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Іедини часопис на босанско-херцеговачком, па самим тим и на
простору Републике Српске, ко^и се бави анализом и опсервацирм
позоришног живота, али и визуелних комуникацфа, „Агон“, у континуитету
излази из штампе веЬ пет година у издашу Народног позоришта Републике
Српске и Академике уміетности Универзитета у Башо; Луци.
Структура часописа ;е чврсто и ;асно поставлена дкако би обухватила
наіразличити^е области позоришног стваралаштва, па самим тим и
истраживаша. Временом, ово устройство доживлавало ;е изв^есне
модификаци^е, као и сваки живи организам, али ;е основни образац
часописа остао у оквирима првобитно дефинисаног.
Специфичност овог часописа ни^е у шегово; структури ко^а у значачої
м^ери преузима модел старших публикаци^а сличног профила, него у
шеговоі актуелности и ширини ко;а ;е дефинисана и у самом поднаслову
(позоришне и визуелне комуникаци^е). Тематске ціелине коіе су
диференцирале часопис представлаіу оквире унутар ко^их истраживачи
и текстови проналазе сво; простор. Базична поглавла („Из историке и
теори^е позоришта“, „Филм“, „Глума“, „Медики“, „Фестивали“, „Прикази“,
„Драма“ „Луткарство“, и др.) у сворі бромно; комбинаторици, уз додаваше
специфичних тематикума ствараіу особеност естетског оквира сваког
поіединачног бро^а.
Последши, осми броі ове публикаци^е, ко^и )е из штампе изишао у
другої половини 2016. године, у значаіном обиму упознаіе читалачки
аудиториіум са радовима ко;и су излагани на стручно-научном скупу
„Каква іе будуЬност театра? - Продукци^а савременог театра“, ко^и ;е
одржан 24. ма;а у оквиру XIX Театар феста Петар КочиЬ 2016. године у
Башо; Луци, у организации Народног позоришта Републике Српске,
Академике уміетности Баша Лука и високошколске установе „Башалука
колец“.
1 Др Л и ван а Чекиh, Народно позориште Републике Српске
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Поводом стогодишшице смрти на;веЬег кра;ишког писца Петра
КочиЬа, др Лука Кецман, зам;еник главног и одговорног уредника „Агона"
;е дао кратак осврт на знача; КочиЬевог д;ела са становишта теори;е
кшижевности акценту;уЬи театарску димензи;у шегове прозе, као и
шегову неисцрпну инспитаривност мотива и тема у поступцима
транспоноваша прозног текста у драму. Кецман антиципира и отвара
нова тумачеша КочиЬевог опуса у св;етлу европске драмске литературе,
али и филмске ум;етности.
У тематском ди;елу публикаци;е, ко;а доноси радове са претходно
поменутог скупа обдавлено ;е девет текстова аутора ко;и су из диспаратних
театарских визура анализирали позоришну продукци;у времена у коме
живимо и оног ко;е тек долази.
Небо;ша БрадиЬ, позоришни редител се у сво;о; ;езгровито; и
емпири;ски потвр^ено; анализи „Време ;е за културу" осврЬе на
немогуЬност тржишногфункционисаша културе иронизира;уЬи „памет
маса" и констату;уЬи да су ум;етност и хуманистичке науке области
лудског д;еловаша на ко;е ни;е могуЬе прим;ешивати законе тржишног
неолиберализма. Об;ашшава;уЬи знача; институци;а као незаобилазног
ослонца у финансирашу ум;етничког стваралаштва он покушава да
об;асни важност балансираша измену државе и идеологи;е са ;едне и
ум;етности и експертске анализе са друге стране у процесу валоризаци;е
ум;етничких д;ела ко;а би требало да буду субвенционисана.
ПолазеЬи од констатаци;е да ;е позориште у кризи (а када ни;е?) и
ди;агностику;уЬи узроке таквог сташа др Зоран ^ериЬ у тексту „Од
кризе позоришта до позоришта кризе, ка позоришту нове драматуги;е"
да;е прецизну слику савременог театра и шеговог урушаваша ;асно се
реферишуЬи на теори;ске анализе знача;них св;етских театролога (Патрис
Павис, Дерек Пецет, Жан Бодри;ар и др.). Кратком ретроспективом
доминантних позоришних естетика током вишемилени;умског разво;а
европског позоришта и концизним по;ашшешем драматурги;а ко;е на
различите начине егзистира;у у савременом позоришном простору, од
оних ко;е се могу пронаЬи само ;ош у рецидивима до оних чи;и долазак
на сцену тек предсто;и, професор ^ериЬ покушава да иницира конзистентну
систематизаци;у драматурги;е као научне дисциплине на српском
;езичком простору.
Др Наташа ГлишиЬ, у свом раду „Театрализаци;а реалних искустава
као изазов савременог (документарног) позоришта" покушава да прона^е
одговор на питаше ко;и су кори;ени варбатим театра на нашим просторима
и у чему ;е та;на шегове распрострашености и популарности у св;етлу
савремених друштвених и политичких дога^аша, бавеЬи се на та; начин
актуелном социологи;ом позоришта. ПолазеЬи од истори;ских почетака
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документаристичког театра професор ГлишиВ расв^етлава генезу развода
вербатим позоришта и врши реконструкци^у процеса настанка овог
облика театарског стваралаштва проналазеВи упориште сво^е анализе
у дв^ема београдским представама ко;е ;е башалучка публика имала
прилику да види у свом граду.
УлазеВи у на^веЬи и на^комплексни^и, али и нарвите проучаван
позоришни простор, простор стваралаштва и живота Вилема Шекспира
др Александар Саша ГрандиВ ;е храбро закорачио у подруч^е на ко;е
готово сваки мислеВи чов)ек полаже сво)е право на власништво, познаваше
и тумачеше. Тежак и незахвалан задатак, али велики истраживачки
изазов. Иако сам назив „Савременост Шекспирове комеди^е у контексту
продукци^е савременог позоришта" аутору оме^ава истраживачко поле,
др
ГрандиВ проширу^е област свог интересоваша наводеВи мноштво
фактографских података из живота и професионалног рада Барда са
Е^вона ко;е наводи у самом раду.
„Избор продукционог тима у аудио-визуелном прожекту" др Милоша
БабиВа представла кратки тутори^ал за избор про^ектног руководиоца
и формираше про^ектне екипе ко;а би последовала компетенци^е за
реализаци^у сложених продукци^ских задатака.
Ретроспективу на;стари;ег позоришног фестивала Републике Српске
од шеговог осниваша до данашших дана изложио ;е др Раде СимовиВ у
свом тексту „Продукци^а фестивала монодрама Српске - Фестивал
малих сцена (1995 - 2015)“. Као активни учесник у креирашу организационе
структуре, али и естетског идентитета фестивала ко;и ;е сво; животни
ви;ек отпочео у ратном окружешу, др СимовиВ св^едочи бурну историку
ове културне манифестаци)е. Уз мноштво података корима аутор располаже
у тексту се цитира^у и ди^елови докумената ко;и представла^у ри^етко
сачувану архивску гра^у.
Не губеВи из вида основну мисао водилу др Бранко Бр^анин )е, попут
одличног ученика сводим текстом “Праизв^едба на репертоару, изазови
и искушеша продукци^е“ одговорио на задану тему Научног скупа, да^уВи
витеше театарске будуВности из визуре позоришног драматурга, драмског
писца, али и дугогодишшег ум^етничког директора Народног позоришта
Републике Српске. Убацу^уВи у жрваш сво;е анализе тему Скупа, др
Бр^анин да;е историйки преглед значаща поставлаша националне драме
на репертоар националног театра ослаша^уВи се на латинску максиму
Cuius panem edo, eius carmine cuneo (Чи;и хлеб ;едем, шегову п;есму
плевам). КористеВи методу студите случала аутор анализира два драмска
текста савремених српских писаца (Б. ШпашевиВ, Б. Чучак) и шихову
сценску (не)реализаци^у.
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|ош ;едан рад настао као резултат поменутог скупа „Прилаго^авагае
институци;а културе условима рада у транзиционим друштвима“ др
Ненада НоваковиВа пружа читаоцу слику тренутне организационе
структуре институци;а културе Републике Српске и нуди ;едно од
могуВих р;ешегаа гаене квалитетне реорганизаци;е.
Сандра БаришиВ сводим радом „Знача; индивидуалних слобода у
савремено; продукции и естетици“ апострофира знача; позоришне
продукци;е припису;уЬи ;о; на;одговорни;у позици;у у позоришном
стваралаштву да;уВи ;о; примат над ум;етничким професи;ама, чиме ;е
заокружено поглавле часописа у коме су публиковани радови са Научног
скупа „Каква ;е будуВност театра? - Продукци;а савременог театра“.
У ц;елини ко;а носи назив „Теори;а“ об;авлена су два рада младих
истраживача ко;и на различите начине третира;у драмски опус тро;ице
на;знача;ни;их америчких драмских писаца.
Маска као сценски костим, али и као реквизита егзистира под;еднако
дуго као и само позориште и представла предмет истраживагаа мр
Наташе ВученовиВ у тексту под називом „Употреба маски у модерном
америчком позоришту у драмама |уцина О'Нила“. Ауторка да;е историйки
преглед употребе позоришних маски компарира;уВи гаихово значегае у
различитим истори;ским епохама. Као три главна временска и естетска
упоришта сво;е анализе мр ВученовиВ одабира античку драму,
средгаеви;ековне моралитете и драме |уцина О'Нила, студиозно се
бавеВи употребом маски у драмамаовог Нобеловца и на;знача;ни;ег
представника америчког психолошког реализма.
На фону претходног рада Зоран ТодоровиВ публику;е сво; текст
„Драме Тенеси Вили;амса и Едварда Олби;а на сцени Народног позоришта
Републике Српске“. ВраЬа;уЬи се у прошлост на;стари;ег кра;ишког
позоришта ТодоровиВ читаоцу пружа на увид присутност америчке
драме на репертоару овог театра од гаеговог оснивагаа до данашгаих
дана. ИнформишуВи, али и доцира;уЬи читалачку публику млади
истраживач тежиште сво;е анализа ставла на дви;е представе „Ко се
бо;и Вирцини;е Вулф“ и „Трамва; звани жела“ ко;е су на багаолучко;
сцени одигране при;е десет, односно петнаест година.
Др Милана ЧекиВ у тексту под називом „Сваштара куВног драматурга“
да;е приказ кгаиге др Бранка Бр^анина „Драма и позорница у Багао;
Луци“ наглашава;уВи да велики бро; података уз прецизну мисао и ;асну
реченицу, уз неколицину духовитих синтагми са нескривеном енерги;ом
и личним печатом аутора, ова кгаига може представлати занимливо
штиво за разнородан читалачки аудитори;ум.
Према усталено; структури часописа последгае странице су нам;егаене
драмама савремених писаца ко;е до сада ни;е публикована нити ;авно
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извожена. У осмом бро^у „Агона“ обдавлена ;е драма Синише КовачевиЬа
„Учителица“ ко;у ;е значачи српски драмски писац написао током 2014.
године.
У мнош тву текстова различитих по сво^о^ темеатици, обиму
истраживаша, али и квалитету „Агон“ представла часопис ко;и лако
проналази пут до сво^их читалаца, од оних корима ;е потребна подука о
базичним питашима из теори^е позоришне ум^етности и визуелних
комуникаци^а до експерата ко^и су заинтересовани за на)нови)а
истраживаша сво^их колега.
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