Sarajeva, Zenice, Banje Luke iliBrčkog to je  problem cijelog  svijeta. Pokušavajući da  ana-liziramo taj problem sa svih strana  dobili smo ovu pred-stavu  koja  po raznim vertikalama  i  horizontalama  seci-ra naše društvo u tom kontekstu  komunikacije  i smatramda je  posao  prilično dobro  urađen.
Zapravo je  cijela postavka  scene, kulise, njihovo kre-
tanje podređeno  toj ideji?Mi smo dugo tražili to scensko rješenje  koje  će na  nekinačin dati taj  vizuelni  kontekst samom tekstu i  došli  smoovog da je  to kao neka  konstrukcija koja  vizuelno rekrei-ra  da je  to jedna   zgrada u kojoj razni ljudi žive po raznimspratovima  a jedni druge  ne znaju i onda se u toku jednenoći  upoznaju. I ti neznanci jedni drugima  postaju idealnipartneri demistifikujući tu dilemu  da  je komšija  vrata dovas  možda  dobar za vas i da  u njemu  pronađete  pozitiv-nu stranu.Mi se zapravo igrajući  ovu predstavu borimo protivtog manjka  međusobne  komunikacije  na taj način štosmatramo da su ljudi sami  djelimično odgovorni za  nekuvrstu  samoće  u  koju  su  upali ili neku vrstu  diskonekci-je sa stvarnošću.Normalan život  ipak traži  neku vrstu hrabrosti da seotvorite jer  smo došli u  situaciju da se danas  govoto sti-dimo da nekome  kažemo da ga  volimo, da nam  neštotreba, da je  neko bolestan, neke obične  stvari koje su bilesasvim normalan  dio našeg života  sve donedavno a sadsmo  se  nekako raspali kao društvo. Međutim mi smatra-mo da to nije  problem koji se  ne može prevazići  i  topokušavamo ovom predstavom  nekako iskomunicirati sapublikom.
Inicijalna  kapisla  koja u predstavi  sve  pokrene na
bolju  međusobnu  komunikaciju   jeste jedno fiktivno
samoubistvo koje ustvari ne postoji ali koje  pokazuje
da  je potrebno bilo šta da se desi da  bi se životi  mogli
pokrenuti i da bi se bolje razumjeli.Naučno je dokazano da se ljudi  u  nekim dramatičnimsituacijama sa viškom adrenalina ne  ponašaju  u tomnekom standardnom modu kako se inače ponašaju i zatosmo  napravili scenu tog fiktivnog samoubistva gdje svilikovi praktično  misle da se jedan  lik  ubio. To  je posluži-lo  kao  pokretač radnje  tog nekog otvaranja svih  likovajednih prema dugima  koji se kako teče preedstava sve višeotvaraju  a neki do kraja  i  promijene svoje živote.
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KAD BI...
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Razgovor

Srđan Vuletić, reditelj  
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Razgovarala: Nataša Gvozdenović

Zanimljivo je ono što ste rekli na okruglom stolu,
da je uporište za građenje ovog lika bilo upravo u
tome što budete skoro svedoci samoubistva komši-
je. Da iz razloga kada neko poduzme jedan takav čin,mene navede na razmišljanje zašto je to neko uradio ikoja situacija mene u životu može navesti da uradimnešto tako. Onda počnem da preispitujem okolnosti ukojima ja trenutno živim koliko sam nesrećna kolikosam srećna? Onda ne možete da ostanete ravnodušniprema nečem takvom, interpolirate to u svoja iskustva,razmišljanja. Pitanje je koji ćeš pristup da izabereš da lićeš smatrati da je hrabrost oduzeti sebi život ili sma-traš da je to kukavički čin, bijeg i da je potrebno suoči-ti se sa svim problemima koji ti se dešavaju. 

Komad ‘’Kad bi naglas govorili’’ poziva na saoseća-
nje sa drugim. To je, na žalost, danas nešto što se jako rijetkosreće, ljudi su izgubili saosjećajnost za tuđi problem,za tuđu brigu. Zaboravili su da jedno drugom budupotpora. Sve one priče o otuđenju koje će nam donetineoliberalni kapitalizam, su se dogodile, ja to na svo-joj koži osjećam i realizuje se u mom životu. Krozpozorište mogu da kažem ljudima da je empatija naj-dragocjenija osobina koju jedno ljudsko biće može daima.
Zaboravljamo da kada ne čujemo drugog nego smo
upućeni samo na sebe mi zapravo ne živimo.Nema ljepote razine, nema ljepote komunikacije,svih blagodati kojima smo posuti, nego smo osuđeni nasami sebe, na kompjuter, virtualni život.

ZABORAVILI SMO DA JEDNO
DRUGOM BUDEMO POTPORA
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Razgovor

Maja Izetbegović, glumica
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Razgovarala: Nataša Gvozdenović

Ova, predstava, po mom osećaju, nalazi, ishodište u
empatiji?Bojim se da živimo u jednom vremenu promocije sebič-nosti, vjerujem, kada govorim o univerzalnosti teksta danešto nije bilo spektakularno drugačije ranije, stvari o koji-ma mi govorimo u predstavi dešavale su se ljudima i prijesto godina... To je doza univerzalnosti koju smatram današa predstava posjeduje. Živimo u vremenu u kojem jesteto da vodimo računa samo o sebi. A voditi računa samo osebi ne znam koliko je ispravno ili ljudski, mi nismo bićakoja smo naviknuti na to. Kao što dramski likovi postoje uinterakciji s drugim likovima tako mi u životu postojimo uinterakciji s drugim ljudima. Nas drugi ljudi određuju, ljudikoje mi biramo, naše okruženje, ljudi koje smo odbacili i zakoje ne želimo isto. Mislim da se u toj društvenoj dinamiciprosto izgrađujete kao individua, ali da vas određuju idruge stvari.
Danas se sve brzo troši, ljudi se prepuštaju površnosti,
čini mi se?Danas je sve nekako zamjenjivo, ako pričamo o ljubavipotpuno je postalo nevažno da se borite za tu ljubav, štagod ta borba značila. Postalo je jako lako zamijeniti neko-ga s nekim drugim. Tako i u prijateljstvu, ne ide se u dubi-nu, ostajemo u banalnosti. Ne smatram da danas nemapriče, čak previše razgovaramo u smislu banalnih razgo-vora pošto nas bombarduju banalnostima mi ih prenosimo

i u privatne razgovore. To nisu samo medijske banalnosti,mi za ručkom u porodici pričamo o banalnim stvarima.Danas djeca mogu jako teško doći i roditeljima reći: jamislim da nisam za taj fakultet. Zato što odmah ide priti-sak. Pritom ne prihvatamo ranjivost ljudi koji su nam bli-ski, mi u startu krenemo napadati ranjivost. Kada znamoslabe tačke mi ne pokušavamo da ih zaštitimo, nego napa-damo. Meni je cilj bio, kada sam pisao dramu, da utješimsamog sebe pa i ljude kad budu gledali sa strane da znajuda će prije ili kasnije sresti nekoga sa kim možete dobrofunkcionisati.
Uspeli ste da nam date kraj koji je optimističan i ni
malo banalan. Ostavlja mogućnost promeni da se desi.Bojim se da često samo konstatujemo stanje stvari i nemičemo se dalje. Zato smatram da će prirodno doći dopovratka dramskom tekstu kao klasičnoj formi, da ćemo sevratiti pripovijedanju. Društveni momenat je takav da jepotreba za tim. S druge strane kraj u ovoj predstavi je biodrugačiji kad sam predao prvu verziju teksta, bio je mrač-niji. Postojao je taj segment da ostane vjera da možemo bitizajedno, ali nije bilo to toliko izraženo. U razgovorima i naprobama prosto je došlo do potrebe da promijenimo tajkraj. Kad već govorio o sebičnosti, nisam hteo da budemsebični autor koji gura svoje. I ja sam, od kada sam napisaoprvu verziju drame, do samih proba prošao neke procesesa samim sobom i meni je trebalo da imam tu pozitivnuvrstu kraja. Tako smo se dogovorili da želimo tako da ispri-čamo priču da bude optimistična.

PRIHVATANJE RANJIVOSTI
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Razgovor

Adnan Lugonjić, dramaturg i pisac
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Razgovarao: Mario IvkićJedna od rijetkih Bh. glumica koje se mogu pohvaliti tako bog-atom filmskom i kazališnom karijerom, Vanesa Glođo, i ove jegodine gostovala na kazališnom festivalu u Brčkom, te lokalnupubliku oduševila odigranom ulogom. Vanesu kritika s pra-vom svrstava u najuspješniju generaciju bh. glumaca. Ostvarilaje niz zapaženih uloga, te ostvarila internacionalnu karijeru uviše filmova i kazališnih izvedbi europskih i svjetskih produk-cija, među kojima je i jedna od glavnih uloga u filmu “U zemljikrvi i meda”, redateljice Angeline Jolie. U predstavi Kamernogteatra 55 “Kad bi naglas govorili” igrajući ulogu prostitutke,publici je prenijela toliko jakih poruka da su se satima nakonpredstave citirale pojedine rečenice. 
Vaša uloga je u svakom slučaju izazovna, kao i sam tekst.Činjenica je da ovo jeste tema koja nas se tiče i koju smoprepoznali kao takvu da nije prije govoreno o njoj, da punostvari šutimo. Ja ne mislim da ova predstava, što je jako dobro,ne ohrabruje da se govore neke ružne stvari. Ima i hrabrostireći šta ti ne odgovara. Mi to već urlamo na sav glas. Mi samopričamo šta nam ne odgovara. A nekako sve manje govorimošta je dobro. Šta je dobro u onome preko puta, šta možemoučiniti, šta osjećamo, koje dobre stvari. Jer, na žalost, kao danas je počelo biti stid da govorimo da nam se neko sviđa, da snekim želimo biti tu noć, da s nekim želimo ručati, popiti kafu.Nekako kao da nam je postao problem reći nekome da nam jestalo. Kako autor kaže u tekstu ‘stalo mi je do tebe kao do žene’.E to je nešto što, na žalost, sve manje dajemo sebi za pravo.Tako da eto mislim da je upravo to ljepota i posebnost ovepredstave.
Sam tekst Adnana Lugonjića vrlo je neobičan i vrlo rijedak
kod nas. Stoga je i igranje likova u predstavi rađenoj po
tom tekstu pravi izazov? Tekst jeste uistinu neobično koncipiran i nismo odmahprepoznali njegov potencijal i njegovu komunikaciju s publi-kom. On komunicira, na naše veliko zadovoljstvo, jako, jakodobro. Naravno, ovo je napravljeno, kao što vidite za scenuKamernog teatra i to je definitivno nešto različito, ali mi smo serelativno dobro prilagodili ovom većem prostoru. To je jednakamerna priča, ali isto tako i kamerni način igranja. A kada jeriječ o liku koji ja igram, mislim da je ona kao bilo koja drugažena, bilo koji drugi lik. Ali pogledajte kako se o njoj govori kaoprostitutki. Mi ni jednog momenta nju ne vidimo ni u kakvojpoziciji gdje bi je prepoznali da je njen poziv prostitutka. Minaprosto vidimo jednu ženu u dijalogu s čovjekom koji joj se,onako čaršijski rečeno, šlepa. On to radi i ona pokušava da pov-jeruje da on stvarno misli ozbiljno.
Sam redatelj Srđan Vuletić u komunikaciji sa medijima je
rekao da je ova kamerna predstava u Brčkom prvi put
izvedena u dvorani koja nije kamerna. To zasigurno glum-
cima stvara dodatne obveze i otežava rad. Kako je prila-
goditi se na drugačiju scenu i unatoč tome držati pozor-
nost publike? Ja jesam već relativno dugo na sceni tako da znam šta semijenja, šta se u igri promijeni kada se promijeni zadnji čovjeku publici. Znači, suština je to - više on nije pet metara od nasnego 30 metara. Zapravo mi smo samo pojačali čujnost i

morali smo se malo više otvarati. To znači da smo morali višeraditi frontalno, više to nije ono kamerno kako mi zapravo ijesmo. Dakle manje smo igrali ono jedan na jedan, nego smo seviše otvarali tjelesno prema publici tako da bi nas bolje vidjelii bolje čuli.
Smatrate li da je ova publika vrlo dobro shvatila predsta-
vu?Reakcija jeste drugačija u odnosu na Sarajevo. U Sarajevu jepublika bila mnogo aktivnija. Ali to nikada ne smije da naszavara, jer publika nekada tiho mnogo bolje prati radnju pred-stave. A to što Brčko nema teatar a ima ovako divnu scenu iovako divan proctor, meni je istinski žao. Ja mislim da svakigrad, pogotovo Brčko koje je veliki i lijep grad i ima ovakoznačajan festival, treba da ima svoj tetatar. Zato mislim da jevelika šteta jer su ljudi očito željni predstava. Sigurno su željnijer vidim da su uvijek predstave vrlo posjećene. Kad god smodošli u Brčko, a meni je ovo četvrti put, uvijek je dvorana puna,i uvijek su ljudi radi da gledaju predstave.
Jeste li pak Vi, kao vrsna i poznata glumica, spremni napu-
stiti Sarajevo i preseliti se u Brčko kako bi se sa dovoljnim
brojem profesionalnih glumaca pokrenula jedna takva
ustanova?Ja bih bila apsolutno spremna da dođem i da se prave pred-stave ovdje. Apsolutno i sa zadovoljstvom!
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Razgovor

Vanesa Glođo, glumica

POSTAO JE PROBLEM
REĆI NEKOME 
DA NAM JE STALO
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Priredio: Suvad AlagićVlado Kerošević, selektor 33. regionalnih Sureta BHpozorišta/ kazališta u Brčkom, prepoznatljiv po svomečvrstom konceptu, i kao glumac, i kao reditelj, i kao pro-fesor, a ovoga puta i kao selektor, uvijek iz svog koncep-ta iznjedri vrhunski umjetnički događaj, konstatacija jekoja se teško može opovrgnuti nakon gledanja već samočetiri predstave iz takmičarskog repertoara ovogodiš-njeg Festivala pozorišta/ katališta u Brčkom. Nakon tripredstave na tragu mota Susreta „Potraga za istinom“gdje se na jedan teatarsko-katarzičan način govorilo o

prokletstvu, usudu i ljudskoj nemoći u vremenu, uvršta-vanje predstave „Kad bi naglas govorili“, Kamerni Teatar55, Sarajevo, je uspio selektorski pokušaj u poetiziranjateatra u naše svakodnevne živote, gdje je prepoznatljivajedna nova i originalna potraga za istinom, za namasamima, pojedincima i kolektivitetima.Nakon igranja predstave i održavanja okruglogstola, opšti je utisak je da je pisac teksta i dramaturg,Adnan Lugonjić, uspio na jedan moderan, pitak i dopa-dljiv način ispisati priču o nama samima, tako da sesvaki gledatelj u dvorani osjećao kao da gleda samogsebe u bilo kojem liku u predstavi.

JEDINI IZLAZ JE BEZIZLAZ
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Okrugli sto
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Reditelj Srđan Vuletić, osim standardno dobrepostavke na sceni, učinio je ovaj komad i jednomvrstom teatarskog antidepresiva i još jednom pokazaoda je umjetnosti, osim vještine i umijeća, prijekopotreban lijek i ultimativan duhovni napitak. Adnan Lugonjić: „Uporišna tačka je bila da sam sebipokušam objasniti okruženje u kojem živim, da samsebi probam ponuditi neke odgovore koje se tiču togdruštva, a da se ne bavim uopšteno time u smislunekih floskula ili ideja koje samo kao stavove kažemo iništa nema iza toga. I negdje mi je bio cilj s ovom dra-mom da utješim samog sebe da je u redu problematizi-rati neke stvari, da je u redu progovoriti o nečemu štoje vrlo intimno, od čega jako često bježimo - kakojavno da govorimo tako negdje i privatno, jer je stigmadruštva dovela do toga da smo mi u privatnom životupostali, onako, vrlo obazrivi i pazimo šta ćemo rećijedni drugima jer se bojimo osude, odbacivanja,neprihvatanja... I svi likovi u drami su takvi, oni se sviplaše, plaše se gomile stvari. Neki od njih su već otpad-nici od društva...“Srđan Vuletić: „Mene je struktura dramskog tekstaposjetila na scenario, prije svega, i na sreću, me pod-sjetio, recimo na filmove Roberta Altmana gdje se višeparalelnih priča odvija u istom vremenu i prostoru.Sama tema i ono čime se bavi drama je i moj problem.Znači, a da se ne ponavljam, problem komunikacije jeprisutan i on nije ekskluzivan samo za određenu grupuljudi, ili za određeni socijalni stalež ili neki duhovnikontekst, već je to, generalno, ogroman problem zabilo gdje u svijetu, i mi ga prepoznajemo sada i ovdje idobro je da se govori o tome...“Maja Izetbegović, glumica, je ipak, uz poštivanjesvih odličnih 13 glumačkih kreacija u predstavi, udah-nula u svoju glumu emociju više, svoj način ulaska u likje učinila besprijekornim, a to se osjetilo i kao posebnoglumačko zračenje osebujnim glumačkim fluidom,kako na publiku, tako i na kolege u predstavi. Ona jeizjacila: „ Rečeno je da je samoubistvo možda potaklona razmišljanje. Ja sam pošla iz te premise da je jedandogađaj, koji je nečiji pokušaj izlaska iz sadašnjihživotnih okolnosti, socijalnih i svih drugih, da je nečijesamoubistvo potaklo svakog od naših likova i zbogtoga to i postoji kao početna stavka u tekstu. Svakogaje potaklo na to - šta bi bilo da ja to uradim!? Znači,imam tu vrstu izlaza iz tih okolnosti koje danas živimili da se zaista odlučim boriti da kažem to što mislim ida svoj život, pa makar i jednom rečenicom, jednomgestom, bilo čim, pokušam učiniti boljim.“Publika za vrijeme trajanja okruglog stola nije šte-djela riječi hvale za predstavu, a jednom gledatelju seučinilo da bi radnja komada mogla biti i malo dinamič-nija.Moderator i voditelj okruglog stola bio je DževdetTuzlić.U predstavi „Kad bi naglas govorili“ nastupili suglumci: Muhamed Hadžović, Maja Izetbegović, DraganJovičić, Jasna Ornela Bery, Feđa Štukan, Vanesa Glođo,Senad Alihodžić, Dino Sarija, Rijad Gvozden, DinaMušanović, Igor Skvarica, Boris Ler i Saša Petrović.
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Okrugli sto

Dina Mušanović

Maja Izetbegović

Dragan Jovičić
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Пише: Предраг НешовићЖарко Миленић је писац са обимним опусом, више путанаграђиван за своје стваралаштво. Успјешно се огледао иу стиху и у прози. Прошле године сам био рецензентњегове књиге „То је пропаст твоја“. Требала је то да будекњига са три драме, да би се у задњем часу њен уредникодлучио да се објави унутар корица само једна, насловна,драма. Планирана књига са три драме требало је дапредставља репрезентативни избор ауторових драмскихтекстова, у жанровском распону од жестоке комичнедраме, која представља изазов не само за редатеља, већ иза савремени па и сваки други театар, па до комедијапосебне ироније. Та три драмска текста су различита, ноако бисмо тражили неку заједничку нит, а то се обичноочекује од стручне анализе, онда је то, свакако, чињеницада су оне репрезентативан примјерак једне одличнедрамске школе која је учила и научила овог писца једномзначајном мајсторству: да су чврсто постављеникарактери, у којима се крије кôд судбинског удеса јунака,једини прави пут за истинску узбудљиву драму. Процесдекодирања је она врста умећа која карактеришеоригиналност и одређује истински квалитет драме.Све ове три драме имају једну велику тему, условљенувременом и животним контекстом: како преживети ововреме. Потписује их аутор генерацијски јако близак нашојданашњици што се, без обзира на сву разноврсност тема,и осећа. Наиме, ови комади чине једну специфичнуцелину у којој је основно везивно ткиво (поредкохерентне драмске радње, у сваком смислу особенихкарактера, богатог и сочног језика) снажна потреба да седрамом битно утиче на људе и стварност, у правцуњиховог мењања на боље. И сами свесни своје немоћи утаквој врсти делања, овај писац ипак, и као песимиста,поштује своју потребу. Најзад, ни време га, на његову и нанашу жалост, није демантовало у том и таквом,креативном замаху.У драмама, које су плод ауторове имагинације, издвајасе, како би математичари рекли, заједнички именитељове књиге, а то је – иронија. Иронија као елементповезивања чини ову књигу кохерентном и у томконтексту значајном за проучавање, али и практичнупозоришну употребност. Ту се на једном месту налазедраме богате иронијом као истоветним ауторскимсредством при третману тема.Тако конципирана књига осликава – и раније уочену –озбиљност приступа и показује колики простор заузимасавременост у драмском опусу Жарка Миленића. Такође,ове три драме показује и вештину аутора у истраживањужанра, али и спремност ка експериментирању, односноистраживањима у новим и међужанровским формама(мисли се на драме које нису у овом избору: „Аут Цезар“;„Лир, бивши краљ“; „Црнојевић“…). Када бисмо ове тридраме посматрали као делове једног новог драмскогтекста – добили бисмо једну нову драму у три чина.Без обзира на многе горке истине о савременом

животу, које ове драме обрађују и без околишања описују,како нам се учинило, код аутора је присутно и једнооптимистичко виђење. Наиме, зар већ сами драмскиприкази, којима су поводи бројне тамне појаве нашедруштвене стварности, нису израз недвосмислене жеље истава њиховог аутора да је неопходно и да се нехуманостнаших данашњих друштвених прилика и односа који уњима владају могу и морају изменити? У светлусавременог животног тренутка, без обзира на то када сунаписане, ове драме су веома актуелне.Међу мноштвом необјављених драма, аутор је за овукњигу изабрао она остварења која препоручују заиставрстан узорак свог обимног позоришног опуса,очигледно водећи рачуна и о значајној чињеници да сунеке од њих успешно прошле и кроз искуство сценскереализације.Но, пођимо редом.За драму „То је пропаст твоја” Жарко Миленић добио јетрећу (и једину) награду на конкурсу Драмског студијаслијепих “Нови живот” у Загребу, 1996. године. Такође јена конкурсу часописа „Књижевна Ријека” из Ријеке тадрама добила највишу оцену, па је објављена у тематскомброју истог часописа (број 4, 1996.) који је уредиотеатролог проф. др. Дарко Гашпаровић.Драму је Жарко Миленић написао када је овај проблемузимао маха на нашим просторима покушавајући да наједан несвакидашњи начин утиче на свест младих иодраслих, да укаже на круцијални проблем употребе ирастурања дроге. Коначно да позориште испуни и својуважну функцију, а то је, да ако не може својим деловањемда „промени свет”, онда да га бар поправи.Оно што ову драму понајвише чини атрактивном и загледање и читање, осим њене теме, је свакако хумор укојем је главни носилац Бака, иначе алкохоличарка. Бакасе брине о Ивану, обзиром да су га родитељи напустили, асама има проблема са финансијама. Осим ње главни лик јеИван, њен унук, наркоман, матурант. Живи са Баком којупосећује Социјална радница и која запрети Баки да ћеИвана, за кога родитељи не желе да знају, сместити у домза омладину ако не буде бољи ученик и ако се Бака непромени. Иван упознаје Марију, студента психологије, укоју се заљуби, као и она у њега. Он престаје да се дрогира,поправља оцене. Њена мајка је социјална радница којазабрањује кћери да се виђа са Иваном. Ивана смештају уболницу. Но он је оболео од сиде, бежи из болнице и скочиса прозора зграде. Трагично окончани Иванов животодразио се и на Иванову девојку Марију која се свимсилама борила да помогне Ивану како би опет кренуо направи пут, но није успела у томе. Узбудљива и напета прича о младим људима ираскршћима између љубави и провалије, као домаћаверзија „Траинспотинга” има за наслов стих пјесникаГеорга Тракла и никог неће оставити равнодушним. Садраматуршког гледишта овој се драми нема шта да сезамери. У питању је мајсторски написано дело која иматрагичан завршетак. Миленић је успео да избегне

У СТАЛНОМ ДИЈАЛОГУ СА ПУБЛИКОМ
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патетику и претерану дидактику. Његова драма далекобоље од било којег предавања опомиње какво зло доносиова „куга” двадесет првог века.До сада су представе по овој Миленићевој драмиизвођене у професионалним и аматерским позориштима.У Зеници је драму на сцену Босанског народногпозоришта поставио Жарко Мијатовић (Премијера: 20.јун 2000.). У Тузли Театар Кабаре драму изводи додајућијој сонгове и под називом „Златни шут” у режији ВладеКерошевића Године 2001.  „Театар младих” Бихаћ својојпублици је ово дело под оригиналним називомпремијерно приказао 15. априла 2011. Драмски студио„Арлекино” при БКЦ „Препород” премијерно је у Домукултуре Брчко извео представу 30. септембра 2011.године. Радио адаптација, под називом „У паклу дроге“објављена је у часопису “Освит” из Мостара, број 1-4, 2008.Основни фабуларни ток савршене комедије „Магарац”,ме асоцира на култни филм „Кратки резови“ РобертаАлтмана у коме он плете причу од више паралелнихтокова у којима се одвијају животне судбине главнихјунака. Монтажним поступком „кратког реза”, те приче сеповремено преплићу, али тако да њихови актери тоганису свесни. Као возови на паралелним колосецима, којина одређеним раскрсницама могу да се укрсте, али, истотако, и да бесконачно пролазе једни крај других.Миленић сажима необичне појединачне људске судбинеу вихору данашњих времена, кратких, инцидентнихдогађања или дугог, мучног трајања. Изузетна али „мала”настојања ликова да спознају траг, сврху, одбранеучињено, изборе мјесто, људскост, у животима у којима сенеповратно нарушавају ред, правилност, а уносе неред,трагизам, безизлаз, несналажења, неправди, суровости,баналности, безнађа... приказују друштво у коме су личниинтереси, похлепа, лаж и медиокритетство проглашениза виталне животне интересе.ПОЛИЦАЈАЦ (смије се): Своје? А гдје ти је жена? Син погледа до себе те пријеђе погледом цијелу собу.СИН: То се и ја питам. Гдје је?... Синоћ је била ту... Ето,човјек се не може поуздати ни у мајке ни у супруге ни уочеве. Ни у кога!...Сталним изоштравањем свести над фактима људскенемоћи, писац дискретно и фино упућује политичкефразе увек на адресу комплициране ситуације и односа:„Промијенио сам се и ја као и ова држава. Прошло јевријеме бајки. Прошло је вријеме правде и поштења.Живимо у вријеме неправди и лоповлука. Живимо увријеме шугаве транзиције. У вријеме кад није срамотакрасти, већ је срамота бити сиромашан. Сад се свеотворено и бестидно купује – радно мјесто, диплома,титула... – говори Таксист, један од ликова ове комедије.Њима, као и свима нама, преостаје само садашњост. А,то је, већ, више него довољан разлог за исписивањепозоришног дијалога. Схвативши да не говоре о некомтрећем, већ о њима самима, јунаци одлучују да анулирајупрошлост као једино спасоносно решење. Јер, да нијебрака, не би ни улетели у браколомство!!! Међутим, кадажене одлуче да напусте своје мужеве – поставља секључно питање – да ли то значи и своје љубавнике???„Воајер” је комедија карактера и ситуације, рађена каокарикатура са елементима ироније и сатире која никога

не може оставити равнодушним. Доживела је премијеруна сцени Театра „Амеба“ из Бање Луке 2011. Текст овекомедије је објављен у сатиричном часопису „Етна“ изБеограда бр. 102, 2011. Радио адаптација је објављена учасопису „Освит“ из Мостара бр. 3-4, 2010.

Драмски писац вири кроз кључаницу у једну собу.Тамо, унутра, неки непознати људи разговарају, раденешто, крећу се, очекујући да се појави неко ко ће заједноса њима да измени њихове животе. Миленић маниромискусног аутора бира оно што је пред њим претачући га удрамску радњу. Ослањајући се на претходно искуство изнање, он нам саопштава да се тамо, иза кључаонице,збива нешто што се не виђа свакога дана, омогућавајући инама – читаоцима (гледаоцима) да уживамо у истимпризорима. Тако ја замишљам стваралачки процесМиленића при писању комедије „Воајер”. Оригинално иинвентивно доноси драмску пројекцију актуелних појаваи догађаја, који чине свакодневицу једне средине, иистовремено садржај ове комедије. Оно што нам изгледанајкарактеристичнијим, та пројекција није оптерећенабизарним површностима у које се обично може забасатиприликом сликања савремености. Без обзира на многегорке истине о савременом животу, које ова комедијаобрађује и без околишања описује, како нам се учинило,код аутора је присутно и једно оптимистичко виђење.Наиме, зар већ сами драмски прикази, којима су поводибројне тамне појаве наше друштвене стварности, нисуизраз недвосмислене жеље и става њиховог аутора да јенеопходно и да се нехуманост наших данашњихдруштвених прилика и односа који у њима владају могу иморају измијенити? У светлу савременог друштвеногтренутка, без обзира на то када је написана, комедија
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веома актуална. Ален, лик из комедије, на једном мјестукаже: „Мени то сличи на идеално друштво. Као код пчела.Сви су у својим ћелијама и могу ући у сусједну безпроблема. Само не бих тамо пожелио бити трут.Промијенио бих спол.“Миленић, док је ово писао, све је то видео на сцени,али није ограничавао машту у реализацији не би липружио могућност поигравања са мизансценом. Уводећилик Спикерице, неку врсту коментатора тренутнедруштвене ситуације, што руши четврти зид, чиме причаМиленићевих јунака постаје јавна тајна. Остварује секонтакт са публиком, води се са њом стални дијалог.Након спуштања завесе, када ликови комедије останумеђу четири зида, будући токови њихових живота, за наспостају тајна.Жанровски посматрано, „Магарац” и „Војер” сукомедије, но то не значи да ће се читалац/гледалац увеки смејати, будући да ова комична дела, највећма, нудесуморне животне истине о нашим сликама и(не)приликама.Но, без обзира на жанровску разноликост,Миленићеве драме су ауторов доживљај живота ичовекове судбине; пре свега, судбине која нам се дешавасада и овде, али са увидом који трансцендира копштијим, универзалним значењима.Дакле, пред собом имамо још један ауторски триптихвредно одабраних драма Жарка Миленића која снажноподупире занемарено уверење: тек када је на трагуаутентичне човјекове судбине (постојања, стварања),позориште и позоришна драма, најближи су својојсуштини. И увек стварни и „нови”. Слобода уметничкогизраза, драмске форме, језика и стила, коју саме драменуде – подразумева, барем исту толику слободу и „са онестране рампе”: при редатељском и глумачком читању.Али, то је већ друга прича.У сваком случају ове драме заслужују пажњу нашихпозоришних делатника, јер поред живота који ће имати узбирци заслужују и сценска извођења. Познато нам је даје лепо бити читан али, драме су у питању, још је лепшебити и гледан; па ево драма које могу да наставе својеживотно трајање на сцени. Ову истину, срећом, драмскиписац добро зна. Зна, такође, да од њега само, не зависидаљи пут његовог драмског дела.Текући позоришни живот заснован је на чињеници дауглавном редитељи одређују позоришну естетику, осиму ретким случајевима када се позоришне управе заложеза дело страног аутора. А очекивати да редатељипоседују било какву уметничку или друштвенуодговорност је илузорно, осим, разуме се, часнихизузетака. Круг оних који данас воде наша позориштарегрутиран је из редова позоришних делатника којиволе себе у позоришту, а не позориште у себи и по себи.Зреле, промишљене и смишљене, ове драме обасјанедрамском ријечју препоручују се да оживе театарскимгестом. И то на велика врата. Оне итекако ишту (изаслужују) позориште. За њих граница измеђупозоришта и стварности (читај: живота) не постоји.Пожелимо им дуговечан живот на великој театарскојпозорници у сталном дијалогу са публиком.
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ZAŠTO NEMA SNIJEGA?
Piše: Tihomir BijelićPočelo je. 33 puta. Fanfare, najava i predsjednikSkupštine koji je otvorio vrata. Ne bilo koja vrata,nego vrata prolaza kroz dimenzije. A tamo opetdimenzije. Sjede oni, sjedimo mi, sjede i neki za koje jedovoljno reći da sjede. Neki šetaju, nekima telefonzasvijetli u mraku nove dimenzije. I pričaju multi,kulti, regi. I svi se razumiju. I znaju kuda su došli ikuda idu. I što rade. I kako rade. I ne moraju pitatinikoga za to što rade. Oni su izabrani da rade. Onijedini stoje, sjede, leže, igraju, pjevaju i ne znam ti štojoš. Ali samo oni, i za to im ne treba odobrenje. Sdruge strane neki moraju pitati smiju li doći, sjesti,pljeskati. Smiju li se smijati. I smiju li pitati, bolje dane pitam, jer se bojim postati kao i oni.Bitno je. Počelo je. 33 puta po redu. Opat se tražifotelja više. Pardon u dvorani su stolice ili sjedalice.Opet se traži sjedalica više. Na vratima se čeka u obasmjera. Na početku na ulaz, na kraju na izlaz. Kao nagranici. Uđeš pokažeš ispravu – ulaznicu, izađeš poka-žeš emociju. I opet dobro. Jedino nas zabrinjava vrije-me. Neće onako kako mi želimo. Mi hoćemo snijeg, jerako ono čuveno gazirano piće od preko Velike Baredonosi početak Božića, onda Susreti donose snijeg.Sjećamo se snijega. Mi unutra. Toplo. Napolju snijeg.Hladno. Kako je to bilo krasno (divno). Ali snijeganema. Temperatura je odlučila biti atletičarka. Čas jegori, čas doli i leta ovamo i tamo.A i mi smo godinu dana stariji. I pametniji, Srećomi mobiteli su sve pametniji. Ovi novi ne bljeskaju ili sene flashiraju (kako ružan izraz – odmah pomislim naflašu – izraz za bocu nečega). Može biti da se i flešira-ju. Foto aparata, osim kod nekih više i nema. Čudanneki ugođaj, vidiš da nešto svijetli, a ono ništa. Kadsutra svi novinari. Pišu. Profiliraju se. Ima ih u onojLice knjizi. I kažu kako je sve ovo samo maska. I jemaska. Kako nisu vidjeli da je osnovno obilježjeSusreta maska. Ali glumačka. Onaj tko to ne vidi, piše.I piše. Profilira se. A dani prolaze. Dok se on isprofili-ra bit će da nema više. Hoćete da vam kažem da oniveć sad znaju tko će biti pobjednik, a tko gubitnik.Piše u njihovim profilima. A najveća tajna još nijeotkrivena, zašto nema snijega?
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Пише: Предраг Нешовић

Сине Тале магаре моје драго! Живот је чесма суза и
свирала јаука! Немој да те бол учини злим, болићете
још више! Реплика из ТВ серије „Тале“Хоћу да осветлим лик Сафета Пашалића, легендарногсарајевског Хамлета, човека који је био један комплетантеатар, глумац који је прошао све фазе у уметничкомразвоју, од путујућих трупа до оснивача позоришта иаутора занимљиве драмске литературе. Дуг је биоглумачки пут Сафета Пашалића – више од половинељудског века – на коме није било мира. Вечито тражење:у живот и на сцени. Да ли је могао знати, претпоставитимлади Пашалић, каквим ће све животним стазама поћи?Али зар се неко ко се неким унутрашњим зовом, одазивасвом животном позиву – зар се уопште пита? То је срећа,ретка срећа. Препознати свој позив у себи.На почетку каријере био је несхваћен од своје срединеу родном граду, и многи око њега нису никако могли даприхвате да један богат газдински син оде у „циркузантеи комедијанте”. Рођен у Брчком 14. августа 1907. угаздинској породици, отац га је након основног ичетверогодишњег гимназијског образовања послао уТрговачку академију да настави породичну традицију.Међутим, људски путеви су непредвидиви, поготово онивезани за театар и уметност уопште… Глумачку жицуПашалић је испољио тада у пригодним сценскимпрограмима на радничким прославама у Брчком, збогчега је био под будним оком полиције, а понекад ихапшен. Тада је редитељ из Ислахијета, професор МуратСинанагић 1926. године, поводом завршетка мале матуреу Трговачкој академији, режирао „Избирачицу“ КостеТрифуновића. У штампаном „Извештају основних школасреза брчанског“ крајем школске 1930/31. годинепомињу се и два позоришна комада која су изведенанакон састанка Среског наставничког вијећа, одржаног 6.децембра 1930. године...„Готово сваке године од 1918. у Брчко су долазилапутујућа позоришта да се ту „поткоже“ (поправефинансијску ситуацију). Народно позориште из Суботицедолазило је у Брчко 1922/23. и остало четири–пет дана, агостовало је и Осјечко казалиште” – сећа се СафетПашалић.И све је било добро како треба по „закону и реду”, докједног дана није стигла у Брчко „Путујућа трупа чика–Мише Милошевића” чије је гостовање посебно значајно заживотно опредељење Сафета Пашалића. И прва приликада свој унутрашњи зов преточи у стварност пружила сеСафету Пашалићу, управо у његовом родном граду.Једнога дана у јесен 1928. освануле су плакате путујућегпозоришта Мише Милошевића. За младог Пашалића то јебио изазов. И одлука: „Бити ил не бити“. Па ипак бити. „Ова дружина је боравила 1928. године у нашем граду

пуна два мјесеца и за то вријеме дала шездесет представа.Толико се одомаћила да су јој грађани ујутро на пробудоносили доручак и ракију. Као гости у њеним комадиманаступали су и мјештани, што је код публике стварало јошвећу заинтересованост за изведбу. На плакату за „Сеоскоглолу“ од 25. новембра 1928. године читамо да мјештани„Пера Михајловић и Богдан Грбић из љубави премапозоришној умјетности суделују вечерас“, сећа сеПашалић.Сафет је остао без ”текста” и одмах је молио да гаприме у трупу, на што су га они, онако репрезентативног,примили одмах као статисту. Двадесет петог новембра тејесени учиниће прве кораке на професионалној сцени,заиграо је епизодну улогу Комесара у Тотовом комаду спјевањем и пуцањем „Сеоска лола“ за којег су требалибркови. Како онако млад још није био у стању да их„пусти” управник Милошевић ће му лично нацртатибркове, говорећи му: „Ето сада си ушао у свет глуме, којинећеш никада више напустити…” Заиграо је на општеизненађење својих суграђана.Одласком путујућег позоришта из брчанског хотела„Србија“, гдје су игране представе, почиње дуг пут ууметност заточеника богиње Талије Сафета Пашалића. Саистом том групом одлази и Мехмедалија Кучукалић иБошко Јовановић.„Но, ми ипак нијесмо први професионални глумци изБрчког – потврђује и присећа се Сафет Пашалић – пријенас је у путујућим позориштима играо брат БошкаЈовановића – Немања.”Тако он прави најбољи потез у свом животу јер јерадио целог живота оно што је највише волео. Кренула јеједна сјајна уметничка каријера те 1928 године. У родномграду 1929. године Сафет Пашалић, стеченимредитељским искуством у Путујућем позоришту, режирапредставу „Ислахијета“ – „Исмет и Алмаса“ АдемагеМешића.Сафет Пашалић је онда играо у Трупи СтојанаЖивановића, па потом Роберта Матијевића – Матека, алије свој развој везао и за Путујуће казалиште БореДанитија… То је било доба када млади Пашалић биватражен као тумач широке лепезе улога љубавника.„Сјећам се – прича Пашалић - Добрице Милутиновића,Бранка Гавеле, Јосипа Павића, Велимира ЖивојиновићаМассуке, Верешчагина, Васе Косића, Миле Динуловић,Миливоја Живановића... Многих великих глумаца иредитеља се сјећам. Али издвојићу двојицу који су ми углумачком животу с посебним поштовањем остали усјећању: Јосипа Павића и Бранка Гавелу. Тај даровитиглумац Јосип Павић открио ми је тајну како се „Ради наулози“:  Гледај у животу, живи на сцени! - Једном, док смосе пели на пети кат зграде на Савској цести, гдје је Павићстановао, започели смо разговор о Шекспировом„Хамлету“. Три сата смо се пели на тај пети кат. Павић, савзанесен ликом данског краљевића, пробудио је у менижељу да играм Хамлета. Та жеља испуњена је неколико
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година касније, и то у режији великог редитеља БранкаГавеле. Били су то лијепи дани. Били су то и тешки дани.”„Сјећам се, јако касна јесен, хладна. Треба да играмопредставу. Глумци су смјештени по кућама једнесрбијанске варошице. Управник је знао да су слабообучени. Размишљао је шта да ради, како да их доведе напредставу и сјетио се. Имао је једну подугачку бунду,опаклију, која је служила као костим у нашимпредставама, у њима су се појављивали руски министриили какав богатији трговац. Управник је по момку слаобунду па је тако један по један глумац стизао напредставу.”Он проводи шест година у различитим путујућимдружинама, а први стални театарски ангажман добио је1935. године у Народном позоришту из Скопља. Био јерастанак са путујућим дружинама. На путу умјетничкеафирмације наредну годину ће провести у театру наЦетињу, а потом следи ангажман уметничких ансамбалана Цетињу, Бањој Луци и Новом Саду. У Новом СадуПашалић већ показује квалитете изразито карактерногглумца. Прве кораке на сцени Позоришта у Сарајевуначиниће улогом у представи „Исмет и Алмаса“ 1941године. У том театру Пашалић ће остварити бројнеглумачке креације у разноврсном респектабилномрепертоару, по којима ће га публика памтити, анајзначајније су тумачење ликова Хамлета, Сирана,Вековића... Општепознато је да је Сафет Пашалић првибосанскохерцеговачки глумац који је одиграо ликШекспировог Хамлета. Ову представу, у којој је Пашалићбриљирао као дански краљевић, режирао је великихрватски редитељ Бранко Гавела. (Та чињеница јепослужила као инспирација хрватском драмском писцуСлободану Шнајдеру да напише своју драму „Гамлет“.)Пашалић одлази 1949. у Мостар и формира ОбласноНародно позориште, у којем бива ангажован каодиректор, глумац и редитељ. Пашалић ће своју театарскумисију у Мостару завршити 1951., управо у години кадаМостар добива нову казалишну зграду… Није га „држала”директорска фотеља, јер су га неодољиво привлачиле„даске које живот значе”! Враћа се у Народно позориште уСарајеву и као карактерни глумац Сафет Пашалић јепосебно био успешан тумачећи репертоар Шекспировихдрама, као и класике уопште… У драмама МирославаКрлеже посебно је запамћен као тумач Игњата Глембаја игрофа Лембаха за коју је 1947. је награђен специјалнимрепубличким признањем. У делима богате руске класикеПашалић остварује значајне домете, па ће тако за улогуДорина у „Галебу“ Антона Павловича Чехова 1957. добитии Шестоаприлску награду града Сарајева. Појављујући сена позорници у малим улогама, он је давао посебан тонпредстави у којој би учествовао, и од малих улога правиовеличанствене креације!... По повратку у Сарајево, овај истински уметник –монумент позоришта у БиХ, покреће бројне промене утеатарском животу, исказује се и као драмски писац…Били су то текстови, који су за то доба имали изразитуореолу авангардности. Његов драматичарски рад упочецима је везан за стварање драмских текстова саМиодрагом Жалицом… Тако ће настати драме „Рт премамјесечини“, „Глумци и роде“ и „Свиће угашени дан“. Он је

написао и либрето за први босанскохерцеговачки балет, апрема величанственој поетској прози Хамзе Хуме„Грозданин кикот“.Некако у то време је почео и велики развојјугословенске кинематографије, па ће Сафет оставититрага у филмској уметности сјајним улогама уфилмовима: „Стојан Мутикаша“, „Ханка“, „Пјегавадјевојка“, „Дервиш и смрт“ и „Сарајевски атентат“...Савременик је многих промена и у позоришту и упозоришној литератури: од класике до анти–драме.„Сликати се може пером, пампуром и коњским репом:свирати се може на дромбуље и на лист јасике, али се не

може говорити на лакат. Сматрам да је глуманајодређенија. Она је ријеч, гест, емоција“.Још каже о глумцу:„Одавно је то тако. Глумац лакше подноси свој поразнего успјех другог глумца. Али у животним ситуацијамапостају и другови и пријатељи. Глумац је богат и у свомнајвећем сиромаштву. Дијелио би и оно што нема.”У времену помодног процвата монодраме каотеатарског рода, на самом крају уметничког а и животногпута, Сафет Пашалић је са неизмењеним заносом играо појугословенским позоришним и непозоришнимпросторима своју монодраму „По сунцу ти мени ходио“,према тексту сарајевског писца Сафета Кафеџића. Било јето својеврсно Позориште једног глумца са више одхиљаду представа.Глумац лирског трептаја, Сафет Пашалић, изнео јетако на својим плећима сву драматику дугог глумачкогживота, у коме је било и вагона треће „Г“ класе, ициркуских шатри, и посног пасуља, страсних љубавнихзагрљаја, и чежњи до бола, патњи и понижења у позиву,схватања и несхватања – свега је било у његовом ходу забогињом Талијом. Чудесним лирским тембром овај човекје, уистину, ходао сунчаним стазама и остао је на сунчанојстрани театра.Преминуо је 15. августа 1987. године и сахрањен уалеји заслужних грађана у Сарајеву, а његовојкомеморацији и сахрани присуствовала је и делегација изБрчког која је на хумку свог суграђанина положила венац.
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