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Сажетак: Кул тур ни до га ђа ји су ве о ма зна чај ни за јед ну за јед ни цу 
и њен кул тур ни али и еко ном ски раз вој. По зо ри шне пред ста ве као 
кул тур ни до га ђај се из у ча ва ју као по се бан дру штве ни фе но мен. У 
ра ду ће мо по сма тра ти по зо риш ну умет ност и њен раз вој од вер
ских ри ту а ла и по ет ске дра ме па до Бро две ја. Ор га ни за ци ја до га
ђа ја као што је по зо ри шна пред ста ва је ве о ма сло жен про цес ко ји 
зах те ва од ор га ни за то ра да по се ду ју од ре ђе не ве шти не и зна ња. 
По ред сми шља ња иде је за те му кул тур ног до га ђа ја нео п ход но је 
раз мо три ти ра спон по год них ме ста и увек има ти на уму бу џет
ска и дру га огра ни че ња. Ме наџ мент до га ђа ја у да на шње вре ме по
стао је по знат као по себ но по ље из у ча ва ња у ве ли ком бро ју обра
зов них ин сти ту ци ја.

Кључне речи: по зо ри ште, кул тур ни до га ђај, ор га ни за ци ја 
догађаја

Увод

По зо ри ште пред ста вља је дан од нај инге ни о зни јих чо ве ко
вих ком про ми са са са мим со бом. У ње му он из во ди и за ба
вља дру ге, пра ви се ва жан и за ба вља се бе, а опет – оно је 
је дан од нај моћ ни јих ин стру ме на та за ис тра жи ва ње и по ку
шај да схва ти са мо га се бе, свет у ко ме жи ви, и сво је ме сто 
у том све ту.1

Кул тур ни до га ђа ји као што је по зо ри шна пред ста ва пред ста
вља ју ве о ма сна жну уло гу у дру штву. Из раз јав но оку пља ње 
озна ча ва до га ђај са од ре ђе ном на ме ром. Ве ли чи на и вр ста 
кул тур ног до га ђа ја од ре ђу је ни во нео п ход них ве шти на про
фе си о нал них ме на џе ра до га ђа ја. Про фе си о нал ни ме на џер 

1 Хар вуд, Р. (1998) Исто ри ја по зо ри шта: Цео свет је по зор ни ца, Kлио, 
Бе о град, стр. 15.
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кул тур ног до га ђа ја пред ста вља осо бу ко ја је од го вор на за 
ор га ни зо ва ње, упра вља ње, про на ла же ње спон зо ра, ло ги
сти ке и од но се с јав но шћу. По зо ри шну пред ста ву као кул
тур ни до га ђај мо же мо по сма тра ти и као за ба ву, али она је 
мно го ви ше од то га. По зо ри ште има ве о ма зна чај ну уло гу у 
дру штву, а то је пре све га вас пит но обра зов на уло га. 

За ба ва као гло бал ни фе но мен бе ле жи све ве ћи раст и оства
ру је огром не при хо де. „До га ђа ји чи не јед ну од нај у збу дљи
ви јих и нај бр же ра сту ћих об ли ка фе но ме на ко ји су за сно ва
ни на до ко ли ци, би зни су и ту ри зму.”2

По себ на при влач ност кул тур них до га ђа ја про из и ла зи де ли
мич но из огра ни че ног тра ја ња и при ро де је дин стве но сти. 
По јам „фе сти вал” ко ји се ко ри сти сто ти на ма го ди на, мо же 
об у хва ти ти без број до га ђа ја. Фе сти вал је пред ста вљао вре
ме свет ко ви не, ре лак са ци је и опо рав ка, ко га је че сто пра
тио пе ри од те шког фи зич ког ра да у то ку се тве или же тве. 
У су шти ни, основ на функ ци ја ових фе сти ва ла би ла је про
сла ва за јед ни це или кул ту ре. До га ђа ји по бу ђу ју ин те ре со ва
ње за јед ни це и при вла че ве ли ки број уче сни ка, а ства ра ју и 
велики при ход од ту ри зма.

Ме на џе ри у кул ту ри тре ба ло би да ра де на при ка зи ва њу и 
по пу лари са њу кул тур них вред но сти и умет нич ких оства
ре ња и под сти ца њу кон так та љу ди са умет но шћу. И по ред 
иза зо ва са ко ји ма се су о ча ва ју, од фи нан сиј ских сред ста ва 
до при до би ја ња пу бли ке, све сни су ути ца ја ко ји мо гу има ти 
на сво ју за јед ни цу и свет. Ор га ни зо ва ње кул тур них до га ђа ја 
је дан је од на чи на да се про мо ви шу кул тур не вред но сти од
ре ђе не за јед ни це и по бољ ша еко ном ска си ту а ци ја од ре ђе ног 
гра да или зе мље.

Раз вој по зо ри шта као кул тур ног до га ђа ја –  
кул ту ра и за ба ва

У основи, по зо ри ште го во ри о жи во ту. По ре чи ма ре ди те
ља Пи те ра Бру ка, „по зо ри ште и жи вот су јед но те исто и 
ни су јед но те исто. Са ста вље ни су од истих са сто ја ка, па 
ипак по зо ри ште не би по сто ја ло да се ни је до го ди ло не што 
дру го”. За то што је по зо ри ште као жи вот и за то што се ба ви 
жи во том, оно се ни ка да не мо же све сти на не ку јед но став ну 
фор му лу. 3

2 Љу бо је вић, Ч. и Ан дре је вић, А. (2002) Ме наџ мент до га ђа ја, Фа кул тет 
за услу жни би знис, Но ви Сад, стр. 5.

3 Хар вуд, Р. (1998) Исто ри ја по зо ри шта: Цео свет је по зор ни ца, Kлио, 
Бе о град, стр. 16.
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По зо ри ште мо же да пред ста вља за ба ву, али је обич но мно го 
ви ше од то га. Оно не об у хва та са мо умет ност, већ и исто
ри ју, со ци о ло ги ју, пси хо ло ги ју, по ли ти ку и дру ге обла сти. 
По се ду је не ве ро ват ну сна гу да оте ло тво ри про бле ме ко ји су 
фун да мен тал ни за по сто ја ње, али ко ји че сто пр ко се ре ше њу, 
јер гле да но ис то риј ски, оно је ви ше емо ци ја не го ра ци о нал
ност. Ка да се глум ци и пу бли ка спо је и пре да ју ко лек тив ном 
до жи вља ју, на ста је по зо ри шна ми сте ри ја. 

По зо ри ште ва ри ра од вер ских ри ту а ла и по ет ске дра ме па 
до Бро две ја. Оно укљу чу је ре ла тив но мо дер не об ли ке, као  
што су опе ра и ба лет и об у хва та мно штво ра зних ве шти на, 
али кључ ни еле мент по зо ри шта је ин тер ак ци ја из во ђа ча и 
по сма тра ча. Оно ле жи у осно ви људ ског дру штва, оно је за
јед нич ко го то во свим кул ту ра ма. По ре кло по зо ри шта ле жи 
у дав ној про шло сти та ко да ни ко са си гур но шћу не мо же да 
ка же ка да је оно на ста ло. 

По зо ри ште је ро ђе но из игре, ри ту а ла, ма гиј ских об ре да. 
Ка ко се ни шта са си гур но шћу не зна о по ре клу по зо ри шта, 
та те ма је про из ве ла чи тав низ те о ри ја. Јед на при хва тљи
ва те о ри ја ука зу је на уса ђен аспект људ ске при ро де, же љу 
да се љу ди игра ју. Нај не по сред ни ја и нај по уч ни ја прет по
став ка о по ре клу те а тра мо гла би би ти она ко ја др жи да је 
на ста ло из игре: де ча ци се игра ју вој ни ка, де вој чи це са сво
јим лут ка ма глу ме уло гу ма ме. Али, исто ри ча ри су сло жни 
у то ме да ко ре не по зо ри шта тре ба тра жи ти у оно ме што је 
нај ста ри јим на ро ди ма би ло од ве ли ког зна ча ја: у об ре ду, ре
ли ги о зном или гра ђан ском, све ча ном или рат ном.

Та ко Ро берт Пи њар пру жа по др шку овој те зи сма тра ју ћи да 
се нај ста ри ја драм ска сце на мо же от кри ти у цр те жи ма на 
сте на ма из па ле он то ло шког до ба, ко је пред ста вља ју игра че 
огр ну те жи во тињ ским ко жа ма.4

Ове сли ке под се ћа ју на по ре кло глу ме. Вре ме ном глум ци ће 
по че ти да ко ри сте фи зич ка по ма га ла ка ко би из гу би ли сво ју 
лич ност и ка ко би учвр сти ли ве ру у оно што се до га ђа. Ко
ри сте ко же, бо је, је лен ске ро го ве и оно што је нај ва жни је за 
по зо ри шну те му, ма ске. Ста вља ње ма ски је кон стан тан сим
бол у по чет ним по зо ри шним фор ма ма. Лов ци ко ји су по
ста ли жи во ти ња ко ју ло ве и ко ји но се ма ске по ма жу сво јој 
ма шти и ма шти за јед ни це. 

Пр ви при ме ри мен аџмен та не ког из во ђе ња пред ста ве би ли 
су јав на оку пља ња због це ре мо ни јал них вер ских об ре да у 

4 Вен стен, А. и Вајн штајн, А. (1983) По зо ри шна ре жи ја – ње на естет ска 
уло га, Уни вер зи тет умет но сти, Бе о град. стр. 34.
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ра ним дру штви ма. „Ме на џер” је све ште ник, и то је утка но 
у дру штво.5

Из овог при ме ра мо же мо за кљу чи ти да је за ор га ни за ци ју 
кул тур них до га ђа ја бит но да по сто ји ме на џер, ор га ни за тор 
кул тур них до га ђа ја. Та ко ђе, по ред сми шља ња иде је за те му 
до га ђа ја нео п ход но је раз мо три ти ра спон по год них ме ста и 
увек има ти на уму бу џет ска и дру га огра ни че ња. Ме наџ мент 
до га ђа ја у да на шње вре ме по стао је по знат као по себ но 
поље из у ча ва ња у ве ли ком бро ју обра зов них ин сти ту ци ја.6

Ме на џе ри ко ји ор га ни зу ју кул тур ни до га ђај као што је по
зо ри шна пред ста ва мо ра ју да има ју основ на зна ња и ин
фор ма ци је, да по се ду ју спе ци фич не ве шти не и атри бу те, да 
поседу ју кре а тив ност и ко му ни ка ци о не ве шти не.

У V ве ку пре но ве ере по зо ри шна умет ност, као за јед ни штво 
гле да ла ца и из во ђа ча пред ста ве, во ди по ре кло из древ не 
Грч ке. Исто риј ски гле да но, грч ка дра ма се по ја ви ла као пот
пу но раз ви је на и див на. По ја ва драм ских пи са ца је зна чај на 
за ту про ме ну, а за то су за слу жна три драм ска пи сца: Ес хил, 
Со фо кле, Еу ри пид. Ула зак бо га Ди о ни са у по зо ри ште је од 
пре суд ног зна ча ја за ње гов раз вој. Ко ре не дра ме на ла зи мо у 
раз у зда ним за ба ва ма по све ће ним Ди о ни су. Ње го ва при ро да 
и мах ни ти об ре ди ње го вих след бе ни ка и по тен ци јал на прет
ња ко ју је он пред ста вљао у уре ђе ном дру штву, ле же у осно
ви сна ге дра ме од ње ног по чет ка па до да нас. Дра ма чи ји је 
он биo по кро ви тељ би ла је у ста њу да из не на ди, уз не ми ри и 
за пре па сти пу бли ку.

По зо ри ште је по ста ло ме диј у ко ме су на пе то сти жи во та би
ле пред ста вље не без огра да – чо век про тив бо го ва, про тив 
суд би не, про тив про шло сти, и на рав но про тив са мо га се бе. 
То је био об лик ко ји je на стао из прак тич не по тре бе: умет
ност дра ме мо ра ла је да ис пу ни и про ши ри функ ци ју ко ју је 
об ред имао у про шло сти, из во де ћи про цес уз чи ју по моћ је 
чо век, тај тра гич ни ју нак, био уву чен у схе му ства ри да пре
и спи та соп стве ну уло гу.7 

Гр ци су во ле ли да се так ми че, а њи хо ви драм ски пи сци су се 
так ми чи ли то ком сла вља, кул тур ног до га ђа ја, ко је је тра ја ло 
три да на и пред ста вља ло фе сти вал ко ји се звао Град Ди о ни
си ја. Отва ра њу Град Ди о ни си ја при су ство ва ли су вер ски и 
гра ђан ски ве ли ко до стој ни ци, све ште ни ци Ди о ни са и архонт 

5 Бернс, В. (2009) Ме наџ мент и умет ност, Клио, Бе о град, стр. 42. 
6 Љу бо је вић, Ч. и Ан дре је вић, А. (2002) Ме наџ мент до га ђа ја, Фа кул тет 

за услу жни би знис, Но ви Сад, стр. 6.
7 Хар вуд, Р. (1998) Исто ри ја по зо ри шта, Цео свет је по зор ни ца, Kлио, 

Бе о град, стр. 53.
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глав ни су ди ја Ати не. Ње го ве ду жно сти су укљу чи ва ле ор га
ни зо ва ње ком пли ко ва ног си сте ма оце њи ва ња дра ма и име
но ва ње не ког бо га тог гра ђа ни на да фи нан си ра пред ста ве. 
Чо век ко ји је фи нан си рао пред ста ве – цхо ре гус, мо гао је да 
бу де на гра ђен и за нај бо љу пред ста ву. Те го ди не цхо ре гус 
ни је мо рао да пла ћа по рез.8 Ви ди мо да је и у то вре ме држа
ва има ла пре суд ну уло гу у до ме ну кул ту ре и умет но сти и да 
је укљу чи ва ла бо га те љу де да ула жу у по зо ри ште и на тај 
на чин их осло ба ђа ла од по ре за. Пр ви др жав ни си стем ко ји 
спон зо ри ше кул тур не до га ђа је ус по ста вља се у Грч кој, око 
534 го ди не пре но ве ере. Ови до га ђа ји су зах те ва ли ме на
џер ске ве шти не у пла ни ра њу, ор га ни зо ва њу и кон тр о ли, као 
и да нас.9

Спон зор ство пред ста вља еле ме нат ко му ни ка ци о ног мик са 
и све по пу лар ни је сред ство пу тем ко га осо бе или кор по ра
ци је пру жа ју фи нан сиј ску по др шку да се кул тур ни до га ђај 
одр жи. Пу тем спон зор ства ће се ство ри ти ко рист у сми слу 
по бољ ша ња ими џа.

Још у ста рој Грч кој бо га те ари сто кра те су по др жа ва ле спорт 
и умет нич ке фе сти ва ле. У ста ром Ри му, гла ди ја то ре су по
др жа ва ли чла но ви рим ске ари сто кра ти је. Пр ва мо дер на ко
мер ци јал на упо тре ба спон зор ства, до го ди ла се 1861. го ди не 
у Ау стра ли ји. Та кав об лик спон зор ства до га ђа ја као што су 
Олим пиј ске игре је био од стра не Кока Коле.10

Ор га ни за то ри до га ђа ја мо ра ју по ста ти про фе си о нал ци у 
упра вља њу спон зор ским парт нер стви ма. И да до бро схва те 
шта пред ста вља спон зор ство.

Глум це ко ји су би ли про фе си о нал ци пла ћа ла је др жа ва. На 
кра ју фе сти ва ла глум ци су би ли на гра ђи ва ни, а они ма ко ји 
су се ло ше по на ша ли де ље не су ка зне.

Грч ка по зо ри шта су гра ђе на на отво ре ном, на па ди на ма не
ког бр да, ка ко би се ис ко ри стио бо љи на гиб ра ди бо љег по
гле да на сце ну. Пу бли ка је се де ла на др ве ним клу па ма по
ре ђа них у по лу круг. Ес хил је увео на сце ну дру гог глум ца, 
ко ји ће са пр вим при ка зи ва ти ви ше ли ко ва. На тај на чин је 
ора то ри јум пре тво рио у дра му. Про стор ис пред Ди о ни сије
вог хра ма био је кру жан, у цен тру је био жр тве ник – ти ме ла, 
око ко јег су игра ли глум ци ко ји су би ли му шкар ци. Око ло је 
рас по ре ђен хор, док су се гле да о ци на ла зи ли око тог про сто
ра. Kасније се по ди жу ка ме ни или мер мер ни објек ти. Ови 

8 Исто, стр. 58.
9 Бернс, В. (2009) Ме наџ мент и умет ност, Клио, Бе о град, стр. 43.
10 Љу бо је вић, Ч. и Ан дре је вић, А. (2002) Ме наџ мент до га ђа ја, Фа кул тет 

за услу жни би знис, Но ви Сад, стр. 105.
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објек ти пред ста вља ју ме сто где су се одр жа ва ли кул тур ни 
до га ђа ји. Ор га ни за тор до га ђа ја мо ра па жљи во раз мо три ти 
све по сле ди це ода би ра про сто ра где ће се кул тур ни до га ђај 
до го ди ти. При ли ком из бо ра ме ста тре ба узе ти у об зир ве
ли ки број фак то ра. Ме ђу тим, увек се требa ру ко во ди ти да 
je нео п ход но про на ћи про стор ко ји нај ви ше од го ва ра кул
тур ном до га ђа ју ко ји се ор га ни зу је и пу бли ци ко ја до ла зи на 
по зо ри шну пред ста ву. 

По ре чи ма пе сни ка Хо ра ци ја Грч ком је за вла дао Рим. Ри
мља ни су, за раз ли ку од ве ћи не осва ја ча, ува жа ва ли вр ли не 
оних ко је су осво ји ли. Оно што су узе ли од Гр ка по стао је 
мо дел њи хо ве умет но сти и књи жев но сти.  По зо ри ште у Си
ра ку зи, осве ће но око 460. го ди не пре но ве ере би ло је по
зна то као нај ста ри је на Си ци ли ји. Југ је био тај ко ји је об ли
ко ва њу ко ме ди је до нео соп стве ну драм ску фор му. Ри мља ни 
су при зна ли да је грч ка ци ви ли за ци ја би ла над моћ ни ја од 
њи хо ве, и бу квал но сва рим ска умет ност је би ла на дах ну та 
Грч ком, ма да је она вре ме ном до би ла дру га чи ји ка рак тер: 
рим ску умет ност су чак из во ди ли Гр ци.11

Пре у зев ши по зо ри ште од Гр ка, гра ди ли су не што из ме ње не 
те а тре у ко ји ма је сце на ар хи тек тон ски по ве за на са гле да
ли штем и по ди же се на по ди јум. По зо ри шта су би ла нео п
ход на за цар ско рим ско дру штво али не и за дра му. Са ти ри
чар Ју ве нал је ре као ка ко са мо две ства ри ин те ре су ју ма се 
– хлеб и цир кус. Рим је у то вре ме био ве о ма бо гат, ста нов
ни штво је би ло мно го број но и ве о ма нео бра зо ва но. Ма су је 
тре ба ло за ба ви ти, то је зна чи ло да тре ба ор га ни зо ва ти што 
ви ше до га ђа ја. По зо ри шта као кул тур ни до га ђа ји су би ла 
ис пу ње на спек та кли ма, ко ји су би ли кит ња сти, рас ко шни и 
пу ни бру тал но сти. Уче сни ци у спек та кли ма, глум ци ко ји су 
глу ми ли у ко ме ди ја ма, пред ста ва ма без ре чи, пан то ми ма ма 
обез беђива ли су за ба ву ши ром Рим ске им пе ри је.12 

Ри мља ни су ор га ни зо ва ли умет нич ке до га ђа је ко је је фи нан
си ра ла др жа ва. Ме на џе ри ко ји су би ли за ду же ни за над гле
да ње и ру ко во ђе ње за ба вом мо ра ли су да има ју до ста ме
на џер ских спо соб но сти за про дук ци ју и упра вља ње овим 
до га ђа ји ма

Ка да се рас па ло За пад но рим ско цар ство тра го ви зва нич
ног ор га ни зо ва ног по зо ри шта су не ста ли. Ве ћи на исто ри
ча ра се сла же да, иа ко ни ка квог фор мал ног по зо ри шта ни
је би ло, је дан број ње го вих еле ме на та је на ста вио да жи ви. 

11 Грант, Н. (2006) Исто ри ја по зо ри шта, За вод за уџ бе ни ке, Бе о град,  
стр. 20.

12 Хар вуд, Р. (1998)  Исто ри ја по зо ри шта, Цео свет је по зор ни ца, Kлио, 
Бе о град, стр. 91.
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Нарастајућа сна га ра не хриш ћан ске цр кве би ла је ко ри шће
на да се уни шти драм ска умет ност. Рим ско по зо ри ште је би
ло раз врат но и пред ста вља ло је глас па ган ства и као та кво 
оно је би ло не при ја тељ но вог мо рал ног по рет ка.

У пр вим ве ко ви ма по сле Хри сто вог Васкрсења Цр ква је мо
ра ла да на ђе на чин да ап сор бу је ре ли ги о зне им пул се пре
хри шћан ске про шло сти и да исто вре ме но угу ши ста ре ре
ли ги је. Та ко се по че ло са из град њом цр ка ва на ме сти ма где 
су се на ла зи ли па ган ски хра мо ви. Ко ри сти ла су се па ган ска 
ме ста као ме ста на ко ји ма су се од и гра ва ли кул тур ни до га
ђа ји. Хри шћан ска цр ква је у сво је об ре де укљу чи ва ла пред
ста ву, као што је ма ска ра да и кар не вал и усво ји ла драм ска 
сред ства ка ко би успе шни је пре не ла по ру ку на ро ду. Ус кр
сну ће пред ста вља ло је при мер дра ма ти за ци је по се те Ма ри је 
Ису со вом гро бу по сле рас пе ћа. Све ли ко ве игра ли су све
ште ни ци. Нај ве ћи ути цај на по зо ри ште у том вре ме ну има ла 
је Цр ква. По сто је по да ци о раз ли чи тим пред ста ва ма ко је су 
ства ра ле про фит. Пре ма Бро ке ту и Хил ди ју, по сто ји при мер 
да је у Рем су 1490. го ди не 5.616 осо ба пла ти ло улаз за пред
ста ве ко је је спон зо ри са ла оп шти на.13

Фи нан сиј ско пи та ње је ве о ма бит но при ли ком ор га ни зо ва
ња до га ђа ја. Не ка до га ђа ња има ју ви ше ци ље ва, али оства
ри ва ње про фи та је је дан од њих. На при мер, улич не па ра де 
или му зич ки фе сти ва ли за јав ност су бес плат ни, док тро
шко ве сно се др жав на те ла и/или спон зо ри. Фир ме или по
је дин ци че сто за та ква до га ђа ња обез бе ђу ју до бра и услу ге 
па је те шко од ре ди ти ствар ни тро шак до га ђа ња. Ме ђу тим, 
ве о ма је ва жно да сви оста ли тро шко ви бу ду одо бре ни и до
ку мен то ва ни. Кад је циљ до га ђа ја при ку пља ње сред ста ва 
у до бро твор не свр хе, мо ра се од ре ди ти циљ на сво та, па је 
опет вр ло бит но да се и тро шко ви и при ку пље на сред ства 
пра вил но рас по ре де.14

Вре ме ном су се по ја ви ла ко ла са ни ским по дом на ко ји ма су 
би ли уче сни ци ко ји су из во ди ли пан то ми ме пред ста вља ју ћи 
Ада ма и Еву, Но је ву бар ку итд. Из во ди ли су крат ке ди ја ло ге 
ко ји су се зва ли „те лов ска дра ма”, ко ја је би ла по пу лар на у 
Ен гле ској. Слич не свет ко ви не од ви ја ле су се ши ром Евро пе 
и та ко је по ста вље на сце на за но ви об лик по зо ри шног при
ка зи ва ња, кул тур них до га ђа ја као што је: фе сти вал дра ма, 
сла вље чо ве ко вог спа се ња. Ови ко ма ди би ли су по зна ти под 
на зи ви ма: ми сте ри је и ми ра ку ли, и ма да сред њи век ни је 

13 Broc kett, O. and Hildy, F. (2003) Hi story Of The The a tre, Ninth Edi tion, New 
York: Allyn and Ba con, рр. 4349.

14 Ван дер Ва ген, К. (2010) Event Management, Упра вља ње до га ђа ји ма, у 
ту ри зму, кул ту ри, би зни су и спор ту, Ма те, Бе о град, стр. 55.
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пра вио оштре раз ли ке  из ме ђу њих, ови из ра зи су по че ли 
да се ди фе рен ци ра ју на оне ко ји су об ра ђи ва ли би блиј ске 
при че и дру ге ко ји су об ра ђи ва ли жи во те све та ца.15 Кра јем 
два нaе стог и по чет ком три на е стог ве ка фран цу ске ми сте
ри је иза шле су из цр ка ва и по че ле да из во де пред ста ве на 
на род ном је зи ку. За при ка зи ва ње су би ли за ду же на по себ
на кон сти ту тив на те ла, док су у Ен гле ској би ли за ду же ни 
тр го вач ки есна фи. Глум ци су би ли пла ће ни пре ма ва жно сти 
сво је уло ге.

Ми ра ку ли и ми сте ри је су пред ста вља ли на род но по зо ри ште 
ко је се обра ћа ло ши ро кој не пи сме ној пу бли ци. Ми сте ри је 
су за па ли ле те а тар ски пла мен. Тај пла мен је био нај сна жни
ји у Ен гле ској. Сред њи век је ожи вео по зо ри ште, али пре ви
ра ња ко ја су се до го ди ла у 16. ве ку, одва ја ње ен гле ске цр кве 
од Ри ма ути ца ће на по зо ри ште. Ни је ви ше би ло по крет них 
по зо ри шта, про те стан ти су на па да ли ка то лич ко пра зно вер је 
и иде о ло ги ју. Џејмс Бер биџ био је сто лар ко ји је 1576. го
ди не са гра дио по зо ри ште ко је се зва ло По зо ри ште, ко је је 
би ло у об ли ку кру га.

Од XIV до XVI ве ка раз ви ла су се нео кла сич на по зо ри шта, 
по ја ви ла су се опе ра и ба лет, а уло га ме на џе ра у умет но сти 
по ста ја ла је све зна чај ни ја.16

У то ку ре не сан се по зо ри ште ула зи у глав на кул тур на зби
ва ња. Мо де ли ре не сан сног по зо ри шта ус по ста вље ни су у 
зе мљи у ко јој је ре не сан са и по че ла, у Ита ли ји. У то вре ме 
про фе си о нал ним тру па ма је био нео п хо дан про стор. Цр кве 
су до бро слу жи ле за игра ње вер ских дра ма, а кра љев ски 
дво ро ви, при ват не ку ће и јав не згра де ра зних вр ста пру жа ле 
су про стор за се ку лар ну дра му. Ре не сан са пред ста вља пе ри
од ко ји је по чео у Ита ли ји и про ши рио се на оста ле де ло ве 
евро пе, по при ма ју ћи раз ли чи те об ли ке у раз ли чи тим зе мља
ма. Фи рен ца је би ла град у ко ме се ро дио но ви уметнички 
дух. Из бор ме ста до га ђа ја је ве о ма зна ча јан. 

При ли ком из бо ра про сто ра до га ђа ја мо ра ју се узе ти у об зир 
по тре бе свих ин те ре сних гру па. При ли ком пре гле да по тен
ци јал них ло ка ци ја до га ђа ња по треб но је узе ти у об зир три 
глав не ин те ре сне гру пе чи је би пер спек ти ве мо гле би ти бит
но раз ли чи те: из во ђа чи, пу бли ка и ор га ни за то ри.17

15 Хар вуд, Р. (1998) Исто ри ја по зо ри шта, Цео свет је по зор ни ца, Kлио, 
Бе о град, стр. 102 103.

16 Бернс, В. (2009) Ме наџ мент и умет ност, Клио, Бе о град, стр. 43.
17 Ван дер Ва ген, К. (2010) Event Management, Упра вља ње до га ђа ји ма, у 

ту ри зму, кул ту ри, би зни су и спор ту, Ма те, Бе о град, стр. 160.
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Ако узме мо као при мер, ко ме ди ја де л’ар те је би ла ве о ма по
пу лар на ко ме ди ја ко ја је цве та ла од сре ди не XVI до по чет ка 
XVI II ве ка. Ко ме ди ја ко ја је за сно ва на на на род ној тра ди ци
ји, али се из во ди ла и на рас ко шним дво ро ви ма. Глу мац ко ји 
је глу мио у ко ме ди ји мо рао је да игра, пе ва, да има уме ће 
акро ба те, да бу де ко ми чар и пан то ми ми чар и мо рао је да зна 
да сви ра на не ком му зич ком ин стру мен ту.

У скло пу мно гих до га ђа ја, мо же се ор га ни зо ва ти по зо ри шна 
пред ста ва, као део кул тур но за бав ног про гра ма.

У Ен гле ској Краљ Хен ри VII за по слио је јед ну стал ну гру
пу глу ма ца, ко ја је би ла по ве за на са оста лим за ба вља чи ма, 
двор ским лу да ма, му зи ча ри ма, акро ба та ма, ко ји су би ли део 
при зо ра ко ји су се од и гра ва ли у дво ру. А Хен ри VI II ко ји се 
одво јио од Ри ма, дао је ин спи ра ци ју ње го вим ми ни стри ма 
да при хва те је дан об лик по кро ви тељ ства над по зо ри штем, 
и на тај на чин би има ли кон тро лу над са др жа ји ма дра ма. 
Дола ском Ели за бе те I до ла зи до ра ста пу ту ју ћих тру па.

У Ен гле ској у XVI ве ку осе тио се ве ли ки успон про фе си
о нал ног по зо ри шта као кул тур ног  до га ђа ја. Тра ди ци ја са
вре ме не дра ме је до ста оја ча ла, по ли тич ка ста бил ност у то 
вре ме је ство ри ла до бре усло ве за раз вој по зо ри шта, а успон 
са мог Лон до на обез бе дио је пу бли ку. Глоб, Шек спи ро во „О” 
по зо ри ште је са гра ђе но од др ве та и пред ста вља нај чу ве ни је 
по зо ри ште ика да са гра ђе но у Лон до ну у вре ме ка да је ве ћи 
део ста нов ни штва по се ћи вао по зо ри ште че шће не го ика да у 
исто ри ји. Та да је у Лон до ну жи ве ло 160.000 ста нов ни ка, од 
тог бро ја 20.000 љу ди је по се ћи ва ло по зо ри ште сва ке не де
ље. Ка ко то ни су увек би ли исти по се ти о ци, то зна чи да је 
ве ли ки број љу ди био стал на пу бли ка.  У то вре ме Лон дон је 
био за ча ран по зо ри штем. Љу ди су че зну ли за по зо ри штем, 
са ма по тра жња за по зо ри штем усло ви ла је да у то вре ме у 
Лон до ну бу де и ве ли ка по ну да драм ских пи са ца. Ула зни ца 
за по зо ри шну пред ста ву је ко шта ла је дан пе ни за пар тер, за 
два пе ни ја гле да лац је мо гао да  ку пи се ди ште у под нож ју 
сте пе ни ца с ле ве и де сне стра не или за три пе ни ја да ку пи 
ме сто на га ле ри ји. Док је це на за при ви ле го ва не би ла два
на ест пе ни ја. 

Пред крај XVI и по чет ком XVI II ве ка по зо ри ште у Ен гле
ској би ло је нај по пу лар ни је. За вре ме вла да ви не Ели за бе те I 
Лон дон је имао и по зо ри ште и глум це и пу бли ку. У то до ба 
от кри ћа и екс пан зи је до ла зи до ује ди ње ња књи жев но сти и 
по зо ри шта.

То вре ме је обе ле жи ло и ства ра ње Шек спи ра. Сво ју ин
те лек ту ал ну сна гу и има ги на ци је при ме нио је, не на ака
дем ско из у ча ва ње ху ма ни стич ке, већ људ ске пси хо ло ги је, 
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истражујући уни вер зал на осе ћа ња у јед ној бес крај ној ра
зно вр сно сти ли ко ва и уно се ћи их у не за бо рав ну по е зи ју.18 
Упо тре био је сво ју ма шту и усме рио је на пу бли ку, не пре
ста но је увлаче ћи у ду бо ко по и сто ве ће ње са глум ци ма на 
сце ни. 

Жан Ба тист По клен – Мо ли јер је био глу мац, драм ски пи сац, 
про ду цент и је дан од нај ве ћих ко ме ди јо гра фа у исто ри ји по
зо ри шта. Осно вао је 1643. го ди не по зо ри шну тру пу. Она је 
про па ла у Па ри зу, да би ка сни је ње го ва тру па пу то ва ла по 
уну тра шњо сти. Ка да је тру па из ве ла соп стве ну фар су За љу
бље ни док тор пред Лу јем XIV, по сти гла је ве ли ки успех и 
до би ла је пра во да по зо ри ште Пе тит Бо ур бон по де ли са ита
ли јан ским ко ма дом. Од та да па до сво је смр ти Мо ли јер до
ми ни ра фран цу ским по зо ри штем до те ме ре да је јед но вре
ме пре ти ла опа сност да тра ге ди ја не ста не са репер то а ра.19

Пред ста ве Дон Жу ан и Тар тиф  на и шле су на не при ја тељ
ски став код цр кве. Али краљ је био на ње го вој стра ни и 
по др жао га је. Вре ме на су се ме ња ла. Драм ски пи сци су 
мо ра ли да узму у об зир уку се пу бли ке ко ја је по ти ца ла из 
високог дру штва.

Осам на е сти век се сма тра да је био до ста не ин те ре сан тан 
за дра му, а оно што је би ло ка рак те ри стич но за тај пе ри
од у Фран цу ској и Ен гле ској је да је по зо ри шти ма вла дао 
капитал.

Иза зов за ор га ни за то ре кул тур ног до га ђа ја као што је по
зо ри шна пред ста ва, је би ло про на ла же ње нов ца. Нов ча на 
по др шка цр кве, кра љев ске по ро ди це би ли су глав ни из во ри 
фи нан си ра ња уз про да ју уде ла ко ји је обез бе ђи вао сред ства 
за пла те и про дук ци ју. Ме на џе ри су мо ра ли да над гле да ју 
и рас по де ле укуп ни про фит вла сни ци ма уде ла. Та ко ђе, ме
на џе ри су би ли у уна кр сној ва три из ме ђу умет ни ка ко ји су 
тра жи ли про стор за из во ђе ње сво јих пред ста ва и др жа ве 
ко ја је че сто по ку ша ва ла да угу ши де ло и кон тро ли ше га. 
Кроз исто ри ју умет ни ци су се бо ри ли са кон тро лом ко ју су 
на мета ли Цр ква и др жа ва.

У XIX ве ку из раз ро ман ти зма се од но си на ин те лек ту ал ни 
по крет ко ји је имао сна жан ути цај на дру штво и умет ност. 
Ро ман ти ча ри су на гла ша ва ли је дин стве ност по је дин ца и 
зна чај ин ди ви ду ал ног из ра за у ко ме је ути цај на ци о нал ног 
ка рак те ра пред ста вљао јед ну ком по нен ту. Ро ман ти чар ски 
дух имао је ути ца ја на сце но гра фи ју, сцен ску умет ност и 

18 Грант, Н. (2006) Исто ри ја по зо ри шта, За вод за уџ бе ни ке, Бе о град,  
стр. 20.

19 Исто.
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глу му. Овај пе ри од обе ле жа ва ју ве ли ки тех но ло шки из у ми 
и за по зо ри ште је мо жда нај зна ча ни ји био раз вој ве штач ке 
ра све те.

Вид за ба ве кра јем XIX ве ка за оби чан свет у Аме ри ци, би
ле су по пу лар не пред ста ве под на зи вом ва ри је тет. Ва ри је
тет су во ле ли по слов ни љу ди, ме на џе ри ко ји су др жа ли под 
кон тро лом ве ли ка по зо ри шта. Њих дра ма као умет ност ни
је мно го за ни ма ла, они су тра жи ли про фи та бил ну, ко мер
ци јал ну за ба ву, ко ја ће да успе и да бу де по пу лар на. Не ке 
ен гле ске крч ме и клу бо ви су обез бе ђи ва ли за ба ву у об ли
ку ко мич них пе са ма и мо но ло га, ме ђу тим, ту је би ло мно го 
не по сред них од но са из ме ђу из во ђа ча и гле да ла ца. Овај тип 
пред ста ве је по стао то ли ко по пу ла ран та ко да су спе ци јал не 
згра де пра вље не за из во ђе ње мју зик хо ло ва. Пр ви мју зик хол 
је био Кен тер бе ри у Лон до ну отво рен 1852. го ди не. Мју зик
хо ло ви су обез бе ди ли до бру осно ву за нај бо ље бри тан ске 
ко ме ди је све до до ла ска до ба те ле ви зи је.

По че так XX ве ка у Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма у зе
мљи у ко јој је вла дао „шоу би знис” где је све би ло спек та
ку лар но ни је би ло озбиљ не дра ме до по ја ве Ју џи на О’Ни ла 
драм ског пи сца. У дру штву у ко јем пре о вла ђу ју мо дер ни 
усло ви про из вод ње, жи вот је пред ста вљен као аку му ла ци
ја при зо ра. Све што је не ка да би ло не по сред но до жи вље но, 
пре тво ре но је у пред ста ву. Сли ке одво је не од свих аспе ка та 
жи во та ста па ју се у је дин ствен ток ства ри, у ко јем пре ход но 
је дин ство жи во та ви ше не мо же би ти оства ре но. Фраг мен
тар на опа жај на ствар ност ре гру пи ше се у но во, соп стве но 
је дин ство, као одво јен ла жни свет, пред мет пу ке кон тем пла
ци је. Спе ци ја ли за ци ја сли ка све та до сти же вр ху нац у све ту 
не за ви сних сли ка ко је об ма њу ју чак и са ме се бе. Спек такл 
је кон кре ти зо ва на ин вер зи ја жи во та, не за ви сно кре та ње 
нежи во та.20

Бро двеј се про сти ре чи та вом ду жи ном Мен хет на, уз бу дљив 
и бље штав, у ср цу ве ли ког гра да пред ста вља јед ну од ве ли
ких по зо ри шних екс пло зи ја XX ве ка. Као та кав пред ста вља 
ве ли ко ис ку ше ње аме рич ког по зо ри шта. Још че тр де се тих 
го ди на XX века ек спе ри мен тал на дра ма је мо гла да на ђе 
упо ри ште али због ску пе про дук ци је се ишло и на ко мер
ци јал ни успех. До кле год је пред ста ва до но си ла про фит и 
пу ни ла са ле би ла је из во ђе на. За то су озбиљ ни драм ски пи
сци сма тра ли Бро двеј „ме стом за ба ве”. Нај ве ћи про из вод 
Бро две ја и нај у оч љи ви ји еле мент ње го вог успе ха је мју зикл. 

20 De bord, G. (1992) La So ciété du spec tac le, tran sla ted by Ken Knabb (So ci ety 
of the Spec tac le) Pa ris: Gal li mard; De bord, G. (2002) Oe u vres, Gal li mard, 
Pa ris, Bu re au of Pu blic Sec rets, р. 6.
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Публика је пла ћа ла да би ви де ли на по зор ни ци ве ли ке зве
зде и спектакл.

Мју зикл пред ста вља скра ће ни цу од „му зич ка ко ме ди ја” ко ја 
се уз ди гла из пе пе ла европ ске опе ре те. У мју зи клу за пле ти 
су би ли сла би, са ма ло драм ског зна ча ја. Бро двеј ни је био 
за дра ме већ за хи то ве. Њу јорк је мо рао да раз ви је и дру ге 
ви до ве по зо ри шта од зна ча ја а не са мо по зо ри ште ко је се 
ру ко во ди па ра ма и тр жи штем. Та ко је на стао оф – Бро двеј, 
па чак и оф – оф Бро двеј. 

У овом ра ду смо по сма тра ли по зо ри шну умет ност као кул
тур ни до га ђај ко ја се раз ви ја ла од вер ских ри ту а ла па до 
Бро две ја. Ви ди мо да су од по чет ка по сто ја ли ор га ни за то ри 
кул тур них до га ђа ја, ко ји су по се до ва ли од ре ђе не ве шти не 
ко је су до при но си ле до број ор га ни за ци ји ових до га ђа ја. 
По ред ор га ни за тор ских спо со бно сти ве о ма је ва жно ода
бра ти ме сто на ко ме ће се до га ђај одр жа ва ти и обез бе ди ти 
буџетска сред ст ва.

Пр ви при мер ме наџ мен та у кул ту ри и ор га ни зо ва ње до га
ђа ја као што су вер ски об ре ди у ра ним дру штви ма, где је 
„ме на џер” био све ште ник, по ка зу је нам да ка ко се раз ви ја ло 
по зо ри ште, та ко се раз ви јао и ме наџ мент до га ђа ја.

По зо ри ште као кул тур ни до га ђај у не ким слу ча је ви ма је био 
за ба ва, али по зо ри ште је мно го ви ше од то га. Оно има обра
зов ну и вас пит ну уло гу ко ја ути че на раз вој све сти дру штва 
и по је дин ца, и због то га је из у зет но ва жно да по зо ри ште по
сто ји и ши ри сво ју ми си ју. У да на шње вре ме жи вот се не 
мо же за ми сли ти без ефи ка сних ко му ни ка ци ја, то се од но си 
и на ме наџ мент у кул ту ри ко ји ће све ви ше па жње по све ти
ти ана ли зи ко му ни ка ци ја са по зо ри шном пу бли ком. Ме наџ
мент у кул ту ри до би ја све ви ше на зна ча ју јер ор га ни зо ва
ње кул тур них до га ђа ја на ква ли те тан на чин има по кре тач ку 
сна гу у при хва та њу и ства ра њу кул тур них вред но сти.21

За кљу чак

Из све га ово га мо же мо за кљу чи ти да је по зо ри ште од ри
ту ал них по че та ка сти гло до мо дер них вре ме на. Оно је про
ла зан ме диј ко ји не мо же ду го да стаг ни ра. Пре жи ве ло је 
би о скоп, те ле ви зи ју, па и ре во лу ци ју тех но ло ги је, али то 
не тре ба да зна чи да са вре ме но по зо ри ште не ма кон стант
не иза зо ве и по тре бу за при ла го ђа ва њем про ме на ма у окру
же њу. По тро шач ко дру штво, брз тем по жи во та усло вља ва ју 
по зо ри ште да се ме ња. 

21 Бра кус, А. (2015) По зи ци о ни ра ње као мар ке тин шка стра те ги ја у 
позори шти ма Ср би је, За ду жби на Ан дре је вић, Бе о град, стр. 10.
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Оно што је си гур но је да ће по зо ри ште по сто ја ти и у бу дућ
но сти али не зна мо ка кве ће про ме не по при ми ти. Оно што 
се мо же уви де ти да ла ко ћа са ко јом се до ла зи до ин фор ма
ци ја пу тем ин тер не та усло вља ва и умет нич ке ор га ни за ци је 
да мо ра ју да ан га жу ју ве ште љу де ко ји ће упра вља ти веб 
стра ни ца ма и раз ме ном ин фор ма ци ја с јав но шћу да би оп
ста ла у тур бу лент ним вре ме ни ма. Бр зе тех но ло шке про ме не 
ути чу на на чин на ко ји ће по зо ри ште за до во љи ти по тре бе 
бу ду ће пу бли ке.

Ве ли ки про блем ко ји има ју по зо ри шта се сво ди на фи нан
си ра ње, ве ли ки не склад из ме ђу по сто је ћих ре сур са и тро
шко ва пред ста ве. У зе мља ма у све ту по зо ри шта се су сре ћу 
са овим про бле мом. Уло га ме наџ мен та у по зо ри шту је од 
ве ли ког зна ча ја. 

Уво ђе ње ме наџ мен та и мар ке тин шких ме то да у уста но ве 
кул ту ре зах тев је са вре ме ног до ба ко је и кул ту ри на ме ће 
по тре бе успе ха на тр жи шту, еко но мич но сти и ефи ка сно сти 
по сло ва ња. Ипак, кул тур ни ме наџ мент и мар ке тинг не тре
ба схва ти ти са мо као „пра вље ње нов ца” у обла сти кул ту
ре и зна чај ну ак тив ност ко ја до при но си раз во ју умет нич ке 
(кул тур не) про дук ци је и ства ра њу кул тур них на ви ка пу бли
ке (кул тур не по тре бе, ак тив но сти), већ и као про фе си ју ко ја 
мо ра да раз ви је све фор ме мар ке тин га с ци љем да по сре ду је, 
ани ми ра и еду ку је у обла сти кул ту ре.22

Кул тур ни до га ђа ји слу же по бољ ша њу ими џа јед ног ме ста, 
ре ги је или др жа ве. По зи ци о ни ра ње од ре ђе ног кул тур но ту
ри стич ког до га ђа ја у све сти по тро ша ча по сти же се ко ри шће
њем мар ке тин шких ко му ни ка ци ја . Ме на џе ри има ју за да так 
да ло кал не по тен ци ја ле ак ти ви ра ју и учи не их атрак тив ним 
за пу бли ку и ту ри сте, као и за ло кал но ста нов ни штво. Ако 
ту ри стич ко  кул тур не по тен ци ја ле очу ва мо за но ве ге не ра
ци је ту ри ста и ло кал но ста нов ни штво, до би ће мо одр жи ви 
кул тур ни ту ри зам.

По зо ри шни фе сти вал ко ји је осно ван 1954. го ди не је је дан 
је од нај ста ри јих и нај ве ћих фе сти ва ла дру штве них по зо ри
шта у Сје ди ње ним Америчким Др жа ва ма. По чео је са три 
по зо ри шне гру пе, да би се да нас про ши рио на ве ћи број уче
сни ка. Го ди шњи фе сти вал одр жа ва се сва ког про ле ћа. То је 
по пу лар ни до га ђај ко ји тра је че ти ри – пет да на на ко јем уче
ству ју у про се ку два де сет гру па, ко ји ни је са мо за бав ног, већ 
и еду ка тив ног ка рак те ра.

22 Дра ги ће вић Ше шић, М. и Стој ко вић, Б. (2010) Кул ту ра: ме наџ мент, 
ани ма ци ја, мар ке тинг, Бе о град: Клио, стр. 87.
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Фе сти вал се за вр ша ва увек не де љом и тог да на се из во де 
три – че ти ри пред ста ве ко је су ода бра не од жи ри ја, као и 
до де ла на гра да и при зна ња гру па ма за из вр сност из во ђе ња 
пред ста ва. Сви жељ но ишче ку ју до де лу на гра да. Овај фе
сти вал је по ве зан са Ре ги о нал ним фе сти ва лом Но ве Ен гле
ске  (НЕРФ), ко ји се одр жа ва сва ке две го ди не.

На при ме ру по зо ри шног фе сти ва ла мо же мо ви де ти ка ко су 
кул тур ни до га ђа ји и ме наџ мент до га ђа ја по ве за ни и ко ли ко 
мо гу да ути чу и на кул тур ни ту ри зам и на по се ту пу бли ке 
кул тур не ма ни фе ста ци је ко ја је по ста ла тра ди ци о нал на. 

Ако гле да мо са еко ном ског ста но ви шта, кул тур ни ту ри зам 
пред ста вља из ла зак кул ту ре на тр жи ште са сво јим кул тур но 
умет нич ким про из во ди ма и услу га ма. Ме наџ мент до га ђа ја, 
кул ту ра и ту ри зам пред ста вља ју ком пле мен тар не гра не, ко је 
би тре ба ло да ус по ста ве парт нер ску са рад њу и удру же се у 
об ли ко ва њу за јед нич ких про из во да и услу га. 

На тај на чин до би ја мо кул тур ну ин ду стри ју ко ја се ве о ма 
бр зо раз ви ја и за у зи ма зна чај но ме сто у свет ској еко но ми ји.
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EVENT MANAGEMENТ IN THEATRE ARTS

Abstract

Cultural events are very important for a community and its cultural 
and economic development. Theatre performances as cultural events 
are studied as a distinctive social phenomenon. In this article we will 
observe theatre art and its development from religious rituals and poetic 
plays to Broadway. Organization of an event such as theatre performance 
is a very complicated process which requires the organizers to have 
specific set of skills and knowledge. In addition to coming up with the 
idea for the theme of a cultural event, it is necessary to consider a range 
of convenient places and always have in mind the budgetary and other 
limitations. Event management has become a special field of research 

in a large number of educational institutions.
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