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Piše: Kemal Bašić

Mi smo oni na koje su nas roditelji upozoravali predstava potekstu Tanje Šljivar, nastala je u produkciji BNP Zenica, a urežiji Mirjane Karanović. Sam naslov ovog komada upućuje nato da se radi o neobičnoj drami, kako formom tako i sadržajem.Naslov komada je takav da svojim oblikom uopšte ne podsjećana naslov koji po sebi treba biti sažet, britak, direktan ikonkretan, i pri svemu tome što jednostavniji. Umjestoovakvog naslova ovdje imamo konstataciju, čije opravdanjepublika može, manje ili više uspješno, pokušati pronaći usamoj predstavi. U ovom maniru poigravanja i neke vrstepreispitivanja forme napisana je cijela drama. Nije to novost ilinepoznanica u savremenoj dramskoj književnosti, famoznapostmoderna epoha u umjetnosti već je stara priča, ali jezanimljivo vidjeti u našoj dramskoj književnosti ovakav tekst.I sigurno upravo sam ovaj oblik dramskog teksta za koji seTanja Šljivar odlučila nije najmanje bitan razlog zbog kojeg seMirjana Karanović odlučila da ga režira, ako znamo da joj jeovo druga režija, a da je prva bila inscenacija drame Psihoza
4.48 Sarah Kane. Predstava se sastoji iz četiri dijela, četiri odvojene pričekoje na sceni govore i igraju (ali više govore) glumac i glumica.Kroz te četiri scene oni se mijenjaju u različitim partnerskimodnosima, koji predstavljaju nekoliko arhetipskih varijacijamuško-ženskih odnosa. Majka i sin, sestra i brat, otac i kćerka,ljubavnik i ljubavnica.  Na sceni koja je ogoljena, s tek nekolikorekvizita, od kojih je najvažnija kreda kojom se crta po podu,glumac i glumica pričaju priču. Oni na scenu donose prošlost,što je također jedno pomijeranje u odnosu na uobičajenidramski tekst koji uglavnom tretira ovdje i sada. Dakle, mislušamo fragmente prošlosti iz života muških i ženskih likova,od kojih bi se mogao pokušati sklopiti neki mozaik. No,sklapanje bilo kakvog smislenog oblika od ovih fragmenatamoglo bi se možda smatrati pogrešnim ključem začitanje/posmatranje ove predstave. Jer, još jedna stvar koja seželi sugerirati ovim izlomljenim jeste neuhvatljivostcjelovitosti života. Nemoguće je jezikom izgovoriti cijeli životjednako kako je nemoguće racionalizirati ono što su sjećanja i

detalji od kojih su sačinjena.  Sjećanja podrazumijevajuemociju, ona zapravo to i jesu, a budući da je upravo ta riječona koju je redateljica nekoliko puta spominjala kao svojosnovni motiv za odabir ovog komada, moramo onda dovestiu pitanje način na koji se emocija predstavlja u ovoj inscenaciji.Naime, ona se izgovara grčevito i kruto, robotizirano, što možebiti činjeno s namjerom i ciljem, ali to dovodi do posljedice dase emocija koja bi trebala biti fenomen unutarnjeg dijela bićapretvara u izvještaj koji je mehanički fenomen i koji emociju nemože čak ni posredovati. Da li je onda, pod ovim okolnostima,moguća bila kakva emocija? Već je spomenuto da se autorica drame bavipreispitivanjem i poigravanjem formom, a budući da je i samživot forma unutar koje se nalaze stanja i događaji koji sunužno presvučeni emocijama i odnosom prema njima, ondamožemo reći da se ovaj tekst bavi preispitivanjem i te forme,forme života, koji ostaje nedorečen i neizreciv. Pokušatiispričati nešto čiji se početak i kraj ne poznaju, znači dovesti seu situaciju da se pokuša pričati nemoguća priča, jer čovjeknema znanje o svom početku, jednako kako nema znanje osvom kraju. Priča koja nema početka i kraja ne može to ondabiti, jer se radi o znanju koje je neophodno ukoliko postojiintencija da se prevaziđe ono što je praznina. Crna rupa. U tomsmislu možemo se prisjetiti njemačkog filozofa PeteraSloterdijka koji u svom djelu Doći na svijet, dospjeti u jezik kaže: 
Ako sve znanje ima nešto umirujuće, onda, obrnuto,

neznanje ima nešto uznemirujuće i nezadovoljavajuće u
visokom stupnju. Da, čak bi se moglo reći: nešto zastrašujuće, jer
iz crne rupe nepoznatog s kojim nas neznanje dovodi u vezu
može nam svakako i u svakom trenutku, već prema
mogućnostima, dojuriti ususret neka opasnost i ščepati nas.
Stoga najveći broj ljudi obično ne može izdržati pogled u tu
rupu, oni isti čas skreću pogled od nje i na njezino mjesto
stavljaju neko mišljenje utemeljeno u znanju, makar ono bilo
samo prividno. Nasuprot tome, treba imati stanovitu
intelektualnu opuštenost i snagu, čak i hrabrost da se rupa
shvati ozbiljno, i da se ne izgubi iz vida.Ova predstava je na nekoliko nivoa, da se poslužimoSloterdijkovim izrazom, uznemirujuća. 

UZNEMIRUJUĆA
PREDSTAVA
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Piše: Mladen Bićanić   Dramski rukopis mlade spisateljice Tanje Šljivar ( Banjaluka,1988 ) prvi put sam upoznao na premijeri komada „Poštopašteta„ u beogradskom Ateljeu 212 (režija Snežana Trišić)prije nekoliko godina. Bio je to njen prvi dramski tekst unekom etabliranom kazalištu, mlada autorica tek je diplomira-la dramaturgiju na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu,no odmah se moglo uočiti da je na pozorišnu scenu stupio oso-ben, osebujan, autohtoni i slojevit dramski glas, a o svom prvi-jencu sama će reći: „U društvu u kom danas i ovdje živimo mi,kao i mesar Stojan (glavni junak u maestralnoj interpretacijiZijaha Sokolovića ), jedini način protesta, ali i opstanka je bijeg.Bijeg u fantaziju, iluziju, pa i utopiju...“U komadu sve se događau jednoj mesnici, ona je ta metafora želje za neispunjenim,krvavi mesarski stol simbol je okruženja u kojem živimo, mje-sto na kojem se rađamo, umiremo, opstajemo. On nas podsje-ća da taj zakon krvi i mesa, čulnosti i razvrata, požude i grabe-ži, rata i ljudske razularenosti i dalje neprikosnoveno vladanašim postupcima pa tako i našim životima. Gotovo sve nazna-ke dramskog pisma Tanje Šljivar već su tu, taj rableovski duhpretjerivanja i oneobičavanja svakodnevnog i običnog prožetfantastikom i fantazmagorijom što ćemo najbliže naći kod veli-kog Gogolja vezivno su tkivo njenog dramskog narativa i poet-skog iskaza što će se, u budućim tekstovima poprimati novevrijednosti i valere.  

A na to nije trebalo dugo čekati. Već u septembru 2012.godine, u koprodukiji Bosanskog narodnog pozorišta iz Zenice,Hartefakta i Bitef Teatra iz Beograda, na zeničku scenu, tako-

đer mlada redateljica Selma Spahić postavlja, kao praizvedbu,komad „ Grebanje ili kako se ubila moja baka“, u kojoj ćemootkriti nove pojedinosti i elemente začudnosti kroz koje ćesazrijevati i dalje se nadogradjivati njen dramski rukopis.Struktura i konstrukcija drame sve je složenija i zgusnutija,isprepletenost zbilje i fikcije sve prisutnija, uvode se neke noveteme ali i likovi, pa čak i situacije što će, postupno, prerasti ulajtmotiv. Njen osobit smisao za humor osjenčen crnilom, nagranici groteske i apsurda sve više će obilovati jezičkim vrato-lomijama i duhovitim obratima, to će postati njen zaštitni znak,ono po čemu je odmah prepoznajemo. Briljantan je to dramskitekst, pun snage i moći, okrutan i surov, no ne bez neke pot-mule jeze od koje vas podilaze žmarci, a opet pun one skrive-ne, zavodljive i zamamne ljepote onostranog i začudnog, poet-ski dramski iskaz u punom smislu tog pojma.  U februaru ove godine pozornica BNP Zenica ponovno seotvara za Tanju Šljivar, ovdje će se, opet kao praizvedba, odi-grati njen novi komad „Mi smo oni na koje su nas roditelji upo-zoravali“, režiju, koreografiju i scenski pokret potpisujeMirjana Karanović, koja, uz partnera Enesa Salkovića, i glumi upredstavi mišljenoj i pisanoj za dva performera u ulogamanekoliko likova. Predstava, odigrana i u natjecateljskom pro-gramu 33. Susreta pozorišta/ kazališta u Brčkom upotpunjujedoživljaj dramskih svjetova Tanje Šljivar – i tu ćemo susrestigovor živih i govor mrtvih, ali sada produbljen i zaokružen ukompaktnu cjelinu, taj spoj zemaljskog i onostranog poprimitće neke sasvim nove konotacije, dominirat će tokom čitavihosamdeset minuta izvedbe, iz tog primarnog dramskog jezgragranat će se rukavci i pritoke kojima će teći sav onaj preostaligradbeni materijal na kojem će se temeljiti predstava. TanjaŠljivar neobično je pronicljiv, pažljiv i oštrouman promatračsvijeta u kojem živi i ljudi koji ga nastanjuju, ona sve to spoz-nato i proživljeno ugrađuje u svoj tekst, koji involvira u sebe isamu igru: igra životima svojih fiktivnih junaka igra je samogaživota kojeg podastire pred nas, ali i igra jezika i njegova zna-čenja u toj igri, svaka riječ, misao i replika koju njeni likoviizgovore, ili bolje reći izigraju, korak su bliže tom rasplinjava-nju jave u san, pretapanju stvarnosti u fikciju. A rezultat jefascinantan: predstava „ Mi smo oni na koje su nas roditeljiupozoravali“ za koju će sama autorica reći da pokazuje „nemo-gućnost jednostavnog pokušaja  - ispričati sopstveni životnepoznatoj osobi tokom jedne večeri„ uspijeva kroz četiriarhetipska odnosa medju ljudima – majka / sin, otac / kćerka,brat / sestra i ljubavnica / ljubavnik zahvatiti mnogo širi dija-pazon odnosa među likovima, odnosno protagonistimadrame, ti majstorski ispisani ali i odigrani dramski prizori čvr-sti su, koherentni i potpuno dovršeni kazališni svjetovi izvor-no nastali tu, negdje oko nas, ali stvoreni i domišljeni u imagi-naciji i daru njihova autora, što Tanju Šljivar, mladu dramati-čarku u usponu, već danas stavlja na pijedestal najzapaženihsuvremenih dramskih spisateljica ovih prostora.  

ZAČUDNI DRAMSKI PRIZORI 
U KOMADIMA TANJE ŠLJIVAR  
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Piše: Srdjan VukadinovićPoslije učešća na mnogobrojnim festivalima u Regionu(Gaveline večeri, Sterijino pozorje, Zaplet 08, TKT-fest,FIAT) predstava autorice Tanje Šljivar „Mi smo oni na kojesu nas roditelji upozoravali“, u produkciji BNP Zenica, jeuzela učešća i na XXXIII Susretima pozorišta / kazališta uBrčkom.Rediteljski teatarski prvijenac jedne od najznačajnijihglumica južnoslovenskog prostora, Mirjane Karanović, nijeostavio posjetioce ravnodušnim, iako ambijent brčanskefestivalske pozornice nije bio prirodan za ovaj komad.Naime, predstava u kojoj pored Mirjane Karanović igra i,Sterijinom nagradom za mlade na Pozorju u Novom Sadunagrađeni glumac, Enes Salković, puno bolje i dinamičnijefunkcioniše u kamernom ambijentu, kako se i igra u Zenicii kako se igrala na svim navedenim regionalnim festivali-ma. Znatno većem broju posjetilaca, od onih koji su simui-lirali kamerni ambijent na sceni bilo je onemogućeno davide neke detalje značajne za predstavu, a koji se odnosena markiranje prostora u nivou podne ravni koje uglav-nom Mara (Mirjana Karanović) demonstrira i pokazuje.Radnja dešavanja na sceni u komadu BNP Zenica odvi-ja se u jednom životnom trenu, u toku jedne noći, u pro-storu bez ikakvog ideniteta (WC). Slučajan susret zreležene i tinejdžera razvija čitavu seriju emocija i sjećanja naživotne situacije koje mnogima nedostaju, a nemaju smje-losti i hrabrosti da u susretu sa bilo kime o njima progovo-re. Da se izjadaju, da zaustave za tren da ih u svojoj fikcijiproanaliziraju ili dožive. Ako to ne mogu u stvarnom živo-tu, onda mogu u teatarskoj fikciji, pri jednom slučajnomsusretu i na mjestu gdje je teško i pomisliti da se o takonečemu može govoriti .Arhetipski odnosi i relacije majka – sin, kćerka - otac,sestra - brat i ljubavnica -ljubavnik oživljavaju se scenskimsredstvima u svojoj fikciji koja je gotovo uvijek idealnija odonog realnog odnosa. Narativnost u relacijama donosimnogo živosti koje odnosima daju ne samo formu nego isuštinski odrednicu onoga što je život u čežnji i želji da seima i jedno i drugo (sin, otac, brat, ljubavnik) ili (majka,kćerka, sestra, ljubavnica). Sve je to primjerena surovostiživota i vremena u kojemu se radnja odvija, ali stvarnosti.U uslovima opšte usamljenosti koja se javlja kao prepoz-natljivi znak modernog društva, gotovo da se i nemamogućnosti da se ima jedno, drugo, treće ili četvrto izdramske suštine komada „Mi smo oni na koje su nas rodi-telji upozoravali“.Odnosi između Mare i Milana nisu nikakva surogat varijan-ta, već istinski osjećaji, strasti i želja koja ne dopušta da selamentira nad onim što su željeli ili njihovi roditelji ili svi drugisrodnici koji su imali priliku da iznesu tihu patnju za onim štoim nedostaje. Došla je do ušiju dvoje protagonista koji se uscenskoj naraciji nalaze i susreću negdje na sredokraći i mono-loške, a i dijaloške forme ispoljene u predstavi.

Sva bića kojih se sjećaju glumački protagonisti zeničkepredstave žive svoje stvarne živote negdje u podsvijesti, ateatar je taj koji im omogućava da isplivaju na površinu i dapreko pozornice dođu ne više u podsvijest, nego u svjesnostanje svakog posjetioca koji ima iste čežnje i tihe patnje.

I pored određene, već navedene neprirodnosti ambijen-ta u kojem je predstava izvedena na festivalskoj pozornici,maestralnost oboje glumačkih protagonista je prisutna usvakom trenu izvedbe. Život mnogima ne daje priliku išansu da ostvare ono o čemu u jednom trenu ponukanibizarnim natpisima na zidu toaleta, maštaju i Mara i Milan.Pokazuju glumački protagonisti emocije bez suzdržavanja.Uspjeli su i Mirjana Karanović i Enes Salković da sve ono štoje u tekstu izvučeno kao misao i tema scenski i izvedbenosaopšte. U komadima kao što je „Mi smo ono na što su nasroditelji upozoravali“ i u kojima su naracija i priča veomabitni, je veoma važno da glumački protagonisti uspiju uvućidoživljavaoce teatra u priču koju će pomno pratiti do kraja.Kada se dogodi jedna priča i njen zaplet ide se u nastavakiste samo drugim sredstvima. Intrigatnijim i uvjerljivijim.Za tako nešto treba imati glumačke mogućnosti i habituiskoji to mogu ostvariti. Jer, ta priča ne treba da stane sve dokraja, a onda se svi uvjere u čarobnost i maestralnost glu-mačke kreacije(a) koje su pokazali i Mirjana Karanović, štoje bilo za očekivati, ali i Enes Salković. Dovodeći priču dokraja predstave probudili su osjećaje i emocije kod onihkoji preživljavaju istu ili sličnu prikrivenost nečega na štosu ih roditelji upozoravali.

KAZALIŠNI ISKAZ ŽIVOTA
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„Mi smo oni na koje su nas roditelji upozoravali“, predstava koju je pete večeri 
„Susreta“ brčanska publika mogla da vidi u izvedbi Bosanskog narodnog pozorišta Zenica, 

u režiji Mirjane Karanović koja je ujedno utjelovila i jednu od glavnih uloga.

PRVI PUT SAM 
REŽIRALA SAMU SEBE
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Razgovarala: Sanita Jerković Ibrahimović

U predstavi ste imali i rediteljski i glumački pristup.
Možete li pojasniti kakav je bio i jedan i drugi za Vas?Na tom putu sam se oslanjala na sve što sam do tadaimala kao svoje znanje i iskustvo. Bila sam i iznutra i spo-lja. Kad sam smišljala racionalno kao neko ko sa stranepokušava da posmatra kako bi taj tekst mogao da sepostavi na scenu, onda je dolazila glumica koja je to svetestirala, sve to negde odbacivala. Stalno sam morala darušim i da ponovo gradim, da pronalazim prava rešenja.Na kraju se sve to nekako sklopilo. Odlučila sam da seoslonim i na svoju intuiciju i na svoju emociju, na svojeracionalno razmišljanje ovoga teksta.
U toj igri likova, šta je za Vas kao redateljicu, ali i glumicu
bio najveći izazov?Bio je i ostao taj tekst sa svojim ogromnim emotivnimsadržajem i zapravo tom logorejom koja je nezaustavljivo pri-čanje života. Sve te reči ko zna da li su ikada bile ozvučene,neke misli koje se izgovaraju u naletu i naglo. Ona je sve zapra-vo prosula na papir, sav taj uzbudljivi sadržaj. Taj tekst se opi-rao kroz pokušaj da se realistički smesti u neki mogući pro-stor. Tako da je meni i danas to povezivanje jedne forme kojaje prilično puna simbola, nekako  u pokretu više orjentisanona značenja nego na smisao, i taj tekst koji je užasno uzbudljivi emotivan. Jako mi je bilo važno da napravim predstavu kojaistovremeno emotivno komunicira, a opet negde iznenađujesvojim prostornim rešenjima. To mi je bilo jako teško i prviput sam režirala samu sebe.
Je li bilo trenutaka kada ste možda poželjeli odustati?Bilo je, kako da ne. Ali šta da se radi kad je premijera zaka-zana. Ne mogu da izneverim nikoga, da izneverim sebe, daodustanem, pobegnem. Mislim da su me te misli na neki načinpodsticale. Kad sam shvatili da nije u mojoj prirodi prosto daodustajem onda sam se još žešće pokrenula da rešim problemkako taj tekst da postavim u prostor.
Šta se ovom predstavom htjelo prenijeti?Ima puno stvari ali ja sam to vidjela kao nekakve unutra-šnje monologe koji se veoma retko dešavaju u stvarnosti.Ljudi gotovo da ne komuniciraju između sebe. Postoje ljudikoji su bliski i podrazumevaju jedni druge. Zato je Tanja Šljivarstavila da potpuni stranci grade nekakav dijalog. To je priča oživotu koju pokušavamo da ispričamo nekom drugom. Ovdene postoji neka kozistentna priča, ona prati neke emotivneveze koje postoje i koje su možda neke ključne veze koje uspo-stavljamo u životu. Možda nisu sve ali evo Tanja je iz svog uglanapisalu tu neku užasno bitnu vezu između majke i sina, oca ićerke, brata i sestre, žene i muškarca. To su stvarno neki arhe-tipski obrasci u kojima sam se ja pronašla dok sam čitala tekst,pa i neki drugi ljudi su pronašli, neke sličnosti sa emotivnimkonstrukcijama koje već imaju u svome životu.
Kako je došlo do Vaše saradnje sa Bosanskim narodnim
pozorištem Zenica?Ta saradnja se razvijala. Počelo je na jedan način i nastavi-lo se tako što sam ja postala i reditelj i glumica. Ali čini mi seda je to bila sudbina, i moja i ovog teksta.
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Koliko je sećanje
podložno promeni kada

ga pretvorimo u jezik
Piše: Nataša GvozdenovićPredstava  ’’Mi smo oni na koje su nas roditelji

upozoravali’’ Tanje Šljivar u režiji Mirjane Karanović iizvođenju Bosanskog narodnog pozorištaZenica,odigrana je pete festivalske večeri  festivala’’Susreti’’ u Brčkom.  U  predstavi igraju MirjanaKaranović i Enes Salković . Pripovest  u ovoj drami TanjeŠljivar je slučajni  susret dvoje ljudi, u javnom toaletu,koji  pokušavaju jedno drugom da ispričaju svoje živote.Nema jasne podele uloga, glumci  igraju razne ulogepotrebne da nam se ispriča priča- tako da je publikaizložena mešavini uzbuđenja i stalnog pokušavanja dado kraja  razume živote junaka. Tanja Šljivar u ovoj dramiinsinuira na Vitgenštajnovu tezu- da ono o čemu se nemože pričati treba da se ćuti ili da se odigra. Ovajpostmodernistički postupak ( u intervjuu koji samuradila sa Tanjom Šljivar ona navodi da je kao uzore zapisanje ove drame imala engleske drame nastale 90-tihgodina prošlog veka i one nastale početkom ovog veka, akao jednog od autora navodi Martina Kripma), se odnosina izražavanje prepoznatljivog emotivnog naboja kojiusmerava igru i priče naših junaka na  način postavljen iodigran tako da u gledaocu budi sasvim lične slike kojeiskrsavaju iz nekih davno pohranjenih sećanja, onih zakoje ni ne znate da su u vama. Kako je osnovni zadataksvakog dramskog dela da oslobodi naše emotivnesadržaje  veza između publike i glumišta je veza sa našimmentalnim i emotivnim sadržajima koje glumci svojomradnjom pojačaju do te mere da postanemo svesni našihosećanja i raspoloženja. Jedno od pitanja koje postavljapredstava je-koliko je sećanje podložno promeni kada gapretvaramo u jezik? Predstavu sam sinoć gledala treći put. Gledala sam jeletos na Sterijinom Pozorju, zatim na Mess-u i sada na’’Susretima’’. Imam vrstu saveza sa predstavom. Ovapredstava donosi uzbuđenje poput onog kada se voziterolerkosterom, njen vas ritam neprestano izaziva poštopriču neprekidno nastavlja, zapravo je ne zaokružuje, paosetite da ste se kao na rolerkosteru  popeli dovoljnovisoko da osetite mešavinu uzbuđenja i straha, iako stedobro pozicionirani na vašoj stolici. Ova predstavaispituje granice unutar same pripovesti koje se, kako sepokazuje,  ne mogu do kraja ispitati ni iscrpeti.Rediteljkai glumica Mirjana Karanović rekla je nakon izvedbe da jeta predstava stalno otkrivanje, e takav je moj savez sapredstavom- sa poverenjem se prepuštam tomnebezbednom putovanju i onda se unutar igre ipripovesti susrećem sa sopstvenim asocijacijama . Kojeme zaista umeju iznenaditi.
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Razgovarala: Danijela Regoje

Predstava „Mi smo oni na koje su nas roditelji
upozoravali“ premijerno je izvedena u februaru
ove godine i od tada je uspješno igrana ne samo
kod nas nego i u drugim zemljama Regiona. Dobila
je brojne nagrade među kojima i dvije na
Sterijinom pozorju (Tanja Šljivar nagrađena je za
najbolji dramski tekst, a Vi ste postali laureat
nagrade Fonda ”Dara Čalenić” za najboljeg mladog
glumca). Kako danas, nakon svih tih igranja,
doživljavate ovaj tekst?Tanja Šljivar je nekako posebna, specifična,unikatna. Njen stil je zaista nešto što je na ovimprostorima, uslovno rečeno, novo, slobodno, a s drugestrane toliko slojevito i toliko duboko i glumcu iredatelju nudi toliko toga za istraživanje i kopanjeunutar samog teksta, ali i po sebi samima. Tačno je dasmo „izigrali“ ovu predstavu na brojnim festivalima, alija imam nekako dojam da je ona još uvijek beba, da jenjen život negdje tek počeo i da tek treba još da raste.Njeno izvođenje ovdje na festivalu, je zaista za menebilo posebno, a vjerujem i za Mirjanu. Svaki putotkrivate nešto novo, otkrivate te slojeve koji su tolikoukopani i ne bude vam jasno kako to „na prvu“ odmahniste vidjeli, ali to je zapravo i najveća prednost ovogteksta i zbog toga u ovom tekstu svaki put zaistauživam jer rastem i kao glumac i kao čovjek.  
Mirjana Karanović je rekla da je, kada je prvi put
pročitala ovaj tekst, u njemu prepoznala slojeve
svoje duše. Šta ste Vi prepoznali na to prvo čitanje?Prepoznao sam koliko ne znam. Za mene je sve tobilo toliko konfuzno, toliko zbunjujuće i negdje sam jato na emotivnom planu shvatio, prihvatio i percipirao,ali na racionalnom, nisam mogao onako kao glumac darazlučim šta je to sve tu, jer toliko toga ima i nisamnekako mogao da objasnim sebi sve te stvari. Ono što jenajbolje od svega je da ni dan danas ne mogu apsolutnosve da objasnim, ali ono što je za mene najkorisnije ukompletnom ovom procesu i u svakom igranju je to da,bez obzira da li je to festivalsko izvođenje ili klasičnorepertoarsko, predstava izvođenja u izvođenju raste ida svaki put otkrivam i saznajem nešto novo u tomtekstu Tanje Šljivar, jer to je toliko slojevito,kompleksno. Toliko toga ima, a najinteresantnija stvarje da ono što mi izgovorimo je možda prvi sloj, a ononajdublje, najemotivnije, najintrigatnije ostaneneizgovoreno. I to je čar i ljepota ovog teksta jer jetoliko ispunjen, toliko toga vam nudi, i onda vi, i kaoglumac i kao redatelj, imate priliku da kopate,istražujete, sondirate stvari i na kraju, kada sve to

završite, opet ponovo, ispočetka krenete i zaista to jeneka cikličnost u ovoj predstavi i ova predstava nikadanije ista. Mislim nijedna predstava nije, ali ova, zamene posebno, jer toliko toga otkrivam i tražim, iunutar komada i unutar sebe da me to zaista ispunjava.
Koliko je Vama, kao mladom glumcu, bio izazov
raditi jedan ovakav komad, posebno ima li se u
vidu da ga radite sa jednom od najboljih glumica
Regiona - Mirjanom Karanović, ali i to kopanje,
kako kažete, i po sebi i po tekstu?Naravno. Kada ste mladi, onda mislite da dosta togaznate. Mislite da ste zapravo najpametniji, ali to je takvaka, to je ta zamka nas mladih. Najbolje je kadaotkrijete svoje nedostatke, svoje mane i nekako ihpretvarate u vrline. I vjerovatno je to nešto po čemu ćupamtiti ovaj proces, a to je da mi je praktično svaka taproba bila kao neki mali čas glume. Jer trebalo jevremena, istini za volju, zaista je trebalo vremena, tosam ja i Miri rekao, da je prestanem gledati kaoMirjanu Karanović, nego da je gledam kaopunopravnog partnera na sceni s kojim se ja igram,delam i stvaram na sceni, tako da je ovaj proces bioitekako koristan, izuzetno naporan, i psihički i fizičkizahtjevan, ali mislim, ma ne mislim nego znam da seitekako isplatio.
“Mi smo oni na koje su nas roditelji upozoravali” je
drama koja je poetična, duhovita, potresna, ali i
duboko angažovana... Kako je Tanja Šljivar kazala,
tekst se bavi dekonstruisanjem ličnih, porodičnih i
kolektivnih istina i to, možemo kazati, iz
perspektive muško-ženskih odnosa, a sve to kroz
četiri priče. Samim tim igrate i nekoliko likova.
Pretpostavljam da je i to bio izazov više?Pa naravno, vi kada imate nekih 30 godina vašeiskustvo je relativno skučeno. Vi ne možete nikakoda shvatite poteze četrdesetogodišnjaka, pedese-togodišnjaka itd. Međutim, vi kao glumac, a to vam jezapravo i posao, otkrivate, istražujete i igrate se sasvim tim. I naravno da je bilo i kompleksno inaporno, ali isto tako toliko intrigantno, tolikoprovokativno, s glumačke strane. Moram se zahvalitiTanji Šljivar jer ona je glavni krivac. Takav jedantekst napisati je zaista fenomenalna stvar za mladogglumca i zaista mislim da je Tanja trenutno jedna odnajznačajnijih spisateljica, ne samo u Regionu, negoi šire.
Za mjesto susreta dvoje ljudi, za njihove priče, ali i
neko razračunavanje sa samim sobom, odabran je
javni toalet... Zašto? 

IGRAJUĆI OVAJ TEKST SVAKI PUT 
RASTEM I KAO GLUMAC I KAO ČOVJEK
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Da, zapravo ta ogoljenost, ta praznina, ali i samačinjenica da je to jedan javni prostor, tzv. no space,dakle, taj prostor nikome ne pripada. Svi dolazimotu, obavljamo to što obavljamo, a s druge strane tusmo u suštini najintimniji,  najranjiviji ,  jer tuobavljamo stvari koje su poprilično lične. S testrane taj toalet,  taj javni prostor, kada malorazmislite o svemu tome, on ima toliko simbolike,toliko metafora i tu je ta wc šolja, koja je na srediniscene, a iz koje „izlaze“ nekako stvari. Mi smo željelijoš neke stvari da iskoristimo, ali jednostavno zbognekih tehničkih mogućnosti,  odnosno, nemo-gućnosti,  nismo uspjeli.  Ali mislim da u ovojpostavci, u ovoj konstalaciji, da je taj prostor kojismo odabrali nekako najtačniji, najprecizniji i nudinajviše prostora za razmišljanje i za nekekontemplacije unaprijed. 

Igrate i u predstavi „Prodor na Zapad“ Bosanskog
narodnog pozorišta iz Zenice, koju će publika vidjeti
večeras na Susretima. Po tekstu Dragana Komadine
predstavu je režirala Lajla Kaikčija. Podstaknuti
problemima sirijskih izbjeglica autori su priču
smjestili u Zenicu.Da, zaista je super činjenica i ohrabrujuća da imatedomaći tekst s jednom aktuelnom domaćom temom, uovom slučaju može se poistovijetiti sa zeničkom. To je jednaklasična zenička priča. Vidjećete, to je opet drugačija priča,ali jako emotivna, jako bliska svima nama. Vjerovatno pričakoja na kraju, kada pogledate to sve, itekako boli, jeropominje i ukazuje na neke stvari koje onako prolaze porednas, koje počinjemo podrazumijevati, a govori o odlaskuogromnog broja, prvenstveno mladih ljudi, ne samo iz BiH,nego s prostora Balkana i zapravo govori o osipanju jedneporodice, koja je, zapravo, osnovna ćelija svakog društva.
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Enes Salković, glumac



Nedžad Fejzić, Teatrolog 
Razgovao: Mirsad ArnautovićPetu  večer 33. Susreta  pozorišta /kazališta  u Brčkompublika je   imala priliku pogledati predstavu pod nazivom“Mi smo oni na koje su nas roditelji upozoravali”.Predstava je rađena prema istoimenom tekstu TanjeŠljivar, dok režiju, koreografiju i scenski pokret potpisujeMirjana Karanović.Predstava je  rađena u  koprodukciji  Bosanskog  narodnogpozorišta  iz Zenice   i  MESS-a Sarajevo.

Kako  Vi  kao  tatrolog  ocjenjuje   predstavu u kojoj se
na sceni  intezivno prepliću   odlična gluma  i  iskustvo
Mirjane  Karanović,  energičnost  i  mladost glumca
Enesa  Salkovića.Moram da kažem da  je dobar  dio brčanske  publikevečeras  bio hendikepiran jer  doista  ovu  predstavu trebavidjeti  u  prvobitnoj  zamisli kamerne  izvedbe u kojoj jesva  publika  trebala  biti  na sceni kako bi doživjeli  kom-pletan utisak  o  njoj. Ovako   oni  su  bili uskraćeni za  pot-puni doživljaj  ali šta je  tu  je, interes   organizatora  direk-cije  Festivala  je bio da  što veći broj  publike  pogledapredstavu  tako da  je  to bilo ono štro je  presudilo.

A  što se tiče same  predstave riječ je  prije  svega  o  jed-noj  mladoj i izuzetno darovitoj  autorici Tanji Šljivar kojaeto ima  sreću   da sve što je do sad napisala  u dramskomobliku  je već  izvedeno, što je  nesumljiv  i  veliki  uspjeh temlade autorice koja  je  trenutno u  Berlinu na  jednom stu-dijskom putovanju.Na  sceni  smo imali jednu  sjajnu rediteljsku ruku  isku-sne  Mirjane  Karanović  kojoj je inače ovo druga  profesio-nalna  režija i izuzetno raspoloženog Enesa Salkovića.Tajna,  odnosno ključ  ove predstave,  je upravo u  tomemotivnom naboju  između tog  što bismo mogli nazvatifenomenalnim tijelom glumca, njegovim  bitkom u  svijetui  onoga što su  likovi koje  glumci igraju. I  to j e ono što sena kraju  vrlo efektno prenese  i  na  publiku. 
Bosansko narodno pozoriše iz  Zenice se   na  ovogo-
dišnjem Festivalu  pozorišta u  Brčkom pojavljuje  s  tri
predstave.  Nameće  se zaključak da  je  zenički BNP
izuzetno produktivan i da se puno radi.Zeničko  narodno  pozorište  je  ušlo na ta velika vratazajednice jugoslovenskih  pozorišta  s respektabilnimpedigreom  onog trenutka  kada  je  već tada davnih šez-desetih  godina prošog vijeka uspostavljena nova  reper-toarska  politika  koja je  prije  svega  pažnju  fokusirala  nadomaćeg dramskog pisca. To je jedna  od konstanti  zeni-čkog pozorišta  do  danas tako da  nije  slučajno da je  selek-tor  ovogodišnjih susreta u Brčkom, Vlado Kerošević, toposebno markirao jer  doista  po meni je katastrofalno  dapet  institucionalnoh  pozorišta  u Federaciji BiH  uopće nepostavljaju  domaćeg dramskog pisca, dok je naše  pozori-šte  u prošloj godini, uključujući  i  dječiju  scenu, imalodeset predstava domaćeg  dramskog autora  u vlastitojprodukciji ili  koprodukciji s drugim teatrima. Još je bitni-je  naglasiti  da su to savrwmeni i  mladi  autori. Tu je  upra-vo misija  našeg pozorišta  ali i  ovaj festival  je utemeljenda  promoviše domaće dramske autore.Sreća  zadnjih nekoliko godina da je brčanski festivalproširio svoj okvir  izvan BH  teatarskih  produkcija  i naregionalne  pa se onda ta ponuda  predstava  koje su  rađe-na  po tekstu domaćih  autora  znatno proširi. No ponovi-ću da je u tom produkcijskom segmentu pomalo  i  skan-dalozno neke  teatarske kuće po  četiri per godina nisunapravili  ni  jednu predstavu  na  domaći  tekst a  to im jeosnovna  zadaća.
Da li smatrate  da  je izbor da se  na  ovom festivalu  u
Brčkom promovišu  upravo  predstave koje  su  rađe-
ne na  tekst domaćeg autora  njegov  hendikep ili pak
njegova vrlina?     Naprotiv  ja  upravo mislim da mu  je to  itekakva  vrli-na i, ako ćemo iskreno porediti festival drame u Zenici iovaj u Brčkom, može se reći  da se  tim regionalnim  šire-njem vašem festivalu otvorio i  prostor da se i selekcijamože napraviti mnogo kvalitetnije  jer  su jednostavnoponuda i  izbor puno veći.
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O PREDSTAVI, POZORIŠTU, FESTIVALU...
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“Mi smo oni na koje su nas roditelji upozoravali”
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Priredio: Suvad Alagić Peta predstava iz takmičarskog dijela 33. Festivala pozori-šta/kazališta u Brčkom „Mi smo oni na koje su nas roditeljiupozoravali“, Tanje Šljivar, jedne od najdarovitijih dram-skih pisaca srednje generacije na južnoslavenskom govor-nom području, za koju je režiju uradila Marjana Karanović,jedna od glumica koje je davno prešla granice mogućeg uovoj vrsti umjetnosti. Bosansko narodno pozorište Zenicapokazalo je koliko višeslojno, višeznačno, neodgonetljivo amagično i privlačno, zna da bude pozorište kad se u savrše-nu dehermetizovanu cjelinu sklope tekst, gluma i scena.Tekst Tanje Šljivar i gluma Mirjane Karanović i obradovalisu ali i dobro uzdrmali misaono-govorne reflekse i umnespremnike, kako publike, tako i pozorišnih kritičara.Razloga za to je više, Mirjana Karanović će, za okruglim sto-lom reći - bezbroj. I kolikogod se trudili da proniknemo usiže ove drame, kolikogod se trudili da racionaliziramo i usvoju misaonu paradigmu uklopimo predstavu, ostajemonedorečeni, kratki, tanki, zbunjeni, isprovocirani, nepri-premljeni, konzervativini i klišetizirani, čak i iskreni ali izatečeni, jer predstava je koncipirana tako da kao da traži-te svoj lik u razbijenom ogledalu, gdje vas u jednom razbi-jenom ogledalu gleda hiljadu vaših lica, i vi možete da senađete ili izgubite u njemu, ali predstava naprosoto nikogane ostavlja ravnodušnim.
Mirjana Karanović, glumica: „Ljudi dolaze u teatar sa raz-ličitim očekivanjima i ja to znam. I sama odem zato štonekako, je li, neki tekst igra i onda očekuješ nešto i ja sebojim tih očekivanja. Ovo je komad, i ovo je tekst i ovo jepredstava koja zapravo moli publiku da ništa ne očekuje ida ništa tu nema specijalno. Ako se traži smisao i sadržaj,ko je kome šta, ko je tu kome sin, otac, kćerka, da li je to odovoga ili onoga... Time smo se bavili u početku. Šta je sadovo!? Ko je Voja? Ko je Branko, Marko, da li je ta žena na

početku ista ona na kraju? I zapravo kada smo se opustili,kada smo se oslobodili te potrebe da objašnjavamo stvari,da objasnimo sad, da napravimo tu neku čvrstu strukturuna koju možeš da se okačiš i da budeš bezbedan u tomsistemu koji je uspostavljen, onda smo se, zapravo, oslobo-dili. I onda sam se vratila na to prvo čitanje, na početak,kad sam zapravo to sve negde stomakom osetila, i tudevojčicu, i to sećanje na mog oca, mislim moj otac i janikada nismo imali tu scenu, to menstruacija i moj otac, tonikada nije ni na koji način povezano, ali znam koliko tiočevi kod nas umeju da budu prepadnuti emotivnošćusvoje dece i to pogotovu svojih kćerki...
Nedžad Fejzić: „Šta je ono što se meni čini da je ključ redi-teljskog, pod navodnim znacima, čitanja!? GospođaKaranović je rekla da to nije ni htjela režirati u tom pukomtransponiranju teksta na sceni. Dakle, ona je, zapravo, većsamim tim, vrlo jasno rekla, da je htjela pobjeći iz oneuhvatne pozicije reprezentovanja nečega što je već napisa-no i pretvaranja u scensku igru. Ovdje je, po meni, onaizvorno slijedila ono što je, zapravo, bilo napisano. Ovo sadna prvu riječ, izgleda i protivurječno i paradoksalno, jer pomeni ovaj tekst Tanje Šljivar, za koju smo čuli da spada unekoliko najboljih mladih regionalnih pisaca, zapravojedan izvanredan teatarski esej o tjelesnosti...“
Miroslav Gavrić: „Nisam profesionalni kritičar, ali evo,podijeliću sa vama utisak koji sam stekao nakon gledanjaove predstave. Prije svega , ako dublje razmišljamo i pogle-damo sve one činjenice koje su nam iznijete, emociju,pokret, pa mogu reći i izlučevine, priču, ja bih ovu predsta-vu nazvao, prije svega, ženska priča. Ima nekoliko stvarizbog čega govorim da iza nje stoje vrlo jake žene. Prijesvega autorka, glumica i rediteljka i praktično mogu davidim da je ovo svijet kako vidi jedna žena. To se prepoz-naje u svakom detalju, od igre i svih drugih elemenatapredstave...“ 

SAZVJEŽĐE NEPREBOLA I OSLOBOĐENJA
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susret(i) sa JOSIPOM PEJAKOVIĆEM

Josip Pejaković

U MOJIM MONODRAMAMA
PROGOVARAJU OBIČNI LJUDI
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Piše: Ivana PirićU sklopu pratećeg programa XXXIII. Kazališnih susretaBrčko distrikta BiH pete festivalske večeri upriličen jesusret sa bosanskohercegovačkim glumcem JosipomPejaković. Kao jedan od utemeljitelja monodrame na ovimprostorima, posebno se proslavio svojim monodramama:
Oj živote, On meni nema Bosne i dr., izvođenim predprepunim gledalištem cijele bivše Jugoslavije i uinozemstvu. Tijekom večeri predstavljena je publikacija„Josip Pejaković – Glumac za narod“ profesora  SrdjanaVukadinović, koji je govorio o glumačkim ostvarenjimaovog velikana.„Josip Pejaković je neko ko je imao ulogu u obnovibrčanskih Susreta 2002. godine. Prepoznaje se  udramskom scenskom ambijentu od sedamdesetih  godinakroz TV serije Odbornici i Osma ofanziva. Značajne ulogeostvaruje u filmovima Gluvi barut,  Savršeni krug,
Hasanaginica i drugim. Poseban utisak ostavljamonodramama: Oj živote; O, izbjeglice, Ućerivanje. Posebnoživotno poglavlje su mu kazališne uloge u bh. teatrima –Narodno pozorište Sarajevo i Kamerni teatar 55. Nekim seulogama istaknuo u predstavama:  Omer-paša Latas,
Hamlet, Legenda o Ali-paši, Dundo Maroje, Hasanaginica,
Sloboda, Tvrđava, Prvi put s ocem na izbore, sublimirao jeprof Vukadinović životopis ovog glumca, a koji je publicirekao: „Iz godine u godinu brčanski Festival postaje sveprofesionalniji. Drago mi je da mogu progovoriti ovdje, kaoi na riječima koje je profesor izrekao o meni, a što dvadesetgodina niko nije spomenuo. Kod nas ne postoji neko komjeri učinke, a on je upravo izbacio svjetlo nad mojomkarijerom. Počet ću bez pitanja...“, započeo je Pejaković,nastavljajući:„Rodio sam se i odrastao u Travniku. Tada sam bioroker i svirao u jednom poznatom muzičkom sastavu. U tovrijeme sam bio zvijezda,  što se pokazalo na sarajevskojgitarijadi 1967. godine kada sam proglašen za pobjednika,najboljeg vokalnog solistu. Kada sam došao u Sarajevo svisu mislili da ću biti pjevač, a ne glumac. Moram napomenutda su nas roditelji slali u muzičku školu u Travniku, koja jevažila za najbolje mjesto za vaspitanje djece. Nisi moraoimati sluha za tadašnju muzičku školu jer su svi u nju išli,ali se meni posrećilo da sam imao sluha. Svirao samklarinet i saksofon, čak sam bio član jednog simfonijskogorkestra. Svi su uslovi bili da budem muzičar. Moja majkaje željela da završim muzički konzervatorij, no... jednogadana sam došao pred sadašnji Kamerni teatar i vidio da seodržava audicija za dramski studio. Na prijemnom ispitu jebila Kaća Dorić, te pokojni Josip Lešić, koji me učio dapristupim poeziji drugačije i kazao: Moraš naučiti pjesmu
kako treba i nikad je nećeš zaboraviti. Slijepo sam išao navježbe, na mom liku i djelu, kao od plastelina  su meoblikovali Jurislav Korenić,  Sulejman Kupusović, MiroslavBelović, najveća imena rediteljskog umijeća.“Tada je glumac odrecitovao nekoliko stihova, nagrađenje velikim aplauzom, nakon čega je Neda Čajević,spisateljica iz Brčkog razmijenila svoje mišljenje sprisutnima, ispričavši priču o svojoj majci koja je bila izTravnika i koja je sa svakom Pejakovićevom izvedbom  „On

meni Bosne nema“ bila presretna i bliža svom rodnomkraju. „Među običnim ljudima nalazio sam junake u svojimmonodrama“, komentirao je Pejaković. Potom se dotaknuoBosne kao zemlje, a ne kao države. Kada kaže takvo što,često ga mnogi ne razumiju.Na pitanje učesnice umjetničke večeri o budućnostimonodrame u BiH, Pejaković kaže da njega često zovu nekinovi glumci kako bi odigrali neku njegovu monodramu beznaknade, a već je igraju, što on na koncu i odobri, aliproblem je generalno, kao što kaže, u egzistenciji koja sesvim sredstvima mora spasiti, pa i kad umjetnost trpi. 

Tijekom večeri, glumac je istaknuo svoje uloge, koje supredstavljale  njegovu radost, izdvajajući određene glumcekoji su ostavili trag u njegovom životu: Safet Pašalić, AdemĆejvan, Ljuba Tadić, Fabijan Šovagović, Miodrag PetrovićČkalja, Mija Aleksić, Vanja Drach.Na koncu je Brčacima ispričao priču o fesu koji mu jesusjeda Habiba iz Travnika stavila na glavu dok je biodijete, govoreći njegovoj majci: Baš mu lijepo stoji. Kasnijeće ga na sceni uvijek pratiti uloge čiji kostim iziskuje fes.Uvijek bi na kraju stavljao fes na glavu, a pred sami izlazakna pozornicu bi rekao sebi: Baš mi lijepo stoji. Uspio je Pejaković i ovaj put nasmijati narod, Brčake.
11
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Piše: Srdjan Vukadinović Prepoznatljivost Josipa Pejakovića u južnoslovenskomdramsko scenskom ambijentu datira još od početkasedamdesetih godina XX vijeka, prije svega kroz TV serijekao što su bile „Porobdžije“, „Odbornici“, „Uvrijeđeničovjek“, „Osma ofanziva“ i druge.Značajne uloge ostvario je i u filmskim ostvarenjimakao što su „Gluvi barut“, „Savršeni krug“ i drugim koji suimali itekako veliki udio u konstutuisanju jedne velike poostvarenjima kinematografije, kao što je bila ex-jugoslo-venska.Poseban utisak i popularnost Josip Pejaković je u širimregionalnim okvirima ostvario sa svojim monodramama:“On meni nema Bosne“, „Oj, živote“, „O, izbjeglice“ izadnjim monodramsko autorskim ostvarenjem„Ućerivanje“.

Posebno značajno poglavlje u karijeri Josipa Pejakovićasu njegove kazališne uloge koje je ostvario u instituciona-lnim BH teatrima. Vežu se njegove uloge na daskama koježivot znače, uglavnom za dva sarajevska teatra, i toNarodno pozorište i Kamerni teatar 55.Neke uloge Josip Pejaković je igrao po par puta u razli-čitim scenskim adaptacijama i rediteljskim iščitavanjima

kakav je slučaj sa komadom „Omer paša Latas“ DuškaAnđića. Pored ove uloge i pomenutog autra igrao je JosipPejaković i u mnogim drugim komadima južnoslovednskihautora, kao što su: Ivo Brešan: „Hamlet su selu Mrdušadonja ili Hamlet zna što narod ne zna“, Enver Čolaković:„Legenda o Ali–paši“, Branko Ćopić: „Nikoletina“, MarinDržić „Dundo Maroje“, Alija Isaković: „Hasanaginica“,Dušan Jovanović: „Karamazovi“, Petar Kočić: „Slobodi“,Miroslav Krleža: „Sprovod u Terezijenburgu“, BranislavNušić: „Put oko sveta“, Milan Ogrizović: „Hasanaginica“,Jovan Sterija Popović: „Rodoljupci“, Meša Selimović:„Tvrđava“, Abdulah Sidran: „Prvi put s ocem na izbore“,Ljubomir Simović: „Hasanaginica“, Miodrag Žalica „Mumijazuji“ i „Rimski dan“ i dr.Kada je klasika u pitanju valja pomenutri autore u čijimje djelima glumačke kreacije ostvario Josip Pejaković, kaošto su: Georg Bihner: „Vojcek“, Edvard Bond: „Lir“,Bertold Breht: „Prosjačka opera“, Anton Pavlovič Čehov:„Tri sestre“, Fjodor Mihajlovič Dostojevski: „BraćaKaramazovi“, Žorž Fejdo: „Barijonovo vjenčanje“, ErnestHemingvej: „Kome zvono zvoni“, Judžin O’Nil: „Čežnja podbrijestovima“ i dr.Režije komada u kojima je Josip Pejaković ostvariosvoje uloge na teatarskim profesionalnim scenama, poredostalih, potpisuju i: Miroslav Belović, Tomislav Durbešić,Boro Grigorović, Vlado Jablan, Joško Juvančić, JurislavKorenić, Sulejman Kupusović, Josip Lešić, Tadeuš Minc,Dino Mustafić, Jovica Pavić, Branko Pleša, Jovan Putnik i dr.Nemjerljiva je uloga Josipa Pejakovića u organizovanju,odnosno obnavljanju Susreta pozorišta / kazališta uBrčkom. Kada je 2002. godine pokrenuta aktivnost u obna-vljanju brčanskog Festivala su narodna pozorišta iz Tuzle,Zenice i Mostara, kao i Kamerni teatar 55 i Pozorište mladihiz Sarajeva bili protiv obnavljanja Susreta. Formalni razlozikoji su navođeni su bili veoma bizarni i krajnje politikant-ski. A u suštini razlozi su bili interesno-klanovske prirode.Jedina dva narodna teatra koja su podržala obnavljanjeSusreta su bili sarajevsko Narodno pozorište i banjalučkoNP RS. U funkciji i sa mjesta umjetničkog direktora NPSarajevo Josip Pejaković je odigrao veoma veliku i značajnuulogu u obnavljanju Susreta pozorišta / kazališta u Brčkom.Kroz likove koje je tumačio Josip Pejaković dočarana jesva uvjerljivost strašnih dilema sa kojima se suočavačovjek i bosanskohercegovačkog i južnoslovenskog pod-neblja. Strasti nikako ne miruju i ne mogu mirovati kada sepomenu „On meni nema Bosne“ i „Oj, živote“. Poslije tih itakvih rola koje su na pozornicu donijete tako moćno, atako jednostavno, ostaje se bez daha.Problem fenomena koije glumački uobličuje JosipPejaković je u tome što se unaprijed misli da se sve o njimazna. Pejaković igra i metafiziku svojih junaka, ali i običneljude iz naroda koji pretočavaju univerzalne ideje u kon-kretan život. Igra ljude od krvi i mesa koji se svakodnevnosusreću. I zbog toga se Josipu Pejakoviću u njegovim glu-mačkim rolama treba biti itekako zahvalno, jer takav načinrada se ne dešava tako često.

UVJERLJIVOST I MOĆNOST LIKOVA JOSIPA PEJAKOVIĆA
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Пише: Предраг НешовићУзалудно је за историјат овог позориште тражитиопшта и поуздана полазишта. Обично се истичупремијерне представе као докази и сигурност утумачењу свега оног што је било везано за трајањеовог позоришта. Позоришне истине су далеко однаучних истина те их свако тумачи на свој начин. Даби се избегли сви ти приступи и уклониосубјективизам требало би поћи од истина а то наводина трагање за почецима овог позоришта. Како је уовом случају до њих тешко досегнути, а још теже ихспознати, то се у овом случају и даље служимопретпоставкама и фрагментираним сведочанствима. Репертоар је кључ за разумевање свега оног битногшто чини једно позориште. Ако нам је стало до његовесуштине, онда се мора иза тих података, откриватисмисао који одређује значај сваког позоришта. За нас суто звезде у једном свемиру, или људска мера надахнућа,снага креације и свега оног што и одређује позориштекао посебну духовну институцију. У том сазнањууписана су имена свих оних који су суделовали у томчудесном чину стварања илузија. Сви ти људиприпадају позоришту, везани су изнад свега и застваралаштво као израз људске слободе. Б ез тога, штаби било позориште? Глумци долазе на сцену и одлазе сање, слично је са редитељима, писцима... А много је њихпрошло кроз ово позориште и непрекидно су ширилирадозналост и љубав популаришући позоришнеилузије. Управо су они чинили да позоришни живот уБрчком буде што разноврснији и богатији. Неоспоравајући ничије заслуге, свакако се могу навестидесетине и десетине имена у неколико генерација којесу заиста допринеле да позориште постане изразитопопуларна уметничка делатност у овом граду.Кад већ не можемо да дођемо до објективногсадржаја као полазишта за постојања Аматерскогпозоришта у Брчком, то се изнова враћамо на јединидокуменат, докуменат који се појавио на интернету „УБрчком је једном било једно позориште”*. Из сабранихсписа, новинских чланака, плаката, диплома ифотографија покушао сам да реконструишем двецелине: репертоар позоришта и списак члановапозоришта.Овог пута ћемо показати непотпуни списакчланова Позоришта којих је било око 4000. То доказуједа су то солидни предуслови да се данас размишља ооживљавању једног позоришта на професионалнимосновама.

Играли су у позоришним представамa:
А1.  Абаџић Лејла2.  Абдурахмановић Енида3.  Ахметбеговић Заим4.  Алексић Славица5.  Антић Соња 6.  Арифовић Ћазим7.  Арнаутовић Мехмед8.  Арслић Јасминка 
Б9.    Бајер Ружица10.  Бајрамовић Хазим11.  Бајрамовић Ведад12.  Балуковић Рифат 13.  Беговић Хрусто14.  Бећиревић Мерима 15.  Бечић Ресул16.  Бечић Фарук17.  Бенковић Звонимир18.  Беширевић Идриз19.  Беширевић Индир – Денди20.  Бијелић Дрита21.  Бијелић Марија22.  Бијелић Мирјана23.  Блашковић Ратомир–Рато 24. Блажевић Јања25.  Блажевић Фрања26.  Блажевић Крешо27.  Боно Мира 28.  Босанкић Мирко29.  Брговић Хрусто30.  Бурић Алма31.  Бурић Миле 
В32.  Валовски Мартин 33.  Вејзагић Нијаз34.  Вендленер Војислав35.  Видаковић Вера 36.  Вондруш Томислав37. Вујић Тошо 

ВИШЕ ОД ПОЗОРИШТА
Аматерско позориште 

„Васо Пелагић”
Брчко
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Г38.  Гајић Драгана 39.  Гајић Мићо 40.  Глибановић Аднан41.  Глушац Лидија 42.  Гргас Ивица 43.  Глушац Дубравка 44.  Гојаковић Бране 45.  Гутошић Ирена 46.  Гутушић Ирма
Д47.  Даутовић Енвер48.  Делалић Негра49.  Делалић Азра50.  Дењагић Аднан 51.  Дервишевић Мехмедалија 52.  Дилберовић Мијо 53.  Димитријевић Слободан54.  Добруна Агим 55.  Добруна Тамара56.  Дупор Данијела
Ђ57.  Ђакић Хајро 58.  Ђапо Мирсад 59.  Ђермановић Ивица60.  Ђокић Стево 61.  Ђукић Стево 62.  Ђуричић Стјепка
Ж63.  Жаркић Бранко 
З64.  Зарић Јовица 65.  Зорић Наташа
И66.  Игњић Данијела 67.  Илић Ивка 68.  Инек Хуго69.  Инек Едо 70.  Исаковић Азиз – Зизи71.  Исаковић Теуфик72.  Итрић Весна 
Ј73.  Јакубовић Мирела 74.  Јакубовић Амна 75.  Јанковић Перица 76.  Јашаревић Фадил – Зумба77.  Јерковић Сулејман – Суле78.  Јездић Силвија79.  Јолић Љиљана 80.  Јовић Љубиша81.  Јовић Славиша 82.  Јукић Ејуб83.  Јусић Фахрудин84.  Јусуфовић Халида 

К85.  Картал Зумрета 86.  Кирћански Никола 87.  Кладњак Сулејман 88.  Клашнић Милан89.  Клебић Хусо90.  Кнежевић Петар91.  Коћишић Шефко 92.  Којић Јовица 93.  Кораћ Бранка 94.  Косор Сенка 95.  Ковачевић Владо 96.  Кошутић Младен 97.  Крбавац Антун98.  Крњић Марко 
Л99.  Ласетовић Мухарем100.  Лека Ромео 101.  Лео Масије102.  Лесковац Јасминка103.  Лукић Мирослав
Љ104.  Љубичић Маргита 
М105.  Манчић Маријан 106.  Манчић Миодраг 107.  Мандегања Јово108.  Мандић Бранко 109.  Марковић Андрија 110.  Марковић Мирко 111.  Маројевић Драган112.  Мартиновић Ивица 113.  Мартиновић Фрањо114.  Матагић Владо 115.  Мартић Грозда116.  Медунић Ђорђо 117.  Мехић Шухрета118.  Мехмедовић Мирсад119.  Мехмедовић Паша120. Мехмедовић Сеад121.  Мешановић Мерима122.  Мијовић Жарко 123.  Михајловић Душанка 124.  Минкек Славица125.  Мирковић Драган 126.  Митровић Никица 127.  Мркаљевић Рамиз128.  Мујачић Ирена 129.  Мујагић Динка130.  Мујић Осман131.  Муламујић Анеса 132.  Мухаремагић Азра133.  Мурселовић Хуснија 134.  Мустафић Бехија

Н135.  Недељковић Ђојо136.  Никић Милан137.  Николић Лаура138.  Нинић Драгољуб 
О139.  Омерхоџић Мурис 140.  Ороз Зденка141.  Оршолић Јелица 142.  Османовић Ферхат143.  Османовић Суад144.  Османовић Мухамед145.  Остојић Владана 146.  Отовић Славица 
П147.  Пајић Драгомир148.  Пашалић Енес149.  Пашалић Сафет 150.  Пашић Фарук151.  Павловић Живица 152.  Пејчиновић Јосип 153.  Пејкановић Цвијетин 154.  Пекић Фарук 155.  Перић Љубомир156.  Петровић Гроздана157.  Петровић Сњежана 158.  Побудановић Осман 159.  Поповић Дубравко 160.  Поповић Радослав161.  Поповић Тереза 162.  Прељевић Вахидин163.  Продановић Драган164.  Продановић Саво 
Р165.  Рашић Миодраг 166.  Рејзовић Мирза167.  Рељић Боро168.  Рендић Сабит169.  Рибић Смајила 
С170.  Садиковић Сеад 171.  Сачиповић Кемал 172.  Салихбеговић Емин 173.  Сарајлић Асмир – Кофа174.  Сајдовић Лејла175.  Симеуновић Нино 176.  Сењић Иванка177.  Симичић Анђелка178.  Симикић Јефа 179.  Симикић Весна 180.  Симикић Зоран 181.  Симичковић Перо 182.  Симић Нинка183.  Слањанкић Азур 184.  Софреновић Петра 185.  Станић Споменка186.  Станковић Лидија 187.  Стијепић Антун
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Т188.  Тањић Аида189.  Теодоровић Саво190.  Теодоровић Бошко 191.  Топчић Ерна192.  Тракић Фахрудин193.  Трифковић Миодраг 194.  Тртоља Марија195.  Турсић Фарук
Ћ196.  Ћатић Бахрија197.  Ћатовић Ерна198.  Ћурчић Којо199.  Чутић Крешимир 
У200.  Урошевић Биљана
Ф201.  Филиповић Марко
Х202.  Хачи Јовица 203.  Хаџић Анела204.  Хаџић Касим205.  Хаџовић Кемал206.  Хасић Пеђа 207.  Хасовић Сеад 208.  Хоџић Изудин 209.  Хоџић Суада 210.  Хорват Љубица 211.  Хусејнагић Елвир 
Ч212.  Чајевић Татјана213.  Чикота Мирсада214.  Читаковић Мехмедалија
Џ215.  Џафић Алма
Ш216.  Шабић Сеад – Чадо 217.  Шаћировић Кемал218.  Шаркановић Коста219.  Шећербеговић Един 220.  Шешребеговић Дино 221.  Шећербеговић Мерсија222.  Шећербеговић Неџад223.  Шемпер Жељко224.  Шиканови Анђа225.  Шлогер Мунира226.  Штетић Ризах227.  Штрајер Мирко

Остали сарадници у позоришним
представама
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Као расадник младих талентованих људи овопозориште било је и остало расадник талената,добрих глумаца и редитеља који су се са те сценеупућивали у професионална позоришта ипотврђивали на “даскама које живот значе” у читавојЈугославији. 

Ово је непотпуни списак свих оних који су активноучествовали и својим умећем, талентом исамопрегором уздизали ово Позориште до звезда.Знам да је више њих изостављено ненамерно из овогсписка. Ради праведности, надам се, да ћете ви којиово будете читали допринети да се и они нађу на овомсписку.Хвала свима!
sites.google.com/site/amaterskopozoristebrcko/По мојим сазнањима аутор је велики прегалац иучесник у раду и животу Аматерског позоришта иједан од неколицине живих сведока, Петар Кнежевић.
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