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На крају сезоне 

Позоришна  сезона  2004-05.  имала  је  завршницу  коју  је  обележилио десетак  премијера  у 
Народном,  Југословенском  и  Београдском  драмском  позоришту,  у  “Атељеу  212”,  ”Звездари-
театру”  и  Малом позоришту “Душко  Радовић”.  У  Народном позоришту,  на  сцени  “Вспрат”, 
гледали смо Еурипидово дело  Ифигенијина смрт у Аули-ди,  које је поставио редитељ Стеван 
Бодрожа. На сцени Студија Југословенског драмског позоришта гледали смо драму Смрт Вудија 
Алена у режији Марка Манојловића, у “Атељеу 212”, на Великој сцени,  Дуго путовање у ноћ 
Јуџина О’Нила, у режији Бора Драшковића, док је у Театру у подруму истог позоришта изведена 
драма  Посе-тилац  Ерика Емануела Шмита,  у  режији  Љиљане Тодоровић.  На Великој  сцени 
Београдског  драмског  позоришта  приказана  је  драматизација  недовршеног  романа  Малајско 

лудило  Слободана Селенића, у режији Алисе Стојановић. У театру ”Звездара” приказана је комедија Реја Кунија 
Љубавник великог стила, у режији Владимира Лазића. 

Завршни  акорд  сезони  дале  су  две  премијере  у  Опери-театру  “Мадленијанум”.  Наиме,  реновирана  зграда 
негдашњег “Мадленијанума” засијала је новим сјајем и приликом њеног отварања изведена је драма Тесла Милоша 
Црњанског, у режији Никите Миливојевића, а кроз неколико дана је на Малој сцени приказана монодрама Ледени 
свитац према роману Владана Радомана, у режији Тање Мандић Ригонат. 

Треба додати  и две  премијере  у Малом позоришту “Душко Радовић”:  мјузикла према сценској  бајци  Мала 
сирена, коју је написао Срђан Кољевић, док је аутор музике Владимир Пејковић. Дело је режирала Ива Милошевић. 
На истој сцени приказана је и представа Нонаме:Снежана, према драми Снежана Роберта Валзера, у режији Бојана 
Ђорђева.  Најзад,  изван “регуларне сезоне”,  током прве поло-вине месеца јула,  на Великој  сцени “Атељеа 212” 
приказана је комедија Радован ИИИ Душана Ковачевића, у режији Бранимира Брстине. 

По тако богатој завршници ове сезоне могло би се помишљати да је обиловала премијерама. Додуше, премијера 
је било, али мање но обично. Ако кажемо да Позориште на Теразијама није извело ни једну премијеру, нити је пак 
изводило редовне представе, јер је радило само на Малој сцени у Петој гимназији, док је Народно позориште на 
својим сценама извело мањи број драмских премијера, онда је јасно да је београдска позоришна продукција била  
нешто мања у односу на прошлу сезону. С друге стране, пресек репертоара премијерно приказаног у завршници 
сезоне  указује  на  несумњиву  разноликост.  Доиста,  ту  има  свега  и  свачега  –  од  античке  трагедије  па  до  дела 
савремених писаца различитих жанрова. Заиста, право обиље атракција и за правог позоришног сладокусца. Али, то 
је  само на први поглед.  Јер,  ако се  мало подробније  анализује  репертоар и пошто се  све  то  погледа,  може се  
установити  нешто  сасвим  друго.  Нећемо  рећи  празнина,  али  не  можемо  констатовати  како  смо  били  сведоци 
изузтеног уметничког обиља. 

Истина,  на  београдским  сценама  било  је  и  добре  глуме,  али,  сагледано  у  целини,  ревностан  посетилац 
београдских позоришних дворана не може да се отме утиску извесне монотоније. Такав утисак долази можда стога  
што се у већини представа редитељски и сценографски настојало бити по сваку цену модеран без обзира да ли то 
одговара  самом  делу,  његовој  садржајној  суштини  и  драматуршкој  структури,  или  не.  Зато  се  не  једном  на 
новоизведеним представама губио спонтанитет извођења, па смо, у више прилика, имали усиљене представе, које, 
дакако, нису у стању да у довољној мери анимирају гледаоце, већ их остављају хладним и равнодушним, или, у 
најбољем  случају,  зачуђеним.  Но  и  оваква  ситуација  била  би  донекле  оправдана  да  је  резултат  смишљене 
репертоарске политике, коју би свако позориште “на државним јаслама” морало спроводити. Али, ништа од тога. 

Одавно је  познато да се  репертоарска политика у већини београдских позоришта не води према одређеним 
програмским опредељењима и визијама бар за годину дана унапред. Репертоарска политика води од случаја до  
случаја  и  за  постављање већине  драмских дела  на  сцену пресудни  су  редитељи  који  позориштима  нуде  своје 
пројекте. Дакако, неизбежно се поставља питање шта раде уметнички руководиоци наших позоришта? Не би се 
могло рећи да ама баш ништа не раде, јер неки од њих покушавају да се у исти мах брину о уметничкој делатности  
баш као и о менаджерским пословима! Наравно, то није изводљиво у нашој данашњој ситуацији у којој су још 
присутни реликти самоуправљачке свести, па ми у већини позоришта немамо истинске уметничке руководиоце у 
театрима, нити пак имамо успешне менаджере. При том се већ годинама указује да је за све то криво непостојање 
закона о позоришту. Бојимо се да ће, у случају ако у догледно време буде обнародован закон о позоришту, бити крив 



тај закон, без обзира какав био, јер тешко је искоренити самоуправљачка схватања, која су, како се показало и како 
се још данас може приме-тити, у позориштима заиста погубна! 

Поред репертоарске праксе да сви мање или више играју све и напоредо са чињеницом да сви желе да буду 
макар и силом модерни, односно “савремени” без обзира шта изводе – класику или пак савремена дела, у нашим  
позориштима одомаћила се пракса да поједини глумци, без обзира где су ангажовани, играју и тамо и амо, а најмање 
на матичним сценама, тако да се може говорити како београдска позоришта и због тога губе своје физиономије. 
Некад се веома добро знало – зар је потребно подсећати? – да се због одређених глумаца ишло у ово или оно  
позориште. Истина, “Атеље 212” је, на почетку свога рада, немајући властити анасамбл, донекле такву ситуацију 
изменио ангажујући глумце из осталих београдских позоришта, или “слободњаке”. Данас, међутим, то постаје све 
више пракса. Нисмо сигурни да је таква пракса увек и најбоље решење, јер се захваљујући њој често губи стилска  
кохерентност и уједначеност представа. 

Током завршнице сезоне било је  и  доста  гостовања наших позоришта из  других градова Србије.  Као да  је  
постала  пракса  да  се  крајем  сезоне  београдској  публици  својим,  претпостављамо,  најбољим  сценским 
достигнућима, представе та позоришта. Српско народно позориште из Новога Сада имало је редовна гостовања, 
једном  или  двапут  месечно,  током  читаве  сезоне,  углавном  на  сценама  Народног  и  Југословенског  драмског 
позоришта.  Таквој  пракси  насупрот,  Позориште  из  Шапца  извело  је,  током неких  десетак  дана,  ревију  својих 
представа на сцени Дома културе “Вук Караџић” у Београду. Другачији начин присуства у Београду одабрало је 
Крушевачко позориште на пример, које је остварило сарадњу са Београдским драмским позориштем на чијој сцени 
изводи своје представе, док неке пројекте заједнички реализују оба театра. Било је и гостовања других позоришта,  
која су, нема сумње, обогатила београдски позоришни живот. На неке од њих осврнућемо се и у једној од следећих 
хроника овога часописа. 

Еурипидова трагедија 

Ифигенија у Аулиди 

у постмодерном сценском виђењу 

У преводу Александра Гаталице на сцени “В  спрат” Народног позоришта у Београду приказана је премијера 
Еурипидовог дела Ифигенијина смрт у Аулиди, како је преводилац насловио трагедију Ифигенија у Аулиди. Већ са-
ма та чињеница да се ова античка грчка трагедија изводи на сцени намењеној експерименталним подухватима, а не  
на  Великој  сцени,  јасно је  указивала  гледатељству да  неће  бити  у  прилици да  гледа једно класично извођење 
Еурипидовог дела. Редитељ Стеван Бодрожа, како је сам рекао, као основну тезу представе имао је став да су жртва  
и жртвовање, као и саможртвовање у ХХ и почетком ХХИ века последице манипулације. Наиме, имајући у виду 
чињеницу да је Еурипид живео током силазне развојне линије грчке државе и да је због тога видео многа наличја  
животних  догађања  и  те  зато  његова  трагедија  еволуира  до  дистанцирања  од  мита,  чак  и  до  критиковања 
митолошких садржаја са тежњом да се укаже на њихову неморалност или бесмисленост, редитељ Бодрожа трага за  
интерпретативним решењем, које не би било строго у класичном оквиру, већ у духу постмодерне, са очигледном 
жељом да испита и укаже на могућне манипулације што су се плеле око Ифигенијине судбине. При том, он је желео 
да  изнађе  сазвучја  са  временом  данашњим,  и  то  овде,  односно  да  подсети  како  до  страдања  људи  долази 
захваљујући вољи моћника који додуше нису богови, али су на крмилу власти. Другачије речено, редитељ је хтео да 
тумачи Еурипида ослонивши се на сам његов, претежно скептичан, однос према миту. 

Наравно, једно је имати логично засноване премисе, а друго је тако засновани приступ преточити у представу. 
Како нам изгледа, Стеван Бодрожа није успео да представом Ифигенијина смрт у Аулиди јасно артикулише своје 
тезе. Видна је његова интервенција у погледу хора. Као што се зна, хор је код Еурипида мењао функцију у смеру 
издвајања  из  радње,  па  је  додељивање  текста  хора  једној  глумици  као  идеја  имало  оправдања,  али  је  сама 
реализација била нејасна. Наиме, пренаглашена глума Соње Кнежевић није остављала потребан утисак појединца 
замишљеног над ситуацијом, односно појединца који више и боље види појаве чији је сведок. 

Невоља  је  и  у  томе,  што  редитељу  није  пошло  за  руком  да  Ифигенијину  жртву  прикаже  искључиво  као 
последицу манипулације, будући да је и тај чин имао одређено свесно патриотско обележје. Такође, ако је увођење  
као и тумачење Калхантовог лика, како смо га видели у реализацији Александра Ђурице и уз ослањање на видео-
пројекцију, требало да нам омогући извесне асоцијације на савремене закулисне махинације, онда то није имало 
одговарајући ефект. Уопште, редитељ није јасно профилисао ликове, односно допустио је евидентну недореченост 
или  недовољну  јасност  појединих  глумачких  креација.  Томе  су  доприносили  и  костими  Марине  Вукасовић-
Меденице,  који су често били засновани на спајању античких елемената  са решењима типичним за савремено 
одевање. 



Насловну улогу  тумачила је  Марија  Вицковић претежно користећи  спољна средства  израза  –  како физичка 
(дрхтавица  целога  тела),  тако  и  дикцијска  (подрхтавање  гласом).  У  одсудним тренуцима  испољила  је  силовит 
темперамент и у томе је била сугестивна, али то није ни у чему допринело разјашњавању њеног прихватања да се  
жртвује. Слободан Бештић као Агамемнон успевао је да изгради ауторитативан став и да изрази унутрашњи немир 
и жалост због потребе да жртвује ћерку зарад виших, државних разлога. Клитемнестра Стеле Ћетковић била је у  
знаку заводништва, мада није увек била најјаснија мотивација такве позе, бар кад је Агамемнон у питању. Бранко 
Видаковић тумачио је Менелаја пренагласивши његову перфидију. Ахил Александра Срећковића био је изграђен 
доследно у знаку племенитог одупирања удесу који је снашао Ифигенију. 

Сценографија Бориса Максимовића једноставним решењима стварала је потребан амбијент. 

Коначно,  извођење  Еурипидове  трагедије  Ифигенијина  смрт  у  Аулиди  није  донело  потврду  неопходности 
постмодернистичких интервенција и напуштања класичнога приступа антици. 

Драма Вудија Алена Смрт у студију Југословенског драмског позоришта 

У преводу и режији Марка Манојловића, студента режије гледали смо драму Вудија Алена Смрт. Вуди Ален је 
то дело написао 1975. године.У средишту драме је животни удес једног сасвим обичне личности, Клајнмана, човека 
пасивне психологије,  који је  вазда у недоумици око изналажења смисла властите  егзистенције.  Када се нађе у  
вртлогу  опште  потраге  за  манијаком он  испољава  своју  збуњеност  која  је  последица неодлучности.  И када се  
прикључи  осталима  који  трагају  за  манијаком  његовим  поступцима,  поред  страха,  доминирају  неодлучност  и 
извесна несналажљивост. Наравно, то ће му и донети страдање и смрт. 

Ослонивши се на сведен сценски израз, на празну позорницу без декора, са тек по којим претежно светлосним и 
звучним назнакама, редитељ Манојловић градио је једну динамичну представу, која је почивала на одличној глуми 
протагонисте као и на добро развијеном мизансцену. Гордан Кичић као Клајнман успевао је да изнађе праву меру у 
еманацији неодлучности и страха. То је постигао, пре свега, савршено изграђеном мимиком, пажљиво одабраним 
позитурама тела, али и лепо формираним дикцијским изразом, који је одавао збуњено несналажење и несигурност.  
Све је  то у правим тренуцима стварало час комичне,  час тужне ефекте,  што је  читавој  креацији дало посебну  
изразитост. 

Од осталих глумаца издвојили бисмо најпре Цвијету Месић која је као Ана испољавала увек довољно одлучне 
енергије. Стефан Капичић тумачио је Доктора са финим нијансама у ставу, док је Бранислав Трифуновић у улози 
Манијака имао потребну тајанственост. 

Редитељу је пошло за руком да индивидуализује све остале, мање или веће епизоде, који су и када су на окупу,  
деловали рељефно и сваки на свој начин занимљиво. У томе су предњачили Слободан Павелкић као Ан, Милош 
Влалукин као  Хенк и Милош Самолов као  Ханс Спајро,  док  је  Нада Шаргин у улози Ђине добро одабраним 
карактеристичним појединостима обогатила појаву представнице најстаријега заната на свету. Марко Јањић као 
полицајац Хекер имао је добро изграђен ауторитативни став. 

Када је представа почела побојали смо се да ћемо гледати некакву студентску вежбу. Догодило се нешто потпуно 
супротно: гледали смо представу у којој је остварен прецизан глумачки израз, који нас је, првенствено захваљујући 
тумачу насловне улоге, Гордану Кичићу, одводио у сфере размишљања о немогућности појединца да се одупре 
општој психози, али и о психологији масе којом овладава страх. И све је у овој представи било једноставно и лепо  
одмерено, почев од комичних појединости па до драматичних тренутака, што је свакако заслуга и младога редитеља 
Марка Манојловића, који је изнашао прави баланс између комичнога и трагичнога. Извођење је било у потпуној 
сагласности са простором ове студијске сцене. 

Успеху је знатно допринео костимограф Борис Чакширан: сваки костим био је изразито у функцији наглашавања 
карактеристичних појединости лика. Зато је Клајнман вазда био у пиџами преко које је огртао капут, док су женски  
костими, посебно Анин и Ђинин, били елегантно раскошни. 

Музика Владимира Пејковића знатно је припомогла стварању потребне атмосфере тајанствене неизвесности. 

Премијера драме Смрт Вудија Алена изведена је 6. маја 2005. у Студију Југословенског драмског позоришта. 

Дуго путовање у ноћ Јуџина О’Нила на сцени “Атељеа 212” 

“Атеље 212” ове сезоне поново нас изненађује својим још једним репертоарским заокретом у воде класичног 
репертоара. После извођења Шекспировог Краља Лира уследила је премијера драме Дуго путовање у ноћ Јуџина 
О’Нила, последњег дела великог америчкога драматичара, писца кога мирне душе можемо означити као водећега 



класика ХХ века. Следбеник Ибзена, Стриндберга још и више, О’Нил у већини својих драма сликао је живот сивим,  
тмурним бојама. Такав је случај и са његовом последњом драмом,  Дуго путовање у ноћ,  за коју је тестаментарно 
одредио да се може приказати четврт века после његове смрти. Као што је познато, О’Нил је преминуо 1953. године, 
а  већ кроз  три године,  1956,  драма је,  уз  дозволу пишчеве супруге,  Карлоте,  са  великим успехом приказана у  
стокхолмском Краљевском драмском позоришту. 

Суморна слика живота породице у којој  долази до сукоба, неразумевања па и до распада због свега што се  
догађало у прошлости, која одређује не само дати тренутак, него и будућност. Сваки од припадника породице Yемса 
Тајрона оптерећен је својом трагедијом, својим животним удесом. У исти мах, сваки од четворо Тајронових има 
субјективно виђење властитог случаја због којега је дошао до разилажења са животом и, због тога, до осећања про-
машености  и  неостварености.  Али,  у  исти  мах,  сваки  од  њих  има  и  свој  поглед  и  мишљење о  противречним 
особинама , односно о “случајевима” осталих чланова породице. Та дихотомија условљава њихово понашање и 
доводи њихове односе до неподношљивости. Ако Џемс Тајрон, отац породице, као путујући глумац, у младости леп 
и популаран, није остварио уметничке амбиције, па се стога изродио у тврдицу вазда жељног да стиче и увећава  
материјална добра, не би ли остварио какву-такву сигурност о којој  је увек сањао, онда његова супруга Мери, 
понесена сећањима на негдашњу љубав, живи са жељом да оствари бар нешто од онога чему се надала, налазећи 
утеху и “излаз” у инјекцијама морфијума. Њихови синови Џеми и Едмунд, такође, међусобно се мрзе и воле у исти 
мах, замерајући један другоме оно што сматрају да им недостаје. Један налази прибежиште у алкохолу, други у  
поезији. 

Јуџин О’Нил прецизно је градио драму Дуго путовање у ноћ, поступно откривајући муке њених актера. Драма се 
догађа једног јединог дана,  током којега излазе на видело многе појединости које су узрок болног породичног  
неразумевања. За ово извођење текст је зналачки и уз умесна скраћења адаптирала Маја Драшковић. Редитељ Боро 
Драшковић у своме приступу инсистирао је на специфичној атмосфери драме, која почиње привидним миром, да би 
постепено почело да се излива незадовољство сваког појединца. У томе је редитељ успео: остварио је прецизно 
извођење  чији  је  ток  увек  имао  добро  одабран  темпо.  Следећи  пишчев  поступак,  редитељ  такође  остварује 
поступност у распламсавању сукоба и неспоразума. И визуелно, захваљујући одлично реализованом сценографском 
оквиру Миодрага Табачког, као и децентно стилски решеним костимима Снежане Пешић-Рајић, представа је имала 
потпуно амбијентално обележје. 

Ружица Сокић као Мери успела је да нагла исклизнућа до којих долази због изостанка дозе наркотика дочара 
убедљивом глумом и физичком радњом у виду нервозног померања намештаја. Можда је каткад, као у сцени са  
венчаницом, западала у патетичне тонове. Али, у сценама када је евоцирала прошлост имала је потребну лирску  
узнесеност, баш као и акценте присности у ставу према млађем сину. Била је то једна пажљиво грађена креација,  
којом је Сокићева успешно употпунила своју галерију драмских улога несрећних жена. 

Петар  Краљ као  Yејмс  ишао  је  путем поједностављења своје  улоге.  Наиме,  инсистирао  је  на  доброћудном 
приказу карактерних особина тога лика, занемаривши његову унутрашњу драму недовољно остваренога глумца. 
Можда смо такав утисак стекли и зато што је Краљ толико добар глумац да није у стању да представи лошијег,  
заправо осредњега глумца? 

Небојша  Дугалић  у  улози  Yемија  одлично  се  снашао:  умео  је  да  промене  расположења,  посебно  у 
алкохолизираном стању, изрази у умерену дозу цинизма, да би, на крају, када се потуче са братом, фино еманирао 
све не-мире своје душе. 

Ненад Маричић имао је у довољној мери спонтано изражену младалачку лирску устрепталост; поред тога, умео 
је да и ћутећи искаже како није крив због онога што чини мајка наркоманка. Узлете поетске маште представљао је  
уз дискретну отуђеност, док је своју болест, као и горко суочавање са скором смрти изражавао мирним, готово 
стоичким прихватањем те кобне неминовности. 

У улози собарице Кетлин појавила се Весна Станковић: непосредно и духовито уносила је дах обичног живота  
као контраст збивањима у зачараном свету Тајронових. 

Представа Дуго путовање у ноћ, грађена је са очигледном тежњом да се постигне извођачки перфекционизам до 
најситнијих појединости. У томе је ансамбл, вођен сигурном руком Бора Драшковића, углавном и успео. Друго је 
питање пристаје ли таква представа репертоару “Атељеа 212”? 

Драма о Зигмунду Фројду у Театру у подруму “Атељеа 212” 

Једну епизоду иа 1938. године, пресудну за успешно емигрирање Зигмунда Фројда из Беча у који су већ упали 
нацисти,  приказује  Ерик Емануел Шмит у драми  Посетилац,  коју смо у преводу Станице Лазаревић и режији 



Љиљане Тодоровић видели  на  сцени  Театра  у  подруму  “Атељеа  212”.  Али,  као  што је  то  не  једном случај  у 
Шмитовим  драмама,  и  у  овом  делу  реалан  догађај  му  је  повод  да  гледаоцима  саопшти  не  само  биографске 
чињенице, него и да их упозна са значајним појединостима 

о делу великана којег приказује. У овом случају то је творац психоанализе, који је дошао до сазнања да се пацијент 
може сетити  и потиснутих непријатних доживљаја  и  без  хипнозе,  већ  кроз  разговор у  којем износи терапеуту 
слободне асоцијације, односно све што му се јави у свести. У непријатним условима нацистичке инвазије, када је  
већ  почело  прогањање  Јевреја,  у  бечки  стан  Фројдов  упада  нациста,  који,  у  својству  извршитеља  истражује.  
Наилази  на  супериорно-одбојан  став  научника,  кој  сматра  да  је  већ  повољно  решио  свој  статус  дозволом  да  
отпутује, коју су му одобриле највише инстанце. Али, његова кћерка Ана, пркоси младом нацистичком агенту и овај 
је  због  тога  хапси.  Потом ће  у  Фројдову  собу  упасти  Непознати  са  којим  научник  почиње  луцидан  разговор, 
повремено прекидан упадима младога агента, који тражи неког одбеглог душевнога болесника. Разговор Фројда и 
Непознатог претвара се у психоаналитички третман, с тим што убрзо долази до обратне ситуације, јер ће изненадни 
посетилац покушати да буде терапеут...  На крају,  из затвора ће се вратити Ана, непознати ће нестати како је и 
дошао,  али ће  Фројд бити запањен оним што се догодило...  Додајмо на крају,  да је  Фројд већ  следеће године 
преминуо у Лондону. 

Драму Посетилац режирала је Љиљана Тодоровић успевши да у представи оствари фини баланс између сцена у 
којима  је  доминантно  брутално  понашање  младога  нацистичкога  агента  и  призора  са  Непознатим,  којима 
карактерише  најпре  мирна,  а  потом  све  необузданија  конверзација.  Уопште,  редитељка  је  минуциозно 
рашчлањавала  ток  конверзације.  Како  нам  се  учинило,  за  успех  извођења  била  је  пресудна  глума  двојице  
протагониста који су највећи део те конверзације и водили. Воја Брајовић као Сигмунд Фројд, са добром маском,  
али и одлично изнађеним ставом нешто погуреног научника оптерећеног годинама, убедљиво је тумачио творца 
психоанализе и у исти мах недовољно ауторитативнога оца, који не може да обузда срџбу и пркос своје кћерке.  
Драган Николић имао је потребну тајанственост у наступу, почев од првог упада кроз прозор Фројдове собе, па до 
сваког скривања иза једне завесе којем је прибегавао приликом више упада младога агента, да би се по његовом 
одласку поново појављивао. Поред тога, Николић је имао и један загонетан израз лица, израз који је назначавао као  
да  је  личност  која  је  потпуно  верзирана  не  само  у  психотерапију,  него  и  у  све  појединости  читаве  Фројдове  
незавидне ситуације. Обојица пак, скоро виртуозно су водили разговор: било је необично задовољство гледати и 
слушати како приликом промене и преузимања иницијативе прикладно мењају мимику и свеукупно држање и како 
конверзациони  ток  мења  интонацију.  Анђелика  Симић  као  Ана  Фројд  доследно  је  градила  лик,  можда  каткад 
пренаглашавајући  израз  мржње  и  пркоса  према  Нацисти.  Андрија  Милошевић  успешно  је  карактерно  сенчио 
нацистичкога агента-извршитеља:  био је  подједнако убедљив као  бруталан представник власти,  али и довољно 
снисходљив када је назначавао поткупљивост, односно “спремност” да “помогне” чувеноме научнику. 

Сценографија Дарка Недељковића у довољној мери дочаравала је амбијент бечкога стана Зигмунда Фројда. У 
Недељковићевом решењу све је било функционално и ничег није било сувишног. Костими Снежане Пешић-Рајић 
били су у сагласју са стилом епохе. 

Драматизација недовршенога Селенићевог романа 

Малајско лудило 

Изгледа да  је  превасходно тематска  актуелност недовршенога  романа Слободана Селенића  Малајско  лудило 
руководила драматизаторе Машу Стокић и Небојшу Брадића да приступе послу и овај текст приреде за извођење на 
сцени.  У  роману  Малајско  лу-дило  Селенић  разматра  у  занимљивим  пројекцијама  суочавање  и  директно 
сукобљавање прошлости и савремености у овом нашем поднебљу са тежњом да испита и изнађе корене и мотиве 
тог, рекло би се, перманентнога процеса, можда је најбоље рећи балканскога синдрома, који је током година, па и  
векова, односио жртве, утицао на миграционе процесе и, уопште, на живот и ваздашњу егзистенцију људи, без  
обзира  на  националност  религију  и  социјалну  припадност.  Тај  процес  непрестаног  сукобљавања  трагично  се 
рефлектовао, у мањој или већој мери, на судбине многих генерација без изгледа да ће утихнути или да ће нестати.  
Дабоме, тај непрестани сукоб одређивао је и одређује будућност, те утиче и на судбину долазећих нараштаја. Зато се 
Селенић, са себи својственим ангажманом, одлучио да, колико може, прикаже ако не узрочности те худе појаве,  
онда бар неке њене карактеристичне манифестације и, наравно, последице. 

Шта је “малајско лудило”? Према објашњењу штампаном у програму представе – амок или “малајско лудило” 
обично се описује као избијање несавладивог беса и насилности који су праћени убилачким насртајима, да би се  
завршили исцрпљеношћу и амнезијом. У програму је такође наведено да Симонс и Хјуџ, два западна психијатра 
који су се највише бавили амок-понашањем, сматрају да се међу амок-убиства у савременој западној култури “могу 
сврстати само она масовна убиства која су нејасна по својој етиоллогији, дакле она која не припадају ни категорији  



душевних  поре-мећаја,  ни  криминалног  понаћања.  Сматрају  да  та  убиства  припадају  некој  врсти  социјалне 
патологије  за  коју  је  карактеристичан  расцеп  у  систему  вредности.”  То  објашњење из  пера  др  Часлава  Хаџи-
Николића, у пратећем програму преузето из часописа Вива,закључују следећи редови: “И док светске експерте муче 
теоријске дилеме, могуће је изнова поставити питање да ли ми заиста не примећујемо да малајско лудило све више 
осваја наше улице, вароши и засеоке.” 

Нисмо сигурни да је “малајско лудило” исто што и балкански синдром, јер сукоби и убијања до којих је у нашем 
поднебљу дошло у последњој деценији ХХ века представљају реликт нерашчишћених рачуна из ратних збивања у 
овој земљи у периоду од 1941. до 1945. године који је, добрим делом, инициран и подржаван са стране. Ван сумње, 
то је манифестација која одражава стање опште социјалне патологије у поремећеном систему вредности, тако да су  
сукобљавања оштра и бескомпромисна. То је свакако морао имати у виду Селенић док је писао роман  Малајско 
лудило  чији су актери, поред представника једне угледне београдске породице још и припадници других средина 
(једна Хрватица,  један Муслиман и један из  унутрашњости Србије)  који су се  из  различитих разлога нашли у 
Београду. Драматизатори су приказали њихове сусрете, па и сукобљавања, прилично ефектно, успевши да остваре и 
рељефну пројекцију сваког лика понаособ. Дакако, они нису могли да надоместе непосредну драмску радњу, него су 
се ослонили на матрицу романа, односно задовољили су се реконструкцијом једног истражнога поступка. Истини за 
вољу,  то  је  донекле  захвална  форма  за  конституисање  сценске  приче  која  се  на  тај  начин  претвара  у  колаж  
састављен од појединачних слика или епизода које све скупа треба да пруже целовит увид ако не и расплет. 

Наравно, велики број промена лишавао је сценске реализаторе могућности амбијентализације, док се као стил 
глумцима наметао неки хибрид између концертног и сценског извођења. Редитељ Алиса Стојановић, истина, не баш 
доследно, приклонила се таквом начину извођења. Сценографско решење Дарка Недељковића, како нам се учинило, 
није одговарало ни оним чисто концертно извођеним секвенцама, нити пак оним деловима представе у којима се 
покушавало назначити и нешто од радње и амбијента ситуације (као у сцени када се “баруница” Тереза Винчић 
купа  на  некаквој  плажи,  или  пак  када  су  у  питању  сусрети  у  салону  Дане  Белимарковић).  Наиме,  елементи 
сценографије у виду неправилних, валовитих и вијугавих узвишења углавном нису одговарали, а често су и сметали 
развијању мизансцена. Зато је све, можда, боље било решити на други начин – лишавањем свих тих елемената и  
задовољити се тек назнакама које би се реализовале видео-пројекцијама. Уопште, боље би било да је представом 
превладавао концертни стил извођења. 

Без обзира на све драматуршке и сценске непогодности, поједини глумци добро су се сналазили. Бранка Петрић 
као  Дана Белимарковић имала је  потребну дистингвираност  од текућих догађаја,  односно од револуционарних 
друштвених  догађања,  које  су  измениле  њен  друштвени  положај.  Она  је  наступала  увек  са  довољно  отмених 
манира, које је испољавала ненаметљиво и спонтано, успевајући, при том, да оствари утисак благог несналажења у 
свему.  Павле  Пекић  као  Предраг  Петровић,  иако  местимице  сувише  крут,  наглашавао  је  интелектуалну 
дистанцираност од свега, па чак и од особа за које се могло претпоставити да му могу бити, макар и тренутно,  
занимљиве. Бранислав Трифуновић као Душан Вилотијевић показао је лепу спонтаност у изразу. Стефан Капичић у  
улози Мухарема Јусића саздао  је  свој  лик на добро дозираним темпераментним изливима,  уз  фина карактерна 
сенчења. Терезу Винчић коректно је тумачила Љубинка Кларић, покаткад исувише инсистирајући на фрагилности 
њене појаве. Катарина Жутић ефектно је, гестовима, ставом и дикцијом, остварила лик Долорес. Данијел Сич као 
истражни судија био је увек довољно званично суздржан. Слободан Ћустић је са елементарном непосредношћу 
тумачио приморскога локалнога угоститеља Франка Чикоретића. Девојчица Тара Манић у улози Зденке имала је 
успешан сценски деби. 

Костимографска решења била су у  складу са  карактерним особеностима ликова,  али и са  стиловима епоха 
којима су они по начину мишљења и живота припадали, или са функцијама које су обављали. То се поглавито 
односи  на  костиме  Дане  Белимарковић,  Предрага  Петровића,  Мухарема  Јусића,  Терезе  Винчић,  Долорес  и 
Истражнога судије. 

Музика Иване Стефановић и Драгана Митрића ефектно је доприносила наглашавању драматичности појединих 
обрта. 

Малајско лудило премијерно је изведено поводом десетогодишњице смрти Слободана Селенића. 

Водвиљ савременога стила – 

Љубавник великога стила 

Реја Кунија на новој сцени Театра Звездара 

Ако се неко сценско дело, као што је то случај са водвиљем  Љубавник великога стила  Реја Куна, изводи са 



успехом пуних девет година у Лондону, да би и у Њујорку наишло на одобравање бројних гледалаца, онда је то,  
сасвим извесно,  добра  гаранција  да  може  успети  и  код  нас.  То  су,  сва  је  прилика,  имали  на  уму  састављачи 
репертоара театра “Звездара”, који, како нам изгледа, имају амбиција да од његове Нове сцене начине булеварско  
позориште. Познати савремени комедиограф и глумац, Реј Куни, аутор је многобројних комедија од којих је више и 
пренесено на филмско платно. Нема сумње, Куни је мајстор комичне сцене и као писац, и као глумац. Наиме, то што 
је  глумац  доприноси  ванредној  сценичности  његових  комедија,  које,  попут  Љубавника  великога  стила,  уз 
мајсторски вођен заплет са много неочекиваних, али и очекиваних обрта, имају безброј сценских духовитости. 

Редитељ Владимир Лазић, који је за ово извођење драматуршки адаптирао текст, осетио је неопходност да се  
овај водвиљ мора изводити у складу са основним правилима тога жанра, али и са успостављањем извесног односа  
којим би очигледне лажи добијале призвук апсурда. И то се показало као прихватљива условност, тако да су разне  
промене и прерушавање поред комичности гледаоцима указивале да и на сцени могу “проћи” баш као и у нашој 
савремености испуњеној бројним чудним и тако рећи немогућним поступцима и појавама. Редитељ Лазић, такође, 
добро је поступио што је настојао да извођење добије што је могућно бржи, готово бравурозни ток, те је представа у 
пуној мери имала,  особито у ансамбл-сценама, онај толико потребни комички брио. Било је и довољно других 
сценских духовитости реализованих на подељеној позорници, на којој је каткад било и симултано представљених 
призора. 

Наравно,  све  то  могао  је  редитељ  Лазић  да  постигне,  пошто  је  вешто  и  са  добрим познавањем формирао 
извођачки ансамбл. С једне стране, окупио је опробане мајсторе комике, док је,  с друге стране, своје поверење 
поклонио и већ афирмисаним млађим глумцима. Тако смо, уз искусне глумце, какви су несумњиво Јанош Тот и 
Милорад Мандић Манда, у представи видели сналажљиве и духовите припаднике млађег глумачкога нараштаја, 
што је читавом извођењу дало посебну, рекло би се, савремену боју. Такође, редитељу је пошло за руком да изгради 
одговарајућу глумачку равнотежу између симетрично постављених ликова као што су нервозна и каткад фуриозна 
Мери Смит у тумачењу Анастасије Ање Мандић и ведра, заводљива и ноншалантна Барбара Смит, коју је са много 
шарма играла Катарина Жутић. Милан Калинић као  Џон Смит, поред велике физичке спретности показао је како 
може и духовито изнађеним мимичким средствима да трансформише израз и да већ комичне ставове и покрете  
учини још смешнијим. Инспектори Трутон и Пуртон – Јанош Тот и Срђан Ивановић савршено су успоставили 
потребну деликатну равнотежу и, сваки за себе, представили полицајце који настоје да пошто-пото оставе утисак да 
имају ситуацију у својим рукама. Милорад Мандић Манда, у улози суседа Стенлија Гарднера, који се мимо воље 
често нашао “у небраном грожђу”, изнашао је такође низ веома духовито изнађених и пласираних комичних гегова,  
гестова и доскочица. Уопште, сви извођачи умели су да изнађу свој тренутак и да бриљирају изазивајући општи 
смех  и  аплаузе  на  отвореној  сцени.  Представа  је  пленила  својим  необузданим,  разиграним  ритмом,  али  и 
неодољивим глумачким мајсторијама и духовитостима пласираним увек са мером и укусом. 

Сценографска решења Александра вежановића била су веома функционална и одговарала су захтевима класичне 
и  добро  познате  водвиљске  позорнице.  Костимограф  Милица  Грбић  увек  са  мером  примењивала  је 
карикатуристички поступак у креирању костима. 

Љубавник великога стила Реја Кунија игран је у коректном преводу са енглеског Снежане Маш. 

Ко жели да се развесели и до суза насмеје, а таквих је данас много, неизоставно треба да погледа ову представу,  
која  уистину  нуди  једно  пријатно  вече  испуњено  врцавом  сценском  комиком.  Зато  можемо  изразити  само 
добродошлицу  овој  премијери,  која  је  разведрила  београдску  позоришну  сезону,  доносећи  дамаре  неодољиве 
комике. 

Отварање реновиране дворане “Мадленианума” – Премијера Тесле Милоша Црњанског 

После генералне реконструкције и доградње, 28. маја 2005 свечано је отворена Велика сцена Опере и театра  
“Мадленианум” премијерним извођењем драме Тесла МилошаЦрњанског, у режији Никите Миливојевића. Три су 
разлога што је ова премијера могла бити занимљива редовним београдским позоришним посетиоцима. Први је тај,  
што  су  после  дужег  времена  имали  прилику  да  виде  једну  редитељску  поставку  талентованог  и  необично 
инвентивнога редитеља какав је свакако Никита Миливојевић, чијих се представа многи са задовољством сећају. 
Међу такве представе свакако морамо сврстати Калдеронов  Живот је сан  и, што није случајно, Маску Милоша 
Црњанског, које су својевремено извођене на сцени Народног позоришта у Београду (прва је и данас на репертоару). 
Други разлог, а могло би се рећи да је за неке могао бити први и пресудни, је што се, такође после дужег времена,  
поново уводи у београдски позоришни живот зграда “Мадленианума” – сада не само као Камерна опера, већ као  
Опера и театар, што значи да ће се на сценама – преуређеној Великој и новоустановљеној Малој – овог лепог  
позоришног здања напоредо са оперско-балетским изводити и драмске представе, што можемо само поздравити. 



Најзад, био би то трећи разлог интересовања посетилаца, свакако је занимљив покушај сценске ревитализације  
драме Милоша Црњанског о највећем генију нашег народа, Николи Тесли, чију ће стопедесетогодишњицу рођења 
следеће го-дине прослављати читав свет. Додајмо да је драма  Тесла  први пут приказана у београдском Народном 
позоришту, у режији Браслава Борозана, сада већ далеке, 1966. године и да се после тога извођења, што је веома 
индикативно,  више  није  нашла  на  репертоарима  наших  театара.  Већ  и  та  чињеница  довољно  говори  о 
драматуршким  особеностима  овог  позоришног  дела,  које,  како  је  критика  уочила  још  приликом  првог  њеног 
извођења, представља покушај биографске драме. Тај покушај, сматрамо, тек је делимично успео 

Пишући сценско дело о Николи Тесли, Црњански није написао ни биографску, нити пак проблемску драму. 
Истини за вољу, кад је реч о биографији, он је сагледао тек неке две го-дине Теслиног живота у Америци током 
којих се много што-шта догодило и које су по много чему биле карактеристичне за успон научника и истраживача,  
као и за однос средине у коју је дошао према његовим пројектима. При том, Црњански је желео да просечном 
позоришном посетиоцу приближи личност Теслину, да га упозна са његовим погледима на свет, али и са основним 
Теслиним истраживачким преокупацијама, као и са несумњивим неверицама и отпорима који су га до краја живота  
пратили.  Желећи да  информише и поучи гледаоца,  Црњански,  дакако,  није  хтео  нити  могао  да  се  удаљава од 
животних чињеница, што је и разумљиво, јер не треба изгубити из вида: о Тесли се, када се драма појавила, чак и  
код нас није знало много. Довољно је да укажемо како и данас у нашој средини, па и у многим другим земљама,  
можемо чути и прочитати да је  изумитељ радија Маркони, упркос необоривим чињеницама које недвосмилено 
показују да је Тесла створио теоријске и практичне основе радио-комуникација, што је пресудио, на жалост, само  
неколико месеци након његове смрти, Врховни суд Сједињених Америчких Држава. 

С друге стране, да је писао проблемску драму, Црњански би морао обрадити бројне научне проблеме, као и игру 
интереса многих фактора, почев од истраживача па до моћних финансијских магната и корпорација. Упознавање 
гледалаца  са  Теслиним проналазачким визијама  и  пројектима  могло би  просечном позоришном гледаоцу бити  
прилично неразумљиво, будући да би морао бити упознат са суштином Теслиног огромнога доприноса на више 
подручја електротехнике. Бојимо се да би се таква драма морала претворити у замашан сценски трактат, који, по  
природи ствари, у свим сегментима не би био разумљив. Да се определио за подробан приказ игре интереса око 
Теслиних проналазака као доминантну компоненту драме, што би несумњиво донело извесне акционе и драматичне 
елементе, то ипак не би могло бити пресудно за сценско дело о Тесли, будући да је он, опседнут властитим визијама  
будућности, те проблеме једноставно превазилазио занемарујући их. 

Са очигледним афинитетом према делу Милоша Црњанског, па и према његовим драмама, које су многи спремни 
да  прецене  због  његове  поезије  и  прозе,  редитељ  Никита  Миливојевић,  руковођен  искуствима  позоришта 
постмодерне,  прилагодио је  опсежан текст драме  Тесла  са  очигледном жељом да  приликом извођења на сцени 
оствари максималан степен тетрализације. Да би то постигао, разуме се, морао је извршити не мала скраћења, баш 
као и одређене драматуршке интервенције, не изневеривши ни у чему драму Црњанског. И резултат није изостао: 
гледали смо занимљиву представу, која, додуше, није могла да нас увери да је Тесла добар драмски текст, али која је 
на привлачан начин, што значи и веома ефектно, сценски оживела оне појединости из живота великога проналазача, 
које су се Црњанском учиниле као важне и карактеристичне за Теслин стваралачки поход. А то се никако не може 
сматрати за мали резултат када је реч о овом драмском тексту. 

У оквиру ванредно функционалног сценографског решења Герослава Зарића, које је омогућавало бројне промене 
уз минималне интервенције, уз безброј визуелних и звучних ефеката, 

–  за прве заслужан је Креативни студио “Цептер”, за друге дизајнер звука Зоран Јерковић – са музиком коју је 
компоновао Димитрис Камаратос, редитељ Никита Миливојевић маштовито гради представу о Тесли, уз настојање 
да  претежно  спољним  средствима,  разигравањем  физичких  радњи,  превазиђе  недостатак  драмске  акције;  зато 
организује неку врсту представе у представи у којој, приказујући староседеоце, облачи поједине актере у историјске 
костиме и приређује право вербално сучељавање Тесле са Америком и њеним менталитетом, који пословне успехе 
сматра за врхунски животни домет. Међутим, такав поступак ствара код гледалаца један утисак ишчекивања да ће 
се даље, у смислу биографске приче, нешто догодити, што, наравно, изостаје. 

Глумци су се,  зависно од талента,  али и сналажљивости,  својски трудили да  одговоре таквим редитељским 
интенцијама, тако да је представа, што се глумачке игре тиче, била прилично уједначена. Наравно, пресудна је била  
насловна улога. Теслу је тумачио Драган Мићановић који је био подједнако уверљив како у сценама када говори као 
“обичан човек” о својим сећањима на детињство или пак о својим схватањима љубави и брака, тако и у призорима у 
којима  ангажовано,  занесено  и  са  сигурношћу,  као  научник  и  експериментатор  говори  о  својим  визијама  и 
проналасцима  за  које  је  уверен  да  могу  изменити  свет.  Ана  Софреновић,  у  улози  богате  Американке  Елен, 
испољавала је са финим дозирањем, од дискретних назнака заинтересованости до отворених, недвосмислених па и 
наметљивих излива, своја осећања према Тесли. Угреновић као Францускиња Розамунд, супруга банкара Чарлса, 



оживела  је  непосредно,  фино  изнађеним  средствима  и  једноставно  тај  лик.  Миодраг  Кривокапић  приказао  је  
банкара прилично круто и једнострано. Михаило Јанкетић као милионер Весингхауз, иначе Теслин пријатељ, који га 
саветује како да се понаша да би могао опстати у “земљи вукова”, појављујући се са једним црвеним балоном, био  
је, можда, превише жовијалан, мада је са довољно нијанси изражавао зачуђеност и у исти мах забринутост због 
Теслине доследне истрајности и непопустљивости. Из галерије староседелаца – два банкара које су рутинирано 
тумачили Феђа Стојановић и Борис Комненић, пуковник Мек Кинли, кога је у виду духовито формиране карикатуре  
приказао  Бранислав  Зеремски  издвајао  се  Миодраг  Радовановић  помпезно  представљајући  анатома  Гарфилда. 
Епизоду  у  којој  се  Тесла  сусреће  са  земљацима  ефектно  и  са  пуно  аутентичних  боја  одиграли  су  Владимир  
Ћирковић (Буковица) и Ненад Пећинар (Меанџић). Слободан Тешић као Буде имао је у изразу довољно спонтаности 
и темпераментног младалачкога замаха. 

Вреди забележити и уигран  наступ  дечије  екипе,  коју  су чинили:  Момчило Антић,  Предраг  Анастасијевић, 
Милан Шакота и Владимир Чубрило. Њихова појава знатно је допринела укупној театрализацији. 

Костимографска решења Лане Цвијановић, сва одреда, почев од грађанских костима па до историјских, била су 
колоритна и увек у складу са ставовима или професијама оних који су одећу носили. 

Извођење Тесле Милоша Црњанског, дела за које је један критичар – Мухарем Первић – не без разлога рекао да 
се о њему у извесном неформалном смислу може говорити и као о монодрами, у режији Никите Миливојевића, 
представља  леп  пример  сценске  ревитализације  драме  које  се  већ  дочепао  заборав.  Волели  бисмо  да  се  ова 
представа  трајније  задржи  на  позорници,  поготово  што  нас  наредне  го-дине  очекује  обележавање 
стопедесетогодишњице Теслиног рођења. 

Монодрама Ледени свитац према роману Владана Радомана 

У монодрами Ледени свитац, коју је према истоименом роману Владана Радомана приредио Јован Ћирилов, на 
примеру животног пута младога Вијетнамца Фам Трам Донга обрађује се проблем идентитета у нашем савременом 
свету, којим владају суровости ратних сукоба упркос настојањима да њих нестане, или да их бар буде мање. Са 
младим Донгом писац романа се упознао 1980. године, када је, као лекар, у водама Кинеског мора учествовао у 
спасавању вијетнамских избеглица, од којих су неки успели, упркос бурама и нападима гусара, да стигну живи на  
брод-болницу. “Мали мршавко је на образу имао ружан ожиљак. У његовим очима сам видео преживљену патњу и 
огромну жељу да живи” – сећа се Владан Радоман. Потом је млади Вијетнамац живео три године код писца, да би га  
овај  обрадио и у роману са жељом да прикаже искуство изгнаника и његово виђење Европљана,  како оних са  
Запада, тако и оних са Истока. 

Проводећи дане и ноћи у подземљу парискога метроа, Фам Трам Донг прича о свему што је доживљавао о што 
му се дешавало и већ сам тај његов исповедни чин, иако пред самим собом, доноси му исцелитељско олакшање од 
животних мука.  Прича је занимљива и, како нам се чини, писцу је  пошло за руком да дочара дечије,  односно 
младалачко виђење света око себе. У својим евокацијама Фам Трам Донг полази од првих завичајних искустава, 
потом описује  сусрете  и  доживљаје  у  Француској,  да  би  се  дотакао  и наших људи и  специфичности  њиховог 
менталитета. 

У режији и драматуршкој обради Тање Мандић Ригонат, која је настојала да монодрамско казивање оживи 
пажљиво одабраним физичким радњама, гледали смо монодраму Ледени свитац за коју је Александар Денић дао 
адекватно сценографско решење. Представа је прикладно оживљена видео-пројекцијама и музиком у избору 
редитеља. 

Горан Јевтић је веома спонтано, младалачки енергично, али и нијансовано оживео лик Фам Трам Донга. Са 
добро израђеном мимиком, уз лепо одабране сценске позитуре и добро изведене кретње и гестове, Јевтић је сценски 
маштовито и ефектно испричао дирљиву животну причу младога Вијетнамца. Успевао је да непрестано, током више 
од једнога сата, држи гледалачку пажњу и да у излагању, подељеном на неколико “блокова”, свалом од њих изнађе 
нешто ново изразу. У широкој скали обојеној ишчуђавањем и неверицом, сетом или веселошћу, подсмевањем или 
противљењем Јевтић је говорио о свему што је од раних дана детињства видео и доживео, успевши да читавом 
извођењу обезбеди потребну живост. На тај начин његова представа ове монодраме умакла је, у свим својим 
пасажима монотонији, која по неписаном правилу често прати овај жанр. 

Извођењем монодраме Ледени сви-тац према роману Владана Радомана, 

15. јуна 2005, отворена је новоустројена Мала сцена “Мадленианума”. Преостаје нам да се надамо да се у њој у 
будућности неће изводити само монодраме. 

Андерсенова бајка Мала сирена у рокенрол издању Обележавајући двестогодишњицу рођења Ханса 



Кристијана Андерсена, данскога писца, који је светску славу стекао бајкама, мада је написао и више драма, 
романа и путописа, Мало позориште “Душко Радовић” извело је Малу сирену, коју је за сцену приредио Срђан 
Кољевић, ослонивши се местимице на пародичне тонове и боје. Он је заправо начинио верзију која би 
требало да буде рокенрол-мјузикл за децу. Музику је за ово извођење компоновао Владимир Пејковић. У 
режији Иве Милошевић и функционално решеној сценографији Горчина Стојановића гледали смо једну 
сценски атрактивно извођење Мале сирене, које је сачувало дух Андерсенове бајке и које се, што нам се у 
овом случају учинило најважнијим, свидело у младим гледаоцима. Признајемо да у смо очекивали већи удео 
музике, али и оно што смо чули, побудило је дечију пажњу. Сценска решења режије била су духовита и када 
су у питању ансамбл-сцене деловала су ефектно. Наташа Марковић (Мала сирена Анабел) и Милош 
Анћелковић (Принц Едгар) су прикладним глумачким средствима оживели ликове које су тумачили, 
наишавши на симпатије и леп одзив младих и најмлађих посетилаца. И остали извођачи – Бојан Лазаров 
(Морски краставац Жика), Зоран Миљковић (Морски краљ Леонид), Гордана Павлов (Краљица), Александра 
Анђелковић и Дубравка Ковјанић (дворске даме), Сена Ђоровић (Принцеза Ксенија) и Славица Ђорђевић 
(Вештица) – ангажовано су оживљавали бајковите ситуације. Дамјан Кецојевић је тумачећи две улоге – 
Батлера и Грчке статуе – остварио успешну трансформацију израза. Такође, Татјана Станковић и Горан 
Баланчевић вештим прерушавањем успешно су извели по три мање улоге. 

Мали  инструментални  састав  –  Мања  Ристић  (виолина),  Ивана  Граховац  (виолончело),  Иван  Ранковић 
(саксофон) и Божидар Обрадиновић (клавијатуре) – ритмички прецизно је пратио сценска збивања. 

Костимографска решења Бориса Чакширана била су духовита и живописна. Кореографија и сценски покрет у 
поставци Ирене Шаровић, добро увежбани, били су максимално прилагођени условностима мале позорнице. 

Представа, која се може сматрати као духовити савремени ехо романтичне бајке, имала је, колико смо могли 
видети на премијери, веома повољан пријем код младих гледалаца. 

Пост-драмска представа према драми Роберта Валсера Снежана 

Мало позориште “Душко Радовић” приказало је драму Снежана код нас непознатог швајцарског писца Роберта 
Валсера (1878-1956),  аутора кратких прича,  романа,  драмолета,  есеја и критика.  Стилски његово дело припада  
европском модернизму првих деценија ХХ века. Његову драму Снежана, коју је превео Михајло Живановић, за ово 
извођење  приредила  је  под  насловом  Но  Наме:  Снежана  Ана  Вујановић.  Она  је  своју  адаптацију  жанровски 
одредила као пост-драмски интервал о жељи и Закону. Иначе, Валсер је драму Снежана написао као једночинку у 
стиховима. 

За  приређени  текст  Ана  Вујановић  истиче  да  има  структуру  неокласичне  хибридне  пост-драме.  Даље,  она 
објашњава како “неокласика” у овом случају уводи архетипске ликове западне културе и релативно метрички стих. 
При том се не успоставља никакав континуитет, већ се “хибридизовање” реализује уношењем делова других драма 
другачијих  стилова,  као  и  документарних  текстова  што  се  преузимају  из  масовних  медија.  Самим  тим,  текст 
подрива  архетипски  статус  ликова,  као  и  логику  нарације.  Према  томе,  пост-драма  подразумева  да  је  текст 
фрагментаран и да читава прича не тече праволинијски. У складу са овим, пост-драмска представа треба да је 
qуеер(уврнута) представа, јер не почива на линеарном наративу, нити на психолошки мотивисаним мотивисаним 
радњама и исто тако дефинисаним ликовима. Пост-драма заснива се на бочним, заправо уврнутим траговима радњи, 
на најавама радњи, али и на радњи која се изводи уз коришћење различитих, па и неочекиваних могућности. 

Редитељ  представе,  Бојан  Ђорђев  објашњава  неокласичну  пост-драмску  представу  као  потпуно 
дводимензионалну и наглашава да је у њој језичка фигура важнија од свега осталог, док се извођење на сцени 
остварује “начином, нијансама, варијантама, позама, фигурама, асоцијацијама, репрезентацијским моделима, густом 
мрежом референци, тешко докучивим шалама којима се само ’упућени’ смеју.” Додаје како је представа само за  
образовану публику и закључује: “Нудимо вам племенито кичасти будоар Петре фон Кант или лофт Алексис Колби 
као место догађаја. Нудимо вам Краљицу као Тамару де Лемпицку, која пева стихове Кети Аскер гласом Јосипе 
Лисац.  Нудимо  вам  Снежану  и  Ловца  као  Балтусове  (пребрисане/пребојене)  моделе  грађанског  друштва. 
Амбициозног,  јахтинг  фазонираног  принца  који  не  разуме.  Нудимо  вам  ’турски’ мизансцен...  Али  то  су  само 
оквирне  почетне  позиције  изведбе.  Цитираћу  ликове  из  сопствене  представе  Све  тече...  Забављајте  се 
препознавајући  остало!  Мада.”  Другим  речима,  извођачи  пост-драме  спремни  су  да  гледаоцима  понуде  све  и 
свашта, поред осталог и Снежану и неке од њених ситуација, препуштајући им да се сналазе како знају и умеју! 

С  друге  стране,  приређивач  текста  напомиње  како  је  сваки  текст  политичан,  што  је  случај  и  са  овим,  јер 
критикује савремено српско друштво уз одустајање од револуције. “Текст је политички коректан, родно освешћен, 
антинационалистички,  qуеер.  Идеологија његове политике је  левичарска:  уже – критика српског национализма, 



антисемитизма и пасторалног православља, цинизам према новој грађанској класи, исмевање приче о историји, 
критика љубави према Вођи; шире – политичка коректност, подривање парадигми патријархалног друштва, питање 
женског субјекта и жеље, могућности конструисања пост-идентитетских субјеката. Тако, иако је духовит, овај текст  
је, уствари, опор и досадан колико је озбиљан и дослован.” 

Како је изгледала ова неокласична пост-драмска представа? – Оптерећен бројним цитатима, текст драме  Сне-
жана  подвргнут  је  додатној  фрагментацији,  да  би  све  било  зачињено  говорним играма,  али  и  заменом  улога 
Снежане и Краљице,као и додатном иконизацијом већ познатих иконичних фигура, не би ли се отворио простор за  
претпостављање и откривање кога би све то могли претпостављати ликови на сцени? – Дабоме, представа је, у  
многим својим појединостима,  била нејасна,  рекли  бисмо и  загонетна.  Можда је  управо  то  и  везивало пажњу 
гледалаца! 

Шта рећи о извођењу ове qуеер представе, а не применити при процени исто такве критеријуме? – Нема сумње, 
Бојан Ђурђев се са беспоговорном приврженошћу прихватио да доследно спроведе експеримент са пост-драмом, 
која жели да оспори и негира неке претпоставке и условности на којима се заснива позоришна уметност. Тако је  
изградио  представу  која  није  имала  јасну  сценску  артикулацију,  али  је,  ипак,  верзираним  позоришним 
сладокусцима, могла бити занимљива, местимице чак и духовита. Иако глумци нису били класични тумачи улога,  
могућно је  говорити о томе како су отелотворавали фигуре које су представљали на позорници. У том смислу 
издвојили  бисмо  најпре  Краљицу  Наташе  Марковић,  која  је  успела  да  назначи  перманентну  опседнутост 
нарцисоидношћу, баш као и амбивалентност свога односа према Снежани, односа који може склизнути и у еротске  
воде, док је Сена Ђоровић, као Снежана, недвосмислено назначавала унутрашње дилеме које је перманенто прате. 
Сјајно је остварио свој задатак Слободан Павелкић као Принц 

–  заиста  је  био  права  фигура  фигуре  реторичнога  позера,  каткад  плаховитог  и  брзоплетог,  понекад  и 
несналажљивог, што је на фин начин овај глумац успевао да прикрије.  Ловац Љубомира Бандовића имао је зва 
обележја фигуре мачо мушкарца, који ужива док осваја Краљицу, и, исто тако, уме да буде задовољан постигнутим 
освајањем.  Нисмо  сигурни да  су  видео-призори из  телевизијске  драме  Маска  увек  били довољно у  склопу са 
сценским збивањима.  Исто тако,  поверавање  читања  иначе  мале улоге  Краља  суфлерки није  постигло жељени 
политички ефект. 

Костимографска  решења Маје  Мирковић и сценографски оквир Синише Илића  у  свему  били су  саобразни 
тенденцији режије да се на сцени пост-драма  Но Наме:Снежана  прикаже као негација устаљених позоришних 
конвенција. 

После антидраме и театра апсурда стигосмо и до пост-драме, која, бојимо се, неће бити дугога века. 

Радован ИИИ Душана Ковачевића после тридесетак година 

Пре тридесетак година, тачније претпоследњега дана 1973, на сцени “Атељеа 212” први пут је приказано друго 
сценско дело Душана Ковачевића Радован ИИИ, трагична фарса о животним удесима дошљака из сеоских забити 
смештених на врху неког од београдских монструозних солитера. Међутим, још приликом првог извођења изостао 
је  успех  који  се  од  писца  комедије  Маратонци  трче  почасни  круг  оправдано  очекивао.  Новој  комедији 
Ковачевићевој  удахнуће  истински  сценски  живот  тек  после  шестог  или  седмог  извођења  Зоран  Радмиловић, 
почевши да насловну улогу игра импровизујући и убацујући актуелне шале и ругалице, као да је у питању некакав  
српски Иби, тако да ће се ова представа, коју је режирао Љубомир Драшкић скративши је у смислу лишавања 
трагичних елемената, имати безброј извођења. 

Данас,  после толико година,  очигледно инспирисани прошлогодишњим извођењем  Дипломца  у Београдском 
драмском позоришту, које је, истина у другој половини лета, окупило знатан број гледалаца, глумци “Атељеа 212”  
одлучили су  се  да  по  са-мом истеку позоришне сезоне,  током прве половине јула  и,  после,  у  првој  половини  
септембра изводе, из вечери у вече  Радована ИИИ.  Позивајући се на традицију извођења Ковачевићевих драма у 
“Атељеу 212” они су на тој сцени хтели да је продуже и због тога им се нема шта замерати. Режију и насловну улогу 
преузео је талентовани Бранимир Брстина, који се определио за извођење без замашнијих скраћења текста, тако да  
је, сасвим непотребно, остала и улога Василија, Станисављевог брата, која је у првој верзији брисана после три 
репризе. Као што се зна, Радован ИИИ почива, кад је реч о комичним елементима, на две или три досетке и исто 
толико отворених алузија на друштвени систем који да би начинио радничку класу сељане доводи у градове. Радња 
драме  тече  разуђено,  има  непотребних  дигресија,  које  не  могу  ни  неочекивани,  заправо  апсурдни  обрти  да 
амортизују.  И  све  се  то  испољило  у  Брстининој  представи,  која  је,  и  поред  бројних  физичких  активности,  
различитих  каламбура,  трка  и  туча  по  сцени,  местимично  развучена,  па  и  досадна.  Сукоб  “вилотићеваца”  и 



Радованове  фамилије,  латентно  присутан  у  читавом комаду,  разрешава  се,  после  развучених  сцена  испуњених 
Василијевом причом, правим “ратним сукобом” приказаним веома хаотично. 

Екипа добрих глумаца смело се упустила у ову сцеценску авантуру, која би, уверени смо, имала бољи коначан 
исход да је била поверена редитељу. Овако, Бранимир Брстина, као тумач насловне улоге, бавећи се својом и у 
својству  редитеља  улогама  других,  није  успевао  да  прикладно разреши поједине  сцене,  а  дозволио  је  и  више 
неодговарајућих,  да  не  речемо  скаредних  гестова  и  гегова,  како  себи,  тако  и  другима,  који  снижавају  ниво 
представе. Анита Манчић лишила је своје тумачење Руменке потребних нијанси, особито када Радована  ИИИ и 
остале убеђује у властиту уметност моднога креатора, док је Горица Поповић као Катица наступила искључиво се 
ослонивши на свој  физикум.  Драгана Ђукић са  вазда  наивним изразом лица ту-мачила је  Георгину.  Бранислав 
Зеремски непотребно је, у трци за ефектима, западао у воде претеране карикатуралности. Небојши Илићу пошло је 
за руком да оживи слојевити лик Јеленчета, док је Феђа Стојановић, у улози Келнера, имао неколико лепих и веома 
карактеристичних појединости. 

Одговарајућу и добро решену сценографију на два нивоа потписао је Дарко Недељковић, а костимографију, 
засновану на карикатуралном третману, Зора Мојсиловић. 

По  стилу  извођења  ова  представа  изазвала  нам  је  асоцијације  на  давнашње  хумористичке  наступе  на 
калемегданској Летњој позорници, којима је једина сврха била пошто-пото изазвати што више смеха. Истини за  
вољу, такав ефекат извођачи Радована ИИИ, упркос свим својим настојањима нису увек успели да постигну. 


