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Тезе за формирање градских позоришта у Србији 

Позната је чињеница да Србија на свом путу ка еврпским интеграцијама мора 
да испуни одређене стандарде. Ти стандарди се односе и на културу, тј. 
позориште. По УНЕСЦО-вим критеријумима на сваких 50.000 становника 
треба да постоји класично позориште. По овој чињеници, пада у воду 
констатацији која се често чује у овој средини – да имамо много позоришних 
уметника и сл. 

ДАКЛЕ – МИ ИМАМО МАЛО ПОЗОРИШНИХ ИНСТИТУЦИЈА! 
Основни и најчешћи позоришни облик организовања је ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ. 

Шта је то ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ? 
Позориште чији је оснивач град. Ова позоришта се оснивају по културном моделу које 
установљава држава са циљем деметрополизације културе и задовољења културних потреба 
одређеног града. Суоснивач градског позоришта може да буде регија и република. Градска 
позоришта могу да буду: 
– драмска, која у свом репертоару негују класичну или модерну драму; 
– музичка, која као основне жанрове негују оперу, мјузикл, оперету, па и концертну 
делатност; 
– дечја, која искључиво припремају и изводе комаде за децу; 
– луткарска, која своју драматуршку и извођачку игру заснивају на луткама, које воде 
посебно школовани глумци – луткари; 
– универзална, тј. која комбинују више жанрова. 

Поред ових, постоје још нека специфична позоришта (позориште сенки, кабаре, ОФФ театар 
и сл), али она су чешће приватна, ванинституционална. Најбоља је варијанта када градско 
позориште негује комбинацију жанрова (драмско, комедија-музичко-балетско, дечје-
луткарско и сл.). 

ПРЕПОРУКА ЗА ОСНИВАЊЕ 

Зашто? 
Последњих петнаестак година у нашој средини, из познатих разлога, распали су се скоро сви 
системи из области духовне делатности – па између осталих и позоришни систем. Значи, не 
постоји никакав организован позоришни систем или модел. Позоришни модел раније 
Југославије постојао је и прављен је на узорима и на темељима европског позоришног 
система – који се базира на дотираном позоришту. 
Резултати таквог система у бившој Југославији су познати – имали смо мрежу позоришних 
институција, изграђен однос са оснивачем – финансијером, одговарајуће образовне 
институције, репертоар који је био компатибилан са европском естетском и продукционом 
линијом, публику са изграђеним културним потребама, законску регулативу у односу на 
спонзоре и донаторе. Једноставно, постојао је профилисан модел са свим предностима и 
манама. 

Нови позоришни модел подразумева поштовање искустава ранијег, традиционалног модела, 
али и прихватање и нових тенденција који се односе на: 

– регионализацију, тј. даје се предност децентрализацији у свим областима, а самим тим и у 
области позоришта. То значи, да треба подржавати отварање нових институција културе у 
регионима. Наравно то се односи и на позоришта; 
– институције културе етничких заједница, које имају, како ону општу културно образовну 



функцију, тако и функцију хармонизације међу-етничких односа. Уз то треба додати да су ове 
институције мост грађења односа између суседних народа; 
– рационализацију, под један, ослободити се комотног односа запослених у позориштима 
према дотацијама, тзв. државном новцу и под два, ефикасно коришћење запослених у 
процесу продукције. Скраћено – прелазак из постојећег комотног понашања ка рационалном 
деловању. 

МИСИЈА 
Основни корисник на којем се темељио позоришни рад је средња класа. Није тешко 
установити да је распад свих система раније Југославије, резултирао раслојавањем и 
нестанаком средње класе. Добро је позната чињеница да је средња класа темељ грађанског, 
цивилног друштва. 
Један од важних елемената за грађење средње класе је позориште, које у својој бити, између 
осталих садржи: 
– едукативну, 
– уметничку, 
– културно-социјалну и 

– забавну функцију. Као потврду ове чињенице наводимо ставове о две водеће стручне 
личности из наше средине које се баве савременим позориштем, др Данке Манџуке и др 
Милене Шешић Драгићевић: “Позориште је покретачка снага у стварању и прихватању 
културних вредности, те због своје образовне и васпитне улоге утиче на развој свести и 
појединца. Позоришној уметности признаје се самосвојност естетских, педагошких и 
етичких категорија, аутономни статус слободе стварања и слободе доношења судова. Као 
живи феномен уметности, позориште захвата све манифестације живота, како би досегнуло 
до тоталитета људског бића, природних еманација и друштвених збивања. За позориште је од 
посебног значаја отвореност протоку идеја и мишљења.” (проф. др Данка Манџука) 
“Морају да постоје унутрашњи пориви, истинско осећање потребе да се променом 
организације и система рада одговори на друштвене промене и захтев новог доба – 
редефинише мисија и постави дугорочна стратешка визија развоја. А промене морају бити и 
последице новина у естетским изражајним средствима, јер, свако време мора да гради и себи 
и својој уметничкој пракси примерене организационе форме. И, као што је рекао директор 
Академије Шлос Солитуд код Штутгарта, Жан Батист Жоли, “институције културе нису само 
продуценти, чувари или преносиоци, учитељи културних вредности; оне морају бити места 
на којима друштво мисли о себи, анализира и критички вреднује сопствене домете”. Али, пре 
свега и више свега, установе културе се морају вратити својој суштини – да постану места 
колективног уметничког искуства једне заједнице – да дела која створе буду истински виђена, 
доживљена, дебатована и унета у колективно памћење средине”. (проф. Милена Шешић 
Драгићевић) 

Установљавање нових професионалних градских позоришта сигурно би иницирало: 
– оптимизам те иницијативу код уметника (већина их је у креативној депресији), 
– повећање ангажованости уметника: педагога, глумаца, музичких извођача, играча, 
редитеља, костимографа, сценографа, кореографа, композитора, продуцената и др., 
– буђење духовне свести код публике и њено ширење кроз породицу и социјалну структуру – 
грађанство, а покренуо би се благи духовни препород, који је тренутно насушно потребан. 

ПРОЦЕС ОРГАНИЗОВАЊА 
У процесу организовања потребно је обезбедити: 
– оснивача, у овом случају је то град или општина; 
– суоснивача, регионалну заједницу, републику; 
– оснивачко тело, које ће се бринути о процесу оснивања (у овом телу мора да буде један број 
субјеката на које се рачуна да ће ући у будућу управу – менаџмент); 
– управу, коју поставља оснивач; 
– седиште, које обезбеђује оснивач; 



– финансирање, које у старту обезбеђује оснивач уз подршку министарстава (Министарство 
за културу, Министарство за локалну самоуправу, Министарство за етничке заједнице) и 
фондова, а касније о процесу финансирања брине оснивач и управа позоришта; 
– правна документа: а) Акт о оснивању, који уставовљава оснивач; б) Статут позоришта, који 
припрема оснивачко тело, а усваја га оснивач; 

в) Систематизацију радних места, коју припрема оснивачко тело, аусваја га оснивач; 

ОБЛИК ОРГАНИЗАЦИЈЕ 
Облици организовања позоришта зависе од позоришног модела и могућности средине у којој 
се оснива позориште. Предлаже се савремени облик организовања по угледу на градска 
позоришта која фунционишу у Европи: 
– рационални менаџмент, најчешће су то управник, технички и административно-
финансијски руковоцилац; 
– рационални технички тим, 
– рационални административни тим, 
– рационални уметнички тим. 

Већина сарадника се ангажује уговором по пројекту. Иако ове тезе, на први поглед, изгледају 
као немогућа мисија – оне могу да покрену иницјативу да се о томе разматра. Иницијатива, 
ако ништа друго, може да усмери пажњу ка спречавању гашења постојећих градских 
позоришта које се као авет надвија над позоришним институцијама у унутрашњости Србије. 


