
По идеји Љубивоја Тадића, либрето представе инспирисан је сценаријем 
истоименог филма Душана Ковачевића, редитеља Слободана Шијана

Idea Ljubivoje Tadić, libretto of the play inspired by the screenplay of the film
by the same name by Dušan Kovačević, director Slobodan Šijan
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Кореографија, режија и дизајн светла: СТАША ЗУРОВАЦ
Костимографија: КАТАРИНА РАДОШЕВИЋ ГАЛИЋ

Сценографија: ЖОРЖ ДРАУШНИК
Композитор: ВОЈИСЛАВ ВОКИ КОСТИЋ

Улоге

Аутобус: НИКОЛА БЈАНКО, РАФАЕЛЕ ДИЛИЂЕНТЕ, 
АЛЕКСА ЈЕЛИЋ, МИЛОШ КЕЦМАН, МИЛОШ МАРИЈАН,

МИЛАН РУС, МИХАЈЛО СТЕФАНОВИЋ, 
НИКОЛА ТОМАШЕВИЋ, ТАМАРА ИВАНОВИЋ

Војска: ЖЕЉКО ГРОЗДАНОВИЋ, ЧЕДОМИР РАДОЊИЋ,
ВЛАДИМИР ПАНАЈОТОВИЋ, ДУШАН МИЛОСАВЉЕВИЋ,

МИЛОШ ЖИВАНОВИЋ, СЕБАСТИАН ХЕЛД
Свадба – жене: ОЛГА ОЛЋАН, ИВАНА САВИЋ ЈАЋИЋ,
ЉУПКА СТАМЕНОВСКИ, ТИЈАНА ШЕБЕЗ,  ДУШАНКА

ЂОРЂЕВИЋ, ЈОВАНА НЕСТОРОВСКА, СМИЉАНА СТОКИЋ,
АНА ИВАНЧЕВИЋ, МАРИНА МИЛЕТИЋ,

БРАНКИЦА МАНДИЋ
Сахрана: ТАМАРА АНТОНИЈЕВИЋ, ЈАСНА ПАУНОВИЋ,

БОЈАНА ЛЕКО, ТАТЈАНА ПОПОВИЋ, МАРИЈА БАЈЧЕТИЋ,
МАЈА ВАРИЋАК АНТИЋ, ДЕНИС КАСАТКИН, 

ИГОР КАРАКАШ
Смрт: ДРИНА ПЕШИЋ

Анђео: НАДА СТАМАТОВИЋ

Choreography, directed by and light design: STAŠA ZUROVAC   
Costumes: KATARINA RADOŠEVIĆ GALIĆ  
Set design: ŽORŽ DRAUŠNIK  
Composer: VOJISLAV VOKI KOSTIĆ 

Cast 

Bus: NIKOLA BJANKO, RAFAELE DILIĐENTE, АLEKSA JELIĆ,
MILOŠ KECMAN, MILOŠ MARIJAN, MILAN RUS, 
MIHAJLO STEFANOVIĆ, NIKOLA TOMAŠEVIĆ, 
TAMARA IVANOVIĆ
Army: ŽELJKO GROZDANOVIĆ, ČEDOMIR RADONJIĆ,
VLADIMIR PANAJOTOVIĆ, DUŠAN MILOSAVLJEVIĆ, 
MILOŠ ŽIVANOVIĆ, SEBASTIAN HELD 
Wedding – women: ОLGA OLĆAN, IVANA SAVIĆ JAĆIĆ, 
LJUPKA STAMENOVSKI, TIJANA ŠEBEZ, DUŠANKA
ĐORĐEVIĆ, JOVANA NESTOROVSKA, SMILJANA STOKIĆ,
ANA IVANČEVIĆ, MARINA MILETIĆ, BRANKICA MANDIĆ
Funeral: ТАМARA ANTONIJEVIĆ, JASNA PAUNOVIĆ, 
BOJANA LEKO, TATJANA POPOVIĆ, MARIJA BAJČETIĆ, 
MARJA VARIĆAK ANTIĆ, DENIS KASATKIN, 
IGOR KARAKAŠ
Death: DRINA PEŠIĆ
Angel: NADA STAMATOVIĆ 
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Било је дивно стварати то дело у сваком смислу и са сваком особом, од
ауторског тима до сваког плесача. Одлука да прихватим наруџбину са-
мог дела није била лака, заправо, прва помисао била је: „Не, никако, па
немогуће је превазићи то ремек-дело!” И управо то што сам мислио да
је немогућ задатак, након месец дана, та мисао претворила се у изазов,
а потом у одлуку пуну узбуђења. Почео сам од сарадње с Вокијем Ко-
стићем која је у сваком трену била више него инспиративна, и могу је
назвати једном од најлепших и најлакших. Управо је та међусобна
уметничка зараза захватила касније све учеснике у пројекту и на крају
се свом силином предала публици у срце. Балет Ко то тамо пева за-
иста је најуспешније моје дело. (...)
Душaна Ковачевића срео сам два пута, једном када сам тек дошао у
Београд, на састанку, када је одобрио представу, други пут на самој пре-
мијери, када ми је честитао. Било ми је важно да имамо његов ’благо-
слов’, јер ценим његово стваралаштво. Слободана Шијана упознао сам
на премијери балета, такође, примајући честитке. 

Из интервјуа са Сташом Зуровцем (Политика, 22. 12. 2014)

Сташа Зуровац
Плесач и кореограф, првак Балета Хрватског народног казалишта у За-
гребу. Дипломирао у Школи за класични балет у Загребу у класи проф.
Татјане Луцић-Шарић. Усавршавао се у Санкт Петербургу на Акаде-
мији Ваганова, где је дипломирао код В. К. Оношка.
Од 1989. је члан Балета ХНК Загреб, где је радио са бројним кореогра-
фима светског гласа. Двоструки је добитник награда Хрватског народ-
ног казалишта Оскар Хармош за најбољу мушку улогу.
Од 1996, поред плеса почиње да се бави и кореографијом. Неколико го-
дина је гостовао у плесној трупи Compania Portuguesa de Bailado Con-
temporaneo. Године 2001. заједно са кореографом Марком Болдином ос-
новао је Atelier Coréographique и поставио кореографију за балет Богови
су љути. У новембру 2003. постаје уметнички директор Балета ХНК-а
Ивана пл. Зајца у Ријеци. У својој богатој каријери радио је кореогра-
фије за многа светска позоришта. Код нас је поставио целовечерњи ба-
лет Ко то тамо пева? на музику Војислава Вокија Костића, за Балет На-
родног позоришта у Београду (2004). За ту представу добио је Награду
Димитрије Парлић Удружења балетских уметника Србије, Априлску
награду града Београда и Годишњу награду НП. Године 2005. За Балет
СНП-а поставио је представе Божанствена комедија (2006) и Милева
Ајнштајн (2012).
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Којим музичким 
делима се поносите?
То су само два дела: музика за
телевизијску серију Вук Караџић
и за балет Ко то тамо пева. Вук
Караџић је, са Микијем Ма-
нојловићем, пре свега, најбоље

снимљена серија у историји телевизије, а ја сам је обојио са петнаест
сати изванредне музике. А компоновао сам музику и за серије Врућ ве-
тар, Балкански шпијун, Бољи живот... Било је ту око шест стотина ком-
позиција за сва позоришта, па за шездесетак филмова, стотинак кла-
сичних дела, а и за око три хиљаде песама као, на пример, хитови: Иду
дани, За Београд, Ја сам ја, Јеремија... Догоди ми се, понекад, кад сам
сам, да слушам балет Ко то тамо пева. Чак се, некад, запитам да ли је
могуће да сам ја то написао. (...)
По идеји Љубивоја Тадића, тада, 2004. године, управника Народног по-
зоришта, направио сам балет по филму Ко то тамо пева, за који сам
написао музику. За кореографа сам узео Сташу Зуровца и његову еки-
пу. Тако су ту српску историјску причу, по тексту Душка Ковачевића, и
по мојој музици, на сцену поставили Хрвати. И то, стварно, делује ве-
личанствено.
Из интервјуа са Војиславом Вокијем Костићем (Политика, 31. 10. 2009)

Војислав Воки Костић (1931–2010)
Један од најдаровитијих српских композитора. Компоновао је дела оз-
биљне музике као и музику за 67 филмова, 310 позоришних предста-
ва, 20 ТВ серија, 40 ТВ филмова, 20 радио-драма и много балада.
Објавио је 33 ЛП плоче, три књиге и више од 35 научних радова, есеја
и студија.
Био је оснивач музичке групе „Иду дани”, која је добила име по песми
Бране Црнчевића. Група коју су чинили Љиљана Даниловић, хармони-
ка, Боса Тасић, даире и Влада Јовановић, контрабас, изводила је ромску
музику у позоришту, радију и на телевизији.
Музика за ТВ серије (избор): Рађање радног народа, Изданци из опа-
љеног грма, Камионџије, Врућ ветар, Балкански шпијун, Бољи живот,
Тесна кожа, Ваљевска болница...
Музика за филмове (избор): Орлови рано лете, Биће скоро пропаст све-
та, Иду дани, Посебан третман, Ко то тамо пева, Рад на одређено
време, Берлин капут, Краљевски воз, Мој тата на одређено време, Бал-
кански шпијун, Живот је леп, Три карте за Холивуд...
Костићева музика из позоришних представа Свети Георгије убија аж-
даху, Ој, Србијо, нигде лада нема, Забави Амелију, као и музика из фил-
ма и балета Ко то тамо пева, има антологијске вредности.
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Ко то тамо плеше
Била је срећна идеја управника Љубивоја Тадића да на репер-
тоар Балета Народног позоришта у Београду стави као ствара-
лачки изазов култни Шијанов филм Ко то тамо пева, по сце-

нарију Душана Ковачевића. Наравно да је та идеја могла да се оствари
само зато што ту нама, на дохват руке, у Загребу, делује такав вансе-
ријски кореограф какав је Сташа Зуровац. Показало се да он уме да се
ухвати у коштац са „стварносним плесом”, како бих ја назвао његову ко-
реографску оријентацију.
Зуровац је успео да тему путовања типичних Балканаца по џомбама
Балкана прикаже стилизованим покретима којима су се доскора при-
чале само бајке белог балета. У животу ми је неподношљиво – труцка-
ти се у крнтијама које су некада били аутобуси и присуствовати свад-
бама и сахранама које се окончавају пијанчењем знојаве масе. Али ча-
робном руком кореографа-редитеља та сирова грађа постала је пое-
тична метафора тегобног балканског живовања од Стамбола, преко
Крапине и Шапца, до Тргу Муреша. Није изостало ништа од добро зна-
ног бодиленгвиџа балканског менталитета: мушки трбушни плес, дерт,
надгорњавање, песничење, па чак и показивање „босанског грба”.
Мора да су се тако осећали и царистички Руси који су са неког штро-
кавог сорочинског сајма дошли да чују и виде оперу Сорочински сајам
у Петрограду, једва месец дана пред Октобар и да, уз звуке тад већ по-
којног Мусоргског, препознају, мало касно, суштинскаја сазвучја соп-
ственог народа.
Воки Костић пружио је Зуровцу музику, ремек-дело које одише меша-
вином заноса и ироније. Балетски ансамбл играо је у истом кључу, ис-
товремено у хистрионском заносу, али и са самоиронијом пуном неке
необичне благости која нити глорификује нити осуђује сопствени мен-
талитет.
Како је то могућно – истовремено пуне новине о кризним тренуцима
Народног позоришта, а на позорници изворна уметност недотакнута
кризом! Не, онда то не може бити дубока криза...

Јован Ћирилов (Блиц, 25. 12. 2004) 

Вози и... играј, Мишко!
Као и филм, и овај балет ће вас насмејати. Језиком игре то баш и није
лако (...) Сву своју раскошну креативност Зуровац претапа у хумор (...)
остао је свој, духовит, силовит, кореограф који црпи инспирацију из при-
родног геста и има вулканску сценску енергију. Има и голи таленат, онај
коме нису потребни скупи костими и тоне декора, али не може без рас-
кошних играча које непогрешиво бира. 

Марија Јанковић (Вива, јануар 2005)

Хит из „аутобуса”
Овде је досегнут онај стандард који се одавно примењује у балетским
представама на западу: нема главних и споредних улога – сви су соли-
сти. И, одиста, млади играчи Балета Народног позоришта то су и по-
тврдили (...) они су показали оно што се до сада није видело на сцени
Народног позоришта. Невероватна енергија којом је зрачила предста-
ва може се приписати такође инспиративном кореографском изазову,
новом покрету и целокупној концепцији коју је пред извођаче поста-
вио Сташа Зуровац. Аплаузи, скандирање и повици похвале трајали су
око пола сата... 

Саво Поповић (Вечерње новости, 24. 12. 2004)

Од илузије до туге
Сасвим је стога извесно, да је овај балет значајно уметничко дело, да по-
седује самосвојност, модерно је у ритму и тону, потпуно доживљено у
аутентичној форми, без пристрасности, класично схваћеног и дожив-
љеног звука и вредност која ће имати своје трајање (...)
За Народно позориште несумњив и значајан успех, а за нас у гледа-
лишту истинско узбуђење. И значајан догађај.

Петар Волк (Политика, 25. 12. 2004)
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Who is dancing out there
It was a lucky idea by manager Ljubivoje Tadić to put on the repertoire of the
ballet of the National Theater in Belgrade as the creative challenge Šijan’s cult
film Who is singing out there, written by Dušan Kovačević. Of course that this idea
could be realized only because here at our fingertips, in Zagreb, acts such an
extraordinary choreographer Staša Zurovac. It turned out that he knows how to
cope with the “dance of reality,” as I would call his choreographic orientation.
Zurovac managed to show the topic of travel of typical Balkan peopleat the
bumps of the Balkans with stylized movements which until recently only talked
in fairytale white ballet. In life I find it unbearable – to bump in beaters that once
were buses and attend weddings and funerals that end in drunkenness of
sweaty masses. But by the magical hand choreographer-director, this raw ma-
terial has become a poetic metaphor of burdensome Balkan life fromIstambul
through Krapine and Šabac, to Trgu Mureš. There is nothing missingfrom the
well-known Balkan body language mentality; male belly dancing, dert, strife be-
tween, fistfights, and even showing “the Bosnian coat of arms.” This way must
have felt also Tsarist Russians who came from some poorSorochinsky Fair to see
and hear opera Sorochinsky Fair in St. Petersburg barely a month before the Oc-
tober and, with the sounds of then late Mussorgsky recognize, a little late, more
fundamental harmonies of their own people.
Voki Kostić gave Zurovac a music masterpiece that exudes a mixture of enthu-
siasm and irony. The ballet ensemble played in the same key, while in the histri-
onic trance, but also with self-irony full of some unusual mildness that neither
glorifies nor condemns its own mentality.
. How is it possible - at the same time newspapers full of critical moments of the
National Theater, and on the stage original art untouched by the crisis! No, it
cannot be a deep crisis...

Jovan Ćirilov (Blic, 25 December 2004)

From illusion to sadness
It is therefore certain that this ballet is significant artwork that has individuali-
ty, is modern in rhythm and tone, fully experienced in authentic form, without
bias, of classically understood and experienced sound and value, which will have
its duration (...)
For the National Theater undoubtedly a significant success for us in the audi-
ence a real thrill. And a significant event.

Petar Volk (Politika, 25 December 2004)

Staša Zurovac 
Dancer and choreographer, member of the Ballet of the Croatian National The-
ater in Zagreb. He graduated from the School of Classical Ballet in Zagreb in the
class of prof. Tatjana Lucić-Šarić. He continued his studies in St. Petersburg at
Vaganova Academy, where he graduated in the class of V. K. Onoška.
Since 1989 has been a member of the Ballet of CNT in Zagreb, where he
worked with many world-renowned choreographers. Twice winner of the Croa-
tian National Theater Oscar Harmoš for best male performance.
Since 1996, in addition to dance he has begun to deal with choreography too.
For several years he was a guest in the dance company Compania Portuguesa
de Bailado Contemporaneo. In 2001, together with choreographer Mark Boldin,
he founded the Atelier Coréographique and set choreography for the ballet The
gods are angry. In November 2003 he became artistic director of the Ballet of
the National Theater Ivana hon. Zajc in Rijeka.
In his illustrious career, he worked as a choreographer for many international
theaters. Here, he made the full-length ballet Who is singing out there? to the
music by Vojislav Voki Kostić, in the Ballet of the National Theater in Belgrade
(2004). For this performance he won the award Dimitrije Parlić of the Associa-
tion of Ballet Artists of Serbia, April Award of the City of Belgrade and the An-
nual Award of NT. In 2005, for the Ballet of SNT he has set the play The Divine

Comedy (2006) and Mileva Einstein (2012).

Vojislav Voki Kostić (1931–2010)
One of the most talented Serbian composers. He has composed works of clas-
sical music as well as music for 67 films, 310 theatre plays, 20 TV series, 40 TV
films, 20 radio plays and many ballads. He has published 33 LP records, three
books and more than 35 research papers, essays and studies.
He was a founder of the music group “Idu dani”, named after the song by Brana
Crnčević. The group consisted of Ljiljana Danilović, accordion, Bosa Tasić, tam-
bourine and Vlada Jovanović, bass, performed the Roma music in theater, ra-
dio and television.
Music for TV series (selection): The birth of the working people, The roots of the
burnt bush, Happy Family, Truckers, Better Life, Tight skin, Valjevo Hospital ...
Music for films (selection): Eagles Fly Early, Soon it will be doomsday, The days are
passing, Special treatment, Who is singing out there, Temporary job, Berlin kaput,
Royal train, My Temporary Dad, The Balkan Spy, Life is Beautiful , Three tickets
for Hollywood...
Kostic’s music from the theater plays Saint George Slaying the Dragon, Oh, Ser-
bia, there is no shade, Entertain Amelia, as well as music from the film and bal-
let Who is singing out there have anthological value.


