
Снежана Кутрички 

Оркестар за свадбе и сахране 

Недавна победа Ане Ивановић, наше тенисерке и златна медаља на 
светском тениском купу били су повод сложног окупљања десетина 
хиљада грађана пред Скупштином Србије. Ни први ни последњи пут. 
Шта је лакше од окупљања за прославу, да се подржи и подели нечији 
успех; и од масовне хистерије, ритуалног плакања на сахранама 
(поготово трагично преминулих српских владара), које су одувек 
окупљале убедљиво највећи број Београђана. Срби, баш као истоимени 
Бреговићев оркестар, звуче унисоно, без изузетка, у горе наведеним 

ситуацијама. У наш свакодневни речник, на јавним местима, у средствима информисања 
и приватним разговорима најлакше се уписују речи попут оних које значе тренутна 
емотивна стања или појединачне радње, па је тако у Срба, још од партизанских времена 
омиљена реч: акција (партизанска акција, радна акција; данас: акција чишћења 
приобаља, акција сакупљања смећа, акција уређења београдских дворишта, акција 
снижења цена), а од недавно још дража (мада се мислило да популарност претходне 
ништа неће надмашити) реч: пројекат, чија су се значења у домишљатом и благодатном 
српском мисаоном вакууму и делатном хаосу разгранала до незамисливо разнолике 
употребе. 

Тако се, коначно, велика већина Срба, охрабрена и подстакнута масовним културним 
рециклажним увозом, неопозиво одрекла, раскинула са свим делатностима уз које се 
слажу речи као што су: континуитет, трајање, прегнуће, неговање, израстање – како 
бисмо као народ, могли заувек и без гриже савести да раскрстимо са богатом и сјајном 
традицијом наших предака (успут кунући се где год стигнемо у супротно) и кренемо у 
неизвесно акцијашење, изгледа способни једино за појединачне и што је више могуће 
временски ограничене напоре и прегнућа. 

Све што од нас Срба тражи дуготрајни труд, постало нам је сувишно и заморно, а како 
без трајног и концентрисаног напора нема успеха и стварања (питајте Ану Ивановић) 
тако се будућност претвара у кретенизовану заједницу конзумената, потрошача, епигона 
уместо стваралаца. 

Извините, а где је овде Вршац? 

Очито је да пола века постојања Стеријног позорја није било довољно да убеди нашу 
културну и позоришну елиту у сврсисходност постојања ове институције. Олако 
одбацивши разлоге због којих је Стеријно тако успешно постојало и заузело важно 
место у култури, некад, југословенског друштва, кренули смо у неизвесне промене. 
Неговање домаћег драмског текста, разлог оснивања овог фестивала, сврха његовог 
постојања и, испоставило се касније, кључ његовог успеха више није у фокусу 
актуелних ауторитета и протагониста. 

Недостатак, како они тврде, довољно доброг домаћег драмског текста, или недостатак 



играног драмског текста или недостатак мотивације за протежирање домаћег драмског 
текста ... или... или... кључни су разлози да се Стеријно позорје драмским текстом на 
српском језику више не бави. Оно сада од сезоне до сезоне служи актерима и њиховим 
самопрокламованим циљевима. Нема доброг драмског текста па: шта ми ту можемо? – 
није мото креатора, стваралаца и одговорних актера већ конзумената. 

Конзумент, потрошач 21. века је сваки онај који на тржишту уметничких производа бира 
робу по свом укусу и чијим конзумирањем само покушава да задовољи своју потребу за 
конзументским надметањем у потрошачком друштву одабраних. Он не учествује, он не 
креира, он не ризикује, он нема дух генија да га вуче у страдалничко херојство 
ствараоца, он у свом конзументском епигонству пази да не предњачи, осим у праћењу 
самопрокламованих мањинских трендова и иронизовању свега што је изван њих.. Чим 
се олигархија на пољу културе постави у позицију некога ко прати тј. бира према својим 
потребама, у жижу не стаје стваралачки дух као потенцијал културе једне средине већ 
дух провинцијалне надметљивости, а свако епигонство на пољу културе указује само на 
недостатак дубље мотивације, тј. само оне проистекле из жеље за моћи и личним 
престижом. 

Десет година након оснивања Позорја, Перо Будак пише: “Оријентација Позорја на 
сувремену југословенску драматургију наишла је на неке противнике и међу истинским 
пријатељима казалишта, које је захватило малодушје и страх да ће интерес казалишне 
публике и свих осталих заинтересованих бити недовољан за тај и такав напор, ма 
колико он био искрен и интензиван. 

И баш је Позорје разбило то несхватање и те и такве претпоставке, Разбијало је то 
полако и упорно, из године у годину, окупљајући око себе најистакнутије казалишне 
раднике, сураднике и пријатеље казалишта и казалишне умјетности организирајући 
савјетовања, предавања, разговоре и дискусије, а прије свега и изнад свега изводећи 
изворна дјела југославенских аутора.” 

Још десет година касније, 1970. године и Јосип Видмар већ неоспорно тврди: “Својим 
строгим концептом да буде годишњи приказ актуелне југословенске драматургије и 
достигнућа домаће драме, Стеријно позорје је током протеклих година несумњиво 
дубоко утицало на формирање репертоара наших позоришта, која данас морају рачунати 
с домаћом драмом и с оригиналним делима такве врсте као што су драматизације и 
адаптације југословенских литерарних текстова.” 

Ако су икад постојале предрасуде да је домаћи драмски текст и домаћа драматургија 
недостојан пандан светској позоришној сцени и недовољан мотив за оснивање 
Стеријног позорја, постигнутим резултатима на развоју домаће драматургије и 
престижним местом и угледом који је фестивал заузео, кроз педесет година постојања, 
развејан је сваки песимизам а свака дилема такве врсте у данашње време лажна је 
дилема и концепцијска промена овогодишњег Стеријног позорја директна је 
опструкција. 

Одгледавши око осамдесетак представа у позориштима Србије овогодишња селекторка 
представа за “домаћи” програм, редитељка Татјана Мандић Ригонат и сама “сматра да, 
једноставно, није тачна претпоставка на којој је заснована одлука о промени концепције 
Стеријног позорја: да немамо довољно добрих драмских текстова да би се одржао ниво 
’Фестивала високог напона’.” 

Након овогодишњег 53. Стеријног позорја Миодраг Табачки такође тврди: “Увек сам 



имао осећање да је наше позориште квалитетно, а сада сам готово сигуран да сам у 
праву. Ранијих година смо се одушевљавали страним представама, а сада смо, углавном, 
били њима затечени и не баш одушевљени. Не знам више да ли је селекција страних 
представа била погрешна или ми постајемо позоришна велесила или ја не знам шта 
причам.” 

И многи други релевантни актери имали су истоветан став о томе да концепцију 
Стеријног позорја није требало мењати и да је ово Позорје апсолутно омануло и у 
квалитету и коцепцијски. 

Директор Народног позоришта у Нишу, Саша Хаџи Танчић каже да: “селектори 
Стеријног позорја очигледно имају другачије критеријуме за позоришта из Београда”; 
Драган Јаковљевић, управник и редитељ Књажевскосрпског театра у Крагујевцу, сматра 
“да је Стеријно позорје од прошле године изгубило свој идентитет, не знајући да ли је 
реч о клановској култури или о партијској власти над културом, али је чињеница да је 
све мање оних који имају афирмативан однос према театрима ван “круга двојке”; 
Директор Народног позоришта у Ужицу Зоран Стаматовић “изненађен је селекцијом 
Стеријног позорја, која је неправедно заобишла позоришта из унутрашњости Србије јер 
је као селектор Југословенског позоришног фестивала у Ужцу имао лични увид у 
комплетну овогодишњу продукцију”. Градимир Филиповић, управник Народног 
позоришта у Пироту не верује да у осам позоришта нема представе дорасле Позорју и 
жали због тенденције да позоришта која су на рубу Србије заиста буду на рубу. Јован 
Ћирилов коментаришући овогодишњу концепцију Позорја (у “Блицу”) пише: “Онај 
фестивал има добар концепт који се може формулисати у једној реченици чак и у једној 
синтагми. Рецимо, фестивал комедије, фестивал класике, фестивал монодраме. Чак је и 
Битефова формула “нове тенденције” преширока... Садашњи концепт Стеријног позорја 
мора се објашњавати са најмање десетак реченица, а једва да бива јасан.. Овако, није 
случајно да се селекторка домаћих драма жали што је имала само места за пет 
представа, а селектор свега репрезентативног у нас на страним текстовима да има 
превише места”. 

Такође, многи културни посленици Новог Сада нису крили огорчење због тога што је 
53. Стеријно позорје одржано потпуно супротно традицији неговања домаћег драмског 
текста: Драшко Ређеп у изјави за “Печат” (у тексту Иконе добрих тезги) каже: “Данас је, 
с иконом Биљане Србљановић и њеном острашћеном, поједностављеном представом о 
овој земљи и њеним менталитетима, тако катастрофално потонулом у избору за 
београдског градоначелника, некадашњи инфериорни статус Позорја потврђен и свакако 
намењен као бекграунд за једног будућег комедиографа. Како је кренуло не бисмо смели 
да се изненадимо ако једна од две црне Соње, Бисерко или Лихт, наредних година 
подигне рејтинг Позорју истичући још и да је “Позорје до дана данашњег у дирљивој 
садомазохистичкој корелацији са актуелном политиком”; Глумац Горан Јефтић, учесник: 
“Што се кругова тиче, они не треба да буду увертира за Битеф, него резултат Битефа на 
овдашње ствараоце, односно позоришну продукцију у региону. Такође, представа иако 
страна треба да нас се тиче, да је осетим на својој кожи и у бићу своје генерације. Нису 
ми јасни ни округли столови на Позорју. Ту се од нас углавном тражи да причамо шта 
смо и како радили. Имам потребу, кад се окупимо за тим столом, да се отвори уметничка 
расправа и полемика.” 

Извините, где је овде Единбург? 

Одмах након овогодишњих 53. Стеријних игара (названих позоришне) на сцену, у 
јавност ступа њихов истински бекграунд, политички и финансијски интереси лобиста и 



локалних моћника, те се тако директор Мики Радоњић, (баш кад је успео да испуни све 
захтеве мегаломански замишљеног фестивала непрецизног идентитета, по Ћирилову: 
“састављеног од једног фестивала, два директора, три селектора, четири језика, пет 
шест концепата”, који је Светислав Јованов учтивије назвао, мислећи на концепцијски 
хаос, “новонасталим нередом 53. Стеријног позорја”) смењује на исти, поготово у 
култури непримерен начин, на који је и дошао на једној градској седници, а услед 
политичких промена, тј. јачања одређених интересних група и форсирања њиховог 
кандидата. 

Да се девиза “нова власт, нови људи” нарочито ревносно спроводи код нас, показало се 
и пре готово четири године, када је Мики Радоњић, по доласку Радикалске власти у 
Нови Сад, (није у овом случају ни битно то што он није радикал, како су многи 
веровали, већ члан Г17 плус) на челној позицији Позорја заменио претходну 
директорку, Мирјану Марковиновић, која је тад словила као кадар ЛСВ. 

И тако, ето, са већ готовим новим концептом, писац, Иван М. Лалић, одлучио је да 
својим досадашњим функцијама: (?) за развој Егзита и арт директор Синема ситија 
придода и функцију директора Стеријног позорја, ваљда да не дође у сукоб интереса 
(пошто је и један од чланова комисије антикорупцијске групе) а све са намером да: 
војвођанској престоници обезбеди статус културног центра, у овом делу Европе. 

Све три манифестације ће бити обједињене, каже новоизабрани директор, на начин 
како је то урађено са Единбуршким фестивалом (музика, позориште и филм), који 
сваке године инкасира 135 милиона фунти. Сада недостаје форма и маркетиншки 
приступ и новине које Лалић припрема: афирмисање младих позоришних аутора,  
излазак на отворене сцене, интеракција са иностраним позоришним сценама, као и 
регионалним. 
Концептуална решења досадшњег Позорја укључивала су у себе и трајни 
културолошкоистраживачки концепт, који је између осталог и кроз рад обимног и 
темељно осмишљеног документационог центра (у коме се број запослених из године у 
годину смањује) требало да помогне и да се избори за настанак озбиљног института за 
истраживање и темељно изучавање, праћење и каналисање потенцијала домаћег 
драмског стваралаштва. 

Урушавањем и негирањем институционалног дела Позорја, те тиме и његове улоге у 
стварању и разрастању домаћег културног стваралаштва, а у потрази за финансијским и 
популистичким решењима, обесмишљава се и све до сад створено. 

Фестивал, као одраз тенденције продора различитих форми изражавања, што је 
дефиниција и разлог популарности оваквих манифестација на културној мапи Европе, 
јесте још један од увезених културних сурогата у којима се чланови нашег Оркестра за 
свадбе и сахране осећају као рибе у води у овој акцији, пројекту, експерименту: 
самосвојност се замењује за егзибиционизам, штапић (са конзументским деликатесом у 
виду 135 милиона единбуршких фунти окачен испред носева наивне јавности) за 
диригентску палицу а Единбург за Вршац. 

Да је Позорје, из године у годину, за исте актере добра тезга писано је у нашој штампи 
небројено пута, а када се, томе дода податак да је на последња четири Стеријна позорја 
утрошено више од милион евра јасно је и коме и зашто је пробитачно мењати концепт 
овог фестивала. 


