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На отворената сцена во дворот на ОУ „Свети Климент Охридски“беше изведена

претставата „Спортс плеј“

Охрид - Лондонскиот театар „Just a Must“ во средата навечер го имаше своето успешно

деби на програмата на „Охридско лето“, со претставата „Спортс плеј“ на отворената

сцена во дворот на ОУ „Свети Климент Охридски“ во старото градско јадро на Охрид.

Текстот е од австриската писателка, нобеловка, поетеса, новелистка и драмски писател,

Елфриде Јелинек, додека за театарска игра го приспособи и го режираше Ванда

Бутковиќ од Лондон.

Режисерката Бутковиќ, која деценија и пол живее во Велика Британија, појаснува дека

авторката на драмата Јелинек и' е многу важна, затоа што се занимава со теми од

војната која ги зафати поранешните југословенски републики, меѓу кои и нејзината

родна Хрватска. Таа признава дека текстот, особено римата, и' биле многу тешки за

приспособување, што се виде и во изведбата. Имено, нејзината фасцинација со

нобеловката на публиката и' прозвучи како непотребно оддолжување, што е

карактеристика за сите силни текстови, а за таквиот впечаток придонесе можеби и

ладното време, така што дел од публиката полека ја напушташе претставата предвреме.

Оние што останаа до крај, ја доживеаја намерата на режисерката да ги шокира со

разголувањето на вистината, меѓу другото предадено и со долгото задржување на

актерите и актерките како од мајка родени на сцената.

Режисерката ја градеше претставата непретенциозно во однос на темата - крвавиот

југословенски распад, со многу малку алузии и само со по едно споменување на

Југославија која, нели, не требаше да се распадне, да се урне во крв и коски, односно на

Радован Караџиќ, како олицетворение на злото. При толку гробови по дворовите и

градините во Сараево и не треба да скандализира кога мртвите, од таму долу во мајката

земја, разговараат со мајките горе. При толку ужас, доаѓа како неодвишно

споредувањето на спортот и убивањето, односно пораката дека единствена вистинска

улога на мажот е смртта. На сличен начин ја предава апсурдноста и на двете постапки -

спортот и убивањето, дури и кога е во прашање билдерството - кое подеднакво ги

унакажува телата, како и гранатите на сараевско Меркале.

„Во мај 1990 година, редовниот натпревар меѓу ’Динамо‘ од Загреб и ’Црвена звезда‘ од

Белград, на стадионот ’Максимир‘ се претвори во побуна од широки размери во траење

од повеќе од 70 минути. Побуните беа предизвикани поради етнички тензии и

меѓусебни провокации, помеѓу навивачките групи на двете екипи, што подоцна, за жал,

стана симбол и предвестие за војната што ја зафати цела Југославија во годините што

следуваа и доведе до дезинтеграција и распад на државата. Елфриде Јелинек го виде

сето тоа во Виена и беше мотивирана да го претстави како мешавина од спорт и борба“,

ќе каже Бутковиќ.

Селекторот на драмската програма на „Охридско лето“, Ѓорѓи Јолевски, оцени дека

претставата обработува сериозна тема мотивирана од конфликтот во поранешна

Југославија, а изобилува со хумор и англиска црна комедија.

„Театарот ’Just a Must‘ е свеж, нов театар на светската сцена. Претставата е

незаборавно доживување на публиката. Освен што има хумор и англиска црна комедија,

има и исклучително необична сценографија. Играат седум актери со исклучителна

физичка подготвеност, неверојатно добар говорен апарат и со многу емоции како да се

од Балканот“, вели Јолевски.
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Останати вести

Еден од актерите во „Спортс плеј“, Мет Реј-Браун, признава, слично како и режисерката,

дека голем предизвик била должината на временскиот процес за да се направи

претставата.

„Обично ние во театарот изведуваме проби 3 до 4 недели, но во овој случај со Ванда ни

беа потребни околу седум седмици да се справиме со целата работа. Таквиот

специфичен долг текст ни даде можност да експериментираме во неговото

презентирање“, појаснува актерот, додавајќи дека претставата е провокативно

истражување и врска помеѓу спортот, национализмот и насилството и опис на човечката

опседнатост со изгледот и неуморниот спортски дух. (В.М.)

Статијата е прочитана 29 пати. 
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