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Позоришна трупа 

 
 

 

 

Београд 
 

ПОЗОРИШНА ТРУПА БАЛКАН НОВИ ПОКРЕТ 
 

ИДЕЈА О ОСНИВАЊУ ТРУПЕ 
Идеја о оснивању трупе настала је 1999. године у време опште депресије и апатије, 
која је узрокована познатом политичком ситуациом. Не мирећи се са стањем и 
бекством у дефетизам неколко ентузијаста које су предводили Милован 
Здравковић, позоришни продуцент и Весна Станковић, глумица одлуче да оснују 
позоришну трупу са којом би се путовало по фестивалима. Ову идеју је чвршће 
усмерила чињеница да је у то време постојао ембаго и на културу, тј. у свет нису 
могле да излазе званичне институције, а то су могле независне самостално 
основане трупе. 
 
У тражењу естетске форме, врло брзо је нађено решење. Идеја је била да осе осноју 
нека врста савременог етно театра. Снажан подстрек овој идеји давала је чињеница 
да је глумица Весна Станковивић пореклом из Влашке етичке заједнице која је 
укорењена у Српску етничку заједницу, тј. Весна темељно упозната са 
тредиционлним етничким вредностима ове средине. Идеју да естетска форма 
пројеката буде савремена олакшавала је чињеница да Весна поседује завидно 
образовање (ђак генерације гимназије у Петровцу на Млави, студије Правног 
факултета и Факултета драмских уметности, где је била и студент проректор), као и 
склоност ка истраживањима у театру. Сем глуме интересовања су јој проширена на 
режију, сценски покрет, певање, драмско писање. 
 
Олакшавајућа околност је била и чињеница да је Милован Здравковић имао и добре 
контакте са светским позоришним фестивалима, а нарочито са Единбуршким. 
 
Ценећи све ове претпоставке лако је нађена естетска форма којој је печат давала 
Весна Станковић уз асистенцију и сарадњу са Синишом Убовићем, глумцем, 
Душицом Поповић, глумицом и продуцентом, а снажна подршка је добијена од 
Дијане Милошевић, редитељке и лидерке Дах театра, Неле Антовновић, редитељке 
и вође Мимарт театра, Тање Попвић, балерине и кореографкиње, Јелелне Гашић, 
глумице и перформерке са Лондонским искуством.   
 
У то време је Сања  Илић издао свој етно албун БАЛКАН 2.0000, чија музика се у 
естеском смилу уклапала у концепт рада трупе. Сања Илић је врло радо уступи 
своју музику трупи, те су тако стечени сви предуслови да се крене у пројекат. 
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У међувремену Милован Здравковић је остваривао контакте са Лондоном и 
Единбургом око обезбеђивања учешћа на фестивалима у овим градовима. Снажну 
подршку је добио од Полке Растовић из Лондона и Ричарда Де Марка, једним од 
директора Единбуршког фестивала. Обоје су и материјално помогли учешће трупе 
на фестивалима у Великој Британији.   
 
ОСНИВАЊЕ ТРУПЕ 
У све наведене предпоставке створени су услови да се формира трупа и покрене 
продукција представе. 
Весна Станковић је припремила либрето за представу САН О БАЛКАНУ на тему 
КОЛЕДАРИ, рутуала који се практикује у традицији народа источне Србије. 
Припреме и окупљане екипе започето је почетком 2000 године, пробе у време 
бомбардовања, премијера је била 10. августа у Лондону, а од 14. до 19. августа 
играна је на Единбуршком фестивалу.  Окосницу трупе су сачињавали: Милован 
Здравковић, продуцент, Весна Станковић, аутор либрета, редитељ представе и 
глумица, Синиша Убовић, глумац, Душица Поповић, глумица и продуцент, Јелена 
Џукић, костимограф, Нела Антоновић и Јелена Гашић, сценски покрет. И тако је 
почело....  
 
ЦИЉЕВИ 
У идеји да се покрене оснивање трупе било је више циљева. Већ је напоменуто да 
је основна идеја била бексто од летаргије у креативну акцију. Следећи циљ је био 
да се покрије јадан неискоришћен простор у позоришном животу који се односи на 
Етно театар, један од јачих мотива је била и жеља за учешћем на међународним 
фестивалима и афирмација српске културе и традиције. 
 
УСПЕСИ НА ФЕСТИВАЛИМА 
Већ првим учешћем на Единбуршком фестивалу постигнут је велики успех. На 
самом отварању фестивала, тј. на конференцији за штампу Ричард Де Марко, један 
од директора фестивала који је водио конференцију је изјавио да је гледејући пробу 
представе САН О БАЛКАНУ: ''присуствовао једној од најбољих представа од како 
је он на фестивалу''. На конференцији је постигнут и значајан промотивни успех, 
када је Весна Станковић у знак захвалности директору фестивала отпевала 
традиционалну српску песму ЗАШТО МИТО НЕ ДОЂЕШ. Сутрада је насловна 
страна извештаја о фестивалу у дневним новинама СКОТСМЕН (национлне новине  
Шкотске) била насловљена ЉУВАНА ПЕСМА ЗА РИКИЈА, у којој се велича 
Веснина интерпертација и наступ. Иза тога је све кренуло лакше: пуне представе, 
репортажа на CCN-у (позитивна), репортажа, позитивна критика и интерву са 
Милованом Здравковићем у СКОСТМЕНУ, репотажа на националној радио мрежи 
ШКОТИШ ФМ.  
 
ЗНАЧАЈ УСПЕХА ЗА СРПСКУ КУЛТРУРУ И ПРОМОЦИЈУ 
Прави успех уметника на турнејама и фестивалима у иностраству остварује се 
једино ако ти пројекти оставе неки траг у тој средини. То значи да је инострана 
публика показивала интересовање за представе и да су инострани медији у својим 
извештајима, репотажама, приказима, критикама достојно пратили те пројекте. Оба 
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ова услова пројекти трупе су задовољавали. Публика је радо пратила представе, а 
медији су пружали солидан простор овим пројектима. Међу публиком на 
представама су били уметници и менаџери из других средина, тако да је трупа 
добијала позиве за гоствања, како по Европи, тако у Америци и Аустралији. Већ је 
напоменуто да су медији у Великој Британији активно пратили рад трупе. Сем 
позитивне критике за све представе (представа МЕСЕЧЕВЕ КЋЕРИ је добила и пет 
звездица што карактерише најбоље представе на фестивалу), дневни лист 
СКОТСМЕН је направио три репортаже у којима је третирана наша трупа. Затим, 
CCN са позитивном репортажом, као и националне радио мреже BBC и СКОТИШ 
ФМ, те на сајту фестивала. Сличну пажњу публике и медија трупа је доживљавала 
и у осталим срединама. Ево неких карактеристичних: 
 
У приказу представе САН О БАЛКАНУ на сајту ЕДИНБУРШКОГ ФЕСТИВАЛА 
измеђуосталог стоји: ''...Сан о балкану је изузетак који треба ставити на Вашу листу 
прироритета, чак и када вам се супростави единбуршка киша. ... Ово је заиста 
веома узбудљив и еротизиран комад... Високо препоручљиво са Интернационалног 
фестивала.'' 
 
Део текст из дневног листа ''Il Quotidiano di Bari'' (Дневник Барија), Бари, Италија, 
од 2. септембра 2001, о представи ''САН О БАЛКАНУ'', одигране у Конверсану 29. 
августа 2001. а у оквиру ИНТЕРНАЦИОНАЛНОГ МЕДИТЕРАНСКОГ ЛЕТЊЕГ 
ФЕСТИВАЛА, између ослталог каже: ''... Огромна енергија прожима представу, та 
архаична и претпотопска снага која враћа на прапочетке човечанства, разбуђује 
димензије духа опијене лажом индустријске цивлизације и снажно разоткрива 
аутентичност човека. У извођењу малог броја заиста изврсних глумаца, Гојка 
Балетића, Весне Станковић и Душице Поповић (како су лепе ове српске жене!)... 
односно да се у времену отворила провалија која усисава гледаоца из интернет ере 
у изворност прошлости. Свеједно, бар полу-чудо се одиграло, нешто слично 
просветљењу.'' 
 
Део текста у листу THE SCOTSMAN, 25 August 2001. о представи ВИЛИНСКО 
КОЛО: ''...Четири извођача су заиста предивни у ликовима које тумаче. Сви 
одлично играју, а посебно апсолутно очаравајуће биће које се појављује на сцени 
обучена у бело, као вила која би освојила срца и не само то, сваког маладића. 
Песме освајају, као и гласови са којима су у хармонији. Све у свему то је било 45 
минута вредних памћења...''   
 
На МЕЂУНАРОДНОМ ПОЗОРИШНОМ ФЕСТИВАЛУ ''БУТРИНТ 2000'' у 
Албанији, учестввовала је и трупа представом САН О БАЛКАНУ која је одиграна 
10. септембра 2001. Са извештаја о конференцији за штампу поводом затварања 
фестивала, у дневном листу КОХА ЈОНЕ, од 11. 09.2001,  најзначајнији албански 
драматург Ружди Пулаха, након што је оценио ''јако зрелим спектакл групе из 
Београда'' нагласио да: '' за разлику од политика наших двеју земаља, изгледа да су 
позориште и уметност уоште, на врхунцу сарадње двају народа''. 
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Део текста у листу THE SCOTSMAN, 08 August 2002. о представи МЕСЕЧЕВЕ 
КЋЕРИ: ''... Њихови костими су величанствени и чаробни, али њихове очи су сетне 
док оне изводе свој грациозни плес. Али убрзо, тај флуид нестаје и оне постају 
луткама сличне увијајући и грчећи се у стакату свога плеса. На крају још тише 
веома суптилно, утону у бескрај. То је у исто време мистично и дубоко, као и 
еротско сензуално коло...'' 
 
Слична медијска подшка је и у наредном периоду пратила трупу. 
 
Такође су карактеристична писма која је директор фестивала Ричад Де Марко 
упутио ондашњем министу културе Браниславу Лечићу. У њима, између осталог, 
стоји: ''...Уверавам Вас да је ова трупа показала себе довољно добром да 
представља Србију у овом што је заправо, интернационална арена, еквивалент 
култрних израза у смислу олимпијских игара...'' (писмо из 2002. године) 
...Радује ме што и Србија учествује  јер би без српске димензије мој фестиваласки 
програм инспирисан темама из европске културе био оштећен... Све три представе 
(САН О БАЛКАНУ, ВИЛИНСКО КОЛО, МЕСЕЧЕВЕ КЋЕРИ) су веома добро 
примљене и добиле су добро позоришне критике, и изазвале значајно интересовање 
единбуршке публике... БАЛКАН НОВИ ПОКРЕТ  је једна изузетна појава онога 
што је за мене значајно као српско учествовање у европском културном 
индетитету...'' (2003)  
 
И тако даље, и тако даље......у  НЕДОСАЊАНИ САН. 
                                                                                                Милован Здравковић 
  
 


