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Повратак булевара и пучких комедија 

Позоришна сезона је завршена, треба подвући црту и свести рачуне. Али шта 
рећи,а не погрешити. Много премијера, преклапања истих или са 
гостовањима страних театара, значи одсуство координације. 

Исти редитељи нонстоп режирају по разним позориштима, нема 
репертоарске политике те сви играју све. Управници и уметнички директори 
наших сцена су више на туђим даскама “које живот значе”, него у својим 
канцеларијама или на пробама или прогонима матичних театара. Нема 

уметничких савета па представе излазе пред публику недорађене и недовршене у уметничком 
погледу. Наравно, то не проузрокује никаве реперкусије или, не дај боже, санкције. Одмах се 
ускаче у нови пројекат. 

Репертоар не кроје драматурзи и уметничко веће од приспелих текстова, требало би домаћих, 
зар није природно, него као наследни монарси редитељи доносе текстове које тренутно 
прибаве претежно од преводилаца. Зато су наше сцене филијала писаца са енглеског говорног 
подручја. Ако нема драме, добра је и адаптација неког хит писца са врха западних 
бестселера. Ова некритичност доводи до апсурда, наши писци своје драме могу да објаве у 
едицији “Савремена српска драма”, али нема их тамо где им је место – у српским 
позориштима. У многим земљама постоје закони који штите своју културу и регулишу колико 
процената туђих песама на радију и телевизији може да се изведе, а колико је дозвољено 
страних драмских комада на матичним сценама. 

Београдска позоришта су скоро сва субвенционисана, пошто су још увек друштвена. Управне 
одборе поставља као и управнике градска влада. Онај који је на власти ради шта хоће, важно 
је да су кадрови чланови ове или оне партије. Само два театра у Београду, мада имају право 
по закону, не примају никакве дотације. То су “Мадленијанум” и Позориште Славија. Они 
муку муче да остваре задати репертоар и на сва писма и молбе градским властима углавном 
не добијају чак ни одговор. Друштвена позоришта, као љубимци Града, добијају шаком и 
капом новац на невиђено и остварују репертпар који год желе и хоће. Да ли је то потребно 
нашем друштву у транзицији кад многи људи немају посла, пензионери “из досаде” 
претурају по контејнерима, а најважније вакцине за децу не долазе у домове здравља у 
унутрашњости? 

Задивљеност самом собом градску управу довела је до невиђене несамокритичности и 
уљуљкивање у успесима које су, такође, прогласили медији који, такође, међу својим 
редовима имају не само чланове владајућих партија, него чак и пријатеље за не дај боже да 
притекну у помоћ, ако уредницима и водитељима ослаби пажња те пусте у програм и неку 
истину. 

Инокосни органи београдских позоришта, ипак, имају и неке идеје које су, срећом, остале од 
претходних генерација оснивача и великих театарских личности. Атеље 212 се после лутања 
са англосаксонским полудрамама и недорађеним режијама ако не чланова, онда аутора 
придружених некој владајућој партији, опсетио да спасава репертоар са оним што је и 
требало да се игра. Ако већ управник, ни Управни одбор нису окренути новим драмама 
домаћих писаца, одлучили су се да поставе римејк. Тако су једна за другим искочиле 
представе Смртоносна мотористика Александра Поповића, Улога моје породице у светској  
револуцији Боре Ћосића и Путујуће позориште Шопаловић Qубомира Симовића. 

Што се тиче Београдског драмског позоришта, на чијем челу се није мењао управник већ 



неколико година, репертоар се заснивао на релевантним драмским писцима, углавном са 
Запада, али мора се признати да је било и наших, Пекића, Марковића, Селенића, Николића, 
Михића... Ансамбл је недавно обновљен, примљени су у стални радни однос, заслужено, као 
носиоци репертоара последњих неколико година: Паулина Манов, Данијел Сич, Павле Пекић, 
Иван Томић, Данијела Штајнфелд... После тешких тема и естетизованих режија, БДП се не 
тако давно окренуо Бродвеју и булеварском позоришту. Зачетак је био Фредерик, а онда 
Амадеус, Лет изнад кукавичјег гнезда, Неке девојке, После забаве, Лака коњица... 

Позориште на Теразијама истрајава на познатом и опробаном кључу – мјузиклу. Велики 
успеси римејка Неки то воле вруће који је некада бриљантно осмислила велика редитељка 
Соја Јовановић, затим Цигани лете у небо, по мотивима приче Макар Чудра Максима Горког, 
Кабаре и Чикаго МастерхофаЕбаКендера. На крају сезоне истрчали су Маратонци Душана 
Ковачевића и оптрчали почасни круг. Поред тога управа пружа шансу и истраживањима у 
сценском покрету, па се ту појавила и Ла капинера са великом балетском уметницом Ашкен 
Атаљенц, као и ЦодА, музички театар ауторски пројекат Ане Софреновић. 

Југословенско драмско позориште прославило је ове сезоне шездесет година од оснивања. 
Помпезна прослава и објављивање опсежне монографије, под будним оком Јелене Ковачевић 
само су део овог значајног јубилеја. Опробаним снагама, глумачким и редитељским, као и 
квалитетних уметничких сарадника, остваривани су релевантни драмски текстови страних и 
домаћих писаца. На крају сезоне изведени су Тартиф, у режији Егона Савина и Замак 
Франца Кафке, у ауторској поставци Николе Завишића. По мишљењу публике и критике обе 
премијере се могу сматрати успешним. Нешто пре тога велика прашина дигла се око Мирјане 
Карановић и њеног наступа у драмском тексту Федрина љубав контроверзне Саре Кејн. Усред 
једне страстима испуњене сцене јунакиња обнажује груди и том приликом буде препаднута 
флешевима фото апарата, Карановићка прекида представу, док сниматељи не напусте салу. 
Некима се учинило као да је то део представе, па су аплаудирали, али је, ипак, у питању била 
храбра одлука протагонисткиње да, што се ретко чини, прекине представу. 
Обновљена је и библиотека “Арс драматика” покренута пре тридесет година у овом 
позоришту. Уредник, иначе уметнички директор Југословенског драмског позоришта, Горчин 
Стојановић уврстио је у ову едицију књигу Марине МиливојевићМађарев Бити у позоришту.  
Аутор је драматург ове куће која је сарађивала на стварању представа са многим познатим 
редитељима, домаћим и страним. У овој књизи која је и њен докторски рад, Марина 
МиливојевићМађарев пише о редитељским стиловима Дејана Мијача, Слободана Унковског и 
Душана Јовановића. Њој је било основно полазиште што ова тројица стваралаца свој приступ 
раду на представи заснивају првенствено на драмском тексту. 

Театар Звездара се не стиди да игра Бродвеј и булевар. Сала је увек пуна када се игра 
Qубавник великог стила Реја Кунија, Сузе су ОК Мире Бобић Мојсиловић и Брод љубави 
Небојше Ромчевића. Као финале сезоне премијерно је приказана Вечера будала Франсиса 
Вебера, већ виђена на великом филмском платну. у којој се, као велики комичар још једном 
потврдио Милан Лане Гутовић. Са минималним средствима, углавном је скупљао поене од 
својих партнера и на крају сцене сам поентирао. 

Приватно позориште “Мадленијанум” имало је прошле сезоне две велике премијере – 
светске мјузикле Виолиниста на крову и Дама из Максима. Поред великог труда и трошка, 
јер је у питању огроман сценски апарат, оркестри, хор, балет, дошло се до задовољавајућег 
домета, особито код публике. Но, као да постоји неки невидљиви зид, створен између ове, и у 
архитектонском смислу прелепе сцене, професионалне извођачке глумачке и музичке екипе, 
опробаних редитеља и уметничких сарадника и официјелне критике и штампаних и 
електронских медија. 

У сличној ситуацији се налази, такође, приватно позориште “Славија”, без обзира што 
њихове представе гостују по свету, добијају награде, и што ту наступају проверени глумци 
Михаило Јанкетић, Qиљана Благојевић, Qиљана Лашић, Рада Ђуричин, Ружица Сокић, Лане 



Гутовић... Овај театар има и свој фестивал, међународни, који, наравно, нико не помаже. 
Репертоарски, играју се комедије, мелодраме, али и драме као Жанка Миодрага Илића, за 
коју не може да се нађе карта више. “Славија” ангажује и добре редитеље који стварају 
представе које нису испод стандарда других позоришта. Ту раде Славенко Салетовић, 
Радослав Дорић, Јовица Павић, Божидар Ђуровић, Нађа Јањетовић. Већи број термина на 
сцени има популарни глумац са Јуекс простора Зијах Соколовић, а сваки пут међу комадима 
обавезно се налази и Бранислав Нушић. 

Национални театар, Народно позориште у Београду, до сада је водило рачуна о свом 
репертоару, заступљености домаћег драмског стваралаштва, нарочито на великој сцени, али и 
на “Раши Плаовићу”. А, видећемо шта ће нова уметничка гарнитура учинити са овим 
позориштем. Још из претходног репертоара појавили су се Таленти и обожаваоци Николаја 
Островског, у режији Славенка Салетовића. Ова ансамбл представа, додуше не са првом 
глумачком гарнитуром сталног ансамбла допала се публици, као и свуда где се овај комад 
приказивао. Велики хендикеп причињава габаритна сценографија која ће се тешко преносити 
уколико Таленти и обожаваоци треба да иду на турнеју. Исти проблем појављује се и у 
последњој премијери ове сезоне, новој поставци Нушићеве комедије Др. Још већи простори, 
зидови, све у ламперији, огромни лустери, претешки су за демонтирање, монтирање и 
транспорт за евентуалне турнеје. 

Шта рећи а не погрешити о изведби ове Нушићеве представе, у режији Јагоша Марковића, 
који је постао стални редитељ Народног позоришта? Писац овог текста је одгледао и 
премијеру и прву репризу. Извесна уздржаност осећала се код премијерне публике, што је већ 
опште место, а на репризи се она права позоришна публика за све време смејала, пљескала и 
може се рећи уживала. Редитељ Марковић је ангажовао прву глумачку лигу, изузетне 
сараднике: костимографа Божану Јовановић, сценографа Бориса Максимовића, лектора др 
Qиљану Мркић Поповић. Неки ће рећи да је ова верзија Дра уступак народном укусу, чак 
пучки комад са певањем и обавезним пуцањем, али вероватно је то редитељ и желео. А зар то 
не би желео и Нушић? Да засмеје публику до суза. Пре Другог светског рата његови комади 
су се приказивали, у том истом позоришту, на карту више. Када су га питали да ли је он 
љубимац управника, јер га често ставља на репертоар, Нушић је одговорио: “Не, него ме 
стављају благајник и шеф рачуноводства.” 

За стару максиму да је добром глумачком поделом у комаду завршено пола посла знао је и 
Јагош Марковић, па је главне улоге доделио самим бардовима Народног позоришта, као и 
гостујућим глумцима. То надигравање између изванредног Животе Цвијовића, у тумачењу 
иначе, управника Предрага Ејдуса и његове жене Маре, Радмиле Живковић остаће у памћењу 
озарене публике. Да не заостане, потрудила се Јелисавета Сека Саблић, као проводаџика 
госпођа Драга, али и чланице управе дечјег обданишта Олга Одановић и Александра 
Николић. Фарсичне тонове дала је, добра и у трагедији и у комедији, Наташа Нинковић, а 
посебно се истакла као комичарка Ивана Жигон. Она је тумачила Клару, тек стиглу из 
Европске уније, која као нека аутоматска лутка истим покретима говори исте речи по 
неколико пута – као скинута са “Евросонга”. 

Занимљиво решење је и Кларино дете Пепика, које тумачи студент треће године глуме ФДУ 
Милан Вучковић. Он пузи по поду као Кића из чувеног цртног филма о морнару Попају. 
Јагош Марковић се не либи да убацује омаже из разних филмова, као рецимо Кополин Кум, 
пародира савремену технику, компјутере, електронска врата и лифтове и све то у циљу да 
забави гледаоце. Понеке произвољности чак су и у служби изазивања гега. 

Од старије гарде ту је увек расположени и оригинални Бранко Видаковић, као ујка Благоје, а 
онда млађи Дарко Томовић, као урнебесни др Рајсер. Најмлађи Александар Срећковић, у 
улози лењог и размаженог сина Милорада и Ненад Маричић, у улози Велимира Павловића, 
који се лажно представљао као Милорад да би добио диплому и студирао уместо њега. Ћерку 
Славку, неспретну балерину персифлирала је студенткиња БК академије Ивана Шћепановић, 



а лажног помпезног сведока тумачио је Драган Николић. 

Долази нова, јесења сезона и све очи су упрте у нове пројекте, премијере, али и у евентуалне 
кадровске промене. Битно је да не треба срљати и упуштати се у мегаломанске пројекте, због 
средстава које немамо, а и због капацитета самих позоришта. Боље је не скидати представе 
које публика воли и хоће да гледа, него постављати нове комаде задовољавајући апетите 
тренутно слободних редитеља. Велике и значајне представе појављују се онда када се 
најмање надамо и оне ће обележити сезону. Наравно, претпоставља се да би све снаге једног 
позоришта морале да стану иза тог пројекта и да уметнички савети не пуштају недовршене и 
уметнички недовољно урађене представе. 

БЕЛЕФ 08. 

Између спуштених завеса у београдским позориштима на крају позоришне сезоне и јесењег 
незаобилазног Битефа, своју прилику да испуни културни живот главног града припао је 
Белефу. Овај амбициозни пројекат покрива ликовну уметност, музику, плес и позоришне 
представе. Ове године, као и претходних, појавиле су се премијере у продукцији овог 
фестивала. 

На атрактивној локацији, унутар зидина калемегданске тврђаве код Леополдове капије, 
монтирана је позорница као и седишта за гледаоце. Ту је и одржана прва белефовска 
премијера, Кнкнпнкн која је изазвала аферу око ауторских права. Наиме, коришћен је 
“Лексикон Ју митологије” без адекватне дозволе те се створила медијска гужва и тиме 
реклама за представу. Аутори Нинослав Шћепановић и Жанко Томић, иначе и селектор 
Белефа, у осамнаест слика покушали су да нас врате у прошле године, у време државе која је 
нестала и која је само у сећањима старијих генерација. Млађа публика, за коју ништа не 
значе брендови, појаве, личности и догађаји из тог времена није се снашла у овом сценском 
догађају. Замишљена је као кабаре у коме се одлично искушао композитор и аранжер 
Александар Бахун често користећи хитове тог доба. У томе га је успешно пратио оркестар 
“Лудило мозга”, као и млади глумци који су певали и играли не штедећи снагу. Треба 
поменути Нинослава Ђорђевића, Сузану Вуковић,Милорада Капора, Милована Филиповића 
и Јелену Ђукић. 

У пролазу између Теразија и Балканске улице одиграна је Тврђава Европа младог успешног 
писца Игора Маројевића чији је најновији роман Шнит на бестселер листама. У ствари, ова 
драма је настала за време Маројевићевог четворогишњег боравка у Барселони ,написана је на 
шпанском под насловом Номади, а превео ју је сам аутор. То је прича о шесторо младих људи 
који су са разних страна света, а живе у стану са великом терасом. 

У добро написаној драмској причи Маројевић преплиће судбине ових станара и њихове 
младе газдарице, односи људи различитих култура узносе се до трагичних тренутака. 
Извођење представе, у центру метрополе, са хуком саобраћаја појачало је тензију драме 
подцртавајући тамне стране јунака драме. Редитељ Предраг Штрбац је своју концепцију 
засновао на премиси да је “појединац звер,затворен у свом уму и срцу, у кавезу неиспуњених 
жеља, маштарија и страхова”. Та дивља али усамљена и раздражена звер шаље један те исти 
урлик ка спољњем свету, урлик за љубављу и разумевањем другог људског бића. Штрбац је 
протумачио Маројевићев текст тако да Тврђава Европа није Европа већ свако од нас је мала 
тврђава опасана са хиљаду зидова. 

Ову, потресну причу дочаравају нам глумци који више или мање испуњавају редитељеве 
инструкције. Уверљивији су они актери који имају више искуства од оних који нису имали 
прилике да играју у великим позориштима. Тако су Даниел Сич и Милош Влалукин, а 
нарочито Милена Ђорђевић упечатљиво приказали публици крик рањених личности. Да 
живот младих у једној од земаља Европске уније није ни мало идиличан, нити идеалан 
показује драма Тврђава Европа. То потврђује и сам писац, талентовани Игор Маројевић 
вративши се у Србију. 



Најпосле, у сали позоришта “Бошко Буха” десила се премијера Мајстора и Маргарите 
великог руског књижевника Михаила Булгакова у драматизацији Милене Деполо. Они који 
добро знају ово ремек дело светске литературе гледајући представу могли су да примете да 
чак и ова обрада, помало стриповска, није умањила универзалне поруке. Редитељ Бошко 
Ђорђевић прецизно је поставио мизансцен на црној позадини са мало декора и одговарајућим 
костимима. Музика је веома допринела развоју драмске радње, а за то се потрудио ветеран 
рок сцене Душан Петровић Шане. У великој екипи од шеснаест глумаца где су многи играли 
по неколико ликова издвајају се Горан Шушљик као Бог и Ђаво, Бранислав Трифуновић као 
Мајстор и Понтије Пилат, те Зоран Ћосић , Милена Предић и Немања Оливерић. 

Као гост Белефа, прве вечери фестивала, Народно позориште “Војдан Чернодримски” из 
Прилепа извело је Бубњеве у ноћи у режији Мартина Кочовског. На великој сцени ЈДПа овај 
комад Бертолда Брехта осмишљен је као велики спектакл са грандиозном сценографијом и 
професионалним разиграним ансамблом. Дуго трајање није пореметило ритам драме нити је 
изазивало досаду код гледалаца. Бубњеви у ноћи су представа која је прављена тако да може 
мирне душе да се прикаже и на другим фестивалима Европе. 


