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Крај сезоне и БЕЛЕФ 

Што се више ближио крај сезоне 2005/06, то су премијере у београдским 
позориштима биле учесталије. Низале су се једна за другом, али нису 
доносиле неке особите доживљаје, још мање су то били догађаји за памћење. 
Већина њих била је у знаку редитељских неспоразума са писцима и њиховим 
текстовима, да не речемо промашаја. Било је покушаја, али само покушаја да 
се поштопото изнађу нека нова решења у духу постмодернистичких – можда 
боље – постпостмодернистичких схватања, према којима се са текстовима 
може радити све што се пожели, но неких озбиљнијих подухвата, па тако и 

резултата није било! Заиста, као ретко кад финални део протекле сезоне био је у знаку 
одсуства инвенције редитеља и зато, уз неколике изузетке, у знаку опште просечности. Да 
није било појединих гостовања страних ансамбала, монотонија просечности и 
неинвентивности би нас напросто угушила. Ту, пре свега, мислимо на представу француске 
трупе Поем армоник Венсана Деметра, која је извела комедијубалет Грађанин племић 
МолијераЛилија, потом и на гостовање позоришта Драматен из Стокхолма, које је приказало 
две Шекспирове трагедије – Хамлета и Макбета. 

Гостовања наших позоришта из унутрашњости нису се много разликовала од представа 
београдских театара. А како би се и разликовале представе позоришта из унутрашњости када 
и се и у њима води репертоарска политика по угледу на Београд, када и у њима режирају, 
мање или више, исти редитељи? 

После монотоне завршнице позоришне сезоне, током које је било више представа што не 
завређују нашу пажњу због више него скромних резултата првенствено због слабих текстова 
те се стога на њих нећемо освртати (Не мреш побјећ од недјеље Тене Штивичић у Театру у 
подруму Атељеа 212, или Драги тата Милене Богавац у Студију Југословенског драмског 
позоришта), или пак због евидентних редитељских промашаја какав је извођење познатог 
Бекетовог дела Чекајући Годоа, у режији Ђурђе Тешић на сцени Атељеа 212 на које се нећемо 
освртати, дошло је лето а са њим и БЕЛЕФ – Београдски летњи фестивал, који није донео 
неке посебне позоришне догађаје, већ досадне и незанимљиве представе, од којих су 
поједине требало да буду експерименти. На тај начин се, као што је то био случај и 
претходних неколико година, од летњега фестивала главнога града, који је некада нудио 
широку гаму позоришних представа, како што се жанрова, тако и што се стилова тиче, 
начинио домаћи БИТЕФ, ваљда да гледаоце “припреми” за све оно што ће им неуморни 
селектор Јован Ћирилов довести из белога света. 

Молијеров Грађанин племић у аутентичном извођењу 

Гостовање париске трупе Поем армоник Венсана Диметра омогућила нам је да видимо 
аутентично извођење комедијебалета Грађанин племић двојице Батиста – Молијера и Лилија. 
Са правом се сматра да је то дело, настало 1670. године, најсјајнија творевина Молијеровог 
генија. Као што је познато, краљ Луј XИВзатражио је од Молијера и Лилија да припреме 
један смешан турски балет, који би био у склопу једне духовите комедије. Наиме, после 
посете једног изасланика Отоманског царства, Сулејманаге, за кога се мислило да је 
дипломата највишег ранга па је зато и дочекан уз највеће церемоније, те га је и сам краљ 
примио, да би се из писма које је донео видело да он није високо опуномоћени амбасадор, 
већ само обичан посланик. Не хотећи да прикрије грешку, Краљ Сунце је ипак желео да 
преокрене ситуацију у своју корист, односно да збиљу претвори у шалу, или да бригу обрне у 
весеље. Зато је инсистирао да Молијер и Лили што пре створе комедију са турским балетом. 
Они су за кратко време успели да напишу текст Грађанина племића и премијера дела је 



одржана у Шамбору 14. Х 1670. Као што је познато, Молијер је играо господина Журдена, 
Лили је тумачио улогу Муфтије. Краљу се нови комад толико свидео да га је гледао неколико 
пута пре но што ће се та представа са успехом извести у Паризу новембра месеца исте 
године. Била је то и последња Молијерова сарадња са Лилијем, са којим се посвађао 1671. 
године. Своју последњу комедијубалет, Уображенога болесника, реализоваће, 1673, са 
композитором МаркАнтоаном Шарпантјеом. 

Комедијабалет као жанр настала је при сусрету Лилија и Молијера, који су од 1664. до 1670. у 
настојању да се сједине различите форме уметничког изражавања. Наиме, како сам Молијер 
објашњава на једном месту, “...уместо да међучинови прекину нит комада, досетили смо се да 
их пришијемо у највећој могућној мери, те да на тај начин балет и комедија постану једно... 
Овакав спој је нов у нашим позориштима и може послужити као идеја за друге ствари које 
испуњавају слободно време.” Додајмо, да је Лили после 1673. године, вођен искуствима 
комедијебалета, створио француску оперу, док је развој комедијебалета, након Молијерове 
смрти 1673. године, практично заувек прекинут. 

Током времена, Грађанин племић почео се приказивати без певачких и играчких нумера чак и 
у Француској комедији. Сматрало се да је Лилијева музика прилично досадна и суморна, па 
су новији композитори компоновали музику у духу свога времена (Гуно 1858, Делванкур 
1944, Жоливе 1951, Коломбје 1972). Међутим, како се последњих деценија ХХ века нагло 
развило интересовање за музику минулог доба и за свирање на оригиналним инструментима, 
тако је и Лилијев опус дошао у средиште пажње, па је Венсан Диметр приступио 
приказивању Грађанина племића у оригиналној и интегралној верзији, што је прилика да се 
поново вреднују аспекти комада који су систематски били занемаривани и изостављани, иако 
чине срж комедије. То је, пре свега, турска церемонија, која је подстакла настанак комада, 
будући да је управо њу Краљ Сунце наручио од Молијера и Лилија. Управо призор 
церемоније представља кулминирајућу тачку комедије и зато мора бити приказана са 
огромном пажњом, у духу великих светковина барока. Затим, певачки и играчки пасажи не 
представљају само украсе драмске радње, већ су, уистину, одраз естетике францускога 
Великога века. Подухват Венсана Диметра и његове трупе Поем армоник може се означити 
успешним – видели смо, најзад, реализацију комедијебалета, жанра који се код нас не изводи. 

Треба одати пуно признање уметничком директору Венсану Диметру и редитељу Бенжамену 
Лазару, кореографкињи Сесил Руса, сценографкињи Адлин Карон, костимографу Алену 
Бланшоу, као и дизајнеру светла Кристофу Најеу, који нису начинили музејску 
реконструкцију, него живу представу Грађанина племића каква је она могла изгледати у 
Молијерово доба. За то су заслужни глумци, певачи и играчи, сви подједнако. Од глумаца 
најпре треба истаћи протагонисту: тумача улоге Господина Журдена – Оливјеа Мартена 
Салвана, који је испољио свестраност свога глумачког умећа. И остали чланови глумачкога 
ансамбла заслужују пуно признање: Никоас Виал (Госпођа Журден), Луиз Моати (Лусила), 
Бенжамен Лазар (Клеонт, учитељ филозофије), Ан Герсанд Леду (Дорант, учитељ мачевања), 
Александра Рибнер (Никол, учитељ музике), Ковјел (учитељ шивења) и Жилијен Либек 
(ичитељ плеса). Наравно, екипа певача, од којих, свесни да чинимо неправду осталима, 
издвајамо двоје – Арно Марзорати (муфтија, стари брбљиви грађанин, ученик) и Ан Магуке 
(музичарка, отмена жена, Италијанка) подједнако је заслужна за општи повољни утисак, 
којем је допринео и шесточлани играчки ансамбл. 

Оркестарски ансамбл, који су сачињавали музичари трупе Поем Армоник и ансамбла Музика 
Флореа (диригент Марек Штринцл), под вођством Венсана Диметра, музицирао је стилски 
савршено и ритмички прецизно током читаве представе. Речју, присуствовали смо једном 
изузетном позоришном догађају уприличеном у дворани Југословенског драмског позоришту. 



Пожелели бисмо да ова представа делује инспиративно и на наше позоришне ствараоце и 
пробуде у њима интересовање да на овакав начин оживе на сцени дела Јоакима Вујића, 
Стефана Стефановића, Лазара Лазаревића, Стерије и других. 

Шекспиров Магбет у извођењу Театра Драматен из Стокхолма 

У Шекспировом опусу трагедија Макбет заузима једно од врхунских места. Као најкраћа 
међу великим и најзначајнијим његовим трагедијама, међу које убрајамо Хамлета, Краља 
Лира, Отела и Кориолана, Макбет је у исти мах са драматуршког становишта најзгуснутија, 
упркос томе што је сва у изузетним поетским узлетима, који јој дају посебно обележје и 
обезбеђују место међу ремекделима светске драме. Сажетост дела и акциона усредсређеност 
на два лика, на Макбета и Лејди Макбет, чији дијалози чине ону изузетно вредну поетску 
основу трагедије. Шекспир поетским средствима понире у психу злочинаца, указујући на 
тамне путеве што одводе човека злочину, чије су последице немерљиве, а поводи само 
делимично јасни, па и када су заогрнути плаштом властољубља и славе. Као једна од 
последица злочина, оног првога уморства што га чини Макбет, јесте његово потоње 
срођавање са методом подмуклих убистава, његово дефинитивно мирење са злочиначким 
акцијама као неизбежним, као једино могућним решењима. И управо то приказивање 
психичке еволуције Макбетове од неодлучности да се приклони злочину до опредељења, 
фаталног и дефинитивног, за злочин као за систем у остваривању властитих циљева, 
приказивање остварено раскошним поетским средствима, чини данас Макбета изузетно 
занимљивим за савремени театар. А драмска кондензованост дела само погодује савременом 
театарском третману. 

Присуство смрти у већини призора трагедије Макбет даје јој посебан тон. Смрт је у овом 
делу присутна и као непосредно убиство на сцени, и као опис нечијег страдања, и као 
злослутна претпоставка, тако да се може говорити како смрт има своје реалне контуре. Смрт 
је оквир трагедије: ово дело почиње тајанственим наговештајима вештицасуђаја и херојски 
усправном смрти Тана Кодора, чијем 

“Животу не бје ништа љепше него крај; 
Ко човјек умрије што на смрт се припремио 
Да најдраже што има може бацити 
Ко трицу неважну”. 

Тан је тражио опроштај за почињено издајство и, пошто га од Данкана није добио, 
достојанствено се помирио са судбином. Али, не треба заборавити да ово дело и завршује 
смрћу Макбетовом. И то је смрт јуначка, али се ипак, како примећује Јан Кот, у много чему 
разликује од смрти Тана Кодора. И док је “смрт Тана Кодора сенекинска и стоичка”, те он, 
умирући, “спасава оно што се још може спасти: гест и достојанство”1, Макбет на свом крају 
нема Шта да спасе, јер је током трагедије дошло до потпуне метаморфозе његове личности у 
смислу деградације. Тако смрт има своје различите видове у овом Шекспировом делу, исто 
као што је гледалац упознат на различите начине са самим чиновима убијања, некад 
посредно, из казивања сведока и других лица, некад непосредно, када се чин убијања догађа 
на позорници. Али, оно што ову трагедију чини мрачном и тајанственом нису са мо убиства 
извршена злочиначки окрутно. Таквом је не чине ни злослутне вештицесуђаје, ти тајанствени 
весници неумитне судбине, јер драматуршки посматрано те нестварне личности 
представљају отелотворење, извор и утоку амбиција самога Магбета. Па чак ни оживљавање 
мртвог Банква, кога, истина, види само Макбет, не чини ово дело тако аветињски тамним, као 
што га чине друге појединости, које је Шекспир ненаметљиво уткао у ткиво свога дела. 
Тајанствено и ненадано куцање на врата, после извршенога злочина, крикови сова и других 
ноћних птичурина, временске непогоде у кобној по Данкана ноћи, – све то појачава 



атмосферу смрти, дајући јој изузетно језиве акценте. И у првом реду због таквог оквира, а 
мање због самих убистава и злочина, изгледа нам данас ово Шекспирово дело изванредно 
погодним и одговарајућим за савремену театарску интерпретацију, била она “позориште 
суровости” или пак којега другога смера. 

Редитељ шведске представе, Стафан Валдемар Холм, све је то морао имати на уму када се 
одлучио да, како сам каже, представи Макбета тако што ће нас одвести на један огољени пут 
право у мрачне дубине срца. Свој редитељски поступак он пореди са трансфузијом: 
“Шекспир врши инвазију на наш крвоток, што није нимало пријатно искуство. Озбиљно 
радити на Шекспиру значи све ставити под знак питања: положај, идентитет, пол, живот – да, 
чак и оно људско. Ништа више није постојано, не постоји ’постојано срце’, ’постојана част’, 
’постојана земља’2, да би додао: 

“Циљ ми је да гледалац у сали осети и помисли: ’И ја сам могао да будем Макбет’. Представа 
се бави оним социјалним системом који презире слабост, где се сваки знак слабости тумачи 
као немужеван, немушки.” Не знамо је ли редитељ Холм, приступајући реализацији Макбета 
мислио и на нашу средину, – а могао је мирне душе! – но начинио је представу јасних линија, 
лишивши је спољних ефеката, сасвим оправдано усредсредивши се на протагонисте, јер ово 
дело није ништа друго до драма убица. Смрт, убиства – у основи су радње ове трагедије. “Без 
слике света поплављеног крвљу позоришна инсценација Макбета увек ће бити погрешна. (...) 
Смрт, злочин, убиства у Макбету су конкретни. И историја је у Макбету конкретна, 
опипљива, телесна и придављујућа; она је ропац самртника, звиждук мача, ударац бодежа. 
Писано је да је Макбет трагедија амбиције, и писано је да је Макбет трагедија страха. То није 
тачно. У Макбету има само једна тема, монотема. Та тема је убиство.”3 – Без обзира на 
несумњиву чињеницу да свака нова представа може донети и неку новост у тумачењу овог 
дела и да је управо у томе иманентна лепота свакога позоришнога чина, те се може 
претпоставити и избегавање свакога канона, не сме се и не може пренебрегнути суштина 
дела. Редитељ Стафан Валдемар Холм својом представом сценски је оживео саму суштину 
Шекспирове трагедије Макбет. 

Двоје протагониста Холмове представе глумом, али и физичким изгле дима идеално су се 
допуњавали. Реине Бринолфсон (Макбет) градио је лик Макбета најпре са привидним миром, 
повремено и са изразом несналажења па и незаинтересованости, да би дискретним 
глумачким средствима приказао еволуцију до непоколебљивога убице, кога ће после свих 
злодела почети да мори страх. Лена Ендре (Леди Макбет), лепа и хладна, достојанствена и 
одлучна у исти мах, била је убедљива у еманацији жеље да влада и енергична у исказивању 
те намере. “Између Макбета и леди Макбет има много мрачних проблема. Сваки од великих 
Шекспирових ликова има више од једног дна. Шекспир никад није једнозначан. Овде, у овој 
вези где нема деце или чија су деца помрла, мушкарац је она. Захтева од Макбета да изврши 
убиство да би потврдио мушкост, малтене као љубавни чин.”4 – У глуми обоје протагониста 
одсликавао се такав однос и то је било пресудно за успех ове представе. Наравно, овом 
констатацијом не желимо да занемаримо игру читавог ансамбла, који је испољио апсолутну 
прецизност израза, док је сваки глумац понаособ сјајно индивидуалисао лик који тумачи. У 
том погледу посебно су се истакли Пер Матсон (Данкан), Ерик Ен (Малколм), Орјан Рамберг 
(Макдаф) и Томс Хансон (Банкво). Музика Дана Јисена Малмквиста дошла је до изражаја у 
последњим призорима, када уплашени Макбет, у очекивању исхода битке на ратишту, 
растерује страх слушајући певачицу, што представља успело модерно решење. Кристина 
Хогман (Певачица) добро је обавила свој сценски задатак. 

Монументална и ефектна сценографска решења, увек једноставних линија и реализована са 
мало елемената, као и костимографија у стилу који асоцира на тридесете и четрдесете године 
прошлога века, дело су Бенте Лике Милер. Не треба занемарити ни дизајн светла Торбена 



Лендорфа, који је обезбедио да најдраматичније сцене буду фокусиране и на адекватан начин 
наглашене. 
Представа Макбета стокхолмскога театра Драматен пружила нам је истинско уметничко 
уживање. 

Хероји Предрага Перишића у Позоришту на Теразијама 

Искусни сценарист и телевизијски посленик, Предраг Перишић, написао је комедију Хероји 
о једном догађају у рату са Немачком и осталим силама осовине од 19411945. Не улазећи у 
истинитост тога што се приказује у овом духовитом делу, довољно је да кажемо да се у рату 
могло и то догодити. Тро јица младих немачких војника због квара тенка су заостали иза 
своје колоне, која се запутила према Африци и на њих наилази српски сељак Радован, који 
ваљда откако зна за себе, ратује са Немцима. Он је збуњен, будући да и сам има сина истих 
година, и не зна шта му је чинити: у питању су голобради војници, који ни метка нису 
испалили, нити пак знају где се налазе. Радован напокон одлучи да он са још неким сељанима 
“усвоји” младе Немце. Село им је далеко од путева, у планинској врлети, где је и сам Бог 
рекао лаку ноћ, како се то обично каже, па их неће пронаћи ни партизани, ни четници, а ни 
Немци, који би их могли прогласити за дезертере. Што је наумио, Радован је и учинио: 
усвојени млади Немци лепо су се снашли у селу, где су, испољивши своје радне навике и 
способности, убрзо стекли симпатије сељана. Следе духовито обликоване ситуације и 
догодовштине око Немаца у селу. Сељани су ипак успели да сачувају и младе немачке 
војнике, али и себе: кад се појаве партизански ослободиоци долази до парадоксалне 
ситуације, јер је Радованово село најнапредније што се развоја тиче, будући да су Немци у 
село увели електричну струју и водовод... Дабоме, они су се одомаћили и, после низа 
перипетија, у извесној мери и “посрбили”... 

“Хероји Предрага Перишића у свом комедиографском опредељењу су врло успешан, 
луцидан, али и жанровски необичан драматуршки предложак, више налик филмском 
сценарију него позоришном комаду, вођен вештом руком редитеља и надахнутом глумачком 
игром, своју основну сценаристичку структуру квалитативно унапређује у разиграну 
позоришну комедију.” тачно запажа Александар Ђаја.5 

Заиста, у режији Славенка Салетовића, који је, окупивши ансамбл Позоришта на Теразијама 
са Миленком Заблаћанским, као Радованом, на челу и спретно искористивши сценски 
простор по ширини и по дубини, са занимањем смо гледали Перишићево дело, упркос 
извесној разуђености радње, односно “распричаности” већине актера. Редитељ је успео да 
разигра ансамбл у оквиру једног спретно вођенога мизансцена, тако да су промене текле. 
Реалистички доседно, уз благу стилизацију, мање или више повезани призори Перишићеве 
комедије пленили су пажњу гледалаца. 

Миленко Заблаћански, очигледно у доброј форми и свом елементу, глумио је Радована 
непрестано изазивајући симпатије у гледалишту; у свим сценама изналазио је духовите 
појединости, којима је обогаћивао свој израз. И остали сељани – Слободан Стефановић 
(Михајло), Елизабета Ђоревска (Марија), Јелена Јовичић (Јелена), Ивана Кнежевић (Живана), 
Милена (Ана Здравковић), Милан Милосављевић и Зоран Бабић (Први и Други сељак), 
Мирослав Марковић (Старији сељак) и Драгица Ристановић (Сељанка) са пуно живости и са 
аутентичним држањем и понашањем допринели су општој комичној захукталости. Улоге 
немачких војника са успешним говорним трансформацијама, које су одавале како напредују у 
“савладавању” српског језика, тумачили су Иван Босиљчић (Ханс), Вук Салетовић (Питер) и 
Мирољуб Турајлија (Франц). И остали глумци: Душко Радовић (Поп), Бранко Ђурић 
(Секретар), Горан Букилић (Градски), Ана Симић (Новинарка), Небојша Бабић (Партизан), 



Љубиша Динчић (Тито и Црнац), Милан Громилић и Небојша Громилић (Други и Трећи 
партизан), Станислав Младеновић и Милан Томић (деца) ангажовано су обавили своје 
сценске задатке. 

У другом делу представе суделују Хор и Оркестар Позоришта на Теразијама, који изводе 
добро аранжиране песме и оркестарске пасаже Војкана Борисављевића, који је и дириговао 
своју партитуру. Хор, са солисткињом Марчелом Лукић, на сцени је успешно оживљавао 
епоху. 

Сценографија Александра Денића одликовала се функционалним решењима, као и 
питорескном пиктуралношћу у фолклорном духу. Костимограф Емилија Ковачевић аутор је 
аутентичних костима што се сељачке ношње тиче, као и када је у питању одећа војника и 
грађана. 

Представа музичке комедије Хероји, уверени смо, имаће захвалну публику. 

Музичка хорор комедија Живот Јевремов Александра Ђаје на сцени Позоришта на 
Теразијама 

Александар Ђаја у комедији Живот Јевремов, умешно користећи различите промене, 
прерушавања до травестије, дакле, служећи се типичним позоришним средствима, изградио 
је једну комичку пројекцију карактеристичних појава наше савремености. Искусан драмски 
аутор, какав је без сумње Ђаја, сетимо се само његове Битке за Сењак или Ноћи вештица, 
определио се у овом случају, што се саме композиције дела тиче, за једну слободнију 
структуру – уместо класична три чина комедија им пет сцена – што омогућава слободно 
низање свих промена и пресвлачења – све до травестије. Намеће се питање зашто се писац 
определио за примену свих могућних театарских промена у овој комедији? Чини нам се да га 
је на такав поступак навело данашње време у којем се, што се моралних скрупула тиче, 
примењује и изводи све. У транзицији сведоци смо свакојаких изненађења: почев од ситних 
превара до великих малверзација, од напуштања властитих ставова и уверења па до преко 
ноћи усвајања дијаметрално супротних, од претварања и прерушавања до потпуно лажног 
приказивања. Зато не изгледа невероватно када се у овој комедији личности претварају у 
попове или психијатре, када промене изглед па и пол, а тако исто и када дођу са “онога 
света”. Све те промене, неочекиване и зато ефектне, чине да је ова комедија необично 
атрактивна. Ако додамо да је тема дела врло актуелна, као и да читава прича, и ако по много 
чему зачудна и са изненадним обртима тече сасвим глатко, онда смо указали на основна 
својства Ђајине комедије.

Посебна особеност Ђајине комедије Живот Јевремов је у томе што, иако има мали број лица 
– укупно четири, приказује више друштвених сфера, почев од пословних и угоститељских, па 
до лекарских! Користећи могућности прерушавања својих ликова, комедиограф залази у свет 
бизниса, у амбијент кафића, али и психијатријске ординације. И у свим тим амбијентима 
гради ситуације сасвим могућне за наше данашње прилике, у којима се послови обављају уз 
помоћ револверске пуцњаве, или се недоучене особе појављују као психијатријски 
стручњаци. Промене изгледа, занимања и осталих личних својстава, опет, омогућују писцу да 
о животу својих јунака исприча све што је потребно, тако да не изостаје оно што обично 
називамо карактеризацијом ликова. Уопште, животне ретроспекције јунака комедије 
пласиране су на духовит и занимљив начин и не оптерећују динамичан ток радње. Све то 
указује на изразите комедиографске склоности и способности Александра Ђаје. Зато не 
можемо а да се не упитамо – хоће ли се он и даље окушавати на подручју комедије? 

Дело Александра Ђаје изведено је на сцени Позоришта на Теразијама као музичка хорор 



комедија, у адаптацији и режији Стефана Саблића, који је одабрао и додатну музику. Музику 
је компоновала Ања Ђорђевић, а аутор сонгова је Марија Стојановић. Већ из наведених 
података види се да је Ђајина комедија доживела значајне метаморфозе. Најпре, пођимо од 
жанра: на представи видели смо музичку хорор комедију, што подразумева и измене текста, 
које је редитељ обавио стварајући адаптацију, искористивши могућност коју му је отварала 
слободнија структура Ђајиног текста, на коју смо већ указали. Даље, у текст су 
интерполисани сонгови, као и свет вампира, те су уведени балетски призори и завршни сонг 
у виду Вампирске арије, ваљда да би се проширила веза са “оним светом”. Другим речима, 
тешко нам је било препознати првобитни Ђајин текст. Ипак, резултирала је једна хибридна 
представа, која нас из света наше реалности неочекивано одводи у свет вампира, што је 
деловало, без обзира на све ефекте, драматуршки некако натегнуто и усиљено, рекли бисмо 
чак и – непотребно. 

После гледања Ђајине комедије Живот Јевремов стекли смо утисак да, трагајући за 
савременим домаћим мјузиклом, Позориште на Теразијама силом уприличује мјузикле. 
Истини за вољу: нисмо били далеко од таквог утиска ни после гледања Перишићевих Хероја, 
али смо ту импресију након премијере Живота Јевремовог дефинитивно потврдили. 
Мишљења смо да се до правога мјузикла на тај начин не може доћи. С друге стране, морамо 
констатовати да би Ђајина комедија у изворном облику успоставила интензивнију 
комуникацију са гледалиштем, јер се недвосмислена изоштреност слике савремености коју то 
дело нештедимице нуди у овој представи сасвим изгубила. Но, у времену постпостмодерне 
може свакојако, па може и овако! 

Редитељ Стефан Саблић постарао се да представа протекне динамично, местимично и 
зачудно. Нисмо сигурни да је била у довољној мери и хорор! Глумци су са очигледним 
полетом тумачили своје улоге. Душко Радовић у насловној улози, уз елементарну снагу, 
испољио је сналажљивост и виспреност израза у призорима изненадних обрта. Три улоге: 
Стева, Свештеник и Жулијен биле су идеална прилика да Борис Миливојевић демонстрира 
завидан степен трансформације глумачкога израза. Слободан Стефановић показао је 
довитљиву спретност тумачећи улоге Милета и др Васића. Барбара Милованов као Кристин, 
односно Жана имала је довољно сигурности у наступу, као и шарма. Сценограф, костимограф 
и кореограф представе био је Борис Чакширан. Ако је сценографско решење, засновано на 
карактеристичним назнакама, остављало довољно простора за игру, онда су костими имали, 
што је и оправдано, карикатуралне елементе, док је кореографија, посебно како је изведена 
масовна сцена, била прилично ефектна. Изведена на самом крају сезоне, комедија Живот 
Јевремов Александра Ђаје и у оваквом облику и сценском виђењу показује и доказује да међу 
савременим српским ауторима има стваралаца који заслужују да им се дела приказују у 
нашим позориштима. Као што је познато, на репертоару београдских позоришта имамо, 
упркос свему, мало савремених комада наших писаца. Ако се и изведу – за њихове премијере, 
да ли случајно или хотимице, резервише се крај сезоне, што је случај не само у Позоришту на 
Теразијама, већ и у другим нашим театрима. 

Трансилванија Драгана Николића у Београдском драмском позоришту 

Свет живих и свет мртвих појављује се у драми Трансилванија младога писца Драгана 
Николића, коју је као своју последњу премијеру у сезони 20052006. Београдско драмско 
позориште извело на Великој сцени. Писац нас одводи на дунавско приобаље, вероватно 
негде око Кладова. Ту се, у једној криминогеној средини, окупљеној око Велике, једне 
енергичне и предузимљиве жене, окупља више личности – поред живих – њенога љубавника 
Дагласа и њена два пасторка, Бојана и Небојше, појављују и вампири, који су, за разлику од 
схватања у нас укорењеног, немоћни да науде живима, јер су живи лоши и опасни. “Ми смо 
гори и већи ’вампири’ од ових невиних и архаичних митских бића, јер сисамо једни друге” – 



истиче аутор и овако објашњава наслов свога дела: “Трансилванија је комад о транзицији. 
Транзицији из света живих у свет мртвих, из света мртвих у свет вампира, и на крају из света 
вампира евентуално поново у свет мртвих. Као прапостојбина Влада Цепеша и митска земља 
грофа Дракуле, она је метафора за земљу у којој би српски вампири могли наћи свој мир, 
како они жељни Европе као хлеба, тако и сви други.”6 Како Велика жели да без одлагања и 
одступања оствари властите амбиције, које подразумевају подизање хотела на Дунаву, који би 
био извор прихода не би ли се издигли и одвојили од сеоске чамотиње у којој живе, она не 
подноси ништа што би је у тој намери омело. То је и одводи у злочин: кад се увери да ништа 
не бива по њеном, она ће поубијати све своје ближње због којих се жртвовала да би им 
створила лепу и сигурну будућност! 

Невоља је што личностивампири немају скоро никакву драматуршку функцију, сем што 
опомињу на прошлост – оне су присутне и невидљиво промичу поред живих ликова, али не 
утичу на драмску акцију ни посредно. Једино што указују на постојање нечег тајновитог у 
прошлости, због чега је и садашњица сурова а можда и предодређена. Уопште, требало је 
присуство вампира драматуршки боље и садржајније осмислити. 

Редитељ Милан Караyић поставио је Трансилванију доследно реалистички, што је погрешно. 
Волели бисмо да је јасније . посебним светлосним, можда и звучним ефектима – разграничио 
свет вампира и живих, као и, уопште, да је извођењу дао једну ноту тајанствене симболике, 
што је иначе подржавала музика Зорана Ерића. Иначе, представа је имала добар темпо, који 
је ефектно засвођен кулминационом завршном сценом. 

Наташа Нинковић, као Велика, доминирала је представом: умела је да буде умилна и 
сажаљива, одбојна и строга до сурове окрутности, пажљиво дозирајући емоционалан 
ангажман. Вук Костић (Бојан) и Никола Ракочевић (Небојша) пластично су дочаравали 
младалачке недоумице, дилеме и узбуђења. Војин Ћетковић (Даглас) са мноштво добро 
одабраних појединости и одмерено оживео је једну карактеристичну фигуру. Милица Зарић 
донела је са много импулсивности и младалачке свежине лик Магде. Весна Чипчић 
остварила је на импресиван начин лик Старке. У осталим улогама наступили су Марко 
Живић (Yери) и Мики Дамјановић (Срећко). 

Изврсно сценографско решење дао је Герослав Зарић. Костимографска решења Зоре Поповић 
била су прикладна како када се ради о одећи живих, тако и када су у питању вампирска одела. 

Брод за лутке Милене Марковић у Југословенском драмском позоришту 

И у Југословеском драмском позоришту ново дело домаће списатељице закључило је сезону: 
5. јуна 2006. приказана је премијера комада Брод за лутке Милене Марковић, у режији 
Слободана Унковског, који је са успехом, пре неколико година, на истој сцени поставио њено 
дело Шине, које је и данас на репертоару. То је био разлог више да се ова премијера очекује 
са нестрпљењем. Дочекали смо је и – разочарали се. Комад о одрастању и девојачком 
сазревању у осам различитих ситуација, што ће рећи осам углавном мање или више 
повезаних сцена, заснованих на варијацијама познатих бајки, тако да у представи дефилују 
Снежана, Палчица, Ивица и Марица – да наведемо само најпознатије ликове из деци 
омиљенога света. Дакако, у представи се појављује и Алиса, а како и не би, када су сви 
призори испуњени најчешће трагичним неспоразумима или неразумевањима између старих и 
младих, између моћних и слабашних. Редитељ Слободан Унковски је, постављајући Брод за 
лутке, како нам се учинуло, исувише инсистирао на бајковитости приказа, мање, или готово 
никако, на побуни или опирању младих девојака, без обзира на из бајки познате нам исходе. 
Такође, местимице је могао да у знатно већој мери, смелије и јасније прибегне и стилизацији 



према карикатуралној пародији па и гротески. Међутим, стил који је Унковски одабрао био је 
реализам који неумољиво на опор начин “открива” познате животне случајеве и појаве. 
Представа се претворила у сликовницу класичних призора чији су се актери, додуше, из 
бајковитога света преселили у савременост. То се могло претпоставити по сценографији и, 
још више, по костимографским решењима. 

Чланови глумачкога ансамбла предано и са пажњом решавали су поверене им задатке. Најпре 
бисмо истакли Јасмину Аврамовић у улози Вештице у сцени Ивица и Марица. Са добро 
одабраним кретњама, ставом и гласом она је оживела ову класичну фигуру из света бајке. 
Слобода Мићаловић (Снежана), Милена Ражнатовић (Златокоса), Тања Пјевац (Палчица) и 
Тијана Младеновић (Марица) свака на свој начин, може се рећи са тежњом да буду 
оригиналне, у чему су, мање или више, успевале, приказале су ове класичне ликове. Њима су 
се придружиле Марија Каран (Велика сестра у сценама Колибић и Пут), Сузана Лукић (Мала 
сестра), Љубинка Кларић (Мама) и Дубравка Ковјанић (Алиса). Мушки део ансамбла био је 
ближи стилизацији у смислу гротеске: у томе су предњачили Богдан Диклић (Тата Медвед) и 
Никола Вујовић (Медведић), којима се са успехом придружила Тамара Вучковић (Мама 
Медвед). И остали глумци, свако према своме задатку, заложили су се да остваре одређене 
ефекте: Воја Брајовић (Уча), Војин Ћетковић (Љутко), Љубомир Бандовић (Поспанко) и, 
нарочито, Бранислав Лечић, Никола Ђуричко, Горан Шушљик и Борис Исаковић као 
патуљци, који су, додајмо и то, могли имати и наглашенију карикатуралност. 

Бајка о замкама суровости на које наилази млади свет у ишчашеној савремености, у 
прикладно решеној сценографији Мете Хочевар и костимима који су одговарали карактерним 
и другим особеностима оних који су их носили, што их је креирала Јелена Проковић, без 
обзира на стилско нејединство појединих призора, уз сонгове Рамба Амадеуса, моћи ће да 
заинтригира позоришне гледаоце, нарочито припаднике млађе генерације, без обзира што не 
нуди дефинитивно изграђен став, нити одређен однос према проблемима које покреће и 
отвара. 

Овогодишњи БЕЛЕФ: између намера и остварења 

Ове године БЕЛЕФ је као тему свог позоришнога програма имао полис и мегалополис, о 
чему селектор, Жанко Томић, пише у каталогу Фестивала: 

“Велики сегмент овогодишњег позоришног програма БЕЛЕФа управо је посвећен једној 
врсти друштвене археологије, сновиђењу о времену када је позориште било органски део 
живота једне заједнице. Три редитеља ће овог лета у Београду радити сваки на свом 
археолошком налазишту, откривајући слој по слој стварности. Ивана Вујић са Брехтовом 
Антигоном, Никита Миливојевић са Тебанским циклусом античких трагедија и Стеван 
Бодрожа са Есхиловим Прометејем у оковима. 

Са друге стране, савремени становник метрополе је појединац, без осећања да припада 
нечему и да утиче на било шта. Метрополис је датост у којој он живи, константа којој он 
може само да се мање или више прилагоди, и који га толико егзистенцијално исцрпљује, да 
нема снаге ни да га напусти, када већ не може да га мења. Том појединцу који тражи 
сопствену срећу и слободу у метрополису посвећен је други сегмент позоришног програма 
БЕЛЕФа. У његовој основи су три савремена драмска текста: Ружни Александре Гловацки, 
Диско пигс Енде Волш и Муке са слободом групе аутора. Редитељи ових представа су: 
Предраг Штрбац, Кокан Младеновић и Вида Огњеновић”.7 Како се види – лепо замишљено, 
али половично изведено. Све премијере првога сегмента имале су само две репризе, а другога 
неколико реприза, тако да их је, све у свему, могао видети мали број гледлаца. Уметничким 
достигнућима ових представа позабавићемо се у другом делу ове хронике, али на овом месту 



морамо се упитати: зашто је овогодишњи БЕЛЕФ скраћен, будући да је трајао од 10. јула до 
12. августа, дакле само месец и који дан више? То је, вероватно, и разлог малог броја реприза 
овогодишњих позоришних премијера фестивалске продукције. Како из искуства знамо, те 
представе се углавном не изводе током позоришне сезоне, нити се пласирају у фестивалском 
програму наредне године, тако да се може претпоставити да ће тек две или три, рађене у 
копродукцији са појединим позориштима, моћи да види већи број гледалаца, наравно, ако 
буду уврштене у репертоаре тих театара, у шта нисмо склони да верујемо. 

Но, вратимо се представама према античким мотивима. Од три реализована пројекта видели 
со два: Моја домовина – седам снова Никите Миливојевића и Антигону Бертолта Брехта, у 
режији Иване Вујић. 

По мотивима грчких трагедија тебанскога циклуса: Антигона. Седморица против Тебе, Едип, 
Едип на Колону и Феничанке редитељ Никита Миливојевић измаштао је уз подршку 
окупљенога глумачкога ансамбла ситуације које гледаоцима треба да наведу асоцијације на 
распад негдашње Југославије. Не оспоравајући аутентичност редитељеве потребе да сагледа 
догађаје на нашем тлу који су се збили у недавној прошлости, и у том смислу изабере 
одређене фрагменте текстова, морамо указати да је успео гледаоцима да открије подударност 
извесних наших ситуација са сценама у великим грчким трагедијама. Међутим, нисмо 
сигурни да је успео да оствари комуникативну представу, с обзиром да наша позоришна 
публика недовољно познаје ликове, односе и ситуације у грчким трагедијама да би их могла 
пренети на наше догађаје. У томе није могла помоћи ни локација на којој се представа 
изводила – плато пред главним улазом у зграду негдашњег Савезног извршног већа на Новом 
Београду. Велика глумачка екипа, предвођена Миодрагом Кривокапићем (Едип) и Ненадом 
Пећинаром (Креонт) својски је узела учешћа у приказу овога “сценскога сна”: Данијела 
Угреновић, Ана Франић, Анђелика Симић, Јелена Илић, Миливоје Обрадовић, Владимир 
Ћирковић, Дамјан Кецојевић и Иван Ђурић – некииуподве улоге, а сви, још и са Ненадом 
Пећинаром, као чланови хора, ангажовано су испуњавали сценске задатке, који су 
подразумевали и извођење кореографисаних сцена. Костимографија Светлане Цвијановић 
била је у знаку симбиозе античких костима и одеће нашег времена. Музика Димитриса 
Камаротоса прикладно је појачавала ефектност појединих призора. Речју, био је то занимљив, 
али недоречен покушај. 

Антигону Бертолта Брехта режирала је Ивана Вујић са изразитом тежњом да освремени не 
само текст, већ и стил глуме великог позоришног ствараоца и реформатора. У томе је, у 
сарадњи са драматургом представе Славенком Миловановић, успела, стално наглашавајући 
условности представљања тако што су протагонисти саопштавали публици властита имена и 
друге податке о својој уметничкој делатности, што одговара Брехтовом театру. Редитељка се 
није ослонила само на глуму, већ и на мултимедијална средства (пројекције, музика, плес), 
која су, захваљујући вануметничким околностима, односно изненадном невремену, била само 
појачана. Изврсне, стилски узорне глумачке креације остварили су Даница Ристовски 
(Антигона) и Зоран Ћосић (Креонт). У осталим улогама, са мање или више успеха наступили 
су: Ивана Јовановић (Исмена), Игор Илић (Хемон), Коста Бунушевац (Тиресија), као Дејан 
Коларов, Ђорђе Макаревић, Дуња Махочић и Видан Бунушевац (Тебански старци). Никола 
Ракочевић (Стражар и Гласник), који се представио као тек дипломирани студент Биљане 
Машић, доказао је да не уме разумљиво да говори стихове. Коста Бунушевац аутор је решења 
функционалне сценографије. Кореограф Дуња Махочић успела је да на минималном 
простору изразито камерне сцене Бетонхале театра уприличи ефектне играчке призоре. 

О судбинама двоје младих у дехуманизованим условима мегаполиса расправља се у драми 
Диско пигс ирскога писца Ендеа Волша, која је, 1997, освојила две значајне награде за текст, 
док је представу тога дела Ројал Корт Театар у Лондону исте године наградио као најбољу. 



Гледајући то дело асоцирали смо на драму Младена Поповића Маслачак и Ретард, која је код 
нас прошле године добила награду “Бранислав Нушић”. У инвентивној режији Кокана 
Младеновића, који је успео да разигра двоје младих и талентованих глумаца какви су 
несумњиво Марија Каран и Бранислав Трифуновић у улогама Прцољка и Свиње, гледали смо 
драму Диско пигс о доживљајима два млада бића у њиховом родном Свињограду, не могавши 
да сузбијемо асоцијације на Београд и нашу средину. У добро решеној сценографији Марије 
Калабић и карактеристичним, типичним за младе савременим костимима, уз одговарајући 
музику Марка Грубића у аранжманима што их је начинио композитор у сарадњи са Марком 
Њежићем и уз ефектне видео пројекције које су приредили Предраг Богојевић, Марко 
Глигоријевић и Никола Поповић, извођење Волшовог дела протекло је у једном замаху и 
даху. За то је заслужна и Ирена Шаровић, која је са младим глумцима увежбала сценски 
покрет. 

Омаж великом Ибзену, поводом стогодишњице од његове смрти, начинила је Вида 
Огњеновић поставивши на сцену “Раша Плаовић” Народног позоришта представу Муке са 
слободом, састављену од три једночинке норвешких аутора Јуна Фосеа (Слобода), Марит 
Тисвик (Нас двоје)иАрнеа Лигреа (Повреда), које је редитељка прикладно уоквирила својим 
драмским минијатурама (Пикник 1 и Пикник 2). У свим делима духовито се расправља о 
слободи личности у оквиру Ибзеновог схватања да је слобода први и најважнији услов 
живота. Вида Огњеновић је са одабраном глумачком екипом режирала једну питку представу, 
погодну управо за летње дане. Глумци су, сви одреда, надахнуто оживели ликове ових 
драмских минијатура. На првом месту ваља издвојити Игора Ђорђевића у улози Келнера у 
драми Нас двоје. Бриљирао је гласом, ставом и покретима, скоро засенивши такође сјајне 
Вању Марковић у улози Лив и Акександра Ђурицу као Јана. Игор Ђорђевић је такође 
испољио истанчане могућности за отелотворење личности савременога сензибилитета као 
Милан у уводном Пикнику 1 укојем је са финим глумачким нијансовањем наступила и Вања 
Ејдус као Ана. Парадоксалну ситуацију у драми Слобода ефектно су оживели Александра 
Николић (Жена), Танасије Узуновић (Мушкарац) и Вања Марковић (Друга жена). Морбидну 
и помало непријатну сцену Повреда, која се дешава у некаквом приватном азилу за 
наркозависнике, мајсторски су извели Александра Николић (Газдарица), Невена Ћурувија 
(Нина) и Вања Ејдус (Девојка). Закључну сцену Пикник 2 Виде Огњеновић коректно су 
извели Александар Ђурица (Кенет) и Јелена Ћурувија (Грејс). У сценографски одлично 
компонованом простору Бориса Максимовића и укусно моделованим костимима Љиљане 
Драговић, уз одговарајући избор музике, ова представа, првенствено због одличне игре 
глумаца, била је право освежење овогодишњега БЕЛЕФа. 

Дакако, на БЕЛЕФу је изведено и неколико играчких представа, али оне не улазе у оквир 
наших разматрања. Позоришни програм БЕЛЕФа занемарио је велики јубилеј – 
двестогодишњицу Стеријиног рођења и стопедесетогодишњицу његове смрти. Није ли се, 
када је у питању први сегмент фестивалскога позоришнога програма, у археолошким 
подухватима позоришних редитеља ове године могла “ископати” и која Стеријина трагедија, 
док би се његова комедија Београд некад и сад могла уклопити у други програмски сегмент, 
онај о појединцу у мегаполису – можда гостовањем новосадског Позоришта младих, које то 
дело изводи у режији Синише Ковачевића? О тој представи писали смо у прошлом броју 
нашега часописа и сматрамо да се Ковачевићева поставка апсолутно уклапа у концепт 
овогодишњега позоришнога програма БЕЛЕФа. 

Стопедесетогодишњица рођења великога научника и проналазача Николе Тесле обележена је 
на БЕЛЕФу премијером опере Yона Гибсона Љубичаста ватра, према либрету Миријам 
Сеидел, што је несумњиво био прикладан омаж нашем великану. Гибсонова опера приказана 
је у Великој дворани Народног позоришта, на сам дан Теслиног рођења – 9. јула. Та 
представа, више сценски ораторијум пропраћен видеопројекцијама достојанствено је 



обележила Теслин јубилеј. 

У оквиру БЕЛЕФа приређен је и Моцартов филмски фестивал којим је обележена 
двестапедесетогодишњица рођења композитора Чаробне фруле. На Тргу Републике 
пројицирани су филмски снимци концерата и оперских избођења Моцартових дела, што је 
био пријатан догађај за све љубитеље музике. Нисмо сигурни да је одабрани простор био 
најидеалнији, с обзиром на велику саобраћајну буку непрестано присутну на овом тргу. 
Можда би било боље да су се организатори определили за пројекције у неком од београдских 
паркова? 

Годишњице других композитора остале су по страни: заборављене су стопедесетогодишњица 
рођења Стевана Стојановића Мокрањца, стопедесетогодишњица рођења Роберта Шумана и 
стогодишњица рођења Дмитрија Шостаковича. Наравно, сви овогодишњи јубилеји нису 
могли наћи места у програму БЕЛЕФа, али, ипак, требало је бар једним концертом 
обележити Мокрањчеву годишњицу. Шуманов и Шостаковичев јубилеј, претпостављамо, до 
краја године обележиће Београдска филхармонија, Симфонијски оркестар РТС и Опера 
Народног позоришта у Београду. По завршеном БЕЛЕФу, у Филмском граду у Кошутњаку 
приказана је у самосталној продукцији представа Осма седница, за коју је Горан Марковић 
написао текст у комбинацији са Калдероновим комадом Живот је сан, који је сам и режирао. 
То извођење попунило је евидентну празнину у културним догађањима у главном граду 
током месеца августа, до које је дошло због краћег трајања БЕЛЕФа. 
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