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Треба подржати уверење да је позориште више уметност него делатност, 
више стваралачки напор него део устаљене извођачке праксе, да је у времену 
уметности – у – доба – културе позоришно дело више остварење него 
“културни производ”. Да и у текућим не приликама вреди очувати примерене 
(ма како не – изгледне) захтеве и очекивања. Да су све поделе, па и у 
позоришту – на аматерско и оно које се другачије само назива, на 
институционално и такво које нема велику кућу, које има / тражи (или 
опстоји без) важног оснивача и покровитеља – само условне. Позориште је 

озбиљан и захтеван чин стварања где се дело – претекст – мисао конфронтира и предаје 
ситуацији сцене, енергији форме и изражавања. У позоришту се стално и поново постављају 
питања: шта је позориште, шта је глума, где почиње / престаје позориште, где престаје / 
почиње оно што га окружује? Позориште је простор питања у акцији. Пред ствараоцима 
живог, узбудљивог позоришта, увек се отварају даља питања (потичу од дела или од делања 
оних који се њим баве), при чему се одговори који се траже показују као нова питања. 

У малом подсетнику још једног издања Фестивала београдских аматерских позоришта 
управо се сагледавају заоштрена постојећа – поновљена питања. Стваралачки осећај увек је 
другачији, аутономан, одговара времену, самосвојној идеји и потреби за слободом потеза: 
ослобођеност подстиче таленат, шири просторност имагинације али не укида условности, 
повећава одговорност чињења. Сценски (п)остварено, (по)казано обавезује, налаже додатни 
напор да се разреше недоумице, усагласе поетичке опречности, превазиђу недоследности и 
произвољности, прецизно установе (и прате) принципи конституисања ауторског виђења. 
Овогодишњи БАП, као у неколико добро приређених поглавља, доноси разнолика “нова” 
читања дела драмске литературе – од важних, познатих, играних (привидна сигурност у 
препознавању савладаног, без отклона преко уобичајеног, смелијих и мање извесних потеза) 
до поновних откривања заборављених, при чему начињени круг од Петровића Пеције преко 
Нушића и Александра Поповића до Разумовске и само једног ауторског пројекта (мали 
хронолошки постављен театарскоисторијски вадемекум) чини репрезентативни скуп 
примењиваних поступака, настојања и домета. У проблемском средишту стоји одсуство 
утемељенијег, опсежније мишљеног, инспиративинијег редитељског приступа – без 
преображаја застарелих, тромих формалних одређења, мотивских иновација (у читању 
предлошка, значајнијем заснивању игре) који шире, унапређују смисаони план, остајање у 
оквирима тек функционалне театралности, елементарности коришћених техника (до краја 
непрорађених, делимично усвојених) и ретких искорака у савременије, изазовније, 
истраживачко, следствена неусклађеност појединачних стилова игре уз неискоришћене, 
недовољним замахом покренуте све чиниоце позоришног језика; контекстуализација је чешће 
површна, циљана, очекивана – кроз просте аналогије по сличности времена – ситуација (она 
не произилази као природна веза стварности дела која настаје а не репродукује и збиље 
окружења), концепти су недовољно испуњени, продубљени, развијени, мање или више 
духовити / досетљиви. па се брзо исцрпљују, упрошћавају; чак и код сложенијих захвата (у 
материју дела / игре), добро постављених претпоставки, изостају снага, стваралачка 
делотворност геста, одлучност да се оде даље (и преступи), доследност спровођења 
замишљеног / покренутог. умешност потпунијег постигнућа. 

Петар Петровић Пеција: Секс и село; режија: Ненад Пурић; Театар АКУД “ЛОЛА” 
Неуобичајено је у овдашњој стандардној театарској пракси, тиме и драгоценије, окретање 
традицији, темељима националне баштине. Пажње вредан, апартан рад Ненада Пурића и 



посвећеног ансамбла изводи позориште из окриља преовлађујућих урбаних садржаја / тема / 
парадигми живљења (ултимативних узора савремености) и препушта лако и шармантно 
Пецијином свету села, приповестима менталитета и жудњи, изворног надахнућа и људскости. 
Иза упутно пробраног наслова представе Секс и село (духовито позивање на име познатог 
серијала што се узима као меморијски запис / код одређујуће медијске реалности) стоји 
предано бављење особеном лирском комиком “проницљивог писца”, виспреним духом и 
живописним, врцавим сликама језика у којима су казивања дубоких сазнања живота и људске 
природе, непревазиђених мерила и вредновања. Чаролија једног поднебља и епохе, 
аутентичност лексике (надговарања, наговарања и заговарања) очувани су без крутих 
условљавања (подражавања локалистичког), појавношћу, гестом. звонким, веома добрим 
артикулисаним говором ововремених, младих људи (прожимање древног и садашњег 
дочарано је и стилизованим етномотивима / детаљима на савременом костиму). Успешно 
изведеном омнибус композицијом од четири једночинке, увођењем придодатих етнографских 
текстуалних спона – водиља. Пецијини савремени људи под утицајем љубави и других варки 
проналазе се сред непоузданости егзистенције, између вила и суђаја, старих веровања и 
нових нада, бајалица и празноверја, чежње и осујећености, заноса, заблуда и морања, 
зачудних висова и понора чулности. Етномузиколошки напеви, као танано плетиво, испевани 
ненаметљиво (наговештај – слутња – претња нечега што јесте / што се жели / што би могло да 
буде) доносе додатну боју, динамику, лепоту вајања фразе. Они подржавају тежњу ка поетској 
евокацији, атмосфери, пажљиво траженом тону као симболичном преводу осећања у коме су 
и хумор и сета и ведар и оштар поглед, танана иронија и титрав хумор. Запис литерарног – 
митског, унет у ауторску поетику, открива скривени, измаштани слој, помаља се магични свет 
као исконски сан савременог човека о далеким дубљим коренима, и у контексту “нових: 
времена атрактиван и постојан. 

Бранислав Нушић: Сумњиво лице; режија: Велимир Митровић; Позориште аматера Батајнице 
“Склониште у театру” 
Још једно читање / позоришно виђење Сумњивог лица потврђује уверење да “у овој комедији 
има алузија које нису застареле”, да има више него “погдекоје речи која би се могла рећи’, 
“појава на које би се и данас могао пружити прст”. Да је у делу великог писца “садржана 
модерност, својеврсна пиктуралност, незатамњена ваздашња свежина” како су писали његови 
врсни познаваоци. Истовремено, то је и добар повод за сагледавање променљиве успешности 
Нушићевих сценских приказивања. Тезе о Нушићевој сатиричности (одговарајућим мерилом 
одређивања она не постоји) и истовременој (неспојивој) реалистичној слици “србијанске 
паланке” умањује трајне, нарочите комедиографске вредности. Друштво, средина, доба, 
претварају се у атмосферу, декор, реквизиту, оквир, специфичну “метафору”, појаве су само 
подстрек, основа за Комедију Србије. Покретач нушићевске стварности јесте смех, заснован 
“на сликарско – карикатуралној визији света” и “живој људској, говорној нарацији”. У 
понуђеној представи Велимира Митровића прибегава се линеарном читању текста дела које 
се изводи на сцену без битнијег редитељског става а игра упућује на истраживање глумачких 
могућности. Естетска суштина Нушићеве комедиографије јесте чврсто усредсређење у 
ликовима све остало је сценарио, повезујућа сила, могућност да се ликови искажу. Лик чија 
су својства у самој комичој личности, постаје оживљена, покренута карикатурална слика, 
говор – монолог чини поступак којим лик – карикатура разотркрива себе самог, “дубоко у 
себи своју битност”. У поставци батајничког Позоришта комички карикатурални крокии 
испуњавају се разнородним бојама, стилски неусаглашено, текст се више казује а мање 
одређује, тежи се типу, карактеру а не битности лика “као смешне особености људске 
егзистенције”. У сценски оживљеној мапи преовлађују “спољне околности” а не оживљава 
оно најдубље у човеку, слабости, мане које га изобличавају, у њему самом опоричу, па се 
преобраћа у сопствену карикатуру, понире се тек на трен до људски тужног, печалног, болног 
што лежи у основи сваког смеха. Карикатуралне скице стварних нушићевских људи – 
простодушних, наивних, дакле смешних, овога пута носе у себи каткад и нешто напрегнуто и 



“играно” и пресно, заједничко деловање као акционе групе, “фарсичног хора” (између 
реалистичних карактеризација и фарсичких стилизација) инпонује визуелним индетитетом 
гогољевскожаријевских приказа. Сумњива лица у збуновнику садашњости увек су повод за 
враћање Нушићу, али скривену суштину његове комедиографије треба “изнова престварати 
да би оживела”, достићи оно “смејање себи у свима и свима у себи” које ослобађа. 

Александар Поповић: Qубинко и Десанка; режија: Марија Опсеница; Академско позориште 
“Бранко Крсмановић” 
Сусрет са специфичном поетиком “авангардног" писца Александра Поповића више је од 
простог изазова. Непредвидив, противречан стваралац нуди фрагментарност, дефабулирање, 
одрицање традиционалног сижеа (на сасвим оригиналан, аутентичан начин), радњу, заплет 
заснива “низ парчади односа међу људима”. Свет његових јунака је (полу)свет београдске 
периферије чији необични житељи, тврдоглави, истрајни, покушавају да опстану, остану 
живи, докажу разлоге постојања (одликује их “аморални витализам”). Још више, свет јунака 
је свет њиховог периферијског језика са “занатским вокабуларом”, богат, жив, сликовит, 
природан у зачудним склоповима изражаја, архаичних клишеа и праскавих доскочица којима 
се споразумева и постоји. За Марију Опсеницу Поповићево дело је подстицај за игру – 
поигравање на начин писца. А писац је од оних “који има свој свет, у њему проналази теме” и 
у њега травестира своје митове који му најдословније неприпадају. Уважавајући да је тај свет 
периферијских змајева “самостална чињеница”, “целина за себе”, чини се да редитељка 
настоји да ту чињеницу доименује, целину прошири, преуреди, травестира и савременије 
неприпадајуће митове / садржаје. Тако се особена композициона расутост комада ублажава 
(прича чвршће увезује), његово данас – и овде помера у “прикладније” време / место, 
жанровска преплитања умирују, па драмске творевине фарсичносентименталних слојева губе 
тензију, а варијације на тему љубавних јада са маргина града упрошћавају. Иако је за 
поповићевски свет битно да се “материјализује говором и материјал је говора”, у представи 
управо говор губи потребан сјај, распричаност је сведена, говорни каламбури, досетке, обрти, 
асоцијације, алузивности (без ограничења и стега) недовољно испољени, уведени 
комплементарни популистички напеви су допадљива но крхка замена. Разбијање илузије 
(ликови који у фабули учествују “претварају се у личности који играју ту причу”) тек је 
наговештено, обрнути редослед по коме “не одређује лик који ће језик говорити, већ језик 
одређује какав ће лик из њега настати” целовитије препознаје и надахнуто игра Десанка 
(Бојана Ђурић). Намера да се говорно преведе у ситуационо а комедијом забуне искаже 
проблем комуникације критика менталитета, значајно ограничавају замах да се текст пребаци 
у игру у игри, игру о игри. А њен материјал је оно чега нема, што је недосегнуто, што 
недостаје, мука и радост елементарне жудње за животом. 

Својој кући, по мотивима драме Људмиле Разумовске; режија: Кристина ЛалићСпирковић и 
Бобан Спирковић; Драмски студио “АЛИСА” 
Суморна апокалиптична драмска приповест о бездомим, младим бићима препуштеним себи и 
изгубљеним свету, својеврсни нови “записи из подземља” о деци улице, расправа о 
искушењу, испаштању, немогућем избављењу, просветљењу, о заметнутом путу између 
неукости и сазнања, добро је полазиште за шире сагледавање социјалне контекстуализације 
сценске игре (како у изборучитању дела тако и установљењу игре саме), места и улоге 
позоришта. 
Пребацивање у овдашњу средину / прилике (без напора), одатле покренута питања где је 
кућа, дом, уточиште (позив “Својој кући!”), уводе у домен снажне заинтересованости за 
стварност, ангажованости и у виђењу и у делању, у поље емоционалности која припада / 
одређује савременост, пружају моћан експресивни импулс, инспирисаност људском 
егзистенцијом којом доминира трагично, тескобно, болно (уз окрет ка могућности / смислу 
стварне духовности). Тако се шире поставља неонеореалистичка сага савременим људима и 
њиховом присуству у животу, о неупућености у сопствени случај, неумећу да се животом 
овлада, да се води, предвиди, разуме, спозна разлог, о недужним и кривим (без кривице), 



откаченим, одсутним, чудовитим, грубонежним, неуслишеним, непомиреним, који лутају 
светом несигурности, неодређености, трошећи неконтролисане, кратке животе. Представа 
афирмише залагање за оно што има да каже више од применљивих начина казивања, 
присутно је потискивање (па и занемаривање) дотераности изражајног / техничког, тежња ка 
другачијем, прочишћеном језику аутентичности изворног, људског, скривеног, неказивог, 
тамног. Растојање између судбина одбеглих домаца из драмског света и стварности оних који 
се тим судбинама препуштају значајно се сужава; заснива се игра назбиљ између потпуне 
преданости истински драматичног Бориса (Богдан Чургуз) и непатвореног казивања 
сопствености најмлађих учесника, достигнутог узбудљивог мрачног озарења на граници 
људскости. Тако се позориште постварује као друштвена игра суштинског удела / 
заиграности: оно не само да игра живот већ истовремено обликује, драматизује људску 
ситуацију. 

Ана Радојчић: Шумска прича; режија: Ана Радојчић: АКУД “ШПАНАЦ” – Театар ДЕС 
Повратак из стварности у савремену бајку, из стварне у фантастичну приповест, из приче о 
људима у шумску причу, нарочито је пријатан. И у бајци је, наравно, реч о свету људи, али на 
посредан начин, преко алегооријских ликова и постављених ситуација, без јаке мисли, лако, 
ведро, безазлено. У Шумској причи Ане Радојчић све је уређено по узору на “озбиљну” 
реалност (ту су и шумски Цар, и Стражар, и шумске Лепотице, и Папагај наратор – понесени, 
распричани, помало мудри), њихове догодовштине, заплети жеља и искушења, говори и 
говоркања, преузети су такође са “праве” стране. Иако духовито пласиране суштине – питања 
власти, потчињености, права на лични избор, слободу. љубав, делују више разгаљујуће него 
забрињавајуће, бајколика парафраза није просто подражавање, она се позива /репрезентује 
пометену бајку фантастичностварне важеће збиље. Ипак, избегнуте су даље конотације па се 
нуди у основи безбрижан, ничим помућен поглед на исход шумскепричесвета; срећан крај – 
победа добра, светлости, примерен је бајци (и ту могућ), поука је римована и певљива (без 
предумишљаја), посвећена другарству, дељивој радости, искреној љубави која може бити 
трајна. Представа рачуна са облицима већ установљене свести / поимања / перцепције, 
способних да интегришу / препознају лексике укрштених уметничких / изражајних / 
медијских форми литературе, филма, музике, плеса, па преовлађују динамични ритмови и 
осећајност добаразиграности, где су комуникативност, непосредност, испред сваке 
естетизације. Маштовито се формулишу шумски предео, његов колорит и не – стварност (они 
се не описују већ дочаравају) као и идентитет шумских бића, а оригиналном кореографијом, 
композицијама и сонговима исказује сопствени став. Представа радосног сазнавања 
позоришта упућује на даља озбиљнија сазнавања радњи и умећа, према чистијој 
изражајности (од драматруршко – сценског обликовања приче до говорних и гестуалних 
артикулација). 

У (позоришном) међувремену – очекивању замашнијих подухвата и промена, треба одржати 
залагање за позориште живих покрета и боја, трагалачко и увек другачије. Оно може да буде 
одважно, бучно, брижно, медитативно, мишљено, лично, спонтано, пријемчиво, свакако 
провокативно, полемично према стварности и сопственом бићу, али говор који гради треба да 
доноси сложену поетичку ситуацију, збивање у језику. Тек тако, оно је моћно, узбудљиво, 
примећено. 


