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Поглед на позоришну полусезону 

У првој декади новог миленијума позориште се нашло на размеђи. Сво ђење 
рачуна из прошлог века и поку шаји да се у нови уђе са новим 
сензибилитетом и сценским изразом. Наша сцена је у том трагању на 
искушењу да ли да и даље иде утабаним стазама и са истим ауторским 
личностима или да покуша изналажење нових тенденција, као и пружање 
прилике новим именима писаца и редитеља. Почетак сезоне 2007/08. 
обележен је повратком ветерана наше сцене, Виде Огњеновић, која је после 
дуже шутње, због амбасадоровања у кратком року изишла са две режије. 

Једна је била у Југословенском драмском позоришту, а друга у Народном, где је некада и 
директоровала. 

Оба подухвата су такозване ансамбл представе са захтевном сценографијом, прецизним 
костимима и великим бројем глумаца на сцени. Београдску сезону Вида Огњеновић је 
отворила Дон Крстом у ЈДПу, где је аутор текста и режије. Ова премијера је иначе отворила 
60ту сезону престижног театра, а дошла је после извођења на фестивалу у Будви про шлог 
лета. Дон Крсто заокружује Огњеновић кину трилогију, после Кањо ша Мацедоновића и 
Јегоровог пута. Јунак ове драме је историјска личност из барокног периода, а подаци из 
његовог живота нису били познати. Језик којим личности говоре је паштровски, а прича је на 
граници комедије зами шљена као преплитање камерних дијалога и оперских масовки. Дон 
Крсто је живео у 17. веку, најпре у Будви, а затим у Венецији. Био је доктор црквеног и 
грађанског права, песник љубавне поезије, оперски либретист, свештеник и учитељ. Ипак, 
њиме владају више световни него духовни пориви, сонети које пише су пуни еротског набоја 
али и либрета за опере исто тако. Драматург представе Божо Копривица сматра да је основни 
тон драме меланхолија која обележава почетак и крај радње. Дон Крстов контрадикторан лик 
рађа низ сукоба између световног и сакралног, страсти и аскетизма, потребе за слободом и 
чврстим етичким принципима цркве. 

Сигурном редитељском руком Вида Огњеновић ствара монументалне сцене које задивљују 
унутарњом енер гијом и ликовним рафинманом. Заслугу за раскошну и визуелно експресивну 
сценографију имао је Јуриј Фабри, а био је потпомогнут ефектним костимима из времена 
барока које је креирала Љиљана Драговић. Музика Зорана Ерића је у целости пратила 
редитељеве замисли и наглашавала основну емоцијуносталгију и меланхолију. Вида 
Огњеновић се у глумачкој подели ослонила на своју пробрану екипу, а Игор Ђорђевић као 
лакрдијаш Бруно и Војин Ћетковић као насловни лик убедљиво и амбициозно испуњавају 
глумачке задатке. Првакиња Југословенског драмског позоришта Ђур ђија Цветић изузетно 
ефектно тумачи две сасвим различите улоге. У делу драме који се одиграва у Будви она је 
сенилна и као нека воштана фигура у улози тета Луције, а у венецијанском периоду театрална 
и стилизована глумица која у опери игра Олимпију. После две недеље од премијере Дон 
Крста на сцени Народног позоришта догодио се нови редитељски подухват Виде Огњеновић. 
Овом приликом, Софоклов Цар Едип у новом преводу Гаге Росић која дуже времена живи и 
ради у Грчкој. Драматург представе била је Молина УдовичкиФотез изузетно користан 
уметнички сарадник овог позоришта. 

Цар Едип смештен је у ово време, догађа се ових дана. По речима Виде Огњеновић начинила 
је адаптацију и помак у односу на оригинални текст али суштину није мењала. Цетрална тема 
је власт и однос појединца према власти. Едип је владар који је за корак бржи од оних који га 
окружују и тиме изазива завист. Може се рећи да је по овој верзији драме Едип реформатор 
са трагичном судбином. Цар Едип се креће у модерно опремљеном кабинету, а уместо 



античког хора појављују се саветници, новинари и радници тајних служби. Представа на 
моменте прелази у трилер, а касније добија контуре политичког театра. Трагичност људског 
бића које се бори да спречи последице фаталног проро чанства је у томе да оно све дубље 
тоне у свој фатум. Овог пута сарадник Виде Огњеновић за сценски изглед био је сценограф 
Герослав Зарић креирајући изузетно функционалан и импресиван декор са степеницама које 
су водиле негде према човековој судбини. Модерне костиме које носе чиновници владе, као и 
остали ликови владиних институција сачинила је Бојана Никитовић, а музику је компоновао 
сваки пут другач ији, инспиративни Зоран Ерић. Глумачки ансамбл је сигурно вођен и помало 
“демфован” али се ипак и овде осетио велкики таленат Игора Ђор ђевића. 

Вредно је поменути и креације Предрага Ејдуса, Небојше Кундачине, Милоша Ђорђевића, 
као и ефектну појаву Александре Николић као Јокасте. Ова радикална верзија античке 
трагедије, приближена данашњем гледаоцу, наишла је на прилично интересовање младе 
публике. Ретки излети у класику на нашим сценама опомињу да треба чешће да се играју и 
Еурипид и Шекспир и Корнеј и Марло. Један млади талентовани редитељ пробија клановске 
баријере и квалитетом својих представа скреће пажњу позоришне критике. Реч је о Стевану 
Бодрожи који је режирао Окованог Прометеја на Белефу, Крила од олова и Горке сузе Петре 
фон Кант у Београдском драмском позоришту, а Поглед на позоришну полусезону 27 
Ифигенијину смрт у Аулиди у Народном позоришту у Београду. Радио је и у другим 
театрима: Малом позоришту “Душко Радовић”, ”Бетонхали” и Битеф театру. Велики изазов 
представљао је за младог уметника пројекат Опасне везе/ Квартет по Шодерло де Лаклоу и 
Хајнеру Милеру те Кристоферу Хемптону. Бодрожа се овом приликом представио и као 
адаптатор познатог и контраверзног романа из осамнаестог века. Лакло је дело објавио 1782. 
године и оно је истог часа постало књижевна и дру штвена сензација. У време превласти 
сентименталних романа и идеализовања русоовске осећајности и искрености, Опасне везе су 
шокирале јавност превеликом отвореношћу и реализмом. Жан Пелтие је написао: “Лакло, 
најпокваренији човек овог века”, а гроф де Тији, да ће овај роман “живети колико и 
француски језик”. Да су Опасне везе верна слика друштва, са задивљујућом психолош ком 
дубином, сложио се и чувени Иполит Тен. Ова својеврсна “анатомија љубави” постављена је 
у првом чину у класич ном салону осамнаестог века, а у другом у данашњем времену где 
ликови трагају за прецима из првог чина. 

У епилогу представе, Бодрожа смешта актере у “салон из 18. века и атомско позориште” 
истовремено, како каже драматург Славко Милановић. Стеван Бодрожа не жели да се 
допадне својом режијом онима који позориш те сматрају “добрим извођењем написаног 
комада” , већ сматра да гледалац мора да утоне и у најмрачније пориве јунака драме. Не 
обазирући се на то што би без другог дела, који је припојио Опасним везама, а поготову без 
епилога, извођење довео до такозване хит представе, Бодрожа корача храбро ка новом 
позоришном изразу и театру “који мисли”. У томе је имао помоћ својих изабраних сарадника, 
најпре сценографа Бориса Максимовића и костимографа Марине Меденице. Не мање 
успешна сарадња била је и са композитором Владимиром Петрич евићем, једним од 
најталентованијих аутора своје генерације, те изузетним сту чњаком за сценски покрет 
Феридом Карајицом и драматургом Славком Милановић ем. Глумачки ансамбл дао је све од 
себе да режија младог Бодроже добије на визуализацији и жестоком ритму мизансцена. 
Прави бисер Опасних веза је улога доајена Ксеније Јовановић која непомич но лежи и својим 
монолозима доказује да је прва дама нашег позоришта. Глумица чудесног гласа, сјајне 
дикције, однегованог говорног израза и, како један наш критичар каже, “сувереног 
мајсторства у обликовању реченичке мелодије и сигурном акцентовању”. 

Наравно, не треба заборавити ни искусне тумаче улога маркизе де Мертеј (Стела Ћетковић) и 
виконта де Валмона (Бранко Видаковић) те госпођ е де Розмонд (Анђелка Миливојевић). 
Слободан Бештић и Александар Ђурица суверено су владали драмским текстом. Запажени су 
били и Лидија Плетл као госпођа де Турвел и наочити витез Денсени (Андреја Маричић). Уз 
извесна скраћења ова инсценација Опасних веза, веома блиска савременом гледаоцу, могла се 



ставити на репертоар Велике сцене Народног позориш та. Премијера и све остале представе 
играле су се на сцени “Раша Плаовић” овог позоришта. 


