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КУЛТУРАОТПОРА– 
ПОЗОРИШТЕКОЈЕ 

МЕЊАСВЕТ
Сажетак: Иако функције позоришта као извођачке уметности
теже да остваре и изазову код публике емоционални, естетски
доживљај,алиистовременоколикогодјетомогућеедукујузајед
ницуизвођењемдруштвеноисоцијалноангажованихидејаписца,
редитеља,извођача,позориштејеодувекпредстављалопростор
критике друштвених траума, политичких идеологија, система,
алиипросторзаперсоналниразвојуметника,учесникаперфор
мансате грађана одређене заједнице. Имајући наведено у виду,
основнициљовоградаје,даанализирајућистудијеиистражива
њакултуреотпораиалтернативнихмоделапозориштаусвету
иуСрбији,каоипоетикупозориштапотлаченогАугустаБоала,
анаосновустудијаидосадашњегизврсног,оригиналногнаучног
радапроф.дрМиленеДрагићевићШешић,укаженамогућности
утицаја позоришта на друштвене промене.Милена Драгићевић
Шешићјеусвојимистраживањимаанализираламоћпозоришта
ипозоришненезависнесценеуСрбијидасесупротстави,доми
натнојрепресивнојполитичкојидеологији,адасадругестране
„помери” извођачке форме позоришне уметности изван „меин
стримпоља”институционалногпозоришта.Стогајефокусрада
напогледуједногнаучникасветскогреномеанапојавукултуреи
позоришта „другости” (читај различитости) – позоришта ко
јеуказујенадемократичност,отвореноститолеранцијупрема
различитимнационалностима,језицима,културама,обичајимаи
стиловимаизражавањауметника.Урадужелимодаанализира
моактивистичкиангажманиразвојцивилногдруштвапроучава
њемраданајзначајнијихнезависнихпозоришнихтрупа,попутДах
театра,Мимарта,театарскогконцептаИванеВујићприликом
отварањаБетон хале, затимперформансаСоњеВукићевић,те
активистичкогделовањаАнеМиљанић.Наосновуобимнеграђео
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независнојпозоришнојсценииалтернативномпозориштукојеје
проф.дрМиленаДрагићевићШешићизнелаустудијама:Умет
ностиалтернатива,УметностикултураотпораиИндијскопо
зориште–традицијаиактивизам,идејарадаједаистражипо
зоришнеобликекојидоприносекултурисећањаразвијајућикому
никацијузаједницесапрошлошћу,осветљавајућипроблемеитра
уматичнетачкеуколективномсећањузаједнице.Урадупосебно
желимо да искажемо радикалне, храбре подухвате уметника у
покушају да позориштем промене свет и укажу на слободуми
шљења,креативнеразличитостииснаге,тедајемогућествара
тиизвантрадиционалнепозоришнеинституције,каоиправана
другачијаполитичкаопредељењаувреметоталитарног,репре
сивногрежимаСлободанаМилишевића.Уизрадирадакоришћене
сутеоријапозориштапотлаченогАугустаБоала(AugustoBoal),
студијекултуресећања(ЈанАсман/JanAssman,ТодорКуљић),као
итеоријеизвођачкихуметностиистудијаперформанса(Алексан
драЈовићевић,АнаВујановић),каоитрансдисциплинарнитеориј
скиприлазидрМиленеДрагићевићШешић.

Кључне речи: Култура отпора, Аимација, независне позори
шнетрупе, активизам, друштвене промене,МиленаДрагићевић
Шешић

Недозволитедавасзаводе,повратканема.

Данјенавратима,можетевећосетитиноћниветар.

Недозволитедавасобмањују,животјетакомали.

Недозволитедавас,заварајуутехом,нематетоликовремена.

БертолдБрехт

Уместоувода–позориштеикриза

Пи са ти о по зо ри шту у вре ме пан де ми је Ко ро на ви ру сом 
услед ко је је због пре вен ци је до шло до со ци јал ног дис тан
ци ра ња и за бра не оку пља ња, што је „за тво ри ло” вра та свих 
ин сти ту ци о нал них по зо ри шта, али и свих дру гих „по зо ри
шних” и не по зо ри шних сцена, ста ви ло под знак пи та ња и на 
кра ју за бра ни ло од ви ја ње фе сти ва ла на отво ре ном, по ма ло 
је ап сурд но, те шко јер се мно ги по зо ри шни ства ра о ци да
нас пи та ју: Ка ко ће из гле да ти по зо ри ште у бу дућ но сти, док 
са мо стал ни умет ни ци, ко ји ма се хо но ра ри не ис пла ћу ју ме
се ци ма пре ла зе на онлајн плат фор ме кре и ра ју ћи вир ту ел не 
пер фор ман се? И упра во ве ли ка кри за у ко јој се тре нут но на
ла зи мо, а ко ја угр о жа ва хи ља де љу ди ши ром све та и ве ли ке 
пре пре ке ко је су по ста вље не пред др жа ве, ин сти ту ци о нал на 
по зо ри шта, али и са мо стал не умет ни ке, не за ви сне тру пе, 
сва ког умет ни ка по је ди нач но, по ка зу је ко ли ко је по зо ри ште 
ду бо ко утка но у по ли тич ке, со ци јал не, еко ном ске окол но
сти и ко ли ко је по зо ри шни из раз, као умет нич ки об лик ко ји 
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захте ва не по сред но ис ка зи ва ње пред пу бли ком, не мо гу ће 
по сма тра ти изо ло ва но од вре ме на у ко ме на ста је.

Сто га овај рад же ли да по ка же ка ко су рат на и по страт на 
кри за иза зва не гра ђан ским ра том у бив шој Ју го сла ви ји, 
оста ви ле ве ли ког тра га на по зо ри шну умет ност, те ка ко су 
де ве де се те го ди не из не дри ле ско ро ре во лу ци о нар на де ла 
ко ја би тре ба ло да оста ну за пи са на у „ан то ло ги ја ма” срп ске 
по зо ри шне умет но сти. Но ва кри за ко ја се на ла зи пред по
зо ри шти ма је ег зи стен ци јал на и по ста вља пи та ња оп стан ка 
по зо ри шта у бу дућ но сти кроз из во ђач ку фор му у ко јем га 
по зна је мо да нас, као што и кул ту ра от по ра и ал тер на тив ни 
об ли ци кул ту ре о ко ји ма ће би ти у да љем тек сту ре чи те же 
да пре и спи та ју кла сич не по зо ри шне из ра зе и об ли ке ну де ћи 
од го во ре или ре ше ња на пи та ња дру штве нопо ли тич ке кри
зе (ре пре си је) по го во оне ко ја тре ба да ути че на кри тич ку 
свест гле да ла ца.

Позориштекаодеодруштвенепромене

То ком исто ри је чо ве чан ства, ка ко на гла ша ва Дар ко Лу кић у 
сту ди ји, Казалиштеусвом окружењу у раз ли чи тим су вре
ме ни ма „по зо ри ште и власт су би ли вр ло раз ли чи ти. Са мју
ел Ве бер (Sa muel We ber) под сје ћа ка ко од нос из ме ђу ка за ли
шта и по ли ти ке има ду гу и бур ну по вјест. Од свих умјет но
сти ка за ли ште на ји зрав ни је на ли ку је по ли ти ци уто ли ко што 
је тра ди ци о нал но по и ма н као оку пља ње љу ди у за јед нич ком 
про сто ру.”1 Јав но из во ђе ње по зо ри шне пред ста ве, дру штве
ни кон текст и ан га жо ва ност ко ју у са др жа ју и иде ја ма мо ра 
да по се ду је ка ко би би ло де фи ни са но као умет нич ка ко му
ни ка ци ја чи не да оно бу де „опа сно  ме сто” за вла да ју ће иде
о ло ги је. Не за ви сно од вре ме на у ко ме на ста је по зо ри ште ан
ти ци пи ра вре ме, кри ти ку је по сто је ће дру штве не сте ре о ти пе 
про на ла зе ћи но ва ви ђе ња ствар но сти.

На осно ву те о ри ја од ра за ко је кри тич ки ана ли зи ра Вик то ри
ја Алек сан дер (V. D. Ale xan der) – умет ност са др жи и ин фор
ма ци је о дру штву. По зо ри ште је огле да ло дру штва, ње го вих 
про бле ма, фру стра ци ја. Сва ка пред ста ва, из глед, по кре ти 
и глу мач ки стил игре, ко сти ми, сце но гра фи ја, про стор на
ме њен игри, го во ри јав но сти све о по ја ва ма од ре ђе не за јед
ни це: по ло жа ју же на, ма њи на, де це, ме ђу људ ским од но си
ма. Те о риј ски при сту пи пре ма ко ји ма умет ност од ра жа ва 
дру штво, по ла зе од прет по став ке да нам умет ност не што 
о ње му са оп шта ва. Ова кав при ступ умет но сти у со ци о ло
ги ји има дру гу и зна чај ну исто ри ју. То не из не на ђује јер 

1 Лу кић, Д. (2010) Казалиштеусвомокружењу–казалишниидентите
ти , За греб: Уџ бе ни ци све у чи ли шта у За гре бу, Leykam, стр. 211.
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је његово глав но ин те ре со ва ње упра во со ци о ло шко – сте
ћи но ва са зна ња о дру штву. Иа ко је те мељ но кри ти ко ван, 
нај ви ше од Мил то на Ал бер хта (Mil ton Аlbrecht) 1954, он је 
и да ље ва жан на чин ис тра жи вач ког при сту па умет но сти”.2 
Од раз дру штва у умет но сти ни ка да не мо же би ти пот пу но 
та чан, он је ви ше ме та фо ра јед ног вре ме на, ко ју би ра ау тор 
ко ји се од ре ђе ним пе ри о дом ба ви, по ста ју ћи на ра тор јед ног 
умет нич ког тре нут ка. „У су шти ни ис тра жи ва ње оно га што 
је од ра же но у умет но сти је сте об лик до ку мен тар не ана ли зе, 
про у ча ва ње са вре ме них или исто риј ских до ку ме на та. До ку
мент ука зу је на не што на пи са но. Ме ђу тим, до ку мент мо же 
да бу де и ви зу ел ни и звуч ни, као сли ка или пе сма или њи хов 
спој, као ре кла ма у ча со пи су или фил му, те ле ви зиј ској еми
си ји, по зо ри шном ко ма ду или кон цер ту. Ко ри сна пред ност 
до ку мен тар не ана ли зе је сте да она омо гу ћа ва ис тра жи ва чи
ма да  про у ча ва ју и про шлост и са да шњост: ста ра умет нич
ка де ла мо гу да пру же пу то каз за раз у ме ва ње дав них да на.”3 
Пре ма те о ри ји об ли ко ва ња умет ност об ли ку је дру штво те
ма ма, фор ма ма из ра жа ва ња, ин тер ак тив но шћу са пу бли ком. 
Ра ди кал ним при сту пом, умет ност мо же да ути че на свест 
љу ди, пре о бли ку ју ћи је, чи не ћи да пу бли ка кри тич ки са гле
да ва ствар ност око се бе. Управo све по зо ри шне не за ви сне 
тру пе и ин сти ту ци је кул ту ре (Дах те а тар, Цен тар за кул тур
ну де кон та ми на ци ју, Бе тон ха ла те а тар) ко је је Ми ле на Дра
ги ће вић Ше шић ис тра жи ва ла са гле да ва ју ра њи вост Ср би је 
и ње них ста нов ни ка то ком бом бар до ва ња, санк ци ја, и у ду
гач ком пе ри о ду тран зи ци је ко ја још увек тра је же ле ћи да да 
гра ђа не еду ку је, осве сти, пру жи им кри тич ке уви де у сна
гу ал тер на тив не умет но сти и пре и спи ти ва ња тра у ма тич них 
до га ђа ја. Умет ност мо же да ути че на дру штво и на ства ра ње 
по зи тив не „сли ке” све та. „На при мер зеленауметност мо же 
да под стак не ре ци кли ра ње, фил мо ви о жр тва ма ра та мо гу да 
про бу де са о се ћа ње пре ма они ма ко ји бо лу ју, или да под стак
не љу де да да ју до бро твор не при ло ге за ме ди цин ска ис тра
жи ва ња. По сле ди це мо гу да бу ду и мо рал но – неутралне.”4 
Та ко по зо ри шна умет ност по зна је ре ди те љепо кре та че зна
чај них про ме на: естет ских, али и идеј них, по пут Ер ви на 
Пи ска то ра (Er win Pi sca tor), Бер тол та Брех та (Ber tolt Brecht), 
Мак са Рај нхар та (Max Re in hardt) ко ји су по зо ри ште ви де
ли кроз при зму дру штве них про ме на и ути ца ја на ства ра ње 
ак тив ног по је дин ца – пу бли ке ко ја ће уто пи стич ки гле да но, 
на кон из ла ска из са ле мо ћи, ба рем до не кле, да пре о бли ку је 
свет бо ре ћи се за со ци јал ну и еко ном ску прав ду. Из исто ри је 

2 Алек сан дер, В. (2007) Социологијауметности, Бе о град: Клио, стр. 42. 
3 Исто, стр. 46. 
4 Исто, стр. 77. 
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по зо ри шта пре по зна је мо и ре ди те ље по пут Је жи ја Гро тов
ског (Jer zi Gro tow ski), Еу ђе ни ја Бар бе (Eu ge nio Bar ba), ко ји 
су до не ли ис ко рак у по гле ду ути ца ја по зо ри шта на пу бли ку 
и окру же ње, не спек та ку лар но шћу, ве ли ким глу мач ким бра
ву ра ма, већ зна ко ви том из ра жај но шћу, мул ти кул ту рал но
шћу, тран скул ту рал но шћу, про ми шље но шћу из ван гла му ро
зних и спек та ку лар них сце но гра фи ја. И у сту ди ја ма др Ми
ле не Дра ги ће вић Ше шић, јед ног од нај зна чај ни јих про фе со
ра у обла сти ме наџ мен та у кул ту ри у све ту,  ви дљи ва су та 
на сто ја ња, јер је она упра во сво јим ан га жо ва ним и упор ним 
ра дом са сту ден ти ма, али и не у мор ним ис тра жи ва њем не
за ви сне ал тер на тив не по зо ри шне сце не учи ни ла да до ма ћа 
на у ка не оста не ус кра ће на за те мељ на ис тра жи ва ња ве за на 
за про у чав ња ал тер на тив не умет но сти, по зо ри шта со ци јал
не ак ци је, по зо ри шта от по ра и код нас и у све ту, пре све га 
кроз сту ди је по зо ри шта по тла че ног Ау гу ста Бо а ла, те по зо
ри шног ак ти ви зма у за јед ни ца ма ко је не при па да ју Европ
ској кул ту ри – по зо ри ште и ак ти ви зам умет ни ца и умет ни ка 
Ин ди је5, Кам бо џе6, Ви јет на ма7...

По ред ал тер на тив них фор ми умет но сти, проф. др Ми ле на 
Дра ги ће вић Ше шић ис тра жи ва ла је ути ца је и об ли ке ко
му ни ка ци је са гра ђа ни ма – улич ног по зо ри шта, по зо ри шта 
ани ма ци је, те по себ них пер фор ма тив них из во ђе ња: отво
ре них по зо ри шних фор ми, не тра ди ци о нал них на ра ти ва, 
бли ских сва ко днев ним те ма ма. „Би ло ко је из во ђе ње ко је се 
са сто ји од фо ку си ра них, ја сно озна че них и дру штве но огра
ни че них об ли ка по на ша ња ко ја су по себ но на пра вље на/
при пре мље на за по ка зи ва ње, мо же се на зва ти кул ту рал ним 
пер фор ман сом. У ши ро ком спек тру кул ту рал ног из во ђе ња, 
по не кад се не мо гу под ву ћи ја сне гра ни це из ме ђу сва ко
днев ног жи во та и по ро дич них и дру штве них уло га, ре ли
ги о зних или ри ту ал них уло га, или кул ту рал ног пер фо ман са 
ве ли ких дру штве них ри ту а ла”.8 Ка ко на гла ша ва Ана Ву ја
но вић у тек сту, „Сту ди је пер фор ман са и сту ди је кул ту ре: 

5 Књи га Индијскопозориште–традицијаиактивизам ба ви се умет ни
ци ма ак ти ви сти ма у Ин ди ји, из во ђач ким об ли ци ма ко ји су пре ма те ма
ти ци и об ли ци ма при ка зи вања да ле ко од уо би ча је них пред ста ва за пад
ног по зо ри шта. Ис тра жи ва ње по зо ри шта Ин ди је та ко ђе је тран скул тур
но као и ис тра жи вач ки рад проф. Ми ле не Дра ги ће вић – Ше шић о ко ме 
пи ше мо у овом ра ду. 

6 Dra gi će vić Še šić, M. (2012) Kul tu ra po sle gra đan skog ra ta i vred no snog ra
za ra nja: dnev nik iz Kam bo dže, Kulturabr. 137 (2012), str. 289328.

7 Kul tur ni i kre a tiv ni ha bo vi u Vi jet na mu: da li pre nos kul tur nih mo de la ga
ran tu je i odr ži vost u dru gom kul tur nom kon tek stu? LI MES plus, Journalof
SocialSciencesandHumanities, Year XVI, n. 1/2 2019, pp. 35–50.

8 Јо ви ће вић, А. (2007) Шта је кул ту рал ни, а шта дру штве ни пер фор манс, 
од из во ђе ња у сва ко днев ном жи во ту до то тал не глу ме, Уводустудије
перформанса, Бе о град, Фа бри ка књи га, стр. 29.
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про це си деауратизације умет нич ког де ла, Са вре ме ни пер
фор манс, као и сту ди је пер фор ман са ко ри сте чи та ве апа ра
ту ре про бле ма ти ка и кон цеп ци ја мул ти, ин тер и тран скул ту
рал но сти, раз ра ђе них у окви ру сту ди ја кул ту ре”.9 И као што 
смо на по чет ку тек ста на ве ли да је ве за из ме ђу дру штве них 
зби ва ња и умет но сти не у мо љи ва и не рас ки ди ва, не за ви сно 
из ко је пер спек ти ве је по сма тра ли, та ко је и ал тер на тив на 
умет ност, то по зо ри ште ко је је увек на ста ја ло из не при ста
ја ња на по сто је ће централизовано или ета бли ра но ста ње у 
кул ту ри. „Умет нич ка ал тер на ти ва но си дух бун та, ре вол та, 
не кон фор ми зма, али и дух уто пи је, ка ко у од но су на умет
нич ку, та ко и дру штве ну струк ту ру. Циљ је умет нич ки до
жи вљај, али и умет нич ко осве шће ње. Не мо же се го во ри ти о 
рускомуметничком експерименту, о да да и зму, над ре а ли зму, 
зе ни ти зму, а да се не ма ју у ви ду: бунт, ре волт, не кон фор ми
зам, по ли тич ка осве шће ност, уто пиј ско ми шље ње, украт ко 
ру ше ње дру штве них устрој ста ва и умет нич ких ка но на.”10 

Уметностипозориштеотпора

Док су се до ма ће сту ди је пи са не осам де се тих и де ве де се тих 
го ди на про шлог ве ка, по пут Узбудљивогпозоришта Вла ди
ми ра Јев то ви ћа, и књи ге Дан ке Му жде ке Ман џу ке, Планира
њеуфункцији позоришнеорганизације, ба ви ле не за ви сним 
по зо ри шним сце на ма и ал тер на тив ним по зо ри штем на на
шим про сто ри ма (Те а тар Ле во, По зо ри ште дво ри ште, по зо
ри шне рад не за јед ни це) из угла ор га ни зо ва ња про јек та, као 
и пред но сти ма и спе ци фич но сти ма тим ског ра да у окви ру 
ад–хок по зо ри шне тру пе осно ва не на је дан огра ни чен пе
ри од вре ме на, проф. Ми ле на Дра ги ће вић Ше шић у сту ди ји, 
Уметностиалтернатива иде ко рак да ље. Она об ли ке и по
ја ве хе пе нин га и пер фор ман са про у ча ва са кул ту ро ло шког и 
со ци о ло шког аспек та, а не са мо ор га ни за ци о ног и те а тро ло
шког. Ње на за па жа ња о хе пе нин гу као спе ци фич ној фор ми 
ко ја са др жи еле мен те ми ма, им про ви за ци је, те ис тра жи ва ња 
о улич ном по зо ри шту као об ли ку ри ту ал ног по зо ри шта ко ји 
из во ђач ке умет но сти па и по зо ри ште као уста но ву укљу чу ју 
у оби чан, спон та ни жи вот гра ђа на – ау тен тич не су и ин тер
ди сци пли нар но те о риј ски по ста вље не. Али, је дан од нај ва
жни јих на уч них до при но са ко је ау тор ка да је је сте из у ча ва
ње пој ма кул тур не ани ма ци је и де фи ни са ње осо бе но сти по
зо ри шта ани ма ци је. Та ко је пре ма ис тражи ва њи ма проф. др 

9 Ву ја но вић, А. (2007) Сту ди је пер фор ман са и/као сту ди је кул ту ре: про
це си деауратизације умет нич ког де ла, Увод у студије перформанса,  
Бе о град, Фа бри ка књи га, стр. 87.

10 Дра ги ће вић Ше шић, М. (2012) Уметност и алтернатива, Бе о град: 
Клио, стр. 15. 
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Ми ле не Дра ги ће вић Ше шић, „основ ни циљ по зо ри шне ани
ма ци је да „де лу ју ћи у јед ној сре ди ни, уо чи про бле ме сва ко
днев ног жи во та ста нов ни штва, на пра ви пред ста ву о то ме, 
ан га жу ју ћи ве ћи број за ин те ре со ва них љу ди те сре ди не и да 
за тим ту пред ста ву из во ди пр вен стве но на под руч ју те за јед
ни це, на сто је ћи да се за вре ме и на кон пред ста ве ус по ста
ви кре а ти ван по врат ни од нос, ин тер ак тив ност са пу бли ком, 
про во ци ра ју ћи је да раз ми шља о сво јим про бле ми ма ко ји су 
сви ма за јед нич ки и о мо гућ но сти ма да сво јом лич ном или 
ко лек тив ном ак ци јом учи ни не што на пре ва зила же њу и са
вла да ва њу сва ко дне ви це”.11 

При мер ко ји илу стру је ову те зу о уни вер зал но сти и де мо
кра тич но сти те ма пер фор ма тив них умет но сти у од но су на 
кла сич но по зо ри ште је и сај бер пер фор манс Бо ја на Ђор
ђе ва, Ане Ву ја но вић, Ма је Пе ле вић, Психозаисмртауто
ра–Алгоритам Yu03/04.13 ко ји је ин спи ри сан де лом Са ре 
Кејн (Sa rah Ka ne), бун тов ни це, дра ма тур шки ње, пред став
ни це прав ца но вог бру та ли зма у драм ском ства ра ла штву, 
ко ја ди рект но, без за др шке кри ти ку је и ука зу је на дру штве
не сте ре о ти пе, огра ни че ња гра ђан ског дру штва у Ве ли кој 
Бри та ни ји по чет ком де ве де се тих про шлог ве ка, чи ји је и 
са ма би ла пред став ник Иа ко је Са ра Кејн упра во пи са ла о 
про бле ми ма гра ђан ског ма ло гра ђан ског дру штва, же ле ћи 
да ука же на па то ло ги ју ла жних и не ис кре них ме ђу људ ских 
од но са, им пре си ван мо но лог Психозау4:48 је јед но од ње
них нај а у тен тич ни јих де ла ко је го во ри о пси хич ком и ду
шев ном бо лу ко је је Са ра осе ћа ла у по след њим тре ну ци ма 
свог жи во та. Ту Бо јан Ђор ђев, у скла ду са сен зи би ли те том 
пер фор ман са, не го во ри о лич ној дра ми и тра ге ди ји (би о
гра фи ји) Са ре Кејн, већ чи тав сај бер пер фор манс осми шља
ва као ма ни фест о умет ни ку и ње го вим про бле ми ма у да
на шњем вре ме ну нео ли бе рал ног ка пи та ли зма – вре ме ну у 
ко јем за умет ни ка има све ма ње ме ста. „Пси хо за и смрт ау
то ра... је  те о риј ски за сно ван, ди ги тал ни и ин тер нет те а тар
ски пер фор манс, ко ји, ге не рал но ис тра жу је из во ђач ке умет
но сти у до ба но вих ме ди ја. Из дво ји ла бих пи та ње по ли ти
ке ко ри шће ња и ин тер пре та ци ју дру штве них и кул тур них 
тра ди ци ја, као и проблема ти зо вање пи та ња но вог статуса 
уметничког дела”.12 

11 Дра ги ће вић Ше шић, М. (2012) Уметност и алтернатива, Бе о град: 
Клио, стр. 63. 

12 Ђо рђ е в Б., Јовићевић, А. и Ву ј а н о в и ћ, А. (2004) До с и ј е ди г и т а л
но г те а т а рско г пе рф о рм а н са „Пси х о з а и смрт” Ау т о р а: ал го р и т а м: 
YU03/04.13, Теоријакојахода број 7, уредници Вујановић, А., Ђорђев, 
Б. и Шуваковић, М., Београд, TKH.
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Поетикапротеста

Ана ли зи ра ју ћи по е ти ку про те ста, не сла га ња, Ми ле на Дра
ги ће вић Ше шић ана ли зи ра и ре пер то ар СанФранцискомим
труп ко ји на „ре пер то а ру из во ди ко ма де Мо ли је ра (Тар
тиф),Бер тол та Брех та(Турандот), за тим Комедијуделар
теВојникљубавник, Минстрелшоу, а на сто ји да по ста ви на 
сце ну и не ке са вре ме не јед но чин ке. Па већ и текст о жи во ту 
и ра ду Че Ге ва ре”. У нај ве ћем бро ју слу ча је ва, то су кла
сич ни драм ски тек сто ви, ко ји се ре ак туе ли зу ју, је зик се оса
вре ме ња ва, уба цу ју се ге го ви и си ту а ци је ко је алу ди ра ју на 
са вре ме на зби ва ња”.13 Улич но по зо ри ште, тру па СанФран
циско мимтруп(SanFranciscomimtroupe)иБред&Папет
позориште (BreadandPuppet theatre) ко ри сте ћи кла сич ну 
дра ма тур ги ју, али и пе њу ћи глум це на шту ле, ста вља ју ћи им 
ма ске, по ја ча ва основ ну по ли тич ку иде ју про це си је – жи вог 
пер фор ман са. 

Из у ча ва ње те о ри је и прак се Ау гу ста Бо а ла јед ног од нај зна
чај ни јих те о ре ти ча ра и ства ра ла ца при ме ње ног по зо ри шта 
на ме ње ног со ци јал но сла би ма, же на ма жр тва ма на си ља, 
пен зи о не ри ма, со ци јал но раз ли чи ти ма и осо ба ма са ин ва
ли ди те том је те о риј ски и на уч ни до при нос проф. Ми ле не 
Дра ги ће вић Ше шић ко ји ко ри сти но вим ге не ра ци ја ма на уч
ни ка, али и ре ди те љи ма и пе да го зи ма ко ји се ба ве по зо ри
штем ани ма ци је (Љу би ца Бе љан ски – Ри стић, Сун чи ца Ми
ло са вље вић, Ире на Ри стић, Ми лан Мађaрев и други). Она 
из у ча ва њу „по е ти ке по тла че ног” при ла зи исто вре ме но кад 
и ис тра жи ва њу и те о ре ти за ци ји кул тур не ани ма ци је ко ју 
озна ча ва као по крет ко ји те жи за „ства ра њем ду хов них хо
ри зо на та, ко ја као ме тод кул тур не по ли ти ке и ак ци је на сто ји 
да по стиг не сле де ће ци ље ве: осло ба ђа ње по тен ци јал них мо
гућ но сти сва ког по је дин ца, у ци љу сло бод ног ства ра лач ког 
ис тра жи ва ња ње го ве лич но сти по мо ћу умет но сти, на у ке, 
про из вод ног, дру штве ног ра да, под сти ца ње и при хва та ње 
кул тур них (умет нич ких, на уч них) оства ре ња, сво је и прет
ход них ге не ра ци ја, зах те ва и њи хо во раз у ме ва ње, ужи ва ње 
у њи ма, ко ри шће ње, што под ра зу ме ва под сти ца ње раз ви ја
ња и про ме не у струк ту ри и хи је рар хи ји кул тур них по тре
ба”.14 Сто га по зо ри ште по тла че ног Ау гу ста Бо а ла као отво
ре но по зо ри ште у од но су на сти ло ве пред ста вља ња, из ра за, 
фор ме, од нос пре ма пу бли ци и ме сти ма на ко ји ма се из во ди,  
оку пља, пре ма зах те ви ма со ци о кул тур не ани ма ци је, све по
тен ци јал не чла но ве за јед ни це у ко ји ма де лу је, укљу чу ју ћи у 

13 Дра ги ће вић Ше шић, М. (2012) Уметност и алтернатива, Бе о град: 
Клио, стр. 65.

14 Исто, стр. 81. 
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сво ја из во ђе ња и акције пре све га „по тла че не”, ра њи ве, бо
ле сне, угро же не. „По зо ри ште по тла че ног схва та по зо ри ште 
пре све га као је зик (language) ко ји тре ба ко ри сти ти, а не као 
дис курс ко га са мо тре ба чу ти, као про цес ко ји стал но тре ба 
раз ви ја ти, а не као го тов про из вод ко га тре ба конзумирати 
за то што је по тла че ни гле да лац, у овом по зо ри шту су бјект, 
а не објект по зо ри шне де лат но сти, те се та ко пре ва зи ла зе 
по зо ри шна огра ни че ња – она квог ка квог зна мо”.15 Бо ал је 
по зо ри ште тран сфор ми сао у ме диј дру штве не ак ци је те
жњом за осве шћи ва њем код невидљивепублике16 оних те ма 
ко је глав ни  кул тур ни и ме диј ски то ко ви цен зу ри шу (си ро
ма штво, еко ном ска угро же ност, пси хо со ци јал ни про бле ми, 
на си ље, стиг ма ти за ци ја ет нич ких ма њи на), чи не ћи ста нов
ни штво, слу чај не про ла зни ке – пу бли ком, док је ме то ди ани
ма ци је под сти чу да по ста не ак тив ни уче сник те а тра фо ру
ма, плај бек по зо ри шта, „по зо ри шта спон та но сти и игре”, 
пре ма те о ре ти ча ру при ме ње ног по зо ри шта Ја ко бу Ле ви Мо
ре ну (Ja cob L. Mo re no). 

На кон из у ча ва ња ал тер на тив ног по зо ри шта и ста вља ња ње
го вих до ме та у ин тер ди сци пли нар не кон тек сте, ис тра жи ва
ња проф. Ше шић се на ста вља ју из у ча ва њем и об ја вљи ва њем 
ра до ва са вр ло де ли кат ним ак ту ел ним со цио – по ли тич ким 
те ма ма то ком де ве де се тих, ко је се ти чу по ло жа ја умет ни ка 
у том вре ме ну, као и об ли ци ма бун та и кул тур ног от по ра до 
ко јих је до ла зи ло ка ко на не за ви сној по зо ри шној сце ни (ка
сни је и удру же на у Асо ци ја ци ју не за ви сних те а та ра), та ко 
по себ но ви дљи вим у пер фор ман си ма, пле сним пред ста ва
ма, ра ди о ни ца ма, не пре кид ним по ку ша ји ма да се гра ђа ни ма 
ука же на тра у ме ко је иза зи ва жи вот под по ли тич ком ди ка та
ту ром, жи вот у кр ва вом и бра то у би лач ком рат ном окру же њу 
(о ко ме мо жда нај бо ље све до чи тих го ди на филм „Ву ко вар 
јед на при ча” ре ди те ља Бо ре Дра шко ви ћа, на те ра ног на ди
си дент ство ау то цен зор ским по зо ри шним ак том на кон кри
ти ке „с вр ха”). Али, но ва сту ди ја проф. Ше шић, Култураи
уметност отпора не пред ста вља тек пу ко ма пи ра ње про је
ка та и есте ти ке ал тер на тив не по зо ри шне сце не ко ја је би ла 
вло јака и про дук тив на де ве де се тих го ди на у Ср би ји, већ 
иде ко рак да ље. Ова књи га је да ла „до ри нос тран скул ту рал
ном се ћа њу на сто је ћи да тран скул ту рал не умет нич ке прак се 
упи ше у кор пус тек сто ва ко ји ма ће оне оста ти ма кар де ли
мич но за бе ле же не и за пам ће не”.17

15 Исто, стр. 145. 
16 Ви де ти ви ше у: Лу кић, Д. (2016) Уводупримењенопозориште–чијеје
позориште?, За греб, Leykaminternational.

17 Дра ги ће вић Ше шић, М. (2018) Уметностикултураотпора, Бе о град: 
Клио, стр. 27.
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Културасећања

Уте ме љу ју ћи сво ја на уч на и бо га та до ку мен та ри стич ка ис
тра жи ва ња на те о ри ја ма кул ту ре се ћа ња, Ми ле на Дра ги
ће вић Ше шић да је не про це њив и ори ги на лан на уч ни дор
пи нос из у ча ва њу про шло сти из при зме но вих на ра ти ва и 
по гле да на тур бу лент ну про шлост у кул ту ри Ју го сла ви је. 
„Кул ту ра се ћа ња про у ча ва ме ха ни зме дру штве ног пре но ше
ња, об ли ко ва ња, одр жа ва ња и пре ра де про шло сти и раз ви ја 
при сту пе за про у ча ва ње ко лек тив них и ин ди ви ду ал них сли
ка про шло сти ко је љу ди и гру пе у од ре ђе ним си ту а ци ја ма 
ко је за ти чу ства ра ју, да би уз по моћ про шло сти рас ту ма чи
ли са да шњост и ство ри ли ви зи ју бу ду ћег раз во ја”.18 Та ко су 
пер фор ман си не за ви сне сце не у прак си по твр ди ли ова ста
но ви шта. Пред ста ва Невидљивиград Дах те а тра19и да нас се 
из во ди у раз ли чи тим гра до ви ма Ср би је, при хва та ју ћи сво ју 
случајну пу бли ку у град ском (ло кал ном) пре во зу, при по ве
да ју ћи им кроз игру, плес и му зи ку исто ри ју њи хо вог гра да 
и нај зна чај ни је по ли тич ке, кул тур не па и фол клор не до га
ђа је њи хо ве за јед ни це, при ча ју ћи им при че о зна ме ни тим 
лич но сти ма ме ста у ко ји ма жи ве. 

Нај но ви ји про је кат Дах те а тра – ЖенеДаде од ла зи и ко рак 
да ље, ка ко с пра вом при ме ћу је ау тор ка, у кри тич ко пре и
спи ти ва ње свет ске исто ри је кул ту ре из угла жен ских сту ди
ја, те „у јав ност из во ди за бо ра вље не уче сни це да да и стич ког 
по кре та и ука зу је на не прав ду у по ли ти ци се ћа ња на јав ној 
кул тур ној сце ни Евро пе”.20 Сва ка но стал гич на при ча ка
ко на гла ша ва Све тла на Бојм у сту ди ји Будућностностал
гије је уто пи стич ка за то што ми из про шло сти узи ма мо оно 
нај бо ље, а по ти ску је мо не га тив но, оно што нас пла ши или 
мо же да нас бло ки ра у бу ду ћим ак тив но сти ма. „Но стал ги
ја пред ста вља гу би так пред ме та же ље и ве за на је за љу де 
ко ји че зну за сво јом отаџ би ном. Про шлост ра до сту па у ко
ха би та ци ју са са да шњо шћу. Сма тра ло се да но стал ги ја ства
ра по гре шне пред ста ве јер љу ди услед ње гу бе од нос пре
ма ствар но сти”.21 Ка ко би смо са чу ва ли што ре ал ни је сли ку 
про шло сти по треб но је да за пи су је мо соп стве на пам ће ња 
или да кри тич ки пре и спи ту је мо исто ри ју, од нос пре ма вла
да ри ма, по ли ти ци и умет но сти ка ко су то де ве де се тих али 

18 Ку љић, Т. (2006) Културасећања, Чи го ја штамп а, Бе о град, стр. 11.
19 Пер фо манс Невидљиви град Дах те а тра из ве де н је у ау то бу су 26 пр ви 

пут у де цем бру 2005. са иде јом да код пу бли ке про бу ди свест о мул ти
кул ту рал ном све ту, раз ли чи то сти, ин ди ви ду ал но сти у све тлу гло бал них 
ре кла ма и по ру ка из ме ди ја.

20 Дра ги ће вић Ше шић, М. (2018) Уметностикултураотпора, Бе о град: 
Клио, стр. 27. 

21 Бојм, С. (2005) Будућностносталгије, Бе о град: Гео по е ти ка, стр. 1617.
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и како да нас ра де не ке по зо ри шне тру пе (Ре флек тор те а тар 
пр вен стве но). И, пре ма ре чи ма Але и де Асман, „оно што је 
за уме ће пам ће ња про стор, за кул ту ру се ћа ња је вре ме. Мо
жда мо же мо да иде мо и ко рак да ље, као што је уме ће пам
ће ња део уче ња, та ко је и кул ту ра се ћа ња део пла ни ра ња 
и на да ња тј. до град ња со ци јал ног и вре мен ског хо ри зон та, 
Кул ту ра се ћа ња се у нај ве ћој ме ри за сни ва, иа ко не ис кљу
чи во, на об ли ци ма од но са пре ма про шло сти (...). Ни шта ни
је при род ни је од по стан ка про шло сти, она на ста је та ко што 
про ти че вре ме. Та ко се и де ша ва да да нас већ су тра припада
прошлости. Пре ма овом при род ном то ку дру штва се мо гу 
по на ша ти дру га чи је”.22 

Упра во у стре сним окол но сти ма, умет ност и кул ту ра от по
ра, пре ма дра го це ним ис тра жи ва њи ма проф. Ми ле не Дра
ги ће вић Ше шић, про на ла зе свој пут до пу бли ке, до гра ђа на. 
Ни ка да до та да се ни су по ја ви ла та ко хра бра, ра ди кал на де
ла, ко ја су у сва ком свом сег мен ту из во ђе ња би ла ме та фо ра 
по бу не, бун та и не сла га ња. Пр ва ме ђу њи ма, пр ви ан ти рат
ни пер фор мансОваВавилонскапометња Дах те а тра (1992), 
из ве де на је ис пред Кул тур ног цен тра Бе о гра да. Че ти ри глу
ма ца су у ду ху по е ти ке и сти ла ра да Дах те а тра, му зич ки 
скло пи ли и при ла го ди ли сти хо ве Бер тол та Брех та иде ји да 
ука жу јав но сти на све по сле ди це ра та: на ци о на ли зам и де
струк ци ју. „Ова пред ста ва је под ста кла сцен ску игру, ко ја 
је ини ци ра ла са му се бе и ко ја у по е зи ји Бер тол та Брех та – 
ни ма ло слу чај но про на ла зи баш со ци јал но по ли тич ки ан га
жман  по кри ће за свој же сток ан га жман у вре ме ну рас плам
са ва ња рат не хи сте ри је на тлу не ка да шње Ју го сла ви је.”23 

А до вољ но је под се ти ти се и пер фор ман са Макбет–Оно
Со ње Ву ки ће вић и Сло бо да на Бе шти ћа (1997) пред кор до
ном по ли ци је то ком ви ше ме сеч них де мон стра ци ја. Јед не 
ја ну ар ске но ћи, на ле ду и сне гу, Со ња Ву ки ће вић и Сло бо
дан Бе штић су ско ро ого ли ли сво ја те ла при бли жив ши се 
симболу стра ха – по ли ци ји под пу ном опре мом у кор до ну. 

И у ин сти ту ци о нал ним по зо ри шти ма, до ду ше ви ше по из
у зет ку, и то у пред ве чер је кри зе, из во де се по ли тич ки и 
дру штве но ан га жо ва не пред ста ве ко је ре а ли стич ки, фраг
мен тар но или у фор ми ду о дра ме при ка зу ју жи вот еми гра
на та (Емигранти Сла во ми ра Мро же ка у ре жи ји Ни ки те 
Ми ли во је ви ћа из во де се у ло жи о ни ци Бе о град ског драм ског 

22 Асман, Ј. (2011) Културапамћења, Бе о град: Про све та, стр. 43. 
23 Ми ло са вље вић, A. (4. 12. 1995) Плес са остацимa све тла, Време,  

Бе о град, стр. 25.
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позори шта 1990. го ди не)24. Ова пред ста ва ја ка је ме та фо
ра из бе глич ког жи во та на на шим про сто ри ма и са ци љем 
ого ља ва ња из бе глич ке суд би не (ко ја се та да тек на слу ћу је) 
по ста вље на је на ре пер то ар БДПа од стра не та да шње умет
нич ке ди рек тор ке Бор ке Па ви ће вић (ко ја ће убр зо и би ти 
сме ње на). Ни ки та Ми ли во је вић пред сам гра ђан ски рат ре
жи ра мо дер ни стич ку адап та ци ју грч ке тра ге ди је, Седмори
цапроивТебе Ес хи ла у по зо ри шту на Црвеномкрсту про
го ва ра ју ћи о ро до у би ству25. У овој пред ста ви, са ги са хо ром 
мла ди ћа и де во ја ка ко ји у јед ном тре нут ку из во ђе ња ула зе 
у пу бли ку др же ћи се за ру ке и пе ва ју ћи... Cantake myeyes
offyou при ка зан је и рат По ли ни ка и ње го вих дру го ва про
тив Те бе, као и смрт бра ће Ете о кла и По ли ни ка ко ји уби ја ју 
јед но дру го.

На гла ше ном из ра жај но шћу у глу мач ком при сту пу, фраг
мен тар ном дра ма тур ги јом  по стра у мат ског гу бит ка свих 
вред но сти јед ног гра ђан ског дру штва бру тал но и без за др
шке игра ју глум ци Во ји слав Бра јо вић, Сло бо дан Нин ко вић, 
Бо рис Ми ли во је вић, Дра ган Ми ћа но вић, Та ма ра Вуч ко вић 
у Ју го сло вен ском драм ском по зо ри шту у пред ста ви Буре
Барута Де ја на Ду ков ског у ре жи ји Сло бо да на Ун ков ског. 
„Умет ност је агенс ко ји одр жа ва дух по бу не жи вим – шет
ње по гра до ви ма Ср би је не би се мо гле одр жа ти ду ги низ 
да на без сва ко днев них пер фо рма тив них умет нич ких ак ци ја, 
ко је су до при но си ле ка ко уз бу дљи во сти, атрак тив но сти до
га ђа ја, та ко и нео п ход ној ка тар зи. Ра ди кал ни пер фор ман си 
сту де на та ма шин ства на кра ју сту дентског про те ста би ли су 
је ди ни мо гу ћи об лик ње го вог одр жа ва ња на кон пре стан ка 
гра ђан ског про те ста. Умет ност је исто вре ме но и агенс ко
ји од ра жа ва се ћа ња жи вим, ко ји мно штва по је ди нач них 
ис ку ства пре та че у де ло ко је се он да упи су је у ко лек тив ну 
свест, у ко ле тив но се ћа ње гру пе, а уко ли ко се на аде ква тан 
на чин ме ди ја ли зу је, и у ко лек тив но се ћа ње и ко лек тив ни 
идентитет на ци је”.26 

Али, ис тра жи ва ње проф. Ше шић иде да ље и про у ча ва све 
ал тер на тив не по кре те у Ср би ји, рад пле сне тру пе Ми март 
Не ле Ана то но вић ко ја сво ју лир ску на рав и ба лет ско ис
ку ство сте че но у шко ли Сми ља не Ман ду кић тран спо ну је 
у пле сну ал тер на ти ву о ко јој на дах ну то пи ше ау тор ка сту
ди је Уметностикултураотпора.По се бан сег мент њеног 
ра да чи ни и ана ли за и ис тра жи ва ња пар ти ци па тив ног и 

24 Бје лић, Н. (2017) Се дам де сет се зо на по зо ри шта на Цр ве ном кр сту,  
МонографијаБеоградскогдрамског позоришта, Бе о град: БДП, стр. 254.

25 Исто, стр. 256.
26 Дра ги ће вић Ше шић, М. (2018) Уметностикултураотпора, Бе о град: 

Клио, стр. 99. 
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феминистич ког по зо ри шта Зо ри це Је вре мо вић, умет ност 
про те ста у јав ном про сто ру („шет ња као као то тал ни спек
такл – три бал ни хе до ни зам” већ 1992. године), али и од
нос умет но сти и гра да  кроз  про јек те Цен тра за кул тур ну 
де кон та ми на ци ју, као и по је ди нач не ини ци ја ти ве и ак ци је 
Ане Ми ља нић и гру пе Шкарт Малиуличнипризори. За тим, 
пред ста ва Чујмаличовече Ане Ми ља нић ожи ве ла је по е ти
ку Ау гу ста Бо а ла и сми сао по зо ри шта за ко ји је он жи вео. 
Ова пред ста ва ди рект но је по ве за на са пу бли ком, слу чај ном, 
невидљивомпубликом27, не ви дљи вог по зо ри шта Ау гу ста Бо
а ла. „У скла ду са нај бо љом тра ди ци јом по зо ри шта по тла че
ног, ре ди тељ ка Ана Ми ља нић осми сли ла је де се так ак ци ја у 
раз ли чи тим де ло ви ма гра да ко је су се из во ди ле то ком јед ног 
да на, од 10 до 19 ча со ва, на сва ки пун сат. Сва ки по зо ри шни 
пер фор манс је на ме њен не са мо дру гом град ском квар ту, већ 
пре све га раз ли чи тој циљ ној гру пи: пен зи о не ри ма, до ма ћи
ца ма, из бе гли ца ма без др жа вљан ства ко је су се још увек 
тру ди ле да очу ва ју свој кул тур ни иден ти тет, на ста вља ју ћи 
тра ди ци ју ста рих за јед ни ца, не за по сле ној омла ди ни ко ја 
је глу ва ри ла у под не по шо пинг цен три ма и ка фи ћи ма”.28 
Ак ти ви зам умет ни ка мо же би ти одр жа ван на ко лек тив ном 
ни воу под ра зу ме ва ју ћи де ло ва ње у окви ру гру па – за јед ни
ца, али мо же би ти ин ди ви ду ал но за ла га ње и де ло ва ње по
пут ра да ре ди тељ ке Ива не Ву јић чи јем ан га жма ну по себ ну 
па жњу да је у свом ис тра жи ва њу Ми ле на Дра ги ће вић Ше
шић. „Ива на Ву јић, ак ти вист ки ња и умет ни ца, бо ре ћи се за 
соп стве ни те а тар ски про стор, от кри ва ла је Бе о град ко ји је 
одво јен од ре ка пру га ма (...) сво јим умет нич ким про јек ти ма, 
енер ги јом и за ми сли ма ко је су на сто ја ле да пре ва зи ђу дух 
па ла нач ке сва ко дне ви це, дух ма ха ле и но вог при ми тив ног 
ур ба ни зма, чи ја је су шти на у де ве де се ти ма би ла ки оск, а 
по сле 2000 шо пинг мол, Ива на Ву јић је сво јом ре а ли за ци
јом Бе тон Ха ла те а тра као иде је си ла ска на ре ку (а да ју је 
при том оства ри ва ла у про сто ри ма Срп ског ле кар ског дру
штва и та ко ожи ве ла се ћа ње на про фе си ју сво јих ро ди те ља), 
ус пе ла да умет ност уне се у сва ко дне ви цу, у јав не про сто ре 
гра да, пар ко ве, шко ле, ука зу ју ћи ти ме на не ке но ве пу те ве 
де ло ва ња“.29 По ред из ме шта ња по зо ри шта из кла сич ног 
про сто ра (згра де – јав не ин сти ту ци је) у не по зо ри шне про
сто ре при ла го ђе не и на ме ње не игра њу (sitespecifictheatre), 
Ива на Ву јић пр во пру жа пу бли ци и јав но сти на ра тив се ћа ња 

27 Пу бли ком ко ја се спон та но при кљу чу је пер фор ман су и не при па да  
стал ној или при вре ме ној по зо ри шној пу бли ци.

28 Дра ги ће вић Ше шић, М. Уметностикултураотпора, Бе о град: Клио, 
стр. 157. 

29 Дра ги ће вић Ше шић, М. (2018) Уметностикултураотпора,Бе о град: 
Клио, стр. 160. 
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на Бе о град пре Дру гог свет ског ра та (А он дак је ле ти јо Је ро
план над Бе о гра дом), али кроз пер фор манс Аеробалетвра
ћа дух ал тер на тив не умет но сти ба ве ћи се де ли ма Ду ша на 
Ма ка ве је ва, Дра го љу ба Алек си ћа, фик тив ног Или је Ди ми ћа 
(Ду шан Ота ше вић и Бран ко Ву чи ће вић).

На жа лост, у фор мат јед ног на уч ног тек ста не мо гу да ста ну 
сви при ме ри ко је је проф. Ше шић ис тра жи ла, а ко ји ука
зу ју на раз вој ци вил ног сек то ра, кул тур не кон тра јав но сти, 
кон тра кул ту ре, фе ми ни стич ког по зо ри шта, улич ног по зо
ри шта, хе пе нин га, али и при ме ње ног по зо ри шта у на шем 
дру штву. Огром на енер ги ја на уч ни це, оми ље не про фе сор ке 
ме ђу сту ден ти ма Фа кул те та драм ских умет но сти и Уне ско 
ка те дре за  кул тур ну по ли ти ку и ме наџ мент при Рек то ра ту 
Уни вер зи те та умет но сти, али и увек дра го цен са рад ник и 
са вет ник сво јих са рад ни ка и док то ра на та, не мо же се ис ка
за ти че сто ре чи ма. Као на уч ни ца Ми ле на Дра ги ће вић Ше
шић бе ле жи сва ки кул тур ни до га ђај у на шем гра ду и ши ре: 
она бе ле жи сва ки на слов из но ви на ко ји би мо гао да је ин
спи ри ше за но ва ис тра жи ва ња и но ви текст. До га ђа ји, из ло
жбе, пер фор ман си, за њу су иза зо ви и по во ди за ства ра ње 
но вих на уч них по ду хва та ко ји су ин тер ди сци пли нар ни, ори
ги нал ни, об ја шње ни са не ве ро ват ном на дах ну то шћу, али са 
јед ним ци љем – ука зи ва ња на кре и ра ње дру штва и кул ту ре, 
по зо ри шта раз ли чи то сти, по зо ри шта и умет но сти сло бо де и 
ме ђу соб ног ди ја ло га и то ле ран ци је. 

ЛИ ТЕ РА ТУ РА:
Алек сан дер, Д. В. (2007) Социологијауметности, Бе о град: Клио.

Асман, Ј. (2011) Културапамћења:писмосећањеиполитички 
идентитетуранимвосокимкултурама, Бе о град: Про све та.

Бојм, С. (2005) Будућностносталгије, Ге о по е ти ка, Бе о град.

Бје лић, Н. (2017) Се дам де сет се зо на по зо ри шта на Цр ве ном  
кр сту, МонографијаБеоградскогдрамскогпозоришта, Бе о град: 
Бе о град ско драм ско по зо ри ште.  

Ву ја но вић, А. (2007) Сту ди је пер фор ман са и/као сту ди је кул ту ре: 
про це си деуратизације умет нич ког де ла, Уводустудије
перфроманса, Бе о град: Фа бри ка књи га.

Дра ги ће вић Ше шић, М. (2012) Уметностиалтернатива – друго
до пу ње но из да ње, Бе о град.

Дра ги ће вић Ше шић, М. (2018) Уметностикултураотпора,  
Бе о град: Ин сти тут за филм, по зо ри ште, ра дио и те ле ви зи ју,  
ФДУ, Клио.

Дра ги ће вић Ше шић, М. Индијскопозориште:традицијаи акти
визам,дневникистраживања, Бе о град;Уни вер зи тет умет но сти у 
Бе о гра ду; Клио. 



248

МАЈА РИСТИЋ

Ђор ђев Б., Јо ви ће вић, А. и Ву ја но вић, А. (2004) До си је ди ги тал
ног те а тар ског пер фор ман са „Пси хо за и смрт” Ау то ра: ал го ри там: 
YU03/04.13, Теоријакојахода број 7, уред ни ци  Ву ја но вић, А.,  
Ђор ђев, Б. и  Шу ва ко вић, М., Бе о град, TKH.

Јев то вић, В. (1996) Узбудљивопозориште, Бе о град: Геа.

Јо ви ће вић, А. (2007) Штајекултурални,аштауметнички пер
фроманс,одизвођењаусвакодневномживотудототалнеглуме,
Уводустудијеперфроманса, Бе о град: Фа бри ка књи га.

Ку јић, Т. (2006) Културасећања:теоријаобјашњењаупотребе 
прошлости, Бе о град, Чи го ја Штам па.

Лу кић Д. (2010)Казалиштеусопственомокружењу – казалишни
идентитети, За греб: Уџ бе ни ци све у чи ли шта у За гре бу, Leykam
international.

Лу кић, Д. (2016) Увод у при ме ње но ка за ли ште – чи је је по зо ри
ште?, За греб: Lеykaminternational. 

Ман џу ка, Д. (1983) Планирањеуфункцијипозоришнеорганизаци
је, Бе о град: Са вре ме на ад ми ни стра ци ја. 

Ми ло са вље вић, A. (4. 12. 1995) Плессаостацимaсветла,  
Бе о град: Време. 

Maja Ristić
University of Belgrade, Faculty of Dramatic Arts, Belgrade

 CULTURE OF RESISTANCE 

THE THEATRE THAT CHANGES THE WORLD

Abstract

The main goal of this paper is to point out the power of the alternative 
and independent theatre in changing society, based on the scientific 
research of prof. dr Milena Dragićević  Šešić. The first part of the 
paper ofers deliberations on the theories of reflection and shaping 
of Victoria de Alexander, according to which art and theatre always 
reflect social events. In the second part of the paper, we will analyse the 
work of independent theatre troupes (Dahteatar,MimArt.) during the 
nineties, and their resistance to the regime of Slobodan Milošević – a 
significant contribution to the struggle for freedom of thought and the 
right of every human being to take to the streets freely. And the streets 
were indeed cordoned by police during the student and civil protests. 
This paper wants to point out the importance of the applied theatre for 
spreading of culture and the influence of the theatre on the audiences. 
The work was written based on the sociological theories of art of 
Victoria de Alexander, the theory of applied theatre by August Boal, 
and also the studies of dr Milena Dragićević Šešić: ArtandAlternative, 

CultureofResistance and IndianTheatre.

Kеy words: culture of resistance, animation, independent theatre
troupe,activated,socialchange




