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Хроника Битефа - И то је позориште 

Мото овогодишњег Београдског театарског фестивала (БИТЕФ) био је “И то 
је позориште”. Тај наслов изазвао је многе малициозне коментаре, јер су га 
неки повезали са селекцијом изведених представа. Такође, много се више 
причало о трошењу пара из државне касе, него о доведеним и приказаним 
представама. У званичној конкуренцији овогоди шњег фестивала приказано 
је једанаест представа, од којих само једна домаћа. 

Главну награду Битефа добио је Брисел 04 редитеља Ромеа Кастелу чија из 
малог италијанског града Ћезене. Две специјалне награде жири је доделио словеначкој 
представи Пупилија, папа Пупило па Пупилчко редитеља Јанеза Јанше у продукцији Театра 
Маске и Експозиција трупе Бацачи Сенке из Загреба, а у режији Бориса Бакала. Редитељка 
Ленка Удовички и представа Пијана ноћ 1918 добила је награду публике Битефа. 

Традиционална награда ”Политике" за најбољу режију додељена је редитељу из Немач ке 
Јиргену Гошу за Магбета позориш та из Дизелдорфа. По мишљењу извештача и крити чара 
награде су могле добити представе Самлешеменестадох Виктора Бодоа, Катона театра из 
Будимпеште, Између пса и вука Андреја Могучија Формалног театра из Сан Петербурга, као 
и Три Охада Нахарина из Израела. Обиман пратећи програм обухватио је поред Битефа на 
филму, разних радионица и “Схоwцасе 03” – под слоганом “Ми и неко други”. 

Ту смо видели и напор наших позоришних стваралаца, који су у стилу слогана “И то је 
позориште” представили нове тенденције и стремљења, углавном младих аутора. У 
Југословенском драмском позориш ту приказан је Тесла у режији Милош а Лолића, у 
Позоришту на Теразијама Ла капинера либретисте, кореографа и редитеља (опет Италијана) 
Микела Медоле са балерином Ашхен Атаљанц у главној улози, а у Центру за културну 
деконтаминацију Моја приватна биополитика (Пер Арта из Новог Сада). Одигране су и Ја 
или неко други драмске списатељице која је тренутно у тренду, Маје Пелевић, под 
редитељском палицом Кокана Младеновића, а у продукцији Српског народног позориш та, 
такође, из Новог Сада и Прича о чају Дах театра из Београда, у ре жији Дијане Милошевић. 
Током Битефа млади Аустријанац Кристијан Папке показао је своје редитељско умеће на 
сцени Атељеа 212, по комаду Емилије Андрејевић Велики фајронт. 

Ова драма проглашена је као најбоља из Србије на међународном конкурсу у Бечу. 
Занимљиво је да су у жирију била два наша представника, врло угледна театролога, који нису 
хтели да дају свој глас за нашег младог писца. Срећом, странци су гласали за српску 
списатељицу. Драму Велики фајронт подржао је Аустријски културни форум и Битеф театар. 
У Београдском драмском позори шту одиграна је представа позоришта из Ужица – Слуга 
двају господара Карла Голдонија, у режији Италијана Андреа Паћота. Овај угледни редитељ 
познат широм Европе, већ други пут ради код нас. 

Такође, у Ужицу поставио је Пилата Пјер Паола Пазолинија и скренуо пажњу овдашње 
критике. Слуга двају господара је ново читање Карла Голдонија и нови успех Ужи чана. Осим 
представа по београдским сценама овогодишњи Битеф је дао и представу Магбет у Новом 
Саду. Постоје предлози да већ од идуће године, Битеф прикаже неку од представа и у Нишу. 
Има и противника те идеје, који сматрају да се тиме губи префикс београдски, пошто је 
званично име фестивала Београдски интернационални театарски фестивал. 

Овом деметрополизацијом и децентрализацијом фестивала, можда би добила публика из 
унутрашњости, што би било јако позитивно, али се треба запитати да ли би у том случају 



требало променити назив и физиономију фестивала. БИТЕФ, по мишљењу многих овогодиш 
њих извештача, а и критичара, из кризе може да се извуче једино ако се формира 
компетентан уметнички савет, који би од предложених пројеката изабраних од стране 
селектора утврдио коначан и релевантан изглед репертоара. На тај начин би буџет 
Београдског интернационалног театарског фестивала био подвргнут некој врсти стручног 
надзора. 


