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ДОМЕТ И ОЧЕКИВАЊА - ПОГЛЕД НА ПОЗОРИШНУ СЕЗОНУ 

На почетку нове позоришне сезоне ваља се подсетити шта нам је донела 
претходна. Домети наше театарске продукције у години 2006/2007. су у 
најмању руку контроверзни. Све се кретало од појединачних успешних 
подухвата до осредњости и недостатка слуха и оригиналности. Но, листање 
подсетника неминовно доводи до неколико наслова које би, свакако, вредело 
поменути. 

У Атељеу 212 одиграна је, премијерно представа Змијско легло све 
популарнијег руског писца млађе генерације Василија Сигарова. у режији младе Иве 
Милошевић, коју превасходно интересују комади који на ‘есток на чин коментаришу 
стварности, појавила се ова сурова драма. Туробна свакодневица земље у транзицији веома 
подсећ а на наше проблеме. Такође, овом театру некада познатог по шармантним и 
лепршавим представама заснованим на фасцинацији глумцима препознатљивим из 
твсеријала, појавило се и Одумирање тек стасалог аутора Душана Спасојевића.

Живот савременог српског села је приказан као мрачан и туробан, без светлости на видику. 
Редитељ Егон Савин минималистичким средствима још више подцртава општу 
песимистичку слику. Позориште “Бошко Буха” осветлало је образ насупрот другим 
београдским кућама које ретко стављају драме класичних писаца. Шекспир, па ево и Николо 
Макијавели са пет векова старим комадом Мандрагола су на сцени код споменика књазу 
Михаилу. Одмах затим је постављена и Мирандолина која истрајава триста година, а у 
Београду пружа шансу разиграним глумцима да разгале публику. 

У свом матичном театру, Београдском драмском, редитељ и управник Небојша Брадић 
поставио је комад Дисхармонија. По роману Александра Југовића драматизацију је сачинила 
Сања Домазет. Елегантно режирана прича о последњим часовима живота нашег песника 
Диса, на броду који тоне. Илуминозни таласи грког мора и функционална унутрашњост 
брода чија судбина подсећа на “Титаник” дело су сценографа ветерана Миће Таба чког, који 
живи и предаје у Америци. Занимљива су била и два гостовања у Беораду, позориште из 
Сомбора са Маском Милоша Црњанског у режији Горчина Стојановића као и Повратак 
Казанове Артура Шницлера из Новог Сада.

Српско народно позориште базира свој редитељски кадар на младим талентованим 
редитељкама. Казанову је поставила Ана Томовић сигурним рукописом и свежим идејама. Ту 
је и На дну Максима Горког по виђењу госта Паола Мађелија, а у изведби Југословенског 
драмског позориш та. Глумци су без поговора следили редитељеве индикације па је сцена 
деловала као перон железничке станице на који стално неки људи улазе и излазе. Атрактивно 
и модерно зами шљено, а вреди похвалити враћање великог руског писца на наше сцене. 
Београдску позоришну публику из сна је дрмнуло гостовање Словенског народног 
гледалишча које је приказало Молијеровог Тартифа, Шницлерову Пространу земљу и 
Талстојеву Ану Карењину. 

Све главне мушке улоге у тим представама одиграо је неуморни првак СНГа Игор Самобор. 
Словенач ки глумци показали су шта значи ансамблпредстава, шта значи колективна игра без 
трунке фолирања. Посвећ еност послу и професионализам наша позоришта требало би да 
пресликају и уведу код себе. Зашто наши театри не могу да досегну вредности као што су 
гостујуће продукције, такође државних институција, како из еxYу република тако и 
иностранства? Зато што нема репертоарске политике. Сви све играју, боље рећи шта им падне 
на памет. Мањкавост уметничких директора, нерад уметничких савета и свемоћ директора 



или управника, недостатак искусних драматурга довело је до кризе у продукцији. По 
инерцији се доводе исти редитељи који сами доносе текстове које би желели да раде. 
Углавном, то су стране драме, једно време су биле у моди англосаксонске, али никако, или 
ретко домаћи писци. Сваки неуспех је гаранција за нови посао, јер негативне критике се не 
објављују. Важни су само хонорари који су за неке већи од хонорара прослављеног оскаровца 
и цењеног редитеља у тетарима широм света, Јиржија Менцла. 

Наши прононсирани редитељи допуњују својих пет, шест годишњих режија и хонорарима 
радећи сценографију, костим, па и музику. Чако стати на пут волунтаризму? Најпре 
расписати конкурс за сваки пројекат, да се јаве редитељи са опсе жним експликацијама и 
предлогом поделе, као и уметничким сарадницима. Такође, законом регулисати проценат који 
морају да заузимају драме дома ћих како живих писаца тако и класика наших и страних. 

Поставити по расписаном јавном конкурсу уметничке директоре и драматурге у свим 
дотираним позориштима. Забранити свако уплитање кадровско и било какво градских 
структура, разних партија или републичких моћника. Овај “предлог за размишљање” мо жда 
сада изгледа као утопија, али млада генерација аутора, писаца, редитеља и глумаца неће 
дозволити, уверен сам да оваква “приватизација” националних институција културе заувек 
траје. 


