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Почетак сезоне без већих изненађења 

После Београдскога летњега фестивала (БЕЛЕФ), који ове године није имао 
посебних сензација, и након Београдскога интернационлнога театарскога 
фестивала (БИТЕФ), чији је програм углавном био у знаку театра покрета, 
почела је редовна позоришна сезона. Иако је за програмско гесло БЕЛЕФ-а 
одабрана реч концентрација из овогодишње фестивалске продукције могли смо 
издвојити једну или две представе за које мирне душе можемо рећи да припада 
позоришту. Остали део продукције био је у сфери мултимедијалности, дакле, 
комбиновања изражајних средстава која припадају музици, плесу, покрету, 

пантомими итд. Слично је и са програмом БИТЕФ-а па се може рећи да су састављачи 
репертоара БЕЛЕФ-а извршили неку врсту битефизације фестивалског програма, што нам се 
чини потпуно излишним. Ако је прошле године програм летњега фестивала био нека врста увода 
у БИТЕФ, ове године су се два београдска фестивала по својим основним програмским 
структурама спајали, тако да наш град у суштини сада има један фестивал, што доприноси 
стварању утиска апсолутне репертоарске монотоније. 

Наравно, нова позоришна сезона у Београду почела је, као што је то и ранијих година био случај, 
са закашњењем. Уместо првих дана септембра, почетак сезоне позоришта одлажу до октобра, 
под изговором да не желе конкурисати БИТЕФ-у. Као да потенцијалну позоришну публику 
главнога града чине једино гледаоци који су заинтересовани за оно што им већ годинама сервира 
Јован Ћирилов као једину могућну визију модернога театра данашњице у свету! Како смо већ 
имали прилике да укажемо, БИТЕФ је био ваљда једина приватизована институција културе и у 
време т. зв. самоуправнога социјализма, па је тако и сада остао у рукама истога “власника”, који 
само по њему знаним критеријумима саставља фестивалски програм у знаку “авангардних 
позоришних тенденција”. Нешто слично се сада догађа и са БЕЛЕФ-ом над чијим програмом 
бди посебан Савет, док о појединим програмским сегментима брину селектори. Кад је реч о 
позоришном програму селектор може да бира оно што је наследио из претходних година и да на 
невиђено прихвата нове представе које се раде у фестивалској продукцији чији се репертоар 
утврђује не зна се на основу какве програмске оријентације. Дабоме, на позоришном програму 
БЕЛЕФ-а нашле су се и представе страних ансамбала, које су, мирне душе, могле бити изведене 
на БИТЕФ-у, и обратно! 

Међутим, уз представе преузете из прошлогодишњега позоришнога репертоара (Електра,  
Недозвани, Антоније и Клеопатра) изведено је мало нових, који би завределе пажњу. Међу 
такве треба убројати Малу трилогију смрти према тексту Елфриде Јелинек и луткарску 
презентација Шилерове драме Сплетка и љубав. То је ипак мало: очекивали смо више извођења 
дела домаћих писаца баш као и представљање неке драме нашег књижевнога наслеђа. 
Београдски фестивал треба да у свом репертоару има и дела која приказују негдашњи живот у 
граду. Претпостављали смо да ћемо после Недозваних Момчила Настасијевића ове године 
видети и још који комад домаћег драмског наслеђа, посебно оног из раздобља између два светска 
рата. Свакако да би било занимљиво данас гледати неки комад Душана Николајевића, Радослава 
Веснића, Живојина Вукадиновића, Ранка Маринковића и других писаца који су инспирације за 
своја дела налазили у нашој средини, у Београду напосе. 

Након празнине БЕЛЕФ-а, коју су састављачи његовог репертоара настојали да забашуре 



екстравагантношћу појединих пројеката (Кад би ово била представа... или Порнографија 1,  
2...4), почела је и нова сезона двема представама за које се претпостављало да ће бити сензације. 
Најпре је изведена премијера Хамлета у Југословенском драмском позоришту, а потом је 
отворена и реновирана сала некадашњег најудобнијег престоничког биоскопа “Београд”, која је 
педесетих година прошлога века додељена Београдској комедији, данас Позоришту на 
Теразијама. Реновирање тог објекта потрајало је неких десет и више година, те је занимање 
позоришне публике за нови изглед дворане било велико. Међутим, нисмо могли приме-тити, бар 
што се просторија доступних гледаоцима тиче, нека изузетно квалитетна побољшања 
ентеријера, како саме дворане, тако и када је реч о фоајеима. Непрестано нам се наметало 
питање да ли је било целисходније подићи нову зграду Позоришта на Теразијама – колико се 
сећамо својевремено је постојала иницијатива, па чак и пројект, да се подигне зграда на 
простору где је данас већим делом напуштени монтажни трговачки центар у Чумићевом 
сокачету. Можда би то било боље, јер би, свакако, изградња нове зграде потрајала краће но ово 
реновирање, које је само упропастило децентно решен ентеријер архитекте Самојлова. Јер, шта 
се може рећи за дворану која је, не знамо зашто, прилично смањена, док позорница није знатније 
продубљена. Такође, ентеријери фоајеа измењени су у декоративном погледу, те подсећају на 
улазне просторије клубова опскурне намене. 

Позориште на Теразијама отворено је премијером мјузикла АЦхорусЛи-неМајкла Бенета и 
Марвина Хамлиша, припреманог скоро годину дана у очекивању да се заврши реновирање 
дворане. Како смо већ имали прилике да истакнемо, због тога Позориште на Теразијама није 
приказивало своје представе, будући да је сцену у Дому културе “Вук Караџић”, не знамо због 
чега, прерано напустило! Говорило се да ће се у ту дворану уселити Мало позориште “Душко 
Радовић” чија је сала требало да се реновира. Међутим, читаве прошле сезоне, све до данас то се 
није догодило. Одговор што је и данас сцена “Вук Караџић” без икаквих позоришних представа 
вероватно могу дати надлежни за културу у Градској скупштини, но, верујемо, да неће имати 
икакве аргументе којима би могли оправдати актуелну ситуацију. Препоручујући надлежнима да 
се озбиљније позабаве питањем да ли воде целисходну културну политику, хроничарски ћемо се 
осврнути на почетак сезоне, који, с малим изузецима, није донео нека посебна изненађења. 

Премијера Мале трилогије смрти Елфриде Јелинек у Београдском драмском позоришту 

Од три текста Елфриде Јелинек – Вилинска краљица, Смрт и девојка и Путник – за које сама 
списатељица каже да су “замишљени за позориште, али не и за позоришно извођење”, као и да 
су саздани по Шубертовим песмама, редитељ Небојша Брадић, уз драматуршку подршку Иване 
Димић, начинио је позоришну представу Мала трилогија смрти, премијерно приказану 25. 
августа на сцени Београдског драмског позоришта. Треба одмах нагласити да се редитељ Брадић 
смело упустио у реализацију једног пројекта који се граничи са немогућним. Јер, редитељ се 
подухватио да једно дело намењено читању, а не и позоришној сцени, представи гледаоцима. 
Пре свега, морао је да литерарни предложак, који се може похвалити свим и свачим, али не и 
комуникативношћу, начини најпре разумљивим, потом и сценски прихватљивим, дакле, да га 
надгради и, колико је то могућно поруку дела приближи савременом гледаоцу. А само дело 
Елфриде Јелинек претендује да буде драма о смрти уметности, па тако и позоришта, као и 
културе уопште. Да ли је то наговештај нове цивилизацијске ере лишене хуманистичких 
опредељења, ере у којој се разједињују и поново спајају у виду смрти силе добра и зла, лепог и 
ружног, жртве и злочина... Елфрида Јелинек је експериментатор без оклевања, који не оклева да 
сурове и горке истине о животу и смрти саопштава на необичан начин. 

У средишту првога дела трилогије је једна славна, али мртва глумица, која се и после сахране 
појављује као Вилинска краљица да би и даље говорила као неуништива примадона. У другом 
делу, који представља својеврсну међуигру, имамо дијалог ловца и Снежане; ловац ће ипак 



убити Снежану и то пре но што она успе да сретне драге јој патуљке који је прате са симптијама. 
Завршница комада препуштена је Путнику и садржи ауторкин обрачун са модерним тековинама 
у уметности и свету уопште. “Наметљивост свагдашње модерне, која је све изнивелисала, свако 
стање, а затим је све то претворила у тоталитет: у њој је такође постало неважно да ли је тај 
један путник, као расно прогоњен, морао да ради као научник за своје прогонитеље, на 
синтетичком каучуку и другим вештачким материјалима, или је он у то време већ био мртав, што 
је, за њега већ и било предвиђено. То је свеједно. Није важно. Ауторка је на путу, она није пут” – 
закључује, не без извесног постмодернистичког поигравања, Елфрида Јелинек. 

Редитељ Небојша Брадић настојао је да у разумној мери театрализује ово непозоришно штиво. 
Може се рећи да му то, у оквирима једног инвентивнога поступка, делимично и полази за руком. 
Поверивши улогу Вилинске краљице Ђурђији Цветић, како нам се учинило, успешно је решио 
главни извођачки проблем. Она представља велику глумицу Бургтеатра, али и певачицу која 
забавља своју публику за време рата. Њена глума била је у знаку одмереног достојанства, али и 
потребне фриволности када пева и забавља. Улогу Путника веома суптилно оживео је Небојша 
Дугалић са фином смисаоном сугестивношћу која је вазда дискретно акцентовала узалудност 
сваког отпора и одупирања. Ловца је тумачио Драган Петровић са нијансованим карактерним 
сенчењем, али и са дискретно наглашеном тобожњом дистанцираношћу од збивања. Улогу 
Снежане редитељ је поверио трима глумицама: Љубинки Кларић, Милици Зарић и Соњи 
Живановић. Утрајање тога лика ефектно је изведено, јер је свака глумица на свој начин 
допринела да лик Снежане добије у изразитости, али и бајковитости. Хор, зачудо, био је добро 
увежбан и то како у говорним призорима, такоиусценама покрета. Зато ћемо и навести имена 
девет младих и дисциплинованих глумаца – чланова хора. То су: Александар Лазић, Петар 
Бенчина, Жарко Степанов, Игор Бенчина, Немања Оливерић, Владан Милић, Ђорђе Ерчевић, 
Бојан Хлишић и Небојша Ђорђевић. За сценски покрет, који у овој представи ни једног тренутка 
није био самом себи сврха, заслужни су Јо-си Берг и Далија Аћин. 

Да би прилично херметичан текст Елфриде Јелинек учинио гледаоцима доступнијим и јаснијим, 
редитељ Брадић уводи дисплеј на којем су се могли прочитати главни делови реплика, који 
садрже мисаоне акценте. Тај поступак, свакако, знатно је помогао да представа добије у 
комуникативности. 

Небојша Брадић био је, уз стручну сарадњу Зорана Ристића, и аутор неутралне сценографије, 
која је гледалачку пажњу усмеравала на текст. Костими Иванке Јевтовић и Маје Недељковић 
одавали су тежњу да се максимално одговори драматуршком и редитељском поступку Небојше 
Брадића. 

Музика Зорана Ерића донела је одговарајућу звучну подлогу сценским збивањима. 

Представа Мале трилогије смрти можда је могла изгледати гледаоцима местимице загонетно, 
али никада непривлачно. 

Мала трилогија смрти премијерно је изведена на Великој сцени Београдског драмског 
позоришта 25. августа 2005. 

Хамлет у редитељском виђењу Душана Јовановића 

Хамлет изазива приликом сваке нове поставке велико интересовање гледалаца. На српској 
позорници Хамлет 

је први пут приказан у Народном позоришту у Београду, 18. новембра 1884, и то у преводу 
немачке прераде Ф. Бо-денштета и Ј. Е. Шлегла. Прераду је превео и удесио за нашу позорницу 
Милорад Петровић Шапчанин. Представу је режирао Милош Цветић, који је и тумачио насловну 
улогу. До 1899. године, када је та поставка скинута са репертоара, Хамлет је приказан 18 пута. 



Следећа поставка Хамлета у београдском Народном позоришту премијерно је изведена 27. маја 
1900, у режији Милорада Гавриловића. Тада је приказан Хамлет у преводу Лазе Костића. 
Насловну улогу тумачио је Љуба Станојевић. Обновљена 1907, у режији Саве Тодоровића, та 
представа је на репертоару до 19. децембра 1910. године. Дотад, приказана је укупно 30 пута. 
После Цветића и Станојевића на београдској сцени појавило се неколико глумаца у улози 
Хамлета, од којих су се истакли Богобој Руцовић, Витомир Богић и, нарочито, Радомир Раша 
Плаовић, који се 1930. године први пут појавио као дански краљевић у представи коју је 
режирао Михаило Исаиловић. (Зачудо, тај датум нисмо прочитали у хронологији на тему 
Хамлета, објављеној у добро уређеном програму ове представе!). И после Другог светског рата, 
Плаовић ће се појавити у улози Хамлета у представи коју је и режирао са др Хугом Клајном. 
Потом, у Југословенском драмском позоришту, 1962, Хамлета режира Мата Милошевић, са 
Бранком Плешом у насловној улози. Године 1970. на сцени Народног позоришта у Београду као 
Хамлет појавиће се Петар Банићевић, у представи коју је режирао Велимир Лукић, да би 
наредне године, на сцени Југословенског драмског позоришта као Хамлет наступио Стево 
Жигон (у алтернацији са Танасијем Узуновићем) на представи коју је и режирао. Најзад, још две 
поставке Хамлета у Београду: 1992. Горчин Стојановић режира Хамлета у Југословенском 
драмском позоришту са Браниславом Лечићем у насловној улози, а 1997, у режији Дејана 
Крстовића, на сцени Позоришта на Теразијама као Хамлет појављује се Енвер Петровци. – 
Навели смо све ове податке да бисмо илустровали колико је велико занимање не само наших 
гледалаца, него и наших позоришних стваралаца за извођење Хамлета, који се по броју 
поставки, али и по броју извођења може сврстати међу најрадије гледане Шекспирове комаде 
код нас. 

Нову поставку Хамлета на сцени Југословенског драмског позоришта режирао је Душан 
Јовановић, са жељом да своје сценско читање лиши традиционалног приступа, који третира ово 
дело као трагедију осветника који жели да убиством изравна злочин начињен у непосредној 
прошлости. “У првом читању Хамлет је трагедија освете и освета је ту мотор радње – захтев оца 
који устаје из гроба и тражи од сина да се освети за подло убиство. Тај захтев за осветом постаје 
метафора за све могуће освете, за све реваншистичке, братоубилачке ратове, за сва могућа 
отварања гробова из којих устају духови прошлости који траже да се наплате стари дугови. У 
нашој представи Хамлет одустаје од освете и наплате дуга. Он припада новом сензибилитету, 
новом виђењу будућности у којој се уместо одмазде као решење нуди помирење.” – тако је 
објаснио свој редитељски приступ Душан Јовановић. Вероватно руковођен могућношћу на коју 
указује Јан Кот, који пи

ше: “Може се играти само један од Хамлета који постоје у том архикомаду. Биће то увек 
Хамлет сиромашнији од Шекспировог, али то може да буде и Хамлет богатији за нашу 
савременост” редитељ Јовановић жели да уместо Хамлета осветника, који настоји да у својој 
осветничкој акцији буде праведан, представи Хамлета који трага за могућностима праштања и 
помирења! Ваљда зато да би био у додиру са савременошћу, бременитом последицама недавних 
ратова у нашим крајевима. Идеја је лепа, али нема никаквог упоришта у Шекспировој трагедији. 
Заиста, како је истакао Кот, у Хамлету има много проблема: “политика, насиље и морал, спор о 
истоветности теорије и праксе, о крајњим циљевима и смислу живота; постоји трагедија 
љубавна, породична, државна, филозофска, есхатолошка и метафизичка. Све што вам драго! И 
постоји још потресна психолошка студија. И крвави заплет, двобој, велики покољ.” Али, ни 
помисли о помирењу и некаквом праштању – нема! Зато нам се чини излишним све што је 
редитељ предузео у смислу представљања Хамлета као човека који је своју потребу за осветом 
изменио у потребу за прекидањем ланца смрти! Како то, када знамо кога све Хамлет шаље у 
смрт пре но што ће се обрачунати са Клаудијем? Не може се то постићи ни акцентовањем 
Хамлетове везаности за мајку у смислу фројдистичких тумачења, нити знатним скраћењима 



текста, поред осталог сцене пре познатог призора “мишоловке”, у којој Хамлет даје упутства 
глумцима шта и како да приказују, или изостављањем Фортинбраса, јер ће он, као нови владар, 
Данској донети нове ратове и погибије... 

Да би представу пошто-пото актуализовао и некако приближио савремености, редитељ 
Јовановић прибегава различитим спољним средствима, пре свега произвољном сценографијом и 
још произвољнијим костимима, тако исто и реквизитом. Ако је сценографија – према решењима 
Јасне Вастл – по много чему подсећала на пробне сале, дотле су костими – према нацртима 
Бјанке Аџић-Урсулов – изгледали, један део њихов, као да је набављен у неком од савремених 
бутика, а други део као да потиче из старетинарнице. У стилу и маниру постмодерне (или, 
можда, пост-постмодерне?!) стражари на тврђави Елсинора у рукама држе машинке, Хамлет 
убија Полонија револверским хицем, али ће, као и Лаерт, погинути од отровнога мача! Све је 
учињено да се створе необичности које ће, углавном, асоцијације гледалаца усмеравати ка 
савремености. 

Глумци су се, са мање или више успеха, повиновали интенцијама редитеља, али већина није 
донела целовите креације. Драган Мићановић као Хамлет није успео, можда и због скраћења 
текста, да своју креацију обогати неким новим појединостима у изразу. Тешко да би се то и 
могло постићи у условностима проистеклим из концепције о помирљивом Хамлету. Лишивши 
свога Хамлета колебљивих сумњи у трагању за истином, а у жељи за осветом, у оквиру општега 
редитељскога концепта, Мићановић је морао знатно симплификовати своје тумачење, што је 
његову интерпретацију лика учинило праволинијском и, донекле, неодређеном. С једне стране, 
сузбијајући изразе подозрења, сумње и двоумљења, он је у изразу потискивао или ублажавао и 
рефлексивна расположења, што је додуше, било проузроковано и краћењима појединих 
монолога, да би га довело до пасивнога става, који је ретко давао маха резолутном 
незадовољству па и огорчењу због ситуације у којој се налази не само он, као краљевић Данске, 
већ и читава његова домовина. Такође, изостао је у Мићановићевом приказу и довољан израз 
одлучности до које долази када се увери у то да је Клаудије убица његовог оца. Питање освете 
очевом убици за Хамлета постаје судбинско и питање свих питања његове егзистенције. То се 
није видело у Мићановићевој глуми. Чак и монолог “Бити или не бити” прошао је у његовој 
интерпретацији незапажено, готово без икаквог драмскога набоја. Нисмо били задовољни ни 
његовим говорним изразом, који местимице, можда због тренутнога гласовнога замора, није 
увек био најјаснији. 

Лаерта као човека огорченог и жељног освете, по чему тај лик одудара од опште редитељске 
концепције представе, приказао је без довољно нијанси у изразу Марко Маџгаљ. Богдан Диклић 
као Полоније успео је да изрази лукавост и придворност, баш као и марионетску приврженост 
владарскоме пару. Офелију је приказала Мона Муратовић. Она је имала за задатак да ту улогу 
тумачи у до зла бога сведеној форми, а према виђењу редитеља, који је тај лик потпуно 
инструментализовао, желећи да акцентује како је она само играчка у рукама других. Дабоме, 
млада глумица у таквој концепцији морала је, као и Хамлет, да сузбија емоционалност у изразу. 
И она је то чинила до краја. 

Бранислав Лечић, у улози Краља Клаудија, ставом и држањем подсећао је на наше савремене 
политичаре: неприкосновено и озбиљно је бранио позиције власти, све време играјући се, не 
знамо само зашто, некаквом црвеном лоптом (или балоном)? Краљица Гертруда Александре 
Јанковић деловала је, како самом појавом, тако и укупним ставом, отуђено и хладно, рекло би се, 
каткад и незаинтересовано. Хорација је играо Горан Шушљик без довољно израза. Дамјан 
Кецојевић као Розенкранц и Бранислав Трифуновић као Гилденстерн били су безлични до те 
мере да су се једва и примећивали: делујући као неки случајно присутни грађани. Војислав 
Брајовић тумачио је две улоге. Улогу Духа Хамлетовог оца, чија је појава у представи 



мултиплицирана, како бројем појављивања, тако и увођењем и шесточланог хора духова који 
имају и функцију играча) све у циљу доказивања тезе како су духови непрестано међу нама 
(ваљда духови прошлости који нас наводе на зло!), он је приказао без довољно тајанствености и 
достојанства. У улози Првога гробара Брајовић се знатно боље снашао, нагласивши са лепим 
нијансама поједине комичне валере. Није јасно зашто је редитељ улогу Другога гробара, коју је 
тумачио Бојан Лазаров, свео на ментално заосталу личност. Фортинбрас се у овој представи не 
појављује, јер, како каже редитељ, “не треба нам нови војник”. 

У контекст наших збивања ову представу, ваљда, требало је да доведе и оригинална музика 
компонована по мотивима песама Зажмури (текст и музика Момчила Бајагића), Ти си ми у крви 
(текст Споменке Ковач, музика Корнелија Ковача) и Главо луда (текст Душка Трифуновића, 
музика Божидара Бобана). Међутим, нисмо могли избећи утиску да је читав поступак увођења те 
и такве музике деловао као насилничка интервенција. Исто важи и за увођење музичких 
“нумера” у извођењу виолинисткиње Биљане Китановић. 

Наиме, редитељ се овом представом залаже за промену свести, за про-мену у схватању историје 
или, још тачније, за прекид континуитета насиља и зла, односно свих недаћа што их ратови 
неминовно доносе. Зато му се појава Фортинбраса чини излишном... Бојимо се да је устаљени 
историјски циклус незаустављив и да се не може никако изменити. Зато нам ова представа 
Хамлета и изгледа неуверљивом и узалудном. 

Не говори се без разлога о томе како управо у Хамлету долази до пуног израза Шекспирова 
човечност, његова хуманост и, уопште, његов хуманизам. То дело због тога заузима почасно 
место у читавом Шекспировом опусу. И зато су депласирана сва, па и постмодернистичка 
интерпретирања и прекрајања у циљу постизања некаквих сазвучја са временом. Тако нам 
изгледа и ова представа. 

Лет изнад кукавичјег гнезда Дејла Васермана на сцени Београдског драмског позоришта 

Подоста је година прошло откако је, 1963. године, Лет изнад кукавичјег гнезда премијерно 
приказан на Бродвеју са Кирком Дагласом; нешто мање откако је, 1975, према том делу Милош 
Форман са Yеком Николсоном снимио истоимени филм, који многи сматрају за најзначајнији у 
историји седме уметности. Времена су се изменила, али проблем што се обрађује у том делу је 
остао. Метафора коју оно доноси вазда је актуелна: самосвојан, слободан појединац, ако жели да 
остане то, мора се сукобити са правилима понашања што их намећу различити друштвени 
системи, тоталитаристички нарочито. Као што је познато, радња се догађа у једном азилу за 
душевне болеснике у који доводе једног бунтовнога преступника који није ментал-но оболео, 
али кога успевају да подведу под режим институције, служећи се нехуманим медицинским 
интервенцијама. “Случај” Рендија Мекмарфија приказан у Лету изнад кукавичјег гнезда постаје 
симбол примене савремених репересија над људском слободом. 

Била је умесна идеја да се, након успешног извођења Лета изнад кукавичјег гнезда 2004. године 
у Лондону, у Гилгуд-театру на Вест Енду, та драма прикаже и код нас. Она није ништа мање 
актуелна данас, посебно за нашу средину, у време толиких нормалних ненорамалности, односно 
потпуно поремећеног система свих вредности, тако да се више не зна шта је нормално, а шта 
није! Дело је на сцену Београдског драмског позоришта, у преводу Ђорђа Кривокапића, 
поставио Жанко Томић као, како сам каже, својеврсну “игру између две истине – истине комада 
и истине наше стварности.” Редитељу је пошло за руком да ту игру сценски уобличи као чудно, 
али актуелно сазвучје. Међутим, први део представе био је у знаку незанимљивих 
мизансценских решења. У другом делу представе, служећи се једном досетком која тешко може 
имати везе са позориштем (азиланти играју кошарку, док најнепокретнији од њих служи, пошто 
рашири руке у виду круга, као кош!) редитељ разиграва ансамбл, напуштајући праволинијска 



решења групних сцена. 

Рендија Макмарфија тумачио је Драган Бјелогрлић успевши да пластично прикаже “развојну 
линију” од спонтаности и живахности духа и тела до примиривања и умртваљавања зарад 
подвргавању неприкосновеном реду азила. На почетку немиран у сваком погледу, невероватно 
жив и импулсиван, Бјелогрлић као Макмарфи успева да оваплоти развој сазнања о томе у каквој 
се ситуацији нашао, да би, потом, донекле “спустио лопту”, али никако не одустајући од изазова 
намере да се дочепа слободе. При том, он уме да “одбрани” одупирање кућном реду и режиму 
азила, каткад оштро и духовито, каткад лукаво и са предумишљајем – све док не постане 
дефинитивно сломљена личност после обављене хируршке интервенције. 

Достојног партнера Бјелогрлић имао је у Милораду Мандићу у улози поглавице Бромдена, који 
је тај специфични лик оживео веома упечатљиво, управо онако како је требало: апартним ставом 
и понашањем, суздржано, на моменте са привидном заинтересованошћу, а у ствари са 
подозривом пажњом. Борис Комненић оживео је Хардинга савршеном гестикулацијом руку и 
прецизном мимиком. Њему су се складно придружили Срђан Дедић као Сканлон и Феђа 
Стојановић као Чезвик: први се истакао ефектним преображавањем мирног понашања у 
експлозивни бес, а други добро нијансованим зачудним понашањем. У осталим улогама из 
“галерије лудака” мање или више упечатљиви били су: Данијел Сич (Били Бибит), Марко Живић 
(Мартини) и Саво Радовић (Ракли). 

Екипу медицинара предводила је Љубинка Кларић, која, као главна сестра Речид, није успела да 
избегне монотонију пренаглашенога наглашавања строгости. Дејан Матић као доктор Спиви, 
блед у изразу, није одавао потребан ауторитет. У улогама чланова медицинске екипе наступили 
су: Јелена Дромљак (сестра Флин), Владан Милић (болничар Ворен), Жарко Степанов (болничар 
Вилијамс) и Зоран Ђорђевић (болничар Теркл) испољили су знатан степен сналажљивости у 
сценама када је требало да заводе ред у азилу. Сандра Бугарски (Сандра) и Јана Милић (Кенди 
Стар) са превише нападне заводљивости одиграли су своје улоге. 

Одлично сценографско решење дао је Зоран Ристић, успевши да панорамом која се могла видети 
иза прозора са затворским решеткама назначи контраст између жељене слободе и реалности 
азила. Такође, сценографија је, у оквирима релистичке условности, давала јасне назнаке 
специфичнога амбијента у којем се сукобљавају страсти и слабости азиланата. 

Костимографија Јелисавете Татић Чутурило била је у знаку бизарних решења, која су углавном 
одговарала ликовима и њиховим духовним обележјима. Ипак, штета је што, укупно узев, 
костими нису били колоритнији, што није било више различитих, и то живљих боја. 

Уверени смо да ће ово извођење некадашњега филмскога хита окупити и знатижељну 
позоришну публику. 

Премијера мјузикла А ЦхорусЛинеу Позоришту на Теразијама 

Пошто је 13. октобра 2005. године свечано отворена реновирана и преуређена дворана 
Позоришта на Теразијама извођењем музичке ревије Светлости позорнице Г. Јанковића и М. 
Заблаћанског, која није ништа друго до презентација одломака из најбољих представа овог 
театра, 26. октобра приказана је и прва премијера у новом амбијенту позоришта – мјузикл А 
Цхо-русЛинепрема тексту Yемса Кирквуда и Николаса Дантеа са музиком Марвина Хамлиша. 
Дакако, представа је играна према идеји, оригиналној режији и кореографији Михаела Бенета, 
дакле, према унапред утврђеном обрасцу. Текст је превео Јован Ћирилов, који је са Слободаном 
Обрадовићем и препевао сонгове. 

Ово дело, које је 1990. године скинуто са бродвејскога репертоара, доживело је више од 6000 
извођења, што представља велики успех. Награђено је и бројним признањима за музику, текст, 



режију и кореографију, такође и за глумачка остварења. Свакако да је све то заинтересовало 
састављаче репертоара Позоришта на Теразијама и определило их да изведу овај необични 
мјузикл. 

Мјузикл А Цхорус Лине заснован је на документаристичком приступу и у виду је једне анкете 
коју, као неку врсту аудиције, организује продуцент једног будућег музичко-ревијскога пројекта. 
У анкети сви аспиранти да добију улогу одговарају, наравно јавно, пред читавом групом, на 
питања која треба да дају слику како о самој њиховој личности, тако и о предиспозицијама да им 
се додели уметнички задатак. У жестокој конкуренцији свака, па и најситнија појединост може 
бити чак и пресудна и зато се сви здушно труде да оставе што повољнији утисак на строгог и 
неумољивог продуцента и редитеља. При том се и међу њима самима неминовно заснивају 
различите релације, у широкој скали од конкурентски завидљивих до саучеснички солидарних. 
Речју, овај мјузикл доноси слику сјаја и беде како раскошних бродвејских позорница, тако још и 
више оних што на њима глуме, певају и играју. 

Мисија редитеља Михаила Вукобратовића, који је мјузикл АЦхорусЛинепоставио код 
нас,свакако је била да, следећи образац оригинала, оствари једно извођење које ће задовољити 
високе критеријуме што се постављају пред све интерпретаторе савременога мјузикла, дакле, 
непосредност и ноншалантност глумачкога израза, прецизност вокалне интерпретације уз 
сигурност вајања мелодијских линија уз играчку перфекцију која иде до бравурозности. Код нас 
је све те захтеве тешко задовољити, с обзиром да знамо како се и на који начин, строго подељени 
на глумце, певаче и играче, образују извођачки кадрови. Тешко је у нас наћи извођаче који умеју 
и могу остварити глумачко-певачко-играчку синтезу израза, тако типичну за мјузикл. Зато је рад 
на припреми мјузикла АЦхорусЛинеу Позоришту на Теразијама и био дуготрајан, зато је и донео 
тек половичан резултат, иако је окупио приличан број талентованих играча. Све ово односи се и 
на кореографа Владимира Логунова. Пошло му је за руком да кореографски ефектно уобличи 
масовне призоре. 

Диригент Милан Недељковић је са примерном студиозности припремио ансамбл – како онај на 
сцени – солисте и хор, тако и чланове оркестра. Он је у свим појединостима сигурно и ритмички 
прецизно водио представу, обезбедивши пун склад између сценских збивања и оркестарске 
пратње. 

Јанош Тот као Зек, продуцент и редитељ који окупља и бира екипу, имао је у наступу увек 
довољно неприкосновено строг став, који је одавао уметника који зна шта хоће и који жели да 
буде непристрасан. Имао је у изразу пажљиво одабране тонове ароганције и саучесништва, 
жестине и самилости. Умео је да се енергично наметне и да ауторитативно води аудицију. 

Из великога ансамбла кандидата ове несвакидашње аудиције, ансамбла којем је можда 
недостајла потребна уиграност до које ће ови млади извођачи свакако доћи временом , 
неправедно би било било кога издвајати. Ипак, више њих наметнуло нам се спонтаношћу у 
драмском исказу, или пак певачком сигурношћу, односно добрим играчким наступом. То су: 
Снежана Јере-мић (Кони), Катарина Чанковић (Вики), Ивана Кнежевић (Меги), Калина 
Ковачевић (Кристина), Боба Латино-вић (Yуди), Ана Симић (Кеси), Мина Лазаревић (Шила), 
Милан Антонић (Ал), Иван Босиљчић (Рој), Слободан Стефановић (Грег), Љубиша Динчић 
(Дон), Ђорђе Лазаревић (Лари), Марко Марковић (Марк) и Мирољуб Турајлија (Боби). Ако би се 
морала изрећи и једна општа оцена, онда је то, када је реч о вокалној страни извођења, 
помањкање лепих гласова и лоша певачка дикција. Наиме, озвученост певача није, у већини 
случајева, могла да им улепша гласове, нити да им побољша дикцију. 

Костимограф Љиљана Драговић решавала је бројне костиме у складу са оригиналним 
предлошцима Теони Олдриџа. 



Превод Јована Ћирилова патио је од недовршености. Наиме, преводилац је остављао 
непреведене многе речи, међу којима и сам наслов, огласивши их за “непреводљиве”. Тако је 
лако преводити! Свакако да се у нашој средини могао наћи бољи и стручнији преводилац. Или 
су руководиоци Позоришта на Теразијама, додељујући превод Ћирилову, имали амбиције да са 
овом представом учествују на БИТЕФ-у? 

Балканска верзија једне шведске представе – Окамењени принц у Малом позоришту “Душко 
Радовић” 

Књижевна основа представе Окамењени принц, реализоване према роману шведскога аутора 
Елгарда Јонсона, на основу сценарија Хенинга Манкела у копродукцији неколико позоришта из 
Данске (ЦоранаЛабаланце–Дански национални ансамбл за дечије позориште и ТеатретЛампеиз 
Копенхагена) и Србије и Црне Горе (Мало позориште “Душко Радовић” и Позориште лутака 
“Пинокио” из Београда), потресан је књижевни документ о самом романописцу, који је, још као 
дечак, провео неколико година на психијатријском одељењу Установе за ментално здравље у 
Шведској као случај коме нема помоћи. Међутим, излечила га је од осећања изолованости и 
потребе бежања од спољног света, упорним поступком, терапеуткиња Барбро Сан-дин, тако да је 
Елгард Јонсон запослен као психолог а његов роман Окамењени принц сматра се скандинавским 
одговором на Лет изнад кукавичјег гнезда. 

Како у програму ове занимљиве представе истиче руководилац пројекта, Петер Јанковић, 
“представа има за циљ да искомбинује светски познато данско позориште ’у равни ока’ са 
подједнако великом српском глумом и музицирањем...” Нама се та комбинација на премијери 
Окамењенога принца, учинила оправданом и сврсисходном. Текст су превели Александер 
Јанковић и Александра Мандић. 

У адаптацији текста, коју је за ову представу приредио Игор Бојовић, прича о менталној болести 
дечака трансформише се и преноси у наше поднебље, међу наше људе, у зиму 1987. године 
суочавајући се с нашим навикама и менталитетом, са снажним духом наших људи, али и са 
сиромаштвом и бедом... Јунак представе најмлађи је у породици од четворо деце. Након 
растурања породице, пошто је мајка отишла са троје најстаријих, најмлађи остаје сам са оцем у 
колиби за дрвосече негде у шумама Србије и као шеснаестогодишњак доживљава нервни слом и 
одлази у душевну болницу. 

Потом се приказују различите ситуације у двадесетак сцена. Представу духовито режира Марк 
ван дер Велден, који је и аутор сценске адаптације. Он за извођење ангажује два глумца, који 
играју више улога, по потреби мењају пол, занимање, па и године. Све то у оквиру условне и 
неутралне камерне сцене, на позорници где су смештени и гледаоци, којима је омогућен 
најнепосреднији увид у све глумачке трансформације. Јулија Форшхамер аутор је 
функционалног сценографског решења и костима који су имали радно обележје. 

Два глумца – Горан Јевтић и Иван Томић заиста мајсторски демонстрирају своје велике 
способности за т. зв. трансформацију израза. Први покаткад каприциозан и безнадежно 
затворен, каткад зачудан и неодлучан; други сигуран у наступу, али са финим променама 
приликом оживљавања различитих улога. Речју, лепа демонстрација богатства уметничкога 
израза, којим двојица младих уметника располажу. 

На представи Окамењенога принца музицирала је Светлана Савић. 

Извођење Окамењенога принца користан је сусрет данских и наших позоришних стваралаца који 
није само успели експеримент, већ и занимљив уметнички чин, који несумњиво представља 
подстрек за наставак сарадње. Позоришта за младе овим дају путоказ театрима за одрасле! 


