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Д
а се до бар глас да ле ко чу је 
упра во је по твр дио је бе о
град ски Све тлост те а тар. 
По сле из у зет но сло же них 
тех нич ких по ду хва та ко

ји ма се до ка зао опре ма ју ћи број не 
по зо ри шне ку ће у Бе о гра ду, али и 
ши ре: На род но по зо ри ште, По зо ри
ште на Те ра зи ја ма, Ате ље 212, Ју го
сло вен ско драм ско по зо ри ште, Бе о
град ску Аре ну, Цр но гор ско на род но 
по зо ри ште, Ма ке дон ски на ци о нал
ни те а тар, Мо сков ску опе ру, фи ли ја
лу Бољ шој те а тра... Све тлост те а тар 
упра во је завршиo из у зет но сло жен 
и зах те ван по ду хват у да ле ком Ку
вај ту. Реч је о ре а ли за ци ји ра до ва на 
нај ве ћој упра во отво ре ној кул тур ној 
ин ве сти ци ји на Бли ском ис то ку, од
но сно кул тур ном цен тру „Ше ик Ја
бер ал Ах мед” ко ји је отво рен пре 
ме сец и по да на, а на ко јем је Све
тлост те а тар ис тра ја вао по след њих 
ме се ци ра де ћи све сцен ске тех но
ло ги је: сцен ску ме ха ни ку, ра све ту, 
аудио и ви део си сте ме по нај ви шим 
свет ским стан дар ди ма. На са мој це
ре мо ни ји отва ра ња на сту пио је те
нор Ан дреа Бо че ли, уз нај по зна ти је 
му зи ча ре са Бли ског ис то ка, али и 
из окру же ња.

 По ме ну ти ком плекс у Ку вај ту сме
штен је на са мој оба ли Пер сиј ског за
ли ва, об у хва та по вр ши ну од 240.000 
м2, од но сно де сет по зо ри шних са ла, 
број не дво ра не... Вред ност укуп ног 
про јек та из но си 750 ми ли о на до ла
ра. Ка па ци тет ме ста за пу бли ку је од 
500 се ди шта у нај ма њој до 2.000 ме
ста у нај ве ћој дво ра ни.

Тен дер ска про це ду ра за овај по
сао, ка ко об ја шња ва струч ни тим Све
тлост те а тра, тра ја ла је го то во го ди ну 
да на, уз уче шће ве ли ког бро ја европ
ских фир ми. Све тлост те а тар је ушао 

у ужи из бор, да би на кра ју био ода
бран као из во ђач ком плет них сцен
скотех но ло шких си сте ма: ме ха ни ке, 
аудио и ви део си сте ма, си сте ма сцен
ске ра све те, укљу чу ју ћи и ком плет ну 
про јект ну до ку мен та ци ју.

Струч ној еки пи Све тлост те а тра 
ни је би ло ла ко да ис тра је на овом 
зах тев ном по слу, а о то ме го во ри и 
по да так да су, ре ци мо, то ком лет њег 
пе ри о да ра ди ли и на тем пе ра ту ри од 
53 сте пе на. Сме не су по чи ња ле у три 
са та по сле по но ћи и тра ја ле до је да
на ест са ти ују тру. Бе о град ске ти мо ве 
пра ти ло је 100–120 рад ни ка ло кал но 
ан га жо ва не рад не сна ге.

Из Бе о гра да је као део опре ме у Ку
вајт от пре мље но 54 брод ских кон теј
не ра опре ме...

Без об зи ра на то што је Све тлост те
а тар пре жи вља вао све„срп ске му ке” 
од вре ме на санк ци ја до да нас, то га, 

ипак, ни је спре ча ва ло да се упор ним 
ра дом и еду ка ци јом сво јих струч ња ка 
на ино стра ним обу ка ма и про фе си о
нал ним сај мо ви ма на ђе ме ђу пр вих 
де сет европ ских фир ми по струч но
сти, ре фе рен ца ма, стан дар ду и ква
ли те ту про јект них ре ше ња и про из
вод њи спе ци фич не опре ме сцен ских 
про сто ра.

То ком про те клих го ди на Све тлост 
те а тар је про из вео и угра дио сцен
скотех но ло шке си сте ме Ма ке дон
ског на ци о нал ног те а та ра у Ско пљу, 
ко ји је јед но од нај о пре мље ни јих по
зо ри шта у овом де лу Евро пе, за тим 
по зо ри шта у Ве ле су, опер ске ку ће у 
Тби ли си ју, Те а тра ру ског фол кло ра 
На де жде Баб ки не, На ци о нал ног цен
тар у Ка та ру...

Сво ју тех нич ку струч ност за по сле
ни у Све тлост те а тру по твр ди ли су и у 
Мо скви ра де ћи зах тев не сцен ске си

сте ме у: Мо сков ској град ској опе ри, 
но вој фи ли ја ли сце не Бољ шој те а тра, 
за тим по зо ри шту Ана то ли ја Ва си ље
ва, Шко ли драм ске умет но сти, Те а тру 
ру ског пле са...

За пре ми је ру опе ре „ За љу бљен у 
три по мо ран џе” С. Про ко фје ва, у ре
жи ји Пи те ра Ус ти но ва, на сце ни Бољ
шој те а тра, про из ве де на је по крет на 
сце но гра фи ја ме ха нич ких си сте ма 
ко ју је Све тлост те а тар из вео за по
тре бе пред ста ве, па се та ко на шао и 
на зва нич ној ли сти на про гра му про
јек та уз име на ре ди те ља, сце но гра фа, 
ди ри ген та...

Све тлост те а тар бро ји 65 стал но 
за по сле них љу ди, а на ве ли ким ино
стра ним про јек ти ма ан га жу је до дат
ну ло кал ну рад ну сна гу.

По твр ди ло се и на њи хо вом при
ме ру да хра бре пра ти сре ћа. Све тлост 
те а тар ко ји је осно ван 90их го ди на 

про шлог ве ка у Бе о гра ду пра ти ла je 
и срећ на окол ност, од но сно рад на 
три ве ли ка про јек та у Ру си ји ко ји су 
не са мо са чу ва ли, не го и да ли ве ли
ки про фе си о нал ни за лет овој фир ми. 
По след њих го ди на у нај ве ћој ме ри 
из во ди ра до ве на ино стра ном тр жи
шту: Ру си ја, Ма ке до ни ја, Сло ве ни ја, 
Аустри ја, Бу гар ска, Ка тар, Иран, Ку
вајт...

– На ши пла но ви су да и да ље осва
ја мо но ва тр жи шта и но ва тех нич ка 
ре ше ња, уна пре ђу је мо про цес про
из вод ње у скла ду са но вим стан
дар ди ма и про пи си ма у овом спе
ци фич ном и по себ ном по слу, али и 
да у свом гра ду Бе о гра ду на не ком 
но вом ве ли ком про јек ту по ка же мо 
сво је ис ку ство и сво ју енер ги ју, ка
же Оли ве ра Ми тро вић, ди рек тор ка 
Све тлост те а тра.
� Бор�ка�Г.�Тре�бје�ша�нин�

СветлосттеатарзасијаоуКувајту
На ша фир ма ода бра на је на тен де ру као из во ђач ком плет них сцен скотех но ло шких си сте ма  

рас ко шног ком плек са у Ку вај ту на 240.000 ква дра та, са де сет по зо ри шних са ла и број ним дво ра на ма

ПозоришнасалаКултурногцентра„ШеикЈабералАхмед”уКувајтуКултурницентаруКувајту
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Пет на е ста ре ги о нал на „Ноћ књи ге”, под по
кро ви тељ ством Еуро бан ке Ср би је, по чи ње ве
че рас од 17 ча со ва и тра ја ће до по но ћи у „Ла
гу ни ним” клу бо ви ма чи та ла ца и књи жар ском 
лан цу „Дел фи”. „Ноћ књи ге” би ће одр жа на у 26 
гра до ва у Ср би ји и ре ги о ну, на 53 ло ка ци је. Ре
ги о нал ни ка рак тер ма ни фе ста ци ји да ју „Ла гу
ни ни” клу бо ви чи та ла ца у Ба ња лу ци, Ту зли, Са
ра је ву, Под го ри ци и Ник ши ћу. 

По пу сти на „Ла гу ни на” из да ња за ку по ви ну 
јед не књи ге би ће 25 од сто, за две књи ге 30 од
сто, за три књи ге 35 од сто, а за че ти ри и ви ше 
књи га 40 од сто. 
По пуст на стра на 
из да ња би ће 20 
од сто, а на сло ви 
оста лих из да ва
ча би ће сни же ни 
до 20 од сто. Це
не ра зно вр сног 
гифт асор ти ма
на би ће сни же не 
за 10 од сто. Сви по пу сти мо ћи ће да се оства ре 
и на сај ту www.del fi.rs. И ове го ди не ма ни фе
ста ци ји „Ноћ књи ге” при кљу чи ле су се број не 
би бли о те ке из Ср би је ко је ће ор га ни зо ва ти по
себ не про гра ме за чи та о це. Мре жа Би бли о те ке 
гра да Бе о гра да омо гу ћи ће по пуст од 50 од сто 
на го ди шњу чла на ри ну. 

Ме ђу но вим „Ла гу ни ним” књи га ма, ко је су 
об ја вље не упра во пред „Ноћ књи ге”, на ла зи се 
ро ман „Твој ан ђео чу вар” Мир ја не Бо бић Мој
си ло вић, аутор ке ко ја је по сле мно го го ди на 
ода бра ла свог из да ва ча. „Ла гу на” ће у „Но ћи 
књи ге” пред ста ви ти ову ње ну но ву књи гу – уз
бу дљи ву, ду хо ви ту и по тре сну при чу о љу ба ви, 
љу бо мо ри, па ду и уста ја њу, о гу бит ку и по нов
ном осва ја њу вла сти тог жи во та. Са чи та о ци ма 
ће се дру жи ти су тра од 19 са ти у књи жа ри Дел
фи, у СКЦу.

Ме ђу пи сци ма ко ји ће пот пи си ва ти сво је 
књи ге на ла зе се и Си мо ни да Ми лој ко вић, Вла
ди мир Ар се ни је вић, Урош Пе тро вић, Вла ди
мир Кец ма но вић, Ива на Ку зма но вић, Ма рио 
Ли гу о ри и мно ги дру ги. 

Но во је из да ње и љу бав на при ча и ро ман о 
од ра ста њу „Ју да” Амо са Оза, ко ја пру жа не сва
ки да шњи по глед на ста ње у Изра е лу и јед ну но
во за вет ну при чу. 

Још јед но де ло пи сца Жо зеа Са ра ма га пр ви 
пут ће се по ја ви ти на срп ском је зи ку. „Пе ћи на” 
је при ча о обич ним љу ди ма у ери гло ба ли зма, 

ста ром се о ском 
грн ча ру, ње го
вој кће ри и зе ту 
и њи хо вом псу. 
„Пла ни не Пар
на са” пр ви је пре
вод у све ту ра ног 
ро ма на пољ ског 
но бе лов ца Че
сла ва Ми ло ша. 

У овој ан ти у то пи ји пла не та је пре на се ље на љу
ди ма ко је му чи је ди но страх од ви шка вре ме на. 
Они ком пул зив но до жи вља ва ју сва ки сло бо дан 
тре ну так и ле че се ерот ским игра ма и сти му ла
ци јом стру јом. По што је из гу би ло осе ћај за циљ 
и кон ти ну и тет, без бо го ва, му дра ца и ауто ри те
та, чо ве чан ство је по лу де ло за ту ри змом и удру
жи ва њи ма, уни вер зи те ти су пре тво ре ни у пред
у зе ћа за про ду же ње де тињ ства, јер због на пред не 
тех но ло ги је не по сто ји по тре ба за ра дом, по ли
циј ски апа рат је су ви шан због раз во ја ге не ти ке 
и мо гућ но сти ути ца ња на чо веч ји ум…

„Ноћ књи ге” је ма ни фе ста ци ја ко ја се од 2009. 
го ди не одр жа ва у Бе о гра ду, Ср би ји и ре ги о ну. 
Два пу та го ди шње, у ју ну и де цем бру, за са мо 
не ко ли ко са ти „Ла гу ни не” клу бо ве чи та ла ца и 
књи жа ре „Дел фи” по се ти не ко ли ко де се ти на 
хи ља да чи та ла ца и ку па ца. � М.�В.

Вечерасјошједна„Ноћкњиге”
Ма ти ца срп ска из Но вог Са
да об ја ви ла је књи гу ме мо
а ра   ака де ми ка Ва си ли ја Ђ. 
Кре сти ћа „За пам ће ња”, ко ја 
ће би ти пред ста вље на у про
сто ри ја ма ове ку ће, ве че рас у 
19 ча со ва.

–Књи гу сам за по чео из но
ше њем нај ва жни јих по да та
ка о мо јој по ро ди ци и мо јим 
пре ци ма. Учи нио сам то, у 
пр вом ре ду, због сво је де це 
и сво јих уну ка, да зна ју ко су 
и од кад су се Кре сти ћи на
шли нај пре на тлу да на шње 
Вој во ди не, а за тим у Се ге ди
ну и у Ђа ли. Учи нио сам то и 
за то што су ме не ки ис так ну
ти ауто но ма ши, ко ји се ни су 
сла га ли с мо јим оце на ма о 
њи хо вим ауто но ма шким те
жња ма, да би ме дис ква ли фи ко ва ли, про гла
ша ва ли за до ђо ша, ко ји не ма пра ва да „со ли 
па мет” Ср би ма ста ро се де о ци ма Ба на та, Бач
ке и Сре ма. Ср би из Хр ват ске, ко ји су пра ти ли 
мо је пи са ње и ко ји зна ју да сам ви ше књи га 
по све тио њи хо вој исто ри ји и исто ри ји срп ско
хр ват ских од но са, мно го пу та су ис ти ца ли да 
сам „њи хо ве гра не лист”, да сам Ср бин из Хр
ват ске. Су де ћи по мом фи зич ком из гле ду, ни
су би ли рет ки слу ча је ви да су ме про гла ша ва
ли и за Цр но гор ца. Ко про чи та „За пам ће ња” 
зна ће да сам при пад ник јед не од нај ста ри јих 
срп ских по ро ди ца у Вој во ди ни, да сам по ду
бо кој ста ри ни Ла ла из Ба на та – об ја шња ва ака
де мик Кре стић.

По ду хва тио се да на пи ше „За пам ће ња” да би 
по ка зао у ка квим ма те ри јал ним, дру штве ним, 
по ли тич ким и иде о ло шким усло ви ма је ста са
вао као де те, ђак и сту дент. Без же ље да за ма ра 

чи та о це не ким оп штим по да
ци ма, тру дио се да са оп шти 
са мо оне ко ји су за ње га би ли 
зна чај ни и ка рак те ри стич ни, 
ко ји су вред ни по ме на и пам
ће ња. На та кав на чин опи сао 
је и свој вој нич ки жи вот на 
Пре вла ци, крај Хер цег Но
вог, и у Лу ка ви ци, крај Са ра
је ва. По себ ну па жњу по кло
нио је свом про фе сор ском 
по слу на Фи ло зоф ском фа
кул те ту у Бе о гра ду и из град
њи на уч не ка ри је ре, на уч но
и стра жи вач ком ра ду, те ма ма 
и про бле ми ма ко је је из у ча
вао.

Де ло ви књи ге по све ће ни 
су и ње го вом из бо ру у СА НУ 
и ак тив но сти ма у тој уста но
ви, по себ но ви ше го ди шњој 

бор би про тив ру ко вод ства СА НУ, пред во ђе ног 
пред сед ни ком Ни ко лом Хај ди ном.

– На сто јао сам да у „За пам ће њи ма” за бе ле
жим све што сам сма трао да је вред но по ме на. 
У одељ ку књи ге у ко јем је реч о мо јој јав ној ак
тив но сти, при ло жио сам ви ше тек сто ва ко ји се 
ти чу про бле ма ду хов ног је дин ства срп ског на
ро да, по гре шне по ли ти ке ДОСа и мо јих исту па 
про тив вој во ђан ских ауто но ма ша. Об ја вљи ва
њем тих тек сто ва и опи сом мо је јав не ак тив
но сти, же лим с њом да упо знам чи та о це и да је 
пре пу стим су ду јав но сти – ис ти че Кре стић.

У го ди на ма у ко ји ма се на ла зи, осе тио је по
тре бу да за бе ле жи не ке по је ди но сти из свог жи
во та и ра да, ко је не за слу жу ју за бо рав. Ни је му 
же ља би ла, ка же, да би ло ко га са злим на ме ра
ма при ка же у ру жном све тлу, али ни да пре ћу
ти не ке чи ње ни це, ма ка ко оне за по не ке би ле 
не при јат не.  З.�Р.

МемоариакадемикаВасилијаЂ.Крестића
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