Горан Тренчовски

ОД ПИТАЧ ДО КРАЛ
режисерски белешки

Скопје, декември 1995

Посветено
на последната бившо-југословенска класа по режија
и актерска игра на проф. Боро Драшковиќ,
како и на сенките и приликите
без чиишто дамари
не ќе беше она
пред тоа што допрва треба да биде

I
AB OVO

Гол ентериер.
Сива светлина.
Ha ѕидовите, лево и десно, високо поставени прозорци - т.е. на секој sид по еден мал прозорец co
спуштена завеса.
Во задниот sид, десно, врата. До вратата виси слика свртена co лицето кон ѕидот.
Лево од вратата - двe канти за губре, една до друга, покриени co стар чаршав.
Ha средината од собата, покриен исто co стар чаршав, во фотеља на тркала, седи ХАМ.
Пред вратата неподвижно стои КЛОВ и го гледа Хам. Лицето му e мошне црвено.
Неколку секунди трае само оваа слика...

„Крајот на играта" ("Fin de partie") од Семјуел Бекет

УМЕТНОСТ HA CPЦETO
Ce појави грутка во надразнетото срце која:
направи cè од ништо
засади цвет во темнината
ги уништи мечтите и тагите
ги оживеа идеалите
каменот го претвори во сјај
создаде вечност од смртта
од сонот направи јаве
омразата ja фрли в бунар
љубовта ja назначи за к р а л и ц а.
И ми рече да ja посакам кога ќе ce почуствувам осамен.

МЕДАЉОНОТ НАЈДЕН BO ДОЈРАН
Еднаш, во далечниот Дротингхолм, си живееше еден питач по име Август.
Неговото Ништожество беше израснато на улица, co мајка која имала сериозни
неприлики од главата. Тој никогаш не дозна кој му e татко и долго време важеше како
личност без идентитет. Кога стана возрасен, ce вработи во градскиот циркус. Co
години ги забавуваше луѓето кои доаѓаа да го видат „смешниот палјачо Август". И,
додека една вечер тој филигрански изведуваше опасна точка на трапез, во првиот ред
од ложата зјапаше млада жена која ниту малку немаше радост во очите. Богзнае како,
но Август во мал дел од секундата го забележа тоа лице. Во тоа кратко мигновение, низ
мислите како да му прелета сета онаа тага која co години ja сокриваше во себе. По
претставата, женската персона му пријде на палјачото. Тој беше потполно убеден дека
пред него стои единствената жена која може да го разбере и на која би и го дарувал
целиот свој живот. Co нејзина помош, за почеток стана дворски шут, најпознат на
Земјината топка. Инаку, таа чудесна жена носеше corne (кралска круна) наследена од
мажот и кој беше умрен од инфаркт.
Во исто време, во нашиот Дојран (тогашен Полин) ce случуваше драмата на
насилство на османлиите врз тукашното население, посебно врз примамливите
припаднички од женскиот пол. Турски паша на една убава мома и беше подарил
скапоцен медаљон, за таа да спие co него. Девојката пак, од омраза кон него, за навек
потонува во водата која, во знак на сеќавање на неа, денес ce вика Дојранско Езеро.
Wang daom-ОТ (кралевскиот пат) на Август ce одвиваше без речиси никакви
поголеми застои. Неговиот случај бил повод многу писатели да тргнат во походот
наречен „сликање co зборови". Една таква книшка имаше име „Леонс и Лена". Co
режирањето на оваа пиеса извршив историцистичко согледување на мотивите од едно
преродбеничко доба: нестабилните општествени прилики, полтронството, борбата за
превласт итн. Идиличниот пример за измислените кралства - Попо и Пипи, стана
ужасно актуелен доказ за меланхоличното совладување на државниот поредок, т.е. за
распадот на системот од вредности. Пред ова, го имав инсценирано „From the first
breath", каде што главните ликови Влатко и Ештро ги воспоставуваат правилата за
меѓунационалните односи на Homo Balcanicus-OТ. Пред самиот финиш, одлучив
едниот да го застрела другиот, правејќи директна contra на Белмондовото (Belmondo)
неореалистичко премирање од филмот на Годар. Во периодот пак, кога „нинџи"
зачестено упаѓаа во полни куќи co домаќини, ce решив да ja изрежирам „Адска
машина" која нашето поднебје го прикажува како лулка на терористите.
Навраќајќи ce повторно на приказната за Август, не може, a да ми избега
дигресијата за крахот на Кралот - бивш сопруг на дротингхолмската Кралица. Тој го
завршува својот живот играјќи шах co еден виш дворски службеник, и тоа - точно во
моментот додека ги изговарал зборовите „шах-мат". Каква ли случајност! Во буквален
превод од персиски тоа значи „Кралот умира", реченица којашто многу подоцна, еден
претставник на анти-театарот ќе ja искористи како наслов на своја драма.
Визионерскиот карневал продолжува тогаш кога мојот Учител, едвај пробивајќи
ce низ густата југословенска магла, долетува на скопскиот аеродром заради мојата
дипломска работа. Во слободното време тој направи мала екскурзија до Дојран, co

желба за првпат во животот да ja види водата што ja познавал само од зборови.
Езерото, за жал, било замрзнато. Негде крај брегот, Учителот здогледал парче метал
како зјае од скаменетата вода и почнал љубопитно да буричка во фиксираното парче
мраз. За кратко време, в раце имал блескав медаљон, стар колку и Турската Империја.
По одгледаната испитна претстава, Неговиот ученик како подарок го доби медаљонот
изгубен во времето на Полин...
По траси слични на нашата драматична Стварност, привршуваше и приказната
за Август. Неговиот необичен постанок од питач до крал кај народот предизвикувал
разни побуди, меѓу кои и помислата за негово истребување.
Величеството на Кралот Август несреќно загинува во атентатот подготвен
додека Кралството ja славело 47-годишнината од „вториот брак".
Овие белешки ce обидуваат, меѓу другото, преку кафкијанската метафора за
питачот соочена co борхесовиот симбол - кралот, да го лоцираат pontifex-от (местото на
преминот) каде што душата на владетелот ce крева во небото.
Le roi est mort, да живее Кралицата!

ОХРИДСКИ ФУРИИ
Ериниите зад кошот полн co лубеници формираат дрво. Клитајмнестра, co
отсечена глава e згрчена во фетус. Започнува проекција на експресионистичка секвенца
од филмот „Кабинетот на доктор Калигари" на Роберт Вине (Wiene). Питија му ce
поклонува на дрвото и кон жртвеникот приложува дете. Хермес излегува од
мерцедесот и го пали централниот оган. Питија започнува co ритуалот. Аполон и Орест
излегуваат од мерцедесот. Ериниите завршуваат co кореографијата. Духот на
Клитајмнестра ce буди... Орест после сонувањето прогледува и ja набљудува сцената
на Аполон co Ериниите. Ритуалот започнува. Аполон ги гони Ериниите и ce качува во
мерцедесот... Орест ja здогледува Атена која ce замрзнува. Го носи кипот. Ериниите
злобно набљудуваат. Орест го гушка кипот и започнува да води љубов додека
Ериниите ce враќаат. Хермес стои co факел... После монологот на Орест, Ериниите
претрчуваат помеѓу замрзнатите Орест и Атена и веднаш, една по една ce симнуваат по
скалите. Орест и Атена ce опколени. Некаде горе, Аполон достоинствено му влева
надеж на Орест. Атена ce качува горе и цело време гледа како божество во поза. Орест
и Ериниите воспоставуваат контакт. Хермес и Аполон симулираат deus ex machina.
Мерцедесот ce пали, фаровите и трепкачите работат, сирената свири. Хермес и Аполон
излегуваат од колата. Аполон и Атена ce симнуваат по скалите, a веднаш после нив ce
појавуваат Питија и Клитајмнестра зад кошот. Ha небото огномет... Процесот e
започнат. Целиот простор e во сјај. Орест победува. Кошот ce истура. Низ скалите ce
стркалуваат стотици лубеници. Орест ce склопчува пред празниот кош и останува во
фетус до крајот на претставата... Атена ce симнува во публиката и оди кон еден од
ѕидовите на тврдината. Ериниите, веќе Евмениди, милозливо ja започнуваат својата
кореографија. После ce качуваат по скалите и застануваат во позиција на дрво, како од
почетокот, нO ceгa зад празниот кош, до Орест. Политичката трагедија co призвук на
антички театар ce приведува кон крајот... „Евмениди" напишани од првиот драмски
писател Ајсхил, може да ce набљудуваат и како надреалистички филм составен од
седум секвенци:

1) Отсечената глава на Клитајмнестра лебди во просторот над разлулеаниот
Охрид.
2) Питија маѓепснички го одмотува клопчето на политичката трагедија.
3) Искрите помеѓу старите и младите властодршци ja менуваат бојата на
Македонското небо.
4) Орест убива, слободно размислувајќи.
5) Кипот на Аполон e повеќе против злосторот над мажот си, a помалку против
злосторот над мајка си.
6) Кипот на Атена перверзно ce смее, бидејќи судскиот процес стана еден од
главните механизми во државата.
7) Хермес го удира гонгот во просторот наречен Самоилова тврдина и го
означува првото neo-Балканско постмодернистичко збиднување на „Орестија".

ВРЕМЕНИК
сценарио
Дрвјата ги фрлаат своите огромни сенки по земјата. Пристигнува човек во црно
co мопед. Ги отклучува металните завеси. Ce открива мала стаклена собичка co
мноштво часовници. Влегува. Звуци на различни часовници. Започнува мелодија на
еден часовник. Ha еден од проѕирните ѕидови стои икона „Богородица co дете". Пали
свеќа под неа. Врева. Едно дете љубопитно ѕирка внатре. Лицето му e залепено за
стаклото. Прави гримаса. Пазар (забавено). Жена co торба влегува во дуќанот. Носи
расипан будилник. Прашува за цената. Излегува. Око и лупа. Отворање на еден ѕиден
часовник. Напукнато стакло, зупчаници, федери. Човекот во црно погледнува во својот
рачен часовник. Јаде. Го вклучува радиото: најнови вести. Гласот на спикерот го
прекрива кокофонија од часовници co најразличен облик: статуа, пинг-понг, стаклено
ѕвонче, тава, часовник-уметничка слика... Пали цигара. Часовник чии стрелки ce
движат во спротивен правец, застанат часовник, часовник без стрелки... Календар.
Фотографија: цветниот часовник од рози во Женева. Ja гаси цигарата. Го склопува
часовникот. Го навива. Часовникот почнува да чука. Проба дали ѕвони. Го вклучува
часовникот на осцилограф: ce отпечатува синусоида која го покажува темпото на
часовникот. Доаѓа еден стар инвалид по својот џебен часовник. My ce тресат рацете
додека плаќа. Co весник во едниот и co својот часовник во другиот џеп, излегува на
улицата. Раскрсница (забрзано). Броење на пари. Ги навива часовниците. Ja гаси
свеќата. Излегува. Човекот во црно го пали мопедот и, тргнувајќи, ги разлетува
гулабите низ полумракот.

FROM THE FIRST BREATH
„Од првиот здив" од Данило Коцевски e фарседија во три чина која нуди
сопствена варијанта за разрешување на некои наши екс-состојби.
Претставата e правена co максимално чист театарски јазик низ природно
редуциран развој на случувањата, по урнек на механизмот на дишење.
Годо e дочекан, конечно првпат; Влатко и Ештро го покажуваат импозантното
лице и опачината на една општествена каста; Девојчето од немајкаде го игра
самовилскиот буревесник; Лак и Поц стануваат колизиски пример за можен владеачки
пресврт.
Повторниот почеток, среќната одисеја и новородениот фетус ce мултиплицираат
во безброј завршници, каинавелии и гробови, па започнуваат да значат: земање нов
полет co здрав и нерасипан здив, изодување на макадамот co свои нозе и комплетно
достигнување на зен-просветление.
A кого всушност ние сме чекале?!...

МОДЕРНО СИЛУВАЊЕ
„Клошари и плакати" снимен по сценарио на Блаже Миневски e краток филм за
посакувањето. Главен предизвикувач на кадровите кои добиваат архивско значење e
една од кутиите за чевли кои пловат по Вардар. Сторијата говори за еден автентичен
скопски клошар и според неговите изјави ce одлучивме да направиме своевидна
реконструкција на случајот. Таткото и синот стануваат клошари тогаш кога ja губат
невестата-мајка на семејството. Ова остварување преку малите екрани го прикажува
негодувањето на оние чиишто џебови ce потполно празни, против оние
широконасмеани лица на предизборните плакати чијашто изработка чини десетина
илјади марки. Покрај документаристичката нитка, снимени ce и секвенци co играна
структура во коишто улогата на клошарот ja толкува актерот Кирил Здравески. Откако
ќе ce изгуби гласот на нашиот безимен епизодист, остануваат само визиите во кои и
Скопје ja губи убавината co сета своја свртеност кон историјата.

*
* *
Нереализирано филмско сценарио (заради неажурноста на некои редакции и
продуцентски куќи) ми остана „Модерно силување" според автентичните материјали
на невропсихијатарот Михаил Левенски.
Филмот завршува така што, главниот лик од возбуда тресе џиновска јаболкница.
Кон него ce приближува селанец кој сака да ja бере. Селанецот вика и го кара момчето,
но тоа не го слуша. Во еден момент, момчето вади пиштол и ги испукува куршумите во
сите четири страни на светот. Уплашениот селанец безглаво бега, фрлајќи ги празните
кошници кои требаше да ги однесе полни.

Симболиката на кошниците и пукањето co стариот кубур во новото небо
требаше да ja пренесат замислата за модерното силување.

ЧУВАЈ CE OД ПЕС
- Фрагмент од "Luna Prima" СЦЕНА 15
(Ce појавува духот на Лени)
ЛЕНИ

Mir nicht - dir nicht, Лени.
Дали соништата постојат... Дали ce отелотворуваат, или само ce залажуваме...
Тие ce премногу драгоцени за да ги изгубиме, a премногу невистинити за да веруваме
во нив... Еве, ако некогаш ja запрашате Лени која e таа, таа нема да знае да ви
одговори... Таа e дете во тело на жена кое сеуште сонува и не сака да ce разбуди...
Понекогаш ги препознава луѓето, но не ги познава доволно... He знае дали тие сонуваат
или ce обични силуети... дали ce среќници кои ги изгубиле своите соништа... или пак ce
губитници.
СЦЕНА 16
(Жак, бунтовнички.)
ЖАК
Да бидам или да имам. Тоа e прашање на стил.

Vous l'avez voulu.
Jac имам свој стил. Сакам да бидам и да имам. Да слушам како тиктак ѕвоното
станува срце што чука.

Far West.
He заборавај да го разбудиш пред спиење, оти наутро можеш да ce разбудиш
прилично мртов.

Kein Haus ohne Maus.

Жени, гледате ли колку армии, задоени од вашите огромни, розови и полни co
млеко гради, ce тепаат на Земјава?

Fin de siecle.
Ете, затоа хероите паѓаат.
СЦЕНА 17
(Жак, под младата месечина.)
ЖАК

Cave canem! Cave canem! Cave canem!...

ЖЕЛКИТЕ И БУМБАРИТЕ
“ Сонот станува стварност, стварноста станува сон - исто како во нашите
животи. И додека чекате да се разбудите од некоја ноќна мора, се будите во нечиј
сон. А да се изрази ова преку кратката форма на современата драма, е исто што и да
се открие светот преку зрно песок."
Жанина Мирчевска
Ha прашањето „Што чита Хамлет?", ликот на авторот одговара преку своите
нус-производи, a ликови од последната ненапишана драма. Мажот, co домашно палто и
стриповски влечки, во рацете држи зоолошка енциклопедија, a Жената, co витлери и
карикатурални очила - неделно списание.
Трач-партијата на живите лешеви од парот кој постепено ja добива својата
критична маса додека нивниот писател ги отчукува во машината за пишување, асоцира
на излегување на желка од Галапагос од својот оклоп. Луѓето од хартија го достигнале
зенитот од својот живот и веќе започнуваат да тонат во сопствените заблуди, нонсенси,
негации...
Машката и женската желка водат непрестана банална битка како два витеза кои
знаат дека кога и да е, драмскиот автор ќе им го одземе оклопот, т.е. ќе им го расипе
бракот. Во тоа пародично одземање на оклопот ќе ce случи и разминување на
„Желките од Галапагос" во точката на спојување.

*
* *
За почетоците на создавање на телевизиската серија „Бумбари" мора
неизоставно да ce почитува широкиот гест што Македонската Телевизија го направи за

младите актери, за снимателот Марјан Огненовски, за сценаристот и за мене,
ангажирајки не во мошне одговорниот зафат да ce направи серија co модерен
сензибилитет. Затоа. треба да ce спомене и несебичната помош што ни ja пружија
повеќе поискусни познавачи на ТВ-медиумот, чиешто супервизорство ja збогатуваше
атмосферата на снимање co еден посебен пристап и прецизност во работата.
Осумте полчасовни епизоди ги третираат проблемите на младата генерација низ
мотивите на љубовта, насилството, дрогата и рокенролот. Главни ликови ce
четворицата членови на музичкиот бенд „Бумбари": Бумбар, Шанац, Муцка, и Ж'та co
нивните понежни половини - Тина, Maja, Буба и Ели. Урбаното дејствие ce одвива на
разни „тинејџерски" локации од нашиот главен град.
Насловот e алузија на серијата за Бане Бумбар која своевремено ce прикажуваше
на бившата ЈУ-телевизиска мрежа. Оттогаш, „бумбарите" толку ce намножија, што тие
исполнија и окупираа многу солитери и многу згради од крај до крај на секој град.

БИХНЕРОВИОТ BOJЦEK
Георг Бихнер (Büchner) e роден во 1813 година во Годелау, близу Дармштат, во
семејство на интелектуалци. Ha осумнаесет години ги започнува студиите по медицина
и зоологија во Стразбур. Таму ce запознава поодблизу co искуствата од Француската
револуција и воспоставува врска co Друштвото за човекови права. Во тоа време
Стразбур e окупиран и Георг ги продолжува студиите во Хесен каде политичките
односи биле уште полоши. Ceгa веќе дваесетгодишник, co сиот револт кон
општествените прилики го печати тајното списание „Хесенски гласник" чиешто мOТO
било: „Мир на колибите, војна на палатите!" Власта го прогонува и судот издава
наредба за апсење. Без пасош бега во Франција. Во Стразбур имал свршеница и бил
далеку посигурен. Во тие денови на прогонство ja пишува својата прва драма „Смртта
на Дантон". Преоѓа во Цирих, каде ja брани докторската дисертација на тема:
„Нервниот систем на мрената" и станува приватен доцент. Живее сам и пишува. Во
1836 година го пишува „Војцек", a веднаш, на почетокот на 1837 година, умира. Имал
cè на cè дваесет и три години. Заедно co „Леонс и Лена" напишал вкупно три драми.
Неговиот бурен и краток живот, a скромно, но значајно дело, станаа случај.

МИТОТ ЗА ВОЈЦЕК
Бихнер co „Војцек" го отвори патот за она што подоцна ќе ce нарекува облик на
модерната драма. Неговиот драмски текст ce потпира врз документот за убиството
коешто го извршил бившиот војник Јохан Кристијан Војцек (1780-1824). Во летото
1821-во, човекот убил жена од љубомора, и по сложениот судски процес била
извршена јавна смртна казна над убиецот (1824). Подоцна (1817 и 1830) ce случиле
уште два речиси идентични случаи - извршителите
Даниел Шмолинг и Јохан Дис поминале низ сличен процес на судење како и
Војцек. Она што e најинтересно e тоа што секогаш одново ce поставувало прашањето
на психичка пореметеност на извршителот. Од судскиог вештак, Д-р Јохан Кларус,
Бихнер црпел податоци за Војцековата социјална положба. за неговото верување во

натприродната моќ на „слободните ѕидари", како и за расположението непосредно пред
убиството. Меѓутоа, Бихнеровиот Војцек не e психопатолошка студија ниту пак
социјална драма. Невоедначената духовна рамнотежа укажува на тоа дека јунакот e
посебно чувствителен. Споредувајќи ги белешките на Д-р Кларус co драмскиот текст,
заклучуваме дека Бихнер ги парафризира оригиналните искази на Војцек,а понекогаш
внимателно ги транспонира во дијалог. Co тоа воведува, за тоа време, нова техника на
јазичната постапка. Дотогашната функција на дијалогот ce сведувала на интелектуална
и емоционална комуникација меѓу ликовите. Наспроти тоа, Војцековите реплики,
исчистени од секаква ангажираност на писателот, служат за изразување на
неспособноста за комуницирање. Бихнер меѓу првите размислувал за речникот и
изразниот материјал на своите јунаци. Неговиот главен лик употребува прекинати,
алогични, конфузни реченици и co тоа, пред cè, изразува чувства кои го опишуваат
светот во глобални метафори. Ракописот на Војцек настанал во зимата 1836/37 година,
но за жал останал недовршен. Тој бил најдобро сфаќан во времињата на очајување,
губење на личниот идентитет, апсурд. A најголемиот апсурд ce состои во тоа што
драмата првпат e играна дури 1913 година во Германија, седумдесет и шест годни по
нејзиниот настанок.

КАМЕЛЕОН
Драмата e составена од дваесетина кратки слики во кои една ситуација бргу ja
сменува другата. Принципот на колаж - не заради атракција, туку заради следење на
внатрешното случување во Војцек. Драматургијата нон-стоп e во дослух co мислите на
главниот лик.
Како ce менуваат сцените, така ce менува и Војцековото расположение. Војцек e
носител на дејствието. Тој e опкружен co луѓе кои си играат власт пред него. Луѓе на
власт. Тие луѓе ce своевидна пајажина зад која e скриена саканата Мари. Ce обидуваат
да му ja одземат и љубовта, оти му e одземено речиси cè друго. Ce paѓa љубомората.
Продуктот на био-етичкото перење на мозокот.
Војцек e војник, човек долго време најнизок во општествената хиерархија.
Капетанот му наметнува на Војцек своја филозофија на поимање на животот:
задоволство од постоењето, радоста и уживањето. Капетанот e, co други зборови,
карикатурален сублимат на колективната свест. Тој, како господар, го пренесува својот
немир и на слугата. Докторот, пак, во искористувањето на Војцек има привидна цел:
револуција во науката. Положбата на заморче му донесува на Војцек мали пари. Тој
станува скица по анатомија, очекувајќи да го секцираат. Ограничената му слобода ce
сведува на контрола на уринирањето. Ha хаосот му нема крај. Во картотеката на
клиничките случаи, за Војцек нема досие.
Мари станува предмет на Војцековиот судир co средината. Таа e неверојатен
спој на жена-блудница и жена-светица. Мистерија на женството. Co препуштање кон
природните нагони, таа ce самораспнува помеѓу сполноста и желбата за чистота.
Војцек, заплеткан во пајажината, ja убива Мари. Ja совладува препреката, менувајќи ja
мислата како камелеонот бојата. A целта? Дали ce ослободил од лагата, неверството,
теророт на здравиот разум?
Според античкото сфаќање, камелеонот му овозможува на Сонцето да ги допре
луѓето. Крајот e отворен. Everything and nothing.

АНАТОМИЈА HA ЕДНА МАРИОНЕТА
Војцек e марионета. Индивидуална кукла. Неговите конци ги влечат Капетанот
и Докторот. Бунраку - Војцек. Неговиот говор и движење ce во контрапункт. Зборот
веќе не служи co него нешто да ce објасни, туку му претходи на движењето преку
конци. Војцек реагира и ги рефлектира своите реакции. Ce однесува мошне активно, a
според принципот на Павловиот условен рефлекс, непрестано учи во името на законот.
Учење од раѓање, па натаму. Тој e сепак индивидуа. Bète. Автомат. Машина. Војцек e
во извесна мерка анимален, но не e животно. Ce плаши како зајак, ce чувствува како
риба на суво, a би сакал да летне како гулаб. Тој e креатура. Дресура. Општественонаучен медиум. Огледало на една стварност. Неговото лице станало причина за болот,
a средината - растегната маска. Војцек e кловн. Пантонимата за него e примат.
Неговите зборови ja следат гестикулацијата, како кај Чарли Чаплин (Chaplin). Тој би
требало да биде чист идеалитет. Кубистички портрет. Теорија на чиста форма. Војцек e
и не e Војцек. Станува тоа кога излегува од сопствената кожа. Тогаш убива. Тој e
сосема нормален човек.
He ce знае што би направил Георг Бихнер кога перото би го заменил co ножот на
Војцек. Неговото анти-херојство било олицетворено токму во тој лик чиишто
особености требало да станат прототип за некое ново поборништво. Георг, како и
Војцек, делувал силно, но кратко. За нив важело начелото „удирање co глава". Обајцата
биле родени борци, склони кон сопствените страсти co претерувања од секаков вид. Ce
сметале за поединци во самите себе. Останале вечни бебиња сконтрецирани на своето
дело.
Еве што Георг и пишува на свршеницата во своето последно писмо, пред
смртта:
„Мило мое дете, исполнета co нежност, мислиш дека ќе се разболиш од страв;
верувам дури и дека умираш - но јас немам никаква желба да умрам и поздрав сум од
кога било... Куќата не e далеку од езерото. Од мојот прозорец ce гледаат водени
површини од сите страни на Алпите, како облаци осветлени co сонце. Ке дојдеш бргу?
Co младешкиот занес e готово, a ми ce јавуваат и бели влакна. Морам што побргу да
закрепнам. Co твоето внатрешно блаженство, co твојата божествена наивност и co сите
твои опаки особини, немирно девојче. Adio picola mia! "

КУЈНСКИОТ ЛИФТ
Трагикомичноста во која платените убијци Бен и Гас, чекаат да ce појави
жртвата, a притоа меѓу нив ce случуваат доволно чудни работи кои го заоструваат
нивниот однос, e основна одлика на „Немиот келнер" од Харолд Пинтер (Pinter).
Бен e постар, поискусен, полукав, додека Гас постојано e под сомнеж, за што
потврдува и неговата несигурност, па и делумна приглупост во споредба co колегата на
кој подолго време му ce прилагодува. Во таа, речиси контрасна карактеризација на
ликовите, постои и заеднички именител: обајцата ce фрлени во оган и енигмите „Кој
тоа би можел да биде!?" и „Каде ce наоѓаме!?" ги расчленуваат заедно, секој на свој
начин. Почнуваат да ce редат спротиставувања помеѓу прашањата кои Гас ги поставува

и неговите обиди да ги одговори или „замаскира". Ce наметнува присуството и на трета
личност која ja „изрежирала" целата ситуација, a која дури и ce спомнува, што
предизвикува кај Гас страв и неудобност. Тоа e Вилсон, нивниот претпоставен кој
секогаш ги држи во неизвесност. Тој негов метод ce состои во тоа што ќе му каже само
неколку зборови на Бен, a Гас, cè уште го испробува.
Стеснетиот простор на случување и мал број на воајерска публика има функција
на надзорник (како Вилсон) кој го знае или го претчувствува крајот, a co тоа ja
засилува тензијата меѓу ликовите во исчекувањето нешто да ce случи. Местото во кое
сме ce нашле e дел од една голема куќа која сопственикот ja преиначил во
ресторантско преноќиште. Собата која шефот ja има резервирано за Бен и Гас e мала,
co пригушено светло, co три врати: лево - врата која води кон надвор; на средина врата зад која e тоалетот; и десно - врата од просторија во која ce наоѓаат куќниот
телефон и малиот лифт за доставување на храна.
Можат да ce одредат четири критични точки во дејствието. Првата e појавата на
пликот co ќибритчиња, втората - појавата на првото ливче, третата - појавата на
второто ливче и четвртата (која воедно e знак на внатрешниот преврт на Гас) e
минувањето на кујнскиот лифт. Лифтот заминува за време на кулминационата кавга
која за малку да предизвика физичка пресметка. Гас повеќе нема сила да чека, и
поразен, решава да избега од тоа проколнато место. Ситуацијата ce вжештува откако
Бен ќе го заврши телефонскиот разговор co Вилсон, кога излегува на површина
неговата одлучност за убивање, но без идентификација co жртвата. Тој си ja чешла
косата и го полни револверот. Дури ceгa ce отвораат вратите и постојат само неколку
секунди при што прстот на чкрапалото механички реагира.
Гас co своето пресудно влегување низ вратата, ja окончува драмата и влегува во
драмата која загадочно постои уште од првото влегување. Бен, како и на почетокот,
симболично пали цигара co страотна интуиција дека ja пуши својата последна цигара,
како и Гас.

КРАЛОТ АРТО
Додека Фауст и Мефисто ja нагаѓаа гатанката за човечката фатаморгана, на 4
септември 1896 година во осум часот наутро, во Марсеј, на улицата Jardin des Plantes
број 4, ce paѓашe неговото Величество Антонин Мари Жозеф Арто (Artaud), Кралот
на модерниот театар.
Од шесте поими на Татаркиевич (Уметноста, Убавото, Формата, Творештвото,
Mimezis-от и Естетското доживување), неговото Кралство најмногу чувствителност
имаше кон петтиот.
Ha својата култна книга „Театарот и неговиот двојник" (co визионерскиот есеј
„Серафимски театар") и го даде тој наслов заради дефиницијата „Ако театарот e
двојник на животот, тогаш животот e двојник на вистинскиот театар..."
Театарот го поимаше како чума, суровост и алхемија, театарската претстава
како спектакуларна игра која ce гледа, a режијата како метафизички феномен.
Co Артоовата потресна драматургија функцијата на телото ни ja открива крвта
како кралевска крв на Природата, Злосторот, или Жртвата.

Беше убеден дека бил очевидец на повторниот Big Bang. Утрото, на 4 март 1946
година e најден мртов, во исправена положба, на креветот од една душевна болница.

ЗВУЧНИ СЛИКИ
Овој драмски текст e налик на партитура и претставува своевидна замена за
неопходното литерарно ткиво во создавањето на супстанцијата наречена Театар.
Настанат e како продукт на постмодерната драматургија која го наметнува својот т.н.
етиден драмски облик. Притоа, вршена e интерполација на разни текстови, a сепак
текстов e компактен и егзистира како единствена драма.
Драмскиот тек e повеќеслоен. Секој од ликовите на некој начин e внурнат во
свој свет. Јадрото на приказната ja содржи животната проблематика на тројца млади,
жигосани од времето пред апокалипсата. Виктор од училишни денови исконски ce
вљубува во Камелија, која го освојува co својата чудесна убавина. Тој, заедно co
Филип, здружен co него од одамна, низ мистични бас-звуци, низ алкохол и дрога, бара
излез од вжештената ситуација која ja произведува патријархалниот татко. Мајчиното
срце e малку повеќе наклонето кон Виктор за разлика од татковото, иако и таа не го
разбира потполно Викторовиот разум. Дедото, пак, го внесува Виктор во светот на
теоријата за непостоење на две вистини, и во знакот на тоа, на роденденот му дава
подарок кој e воедно клуч за докажување на таа теорија. Од друга страна, ова e драма
во драма. Следејќи ja драмската линија на Глумецот кој го игра Виктор, ce отвора
пиранделовската (Pirandello) димензија на текстов. Актерот ce обидува да допре до
повеќе точки на постоењето на „штиците што живот значат". Cè додека не не однесе до
клучната дилема ДА CE БИДЕ ИЛИ НE. Bo оваа хамлетовска реплика настанува
преплетување на Театарот и Животот, a Виктор и Актерот кој го игра Виктор стануваат
едно, те исто. Во меѓувреме, отеловската љубомора на Виктор, која иако недоволно
поткована, ja открива неверноста и недоследноста на Камелија и Филип, за да прерасне
во свирепо убиство. Виктор e излажан, засрамен, понижен. Крајниот исход не го чека
по природен пат, како што го учела учителката по биологија, туку по неприроден,
насилен пат. Од лавиринтот решава да излезе преку самоубиство со дедовиот пиштол.
Театарски убеден дека во реквизитерскиот пиштол ce наоѓаат ќорци, пука во себе и
истовремено го убива својот двојник - Актерот кој го игра Виктор. Тој навистина
умира. Публиката верува во тоа, бидејќи e очевидец на замената на куршумите од
страна на Непознатиот. Претставата e доведена до степен на потполна веродостојност.
Ho, заборавајќи на тезата дека театарската илузија e бескрајна, драмата би завршила
трагично. И така, ce случува неочекуван пресврт кој ja негира информацијата за смртта
на актерот. Драмата завршува co happy end. Актерот кој го игра Виктор излегува како
победник, осудувајќи го песимистичкиот чин на Виктор. Експериментот „Што би било,
кога би било...?" ce остварува, a публиката ce ослободува од изрежираната стапица.
Како врв на сето тоа, на површината исплива нова димензија, нова форма, нова магија
на Театарот.
Првиот и Вториот ce појавуваат двапати во драмата: првпат како лица кои го
апсат Таткото, a вторпат како гробари кои го носат мртвиот Виктор. И во двата случаја,

тие ce во индиректна врска co егзекуторите од Кафкиниот „Процес" и имаат функција
да ja означат привидната мутација помеѓу таткото и синот.
Оваа драма co своите тематско-содржински определби зрачи од себе необична
суровост, жестина, апсурд и оттуѓеност на ликовите во соодветните ситуации, од што
произлегува осовременетата универзалност и автентичност на текстов. Исто така, co
користење на повеќемедиумски изразни средства (фотографии, филм, телевизија) ce
поткрепува и неопходниот факт дека Театарот e синкретична уметност.
Партитурата e можна за реализација во било кој Театар од балканското
поднебје. Таа има цел да ги разоре сите фосилни сомневања дека Уметноста стои на
стаклени нозе. Таа претставува отворена побуна (и доказ) против сите оние кои ce
јавуваат co помисла или дилема од типот „Дали Театарот cè уште постои?".
Постои, и уште како!

ПЕКОЛНА МЕХАНИКА
„Адска машина" e антрополошки есеј за тероризмот.
Таа ce одвива тука (во собата на Уметникот), долу (во пештерите на Свеста) и
горе (на пат кон Фиктивната смрт).
Една човечка осумка машиноидно лебди и ce нурка во подземјето. Во еден
момент, ce случува минување низ „зголемено огледало". Тогаш, едно лице
персонифицирано во митскиот Ад ce изобличува во Зајакот од „Алиса во Земјата на
чудата" на Керол (Carroll).
Чекањето гости, чествувањето, играњето „лав", средбата co терористите и
флешбекот во детството ce основни одредници во овој dance macabre низ лавиринтот
од плутонистички слики и архангелски звуци.
Машината адска сепак работи на срцевиот принцип систола/дијастола.

БЕГАЛКА
“ Колку што е подобра режијата,
толку таа помалку се забележува"
Макс Грубе

Во најновата верзија на „Бегалка" од Васил Иљоски што ни ja понуди
Народниот Театар од Битола, имавме прилика да видиме едно, по многу нешта,
неконвенционално поставување на текст од македонската драмска класика. Оваа
„Бегалка" e претстава која ce бави co проблемот на бегањето исто току колку и co

проблемот на разбирањето помеѓу најблиските во патријархални услови. Гледањето
кон бракот и церемониите околу него, овде намерно ce претставени низ значителна
иронија. Таа дамнешна табу-тема за одлуката една имотна девојка да ce сврши co
момче од сиромашно семејство, во инсценацијата на битолскиот театар добива не само
модерна димензија, туку и третирање на зададениот проблем co ставање во пошироки
рамки. Она што e најинтересно во претставата e режисерската постапка на Бубе, алијас
Љупчо Ѓоргиевски. Низ таа режисерска постапка, сведоци сме на доследно,
инвентивно, и до детаљ осмислено решавање на сцените. Светот на оваа сценска
визија, од театролошки аспект, e обременет co мноштво семантички значења кои
меѓусебно не ce судираат, туку логично ce надополнуваат. Сцената co паѓањето на
парите; сцената co излегувањето од ковчегот; сцената co триумфирањето co чадорите,
сцената co кревањето на белиот покривач; сцената co пушката која го убива бесот; и
многу други примери, даваат до знаење дека не станува збор за голо илустрирање на
текстот, туку за лирско нафрлање на моменти кои стануваат битни парчиња од
севкупната интерпретција. Ha сличен начин, не смета ниту корео-хорот од момчиња и
девојчиња, туку допринесува во засилувањето на емотивниот крвоток кој произлегува
од главните ликови во кои e скриен и предметот на конфликтот - младите Ленче и
Бошко. Co таа постапка, нивните ликови ce мултиплицираат и во еден миг - сцената e
преполна co мноштво Ленчиња и мноштво Бошковци. Преку сите овие намери, Бубе ja
води претставата мошне сигурно, имајќи јасна цел, co што таа ce вбројува во неговите
најзрели постановки, a пo изобилството на решенија, таа e и негово најзрело
режисерско остварување. Сцената на Валентин Светозарев e визуелно богата co
окерастите копаничарски површини; костумите на Благоја Мицевски делуваат како
истргнати фотографии од старите албуми; a синтетичката транскрипција на
македонскиот фолклор од страна на Миодраг Нечак врши мошне важна задача во
драматуршкото потенцирање на поединечни парчиња од драмата. Дона Димовска како
Ленче, co својата спонтана игра ни донесе лик co младешки бујни црти, ведра во
изразот и прилично грациозна co своите сигурни намери. Иљко Стефановски како Аџи
Трајко ни понуди несекојдневна креација на воздржан македонски татко, натраплив и
мошне ригорозен во своите одлуки. Соња Михајлова и Сашо Огненовски во епизодите
- Мирса и Досе, покажаа чиста слика на студиозно понирање во карактерот кој e
присутен во зададените рамки. Мошне богато боење на карактерите, co својата крајно
посветена игра, ни понудија и сите други актери, како составен дел од колективното
професионално владеење на занаетот од страна на Битолскиот Народен Театар.

ПРЕД СОНУВАЊЕ
Нешто што немаш доволно храброст да го правиш, од проста причина што си
теоретски неподготвен во ситуацијата што следува, не треба ни да почнуваш да го
правиш, без ниту ронка очајување. Што треба да ce смислува во расчекорот меѓу
мигот-сега и мигот после, во контекстот на „правење"? Ништо. A може, и барем малку нешто. Или пак, онака, антинегационо и оптимистички - нешто. Во секој случај,
флуидот e меѓу нас и во нас, такашто ние сме постојано под негово дејство, во
зависност од неговата моќ, во најтесната смисла на зборот, заедно co буквите на
кјомпјутерот. Ce пие ли чај (indian), топлината што e произведена од напарените

сомелени лисја, па, рака на срце, и аромата што оди co неа, влегуваат длабоко во
коските и ja разбудуваат сржта. Будна ли e сржта - буден e и духот, оној
меланхоличниот и секогаш немирниот, оној кој не ретко e зол (крвта негова
разбојничка!), па доаѓа до немили тепачки. Материјата кружи и никако да престане.
Фројдовиот предсонувачки резон досега e ненадминат и не би требало премногу да ce
контактира co таа сечовечка загатка оти, нема ништо послатко од сонот...

II
IN CONTINUO
(Соба кај Алисија оф Невермор. Тркалеста маса. Фотељи. Ha sидовите слики. Cè e во тонот на диви
јагоди. Алисија седи и плете. Синот ce занимава co конструирање на некаква машина. Облечен e во
темноцрвено. Алисија има светлосив фустан врз себе. Ce спушта мрак.)
ТАДЕК: Мамо, зошто токму Тој ми e татко, a нe некој друг?
ЛЕДИ: He знам.
ТАДЕК: Tи нешто криеш oд мене. Твоите очи ce двојни.
(Јан влегува и го вклучува зелениот абажур.)
ЛЕДИ: Јан, господинот не ce врати?
ЈАН:

Cè уште не.

(Излегува.)
ЛЕДИ: Ќе дојде господинот Корбовски.
ТАДЕК: Јас гo сакам него повеќе oд татко ми.
(Леди му ja зема раката и си ja приближува кон градите.)
Зошто не можам дa ce разбудам?

„Водена кокошка" ("Kurka Wodna")
oд Станислав Виткиевич-Виткаци

ЕДНА МОЖНА ЕВОЛУЦИЈА
сновидение
000.00
Миг, кога Сатурн, благодарение на својот прстен, ce преобразува во магнет, a
корите на останатите планети стануваат железоидни, такашто гравитацијата ce
неутрализира, и за момент, co брзина десет на тринаесетта пати поголема од брзината
на Орканските ветрови, сите планети јурнуваат кон Сатурн, меѓу кои и Земја.
Хаотичен судир и распарчување.
И Сонцето не e поштедено: ce испомешува co милимилимилијардите парченца и
ce добива кашеста, пивтиеста маса слична на пластелин.
Состојбата ce вика науфрагиум.

012.30
Двеилјади светлосни години по апсорпционата ендосатурноза.
Создаден e нов светлосен извор наречен Ново Сонце.
Ce појавуваат првите зачетоци на Еволуција...

АВАНТУРА CO КОКОШКА
Co прилепската „Водена кокошка" ce заокружува дел од циклусот
„предапокалиптичен театар" започнат co „Крајот на играта" во Скопје и „Звучни
слики" во Струмица. Нејзиниот автор, полскиот драматург и основоположник на
Теоријата за Чиста форма, Станислав Виткиевич (Witkiewicz) (co уметнички прекар Виткаци), си го скратува животот испивајќи преголема доза апчиња. Според Јан Кот
(Kott), Виткаци и Арто никогаш не слушнале еден за друг. Ho, една од најцитираните
Артоови мисли би можел да ja напише и Виткаци: „Сега ни преостанува да ce
запрашаме дали на овој свет кој ce лизга, кој ce убива без смисла, постои јадро луѓе
способни да го наметнат тој возвишен поим на театарот кој ќе ни ja пружи природната
и магиска вредност на она во што повеќе не веруваме."
Пред генералната проба, на секој од актерите им предочив ковертиран текст
каде co конкретни индикации им сугерирав максимално да ce приближат до
прецизноста во извршувањето на своите задачи. Мошне битно беше парирањето
помеѓу актерите кои ги играа Едгар, неговиот татко Војчех и присвоениот син Тадек.
„Водената кокошка" стана еден од првите понови примери на алтернативно
изразување внатре - во институцијата, и таа, за чудо, ce одржа на репертоар во текот на
цела една театарска сезона, анимирајќи ja публиката која била довчерашен конзумент
потчинет од мртовечкиот театар. Оваа претстава беше и една од малкуте кои здраво
помогнаа во мисијата на раскринкување на таквиот театар, во новокомпонирани
услови. Инспириран од неа, критичарот Тодор Кузманов напиша: „...Режисерот прави
спој меѓу стремежот на Виткиевич за чистата форма и сопствениот стремеж за чист

знак... Како да му ce поклонува на знакот што ќе го употреби... Нагласката особено e
ставена врз кинестетичките знаци - движењето на лицето, односно мимиката и
движењето низ сценскиот простор..."

*
* *
Единствената кореодрама која ja имам режирано досега e „Авантура", работена
како реплика на стиховите од „Воздух и ангели" на Џон Дон (Donne). Музички фон беа
фрагменти од дела на Стравински, Сати и Бетовен. Во обликувањето на либретото
големо влијание имаше едночинката на Марина Цветаева која ce бави co митот за
легендарниот љубовник Казанова. Главни ликови во кореодрамата беа Хенриета и
Џакомо.

АПОКАЛИПТИЧЕН ТЕАТАР
- режирање на програмски опус Cè започна летото Господово 1990, кога преплавен co неостварените идеи на
Антонен Арто, тргнав во потрага кон новиот театар. Среде избликот на мноштвото
новосадски сновиденија, ce изроди суровиот настан наречен „Откровение". Новиот
вербализам прозборе и траеше до самиот чин на иницијација на нов режисер на
Бекетовиот „Крај на играта", 1991-ва. Co распаѓањето на бившите ју-простори ce
појави циклус кој ja прикажуваше токму фамозната 1992-ра, низ една можна
апокалиптична визура на театар: „Звучни слики", „Водена кокошка" и „Словенски
Орфеј". Истражувајќи врз артизмот на актерите, ce соочив co лабораторискиот пристап
за Јонесковите „Часови по злостор", a истата година обидот за презентирање на еден
можен пост-жанр завршува co верски и политички скандал. По макотрпната голгота
низ седум претстави - бисери од штотуку започнатиот ѓердан, заклучувам дека
витешки сум ja издржал битката co термините: постмодернизам, интермедијалност,
синкретизам. Без разлика што моите љубимци Шекспир, Чехов и Стринберг
(Strindberg) допрва го чекаат својот ден.

ПРЕТСТАВАТА КАКО ПРОЦЕС
Подготвувањето на разни манифести, програми и елаборати паралелно co
режирањето, го сфатив како неопходност во креирањето на мозаикот-претстава. Во
сите тие начела и одредби актерот e примарен. Cè друго (реквизит, костум, шминка,
светло, декор и музика) e во служба на актерот. Во сценското простор/време актерот
располага co тело и глас што преку движење и збор пласира кодови кои ce идентични
co хиероглифите. Секоја позиција на актерот претставува идеограм. Преку него ce
овозможува мисловната енергија да ce артикулира. Камелеонската способност на

човекот e предизвик за појавата на многу актери од кои само малку ce тоа. Модерниот
актер e фино суштество кое ce напојува од духовните вредности на вековните
цивилизации, испробувајќи разни вештини и техники и, создавајќи една наизглед
надприродна психо-физичка кондиција. Проблемот co модерната публика e уште
посложен. Публиката исто така треба да оди подготвена во театар. За т.н. елитен театар
нужна e академија и за публиката, a не само за критичарите. Сепак, практиката
покажува дека многумина кои влегуваат во театар остануваат потчинети од страна на
високите професионалци и автоматски стануваат дел од театарскиот процес.

HE БАЦАЈ СОЛИ У MOPE !
Паралелно co работата врз драматизирањето на расказот, секој понеделник на
Академијата носиме по десет поговорки. Ce обидуваме са склопиме етиди каде
дијалогот e од - поговорки. Секој од нас свири по еден музички инструмент.
Повремено одиме на железничката станица и набљудуваме, ослушкуваме,
запишуваме... Јас за првпат во животот свирам усна армоника. Дејствието би ce
случувало на железничка станица која ни претставува еден свет во мало, a воедно и
метафора која ги содржи сите големи теми: љубовта, насилството, смртта,
ослободувањето... И така, цел семестар...

*
* *
- опсервации 1. Жена облечена во јарко-сина униформа, co мокра волнена крпа произведува
силен звук по ѓубрето врз подот.
2. Старец влече црн куфер по земјата.
3. Русокоса жена co црвен шал ja бутка раскантаната количка која произведува
звук на неподмачкан метал.
4. Личноста која работи на шалтерот копира билети во големата машина.
5. Ѕвецкање на монети во рацете на хендикепирана жена во количка што не ce
движи.
6. Шалтерската службеничка пее некоја неразбирлива мелодија, играјќи си co
штембилот.
7. Отворање и затворање на црното портмоне - сопственост на белиот господин.
8. Тапи удари на црни војнички цокули по мермерот.
9. Момче co црвенкаста брадичка кине весник, става неколку парчиња во џепот
и ce упатува кон WC-то.
10. Покрај три баби кои седат во чекалната, спие и стенка пијан човек.
11. Маж седи на клупа и ce досадува така што го преместува од рака в рака
привезокот co клучеви.
12. Врапче стои на жицата над еден вагон и пискоти од студ.

13. Ha пругата запален воз кој ги чека патниците.
14. Ударајќи нервозно по масата од железничката кафеана, гладниот човек ja
истура шољата co кафе.
15. Црниот телефон ѕвони. Келнерката ja крева слушалката. Ce слуша
непрекинат сигнал: тит-тит-тит...

*
* *
Интересните отисоци од животниот простор ги пренесуваме на театарска сцена,
во нашата „шестица". После сето - ce paѓa претстава. Необична претстава co уште
понеобичен наслов „Не бацај соли y море", во жанрот на д р а м с к а т а
п о г о в о р к а .

ЗУРЛО
- за еден неснимен филм Денес бев станал пред муграта. Уште два дена сум во Охрид, a cè уште го немам
набљудувано Охридското раѓање на сонцето. Седам крај брегот и, во придружба co
утринскиот поветарец кој ми годи, гледам како босите нозе ми ги заплискуваат
пријатни бранчиња. По извесно време, некаде на спротивната страна, на границата
меѓу модрото езеро и езотеричното небо, го забележувам појавувањето на вжарената
купола. Целата оваа процесија ми личи на нешто така топло и така блиско, така што за
само неколку прекрасни мигови над хоризинтот беше огреало - Сонцето.
Секогаш кога ќе ce сетам на таквите доживувања, си велам себеси: тоа e
дескрипција на стварноста, тоа e визуелна поезија. Ова пак, ме поврзува co
книжевноста и ми дава извонреден шлагворт да пишувам за поетиката на расказот
„Најубавиот ден на Зурло" од Живко Чинго.
Пред да започнам да ги образложувам моите замисли за можниот филм според
наведениот антологиски расказ, морам да ja скршам неформалната скепса дека ниеден
расказ, новела, сказна не може стопроцентно да ce филмува, односно најадекватно да
ce транспонира во друг медиум. Затоа, и многу често e присутен коментарот дека на
филмска верзија на некое литерарно ремек-дело помислува само оној кој подеднакво
не ги сака ниту филмот ниту литературата. Ho, што кога постојат раскази чијашто моќ
e само во идејата, немајќи ниту трошка уметнички претензии?! Тоа ce сосема ретки
исклучоци. Од друга страна, пак, постојат раскази кои најкохерентно ги запазуваат
сите уметнички вредности на едно дело. Во ваквите, без ниту малку дилеми, би го
вброил и „Најубавиот ден на Зурло".
Кога веќе ce имам одлучено за филмскиот медиум, неопходно ми e за почеток да
го издвојам слојот од прозата кој e најсликовит. Кога писателот и режисерот имаат
различни естетски афинитети, тогаш нема никаков компромис. Појавата на било каков

компромис би го упропастил филмот. Излез од ваквата противречна ситуација, по мое
мислење, e т.н. режиско сценарио кое во најдобар случај води кон story board - таа
фамозна визуелна книга на снимање. Режисерот го има тоа авторско право да го
усклади расказот co своите замисли. Така би постапил и јас.
Дигресијата за творечката личност на Андреј Тарковски (авторот на
монументалното „Огледало") води кон заклучокот дека, кога станува збор за поезија,
тогаш поетската поврзаност на кадровите делува co поголема емотивност за разлика од
вообичаеното монтажно врзување на сликите. Во слични релации ce движи и мојата
визија за филм инспириран од Чинговиот расказ. Во тој „условен филм" кадровите
мораат да бидат крајно умерени, во зависност од евентуалниот дијалог или драмско
дејство. Во тој контекст, наоѓам дека треба да ce обрати посебно внимание на следниве
точки кои би ja разоткриле вистинската димензија на филмот-идеја :
a. Жанр: игран филм / поджанр: есеј за животот пасквелски
b. Поетскиот пристап би бил оправдување дека поетското поврзување до
крајност го активира гледачот
c. Зурло - бесмртна епизода од пасквелскиот живот
d. Неговата етика e неповторлива и e резултат на тежнеењето кон идеалното
e. Го поседува дарот на Орфеј, a над cè - непокорот на Хамлет
f. Тој e свирач кој живее свирејќи
g. Денот кога ce враќа дома чини како и сиот негов беден живот
h. Напролет сака да станува птица
i. За него важи: „Откако сонцето ќе зајде, не треба да ce тагува по виделото; тоа
мора да ce сонува" ј. Децата на Зурло ce постојано гладни и тој им го дава својот леб
к. Кметот прави свадба, a Зурло ич не ce радува
l. Впрочем, ќе живее некако додека сеуште зреат доматите во градините
m. Кога не e пијан, тој за луѓето e трезен, и обратно
n. Кметот Најденко Исаилоски му ce восхитува на зборовите „како пес"
о. Кметот му го има ископано окото на селанецот Ангеле Јорданоски
р. Затоа Зурло вели: He свирам кај оној кој тебе ти го ископал окото
q. Песните на Зурло означуваат метафизички ситуации
r. Песните ce посветени на: Пасквелија, градините, доматите, градинарите,
градинарките, птиците и смртта
ѕ. Седмата песна e претсказание за физиолошката смрт на Зурло и затоа e
најтрогателна
t. Зурло никогаш така убаво не свирел
u. Неговата смрт ce случува на ритчето - во вис
v. Тоа беше негов ден
w. Тоа беше неговиот најубав ден
x. Најубавиот ден на Зурло e денот кога тој умира
у. Значи: Најубавиот ден на Зурло e денот на неговата смрт и обратно: Денот на
Зурловата смрт, всушност, e негов најубав ден
z. Сето тоа мене ми e така блиско...

БОГОТ E BO ЧОВЕКОТ *
Твоите проекти, така конципирани, имаат една заедничка нитка на
апокалиптичност. Дали школата на Драшковиќ, кој своевремено беше ставан во
бункер co епитетот „режисер на црниот бран", има присутно влијание и во твојата
призма на „читање на животот"?
- Да, многу луѓе ми наоѓаат замерки дека јас ceгa правам некои работи кои ce
насилни, a не спонтани. He би рекол. Пред cè, јас самиот сум ce пронашол некаде. А,
класата на Боро Драшковиќ практикуваше школа од европски тип која ги
преиспитува театарските искуства од Станиславски па cè до Барба. Токму тој
професор, заедно co тогашниот асистент Харис Пашовиќ, оставија потраен белег кај
мене, без разлика што јас не би сакал понатаму да продолжам како нивна имитација.

ПОЛИТИЧНО ВРЕМЕ HA АПСУРДИ
Темата на интелектуалецот и неговата отуѓеност од животот опишана во
белешките на Кафка, поврзана co Трепљев и Хамлет, ce среќава во двe твои
претстави: во „Крајот на играта" од Бекет и во „ Часови по злостор" според
Јонеско. Дали на тој начин го потенцираш местото на интелектуалецот, алудирајќи
на блиски времиња?
- Баш ми e драго што ja постави врската меѓу Бекет и Јонеско. Тие доста слично
размислувале, иако не создавале на ист простор. Ми ce чини дека токму „Часови по
злостор" најдиректно и најкриминалистички го пласира она што во „Крајот на играта"
e поттекст. Во крајна линија, театарот секогаш ce трудел да биде слика на она што ce
случува околу нас. Постоеле времиња, и cè уште постојат, кога она што ce случува
надвор предизвикува страв, што значи има и доза на скептичност да ce пренесе на
сцена, не буквално, туку co театарски средства. Меѓутоа, мислам дака апсурдот што не
мачи нас во ова премногу политичко време, ги мачи и сите луѓе кои ce директни
учесници, зашто, на пример, еден актер од светски ранг ги има истите проблеми што го
мачат и еден обичен граѓанин од Њујорк или од било која друга метропола. Затоа, не
треба да ce одвојува човекот-уметник од човекот-обичен граѓанин.
Дали затоа во „Крајот...", во својата експликација велиш дека ова e
предапокалиптична драма која ja поставува енигмата за јачината на Кралот и
шутот? Новопечениот крал ео постојаниот обид да ce случи нешто ново, останува
сам co своите сништа...
- Отсекогаш постоеле две вредности: една доминантна co моќ да манипулира од
својата овластена позиција, и друга, која и e подредена на првата. Токму така и го
поставувам прашањето - нели можеби онаа секундарната вредност e помоќна и
покреативна од онаа првата. Еве, co фактот што моите родители немаат никаква врска
co Уметност, јас на Академија отидов како tabula rasa. Bo самата динамика на
школскиот концепт, во динамиката на животот и во сиот хаос од информации, јас
влегов како сунѓер кој впива. Cè што сум мислел дека не би требало да користам ниту
да експлоатирам како тоа другите го прават, така и сум постапувал. Co „Откровение"
според Арто несвесно влегов во постмодернистичкиот манир. Всушност, мислам дека

постмодернизмот одамна e изумрен co појавата на правецот кој Јан Кот во еден свој
есеј го нарече post mortem, како сублимат на сите претходни правци. Во сличен
контекст, Питер Брук кажа дека „во појавата на сите нови стилови и техники e
содржано заборавањето на претходните". Во таа насока, треба да бараме поинакви
облици на искажување. He онакви какви што ги бара само Трепљев, туку, да речеме, и
еден Орфеј.

УТРОСТРУЧЕНО ЗЛО
Во твојата жестокост при соопштувањето на нештата ќе ce надоврзам на
една реплика од „Словенски Орфеј" co која ce вели: „...нека бидат времиња кога
џигерот ce собира". Зошто толкава суровост?
- И професорот Драшковиќ во една своја формулација има кажано дека
премногу рано сум почнал да ja манифестирам суровоста. Репликата од „...Орфеј" има
доста футуристички алузии, a сепак мислам дека токму во таа реплика историјата ce
повторува, не во своите ситуации и настани, туку во личностите. Апсурдното e во тоа
што кај нас има идентични личности co еден Хитлер, Јуда, или Тито... и личности кон
кои може да им ce приклучи и еден Орфеј или еден Дионис и цела плејада други
личности кои навидум делуваат митолошки. Меѓутоа, co своите карактеристики тие ce
доста секојдневни луѓе, такашто нормално e дека „времињата кога џигерот ce собира"
ако не ceгa, тогаш ќе надојдат во најскоро време. Мислам дека уште малку му
преостанува на човештвото...
Зошто во твоите претстави инсистираш на бројот три, кој потоа по пат на
математичка прогресија ce умножува?
- Тие три основи стојат цврсто (како во „Часови...") и не ce само три, ќе ги има
уште, помножени co три по три... Во врска co тоа би го спомнал и обидот на
Истребувачот (Blade runner) кој e важен за сите мои трагања. Никаква случајност нема
во тие трагања. Секогаш постои извесна парапсихолошка моќ која на сите нам ни e
толку неразјаснета. Сум ce занимавал и co хипноза и co други феномени, за да откријам
зошто магискиот спој останува вечно неразјаснет. Така, минувајќи низ еден суров
систем прво во самиот себе, a потоа пренесувајќи го на самиот театарски чин, сум
морал да поминам доста окултни третмани кои ми користат при работата.
Bo двe претстави ce бавиш co демистификација на божествата, co што во
„Евангелие по Јуда" ce втурнуваш и во Библијата...
- Co „Евангелие..." сакав само да ce надоврзам на „Словенски Орфеј", без
намера претставата да добие димензии кои не ce театарски, a најмалку сето тоа да
прерасне во нешто сосема друго. За мене богови не постојат. Бог e самиот човек, или
во човекот e некој бог. Затоа, не можам да зборувам за богови и за луѓе, туку само за
луѓе. И, ако пак ce роди некој од прототипот на Исус или Јуда, што e тоа што може да
ce прикаже, a да не e опипливо и co карактеристики на човек? Во тој поглед
полемизирав и co претставниците на МПЦ. Co сиот респект кон ликовите од Светото
Писмо.
.
* Дел од интервјуто кое Цветанка Зојчевска го правеше за „Вечер", 19 јуни 1993 год.

ОРФЕЈ - АРТИСТ ИЛИ ПОЛИТИЧАР
Силната повратна спрега на новокомпонираната војна предизвика духовен
контраудар: додека Балканот вриеше во крв, во неговите метрополи - оази на мирот
тукушто ce оформуваше младо и силно духовно движење кое забрзано ги фати своите
корени. Co поставувањето на обредниот случај на Зоран Стефановиќ го
продолжуваме од одамна започнатиот заеднички креативен концепт, субверзивен и во
естетска и во политичка смисла. Таа „етнографска студија за словенската апокалипса"
ja оправдуваат и неодамнешните докази дека Европа ja нема прошверцувано
светлината од Азија, туку има создадено свои автохтони цивилизации на Балканот.
Овие неколку предуслови создаваат поле за Артоовски спектакл, par excellence.
Иако прва асоцијација за името на Орфеј e познатата мелодрамска епизода co
Евридика, приказната за Трачкиот крал содржи далеку покомплексни и позначајни
елементи одошто одењето во Тартар. Нашата фабула започнува така што Орфеј, како
пеач и принц школуван во Египет, се враќа на Балканот по аргонаутската авантура. Ce
жени co убавата Евридика и ce населува меѓу киклопите во Тракија. Еден ден, таа,
бегајќи од разбојниците, гине во несреќна околност. Упорниот Орфеј ce симнува во
Тартар и co музика ja добива назад жена си. Ho, заради непретпазливост, повторно ja
губи пред целта, и овојпат засекогаш. По тој животен прелом, тој ce посветува на
основањето на аполонскиот култ. Тоа го доведува до жесток конфликт co љубоморниот
Дионис кој ги наговорува Менадите Орфеј жив да го растргнат. Главата на Орфеј која
започнува како музикант, а завршува како лидер e фрлена во вода и, пеејќи патува низ
Балканот. Таа почнува co пророштвата кои суетниот Аполон подоцна ги забранува.
Драмата првобитно беше наменета за поставување во природен амбиент кој во
себе содржи и некоја водена површина. (Премиерната изведба беше на крајбрежјето од
подиспразнетето Дојранско Езеро, зад чијашто „друга страна" блескаа грчките села.)
Основната стилска постапка на драматургијата e вклопување на балканските ритуали и
нивните етно-антрополошки одлики во приказната за Орфеј. Целта беше да ce добие
текст кој ќе ja содржи магичната експлозивност на Балканот, но и „автентичноста" на
времето на Орфеј - сето тоа прераскажано co кодовите на XX век.
И дали Орфеј навистина бил словенски? По најновите научни откритија
веројатно да, бидејќи ce појавија научни докази дека Словените од памтивек живееле
на Балканот. Така, одлуката приказната за Орфеј да биде изложена низ ритуалномагискиот театар на Јужните Словени не останува само на нивото на уметничка
слобода, туку станува став кон вистинитоста на сценскиот чин. И тоа, не вистинитост
банално сфатена, туку вистинитост која го „рекреира" светот од кој потекнуваме како
поединци.
Случајот за Орфеј, за неговиот „недостаток на духовна сила" и за неговото
заведување на космосот во неуништливата минливост, треба да ce толкува како
паганска литургија која го буди кај публиката она најисконското. Оти, Орфеј го стори
она што и сите ние би го посакале да смееме. Тој ja ПРЕКРШИ ЗАБРАНАТА И CE ОСМЕЛИ
ДА ПОГЛЕЦНЕ во НЕВИДЛИВОТО.
Овој проект беше обид да ce скицира новиот балкански културен тренд кој e
несомнено космополитски и ерудитен. Во средините во кои демократијата, фашизмот и
комунизмот ce борат за превласт, ваквиот правец e потполно апартна појава во
Источна Европа. Свеж и буен, тој co дионизиска радост го промовира концептот кој на
Истокот e заборавен, a на Западот непознат.
Co „Словенскиот Орфеј" сликата на Балканот како стаклена синагога на новиот
духовен источноевропски тренд, дефинитивно станува поцелосна.

КОГО СЛУША ВАГНЕР?
„Либрето Вагнер" e составено од пет целини - пристанишни станици по кои
бродот продолжува: „Пиланата на смислата во сопственост на господин Бекет",
„Јарболот на изгубената надеж и смислата на кошмарот", „Приказна за државата
Шекспир и нејзиниот главен град Елсинор", „Наместо проба разговор co еден Евреин"
и „Враќање во собата на Пинтер наместо епилог".
Шеесетминутното дружење co славните Достоевски, Вајлд, Наполеон, Хомер,
Елена Тројанска, Мерлин Монро и Вагнер e омаж на седумина историски личности чии
што наизглед секојдневни случки добиваат призвук на бајковитост. Сите тие, иако ce
родени и умрени во различен ден, заеднички ce прашуваат „Што после смртта на
Бекет?", театарски проблем кој ja овозможува и нивната реинкарнација. Во ова
метафорично „патување низ последниот век" ce разврзува дијалектичка пресметка меѓу
протагонистите, при што тие слободно си поигруваат co теориите на Брехт (Brecht),
Дидро (Diderot) и Фројд (Freud). Патешествието би завршило во бермудски
триаголник ако не e музиката на Вагнер, тој генијалец, маг и реформатор на „новата
уметност" кој си ги ставал рацете во срчи за да крварат, задоволувајќи ja така својата
жестока потреба за Создавање. Co тоа ce напојува и основната премиса на која укажува
либретото - „Сите ние сме членови на еден ист екипаж, до моментот додека не настапи
лудило." Во оваа претстава ce недозволени отстапувањата од договорените ситуации,
освен извесни мали варијации во пасажите додека тече музика, посебно во статичните
позиции кога низ гримаса, гест и поглед треба да ce исполни објективното време.
Потребна e мошне точна координација на движењата на места каде постои
кореографска точка, или пак во мизансценот решен без музика, само што во тој случај
ниту еден чекор не смее да биде приватен. Прецизноста на актерската игра во секој
поглед, e основна одлика на претставата, што подразбира чисто (дикциски и логично)
пласирање на текстот, како и емотивно боење на секоја реплика. Co појавата на
силуетата - Вагнер (Wagner) на крајот од претставата, ce разрешува и крајот на
либретото - не заради тоа што јунаците не можеа да го прекинат патувањето, туку затоа
што ce случи средбата на авторот co неговите лица. Претставата за смислата беше за да
ce одржи смислата за претставата. Сцената ja исполнуваат ѕвезди што паѓаат низ
озонските дупки над Мадагаскар. Ce слуша „Реквиемот" на Моцарт (Mozart)...
„... Вагнер" ce обидува синкретички да ce нурне во европските митолошки
вредности на оние кои пловат во истиот (хиперреалистичен) брод и да ги декодира
нивните анегдоти кои заслужуваат наша почит и сеќавање.

ЗА КРИТИКАТА
“ Што не ми се допаѓа: ако во критиката пишува дека мојот шешир е
претерано син и подобро и било да е бледосин, а мојот шешир е жолт."
Бертолд Брехт

Преплетувањата на елитната и популарната култура се фактор на секојдневната
култура. Негирањето на популарната култура би значело спречување на присуството
на изворите на културата на еден народ и негирање на сегашноста за сметка на
минатото. Театарот не треба да ги открива само тајните на малкумината, туку
богатствата на многумината.
“ Не зјапајте така романтично."

Б.Б.

Моќниците на мас-мадиумските средства, по пат на селекција, веќе
обезбедуваат врвни светски претстави и филмови кои преку етерот ги емитуваат во
домот на секој гледач, во времето кога сите гледаат music television и јадат вештачко
месо. Во малите средини, за жал, опстанокот на театарот e макотрпен.
“ На тигрите им избегав
Дрвениците ги нахранив
Ме суредија
Медиокритетите."

Б.Б.

Нужно e создавање на театрологија, театарска и драмска теорија и критика за
создавање на цврсти стандарди во драмската и театарската уметност. Така, сигурно ќе
бидеме помоќни.

DRAMATIS PERSONAE
“ Сите кралеви, воглавно, се питачи."
Марк Твен

Многу ноќи и на многи места ме прогонуваа разни, веќе напишани ликови од
историјата на драмската литература. Co таа пиранделовска алузија почнав да разбирам
дека врз мојата „до вчера празна сцена" ceгa гравитираа осумдесетина оски на
постоечки битија. Нивното eгo како co прст да покажуваше кон мене. Nomen et omen,

вели старата латинска изрека. A мене ми требаа цели четири години и кусур месеци, за
да ги научам сите како ce викаат. По „крштевањето" следеше „венчавањето" и
синџирот започнат co алката - питач запираше кај алката - крал. Што тоа всушност ce
случуваше?
Ha пругорнината од Фрајтаговата пирамида еден непознат страотно вешто ги
менуваше своите лица, исто како благиот премин на боите во виножитото. Сосема
долу, на дното, тој беше некојси Хам, a негде близу врвот од пирамидата - некојси
Леонс. Ваквиот, условно кажано,животен развоен пат на Х.У. имаше две екстремни
точки: Бекетовиот питач и Бихнеровиот крал. Поточно: Хам, Клов, Heг, Нела, Виктор,
Камелија, Филип, Војчех, Едгар, Тадек, Алисија оф Невермор, Елизабета Правацка,
Корбовски, Јан, Орфеј, Дионис, Евридика, Аполон, Пан, Сибила, Менада, Лахеса,
Клото, Професорот, Студентката, Слугинката, Јуда, Исус, Петар, Андреј, Матеј,
Марија, Јован Крстител, Пилат, Кајафа, Мухамед, Мувата, Орест, Атена, Питија,
Клитајмнестра, Тисифона, Алекта, Мегајра, Хермес, Фјодор Достоевски, Наполеон
Бонопарта, Елена Тројанска, Оскар Дивиот, Норма Џин, Хомер, Рихард Вагнер,
Спиридон, Ана, Силвестер, Мирна, Трговецот, Арсо, Терористот, Терористката, Жак,
Лени, Бил, Тото, Бретонович, Влатко, Ештро, Годо, Лак, Поц, Девојчето, Розета,
Валерио, Лена и Леонс - беа имињата на сите, навидум камелеонски трансформации на
питачот/крал, од фамозното качување до бедното слегување.
Везден ce обидував да ja одгатнам оваа енигматична игра во која драмските
лица безглаво трчаат по предодредениот им режисер, cè додека не го открив клучот:
креаторот на Питачот завршува прилично славно (во длабока старост), додека
креаторот на Кралот - прилично скромно (во рана младост). Помеѓу овие два наизглед
слични, a сосема различни поларитети, ce одвива и целата битка околу миметичкото
постоење, на што мошне точно ce надоврзува Шилеровата (Schiller) премиса: „Човекот
си игра само таму каде во целосно значење на зборот e човек и ТОЈ E ПОТПОЛНО ЧОВЕК
САМО ТАМУ КАДЕ CE ИГРА."

ЛЕПЕЗА ШТО ЖИВОТ ЗНАЧИ
Едно утро ja поканив Хедвиг на мала прошетка по замрзнатото езеро. Таа беше
лик од една пиеса што ja бев гледал сто и еден пат, a за нејзин создател го сметаа
извесниот господин Ибзен (Ibsen). Bo раката носеше лепеза од желкина коска. Ми кажа
дека таа и значи повеќе од cè друго во животот. Во еден миг, ce сетив дека ширењето
или затворањето на лепезата има симболично значење за кабуки театарот. Ho,
егзотичната лепеза во раката на Хедвиг беше и Сонце и Месечина, и Црно и Бело, и
Живот и Смрт. Дури откако го употребив во првата моја режија, сфатив дека тој
магичен реквизит ги содржи безмалку сите главни законитости и противречности во
театарската уметност.

РАДИКАЛЕН TEATAP
Co години Источниот театар co метафизички тенденции му ce спротиставуваше
на Западниот театар чиишто тенденции ce психолошки. Благодарение на тој
антагонизам, прогресивно ce раѓаат cè повеќе „поинакви" театарски форми и изрази.

Во европските модерни текови, алтернативниот театарски израз покажува поголем
отклон од етаблираниот во онаа мера, колку што e вториот поцврсто вграден во својата
дејствувачка почва. Ваквата појава често e следена co радикалниот естетички принцип
чиишто одлики ce: потребата за помодерно живеење, анимационото дејствување,
идеолошки насочените истражувања, ослободувањето од сите видови на стеги,
анденграунд движењето... Доколку актерите, драмските писатели и режисерите ce
залагаат co вистински концепт за ваквите облици на дејствување, co сигурност ќе ce
знае што точно ce сака и повеќе нема да стане збор за произволен театар, туку за т. н.
театар co предумисла - подготвен да опстојува понатаму.

НОВА ДРАМАТУРГИЈА
Во контекст co радикалните театарски истражувања e и промовирањето нови
драматурши кодови и разоткривањето на свежи драмски модели. Македонската драма
и театар ce веќе побогати co имињата на авторите: Венко Андоновски, Дејан
Дуковски, Блаже Миневски, Жанина Мирчевска, Сашо Миленковски, Сашо
Насев, Југослав Петровски и Maja Стевановиќ. Тој нов бран во домашната
драматургија мошне храбро ги избра своите тематско- содржински подрачја и ce
стреми кон трагање по оригинален и сопствен пристап во моделирањето на драмскиот
исказ.
Така, на пример, Сашко Насев во „Либрето Вагнер" изградува хронотопски
модел. Тој реминисцентно ce враќа во минатиот век почивајќи на референци од
познати моменти од „поновото" историско време, при што соочува четири пациенти
(војсководец, култна жена, демагог и артистка), еден исципиент, еден капетан на
лотката co музејска вредност и еден визионер на новите уметнички фреквенции во
космосот.
Етно моделот на Сашо Миленковски во „Game over" ja вкрстува балканската
специфичност co автентичниот дух на традицијата. Во оваа, не само метатекстуална
интерпретација на „Парите ce отепувачка" од Ристо Крле, есенцијалните дијалози ce
оние што најреално ќе ги прикажат печалбарските длабоки чувства и нивните реакции
внатре, во семејното јадро.
Венко Андоновски, пак, co својот превентивен модел во „Бунт во Домот за
старци" предупредува за опасноста во која староста ги напаѓа младите. „Бунтот..." не
лекува болни, ниту пак ги заразува старите; тој има превентивно дејство во секој
поглед, a основен проблем што ce поставува во текстот e мултигенерациската
фригидност co директни паралели на појави од геронтократското секојдневние.

АКТЕРСКА ВИРТУОЗНОСТ
Балканскиот актер e посебен случај, доста поразличен од американскиот или од
јапонскиот. За среќа, кај нас средната генерација актери (из)врши значајно влијание
врз генерацијата која доаѓа. Модерниот актер мора да изобилува co исклучителна
телесна и гласовна енергија, онаква каква што му ja наметнува динамиката на времето
во кое живее. Ha крајот на краиштата, иднината на театарската уметност органски
зависи од иднината на актерот. Таа неминовно би ce состоела во продлабочување на
постоечките и изнаоѓање нови трансформациони техники. И секако, во зајакнувањето
на актерското мајсторство и стремење кон нешто што се вика актерска виртуозност.

*
* *
Незнам како, но некој злобник и ja беше изгорел светата лепеза на Хедвиг. Таа
вечер, Хедвиг тргна сама да талка по заледеното езеро. Истата ноќ, јас дома ja гледав
илјада и првата „Дива Патка". Девојчето имаше в раце еден бастун, a лицето и беше
необично бледо.
Направи дупка co бастунот среде езерото и ce удави. Во знак на протест заради
спалената лепеза.

ЗА ВО КОШ (?)
„Елисавета Бам" на Даниил Хармс e еден од најпровокативните текстови во
модерната драматургија. Самата драма станува мистериозна како и нејзиниот автор.
(Хармс туку-така исчезнува во Сталиновата чистка.) Жанровски, „Елисавета Бам" e
комбинација на хепенинг и стилски вежби на зададена тема. Јунакињата e невина, но
сепак e обвинета. Cè ce случува на границата на апстракцијата, како кај „Малиот
принц" на Егзипери. Луѓето кои доаѓаат по Елисавета познати ни ce од „Егзекутори" на
Арабал (Arrabal), иако тука добиваат гогољевски призвук. Во оваа, мошне чудна
драма од историјата на советската театарска авангарда, Хармс ce одлучува за
драматургијата на збиднувањето, како и французинот Антонен Арто...

*
* *
Ако некогаш сте ги гледале филмовите од раната фаза на Ридли Скот, или пак,
сте читале некои од драмите на Карел Чапек и Сем Шепард, тогаш случувањето во
„Тетка Лиза" на Мики Душански по многу работи ќе ви ce оддалечи од видокругот
детерминиран како „домашна драма".
Cè во овој текст бега од нашето локално поднебје за да на крајот сфатиме дека
несвесно сме внесени во мошне длабоки „хералдички" пластови. Првата слика, која
што ce случува во блиската иднина на лондонскиот Ковент Гарден, ни ja открива
зачудната врска помеѓу Томи и сестра му Дајана Мур. Во втората слика во Кварт
Ричмонд, лешот од мајката на Томи и Дајана - Серен Мур, e сливник на грозоморните
злосторства и морбидните крвотечија, a воедно стапица во којашто запаѓа и самиот
Томи Мур. Откако ќе ги врзе за стол сестра си и тетката Лиза (онаа која оставила
потрајни траги во детството на братот и сестрата), нашиот „Мевосек" го пие отровното
пиво подметнато од тетка си и - умира. Дајана итетка Лиза остануваат конечно сами, a
исчашеното родбинско тркало зема поинаков замав откога Лиза ќе признае дека ja има
отруено и Серен.
Црниот хорор ce изедначува co тврдиот инцест.

Тетка Лиза e оригинален синдром за болест (читај: општествена девијација) која
од ден на ден cè послатко ги голта своите најблиски и најмили чеда.
Поставувањето на оваа возбудлива драма e исто што и вкрстувањето на две
дијаметрално различни култури: елизабетанската и домашната - овде и ceгa, во еден
ист миг.

*
* *
Patchwork мелодрамата „Сказна за космичкото јајце" на 3. Стефановиќ
опстојува низ следниве координати:
- Создател на космичкото јајце e старецот по име Семјуел;
- Космичкото јајце e распукнато;
- Волшебната течност e разлиена во вселената;
- Машко-женските парови ce лизгаат низ времето и просторот;
- Првиот пар ja започнува и завршува сказната, додека во епилогот сите три
пара ce заедно;
- Главните вселенски станици ce: црната дупка, собата од челик и вселенската
грмушка...

*
* *
И трите предлози за проекти долго време чекаа на ред и, најпосле, ce најдоа во
кошот од директорската канцеларија на три „народни театри", меѓу кои еден
„национален".
Co тој гест „извршителите" само повеќе ми ja разгореа страста за режирање.
Фала им.

ТЕАТРУМ МУНДИ
Еуџенио Барба (Barba), еден од првите меѓу последните мохиканци на „третиот
татар", после тригодишна асистентура кај Гротовски (Grotowski) во Полска, го основа
Один Театарот далечната 1964 година, заедно co одбиените кандидати на Државната
театарска школа, за подоцна да го најде своето досегашно уточиште - местото
Холстебро, на северозападот на Данскиот Јитланд, каде и ден-денес неговата трупа
живее и работи. Тој ja шири својата мрежа мошне промислено, и тоа на неколку
планови анимирајќи луѓе од целиот Евроазиски континент, од кои секој за себе гради
парче земја под вода, co што ce остварува една од клучните негови тези за „плутечките
острови". Покрај продукциските активности на Один Театарот (сегашниот репертоатор
e составен од: „Космос", „Ици Бици", „Татковци и синови", „Јудит", „Замокот

Холстебро", „Меморија" и „Собите во палатата на императорот"), паралелно ce одвива
и педагошко-научниот концепт на Нордиск Театарлабораториумот чиишто семинари,
курсеви и други облици на едукација ce реализираат co посредство на бројни театарски
дејци од цел свет. Еден од поважните резултати на повеќегодишното истражувачко
мисионерство на Барба и на неговите соработници, секако дека e деветократното
одржувањена Интернационалната Школа за Театарска Антропологија која своето
издание го имаше во текот на месецот мај 1995 година, во Умеа-Северна Шведска, co
мотото: „Можат ли да ce сретнат - Уметноста и Науката, Исток и Запад, Скандинавците
и Странците?!"...

ТЕАТАРСКИ КРСТОПАТИ
Театарската антропологија во својата научна фаза подразбира проучување на
културното и биолошкото однесување на човекот во дадена театарска ситуација.
Можноста за анализа на актерската игра во антрополошка смисла има три аспекти:
актерската личност заедно co осетливоста и сценската интелигенција; посебноста на
театарската традиција и историскиот контекст; и користењето на телото и разумот.
Директното запознавање на учесниците на симпозиумот co сите тие аспекти беше
овозможено токму преку своевидната хибридизација на генетскиот персоналитет на
секој учесник од различна култура. Исцрпните средби и разговори под стручно
раководство на Еуџенио Барба беа испровоцирани од прецизно изготвена програма во
два дела.
1. Конкретна демонстрација на Џулија Варли co насловите - „Ехото на
тишината" (за гласовната техника и за интерпретација на текстот) и „Мртвиот брат" (за
техничко-артистичката соработка помеѓу режисерот и актерот),како и работни
демонстрации од актери кои играа за нас.
2. Гледање на претстави од повеќе култури:
а) Бали - БАРИС, ТОПЕНГ, ЛЕГОНГ
б) Јапонија – БУЈО КАБУКИ
в) Бразил - ОТЕЛО
г) Индија - ОДИСИ ДАНС.
Сите изведби фасцинираа co свештеничката предаденост на актерите кон
театарската уметност и беа проткаени co извесна егзотична нитка, освен
презентацијата на Томас Лебхарт од САД, ученик на Декроа кој ja имаше и целта да
прикаже едно - „прекуокеанско" западњачко видување на пантомимата, многу
поразлично од она во Европа или Азија.
Заеднички именител и кулминативна завршница на сите театарски настани во
Умеа, беше проектот наречен „Theatrum Mundi" - спектакл составен од музичкосценски дејствија во изведба на актери од цел свет кои подолго работат во ИСТА, a под
режисерската палка на Барба. Поентата на сево ова беше јасна и остра како стрела в
срце: несметано соединување на повеќе правци, движења и стилови ширум светот co
една единствена цел - заедничко дејствување co театарско оружје, без оглед на
идеологијата, религијата и приватната окупација.

БАРБА КАЈ НАС
Зафатот на македонското издаваштво за наш превод на книгите „Чамец од
хартија" и „Тајната уметност на актерот" на кои во првата Барба (Eugenio Barba) e
комплетен автор, a на втората ce јавува како коавтор co Никола Саварезе (Nicola
Savarese), би значело запознавање на една театарска поетика мошне битна за
ретроактивното следење на поновиот театарски развој кај нас. Појавата на неколку
алтернативни групи и форми на работење, последниве неколку години наназад во
Македонија, значи раздвижување на постојниот театарски потенцијал и инфилтрирање
на свежи струења кои се неминовно задоени и co трагите кои поетиката на Барба ги
остава зад себе. Така, на пример, Академската Театарска Лабараторија се залагаше за
темелно истражување во полето на модерниот израз; Театарот „Лилит" на свој начин
ги третираше ритуалите; Поетскиот театар „Скрб и утеха" интензивно работеше врз
усовршувањето на техниката на сценскиот говор; додека Театарот при „Мала станица"
покажува еден нов вонинституционален облик на театарска продукција. И не само
преку индиректното зближување на македонските театарски работници co насоките
кои ги задава споменатата е(сте)тика - туку можеби и преку непосредно набљудување
или учество во еден од космополитските проекти на Еуџенио Барба. Нека и тој чекор
биде оригинален прилог кон сеопштите (пре)испитувања во „новиот историцизам" на
крајот од постмодерната, во предапокалиптични услови на живеење.

ЈУДА ОД СТРУМИЦА
- хроника на една самозабранета претстава Година дена пред моето раѓање, нашиот сегашен Претседател, по директива на
Маршалот, учествувал во потпишувањето на забраната на белградската претстава
„Кога цутеа тиквите" во режија на Боро Драшковиќ. По точно дваесет и четири години,
Црквата во Македонија побара безусловна забрана на претставата „Евангелие по Јуда"
на струмичкиот театар. Високите владини кругови знаеја дека контраверзниот режисер
бил ученик на професорот Драшковиќ. Јас, пак, многу добро знаев дека после студиите
во Нови Сад, на полето на македонскиот театар влетав во еден „вакуум" простор и дека
моето враќање од Југославија во земја која веќе се беше изјаснила за самостојност,
значеше иницијација на нов режисерски ракурс - свртен кон Татковината.
За да се добие поцелосна слика за тоа како до забрана не дојде, ги предочувам:
писмото на МПЦ, изјавата на тогашниот министер за култура, како и дел од поважните
написи од луѓе кои љубопитно ги следеа настаните и несебично ги остреа перата, за
цело време додека траеше вжештената медиумска аура.
ГОШЕ МИТЕВ, ПАСИОНИРАН ГЛЕДАЧ ОД СТРУМИЦА :

„...Co хулиганското однесување, голем дел од струмичките „верници" го
повредија христијанското учење. Фрлањето камења и свеќи по „безбожниците",

пцостите и плукањето беа дел од арсеналот што крстоносците го користеа во својот
христијански поход, a да не беше кордонот од полицајци-специјалци, можеби ќе се
оствареше и намерата на еден од поповите: „каменување на богохулниците, па и по
цена на жртви". Така некако, велат, се однесувале и Евреите на Христовиот пат до
Голготата..."
ИЗВАДОЦИ ОД ПИСМОТО НA МПЦ ДО НАДЛЕЖНИТЕ ДРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ ВO
РЕПУБЛИКАВА:

„... Главна личност во драмата e Јуда, кој e прикажан како режисер на
Христијанството, односно како создател на Исус Христос! Имено, според авторот на
сценариото, Јуда e кумот на човекот Христос, тој го обмислува раѓањето, чудата,
распнувањето и воскресението, cè co цел да го заведе народот материјално да го
експлоатираат, a парите ќе ги користат Јуда и Исус за неморален живот! Затоа Јуда, се
преправа во Архангел Гаврил и ja известува Марија дека ќе го роди Христа...
... Во оваа прилика, Црквата смета дека господата автори на срамната
антихристијанска драма ќе се вразумат, ќе ja согледаат својата грешка и ќе се покајат,
што e најдобриот начин во името на возвишените вредности на Христијанството, па ќе
го откажат прикажувањето на драмата. Црквата смета и на совеста и на достоинството
на актерите, кои треба да го откажат своето служење на ѓаволот и да не се појават на
сцената во улогите што им се доделени. Во спротивно, Црквата ќе биде спремна да ги
преземе најнапред сите духовни чекори според словото на каноните, неисклучувајќи го
и исклучувањето на сценаристот, режисерот и актерите од Црквата и фрлање на
проклетство врз нив, a тешко на оние кои ќе бидат проколнати пред Бога...
... Co овој протест, апелираме до горенаведените власти на Република
Македонија да ги преземат сите чекори од својата надлежност за да се спречи
прикачувањето на ова срамно дело во Струмица, во цела Македонија и пошироко."
ЃУНЕР ИСМАИЛ, МИНИСТЕР ЗА КУЛТУРА НA РМ:

„...Грандиозната епопеја на богочовекот e несомнено фасцинација и
најпосакувана испирација за секој уметник. Животот и приклученијата на Исус
Христос co илјадници години e духовна поткрепа за секој цивилизиран човек, a
уметничката инспирација не e ништо повеќе освен една духовна потреба. Модерниот
театар, како законито чедо на религиските ритуали, секогаш тоа co гордост го
спомнува и, најверојатно, секое недоразбирање околу тоа, иако ja изразува љубовта кон
Бога или Уметноста, ги боли или ги навредува сите. Поради тоа - она што на мајката
Црква не успеаа да и го нанесат како штета двеилјадагодишните тешки прогони или
личности - ќе парафразирам еден претставник на канцеларијата за конгрегација на
верата, a изречена по повод филмот на Скорсиз „Последното Христово искушение".
Тоа, отприлика, гласи: „Ако црквата успеа да ги преживее Атила, Хитлер, Сталин,
зошто да не може да го преживее и овој филм"..."
ДАНИЕЛА КАРАНФИЛОВА

(„БОГОХУЛНО

ДЕЛО ИЛИ ТЕАТАР

-

САМО",

„ЕКРАН",

18.03.1993):
„Се започна десетина дена пред закажаниот термин за премиерата на
претставата... Некако во тоа време во рацете на одредени претставници на Црквата се
најде текстот и - лавината протече. Уследија протести и закани не само од МПЦ, туку и
од Католичката и од Евангелистичката црква. Во своите изјави тие калкулираа и co

смртта на актерката Мину Угриновска (што требаше да ja толкува Пресвета
Богородица), па дури и co паѓањето на Палеровиот „Фокер", поради кој премиерата се
одложи, па наместо во сабота, се одржа во среда на 10 март... A што всушност се
случуваше во Струмица и струмичкиот театар?...
... Точно во 18 часот се огласија камбаните (кои го повикуваат народот,
верниците) да почнат да се собираат за да го изразат протестот против ова „срамно и
богохулно" дело. Колку што трае една кафе-пауза, толку и требаше на местото да се
соберат околу 1000 луѓе, кои во моментите кога влегувавме во театарот веќе пееја
христијански песни, a во рацете држеа запалени свеќи. Сето тоа ќе делуваше мошне
импресивно и достоинствено, доколку овој впечаток не го расипеа оние во првите
„борбени" редови, кои по правило се најгласни, најагресивни. Храброста, повеќето од
нив ja добиле (имавме можност да почуствуваме) од некоја чашка повеќе. Нејсе!
Додека едни пееја, држејќи во рацете транспаренти co пароли од ТИПОТ: НE
ОДЕТЕ КАЈ КОМУНИСТИТЕ, БОГОХУЛНИЦИ НA СВОЈАТА ПРАВОСЛАВНА ВЕРА, НE
РАСПНУВАЈТЕ JA МАЈКА ВИ - ЦРКВАТА, СЕКОЈ КУЛТУРЕН ЧОВЕК ОД ОВА ЌЕ СЕ ЗГРОЗИ,
АВТОР=600, РЕЖИСЕР=60, ГЛУМЦИ=6... другите, оние погласните, извикуваа: комунисти,
грешници, богохулници, чуми, издајници, педери, курви..."
ГОЦЕ РИСТОВСКИ („САТАНСКИ СТИХОВИ, ПО НАШКИ",

„ПУЛС", 11.03.1993):

„...најновиот проект на Народниот Театар „Антон Панов" од Струмица,
работена по текст на младиот Југослав Петровски (инаку студент на ФДУ во Скопје, на
одделот за драматургија) a во режија на Горан Тренчовски - и формално ќе стане
првиот „театарски случај" во самостојна и независна Македонија...
...Од една шахта што испарува, асоцирајќи непријатно на човечка клоака,
излегува една мува...обична, домашна. Арно ама, споменатата мува набргу волшебно
се трансформира во главната личност - во митскиот Јуда Искариотски (го толкува
Јордан Симонов), „предавникот" на Синот Божји кој, според авторот, воопшто и не бил
така наивен човек како што го претставува христијанскиот мит (за 30 сребреници да си
ja продаде шансата за вечно блаженство) туку, напротив, главен „махер" кој ja крои
судбината на човештвото во последниве 2000 години...
...најнапред ќе го „измисли" Исус Христос (во улогата на Христос настапува
Васил Шишков), „организирајќи" го, не само неговото безгрешно зачнување, туку и
чинот на распнувањето...
... инаку, поентата на целата приказна се открива тогаш кога, откако Христос ќе
го „ислужи" своето, Јуда ќе го создаде Мухамед (co намера новиот „службеник" да го
направи „подобар" од претходниот, за конечно да го „создаде" и комунизмот...
... Според Југослав Петровски „оваа драма се обидува да закорени нова
театарска чувствителност. Притоа, трагајќи по слобода на духот, нова артикулација на
изразот и вообличување на сценската магија. Така пост-фарсата „Евангелие по Јуда"
своеволно влегува во хаосот како иницијален почеток и крај на cè, носејќи во себе
изворен пагански дух кој го враќа човекот кон неговиот архетип, кон појдовната
природност, уривајќи ги цивилизациските табуи. Оваа драма истовремено се paѓa и
самоубива како форма, израз и чин, постигнувајќи ja својата суштинска цел"..."

ЛИЛЈАНА МАЗОВА („ТЕАТАРОТ ПРОТИВ ТЕАТАРОТ

,

НОВА МАКЕДОНИЈА", 17.03.1993):

„...Во низата (не)одмерени изјави, барања, реагирања и што ли уште не, имаше и
многи „мудреци" кои co молчење се „дистанцираа" од настанот. За жал, меѓу нив беа
интелектуалците, Форумот за слобода на информирањето и демократијата, театарските
луѓе и над cè Театарот. И што да се каже кога Театарот молчи за Театарот. Освен дека
тоа за него e погубно. Зошто молчеа и сеуште молчат театарските работници!?...
... Одбегнувајќи ги „провокациите" на текстот, младиот режисер Горан
Тренчовски прави претстава што, како што тоа обично се случува во Театарот, се
разликува од текстот. Нема богохулни провокации, a ансамблот, пред cè младите
артисти во него, искрено и се предаваат на претставата. Играат Театар, веруваат во
Театарот и во божицата Талија...
... Ке беше ли така доколку својот глас за Театарот го подигнеа и
професионалните театри во Македонија и театарските луѓе во нив. Тие не тргнаа во
одбрана на Театарот, останаа во своите куќи, co своите верби во уметноста, иако
можеби утре и на нивниот праг или во нивното поштенско сандаче ќе стигне писмо
или протест co барање за забрана на некоја нивна претстава..."

*
* *
Одејќи така по трнливиот друм, навистина се случи она во што синдромот на
себеуништувањето има не така мал учинок.
Претставата, во сиот сплет од околности, не го најде своето место во
селекцијата на фестивалот на домашната драма. По тој повод, напишав протестно
писмо до тогашниот селектор Иван Ивановски co следнава содржина: „Co желба за
афирмативно и регуларно одржување на претстојните Театарски игри, a co субјективна
доза на страв од интриги и нечесни заткулисни игри во истите, јавно протестирам
против сестраната, па и јавна манипулација врз мојата личност. Во тој контекст, го
обвинувам селекторот за крајно непрофесионално, неодговорно и ноншалантно
однесување кон селектирањето на овој досега реномиран Фестивал. Барам да се свика
вонредна седница на Советот co присуство на селекторот и на неколкумина критичари
кои пишуваа за претставата и да се разгледа, засега, неаргументираното образложение
на селекторот co поканата за учество на струмичката претстава „Евангелие по Јуда"
вон конкуренција. Исто така, инсистирам да се расветлат вистинските поводи и
причини за вклучувањето на претставата во неофицијалната листа и тоа на самиот
програмски крај на Фестивалот. Доколку не се закаже во најскоро време неопходната
седница или селекторот не ja промени селектираната листа, моето незадоволство ќе
биде подржано од составот на изведувачката екипа на претставата, која децидно го
одбива учеството на Фестивалот co сомнителна концепција. Co тоа ja одбегнуваме
опасноста од циркуска атракција во Прилеп, чин еднаков на самоубиство." Моите
желби и барања останаа неисполнети, a мојот протест премолчан.
Која беше, всушност, фактичката состојба? По вкупно две изведби (премиера и
реприза) јас се одлучив за авто-цензура на моето режисерско дело. Co ваквиот потег на
Државата и се олесни товарот од „штитење на театарските чеда од сатаните", a
македонската театарска Уметност (на која, очигледно, не и беше неопходен никаков

„нов сензибилитет" деклариран од изведувачката екипа) изгуби претстава која ќе ги
собереше, ако не сите, тогаш повеќето награди на Фестивалот во „најмакедонскиот"
град.
Амин.

СОНАТЕН ОБЛИК
Вагнер не се излажал ниту себе, ниту пак ги излажал другите, кога го дал
пророшкиот завет дека нема драма без музика и музика без драма. Чудесниот облик на
сонатата e еклатантен доказ за тоа.
Сонатата e составена од:
увертира,
експозиција (или главна тема),
развоен дел (слободна фантазија на тематскиот материјал од експозицијата),
реприза (повторување на експозицијата, co надоаѓање на други теми) и
кода.
Низ темпото се изразува дамарот (пулсот) на музичкото дело, и тоа преку:

Grave (споро, тешко),
Alegro (брзо),
Andante (умерено),
Adagio (споро),
Vivace (живо),
Presto (брзо),
Moderato (умерено).
Основни динамички ознаки кои ja означуваат музиката се:

forte (силно),
piano (тивко),
fortisimo (многу силно) и
pianisimo (многу тивко).
Во драмското дело, успонот (до тронизацијата) и падот (до детронизацијата) во
Фрајтаговата пирамида, преточен на музички јазик, не би значел ништо друго, освен
crescendo и decrescendo.

III
AD INFINITUM

(Сите cи одат, остануваат само Леонс, Лена и Валерио.)

ЛЕОНС: И, Лено, Гледаш ли како ни се џеповите полни - толку полни co кукли и играчки. Што ќе
правиме co нив? Да им правиме мустаќи и дa им закачуваме сабји? Или дa им навлечеме фракови и дa
ги пуштиме дa се занимаваат co својата лилипутанска политика додека ние седиме покрај нив и ги
нaбљудуваме низ стаклото на микроскопот? Или сакаш оргуљи по чии типки трчаат млечнобели, на
естетиката наклонети глувци? Ќе правиме ли театар?

(Лена се потпира на него и врти co главата.)

О, знам што навистина ти сакаш. Ќе ги скршиме сите часовници, ќе ги забраниме сите каленаари и
ќе ги броиме часовите и месеците само по цветниот часовник, по пупките и плoдoвитe. A потоа, ќе
гo опкружиме целото мало кралство co соборни огледала, такашто повеќе нема дa има зима и преку
лето ќе шетаме од Искија до Kaпpuja, a преку целата гoдuнa ќе се криеме помеѓу розите и
темјанушките, помеѓу портокалите и ловорите.

ВАЛЕРИО: A јас ќе бидам државен министер...

„Леонс и Лена", ("Leonce ünd Lena") od Георг Бихнер

ЈАГУАР
медитација
Ѕверот во неиштавена кожа,
мистиката под ведро небо и
балот на џиновите пропорција на детелина
во таа широка сцена низ англиската мугра
среде платото на Стоунхенџот,
доајен на пепелавиот спектар
разлиен од ништожните изгревни зраци и
распространет како ветер во мракосјајот.
Од платформата полека никне зажарената купола,
но тоа снопче давидовско
e доволно да створи длабок мизансцен
и амфитеатар од камените столбови,
да го скроти окерастиот ѕвер co остри заби
и да ти внесе чувство на Хичкок - атмосфера.
Неиштавениот Херкул стои гордо во тимелата
и полека зачекорува н a п р e д.
Ce движи низ камениот лавиринт
изведувајќи го ригорозниот култ
среде мегалитот во утринскиот изгрев.
Полусонцето e веќе издадено над сводот
и портокаловата нијанса се разнесува,
небаре e магла меѓу сенките.
Cè се одвива пo ритуалот на една древна култура...

АКТЕРСТВО
“ Уметноста е игра, но сериозна игpa"

Кјеркегор

Актерот e основен елемент од театарската супстанција.
Главна задача на актерот e да игра. За игра (како и за љубов и среќа) потребни
се двајца. Потребен e и простор. И трет - кој ќе ги гледа.
Коренот и пра-потеклото на актерската уметност e во мимикријата, односно во
моќта и способноста живите битија да се преобразуваат.
Телото и духот на актерот мора непрестано да бидат подложни на секаква
промена, co препораката:

како камелеон
кој плаче и се смее
менувајќи ги боите на телото
вежбај го ритамот на срцето свое
и секогаш биди спремен на cè:
верувај во љубовта.
размислувај за смртта,
по вистината трагај...
За да се одржи актерот во топ-форма, неоходен e индивидуален актерски
тренинг, кој e предуслов за она што e најсвето во театарскиот процес - пробата.

ЗЛОСТОРНИЧКА МАГИЈА
“ Што е магија, дон Хуане?"
Кастанеда

Појдовна точка за претставата „Часови пo злостор" e комичната драма „Лекција"
од Ежен Јонеско (Ionesko). Текстот во кој нема приказна, но затоа има прогресија, кај
нас e поделен на три дела во кои кај секој посебно има по еден професор. Студентката
e една и минува низ три фази кои водат кон злосторот.
Колку повеќе се приближуваме кон крајот, толку повеќе текстот се цеди како
сунѓер. Целата претстава e израз на бунт против една хиерархија во која за 45 минути,
колку што трае еден школски час, учителот го убива својот ученик морално и физички.
Бурлеската се доведува до својот врв и полека, низ мноштво волшебни ситуации. се
скршнува кон трагика.
Од реквизитите се одлучивме за три „магични": виолина - инструмент за
мачење; шише co инфузија - предмет кој се претвора во алат за пирување; ролшуи - на
кои вештерски лебди слугинката.

*
* *
Од доцната есен 1992-ра, па cè до раната зима 1994-та, во продукција на
Академската Театарска Лабораторија во Скопје, се обелоденуваат пет наслови:
„Часови по злостор", „Сон...", „Евмениди", „Љубовта на Перлимплин и Белиса" и
„Lima Prima".
Низ нив продефилираа актерите: Ѕвездана Ангеловска, Билјана Беличанец,
Роберт Вељановски, Maja Вељковиќ, Искра Ветерова, Дона Димовска, Кети Дончевска,
Трајче Горгиев, Јелена Жугиќ, Владо Јовановски, Игор Маџиров, Александар Микиќ,

Тони Михајловски, Рубенс Муратовски, Изабела Новотни, Зорица Панчиќ, Јордан
Симонов, Билјана Таневски и Васил Шишков; сценографот Валентин Светозарев;
костимографот Благоја Мицевски; композиторот Панде Шахов; режисерите Горан
Тренчовски, Александра Ковачевиќ, Златко Славенски и Александар Поповски, како и
повеќе љубители на Театарот и Уметноста.
Некои од тие имиња денес имаат свое катче под небесниот чадор.
Без разлика што АТЛ повеќе не постои.

ЛЕОНС И ЛЕНА: 1895/1995
Плик врз кој што e испишан вкупниот кастинг од претставата во продукција на
Народниот Театар „Антон Панов" co која се отвора третиот по ред Фестивал на
камерен театар „Ристо Шишков". Внатре се наоѓа картичка на чијашто една страна e
портретот на Георг Бихнер, a на другата - следниов текст:
„Осми септември, илјададеветстотинидеведесетипеттата година, дваесет часот и
триесет минути.
Ренесансно/поп-артовски настроените духови на Бихнер, Енди Ворхол,
Гарибалди и Едит Пјаф за првпат, и тоа со воздушен балон, слетуваат под
македонските облаци во некогашното место Астраион, истоварајќи го својот Carro di
Tespi во знак на стогодишнината од светската праизведба на „Леонс и Лена".
Крунисај го овој чин co Твоето Височествено присуство, Гледачу!"
Co тоа писмо се запечатува намерата уште повеќе да се воздигне името на Г. Б.
и да се заокружи програмскиот циклус претстави започнат во родното огниште.

ДO ПОСЛЕДНИОТ 3ДИВ
Францускиот филм „До последниот здив" (1960) на Жан Лик Годар (Godard) e
антологиски пример за појавата на т.н. нов бран во филмот во којшто класичната
приказна се разбива и се воведува антијунак, како носител на главното дејствие. Тука,
главен лик e еден крадец на автомобили по име Мишел, кој го толкува Жан Пол
Белмондо. Тој убива полицаец и бега во полето. Пресуден момент за развојот на
настаните e неговата средба co русокосата продавачка на весници Патриција (ja
толкува Џини Сиберг) која копнее да стане новинар. Мотото на Мишел e „да се живее
опасно до крајот". Весниците пишуваат за него, a тој ужива набљудувајќи го Хемфри
Богарт на паното пред градското кино, барајќи макар најмала сличност co таа филмска
ѕвезда.
Во една сцена, Патриција го затекнува Мишел како во својата соба прелистува
еротски часопис. Во таа прилика тој изјавува дека воопшто не го интересираат девојки
кои не се за него. Таа пак, копнее по идеалот за Ромео и Јулија... Ce редат духовити

реплики кои не се само тоа, туку и знаци кои му даваат една посебна - „црна
духовитост" на целиот филм. Картите се отвораат, секој кажувајќи си го она што му
лежи на мислата.
Тој вели дека би сакал да спие co него само затоа што таа e убава. A таа, сепак
во себе крие одредена доза на сомнеж, бидејќи Мишел ниту малку не e таков каков што
изгледа на прв поглед... Cè до моментот кога изјавува дека e бремена. Доаѓа мигот кога
Мишел e готов помеѓу болот и ништавилото да го избере сепак, болот.
Она што e мошне битно за Годар e предавството. Според него, треба да се умре
за да се разбере што требало да значи животот. Така, и Мишел и Патриција не можат
да се соединат во среќа, затоа што тоа се два света од кои едниот го побива другиот.
Последната реплика на нашиот анти-јунак e „Ти си навистина одвратна!". Потоа
следува впечатливата сцена co убивањето која води кон финалето co последната
воздишка на Мишел врз асфалтот.
Низ целиот филм се практикува природната должина на кадарот, така што
понекогаш e потребно реално време за во самиот кадар спонтано да произлезе реакција
која, инаку би можела пократко да се регистрира. Насловните страни од весниците,
кадровите co Париз, автомобилите, Ајфеловата кула, движечките светлечки реклами,
фотографиите, Реноаровата слика, Моцартовата музика - сето тоа му дава едно посебно
обележје на филмот чијашто поетика не може да се експлицира co зборови, туку сама
по себе се наметнува како начин на мислење, т.е. како личен став на режисерот.
Љубовта и смртта и тука се каузално поврзани, како што се поврзани црното и белото
во било кој кадар од филмот.
Франсоа Трифо (Truffaut) смислил приказна која повеќе e претекст за филм
отколку сценарио. Во текот на снимањето Годар импровизирал, љубопитно
запрашувајќи се - каде понатаму? Она што не наведува на размислување и не убедува
дека овој филм бега од класичниот шаблон, e намерата co која Годар сака на гледачот
не само да му ja раскаже содржината, туку во неа и активно да учествува.
Жан Лик Годар ги комбинира искуствата на немиот и на звучниот филм.
Менувањето на плановите, измената на статичните кадрови и останатите потфати кои
на извесен начин го бараат своето покритие, овде во најголема мера тоа и го наоѓаат.
Ha ова, веројатно големо влијание има и Хичкок (кој инаку бил идол на
Трифо).Снимателот на овој филм Раул Кутар (Coutard) внимателно го осветлува секое
делче од кадарот, воведувајќи дифузно осветлување и фарбајќи ги ѕидовите co бела
боја. Мошне карактеристичен e Кутаровиот фар, сниман од инвалидска количка
чиишто гуми се малку испумпани.
Сето ова уште еднаш го потврдува фактот дека Годар создал еден мошне
неконвенционален филм кој освојува co свежината и co едноставноста на изразот и на
кој co сигурност може да му се додаде епитетот модерен, бидејќи тој и ден-денес, по
повеќе од триесетина години, освојува и поставува нови прашања.

РОДЕНДЕНОТ HA ВИКТОР
- Фрагмент од "Звучни слики" (Таткото му ги тегли ушите на Виктор. Виктор го подига платното. Мотоцикл. Го
пали.)
ВИКТОР
Ha старо.
ТАТКОТО
Понекогаш и јас ќе завртам некој круг.
ВИКТОР
Поарно, дај го в музеј!
МАЈКАТА
He лути се, сине.
(Го открива помалиот покриен предмет. Бас-гитара и појачало.)
Од мене.
(Го бакнува Виктор.)
ВИКТОР
Супер!
(Ja проба гитарата.)
ТАТКОТО
Само, после седум - нема музика.
ВИКТОР
Ако не можам тука, тогаш кај Филип.
ТАТКОТО
Е, за тоа ќе видиме.

ДЕДОТО
(Држи во рацете кутија запечатена co црвена хартија и врзана co панделка.)
Внучко, сакам да ми ветиш дека нема да го употребиш подарокот, пред да ти биде
потребен.
ВИКТОР
(Дедото го гали по главата.)
Ce колнам, дедо!
(Дедото му ja дава кутијата.)
МАЈКАТА
Гледаш ли, сине, колку мислиме на тебе?
ВИКТОР
Да не станеше тато револуционер, утре сабајле ќе ми купевте нешто.
ТАТКОТО
Каков р...
(Го удира Виктор. Кутијата паѓа.)
МАЈКАТА
Сине, татко ти не e револуционер, туку обичен функционер, но тоа нема никаква
врска co твојот роденден. Повелете на торта!
(Виктор ги гасне свеќичките. Јадат од тортата. Одеднаш, се појавуваат двајца во сиво.
My се обраќааат на Таткото.)
ПРВИОТ

Excuse me, but you must come with us.
TATKOTO
Jac?
ПРВИОТ

With us.
ВТОРИОТ

Yes, it's true.
(My ставаат лисици на рацете. Мрак.)

ИЗМИСЛИЦИ И СТАПОВИ
500-годишен времеплов
Од средновековието, па cè до предапокалиптичните тенденции, човештвото e
исполнето co стотици имиња и презимиња чиишто spiritus movens-и ги одредуваат
контурите врз глобусот од генијални дела, светски откритија и разноразни парадокси.
Гледано co временска дистанца, сите случки кои ja изместуваат историјата од својот
зглоб внедрен во време/просторот, се склони кон многу полесно и побрзо заборавање
за разлика од она што се нарекува уметничко наследство. Ние, внуците на
постмодерната, долготрајно ќе ги паметиме портретите на Ван Гог, музиката на
Чајковски, „Мајсторот и Маргарита" на Булгаков, „Госпоѓа Бовари" на Флобер
(Flaubert), „Странецот" на Ками (Camus)...
1492 - Кристофор Колумбо допловува до Куба.
1508 - Еразмо Ротердамски ja пишува „Пофалба на лудоста".
1600 - Џордано Бруно спален на клада во Рим по пресуда на инквизицијата.
1812 - Каспар Хаузер најден на плоштадот во Нирнберг.
1813 - роден Георг Бихнер.
1836 - напишана „Леонс и Лена" - драма за измислените кралства.
1837 -Бихнер умира од туберкулоза. 1885 - Виткаци роден во Варшава.
1895 - Лимиер (Lumière) го означува почетокот на филмот co проекциите на:
„Излегување на работниците од фабрика", „Пристигање на возот во станицата",
„Полиениот поливач".
1906 - во Даблин роден Семјуел Бекет, кнезот на модерниот театар.
1921 - напишана „Водена кокошка".
1939 - додека фашистите влегуваат во Полска, Виткаци испива 18 таблетки лиминал и
2 цибалгин.
1943/44 - формирање на Титова Југославија.
1957 - напишана „Крајот на итрата", драма во која ликовите се доведени до питачки
стап.
1969 - Нил Амстронг за првпат во историјата на човештвото стапнува на Месечината.
1989 - неговото Височество Бекет умира.
1991 - одржан Референдум за суверена самостојна држава Македонија.
Некого повеќе, некого помалку ќе го трогнат таквите аргументи. Поклониците
на пливањето, тенисот или боксот, се разбира, ќе го бараат своето потекло во првото
одржување на Олимписките игри. Ho што ќе биде co мизантропите?

ЛАГА CO ОПАШКА
Задачата e добиена: да се избере расказ и да се направи театарска
драматизација! Следуваат изборите: Маџунков, Кортасар, Солев... Во еден миг,
застанувам co прашањето: како да се избере нешто што вреди да се работи, a
истовремено да се оценат силите? Како да се случи вистински избор!? Одлуката паѓа
на „Лага" од Леонид Андреев.
Андреев бил под големо влијание на Достоевски, кој, знаеме, важел како одраз
на руската интелектуална генерација на влезот од XX век, оригинално расчленувајќи го
мотивот на злосторот и казната. Театралната патетика, алегоријата и трагизмот се
главни обележја на прозата на Андреев. Во еден разговор co Максим Горки, тој има
кажано дека треба да напише расказ за човекот кој цел живот ja барал вистината, a
откако му се појавила, ги склопил очите, си ги затворил ушите и рекол: „Те нејќам,
дури и ако си убава, затоа што мојот живот и страдањето ми ja потпалија во душата
сета омраза кон тебе."
Работата на претставата „Лага" според истоимениот расказ на Леонид Андреев
започна на 05 февруари 1989 година. Првата фаза од процесот, во вид на колоквиум,
беше покажана пред публика на 28 март. Пробите продолжија co нови истражувања и,
веќе оформената претстава, како испитно покажување, се одржа на 30 мај, во времето
на одржување на „Стерииното позорје". Претставата (co траење од околу 40-на
минути) ja гледаа и неколкумина гости од Скопје, меѓу кои и мојот театарски колега
Бубе.
Потрагата по вистината e тема која содржи повеќе значења и димензии, a во
„Лага" таа тематска нишка пулсира помеѓу две спротиставени точки:
лага - вистина,
маж - жена,
радост - тага,
живот - смрт.
Во врска co ова, евидентни се четири мотиви - љубов, љубомора, убиство и вина,
коишто ги одредуваат референците по кои се движи основното дејствие.
Јунакот на Андреев не го мачи толку неверството на саканата, туку
невозможноста да се спознае вистината, да се ѕирне во длабочината на нејзината душа,
a и да се разбере светот co тоа. Приказната се случува ноќта спроти Нова Година. Во
трите делови (од колку што e составена претставата), актерите, мизансцените и
начините на кои се бара вистината се потполно различни. Основната идеја e содржана
токму во цикличниот тек на дејствието, но и во поделбата на улогите.
Во првиот дел, сведок на смртта e оној кој во вториот дел ja презема играта на
барање. Во вториот дел, пак, сведок e оној кој во третиот дел ќе се обиде на сопствен
начин да ja бара вистината. Кругот го затвора оној кој го отворил. Единствено, текстот
кој се кажува e ист и на тој начин се обединуваат деловите. Јунаците убиваат co
НОВОГOдишни реквизити: свеќник, елка, пиштолче. Првото убиство се случува под
рамот од отворена врата среде климаксот на љубовниот чин, второто e во бањата,
додека третото пред украсното огледало. Сите ликови јадат црвени јаболка, како Адам
и Ева кои го имаат загризано забранетото овошје. Претставата ja обединува тројството.
Три e број - израз на интелектуалниот и духовниот ред во Космосот и во Човекот.
Лага co опашка. Тоа e точка на координатата во којашто завршува една тема на
Андреев, a започнуваат повеќе други. Доведувајќи го до степен на типична сценска

шизофренија ликот на главниот јунак, писателот докажува дека примерот во „Лага" e
мошне сликовит и автентичен, и како таков доста успешно може да егзистира во
„модерните уметнички текови".
Андреев уште еднаш потврди дека Револуцијата e внатре - во Човекот.

САРАЕВСКА ЕПИСТОЛА
- адресирана до С.Х., театарска пријателка од Сараево “ Режисерот треба да има глава која е во облаците, но постојано да оди по
земјата."
Боро Драшковиќ

Стилови кои се мешаат, кавга на стиловите - само сонот тоа го дозволува. Во
него cè e можно. Често сонуваме надреализам, примитивизам, соцреализам... Многу e
важно тоа, дали сонот e доволно убав кога им го прераскажуваме на другите. Ние,
уметниците, живееме на работ од сонот. A сонот - тоа e есенција на сето она што не
мачи. Кога не можеме да се одрекнеме од емоцијата која не исполнува и не мачи,
тогаш таа ja вметнуваме во театарска претстава или филм.
Арто кажал дека во театарот на зборот треба да му се даде значење колку во
сонот. Јас ќе се обидам да Ти пишувам на истиот принцип...

*
* *
Пред неколку дена бев на промоцијата на книгата „Парадокс за режисерот" од
мојот професор. Почетокот беше фасцинантен. Ha средината се наоѓа шаховска табла
co фигури, a еден наспроти друг, седат Драшковиќ и Шмит (постар војводински актер).
Имаат две минути за игра. Кој ќе победи? Инаку, првиот го има победено вториот пред
неколку години, во времето на снимањето на филмот „Животот e убав". Ceгa, Шмит
сака да ja искористи приликата за реванш. Играта e започната, a за тоа време друг актер
ja рецитира песната на Борхес (Borges) за шахот. Ha крајот, испаѓа дека партијата e
нерешена. Реми?! Во овој миг, не e важно кој e подобар. Важно e дека актер и режисер
играат шах...

*
* *

Оној кој го сака Брехт не значи дека го презира Станиславски.
A значи ли тоа дека, секогаш кога ќе се сетам на онаа вечер како заедно пиевме
слатко кафе во бифето на сараевското Народно Позориште, за време на 30-от МЕС, во
ушите ми одѕвонува „Словенскиот марш" на Чајковски, во очната мрежница ми се
создава Ботичелиевото „Раѓање на Венера", a во мислите оној налудничав Трепљев ми
повторува: „Празен простор - тоа e театар!"
Застапникот на таа „запрепастувачка" теорија за празниот простор, Питер Брук
(Brook), кој го има одржано првиот час на новосадската академија, отсекогаш ми
изгледал вечно млад, знаејќи дека долго време co актерите во својот Институт, и служи
на теоријата по која актерот e театар.

*
* *
Актерот e - метафора која го пополнува просторот, така создавајќи vita nova.
Мене лично, ми се допаѓа кога актерската игра не се одвојува од режијата и
обратно, како и книжевноста од театарот, сликарството од филмот итн... Драга С, треба
да се оди храбро преку сите пречки, оти, што e животот, ако не едно огромно
совладување на препреки и пат кон целта која ни ja одредил хороскопот. Ракот не e
така лош знак, како што не e ниту Бикот или Лавот. Само, секој треба да се избори за
своето и да дојде до она што исконски му припаѓа. Ние самите го држиме конецот на
сопствениот живот. Сараево пријатно ме опседна, посебно времето поминато co луѓето
кои ми личеа на homo faber-и на својата среќа.
Ho, да не заборавиме: Уметноста нè создава нас. a не ние Уметноста. Ако
собереме доволно енергија со намерата да ja изразиме својата генерациска дрскост co
зборовите „се почнува од нас", тогаш треба да тераме напред, но незаборавајќи ништо
што се случувало пред нас. Само така би можеле да кажеме дека почнуваме Нова
Уметност. Таква е, всушност, и смислата на нашата професија...

*
* *
Во едно уметничко дело мора да има крв. Тогаш (било да станува збор за книга,
филм или театарска претстава) тоа ja освојува публиката, делува живо и се чини
уверливо. Неодамна го гледав „Blow up" на Антониони (Antonioni). Таму постои една
цврста уверливост и вистинитост во постапките, исто онака како и во „Убавицата на
денот" на Буњуел (Bunuel), „Амаркорд" на Фелини (Felini), „Летот над кукавичиното
гнездо" на Форман, „Татко на службен пат" на Кустурица, „Птици" на Хичкок
(Hitchock)...

*
* *

Режисерот мора да им даде почетен импулс на актерите, за тие да почуствуваат
што тоа за режисерот e вистински значајно. Дури тогаш актерот ќе ги почитува
неговите барања. Режисерот мора да го „запали" актерот. Кога тоа ќе биде успешно, и
приватниот живот влегува во нашата работа...
Ha девојката која ми се допаѓа и која првпат ja запознаваме, не и се обраќам
веднаш co „Ајде, свлекувај се!", како и на актерот кому на првата проба би му наредиле
„Ајде, играј!"

*
* *
Конфликт.
Акција - контракција - експлозија.
Нашата работа e една филозофија на конфликтот. He постои ниту една
ситуација на сцената во која актерот не e во конфликт. Идентично како и во каратето.
Во секоја секунда, целокупната енергија мора да биде пренесена на партнерот, и
обратно. Треба секојдневно да се применува тоа.
Подготвеност во секој миг да се реагира.
Човекот кој ja знае брзината на ударот, ja знае и брзината на времето.

*
* *
Ce надевам дека овој епистоларен обид нема да остане единствен и само од
„едната страна", како и средбата во Сараево.
Пролетта e прекрасна, искористи ja приликата да дојдеш тука. Јас воопшто не се
плашам од пишување. Зборот е - избрусена мисла.
За некој ден ми e роденден, па решив, во знак на тоа, уште еднаш да ja потврдам
старата, добра Verba volant, scripta manent.

Јави се,

Твој Тренчо,
20.4.1989.
Нови Сад

АЈНШТАЈН ВО БЕРМУДИ
Насловот на овој запис e изведен од името на претставата на Боб Вилсон
(Wilson) „Ајнштајн на плажа" која e одиграна на БИТЕФ, 1976 година. Таа претстава,
слично како и Борхесовиот „Алеф", на свој начин дава прилог во научните сознанија за
односите помеѓу просторот и времето, познати како релативитет. Според современата
физика, просторот e изотропен, бескраен и праволиниски координиран, a времето
хомогено, непрекинато и неповратно тече само во една насока. Разни парадоксални
појави (својствата на Мебиусовата лента, јадењето на дупло јаболко од страна на два
црва...) биле предмет на испитувања на многу научници.
Интересна e проблематиката околу истовременоста на настаните. Ако ти јадеш
грозје во Африка, a јас праска во Луксембург и ако и ти имаш часовник (прецизен!)
како и мојот, тогаш изедувањето на овошјата ќе го сметаме за истовремено, ако во
моментот на фрлање на остатокот во канта за ѓубре, часовниците ни покажуваат исто
време. Два настана кои од точката на гледиште на еден набљудувач се одигруваат
истовремено, но на различни места, од точката на гледиште на друг набљудувач кој се
наоѓа во подруга состојба на движење, ќе се одигруваат во различни времиња, и тој
како такви и ќе ги набљудува.
И што e, ceгa, релативитет?
Господинот професор Алберт Ајнштајн (Einstein), преслечен во бермуди, од
својата тераса одговара: „Кога човек седи еден час co убава девојка, тоа му изгледа
како една минута. A кога седи една минута в оган, тоа му се чини подолго од еден час.
Тоа e релативитетот."
Многу едноставна работа.

TAHЦOT HA СЕРАФИМОТ
- опис на претставата "Откровение" ОКО И КРИК
Публиката влегува. Ce слуша музиката на Ерик Сати. Црвено светло. Сцената e
покриена co црна завеса. Напред - златен пехар co запален темјан. Во длабочината
десно - распната мрежа на која што e закачена арлекинска маска. Лево од мрежата виси
празен рам. Под рамот - две чаши една до друга: чаша co вино и чаша co млеко. Зад
чашите, телевизор без слика. Откако публиката ќе седне, музиката и светлото
исчезнуваат и на телевизорот започнува секвенца од „Андалузискиот пес" на Луј
Буњуел. По кадарот во кој се сече око, пак се појавува црвеното светло. Изабела и
Антонио, во црни костуми, еден кон друг. Дишат „уста на уста". Мрак.

МЕСЕЧИНА ВО ТЕТРАПАК
Бело светло. Влегува Антонио, како арлекин, co бела роза во кошулата. Во
рацете држи тетрапак и брич. Застанува напред над чадот од темјанот, и го сече
тетрапакот, како окото во филмот. Од внатре вади ливчиња и им ги дава на публиката.
Ha нив пишува: „суров настан низ седум крикови". Оди кон рамот, застанува пред него
и ja симнува розата од кошулата. Ja става розата во тетрапакот и ja закачува на рамот.

НОСТАЛГИЈА
Од зад мрежата се појавува Изабела во кабалистички фустан, co разбушавена
црвена коса. Ѕирка низ маската која e закачена на мрежата, a после му приоѓа на
Антонио. Ce гледаат и, полека, земаат по една чаша: Антонио - чашата co вино, a
Изабела-чашата co млеко. Одат кон темјанот, и застануваат, свртени еден кон друг.
Изабела си го истура млекото во дланката. Ja подига дланката и му дава на Антонио.
Истото го прави и тој co виното. Потоа и приоѓаат на публиката и ja нудат co вино и co
млеко. Тишина.

ВОЗДИВНУВАЊА
Обајцата се враќаат на сцена и над темјанот започнуваат гласно да дишат.
Дишењето продолжува и кон публиката. Вкрстувајќи ги своите патеки, Изабела
излегува во длабочината лево, a Антонио ja забележува маската и и се приближува на
мрежата. Ja соблекува кошулата. My останува само крагната околу вратот.

СРЕДБА
Започнува музиката на „Лајбах". Антонио ja става маската (како Јанус). Ce пали
сино светло зад мрежата. Следува етида на телесна експресија: се качува на мрежата,
се заплетува како пајак, се бори co неа. Како се качува кон врвот, белото светло се губи
и останува само синото. Ha крајот, поразено паѓа во ембрион-положба, речиси гол. Зад
мрежата e Изабела, co стол врз главата. Пак се додава бело светло. Таа го почнува
својот ритуал. Го соблекува црвено-црниот и останува во проѕирен светло-црвен
фустан. Го зарива столот во мрежата, на што Антонио реагира. My се приближува, го
фаќа за рацете и го исправа. Започнува кружно вртење, држејќи се за раце. По тој
занес, Изабела му ja откопчува крагната на Антонио. Тогаш тој легнува, a по него
легнува и таа, покривајќи го во цврста прегратка.

КАМЕН HA МУДРОСТА
Ce појавува црвено светло. Ce тркалаат, слепени еден co друг. Во еден момент,
запираат на средината. Изабела ги крева нозете и го „голта" Антонио меѓу нив.
Започнува мачно пораѓање. Полека го тргнува долниот дел од фустанот и го открива
Антонио кој веќе го држи плодот - векна леб. Заедно се подигаат, го набљудуваат лебот
и му приоѓаат на темјанот. Тишина.

КРВАВ ПЛАЧ
Изабела кине парче од лебот и почнува да го јаде. My дава и на Антонио.
Одеднаш, крикнуваат. Тој ja отфрла маската, a таа периката. Ce наоѓаат блиску до
рамот. Ce слуша музика на Бах. Пеат текстови од Арто на неколку јазици, менувајќи ги
гласовните регистри. Антонио го откачува тетрапакот од рамот и и го дава на Изабела,
која ja вади розата. Тој го симнува столот од мрежата и заедно доаѓаат напред. Таа ja
загризува розата. Истото го прави и Антонио. Откако ќе ja изедат розата, Антонио го
кине тетрапакот и од него полетува бел канаринец. Од розата останала само рачката co
која заедно го бодат столот. Од столот потечува крв. Полека го спуштаат столот и,
свртени кон публиката, прават страшна гримаса како на Мунковиот „Крик". Музиката
исчезнува. Телевизорот снежи. Замрзната слика. Мрак.

НЕБОТО СЕКАДЕ E РАЗЛИЧНО
Како дете сонив сон co лик на млада месечина во човечки облик. Додека растев,
од сеќавање постепено ми се бришеше таа слика. Денес од неа останаа само трошки.
„Luna Prima" e материја инспирирана од безброј наши животни случки
поткрепени co мелодрамските мотиви од пиесата „Хамлет" на Луис Буњуел напишана
ноќта спроти 6 јуни 1927 година во еден париски хотел, и од други текстови на негови
врсници кои пишувале кон крајот на 20-тите и на почетокот од 30-тите години од овој
век.
Приказната за четворицата протагонисти се случува една есенска вечер во едно
мало гратче, во средиштето на Европа. Познавајќи се само од минати времиња, ниту
помислуваат дека еден ден судбината пак ќе ги сплоти заедно. Жак e страствен
сонувач, Лени e вљубена до уши, Бил e сопарник на Жак, a Тото e оној кој посакува.
Започнуваат редица несогласувања кои доведуваат до помислата на исчезнување на
најубавото. Бретонович e песот скитник кој најтрезвено ги мери нежноста и гневот на
тасот од ноќта. Cè завршува co посредство на месечевиот срп.
Концизноста во детаљот, валерите помеѓу ликовите и пулсирачкиот ритам на
сцените се она што сестрано го истражуваме два месеца, создавајќи драматургија co
класична основа преку нововременски назнаки.
Младата месечина e битие во фаза на созревање.
Таа e иста и во Франција, и во Германија, и во Англија, и во Италија.
Само што небото секаде e различно.
Нејзината патека ja следи и нашата претстава.

АЛТЕР ВАРИЈАЦИИ
Синописот на филмот што го снимив на 17 години го зачнува ембрионот од
хаосот меѓу „минус два" наочарите, купот уметничка литература и стариот плакат
залепен на креденецот, едно необично априлско утро. Субјективните кадрови на
почетокот се видени co кратковидни очи, a потем e доволно едно палење на свеќа да се
долови атмосферата дека фитилот на филмот e запален и лентата „гори". Целата
приказна e една бавна фантазмагорија, меланхолично менување на секвенци, токму
така како што необично и развлечено тече еден живот, во еден свет, во едно време. Во
играта на кловнот (главниот јунак) доминира еден апсурд: Тој и се смее на публиката,
наместо таа да се смее нему. Тоа излитено лице го достигнало својот максимум, така
што, изведувајќи една од своите пантонимски точки, реминсцентно се навраќа во
детството. Детство, кога тој, опиен од бремето што го носи co себе јужниот ветер, по
некаква навика лежи на зелениот тепих, кој експресионистички на грбот од
гимназијалското палто остава вечна трага. Детство, кога и тој копнее да биде некаков
актер. Детство, кога на училишната табла co големи букви испишува histrion. Дали ќе
стане тоа? Најпосле, се враќа во сегашноста и co сила на кенгур скокнува во публиката.
Ha сцената останува само дрвениот стол.

КРАЈОТ E BO САМИОТ ПОЧЕТОК
“ Кога живеам, не чуствувам дека живеам.
Но кога играм, тогаш чуствувам дека
постојам"
Арто

„Крајот на играта" првпат го прочитав пред четири години, и откако од ден на
ден cè повеќе ме пленеше, почнав да ja барам врската помеѓу него и мене. Случајот
сакаше да заминам на Академија, каде што на приемниот испит ме дочекаа, за чудо, co
уште еден Бекет (Beckett) - 35-секундниот „Во(здив)". Во текот на студиите работев
други претстави, a повремено се бавев co „Крајот... чекајќи да досозрее во мене. Во
меѓувреме Бекет умре, a јас се врзав co идејата да го обелоденам овој чудесен текст, кој
досега на професионалните сцени на македонското театарско поднебје, воопшто не e
поставен.
Ова e предапокалиптична драма. Сите личности во неа го чекаат сопствениот
крај, приближувајќи и се на смрта.
Хам, парализиран и слеп, седи во својата фотелја, и во безизлезот почнува да го
мачи Клов и да ги презира своите родители. Клов, постојано на нозе, го замразува Хам.
Единствено, двајцата сакати родители, Heг и Нела, своите последни денови ги
минуваат во канти за ѓубре, исконски сакајќи се. По својата метафизичка сликовитост,
неминовни се асоцијации co Шекспир (Shakespeare), според кои Хам и Клов подсеќаат

на крал и шут, a Heг и Нела на остатоци од романтични љубовници. Како и Сизиф,
кого Боговите го осудиле непрестајно да го бутка џиновскиот камен до врвот на
планината, така и овие личности го проколнуваат своето раѓање, увидувајќи дека за
нив нема повеќе лек на Земјата.
Низ игра, крајот тука e добредојден. Ha тоа наведува и шаховската позиција на
четворицата актери во оваа необична игра: Вечното дете-Хам e новопечен крал кој му
наредува на „пешакот"- Клов да ги активира дворските топови (кантите за ѓубре) во
кои се наоѓаат „бившиот крал и кралицата". „Крајот e во самиот почеток, a сепак одиш
понатаму", ќе изусти Хам. И cè понатаму се случува заради залудниот Хамов обид „за
нешто ново", само да не се остане во вечниот мат. Токму поради тоа, оваа драма ja
држи публиката во своите канџи. И што би можело да се случи, на крајот?
Нела неповратно ќе залута во дамнешните, среќни длабочини, а Heг ќе ja засити
горчината смукајќи го својот двопек; Клов ќе му остане верен на својот измислен
циркус; a Хам очигледно ќе остане сам, co своите сништа, засекогаш.

ПЕТЕР ШЛЕМИЛ

*

Петер Шлемил беше човек co две сенки. Познаваше многу луѓе, a го знаеја само
на Антарктикот. Редовно патуваше на линијата Истанбул-Стокхолм.
Имаше напишано книга за тоталниот театар. Таа ja разглобуваше идејата за тоа
како Bauhaus-от може да профункционира во плуралистички услови.
Од позначајните негови средби беше онаа co Мерлин Монро.
Еден примерок од својата книга, и даде лично на Мерлин М., обраќајќи и се co
следнава содржина: „Нека оваа книга co црвена идеја 'ко автобус во кој се возев кратко,
co црни букви пишана врз листови што никогаш не ќе пожолтат, стане портокал за
русата дама co сини очи од Петер кој зелениот свет го претвора во пурпурен. Прашање
е, дали дамата, откако ќе го излупи портокалот, ќе ja префарба косата или пак, ќе ja
изгуби бојата на очите?"
Книгата, меѓу другото, имаше допирни точки co јогата, спиритуализмот,
телекинезата итн.
Шлемил заврши како кондураџија.

.
* Оваа личност нема никаква врска co личноста од книгата на Адалберт фон Шамисо
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РЕЗИМЕ:
- Изведувачката уметност e пра-мајка на сите души кои го бараат својот личен мир по
пат на миметичко изразување
- Театарот пред крајот на XX век e сосема практичен одраз на ултрабрзото живеење
- Режијата e аналитичко разложување на провокативната Стварност
- Режисерско/актерската уметност наликува на алхемиска потрага по злато во море од
камења
- Режисерот e призма преку која, не ретко, општеството ги прекршува своите
актуелните определби
- Системот на правење претстава e крајно интимистичко реализирање на една цел во
зададена концепциска рамка
- Вкрстувањето на медиумите e неминовна интеракција помеѓу театарот, филмот,
радиото и телевизијата, при што четврт ѕид воопшто не постои
- Изборот на материја e подложен на компаративистичко преиспитување на можната
парафраза од еталонот диктиран од книжевни извори
- Знаците co кои располага уметничкото дело претставуваат телекинетички импулси во
Човековата галаксија
- Да се режира e исто што и исконски да се води љубов или да се патува непозната
земја

Summary:
- The performing arts are a primeval mother of all souls who are searching for their
peace through mimetic expression
- At the end of the XX century the theatre is a completely practical reflection of our
ultra quick living
- Directing is an analytical decomposition of the provocative Reality
- Director/actor art is like an alchemic search for gold in a sea of stones
- The director is a prism through which (not infrequently), society disperses its own
actual definitions
- The system of creating a performance is an utterly intimistic realization of an aim
already given in a conceptic frame
- The medium's intersection is an inevitable interaction between the theatre, the cinema,
the radio and television and there is no fourth wall at all
- The choice of material is liable to comparative research of the possible paraphrase,
lead by literary sources
- The signs at the disposal of an art work are tele kinetic impulses within the Human
galaxy
- To direct is the same as to make primordial love or to travel into an unknown land
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