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363. СТЕРИЈИНО ПОЗОРЈЕ

Приликом једног боравка на Бродвеју, са власником брод-
вејских позоришта разговарао сам о будућности мјузикла. Док
сам износио своја искуства и најављивао рад на представи Буђење
пролећа, он је говорио о плановима за пласман мјузикла у Кину.
Током састанка стално је користио израз „идустрија“. Ја сам инси-
стирао на термину „позориште“.

За мог саговорника било је важно да ли ће турнеја мјузикла
42. улица у Кини бити профитабилна, односно да тамо постоји
публика која ће плаћати економску цену улазнице, као што то
чини на Бродвеју и Вест Енду. За мене је позориште одувек нудило
могућности остваривања међуљудских веза, ангажовања емоција,
стварања потенцијала за учење и истраживање оних вредности
без којих људи не могу живети заједно. Пукотину која се појавила
између света капитала и света културе нисмо превазишли до
краја нашег дугог разговора.

Овај разговор водио сам пре десет година, али доцније сам
га настављао у облику монолога. Суочен са непријатношћу судара
са изазовом тржишта, трудио сам се да се супротставим „појеф-
тињењу“ позоришног искуства које нуди комерцијални театар.
Међутим, временом сам увиђао колико је „индустрија“ ушла у
сваку пукотину друштва, тако да је разлика између „позоришта“
и „индустрије“ постала све неизвеснија. Амбиције које је заступао
мој бродвејски саговорник успешно су колонизовале машту и
уживање публике у Кини, па и код нас.  

„Индустрија“ је успела да створи другачије гледалачке по-
требе и навике. Позориште je изгубило чедност, за многе је изгу-
било и важност. Питао сам се да ли, у свету „индустрије“, постоје
решења за бројне недаће позоришне уметности или је позоришту
једино преостало да се бави позадинском акцијом против „лењих
и неинтелигентних маса“, како их је Фројд назвао у свом делу Бу-
дућност једне илузије.

Некада је комерцијално позориште било строго одвојено од
институционалног позоришта. Та граница је временом постала
мање оштра и омогућила је обострани утицај. Такав утицај кон-
статује Драган Клаић у књизи Почети изнова, али наводи да су
узлет комерцијалног позоришта и његов растући професионали-
зам донели значајне резултате за некомерцијалну сцену.

Без обзира на то што се у обезбеђивању забаве ослања на
потрошњу, тржишне трендове и економске параметре, „инду-
стрији“ је потребно јако институционално позориште, јер оно је
његова истраживачка и развојна лабораторија. „Индустрија“ не
би могла да остварује профит без изврсности, талента, естетских
иновација и свих оних професија које се развијају и негују у ин-
ституционалном позоришту.

Један од начина на који капитализам намерава да асимилује
нешто што је некада било његова супротност, јесте однос „инду-
стрије“ према „позоришту“. Међутим, уметност позоришта је
вечна. Уметност позоришних стваралаца је пролазна. Бранко Га-
вела, један од најзначајнијих редитеља који су деловали у нашим
просторима, рекао је 1956. године, после доделе првих Стеријиних
награда: „Свестан сам да су неки награђени због онога што су
били, неки због онога што су данас, неки због онога што ће сутра
бити!“

Била је то велика мудрост једног искусног позоришног рад-
ника и великог уметника. Позориште, иако пати од бројних сла-
бости, пружа могућност да у њему профитирамо од најфинијег
људског искуства прошлости и најбољег у креативности данаш-
њице. Задатак Стеријиног позорја био је и остао исти: да открива
оно што је било значајно јуче – оно што је значајно данас – и оно
што ће бити значајно сутра.
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Беседа на отварању 63. Стеријиног позорја
НЕБОЈША БРАДИЋ, редитељ

During a visit to Broadway, I spoke with an owner of Broadway the-
atres about the future of musical. While I was sharing my experiences
and talking about the forthcoming work on the production of Spring
Awakening, he was talking about his plans about the placement of a mu-
sical in China. During the meeting he constantly used the term “indus-
try”. I insisted on the term “theatre”.    

The important issue for my collocutor was whether the Chinese
tour of the musical 42nd Street would be profitable, that is, if there was
an audience willing to pay a high economic ticket price, such as the one
in Broadway and West End. To me, theatre had always offered possibil-
ities for establishing interpersonal relationship, emotional engagement,
creating learning potentials and potentials for exploring those values
that are necessary for people to live together. During our long conver-
sation we did not manage to bridge the gap that appeared between the
world of capital and the world of culture.     

I had this dialogue ten years ago, but I continued it as a monologue
afterwards. Faced with the discomforting encounter with the market
challenges, I tried to resist “cheapening” of theatrical experience offered
by commercial theatre. However, over the time I came to realise how
much “industry” had penetrated every pore of society, so that the line
between “theatre” and “industry” became increasingly blurred. Ambi-
tions advocated by my Broadway collocutor have successfully colonised
the imagination and pleasure of the audience in China as well as here.     

“Industry” has succeeded in creating different audience needs and
habits. Theatre has lost its chastity; for many, it has lost its importance.
I wondered if, in the world of “industry”, there are solutions for numerous
difficulties of theatre art, or theatre can only resort to underground ac-

tions against “lazy and unintelligent masses,” as Freud called them in his
work The Future of an Illusion.

Commercial theatre used to be strictly distinguished from institu-
tional theatre. This line has become less clear over the time enabling the
two to influence each other. This kind of influence was observed by Dra-
gan Klaić in his book To Start Again, where he also pointed to the fact
that the rise of commercial theatre and its increasing professionalism
have brought about results significant for the non-commercial scene.     

Regardless of its reliance on consumption, market trends and eco-
nomic parameters in providing entertainment, “industry” needs a strong
institutional theatre, as it is the industry’s laboratory for exploration and
development. “Industry” could not make profits without excellence, tal-
ent, aesthetic innovations and all those professions that are developed
and honed in institutional theatre.  

One of the methods exploited by capitalism in its intention to as-
similate something that used to be its opposite is reflected in the atti-
tude of “industry” to “theatre”. However, the art of theatre is eternal. The
art of theatre artists is fleeting. Branko Gavella, one of the major stage
directors active in our region said after the first Sterija Awards were given
in 1956: “I am aware of the fact that some were awarded for what they
were, some for what they are today, some for what they will be one day!”  

These words of a seasoned theatre worker and a great artist hold
deep wisdom. Theatre, although suffering from numerous weaknesses,
offers a possibility of profiting from the finest human experiences of the
past and the best in today’s creativity. The task of Sterijino pozorje has
been and remains the same: to discover that which was important yes-
terday – that which is important today – and that which will be important
tomorrow.  

Opening speech of the 63rd Sterijino pozorje
NEBOJŠA BRADIĆ, stage director



Nebojša Bradić graduated in Theatre and Radio Di-
recting from the Faculty of Dramatic Arts in Bel-
grade, going on to post-graduate studies at the
Faculty of Philology in Belgrade. 
From 1981 to 1996, he was a director, artistic direc-
tor and manager of the Kruševac Theatre, in the
1996/1997 season he was the manager of the Atelier
212 Theatre, and from 1997 to 1999, the manager
of the National Theatre Belgrade. He was the man-
ager and artistic director of the Belgrade Drama

Theatre from December 2000 to 2008 and the Serbian Minister of Culture
and Information from 2008 to 2011; from 2011 to 2014 he was the artistic
director of the Knjaževo-Serbian Theatre; since 2015 he has been the edi-
tor-in-chief of the Cultural-Artistic Programmes of Radio Television Serbia;
from 2005 to 2013 he taught Acting, Creative Reading and Production at
the Academy of Fine Arts in Belgrade.
Bradić is the editor of Ars scena (Klio Publishing). He has directed over 90
theatre plays in Serbian, Croatian, Slovenian, Bosnian and Greek theatres,
focusing especially on domestic drama and dramatization. He has directed
operas, musicals and ballets, and written and directed a number of radio
dramas. He is the founder of the Belgrade Dance Festival, Dunavfest and An-
tikafest. He has designed sets for dramas, operas and ballets.  
Bradić has won major domestic theatre awards; he was the first winner of
the “Nikola Peca Petrović” award for the best Yugoslav theatre manager; he
has received nine Best Director’s Awards of the Theatre Festival “Joakim
Vujić” and has received Sterija’s awards for contemporary stage adaptation,
directing and dramatization (Death and the Dervish, The Damned Yard,
Zlatno runo/The Golden Fleece). He has been awarded prizes for text and
directing from theatre festivals in Serbia and Bosnia and Herzegovina, as
well as a “Zlatni vitez” (Golden Knight) award at the festival in Moscow. 
Bradić has taken part in scientific congresses of the Serbian Academy of Sci-
ences and Arts, Matica srpska, Institute for Literature and Sterijino pozorje
dedicated to the works of Selimović, Andrić, Nušić and Pekić. He contributes
to daily newspapers and periodicals with texts on cultural policy, theory and
history of theatre. He has published books of dramas The Damned Yard,
Death and the Dervish, Moj brat (My Brother) and Noć u kafani Titanik (Night
in the Tavern Titanic). 

ЧЕТВРТАК, 24. мај

Пролог Стеријиног позорја
19.00 часова / Сценска лабораторија „Борислав Гвојић”, Факултет тех-
ничких наука, Трг Доситеја Обрадовића 6, Нови Сад
Преображаји 
Разговор са Метом Хочевар, архитекткињом и сценографкињом (Словенија)
Организатор: Факултет техничких наука Нови Сад

СУБОТА, 26. мај

20.00 часова / СНП, Сцена „Јован Ђорђевић“
Свечано отварање Фестивала
Беседа: Небојша Брадић

Такмичарска селекција
ШВАЈЦАРСКА
Текст: Петар Михајловић
Режија: Милан Нешковић
Народно позориште Републике Српске Бања Лука (Република Српска, БиХ)

НЕДЕЉА, 27. мај

10.00 часова / СНП, горњи фоаје Сцене „Јован Ђорђевић“
Сцена, маска, костим, лутка
Отварање изложбе, уручење награда
Организатор: Центар за ликовно образовање деце и омладине Војво-
дине

11.00 часова / Такмичарска селекција
Округли сто: Швајцарска

12.00 часова / СНП, Камерна сцена
Отворена школа сценског дизајна #4
Разговор о књизи Сценски дизајн као уметност Татјане Дадић Динуловић
Организатор: Факултет техничких наука Нови Сад

18.00 часова / Централна галерија Шок задруге, Змај Јовина, пасаж бр. 22
Просторни механизми 
Отварање изложбе сценографских радова групе ДИАПРОЈЕКТОР (Хрватска)
Организатори: Факултет техничких наука и Мултимедијални центар „Лед
арт”/Шок задруга, Нови Сад

19.00 часова / СНП, доњи фоаје Сцене „Јован Ђорђевић“
Вечера за зеца
Отварање изложбе слика Николе Џафа

20.00 часова / СНП, Сцена „Пера Добриновић“ (I део) и Сцена „Јован
Ђорђевић“ (II део)
Такмичарска селекција
ЦАРСТВО НЕБЕСКО – ЕПИКА БАЛКАНИКА
Режија: Јернеј Лоренци
Народно позориште и Битеф театар Београд

ПОНЕДЕЉАК, 28. мај

11.00 часова / Такмичарска селекција
Округли сто: Царство небеско – епика балканика

12.00–15.00 часова / СНП, Камерна сцена
Трибина Стеријиног позорја (I сесија)
Домаћи драмски текст на репертоару наших позоришта –
могућности и искушења
Модератор: Светислав Јованов
Организатори: Српски центар Међународног позоришног института и
Стеријино позорје

16.30–19.30 / СНП, Камерна сцена
Трибина Стеријиног позорја (II сесија)
Домаћи драмски текст на репертоару наших позоришта –
могућности и искушења
Модератор: Светислав Јованов
Организатори: Српски центар Међународног позоришног института и
Стеријино позорје
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П Р О Г Р А МНебојша Брадић је дипломирао позоришну
и радио режију на Факултету драмских уметности
у Београду. Последипломске студије похађао је на
Филолошком факултету у Београду.

Од 1981. до 1996. радио је као редитељ, умет-
нички директор и управник Крушевачког позо-
ришта. У сезони 1996/97. године био је управник
позоришта Атеље 212. Од 1997. до 1999. управник
је Народног позоришта у Београду.  Управник је и
уметнички директор Београдског драмског позо-
ришта од децембра 2000. године до 2008. Био је министар културе и ин-
формисања у Влади Републике Србије од 2008. до 2011. године. Од 2011.
до 2014. био је уметнички директор Књажевско - српског театра. Од
2015. је главни и одговорни уредник Културно-уметничког програма
РТС. Од 2005-2013. је предавао Глуму, Креативно читање и Продукцију
на Академији лепих уметности у Београду.

Уредник је едиције Арс сцена (Клио). Режирао је више од 90 позо-
ришних представа у српским, хрватским, словеначким, босанским и
грчким театрима са посебним акцентом на домаћу драму и драматиза-
цију. Режирао је опере, мјузикле и балете (Норма, Вертер, Кармен, Јад-
ници, Ребека, Буђење пролећа, Проклета авлија...). Написао је и
режирао бројне радио драмске емисије. Оснивач је Београдског фе-
стивала игре, Дунавфеста и Антикафеста. Радио је сценографије за
драме, опере и балете. 

Добитник је најзначајнијих домаћих позоришних награда. Први је
добитник награде „Никола-Пеца Петровић“ за најбољег југословенског
позоришног менаџера. На Позоришним сусретима „Јоаким Вујић“
добио је девет награда за режију. Добитник је Стеријиних награда за
савремену сценску адаптацију, драматизацију и режију (Дервиш и смрт,
Проклета авлија и Златно руно). Добитник је награда за текст и режију
на интернационалним позоришним фестивалима у Србији и Босни и
Херцеговини. Добитник је награде за режију „Златни витез“ на фести-
валу у Москви.

Учесник је научних скупова САНУ, Матице Српске, Института за
књижевност и Стеријиног позорја посвећених делима Селимовића,
Андрића, Нушића и Пекића. У дневној штампи и периодици објављује
текстове из области културне политике, теорије и историје позоришта.
Објавио је књиге драма: Проклета авлија, Дервиш и смрт, Мој
брат и Ноћ у кафани Титаник.



17.00 часова / Културни центар Новог Сада
Позорје младих
Софокле: Антигона
Академија умјетности Бања Лука (Република Српска, БиХ)

19.00 часова / Позориште младих
Такмичарска селекција 
ХАЈКА НА ВУКА
Текст: Огњен Обрадовић
Режија: Наташа Радуловић
Шабачко позориште

21.00 час / СНП, Сцена „Јован Ђорђевић“
Такмичарска селекција
УТОПЉЕНА ДУША
Текст: Александар Југовић
Режија: Бобан Скерлић
Београдско драмско позориште

21.00 час / СНП, Камерна сцена
Позорје младих
Џејмс Радо и Џером Рагни: Коса
Факултет драмских и филмских умјетности, Универзитет „Синергија“
Бијељина (Република Српска, БиХ)

ЧЕТВРТАК, 31. мај

11.00 часова / Такмичарска селекција
Округли сто: Хајка на вука

12.00 часова / Такмичарска селекција
Округли сто: Утопљена душа

13.00 часова / СНП, горњи фоаје Сцене „Пера Добриновић“
Душан Ковачевић: идеологија, човек, драма
Промоција зборника и округли сто
Организатори: Дом културе „Грачаница” и Фондација „Симонида” Нови Сад

13.00 часова / СНП, Камерна сцена
Позорје младих
Иван Вирипајев: Кисик
Умјетничка академија Осијек (Хрватска)

16.00 часова / Културни центар Новог Сада
Позорје младих
Мартин Мекдона: The Pillowman
Факултет драмских уметности Београд

17.30 часова / СНП, горњи фоаје Сцене „Пера Добриновић“
Дани књиге
Промоција позоришних издања

19.00 часова / Новосадско позориште / Újvidéki Színház
Такмичарска селекција 
КЕПЛЕР 452-Б
Текст: Тијана Грумић
Режија: Југ Ђорђевић
Позориште „Бора Станковић“ Врање

21.00 час / СНП, Камерна сцена
Представа ван конкуренције
ИЛУСТРОВАНА ЕНЦИКЛОПЕДИЈА НЕСТАЈАЊА
Текст: Божидар Кнежевић
Режија: Золтан Пушкаш
Српско народно позориште и Стеријино позорје Нови Сад

21.30 часова / Новосадско позориште / Újvidéki Színház
Такмичарска селекција (реприза)
КЕПЛЕР 452-Б 

ПЕТАК, 1. јун

10.00–18.00 часова / Културни центар Новог Сада
16. међународни симпозијум позоришних критичара и театролога
Колектив на делу: испитивање колективитета у савременом
театру
Организатори: Стеријино позорје Нови Сад и Међународна асоцијација
позоришних критичара / International Association of Theatre Critics (IATC)
Председавајуће: Дијана Дамијан Мартин и Бојана Јанковић (Лондон,
Велика Британија)

11.00 часова / Такмичарска селекција
Округли сто: Кеплер 452-Б
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17.00 часова / Новосадско позориште / Újvidéki Színház, Мала сцена
Позорје младих
Џ. Д. Селинџер: Ловац у житу
Академија уметности Нови Сад – Класа на мађарском језику

20.00 часова / СНП, Сцена „Јован Ђорђевић“      
Такмичарска селекција
ЈАМИ ДИСТРИКТ
Текст: Милена Богавац
Режија: Кокан Младеновић
Битеф театар Београд, Центар за културу Тиват, Фестивал MASZK Сегедин,
Think Tank студио Нови Сад (Србија, Црна Гора и Мађарска)

20.00 часова / Академија уметности Нови Сад 
Позорје младих
Душан Јовановић: Живот провинцијских плејбоја
Академија уметности Нови Сад – Класа на српском језику

22.00 часа / Културни центар Новог Сада
Позорје младих
Етиде плеса и пластике глумца (Сцене из Брехта и Островског)
Руски институт позоришне уметности – ГИТИС (Руска Федерација)

УТОРАК, 29. мај

11.00 часова / Такмичарска селекција
Округли сто: Јами дистрикт

15.00 часова / Позориште младих
Позорје младих
Догађа се у Србији сада и увек (Према тексту Бранислава Нушића)
Факултет савремених уметности Београд

17.00 часова / Културни центар Новог Сада
Позорје младих
Жанровизија (колаж)
Академија уметности Београд

19.00 часова / СНП, Сцена „Пера Добриновић“
Такмичарска селекција 
...И ОСТАЛИ
Текст: Маша Радић, Мина Ћирић, Неда Гојковић и Галина Максимовић
Режија: Стеван Бодрожа
Установа културе „Вук Стефановић Караџић“ Београд

20.00 часова / Галерија „Колектив”, Карађорђева 53, Београд
Простори Мете Хочевар 
Отварање изложбе сценографских радова 
Организатори: Факултет техничких наука Нови Сад и Галерија „Колектив”,
Београд

21.00 час / СНП, Сцена „Јован Ђорђевић“
Међународна селекција „Кругови“
ЉУДИ ОД ВОСКА
Текст: Мате Матишић
Режија: Јануш Кица
Хрватско народно казалиште Загреб (Хрватска)

21.00 час / СНП, Камерна сцена
Позорје младих
Диана Мехеик: Јерихонска ружа
Ежен Јонеско: Нови станар
НОВА академија уметности Београд

СРЕДА, 30. мај

11.00 часова / Међународна селекција „Кругови“
Округли сто: Људи од воска

12.00 часова / Такмичарска селекција
Округли сто: ...и остали

15.00 часова / Позориште младих, Мала сцена
Позорје младих
Живот мој (ауторски рад студената)
Факултет уметности Приштина – Звечан
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17.30 часова / СНП, горњи фоаје Сцене „Пера Добриновић“
Дани књиге
Промоција позоришних издања

19.00 часова / СНП, Сцена „Јован Ђорђевић“
Такмичарска селекција
ОЖАЛОШЋЕНА ПОРОДИЦА
Текст: Бранислав Нушић
Режија: Милан Нешковић
Театар „Фјодор Волков“ Јарослав (Руска Федерација)

21.30 часова / СНП, Сцена „Пера Добриновић“
Међународна селекција „Кругови“
ЧРНА МАТИ ЗЕМЛА
Текст: Кристиан Новак
Режија: Дора Руждјак Подолски
Загребачко казалиште младих (Хрватска)

СУБОТА, 2. јун

10.00–18.00 часова / Културни центар Новог Сада
16. међународни симпозијум позоришних критичара и театролога
Колектив на делу: испитивање колективитета у савременом
театру
Организатори: Стеријино позорје Нови Сад и Међународна асоцијација
позоришних критичара / International Association of Theatre Critics (IATC)
Председавајуће: Дијана Дамијан Мартин и Бојана Јанковић (Лондон,
Велика Британија)

11.00 часова / Међународна селекција „Кругови“
Округли сто: Чрна мати земла

12.00 часова / Такмичарска селекција
Округли сто: Ожалошћена породица

17.30 часова / СНП, горњи фоаје Сцене „Пера Добриновић“
Дани књиге
Промоција позоришних издања

19.00 часова / СНП, Сцена „Јован Ђорђевић“
Такмичарска селекција
СВЕДОБРО
Текст: Стеван Вранеш
Режија: Немања Ранковић
Народно позориште Ужице

21.00 час / СНП, Сцена „Пера Добриновић“
Међународна селекција „Кругови“
ЗИД, ЈЕЗЕРО
Текст: Душан Јовановић
Режија: Милош Лолић
Драма Словенског народног гледалишча Љубљана (Словенија)

23.00 часа / Такмичарска селекција
Округли сто: Сведобро

НЕДЕЉА, 3. јун

20.00 часова / СНП, Сцена „Пера Добриновић“
Проглашење и уручење Стеријиних награда

Представа у част награђених
УЛИЦА УСАМЉЕНИХ АУТОМОБИЛА
Текст: Зоран Пешић – Сигма  
Режија: Ђурђа Тешић
Народно позориште Ниш и Стеријино позорје Нови Сад

Округли столови
одржавају се у горњем фоајеу Сцене „Пера Добриновић”

Организатор задржава право измене програма
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THURSDAY, 24th May

Sterijino pozroje prologue
7.00 pm / Stage Laboratory “Borislav Gvojić”, Faculty of Technical Sci-
ences, Трg Dositeja Obradovića 6, Novi Sad
Transformations 
Discussion with Meta Hočevar, architect and stage designer (Slovenia)
Organiser: Faculty of Technical Sciences Novi Sad

SATURDAY, 26th May

8.00 pm / SNT, “Jovan Đorđević” Stage
Official Festival opening
Speech: Nebojša Bradić
Competition selection
SWITZERLAND
Text: Petar Mihajlović
Directed by Milan Nešković
The National Theatre of the Republic of Srpska Banja Luka (Republic of Srp-
ska, B&H)

SUNDAY, 27th May

10.00 am / SNT, upper foyer of “Jovan Đorđević” Stage
Stage, Mask, Costume, Puppet
Exhibition opening, presentation of awards
Organiser: Centre for Visual Arts Education of Children and Youth of Vojvo-
dina

11.00 am / Competition selection
Round table: Switzerland

12.00 pm / SNT, Chamber stage
Open School of Stage Design #4
Discussion on the book Stage Design as Art by Tatjana Dadić Dinulović
Organiser: Faculty of Technical Sciences Novi Sad

6.00 pm / Central gallery of the Šok zadruga, Zmaj Jovina, passage No. 22
Spatial Mechanisms 
Exhibition opening: stage design works of the group DIAPROJEKTOR (Croatia)
Organisers: Faculty of Technical Sciences and Multi-media Centre “Led
Art”/Šok zadruga, Novi Sad

7.00 pm / SNT, lower foyer of “Jovan Đorđević” Stage
Dinner for Rabbit
Exhibition opening: pictures of Nikola Džafo

8.00 pm / SNT, “Pera Dobrinović” Stage (Part I) and “Jovan Đorđević”
Stage (Part II)
Competition selection
KINGDOM OF HEAVEN – BALKAN EPIC POETRY
Directed by Jernej Lorenci
The National Theatre and Bitef Theatre Belgrade

MONDAY, 28th May

11.00 am / Competition selection
Round table: Kingdom of Heaven – Balkan Epic Poetry

12.00–3.00 pm / SNT, Chamber Stage
Sterijino pozorje Panel (I session)
Domestic dramatic text on the repertoire of our theatres – possibilities
and challenges
Moderator: Svetislav Jovanov
Organisers: Serbian Centre of the International Theatre Institute and Sterijino
pozorje

4.30–7.30 / SNT, Chamber Stage
Sterijino pozorje Panel (II session)
Domestic dramatic text on the repertoire of our theatres – possibilities
and challenges
Moderator: Svetislav Jovanov
Organisers: Serbian Centre of the International Theatre Institute and Sterijino
pozorje
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5.00 pm / Cultural Centre of Novi Sad 
Pozorje of the Young
Sophocles: Antigone
Academy of Arts Banja Luka (Republic of Srpska, B&H)

7.00 pm / Youth Theatre
Competition selection 
A WOLF HUNT
Text: Ognjen Obradović
Directed by Nataša Radulović
The Šabac Theatre

9.00 pm / SNT, “Jovan Đorđević” Stage
Competition selection
THE DROWNED SOUL
Text: Aleksandar Jugović
Directed by Boban Skerlić
The Belgrade Drama Theatre

9.00 pm / SNT, Chamber Stage
Pozorje of the Young
James Rado and Gerome Ragni: Hair
Faculty of Dramatic and Film Arts, University “Synergy” Bijeljina (Republic of
Srpska, B&H)

THURSDAY, 31st May

11.00 am / Competition selection
Round table: A Wolf Hunt

12.00 pm / Competition selection
Round table: The Drowned Soul

1.00 pm / SNT, upper foyer of “Pera Dobrinović” Stage
Dušan Kovačević: Ideology, Man, Drama
Compendium promotion and Round table
Organisers: Cultural Centre “Gračanica” and “Simonida” Foundation Novi
Sad

1.00 pm / SNT, Chamber Stage
Pozorje of the Young
Ivan Vyrypaev: Oxygen
Artistic Academy Osijek (Croatia)

4.00 pm / Cultural Centre of Novi Sad
Pozorje of the Young
Martin McDonagh: The Pillowman
Faculty of Dramatic Arts Belgrade

5.30 pm / SNT, upper foyer of “Pera Dobrinović” Stage
The Days of Book
Promotion of theatrical editions

7.00 pm / Novi Sad Theatre / Újvidéki Színház
Competition selection 
KEPLER 452-B
Text: Tijana Grumić
Directed by Jug Đorđević
The “Bora Stanković” Theatre Vranje

9.00 pm / SNT, Chamber Stage
Out of competition
AN ILLUSTRATED ENCYCLOPEDIA OF DISAPPEARANCE
Text: Božidar Knežević
Directed by Zoltan Puškaš
The Serbian National Theatre and Sterijino pozorje Novi Sad

9.30 pm / Novi Sad Theatre / Újvidéki Színház
Competition selection (repeat)
KEPLER 452-B 

FRIDAY, 1st June

10.00 am –6.00 pm / Cultural Centre of Novi Sad
16th International Symposium of Theatre Critics and Theatre Scholars
Collective works: questioning collectivity in contemporary theatre
Organisers: Sterijino pozorje Novi Sad and International Association of The-
atre Critics (IATC) 
Symposium Chairs: Diana Damian Martin and и Bojana Janković (London,
Great Britain)
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5.00 pm / Novi Sad Theatre / Újvidéki Színház, Small Stage
Pozorje of the Young
J. D. Salinger: The Catcher in the Rye
Academy of Arts in Novi Sad – Hungarian Language Class

8.00 pm / SNT, “Jovan Đorđević” Stage      
Competition selection 
JAMI DISTRICT
Text: Milena Bogavac
Directed by Kokan Mladenović
The Bitef Theatre Belgrade, Centre for Culture Tivat, MASZK Festival
Szeged, Think Tank Studio Novi Sad (Serbia, Montenegro, Hungary)

8.00 pm / Academy of Arts in Novi Sad 
Pozorje of the Young
Dušan Jovanović: The Life of Provincial Playboys
Academy of Arts in Novi Sad – Serbian Language Class

10.00 pm / Cultural Centre of Novi Sad
Pozorje of the Young
Etudes of dance and actors’ plasticity (Scenes of Brecht and Ostrovsky)
Russian Institute of Theatre Arts – GITIS (Russian Federation)

TUESDAY, 29th May

11.00 am / Competition selection
Round table: Jami Districst

3.00 pm / Youth Theatre
Pozorje of the Young
Happening in Serbia Now and Forever (After the text by Branislav
Nušić)
Faculty of Contemporary Arts Belgrade

5.00 pm / Cultural Centre of Novi Sad
Pozorje of the Young
Genrevision (collage)
Academy of Arts Belgrade

7.00 pm / SNT, “Pera Dobrinović” Stage
Competition selection 
...AND OTHERS
Text: Maša Radić, Mina Ćirić, Neda Gojković, and Galina Maksimović
Directed by Stevan Bodroža
The Cultural Institution “Vuk Stefanović Karadžić” Belgrade

8.00 pm / Gallery “Collective”, Karađorđeva 53, Belgrade
Spaces of Meta Hočevar 
Exhibition opening: stage design works 
Organisers: Faculty of Technical Sciences in Novi Sad and the Gallery “Col-
lective”, Belgrade

9.00 pm / SNT, “Jovan Đorđević” Stage
The international selection “Circles”
MEN OF WAX
Text: Mate Matišić
Directed by Janusz Kica
The Croatian National Theatre Zagreb (Croatia)

9.00 pm / SNT, Chamber Stage
Pozorje of the Young
Diana Meheik: The Rose of Jericho
Eugene Ionesco: The New Tenant
NOVA Academy of Arts Belgrade

WEDNESDAY, 30th May

11.00 pm / The international selection “Circles”
Round table: Men of Wax

12.00 am / Competition selection
Round table: ...and Others

3.00 pm / Youth Theatre, Small Stage
Pozorje of the Young
My Life (authorial students’ work)
Faculty of Arts Priština – Zvečan
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11.00 am / Competition selection
Round table: Kepler 452-B

5.30 pm / SNT, upper foyer of “Pera Dobrinović” Stage
The Days of Book
Promotion of theatrical editions

7.00 pm / SNT, “Jovan Đorđević” Stage
Competition selection
THE BEREAVED FAMILY
Text: Branislav Nušić
Directed by Milan Nešković
The “Fyodor Volkov” Theatre Yaroslavl (Russian Federation)

9.30 pm / SNT, “Pera Dobrinović” Stage
The international selection “Circles”
BLACK MOTHER EARTH
Text: Kristijan Novak
Directed by Dora Ruždjak Podolski
The Zagreb Youth Theatre (Croatia)

SATURDAY, 2nd June

10.00 am –6.00 pm / Cultural Centre of Novi Sad
16th International Symposium of Theatre Critics and Theatre Scholars
Collective works: questioning collectivity in contemporary theatre
Organisers: Sterijino pozorje Novi Sad and International Association of
Theatre Critics (IATC) 
Symposium Chairs: Diana Damian Martin and и Bojana Janković (London,
Great Britain)

11.00 am / The international selection “Circles”
Round table: Black Mother Earth

12.00 pm / Competition selection
Round table: The Bereaved Family

5.30 pm / SNT, upper foyer of “Pera Dobrinović” Stage
The Days of Book
Promotion of theatrical editions

7.00 pm / SNT, “Jovan Đorđević” Stage
Competition selection
SVEDOBRO (ALLGOOD)
Text: Stevan Vraneš
Directed by Nemanja Ranković
The National Theatre Užice

9.00 pm / SNT, “Pera Dobrinović” Stage
The international selection “Circles”
THE WALL, THE LAKE
Text: Dušan Jovanović
Directed by Miloš Lolić
The Slovene National Theatre Drama Ljubljana (Slovenia)

11.00 pm / Competition selection
Round table: Allgood

SUNDAY, 3rd June

8.00 pm / SNT, “Pera Dobrinović” Stage
Announcement and presentation of the Sterija Awards

Performance in honour of the award winners
THE STREET OF LONELY CARS
Text: Zoran Pešić – Sigma  
Directed by Đura Tešić
The National Theatre Niš and Sterijino pozorje Novi Sad

Round tables are held in the upper foyer of the “Pera Dobrinović” Stage

Organiser reserves the right to change the programme
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одиграва пред нама, једнако збуњенима у потрази за решењем које ће
бити близу истине и правде, као у земљи из бајке, како се доживљава
та алпска република. Назив представе алудира, у очима становника Бал-
кана, на утопијску одредницу у којој је све боље и другачије, лагодно,
мирно и богато. Деперсонализовани ликови ове драме Петра Михајло-
вића суочавају се са последицама властитих хтења, а интелигентно ре-
шење редитеља Милана Нешковића настојало је да се сцене драме
одвијају симултано, колико год је могуће, помоћу оригиналне сцено-
графије.

КЕПЛЕР 452-Б, писац Тијана Грумић, режија Југ Ђорђевић, По-
зориште „Бора Станковић“ Врање (Србија)

Кеплер 452-Б, наслов је нове драме младе и већ запажене драма-
тичарке Тијане Грумић, изведене на сцени Позоришта „Бора Станковић“,
у режији Југа Ђорђевића. Реч је о интимној драми која се тиче односа
у породици, али и у космосу, која се одвија у историјском тренутку када
бива препознато ново небеско тело, али док нека људска тела, као и
звездана, нестају – што се догађа када су неке звезде само људи – и об-
рнуто. Минуциозна игра са најдубљим осећањима која се могу гајити
између најближих показује и зрелост младе ауторке, кадре да убедљиво
прикаже и суочавање са болним тренуцима и покушаје да се они из-
бегну.  

…И ОСТАЛИ, писци Маша Радић, Мина Ћирић, Неда Гојковић,
Галина Максимовић, режија Стеван Бодрожа, Установа културе
„Вук Стефановић Караџић“ Београд (Србија)

…и остали, омнибус четири младе ауторке којима ово није сцен-
ски деби, већ успешни наставак сарадње са редитељем Стеваном Бод-
рожом на сцени Установе културе „Вук Караџић“. Маша Радић, Мина
Ћирић, Неда Гојковић и Галина Максимовић испричале су убедљиву по-
вест о низу ситуација у којима се нехотице очитава препознатљив не-
хајан, па и недопустиво гори однос према онима који нису ми него они
који су …и остали.

ХАЈКА НА ВУКА, писац Огњен Обрадовић, режија Наташа Ра-
дуловић, Шабачко позориште (Србија)

Ти такви …и остали могу бити у породици, а могу бити они од којих
хоћемо да се одвојимо – али не успевамо – у некадашњој ловачкој ка-
фани, те покушаји да се избавимо као ликови из драме Хајка на вука
Огњена Обрадовића, у режији Наташе Радуловић, на сцени Шабачког
позоришта. Ова горка прича о бивствовању у некада популарној ло-

вачкој кафани, у којој је једино светло везано за хумористично при-
сећање на пропуштене шансе, показује нам свет оних који су, без пого-
вора из поменуте категорије, ...и остали, само што они у то још не верују.

СВЕДОБРО, писац Стеван Вранеш, режија Немања Ранковић,
Народно позориште  Ужице (Србија)

Сведобро је и име места у којем се одвија драма Стевана Вранеша,
али и наслов истоимене драме коју је у Народном позоришту Ужице
режирао Немања Ранковић. Лицемерје, заблуде, изневерена очеки-
вања, бивше љубави и бивша надања, све то стигло је током година у
Сведобро, и пита се да ли може одатле да оде; ако може, онда зашто и
куда.

УТОПЉЕНА ДУША, писац Александар Југовић, режија Бобан
Скерлић, Београдско драмско позориште (Србија)

Изузетак у овом избору је драма Утопљена душа Александра Југо-
вића, песника, романописца и драматичара, који се овде први пут бави
историјском личношћу у драмској форми, а не измишљеним ликовима
као у претходним случајевима. Утопљена душа је српски песник Влади-
слав Петковић Дис, чије последње путовање на броду „Италија” пра-
тимо и упознајемо се са моментима који су обележили његов живот и
стваралаштво, у режији Бобана Скерлића и на сцени Београдског драм-
ског позоришта.

Селекција ’Кругови’

У Селекцији ’Кругови’, у којој учествују драмска дела изведена
на сценама у блиском региону, истичу се остварења ЉУДИ ОД ВОСКА
аутора Мате Матишића, чији смо комад Синови умиру први већ имали
прилике да погледамо на Позорју. Ова драма у режији Јануша Кице
набијена је Матишићу тако добро познатом проблематиком лицемерја
присутног у целом региону. Постављена је на сцени Хрватског народ-
ног казалишта Загреб (Хрватска).

Друга представа је комад ЧРНА МАТИ ЗЕМЛА Кристијана Но-
вака и редитељке Доре Руждјак Подолски, на сцени Загребачког ка-
залишта младих, која духовито говори о низу необичних појава у вези
са малом средином. Ова два остварења својим професионалним до-
метима и изузетном маштовитошћу чине врх позоришне сезоне у су-
седству.

Из Словеније позивам ЗИД, ЈЕЗЕРО Душана Јовановића, послед-
њег лауреата Стеријине награде пре распада земље у којој је Стеријино

1563. СТЕРИЈИНО ПОЗОРЈЕ

ИЗВЕШТАЈ СЕЛЕКТОРA
У протеклих годину дана, колико нас дели од претходног Позорја,

те пошто су усвојене промене у избору и третману представа које би
требало да учествују на фестивалу, у продукционом смислу настало је
неколико промена. 

Позоришта, као и обично, делe судбину земље у којој стварају.
Поред смањеног броја премијера, десило се нешто неочекивано – сма-
њен је број дела постављених по принципу избегавања ризика од пуб-
лици непознатих имена. Догодило се нешто необично: у нашим
границама имали смо извођења три Нушића (два у Београду и једног,
али стварно духовитог, у Суботици), једног Александра Поповића
(Грачаница), једног Стерије у Крушевцу и једног у Новом Саду, два
Душка Ковачевића (Београд, Бања Лука), једног Симовића (Сомбор).
Имали смо прилике да видимо и неколико драма чији су аутори реди-
тељи (Суботица, два пута, Скопље и Београд једанпут), драме које су на-
писали глумци (једанпут Бања Лука, Ниш, Крагујевац, Београд, два пута
Шабац) те остварења искусних професионалаца (Ужице, Кикинда, Нови
Сад, Београд, Вршац), затим ауторске пројекте (Нови Сад, Суботица, Зе-
ница, Нови Пазар, Тузла), драматизације великана прозног израза (Нови
Сад, Краљево, Београд). Сва остала и преостала места заузели су млади
позоришници професионално посвећени писању драмских текстова.
Огромне су, небројене разлике међу њима, али једно им је заједничко
– поимање смисла речи Готхолда Ефраима Лесинга, првог драматурга у
историји, који је тачно дефинисао шта су страх и сажаљење и који је
установио драмски род као једини који може да их изазове. Везује их и
чињеница што су оне и они управо показали најбољи успех на пољу
драмског стваралаштва те се стога налазе међу одабранима да учествују
на Стеријином позорју.

Селекција националне драме 

ЦАРСТВО НЕБЕСКО, режија Јернеј Лоренци, Народно позо-
риште Београд и Битеф театар Београд (Србија)

На првом месту морамо споменути један изузетак, који генијално
примећује нешто важно. „Интригантан је однос између приповедања и
проповедања“, вели Јернеј Лоренци, који потписује режију Царства
небеског београдског Народног позоришта и Битеф театра. Представа
изграђена на казивањима српских народних песама косовског и поко-
совског циклуса, у преплитању са савременим сучељавањем с јуначком
поезијом и личним доживљајима и сусретањима са овим књижевним

благом, чији је значај обликовао национални дух у време настанка мо-
дерних нација, поставља пред публику питање како и колико ми, као и
глумице и глумци на сцени, доживљавамо ову поезију. Редитељ каже
да је то за њега комбинација чежње и вере, љубави и части, а пред пуб-
ликом Битефа, а сада и Стеријиног позорја, изводе се ови базични ци-
вилизацијски наративи у тумачењу врсних глумаца Народног
позоришта.

ОЖАЛОШЋЕНА ПОРОДИЦА, писац Бранислав Нушић, режија
Милан Нешковић, Театар „Фјодор Волков“ Јарослав (Русија)

Прилика да се сусретнемо са туђим погледом на нашу драмску
традицију пружила се одличним и маштовитим упризорењем Ну-
шићеве Ожалошћене породице у режији Милана Нешковића у далеком
Волковском театру у Русији. Полетно и духовито изведена класична Ну-
шићева комедија, оставља утисак нечега што је и публици у страној сре-
дини блиско и препознатљиво, а за њихове драмске уметнике изазовно
и инспиративно. Овакво тумачење наше драмске баштине било је и
најваљаније постављање нашег драмског великана у протеклој сезони,
коју није одликовало уобичајено често посезање за Нушићем и Сте-
ријом, као ни другим старијим ауторима на нашим позоришним сце-
нама.

ЈАМИ ДИСТРИКТ, писац Милена Богавац, режија Кокан Мла-
деновић, Битеф театар Београд (Србија), Центар за културу Тиват
(Црна Гора), Фестивал MASZK Сегедин (Мађарска), Think Tank сту-
дио Нови Сад (Србија)

Урнебесна али и бесно ангажована комедија Јами дистрикт, ауто-
рке Милене Богавац, у режији Кокана Младеновића, врстан је пример
позоришне сатире, како на плану текста, тако и режије и глуме. Фантаз-
магорија о открићу остатака праисторијских становника на подручју на
које пледирају три суседне балканске државе, оптерећене властитим
митоманијама и уверењима о тачном току историје, на нама тако бли-
ским просторима, које стога морамо да сматрамо својима, поред наших
властитих глупости укључује и међународну заједницу позвану да пре-
суди о питању које мучи три братска народа.

ШВАЈЦАРСКА, писац Петар Михајловић, режија Милан Не-
шковић, Народно позориште Републике Српске Бања Лука (Репуб-
лика Српска, БиХ)

Швајцарска, необична свакодневица групе малих људи с великим
жељама и страстима које су и веће и мање од живота, црнохуморно се
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SELECTOR’S REPORT

In the past year, as much has passed since previous Pozorje, and after
changes were adopted in the selection and treatment of plays that are to
take part in the festival, there have been some changes in terms of produc-
tion as well.   

Theatres, as usual, share the fate of the country they create in. Besides
a reduced number of premieres, something unexpected happened - the num-
ber of works staged following the principle of avoiding the risk from the
names unknown to the audience has been reduced. Something unusual hap-
pened: within our borders we have had productions of three Nušić’s plays
(two in Belgrade and one, but really witty, in Subotica), one Aleksandar
Popović’s play (Gračanica), one Sterija’s play in Kruševac and one in Novi Sad,
two Duško Kovačević’s plays (Belgrade, Banja Luka), one Simović’s play (Som-
bor). We have also had an opportunity to see several dramas whose authors
are directors (Subotica, twice; Skopje and Belgrade once), dramas written by
actors (once Banja Luka, Niš, Kragujevac, Belgrade, and twice Šabac), and cre-
ations of experienced professionals (Užice, Kikinda, Novi Sad, Belgrade, Vršac),
authorial projects (Novi Sad, Subotica, Zenica, Novi Pazar, Tuzla), dramatiza-
tions of prose greats (Novi Sad, Kraljevo, Belgrade). All other and the rest of
the places have been taken up by young theatre workers professionally com-
mitted to writing dramatic texts. Differences between them are both huge
and innumerable, but they still have one thing in common - the understand-
ing of the words of Gotthold Ephraim Lessing, the first dramaturge in history,
who accurately defined fear and compassion and who established drama as
the only form that can excite them. They are also linked by the fact that the
productions and their authors are the ones who have achieved the highest
level of success in the field of dramatic creativity, and are therefore among
those chosen to participate in the Sterijino Pozorje Festival.

The National Drama Selection

KINGDOM OF HEAVEN, directed by Jernej Lorenci, the National
Theatre Belgrade and the Bitef Theatre Belgrade (Serbia)

Firstly, we have to mention one exception, making a brilliant observa-
tion on something important. “The relationship between narration and
preaching is intriguing,” says Jernej Lorenci, who directed Kingdom of
Heaven of the Belgrade National Theatre and the Bitef Theatre. This play
built on recited Serbian folk poetry of the Kosovo and the Post-Kosovo cy-
cles, intertwined with a contemporary confrontation with heroic poetry and

personal experiences and encounters with this literary treasure whose im-
portance shaped the national spirit at the time of the emergence of modern
nations, puts before the audience the question of how and how much we
experience this poetry, as well as the actresses and actors on the stage. The
director says that to him this is a combination of longing and faith, love and
honour, and in front of the Bitef audience, and now also the Sterijino Pozorje
Festival audience, these basic civilizational narratives are performed by the
great cast of the National Theatre.

THE BEREAVED FAMILY, written by Branislav Nušić, directed by
Milan Nešković, the “Fyodor Volkov” Theatre Yaroslavl (Russia)

An opportunity to encounter someone else’s view of our dramatic tra-
dition was provided by the excellent and imaginative staging of Nušić’s The
Bereaved Family directed by Milan Nešković in the distant Volkov Theatre
in Russia. Enthusiastically and wittily performed, this classic comedy of
Nušić’s seems to relate to the foreign audience as something familiar and
recognizable, while challenging and inspiring for their dramatic artists. This
interpretation of our dramatic heritage is also the finest staging of our dra-
matic giant in the past season, which has not been characterized by the oth-
erwise usually frequent pursuit of Nušić and Sterija, as well as other older
authors on our theatrical stages.

JAMI DISTRICT, written by Milena Bogavac, directed by Kokan
Mladenović, the Bitef Theatre Belgrade (Serbia), the Centre for Culture
Tivat (Montenegro), MASZK Festival Szeged (Hungary), Think Tank
Studio Novi Sad (Serbia)

A hilarious yet furiously engaged comedy Jami District, authored by
Milena Bogavac and directed by Kokan Mladenović, is an outstanding ex-
ample of theatrical satire, both in terms of the text and in terms of directing
and acting. This phantasmagoria about a discovery of remains of prehistoric
inhabitants in a locality whose territory is claimed by three Balkan neigh-
bouring states, obsessed with their own mythomanias and beliefs about the
correct course of history, in an area so close to us that we have to consider
it as our own, on top of our own stupidity involves international community
invited to pass a judgement on the issue troubling three brotherly nations.   

SWITZERLAND, written by Petar Mihajlović, directed by Milan
Nešković, the National Theatre of the Republic of Srpska Banja Luka
(Republic of Srpska, B&H) 

Switzerland, an unusual everyday life story of a group of common
young people with great desires and passions that are both bigger and
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позорје било основано. Ово извођење Драме Словенског народног
гледалишча Љубљана,  у режији Милоша Лолића, означава нов
успех нашег редитеља који би требало да види и новосадска публика.

***
Као представу у част награђених препоручујем УЛИЦУ УСАМЉЕ-

НИХ АУТОМОБИЛА Зорана Пешића – Сигме, у режији Ђурђе Тешић
и извођењу Народног позоришта Ниш. Реч је о победничком тексту
са Конкурса Стеријиног позорја 2017, који је реализован у копродукцији
са Нишким театром. На тај начин остварује се племенита намера Сте-
ријиног позорја да у сваком смислу допринесе развоју и пласману до-
маћег драмског текста.

На крају овог извештаја желим да вам захвалим на указаној части
и поверењу. Надам се да ћу овом селекцијом, и захваљујући труду умет-
ника које сам позвао, оправдти очекивања.

Београд, 16. март 2018.
Бошко МИЛИН
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Бошко Милин је магистар театрологије и редовни професор на
катедри за драматургију Факултета драмских уметности у Београду. По-
зоришни је критичар III програма Радио Београда. Добитник је Стеријине
награде за позоришну критику “Миодраг Кујунџић” 2008. и 2010. године.
Селектор Стеријиног позорја био је 2001. и 2002. године.

Мр Милин сe oкушao у рaзним oблaстимa дрaмaтургијe: писao јe
дрaмaтизaцијe зa пoзoриштe и рaдиo, сцeнaријa зa филмoвe и ТВ eми-
сијe, рaдиo-дрaмe и дрaмaтизaцијe; бaвиo сe фeнoмeнoм рaдијa и те-
левизије. Oбaвљao јe пoслoвe дрaмaтургa (Theater zum Fürchten Бeч и
Нaрoднo пoзoриштe Бeoгрaд).

Прoвeo јe шeст гoдинa кao члaн урeдништвa чaсoписa Сцeнa.
Oд 1988. гoдинe нaписao јe прeкo тридeсeт дрaмaтизaцијa зa рaдиo,

кao и oригинaлнe рaдиo-дрaмe: Лeтeћи Хoлaнђaнин, Синaтринa дoк-
тринa, Др Свeтислaв Стeфaнoвић, Вeлимир Живoјинoвић Мaссукa и
дрaмску oбрaду сцeнe Јoсипa Кулунџићa, Пaцијeнти млaдoг Кирилoвa.

Њeгoв eсeј Рoбeрт Бeнтoн: кoнвeнцијa кao нaдaхнућe oбјaвљeн
јe у збoрнику Свeтлo у тaми: нoви Хoливуд 1991. гoдинe. Нaписao јe
пo нaруџбини либрeтo зa бaлeт Крaљицa Мaргo, кoји сe oд 2005. гoдинe
нaлaзи нa стaлнoм рeпeртoaру Нaрoднoг пoзoриштa у Бeoгрaду.

Прeвeo јe кoмaде Eдeнa фoн Хoрвaтa Итaлијaнскa нoћ (извeдeн у
Југoслoвeнскoм дрaмскoм пoзoришту 2004. гoдинe), Приче из бечке
шуме (СНП, 2012) и Казимир и Каролина (Атеље 212, 2014).

Крaјeм 2008. нaписao јe сцeнaриo зa Вукoв шкoлски чaс. Аутoр је
пoгoвoрa зa књигу Врeмe кисeoникa – нaјнoвијe рускe дрaмe.

Гoдинe 2008. oбјaвљeнa му јe у Нoвoм Сaду књигa Лaвиринти eкс-
прeсиoнизмa (издање Стеријиног позорја).

У инoстрaнству мр Милин oбјaвљујe прилoгe у збoрницимa: The
Changing Scene – Theatre and Performance in Eastern Europe Between En-
gagement and Escapism и Le théâtre d’ajourd’hui en Bosnie-Herzegovine,
Croatie, Serbie et au Monténégro – Entre l’engagement et la fuite, Revue des
Études slaves, Institut d’Études slaves, Paris-Sorbonne.

Преводи са немачког и енглеског језика.



smaller than life, is being performed in black comedy tones before us,
equally confounded in the search for a solution that would be close to the
truth and justice – just like in a fairyland country that this Alpine republic is
seen as. The title of the play alludes, in the eyes of the Balkan people, to the
utopian symbol denoting a place where everything is better and different,
easy, tranquil and wealthy. The depersonalized characters in this Petar
Mihajlović’s drama face consequences of their own wishes. An intelligent
solution of the director Milan Nešković sought to present the scenes of the
drama happening simultaneously, as much as possible, using an original
scenography.

KEPLER 452-B, written by Tijana Grumić, directed by Jug Đorđević,
the “Bora Stanković” Theatre Vranje (Serbia)

Kepler 452-B is the title of the new drama of the young and al-
ready noted playwright Tijana Grumić, performed on the stage of the “Bora
Stanković” Theatre, and directed by Jug Đorđević. It is an intimate drama
about family relations, but also cosmic ones, which takes place at a his-
torical moment when a new celestial body is found. But, while some
human bodies, and stars alike, disappear - which happens when stars are
only people - and vice versa. Playing meticulously with the deepest feel-
ings that can be cultivated among family members, the young authoress
proves her maturity, reflected in the fact that she is capable of convincingly
presenting both confrontations with painful moments and attempts to
avoid them.

…AND OTHERS, written by Maša Radić, Mina Ćirić, Neda Gojković,
Galina Maksimović, directed by Stevan Bodroža, the Cultural Institution
“Vuk Stefanović Karadžić” Belgrade (Serbia)

…And Others is an omnibus written by four young authoresses, which
is not their stage debut, but a successful continuation of collaboration with
director Stevan Bodroža on the stage of the Cultural Institution “Vuk
Karadžić”. Maša Radić, Mina Ćirić, Neda Gojković and Galina Maksimović
have told a convincing story about a series of situations inadvertently re-
flecting the recognisable nonchalant, even inadmissibly worse attitude to-
wards those who are not we, but they... the others. 

A WOLF HUNT, written by Ognjen Obradović, directed by Nataša
Radulović, the Šabac Theatre (Serbia)

Those such ... and the others may be in the family, and may be those
we want to distinguish ourselves from – without success - in a former
hunters’ pub, so we attempt to escape like the characters from the drama A

Wolf Hunt written by Ognjen Obradović and directed by Nataša Radulović
on the Šabac Theatre stage. This bitter story about life in a formerly popular
hunters’ pub, where the only light comes through humorous reminiscing
about missed chances, shows us the world of those who undoubtedly be-
long to the said category, ...and others, only they do not believe it yet.

SVEDOBRO (ALLGOOD), written by Stevan Vraneš, directed by Ne-
manja Ranković, the National Theatre Užice (Serbia)

Svedobro is the name of the place where Stevan Vraneš’s drama is set,
as well as the name of the drama directed by Nemanja Ranković in the Na-
tional Theatre Užice. Hypocrisy, delusions, disappointed expectations, old
flames and old hopes - all this has arrived in Svedobro over the years, and
wonders if it can leave it; if it can, then why and where to go. 

THE DROWNED SOUL, written by Aleksandar Jugović, directed by
Boban Skerlić, the Belgrade Drama Theatre (Serbia)

An exception in this selection is the drama The Drowned Soul by Alek-
sandar Jugović, a poet, novelist and playwright, who, for the first time, deals
with a historical person in dramatic form, rather than with fictional charac-
ters, as the case was in his previous work. The drowned soul is Serbian poet
Vladislav Petkovic Dis, whose last trip onboard “Italy” we follow, learning
about the moments that marked his life and creative opus, directed by
Boban Skerlić on the Belgrade Drama Theatre stage.

The Circles Selection

The Circles Selection, where dramas played on the stages of the
neighbouring region are presented, features the drama MEN OF WAX au-
thored by Mate Matišić, whose play The Sons Die First we have already had
a chance to see at the Pozorje Festival. This drama directed by Janusz Kica
is charged with issues of hypocrisy, a topic the author is so familiar with,
which is present in the entire region. It is staged in the Croatian National
Theatre Zagreb (Croatia).

The second is the play BLACK MOTHER EARTH written by Kristijan
Novak and directed by Dora Ruždjak Podolski on the stage of the Zagreb
Youth Theatre, which speaks humorously about a series of unusual phe-
nomena in a small community. The professional level and remarkable imag-
ination put these two creations in the very top of our neighbourhood’s
theatrical season. 

From Slovenia, I invite THE WALL, THE LAKE written by Dušan
Jovanović, the last Sterija’s award laureate before the beak-up of the coun-
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Holding an MA in Theatre Studies, Boško Milin is a tenured Professor
in the Department of Dramaturgy, Faculty of Dramatic Arts in Belgrade,
and a theatre critic for Radio Belgrade 3. He won Sterija’s Award for theatre
criticism “Miodrag Kujundžić” in 2008 and 2010, and served as the Sterijino
pozorje Festival’s Selector in 2001 and 2002.

Milin has tried his hand at various fields of dramaturgy: he has written
dramatizations for theatre and radio, screenplays for films and TV pro-
grammes, radio dramas and dramatizations; his field of interest has been
the phenomena of radio and television, and he has work as a dramaturge
(for the Theater zum Fürchten in Vienna and the National Theatre Bel-
grade).

He has spent six years as a member of the editorial board of the mag-
azine Scena.

Since 1988 Milin has written over thirty dramatizations for radio as
well as original radio dramas: The Flying Dutchman, Sinatra’s Doctrine, Dr
Svetislav Stefanović, Velimir Živojinović Massuka, and dramatic adaptation
of the scene by Josip Kulundžić, Pacijenti mladog Kirilova (Young Kirilov’s
Patients). 

His essay Robert Benton: konvencija kao nadahnuće (Robert Benton:
Convention as Inspiration) was published in the compendium Svetlo u tami:
novi Holivud (Light in Darkness: New Hollywood) in 1991. He was commis-
sioned to write a libretto for the ballet Queen Margot, which has been
playing regularly in the National Theatre Belgrade since 2005. 

He has translated the dramas by Ödön von Horváth Italian Night (per-
formed in the Yugoslav Drama Theatre in 2004), Tales from the Vienna
Wood (SNT, 2012) and Kasimir and Karoline (Atelier 212, 2014). 

By the end of 2008 he wrote the script for Vukov školski čas. He also
authored the preface for the book Vreme kiseonika – najnovije ruske drame
(The Time of Oxygen – the Latest Russian Dramas).  

In the same year, his book Lavirinti ekspresionizma (The Labyrinths of
Expressionism) was published in Novi Sad (by Sterijino pozorje).

Milin contributes to international compendiums: The Changing Scene
– Theatre and Performance in Eastern Europe Between Engagement and Es-
capism and Le théâtre d’ajourd’hui en Bosnie-Herzegovine, Croatie, Serbie et
au Monténégro – Entre l’engagement et la fuite, Revue des Études slaves, In-
stitut d’Études slaves, Paris-Sorbonne.

He translates from German and English.

try where Sterijino Pozorije was originally founded. This performance by the
Slovene National Theatre Drama Ljubljana, directed by Miloš Lolić, marks
a new success of our director, which should be seen by the audience in Novi
Sad.  

***
As the play in honour of the award winners I recommend THE STREET

OF LONELY CARS written by Zoran Pešić – Sigma, directed by Đorđe Tešić
and performed by the National Theatre Niš. It is the award winning text
from the Sterijino pozorje competition 2017, coproduced with the Niš the-
atre, materialising Sterjino Pozorje’s noble intention to contribute, by all
means available, to the development and placement of the domestic dra-
matic text.   

Finally, I would like to thank you for honouring and entrusting me with
this task. I hope that this selection, owing to the efforts of artists I have in-
vited, will satisfy the expectations.  

Belgrade, 16th March 2018
Boško MILIN
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– Добра представа данас је ексцес. Погледајте имена аутора по позо-
риштима и фестивалима у целом региону. Смењују се исти људи. Неко
би рекао, кад ће да сјашу ови? А истина је да је то најбоље што имамо.
Морамо да прекинемо да кривимо учитељицу зато што смо добили
јединицу из математике, на пример. Ми морамо да се променимо како
бисмо променама утицали на позориште да се промени, не бисмо ли у
будућности, можда, некада, надам се, имали позориште које може да
мења ствари – каже редитељ и додаје да не треба одустајати, већ кон-
стантно опомињати себе позориштем, како нам се ствари, пре свега из
историје, никад више не би поновиле.
Нешковић је, како каже, још као клинац редитељ желио да ради комад
у Народном позоришту РС. Његова фасцинација послије осам година
још је већа када је видио у ком смјеру се ансамбл развијао.
– Жао ми је што у представи имамо простора само за десет ликова бу-
дући да постоје глумци који нису у овој подели, а са којима јако желим
да сарађујем, но једна од жеља ми се испунила, надам се на обострано
задовољство. Још од првог директног сусрета са ансамблом на пробама
представе моје колегинице са класе Снежане Тришић, која је имала ту
срећу да одмах по дипломирању режира у овој кући, желио сам да са-
рађујем са њима. Фасцинирала ме је потентност ансамбла која се ретко
среће ван београдских институционалних позоришта. Осам година кас-
није, сада као млад редитељ, као што ви рекосте, схватам да се ништа
није променило у међувремену – рекао је Нешковић.

Разговор водила Александра Маџар (Глас Српске, 29. 4. 2017)

Милан Нешковић
Рођен је 1985. у Ваљеву. Завршио је позоришну режију на Факултету
драмских уметности Београд, у класи професора Николе Јевтића и
Алисе Стојановић. Његове представе учествовале су на фестивалима у
региону и иностранству и освојиле педесет и више награда. На 62. Сте-
ријином позорју (2017) у Такмичарској селекцији учествовао је са две
режије: Маестро (Народно позориште Сомбор) и Ружа, увела (Позо-
риште „Бора Станковић“ Врање).
Добитник је бијеналне награде „Љубомир Муци Драшкић“ (2015), која
се додељује најбољем редитељу у београдским позориштима по оцени
колега глумаца, што овом признању даје посебан значај.
Поред позоришта, бави се и педагошким радом. Најмлађи је предавач
глуме на Академији уметности у Београду. Ово му је прва режија у На-
родном позоришту Републике Српске.

Драма Швајцарска је занимљива на неколико нивоа као „задатак“ за
драматурга. Писац драме, Петар Михајловић, једном приликом рекао
ми је да је драма настала тако што је пратио књигу Слободана Селенића
Драмски правци XX века, поигравајући се различитим правцима. Сви
ти правци имају своје специфичности и врло је занимљиво при читању
откривати која сцена „припада“ ком правцу. Али у тој занимљивости
лежи и својеврстан изазов – за разлику од драме која је писана реч на
папиру, представа мора да има јединствен стил. Друга занимљивост су
сама прича и структура − читајући полако откривамо како су јунаци
ове драме међусобно повезани и како су њихови животи испреплетени.
Оно што би могло да се изведе као заједнички именилац и што даје
јединство овој драми, управо су судбине и животне приче јунака. За
све њих могли бисмо да кажемо да „пате“ од истих проблема: отуђење
и изгубљеност или неснађеност у свету који их окружује. Сви су „за-
глављени“ у својим животима и делује као да је тај живот нешто што их
је снашло, а не нешто што су свесно бирали и градили. Они се батргају,
свако на свој начин да дају смисао тим својим судбинама, али то их
углавном води у погрешне изборе и још више их запетљава у мрежу
свакодневице.
Назив драме Швајцарска сугерише идеју да је тамо, негде, неки свет у
ком је живот бољи и лепши. То отвара можда најважније питање које
ова драма поставља: Да ли је за срећу важно где смо, или ко смо и с
ким смо? Ово питање данас је веома актуелно, поготово на нашим
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Кафана, суд, парк, стан, пиво, ракија,
убица и самоубица и убице, судија, деда,
старац, странац, сатара, глумица, отац,
мајка, пресуда, таблете, затвор, џез, ку-
тија, новчаник, превара, прељуба па развод и ретардација и политичка
коректност и политичка некоректност, па коректна некоректност, ка-
рабин, поезија, школа, смрт, жена и човек, детињство, бег, лаж, крв,
атентат, Чарлс Менсон и Тед Банди, Хаг и јабука и црв, хероји и слине,
па пензија, гастарбајтери и неузвраћена љубав, успомене, патетика, че-
кић, загрљај, амнезија и кофер или торба и само не у Швајцарску...
Ужасно је то кад ти мало недостаје. Нама је често фалило то мало. И
сад нам фали мало, али најгоре од свега је што ће нам, док смо живи,
фалити управо то мало. Срећна околност је да тога, углавном, нисмо ни
свесни... да парафразирам оног Пожаревљанина: „Не треба вама други
да причају да живимо лоше. Ево, може и позориште да вам каже да
живимо лоше.“

Петар Михајловић
Рођен 1979. у Крагујевцу. Студирао је медицину, уписао се на трећу го-
дину Правног факултета, а онда дипломирао драматургију на ФДУ у
Београду. 
За текст драме Само не у Швајцарску добио је награду „Слободан Селе-
нић“, а за драму Радничка хроника Награду Стеријиног позорја за ори-
гинални домаћи драмски текст.
По његовим текстовима изведено је неколико представа, радио драма
и радио минијатура. Сценариста је више дугометражних играних фил-
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Писац

мова у настајању и неколико популарних ТВ серија. Издао је збирку
кратких прича Серијски самоубица и роман Ништа. Стално је запослен
у Југословенској кинотеци.
Представа Радничка хроника Народног позоришта Републике Српске
освојила је бројне награде и признања на домаћим и иностраним го-
стовањима и фестивалима.

– Све више схватам да се позориште не
гледа. Оно се доживљава. Ако се гледа,
онда се гледа сузама и смехом – ако во-
лите такво позориште, дођите обавезно.
Овако је за Глас Српске почео причу ре-
дитељ из Београда Милан Нешковић о комаду Швајцарска.
– Ово је својеврсна емотивна вртешка у којој се смењују хумор и мука.
Некад се и не смењују. Ту су заједно све време. Свако ко је одрастао на
овим просторима, тачно зна о чему говорим, а да нисам ништа рекао.
Е, то је позориште и то је ова представа. Савремена, проблемски језиво
актуелна, сурова и смешна, али и много боли на тренутке. Не плашим
се за публику. Напротив. Навикли смо на много горе. Због тога ми је
јако жао – нагласио је редитељ.
Суштина његових режија и редитељског стила, наставља причу Нешко-
вић, увијек су и свуда, отклон, помјереност и ишчашеност саме реал-
ности која нас окружује. Комад Швајцарска дао му је доста простора за
ту врсту игре, а самим тим и глумцима.
– Ово је комад о пет линија приче које се сублимишу у једну исту причу
коју причамо сами себи, свесно или несвесно сваки дан, и ако нешто
не урадимо поводом те приче, и наша ће је деца причати, као што је
ми причамо на исти начин као и наши родитељи. Ту лежи ваша трагичка
кривица, драги мама и тата. Оставили сте нам свет гори него што су га
ваши родитељи оставили вама. Ми не желимо да направимо исту
грешку. Ово је представа о тим људима, али опет, и Мирко је у Мара-
тонцима толико силно бежао од усуда породице да је на крају постао
гори од свих својих предака. Та менталитетска црта нам је изгледа уре-
зана у ДНК – истиче редитељ који је прошлог мјесеца имао успјешну
премијеру у Сомбору, гдје је оживио комад Маестро, посвећен једном
од најпознатијих сомборских сликара Милану Коњовићу.
Ослушкивањем живота позоришта у себи и себе у позоришту дошао је
до закључка да је театар у региону одавно изгубио улогу да утиче на
било шта, па и само на себе.

Редитељ

Драматуршка белешка
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просторима: да ли отићи у тај „бољи“ свет? Да ли је он заиста бољи и у
ком смислу? Сведоци смо времена у ком се често говори о „одливу
мозгова“ и у ком млади све чешће имају циљ да што пре побегну
одавде. Неки то и ураде, неки изнова и изнова траже оправдање или
разлог да остану, ма колико их околности демантовале, неки су свесни
да немају куда да оду или не знају како то да ураде, а неки су просто
пронашли срећу ту где јесу, док су неки пак схватили да је срећа нешто
што зависи од нас самих и да „кофер проблема“ неминовно носимо са
собом. Простор и време свакако су битне одреднице које утичу на нас
и наше животе, те је одатле потекла идеја да музика и видео-материјали,
који се пројектују у представи, стварају додатан слој значења и да на
одређени начин „боје“ оно што видимо у сцени. Музика припада неком
другом прошлом времену, које, као што и Швајцарска делује јунацима
као „лепши свет“, нама данас може да делује као неко лепше време.
Она ствара утисак неке срећне и лагодне атмосфере, и сама за себе
прича причу у којој су љубав и емоције веома важне, а јунаци ове
драме су на те емоције прилично заборавили. С друге стране, доку-
ментарни видео-материјал на неки начин је слика и прилика света у
којем живимо и ми и јунаци ове драме. Они су као прозор у свет и шта
се дешава изван та „четири зида“ у која су се ови ликови увукли и из
којих никако да се помакну. Та одредница „четири зида“ односно кутије
представља још један важан „лајтмотив“ ове представе. Плашећи се
света који нас окружује, својих емоција и показивања тих емоција,

често се сами затварамо у своје „кутије“ или пакујемо своје емоције и
страхове у њих покушавајући да их тако лакше носимо кроз живот.
Живот у тој кутији свакако делује сигурније, осећамо се заштићеније...
Али да ли нам то стварно олакшава живот или нам само олакшава да
преживимо живот? Не постоји тачан и нетачан одговор ни на једно од
ових питања, нити позориште треба да даје одговоре, већ управо да
поставља питања и наведе нас да се преиспитујемо. Чини ми се и надам
се да ова представа управо то и чини. 

Маја Тодоровић

Из медија
Рађену по тексту аутора Петра Михајловића (првобитни назив Само не
у Швајцарску), режисер Милан Нешковић доноси бањалучкој публици
представу која говори о савременом менталитету и која уједно пред-
ставља његов први ангажман у НП РС.
Креативно сценско рјешење, употпуњено мутлимедијалним садржајем,
доноси пет паралелних прича, које се напослијетку стапају у једну. Кроз
дјетињство, брак, развод, некоректност, нетолеранцију, заосталост, по-
родицу, затвор, кафану, стан, кутију итд. аутор води публику до питања
„докле ће нам фалити то мало за срећу?”.
Назив Швајцарска претпоставља идеју да негдје постоји свијет у ком је
све боље и љепше. Идеал Швајцарске, појам најуређенијег система,
савршене хармоније, уљудне цивилизације, свега онога што ми нисмо,
отвара проблематику преиспитивања сопствених идеала.
Доминантни утисак који прати представу јесте њен универзализам, из-
ражен кроз наш менталитет, почетак нашег краја.

Сандра Ћурлић (etrafika, 18. 5. 2017)

Назив представе Швајцарска на балканским просторима алудира на
утопију која подразумијева лагодан живот, успјех, мир и богатство.
Идеја да снагом жеље можемо постати Швајцарска, изразито је про-
блематична и апсурдна. Управо тај апсурд један је од ресурса које екс-
плоатише ова представа.
Ликови у представи су деперсонализовани, не чујемо њихова имена и
представљају типичне ликове мушкарца, жене, старца, дјевојке, судије...
Текст Петра Михајловића садржи 18 сцена које су релативно кратке. Да
би, усљед недостатка ритма, избјегао замор код публике, редитељ Милан
Нешковић одлучио се за сценско рјешење које омогућава да паралелно
пратимо развој односа између ликова унутар различитих сцена.

(РТРС, 18. 5. 2017)
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Writer
Petar Mihajlović
Born in 1979 in Kragujevac, Petar Mihajlović studied medicine, enrolled in
the third year of the Faculty of Law, and then graduated in Dramaturgy from
the FDA in Belgrade. 
He has won the “Slobodan Selenić” award for the dramatic text Samo ne u
Švajcarsku (Just not to Switzerland), and the Sterija Award for the best original
national dramatic text for the drama Radnička hronika (Labourers’ Chronicle).
Several plays, radio dramas and radio miniatures have been produced based
on his texts. He has been credited with screenplays for a number of full-
length feature films currently in production and several popular television
series. Mihajlović has published a short story collection Serijski samoubica (A
Serial Suicide), and the novel Ništa (Nothing). He works full time for the Ju-
goslovenska kinoteka – The Yugoslav Cinema Archive.  
The production Radnička hronika by the National Theatre of the Republic of
Srpska has won a number of awards and recognitions at national and inter-
national guest performances and festivals. 

Director
Milan Nešković
Born in 1985 in Valjevo, Milan Nešković graduated in Theatre Direction from
the Faculty of Dramatic Arts in Belgrade, in class of Professors Nikola Jevtić
and Alisa Stojanović. His plays have taken part in festivals in the region and
abroad, winning more than fifty awards. His work has been presented at the
62nd Sterijino pozorje (2017) in the Competition Selection with two plays:
Maestro (National Theatre Sombor) and Ruža, uvela (Rose, Withered, Theatre
“Bora Stanković” Vranje).
He has won the biennial award “Ljubomir Muci Draškić” (2015), given to the
best director in the theatres of Belgrade by fellow actors, which holds special
significance.
Besides theatre work, he is active as a pedagogue. Nešković is the youngest
lecturer of Acting at the Academy of Arts in Belgrade. This is his first directing
project for the National Theatre of the Republic of Srpska.

Dramaturgical note
The drama Switzerland is interesting on several levels as a dramaturgical “task”.
The author of the drama, Petar Mihajlović, once told me that he was following
the book Dramski pravci XX veka (The 20th Century Dramatic Movements) by Slo-
bodan Selenić, playing with different movement and, thus, the drama was created.
All of these movements have their own distinctive features, and revealing which
scene “belongs” to which movement while reading is very exciting. However, the
source of this excitement is a source of a challenge as well – contrary to a drama
as a text on paper, a performance needs to have a general style. Another inter-

esting feature lies in the very plot and its structure – as we read we gradually dis-
cover how this drama’s protagonists are mutually connected and their lives in-
tertwined. The common denominator enveloping the drama into a whole is the
protagonists’ destinies and life stories. They could be said to be “suffering” from
the same kinds of problems: alienation and feeling of being lost and unable to
cope with the world around them. They are all “stuck” in their lives and it seems
that life is something that has befallen them, not something they have conscien-
tiously chosen and built. They struggle, each in their own way, to infuse their
lives with some sense, but this typically leads them into making wrong choices
and getting more entangled into the cobweb of everyday life.
The name of the drama Switzerland is suggestive of the idea that somewhere
out there lies a world where life is nicer and better. This raises perhaps the
most important question this drama poses: Is it relevant for happiness where
we are, or who we are and who with? This issue is very current today, especially
in our parts: should we move out and seek fortune in that “better” world? Is it
really better and how? We live in the time when “brain drain” is widely discussed,
and when more and more young people are planning to escape from here as
soon as possible. Some do it, some look for excuses or reasons to stay again
and again, no matter how much the circumstances contradict them, some are
aware that they have no place to go to or do not know how to do it, while
some have simply found their happiness where they are, and some have
realised that happiness is something that depends on ourselves and that we
“carry the bag of our problems” with us. Space and time are definitely important
determinants that affect us and our lives, and this notion inspired the idea that
music and video materials projected in the show create an additional layer of
meaning, which somehow paint the scenes in distinctive “colours”. The music
recalls some past times, which, similarly to Switzerland seeming to the heroes
as “a better world, ”can seem as better times to us today. It creates an impression
of a happy and comfortable environment, and, as such, tells a story in which
love and emotions are very important, while the heroes of this drama have
somehow set them aside. On the other hand, the documentary video material
is a kind of a mirror of the world that we and the heroes of this drama live in.
These images are like a window on the world and events happening behind
the “four walls” these characters have retired into, which they are unable to
leave. These “four walls” or a box is yet another important “leitmotif” of this
play. Being afraid of the world that surrounds us, of our emotions and of
showing them, we often lock ourselves into our “boxes”, or pack our emotions
and fears into them, in an attempt to make them easier for carrying around.
Life in that box certainly seems safer, we feel more protected ... But does it
really make life easier for us or it just makes it easier to survive life? There are
no right and wrong answers to any of these questions, and the theatre is not
supposed to give answers, but to ask questions and urge us to re-examine our
lives. It seems to me and I hope that this is exactly what this performance does.

Maja Todorović
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Царство небеско – Епика балканика
Народно позориште и Битеф театар Београд

Kingdom of Heaven – Balkan Epic Poetry
The National Theatre and the Bitef Theatre Belgrade



Узбудљиво, духовито, едукативно, очаравајуће, високог уметничког до-
мета. Какав слалом кроз брзаке и теснаце како релације историја – чо-
век – мит, тако и распона епског стиха до жаргона, па изнова и изнова.
А све највећим делом само седећи у полукругу у првом делу и у другом
око великог стола.
Поменимо тек неколико момената. Рецимо бриљантно казивање песме
Смрт мајке Југовића (Олга Одановић) у неколико регистара на почетку
представе, дирљиве и духовите искрене исказе глумаца о њиховим
првим сусретима са епском поезијом, дочаравање једног њиховог из-
лета у Раваницу током проба, изванредно претапање и преплитање
пријемчиво предочених пресудних историјских чињеница (рецимо о
томе да је у Косовској бици било Срба уз Турке, и оних који нису Срби
уз Лазара) са епским стиховима и разним, па и савременим виђењима.
Једнако као крв и мач који одзвањају кроз читаво извођење, представу
(као и живот) чине међуљудски односи, на пример међ властелом, ин-
тима Лазара и Милице (одлични Бојан Жировић и Наташа Нинковић),
Косовке девојке (убедљива Нада Шаргин)... Глумачки импресиван, по-
тресан је а нимало патетичан ропац мајке над мртвих девет Југовића
(изврсна Олга Одановић). 
Музика има посебну улогу у Царству небеском. Као и језик; од епског
стиха до жаргона, примерице, када очаравајући Милутин Милошевић
као јунак у Косовском боју (у гаћама боксерицама) описујући шта му се
догађало између осталог каже да је на њега насрнуо „буђави Турчин“, а
он помислио „јеботе како ћу глупо да умрем...“.
У завршници представе са сцене се чује и Косовски бој из угла бројева.
Затим, позоришно снажно преиспитивање шта се како и зашто збило
са Лазаревим телом, а шта са Лазаревом главом после битке, четири
верзије о Милошу Обилићу. Представа побуђује, како се касније не-
формално разговарало, и читав низ тема и дилема од тога шта би било
да Лазар не изабра царство небеско, да га је Иван тачно обавестио о
спремности турске војске, уместо што га је обмануо умањујући њену
спремност, до тога откуд то да се и данас чини како негде изнад Теразија
лете два врана гаврана са Косова равна. 

Татјана Њежић (Блиц, 28. 9. 2017)

Царство небеско, наслов представе Јернеја Лоренција у београдском
Народном и Битефу, избором косовског циклуса за наратив, а затим и
естетским поступком режије ослоњене на оркестрацију игре глумаца

(нека врста позоришног реситала), јасно асоцира на врсту избора која
је епски и трагички иманентна Србији и Србима, од кнеза Лазара па до
сваке шуше која се на њу и данас позива. Први део, у Народном позо-
ришту, замишљен је и остварен као скуп глумаца (Олга Одановић, На-
таша Нинковић, Нада Шаргин, Хана Селимовић, Бранко Јеринић, Никола
Вујовић, Бојан Жировић, Милутин Милошевић, Славен Дошло), свечано
обучених и постепено распоређиваних око ликова за трпезом пред
Косовским бојем. То значи да глумци наступају у име ликова, истворе-
мено играјући и сами себе, односно разговор путем којег сазнајемо
како су везани за народну епску поезију, митове који су обликовали и
данашњу свест у Србији. “Сви ми да се у со преметнемо, не би Турком
ручка осолили”... одзвања овим делом представе. Други важан мотив
су и жене које губе своје мужеве који, опет, љубе крст и бране веру
своју, “царство небеско”, више него ли живот земаљски.
У другом делу представе, у Битеф театру, глумци су, поново мизансце-
нски крајње сведено, ангажовани за микрофонима и клавирима, појача-
вајући глас националног заноса митских димензија, а заправо све више
и више “деконструишући” наратив у критичко и ироничко поигравање
назначеним патосом и патетиком.
Као што је стилска фигура епске поезије понављање, тако и Лоренци
неуморно понавља одређене мотиве, не рачунајући на могућност умора
бар једног дела публике. А, ако представу посматрамо такође из њој
иманентног, националног дискурса, чак и критичког, он понавља и мо-
тиве поновољене безброј пута, не чинећи ништа ново да открије зашто
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Опстали сте преко језика и песме
Зашто сте се одлучили баш за српску
епику?
Пре свега, због моје љубави према
древним причама и песмама, као првим документима наше цивили-
зације. Занимају ме теме, мотиви, дилеме, које су то патње и чежње,
па и какве везе све то има са нама данас. Много је тога заједничког. У
епици су ствари само мало суровије, непосредније, с мање лажи. А и
страсти се мање крију. Фасцинира ме машта у причама и песмама, јер
имагинација је највећа привилегија људског постојања. Српске песме
су суперкомбинација историје с једне стране, и митологије с друге.
Понекад чак и митоманије. Тај руб између историје и митоманије
веома ми је занимљив, све оно архетипско, важно за нашу потребу
причања приче.
Цео Балкан је сличан простор, шта овдашње стваралаштво чини
специфичним?
Србија је због својих историјских околности настојала да се одржи
преко језика и песме. То је феноменалан начин отпора: док причам и
певам ја постојим! Колико год околности биле тешке, колико год се
проливала крв, док певам - постојим. Праисконска, дивна потреба. Ар-
хетипске приче можемо наћи у свим традицијама света и то је оно
најлепше, јер значи да постоји неки простор у нама у коме смо сви
браћа и сестре. Начин на који жудимо, бојимо се, волимо и превише
желимо.
Које су теме у том широком пољу народног стваралаштва, посебно
важне?
Има их само неколико, све остало су варијације као и живот сам. Сви
смо ми нека чудна Бахова фуга, са осећајем да смо посебни, другачији.
Лично, свиђа ми се дикција епике. Дијалог и градња лика мање су ми
занимљиви. Глумац у овој представи мање је улога, више приповедач.
А приповедач у позоришном смислу је врло поштена позиција. Иначе,
теме које су ми битне су оне архетипске: рађање зла, мржње, освето-
љубивости, чежње за љубављу и припадањем, туга... а можда највише
прича као таква, потреба запричањем. Са причом постоји и моје
сећање.

Разговор водила Вукица Стругар (Вечерње новости, 27. 8. 2017)

Јернеј Лоренци
Рођен је 1973. у Марибору, Словенија. Режијом почиње да се бави још
као средњошколац, у мариборском Мртвом гледалишчу. Дипломира
1999. с поставком Софоклове Антигоне (1996). Године 1997. учествује
у оснивању Позоришне школе Прве гимназије у Марибору. По за-
вршетку студија, Лоренци почиње да режира у позориштима Словеније,
Хрватске и Босне и Херцеговине. 
Био је уметнички директор Местног гледалишча Птуј и освојио је низ
државних и међународних признања. Године 2006. постаје асистент, а
2007. ванредни професор на одсеку за Позоришну и радио-режију Ака-
демије за позориште, радио, филм и телевизију у Љубљани. За свој ре-
дитељски рад добио је многе награде, укључујући Награду Позоришног
фестивала у Марибору за најбољу представу (Прочишћени СареКејн,
2002, и Полудела Локомотива, 2012, обе у продукцији Драме Словен-
ског народног гледалишча из Љубљане), Гран при Фестивала Златни
лав у Умагу (за представу Прочишћени, Сара Кејн, 2002, СНГ Љубљана),
Награду за најбољу представу фестивала Ex Ponto (Чежња и смрт Сил-
вије Плат, 2003, Сарајевски ратни театар САРТР у копродукцији са Кул-
турним друштвом Б-51 из Љубљане, 2003), три награде Позоришног
фестивала у Марибору за најбољег редитеља (Еп о Гилгамешу, 2006;
адаптација Небојше Поп Тасића, СМГ, Есхилова Орестија, 2009, СНГ
Љубљана, и Олуја Александра Николајевича Островског, 2012; МГЛ),
награду „Златни смијех“ за најбољег редитеља на 35. Данима сатире у
Загребу (2011), награду за најбољег редитеља на БИТЕФ-у у Београду,
Прешернову награду (2014), Политикину награду за најбољег редитеља
на 49. БИТЕФ-у (Хомерова Илијада, 2015, МГЛ, СНГ Љубљана и Цан-
карјев дом), награду „Анђелко Штимац“ за најбољег редитеља на 23.
Међународном фестивалу малих сцена у Ријеци (Полудела Локомотива,
2016, драма СНГ Љубљана) и „Златни ловоров вијенац“ на фестивалу
МЕСС у Сарајеву (Краљ Иби, драма СНГ Љубљана). 
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би се уопште и бавио овом врстом ангажмана, сем на плану у којем је
најјаче изражено, и већ виђено у његовим ранијим представама, чак и
на Битефу (Библија, први покушај) - плану чисте естетске самодовољ-
ности. 

Игор Бурић (Дневник, 28. 9. 2017)

Царство небеско – митови у нама
Режијска концепција Јернија Лоренција спада у аутентичне, неконвен-
ционалне, а толико пријемчиве и инспиративне, сасвим другачије. Осећа
се толерантан приступ и поверење у раду са глумцима, који су у једном
тренутку чак и из личног угла износили своје прве сусрете са епским
елементима, а то је најчешће било посредством казивања њихових бака
и дека. У таквом наступу глумаца, који ми је заличио на радионицу, по-
себно ми је била занимљива прича глумца Бранка Јеринића, чија је
бака, углавном неписмена, знала на стотине стихова напамет и толико
их дочаравала свом унуку, да их је сликовито запамтио за цео живот.
На сцени не видимо много тога. Столице, микрофони и клавири. Му-
зички елементи са духовним призвуком појачавају емоције и сценске
ефекте у кључним моментима.
Када је глума у питању, имам утисак да су наши глумци константно од-
лични и можда и једина константа у београдском театру.
Никада пре нисам на овакав начин доживела смрт девет Југовића као
када стихове казује Олга Одановић у улози Мајке Југовића, сва у црнини
и сузама. То је она магија коју нам доноси позориште. Пред нас исплове
слике и осећања замишљених особа, њихов живот,  њихова бол, њихова
трагедија. Мајка која не губи једно, двоје или троје деце, већ деве-
торо… Колико може једно срце да издржи док не препукне од бола?
Никада пре нисам на овакав начин доживела Косовку девојку (Нада
Шаргин), која, попут утваре у белој венчаници, лелече и јауче над рас-
комаданим јунацима…
Нити Царицу Милицу (Наташа Нинковић) када моли сваког од своје
браће да остане и не оде у сигурну смрт. Када јој гавран доноси лоше

вести док сабласно чека на прозору… Или када не успева да пробуди
свог Лазара (истакнута глума Бојана Жировића).
Осећај језе и тескобе у публици, која је у другом делу извођења била
такорећи на сцени са глумцима, такође под светлима, што читав до-
живљај чини богатијим. Прелазак из једног простора у други за време
извођења служи и да се направи психолошко измештање, да схватимо
да се у међувремену догодио бој на Косову и да ће уследити емотивни
климакс протагониста.
У другом делу извођења клавири окружују централну платформу на
којој ће глумац Милутин Милошевић демонстрирати директну борбу
са Турцима. Али не гласом косовског јунака, већ помало банализованим
савременим говором. Неконвенционалан и слободан редитељски при-
ступ оваквој улози, у којој су помешани елементи митског, али и савре-
меног, отвара простор за постављање питања која најчешће не постав-
љамо када су митови у питању. Латентни хумор у трагичним деловима,
када јунак добија на стотине рана, али „рокање“ тек следи, отвара врата
преиспитивању, слепој вери и конформизму према митовима који живе
у нашем колективном идентитету.

Ана Тодоровић Радетић (www.prevodioci, 27. 9. 2017)
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Director
Jernej Lorenci
Born in 1973 in Maribor, Slovenia, Jernej Lorenci started directing theatre per-
formances as a secondary school student at the Dead Theatre Maribor. Fol-
lowing his graduation production of Antigone by Sophocles in 1996, he obtained
his B. A. degree in 1999. In 1997, he co-founded the Maribor Grammar School
Theatre School. After he completed his studies, he began gaining experience
as a theatre director in Slovenian, Croatian and Bosnian theatres. He was the
Artistic Director of the Ptuj City Theatre receiving numerous national and in-
ternational awards. In 2006, he was appointed Assistant Professor, and in 2007
Associate Professor in the Department of Theatre and Radio Directing at the
Academy of Theatre, Radio, Film and Television in Ljubljana. His national and
international awards include: the Maribor Theatre Festival Award for best pro-
duction (S. Kane Cleansed, 2002, and The Crazy Locomotive, 2012 - SNT Drama
Ljubljana), Grand Prix at the Golden Lion Festival in Umag (S. Kane Cleansed,
2002, SNT Drama Ljubljana), the Best Production Award at the Ex Ponto Festival
(The Longing and Death of Sylvia Plath, 2003, the Sarajevo War Theatre SARTR
in co-production with the B-51 Society from Ljubljana, 2003), three Maribor
Theatre Festival awards for best director (The Epic of Gilgamesh, 2006; text
adaptation by Nebojša Pop Tasić, SMG, Aeschylus Oresteia, 2009, SNT Drama
Ljubljana, and Alexander Nikolayevich Ostrovsky The Storm, 2012; MGL), the
Golden Laughter Award for best director at the 35th Zagreb Days of Satire
Festival (2011), the best director award at the Belgrade Theatre Festival BITEF,
the national Prešeren Fund Award (2014), the Politika Newspaper Prize for best
director, awarded at the 49th International Theatre Festival BITEF (Homer The
Iliad, 2015; MGL, SNT Drama Ljubljana and Cankarjev dom), the Anđelko Štimac
Award for best director at the 23rd International Small Scenes Festival in Rijeka
(The Crazy Locomotive, 2016, SNT Drama Ljubljana) and the Golden Laurel
Wreath for the best director at the 56th International Theatre Festival MESS
Sarajevo (Ubu the King, SNT Drama Ljubljana). 

Reviews
Exciting, humorous, educational, enchanting, highly artistically accomplished.
What a slalom ride through rapids and straits of both the history-man-myth
relation and the span between epic verse and jargon, and over and over
again. And all this is achieved mainly just by sitting in a semicircle in the first
part and around a big table in the second.
Let’s mention just a few moments. For example, the brilliant narration of the
song The Death of Mother Jugović (Olga Odanović) in several registers at the
beginning of the play, the moving and humorous stories of the actors about
their first encounters with epic poetry, their account of the excursion they
had taken to Ravanica during the rehearsals, the greatly accomplished blend-
ing and intertwining of the convincingly presented crucial historical facts

(let’s say about the fact that there were Serbs alongside the Turks in Kosovo,
and those who were not Serbs alongside Lazar) with epic verses and different
views, contemporary ones included.
Music has a special place in Kingdom of Heaven. The same as language; from
epic verse to jargon, for instance, when captivating Milutin Milošević as a
hero in the Battle of Kosovo (in the boxer briefs), describing what happened
to him, says, among other things, that he was assaulted by “a rotten Turk”,
and he thought to himself “What a fucking stupid way to die...”.
At the finale of the play, we are told about the Battle of Kosovo in figures.
This is followed by a powerful theatrically vivid re-examination of what, how
and why happened with Lazar’s body, and what with Lazar’s head after the
battle, and four versions of the story about Miloš Obilić. The play inspires,
judging from un informal discussion afterwards, a whole series of topics and
dilemmas about what would have happened had Lazar not chosen the king-
dom of heaven, had Ivan correctly informed him about the readiness of the
Turkish army instead of deceiving him by diminishing its readiness, and how
come that, even today, there seem to be two ravens from Kosovo hovering
somewhere above Terazije.

Tatjana Nježić (Blic, 28. 9. 2017)

Kingdom of Heaven, the title of the play by Jernej Lorenci in the Belgrade Na-
tional Theatre and the Bitef Theatre, by the choice of the Kosovo Cycle as the
narrative, and by the aesthetic direction process relying on the orchestration
of the cast’s play (a kind of a theatrical recital), clearly implies the kind of
choices epically and tragically immanent to Serbia and the Serbs, from Prince
Lazar to each and every person who invokes it even today. The first part, in
the National Theatre, was conceived and accomplished as a meeting of actors
(Olga Odanović, Nataša Ninković, Nada Šargin, Hana Selimović, Branko Jerinić,
Nikola Vujović, Bojan Žirović, Milutin Milošević, Slaven Došlo), ceremonially
dressed and gradually arranged around the characters at the table before
the Battle of Kosovo. Thus, the actors act as the characters at the same time
playing their own selves, i.e. acting out the conversation which reveals to us
how they relate to the traditional epic poetry and the myths that have been
shaping the public consciousness in Serbia to this day. The line “Even if we all
turned to salt, we wouldn’t be enough to make the Turkish lunch salty,” re-
sounds throughout this part of the play. Another significant motif is the
women who lose their husbands who, for their part, put the cross and their
faith’s defence, “kingdom of heaven”, before their earthly lives. 
In the second part of the performance, in the Bitef Theatre, the actors, ulti-
mately reduced in the sense of the mise-en-scène once again, are engaged
in front of microphones and at pianos, amplifying the voice of the national
zeal of mythical dimensions, while in fact, more and more “deconstructing”
the narrative into a critical and ironic toying with the indicated pathos.

Igor Burić (Dnevnik, 28. 9. 2017)



Режија: КОКАН МЛАДЕНОВИЋ
Оригинална музика: МАРКО ГРУБИЋ

Костимографија: ИВАНА НЕСТОРОВИЋ

Улоге

ИСИДОРА СИМИЈОНОВИЋ
ЈЕЛЕНА ГРАОВАЦ

НИНА НЕШКОВИЋ
ВАЊА НЕНАДИЋ

Музику изводи група Врооом: 
ЏАМАЛ АЛ КИСВАНИ,

МАРКО ГРУБИЋ

Представа траје 1 сат и 50 минута

Director: KOKAN MLADENOVIĆ
Original music: MARKO GRUBIĆ
Costumes: IVANA NESTOROVIĆ

Cast 

ISIDORA SIMIJONOVIĆ
JELENA GRAOVAC
NINA NEŠKOVIĆ
VANJA NENADIĆ

Music performed by the group Vrooom: 
JAMAL AL KISWANI, 
MARKO GRUBIĆ

Duration 1 hour and 50 minutes

28. мај

Милена Богавац

Јами дистрикт
Битеф театар Београд, Центар за културу Тиват, Фестивал MASZK Сегедин, 
Think Tank студио Нови Сад (Србија, Црна Гора и Мађарска)

Milena Bogavac

Jami District
The Bitef Theatre Belgrade, Centre for Culture Tivat, MASZK Festival Szeged,
Think Tank Studio Novi Sad (Serbia, Montenegro and Hungary)
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Јами дистрикт је позоришна представа
која проблематизује питања нације и на-
ционалних држава, у хај-тек свету 21.
века. Полазећи од чињенице да је нација
конструкт и појам измишљен у 19. веку, представа поставља питање
како је деветнаестовековном изуму пошло за руком да изгледа као да
је био ту одувек?
Да ли су нам, у ери интернета, вештачке интелигенције и савремене
медицине, још увек потребне старе, „добре” нације? Шта ће сменити
нације и националне државе?
И ко је гори: нације или корпорације? 
До краја 21. века, очекује се да ће већину интелектуалних и физичких
послова обављати роботи. Да ли ће роботи имати националну свест?
Да ли ће бити робо-родољуби и робо-патриоте?
Да ли ће идеја нације завршити на сметлишту историје, или ће тамо за-
вршити они који у њу верују?
Да ли ћемо у 22. век ући у ципелама из 19. века? И да ли нас жуљају те
разгажене ципеле?
Оне одавно нису лепе. А да ли су удобне? 

Милена Миња Богавац
Списатељица, драматуршкиња, позоришна редитељка, слем песникиња
и радница у култури. Рођена је 1982. у Београду, где је дипломирала
драматургију на Факултету драмских уметности. 
Написала је петнаестак позоришних комада који су изведени у бројним
српским и европским позориштима. Добитница награда „Борислав Ми-
хајловић – Михиз“ за драмско стваралаштво, „Јосип Кулунџић“ за изу-
зетан успех у области позоришта и других награда. 
Од 1999. са редитељком Јеленом Богавац ради у оквиру позоришне
трупе Drama Mental Studio. Независно од рада у трупи, сарађује са мно-
гим организацијама и институцијама културе, међу којима су Битеф,
Битеф театар, Центар Е8, Теорија која хода, Пер.Арт... 
Пише и изводи слем поезију, збирке Економско пропагандна поезија
(2005) и Мој слем је дужи од твог (2011) објавио јој је новосадски СКЦ.
Објавила је роман Историја срца (Принцип бонарт прес, 2012). Позо-
ришни комади које је написала преведени су на више језика и уврштени
у неколико антологија савремене драме. 
Од 2006. до 2011. била је селекторка и уметничка директорка Екс театар

феста – фестивала експерименталног, нискобуџетног и ангажованог по-
зоришног израза, у Панчеву. 
Режирала је неколико представа чији су извођачи и коаутори млади
људи, а са Војиславом Арсићем, од 2010. развија позоришни метод ко-
лективног ауторства „позориште као омладински рад“. 
Редовно води радионице засноване на употреби драмских техника у
образовању, радионице за развој драмског текста и радионице слем
поезије.

Повишена реторика, коцкање туђим жи-
вотима, туђим главама одвешће нас у
неку нову катастрофу. Због тога смо из-
мислили тај факт, најстаријег човека на
свету око чијег се наследства боре припаднице три народа да докажу
ко је највећи, најстарији и ко има највише историјских права.
Апсурди нас опет могу увести у ново крвопролиће, зато се представа
руга свему што нас политички окружује. Нормални људи Балкана не
смеју дозволити да нам се понове деведесете.
Нико од нас није могао да изабере нацију у којој ће се родити, боју
коже, већинску религију којој припада народ у коме се родио. Сва
предубеђења о нама иду управо у односу на то што нисмо могли да
изаберемо. Парадоксално, све што радимо, од рођења до смрти, да се
персонализујемо, да имамо нека знања, таленте, све то није толико
важно у односу на то које смо нације, које расе, које религије. Ова
представа је настала као ругање тим претпоставкама које нас одређују.

Кокан Младеновић
Рођен 1970. у Нишу. Дипломирао на Катедри за позоришну и радио
режију Факултета драмских уметности у Београду, у класи Мирослава
Беловића и Николе Јевтића (1993). Режира разноврстан репертоар, са
богатом палетом аутора, од античких, ренесансних, барокних, модер-
ниста, до савременика: Есхил, Аристофан, Шекспир, Тирсо де Молина,
Бомарше, Марин Држић, Ибзен, Булгаков, Хармс, Енда Волш, Агота
Криштоф, Горан Стефановски... Режирао је и дела готово свих значајних
домаћих аутора различитих генерација: Александар Поповић, Велимир
Лукић, Слободан Селенић, Вида Огњеновић, Душан Ковачевић, Љубо-
мир Симовић, Слободан Вујановић, Иван М. Лалић, Маја Пелевић, Ми-
лена Богавац... Драматизовао или адаптирао дела Толкина, Горана Пет-
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ровића, Слободана Селенића, Мирјане Новаковић... Режирао мјузикле
Чикаго, Коса, Зона Замфирова. Често, поред режије, потписује и дра-
матизацију или адаптацију дела. 
Године 2007. и 2008. био је директор Драме НП Београд, у периоду
2009–2012. управник Атељеа 212.
Режије/драматизације/адаптације (избор): Шекспир/Буњуел/Милер:
Хамлет; Хармс: Случајеви; Тирсо де Молина: Севиљски заводник и ка-
мени гост; Бомарше: Фигарова женидба, Опера ултима; Александар
Поповић: Развојни пут Боре Шнајдера, Мрешћење шарана; Аристо-
фан/Маричић/К. Младеновић: Лизистрата, Мир; Велимир Лукић: Афера
недужне Анабеле; Вида Огњеновић: Како засмејати господара, Је ли
било кнежеве вечере; Агота Криштоф: Велика свеска; Душан Ковачевић:
Маратонци трче почасни круг, Балкански шпијун, Сабирни центар;
Слободан Селенић: Ружење народа у два дела; Хенрик Ибзен: Пер Гинт;
Шекспир: Богојављенска ноћ, Сан летње ноћи, Укроћена горопад, Јулије
Цезар; Љубомир Симовић: Путујуће позориште Шопаловић; Горан
Петровић/К. Младеновић: Опсада цркве Светог Спаса; Горан Стефа-
новски: Баханалије; Михаил Булгаков/К. Младеновић: Мајстор и Мар-
гарита; Мирјана Новаковић/К. Младеновић: Страх и његов слуга; Горан
Петровић: Скела; X. Ј. Толкин/К. Младеновић: Хобит; X. М. Бари, М.
Стојановић: Петар Пан; Енда Волш: Диско пигс; Фоси/Еб/Кендер: Чикаго
(мјузикл); М. Пелевић: Ја или неко други, Поморанџина кора;
Радо/Рагни/Мекдермот: Коса (мјузикл), Слободан Вујановић: Последња
смрт Френкија Сузице, С. Сремац/К. Младеновић: Зона Замфирова
(мјузикл), Б. Нушић/К. Младеновић: Доктор Нушић, И. Брешан: Пред-
става „Хамлета“ у селу Мрдуша доња, Фон Трир: Догвил, На Дрини
ћуприја, по мотивима Иве Андрића…

Добитник је награде „Бојан Ступица“, Стеријиних награда: за адаптацију
– Афера недужне Анабеле (1998), Ружење народа у два дела (2000), за
драматизацију – Опсада цркве Светог Спаса (2002), награда „Нови
Тврђава театар“ (Догвил, 2015) као и других значајних награда на фе-
стивалима у Србији и региону.

На први поглед – и само на први поглед – Јами дистрикт Милене Бо-
гавац је „документарна представа о најстаријој нацији на свету“, драмска
прича која припада жанру научне фантастике. Сателитским снимцима
земљине коре и записима специјалних камера са инфрацрвеним зра-
цима недвосмислено је показано да у селу Јамена, на тромеђи Србије,
Хрватске и Босне и Херцеговине, постоје трагови најстаријег палеолит-
ског насеља у историји човечанства. Ово значајно научно откриће ће у
геополитичком контексту локалне заједнице изазвати најпре општу по-
метњу, потом сукоб три нације око питања којој је од њих заправо при-
падао хомосапиенс из Јамене и, на крају, прави рат. 
Кроз низ квазидокументарних фрагмената који показују како на вест о
епохалном открићу у Јамени реагује најшира јавност (медији, научници,
представници верских заједница, политичари, интелектуална елита,
обичан народ), настаје сложена слика нечега што нам је и те како по-
знато, јер се већ у стварности догодило, онога кроз шта смо већ прошли,
а што је до данас оставило дубоке трагове у животима које још увек не
можемо нормално да живимо... 
Редитељ Кокан Младеновић у приступу овом драмском тексту користи
поступак сличан оном који је применио у својој инсценацији Догвила,
а посебно треба истаћи и три глумице – Исидору Симијоновић, Нину
Нешковић и Јелену Граовац. И овај пут, као и много пута до сада у
представама Кокана Младеновића, Марко Грубић је био део и ауторског
и извођачког тима, компоновао је музику, али је и на позорници, заједно
са Џамалом Кисванијем, уживо свирао. И поново је представи у којој
наступа даривао посебну димензију – и својом сценском радњом баш
као и музиком која је овај позоришни чин приближила атмосфери уз-
будљивог концерта. Представу Јами дистрикт чека светла будућност
– и на матичним сценама у Београду и Новом Саду, као и на гостова-
њима. Досадашње информације о успесима које постиже у Србији и на
извођењима у региону, упркос мрачној стварности која се савршено
уклапа у дијагнозу коју ова представа тачно поставља, буде наду да су,
барем неки међу нама, ипак научили лекције из повести.

Александар Милосављевић (РТС Радио Београд 3. 8. 2017)

Критика
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Обрачун с митовима Балкана
Знанствено „откриће” најстаријих остатака људских предака води у нови
рат на Балкану, а Јамена, након свега, постаје забавни парк. Обрачун с
цјелокупном митоманијом Балкана – то је најкраћи могући опис пред-
ставе Јами дистрикт. Текст Милене Боговац започиње досјетком: у
селу Јамена свјетски су знанственици нашли доказе да је људски род
много старији него што се до сада мислило, те управо из Јамене потјече
човјечанство.
Но, Јамена се – види врага – налази на тромеђи Хрватске, Босне и Хер-
цеговине и Србије, те ондје истог трена почиње борба за остатке про-
човјека, али и много огорченије и убојитије својатање претка. Борба је
то која води у нови рат на Балкану, с кобним посљедицама које се не
броје само жртвама на све три стране, већ и чињеницом да – када се у
сукоб коначно умијеша УН – Јамена постаје забавни парк, онај у којем
дјеца уче о повијести, језици „домородаца” су забрањени, а преживјели
становници заправо глуме мајмуне и зарађују 300 еура мјесечно. Реда-
тељ Кокан Младеновић кроз ову причу истражује митове који нас окру-
жују, од забавних попут ’је ли боља Северина или Цеца’, до оних много
убојитијих, и кроз све то испитује појам нације у 21. стољећу, у време-
нима свеприсутног и свевидећег интернета, reality showova. Резултат
тих пропиткивања јетка је и моћна сатира која удара равно у главу,
жалцима који су равноправно распоређени на све три стране, јер
аутори јасно поручују: нема невиних, док пропитују (чисту) крв, по-
ријекло, земљу, језике, религије, националне светиње... па све до псовки.

Све је овдје постављено тако да нам покаже колико смо сви ми на Бал-
кану заправо слични, а не различити. Тако представа досеже врхунац у
тренукту када из института у Единбургу стижу налази крви који кажу:
исти су, а након тога ратничка крв лије у потоцима.
На сцени су три сјајне младе глумице: Исидора Симијоновић, Јелена
Граовац, Нина Нешковић, које у два сата представе дословно одраде и
физички захтјеван посао, јер темпо представе је убитачан. 

Бојана Радовић (Вечерњи лист, 6. 6. 2017)

Жестока сатира
(...) Млада ангажирана српска драматичарка Милана Богавац, која је и
према властитој средини једнако критична као и према осталима, из-
нимно духовито и сатирички оштро уобличила је у свом драматуршки
прецизно вођеном тексту митове и друштвене деформације који воде
према међусобној мржњи, насиљу, деградацији, и убијању оних других.
Притом је ставила у први план недвојбену сличност, а неријетко и
идентичност аргумената све три бијесно супротстављене стране. Пуну
сценску живост том врло успјелом сатиричном предлошку дале су три
изванредне младе глумице Исидора Симијоновић (као Српкиња), Јелена
Граовац (Хрватица) и Нина Нешковић (Бошњакиња), које силном енер-
гијом, како гласовно тако и мимиком и промишљено кореографираним
покретом, заступају своју нацију доводећи ту жестину до карикатуралне,
а у екстремним случајевима и застрашујуће форме. У једној од сцена
које најдојмљивије показује спој та два елемента оне као мушкарци,
трансформиране само ријечима, гестама и покретима (без преоблачења
и маске), највулгарнијим псовкама пријете припадницима друга два
народа. Изванредан контрапункт томе је трагикомичан призор у којем
све три истодобно дословце једу земљу свака своје обожаване домо-
вине, ефектно показујући заслијепљеност националним митовима.
За такве маштовите и неочекиване сцене велике заслуге има и редатељ
Кокан Младеновић, који је представу водио у фуриозном ритму, изван-
редно комбинирајући силину глумачке експресивности и жестину глазбе
с видео снимкама и креативном упорабом расвјете, стварајући с Јами
дистриктом театарски спектакл у којем је та сценска атрактивност
била потпуно функционално осмишљена у јасном презентирању вели-
ког сатиричког набоја занимљивог текстовног предлошка Милане Бо-
гавац, што је резултирало врхунском представом ангажираног театра
који је одушевљену публику сјајно забавио наводећи је притом и на
размишљање о темама којима се бави.

Томислав Курелец (Kazalište.hr, 20. 6. 2017)
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Writer
Milena Minja Bogavac
Authoress, dramaturge, stage director and slam poetess and cultural worker
Milena Bogavac was born in 1982 in Belgrade, where she graduated from the
Faculty of Dramatic Arts, Department of Dramaturgy.
She has written about fifteen stage plays that have been performed in a
number of Serbian and European theatres. She has received the awards
“Borislav Mihajlović - Mihiz” for dramatic work, “Josip Kulundžić” for excep-
tional achievements in the field of theatre, and others. She writes and performs
slam poetry; her collections Ekonomsko propagandna poezija (Economic-pro-
paganda poetry, 2005) and Moj slem je duži od tvog (My Slam Is Longer Than
Yours, 2011) were published by the Novi Sad Student Cultural Centre. She
has published the novel Istorija srca (A History of the Heart, Princip bonart
pres, 2012). Her dramas have been translated into numerous languages and
included in several contemporary drama anthologies. 
She has directed several productions performed and co-authored by young
people, and has been developing a theatrical method of collective authorship
named “Theatre as Youth Work” with Vojislav Arsić since 2010. 

Director
Kokan Mladenović
Born in 1970 in Niš, Kokan Mladenović graduated from the Department of
Theatre and Radio Directing, Faculty of Dramatic Arts in Belgrade in 1993 in
class of Professors Miroslav Belović and Nikola Jevtić.
He has directed a varied repertoire covering a gamut of authors, ranging
from the Classical Greek, Renaissance, Baroque, modernists to the contem-
poraries: Aeschylus, Aristophanes, Shakespeare, Tirso de Molina, Beaumar-
chais, Marin Držić, Ibsen, Bulgakov, Kharms, Enda Walsh, Agota Kristof, Goran
Stefanovski... He has also directed works of almost all the major local authors
from different generations: Aleksandar Popović, Velimir Lukić, Slobodan
Selenić, Vida Ognjenović, Dušan Kovačević, Simović, Slobodan Vujanović,
Ivan M. Lalić, Maja Pelević, Milena Bogavac... He has dramatized or adapted
works of Tolkien, Goran Petrović, Slobodan Selenić, Mirjana Novaković... He
has directed the musicals Chicago, Hair  and Zona Zamfirova. Besiedes di-
recting, he is often credited with text dramatization or adaptation. In 2007
and 2008 he was engaged as a manager of the Drama of the National Theatre
in Belgrade, and from 2009 to 2012 as a manager of The Atelier 212 Theatre.
He has received the “Bojan Stupica” award and Sterija’s Awards: for adaptation
– The Affair of Innocent Annabelle (1998), Scolding of People in Two Acts
(2000), for dramatization – Siege of the Saint Salvation Church (2002), award
of the “Novi Tvrđava teatar/The New Fortress Theatre” (Dogville, 2015) among
other major awards at festivals in Serbia and the region.

Reviews
At first sight - and only at first sight - Jami District by Milena Bogavac is a
“documentary play about the oldest nation in the world”, a dramatic story
that belongs to the genre of science fiction. Satellite images of Earth’s crust
and records taken by special infrared cameras clearly show that in the village
of Jamena, in the tri-border area between Serbia, Croatia and Bosnia and
Herzegovina, there are traces of the oldest Palaeolithic settlement in the his-
tory of mankind. This significant scientific discovery, in the geopolitical context
of the local community, will inevitably lead to a general confusion, then a
conflict between the three nations over the question of who the Homo
sapiens from Jamena actually belonged to and, finally, an actual war.
Through a series of quasi-documentary fragments that show the reactions of
the widest public (the media, scientists, representatives of religious commu-
nities, politicians, intellectual elites, common people) to the news of the
epochal discovery in Jamena, a complex picture familiar to us emerges, as it
has already happened in reality, a picture of the situation we have already
been through, which has left deep traces in our lives that we still cannot live
normally...
Director Kokan Mladenović uses a procedure in his approach to this dramatic
text similar to the one he used in his staging of Dogville, while three actresses
- Isidora Simijonović, Nina Nešković and Jelena Graovac deserve a special
commendation. Once again, as many times before in the productions of
Kokan Mladenovic, Marko Grubić has been part of both the authorial and
performing teams; he has composed the music and played it live on stage
together with Jamal Kiswani. And again, he has given a special dimension to
the show he participates in - both with his stage performance and the music
that brings this stage action close to the atmosphere of an exciting concert.
Jami District can expect a promising future - both on the domestic stages of
Belgrade and Novi Sad, as well as in guest appearances. The information on
the successes achieved in Serbia and in the region, despite the dark reality
that fits perfectly into the diagnosis established accurately by this play, raise
hopes that, at least some of us, have learned lessons from history.

Aleksandar Milosavljević (RTS Radio Belgrade 3. 8. 2017)

Biting satire
The credit for such imaginative and unexpected scenes goes to director Kokan
Mladenović as well. He leads the show in a furious rhythm, superbly combining
the power of histrionic expressiveness and the intensity of the music with
videos and creative use of lighting, developing a stage spectacle where the
stage attractiveness is completely functionally designed in a clear presentation
of a great satirical charge of the interesting text written by Milena Bogavac,
which results in a top-notch performance of engaged theatre that entertains
the audience, serving it with food for thought on the topics it covers.

Tomislav Kurelec (Kazalište.hr, 20. 6. 2017)
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Мина Ћирић, Галина Максимовић, Неда Гојковић, Маша Радић

… и остали
Установа културе „Вук Стефановић Караџић“ Београд

Mina Ćirić, Galina Maksimović, Neda Gojković, Maša Radić

… and Others
The Cultural Institution “Vuk Stefanović Karadžić” Belgrade



Главна теза наше представе јесте да је
сваки појединац, бар у неком тре-
нутку или периоду свог живота, ма-
њина. Када се неко разболи, мањина је,
јер више је здравих него болесних, када
оде у пензију, део је мањине, јер више је радно способних и запослених
него оних који су завршили свој радни век, када је неко родитељ ЛГБТ
особе, мањина је, јер више је родитеља стрејт него геј популације. Кад
би људи схватили да мањине нису монолитне скупине, које стоје у опо-
зицији спрам већине, да је епитет „мањина“ флуидан и свеобухватан,
да се мањином постаје на разне начине, од којих већина не зависи од
слободне воље појединца, много би се лакше подизала свест о важно-
сти добронамерног поступања већине према мањини. У коначници,
свако од нас често не може ни да наслути како је бити мањина, док не
схвати да у неком сегменту живота то јесте и не осети хладноћу већине
спрам сопствене потребе или проблема.
Однос према мањинском, према слабом, према посебном и другачијем,
јесте фундамент човечности, предуслов здравог друштва, простор у
ком главну лекцију, која омогућава просперитет, уче оне друштвене
заједнице које истински желе да напредују. Толеранција према мањи-
нама није активистичка флоскула и вешт политички маневар „про-
европских“ политичара. Она је начин живота, она је лековита пракса
која укида самопрезир, једну од највећих бољки нашег друштва, јер

кроз њу сваки појединац има шансу да прихвати, пре свега, самога
себе то јест оно у њему што је посебно, можда слабо, неуклопљено у
владајуће премисе исправности или нормалности.
О томе смо у овој представи желели да испричамо четири приче из
пера младих и даровитих списатељица Мине Ћирић, Неде Гојковић, Га-
лине Максимовић и Маше Радић.

Стеван Бодрожа
Рођен 1978. у Београду. Завршио је позоришну режију на београдском
Факултету драмских уметности. Више од петнаест година професионално
је активан на позоришним сценама у Србији, Црној Гори, Босни и Хер-
цеговини и Аустрији. Режирао је у Београдском драмском позоришту,
Битеф театру, Народном позоришту Београд, Атељеу 212, Малом позо-
ришту „Душко Радовић”, Драми и опери „Мадленијанум”, Црногорском
народном позоришту, Мостарском театру младих, Босанском народном
позоришту Зеница, Театру Nestroyhof-Hamakom и Hundsturm театру у
Бечу, као и у низ других позоришта. Девет година предавао је на Фа-
култету драмских уметности у Београду. Режирао је текстове значајних
класичних и савремених писаца.
Режије (избор): Медеја, материјал Х. Милера, Прометеј у оковима Ес-
хила, Ифигенијина смрт у Аулиди Еурипида, Учене жене Молијера,
Госпа од мора Ибзена, минијатуре Самјуела Бекета.... Режије савремених
текстова: Господин Филипа Лолеа, Лице од пламена Маријуса фон Мајен-
бурга, Мали Геза Јаноша Хаја, У самоћи памучних поља Б.-М. Колтеса,
Ласице Бојане Мијовић, o.REST IN PEACE Јетона Незираја, Млијеко у
праху Драгане Трипковић, Пупољци Сање Домазет (по мотивима поезије
Васка Попе), Смећарник Косте Пешевског и многе друге.
Учешће на фестивалима (избор): „Јоаким Вујић”, МЕС, Битеф, Југосло-
венски позоришни фестивал Ужице, Фестивал босанскохерцеговачке
драме, Бијенале црногорског театра... Двоструки добитник награде за
најбољу режију на Фестивалу „Јоаким Вујић”, једанпут на Фестивалу са-
времене босанскохерцеговчке драме. Награду за најбољу режију добио
је и на Фестивалу праизведби у Алексинцу. У последњих неколико се-
зона остварује запажену сарадњу са Установом културе „Вук Стефановић
Караџић“ – Casa Novak Тамаре Бијелић,  Трамвај звани самоћа (омнибус
Мине Ћирић, Галине Максимовић, Маше Радић и Неде Гојковић), Трез-
нилиште (по мотивима драма Мурлин Мурло, Бајка о мртвој царевој
кћери и Праћка Николаја Кољаде), ...и остали (омнибус Мине Ћирић,
Галине Максимовић, Неде Гојковић и Маше Радић) и Код шејтана или
једна добра жена Сање Савић. Својевремено је учествовао у оснивању
Пароброд театра.
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Мина Ћирић
Рођена је 1994. у Београду. Дипломирала драма-
тургију на Факултету драмских уметности у Београду
(2017). Тренутно похађа мастер драматургије.
Изведене представе: Трамвај звани Самоћа (коау-
торка; УК „Вук“, р. Стеван Бодрожа), Трезнилиште
(по драмским текстовима Николаја Кољаде; УК
„Вук“, р. С. Бодрожа), Плен (драматургија; сцена
„Мата Милошевић“, р. Јована Стојановић), Скоро
па драма (драматургија; УК „Вук“, р. Максим Милошевић), Здраво, ми
смо оркестар (ауторка; Београдска филхармонија), Све што нико не
сме (ауторка; фестивал „Звездариште“), На пола пута, драматизација
бајке Принцеза на зрну грашка (ауторка, Дом културе Раковица), Нисам
крива (ауторка; ДАДОВ, р. Владан Ђурковић,), ...и остали (коауторка;
УК „Вук“, р. С. Бодрожа), Himmelweg (драматургија; АКУД „Бранко Крсма-
новић”, р. М. Милошевић)
Изведена јој је радио драма Шах-мат (Драмски програм Радио Бео-
града, р. Александар Малданер). Уврштена је у књигу Приче с малог од-
мора (збирка драмских текстова Филипа Јокановића, Павла Лазаревића,
Милице Костић, Ирине Субаков, Мине Ћирић и Сташе  Петровић). 

Галина Максимовић
Рођена 1993. у Зрењанину. Апсолвент-
киња драматургије на ФДУ Београд.
Једна од ауторки текстова за представе
Трамвај звани самоћа (2017), ...и остали
(2018), обе премијерно изведене у Уста-
нови културе „Вук Стефановић Караџић“
у режији С. Бодроже. У истој Установи радила је као једна од драма-
туршкиња на представи Трезнилиште (2017), по текстовима Н. Кољаде,
у режији С. Бодроже. 
Добитница The Best Young Critic Award за филмску критику, 2016. Награду
додељује фестивал AltCine Action! у Атини, а награда је подразумевала
учешће у целогодишњем програму филмске писмености у оквиру бал-
канских филмских фестивала. Похађала је неколико радионица филмске
критике у Србији, укључујући и Летњу школу драматургије у оквиру
Фестивала филмског сценарија у Врњачкој Бањи, 2016. Сарађивала је

са кинеским онлајн часописом Cinephilia као филмска критичарка, а
рад о српском филму почетком 2000-их објављен јој је у румунском
часопису Hyperkino у издању универзитета Hyperion. 
Превела је драму Црвена Џона Логана за Град театар Будва (2016).
Добитница награде „Јосип Кулунџић” ФДУ Београд за изузетан допринос
у области позоришта, филма, радија, телевизије или критике (2017). 

Неда Гојковић
Рођена 1994. у Београду. Апсолвенткиња
драматургије на Факултету драмских
уметности у Београду. Током студија са-
рађивала је на бројним студентским по-
зоришним и филмским пројектима. По-
хађала је радионицу филмске критике
код Ивана Велисављевића у оквиру Фестивала сценарија у Врњачкој
бањи (2016). Писала је сценарио за филм Надживети корњачу (са Ка-
тарином Живановић, која потписује и режију), који је 2017. награђен
као најбољи БХ филм на Сарајевском филмском фестивалу. Радила је
као драматург на пројектима ауторке Душанке Стојановић Глид – Му-
зичко-драмски манифест (премијерно изведен у Задужбини Илије М.
Коларца, 2017) и Најгоре најбоље време (премијерно изведен у Српском
културном центру у Паризу). С редитељем Стеваном Бодрожом сара-
ђивала на представама Трамвај звани самоћа, Трезнилиште (адаптација
три комада Николаја Кољаде), ...и остали. Тренутно ради на монодрами
о Вивијен Ли Ја нисам била овде, која ће имати премијеру у текућој по-
зоришној сезони, на сцени УК „Пароброд”.
Добитница награде „Јосип Кулунџић” ФДУ Београд за изузетан допринос
у области позоришта, филма, радија, телевизије или критике (2017). 

Маша Радић
Рођена 1993. у Београду. Уписала је
драматургију на Факултету драмских
уметности у Београду, 2012. Учество-
вала у писању сценарија за бројне
краткометражне и средњометражне
студентске филмове, написала и неко-
лико изведених радио драма. Њена прва професионална представа
Трамвај звани самоћа, у режији Стевана Бодроже, доживела је запа-
жен успех, те је с њим наставила сарадњу на представама Трезни-
лиште, ...и остали.
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Writers
Mina Ćirić
Born in 1994 in Belgrade, Mina Ćirić graduated in Dramaturgy from the Faculty of
Dramatic Arts in Belgrade (2017). She is currently an MA student of Dramaturgy. 
Her staged plays include: A Streetcar Called Loneliness (co-author; CI “Vuk”, d.
Stevan Bodroža), Drunk Tank (after dramatic texts by Nikolay Kolyada; CI “Vuk”, d.
S. Bodroža), Loot (dramaturgy; “Mata Milošević” Stage, d. Jovana Stojanović),
Almost an Evening (dramaturgy; CI “Vuk”, d. Maksim Milošević), Hello, We Are the
Orchestra (author; Belgrade Philharmonics), Everything We Dare Not To (author;
Festival “Zvezdarište”), Halfway, dramatization of the fairy tale The Princess and
the Pea (author, Cultural Centre Rakovica), I’m Not Guilty (author; DADOV, d.
Vladan Ćurković), ...and Others (co-author; CI “Vuk”, d. S. Bodroža), Himmelweg
(dramaturgy; AKUD/Academic Cultural-Artistic 

Galina Maksimović
Born in 1993 in Zrenjanin Galina Maksimović is a final-year student at the Faculty
of Dramatic Arts in Belgrade.
She has co-authored the play A Streetcar Called Loneliness (2017), ...and Others
(2018), both of which premiered at the Cultural Institution “Vuk Stefanović Karadžić”
directed by S. Bodroža. For the same Institution she has been one of the dra-
maturges for the play Drunk Tank (2017), made after the texts by Nikolay Kolyada,
directed by S. Bodroža. With her colleagues from the FDA, Galina has worked on
several theatre and radio projects.
She has received the “Josip Kulundžić” Award from the Faculty of Dramatic Arts in
Belgrade for extraordinary contribution in the fields of theatre, film, radio, television
or criticism (2017). 

Neda Gojković
Born in 1994 in Belgrade, Neda Gojković is a final-year student at the Faculty of
Dramatic Arts in Belgrade. She has authored the script for the film To Outlive a
Tortoise (with Katarina Živanović, who directed it), which was awarded as the best
B&H film at the Sarajevo Film Festival. She has worked as a dramaturge on projects
of the authoress Dušanka Stojanović Glid – Muzičko-dramski manifest (Musical-
dramatic Manifesto, premiered at the Ilija M. Kolarac Endowment in 2017) and
The Worst Best Time (premiered at the Serbian Cultural Centre in Paris). Collabo-
rations with director Stevan Bodroža include plays A Streetcar Called Loneliness,
Drunk Tank (adaptation of three plays by Nikolay Kolyada), … and Others. She has
received the “Josip Kulundžić” Award from the Faculty of Dramatic Arts in Belgrade
for extraordinary contribution in the fields of theatre, film, radio, television or
criticism (2017). 

Maša Radić
Born in 1993 in Belgrade, Maša Radić enrolled at the Faculty of Dramatic Arts in
Belgrade in 2012. She has taken part in writing scripts for a number of short and
medium-length student films, and has written several produced radio dramas.

Her first professional play A Streetcar Called Loneliness, directed by Stevan Bodroža,
was very successful, so she continued collaborating with him on the plays Drunk
Tank, and …and Others.

Director
Stevan Bodroža
Born in 1978 in Belgrade, Stevan Bodroža graduated in Theatre Directing from
the Faculty of Dramatic Arts in Belgrade. He has been professionally active for
more than fifteen years on theatre stages in Serbia, Montenegro, Bosnia and
Herzegovina and Austria. He has worked as a director for the Belgrade Drama
Theatre, Bitef Theatre, National Theatre Belgrade, Atelier 212, Little Theatre “Duško
Radović”, Drama and Opera “Madlenianum”, Montenegrin National Theatre, Mostar
Youth Theatre, Bosnian National Theatre in Zenica, Theatre Nestroyhof-Hamakom
and Hundsturm Theatre in Vienna, as well as a number of other theatres. He has
taught for nine years at the Faculty of Dramatic Arts in Belgrade and directed
texts by major classical and contemporary authors.
He has won the best director award from the “Joakim Vujić” Festival twice, and
from the Festival of Contemporary Bosnian-Herzegovinian Drama once. He has
been awarded the best director prize at the World Premiere Festival in Aleksinac
as well. In the last couple of seasons he has been successfully collaborating with
the Cultural Institution “Vuk Stefanović Karadžić”. He was a co-founder of the
Parobrod Theatre.

Review
Voices of the young
A precious opportunity to check in one place the talents of as many as four new
(female) dramaturgical voices, even if in this very, very reduced form, is really rare,
and in a certain way exclusive, so first of all an unreserved support is in place to the
producers and the CI “Vuk” for taking up this challenge. This praise is to be com-
plemented by yet another dimension, because this is, in fact, an engaged project,
with activist, if not political, connotations. Four stories in ...and Others actually deal
with marginalised groups and the attitude of their immediate environment towards
them - from LGBT population, through everyday racism towards the Roma people,
mental problems, domestic violence to “ageism” and convalescence.
On a simple stage, surrounded by the audience from three sides, with a reduced,
but apparently functional design, four obviously very inspired actors and actresses
(Anđela Jovanović, Bojana Zečević, Željko Maksimović, Nikola Šurbanović) easily
switch from role to role in these simply staged potent segments directly aiming
at the audience’s reactions and counting on provoking if not their empathy, then
at least the spectator’s perception and understanding of the context of a particular
problem.
Stevan Bodroža directed it in an enthusiastic and articulate way, the settings are
simple but effective and they visually transpose and underline the main theses of
the text well.

Boban Jevtić (NIN, 8. 3. 2018)

Гласови младих
Драгоцена прилика да на једном месту проверите таленат чак четири
нова (женска) гласа до маће драматургије, па чак и у ова квом, врло
сведеном облику, заиста је ретка и на неки начин ексклузив на, те најпре
треба дати безрезервну подршку продуцентима и УК „Вук”, који су се
одважили на овакав пројекат. У тој похвали одмах треба додати и још
једну димензију ви ше, јер ово је, у ствари, ангажовани пројекат, с акти-
вистичким ако не и политичким конотацијама. Че тири приче у ...оста-
лима заправо се баве маргиналцима и односом њихове најближе око-
лине према њима, од ЛГБТ популације, преко свакодневног расизма
према Роми ма, менталних проблема, насиља у породици па до
„ејџизма“ и реконвалесценције. 
На једноставној сцени, са три стране окруженој публиком, са све деном,
али показаће се функ ционалном сценографијом, четворо очигледно
врло надахнутих глумаца (Анђела Јовановић, Бојана Зечевић, Жељко
Максимовић, Никола Шур бановић) с лакоћом прелазе из улоге у улогу
у овим режијски једноставно постављеним, потентним сегмен тима, који
директно иду на реакцију гледаоца и рачунају на изазивање, ако већ
не његове емпатије, онда бар на гледаочево сагледавање и разуме -
вања контекста одређеног проблема. 
Режија Стевана Бодроже је полетна и значењски разговетна, поставке
су једноставне али ефект не и добро визуелно транспонују и подвлаче
основне тезе текста. На пример, у другој причи, где је читава сцена по-
стављена на изузетној ко сини, на којој глумци имају проблем да се
одрже, а све то током покушаја учитељице да наизглед разумним (а у
ствари дубоко расистичким) аргументима објасни мајци ромског дечака
(и самој себи), захтев дру гих родитеља да се дечак избаци из школе. 
(...) Вероватно најзаокруженији, психолошки најделикатнији је трећи
сегмент (ауторка Неда Гојковић), где је једна породична драма сагледана
из неколико перспектива. Политички је најпрецизнији други сегмент
(написала Галина Макси мовић), који се бави већ поменутим свакоднев-
ним расизмом који смо заборавили и да примећујемо. Први сегмент
који се бави ЛГБТ попу лацијом (написала Мина Ћирић) је најстилизо-
ванији, док је четврти (написала Маша Радић) корпусом тема које за-
хвата сигурно најамби циознији.
Треба имати у виду да су ово заиста млади гласови, тако да тек стови
понекад имају почетничких проблема – нагомилавање мотива, прибе-
гавање општим местима, фокусираност на детаље, али све у свему, ...и

остали представља нам четири нове и, рекло би се, значајне ауторке
са већ достигну тим професионалним занатским умећем и оно што је
најважније, са причама које су њима важне и које оне искрено и дубоко
осећају. Представа је на неки начин генерацијска, и по теми и по њеним
ауторима, те је заиста било дивно видети до суза дирнуте младе људе у
публици који су спонтано и са страшћу реаговали на проблеме који су
им представље ни на сцени. Треба нам више оваквих представа.

Бобан Јевтић (НИН, 8. 3. 2018)

(...) Оно што је на мене оставило јак утисак јесте животан и ангажован
текст, као вечита борба обичних људи, из нашег потенцијалног окру-
жења. Ова тематика подиже свест публике и актуелизује проблеме ма-
њинских група и њихових пријатеља и породице. Описује људе из
блиске визуре и даје наду да постајемо толерантнији и свеснији про-
блема са којима се они сусрећу. Помаже нам да разумемо нашу обавезу
да градимо једно срећније друштво. Зато је савремени текст важан, по-
готово у време када институције и образовни механизми закажу или
су спори и недовољно ефикасни. Тада се оставља простор младим љу-
дима, као гласу будућности и једне наде у лепше сутра.
Захваљујући ангажованим представама освешћујемо тренутак битисања
овде и сада и кроз остварење сваког оваквог уметничког пројекта по-
мерамо се корак напред као друштво и појединац.

Марко Радојичић (Оптимист)

Критика



Режија: НАТАША РАДУЛОВИЋ
Сценографија: НАЂА АНТИЋ, НЕРА ВУЛОВИЋ

Костимографија: БИЉАНА ГРГУР
Композиторка: ИРЕНА ПОПОВИЋ

Извођач сонга (глас, клавир и хармоника): 
ИВАН МИРКОВИЋ

Улоге

Милан: МИЛОШ ВОЈНОВИЋ
Мирела: ДРАГАНА РАДОЈЕВИЋ

Бранка: АНЕТА ТОМАШЕВИЋ
Драган: ЉУБИША БАРОВИЋ

Радоје: ПЕТАР ЛАЗИЋ
Тамара: ИВА КЕВРА

Представа траје 1 сат и 40 минута

Director: NATAŠA RADULOVIĆ
Stage Design: NAĐA ANTIĆ and NERA VULOVIĆ
Costumes: BILJANA GRGUR
Composer: IRENA POPOVIĆ
Music performer (voice, piano and accordion): 
IVAN MIRKOVIĆ

Cast

Milan: MILOŠ VOJNOVIĆ
Mirela: DRAGANA RADOJEVIĆ
Branka: ANETA TOMAŠEVIĆ
Dragan: LJUBIŠA BAROVIĆ
Radoje: PETAR LAZIĆ
Tamara: IVA KEVRA

Duration 1 hour and 40 minutes

30. мај

Огњен Обрадовић

Хајка на вука
Шабачко позориште

Ognjen Obradović

A Wolf Hunt
The Šabac Theatre



године Бајка о мртвој царевој кћери Николаја Кољаде, награђена је у
Јекатеринбургу (Русија) за најбољу женску улогу на фестивалу Кољада-
Plays 2015. Идејни је творац и уметничка директорка Првог београдског
фестивала савремене руске драме. Представе: За тебе Николаја Кољаде,
Осврни се у гневу Џона Озборна (најбоља представа младих за младе,
према мишљењу блога Belgrade edt culture), Кључеви од Лераха (БДП,
2016) и Дует за солисту (Народно позориште Сомбор, 2017). Блог Bel-
grade edt culture прогласио ју је најбољим младим редитељем у сезони
2016/2017.

Еј животе

Волео сам живот
Ал' он мене није

Реци мени, мој животе
Ко те то од мене крије

Дошло време да ми кажеш
Где си то од мене несто
И зашто сам, мој животе

Тако тужан често

Еј животе, луталицо
Пријатељ ми ниси био

Ни кад сам због тебе плако
Ни кад сам за тебе пио

Знам ја добро, мој животе
Сваку твоју ману

Ал' ко дете радујем се
Сваком новом дану

Еј животе, луталицо
Пријатељ ми ниси био

Ни кад сам због тебе плако
Ни кад сам за тебе пио

(Песма из представе)

Шабачко позориште одавно практикује да с времена на време пружи
шансу младим ствараоцима. Овај пут то је Огњен Обрадовић, драмски
писац који већ има успеха, изведене су му две радио драме, а комад Јуче,
данас, сутра премијерно је изведен у Београдском драмском позоришту,
2013. Драма Хајка на вука ушла је у најужи избор на Конкурсу Стеријиног
позорја за оригинални домаћи драмски текст 2016. Други млади стваралац
је Наташа Рауловић, редитељка која је већ успешно режирала у Београд-
ском драмском и Народном позоришту Сомбор. Са глумцима Шабачког
позоришта радили су на представи Хајка на вука, причи о људима који
живе у некој забити, заборављени од света и од самих себе.
Радња је смештена у кафану у распаду, у коју нико више не залази осим
кућног пријатеља Драгана, који је, испоставиће се, и мајчин љубавник,
острашћени неуспешни ловац, слабић који живи у лошем браку,а нема
снаге да прекине. Животно га игра Љубиша Баровић, дајући му и дозу
шарма, па га тако чини и симпатичним. Мајка, у одличном тумачењу
Анете Томашевић, која је игра с потребном дозом грубости према деци,
јер то је жена коју је живот ломио, удовица је, муж јој је настрадао воз-
ећи кола после лова у пијаном стању, оставивши њу са двоје деце и
свим проблемима око кафане. Неки излаз нашла је у вези са Драганом,
али би, уствари, желела да побегне од свега, макар и удајом за старијег,
богатијег човека. Уморна од свега препушта кафану ћерки Мирели,
бившој успешној спортисткињи, која од живота нема ништа осим својих

Хајка на вука је прича нашег времена и свепри-
сутнијег проблема неделања и буђења анималног
у људима у ситуацијама егзистенцијалне кризе,
социјална драма која се бави проблемом „стајања
у месту“. Како се суочавамо са проблемима и како
на њих реагујемо, како лоше реагујемо на своје
ближње у тренутку када нам егзистенција „виси о
концу“, питања су која поставља драма.

(Подринске, 6. 2. 2018) 

Огњен Обрадовић
Рођен је 1992. Завршио основне и мастер студије драматургије на Фа-
култету драмских уметности у Београду, тренутно је на докторским сту-
дијама Теорије драмских уметности, медија и културе на истом факултету.
Пише поезију, драме и сценарија.
Изведене су му драме и радио драмска дела: Недеља: јуче, данас, сутра
(Београдско драмско позориште, 2013), Пут у Лисабон (Радио Београд,
2015), Да ми је да спустим ову сузу (Радио Београд, 2016).
Издао је збирку поезије Отицања (2016) за коју је добио награду
„Млади Дис”.
Драма Хајка на вука писана је као дипломска драма на ФДУ и уврштена
је у ужи избор на Конкурсу Стеријиног позорја за оригинални домаћи
драмски текст 2016.

Данас смо се пробудили чврсто решени да ће нам
од сутра бити боље, јер нам је јуче било једнако
лоше, зато што ни претходног дана није било
ништа боље. Данас смо веровали да ћемо добити
шансу да почнемо испочетка, али неко је уместо
нас поновио јучерашње грешке. Сутра ћемо сами
о свом животу доносити одлуке, јер до сада то
нисмо могли, зато што су држава, људи и време
били против нас. Данас смо били бесни и смели смо да чинимо зло,
јер ваздух je био тежак, а небо тмурно. Данас смо донели одлуку да
ћемо се смејати и када смо гладни, да ћемо учити иако нам је хладно и
да се нећемо сећати да не знамо шта је слобода. Данас смо се опет
пробудили, али коцкице нам се још нису сложиле, па ћемо сутра поново
покушати, ако неко то већ не уради уместо нас.

Наташа Радуловић
Рођена је 1992. Представом Невидљива деца (Београдско драмско по-
зориште) дипломирала позоришну и радио режију на Факултету драм-
ских уметности Београд у класи професора Егона Савина, а потом за-
вршила и мастер студије на истој катедри. Њена испитна представа 3.
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медаља и сећања на спортске тријумфе на које нико из породице није
обраћао пажњу, без наде и вере у боље сутра, чији дани протичу у
брисању и премештању пепељара, столова и столица и чишћењу ка-
фане. Драгана Радојевић нашла је кључ за свој лик младе, безвољне
жене и одлично исказала њену празнину. Њен брат Милан, вечити сту-
дент, није ништа срећнији. Није се снашао у великом граду, навикнут
на сеоску тишину сметало му је све у дому, од шкрипе врата, разговора,
мале собе и превоза. Када се вратио на распуст, остао је код куће опет
незадовољан једноличним животом, варајући себе и остале да од сутра
почиње да учи. Милош Војновић игра Милана уверљиво, баш као да је
он тај студент. Галерију ликова допуњује Тамара, девојка коју су роди-
тељи оставили и отишли у Италију у печалбу, а њу заборавили. Њена
главна занимација је фотографски апарат, којим бележи и најбизарније
моменте њихових живота, а фотографије ће јој донети стипендију за
школовање у Милану. Ива Кевра као млада глумица, савршено разуме
свој лик девојке која смехом и кобајаги безбригом покрива јад у себи
и игра је с пуно сигурности и сугестивности. Посебан лик је Радоје, с
једне стране путник намерник који свраћа у кафану, али запази газда-
рицу и хоће да се ожени њом јер је радом у Бечу стекао богатство, али
кућа коју је сазидао празна је и пуста, баш као што је био његов печал-
барски живот. С друге стране он је можда лик из маште свих њих, он је
онај неко или нешто ко би требало да их помери с мртве тачке, да пре-
окрене неко сутра. Петар Лазић игра га мудро и промишљено.
Генерална замерка овом добром редитељском рукопису односи се на
репетицију појединих реплика. Објашњење редитељке је да је хтела да
потцрта неке реченице које у животу поновимо неколико пута. По-
ставља се питање да ли је избор тих реченица прави, јер има у комаду
и значајнијих реплика, а друго, репетиција успорава радњу и чини се
ремети њен ток. Гледаоци прате животне приче ликова и њихове односе
и нестрпљиви су да виде шта је било даље, па им то понављање смета.
Даље није било ништа. Остали су заробљени у пустој свакодневици ка-
фане, коју су одлично осмислиле Нађа Антић и Нера Вуловић са поха-
баним столовима и расклиманим степеником као животи свих актера,
у костимима које је бриљантно прилагодила сваком лику Биљана Гргур,
кафане кроз коју се повремено проломи песма Еј животе за коју је
текст писао аутор драме, а маестрално, нежно и драматично, пратећи
радњу, компоновала Ирена Поповић.
Шабачко позориште има нову, тешку по тематици али успешно играну
представу. Препоручујемо да погледате јер вас неће оставити равно-
душним.

(Радио Београд)

Из медија
Млада екипа окупљена око овог пројекта истиче важност чувања вед-
рине и постављања питања шта урадити када се све руши и да ли про-
наћи снагу у себи?

(инфо медиа систем, 6. 2. 2018)

Обрадовићев текст изабран је међу четири најбоља текста на Сте-
ријином позорју 2016. и говори о дубокој егзистенцијалној кризи.
Млада редитељка Наташа Радуловић истакла је да много очекује од
ове представе, и да јој је указана велика част што режира у Шабачком
позоришту са сјајним глумачким ансамблом. У фокусу представе је
све присутније неделање, стајање у месту, константно понављање и
дани који се никад не завршавају. Ипак, постоји нека врста наде, ука-
зала је редитељка.

(Данас, 6. 2. 2018)

Драма анализира савремене потешкоће кроз које пролази појединац
када се нађе у егзистенцијалној кризи. Начин на који се индивидуа су-
очава са проблемима и да ли снагу за борбу проналази у себи, само су
нека од актуелних питања којима се бави позоришни комад Хајка на
вука.

(Глас Подриња, 6. 2. 2018)
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Writer 
Ognjen Obradović
Born in 1992, Ognjen Obradović graduated and received his MA in Drama-
turgy from the FDA in Belgrade, and is currently a PhD student of Theory of
Dramatic Arts, Media and Culture at the same academy.
He writes poetry, dramas and screenplays. 
His produced dramas and radio dramas are: Nedelja: juče, danas, sutra (A
Week: Yesterday, Today, Tomorrow, BDT 2013), Put u Lisabon (A Journey to Lis-
bon, Radio Belgrade 2015), Da mi je da spustim ovu suzu (I Wish I Could Shed
This Tear, Radio Belgrade 2016).
He has published a poetry collection Oticanja (Swellings, 2016) awarded the
Young Dis Prize.
The drama A Wolf Hunt was written as a graduation drama for the FDA and
was shortlisted at the Sterijino pozorje competition for the original national
dramatic text in 2016. 

Director
Born in 1992, Nataša Radulović graduated in Theatre and Radio Directing
with the graduation production Nevidljiva deca (The Invisible Children) at
the Belgrade Drama Theatre in class of Professor Egon Savin, going on to
Master studies at the same Department. Her 3rd year exam play Bajka o
mrtvoj carevoj kćeri (The Tale of the Dead Princess) by Nikolay Kolyada was
awarded Best Actress at the Kolyada Plays Festival 2015 in Yekaterinburg
(Russia). She is the creator and the artistic director of the First Belgrade Fe-
stival of Contemporary Russian Drama. Plays: Za tebe (For You) by Nikolay
Kolyada, Look Back in Anger by John Osborne (the best play by the young
for the young according to the blog Belgrade edt culture), Ključevi od Leraha
(Keys to Lerah, 2016) by Nikolay Kolyada at the BDT and Duet for One by
Tom Kempinski (2017) at the National Theatre Sombor. The blog Belgrade
edt culture entitled her the best young director for the season 2016/2017.

Review
The story is set in a dilapidated tavern, where no one comes any more ex-
cept for the family friend Dragan, who turns out to be the mother’s lover,
a passionate unsuccessful hunter, a weakling who stays in a bad marriage
having no strength to break it. He is lively played by Ljubiša Barović, ren-
dering him with a dose of charm, which makes him amiable. The mother,
excellently delivered by Aneta Tomašević, playing the character with the
necessary measure of toughness towards her children, as a woman who
had a tough life, was left a widow after her husband died in a drunk
driving accident after a hunt leaving her with two children and all the ta-
vern-related problems. She found some comfort in her relationship with

Dragan, but she would actually prefer to escape from everything even if
by marrying an elderly rich man. Tired of everything, she leaves managing
of the tavern to her daughter Mirela, a former successful athlete who has
nothing from her life except her medals and memories of sports triumphs
that no one in the family paid any attention to, without any hope for and
faith in a better tomorrow, whose days pass in wiping and moving the
ashtrays, tables and chairs around and cleaning the tavern. Dragana
Radojević has found the key to her character of a young, spiritless woman
and expressed her emptiness perfectly. Her brother Milan, a never-gra-
duating student is none happier. He failed to find his place in the big city;
being accustomed to the rural silence, he was bothered by everything on
the campus, from creaking doors, voices of people talking and small
rooms to transportation. When he returned for a holiday, he remained at
home unhappy all the same with his monotonous life, lying to himself
and to the others that he will go back to university as of the next day.
Miloš Vojnović plays Milan convincingly, just as if he was that same student.
The gallery of characters is complemented by Tamara, a girl left by her
parents, who went to Italy to work and forgot about her. Her main interest
is a photographic camera, which records the most bizarre moments of
their lives, and those photographs will bring her a scholarship to study in
Milan. Iva Kevra, as a young actress, perfectly understands her character
of a girl who hides her sorrows behind smiles and feigned carelessness
and plays her confidently and suggestively. Radoje is a peculiar character
- on the one hand, a chance guest who comes to the tavern and notices
the owner and wants to marry her because he has acquired some wealth
working in Vienna, but the house he has built is empty, just like his life of
a migrant worker. On the other hand, he may be a character from their
collective imagination; he is the expected someone or something that is
supposed to get them to break from the standstill, to bring a different fu-
ture. Petar Lazić plays him wisely and thoughtfully.
(…) The audience follow the life stories of the characters and their relationships
and are eager to see what happens next. Next, nothing happens to them.
They remain trapped in the empty monotony of the tavern, perfectly designed
by Nađa Antić and Nera Vulović with shabby tables and a rickety step, just
like the lives of all the actors, dressed in costumes brilliantly adapted to each
character by Biljana Grgur; of the tavern that occasionally echoes with the
song Hey Life. The song lyrics were written by the author of the drama and
the music that masterfully gently and dramatically follows the storyline was
composed by Irena Popović.
The Šabac Theatre has a new production, whose topic is heavy, yet well per-
formed. We recommend seeing it, as it will definitely speak to you. 

(Radio Belgrade)
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Александар Југовић

Утопљена душа
Београдско драмско позориште

Aleksandar Jugović

The Drowned Soul
The Belgrade Drama Theatre



Дис је живео у друштву и загрљају смрти, тако да, када се она обзнанила
и осталима, најзад је био у праву. Само у тих неколико минута, од тренутка
када је брод торпедован до његовог потапања, био је свој на своме.
Провео је живот као утопљена душа, а на крају му се утопило и тело.
Извесност смрти провоцира човека на преиспитивање сопственог жи-
вота и процењивања смисла. У Југовићевом комаду имамо Песника,
особу изузетно сензитивну, која је непрестано у саморефлексијама. У
ситуацији када брод којим плови, међу осталима, и Владислав Петковић
Дис, буде торпедован и почне да тоне, та се грозница појачава. Ми у
публици видимо свет онако како га види Дис. То је простор између сна
и јаве, простор страхова и несигурности, простор помирености са суд-
бином. Представа се догађа на комадићу палубе пароброда „Италија”
који превози путнике преко Јонског мора у мају 1917. Сцена је тескобна
таман колико је тескобно и Песнику. Дис је и у оно време био мимо
света, загледан у своју меланхолију, неспособан за било који практичан
аспект живота. Ова представа има циљ да пружи Песнику шансу да се
одбрани.

Бобан Скерлић
Завршио је Факултет драмских уметности у Београду. Био асистент, па
предавач на ФДУ. Предавао Позиционирање и стратегије брендпорт-
фолија на специјалистичким студијама Универзитета уметности. Управ-
љао рекламном агенцијом и дечјом телевизијом. Писао и режирао
нека Отворена врата. Режирао неке сегменте у Немој да звоцаш.
Писао и режирао Ружне речи. Похађа докторске уметничке студије на
ФДУ.
Филм: Шангарепо ти не растеш лепо, До коске и Топ је био врео.
Позориште: Гробница за Бориса Давидовича Данила Киша у Дадову
(корежија са Радивојем Андрићем), Змајовини пангалози Иване Димић
и Школа рокенрола Милене Деполо у Позоришту „Бошко Буха”, Синови
умиру први Мате Матишића у Босанском народном позоришту Зеница,
Мурлин Мурло Николаја Кољаде у Народном позоришту Кикинда, Раз-
војни пут Боре Шнајдера А. Поповића и Брехтов Страх и беда трећег
рајха у Грачаници (Српска драма приштинског Народног позоришта),
Врла нова 2061. (ауторски пројекат са Миленом Деполо) у суботичком
Народном позоришту, Народна драма Олге Димитријевић у сарајевском
позоришту САРТР. Утопљена душа је његов четврти пројекат у Бео-
градском драмском позоришту (Трпеле са Миленом Деполо 2013, Кад
су цветале тикве Драгослава Михаиловића 2014. и Позив на погубљење
Владимира Набокова 2015).

Радња се дешава на броду „Италија“ 1917. године пред смрт протаго-
нисте. Пратимо последње сате у животу Владислава Петковића Диса и
откривамо његова сећања, привиђења, кошмаре, као и опште мисли о
смрти и љубави, уметности и критици. У Дисову свест усељавају се
бриге о његовој жени и деци, али и чињеница особености његовог ка-
рактера која му је живот учинила специфичним.
(...) Глумци Милица Зарић, Игор Дамњановић, Немања Стаматовић,
Ивана Дудић и  Лако Николић, поштено су настојали да оживе мноштво
ликова на броду који ће бити потопљен – болничарке, војнике, капетане,
учитељице, конобаре, жене, децу итд. Сергеј Трифуновић игра Диса
као брижног и нежног, али и растрзаног особењака, поету.

Ана Тасић (Политика, 13. 3. 2018)

Сцена скучена, накривљена, успешна реконструкција палубе брода
„Италија“, сасвим прикладан полигон на којем ће Дис више снивати и
бити у кошмарима и сећањима но на јави  „са очима изван сваког
зла“. Овака поставка била је на радост публике, јер јој је пружила још
додатних четири реда за уживање у глумачким бравурама. Које за-
почињу већ уласком у салу.
Као што је и наговештено, овде је много више до изванредних глумаца
него до драмског подлошка, који магловито шета по Дисовој временској
линији од садашњости до прошлости
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Владислав Петковић Дис једна је од најтрагичнијих личности српске
књижевности. Утопљена уклета душа, чак је и насловом своје збирке и
песме прорекаo своју несрећну судбину, свој крај. На пароброду „Ита-
лија“, који је погођен торпедом, песник је мирно чекао да они којима
је до живота више стало уђу у чамце за спасавање, а он се укрцао међу
последњима. Када је брод потонуо, на дно Јонског мора повукао je и
Диса.
Због свог књижевног псеудонима песник је жестоко нападан, јер је та-
дашња критика сматрала да је неопростиво име града бола из Дантеовог
„Пакла“ узети за сопствено. А објашњење је било посве једноставно:
Дис је заправо средњи слог имена ВлаДИСлав. 
У песничком стваралаштву није имао узоре јер су његове
поетске идеје биле аутентичне. 
Ова драма је опис Дисовог удеса: од сељакања, беспарице,
свадбе, рата, избеглиштва, преласка са српском војском
преко Албаније, пута на Крф – што у једној линији чини
песников живот – до суштине поетског која га води у сусрет
са самим собом кроз мисли које се превлаче преко тужне
прошлости у ишчекивању смрти.
Дисов књижевни замах је космички, метафизички опреде-
љен. Ту се крије тегоба због немогућности да се појединац избори са
неправдом, потресна беспомоћност песника која извире из Нирване,
Тамнице, Распадања... Постоје писци који се отимају својој епохи, па
нам се чини да је њихово дело модерније од савременог и као такви
захтевају да њихов књижевни израз буде изнова проучаван и тумачен.
Њима припада Дис. 
Више од сто година је прошло од Дисове смрти, а и даље се поставља
питање како је збирка песама Утопљене душе тако савршено укомпо-
нована. Он је стваралац кроз чију муку је тутњала тајна мрачног живота
и саопштио нам је ту тајну својим стиховима, а на нама је да је одгонет-
немо, дешифрујемо. Да је научимо и растумачимо у свакој рими, стиху,
строфи, метафори...
Он није дочекао своју славу, а није баш тачно да му је недостајало ам-
биције. Ко би скупљао новац да објави збирку песама или писао под
свећом до касно у ноћ после партије карата, а да нема нешто важно да
нам саопшти?! Амбиција није усмерена само на лични успех, већ и на
покушаје да се обратимо некоме или нечему што превазилази границе
разума. 

Несрећа га је пратила и док је лежао на дну Јонског мора. Његов син
Мутимир убијен је у политичким обрачунима након Другог светског
рата, а кћерка Гордана изгорела је у пожару још као дете. Супруга Тинка
се поново удала.
Оспораван од критике и од својих савременика, бескрајно верујући у
писану реч, у животу као под одроном, у том каменолому, брусио је
своју камену муку и оставио нам најлепше стихове српске књижевности.
Не може се рећи да му је баш све чега се дохватио полазило за руком,
па су му чак и перо из ње „отимали“ и, тражећи да буде другачији,
олако одбацивали посебан књижевни таленат. Или је боље рећи да су
га се плашили, јер су у бурним временима за Србију тражили подршку
на површини, а он је већ тада био у будућности, у морским дубинама.

Александар Југовић 
Рођен је у Чачку 1975. Дипломирао је на Филолошком фа-
култету Универзитета у Београду (српски језик и књижевност).
Објавио је књиге песама Крв и није вода, На крају крајева,
Јесеним пролећа. Аутор је романа ДИСхармонија, Три рога
месеца, Српски у сто лекција, Монтана, Лауреат, Опсенари.
Аутор је и драма Министар, Родео, Луна-парк, Рулет-плес,
Српска Лајка. Добитник је награде „Кочићево перо“ за роман
Опсенари.

Владислав Петковић Дис је провео
живот уроњен у сопствени чемер и
ћутања. Поезија је једино по чему је
припадао свету. Па чак и не сва пое-
зија, већ једино збирка Утопљене душе. Друге збирке Ми чекамо цара
стидео се, писао ју је с предумишљајем, не са аутентичном песничком
намером.
На броду којим се Дис запутио на Крф, а стићи ће у смрт, у песниковим
сећањима, сновима, халуцинацијама,  појављују се Јован Скерлић, Бог-
дан Поповић, Сима Пандуровић, Бранислав Нушић, Светозар Марко-
вић... Појављују се превасходно као поетички принципи, као претпо-
ставке шта су задаци песништва и песника. Тим задацима Дис
једноставно није умео да одговори. Када је једном и покушао, осећао
се лоше. Једино што је умео је да беспућа сопствене душе и смоласту
тугу која му је давила срце преточи у стихове.
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Пре свега сјајан Сергеј Трифуновић, који се и телесено преобразио и
ушепртљио, унезверио, те ће се у своје обличје вратити тек крајем
представе, до уверљивих Иване Дудић и Милице Зарић.
Овим немиром (не само по мору и опасности од торпеда) већ и по не-
спокоју путника смирено управља капетан којег тумачи Игор Дамња-
новић. И остатак асамбла сјајно је дочарао своје шизофрене улоге (глу-
мили су више ликова). 
Упечатљива представа која је морала изазавати упитаност код публике
о месту појединца, сензибилног какав је већ песник у једном великом,
светском метежу.

(КултурниК, 2. 3. 2018)

Из медија
Меланхоличног генија који је писао песме са песимистичним погледом
на свет на сцени БДП оживео је фантастични Сергеј Трифуновић који је
у изузетно камерним условима успео да дочара сву несигурност и од-
суство жеље за радосним погледом на свет великог писца.
Интиман, јак и самоуверен Трифуновић је на сцену Београдског драм-
ског позоришта донео уверљив психолошки профил генија који одб-
ројава последње сате живота.
У томе су му нарочито помогли Милица Зарић и веома талентовани
Лако Николић, који су својом лаком игром обележили контуре атмо-
сфере на палуби брода који је однео Диса у смрт.

(Танјуг, 7. 3. 2018)

Сергеј Трифуновић је истакао да је већ сама чињеница да треба да
игра Диса била разлог да улогу одмах прихвати и да је, потом, ради са
великим пијететом.
– Његова поезија јесте пуна тамних и горких тонова, али ја у њему
видим и неку специфичну ведрину, а нарочито лепоту. Рецимо, када
погледам Дисову фотографију, не обузима ме утисак да је био само
мрачан човек. Не видим толико тај мрак ког има у његовим песмама, а
осећам да је негде и насмешен. Узбудљиво је радити ову улогу, бавити
се Дисом. Један од момената из његове биографије који је мени упе-
чатљив, интересантан, јесте и то што је заборавио да понесе бурме на
венчање па су морали да позајме од присутних пријатеља. Дис је, без
сумње, био импресиван, посебан човек.

(Блиц, 5. 3. 2018)

О утапању
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Writer
Aleksandar Jugović 
Born in Čačak in 1975, Aleksandar Jugović graduated from the Faculty of
Philology, University of Belgrade (Serbian Language and Literature). He has
published poetry books Krv nije voda (Blood Is Thicker than Water), Na kraju
krajeva (Bottom Line), Jesenim proleća (Falling Springs). He is the author of
the novels DISharmonija (DISharmony), Tri roga meseca (Three Moon Horns),
Srpski u sto lekcija (Serbian in 100 Lessons), Montana, Laureat (Laureate),
Opesnari (The Illusionists). He has authored the dramas Ministar (Minister),
Rodeo, Luna-park (Arcade), Rulet-ples (Roulette-Dance), Srpska Lajka (Serbian
Laika). Jugović has received the “Kočićevo pero” Award for his novel The Illu-
sionists.

Director
Boban Skerlić
Boban Skerlić graduated from the Faculty of Dramatic Arts in Belgrade, where
he has taught first as an Assistant Professor and then as a Lecturer. He has
taught Positioning and Strategies of Brand Portfolio at the specialist studies
of the University of Arts. He has managed an advertising agency and a chil-
dren’s television, written and directed some episodes of the series Otvorena
vrata (Open Door), directed some segments of Nemoj da zvocaš (Don’t Nag),
and written and directed Ružne reči (Bad Words). He is a PhD candidate at
the FDA.
Film: Šangareno ti ne rasteš lepo (Carroty, You Do Not Grow Nicely), Do koske
(Rage) and So Hot Was the Cannon.
Theatre: A Tomb for Boris Davidovich by Danilo Kiš in the Dadov Theatre (co-
directed with Radivoje Andrić), Classroom Rascals by Ivana Dimić and Škola
rokenrola (The Rock’n’roll School) by Milena Depolo in the “Boško Buha” The-
atre, Sons Die First by Mate Matišić in the Bosnian National Theatre Zenica,
Murlin Murlo by Nikolay Kolyada in the National Theatre Kikinda, The Progress
of Bora the Tailor by A. Popović and Brecht’s Fear and Misery of the Third
Reich in Gračanica (Serbian Drama of the National Theatre Priština), Vrla nova
2061 (Brave New 2061, an authorial project with Milena Depolo) in the Na-
tional Theatre in Subotica, Narodna drama (National Drama) by Olga
Dimitrijević in the Sarajevo theatre SARTR. The Drowned Soul is his fourth
project in the Belgrade Drama Theatre (Abused with Milena Depolo in 2013,
When Pumpkins Blossomed by Dragoslav Mihailović in 2014 and Invitation to
a Beheading by Vladimir Nabokov in 2015).

From reviews
The plot is set onboard the ship “Italy” in 1917 immediately before the pro-
tagonist’s death. We follow the last hours in the life of Vladislav Petković Dis
and reveal his emotions, visions, nightmares and universal thoughts on death

and love, art and criticism. Dis’s world is invaded by worries about his wife
and children, but also by the fact of the particularity of his character that
made his life special. 
(...) The cast composed of Milica Zarić, Igor Damnjanović, Nemanja Stamatović,
Ivana Dudić and Lako Nikolić have done their best to animate the multitude
of characters onboard the ship that is to be sunk – nurses, soldiers, captains,
teachers, waiters, women, children, etc. Sergej Trifunović plays Dis as a casual
and gentle, yet a distracted eccentric, a poet.  

Ana Tasić (Politika, 13. 3. 2018)

The scene is cramped, slanted, a successful reconstruction of the deck of the
ship “Italy”, a very suitable environment for Dis to spend time in nightmarish
visions and memories more than in reality with “his eyes beyond any evil.”
Such a setting was to the satisfaction of the audience, as it offered it with
four additional rows for enjoying acting mastery, which started with the very
entry into the theatre. 
As was already hinted, this play relies more on exceptional actors than on
dramatic text, which roams through Dis’s timeline from the present to the
past. 
From, first and foremost, brilliant Sergej Trifunović, transformed in his posture
and whose manner has become clumsy and flustered only to return to his
normal self by the end of the play, to persuasive Ivana Dudić and Milica Zarić. 
This restlessness (not only on the sea and from fear of torpedoes) and the
passengers’ uneasiness are calmly navigated by the captain played by Igor
Damnjanović. The rest of the company has brilliantly interpreted their
schizophrenic roles (as they played more than one character).
This impressive play must have provoked the audience into examining the
place of an individual, as sensitive as a poet is, in a great turmoil that shook
the world.  

(KulturniK, 2. 3. 2018)

From the media
The melancholic genius who wrote poems with a pessimistic worldview was
revived on the BDT stage by fantastic Sergej Trifunović, who succeeded in
depicting all the insecurity and lack of any desire for a joyful point of view of
the great writer in chamber circumstances. 
Intimate, powerful and confident Trifunović delivered on the stage of the
Belgrade Drama Theatre a persuasive psychological profile of the genius
counting the last hours of his life.
He was greatly assisted by Milica Zarić and very talented Lako Nikolić in par-
ticular, who have, with their effortless acting, outlined the contours of the at-
mosphere on the deck of the ship that took Dis to his death. 

(Tanjug, 7. 3. 2018)

Кошмар

Песник
Распертлан
Изврнут наопачке
Поглед му окренут ка унутра
А тамо
Меланхолија
Тешка смо ласта туга
И смрт
Извесна
И свеприсутна

Песник добија задатке
Да охрабри
Да оснажи
Да орасположи
Да украси
Да промени
Да прехрани
А он изгубљен

У беспућима сопствене душе
Срце му стеже
Чемер

Песник на броду
Који тоне
Сања будан
Страшне снове сања
Несигуран
Да ли сања успомене
Ил' се сећа страшних снова
Грозница га тресе
Ћути

Песник у загрљају
Смрти
Помирен
Најзад на своме
С оне стране страха
И несигурности

(Б. Скерлић, са сајта позоришта)
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мене и даље постоји вера у илузију, јер да није тако, вероватно се не
бих ни бавио овим позивом. На свему овоме, из једног зачараног круга
парадоксалности, стварам неко своје позориште.
Понекад ми је важно да дефинишем шта је то што ме тренутно окупира
у театру, а понекад не. Некад су то мисли које се у мени гомилају годи-
нама, а некад прочитам чланак који ме толико разнесе у тренутку, да
имам потребу одмах да одреагујем. Повлашћеност наше професије
лежи у томе што имамо могућност да на такве нагоне реагујемо ства-
рајући уметничко дело са жељом да оно комуницира са другима. По-
зориште је свуда, на нама је само да одлучимо да га приметимо. Морам
вам признати да су ми улице велика инспирација. Познаници често
мисле да их намерно игноришем на улици и ретко ми верују да се то
дешава јер се, док се мимоилазимо, недалеко од нас одиграва животни
Марлоу, Ведекинд или Станковић, зашто да не...

Југ Ђорђевић
Рођен у Врању. Основно и средње образовање завршава у родном ме-
сту. У јулу 2012. уписује Факултет драмских уметности у Београду, Одсек
позоришна и радио режија у класи проф. Николе Јевтића и Душана
Петровића.
Радио је као асистент режије у Позоришту на Теразијама на мјузиклима
Mamma Mia и Фантом из опере (р. Југ Радивојевић) и у Народном по-
зоришту Београд на Шилеровoj Марији Стјуарт (р. Милош Лолић),
Ростановом Сирану (р. Иван Вуковић), био асистент Јернеју Лоренцију
на ауторском пројекту Царство небеско у копродукцији Битефа и На-
родног позоришта Београд.
Дипломску представу Каскадер, аутора Страхиње Маџаревића, режирао
је на јубиларном десетом ФИСТ-у (Фестивалу интернационалног сту-
дентског театра) у Београду.
Ради и живи у Београду.

Комад Тијане Грумић Кеплер – 452Б једноставна је прича, наглашено
интимна, сведена на оквире одређене релацијама које се успостављају
између чланова породице; комад је, истина тек у назнакама, јасно од-
ређен ширим друштвеним контекстом, јер актери приче су људи попут
нас, обичан свет загњурен у ову нашу свакодневицу. Ауторка вешто и
промишљено шири контекст те микросвет својих драмских јунака по-
везује са макрокосмосом. Као да следи идеју Артура Кларка по којој је
овом планетом, током њене досадашње повести, ходило тачно онолико
људи колико има звезда у Млечном путу, млада списатељица нам пред-
ставља девојку чија мајка сазнаје да је неизлечиво болесна у часу када
научници откривају ново небеско тело по којем ће ова драма и добити
име. Но, као и у космосу, и у животима такозваних обичних људи ствари
се не одвијају једноставно и праволинијски, а ауторка нам кроз фино
ткање сложене драмске структуре, начињене од низа исповедних мо-
нолога и кратких дијалошких сцена, открива величину и дубину поро-
дичног микросвета, открива нам танана осећања која, попут њених
драматис персона, најчешће прикривамо од најближих, притом се скри-
вајући иза баналних и наизглед небитних изјава, иза празних разговора
и поза које смо ко зна када и због чега прихватили као властите животне
ставове. У контексту свемирских бескрајних пространстава судбине ма-
лих људи постају безначајне, али у поређењу са космосом лакше се но-
симо и са сопственом пролазношћу, па и са одласцима нама најближих.
Вешто формирајући кругове који опасују нашу интиму – од смрти ве-
ликих звезда светског шоу бизниса, преко суочавања са неминовношћу
којој воде позне године њеног деде и дефинитивним одласком мајке,
јунакиња ове драме заправо пролази кроз убрзани процес властитог
сазревања и, напокон, са свешћу о сопственој пролазности, али и ре-
лативности универзума. Тијана Грумић своју драму не исписује у пате-
тичним тоновима, нити у њу записује монументалне истине о суштини
живота и појавама у космосу, него приповеда нежну, дирљиву истину
о субјективном погледу на живот.
Редитељ представе Југ Ђорђевић савршено препознаје драмски оквир
ове приче и пажљиво приступа овој филигранској структури, промиш-
љено водећи глумце из Врања кроз лавиринте списатељичиних кругова.
Резултат је узбудљива представа која је још једном потврдила да правом
театру није неопходна сложена техничка скаламерија, па ни зграда –
Врањанци је још увек немају. Важни су само људи и паметно артикули-
сана осећајност за коју се испоставило да нас се тиче.

Александар Милосављевић (Радио Београд 3)
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Уместо експликације
Астрономи који трагају за Земљином
двојницом открили су егзопланету која
је досад најсличнија нашој, потенцијално
стеновиту планету која кружи око своје звезде на истој раздаљини као
Земља око Сунца, саопштила је данас Америчка свемирска агенција.
Не само да се налази у „идеалној зони“ у којој је живот могућ, јер није
ни превише топла, ни превише хладна за воду у течном стању, већ
њена звезда личи на „старију сестру нашег Сунца”.
Другим речима, ова егзопланета, названа Кеплер 452Б, која се налази
на хиљаду четири стотине светлосних година од нас, могла би да нам
пружи увид у апокалиптичну будућност Земље, сматрају научници.

(Вечерње новости, 23. 7. 2015)

Тијана Грумић 
Рођена 1993. у Новом Саду. Дипломирала је драматургију као студент-
киња генерације на Факултету драмских уметности у Београду (2016),
где је завршила и мастер студије драматургије (2017). Тренутно је сту-
денткиња докторских уметничких студија.
Свој професионални ангажман почела је још током основних студија и
до сада је, као ауторка драмских текстова, драматуршкиња и асистент-
киња редитеља радила на неколико позоришних пројеката. Њени текс-
тови су извођени у Омладинском позоришту „Дадов” (4 боје 5 пиштоља,
Ово је најстрашнији дан у мом животу, Оливер Твист, Крофне, љубав
и још понешто) и на сцени УК „Вук Караџић” (Ко још једе хлеб уз супу).
Као драматуршкиња радила је у Народном позоришту Београд
(Царство мрака Л. Н. Толстоја, р. Игор Вук Торбица), Народном позо-
ришту Сомбор (Плава Птица, М. Метерлинка, р. Соња Петровић) и
Позоришту младих Нови Сад (Драга  Јелена Сергејевна Љ. Разумовске,
р. Лана Павков), а као асистенткиња режије у Битеф театру (Шта је она
крива није ништа она крива Весна Перић, р. Анђелка Николић).
Као представница ФДУ учествовала је у интернационалном пројекту
Terre Promesse, који организује Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi у Ми-
лану (Италија), а ове године изабрана је и као једна од дванаесторо
учесника резиденцијалног програма Next Generation  Workspace, који
се организује у оквиру фестивала позоришта за децу и младе Starcke
Stucke у Франкфурту (Немачка). 

Добитница награде „Јосип Кулунџић” (за школску 2014/15), коју додељује
Катедра за драматургију ФДУ студенту драматургије за остварен изузетан
успех у области позоришта, радија, филма, телевизије или критике.
Њена драма Стварање човека проглашена за једну од пет најбољих
савремених ангажованих драмских текстова на конкурсу Хартефакт
фонда 2016. године.
Поред рада у позоришту, већ неколико година ангажована је у Истра-
живачкој станици Петница као асистенткиња на програму друштвено-
хуманистичких наука. Живи и ради у Београду.

Бавити се позориштем у Србији, пого-
тово у унутрашњости, са собом већ носи
одређене компромисе. Млади аутори од
почетка своје каријере у оваквом окру-
жењу граде и негују своје етике крајње скромно. Управо је у томе можда
наша препознатљивост, а ја сам вам навео најгори изговор за свој ре-
дитељски израз – сиромаштво позоришне продукције у којој радим и у
којој сам одрастао.
Надао сам се да ће моја прва режија у Врању бити у истој згради позо-
ришта из које сам јула 2012. отишао на пријемни испит. Међутим, време
је имало мало другачије планове, и ево мене ипак у Врању, у једном
алтернативном простору који подражава театар. Што је опет својеврсни
парадокс. Јер, ко је тај који може да каже шта једну зграду чини или не
чини позориштем? Ја у то не верујем. Позориште је ту где желимо да га
видимо. Ви и ја смо сада позориште, зар не?
Ако претпоставимо да је живот један парадокс, онда је вероватно тако
и са позориштем, односно сценом. Поред свих медија данас, илузија у
позоришту често ми изгледа банално и неистинито. С друге стране, код
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Кеплер 452 Б или сећање о измишљеном
Простор испред бине у сали Дома војске послужио је као сценски
оквир у којем је смештена радња позоришног комада Кеплер 452Б, ис-
поведно интимне рефлексије младе, недавно дипломиране драмске
списатељице Тијане Грумић, којој је овај текст први корак на даскама
неког професионалног позоришта.
Иако на први поглед нефункционалан, задати простор редитељ Југ
Ђорђевић (такође професионални деби момка који је позоришно про-
ходао на даскама врањског театра) и сценографкиња Велимирка
Дамјановић успели су да искористе врло инвентивно и интригантно.
Трансформације сведене сценографије, која се састоји од завесе, барске
столице, сталка за микрофон, микрофона и двоседа без наслона, кретале
су се у распону од стендап позорнице, лекарске ординације и гробља
до дневне собе.
Промене сценографије изводе се брзим, минималистичким а ефектним
потезима глумаца, што омогућује непрекидни интимни наратив при-
поведања, док је задатост таквог мизансцена добрано разбијена про-
мишљеним креативним редитељским решењем играња жмурки, којим
се донекле камерна атмосфера динамизира тотално непредвидљиво и
представи даје добар ритам и атрактивност.
Примерена глумачка подела уз поштовање, стиче се утисак, либералних
редитељских индикација, омогућила је да сва четири лика у представи –
Ненад Недељковић (Деда), Радмила Коцевска (Мирјана, тешко оболела
мајка) те њена ћерка Соња у интерпретацији Јелене Филиповић, као и
Бојан Јовановић у улози доктора Ивана – одиграју надахнуто и са високом
дозом међусобне синергије, иако се радња одвија великим делом у мо-
нолошкој форми у којој се ликови у потпуности огољују пред публиком.
Тонови меланхоличне музике Јулије Ђорђевић све време прецизно
описују емоционална стања актера представе. Савремени костими укла-
пају се у простор и садашње време, у којем се слави смрт а не живот:
инертни усамљеници обитавају у свом замрзнутом животном скрипту
у недостатку било какве идеје да из њега изађу, без обзира на свепро-
жимајући страх да их се нико неће сећати након њихове смрти.
Иако нема споредних улога (сви ликови су подједнако битни и све
време су присутни на позорници), нарација представе ипак је концент-
рисана на двадесетпетогодишњу Соњу, Мирјанину ћерку, срећно за-
љубљену у несрећног и крајње инертног средовечног доктора Ивана,
коме су испијање пива и гледање ТВ-а једина забава након посла.
Остала три лика су у функцији одгонетања личне драме Соње, која у
њима тражи ретроспективни ослонац кроз невину дечју игру жмурки.

Дубинска преиспити-
вања која се преламају
повезују догађаје из
прошлости и оно што су
они имплицирали у њи-
ховим тромим усамље-
ничким карактерима.
Мозаик се најзад склапа
кроз три кључна емо-
ционална отиска из Со-
њине прошлости: губи-
так бакиног прстена који
јој деда оставља у ама-
нет, куповина цигарета
мајци која пуши кришом
од свог оца, а понајвише
епизода са слањем по-
руке у боци, односно
балону. Испоставиће се
да је последњи догађај
пресудан у њеном жи-
воту, који ју је научио да
не треба чекати и бити
равнодушан: неопходно је потражити срећу, по цени учења енглеског
језика који најбоље коренспондира са тајном географије бића: „Као
што заборавиш већину ствари које су ти се десиле. И онда се углавном
сећаш само онога што си измислио“.
Дубоко утиснути емоционални отисци у епилогу представе болно
одјекују Соњиним узнемирујућим дозивањем мајке у игри (која то
одавно више није) жмурки. У тренутку када више никог није било да је
обавести о смрти мајке, Соња схвата да, ма на који крај света отишла,
не може побећи од својих утиснутих емоционалних потписа. Њен при-
мални врисак за мајком заправо је у функцији разрешења трауматичне
истине да се љубав може осетити само сада и овде и да никако не
треба да боли. Као и да не треба губити време нанаметнуте медијске
идоле, јер се заправо звезде којима тежимо огледају у нама. А не об-
рнуто, како се најчешће мисли.
Представа вредна пажње и добар наставак интригантне репертоарске
политике врањског позоришта.

Небојша Цветковић (vranjeNET, 22. 2. 2018)

60 63. СТЕРИЈИНО ПОЗОРЈЕ

Writer
Tijana Grumić
Born on 13th September 1993 in Novi Sad, Tijana Grumić graduated in Dra-
maturgy from the Faculty of Dramatic Arts in Belgrade in 2016 as the best
student of the generation. She received her MA in Dramaturgy from the
same school in 2017 and is currently a PhD student of arts.
Tijana’s texts have been staged at the youth theatre DADOV (4 boje 5 pištolja/4
Colours 5 Guns; Ovo je nastrašniji dan u mom životu/This is the Worst Day of
My Life; Oliver Twist, Krofne, ljubav i još ponešto/Doughnuts, Love and Other
Things) and at the CI Vuk Karadžić (Ko još jede hleb uz supu/Who Would Eat
Bread with Soup). As a dramaturge she has worked for the National Theatre
in Belgrade (The Power of Darkness, text: L.N. Tolstoy, directed by Igor Vuk
Torbica), National Theatre Sombor (The Blue Bird, text: Maurice Maeterlinck,
directed by Sonja Petrović) and the Youth Theatre in Novi Sad (Dear Yelena
Sergeevna, text: Lydmila Razumovskaya, directed by Lana Pavkov); as an as-
sistant director she has worked for the Bitef Theatre (Šta je ona kriva nije
ništa ona kriva/How’s It Her Fault None of It Is Her Fault, text: Vesna Perić, di-
rected by Anđelka Nikolić).
Tijana has received the Josip Kulundžić Award (academic year 2014/15), which
is granted by the Dramaturgy Department to a dramaturgy student for the
successes achieved in the fields of theatre, radio, film, television or critique.
Her drama The Creation of Man was placed among the five best modern en-
gaged dramatic texts in the Heartefact fund competition in 2016. 

Director
Jug Đorđević
Jug Đorđević was born in Vranje, where he completed his primary and sec-
ondary education. 
In July 2012, he enrolled at the Faculty of Dramatic Arts in Belgrade, Depart-
ment of Theatre and Radio Directing in class of Prof. Nikola Jevtić and Dušan
Petrović. 
He has worked as an assistant director for the Terazije Theatre on the musicals
Mamma Mia and The Phantom of the Opera, directed by Jug Radivojević, as
well as on the productions of the National Theatre Belgrade: Schiller’s Mary
Stuart directed by Miloš Lolić, and Rostand’s Cyrano de Bergerac directed by
Ivan Vuković. He has worked as an assistant to Jernej Lorenci on his authorial
project Kingdom of Heaven coproduced by the BITEF and the National Theatre
Belgrade. 
Jug directed his graduation play Kaskader (The Stuntman) written by Strahinja
Madžarević, at the 10th FIST (Festival of International Student Theatre) in Bel-
grade. 
He works and lives in Belgrade.

Reviews
The play by Tijana Grumić Kepler - 452B is a simple story, emphatically in-
timate, enveloped by the relationships established between family mem-
bers; however, there is a clear indication of the wider social context defining
them, as the protagonists are people like us, men in the street immersed
in the everydayness of their own lives. The author skilfully and deliberately
widens the context, connecting the microcosm of her dramatis personae
with the macrocosm. As if following in the footsteps of   Arthur Clark, whose
idea is that this planet, for its entire history so far, has been walked by ex-
actly as many people as there are stars in the Milky Way, the young writer
presents us a girl whose mother finds out that she is terminally ill at the
moment when scientists discover a new celestial body the play is named
after. But, like in the cosmos, even in the lives of the so-called ordinary
people, things do not happen in a simple and straightforward manner,
and the author, through a fine weave of a complex dramatic structure
made of a series of confessional monologues and short dialogues, reveals
the size and depth of the family microcosm, reveals to us the delicate feel-
ings which, like her dramatis personae, are usually hidden even from those
closest to us, hiding behind banal and seemingly irrelevant statements,
behind empty conversations and poses that we have picked up along the
way and adopted as our own life attitudes. In the context of celestial,
infinite spaces, ordinary people’s destinies become insignificant, but in
comparison to the cosmos, it is easier for us to cope with both our own
transience and passing away of those closest to us. Skilfully forming rings
that encircle our intimate life - from deaths of the world’s great show busi-
ness stars through to facing the inevitability that the old age of her grand-
father leads to and the certain death of her mother, the heroine of this
drama actually undergoes an accelerated process of growing up, eventually
with an awareness of her own transience and the relativity of the universe.
In addition, Tijana Grumić neither paints her drama in pathetic tones, nor
she offers some monumental truths about the meaning of life and cosmic
phenomena, but tells a gentle, touching truth about a subjective view of
life.
The director of the play, Jug Đorđević, has perfectly recognised the dramatic
frame of this story and approached this filigree structure with great care,
thoughtfully leading the actors from Vranje through the writer’s circular
labyrinth. The result is an exciting performance that confirms once again
that a truly great theatre needs no complex technical devices, not even a
house–as the Vranje Theatre still has none. It is only important to have
people and, of course, articulated sensitivity that is relevant to us, as we
have seen.

Aleksandar Milosavljević (Radio Belgrade 3)
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1. јун
Бранислав Нушић

Ожалошћена породица

Опечаленная родня

Театар „Фјодор Волков“ Јарослав (Руска Федерација)

Branislav Nušić

The Bereaved Family
The “Fyodor Volkov” Theatre Yaroslavl (Russian Federation) 



Редитељски сценарио
Милана Нешковића
Има ли некога ко не сања о огромном
наследству, које ће у тренутку решити све проблеме?
Ожалошћена породица се такмичи у својој жалости док тугује за не-
давно преминулим рођаком. Свако од њих се труди да докаже како је
покојног волео више од осталих, како је баш њему био најдражи и
најближи. Наравно да знају да је покојни иза себе оставио знатно на-
следство. Више од тога, док чекају да се сазна последња воља преми-
нулог, породица већ дели фантомско богатство.
Ликови овог комада нису зли, нити су добри, нису грабљиви, нити не-
вини. Само су обични људи који су се нашли у осетљивој ситуацији.
Српски драматург Бранислав Нушић који је био под великим утиском
Николаја Гогоља и Ивана Тургењева свој комад Ожалошћена породица
је написао средином тридесетих година прошлог века. То дело још увек
није изгубило релевантност.

(Преузето са сајта позоришта)

Из медија
За наредну премијеру на сцени првог руског позоришта одабрана је
комедија српског драматурга Бранислава Нушића. Њену режију потпи-
сује такође српски редитељ Милан Нешковић.
Причу из тридесетих година прошлог века Нешковић је пренео у наше
доба. Ликови приче су чланови породице који су недавно изгубили
рођака и једва чекају да стекну наследство. И зато се свако од њих
труди да што гласније, што тужније плаче, јер је баш он највише уважа-
вао покојника.
Они нису најпривлачније особе. Али нису зликовци, нити подлаци.
Обични су људи, нису ни шкрти, нити невини, само су се нашли на
корак од великих пара које само што им не падну са неба. Како би се у
тој прилици понео свако од нас? То је баш оно питање које редитељ
поставља гледаоцима.
У представи ће се чути музика српског бенда The No Smoking Orchestra,
чији је лидер славни српски редитељ Емир Кустурица.

Наталија Хлапова (Комсомолска правда, 12. 12. 2017)

Волков театар се спрема за црну комедију
Ожалошћена породица
У црном-црном граду, у црном-црном позоришту се спрема црна ко-
медија. Црна комедија има своја правила. Прва сцена је сахрана, али
након неколико озбиљних секунди претвара се у фарсу. Рођаци једва
довлаче ковчег до гроба у који он не стаје, али „ожалошћена фамилија“
се одмах сналази. У црној комедији чак су и ковчези потрошна роба,
пошто се у свакој представи секу тестером. Иза сцене се чува десетак
резервних.
Црни хумор – састоји се од ироније са додатком цинизма, чији се ко-
мични ефекат постиже захваљујући исмејавању смрти, порока и других
мрачних тема. Исто и начинима на који се „ожалошћена породица“
бори за право да влада скупом кућом.
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Уместо биографије
Године 1934. с великим је успјехом при-
казана, истовремено на београдској и
новосадској сцени, Нушићева нова ко-
медија Ожалошћена породица, још један „групни портрет“ нашег „ху-
морног друштва“, који је, насупрот Мистер-Долару, он покушао изра-
зитије да индивидуализира, како би чланови „хора“, сваки понаособ,
добили што живописнија обиљежја лика (карактера). Истина, он се не
труди да их потпуно разграничи јер, упркос свим карактеролошким
разликама, главни задатак сваког члана ожалошћене породице, његова
опсесивна страст, идентична је: насљедство покојника. Овај „хор“ од
девет чланова, предвођен Агатоном Арсићем као корифејем, налази
се у средишту комичке радње и постаје њен главни јунак, и то јаче и
изразитије него монденско друштво у Мистер-Долару. Нушић заиста
спретно распоређује и води породицу од девет чланова кроз заплет
комедије, и с обзиром да се у највећем броју сцена ова „група личности“
појављује комплетна, и да живи истовремено и као „скуп“ и као дјелић

тог „скупа“, показује његов изузетни смисао за компоновање (и вођење)
сложених дијалошких ситуација (таблоа). 
Створивши од „породице“ главног јунака, Нушић се у структури ко-
медије враћа на провјерени композицијски модел, изложен у пред-
говору Госпође министарке. У краткој експозицији ми затичемо „ху-
морно друштво“ (породицу), у црнини, пуно сућути, како се враћа с
гробља, гдје је одржан седмодневни парастос покојном Мати Тодо-
ровићу. Привидно „хор“ се налази на мирној линији, а црнина и туга
му дају одређену психолошку и емотивну униформност. Међутим, по-
ремећај на теразијама живота се већ десио, и то одмах након смрти
Мате Тодоровића, у тренутку када је искрсло питање тестамента и на-
сљедства. Али, стабилни и солидни поредак постоји и маска туге и су-
ћути још покрива лице. Ту лажну маску ожалошћене породице, Нушић
скида постепено, али још не открива њихову посесивну страст, све
док обилазак богате покојникове куће не распламса похлепу и не
проузрокује посртање. Маске се лагано скидају. Грамзивост и незајаж-
љивост су јаче од стабилног и солидног поретка, односно од туге и
жалости.

(Јосип Лешић, Бранислав Нушић. Живот и дјело, стр. 234)
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— У овој кући свако покушава да пусти корење, да докаже да је он
главни. Ту сам, људи, нема важнијег од мене. У томе има и својеврсне
љубави, — каже глумац Волков театра Максим Подзин.
Сви рођаци су приказани апсолутно различито: њихови карактери,
друштвени положај, однос према животу. О неком сазнајемо буквално
све, али, на пример, дете, које тумачи Аљона Тертова не говори, нити
има име. 
Основна боја сценографије је у складу са жанром - црна. Нема много
декора, али по мишљењу српског ауторског тима то није ни најважније
у комаду.
— Ово је комедија о моралу и људској похлепи. Гледалац може сам да
замисли одговарајућу поставку након сагледавања сцена из представе,
каже сценограф Весна Поповић.
Уз минимални декор, светло постаје одређујућа компонента креирања
визуелног простора представе. Оно наглашава, сенчи, продубљује и
ствара расположење.
— Јединствени стил ове представе је црна комедија коју смо се потру-
дили да осветлимо црном бојом, објашњава Дмитриј Зименко, дизајнер
светла.

(Први јарославски канал, 14. 12. 2017)

О позоришту
Руско државно академско драмско позориште Фјодор Волков у
Јарославу је прво руско професионално позориште основано 1750.
године. Позориште је названо по свом оснивачу Фјодору Волкову, сину
трговца, редитељу, глумцу, сценографу и бизнисмену који је извео своје
позориште на професионални ниво и био позван у Петроград да развија
позоришни занат.
У 19. веку јарославско позориште је било познато не само као најстарије,
већ и као једно од најбољих. На његовој сцени су наступали Шчепкин,

Стрепетова, Москвин, Качалов, Савина, Станиславски… У периоду од
два и по века свог постајања позориште је променило неколико лока-
ција, а у садашњој згради се налази од 1911. Реконструкција првог
руског позоришта 1909-1911. године постала је својеврсни догађај. На
архитектонском конкурсу победио је пројекат Николаја Спирина. Зграда
је изграђена у стилу неокласицизма и позната је по раскошним, скоро
дворским ентеријерима. То је једна од архитектонских доминанти Јаро-
слава.
Тренутно Волков театар је једино драмско позоришта ван Москве и
Петрограда које ужива статус федералног позоришта на челу са дирек-
тором Јуријем Итиним и уметничким директором Јевгенијем Марче-
лијем. На репертоару овог театра се налазе имена водећих руских и
европских редитеља. Позориште је стални учесник међународних фе-
стивала и такмичења, добитник је мноштва престижних награда, укљу-
чујући четири националне награде „Златна маска“ и Награде Стани-
славског за развој сценске уметности и позоришног заната у Русији. 
Сваке године Волков театар организује две манифестације - Међуна-
родни Волков фестивал са слоганом „Руска драматургија на језицима
света“ који се налази на списку пет највећих позоришних догађаја у це-
лој земљи и омладински фестивал "Будућност позоришне Русије". Вол-
ков театар располаже са три сцене.
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Author
Branislav Nušić (Belgrade, 1864–1938) 
Nušić was born in Belgrade as Alcibiades Nusa in a Cincar family of George
and Ljubica Nuša. His father was a prominent grain trader, but he lost his
fortune shortly after Nušić’s birth. The family moved to Smederevo, where
Nušić spent his childhood and attended primary school and first two
years of high school.  He moved to Belgrade, where he graduated. When
he turned 18, he legally changed his name to Branislav Nušić. He graduated
from the Faculty of Law in Belgrade in 1884. During his studies he spent a
year in Graz. His future life would be full of abrupt turnarounds: in the
year 1885 he was on military service and participated in the Serbian-Bul-
garian War. Because of the satirical song “Two Slaves” for the opposition
newspaper Daily he was sentenced to two years in prison. He later served
in the Consulates of the Kingdom of Serbia, and was a founder and leader
of the theater companies in Belgrade, Novi Sad, Skopje and Sarajevo. In
his youth he was more interested in journalism; he started and edited
several newspapers and magazines. Nušić was awarded the title of aca-
demician of the Royal Academy of Sciences in 1933. His work mainly be-
longs to the period of realism, but in his dramatic opus he followed in the
footsteps of Kosta Trifković and Jovan Sterija Popović. He wrote bourgeois
dramas and salon comedies (It Must Have Been So, Offing, An Ordinary
Man, First Litigation), and the greatest success he achieved with comedies
of the civil society of Serbia at the end of the nineteenth and early twen-
tieth century. In a humorous and satirical way he dealt with the themes of
power, the other side of parliamentarism, primitive bureaucracy: A Member
of Parliament, A Suspicious Person, Favoritism, The Cabinet Minister’s
Wife, Bereaved Family, Authority (unfinished). He also wrote the fairytale
plays Lily and Spruce, Eternity, Heartless Woman. As a prose writer, he left
a series of short stories in collections Stories of a Corporal, Papers, Ramadan
Evenings, feuilletons in three books Ben Akiba, autobiographic and memoir
works Nineteen Fifteen about the withdrawal of Serbian army and people
through Albania to Greece, travels from Kosovo, humorous Autobiography.
Alias Ben Akiba.

Dramaturgical note
In 1934 Nušić’s new comedy The Bereaved Family was shown on both Bel-
grade and Novi Sad stages with great success. It was yet another “group
portrait” of our “humorous society”, which, on the contrary to Mr Dollar, he
tried to individualise more, so that the members of the “choir”, each in their
own right, would be given as colourful character features as possible.
Indeed, he did not attempt to paint them with clear outlines separating
them since, despite all the characteristic differences among them, the main

task of each member of the bereaved family, his/her obsessive passion, is
identical: the deceased’s inheritance. This nine-member “choir”, headed by
Agaton Arsić as a coryphaeus, is placed in the very heart of the comical
plot and becomes the main character, even stronger and more pronounced
than in Mr Dollar. Nušić truly masterfully leads the nine-member family
through the plot of the comedy, considering the fact that in the majority of
scenes this “group of characters” appears together, and that it lives at the
same time as a group and as part of the group, which reveals his brilliant
sense of composition (and conducting) complex dialogue situations (im-
ages).     
Having turned a family into a protagonist, Nušić returns, in regard to the
structure of the comedy, to the tried and tested compositional model, set
forth in the preface to The Cabinet Minister’s Wife. In the short exposition, we
find the “humorous company” (the family)  dressed in mourning black clothes,
deeply condolent, returning from the cemetery, where memorial service was
held after seven days of Mata Todorović’s death. Seemingly, the “choir” is in
a firm line, the black clothes and sorrow give it a certain psychological and
emotional uniformity. However, life was already thrown out of balance, right
after Mata Todorović’s death, in the moment when the issue of his will and
inheritance emerged. But, there is the stable and solid order of things and the
mask of sorrow and condolence still covers the face. It is this false mask of
the bereaved family that Nušić peels off layer by layer, still not revealing their
possessive passions, until the visit to the wealthy deceased’s house kindles
their greed and brings about their fall. The masks start falling down. Greed
and voraciousness are stronger than the stable and solid order of things, than
sorrow and mourning.

(Josip Lešić, Branislav Nušić, Life and Work, p. 234)

From the media
The Volkov Theatre prepares for the black comedy The Bereaved
Family
In a black-black town, in a black-black theatre, a black comedy is being pre-
pared. The black comedy has its own rules. The first scene is a funeral, but
after a couple of serious seconds, it turns into a farce. Relatives hardly manage
to drag the coffin to the grave it won’t fit in, but “the bereaved family” has a
solution. In the black comedy even coffins are consumer goods, as they are
sawn up in each performance. Several spare coffins are kept behind the cur-
tain. 
Black humour consists of irony with a twist of cynicism, whose comical effect
is achieved due to mocking death, prophets and other dark topics, and
mocking how “the bereaved family” struggles for the right to rule the expen-
sive house. 

(First Channel Yaroslavl, 14. 12. 2017)



Режија: НЕМАЊА РАНКОВИЋ
Сценографија: МАРИЈАНА ЗОРЗИЋ ПЕТРОВИЋ

Костимографија: СНЕЖАНА КОВАЧЕВИЋ
Музика: АНА ЋУРЧИН и ГОРАН АНТОВИЋ

Сценски покрет: ФЕРИД КАРАЈИЦА
Дизајн светла: РАДОМИР СТАМЕНКОВИЋ

Улоге 

Марина: ТАЊА ЈОВАНОВИЋ
Јована: БИЉАНА ЗДРАВКОВИЋ

Рајко: ИГОР БОРОЈЕВИЋ
Жарко: БРАНИСЛАВ ЉУБИЧИЋ

Ника: ТИЈАНА КАРАИЧИЋ

Представа траје 1 сат и 40 минута

Director: NEMANJA RANKOVIĆ
Stage Design: MARIJANA ZORZIĆ PETROVIĆ
Costumes: SNEŽANA KOVAČEVIĆ
Music: ANA ĆURČIN and GORAN ANTOVIĆ
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Фридриха Шилера у адаптацији Небојше Ромчевића, Одумирање међеда
Бранка Ћопића у адаптацији Олге Димитријевић, Невидљиви људи
Јелене Кајго... Представе наступале и освајале награде на домаћим и
међународним фестивалима.

Драма Стевана Вранеша Сведобро прича је о нама данас, дакле о Србији,
о животу у њој и њеним житељима који су за непуне три минуле деце-
није прошли кроз пакао суровог распада некада заједничке земље и
серију ратова у којима ова држава, барем званично, није учествовала.
Били су, затим, грађани још две државе, преко нас је протутњала једна
од највећих инфлација које памти историја, а преживели смо и трауму
такозваног НАТО бомбардовања, заправо рата против највеће војне
силе савременог света. Суочили смо се и са светском економском кри-
зом, те агонијом мучног процеса транзиције која је, барем у нашем
случају, по свој прилици започела још када је обнародована вест да се
Јосип Броз Тито озбиљно разболео. Констатација да Србија, као једна
од средишњих тачака Балкана, производи више повести но што је у
стању да свари, оставила је – као што добро знамо – ужасне последице
на овдашње нараштаје, изложивши их невиђеним траумама и разно-
врсним бруталностима.
Па ипак, у Вранешовом комаду ничег бруталног неће бити. Напротив,
овај аутор исписује у основи лирску драму о људима који су се на раз-
личите начине дистанцирали од света, који су утекли од вреве живота
да би за себе нашли мир у некој шумској бестрагији и покушали да се
наново успоставе – ако не више као друштена бића, а оно барем као
колико-толико нормалне личности. Но, испод површине једноставне и
наизглед мирне свакодневице у микроуниверзуму чије име би уистину
могло да гласи „Сведобро“, јер се сви тамошњи житељи труде да убеде
себе како им је све потман, јасно осећамо притајене дамаре потиснутих
али не и разрешених унутрашњих траума. Премда у радњи и поступцима
Вренешових драматис персона нема бруталности, она је ипак и те како
присутна, притајена је и одређује атмосферу свакодневног живота. Слу-
тимо је не само у реакцијама, у нагло прекинутим реченицама, у по-
гледима кришом, испод ока, упућених сабеседницима или у ћутању
младића за којег нећемо сазнати зашто је престао да говори, као ни да
ли је уистину нем или је ћутање само његова реакција на неку жестоку
трауму коју му је својевремено приредио живот у овој држави. Потис-
нуте трауме и глуву јеку некадашње бруталности препознајемо и у ни-
када до краја саопштеној исповести главне јунакиње ове драме, али и

у изненадном, ненајављеном доласку њене пријатељице која у бестра-
гију долази да би обновила њихово некадашње пријатељство.
Вранеш се, дакле, подухвата изузетно тешког задатка да драмску тензију,
која одређује понашање његових драмских ликова, пресели у њихове
унутрашње светове, да их не оспољи кроз драмску радњу и учини их
видљивим на основу отворених сукоба, на којима – као што знамо –
иначе по правилу почива сваки класичан драмски комад. Штавише,
већ је констатовано да писац драме Сведобро инсистира на лирској
димензији комада; он, наиме, својим јунацима не суди, за њих и њихове
поступке он исказује максимално разумевање, прецизно одмерава мо-
тивацију која их води у акцију и никога од њих не приказује као нега-
тивца. Заиста тежак задатак!
Једноставно, он их пушта да следе линије властитих карактера, омо-
гућава им да искрено и отворено саопште своје животне позиције, али
и да признају личне заблуде, па отуда драмску радњу гради на њиховим
унутрашњим сукобима. Али и на одјецима давнашњих евидентно же-
стоких драма, на еху деценијама нагомилаваних последица свеопште
бруталности кроз коју су пролазили и која је у њима оставила све те
ожиљке.
Марина, главна јунакиња драме, свој душевни мир покушава да нађе у
осами живота у брвнари усред шуме. Редовно је посећује двоје младих
локалаца – девојка која машта о одласку у велики свет и њен неми
пријатељ. У брвнару повремено навраћа и необични самотњак чудне
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О каквом тексту је овде реч? Драматург
Стеван Вранеш написао је драму са пет
лица под насловом Сведобро. Од тих пет
карактера, три су женска. Од три женска
лика, два су вршњакиње, жене у зрелим годинама, у годинама када смо
склони да правимо билансе и сводимо рачуне сами са собом. То су увек
и свуда најбоље године нашег живота. И свака генерација има своје.
Једнима су их појели скакавци, политика небеског народа и ратови де-
ведесетих, други су прерано остарили да би дочекали транзицију и де-
мократизацију друштва, трећи су пожурили да живе по диктату и ритму
другог неког света који им стално ствара горушицу. Како год било, црта
је подвучена, сагледава се пређени пут не би ли се наставило даље, исто
као и до сада или неким новим путем. Питање је и дилема.
Друштвено лицемерје, страх од промене, неостварена љубав, материн-
ство и женственост, патриотизам и родољубље, моралност и каријери-
зам, имати и немати, бити свој и не бити свој, све су то теме које је у
мањој или већој мери тематизовао млади писац Стеван Вранеш.

Милош М. Радовић (о драми Сведобро у часопису Театрон)

Стеван Вранеш
Рођен је 1979. у Београду, где је oдрастао и провео највећи део свог
живота. Почео да пише још у средњој школи за аматерске трупе и по-
зоришта. Дипломирао је драматургију на Факултету драмских уметности
у Београду.
За време студија написао је сценарије за неколико кратких филмова.
Након дипломског сценарија и драме, није више написао ништа за по-
зориште и филм. Све до 2016, када је одлучио да је време да се врати
свом основном животном позиву. 
Последњих петнаест година бавио се идејама и људима, рекламама –
као креативни директор, издавао магазине, развијао дигиталне медијске
пројекте широм Европе и радио у неколико великих мултионационал-
них корпорација. У једној још увек ради. Написао је много више по-
словних планова него било чега другог. Пише и блог о личном развоју
и развоју каријере под насловом Мission 45. 
Драма Сведобро је његова повратничка и покајничка драма. Настала
као тест и потреба за суочавањем са сопственим демонима и талентом
за писање, који можда више не постоји. Написана у тренуцима отетим
од посла и супруге и два сина, у Опатији, на Палићу и у Рафаиловићима. 

Текст је веома слојевит, али за мене он је првен-
ствено прича о самоћи. На тај начин сам га до-
живео и том идејом сам се водио приликом по-
стављања комада. То је и драма о последицама
које је транзиција оставила на јунаке комада,
који су жртве изгубљених година, које им је неко
украо и тиме им одузео могућност да живе „нор-
малним“ животом. Текст у више слојева анализира проблеме генерације
која је младост потрошила у транзицији и која своје најбоље године доче-
кује са пуно рана, ожиљака и недоумица о томе како наставити живот.

Немања Ранковић
Рођен је 1979. Дипломирао на Академији уметности у Новом Саду у
класи проф. Виде Огњеновић, магистрирао на Универзитету уметности
у Београду код ментора проф. Огњенке Милићевић. Као магистар и
стипендиста Народног позоришта Ужице постаје уметнички директор
ужичког Народног позоришта и Југословенског позоришног фестивала
– фестивала без превода, те је заслужан за његов концепт и позицио-
нирање на регионалној позоришној сцени. Са својим позориштем
појављује се 2007. као учесник Венецијанског бијенала по други пут, а
исте године на Фестивалу професионалних позоришта Србије „Јоаким
Вујић” награђен је за најбољу режију.
Најзначајније режије: Уметност и доколица Стива Тешића, Метак за
све Душана Спасојевића, Ines De Castro Џоа Клифорда, Сплетка и љубав
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Writer 
Stevan Vraneš
Stevan Vraneš was born in 1979 in Belgrade. He started writing as a high
school pupil for amateur troupes and theatres. He graduated in Dramaturgy
from the Faculty of Dramatic Arts in Belgrade.
During university he wrote screenplays for several short films. After his grad-
uation screenplay and drama, he stopped writing for theatre and cinema
until 2016, when he decided to return to his original calling.
In the past fifteen years he has explored ideas and people, advertisements –
as a creative director, he has published magazines, developed digital media
projects throughout Europe and worked for a few multinational corporations.
He still works in one of them. He has written more business plans than any
other kinds of texts. He writes a blog about personal and career development
entitled Mission 45. 
The drama Svedobro (Allgood) is his drama of return and penance. It was cre-
ated as a test and a need to face his own demons and writing talent, which
might no longer exist. It was written in the moments stolen from his wife and
two sons, during holidays. 

Director
Nemanja Ranković
Born in 1979, Nemanja Ranković graduated from the Academy of Arts in Novi
Sad in class of Prof. Vida Ognjenović and received his MA from the University
of Arts in Belgrade with mentor Prof. Ognjenka Milićević. As an MA and on
scholarship of the National Theatre Užice, he got the post of the Artistic Director
of the same theatre and the Yugoslav Theatre Festival – a festival without trans-
lation, creating its concept and contributing to its positioning on the regional
theatrical scene. In 2007, with his theatre, he participated in the Venice Biennial
for the second time, and in the same year he received Best Director Award
from the Festival of Serbian Professional Theatres “Joakim Vujić”.  
His projects include: Art and Leisure by Steve Tesich, Metak za sve (A Bullet for
Everyone) by Dušan Spasojević, Ines De Castro by John Clifford, Love and In-
trigue by Friedrich Schiller adapted by Nebojša Romčević, Odumiranje međeda
(Bears’ Dying Out) by Branko Ćopić adapted by Olga Dimitrijević, Nevidljivi
ljudi (The Invisible People) by Jelena Kajgo... His plays have appeared and re-
ceived awards at national and international festivals.

Reviews
The drama Svedobro by Stevan Vraneš speaks of us today, that is, about Serbia,
about the life here and its people who have, in the last three decades, been
through hell of the brutal breakup of the once shared country and a series of
wars in which this state, at least officially, did not participate. They have been
citizens of two more states, one of the greatest inflations recorded in history

has affected them, and they have survived the trauma of the so-called NATO
bombing, actually a war against the greatest military force of the modern
world. We have also faced the global economic crisis, and the agony of the
painful process of transition, which, at least in our case, began when the news
about Josip Broz Tito’s serious illness was released. The fact that Serbia, as one
of the central points of the Balkans, produces more history than it can digest
has resulted in - as we well know - terrible consequences for the generations
to come, exposing them to unprecedented traumas and various brutalities.
Nevertheless, in Vraneš's play, there will be nothing brutal. On the contrary,
this author essentially draws up a lyrical drama about people who have, in
various ways, distanced themselves from the world, who have escaped from
the bustle of life in order to find peace in some wooded backcountry and to
try to re-create themselves - if not as social beings, at least as reasonably
normal persons. But under the surface of a simple and seemingly peaceful
everyday life in the microcosm whose name could really be “Allgood”, because
all the locals are trying to convince themselves that everything is perfect for
them, we can clearly feel the suppressed but not resolved internal traumas
pulsating underneath the surface. Although there is no brutality in the actions
of Vraneš’ dramatis personae, it is still present, although hidden, and it per-
meates the atmosphere of their everyday life. We can feel it in the reactions,
sentences suddenly interrupted, sideways glances stolen at the people in ca-
sual conversation, or in the silence of the young man for whom we are not to
learn why he stopped talking, whether he is really mute or his silence is only
a reaction to a severe trauma brought by living in this country. The supressed
traumas and the hollow echo of the former brutalities are also recognized in
the never fully accounted confession of the leading female character of this
drama, but also in the sudden, unannounced arrival of her friend who comes
to the middle of nowhere to renew their former friendship.
(...) The director of the play, Nemanja Ranković, has consistently and fully ob-
served the lyrical tones of the dramatic text. The distinctive nature of the
drama is adequately transposed into the stage action, and through the work
with the actors he has managed to delineate more precisely the discreet
lines of their personal, inner conflicts. Everything in this play, therefore,
remains reduced to half-tones, hints, understatements and vagueness. Nev-
ertheless, everything is still quite clear, theatrically legible and functional in
terms of dramaturgy and directing. The imaginative stage design by Marijana
Zorzić Petrović has greatly contributed to the realisation of the director’s
ideas. She has given the substance to the microcosm on the stage, elaborating
every detail of it, but also pointing to the fluidity of the reality with unexpected
stage design solutions, by opening pronouncedly stylised spaces thus sug-
gestive of the lyricism that is transferred from the privacy, imagination and
inner worlds of the dramatic characters to the outside world, into the envi-
ronment they live in. The lyrical impression of the play is also contributed by
the gentle musical main theme composed by Ana Ćurčin and Goran Antović.

Aleksandar Milosavljević (Radio Belgrade 3)

животне приче, некадашњи учесник у најновијој серији балканских ра-
това, човек који је имао породицу, али сада је више нема. Но, он у
брвнару долази када му је воља, никада најављен, најчешће усред
мркле ноћи. Нема сумње да је он Маринин љубавник, али је јасно и да
њихов однос није утемељен на љубави. Изненада у овај микросвет
улази Маринина пријатељица из младости, очигледно да би исправила
давно покварене односе са накадашњом другарицом.
(...) Редитељ Немања Ранковић доследно поштује лирске тонове драм-
ског предлошка. Специфичан карактер драме он адекватно транспонује
у сценску радњу, а кроз рад са глумцима само још више и прецизније
изоштрава дискретне линије њихових личних, унутрашњих сукоба. Све
у овој представи, дакле, остаје сведено на полутонове, наговештаје,
недоречености и слутње. Па ипак, све је и даље сасвим јасно, позо-
ришно је читко и драматуршко-редитељски функционално. 
(...) Тумачећи улогу Марине Тања Јовановић постиже прави подвиг јер
у потпуности глумачки артикулише и противречности које одређују
главну јунакињу али и њен јасно постављени карактер. Отуда је пред
нама само наизглед снажна жена, способна да се носи са осамом коју
је изабрала, али и крхка особа која је навикла да се пред животом не-
престано повлачи. Рајко Игора Боројевића привидно је снажан горштак
који је своју животну причу буквално измислио, а управо је на основу
модела лика који непрекидно у животу глуми лаж претворио у средство
којим покушава да се сакрије – не само од других, него и од себе самог.
Бранислав Љубичић је немост свог Жарка носио храбро и промишљено,

без глуматања и пренаглашавања, тачно је сводећи на меру функцио-
налности. Тијана Караичић је иза брљивости и нападно агресивног по-
нашања младе Нике открила дубоке слојеве осетљивости и рањивости
овог лика. И Биљана Здравковић је улогу Маринине пријатељице Јоване
градила на поигравању привидом; уважавала је, с једне стране, Јованину
отвореност и непосредност, док је, с друге, дискретно указивала на по-
стојање и других разлога коју су пријатељицу довеле у шумску забит.
У драмској и позоришној стварности, каква је ова наша, у којој је при-
казивање разних облика бруталности постало нека врста заштитног
знака – што може бити последица свакодневног живота, но и одјек
светских трендова – представа Сведобро је апартна појава. Као такву,
али и не и једино због тог разлога, ужичку представу ваља с уважавањем
и дужном пажњом поздравити.

Александар Милосављевић (Радио Београд 3)

Сведобро као животни став 
(...) Већ и из овако препричаног комада да се наслутити читав низ опо-
зиција које овакав комад покушава да тематизује: некад/сад,
мушко/женско, пријатељ/непријатељ, лаж/истина, град/природа,
млад/стар, закон/криминал, друштво/појединац, здраво/нездраво итд...
Немања Ранковић, као и много пута до сада, показује знатну вештину у
стварању атмосфере и проблематизовању идеје коју изводи пред јав-
ност. Препознате недостатке драмског текста – од малог броја догађаја
до прелитерарног говора – покушава да измести из дословног у поетски
реализам. То му успева како на нивоу игре светлости и таме, у којој ди-
фузно светло подједнако ствара утисак отуђености и топлине (дизајн
светла Радомир Стаменковић), тако и савршеним композицијама Ане
Ћурчин и Горана Антовића, које својом меланхолијом и сетом дају тон
читавој представи. Редитељ управо и инсистира на пригушеним осећа-
њима и реакцијама, јасно стављајући до знања да какви год срећни
или несрећни догађаји да се уплету у свакодневицу појединца, живот
настави да има своје хронично стање протицања. Сведобро на овај на-
чин постаје и/или препознаје оптимизам као једино исправан животни
став. Ипак, свест да је сцени, подједнако као и гледаоцу, потребна
каква-таква атракција, па макар и не била акциона, која ће га на тренутак
изместити из стања безбрижног посматрања једноличности, можда у
брехтовско тумачења досадашњег гледања, редитељ, уз помоћ сцено-
графкиње Маријане Зорзић Петровић, покушава да дообјасни затво-
реност и скученост ликова и њихових односа...

Спасоје Ж. Миловановић (Багдала)



Режија: ЂУРЂА ТЕШИЋ
Сценографија: ЗОРАНА ПЕТРОВ

Костимографија: МАРИА МАРКОВИЋ МИЛОЈЕВ
Музика: ВЛАДИМИР ПЕЈКОВИЋ

Кореографија: ИГОР КОРУГА
Лекторка: НАТАША ИЛИЋ

Улоге 

Зликовац: ДАНИЛО ПЕТРОВИЋ
Човек: МАРКО ПАВЛОВИЋ

Министар: ДРАГИША ВЕЉКОВИЋ
Чистач ципела: БОЈАН ВЕЉОВИЋ, к. г.

Вештица плаве косе: ЈАСМИНКА ХОЏИЋ
Касирка: ДРАГАНА ЈОВАНОВИЋ
Новинар: МИЛОШ ЦВЕТКОВИЋ
Чувар: УРОШ МИЛОЈЕВИЋ, к. г.
Пецарош: НИКОЛА ЦЕКИЋ, к. г.

Пас луталица: СТЕФАН МЛАДЕНОВИЋ
Музичар: УРОШ КОСТИЋ, к. г.

Представа траје 1 сат и 20 минута

Director: ĐURĐA TEŠIĆ
Stage Design: ZORANA PETROV
Costumes: MARIA MARKOVIĆ MILOJEV
Music: VLADIMIR PEJKOVIĆ
Choreography: IGOR KORUGA
Dialogue Coach: NATAŠA ILIĆ

Cast

Villain: DANILO PETROVIĆ
Man: MARKO PAVLOVIĆ
Minister: DRAGIŠA VELJKOVIĆ
Shoeshiner: BOJAN VELJKOVIĆ, as a guest
Blonde Witch: JASMINKA HODŽIĆ
Cashier: DRAGANA JOVANOVIĆ
Journalist: MILOŠ CVETKOVIĆ
Guard: UROŠ MILIVOJEVIĆ, as a guest
Fisherman: NIKOLA CEKIĆ, as a guest
Stray dog: STEFAN MLADENOVIĆ
Musician: UROŠ KOSTIĆ, as a guest

Duration 1 hour and 20 minutes

Зоран Пешић – Сигма

Представа у част награђених
Performance in honour of the award winners

Улица усамљених аутомобила
Народно позориште Ниш и Стеријино позорје Нови Сад

Zoran Pešić – Sigma

The Street of Lonely Cars 
The National Theatre Niš and Sterijino pozorje Novi Sad

3. јун



„Кад уредник победи“
Комад Улица усамљених аутомобила победио је на конкурсу Стеријиног
позорја за савремени драмски текст у 2017. години. Читалац драме и
пре отварања шифре под којом је текст стигао на конкурс могао је до-
бити опкладу да је ово дело писао уредник. И то неког књижевног ча-
сописа који нема славу угледног престоног листа, ако уопште више по-
стоји угледни часопис за књижевност који излази у Београду, при чему
тај лист, и на то се могао кладити, вероватно негује посебну поетику и
поседује неку другу специфичну тежину.
Понесен атмосфером драме, читалац овог комада може дозволити
себи да буде увучен у систем асоцијација везаних за Русију о којој
пише Булгаков, да осети укус и дилеме књижевних круговима успаване
Москве тога доба. Читаоца истовремно ништа не спречава, чак је по-
зван да се “пренесе” у неку малу улицу на ободима каквог америчког
велеграда где, као у неком холивудском филму новије продукције,
јунаци истрајавају на својој причи, на свом опредељењу, својој фас-
цинацији, жељи чије диктате следе упркос крајње неповољним окл-
ностима и важећим правилима. Читалац се даље може „препустити“
и неком филму о, рецимо, крају света, о међусобном неразумевању
људи, чак и о некој тинејџ социјаланој драми. Комад Улица усамљених
аутомобила, пре свега, и то је његово снажно обележје, следи одре-
ђене литерарне захтеве, прати одређену идеју и на крају успешно
спаја удаљене тачке доживљаја стварности, погледа на свет и односа
према њему.
Пре него што читалац прочита и једну реченицу овог текста мораће да
се позабави дилемом коју изазива мото на самом почетку комада
„Мора нешто да се деси, неиздржљиво је.” Пре свих следи питање да
ли је реч „неиздржљиво“ написана намерно тако или је посреди грешка.
Ако је написана грешком, што, наравно, није вероватно, онда звучи за-
нимљво и као чудан стицај околности који је умешао своје прсте у ову
необичну причу. Ако је пак намерно, онда је и то интересантан избор
будући да се убацивањем једног од два облика овог дублета, самом
наслову али и комаду у целини, додаје још један, на први поглед не-
видљив слој.
Реченица, мото који и даље гласи „Мора нешто да се деси, неиздржљиво
је”, потом уводи читаоца у тематски оквир ове – будимо слободни и
живимо у нади да нас правоверни неће мрко гледати – назваћемо је
„приче”.

Како сваки комад, и када је необичан, мора имати место дешавања и
време радње – Улица усамљених аутомобила такође је смештена негде.
Најбоље би било да је то на крају света и после свега. Главни јунак ове
„приче” је аутомобил који овде није присутан на нивоу симбола, већ
дословно, као драматис персона, баш као што је тако и када је реч о
другим лицима, пре свега о Муфтаџији и Муфљузу, који су баш то што
јесу у свом имену. Сви јунаци ове драме, а њихова имена су још и Не-
видљиви хор, Касирка, Зликовац, Вештица плаве косе, Чистач ципела,
Пас луталица, Човек, Зидари, Зубар, Медицинска сестра, Новинар звани
Црни, Дубоки глас спикера, Мачке, Министар протокола, Чувар, Вила
Никотина, Никотинска змија и Пецарош... остварени су у свом имену
које је њихова судбина, док њихово име одређује и њихов крактер.
Ова, ако није непристојно тако назвати, на први поглед „разбацана“
структура од које је сачињен комад, прати одеђене догађаје као што су,
рецимо, сукоб Вештице плаве косе и Зликовца или Пса луталице и Чи-
стача ципела, спор Невидљивог хора са свима или било који други...
сви доводе до коначног разрешења у коме, као што то бива у саврем-
неом свету, побеђује Муфтаџија –спреман је да изда сваког, па и најбо-
љег пријатеља. Сви сукоби, ситне преваре и велике подметачине учи-
њене из осећања супеиорности или немоћи, завршавају се одређеном
поентом која нагиње поетском заокружењу као преовлађујућем изразу
ове драме.
Улица усамљених аутомобила је комад који позива на неку врсту унут-
рашње полемике, разговора са собом али и укључивања овог необич-
ног мишљења о литертури (што овај комад уистину јесте) у јавни живот.
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Реч је о затвореном свету. Границе су постављене
и чини се да нема избора: пропадање, тескоба,
сиромаштво, понављање, досада, усамљеност…
У овакав свет упада странац „из чиста мира” и
покушава да бирократским мерама „заведе ред”
и освоји власт. Нарушава се равнотежа и грађани
се буде из учмалости, боре се да сачувају оно
што су мислили да поседују: мир и вечност. Ово
је мистично-урбана прича о страху, неразумевању, празнини, изгубље-
ности и бесмислу. Зуји нам у ушима „електронска тишина”, чује се врум
црних лимузина. Љубав је увек негде другде. Дакле, реч је о нама.

Зоран Пешић – Сигма (Бела Црква, 1960).
Књижевник и уредник часописа за књижевност, уметност и културу
Градинa. Члан је Српског књижевног друштва. Објавио је осам књига
песама, четири књиге прозе и две драме. Три књиге су му преведене
на грчки, бугарски и македонски језик. Песме су му превођене на бу-
гарски, румунски, мађарски, македонски, пољски, шпански и грчки
језик. Добитник је више награда и признања. За драму Улица усамљених
аутомобила добио је Награду Стеријиног позорја за оригинални до-
маћи драмски текст (2017). Роман Улица усамљених аутомобила објав-
љен је у издању Народне библиотеке „Стеван Сремац” у Нишу.

Рад на представи Улица усамљених
аутомобила прихватила сам сматрајући
изазовом да на сцену пренесем ап-
сурдно и гротескно осећање наше реал-
ности, нашег потонулог друштва и људи који одавно немају путоказ за
живот. Црне лимузине изазивају страх, он се системски одржава и шири
на сваког грађанина. Страх заузима почасно место у политичком животу
наше заједнице. Грађана је сваким даном све мање, али страх је све
већи. У једном тренутку један лик у представи изговара питање које
одзвања у све празнијим улицама: шта да ради човек?

Ђурђа Тешић
Рођена у Београду 1977. године. Дипломирала је позоришну и радио
режију на Факултету драмских уметности у Београду 2002. године у
класи професора Николе Јевтића и Алисе Стојановић.
Режирала је преко двадесет представа у београдским и позориштима
широм земље и региона (Република српска БиХ, Црна гора, Хрватска).
За представу Господар Мува 2010. године добила је Специјалну на-
граду за нове позоришне тенденције на међународном Тиба фести-
валу.

Писац

Редитељка

Драматуршка белешка
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Драма о којој пишемо јесте могућност, начин поимања и разумевања
данашњег стања ствари не само у свету, то можда понајамање, већ је
реч о комаду који поставља низ питања на пољу савременог изража-
вања.
На крају, лако је приметити да се у тексту посвећеном Улици усамљних
аутомобила често користи реч „читалац“ што, наравно, није случајно.
Ова драма ће наићи на разумевање читалаца, поставити нека питања
којих се до сада нисмо сетили и можда још нешто, али ће изгубити онај
који се буде кладио на скору сценску поставку овог комада.

Жељко Јовановић

Из образложења Жирија
Награђени текст Улица усамљених аутомобила својом сегментарном
драматургијом, јединственим хумором - чак иронијом - успева да да
један пресек целог друштва. Време и простор су потпуно небитни, и
баш због тога добију огроман значај, ако можемо користити тај пара-

докс. Наш живот је једна улица... И нема друге улице... А у тој улици
(граду, држави, свету, универзуму) нема ни посла, нема ни хране, за-
брањен је лов на муве из досаде... постоји једино само сенка живота...
правимо се да нас још има... Правила постоје, закон постоји, раскрснице
постоје у улици усамљених аутомобила.. Ова драма је заправо инди-
ректна слика наших живота - на веома поетичан начин даје опис наших
свакодневних а и генералних проблема. Протагонисти те драме смо
ми сви.  Маштовита, прецизна, заокружена, јаког ауторског печата и
савршене поетизације стварности. У њој постоји дубоко истинита ана-
лиза „друштва новог доба“ које живимо, уткана у апсолут драмске
слике, у базу анатомије поетског у дневном или чак дневно политичком.
Али и тананом, или преизразитом, добру или злу, тако типичним тако
склоним тако општим људским марифетлуцима. Драма је заиста, пре-
цизна у свом апсурду, живахних реплика, финог хумора. Она је интели-
гентна и отвара масу могућности за сценско решење, мада је извесно
изванредно изведена и на папиру, без, дакле, њене очигледне сценич-
ности.

Из медија
Улица усамљених аутомобила је апсурдна драма о смислу људског
бивствовања у дехуманизованом друштву, у коме је главно средство
контроле и једини покретач − страх. Затворени и учаурени, помирени
са својом немоћи, њени становници су одавно изгубили сваку наду и
суштински престали да живе. Ипак, једна неочекивана посета и отво-
рена рупа у зиду покрећу низ догађаја.

Јована Живановић (Студентски дневни лист, 7. 3. 2018)

Своју 131. годишњицу нишко Народно позориште прославило је пре-
мијером - први пут у својој историји по тексту писца из Ниша. Представа
Улица усамљених аутомобила рађена је по тексту Зорана Пешића
Сигме који је прошле године добио награду Стеријиног позорја за
најбољи оригинални домаћи драмски текст.
Улица усамљених аутомобила заправо представља затворени систем,
јер је затворена на оба краја, каже писац Зоран Пешић Сигма. Осим
што је награђен, ово је први његов текст који се игра у позоришту.
Да ли лична срећа зависи од околности у друштву питање је за којим
трага ова представа и то је само један од сегмената ове слојевите драме
апсурда. Различите делове друштва представљају ликови - зликовац,
министар, касирка, новинар, и вештица плаве косе, песник чистач ци-
пела.

(РТС, 13. 3. 2018)

78 63. СТЕРИЈИНО ПОЗОРЈЕ

Writer
Zoran Pešić – Sigma
Writer and the editor of the magazine for literature, art and culture Gradina
Zoran Pešić was born in Bela Crkva in 1960. A member of the Serbian Literary
Society, he has published eight books of poems, four books of prose and two
dramas. Three of his books have been translated into Greek, Bulgarian and
Macedonian, while his poems have been translated into Bulgarian, Romanian,
Hungarian, Macedonian, Polish, Spanish and Greek. He has received a number
of awards and recognition, among which is the Sterijino pozorje Award for
the original domestic dramatic text (2017) for the drama The Street of Lonely
Cars. The novel The Street of Lonely Cars was published by the National Library
“Stevan Sremac” in Niš.

Director
Đurđa Tešić
Born in 1977 in Belgrade, Đurđa Tešić graduated in Theatre and Radio Direct-
ing from the Faculty of Dramatic Arts in Belgrade (2002) in class of Professors
Nikola Jevtić and Alisa Stojanović.
She has directed for theatres in Belgrade and throughout Serbia and the re-
gion (The Republic of Srpska, B&H, Montenegro, Croatia). The selected di-
recting projects include: Casanova, David Greig (SNT, 2002), Everyman/Svako,
G. Stefanovski (Atelier 212 Theatre, 2004), Blasted, Sarah Кane (Belgrade
Drama Theatre, 2005), The House of Bernarda Alba, F. G. Lorca (NT of the Re-
public of Srpska, 2005), Waiting for Godot, S. Beckett (Atelier 212 Theatre,
2006), Three Sisters, A. P. Chekhov (NT of the Republic of Srpska, 2008), Pool
(No Water), M. Ravenhill (NT Belgrade, 2009), Lord of the Flies, Tatjana Ilić,
after the novel by V. Golding (Theatre “Boško Buha”, 2009), Ženidba i udadba
(Weddings and Marriages), J. S. Popović (NT of the Republic of Srpska, 2010),
Public Servants, R. Harwood (NT Belgrade, 2010), All about My Mother, S.
Adamson (BDT, 2011), Greta Garbo’s Secret, Miro Gavran (“Madlenianum” Bel-
grade, 2012), Glorious!, P. Quilter (Atelier 212 Theatre, 2014), All Aboard the
Marriage Hearse, M. Morillo (“Jazavac” Zagreb, 2015), A Midsummer Night’s
Dream, W. Shakespeare (Theatre “Boško Buha”, 2015), The Misanthrope,
Moliere (NT Subotica, 2017), Moj deda je aut (My Grandpa is Out), D. Janković
(BDT, 2017).
For the production Lord of the Flies, she won the 2010 Special Award for new
theatrical tendencies from the International Tiba Festival.

Dramaturgical note 
“When an editor wins”

The drama The Street of Lonely Cars was the winner of the Sterijino pozorje
competition for contemporary dramatic text in 2017. Overtaken by the drama’s

atmosphere, a reader can allow himself to be drawn into a system of associa-
tions related to Russia as it was written about by Bulgakov, to feel the taste
and dilemmas of literary circles of dormant Moscow of that time. The reader
is allowed, or better to say, he is invited, to let himself be “transferred” to a
small street on the outskirts of an American metropolis where, as if in a recent
Hollywood production, heroes keep to their own stories, their own choices,
their own fascinations, desires, whose dictates they follow despite utterly neg-
ative circumstances and rules that contradict them. The reader can also “sur-
render” to, for example, an apocalyptic film, about people’s failure to
understand each other, even to a teenage social drama. The play The Street of
Lonely Cars, first and foremost, follows certain literary requirements, follows a
certain idea, eventually successfully connecting together the distant points of
experience, worldviews and attitudes towards it, which is its strongest feature.      
(...) As the case usually is with dramas, even unusual ones, they must have
their place and time - so The Street of Lonely Cars has its setting. It would be
best to set it at the end of the world and at the end of everything. The hero
of this “story” is a car, present here not as a symbol, but literally, as one of the
dramatis personae, just like other characters, Leach and Louse in particular,
who are what their names say. All the characters of this drama, and their
names include the Invisible Choir, Cashier, Villain, Blonde Witch, Shoeshiner,
Stray Dog, Man, Masons, Dentist, Nurse, Journalist called Black, Speaker’s
Deep Voice, Cats, Minister of Protocol, Guard, Fairy Nicotina, Nicotine Serpent
and Fisherman… are actualised in their names – their omens, that determine
their characters as well.  
This, if it is alright to say, seemingly “scattered” structure that the play is com-
posed of follows some events, such as a conflict between Blonde Witch and
Villain or Stray Dog and Shoeshiner, a conflict of Invisible Choir with everyone
… leading to the final denouement where, as the case is in the real world as
well, Leach wins – being prepared to betray anyone, even his best friend. All
conflicts - petty frauds and great set-ups done from the feeling of superiority
or helplessness - end with a point that tends to provide a poetic framework
as an overwhelming feature of this drama.
The Street of Lonely Cars is a play that invites to an inner discussion, conver-
sation with oneself; moreover, it introduces an unusual opinion about litera-
ture (which this play truly is) into the public discourse. This drama presents a
possible way of comprehending and understanding the present state of affairs
not only in the world, probably least of all; rather, it is a play that poses a
series of questions in the field of contemporary expression.
Finally, it is easy to see that the text about The Street of Lonely Cars uses the
word “reader” a lot, which is no coincidence. The readership will understand
this drama well, it will pose many questions we have never thought of, and
perhaps some other things, but the one betting on it being staged any time
soon will lose his bet. 

Željko Jovanović  



Сарађује са редитељима и редитељкама различитих генерација у На-
родном позоришту, Атељеу 212, Српском народном позоришту и у де-
сетак других позоришта. Представе на којима је сарађивала: О. Фрљић,
Зоран Ђинђић; Б. М. Михиз/Е. Савин, Дервиш и смрт; С. Басара, Нова
Страдија; С. Шепард, Луди од љубави; Д. Харовер, Ножеви у кокошкама;
Р. Шимелпфениг, Животињско царство; И. Јовановић/Д. Петковић/М.То-
доровић, Одабрани и уништени; М. Шелић, Заједно сами и др.
Била је део драматуршког тима који је у Народном позоришту реали-
зовао јавна читања савремене румунске и немачке драме, као и драма
из региона (2008–2010).
Пише за децу и бави се едукацијом деце и младих кроз различите по-
зоришне радионице.
Њена драма Тело награђена је на Конкурсу Стеријиног позорја за са-
времени драмски текст (2008); добитница Награде „Борислав Михајло-
вић Михиз” за драмско стваралаштво; годишње награде Народног по-
зоришта Београд драматуршком тиму (С. Милановић, Б. Пелевић, Б.
Илић) (2008); годишње награде Омладинског позоришта „Дадов” за
драматизацију романа Марка Шелића Марчела Заједно сами (2010). 

Ксенија Крнајски

Редитељка. Рођена у Новом Саду,
1977. Позоришну режију дипломи-
рала 2001. у Народном позоришту
Београд, српском праизведбом
драме Полароиди Марка Рејвенхила.
Више година учествовала у пројекту
НАДА, који се бавио унапређивањем
и промоцијом савременог драмског
текста. Чланица редакције часописа
Сцена у периоду 2004–2008. 
Савремене европске комаде режирала, између осталих, у Народном
позоришту Београд, Звездара театру, Битеф театру... (Животињско
царство Р. Шимелпфенига, Језички рулет Д. Карвила, Порша Коклан
М. Кар, Епитаф Д. Делбјанко, Под плавим небом Д. Елдриџа, Све о же-
нама М. Гаврана)
Од домаћих савремених писаца режирала Београд-Берлин, Будите
Лејди на један дан М. Пелевић, Четири мале жене Љ. Каспар/С.
Јованова, Дрита Д. Николић Николић, као и омнибус Сама је тра-
жила.

Добитница Награде за најбољу режију на фестивалу позоришта за децу
ФЕСТИЋ (2007) за Лек од бресквиног лишћа Малог позоришта „Душко
Радовић”; Омнибус опера Српског народног позоришта добила је на-
граду публике на Армел фестивалу у Будимпешти (2016). Од 2013. је
чланица жирија Награде „Борислав Михајловић Михиз” која се сваке
године додељује за писано драмско стваралаштво.

Новак Билбија

Глумац. Рођен 1950. у Руском Селу.
Глумом се бави од 1968. Био је анга-
жован у Народном позоришту Ки-
кинда, НП „Тоша Јовановић“ Зрења-
нин, Народном позоришту Бања
Лука, а од 1985. је члан Српског на-
родног позоришта. Током каријере
одиграо је близу сто улога. Играо је и
у бројним филмовима: Пупинове
звезде (1979), Широко је лишће (1981), Дивљи светац (1989), Секс, пар-
тијски непријатељ, бр. 1 (1990), Виолински кључ (1990), Вуковар, једна
прича (1994), Ликвидација (1998), Да није љубави, не би свита било
(2004), Турнеја (2008), Јесен у мојој улици (2009), Одумирање (2013), Бра-
нио сам Младу Босну (2015), На млечном путу (2016), као и у телеви-
зијским серијама: Слом, Осма офанзива, Пупинове звезде, Бриле, База
на Дунаву, Quo Vadis?, Ђура Јакшић, Одлазак ратника, Повратак мар-
шала, Светозар Марковић, Вук Караџић, Балкан експрес 2, Специјална
редакција, Алекса Шантић, Вратиће се роде, Бледи месец, Јесен стиже,
дуњо моја, Сва та равница, Равна гора, Вере и завере.
За глумачка остварења је вишеструко награђиван: Награда Удружења
драмских уметника Србије (1980); Годишње награде СНП-а: Војин Југо-
вић (Бановић Страхиња, 1991), Ставра (Чудо у Шаргану, 1993); две
Стеријине награде: Ставра (Чудо у Шаргану, 1993), Дробац (Путујуће
позориште Шопаловић, 1996); Награда Земун феста (1994); четири
награде Сусрета војвођанских позоришта; Дневникова награда за
улогу Новака Вучетића (Камен за под главу) на Стеријином позорју,
1998; Награда за епизоду (Бернардин, Мера за меру) на IV југословен-
ском позоришном фестивалу у Ужицу, 1999; Златна медаља „Јован
Ђорђевић“, највеће признање Српског народног позоришта, додељено
му је 28. марта 2008.
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Маја Мирковић 
(председница)

Делује на пољу костимографије, ви-
зуелних уметности, теорије извођач-
ких уметности и поезије. Сарађује са
уметницима различитих стваралач-
ких профила у земљи и иностран-
ству. Ауторка костима за више од
стотину позоришних представа у
професионалним позориштима
Србије и региона, Пољске, Скандинавије и Уједињеног Краљевства. 
Дипломирала и завршила мастер Факултета примењених уметности у Бео-
граду, на одсеку Сценски костим, магистрирала на Групи за сценски дизајн
Универзитета уметности у Београду. Чланица Удружење ликовних уметника
примењених уметности и дизајнера Србије (УЛУПУДС) и вишегодишња
сарадница Часописа за теорију извођачких уметности „Теорија која хода“.
Вишеструка добитница награда за најбољу позоришну костимографију
Фестивала „Јоаким Вујић“, двострука добитница Стеријине награде (ко-
стим – 2011: Пазарни дан, Атеље 212; 2015 – Змајеубице, ЈДП Београд и
Казимир и Каролина, Атеље 212) и Националне награде Србије у области
примењених уметности.

Тања Шљивар
Драмска списатељица, рођена у Ба-
њој Луци (Република Српска, БиХ),
1988. Дипломирала и завршила ма-
стер из драматургије на Факултету
драмских уметности Београд, а у Ги-
сену (Немачка) завршила мастер из
примењених позоришних студија.
Ауторка шест целовечерњих драма:
Пошто је паштета?, Гребање или

Како се убила моја бака, Али град ме је штитио, Ми смо они на које су
нас родитељи упозоравали, Као и све слободне дјевојке, Режим љубави.
Драме су јој објављене у позоришним часописима, различитим анто-
логијама, изведене и јавно читане у професионалним позориштима у
Босни и Херцеговини (Босанско народно позориште Зеница), Србији
(Атеље 212), Хрватској, Пољској, Аустрији, Шпанији, Албанији и Немачкој
(Deutsches Theater Berlin, Schauspielhaus Stuttgart). Пише и објављује
кратке приче, радио драме, филмске сценарије и театролошке студије.
За драмско писање освојила је неколико награда, међу којима Награда
„Борислав Михајловић Михиз” за укупно драмско стваралаштво (2011),
Стеријину награду за текст савремене драме Ми смо они на које су нас
родитељи упозоравали (2016), награду MESS market award за текст Као
и све слободне дјевојке (2016). Номинована за Retzhofer Dramapreis у
Аустрији. Драме су јој преведене на десетак језика. Учествовала у књи-
жевним резиденцијалним програмима у Грацу, Бечу и Приштини. 

Бранислава Илић

Драматуршкиња и драмска списате-
љица, рођена 1970. у Нишу, где је за-
вршила Средњу глумачку школу.
Дипломирала драматургију на Фа-
култету драмских уметности у Бео-
граду. Први глумачки и драматуршки
ангажман остварила у Народном по-
зоришту Ниш. Од 2008. до 2010. ра-
дила као драматург у Народном по-
зоришту Београд.
Приче, драме и драматизације објављује у часописима и збиркама.
Објавила  три књиге драма: Театар паланке; Бако, нећу да постанем
чудовиште; Бранислава Илић – Драме/Plays. До сада је изведено: Улица,
штап и канап (ауторска представа), Злочин и разговори (р. К. Младе-
новић), Заглављени (р. Д. Михајловић), Тело (р. С. Бодрожа), Бако, нећу
да постанем чудовиште (р. П. Штрбац), Не пристајем (р. К. Крнајски).

80 63. СТЕРИЈИНО ПОЗОРЈЕ

ЖИРИ
63. Стеријиног позорја
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Др Ана Тасић

Завршила је основне студије на Факултету
драмских уметности у Београду 2002,
Одсек за позоришну и радио продукцију.
На истом факултету магистрирала театро-
логију 2008. темом Третман тела/телес-
ности у новој бруталистичкој драми и
позоришту и одбранила докторску дисер-
тацију Утицај и употреба електронских
медија у постдрамском позоришту, 2012. 
Била је селекторка бројних позоришних
фестивала, националних и интернационалних, чланица многих позориш-
них жирија, модераторка и/или учесница низа интернационалних  театро-
лошких трибина, радионица, симпозијума и конференција. Писала је и
пише критичке текстове о позоришту и филму за бројне медије, радила је
у настави на Факултету драмских уметности у Београду, на предмету Исто-
рија светске драме и позоришта, стипендисткиња Министарства науке Ре-
публике Србије и истраживачица у научним пројектима Уметност и
медији у функцији европских интеграција и Идентитет и сећање: транс-
културални текстови драмских уметности и медија (Србија 1989–2015).
Објавила је две књиге, театролошке студије, Отворене ране (тело у не-
обруталистичкој драми и позоришту) (Институт за позориште, филм,
радио и телевизију, 2009) и Дигитални двојници (Позориште у екранском
свету) (Стеријино позорје, 2015).
Од јула 2005. је стална позоришна критичарка дневног листа Политика.
Добитница Стеријине награде за позоришну критику (2015). Добитница На-
граде „Нико Гароне” за посебно ангажовање и посвећеност у области кул-
туре (2016).

Игор Бурић

Новинар и позоришни критичар ново-
садског дневног листа Дневник. Дипло-
мирао на Одсеку за филозофију
Филозофског факултета у Новом Саду.
Још као студент писао и објављивао текс-
тове о филозофији, теорији и критици
културе, новим медијима, књижевности,
музици, позоришту, филму, интердисцип-
линарним уметничким формама. Од
2003. пише и позоришну критику, чиме
наставља велику традицију листа у којем се запослио 2002. 
Поред рада у Дневнику, пише чланке, интервјуе, критике као стални или
повремени сарадник позоришних часописа Сцена, Лудус, Позориште и
других писаних и интернет магазина (Време, Арт магазин).
Водио је разговоре у програмима Музеја савремене уметности Војводине,
Фестивала професионалних позоришта Србије, Фестивала савременог по-
зоришта Дезире (Позориште „Деже Костолањи” Суботица), Стеријиног по-
зорја и Битефа.
Председавао је жиријем Фестивала професионалних позоришта Војво-
дине, Инфантa, жиријем Међународне асоцијације позоришних кри-
тичара/IACT на Стеријином позорју у Новом Саду и на сарајевском МЕСС-у.
Са Владимиром Копицлом био је коселектор 54. Стеријиног позорја. Члан
је предсeдништва Удружења позоришних критичара и театролога Србије.
За писање и друга професионална постигнућа је као „готово ексцесна
појава међу младим новинарима у Дневнику и у културној рубрици” добио
једну од годишњих награда тог листа, 2004. године. Признање ван куће у
којој ради добио је 2005, када му је припала трећа награда фондације “Кон-
рад Аденауер” Новосадске новинарске школе за најбоље младе новинарe.
На 59. Стеријином позорју (2014) добио је Стеријину награду за позоришну
критику “Миодраг Кујунџић”. Жири Округлог стола критике 

Стеријиног позорја
Бојана Јанковић
Ивана Петровић
Спасоје Ж. Миловановић
Од ове године награда Жирија Округлог стола критике
носиће име „Дејан Пенчић Пољански”.



Редитељ: ЈАНУШ КИЦА
Сценографија: СТУДИО НУМЕН, ИВАНА ЈОНКЕ

Костимографија: ДОРИС КРИСТИЋ
Музика: ТАМАРА ОБРОВАЦ

Дизајн светла: АЛЕКСАНДАР ЧАВЛЕК

Улоге

1. ОБОЖАВАТЕЉИЦА
Виктор: ГОРАН ГРГИЋ

Ана: АНА БЕГИЋ
Јевреса: КСЕНИЈА МАРИНКОВИЋ

Маријан: ИВАН ЈОНЧИЋ
Господин: СЛАВКО ЈУРАГА

Немања: ЛУКА ДРАГИЋ

2. ПРВИ МУСЛИМАН У СЕЛУ
Виктор: ГОРАН ГРГИЋ

Никола: СИНИША ПОПОВИЋ
Јозо: БОЈАН НАВОЈЕЦ

Јуре: ИВАН ГЛОВАЦКИ
Анте: МИЛАН ПЛЕШТИНА

Мићун: СИЛВИО ВОВК
Дуле: КРИСТИЈАН ПОТОЧКИ

Маринко: АЛЕН ШАЛИНОВИЋ
Младенка: ЈЕЛЕНА ПЕРЧИН

3. ИСПОД ПЕРИКЕ
Виктор: ГОРАН ГРГИЋ

Ана: АНА БЕГИЋ
Јасна: АЛМА ПРИЦА

Маријан: ДАМИР МАРКОВИНА
Сестра: ВАЊА МАТУЈЕЦ

Тренерица мажореткиња: ИВА МИХАЛИЋ
Дадиља: КАТИЈА ЗУБЧИЋ

1. дадиља, Славица: БАРБАРА ВИЦКОВИЋ
2. дадиља, Ксенија: ОЛГА ПАКАЛОВИЋ

3. дадиља, Николина: ИВАНА БОБАН
4. дадиља, Магдалена: ДОРА ЛИПОВЧАН

Представа траје 2 сата и 50 минута са паузом

Directed by: JANUSZ KICA
Stage Design: STUDIO NUMEN, IVANA JONKE
Costumes: DORIS KRSTIĆ
Music: TAMARA OBROVAC
Lights Design: ALEKSANDAR ČAVLEK

Cast

1. THE GRUPIE
Viktor: GORAN GRGIĆ
Ana: ANA BEGIĆ
Jevresa: KSENIJA MARINKOVIĆ
Marijan: IVAN JONČIĆ
Mister: SLAVKO JURAGA
Nemanja: LUKA DRAGIĆ

2. THE FIRST MUSLIM IN THE VILLAGE
Viktor: GORAN GRGIĆ
Nikola: SINIŠA POPOVIĆ
Jozo: BOJAN NAVOJEC
Jure: IVAN GLOWATZKY
Ante: MILAN PLEŠTINA
Mićun: SILVIO VOVK
Dule: KRISTIJAN POTOČKI
Marinko: ALEN ŠALINOVIĆ
Mladenka: JELENA PERČIN

3. UNDER THE WIG
Viktor: GORAN GRGIĆ
Ana: ANA BEGIĆ
Jasna: ALMA PRICA
Marijan: DAMIR MARKOVINA
Sister: VANJA MATUJEC
Majorette Trainer: IVA MIHALIĆ
Nanny: KATIJA ZUBČIĆ
1st Nanny, Slavica: BARBARA VICKOVIĆ
2nd Nanny, Ksenija: OLGA PAKALOVIĆ
3rd Nanny, Nikolina: IVANA BOBAN
4th Nanny, Magdalena: DORA LIPOVČAN

Duration 2 hours and 50 minutes with intermission

29. мај

Мате Матишић

Људи од воска
Хрватско народно казалиште Загреб (Хрватска)

Mate Matišić

Men of Wax
The Croatian National Theatre Zagreb (Croatia)



Кад ме питају је ли све то истина, одго-
варам – и је и није. Нисам то ја, а опет
јесам, на неки чудан начин.
Доста сам занимљиво живио и имао сам
среће да проживим неколико живота у једноме.
Пишући драму, понашао сам се према неким мотивима из свог живота
као да не припадају мени и тиме сам, уз помоћ фикције, објаснио нешто
што је дио реалитета пуно боље него да сам му приступио на неки
други начин.
Та драстичност, примијењена на лику Виктора, немилосрдно је разорила
и неке ствари које сам мислио да разумијем о самоме себи. Тако је та
драма или крај мог опуса или почетак нечег посве новог.

Мате Матишић
Драмски писац, сценариста, композитор и музичар. Рођен у Ричицама
крај Имотског (1965), дипломирао је на Правном факултету у Загребу.
Уредник у Драмском програму Хрватског радија и доцент на Академији
драмске умјетности, где води драматуршки одсек.
Драмски првенац Намигни му, Бруно! праизведен је у сплитском ХНК
као Бљесак златног зуба, 1987. Од тада је написао и објавио петнае-
стак драмских текстова: Легенда о светом Мухли, Божићна бајка, по
мотивима комада Josef und Maria аустријског драмског писца Петера
Туринија, Цинцо и Маринко, Анђели Бабилона, Свећеникова дјеца, Ба-
лон, Фине мртве дјевојке, Посмртна трилогија (Синови умиру први,
Жена без тијела, Ничији син) те најновију драмску свиту у три става
Људи од воска (Обожаватељица, Први муслиман у селу, Испод перике).
Све драме су извођене у различитим хрватским позориштима, као и
у Бугарској, Мађарској, Македонији, Србији, Словенији, Литванији, Ру-
сији.
Након што се филмски редитељ Крсто Папић одушевио његовом првом
драмом, позвао га је крајем 1980-их на сценаристичку сарадњу за нови
филм. Настао је Живот са стрицем, темељен на роману Ивана Аралице,
који је постигао светску славу и добио номинацију за Златни глобус те
освојио Велику златну арену у Пули, као и два следећа филма, Прича
из Хрватске и Кад мртви запјевају, а заједно су написали и сценарије
за Инфекцију и Цвјетни трг. Наставио је сарадњу са филмским реди-
тељима, те је био сценариста или косценариста филмова Фине мртве
дјевојке Далибора Матанића (награђен Великом златном ареном), Није

крај, Жена без тијела и Свећеникова дјеца Винка Брешана, Ничији син
Арсена Остојића, С оне стране Зринка Огресте. 
Већину његових драмских и филмских предложака карактеришу теме
које задиру дубоко у аномалије савременог послератног хрватског
друштва и воде стални дијалог с друштвеном актуелношћу, чиме ин-
тензивно продире у људске трауме, бавећи се темама личног морала и
одговорности, насиља, корупције, лицемерја, а многе су смештене у
простор из којег је и сам потекао.
Матишић је компоновао музику за већину Брешанових филмова (Како
је почео рат на мом отоку, Маршал, Свједоци, Није крај, Свећеникова
дјеца), за филмове Инфекција К. Папића, Та дивна сплитска ноћ, Ничији
син и Халимин пут А. Остојића, Два играча с клупе Д. Шорка, Ајмо,
жути Д. Жарковића, С оне стране З. Огресте, као и за позоришне
представе Цинцо и Маринко, Четврта сестра, Мириси, злато и тамјан,
Што је мушкарац без бркова, Хотел Бабилон, Жак и његов господар,
Дом Бернарде Албе и друге. Добитник је низа награда за драмске текс-
тове и музику.

Уместо речи редитеља
Интимна вивисекција коју је Мате Ма-
тишић провео над собом, а Јануш Кица
генијално инсценирао, од публике – или
онога њезиног мањег дијела који нешто види и разумије – не ствара
воајере, него активне судионике у поступку, који гледају представу тако
што одиру, сватко себи, кожу с леђа. То је, наиме, једини начин судјело-
вања у овоме чину. Притом, сваки тај рез скалпелом, свака сцена у
представи, у свом најдубљем интимизму истовремени је облик друшт-
веног коментара, ангажираног казалишта у најбољем смислу те ријечи.

Миљенко Јерговић (Представа живота у култури 
која ових дана слави смрт)

Јануш Кица (Janusz Kica)
Рођен 1957. у Вроцлаву (Пољска). Театрологију на Јагјелонском уни-
верзитету у Кракову завршава 1981. Државни  преврат у Пољској
(1981) затиче га у Западној Немачкој, где и остаје. У Келну уписује
студије театрологије и историје уметности. Ради као асистент режије
и сцене. Од 1986. до 1989. стални је асистент режије, а после и реди-
тељ, у Wuppertaller Bühnen, позоришту које је прославила Пина Бауш.

Једна од првих самосталних режија у том театру је Теобалд/Киплин-
гова Књига о џунгли. Исти текст 1990. поставља и у Загребачком ка-
залишту младих.
Ради у другим немачким градовима, у Словенији и Аустрији. Сарађи-
вао је с Петером Штајном и Анджејом Вајдом. За Кафкину Америку и
Сан летње ноћи награђен је за режију на Борштниковим сусретима,
словеначком националном фестивалу, на коме ће Укроћена горопад
бити победничка представа, а награђени су и Калдеронов Живот је
сан и У међувремену Сречка Фишера (СНГ Нова Горица; учествује на
Позорју 2006, у Круговима). У Словенији поставља Шекспирову Буру,
Чеховљев Вишњик, Кафкин Процес, Шпански комад Јасмине Резе...
У Бечу режира Сан летње ноћи, Хамптонове Опасне везе, у Мајнцу
Четврту сестру Гловацког, адаптацију Чаробног брега Томаса Мана... 
Режије у Хрватској (избор): Три мускетара Диме, Сан летње ноћи
Шекспира… Скакавци Б. Србљановић ће на 51. позорју 2006. понети
три награде: најбоља представа, глума и сцена; Кријеснице Тене Шти-
вичић; Мој син само мало спорије хода Ивора Мартинића (у Селекцији
„Кругови“ на Позорју 2012) – (ЗКМ); Шекспиров Јулије Цезар, Клајстов
Амфитрион (Дубровачке љетне игре); Голдонијева Трилогија о ле-
товању и Бесови Достојевског (ХНК Загреб); Ноћ игуане Т. Вилијамса
(Сплитско љето).

Кључна премијера на крају године
Судећи по интервјуима који су пратили настанак представе Људи од
воска драматичара Мате Матишића, очекивали бисмо да нам ХНК-ова
позорница понуди неку врсту исповједног комада или драмске ауто-
биографије. Но кад бисмо драмске поступке Мате Матишића у драми
Људи од воска морали редуцирати на једну реченицу, она би гласила:
„Варате се, ни ово нисам ја.” Не можете ме сагледати ни онда кад пишем
фикцију, ни онда кад пишем аутобиографију.
Опћенито је ужасно што си узимамо за право судити једни другима
или одбацивати једни друге због ових или оних унутарњих тврдоћа. За
Матишића, стварна је једино ватра непрестаног сазнавања и о себи и о
другима, ма колико при том топила Људе од воска. Како је то рекао још
један мајстор драмске аутобиографије, Аугуст Стриндберг: „Мокри смо
и слани/ и високо ћемо одскочити кад нас разгори језичак ватре,/ па и
ипак даље остајемо мокри пламенови:/ горимо, нестајемо,/ чистимо,
пунимо/ трпимо, зачињемо.”
Најновија ХНК-ова премијера у режији Јануша Кице има снагу каза-
лишног догађаја у којем се читава окупљена заједница истовремено
залијева леденом водом и грије Матишићевим пламеном, каткад
остајући без даха пред суровошћу с којом смо суочени, каткад улазећи
у сигурно средиште људске топлине.
Драмски триптих о непризнатој, злостављаној и невољеној дјеци на
позорници је попраћен филмским кадровима увећаних лица дјечјих
протагониста који гледају изравно у камеру и самим тиме непосредно
у публику, нетремичношћу својих нијемих погледа позивајући на одго-
ворност. Редатељ Јануш Кица и сценографски дуо студија Нумен у су-
радњи с Иваном Јонке изнад глава глумаца разапињу танке жице које
истовремено држе пројекцијска платна и свједоче о „мрежама” мани-
пулације које пратимо на сцени.
Три различита амбијента драмског триптиха ријешена су минималном
промјеном функционалне собне сценографије, једино се у средишњем
дијелу комада, смјештеном у мало мјесто Далматинске загоре, Ричице,
појављује празна, полураспаднута дрвена колиба, унутар које лијева
густа киша, откривајући нам поглед на напуштено хрватско село. Остатак
изведбе у потпуности је на глумцима. А ансамбл ХНК-а не само да је
пристао уз Матишића, него му је, опет стриндберговски страствено,
поклонио свој суауторски максимум.
Није случајно што су и Матишић и Стриндберг највеће повјерење по
питању људског разумијевања поклонили управо глумцима. Професија
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која се свакодневно носи с (пре)великим емоционалним интензитетима
уједно је и професија која је у стању прихватити оно најтеже и најиза-
зовније у нашој природи. Горан Гргић као писац Виктор и Ана Бегић
као његова супруга Ана носе тросатну представу тежином и одмјере-
ношћу људи који се знају хрвати и с обитељским и с политичким трау-
мама, чувајући потребу ликова да остану истинити један пред другим и
да, чак и пред највећим поразима, не изгубе међусобно повјерење. То
су Гргић и Бегић какве глумачки још нисмо видјели.
Из Гргића струји не само растућа узрујаност, него и нетипична благост,
као што и Бегић на сцени ствара све јачи вртлог стрпљивости, емпа-
тичности, али и несмиљене етичке промишљености, пред којом готово
сви ликови исказују тихо поштовање.

Наташа Говедић (Нови лист, 2. 1. 2017)

Људи од воска
Драма загребачког ХНК произвела је још једну хит-представу, Људе од
воска Мате Матишића у режији Јануша Кице. Праизведба ове драмске
свите догађај је, тек ћемо видјети колико далекосежан, а премијерна
публика искористила је крај тросатног програма за дуготрајан аплауз.
Рекао бих да је режија јако прецизна, но уједно одвише неутрална,
хладна, суздржана, као да се Кица више концентрирао на то да текст
цјеловито прочита на сцени, него да, храбрије, изгради властити свијет.
Заправо, представа је одвише пристојна, естетизирана, чему увелике
придоносе сценографија Студија Нумен и Иване Јонке те костими Дорис
Кристић. Све се некако превише слаже и превише је складно.
Посриједи су три једночинке увезане главним ликовима, писцем и ње-
говом супругом, а толико се разликују да их збиља није лако изнијети
на сцену. Најважније је Кица дакако схватио и приказао, мада не и на-

доградио: посриједи је казалиште о казалишту, метапоступак који ис-
питује границе театра и стварности онако како је то први био у модер-
ном грађанском театру учинио Луиђи Пирандело написавши 1921. ко-
мад Шест лица тражи писца. Слично дјело све досад у нас није
написано. Други елемент који је потребно уочити јест да су посриједи,
драматуршки, трилери, у којима се драмска напетост конструира на те-
мељу давних догађаја чије посљедице за протагонисте изненада искр-
савају у садашњости.

Томислав Чадеж (Јутарњи, 2. 1. 2017)

Аутобиографија радикалнија од политике
Из реакција на представу Људи од воска која је у ХНК-у у Загребу пре-
мијерно изведена концем децембра, а које још увијек не престају пљуш-
тати (а већ је и то егзотична појава у култури која пати од акутног недо-
статка критике и у којој већина догађаја прође с једва картицу-двије
сувислог текста осврта у медијима), на узнемирујући су начин рекле о
овој култури вјеројатно више него све представе у домаћем театру
тијеком протеклих дванаест мјесеци.
У Људима од воска Мате Матишића, у режији Јануша Кице, нитко не
витла транспарентима, нитко не извикује пароле. Умјесто да нам пренесе
велику, радикалну истину о социјалној и политичкој стварности митских
Ових Простора и овог конкретног времена, и умјесто да нам објасни
какво је то заправо друштво којему с нешто мало пасивног отпора
припадамо, Људи од воска окрећу се од извањског према унутра. И не
само то – сужавају фокус на врло интимну, врло особну причу аутора
драмског текста.
Мате Матишић је причу о својој обитељи исписао добром старом „ме-
тодом властите коже”, и као сваки такав текст, и овај је обиљежен бол-
ним огољавањем, излагањем. Баш то беспоштедно излагање испрово-
цирало је толике реакције, чиме је доказано да је радикална
аутобиографија још увијек, и у ово доба које цинично изиграва идеју
приватности – убојита ствар.
О чему се код Матишића ради? О томе да је у једном дијелу представе
изложио своје усвојене кћери. Над причом о томе како их је усвојио
читатељи рубрика Живот разгаљивали су се прије годину дана, био је
то велик, хуман чин. Испод површне приче о јунаку нашег доба, која је
Матишића морала иритирати, пулсира живот  као рањено ткиво у које
сад представа убада. Смије ли умјетност заћи тако дубоко, то је питање
на које се све досад написане полемике о Људима од воска своде.
Смије ли се жртвовати своју обитељ на олтару умјетности?

Маја Хрговић (Нови лист, 15. 1. 2017)
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Writer
Mate Matišić
Mate Matišić is a playwright, screenwriter, composer and musician. Born in
Ričice near Imotski in 1965, he graduated from the Faculty of Law in Zagreb.
He is the editor of the Drama Programme of Croatian Radio and an Assistant
Professor at the Academy of Dramatic Arts, where he is the head of the De-
partment of Dramaturgy.
His first play Namigni mu, Bruno! (Wink at Him, Bruno) premiered at the
Croatian National Theatre in Split as Bljesak zlatnog zuba (Golden Tooth Re-
flection) in 1987. Since then, he has written and published about fifteen dra-
matic texts: Legenda o svetom Muhli (St. Muhla Legend), Christmas Fairy Tale
after the motifs of the play Josef und Maria by Austrian playwright Peter
Turrini, Cinco and Marinko, Anđeli Babilona (The Angels of Babylon), Svećenikova
djeca (The Priest’s Children), Balon (Balloon), Fine mrtve djevojke (Fine Dead
Girls), Posmrtna trilogija (Posthumous Trilogy: Sons Die First, The Bodiless
Woman, Nobody’s Son), and the latest dramatic suite in three movements
Men of Wax (The Grupie, The First Muslim in the Village, Under the Wig). All
his dramas have been staged in different Croatian theatres, as well as in Bul-
garia, Hungary, Macedonia, Serbia, Slovenia, Lithuania and Russia.
The majority of his theatre and film texts are characterised by topics that
reach deeply into anomalies of the contemporary post-war Croatian society
and by a constant dialogue with current social issues, thus penetrating in-
tensively into human traumas, dealing with the topics of personal ethics and
responsibility, violence, corruption, hypocrisy, and many of them are set in
the environment he originates from.      
He has won a number of awards and recognitions for dramatic texts and mu-
sic.

Director
Janusz Kica
Born in 1957 in Wroclaw (Poland), Janusz Kica graduated in Theatre Science
from Jagellonian University in Krakow in 1981. The Polish coup d’etat (1981)
found him in West Germany, where he stayed. He enrolled in Theatre Science
and History of Art studies in Koln. From 1986 to 1989 he was a permanent
assistent director, and later director, for the theatre Wuppertaller Bühnen,
which had been made famous by Pina Bausch.     
Kica has also worked in other places in Germany, Slovenia and Austria, col-
laborating with Peter Stein and Andzej Wajda. He won Best Director Award at
the Slovene national theatre festival called “Borštnik srečanje” for Kafka’s
America and A Midsummer Night’s Dream. The productions that were to win
the awards at the same festival are The Taming of the Shrew as the best pro-
duction, and Calderón’s Life is a Dream and U međuvremenu (In the Meantime)
by Srečko Fišer (SNT Nova Gorica; participated in Pozorje 2006, in the Circles

Selection). In Slovenia, Kica has staged Shakespeare’s The Tempest, Chekhov’s
The Cherry Orchard, Kafka’s The Trial, A Spanish Play by Yasmina Reza, etc.
In Vienna, he has directed A Midsummer Night’s Dream, Hampton’s Dangerous
Liaisons, in Meinz The Fourth Sister by Glawacki, adaptation of The Magic
Mountain by Thomas Mann, etc. 
In Croatian theatres Kica has directed (selection): The Three Musketeers by Du-
mas, A Midsummer Night’s Dream by Shakespeare… Locusts by B. Srbljanović
won three awards at the 51st Pozorje Festival in 2006: for the best production,
acting and stage design; Krijesnice (Fireflies) by Tena Štivičić; My Son Just Walks
a Bit Slower by Ivor Martinić (in the Circles Selection at the 2012 Pozorje) –
(ZYT); Shakespeare’s Julius Caesar, Kleist’s Amphitryon (Dubrovnik Summer Fes-
tival); Goldoni’s The Holiday Trilogy and Demons by Dostoevsky (CNT Zagreb);
The Night of the Iguana by T. Williams (Split Summer Festival).

Reviews
An autobiography more radical than politics
The reactions to the play Men of Wax, which premiered on Zagreb’s CNT
stage by the end of December, are still pouring (an exotic phenomenon in its
own right in our culture suffering from an acute lack of critical reviews, with
the majority of events followed by a mere paragraph or two of meaningful
text in the media), and speak in disturbing terms of this culture probably
more than all other productions in the domestic theatre in the past twelve-
months’ period. 
In Mate Matišić’s Men of Wax directed by Janusz Kica there is no one waving
banners, no one shouting slogans. Instead of telling us the great, radical
truth about the social and political reality of This Mythical Space and this
particular time, and instead of explaining to us what kind of a society, with a
little bit of passive resistance, we belong to, Men of Wax take a turn from the
external to the internal. Not only that - they narrow the focus to the very in-
timate, very personal story of the author of the dramatic text.
Mate Matišić wrote a story about his family using the good old method “of
his own skin”, and like any such text, this one too is marked by painful de-
nuding, exposing. It is this uncompromising exposing that has provoked so
many reactions, which proves that radical autobiography still is, even in our
time cynically mocking the idea of privacy - a lethal thing.
What is Matišić’s story? In one part of the play, he has exposed his adopted
daughters. The story of their adoption regaled the readership of the Life
columns a year ago – it was a great, human act. Below the surface of the
story of the hero of our time, which had to have irritated Matišić, life pulsates
as a wounded tissue the play is now probing into. Whether art is allowed or
not to dig so deep is a question that has been in the core of all the discussions
written so far about Men of Wax. Is one allowed to sacrifice one’s own family
on the altar of art?

Maja Hrgović (Novi list, 15. 1. 2017)
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Према роману Кристиана Новака

Чрна мати земла
Загребачко казалиште младих (Хрватска)

After the novel by Kristian Novak

Black Mother Earth
The Zagreb Youth Theatre (Croatia)



9363. СТЕРИЈИНО ПОЗОРЈЕ

Земла и њезина 
гравитација
Барем десет сам пута од 2013. наовамо
одговарао – само кратко, молим Вас –
на питање о чему је ријеч у роману Чрна мати земла. И, признајем,
био очајан над сваким својим покушајем. Како сажети ткиво у којој ми
ниједна станица није ирелевантна ни споредна, јер ријеч је, ипак, о
животу? 
Осјећам да сам с том причом сада на прекретници, она улази у простор
изведбе, и можда је вријеме за посљедњи покушај. Без околишања,
без покушаја манипулације и вабљења.
Међимурје, митологија, кајкавски, деведесете, погреби, све је то ипак
само позадина која контрапунктира први план. А у њему ликови и њи-
хове силнице. Сасвим свеједно је вјерујем ли у судбину, кад вјерујем да
је једини прави начин да се исприча прича – поставити ликове и њихове
изворе тако да они незаустављиво и непогрешиво иду према своме
крају, какав год он био. Учинити структуру њихових прича таквом да
добију властиту гравитацију, некакав неписан свемоћан закон који
дјелује у свијету текста. Ево гравитација које су на снази у Чрној мати
земли. 
Самообмана и ескапизам олакшавају бол, али воде у изолацију. 
Изолација је плодно тло за демоне, прерушене у пријатеље. 
Осјећај кривње за смрт других, макар неоправдан, постаје видљив и
привлачи мржњу колектива. 
Колектив ће се грубо окренути на некога тко се осјетио кривим, никада
на некога тко кривњу негира. 
Наратив колектива о самоме себи чини све да би остао афирмативан.
Прождире све што му се уклапа, испљуне остало.
Ти су закони дјеловали када сам је писао, ту причу о дјечаку, о губитку,
о страшној тајни, о заједници којој су се заљуљали темељи, о пријатељ-
ству, љубави и издаји, о томе како је сватко од нас каткад на оној страни
која окрене леђа. Исповијед је то и исприка онима за које ми је недо-
стајало снаге упутити им је изравно, признати да сам и сам био на оној
другој страни, оној која затвара очи пред неправдом.
Та је прича била двоструки крик. Требало је истодобно одзвањати: 
„Слушајте што су ми направили.”
и 
„Слушајте што смо му направили.” 

Требало је, кажем, јер с временом постаје све мање важно јесам ли ус-
пио одговорити на поновљено питање с почетка. Чрна мати земла
добила је наиме властиту, извањску гравитацију. Одговор на питање о
чему је ријеч у причи више не припада мени, припада сваком од оних
који су допустили да их такне, да им се догоди.
Тешко је дочарати какав је капиталан догађај драматизација. Замишљам
ово. До травња 2017. текст је говорио: „Слушај ме, причат ћу ти о тами.”
А сада гласова има више. Цијели ансамбл фонова који се пустио про-
жети причом, учинити је својом. Приближиш ли се довољно, можеш
их чути како шапћу:
„Ходи ближе. Бомо ти показали как је чрна.”

Кристиан Новак
Рођен у Баден-Бадену (Немачка), 1979. Хрватски књижевник и језико-
словац, професор на Филозофском факултету у Ријеци. Двоструки до-
битник награде Т-портала за роман године (2014. и 2017), књижевне
награде „Ксавер Шандор Ђалски” и Награде „Фран Галовић“.
Потиче из међимурске породице која је радила у Немачкој. Правни
факултет у Загребу уписује 1997, но напушта га ради студија хумани-
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стичког подручја. Идуће године уписује германистику и кроатистику на
Филозофском факултету у Загребу. Током студија почиње рад на свом
првом роману о међимурским студентима у Загребу, који је под насло-
вом Објешени објављен 2005. у Чаковцу. Дипломирао је 2005. и почео
да ради на Одсеку за германистику. Докторирао је 2011. на Филозофском
факултету у Загребу. На Филозофски факултет у Ријеци прелази 2012. 
Пажњу критике привукао је другим романом Чрна мати земла (2013),
који је преведен на више страних језика. Главна радња прати младог
загребачког писца међимурских корена. У оба романа укомпоновао је
међимурску кајкавицу. Новаков трећи роман Циганин, али најљепши
(2016) освојио je књижевну награду „Ксавер Шандор Ђалски” као
најбоље прозно остварење. Реч је о роману широког замаха, с окосни-
цом у локалном становништву и Ромима у Међимурју, али и знатно
ширим спектром друштвених појава, биографија и културних кругова
којима се бави. Има елементе криминалистичког жанра.
Аутор је социолингвистичке студије Вишејезичност и колективни иден-
титети Илираца (2012). Његова младалачка поезија уврштена је у
Антологију међимурске младе лирике (2011).

Морам рећи да су роман и драматиза-
ција поетски потпуно различити. Драма-
тизација се своди на три дијела. Први и
други спојени су заједно. Први је садаш-
њост у којој се Матија Доленчец, главно лице комада и вјеројатно ал-
тер-его писца, суочава са својом прошлошћу јер је запео у мрежи лажи
и крхотина сјећања које му отежавају било какве блиске контакте и
нормално функционирање у интими и повјерењу. Његова дјевојка Дина,
оставивши га, натјера га да се заправо суочи са самим собом, односно
потакне га на то.
Други дио базира се на опису Матијиног дјетињства, којег се он готово
уопће не сјећа. Он реконструира догађаје и полако схваћа у какву је
патологију запао као дијете. То је засебна цјелина и намјерно смо ишли
на то. Трећи дио говори о демократским промјенама у Хрватској. Други
дио се изричито односи на Матијин унутарњи свијет, просторе главе,
душе и срца, а трећи дио односи се на друштвену заједницу која је исто
тако склона патогеном понашању и гдје је Матија свједок тог другог
нивоа на који се патогеност узноси. Захваљујући томе Матија је у мо-
гућности разријешити своју кривњу.

Дора Руждјак Подолски
Рођена 1971. у Загребу, где је завршила Школу за ритмику и плес и
Класичну гимназију. Студирала је латински и грчки језик на загребачком
Филозофском факултету, а 1997. дипломирала позоришну режију и ра-
диофонију на Академији драмске умјетности у Загребу.
До сада је режирала више од седамдесет наслова у Хрватском народном
казалишту у Загребу, Сплиту, Осијеку и Ријеци, на Дубровачким љетним
играма, у Загребачком казалишту младих, Градском казалишту „Коме-
дија“, „Гавели“, „Трешњи“ и бројним другим позориштима широм Хрват-
ске. Оперу Никола Шубић Зрињски у Missisauga опери у Торонту, по-
ставља 2002, мјузикл Чикаго у Ст. Петербургу 2007, а као редитељка
гостује и у Босни и Херцеговини, Црној Гори и Словенији. Режирала је
и бројне манифестације, међу којима и свечаност уласка Републике
Хрватске у Европску унију, 1. јула 2013.
Ауторка је збирке песама Шетач, за коју је награђена наградом Горан
за младе песнике. Вишеструко награђивана за режију: Чикаго (2004),
Љепотица и звијер (2008), Madame Buffault Б. Папандопула (2015), Чрна
мати земла – на Гавелиним вечерима (2017). Представе Чикаго, Љепо-
тица и звијер, Кабаре и Чрна мати земла награђене су Наградом
хрватског глумишта за најбољу представу у целини. С редитељем Сашом
Божићем написала је текст Rent a friend, који је награђен ASSITEJ-евом
наградом (2012). Предаје глуму на Музичкој академији и Академији
драмске умјетности у Загребу. Од 2009. до 2012. била је директорка
драмског програма Дубровачких љетних игара, а од августа 2017. је
управница ове манифестације.

Писац

Редитељка



Бриљантна представа која ће многе расплакати
и замислити
Главно питање које се појавило у казалишним круговима уочи праиз-
ведбе представе Чрна мати земла било је како ће Томислав Зајец дра-
матизирати тај Новаков хит роман нимало једноставне структуре и хоће
ли редатељица Дора Руждјак Подолски успјети похватати све конце у
тој причи о дјечаку, његовој страшној тајни и осјећају кривње те о ре-
лативно непознатој регији на сјеверу наше земље, о којој знамо то да
је богат крај и да у њој ХДЗ никада није добио изборе. Бојазан је била
излишна. Избор и театрализација књижевне грађе зналачки су направ-
љени, с нагласцима на оним ситуацијама које најбоље илустрирају ка-
рактере и проблеме. Посебно се може похвалити стапање временских
раздобља, дакле прошлости и садашњости, те загребачких и маломјеш-
танских ситуација у цјелину.
Представа почиње у документарном стилу, кад знанственици износе
податке истраживања о неразјашњених осам самоубојстава (пет муш-
караца, двије жене и деветогодишње дијете) у малом међимурском не-
именованом мјесту. Тај податак одмах упућује на приказ друштвене па-
тологије и трагедије колективних размјера, а кад се фокус усмјери на
свађу главног јунака Матије Доленчеца и његове дјевојке, постајемо
свјесни тога да је та патологија кулиса њихове, односно његове особне
патологије.
У представи су на једнако дојмљив начин упризорене три разине – ин-
тимистичка, друштвена и политичка – које се стално прожимају и на
крају стапају у цјелину. Свака од те три разине изнимно је увјерљива и
пред гледатеља износи цијело богатство слика, емоција и питања. Прва
разина износи интимну причу главног јунака Матије Доленчеца, писца
у списатељској и интимној блокади који је дубоко потиснуо своју про-
шлост и лаже својој дјевојци те се враћа у дјетињство, проведено на
том „отоку“ на сјеверу Хрватске, како би пронашао идентитет и могао
кренути напријед. Друга разина доноси аутентичан и вјеран приказ ру-
ралне атмосфере и живота Међимурја, а у којој се мијешају збиљско и
надреално, славенски митови и легенде, свакодневица и демони, из-
мишљени и стварни, што редатељица Дора Руждјак Подолски осликава
поетичним и маштовитим сликама, реминисценцијама на прошлост,
међимурским мелосом и суигром глумаца који на течном међимурском
дијалекту оживљују крај поред Муре.

На трећој разини показују се индивидуалне и колективне трауме настале
од Титовог раздобља све до времена транзиције у деведесетима у
Хрватској те се тиме исписује друштвена патологија тога краја, углавном
потиснута и намјерно гурана под тепих. Такођер, суптилно су назначене
политичке мијене у тој регији (Тито – комунизам, Туђман – ХДЗ), а тиме
и у цијелој земљи. Посебно потресно дјелују сцене у којима се на-
говјештава будући чин педофилије, као и слика гнусног чина, које от-
варају питања о ономе што се догађа, а о чему се шути, затим редање
података о броју необјашњивих суицида у Међимурју, који по дефини-
цији указују на друштвену трулеж, а отварају се и питања о алкохолизму,
насиљу у обитељи, образовном суставу, утјецају политике на наш сва-
кодневни живот итд.

Нина Ожеговић (Т-портал, 3. 4. 2017)

Гробови као поштанске постаје и игралишта
Важно је истакнути да је уз читав тај немали изазов дубоке дјечје самоће
и рањености Чрне мати земле пристала комплетна глумачка екипа За-
гребачког казалишта младих, поклонивши му своје специфично каза-
лишно суауторство, под чиме посебно мислим на радикалну спремност
на игру. И баш та спремност на игру као неотуђиво терапеутски, колико
и дјечји посао, игру која истовремено круцијално недостаје Новакову
протагонисту Матији, претвара искуство гледања представе у умјетничку
авантуру.
Игра шаловима, кухињским крпама и другим приручним предметима
обиљежава однос између ликова мајсторски одигране Баке у изведби
Урше Раукар и њезина унука, главног лика Матије, у изведби погођено
повјерљивог и осјетљивог Адриана Пездирца.
Раукар и гестуалном метаморфозом и гласом и унутарњом глумачком
намјером, па чак и немирним старачким длановима на кухињском
столу, досеже поетичност оних бакица које једном ногом живе у мит-
ском времену, а другом су и саме дјеца. Оваква бака-богиња-дјевојчица
с једне стране заробљује свог унука у свијет фикције, а с друге га стране
отвара умјетничком искуству.
Игра се на сцени поновно јавља на релацији Матије с ликом најбољег
пријатеља Фрање у маестралној изведби Даде Ћосића. Њих двојица
измишљају свој „наопаки“ језик, своје тумачење мрављих и звјезданих
звукова, своју зону заједничке вожње позорницом на дрвеном вагон-
чићу, своју малу утјешну гесту гријања дланова и њихова смјештања на
мјесто гдје боли.

Наташа Говедић (Нови лист, 4. 4. 2017)
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Writer
Kristian Novak
Born in Baden-Baden (Germany) in 1979, Kristian Novak is a Croatian author,
linguist, and Professor at the Faculty of Philosophy in Rijeka. He has won the
T-portal’s Novel of the Year Award twice (2014 and 2017), the literary award
“Ksaver Šandor Gjalski” and “Fran Galović” Award.
Coming from a Međimurje family working in Germany, Kristian Novak started
studying law in Zagreb in 1997, but switched to humanities a year later, going
on to study German and Croatian languages at the Faculty of Philosophy in
Zagreb. During university he started working on his first novel about students
from Međimurje in Zagreb entitled Obješeni (The Hanged) published in 2005
in Čakovec. Graduating in 2005, he started working in the Department of
German Studies, earning his PhD from the Faculty of Philosophy in Zagreb in
2011. In 2012 he went to work at the Faculty of Philosophy in Rijeka. 
His second novel Dark Mother Earth (2013) met critical acclaim and was
translated into several languages. The book follows a young Zagreb writer
originating from Međimurje. Both novels are composed using the Kajkavian
dialect of Međimurje. Novak’s third novel Ciganin, ali najljepši (Gypsy, Yet So
Beautiful, 2016) earned him the literary award “Ksaver Šandor Gjalski” as the
best work of prose. It is a novel of a wide reach, revolving around the local
community and Roma people in Međimurje, but depicting a much wider
range of social phenomena, biographies and cultural circles that it speaks
about with elements of a crime story.

Director
Dora Ruždjak Podolski
Dora Ruždjak Podolski was born in 1971 in Zagreb, where she graduated
from the School of Rhythmic Gymnastics and Dance as well as the Grammar
School. She studied Latin and Greek at the Faculty of Philosophy in Zagreb,
graduating in Theatrical Direction and Radiophony in 1997 from the Academy
of Dramatic Art in Zagreb.  
She has directed more than seventy projects in the Croatian National Theatres
in Zagreb, Split, Osijek and Rijeka, at the Dubrovnik Summer Festival, the Za-
greb Youth Theatre, the City Theatres “Komedija”, “Gavella”, “Trešnja” and
many other theatres around Croatia. She staged the opera Nikola Šubić
Zrinjski in Mississauga Opera in Toronto in 2002, musical Chicago in St. Pe-
tersburg in 2007, and has been a guest director in Bosnia and Herzegovina,
Montenegro and Slovenia. She has directed a number of events including
the Croatia Joins the EU ceremony on 1st July 2013.
Dora has authored a poetry collection Šetač (The Walker), winning the Goran
Young Poets Prize. She has won a number of awards as a director: Chicago
(2004), Beauty and the Beast (2008), Madame Buffault by B. Papandopulo
(2015), Black Mother Earth – at the Gavella Evenings (2017). The productions

Chicago, Beauty and the Beast, Cabaret and Black Mother Earth have been
awarded the Croatian Theatre Awards in the Best Play Category. With theatre
director Saša Božić, she has co-authored the text Rent a Friend, which won
the ASSITEJ Award in 2012. She teaches Acting at the Zagreb Academy of
Music and the Zagreb Academy of Dramatic Art. From 2009 to 2012 Dora
served as the Dubrovnik Summer Festival’s Drama Programme Director, and
since August 2017 she has been heading this event.

Reviews
Graves as mail stations and playgrounds 
It is important to point out that this substantial challenge of deep childhood
loneliness and hurting of Black Mother Earth has received the support of the
entire cast of the Zagreb Youth Theatre. They vested it with their distinctive
theatrical co-authorship, particularly their radical readiness to play. And it is
this readiness to play – as intrinsically therapeutic as well as a children’s
matter, crucially lacking in the life of Novak’s protagonist Matija – that trans-
forms the experience of watching the play into an artistic adventure.
Playing with scarves, kitchen cloths and other objects signifies the relationship
between the characters of the masterly delivered character of Grandma played
by Urša Raukar and her grandson, the main character of Matija, played by
adequately reserved and sensitive Adrian Pezdirc.
With her gestural metamorphosis, her voice and inner acting intention, even
with her restless elderly hands on the kitchen table, Raukar achieves the lyri-
cism of those grannies who partly live in some mythical time and are partly
children themselves. Such a grandmother-goddess-girl on the one hand cap-
tures her grandson in the world of fiction, and on the other hand opens him
to artistic experience.
Playing appears on the stage again between Matija and the character of his
best friend Franjo, masterfully played by Dado Ćosić. The two of them invent
their “inverted” language, their interpretation of ants’ and stellar sounds,
their zone of riding together on a wooden wagon on the stage, their little
comforting gesture of warming hands and placing them on a sore spot.

Nataša Govedić (Novi list, 4. 4. 2017)
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Режија: МИЛОШ ЛОЛИЋ
Драматургија: ДАРЈА ДОМИНКУШ
Сценографија: ЈАСМИНА ХОЛБУС

Костимографија: САРА СМРАЈЦ ЖНИДАРЧИЧ
Лекторка: ТАТЈАНА СТАНИЧ

Дизајн светла: АЛЕШ ВРХОВЕЦ

Улоге

Лидија: ПОЛОНА ЈУХ
Школска другарица: САША МИХЕЛЧИЧ

Руди: БРАНКО ШТУРБЕЈ
Лекар: САША ТАБАКОВИЋ

Представа траје 1 сат и 20 минута

Фото: Петер Ухан

Director: MILOŠ LOLIĆ
Dramaturgy: DARJA DOMINIKUŠ
Stage Design: JASMINA HOLBUS
Costumes: SARA SMRAJC ŽNIDARČIČ
Dialogue Coach: TATJANA STANIČ
Lights Design: ALEŠ VRHOVEC

Cast

Lidija: POLONA JUH
School Friend: SAŠA MIHELČIČ
Rudi: BRANKO ŠTURBEJ
Doctor: SAŠA TABAKOVIĆ

Duration 1 hour and 20 minutes

Photo: Peter Uhan

Душан Јовановић

Зид, језеро
Драма Словенског народног гледалишча Љубљана (Словенија)

Dušan Jovanović

The Wall, the Lake
The Slovene National Theatre Drama Ljubljana (Slovenia)
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Драматуршка белешка
Зид, језеро, Стеријина награда за текст 1990.
Зид, језеро је по класичним принципима саздана
позориша игра. Радња је максимално згуснута и под-
ређена такозваним трима „јединствима”: све се до-
гађа у само једном (одиста раздељеном на две по-
ловине) простору и траје тачно онолико времена колико га гледаоцима
сасвим „физички” узима театар, све је сабрано око само једне „усудне”
ствари и њених трагичних консеквенци. Упркос томе, комад се суштински
разликује од стандардних „класичних” узора. Радња протиче у некаквој
двојној перспективи: два главна лика, Руди и Лидија, приповедају, свако
свом „слушаоцу”, лекару и бившој школској другарици, о догађају који
се пре четрнаест година усудно уплео у њихов заједнички живот, иако су
му били само пасивни сведоци: бизарне љубавне, брачне и и сексуалне
тешкоће међу људима у суседној вили, на то пожар, злочин, чедоморство.
Јовановићеви јунаци су се после тога разишли, мада су остали једно уз
друго, чак у истој соби; само, она је сада по средини раздељена зидом…
Дијалози у обема половинама призоришта теку симултано, Рудијево и
Лидијино приповедање непрестано упадају једно у друго, док се напос-
летку не слију, те љубављу-мржњом раздвојени супружници поново ус-
поставе директни контакт који се завршава заједничким самоубиством.
(...) На први поглед некаква нововремена „салонска игра” у којој је главна
радња конверзација међу судеоницима, а главна тема компликована љу-
бавна односно еротска „патологија”, крунисана катастрофом која је слична
оној код њихових суседа. Зид, језеро је истовремено и „жанр” – можда
„психодрама” у којој протагонисти непрестано сасвим конкретно („вери-
стички”), с очигледним патосом и обостраним уживањем у патњи, откри-
вају „интимне” пасије и анализирају своје фрустрације: комад о експли-
цитном „лудилу”, компонован од елемената кримића и мелодраме.
Ипак, драма не остаје само на бизарном или екстравагантном пато-
лошком примеру из свакидашње психологије, него свој „психолошки
феномен” успоставља као слику неког комплетног, парадигматичног
живота. Успоставља га као драму у којој је реч о преломним или бар
граничним људским стварима (…), о драми изворног, конститутивног
људског „лудила”, постављеног у репрезентативну оптику сексуалне и
еротске „прекомерности” (можда у стриндберговском смислу)… 
Андреј Инкрет (Између игре и судбине, из књиге у едицији Савремена

југословенска драма)

Душан Јовановић
Рођен је у Београду 1939. године, а с породицом се 1951. пресељава
у Љубљану, где је завршио енглески и француски језик и књижевност
на Филозофском факултету и позоришну режију на Академији за каза-
лиште, филм, радио и телевизију. Прво пише позоришну критику, потом
оснива  Штудентско актуално гледалишче (ШАГ). Један је од
оснивача Гледалишча Пупилије Феркеверк крајем шездесетих и Експе-
рименталнега гледалишча Глеј почетком седамдесетих. Јовановића и
његову полуаматерску групу Пупилчики водила је жеља за откривањем
граница позоришта. Њихов рад је уметнички одговор на варљиву хар-
монију друштва и њену службену уметност. Група се касније распала.
Од 1978. до 1985. био је уметнички руководилац Словенског младинског
гледалишча. Године 1989. постао је доцент на Академији за казалиште,
гдје предаје режију. Аутор је гротескног романа Дон Жуан на псу или
Здрав дух у здравом телу (1969.), да би се потом окренуо драмском
стварању. Написао је више радио и ТВ драма и филмских сценарија, те
неколико кратких прича. Добитник је највиших награда за драмски
текст и режију у Словенији, на екс-југословенском простору али и низа
међународних признања, укључујући 6 Стеријиних награда (за режију
1987. За добро народа Цанкара, ССГ Трст и 1988. Сумњиво лице Нушића,
ССГ Трст, ванредна награда за режију 1978. Чаробница из Горње Давче
Рудија Шелига, СЉГ Цеље, за текст 1979. Ослобођење Скопља, рд. Љу-
биша Ристић, Радна заједница „Ослобо ђење Скопља” Загреб; рд. Љу-
биша Георгијевски, СНГ Љубљана и 1990. Зид, језеро, рд. Душан Јова-
новић, СНГ Љубљана, те за нарочите заслуге 1991), 10 Борштникових

награда за режију,  Гавелину, Прешернову, Награду Бојан Ступица... Ре-
жирао је више од стотину представа домаћих и страних аутора (Миро-
слав Крлежа, Бранислав Нушић, Ежен Јонеско, Самуел Бекет, Вилијам
Шекспир,  Антон Чехов,  Молијер) Његове драме извођене су широм
бивше Југославије и преведене на десетак језика. 

Праизведба у Драми СНГ у сезони 1988/89. у позо-
ришном сећању траје као изузетан, снажан дожив-
љај. Сугестивни глумачки домети Милене Зупанчич,
Радка Полича, Полоне Ветрих и Алеша Валича, кроз
магичну интимну причу понудили су универзалну
слику деструктивних људских страсти, које воде у
усамљеност, изолацију, на крају у смрт…
Поновно ишчитавање показало је да од времена настанка текст нимало
није “остарио” и још увек фасцинира својим експресивним драмским
рукописом, посебно луцидном анализом “зидова”, којима се све чешће
ограђујемо. Зидова, данас болније актуелних него у време настанка
драме.
Зид, језеро: надреална драма из суседства, додуше из државе пре рас-
пада, пре тоталног зла, пре непојамно крволочног рата. Зидови, које
између себе подижу људи, језеро у којем се даве деца, кућа која дуго
гори. Каква реконструкција је уопште могућа и чему да се вратимо?
Можда само у интимном осећају безизлаза, тај повратак би био поми-
рење или значио упозорење?

Милош Лолић
Дипломирао је позоришну и радио режију на Факултету драмских умет-
ности у Београду.
У Југословенском драмском позоришту поставио је представе: Друга
страна Дејана Дуковског (2006),  Тесла, тотална рефлексија Марије
Стојановић (Југоконцерт и Југословенско драмско позориште, 2006), Са-
њари Роберта Музила (2008) и Отело В. Шекспира (2012).
Режирао је у другим позориштима у земљи и иностранству:  Адам и
Ева Мирослава Крлеже (Битеф театар, 2002), Велика бела завера Ди-
митрија Војнова (Атеље 212, 2004), Мушка ствар Франца Ксавера Креца
(Атеље 212, 2007), Бог је ди-џеј Фалка Рихтера (Мало позориште "Душко
Радовић", 2010), Бартлби, писар по новели Хермана Мелвила (Мини-
Театар, Љубљана 2011), Крваве свадбе Федерика Гарсије Лорке (Фолкс-
театар, Минхен 2011), Магично поподне Волфганга Бауера (Фолкстеатар,

Беч 2012),  Жак или Покорност  Ежена Јонеска (Местно гледалишче,
Љубљана 2012).
Награде: Гранд При "Мира Траиловић" 43. Битефа 2009. (за представу Са-
њари), Гран при Борштниковог сречања 2011. (Бартлби, писар), Награда
за режију фестивала Bayerische Theatertage Augsburg 2012. и Полити-
кина награда за режију на 46. Битефу 2012 (Крваве свадбе) и Награда
Нестрој (2012) и Dorothea Neff (2014) у Аустрији.
Од 2007. до 2009. члан је уредништва часописа Театрон, а 2011. Жирија
56. Стеријиног позорја.
На Стеријином позорју Милош Лолић потписује три режије:  Велика
бела завера Димитрија Војнова (Атеље 212, 2005), Писар Бартлби Хер-
мана Мелвила (Мини Театар Љубљана, 2012) и Отело  В. Шекспира
(ЈДП, 2013).

Из живота Језерана након сексуалне револуције
Док је у сликаревој кући љубавна страст сведочила да је није могуће
подредити и укротити, да се опире концепту, теоријама и идеологијама,
а својом снагом може и да разара, у Рудијевој и Лидијиној кући љубав
је лагано одумирала. Рудијева љубомора и Лидијино отуђење постављају
зид између њих, изграђен још раније, да би се заштитили једно од
другог. После пожара и трагичних догађаја ништа више није могло бити
као пре. (…) Љубав се преточила у лудило и полако почела да попуњава
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сав простор између зидова. Како би се спасила и осмислила свој живот,
Лидија усваја близанце, нахочад које је нанело језеро, скоро нестварно,
два месеца од судбоносне ноћи. Руди остаје сам, учаурен у концепте
властите љубоморе и теорије завере, живот само пролази поред њега,
и док изнова тражи узроке своје несреће, све више се отуђује. Лидија
наизглед успешно живи, наставља глумачку каријеру, брине о својим
тинејџерима, али некакво лудило и њој се прикрада. Патолошки страх
да ће изгубити децу, хлађење страсти, коју замењују негативна осећања,
све то је полако убија. / Из позоришног листа (одломак)

Дарја Доминкуш

(…) Лолићеву специфичну режију можемо означити као интелектуали-
стичку; пре свега, реч је о беспоштедно психоаналитичком читању оба
главна лика, чему обол дају сведена сценографија (Јасмина Холбус)
као и потпуно одсуство музике.
Лолићев Зид, језеро није толико драма љубавно-непријатељског односа
жене и мушкарца, који свој брак преграђују зидом, већ вивисекција
двеју индивидуа, спутаних просторима слободе, располућених између
неинхибираних унутарњих импулса и етаблираних ограничења циви-
лизације, културе, васпитања.
Зид као уобичајен део домаћег дизајна и светл(осн)а линија уместо од-
војене преграде, подељеност актера чини видљивом, као и укидање
спољних граница и лудило психичке дезоријентације. Попут светла,
које помера границе наниже (Алеш Врховец), омогућава откривање
пукотине (у поду) – сценска интерпретација је хармонично наглашена
у свим елементима и прецизна у глуми.

(…) Радња с обе стране зида бременита је сугестивно еротичним набојем
у наглашавању раскола као последице дубоко усађене тензије, подстак-
нуте за супружнике усудним и чисто сексуално обојеним познанством
са суседима.  У фокусирању на стварно време радње двоје истовремених
посетилаца, садржај реалног тренутка прецизно је прожет причом из
прошлости,  веома спретно и са бројним знаковитим акцентима, редитељ
постиже захтевну симултаност посета са салвама речи, које за публику
комуницирају и кроз зид (драматургиња Дарја Доминкуш). 

Ника Архар (Дело, 11. 10. 2017) 

Бриљантно искоришћен потенцијал
(…) Текстуални материјал Зид, језеро ни најмање није једноставан за
режију. Темељи се на симултаној радњи и призоришту, преплитању
двеју одвојених прича двоје бивших супружника, који заједнички живот
дословно преграђују напола, сваки заробљен у својој половини повести,
док их смрт не растави. Уводна секвенца осветљава празнину, заправо
осветљени зид, и сугерише брижљиво осмишљена и концептуално
прецизна сценска решења, која откривају компликовану љубавно-не-
пријатељску везу. Режија Милоша Лолића суптилним, специфичним на-
чином обликује текстуални предложак те га ритмички и драматуршки
прецизно градира. Лолић заправо режира паузе, неспоразуме и не-
синхроност између супружника, комуникацијска неслагања и шумове,
ону празнину, праве зидове и зид међу њима, који симптоматично тре-
пери у магичној последњој сцени пожара.
Драма коју је Јовановић с аутобиографским елементима писао за четири
конкретне велике улоге, одлично је режирана, промишљена, прочиш-
ћена и на минимализму утемељена представа. Просторна збијеност у
угао сцене дозвољава потпуни размах глумачких креација (Полона Јух,
Бранко Штурбеј, Саша Табаковић и Сташа Михелчич), а Лолић представу
значењски отвара, не упушта се у претерано психологизирање, али
зато користи сав потенцијал за театрализацију: Полона Јух као глумачка
дива у сцени брбљиве домаћице ужива у евоцирању  успомена, у
стварном глумачком елементу преиграва улоге парова из љубавног
троугла са суседима, имитира, карикира и драматизује сочне љубавне
позе и тактично се дистанцира од властите патолошке везе. Бранко
Штурбеј на сцену доноси неуротично опсесивног и плаховитог Рудија,
љубоморно окупираног сецирањем бивше везе, и занимљиво развија
драматуршки лук улоге до спознаје да је лукави и равноправан партнер
у игри љубавног лудила. У психолошком надигравању посетиоци су тек
сведоци… и сјајни покретачки моменат обрта.

Ника Лесковшек (Дневник, 9. 10. 2017)

Writer
Dušan Jovanović
Born in Belgrade in 1939, Dušan Jovanović moved to Lubljana with his family
in 1951 where he graduated in English and French Language and Literature
from the Faculty of Philosophy, and Stage Direction from the Academy of
Theatre, Film, Radio and Television. He started writing theatre criticism, and
then founded the Študentsko aktualno gledališče (Student Current Theatre).
He was a cofounder of the Theatre Pupilije Ferkverk in the late 1960s and the
Experimental Theatre Glej in the early 1970s. Jovanović and his semi-amateur
troupe Pupiličiki were guided by a desire for exploring the limits of theatre.
His work was an artistic response to the specious harmony of the society and
its official art. The troupe eventually broke up. From 1978 to 1985 he was the
artistic director of the Slovene Youth Theatre (Mladinsko gledališče). In 1989
he became а Professor at the Academy for Theatre, where he teaches directing.
He has authored the grotesque novel Don Huan na psu ili Zdrav duh u zdravom
telu (Don Juan on a Dog or a Healthy Mind in a Healthy Body, 1969), and then
took up playwriting. He has written a number of radio and TV dramas and
screenplays, as well as several short stories. He has won the major dramatic
text and directing awards in Slovenia, ex-Yugoslavia and a number of interna-
tional recognitions, including 6 Sterija Awards (for directing in 1987 For the
Wealth of the Nation by Cankar, produced by the Standing Slovene Theatre
Trieste, and in 1988 A Suspicious Person by Nušić, SST Trieste, special director’s
award in 1978 Čarobnica iz Gornje Davče/The Sorceress of Donja Davča by
Rudi Šeligo, Slovene People’s Theatre Celje, for text in 1979 Oslobođenje Sko-
plja/The Liberation of Skopje d. Ljubiša Ristić Work Unit “Oslobođenje Skoplja”
Zagreb; d. Ljubiša Georgijevski, SNT Ljubljana and in 1990 The Wall, the Lake,
d. Dušan Jovanović, SNT Ljubljana, and for special merit in 1991), 10 Morštnik
Director’s Awards, as well as the Gavella, Prešern, Bojan Stupica awards…. He
has directed more than a hundred plays by domestic and international authors
(Miroslav Krleža, Branislav Nušić, Eugene Ionesco, Samuel Beckett, William
Shakespeare, Anton Chekhov, Moliere). His dramas have been performed all
around former Yugoslavia and translated into a dozen languages. 

Director
Miloš Lolić
Miloš Lolić graduated in Theatre and Radio Directing from the Faculty of
Dramatic Arts in Belgrade. 
For the Yugoslav Drama Theatre he has staged the plays: Druga strana (The
Other Side) by Dejan Dukovski (2006), Tesla, totalna refleksija (Tesla: A Total
Reflection) by Marija Stojanović (Jugokoncert and the Yugoslav Drama Theatre,
2006), The Enthusiasts by Robert Musil (2008) and Othello by W. Shakespeare
(2012).

He has directed for other theatres in our country and abroad: Adam and Eve
by Miroslav Krleža (Bitef Theatre, 2002), Velika bela zavera (The Great White
Conspiracy) by Dimitrije Vojnov (Atelier 212, 2004), Männersache (Men's Busi-
ness) by Franz Xaver Kreutz (Atelier 212, 2007), God is a DJ by Falk Richter
(Little Theatre “Duško Radović”, 2010), Bartleby, the Scriviner after the short
story by Herman Melville (Mini-Theatre, Ljubljana 2011), Blood Wedding
by Federico Garcia Lorca (Volkstheater, Munich, 2011), Magic Afternoon by
Wolfgang Bauer ((Volkstheater, Vienna, 2012), Jack or the Submission by Eu-
gene Ionesco (Mestno gledališče/City Theatre Ljubljana, 2012).
Awards: Grand Prix “Mira Trailović” from the 43rd Bitef 2009 (for the production
of The Enthusiasts); Grand Prix “Borštnikovo srečanje” 2011 (Bartleby, the
Scrivener); Best Director Award of Bayerische Theatertage Augsburg 2012;
Politika's Award for Best Director at the 46th Bitef 2012 (Blood Wedding) and
“Nestroy” Award and Dorothea Neff (2014) in Austria.
From 2007 to 2009 he was a member of the editorial of the magazine Teatron,
and in 2011 of the 56th Sterijino pozorje Jury. Lolić has participated in Sterijino
pozorje with three productions as a director: The Great White Conspiracy by
Dimitrije Vojnov (Atelier 212, 2005), Bartleby, the Scriviner by Herman Melville
(Mini-Theatre, Ljubljana 2012) and Othello by W. Shakespeare (YDT, 2013).

Review
(…) Lolić’s distinctive directing can be labelled as intellectual; primarily, it offers
a mercilessly psycho-analytical reading of both protagonists, framed in a re-
duced stage design (Jasmina Holbus) and a complete absence of music.
Lolić’s The Wall, the Lake is not that much a drama of a love-hate relationship
between a man and a woman who separate their marriage by a wall as much
as a vivisection of two personalities, constrained by the spaces of their freedom,
split in half between uninhibited inner impulses and established limitations of
civilised society, culture and upbringing. 
Wall as a common part of domestic design and a light line instead of a division
makes the separation of the actors visible, together with the lack of external
limitations and madness of psychological disorientation. Like light, which puts
the limits lower (Aleš Vrhovec), it reveals a crack (in the floor) – stage interpre-
tation is harmonically emphasised in all elements and accurate in acting. 
(…) The plot is bursting with suggestively erotic charge on both sides of the

wall in underscoring the schism as a consequence of a deeply rooted tension,
spurred by sexually tinted acquaintance with the neighbours which was fatal
for the couple. In focusing on the real time of two visitors’ presence, the con-
tent of the real moment is accurately intertwined with the story from the
past, very skilfully and with a number of significant points, the director
achieves a demanding concurrency of visits with pouring words, communi-
cating to the audience even through the wall (dramaturgy Darja Dominkuš).

Nika Arhar (Delo, 11. 10. 2017) 
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Живимо у свету где више не знамо шта су
праве вредности, а добили смо прилику да их
очувамо. Сви имамо своје проблеме, патимо
од разних болести, физичких или психичких,
али одговор на питање ко је крив због тога,
сасвим је небитан!
Овај комад представља свет, свет у којем по-
стоје многи проблеми који се тичу сваког од
нас. Колико треба да будемо привржени својој прошлости? Како до-
живљавамо своју садашњост и шта нас чека у будућности? Ова апсурдна
драма даје могућност максималног остварења глумачке игре, антици-
пирајући, при том, одговоре на постављена питања.
Представа је у форми ритуалног позоришта које приказује наш одраз у
„закривљеном огледалу“, а зачињена је хумором и живахним сценским
покретима.

Золтан Пушкаш (Puskás Zoltán)
Рођен  1976. у Сенти. Дипломирао глуму на Академији уметности у Но-
вом Саду у класи Ђерђа Херњака и Шандора Ласла. Од 2000. је члан
ансамбла Новосадског позоришта, где остварује низ запажених улога.
Последњих година интензивно се бави позоришном режијом.
Значајније режије: Ben Akiba night club show, Чехов–Чаба Киш, А шта
се десило са женом?, Деш–Гести–Бекеш, Књига о џунгли, Мадач, Човекова
трагедија, Андраш Нађ, Биберах, Арон Блум, Хамлет је мртав, Мрожек,
Танго (Позориште „Деже Костолањи”, Суботица), Ласло Генц, Леденице
које се топе (Лендава, Словенија), Корнелија Голи, Орфеум, Мајкл Фрејн,
Иза кулиса, Ката Ђармати, Свет у седам дана, Шекспир, Сан летње
ноћи, Folk & Swing, Ортега–Ереш–Киш–Ђармати, Опасне везе (Позориште
„Чики Гергељ”, Темишвар, Румунија), Франк Л. Баум–Тибор Залан, Ча-
робњак из Оза, Михаљ Верешмарти, Лонгор и Тинде (Vígszínház, Будим-
пешта, Мађарска), Обала страсти по мотивима романа Михала Вит-
ковског. 
Награђиван је за глуму на Фестивалу професионалних позоришта Војво-
дине (Деда, Виа Италиа, р. Кинга Мезеи), за режију – Сан летње ноћи
(Јоаким Интер Фест – 2010),  Чаробњак из Оза (III међународни „Тврђава
фестивал”, Смедерево, 2011), награда за најбољу представу –  Обала
страсти (Most Feszt, Tatabánya, Мађарска, 2014).

Национални парк Кољигора (all inclusive & all
exclusive), у току је свечано отварање путоказа
(са срећном завршницом).
ОДИСЕЈ:
(…) Даме и господо, браћо, окупили смо се овде
да свечано отворимо наш нови путоказ. Ову
значајну инвестицију обезбедио је Туристички савез Кољигоре и овај,
наш и само наш, најсавременији путоказ сигурно ће бити снажан за-
мајац у развоју туризма на овим просторима.
Даме и господо, сад знате где су Кољибабе – тамо! Осетите гостоприм-
ство и топлину какву још нисте осетили. Кољигора има специфичну
микроклиму, посута је цвећем и метафорама у које се може угазити, а
за који дан славимо и значајан јубилеј – хиљаду година без купатила.
Добродошли на Кољигору, где је небо високо, а рупе дубоке! Може
аплауз.

Божидар Кнежевић
Бави се литературом и медијима. Аутор драма Порно (СНП Нови Сад,
Битеф театар Београд), Човек звани Че (Позориште младих Нови Сад),
Дан када смо се срели и адаптације драме Л. Пирандела Шест лица
тражи писца (СНП, ЈДП Београд, НП Београд). Драма Илустрована ен-
циклопедија нестајања победила је на конкурсу Стеријиног позорја за
текст савремене драме (2015), изведена је у копродукцији СНП Нови
Сад и Стеријиног позорја, 2018. 
Написао је сценарио за мини ТВ серију Дупли Добрица & Доктор
Делта. Учествовао као косценариста у реализацији анимираног СФ
филма Махнити, а по његовом сценарију рађен је стрип Порно (едиција
2uplodnocomics) 
Косценариста мултимедијалних фестивала „Play porno“ и „Big Serbian Mot-
her“  у Битеф театру, аутор сценарија за перформанс на отварању четрде-
сетог Битефа Ако видиш Цезара – убиј га! и сценарија и режије за  мулти-
медијалне перформансе Колебање линеарности у осам цртежа – Ла
линеа, Реч, последице, Скремблована Алиса, Hapy slave’s design (фестивал
EXIT, MTV), као и сценарија свечаног отварања фестивала EXIT 2013. Ре-
жисер и сценарист анимираног филма Alea iacta est (Коцка је бачена).
Има више од 70 књижевних награда (награда на конкурсу за радио
драму Радио телевизије Војводина – Запалите Холивуд, више награда
за кратку причу и поезију итд.)
Уметнички директор мултимедијалне уметничке трупе „Дупло дно“ и
продуцентске куће „Insomnia film“. Живи у Новом Саду.

Менталитет малих људи
У дискретно драмски креираној атмосфери очекиване катаклизме –
краја света, млади Гаврило је разапет између искрене љубави према
својој трудној девојци Лени и митоманије породице, чији је експонент
Баба Кољибаба (која неодољиво подсећа на Броја 1 из Алана Форда).
Услед пажљиво креиране бестијалне интриге (наравно с крвавим ис-
ходом) у којој (логично) губи љубав свога живота и потомка, Гаврило
одлази на Кољигору, некакву прапостојбину својих предака, где га доче-
кују као Месију – спаситеља, који ће своје племе повести у одлучујућу
борбу против вековних непријатеља својих саплеменика – гуштера?!
Као и свака митологија и ова бизарна кољобапска, има своју свету
књигу тајанственог садржаја, бизарнијег од самог мита. Као свако Свето
писмо, и ово је пуно „моралних“ начела и готових формула како треба
живети да би се постало Кољибаба. Све је том узвишеном циљу потпуно
унифицираног устројства мимо света прилагођено, чак и простор, како
сугерише писац, благо нагнут супротно од стране са које ветар дува.
Слајдови са дијапројектора појачавају овај педагошко-духовни power
point.
Илустрована енциклопедија нестајања је, једноставно речено, „По-
стање“ (или можда „Опстајање“?), историја настанка надасве особеног
клана Кољибаба. Већ после ове чињенице јасно је да је у питању фар-

сична радња, веома условно везана за привидни реализам, која ипак
не претендује да буде „прерушена трагедија“ тј. добро скројена комедија.
Можда би најближе одређење жанра ове комедије било сотија. Реч
потиче из старофранцуског језика и означава лакрдију, „алегоријску
приповест са филозофским и моралним темама, која је настала из сред-
њовековне лакрдијашке предигре моралитетима“. Најзад, алегорија је
главна одлика ове Енциклопедије. Све је „као да“...
Покушавајући да жанровски дефинишемо ову нихилистичку социјалну
бајку која се упорно опире клишеима, у ствари показујемо да је главна
одлика Илустроване енциклопедије нестајања њена сваковрсна и не-
претенциозна оригиналност. На плану форме, дијалога, поставке ликова,
њихових психологија и односа, нема великих стилских искорака, али
свеукупно овај комад одише несвакидашњом енергијом заводљиве ори-
гиналности која се твори финим, комедиографско-сатирично-фарсичким
средствима, које је могуће наћи понајпре у литератури Радоја Домано-
вића, наравно сасвим условно, с обзиром на велику разлику у искуствима
епоха које повезује једна, нажалост, непроменљива константа – мента-
литет малих који жуде да постану велики историјски фактори.

Жељко Хубач

Илустрована енциклопедија нестајања је изузетно духовита первер-
тирана комедија. У класичној комедији млади се заљубљују, стари (и
стари поредак) спречавају љубав, али млади уз подршку помоћника
(слугу, пријатеља, разумних чланова породице) побеђују, венчавају се
и мењају поредак. У комедији Божидара Кнежевића побеђује стари
поредак – Кољибабе успешно спречавају љубав и враћају заблуделог
наследника у своје редове. По основном сижеу и тенденцији ка црној
комедији и апсурду ова драма Божидара Кнежевића је на трагу прве
комедије Душана Ковачевића Маратонци трче почасни круг. Обе
драме говоре о непроменљивом етосу који може бити патријархалан
или матријархалан (што у ствари дође на исто јер патријархалног муш-
карца подиже и обликује његова мама). Део обавезног фолклора су
„вечни и заклети“ непријатељи, богата, мрзитељска традиција и мисти-
фикација сопственог порекла. Међутим, Кољибабе су отишле корак
даље од Топаловића. Они припадају етосу пропуштеном кроз сочиво
популарне културе 21. века. Кроз естетику ове драме види се јасно да
је Божидар Кнежевић одлично упућен у савремену мултимедијалну
уметност, да добро влада стрипом, филмском, ТВ драматургијом, да
познаје перформанс и да и те како добро познаје проблематику на-
ционалног етоса и разне видове његове трансформације (па и де-
вијације) настале под притиском модернизма. У савременом друштву
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етос је у сталном и истовременом изумирању/опстајању. Дуговечна,
стара (готово древна) генерација носилаца кољибапске традиције веома
је жилава и себично опседнута држањем за живот (кажем себично јер
никаква жртва није велика да би се удовољило сопственој животној
инерцији). Млади су ту тек да одрже и продуже живот онако како га
старије генерације замишљају и креирају за себе и будућу генерцију.
Невероватно фантастична и бизарна је традиција коју заступају Кољи-
бабе. Оне су на ову планету стигле (наравно!) са далеких звезда, бежећи
од архинепријатеља, крилатих гуштера. Те прве Кољибабе још се нази-
вају и астробабе или архибабе. Оне су са собом довеле кољигљиве –
истовремено љубимци и храна. У стилу пародије научне фантастике
Кољибабе објашњавају како су населиле овај свет, како су направили
нове врсте – алгогљиве и крушкогљиве, кољирибе... Наравно, некаквом
грешком (мутацијом?) настале су и Другобабе које јако личе на Кољи-
бабе и са њима су у честој интеракцији то јест рату. Кољибабе имају и
своју постојбину – ту се комад приближава Радовану III и идеји о по-
вратку у завичај (Кољигора) где ће се разрешити све. Са повратком у
завичај (који то и није јер су Кољибабе стигле са звезда) повезана је и
потреба за коначним обрачуном са свим и свакаквим противницима –
све док најстарија Кољибаба на крају не постане најмлађа и једина и
не воздигне се у небо или нестане у апокалипси, како год. Апсурдна
драмска згода о Кољибабама указује на механизме помоћу којих се у
савременом свету креира и употребљава мит о нацији, клану, како би
се њиме заташкало очигледно, а то је да се иза етничке искључивости
крије банална саможивост.

Марина Миливојевић Мађарев

Реч је о тексту који је пре неколико година победио на конкурсу Сте-
ријиног позорја за оригинални домаћи драмски текст, а који је једна
стилски веома необична пародија, готово стриполики сценарио за једну
од омиљених алегоријских и митоманијских прича (не само) са ових
простора о племену које спремно дочекује апокалипсу и, у том кон-
тексту, што да не, ванземаљце.
Породицом Кољибаба председава баба, на врху планине – националног
парка – Кољигора. Она ће учинити све да се испуни пророчанство и да
последњи наследник изворног бића њеног поколења буде последњи и
први који ће упловити у ново доба.
Овај ниво вишеструко је помешан са нивоом приче у којем препоз-
најемо обрисе савременог друштва, дискриминације, хомофобије, за-

туцаност, медијску и другу неписменост, али све време писац избегава
неко конкретније и баналније поређење са стварним људима и дога-
ђајима, што и није неопходно и било би додатно потцртавање ситуације
која је свима препознатљива.
Носећи се са захтевним задатаком да на сцену постави различито „илу-
стративне“ и „енциклопедијске“ аспекте текста (слајд пројекције и де-
терминисање кључних појмова), редитељ, овде и сценограф и корео-
граф Золтан Пушкаш, посеже за једним такорећи приручним решењем
да представу постави у недефинисани простор пустиње (песка), да ли-
кове обоји живописним бојама (фризурама и „пустињским“ костимом
у креацији Снежане Хорват), а да ништа додатно не објашњава, него да
игру преведе много више у покрет и стилизовану драмску игру сатире,
која на моменте зна да буде веома смешна (духовита).
Све подсећа на постапокалиптичне филмове типа Побешњелог Макса,
с тим што тезе, донекле и сходно тексту, нимало нису уозбиљене, него
пре постављене тако да изгледају зачудно, због чега губе обрисе реалног
ткива, а додатно добијају нити фантастике.
(...) Стилски, Илустрована енциклопедија нестајања у Српском народ-
ном позоришту представља искорак, због своје креативне распојаса-
ности, почевши од текста, преко ритуалне музике бубњева, па до ре-
дитељских и глумачких решења. На глумачком плану, истичу се улоге
главног крвника Кољибаба, у тумачењу Југослава Крајнова, врховног
заповедника у лику бабе коју игра Сања Ристић Крајнов, споредних,
обичних ликова из живота које као својеврстан контрапункт племенским
будалама играју Марко Савковић и Миа Симоновић.
Млади Григорије Јакишић све више показује формат великог глумца, а
Небојша Савић као „престолонаследник“ сведено и више драмски игра
главног лика, чиме успешно додаје комички ефекат целокупне игре…
Занимљива и необична представа која ће сигурно имати своје покло-
нике на Камерној сцени Српског народног позоришта.

Игор Бурић (Дневник, 17. 3. 2018)
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Director
Zoltán Puskás
Born in 1976 in Senta, Zoltán Puskás graduated in Acting from the Academy
of Arts in Novi Sad in class of Prof.  György Hernyák and Sándor László. Since
2000 he has been a member of the ensemble of the Novi Sad Theatre, where
he has played a number of excellent roles. In the recent years he has been in-
volved in theatre directing as well.
Selected directing projects: Ben Akiba Night Club Show, Chekhov-Csaba Kiss,
Šta se desilo sa ženom? (What Has Happened with the Woman?), Dés-Geszti-
Békés, The Jungle Book, Madách, Čovekova tragedija (A Man’s Tragedy), András
Nagy, Biberach, Hamlet je mrtav (Hamlet Is Dead), Mrozek, Tango (The “Dezső
Kosztolányi Theatre”, Subotica), Göncz László, Ledenice koje se tope (Melting
Icicles, Lendava, Slovenia), Kornélia Góli, Orfeum, Michael Frayn, Noises Off,
Kata Gyarmati, Svet u sedam dana (The World in Seven Days), Shakespeare, A
Midsummer Night’s Dream, Folk & Swing, Orega-Erős-Kiss-Gyrmati, Dangerous
Liaisons (The Csiky Gergely Theatre, Timisoara, Romania), Frank L. Blaum-Tibor
Zolán, The Wizard of Oz, Mihály Vörosmarty, Csongorand Tünde (Vígszínház,
Budapest, Hungary), The Shore of Passion, after the motives of Michal Witkowski.
He has won awards for acting at the Festival of Professional Theatres of Vo-
jvodina (Deda, Via Italia, directed by Kinga Mezei, for directing – A Midsummer
Night’s Dream (Joakim Inter Fest – 2010, The Wizard of Oz (The 3rd International
“Fortress” Festival, Smederevo, 2011), for the best play – The Shore of Passion
(Most Feszt, Tatabánya, Hungary, 2014).

Writer
Božidar Knežević
Božidar Knežević is active in literature and the media. He has authored the
dramas Porno (Porn, The Serbian National Theatre Novi Sad, Bitef Theatre
Belgrade), Čovek zvani Če (Man Named Che, The Youth Theatre Novi Sad),
Dan kada smo se sreli (The Day When We Met) and the adapted drama by
Luigi Pirandello Six Characters in Search of an Author (SNT, Yugoslav Drama
Theatre Belgrade, National Theatre Belgrade). The drama An Illustrated Ency-
clopaedia of Disappearance was the winner of the Sterijino pozorje competition
for the contemporary dramatic text 2015 and has been coproduced by the
SNT and Sterijino pozorje in 2018.   
He has authored the screenplay for the mini TV series Dupli Dobrica & Doktor
Delta (Double Johnny-on-the-spot & Doctor Delta). As a co-screenwriter, he
took part in the animated Sci-Fi film Mahniti (The Frantic), and the cartoon
strip Porno (Porn, edition 2uplodnocomics) was created on the bases of his
scenario. 
Knežević has co-authored the script for the multimedia festivals “Play Porn”
and “Big Serbian Mother” at the Bitef Theatre, authored the script for the
performance art piece for the opening of the 40th Bitef Festival Ako vidiš

Cezara – ubij ga! (If You See Caesar –Kill Him!) and is credited with the script
and directing for the multimedia performance art pieces Kolebanje linearnosti
u osam crteža – La Linea, Reč, posledice, Skremblovana Alisa, Happy Slave’s
Design (Linearity Wavering in Eight Drawings – La Linea, A Word, Consequences,
Scrambled Alice, Happy Slave’s Design, festival EXIT, MTV), as well as the script
for the animated film Alea iacta est (The Die is Cast).
He has received more than 70 literary awards (the award at the radio drama
competition of the Radio Television of Vojvodina – Zapalite Holivud (Set Fire
to Hollywood)), and several awards for short stories and poetry, etc.).
Knežević is the Artistic Director of the multimedia art troupe “Duplo dno”
and the production company “Insomnia film”. He lives in Novi Sad.

Review
This is a text that won the Sterijino pozorje competition for the original do-
mestic dramatic text a few years ago. It is a very unusual parody in terms of
style, almost a comic strip scenario for one of the favourite allegorical and
mythomaniacal stories (not only) from these parts about a tribe who is readily
waiting for the apocalypse and, in this context, why not, aliens.
The Koljibaba (Slay-them-grandmother) family is presided over by the Grand-
mother, at the top of the mountain - the national park – Koljigora (Slay-
them-mount). She will do everything to fulfil the prophecy and that the last
heir of the original being of her genealogical line is the last and the first to
step over the threshold into the new era.
This level is in many ways intertwined with the level of the story in which we
recognise the outlines of the contemporary society with its discrimination,
homophobia, narrow-mindedness, media and other illiteracy, but the writer
avoids a more concrete and more banal comparison with real people and
events, which would be unnecessary indeed and would additionally highlight
a situation that is recognisable to everyone.
Taking on the demanding task of setting up various “illustrative” and “ency-
clopaedic” aspects of the text (slide projections and defining the key terms),
the director, in this case also the stage designer and choreographer, Zoltán
Puskás, resorts to, so to say, a handy solution to set the show in an undefined
deserts space (sand), to paint the characters in vivid colours (hairstyles and
“desert” costumes designed by Snežana Horvat), and to explain nothing fur-
ther, but to translate the play more into movement and stylised dramatic
satire, which is occasionally quite funny (witty).
(...) In terms of its style, An Illustrated Encyclopaedia of Disappearance is a
step forward in the Serbian National Theatre, due to being creatively unre-
strained, starting from the text, through the ritual music of the drums, to di-
recting and acting solutions. 
This is an interesting and unusual show that will definitely gain its fans on
the Chamber Stage of the Serbian National Theatre.

Igor Burić (Dnevnik, 17. 3. 2018)

Критика



16. међународни симпозијум 
позоришних критичара и театролога

Колектив на делу: испитивање колективитета у савременом
театру

Нови Сад, 1–2. јун 2018.
Организатори: Стеријино позорје Нови Сад и Међународна асоцијација
позоришних критичара (IATC)

Председавају: Дијана Дамијан Мартин, критичарка и драматурш-
киња, доценткиња, „Royal Central School of Speech and Drama”, Лондон
(Велика Британија) и Бојана Јанковић, уметница и критичарка, го-
стујући предавач, „Royal Central School of Speech and Drama”, Лондон
(Велика Британија)

Уводна предавања
Др Брајс Лис (Royal Holloway, University of London)
Др Ирена Ристић (Факултет драмских уметности Београд, hop.la!)

Поздравни говор 
Др Иван Меденица (Факултет драмских уметности Београд, директор
Конференцијa Међународне асоцијације позоришних критичара)

Шеснаесто издање традиционалног Међународног симпозијума позо-
ришних критичара и театролога биће одржано 1. и 2. јуна 2018. у Новом
Саду (Србија) у оквиру 63. Стеријиног позорја у сарадњи са Међународ-
ном асоцијацијом позоришних критичара – International Association of
Theatre Critics (IATC/AICT). Симпозијум ће бити посвећен истраживању
различитих начина на које позориште и перформанс деконструишу,
преиспитују и концептуализују колективитет. Полазећи од одбацивања
позоришта као инхерентно, нужно и добронамерно колективног чина,
ова тема позива критичаре, театрологе и уметнике да преиспитају
структуре продукције, стварања, архивирања и истраживања позо-
ришта.
У позоришту и перформансу, колективитет је јасно повезан са модер-
нистичким и постмодернистичким праксама: колективи постреволуцио-
нарног авангардног совјетског позоришта, настанак бројних независних,
политички мотивисаних трупа шездесетих година прошлог века, ано-

нимни колективи (geheimagentur), или „DIY“ институције (фестивали који
заузимају некадашње индустријске просторе), само су неки од историјских
и савремених примера. Ипак, колективитет је и термин који се, пре свега,
везује за марксистичку и постмарксистичку мисао. У позоришту и пер-
формансу, појам (креативна) сарадња (collaboration) стога често замењује
колективитет, као термин који се употребљава за истраживање демократ-
ских пракси рада, обично на рачун промишљања њихових идеолошких и
политичких димензија, или питања капитала и структура моћи. Недавне
студије, као што су Fair Play Џен Харви (Jen Harvie) (2013), Artist at Work
Бојане Кунст (Bojana Kunst) (2015), Passionate Amateurs Николаса Рајдауа
(Nicholas Ridout) (2013), Delirium and Resistance Грегорија Шолета (Gregory
Sholette (2017), сарадњу пак виде као простор политичког сукоба, ука-
зујући на утицај неолиберализма на структуре рада, ауторства и културног
вредновања, у областима почев од културне политике, преко финанси-
рања, до укључивања публике у креативни процес. 
Имајући ово на уму, Collective Works полази од става да колективитет
није инхерентни део настанка, продукције и презентанције позоришта
и перформанса. Симпозијум испитује начин на који колективитет на-
стаје на оном месту на којем се стичу структуралне, уметничке и фор-
малне карактеристике савременог позоришта и перформанса. Како
позориште и перформанс могу да понуде алтернативне начине кон-
струисања колективитета? Истовремено, шта је оно што бисмо могли
критиковати у претпостављеној урођености колективитета у позоришту
и перформансу? Које алтернативне праксе, са становишта инфраструк-
туре, развоја публике, рада и критике можемо наћи у савременом те-
атру и перформансу?

Предложене теме:
• ауторство и колективитет, посебно у оквиру партиципативних
пројеката;
• колективна критика која укључује и мултиауторске пројекте, критику
изнутра (embedded writing) и уредничке праксе;
• посао, рад и колективитет;
• колективитет и демократија: хијерархије, структуре моћи и моћ дело-
вања у колективном стварању позоришта;
• алтернативне инфраструктуре: „DIY“ институције и иницијативе под
вођством уметника;
• перформанс и колективитет;
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nantly associated with Marxist and post-Marxist thinking. In theatre and per-
formance, collaboration often replaces collectivity, as a term used to explore
democratic working practices, often at the expense of considering their ideo-
logical and political concerns, or issues of capital, agency and power. Recent
studies, such as Jen Harvie’s Fair Play (2013), Bojana Kunst’s Artist at Work
(2015), Nicholas Ridout’s Passionate Amateurs (2013) and Gregory Sholette’s
Delirium and Resistance (2017), have investigated collaboration as a site of po-
litical conflict, pointing to how neoliberalism has reshaped ways and structures
of working, authorship and cultural valuation, in areas raging from cultural pol-
icy, via funding, to inviting audiences into the rehearsal room. 
With this in mind, Collective Works begins with the position that collectivity
is not an inherent part of how theatre and performance are produced, made
and presented. The symposium investigates how collectivity emerges at the
meeting point between structural, artistic and formal characteristics of con-
temporary theatre and performance. How might theatre and performance
offer alternative ways of constructing collectivity? At the same time, what
might we critique about the presumed innateness of collectivity in theatre
and performance? What alternative practices, from the point of view of in-
frastructure, audience development, ways of working and forms of criticism
can we find in contemporary theatre and performance?

Topics:
Authorship and collectivity, especially in relation to participatory work
Collective criticism, in relation to collaborative writing projects, embedded
writing and editorial practice 
Labour, work and collectivity
Collectivity and democracy: hierarchies, power structures and agency in col-
lective theatre making
Alternative infrastructures: DIY institutions and artist-led initiatives
Performance art and collectivity
Rethinking collectivity models of the 20th century
Collectivity and discrimination
Collectivity and spaces of productive difference
Concepts of collectivity in theatre and performance 
Collectivity and audiences
Ethics of collective creation and ethics of participatory creation
Funding and collectivity
‘Artrepreneurship’
Ecological thinking and collective practices
Institutional critique and alternative organising models 
Collective modes of cultural evaluation and valuation

Participants
Irina Antonova (Kazakhstan), Noyale Colin (UK), Biljana Dimitrova, Bil-
jana Miteva and Ivana Nelkovska (CollectiveVeternica, FYROM), Eylem
Ejder (Turkey), Nataša Govedić (Croatia), Simon Holton (UK), Dražen
Horvatić (Serbia), Vlatko Ilić (Serbia), Ivana Ivković (Croatia), Ivana
Jarčevska (FYROM), Nenad Jelesijević (Slovenia), Tomaž Krpič (Slovenia),
Elyssa Livergant (UK), Sergio Lo Gatto (Italy), Nataša Nelević (Montene-
gro), Anette Therese Pettersen (Norway), Madhav Vaze (India).

Трибина Стеријиног позорја
Након консултација са одређеним бројем позоришних стваралаца и
стручњака, Позорје је одлучило да обнови рад једне од својих
најпознатијих манифестација, Трибине Стеријиног позорја. Трибина
се у недавној прошлости показала као једна од најплодоноснијих и
најдинамичнијих стручних манифестација Позорја, а с обзиром на
актуелни положај наше домаће драме и ситуацију у позориштима,
уверени смо да њено обнављање може омогућити  погодан контекст
за озбиљан и динамичан стручни дијалог.
Стога ће већ у оквиру овогодишњег фестивала бити одржана сесија
Трибине „Домаћи драмски текст на репертоару наших позоришта –
могућности и искушења“. Сматрамо да је тематски оквир од начелног
значаја, али и да омогућава расправу о различитим конкретним
аспектима нашег позоришног живота: од односа позориште – домаћи
драмски аутор, преко питања креирања репертоара, до питања односа
између нових форми, друштвеног ангажмана и укуса публике.
Модератор Трибине је Светислав Јованов, а уводна излагања ће
поднети Бранислава Илић, драмска списатељица и Јелена Мијовић,
драматуршкиња. 
Учесници: Тања Шљивар, драмска списатељица, Димитрије Коканов,
драмски писац и драматург, Снежана Тришић, редитељка, Жељко
Хубач, директор Драме НП Београд, Ана Тасић, позоришна
критичарка, Саша Торлаковић, глумац и уметнички директор НП
Сомбор, Бошко Милин, театролог и професор ФДУ Београд, Бојан
Јовановић, уметнички директор Позоришта „Бора Станковић“ Врање,
Марина Миливојевић Мађарев, театролошкиња и професор АУ Нови
Сад, Спасоје Ж. Миловановић, драматург, Саша Милосављевић,
позоришни критичар.
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• преиспитивање модела колективитета у 20. веку;
• колективитет и дискриминација;
• колективитет и простори дебате;
• концепти колективитета у позоришту и перформансу;
• колективитет и публика;
• етика колективног стварања и етика партиципативног стварања;
• модели финансирања и колективитет;
• аrtrepreneurship (уметничко предузетништво);
• екологија и колективне праксе;
• институционална критика и алтернативни модели организовања;
• колективни модели културне евалуације и вредновања.

Симпозијум је отворен за академске и истраживачке радове, кратке
представе/перформансе, перформативне презентације и радионице.
Званични језици Симпозијума су енглески, француски и српски, уз си-
мултани превод; учесницима ће бити доступна основна техничка
опрема (пројектор, ДВД плејер). Учесници ће имати 15 минута да пред-
ставе свој рад (главне тезе и закључке), након чега ће уследити диску-
сија. Радови ће бити благовремено доступни на веб сајту Стеријиног
позорја (www.pozorje.org.rs), као и у симпозијумском материјалу.

Учесници 
Ирина Антонова (Казахстан), Нојал Колајн (Велика Британија), Би-
љана Димитрова, Биљана Митева и Ивана Нелковска (CollectiveVeter-
nica, БЈР Македонија), Ејлем Еждер (Турска), Наташа Говедић (Хрватска),
Сајмон Халтон (Велика Британија), Дражен Хорватић (Србија), Влатко
Илић (Србија), Ивана Ивковић (Хрватска), Ивана Јарчевска (БЈР Маке-
донија), Ненад Јелесијевић (Словенија), Томаж Крпич (Словенија),

Елајса Ливиргант (Велика Британија), Серђо Ло Гато (Италија), Наташа
Нелевић (Црна Гора), Анете Тересе Петерсен (Норвешка), Мадхав
Вазе (Индија)

The 16th International Symposium of Theatre
Critics and Theatre Scholars

Collective Works: Questioning Collectivity in Contemporary
Theatre
Novi Sad, 1-2nd June 2018
Organisers: Sterijino Pozorje Novi Sad and International Association of The-
atre Critics (IATC)

Symposium Chairs: Diana Damian Martin, writer and critic, Lecturer, Royal
Central School of Speech and Drama, London, (UK), Bojana Janković, per-
formance artist and writer, Visiting Lecturer, Royal Central School of Speech
and Drama, London, (UK)

Keynote speakers
Dr Bryce Lease (Royal Holloway, University of London)
Dr Irena Ristić (Faculty of Dramatic Arts, Belgrade, hop.la!)

Opening remarks
Dr Ivan Medenica (Faculty of Dramatic Arts, Belgrade, IATC Director of Con-
ferences)

The 16th edition of the traditional International Symposium of Theatre Critics
and Theatre Scholars will be held on June 1st and 2nd 2018 in Novi Sad (Serbia)
within the frame of the 63rd Sterijino Pozorje Festival (www.pozorje.org.rs)
and in collaboration with the International Association of Theatre Critics
(IATC/AICT). It will be dedicated to exploring the multiple ways in which the-
atre and performance deconstruct, question and conceptualise collectivity.
This topic starts from a rejection of theatre as inherently, necessarily and
benevolently collective - inviting critics, scholars and artists to re-examine
structures of producing, making, archiving, and researching theatre.
In theatre and performance, collectivity is clearly connected to modernist and
postmodernist practices: the collectives of the post-revolutionary avant-garde
Soviet theatre, the emergence of numerous independent, politically motivated
companies in the 1960s, anonymous collectives (geheimagentur), or DIY insti-
tutions (festivals occupying former industrial spaces), offer just some, historic
and contemporary, examples. Yet collectivity also remains a term predomi-
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Сумњива лица
Сумњива лица су програм едукације младих позоришних критичара, у
организацији Удружења позоришних критичара и театролога Србије.
Пројекат има за циљ да, с једне стране, образује нову генерацију
позоришних критичара и пружи им могућност да се критиком баве
професионално и, с друге, да створи нови простор за критичко
промишљање позоришта, његове друштвено-политичке улоге и односа
између публике и уметника.
Програм је започет у мају 2017. Одласци у позориште
праћени су свакодневним радионицама критике;
полазници су имали прилику да пишу о представама
младих и реномираних уметника, насталим према
домаћим и европским класицима, у независној и
продукцији субвенционисаних позоришта.
Иста група критичара окупила се поново у септембру
2017. на позив Битефа, где су у оквиру пратећег програма
писали критике о представама из селекције за
фестивалски блог. Пратеће радионице бавиле су се
културолошким, друштвеним и политичким димензијама
међународних фестивала у контексту критике, а млади
критичари стекли су искуство писања о представама
„дугог трајања“, као и писања од данас за сутра – уз кратке
рокове карактеристичне за професионалну критику.
На 63. Стеријином позорју програм Сумњива лица улази
у завршну фазу. Млади критичари ће писати за
фестивалски Билтен и истовремено радити на дужим
чланцима за портал Критичарског каравана, док ће у
центру радионица бити национална драма и позориште. Радионицама
ће се придружити и гостујући предавачи, учесници 16. међународног
симпозијума позоришних критичара и театролога.
Сумњива лица су Ивона Јањић, Ђорђе Косић, Борисав Матић,
Марија Миловановић, Милица Петровић, Ирена Плаовић, Мина
Станикић, Андреј Чањи. Менторка пројекта је Бојана Јанковић.

Бојана Јанковић је дипломирала позоришну режију на Факултету
драмских уметности у Београду и завршила мастер студије из
перформанса на универзитету Goldsmiths у Лондону. Позоришном
критиком првобитно се бавила у оквиру часописа Театрон (2005–2013).
Једна је од иницијатора пројекта Critical Interruptions, који се бави
критиком нових позоришних форми; пише за онлајн и штампане
публикације. Бави се перформансом у оквиру дуа There There; њене
представе и инсталације приказиване су и излагане широм Велике
Британије, укључујући Museum of London i Tate Modern/Tate Exchange.

Гостујући је предавач на Royal Central School of Speech and Drama у
Лондону.
Програм Сумњива лица у организацији Удружења позоришних
критичара и театролога Србије, део је пројекта Критичарски караван,
који подржава Министарство културе и информисања Републике Србије.
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Дани књиге
31. мај–2. јун 2018.

Издавачки центар Стеријиног позорја с поносом издваја чињеницу да
је у 2017. години објавио девет издања: три театролошке студије у еди-
цијама „Синтезе” и „Драматуршки списи”, један зборник радова као
резултат научног истраживања, три свеске часописа „Сцена” на српском
језику, једну свеску „Сцене” на енглеском језику, те Годишњак позоришта
Србије. Ако томе додамо да се у издавачком плану за 2018. годину на-
лази чак дванаест публикација, мало је рећи да је у последње време
Стеријино позорје повратило некадашњи сјај и епитет једног од најзна-
чајнијих издавача театролошке литературе у земљи. То нам даје за
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Промоције / Promotions Радионице / Workshops

Душан Ковачевић: идеологија, човек,
драма

Зборник радова, уредио Жарко Миленковић, Дом културе „Грачаница“,
Грачаница 2017.
Организатори: Стеријино позорје и Фондација „Симонида” Нови Сад

Зборник радова Душан Ковачевић: идеологија, човек, драма резултат је
књижевнокритичког скупа „Књижевно дело Душана Ковачевића“. Скуп
је организован поводом уручења награде „Златни крст кнеза Лазара“
за 2015. годину овом значајном српском драмском ствараоцу на Видов-
данском песничком бденију у Грачаници. На овој манифестацији уче-
ствовали су и радове у Зборнику објавили проучаваоци књижевности
из Београда, Новог Сада, Ниша, Косовске Митровице и Никшића: Да-
ница Андрејевић, Сава Стаменковић, Јелена Марићевић, Драгана В. То-
доресков, Снежана Ј. Милојевић, Радоје Фемић, Иван Базрђан,
Маријана Јелисавчић, Оливера Милићевић, Растко Лончар, Јована Ни-
колић, Софија Матић и Иван Коларић. Зборник је резултат прегнућа да
се дело најзначајнијег савременог српског драмског писца, сценаристе
и драматурга осветли са различитих аспеката, који су подразумевали
све видове Ковачевићевог бављења књижевношћу, сценаријем и
филмом. Радови, а није без значаја ни место и време одржавања, могу
послужити истраживачима дела Душана Ковачевића и његовом утицају
на књиженост и укупни јавни живот нашег времена „генералне пробе
самоубиства“.

Жарко Миленковић, уредник Зборника

Универзитета у Крагујевцу, Студио Лабораторија извођачких уметности
и Битеф театар Београд.
О новим свескама „Сцене” говориће Милош Латиновић (главни уред-
ник), Марина Миливојевић Мађарев и Александар Милосављевић (чла-
нови редакције), док ће књиге представити Дарко Лукић, Живко Попо-
вић, Милош Латиновић, Светислав Јованов и Мики Радоњић.
Модератор Дана књиге је Александар Милосављевић.

право да у овогодишњим Данима књиге тежиште ставимо на наша из-
дања – у три фестивалска термина представићемо студије Зорана Мак-
симовића Све наше Хеде („Хеда Габлер” Хенрика Ибзена у позо-
риштима Србије), Гордане Тодорић Александар Поповић, Драмски
говор о времену и свету и Александра Милосављевића  Позоришни
Дирер и други записи (књига есеја), као и две новоизашле свеске ча-
сописа „Сцена” на српском језику (бројеви 1 и 2/2018). Ипак, нећемо
заборавити ни друге вредне и агилне издаваче: Позоришни музеј Војво-
дине представиће књигу Љубице Ристовски Креирање идентитета
позоришта, а разговараће се и о књизи Кембриџов увод у позоришну
режију чију реализацију потписују Универзитет уметности у Београду,
Факултет драмских уметности, Факултет педагошких наука у Јагодини



Никола Џафо: „Вечера за зеца”
(...) Вечеру за зеца чине седам слика великог формата. Никола Џафо
формалну концепцију својих изложби неретко ослања на симболику
бројева. Бројеви превладавају неред, они су пут из нереда у ред и,
упућујући на нешто већ познато, уграђено у историју културе, пружају
прво упориште за читање слика. Тако су слике у циклусу Lepus in fabula
испратиле Христа на четрнаест станки дуж Via dolorosa и Голготе. Из
презасићеног симболичког капитала броја седам аутор овде упућује на
оне у нашој култури највидљивије: на седам смртних грехова, на радну
седмицу стварања света или уметничког дела, или на седми дан одмора
– (ре)капитулацију.
Слике су наративне. Апропришу се, узајамно деконструишу и
реинтерпретирају цитати преузети из историје сликарства, митски

призори, рефлексивне крхотине, слике сећања пресликане из властитог
искуства. И на свакој, као фон на којем се догађаји одигравају, налазе
се зечеви. Зец је вишедеценијски пратилац стваралаштва Николе Џафа.
Од када се 1994. обрео у кавезу на купусишту изложбе Арт врт, свашта
је проживео. Испратио је уметничке акције, перформансе, кандидовао
се за градоначелника, стигао до Голготе, чак се и институционализовао.
Као посматрач, сведок, саучесник, али увек као носилац verfrem-
dungseffekt-а који дестабилизује друштвене и уметничке каноне: као
онај који отвара другу перспективу. И на сликама из циклуса Вечера за
зеца његова се улога није променила. Но, то је сад и један самосвесни,
понекад уморни, понекад гневни зец. Гледа другим очима али изнутра.
И ту се најпре находи нешто ново: „Тамо где се обично појављује
објекат, сада се појављује субјект који има способност да гледа и
одговара на погледе“ (П. Слотердијк). И да поставља питања.

Силвиа Дражић

How the rabbit found dinner
(...) Dinner for Rabbit consists of seven large-format paintings. Džafo often
bases the formal concept of his exhibitions on number symbolism. Numbers
prevail the disorder, they are a road from disorder to order and, referring to
something already known, embedded in the history of culture, they provide
the first foothold for reading paintings. Thus, paintings in the Lepus in fabula
cycle followed Christ at fourteen stations along Via Dolorosa and Golgotha.
From the excessive symbolic capital of the number seven, the author here
refers to those most visible in our culture: the seven deadly sins, the seven-
day working week of the creation of the world or an artwork, or to the sev-
enth day of rest - (re)capitulation.
The pictures are narrative. The quotes taken from the history of painting,
mythical scenes, reflexive debris, images of memories copied from personal
experience adapt, mutually deconstruct and reinterpret. And on each one,
there are rabbits, as a background on which events take place. The rabbit is
a multidecade follower of the creative work of Nikola Džafo. Since it found
itself in a cage at the kaleyard of the exhibition Art Garden, it has been
through a lot. It has been at artistic actions, performances, ran for mayor,
reached Golgotha, and even got institutionalized. As an observer, a witness,
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Persons of Interest
Sumnjiva lica (Persons of Interest) is a professional development programme
for young theatre critics organised by the Serbian Association of Theatre
Critics and Theatrologists. The project aims to develop a new generation of
theatre critics and provide them with opportunities to work professionally,
while at the same time creating new platforms for critical considerations of
theatre, its societal and political role, and the relationship between audi-
ences and theatre makers.
The first stage of the project took place in May 2017. The programme con-
sisted of daily workshops and theatre visits, and the critics had a chance to
write about subsidised and independently produced performances, those
based on national and European classics, and created by both emerging
and established artists.

The same group of critics was invited to Bitef, in September 2017, where
they wrote for the festival blog. The accompanying workshops focused on
the cultural, social and political implications of international festivals as they
relate to criticism. The young critics gained the experience of writing about
durational performances and to tight deadlines, typical of many professional
contexts.

The project enters its final stage at the 63rd Sterijino pozorje. The young
critics will contribute to the festival bulletin, and write long-form articles for
the Critics Caravan website. The workshops will explore national drama and
theatre, with guest lectures by the participants of the 16th International
Symposium of Theatre Critics and Scholars.
The young critics gathered around the project are: Ivona Janjić, Đorđe
Kosić, Borisav Matić, Marija Milovanović, Milica Petrović, Irena Plaović,
Mina Stanikić and Andrej Čanji. The programme is led by Bojana
Janković.

Bojana Janković graduated from BA Theatre Directing at the Faculty of
Dramatic Arts in Belgrade and MA Performance Making at Goldsmiths,
University of London. As a critic, she wrote for the Serbian publication
Teatron between 2005 and 2013. In the UK, she co-initiated Critical Inter-
ruptions, a project on performance and live art criticism, and she continues
to write for online and print publications. She is also one half of perform-
ance company There There, whose work has been shown around the UK
including at the Museum of London and Tate Modern/Tate Exchange. She
is a Visiting Lecturer at the Royal Central School of Speech and Drama in
London.
Programme Persons of Interest organised by the Association of Theatre
Critics and Theatrologists of Serbia is a part of the Critics Caravan Project
supported by the Ministry of Culture and Information of the Republic of
Serbia.

Глумачка радионица „Стања“
У оквиру Позорја младих на 63. Стеријином позорју биће одржана
Радионица „Стања“ (29. и 30. мај, 9–12 часова). Првог дана у
просторијама Академије уметности, а другог, ако време дозволи, на
Фрушкој гори.
Радионицу води професор Академије уметности Нови Сад, Ђерђ
Херњак. Са сваке академије биће по двоје учесника. Глумачка
радионица обухватиће низ вежби концентрације, опуштања,
упознавања себе и других, поверења, магичне вежбе Кастанеде и
Гурџијева.
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Изложбе / Exhibitions



Преображаји – разговор са Метом Хочевар,
архитектом и сценографом (Словенија)

Организатор: Факултет техничких наука у Новом Саду, Одсек за уметност
и дизајн

На крају шесте сезоне Разговора о сценском дизајну, као пролог Сте-
ријиног позорја, биће организован сусрет са Метом Хочевар, једном
од најзначајнијих позоришних стваралаца са простора бивше Југосла-
вије и ауторком култне књиге Простори игре. 
Мета Хочевар (Љубљана, 1942) је архитекта и сценограф. Дипломирала
је архитектуру у Љубљани 1965, након чега се бавила искључиво архи-
тектуром и добила неколико награда на архитектонским и урбанистич-

ким конкурсима. Озбиљно и дуготрајно се заразила позориштем за-
хваљујући прилици да 1972. сарађује као сценограф са редитељем
Душаном Јовановићем на представи Ко скочи, тај точи Рудија Шелига.
Повремено се и даље бави архитектуром, али у целини је посвећена

позоришном стваралаштву. Као сценограф радила је у свим словенач-
ким позориштима, у Трсту, у градовима бивше Југославије и у ино-
странству – Москви, Грацу, Бечу, Келну, Кембриџу (САД) итд. Најчешће
се бавила словеначким драмским делима, а највише је радила у Љуб-
љани у Словенском народном гледалишчу. Први пут је режирала 1982.
За своје сценографије, костимографије и режије добила је бројне на-
граде. Њен рад представљао је Словенију на Прашком квадријеналу
2007. Професор је емеритус на љубљанској Академији за позориште,
радио, филм и телевизију.
У овој сезони представили смо архитекте чији професионални рад под-
разумева широко поље деловања у оквиру онога што би се могло на-
звати проширеним пољем архитектуре. Осим сценографије и сценског
дизајна, овом проширеном пољу данас припадају различите области
културне и уметничке продукције, о чему су посебно, из сопственог
искуства, говорили наши саговорници.
Уредници програма Преображаји су Радивоје Динуловић и Слађана
Милићевић.
Разговор води Радивоје Динуловић.

Отворена школа сценског дизајна #4: Разговор
поводом објављивања књиге Сценски дизајн

као уметност Татјане Дадић Динуловић
Организатор: Факултет техничких наука у Новом Саду, Одсек за уметност
и дизајн

Отворена школа сценског дизајна замишљена је као кратак сусрет
уметника, стручњака и теоретичара у областима архитектуре, позоришта
и визуелних уметности, који ће о појму сценског дизајна говорити из
сопствених специфичних професионалних позиција. Отворена школа
треба да представи различите погледе на област сценског дизајна, али
и да кроз личне ставове учесника рефлектује и, можда, установи нови
и, потенцијално, шири поглед на сценски дизајн као уметничку форму,
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an accomplice, but always as a carrier of a verfremdungseffekt that desta-
bilizes social and artistic canons: like the one that opens another perspec-
tive. And in the pictures from the cycle Dinner for Rabbit its role did not
change whatsoever. But it is now a self-conscious, sometimes tired, some-
times angry rabbit. It looks through different eyes, but from the inside. And
here first comes something new: "Where the object usually appears, now
appears the subject that has the ability to look and respond to looks" (P.
Sloterdijk). And to ask questions.

Silvia Dražić
Translated by Milica Lukić

Никола Џафо. Дипломирао и магистрирао сликарство на ФЛУ Београд (1981).
Члан УЛУС-а и УЛУВ-а. Од 1990. напушта сликарски занат и максимално је
активан у борби за друштвене вредности и уметнички дигнитет. Идејни творац
и покретач групе ЛЕД АРТ (1993), саоснивач Центра за културну
деконтаминацију у Београду (1995) и Мултимедијалног центра “Лед арт” у
Новом Саду (2000). С утопијском идејом да уметност може да лечи и мења свет
у Новом Саду покренуо Арт клинику, сада Шок заДруга. Од 2013. поново се
бави сликањем, вајањем, цртањем, занатима које  је  изучавао.
За изложбу „Lepus in fabula“ (Музеј савремене уметности Војводине), добио По-
литикину награду, 2012.

59. изложба ликовних радова деце и омладине Србије
Сцена, маска, костим, лутка

Организатор: Центар за ликовно васпитање деце и омладине Војво-
дине Нови Сад.

Ове године изложба ликовних радова деце и омладине Србије одржаће
се 59 пут. „Зрело доба” и у животу човека, а дуга и лепа традиција не-
говања дечје креативности под окриљем позоришних фестивала. Цен-
тар за ликовно васпитање изложбу је покренуо 1959. године – до 80-тих
година одржавала се у оквиру Мајских игара у Бечеју, а након тога као
пратећи програм Стеријиног позорја.
Сваке године дивимо се дечјој искрености и маштовитости, а ового-
дишња изложба донела је нове идеје и решења по којима се види да
деца с великим успехом примењују разне материјале и нове приступе
у реализацији својих радова. У складу са савременим трендовима у
уметности, и најмлађи у свом стваралаштву радо употребљавају рецик-
лирани материјал. Деца користе картонску и пластичну амбалажу као

основу на којој интервенишу додава-
њем елемената или исликавањем, или
рециклирају разне  материјале тако
што их разграђују на ситне делове
(папир, картон, жица, органски мате-
ријали) и од тога граде нове форме.
Као и увек, у процесу настајања
дечјих остварења, веома важну улогу

имају ментори ученика, који мо-
тивацијом, сугестијама у избору
материјала и техника стручно
усмеравају најмлађе ствараоце.
На 59. конкурсу маске су се пока-
зале као најпопуларнији вид из-
ражавања учесника. Полазници
Сликарског атељеа „Морариу”
Вршац (менторке Доминика и
Даниела Морариу), полазници
новосадске ликовне радионице
„Мали цртачи” (менторка Мелинда Фалб), као и полазници радионице
УГ Позоришна трупа „Хатор” Обреновац (менторка Зорица Хранисав-
љевић), учествују са цртежима маски. Исликане маске од папирмашеа
дело су ученика ОШ „Прва војвођанска бригада” Нови Сад (менторка
Крстиња Радин) и ученика ОШ „Славко Родић” Бачки Јарак (менторка
Светлана Матовић). Серија маски животиња израђених од картонске
амбалаже стигла је из ОШ „Ј. Ј. Змај” Обреновац (менторка Љиљана Јан-
ковић). 
Ове године није занемарена ни израда лутака – лутке изведене у раз-
ним техникама радови су ученика из Бачког Јарка и ученика ОШ
„Дринка Павловић” Београд (менторка Лола Лукић).
Круну изложбе чине костими ученика СТШ „Милева Марић Ајнштајн”
Нови Сад (менторка Наташа Трајковић). Средњошколци се и ове године
истичу професиониалним приступом обраде ове теме.
Радови пристигли на овогодишњи конкурс потврђују  значај организо-
вања дечјих изложби и сведоче о успешном подстицању и неговању
ликовног израза младих који је инсирисан позориштем.

Ева Феди

11663. СТЕРИЈИНО ПОЗОРЈЕ

Ра
до

ви
 уч

ен
ик

а 
ОШ

 „Ј
. Ј

. З
ма

ј” 
Об

ре
но

ва
ц

Ра
до

ви
 п

ол
аз

ни
ка

 С
ли

ка
рс

ко
г а

те
ље

а „
М

ор
ар

иу
” В

рш
ац

 

Заједнички програми са 
Факултетом техничких наука Нови Сад



цифичних знања појединих подручја и стварања нових, која се уписују
у њен коначни интегрални облик. (Са)гледан унатраг у rewind моду,
процес настанка сценографије чини видљивим његове оперативне ло-
гике, од почетне идеје односа текста и просторног концепта, који је
овом изложбом увећан и изложен.

диапројектор (Загреб, 2002) основале су архитекте Ана Мартина Бакић
(Минхен, 1974) и Ивана Кнез (Загреб, 1974). Делују у подручју сцено-
графије и савремене архитектуре. Ауторке су више изведених сцено-
графија и архитектонских реализација. Ана Мартина и Ивана дипломи-
рале су на Архитектонском факултету у Загребу. Ана предаје Цртање на
Архитектонском факултету, а Ивана, која је докторирала Сценски дизајн
на Унивезитету уметности у Београду, предаје Сценографију на Студију
дизајна Архитектонског факултета у Загребу. Међу њиховим најзна-
чајнијим сценографијама су представе Грмаче (Еуроказ, Загреб), Три
једночинке (Музички бијенале Загреб и ХНК Загреб), Драма о Мирјани
и овима око ње (ХНК Загреб) и Злочин и казна (ГДК Гавела, Загреб), за
које су добиле стучна признања и награде. Баве се медијем простора и
кроз интердисциплинарни дискурс савремене архитектуре и сценогра-
фије истражују његову активну позицију у савременом друштву. Поред
радова у подручју сценографије, оствариле су низ архитектонских реа-
лизација, дизајна изложби и ентеријера.
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уметничко средство, методологију или чак идеологију. Идеја Отворене
школе је да се у мултидисциплинарном окружењу позоришног фести-
вала, кроз разговор, осветли, препозна и представи јединствено поље
у сценском дитајну и око њега, као и његова позиција унутар различитих
уметничких струка.
Повод за разговор је управо објављена књига Сценски дизајн као
уметност Татјане Дадић Динуловић, која, према речима ауторке, „ус-
поставља теоријску платформу за сагледавање сценског дизајна као
облика професионалног деловања, као комплексне структуре посеб-
них уметничких и кустоских пракси, али и као подручја могућих по-
гледа на вредности стваралаштва, па и живота уопште“. Књига је издата
у сарадњи београдске издавачке куће Клио и новосадског Сцен-а
(Центар за сценски дизајн, архитектуру и технологију Факултета тех-
ничких наука).

Учесници: Мета Хочевар, архитекта и сценограф (Словенија), Ивана
Кнез, архитекта и сценограф (Хрватска), Ана Мартина Бакић, архитекта
и сценограф (Хрватска), Милош Латиновић, новинар и писац, Татјана
Дадић Динуловић, теоретичар сценског дизајна.
Разговор води: Миа Давид, архитекта, доцент Факултета техничких
наука у Новом Саду

Просторни механизми

Изложба сценографских радова студија
ДИАПРОЈЕКТОР (Хрватска)

Организатори: Факултет техничких наука у Новом Саду, Одсек за умет-
ност и дизајн; Мултимедијални центар „Лед арт”/Шок задруга Нови Сад

Изложба Просторни механизми представиће избор сценографских ра-
дова студија диапројектор. Суперпонирањем драмског текста и кон-
цептуализованог цртежа отвара се мрежа њиховог упоредног читања.
Концептуализовани цртежи приказују апстраховану просторну идеју
као механизам са наглашеном временском компонентом сценографских
промена. Принтане странице драмских текстова чине мрежу из које
они извиру и у којој оперишу.
Видео рад Простор преговора, настао у оквиру националне поставке
Србије на 13. прашком квадријеналу, кустоскиње Мие Давид, приказује
сценографије као физички резултат преговора, место преклапања спе-
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Простори Мете Хочевар

Изложба сценографских радова

Организатори: Факултет техничких наука у Новом Саду, Одсек за
уметност и дизајн и Галерија Колектив, Београд

Мета Хочевар је добит-
ница четири Стеријине
награде, за представе
реализоване у четири
различита града (Зеница,
Скопље, Љубљана и За-
греб) и републике, у пе-
риоду између 1979. и
1984. Није претерано
рећи да је Мета Хочевар

изменила југословенску
позоришну сценогра-
фију. По образовању ар-
хитекта, она је кључну
пажњу посветила уста-
новљавању, организа-
цији и артикулацији
сценског простора, под-
разумевајући, наравно,
естетичност и семантич-
ност као основне умет-

ничке планове. Испражњен, очишћен сценски простор, одређен са
неколико кључних елемената (платно којим прекрива позорницу у
Крлежиним Легендама или денивелација пода у Златним ципели-
цама Смолеа), покренути просторни планови, концентрација на нове
материјале и сценска техничка средства, начин употребе светла и чи-
тав низ креативних поступака које је развила Мета Хочевар, постали
су и остали тема сценографских разматрања и данас.

Р. Динуловић (Сценографија и костимографија на Стеријином по-
зорју од 1956. до2004, Сцена, бр. 1, Нови Сад, 2005)
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III година глуме на мађарском језику
Класа: Ђерђ ХЕРЊАК
Асистент: Маргарета ТАБОРОШИ 

Играју

САРА ХАЈДУ
НОЕМИ КЕМИВЕШ
БЛАНКА ДИЕНЕШ
АНДРЕА ВЕРЕБЕШ
ДАВИД БУБОШ
АКОШ ЊАРИ

Представа траје 65 минута

Џ. Д. Селинџер

ЛОВАЦ У ЖИТУ
Режија: Роберт Ленард

Академија уметности Нови Сад
Класа глуме на мађарском језику

Ђуре Јакшића 7
21000 Нови Сад

www.akademija.uns.ac.rs

Академију уметности, један од 14 факултета Универзитета у Новом
Саду, основала је 1974. године Скупштина САП Војводине. Обухвата
Департман музичке уметности, Департман ликовних уметности и Де-
партман драмских уметности.
Конципирана као образовна, уметничка и научна институција модерног
типа која је заснована на спрези најновијих достигнућа савремене умет-
ничке и научне праксе и најбољим традицијама светске педагогије у
области високошколског уметничког образовања, Академија уметности
убрзо се развила у једну од најзначајнијих универзитетских уметничких
институција у бившој Југославији и један од најуспешнијих факултета
Универзитета у Новом Саду и постала експериментални простор за
уметничке, педагошке и научне иновације.

28. мај
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Студенти II године глуме
Класа: Владимир Андрејев Алексејевич 
Асистенткиње: Олга Дмитриевна Јакушкина, Галина
Заљцман Јуревна 

Бертолд Брехт, „Човек је човек“ 
Гали Геј: ЛЕОНИД КОНДРАШОВ
Уриа: ИВАН ЗЛОБИН  
Џеси: НИКИТА ХВОСТЕНКО
Поли: ОЛЕГ ЛУИЗО
Удовица Бегбик: ПАТИМАТ КИБЕДОВА

Александар Островски, „ Врело срце“ 
Параша: АРИНА ФЕДОТОВА 
Васја: ИЛИЈА БИКОВ 
Гаврило: ЛЕОНИД КОНДРАШОВ
Матрона: МАРЈАМ РАЗБАН
Наркис: НИКИТА ХВОСТЕНКО

Александар Островски, „Нису мачки стално Покладе“ 
Агниа: ПАТИМАТ КИБЕДОВА
Хиполит: ИВАН РАСТОРГУЕВ

Представа траје 90 минута 

ЕТИДЕ ПЛЕСА И ПЛАСТИКЕ ГЛУМЦА
Сцене из Брехта и Островског
Reжија: Олга Дмитриевна Јакушкина, Галина Заљцман Јуревна 

ГИТИС
Руски институт позоришне уметности

Москва (Руска Федерација)
www.gitis.net

Руска академија позоришне уметности (ГИТИС) један је од водећих
светских позоришних универзитета. Историја ГИТИСА почиње још давне
1878, кад је под патронатом Друштва поклоника музичке и драмске
уметности композитор Петар Адамович Шостаковски отворио „Музи-
кално драмску школу“. Кроз време, радом великих педагога и истакнутих
драмских уметника, школа ће постати један од главних позоришних
универзитета у свету. Станиславски, Данченко, Мерхољд, Кнебељ, само
су нека од имена која исписују историју ове школе, али и светског по-
зоришта. ГИТИС је у почетку имао три факултета, али, како се развијало
позриште, јавила се потреба за новим професијама. Данас овај уни-
верзитет има осам факултета и може се похвалити изванредним кадром
који чини сам врх руске и светске позоришне сцене. ГИТИС је интегри-
сан у светски систем позоришног образовања и сарађује са позоришним
школама у целом свету.

28. мај

III година глуме на српском језику
Класа: Борис ИСАКОВИЋ, ред. проф. 
Асистент: Миљан ВОЈНОВИЋ, сам. стр. сарадник
Сарадник: Филип ЂУРИЋ

Играју

Пандолфо Петровић – Паки: РАДЕ МАРИЧИЋ 
Лућинда Петровић: АНА КЕСЕРОВИЋ
Зоран Убовић – Убалдо: СТЕВАН УЗЕЛАЦ 
Арделија Поповић Убовић: НАДЕЖДА ЈАКОВЉЕВИЋ
Валерије Хаџи Пешић: ДЕЈАН МАКСИМОВИЋ
Станко С. Топић: ЕМА МУРАТОВИЋ
Франческина Главоњић – Франћи: АЛЕКСАНДРА
АРИЗАНОВИЋ
Октав Главоњић: МИЛОШ ЛУЧИЋ 
Коста Коцић – Кола: РАСТКО МИЋИЋ 
Коломбина Коцић: ЈУЛИЈА ПЕТКОВИЋ

Представа траје 100 минута

28. мај

Душан Јовановић

ЖИВОТ ПРОВИНЦИЈСКИХ ПЛЕЈБОЈА
Режија: Борис Исаковић

Академија уметности Нови Сад
Класа глуме на српском језику

Ђуре Јакшића 7
21000 Нови Сад

www.akademija.uns.ac.rs
akademijaumetnostinovisad@gmail.com
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II година глуме
Класа: Божидар ЂУРОВИЋ, проф.
Асистент: Хаџи Ненад МАРИЧИЋ, доцент

Играју

СТРАХИЊА ПАДЕЖАНИН, МАРКО НИКОЛИЋ, 
СТЕФАН СТАНОЈЕВИЋ, НИКОЛА ПЕТРОВИЋ, 
АЛЕКСА РАИЧЕВИЋ, МИЛАН ТОШИЋ, 
НЕНАД ПЕТРОВИЋ, МАРИЈА СТАНКОВИЋ, 
ЈОВАНА ГОЛУБОВИЋ, КАТАРИНА ЈЕВТИЋ, 
БРАНКА МИЛОВИЋ, РАДОМИРКА ШАРИЋ, 
МИЛИЦА МАРЈАНОВИЋ, ЈОВАНА ТОМИЧИЋ, 
МАРИЈА ВУЈИНОВИЋ, ОЛИВЕРА ГРУЈИЋ, 
КАТАРИНА ЖИВКОВИЋ, НИНА СТАМЕНКОВИЋ

Представа траје 70 минута

29. мај Факултет савремених уметности
Београд

Савски насип 7
11000 Београд 

www.fsu.edu.rs
studentska.sluzba@fsu.edu.rsДОГАЂА СЕ У СРБИЈИ САДА И УВЕК

Према тексту Бранислава Нушића 

Режија: Божидар Ђуровић и Хаџи Ненад Маричић

Факултет савремених уметности је јединствени факултет сценских и
примењених уметности који се налази у мирном делу Београда. Оснивач
је ИТС – Висока школа струковних студија за ИТ, прва акредитована
приватна високошколска установа у области информационих техноло-
гија у Србији. Самим тим је и део групе најквалитетнијих образовних
установа на овим просторима испред којих стоје Comtrade и LINK group
– лидери савремене едукације.
Основан је 1997. као први прватни факултет уметности у региону, до
данас је формирао велики број успешних и признатих уметника који су
познати не само на овим просторима већ и у најзначајнијим светским
уметничким центрима.

III година глуме 
Класа: Оливереa ВИКТОРОВИЋ ЂУРАШКОВИЋ, ванр. проф.
Асистент: Горан ЈЕВТИЋ, доцент

„Јадници“ Виктора Игоа
Фантин: КАТАРИНА ЈОВАНОВИЋ
Надзорник: ВАЊА СТАНКОВИЋ

„Господа Глембајеви“ Мирослава Крлеже
Баруница Кастели-Глембај: МАРИЈА КЛАНАЦ
Леон Глембај: МАРКО МИЛОШЕВИЋ
Ангелика: МАРИЈА ЖЕРАВИЦА

„Марија Стјуарт“ Фридриха Шилера
Марија Стјуарт: ЈАНА ОКИЉ
Елизабета Тјудор: ЕНА КРИСТИНА МАТОШЕВИЋ

„Смртоносна мотористика“ Александра Поповића
Марица: КАТАРИНА ЈОВАНОВИЋ
Катица: МАРИЈА ЖЕРАВИЦА

29. мај Академија уметности Београд
Немањина 28

11000 Београд
www.академијауметности.еду.рсЖАНРОВИЗИЈА

Аница: ВАЊА ЈОВАНОВИЋ
Марела: МИНА МИЛИЋЕВИЋ
Павица: САРА ПЕЈЧИЋ
Силвана: АНТОНЕЛА ВАСИЋ

„Ћелава певачица“ Ежена Јонеска
Госпођа Смит: АНА СТЕВИЋ
Господин Смит: ДИМИТРИЈЕ СТАЈИЋ
Госпођа Мартин: ВАЊА ЈОВАНОВИЋ
Господин Мартин: САША НИЋИФОРОВИЋ

„Кате Капуралица“ Влаха Стулија
Кате: МАРИЈА КЛАНАЦ
Лукета: САВА СТОЈАНОВИЋ
Маре: САРА ПЕЈЧИЋ
Павица: МИНА МИЛИЋЕВИЋ
Шјора Перина: АНТОНЕЛА ВАСИЋ
Тони: ВАЊА СТАНКОВИЋ
Шјор Канћелер: САША НИЋИФОРОВИЋ

Академија уметности у Београду је основана пре 20 година и ужива углед
акредитоване високошколске установе која своје студенте припрема за глобални
свет професионализоване уметности.
У складу са светском праксом и највишим стандардима образовања, реализује
студијске програме основних академских студија у области драмских, аудиови-
зулених и интердисциплинарних области у уметности.
Студенти Академије већ током свог школовања са успехом наступају на сценама
наших најугледнијих театара, снимају, режирају и монтирају игране и докумен-
тарне филмове, телевизијске емисије, радио драме, излажу у најпрестижнијим
галеријским просторима, раде за велике компаније, организују бројна културна
дешавања и др.
До данас је на Академији уметности дипломирало око 1000 студената, који су
током свог школовања освојили преко 220 домаћих и међународних награда и
признања за филмско, телевизијско, фотографско и музичко стваралаштво.
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III година глуме
Класа: Александар Ђинђић, доцент 
Асистент: Борјанка Љумовић

Режија, обликовање простора, избор музике, дизајн
светла: Александар Ђинђић
Костим: заједнички рад студената
Текст и музика песме „Стојим сам“: МИЛОШ ПАНТИЋ, студент
Аудио снимци: делови из интервјуа с аутентичним људима
– моделима 

„Последњи наступ“: ЈЕЛЕНА ТЈАПКИН
„Мис неба“: АЛЕКСАНДАР ПЕТКОВИЋ
„Закинтос“: НЕВЕНА КОЧОВИЋ
„Флоксон мој“: НИКОЛА ПАВЛОВИЋ
„Берлин“: МИЛОШ ПАНТИЋ
„Нестала“: НИКОЛА ВОШТИНИЋ
„Ћерка Мирјана“: МИРА ЈАЊЕТОВИЋ
„Ulcus bulbi duodeni“: ЛАЗАР НИКОЛИЋ
„Врањска бања“: МИЛИЦА ФИЛИЋ

Представa traje 75 минута

ЖИВОТ МОЈ
ауторски рад студената

Факултет уметности Приштина – Звечан 
Ул. Краља Петра I, 117 

38227 Звечан
info@art.pr.ac.rs

30. мај

Студенти су имали задатак да пронађу аутентичног човека („модел из
живота“) и да, кроз разговор, дођу до тема које ће обрађивати. То су
чинили снимајући интервјуе с моделима, који су им касније служили
као полазиште и инспирација за креирање улоге. У следећој фази, уда-
љавањем од модела (како се задатак не би свео на имитацију), надо-
грађивали су ликове помоћу различитих метода. Коначан облик је ре-
зултат комбинације документарног и надограђеног (измаштаног)
материјала. Материјал који је уобличен у монолошка казивања резултат
је вишемесечног истраживачко-уметничког процеса студената.

Факултет уметности основан је 1973. у Приштини као Академија ли-
ковних уметности (од 1986. носи садашњи назив). Драмски одсек осно-
ван је 1989. и има само студијску групу за глуму. На Факултету се ор-
ганизују основне и мастер академске студије у складу са акредитованим
студијским програмима. Класе глуме примају се сваке године.

Студенти II и III годинe глуме
Класа: Љубиша Ристић, проф. 

Играју
Олена/Амал: ГАБРИЕЛА АЏИЋ
Надин: МАГДИ ЕЛ –АСРАГ
Фадy: ЕЛДАР ЗУБЧЕВИЋ
Анис: ВОЈИСЛАВ ТОМИЋ
Проститутка 1: ЂОРЂЕ ГАЛИЋ
Проститутка 2: ЈАНА МИХАИЛОВИЋ
Проститутка 3: КРИСТИНА ЈОВАНОВИЋ

Представа траје 65 минута

Јерихонска ружа за окосницу узима истиниту причу о Олени Попик,
двадесетједногодишњој проститутки из Украјине... Кроз комад се по-

ставља питање колико
је наш живот уопште
наш ако смо лишени
властитог тела, мисли,
имена, језика. Измеш-
тена из свог хабитуса,
Олена, с новим име-
ном који јој даје њен
власник – Амал, су-
очава се са светом као
вечни странац, без
властитог дома у гео-
графском али и у мета-
форичком смислу. 

29. мај НОВА академија уметности Београд
Топличин венац 11, Београд

www.nova.edu.rs
info@nova.edu.rsДиана Мехеик

ЈЕРИХОНСКА РУЖА 
Режија: Ајдин Хузејровић

Ежен Јонеско

НОВИ СТАНАР
Студенти свих година глуме
Класа: Љубиша Ристић, проф.

Режија: Урош Нововић
Асистент режије: Јелена Ристељић
Сценски покрет: Тамара Томановић
Музика: Михаило Маринковић

Играју
Господин: МАРКО ТОПОЛОВАЧКИ
Настојница: ДЕЈАНА ЏИНИЋ
Први носач: ГАБРИЕЛА АЏИЋ
Други носач: МИЛАНА МАТЕЈИЋ

Представа траје до 55 минута

Представа говори о бесмислености људских односа као последице от-
уђења. Као авангарди писац апсурдног театра, Јонеско деконструише
до тада познату позоришну форму, пародирајући конформизам бур-
жоазије и конвенционалне позоришне форме. У њима одбија конвен-
ционалну фабулу као базу, уместо тога узима драмску структуру из ак-
целерирајућих ритмова и(ли) цикличних понављања. Јонескове
параболе нису производ бунтовне имагинације него резултат промат-
рања распада стварног света.

НОВА академија уметности представља студијске програме који су
иновативни и по први пут се појављују на нашој академској сцени.
Предмет проучавања обухвата разнородна уметничка поља, од визу-
елних до драмских и музичких уметности. 
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III година глуме
Класа: Иван ЈЕВТОВИЋ, ванр. проф.
Асистент: Михајло ЛАПТОШЕВИЋ

Играју

Бергер: НИКОЛА ШТРБАЦ
Клод Буковски: ИВАН ТОДОРОВИЋ
Вуф: МИЛИВОЈ БОРЉА
Хад: АЛЕКСАНДАР БАОШИЋ
Сила: ТАМАРА РАДОВАНОВИЋ
Џени: АНА ВУЧИЋ
Џон Френклин Јуниор: АЛЕКСАНДАР СТОЈАНОВИЋ
Вивијен Буковски: ДАНИЦА ПЕТРОВИЋ
Клод Хупер Буковски: НЕМАЊА СИМИЋ
Елизабет Ведерфорд: ИВАНА ВУКОВИЋ
Спиди: ВАЊА КРТОЛИНА
Натали: ЈОВАНА МИЛОВАНОВИЋ
Диона: АЛЕКСАНДРА СТОЈАНОВИЋ
Блонди: ЈЕЛЕНА КУКУЉИЦА
Дени: ТИЈАНА МАКСИМОВИЋ
Руби: ТЕОДОРА КУСИЋ
Сузан: ИСИДОРА МИЛИНОВИЋ

Представа траје око 75 минута

Џејмс Радо и Џером Рагни 

КОСА
Рeжија: Иван Јевтовић

Факултет драмских и филмских умјетности
Универзитет „Синергија”

Улица Раје Банчића бб
73300 Бијељина (Република Српска, БиХ)

www.синергија.еду.ба

30. мај

Факултет драмских и филмских умјетности је део Универзитета „Си-
нергија”, младе академске институције основане 2005. уз сагласност
Министарства просвјете и културе Републике Српске и уз подршку Уни-
верзитета „Сингидунум” Београд. Настао је као резултат жеље да се
младима у региону обезбеде највиши академски стандарди за стицање
знања и вештина у области глуме и филмске и телевизијске уметности.
Студијски програм Глума остварује се с циљем обезбеђивања интелек-
туалног и креативног оквира, којим ће се омогућити максимално испо-
љавање способности и талента студената. Настава Глуме почива на
перманентним практичним вежбама, чији се резултати сагледавају на
колоквијумима и годишњим испитима, организованим као јавне пред-
ставе. Изузетна уметничка имена, међу којима су Љиљана Благојевић,
Иван Јевтовић, Дубравка Мијатовић, Оливер Њего и други, окупљена
су око програма чији је циљ најквалитетније школовање кадрова.

III година глуме
Класа: Велимир БЛАНИЋ, доцент 
Асистент: Смиљана МАРИНКОВИЋ

Играју

АЛЕКСАНДРА ПЛАХИН
БОЈАНА СУПИЋ
МАРКО РАДОЈЕВИЋ
МИЛИЦА ГЛОГОВАЦ
МИРОСЛАВ СИНКИЋ
НАДЕЖДА КОСТИЋ
ОГЊЕН ТОДОРОВИЋ
ПЕТАР МИЉУШ

Представа траје 55 минута

Софокле

АНТИГОНА

Универзитет у Бањој Луци
Академија умјетности

Студијски програм драмских умјетности
Булевар војводе Петра Бојовића 1а

78000 Бања Лука (Република Српска, БиХ)
http://au.unibl.org

30. мај

Академија умјетности Универзитета у Бањој Луци основана је 1998.
Настала је на темељу искуства и модела новосадске Академије уметно-
сти и Факултета драмских уметности у Београду. Академију данас чине
три студијска програма – Драмске умјетности, Музичка умјетност и Ли-
ковне умјетности. У протеклим годинама остварени су резултати којима
би се поносила и институција са далеко дужим стажом. Пре свега, Ака-
демија се поноси резултатима које су постигли њени студенти. Њихово
учешће у уметничком, културном и јавном животу Бања Луке и Репуб-
лике Српске из основа је променило општу културолошку климу. Но-
сиоци репертоара позоришних кућа су дипломирани глумци или сту-
денти, зидове галерија и музеја красе слике академских ликовних
стваралаца, а музички живот у потпуности креирају изузетни музичари.
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Класа: Роберт РАПОЊА, ванр. проф. 
Асистент: Домагој МРКОЊИЋ 
Техника: Дино ЖУЖИЋ

Играју

ИВАНА ВУКИЋЕВИЋ
НЕНАД ПАВЛОВИЋ

Представа траје 70 минута

Иван Вирипајев

КИСИК

Умјетничка академија Осијек
Ул. краља Петра Свачића 1/ф

31000 Осијек
Хрватска

www.uaos.unios.hr

31. мај

Иван Вирипајев, којег критичари радо описују као „спој Тарковског и
Тарантина”, написао је Кисеоник с циљем да гледаоцу окрене угао гле-
дања и натера га да доведе у питање своје светоназоре. Кроз десет
композиција, без икакве фабуле која их веже, пропитују се односи муш-
карца и жена, религија, љубав, ситуација на Блиском истоку, сврха жи-
вота те се духовито и непосредно гледалац покушава натерати да про-
мишља о себи и докучи шта је његов „кисеоник” и шта га тера да дише
и живи пуним плућима.

Умјетничка академија у Осијеку прву генерацију студената уписала
је 2004/2005. године. Чини је пет одсека: Одсјек за глазбену умјетност,
Одсјек за нову глазбу, Одсјек за ликовну умјетност, Одсјек за казалишну
умјетност и Одсјек за примијењену умјетност. Од 2005./2006. сви се
студијски програми спроводе у складу с одредбама Болоњског процеса.
Настава се одвија кроз предавања, менторске подуке, семинаре, вежбе
и различите облике теренске наставе. Полазници студија током школо-
вања стичу теоријска, педагошка и практична знања и вештине. Да се
на Умјетничкој академији придаје велика важност квалитету наставе,
доказују и изврсни успеси студената у протеклим годинама. Поред ре-
довне наставе, овде се организирају конференције, фестивали, семи-
нари, представљања књига, концерти, изложбе, представе, пројекције,
слушаонице и радионице. Организирају се и гостовања предавача из
Хрватске и иностранства. Студенти и наставни делатници Академије, у
оквиру различитих програма, учествују у међународним разменама и
такмичењима из свих уметничких подручја деловања Академије. 

Испит студента II године Позоришне режије СТЕФАНА ГАЈИЋА
Шеф класе: Душан ПЕТРОВИЋ, ред. проф.
Даријан МИХАЈЛОВИЋ, ванр. проф.

и део испита студената II године Глуме,
Шеф класе: Марија МИЛЕНКОВИЋ, ванр. проф.
Соња КОЛАЧАРИЋ, стручни сарадник

Играју 

Катуријан: МАРКО ПАВЛОВИЋ*
Миша: ВУКАШИН ЈОВАНОВИЋ
Туполски: ДРАГАН ПЕТРОВИЋ
Аријел: НИКОЛА СТАНКОВИЋ
Дете: ЛУКА СТЕВАНОВИЋ

* Студент III год. Глуме, шеф класе Драган Петровић, ред. проф. Петар Бен-
чина, сарадник

Сценограф: АЊА РАДУЛОВИЋ, I год. Дизајнa ентеријера ФПУ
Дизајн звука: ДРАГОЉУБ ДИМИТРИЈЕВИЋ, III год. Снимања и ди-
зајна звука
Реализатор звука: ЂОРЂЕ ГРГУРОВИЋ, III год. Снимања и дизајна
звука
Продуценти: МИХАЈЛО ЋУКОВИЋ, АРСЕНИЈЕ МИЛЕНКОВИЋ, II
год. Менаџмента и продукције позоришта, радија и културе

Представа траје око 45 минута

31. мај Факултет драмских уметности Београд
Катедра за позоришну и

радио режију
Булевар уметности 20

11070 Београд
www: fdu.edu.rs

fduinfo@eunet.rs 

Mартин Mекдона

THE PILLOWMAN 
(секвенца из комада)

Режија: СТЕФАН ГАЈИЋ 

Факултет драмских уметности је високошколска институција у области драм-
ских и аудиовизуелних уметности (позоришта, филма, радија и телевизије). За-
хваљујући шездесетседмогодишњој стваралачкој традицији, квалитетним на-
ставним програмима, угледним професорима и врхунским условима студирања,
ФДУ је истакнута образовна, уметничка и културна институција. Рад Факултета
финансира Влада Републике Србије.
Циљеви: откривање и школовање талената, неговање стваралачких и интелек-
туалних способности студената, учење и усавршавање, подстицање слободног
изражавања идеја, развој уметничких, теоријских, менаџерских и културолошких
дисциплина.
Студије се одвијају у облику предавања, вежби, семинара, креативних радио-
ница и пројектне наставе, која обухвата сарадњу више студијских програма у
оквиру Факултета драмских уметности и Универзитета уметности у Београду.
Резултати практичног креативног рада у колективним и индивидуалним умет-
ничким пројектима доступни су јавности на семестралним, годишњим и дип-
ломским испитима (позоришне представе, сценске вежбе и етиде, радио еми-
сије, различити радиофонски садржаји, документарни, наменски, анимирани и
играни филмови, телевизијске емисије и други видео садржаји).
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ИЗВЕШТАЈ СЕЛЕКТОРА

Породични и други демони
Када смо пре десет година, након широких консултација са струч-

ном позоришном јавношћу, одлучили да променимо концепцију Сте-
ријиног позорја и трансформишемо га из фестивала домаћег аутора у
национални театарски фестивал, намера је била да се омогући свим
драмским уметницима из Србије да се, без икаквог ограничења, такмиче
за престижне Стеријине награде и, истовремено, да се повећа конку-
ренција односно број представа које имају могућност да се појаве на
Позорју. Претходни период показао је да је примарни циљ испуњен
али, истовремено, изгубљени су идентитет и особеност по којима је
Стеријино позорје било препознатљиво у региону, па и шире. Иако су
афирмација и промоција, првенствено савремене српске драмске књи-
жевности, али и домаће класике, остали примарни готово у свима де-
латностима и активностима институције Позорја, од установљења Кон-
курса за најбољи домаћи драмски текст, реализације копродукција
заснованих на победничким текстовима Конкурса с позориштима из
земље и окружења, до континуираног објављивања остварења наших
аутора у часопису Сцена на српском и на енглеском језику, ипак је све
снажнија критика постојећег концепта Фестивала утицала на одлуку да
почетком 2016. године започну нове консултације у вези са будућношћу
Позорја. На ово је у значајној мери деловала и чињеница што су по-
следњих неколико година у Србији основана бар три-четири фестивала
сличних програмских усмерења – сви су подсећали једни на друге, а
Стеријино позорје најмање је личило на само себе. По окончању 61.
фестивала, одлучено је да се Позорје врати изворним начелима на
којима су утемељени институција и фестивал – домаћем аутору, у најши-
рем смислу те речи. 

Прави ефекти оваквог опредељења показаће се у наредним годи-
нама, али судећи по сезони 2016/17. наш потез био је рационалан и у
корист српског драмског писма. Од 15. марта прошле до 15. марта ове
године, као селектор видео сам 64 представе засноване на делима до-
маћих аутора – 57 у Србији, од чега чак 37 праизведби! Српски аутори
играни су и у Мађарској, Румунији, Словенији, Црној Гори и Босни и

Херцеговини. Ови бројеви говоре у прилог тези да се театри враћају
старој, провереној и разумној пракси да на репертоарима у већој мери
буду заступљени комади наших савремених аутора, на шта је сасвим
извесно и Позорје имало, бар посредан, утицај. 

Када је реч о уопштеној слици репертоара српских позоришта, с
нарочитим акцентом на упризорења домаћих драмских текстова, до-
минантним тематским преокупацијама, жанровским одређењима, књи-
жевно-драматуршким поступцима, редитељским поетикама и умет-
ничко-естетским дометима, термин који најпрецизније дефинише
тренутну ситуацију јесте – разноликост. Стога не треба никога да изне-
нади што ће таква одредница сасвим легитимно моћи да се искористи
и при описивању 62. Стеријиног позорја. Једноставно, ни на стилском,
ни на идејно-тематском, нити на поетичком нивоу не постоји преовла-
ђујућа линија за коју бисмо, без икаквих недоумица, могли да кажемо
да је обележила ову позоришну сезону. Ово није квалитативна оцена,
већ једноставна чињеница. Српски драмски писци у поменутим праиз-
ведбама, у највећој мери не кокетирају с непосредном стварношћу и
не покушавају по сваку цену да пишу комаде жестоког друштвеног ан-
гажмана, већ настоје и на срећу, углавном и успевају, да искуства једне
заједнице у дугом периoду транзиције, с најразличитијим егзистен-
цијалним феноменима, уздигну до категорија универзалности. Хетеро-
геност односно разноврсност, понајвише се огледа у инсценацији, то
јест реализованим редитељским експликацијама и њиховом тумачењу
савремених аутора и домаћих класика. Ипак, утисак је да инвентивност
и маштовитост редитеља, бар у тридесетак представа, нису „угрозили“
аутора, није било (не увек добродошле) „креативне надградње писца“,
што је резултовало стилском кохерентношћу представа и, свакако, умет-
нички релевантнијим остварењима. Респектабилна заступљеност млађе
генерације редитеља обећава и за сваку је похвалу.

Од представа које, свака на свој начин, презентују неспецифичан
драматуршки поступак, стилско-жанровске искораке, неконвенцио-
нална редитељска решења или упечатљива глумачка остварења, овом
приликом заслужују да се помену Гоголанд, текст Јанош Херцег, режија
Андраш Урбан, Народно позориште Сомбор; Под жрвњем, текст Дра-
гослав Ненадић, режија Егон Савин, Југословенско драмско позориште

ФЕСТИВАЛСКИ И МЕЂУНАРОДНИ ЦЕНТАР 
62. Стеријино позорје 2017.

И у
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уу ђђееммззИИ орјзеријина пота Сдвдв ја
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нашњег друштва. Универзална прича о односу злочинца и жртве, ре-
лативности апсолутних судова о етичком кодексу и праву на освету,
подсетила је на то да је позориште од античких времена уметност за-
снована, пре свега, на литерарно релевантном текстуалном предлошку,
и да најчешће доследно протумачен на сцени постиже значајне естетске
ефекте. Све је у представи Народног позоришта пажљиво промишљено
и одмерено, од сценског говора за који је била задужена Љиљана
Мркић-Поповић, преко сведене и фасцинантне музике Владимира
Пејковића, интелигентно осмишљеног Хора, сценографије Горчина
Стојановића, до бриљантних улога, пре свих Наде Шаргин као Електре
и Душанке Стојановић-Глид као Клитемнестре. Њихово сучељавање
вероватно је најблиставија глумачка сцена целокупне домаће сезоне. 

ХИПНОЗА ЈЕДНЕ ЉУБАВИ, текст, режија Душан Ковачевић,
Звездара театар Београд 

Најновијим комадом Душан Ковачевић поново залази у пределе
фантазмагоричне, бајковите мелодраме, чији се хумор понекад спушта
у домен једноставне људске природе и простодушности, а неретко се
уздиже на раван оштре сатире. У тим жанровским оквирима и темат-
ским обрасцима у чијем је средишту помало или нешто више дисфунк-
ционална породица, Ковачевић се као аутор налази на добро познатој
територији, чиме су задовољени предуслови за комуникативну, питку,
смешно-тужну, гротескну и надасве успешну представу. Горко суочавање
са чињеницом о несмањеном одласку младих, образованих људи из
наше земље, њиховом трајном напуштању једне духовно и материјално
осакаћене заједнице, Ковачевић боји тоновима специфичне духовито-
сти и метафорике, што Хипнозу једне љубави чини друштвено ангажо-
ваном драмом завидних уметничких домета.

МОЈЕ ДЕТЕ, текст Стојан Срдић, адаптација, режија Ана Ђорђ-
евић, Београдско драмско позориште 

Доказ да је могуће написати изразито актуелан текст, без дневно-
политичких баналности, више је него препознатљив у драми Стојана
Срдића. Бавећи се темом маргинализоване етничке скупине – Ромима,
Срдић проговара о сложеним друштвено-социјалним проблемима, али
и интимној страни живота ових људи. Неприлагођеност средини, не-
прихватање и нетолеранција шире заједнице, инцест, суочавање с
тврдокорним и суровим светом бирократије, урушавање породице, све
је то у драматуршком смислу врло добро укомпоновано у овом по-
тресном комаду. Ана Ђорђевић га на сцени оживљава с приметном
дозом стилизације, уз обилато коришћење сценских симбола и готово

сировом, огољеном позоришном естетиком, што доприноси наглаша-
вању универзалних порука, дубоке личне драме девојчице Ранке и ње-
них родитеља Мирке и Боркана, и сагледавању апсурда света у којем
егзистирамо. Одлична Јована Гавриловић, и ништа мање добри Ивана
Николић и Андреј Шепетковски, допринели су да Моје дете буде један
од врхунаца позоришне сезоне у Србији.

НОВО ДОБА, текст Вук Бошковић, концепт, режија Дино Му-
стафић, Битеф театар Београд и АртХуб Сарајево (Србија и Босна и
Херцеговина) 

Још једна драма дубоко уроњена у нашу свакодневицу, депресивни
амбијент транзиције, атмосферу сурове и дехуманизоване приватиза-
ције, бескрупулозних тајкуна, постратних траума и несналажења поједи-
наца у свету урушених идеала и темељних вредности заједнице. Вук
Бошковић, инспирисан књигом есеја-прича Виктора Иванчића Радници
и сељаци, пише текст фрагментарне структуре са два паралелна тематска
тока. Друштво политичких и маркетиншких манипулација, лажних емо-
ција, деструктивне острашћености и неумољиве бесперспективности,
наглашено је и у сценској реализацији Дина Мустафића. Потпуно се
ослањајући на идејно- мотивски ниво Бошковићевог текста и снагу и
уверљивост глумачке експресивности свих актера, чији су ликови гра-
ђени између психолошког реализма и благе иронијске дистанце, Му-
стафић реализује узбудљиву и истински опомињућу представу о апсур-
дима и баналностима савремене цивилизације. 

ДЕЦА РАДОСТИ, текст Милена Марковић, режија Снежана
Тришић, Позориште Атеље 212 Београд 

Нови текст Милене Марковић (након Змајеубица) представља по-
вратак на поетички и жанровски терен на којем се она, очигледно,
најбоље осећа. Комад доноси причу о послератним генерацијама ро-
дитеља и деце, чији животи и трагичне судбине не могу да се одвоје од
усуда једне земље које више нема. Реч је, условно говорећи, о драми-
епопеји, хроници времена и турбулентне историје, чије последице су
видљиве и данас, несумњиво и бесповратно обликујући нашу будућност.
Али, како је то најчешће случај с драмама Милене Марковић, њен по-
себан песнички сензибилитет успешно је уграђен у драматуршко ткиво
Деце радости, тако што се унутар прецизно дефинисаног просторно-
временског рама, одвија интимна драма целе изгубљене генерације
бунтовника-губитника, материјализованих кроз лик Песника, његов
процес иницијације, сукоб са традиционалним погледима на свет, од-
растање, залудни бег од стварности у сфере уметности и музике и не-

Београд; Off, ауторски пројекат Золтана Пушкаша, Фама о бицикли-
стима, текст Светислав Басара, адаптација, режија Роберт Ленард, Црни,
текст Роберт Ленард, режија Жанко Томић (све три у продукцији Ново-
садског позоришта/Újvidéki Színház); Врла нова 2061, ауторски пројекат
Милене Деполо и Бобана Скерлића, Народно позориште Суботица;
Клуб љубитеља Смене 8, текст Саша Радоњић, режија Филип Марко-
виновић, Шабачко позориште; Кир Јања, текст Ј. Ст. Поповић, режија
Драгана Варагић, Књажевско-српски театар Крагујевац; Бунар, текст
Радмила Смиљанић, режија Дарко Цвијетић, Приједорско позориште
(Босна и Херцеговина/Република Српска); Трамвај звани самоћа, текст
Мина Ћирић, Маша Радић, Неда Гојковић, Галина Максимовић, режија
Стеван Бодрожа, Установа културе „Вук Караџић” Београд; Невидљиви
људи, текст Јелена Кајго, режија Немања Ранковић, Народно позориште
Ужице; Три лица самоће, текст Жељко Јовановић, режија Филип Мар-
ковиновић, Српско народно позориште Нови Сад и Битеф театар Бео-
град. Упечатљив пример да и даље постоје велики ентузијасти, показују
Филип Гајић, који је покренуо нову сцену на Дорћолу „Космодром“ где
се изводи врло занимљива представа Сестре браће Барух и неуморни
Батрић Жарковић и његово позориште „Славија“. 

Такмичарска селекција 62. Стеријиног позорја

ОЖАЛОШЋЕНА ПОРОДИЦА, текст Бранислав Нушић, режија
Игор Вук Торбица, Прешерново гледалишче Крањ и Словенско
људско гледалишче Цеље (Словенија) 

Уз несумњиво важну улогу Катарине Пејовић као драматурга пред-
ставе, Игор Вук Торбица понудио је један од могућих кључева тумачења
наше драмске класике у контексту савременог друштвено- историјско-
позоришног тренутка. Осавремењујући Нушићеве ликове и њихове ме-
ђусобне комплексне односе, редитељ ни једног тренутка не претерује
и вешто избегава замке насилног учитавања данашњег менталитетско-
моралног склопа у драматуршко-наративну композицију комада. Из
јасно дефинисаних карактера и ситуација извлачи заједничке именитеље
с актуелном свакодневицом и препознатљивим стереотипима, задржа-
вајући суштинску повезаност с нушићевски бритким хумором и темат-
ско-идејном компонентом текста. Сјајно решење сценског простора у
коме централно место заузима огроман фрижидер, као симбол потро-
шачког односно конзумерског, бескрупулозног друштва, те одличан и
више него убедљив глумачки ансамбл, само су неки од елемената који
доприносе високим уметничким дометима словеначке представе.

РУЖА, УВЕЛА, текст Борисав Станковић/Јелена Мијовић, ре-
жија Милан Нешковић, Позориште „Бора Станковић“ Врање

На основу неколико књижевних дела Боре Станковића, Јелена
Мијовић отелотворује узбудљив, мелодрамски комад, упечатљиве „јуж-
њачке“ атмосфере, у чијем су средишту судбине маргиналаца, неспрем-
них на животне изазове, неминовност напуштања сигурности роди-
тељског дома и завичаја, инфантилна романтично-љубавна искушења.
Не бежећи од духа давно несталог времена, Милан Нешковић фили-
грански тачно гради остварење савременог позоришног језика, уз ду-
ховита самоиронијска и аутопоетичка поигравања, извлачећи максимум
из креативних потенцијала глумаца врањског позоришта. Сценографија,
коју такође потписује Нешковић, поред тога што обезбеђује ефектан и
функционалан простор игре, од нарочитог је значаја и за драматуршко-
редитељски аспект представе.

НА ДРИНИ ЋУПРИЈА, по мотивима дела Иве Андрића, адап-
тација, режија Кокан Младеновић, Српско народно позориште
Нови Сад 

Очекивана скепса да је уопште могуће један од најзначајнијих ро-
мана у историји српске књижевности, монументалну, вишезначну, ви-
шедимензионалну, готово епску причу о трагичном усуду небројених ге-
нерација на историјској ветрометини Балкана, Андрићеву На Дрини
ћуприја транспоновати на сцену и прилагодити сведеним театарским
условностима, суверено је развејана раскошном представом Српског
народног позоришта. Кокан Младеновић, са целокупним ауторским ти-
мом (драматург Светислав Јованов, кореографкиња Андреја Кулешевић,
композиторка Ирена Поповић, сценографкиња Марија Калабић, кости-
мографкиња Татјана Радишић, сценски говор Дејан Средојевић) и моћним
глумачким ансамблом, успева да превазиђе дословно и немогуће пре-
сликавање целокупног сижеа Андрићевог романа на сцену. Задржавајући
мост, симбол живота, трајања, смисла, као централни „лик“, смештајући
око њега и на њега неколико судбина и уводећи категорију неумитног
протицања времена као једног од најбитнијих „актера“, Младеновић је у
великој мери спутао своју, понекад „неукротиву“, редитељску машту и
на сцени оживео, у сваком смислу, велику и значајну представу.  

ЕЛЕКТРА, текст Данило Киш, режија Ива Милошевић, Народно
позориште Београд 

Антологијску драму Данила Киша, по Еурипидовом комаду, Ива
Милошевић поставила је у класичнијем сценском облику, без грубих
паралела са савременошћу и непотребних алузија на феномене да-
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последица ратних дешавања деведесетих година 20. века, изродили су
се у занимљиво истраживање позоришне естетике и модела сценског
израза. Преиспитивањем примера из историје, актери покушавају да
одговоре на питање постоје ли данас племените идеје и идеали вредни
саможртвовања. Поред уметничких разлога, остварење је значајно и у
друштвеном и феноменолошком смислу.

ЕГЗИТ, ауторски пројекат Арпада Шилинга, Мађарско државно
позориште „Csiky Gergely“ Темишвар, Позориште класике „Ioan
Slavici“ Арад, Народно позориште Сомбор (Румунија и Србија) 

Стари познаник Стеријиног позорја, један од најзначајнијих ев-
ропских позоришних стваралаца, Арпад Шилинг започео је нови ауто-
рски пројекат Хорти, као регионалну копродукцију. Тема о проблему
нацизма у Другом светском рату која је и данас за мађарско друштво
више него провокативна, у тумачењу Арпада Шилинга извесно ће по-
нудити јединствен позоришно-естетски догађај.

Свечано отварање 62. Стеријиног позорја, ван конкуренције

КО ТО ТАМО ПЕВА (балет), кореографија, режија Сташа Зуро-
вац, музика Војислав Воки Костић, Народно позориште Београд 

Либрето представе инспирисан сценаријем истоименог филма Ду-
шана Ковачевића, у режији Слободана Шијана.

Представа у част награђених

МОЈА ТИ (КАКО ЈЕ ДОБРО ВИДЕТИ ТЕ ОПЕТ), текст Олга Ди-
митријевић (победничка драма на Конкурсу Стеријиног позорја за
оригинални домаћи драмски текст у 2014), режија Александра Ми-
лавић-Дејвис, Позориште Атеље 212 Београд и Стеријино позорје
Нови Сад 

***
Након завршетка селекционог циклуса и избора представа за 62.

Стеријино позорје, могло се приметити да је у већини централна тема
породица, наравно не она срећна, него дисфункционална, хендикепи-
рана, угрожена, обесправљена или оптерећена патолошким односима,
што вероватно најречитије дефинише време у којем живимо. Стога се
као мото овогодишњег фестивала намеће парафраза наслова Марке-
совог романа – Породични и други демони.

У Новом Саду, 16. март 2017. 
Мирослав РАДОЊИЋ

ПРОГРАМ

ПЕТАК, 26. мај

10.00–13.00 часова / Факултет техничких наука Нови Сад (Сценска ла-
бораторија "Борислав Гвојић")
Симпозијум Сценски дизајн, теорије, поетике и ПРАКСЕ
Сесија 1: презентације учесника
Организатор: Факултет техничких наука Нови Сад
16.00–21.00 час / Факултет техничких наука Нови Сад (Сценска лабо-
раторија "Борислав Гвојић")
Симпозијум Сценски дизајн, теорије, поетике и ПРАКСЕ
Сесија 2: мастер клас радионице за студенте и професионалце
Организатор: Факултет техничких наука Нови Сад
19.00 часова / СНП, доњи фоаје Сцене „Пера Добриновић“
15. међународни тријенале Позориште у фотографској уметности
Отварање изложбе, уручење награда
20.00 часова / СНП, Сцена „Јован Ђорђевић“
Свечано отварање Фестивала
Беседа: Мирјана Гардиновачки
КО ТО ТАМО ПЕВА
Балет према сценарију истоименог филма Душана Ковачевића, режија
Слободан Шијан
Кореографија и режија: Сташа Зуровац
Музика: Војислав Воки Костић
Народно позориште Београд

СУБОТА, 27. мај

10.00 часова / СНП, горњи фоаје Сцене „Јован Ђорђевић“
Сцена, маска, костим, лутка – отварање изложбе, уручење награда
Организатор: Центар за ликовно образовање деце и омладине Војво-
дине
10.00–12.00 часова / Факултет техничких наука Нови Сад (Сценска ла-
бораторија "Борислав Гвојић")
Симпозијум Сценски дизајн, теорије, поетике и ПРАКСЕ
Панел дискусија Како исправити  Криву Дрину:  Законско регулисање
техничког рада у позориштима
17.00 часова / Галерија и излози Шок задруге, Змај Јовина пасаж бр. 22
Суочавање – отварање изложбе студената II године докторских студија
Сценског дизајна 

избежни крај. Снежана Тришић доследно преноси текст на сцену, уз
можда и нешто већу дозу страхопоштовања него што је то неопходно,
али свакако доносећи врло важну и релевантну представу за наш теа-
тарски тренутак.

МАЕСТРО, текст Миливоје Млађеновић, режија Милан Не-
шковић, Народно позориште Сомбор 

Необично узбудљив, креативан, авантуристички и богат живот
славног сомборског сликара Милана Коњовића, инспирисао је Миливоја
Млађеновића да напише комад о свом суграђанину. Међутим, није реч
о биографској, нити историјској драми, него о својеврсној фантазмаго-
рији унутар које се делови живота и стваралаштва Коњовића преплићу
са фикцијом и ониричким елементима. Настаје дело које проблемати-
зује однос уметника према времену и околностима у којима обитава,
сукоб с непосредним окружењем и провинцијским духом, спремност
на болне компромисе. Препознатљивим маниром маштовите театра-
лизације, редитељ Милан Нешковић још једном је показао инвентив-
ност, готово неспутану креативну дрскост у постављању овог текста на
сцену сомборског Позоришта. У томе је имао драгоцену и неопходну
подршку, већ пословично, одличног ансамбла ове куће.

Нетакмичарска међународна селекција „Кругови“

У години када се Стеријино позорје вратило изворном принципу
– домаћем аутору, биће занимљиво погледати статус драмских писаца
у земљама региона. У програму „Кругови“ наћи ће се пет представа, од
укупно 17, колико сам погледао. Позоришна остварења која су конку-
рисала за ову селекцију долазе из Турске, Мађарске, Румуније, Хрватске,
Босне и Херцеговине, Македоније и Црне Горе.

ТРИ ЗИМЕ, текст Тена Штивичић, режија Ивица Буљан, Хрват-
ско народно казалиште Загреб (Хрватска) 

Једна од најзначајнијих драмских списатељица с ових простора Тена
Штивичић у свом најновијем комаду бави се судбином четири генерације
жена из једне породице кроз три историјске епохе. Полазећи од искуства
предака, односно животног пута њене прабаке, богатећи је фикцијом,
ауторка гради драму-хронику породице чија прича почиње у првој по-
ловини 20. века, а завршава се у години уласка Хрватске у Европску унију.
Духовита, емотивна, потресна драма упризорена је на сцени Хрватског
народног казалишта као велика ансамбл представа, раскошне сцено-
графије (Александар Денић) и осебујне режије Ивице Буљана.

СИНОВИ УМИРУ ПРВИ, текст Мате Матишић, режија Марко
Мисирача, Народно позориште Републике Српске Бања Лука (Ре-
публика Српска, БиХ) 

Изворни текст Мате Матишића о поратним траумама и бесмислу
сукоба на просторима бивше Југославије, патњи малог човека и неза-
леченим ранама узрокованим крвавим безумљем, у Народном позо-
ришту Републике Српске адаптиран је и прилагођен тек нешто изме-
њеном просторном контексту, али идентичном менталном склопу,
истоветним карактерима и етичким принципима, по којима тешко мо-
жемо разликовати народе у некада заједничкој држави. Црнохуморну
комедију, тешку породичну драму, али и комад апсурда, редитељ Марко
Мисирача сценски поставља у традиционалнијој позоришној форми,
темељећи свој поступак на квалитетима текста и врло добрим бања-
лучким глумцима.

ТЕФЕРИЧ, текст Дервиш Сушић, адаптација, режија Алеш Курт,
Камерни театар 55 Сарајево (Босна и Херцеговина) 

Како је данас могуће у једној представи третирати феномен власти,
поготово у земљи која се зове Босна и Херцеговина? Одговор Алеша
Курта који је адаптирао и режирао драму босанскохерцеговачког аутора
Дервиша Сушића јесте да је то адекватно кроз монтипајтоновски или
аланфордовски манир. Изводећи на сцену карикатуралне ликове, и
жестоком сатиром исмевајући се сваком облику власти, ма ко да је
персонификује, Алеш Курт твори урнебесно духовиту, али и представу
која оставља горак укус. Најбољи опис даје сам редитељ: „Весело и
крволочно причамо причу о томе како онда кад се животиње понашају
као људи то називамо басном, а кад се људи понашају као животиње –
Босном.“ 

ЗА ШТА БИСТЕ ДАЛИ СВОЈ ЖИВОТ?, ауторски пројекат Хариса
Пашовића и ансамбла представе, East West Center Сарајево, Ново-
садско позориште/Újvidéki Színház, Позориште “Промена” Нови
Сад, Босанско народно позориште Зеница (Босна и Херцеговина и
Србија) 

Ова представа настала је сасвим спонтано, након задатка који су
добили студенти глуме на новосадској Академији уметности, када су
радили позоришне портрете људи који су дали свој живот за идеје. Не-
претенциозност целокупног пројекта, ангажман младих, идеологијом
и политиком неоптерећених, генерацијски блиских особа из двеју сре-
дина, Србије и Босне и Херцеговине, дакле држава чије дводеценијске
односе углавном обележавају шумови у комуникацији као непосредна
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Снови хотела Шекспир                  
ГИТИС Москва (Руска Федерација)
17.00 часова / горњи фоаје Сцене „Пера Добриновић“
Промоција књиге Дневник управника позоришта Милана Ђоковића
18.00 часова / Културни центар Новог Сада
Позорје младих
Бранко Ћопић: Зелени вук (Башта сљезове боје)
Бранимир Шћепановић: Игра смрти (Смрт господина Голуже)
Петар Кочић: Мргуда
Лаза Лазаревић: Просветљење (Први пут с оцем на јутрење) 
Михаил А. Булгаков: Зојкин стан 
Академија умјетности Бања Лука (Република Српска, БиХ)
19.00 часова / СНП, Сцена „Јован Ђорђевић“
Такмичарска селекција 
РУЖА, УВЕЛА.
Текст: Бора Станковић и Јелена Мијовић 
Режија: Милан Нешковић 
Позориште „Бора Станковић“ Врање
21.00 час / СНП, Сцена „Пера Добриновић“
Такмичарска селекција
НА ДРИНИ ЋУПРИЈА
По мотивима дела Иве Андрића
Адаптација и режија: Кокан Младеновић
Српско народно позориште Нови Сад
21.00 час / Позориште младих (Велика сцена)
Позорје младих
Јукио Мишима: Маркиза де Сад 
Бранислав Нушић: Ожалошћена породица
Академија уметности Београд

СРЕДА, 31. мај

11.00 часова / Такмичарска селекција
Округли сто: Ружа, увела.
12.00 часова / Такмичарска селекција 
Округли сто: На Дрини ћуприја
15.00 часова / СНП, Камерна сцена
Позорје младих
Молијер: Грађанин племић
Јован Стерија Поповић: Кир Јања
Факултет уметности Универзитета у Приштини, Звечан – Косовска Мит-
ровица

17.30 часова / горњи фоаје Сцене „Пера Добриновић“
Дани књиге
Промоција издања Стеријиног позорја
18.00 часова/ Културни центар Новог Сада
Позорје младих
Милена Богавац: North force       
Нова академија уметности Београд
19.00 часова / СНП, Сцена „Пера Добриновић“
Међународна селекција „Кругови“
ТЕФЕРИЧ
Текст: Дервиш Сушић
Адаптација и режија: Алеш Курт
Камерни театар 55 Сарајево (Босна и Херцеговина)
21.00 час / СНП, Сцена „Јован Ђорђевић“
Такмичарска селекција
ДЕЦА РАДОСТИ
Текст: Милена Марковић
Режија: Снежана Тришић
Позориште „Атеље 212“ Београд
21.00 час / Позориште младих (Велика сцена)
Позорје младих
Сцене из комада Наши очеви и Наши синови Војислава Јовановића
Марамба
Факултет драмских уметности Београд

ЧЕТВРТАК, 1. јун

11.00 часова / Међународна селекција „Кругови“
Округли сто: Теферич
12.00 часова / Такмичарска селекција 
Округли сто: Деца радости
14.00 часова / Културни центар Новог Сада
Позорје младих
Бор Хансен: Прослава                   
Универзитет Синергија Бијељина (Република Српска, БиХ)
17.30 часова / горњи фоаје Сцене „Пера Добриновић“
Дани књиге
Промоција издања Стеријиног позорја
19.00 часова / СНП, Сцена „Пера Добриновић“
Међународна селекција „Кругови“
СИНОВИ УМИРУ ПРВИ
Текст: Мате Матишић

Организатор: Факултет техничких наука Нови Сад
18.00 часова / СНП, доњи фоаје Сцене „Јован Ђорђевић“
Отварање изложбе радова студената сценографије
Организатор: Факултет примењених уметности Београд
19.00 часова / Новосадско позориште/Újvidéki Színház (Велика сцена)
Такмичарска селекција
МОЈЕ ДЕТЕ
Текст: Стојан Срдић
Режија: Ана Ђорђевић
Београдско драмско позориште
21.00 час / СНП, Сцена „Јован Ђорђевић“      
Међународна селекција „Кругови“
ТРИ ЗИМЕ
Текст: Тена Штивичић
Режија: Ивица Буљан
Хрватско народно казалиште Загреб (Хрватска)
23.30 часова / СНП, ВИП салон
Поглед Стеријиних очију – отварање изложбе
Аутор поставке Хаџи Зоран Лазин

НЕДЕЉА, 28. мај

11.00 часова / Међународна селекција „Кругови“
Округли сто: Три зиме
12.00 часова / Такмичарска селекција 
Округли сто: Моје дете
18.30 часова / СНП, Сцена „Пера Добриновић“
Међународна селекција „Кругови“
ЗА ШТА БИСТЕ ДАЛИ СВОЈ ЖИВОТ?
Ауторски пројекат Хариса Пашовића и ансамбла представе 
East West Center Сарајево, Новосадско позориште/Újvidéki Színház, По-
зориште Промена Нови Сад и Босанско народно позориште Зеница
(Србија и Босна и Херцеговина)
21.00 час / СНП, Сцена „Јован Ђорђевић“      
Такмичарска селекција 
МАЕСТРО
Текст: Миливоје Млађеновић
Режија: Милан Нешковић
Народно позориште Сомбор

ПОНЕДЕЉАК, 29. мај

11.00 часова / Међународна селекција „Кругови“
Округли сто: За шта бисте дали свој живот?
12.00 часова / Такмичарска селекција 
Округли сто: Маестро
17.00 часова / горњи фоаје Сцене „Пера Добриновић“
Промоција монографије Јасна Ђуричић аутора Александра Милосав-
љевића
18.00 часова / Новосадско позориште/Újvidéki Színház (Мала сцена)
Позорје младих
Trash Art Freedom
Академија уметности Нови Сад – Класа глуме на мађарском језику
19.00 часова / Новосадско позориште/Újvidéki Színház (Велика сцена)
Такмичарска селекција 
НОВО ДОБА 
Текст: Вук Бошковић
Концепт и режија: Дино Мустафић
Битеф театар Београд и АртХуб Сарајево (Србија и Босна и Херцеговина) 
21.00 час / СНП, Сцена „Пера Добриновић“
Такмичарска селекција 
ЕЛЕКТРА
Текст: Данило Киш
Режија: Ива Милошевић
Народно позориште Београд
21.00 час / Академија уметности Нови Сад 
Позорје младих
Љубомир Симовић: Путујуће позориште Шопаловић
Академија уметности Нови Сад – Класа глуме на српском језику

УТОРАК, 30. мај

11.00 часова / Такмичарска селекција 
Округли сто: Ново доба 
12.00 часова / Такмичарска селекција 
Округли сто: Електра
12.00 часова / Позориште младих (Мала сцена) 
Позорје младих
Емил Бонев: Морска со
Академија лепих уметности и мултимедија Београд
15.00 часова / СНП, Камерна сцена
Позорје младих
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Данас, сагледавајући амбиције, таленат, напоре, виђене домете и окол-
ности у којима стварају учесници такмичарског програма, у времену
ненаклоњеном позоришном стваралаштву и институцијама културе, те
посебно у сложеним и тешким условима у којима Стеријино позорје
некако опстојава, као и примерну оданост новосадске публике Сте-
ријиним играма, жири  једногласно одлучује да додели две заслужене
Стеријине награде: Стеријину награду свим учесницима 62. позорја и
Специјалну Стеријину награду публици 62. Стеријиног позорја.

3. 6. 2017.
Нови Сад 

ОСТАЛЕ СТЕРИЈИНЕ НАГРАДЕ

Једногласном одлуком Жирија који су чинили Даринка Николић,
председница, Александар Милосављевић и Владимир Црњански – Сте-
ријина награда за позоришну критику «Миодраг Кујунџић» (награда
Позорја и новосадског «Дневника») додељује се ИВАНУ МЕДЕНИЦИ
за текст «Убојита значења» (о представи Родољупци, Народно позо-
риште Београд, режија Андраш Урбан), објављен у НИН-у.

Жири у саставу др Светислав Јованов (председник), др Зоран Ђерић,
др Ивана Игњатов Поповић, једногласно је донео одлуку да се Стеријина
награда за театрологију «Јован Христић» додели: ИВАНУ МЕДЕНИЦИ,
театрологу и критичару из Београда, за књигу Трагедија инцијације
(или Непостојани принц) (Clio Београд / Факултет драмских уметности
Београд – Институт за позориште, филм, радио и телевизију, 2016).

НАГРАДЕ СТЕРИЈИНОГ ПОЗОРЈА

Жири Удружења позоришних критичара и театролога Србије у саставу:
Слободан Савић (председник), Александра Гловацки и Марина Мили-
војевић-Мађарев, донео је једногласну одлуку да награду Округлог стола
критике 62. Стеријиног позорја за најбољу представу додели остварењу
НА ДРИНИ ЋУПРИЈА, по мотивима дела Иве Андрића, режија и адапта-
ција Кокан Младеновић, Српско народно позориште Нови Сад

Награду публике 62. Стеријиног позорја за најбољу представу
добило је просечном оценом – 4,76 остварење НА ДРИНИ ЋУПРИЈА
по мотивима дела Иве Андрића, режија и адаптација Кокан Младено-
вић, Српско народно позориште Нови Сад

НАГРАДА «ДНЕВНИКА»

Једногласном одлуком Жирија у саставу Мирослав Стајић, председ-
ник, Нина Попов и Наташа Пејчић, Награда редакције новосадског
листа «Дневник» за уметничко остварење додељује се КОКАНУ
МЛАДЕНОВИЋУ  за режију представе НА ДРИНИ ЋУПРИЈА, по мо-
тивима дела Иве Андрића, Српско народно позориште Нови Сад.

Медији и јавност; сајт Позорја

Стеријино позорје, као институција од националног значаја, велику
пажњу посвећује односима са медијима. Сви важнији догађаји – програми,
нова издања, сам Фестивал – пропраћени су конференцијама за медије,
чиме је обезбеђена јавност у раду, као један од начина презентације и
промовисања програма рада. О великом интересовању јавности за ак-
тивности Стеријиног позорја сведочи и број акредитованих новинара на
62. Позорју, као и знатан простор који су медији уступили овом догађају.

И ове године велики број кућа прихватио се улоге наших медијских
покровитеља. То су: Радио телевизија Србије, Радио телевизија Војво-
дине, Дневник, Вечерње новости, Политика, Блиц, Данас и Новосадска
телевизија.

Радио телевизија Војводине свакодневно је и ове године емитовала
током Фестивала специјализовану емисију Хроника Стеријиног позорја.

Значајну улогу у сегменту односа са јавношћу има званични сајт
Стеријиног позорја. Осим битних актуелности из делатности установе,
те свакодневног праћења програма Фестивала, сајт садржи и податке
из историјата Позорја. Уз ово, сајт има интенцију да постане место оку-
пљања свих релевантних информација о позориштима и позоришним
збивањима у Србији (Позоришни портал Србије).

Акредитовани на 62. позорју

Билтен 62. Стеријиног позорја: Војислав Алимпић, Бојана Јању-
шевић, Милена Кулић, Снежана Милетић, Бранислава Опрановић, Нико-
лина Стјепановић, Силвија Чамбер. Фоторепортери: Марина Блашковић,
Бранислав Лучић; Политика: Борка Голубовић Требјешанин; Компанија
Новости: Јованка Симић, Дарко Дозет (фоторепортер);  Дневник: Нина
Попов Бриза, Наташа Пејчић; Данас: Златко Паковић, Гордана Нонин
(дописништво Нови Сад); Блиц: Тања Њежић; Вечерње новости: Драгана
Бошковић; Новосадски репортер: Зоран Сурла, Никола Кукин (фоторе-
портер); Курир: Љубомир Раданов; Време: Теофил Панчић; Домети:

Режија: Марко Мисирача
Народно позориште Републике Српске Бања Лука (Република Српска, БиХ)
21.00 час / Новосадско позориште/Újvidéki Színház (Велика сцена)
Такмичарска селекција
ОЖАЛОШЋЕНА ПОРОДИЦА
Текст: Бранислав Нушић
Режија: Игор Вук Торбица
Прешерново гледалишче Крањ и Словенско људско гледалишче Цеље
(Словенија)

ПЕТАК, 2. јун

11.00 часова / Такмичарска селекција 
Округли сто: Ожалошћена породица
12.00 часова / Међународна селекција „Кругови“
Округли сто: Синови умиру први
17.00 часова / горњи фоаје Сцене „Пера Добриновић“
Трибина Сведок против своје епохе о књижевном опусу Ђорђа Ле-
бовића
19.00 часова / СНП, Сцена „Пера Добриновић“
Међународна селекција „Кругови“
EXIT (ЕГЗИТ) 
Ауторски пројекат Арпада Шилинга
Мађарско државно позориште „Csiky Gergely“ Темишвар, Позориште
класике „Ioan Slavici“ Арад и Народно позориште Сомбор (Румунија и
Србија)
21.00 час / Позориште младих
Такмичарска селекција
ХИПНОЗА ЈЕДНЕ ЉУБАВИ
Текст и режија: Душан Ковачевић
Звездара театар Београд
23.00 часа / Међународна селекција „Кругови“
Округли сто: Exit (Егзит) 
23.30 часова / Такмичарска селекција 
Округли сто: Хипноза једне љубави

СУБОТА, 3. јун

20.00 часова / СНП, Сцена „Пера Добриновић“
Проглашење и уручење Стеријиних награда
Представа у част награђених

МОЈА ТИ (КАКО ЈЕ ДОБРО ВИДЕТИ ТЕ ОПЕТ)
Текст: Олга Димитријевић 
Режија: Александра Милавић Дејвис 
Позориште „Атеље 212“ Београд и Стеријино позорје Нови Сад

Титловање представа
Због великог броја гостију на овогодишњем Позорју, готово све пред-
ставе титловане су на енглески језик. Такође, представе са страног го-
ворног подручја титловане су и на српски језик.

Округли сто
Разговоре о представама у Такмичарској и Селекцији „Кругови“ водили
су Ана Тасић, позоришна критичарка Политике и Игор Бурић, позо-
ришни критичар Дневника. Велика посећеност и учешће публике у раз-
говорима одликовале су и овогодишње округле столове.

СТЕРИЈИНЕ НАГРАДЕ
Такмичарска селекција 

Извештај Жирија

Жири 62. Стеријиног позорја током овогодишњег Фестивала видео
је девет представа у конкуренцији за награде.

Исидора Жебељан, Емина Елор, Никита Миливојевић, Александар
Поповски, Предраг Манојловић, једногласно су закључили:

Селекција представа које су конкурисале за награде обављена је
одговорно и на овогодишњем Позорју видели смо резултате прошло-
годишњег позоришног стваралаштва на основама домаћег текста. Од
девет представа приказано је пет нових драма, два позната драмска
предлошка и две адаптације дела великих прозних писаца.

Циљеви прокламовани 1956. године приликом установљавања фе-
стивала које су поставили Иво Андрић, Бранко Гавела, Томислав Танхо-
фер, Радомир Радујков, Димитар Кјостаров, Милош Хаџић, Младен Лес-
ковац, Душан Поповић, Вељко Петровић, Велибор Глигорић, Милан
Богдановић, Јосип Видмар и други, у протеклим деценијама, на радост
свих који културно стваралаштво сматрају предусловом друштвеног
напретка, стратешким трезором цивилизованог друштва, бивали су до-
сегнути, каткад надмашени. Стеријино позорје постало је, било, свет-
ковина културе, памети, креативности која нас је деценијама сврставала
у ред стваралаца равних врхунцима европске културе.
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Радичевић” Неготин (наставник Небојша Благојевић) у техници керамике
израдили су серију живописних кимона.

Дечји радови приказани на овој изложби сведоче о дугогодишњој
традицији успешног подстицања дечје креативности и маште инспи-
рисане позориштем.

Ева Феди

Суочавање
Уметнички рад студената II године докторских студија Сценског ди-

зајна 
Факултета техничких наука у Новом Саду 
Аутори: Марија Липковски Барна, Софија Митровић, Даринка Ми-

хајловић, Драгана Пилиповић, Владимир Савић и Дејан Тодоровић.
Кустоси: Татјана Дадић Динуловић и Јелена Атанацковић Јеличић

Рад Суочавање био је конципиран као изложба шест појединачних
ауторских радова у области сценског дизајна, обједињених у вишеме-
дијску сајт-специфик просторну инсталацију. Као полазиште за умет-
ничко истраживање и успостављање заједничког наратива установљен
је низ индивидуалих тема инспирисаних бајком Оловни војник Ханса
Кристијана Андерсена. Појединачни уметнички изрази могу бити ока-
рактерисани и као сведочење о личном сукобљавању са темом која је
аутентичан терет самог аутора са крајњим циљем да се, кроз буђење
осећаја о сваком од приказаних суочавања, пробуди ново осећање
којим ће се развити свест о тежини колективне борбе. 

Суочавање се, овде, пре свега, односи на процес успостављања но-
вог става према кључним одредницама сопственог живота, а утеме-
љење проналази у интимном претресању баш оних одлука, дилема,
страхова и сећања чији је директан утицај иницирао потребу за оваквим
суочавањем. Заједнички наратив настао је као резултат процеса умет-
ничког истраживања у коме су аутори, паралелено са настанком инди-
видуалних поетика, развијали свест о колективном поетском исказу.
Средства употребљена у реализацији рада разликују се у односу на
поетичке идеје и намере сваког од аутора, а форме радова условљене
су просторним карактером галерије и излога Шок задруге.

Суочавање је чинило шест ауторских исказа: 
Страшно је живети у свету који нестаје (Марија Липковски

Барна)  
Субјекција/Контуре (о)сећања (Даринка Михајловић) 
Слобода слободне воље?! (Софија Митровић)  
Obesity – Обеси ти (Драгана Пилиповић) 

Ко те јебе, трпи! (Владимир Савић)
Видљиво ништа (Дејан Тодоровић).
Изожба је релизована као синтезни пројекат студената друге године

докторских уметничких студија сценског дизајна на Факултету техничких
наука у Новом Саду, и исход је рада на четири наставна предмета: Нове
праксе у дизајну простора, Нове праксе у дизајну времена, Нове праксе
у дизајну визуелне слике и Нове праксе у дизајну звучне слике.

Предметни наставници: Јелена Атанацковић Јеличић, Иван Правдић,
Марко Лађушић и Зоран Максимовић.

Осцени се
Изложба радова студената одсека Сценографија Факултета приме-

њених уметности Универзитета уметности у Београду

Aкадемска и систематска едукација на Одсеку сценографије Факул-
тета примењених уметности у Београду почива на изузетно добро по-
стављеним наставним програмима у којима студенти развијају своју
креативност. Академски ниво студија сценографије утемељен је 1948.
године, одмах по оснивању Факултета, тада Академије. За првог про-
фесора на Одсеку сценографије именован је уважени сликар Миленко
Шербан, који је иза себе имао импресиван низ изведених сценограф-
ских пројеката у Народном позоришту Београд и у Српском народном
позоришту Нови Сад. Долазак сликара на чело сценографске радионице
био је у складу и са тада актуелном академском праксом у европским
земљама али и пресудан, показало се касније, за методе академске
едукације сценографа на Факултету примењених уметности у Београду.
(...)

Синтетичко мишљење код студената доследно се развија на Катедри
за сценографију тако што им се понуде велика драмска дела, Шекспи-
рова Бура, на пример, или најславнија оперска дела каква је Вердијева
Аида. Од њих се очекује да крену у индивидуално истраживање колико
одабраног драмског текста толико и културих слојева који су, временом,
модификовали и семантички надограђивали основну наративну линију.
У том контексту, сценографија се пројектује као једна од интерпрета-
тивних равни текста која не треба да илуструје и описује радњу, већ да
јој понуди нову перспективу, па можда и ново значење.

Миланка Тодић

Поглед Стеријиних очију
Хаџи Зоран Лазин, аутор поставке Поглед Стеријиних очију, један

је од најпреданијих истраживача и хроничара живота и дела Јована

Зоран Р. Поповић; Вршачка кула: Иван Станојев; Удружење драмских
писаца Србије: Снежана Кутрички; НИВ Руске слово: Олена Планчак
Сакач; Hlas L’udu: Јан Чањи; Слободна Далмација: Небојша Димит-
ријевић, Мирон Џуња; Независно друштво новинара: Душко Медић;
Друштво новинара Војводине: Стефан Кецо; Омладинске новине „Clik
clik boom“: Сања Ђукић; Недељне новине: Зоран Делибос; Војвођански
магазин: Живан Лазић, Драгутин Савић (фоторепортер); РТВ Војводине:
Сташа Јамушаков, Нада Зорић, Софија Љуковчан, Миљана Магловски,
Ивана Петровић, Соња Митровић, Милица Вукмановић, Даниел Мандић,
Ненад Милошевић, Милка Каташић, Сања Мацут, Оливера Шешлија, Ана
Фунћик; Новосадска ТВ: Сташа Кемешки; РТВ Панонија: Весна Фаркаш;
РТС: Оливера Милошевић, Слободан Савић, Милан Срдић; РТВ Пинк:
Миљан Витомировић, Дејан Рајковић; РТВ Студио Б: Горан Царан, Јелена
Стојсављевић; Прва ТВ: Катарина Васиљевић; Радио-телевизија БиХ:
Адиса Ајдашић; ТВ Алџазира: Небојша Грабеш; TВ N1: Миодраг Совиљ;
Радио Нови Сад: Наташа Гвозденовић, Александра Рајић, Татјана Новчић
Матијевић; ЈМУ РТВ (Други програм радија, мађарска редакција):
Анико Мадар; ЈМУ РТВ (Трећи програм радија, румунскa редакција):
Лућиа Тодоран; Радио 021: Гордана Михајловић; Радио Београд, Корзо
портал: Бојана Каравидић; Радио Београд 202: Мишка Кнежевић; Радио
Београд 2: Радоман Кањевац; WDR Funkhaus Europa: Ивана Челебић;
Радио беседа Епархије Бачке: Даниела Павелка; Deutsche Welle: Алек-
сандра Грухоњић, Динко Грухоњић; Радио Југовић: Снежана Јанић; Ме-
дија центар Војводине: Кристина Молнар; VOICE, Војвођански истра-
живачко-аналитички центар: Милош Катић; Аутономија.инфо:
Недим Сејдиновић; Belgrade Edt Culture blog: Марко Радојчић; НС Хро-
ника: Бојана Шевић, Теодора Ж. Јанковић; Култур!Кокошка: Мина Ста-
никић; Culturama, интернет портал: Ивана Малетин; Покрајински
секретаријат за културу, јавно информисање и односе са верским
заједницама: Биљана Хрнчић, Владимир Јовановић; Позоришни музеј
Војводине: Ивана Кочи, Љиљана Динић; Културни центар Луна: Бојан
Самсон; „Хоћу позориште”, часопис и портал: Милица Гвозденовић;
Филозофски факултет Бања Лука: Андреја Марић.

Позорје младих

29. мај-1. јун 2017.
Културни центар / Позориште младих / Академија уметности /

Српско народно позориште / Новосадско позориште   
Позорје младих, сусрет високих позоришних школа, окупило је сле-

деће учеснике: Академија уметности Нови Сад (класа на српском и ма-

ђарском наставном језику), Академија лепих уметности и мултимедија
Београд, ГИТИС Москва (Руска Федерација), Академија умјетности Бања
Лука (БиХ, Република Српска), Факултет драмских уметности Београд,
Академија уметности Београд, Факултет уметности Универзитета у  При-
штини, Косовска Митровица – Звечан, Нова академија уметности Бео-
град, Универзитет «Синергија» Бјељина (БиХ, Република Српска). У на-
шем окружењу постоје разни облици окупљања студената глуме, али
не у оквиру националног фестивала с богатим међународним програ-
мима, какво је Стеријино позорје.

Пратећи програми

Сцена, маска, костим, лутка
58. изложба ликовних радова деце и омладине Србије
Организатор: Центар за ликовно васпитање деце и омладине Војво-

дине

Изложбу дечјих ликовних радова Центар за ликовно васпитање
деце и омладине Војводине организује од 1959. године. Изложбе су се
до 80-тих година организовале у оквиру Мајских игара у Бечеју, а од
тада у оквиру Стеријиног позорја.

Дечја остварења  настала у протеклих скоро шест деценија чувају
се у архиву Центра и представљају јединствену и значајну тематску ко-
лекцију дечјих радова инспирисану позориштем. Велико иитересовање
за овај конкурс и високи квалитет радова одржан је током деценија.

И овогодишња, 58. изложба донела је нове идеје и решења на
којима се види да деца са великим успехом примењују разне материјале
у реализацији својих радова. У процесу настајања дечјих радова битну
улогу одиграли су њихови ментори, који су мотивацијом, сугестијама у
избору материјала и техника стручно усмеравали своје ученике.

Најмлађи из Вртића „Различак” Нови Сад (васпитачице Душка Ву-
којев-Пирошки и Сања Олеар-Лукић) израдили су маске техником оти-
скивања, а малишани из ПУ Дечји вртић „Различак” Бачка Паланка (вас-
питачица Снежана Булаић) начинили су лутке од амбалажног
материјала. Рециклирани материјал послужио је и ученицима ОШ „Пе-
тефи Шандор” Нови Сад (наставница Марта Бутерер-Киш) за израду
костима. Ученици ОШ „Ј. Ј. Змај” Ђурђево (наставница Татјана Перовић)
направили су елегантне даме, лутке од папир-машеа. Ученици ОШ „Све-
тозар Марковић Тоза” Нови Сад (наставница Катарина Максић) прика-
зали су како деца замишљају сцену у позоришту, а ученици ОШ „Бранко
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Од периодичних публикација у фокусу су били часопис Сцена тј.
број 1/2017. са мноштвом интересантних тема и водећим тематским
блоковима «Позориште у 21. веку: изазови и кризе» те «Позориште и
мултикултуралност», као и Годишњак позоришта Србије 2015/2016,
свеска 38 (уредили Нина Марковиновић, Томислав Баштић и Александра
Коларић) који сваке године доноси репертоар свих професионалних
позоришта у Србији али и податке о фестивалима, академијама и фа-
култетима. 

Кад је реч о новим театролошким издањима Стеријиног позорја,
било је речи о студији Александра Пејчића Заплетена игра, која је на-
стала на аналитичко-теоријском одређењу поетике заплета и истражи-
вању комедије у епоси српског реализма као и књизи Лазара Јованова
Град театар КПГТ, која обрађује тему позоришта и интегративне кул-
турне политике.

Нова српска драма, 2007–2015. коју је приредио др Зоран Ђерић до-
носи победничке текстове са конкурса Стеријиног позорја за савремени
драмски текст, аутора Маје Пелевић, Филипа Вујошевића, Браниславе
Илић, Петра Михајловића, Саше Вечанског, Војислава Савића, Љубише
Вићановића, Олге Димитријевић и Божидара Кнежевића. Зборник радова
Стерија на позоришним сценама Новог Сада и Војводине (од оснивања
Стеријиног позорја до данас), уредила Снежана Савкић, објављен је као
резултат научног истраживања које су покренули Стеријино позорје и
Позоришни музеј војводине, саиздавач ове публикације.

Сведок против своје епохе
Трибина посвећена књижевном опусу Ђорђа Лебовића
Учествовали су Дејан Мијач, Иван Меденица и Мирослав Радоњић.

Конкурс за оригинални домаћи драмски текст 2016/17.

Одлука Жирија Конкурса за оригинални домаћи драмски текст
за 2016/17. годину

На конкурс за оригинални домаћи текст за 2016. годину стигло је 68
текстова. Од тих 68 жири је у првом кругу издвојио петнаест, који су те-
матски, или у драматуршкој форми, или у дијалозима били интригантни,
иновативни. Сваки текст има потенцијално вредних делова или успеш-
них драматуршких решења, успешних сегмената.

Пристигли текстови могу да се уврсте у три мотивационо сродне
групе.

Прву групу чине драме који се баве интимним, породичним про-
блемима, људским односима, сукобима разних генерација, људским
вредностима; у другу групу спадају текстови који се баве егзистенцијал-

ном кризом наше ере, испитујући борбу појединца за свој живот до
изнемоглости, док се у неким драмама појављују и комични елементи,
у неким текстовима постоји фаталистички приступ - борба за опстанак
је понекад  узалудна.

У трећу групу спадају текстови који средствима апсурда или на
веома поетичан начин  тумаче реалност коју живимо.

Наравно не можемо уврстити све драме у наведе три групе, постоје
и стилски и мотивацијски тзв. прелазне које, варирајући наведене еле-
менте, третирају и добро знане социјалне теме као што су корупција,
транзиција, политичко ангажовање итд.

Награђени текст Улица усамљених аутомобила, Зорана Пешића
Сигме својом сегментарном драматургијом, јединственим хумором -
чак иронијом - успева да да један пресек целог друштва. Време и про-
стор су потпуно небитни, и баш због тога добију огроман значај, ако
можемо користити тај парадокс. Наш живот је једна улица... И нема
друге улице... А у тој улици (граду, држави, свету, универзуму) нема ни
посла, нема ни хране, забрањен је лов на муве из досаде... постоји
једино  само сенка живота... правимо се да нас још има... Правила по-
стоје, закон постоји, раскрснице постоје у улици усамљених аутомобила..
Ова драма је заправо индиректна слика наших живота - на веома пое-
тичан начин даје опис наших свакодневних а и генералних проблема.
Протагонисти те драме смо ми сви. Маштовита, прецизна, заокружена,
јаког ауторског печата и савршене поетизације стварности. У њој постоји
дубоко истинита анализа „друштва новог доба“ које живимо, уткана у
апсолут драмске слике, у базу анатомије поетског у дневном или чак
дневно политичком. Али и тананом, или преизразитом, добру или злу,
тако типичним тако склоним тако општим људским марифетлуцима.
Драма је заиста, прецизна у свом апсурду, живахних реплика, финог
хумора. Она је интелигентна и отвара масу могућности за сценско ре-
шење, мада је извесно изванредно изведена и на папиру, без, дакле,
њене очигледне сценичности.

Ката Ђармати, председница Жирија
Јелена Богавац
Војислав Савић

Награда је добитнику свечано уручена поводом 29. марта, Дана
Стеријиног позорја.

Стеријино позорје је 2016. године потписало уговор о копродукцији
са Позориштем Атеље 212 Београд за праизведбу текста Моја ти (Како
је добро видети те опет), Олге Димитријевић добитнице награде на
конкурсу 2014. године. Тиме се наставило остварење интенције да текс-

Стерије Поповића. Његов дугогодишњи рад материјализован је дво-
томном публикацијом Стерија феномен времена 1806–1856–2006 (из-
дање Стеријиног позорја 2006).

Лазин је годинама прикупљао податке о Стеријиним портретима, али
и мотивисао ликовне ствараоце да своје радове посвете оцу наше драма-
тургије. Ова изложба јесте управо плод тог сегмента његовог ангажовања.

На шеснаест паноа (димензије 70 x 100 цм) било је представљено се-
дамдесет портрета рађених у различитим техникама четрдесеторо познатих
и шесторо непознатих стваралаца. На паноима се налазе и 24 песме и за-
писа српских аутора о Стерији, те осам његових песама и записа.

Симпозијум “Сценски дизајн, теорије, поетике и ПРАКСЕ”
Петак 26. мај 2017.
Сценска лабораторија „Борислав Гвојић”, Факултет техничких наука

Нови Сад
Симпозијум „Сценски дизајн, теорије, поетике и ПРАКСЕ”
На симпозијуму су учествовали чланови Комисије за технологију

OISTAT-а, Међународног удружења позоришних сценографа, техничара
и архитеката, и професионалци из Србије и региона који делују у обла-
сти позоришне архитектуре и технологије.

10–13 часова, Сесија 1, презентације учесника, модерира др
Романа Бошковић Живановић

У оквиру Сесије 1 чланови OISTAT Комисије за технологију предста-
вили су своје праксе и рад у оквиру позоришта и позоришних удружења
у Европи, САД и Канади који се тичу образовања, техничке продукције
и менаџмента техничке продукције. Посебна пажња у оквиру сваке
студије случаја била је посвећена примени стандарда, безбедоносних
процедура и техничке регулативе.

16–21 час, Сесија 2, мастер клас радионице за студенте и про-
фесионалце

У другом делу симпозијума гости из иностранства одржали су низ
мастер клас радионица које су се тицале професионалног рада у домену
сценографије, инжењерских технологија и техника који чине један сцен-
ски догађај, као и прикупљања, проучавања и излагања позоришне
грађе.

Субота 27. мај 2017.
Сценска лабораторија „Борислав Гвојић”, Факултет техничких наука

Нови Сад

Симпозијум „Сценски дизајн, теорије, поетике и ПРАКСЕ”
10–12 часова, панел дискусија „Како исправити Криву Дрину:

Законско регулисање техничког рада у позориштима" у оквиру го-
дишњег састанка Комисије за Технологију OISTAT-а, модерирао је др
Радивоје Динуловић.

У последњем делу симпозијума, учесници су представили добре
праксе примене стандарда и техничке регулативе у позоришту, али и
изван позоришта у оквиру реализације различитих музичко-сценских
догађаја у Европи и САД кроз истраживање и искуства из пројекта
спроведеног у оквиру ISP (International Standard Projecti) и Европског
комитета за стандардизацију (ЦЕН), а све у циљу прављења стратегије
и увођења законског регулисања техничког рада у позориштима у
Србији и региону.

Монографија Јасна Ђуричић
Промоција 
Александар Милосављевић, Јасна Ђуричић, Удружење драм-

ских уметника Србије и Савез драмских уметника Војводине, Бео-
град, Нови Сад, 2016.

Ова монографија је двадесет девета књига едиције Добитници на-
граде „Добричин прстен“, а Јасна Ђуричић је 29. добитница овог при-
знања – највећег које се у Србији додељује за уметност глуме. 

Милан Ђоковић: Дневник управника позоришта
Промоција
Дневник управника позоришта
У наслову овог текста стоји, заправо, наслов двотомне књиге сећања

покојног Милана Ђоковића, писца, драматурга, управника Народног
позоришта, Коларца и Југословенског драмског, аутора радо извођене
Љубави, писца важне студије о Нушићу, неколико романа, преводиоца
са неколико језика, страсног борца за језик и говор, поглавито сценски
– укратко једне од оних личности које су деценијама давале тон српској
и југословенској култури. 

Дани књиге
Промоција издања Стеријиног позорја
Издавачки центар Стеријиног позорја у последње две године по-

вратио је некадашњи сјај и епитет једног од најзначајнијих издавача
театролошке литературе у земљи, па су у овогодишњим Данима књиге
нова издања била представљена  у два термина (31. мај и 1. јун). 
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МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА

Организација и координација учешћа страних представа по домаћем
тексту, као и представа из међународне селекције „Кругови“ на фести-
валу спада у надлежност уреднице Међународних програма Стеријиног
позорја.

15. међународни тријенале „Позориште у фотографској уметности”
Под покровитељством FIAP-a

Српско народно позориште,  26. Мај – 3. јун 2017.

Након шестомесечне припреме и рада на прикупљању фотографија
председавајуће салона Душане Тодоровић, уреднице за Међународне
програме, жири у саставу: Драгослав МИРКОВИЋ, мајстор фотографије,
EFIAP/G, председник (Србија), Радојица Раша МИЛОЈЕВИЋ, мајстор фо-
тографије, EFIAP/G, EsFIAP (Србија), Антоан БОЖИНОВ, Фондација Phodar
(Бугарска), Соња ЖУГИЋ, добитница златне медаље FIAP на 14. тријеналу
(Србија) и  Марина СРЕМАЦ, костимографкиња (Србија) –  је на седници
одржаној 8. априла 2017. године у Стеријином позорју, прегледао 393
фотографије које је на изложбу упутило 98 уметника из 34 земље и до-
нео одлуку о следећим наградама:
FIAP
Појединачне фотографије:
FIAP златна медаља
Јанош ЕЈФЕРТ, Мађарска –  фотографија Марк Фењивеш
FIAP сребрна медаља 
Хулио АПЕЛ, Бразил  – фотографија Мара – Сад
FIAP бронзана медаља
Владимир ПОСТНОВ, Руска Федерација – фотографија Ћорсокак

Колекције фотографија:
FIAP златна медаља
Владимир ПОСТНОВ, Руска Федерација – фотографија Моцарт и Са-
лијери 

ФОТО САВЕЗ СРБИЈЕ
Појединачне фотографије:
- Сребрна медаља:
Чаба МЕСАРОШ, Мађарска – фотoграфија Црна птица
Бронзана медаља: 
Ника ЕРЈАВЕЦ, Словенија – фотографија Метаморфозис I

Колекције фотографија:
Златна медаља: 
Иштван ХУИС, Мађарска – фотографија Како си Хераклите?

Почасна признања FIAP
Душко МИЉАНИЋ, Црна Гора – колекција фотографија Лет изнад ку-
кавичјег гнијезда
Ахмед ВАДАХ, Египат – колекција фотографија Док душа напушта
тело 
Татјана ТОДОРОВИЋ, Холандија – фотографија Слушај...
Ван ден БЕРГ, Јужна Африка – фотографија Да ли смо људи или смо
плесачи?
Кијофуми ОКУМОТО, Јапан – фотографија Перформер 4
Золтан ЕЛБЕЈ, Мађарска – фотографија Прогон

Корпус излложбе чинило је 97 фотографија од 47 аутора из 24
земље.

Каталог је уредила Душана Тодоровић.
Председник жирија, Драгослав Мирковић је у уводнику саветовао

ауторима који учествују на изложби да покушају да снимају и живот
позоришта, шта се дешава иза кулиса, у гардероби, шминкерници, како
се глумци шминкају, ко их припрема, облачи и сл., јер на овогодишњем
конкурсу било је врло мало таквих фотографија.

Изложбу су отворили Душана Тодоровић и Иван Меденица који је
истакао:

– Постоје различите традиције – неке би требало превазилазити,
неких се треба клонити, а има оних које треба гајити, без обзира на
цену коју треба платити за њих. У ову последњу категорију спада из-
ложба позоришне фотографије, која је једна од најзначајнијих активних
традиција Стеријиног позорја и постоји већ 52. године – рекао је, између
осталог, Иван Меденица, уметнички директор Битефа, на отварању из-
ложбе која је постављена у доњем фоајеу сцене „Пера Добриновић“
СНП-а. Изложбу красе радови уметника „од Бразила до Египта”, а траје
захваљујући залагањима Стеријиног позорја, Катарине Ћирић Петровић
и њене наследнице Душане Тодоровић, подсетио је Меденица.

– На основу фотографије реконструишемо историју позоришта. Али,
позоришна фотографија је варљива. Позориште на фотографији увек
изгледа лепше него што јесте! И са најлошијих представа фотографије
изгледају сјајно. Значај фотографије у позоришној уметности управо је
у тој варљивости. Јер, фотографија није само документ ухваћеног тре-
нутка представе, то је уметност за себе. Највећа вредност постиже се

тови награђени на нашем конкурсу доживе своје сценско упризорење.
Премијера представа изведена је 3. јуна на свечаном затварању 62. Сте-
ријиног позорја у режији Александре Милавић Дејвис. Осим права на
изведбу текста, Позорје је у копродукцију уложило и 500.000 динара.

На Конкурс за 2017/18. стигло је 88 текстова а о награди ће одлучи-
вати Жири у саставу Симон Грабовац, књижевник, Јелена Мијовић, дра-
матуршкиња и Игор Бурић, позоришни критичар. 

Стеријино позорје потписало је током 2017. године уговоре о ко-
продукцији са Српским народним позориштем Нови Сад за праизведбу
текста Илустрована енциклопедија нестајања Божидара Кнежевића
(награђен на Конкурсу за 2015/16) и са Народним позориштем Ниш за
праизведбу текста Улица усамљених аутомобила Зорана Пешића Сигме
(награђен на Конкурсу за 2016/17). Премијере представа очекују се у
првој половини 2018. године.

Позоријански сусрети
Позоријански сусрети су традиционални програмски садржај кроз

који се промовишу значајни наслови наше позоришне и театролошке
мисли, сродни позоришни фестивали с којима Позорје одржава тради-
ционалне пријатељске и пословне везе, битни актуелни и догађаји из
историје Стеријиног позорја, те значајни позоришни ствараоци.

У оквиру овог програма одржана је промоција књиге Ивана Меде-
нице Трагедија иницијације или непостојани принц. Такође, у сарадњи
са Змајевим дечјим играма промовисана је књига Миливоја Млађено-
вића У замку замки.

Могућности значајнијег присуства нашег драмског текста у Русији и
на руском говорном подручју, као и у Казахстану, те модалитети сарадње
позоришта, били су тема разговора у оквиру програма Позоријански
сусрети. У разговору су учествовали Лилија Јегорочкина, потпредсед-
ница Савеза позоришних делатника Руске Федерације за Кримску
област, Касјенов Јеркин Тлеугазинович, директор Државног академског
руског драмског театра “Максим Горки” из Астане (Казахстан), Алексан-
дра Владимировна Кустовскаја, заменица директора Државног академ-
ског руског драмског театра “Максим Горки” из Астане, гости Међуна-
родног фестивала Синергија. Учесници програма су били и Емилија
Мрдаковић, директорица Позоришта младих, Зоран Ђерић, в. д. управ-
ника Српског народног позоришта, Валентин Венцел, директор Ново-
садског позоришта, Предраг Момчиловић, председник Савеза драмских
уметника Војводине, Мирослав Радоњић, директор Стеријиног позорја,

Горан Ибрајтер, уредник Фестивалског центра Стеријиног позорја и
Нина Марковиновић, уредница Документационо-истраживачког центра
Стеријиног позорја.

Том приликом директор Позорја, Мирослав Радоњић упознао је го-
сте из иностранства са делатношћу наше институције и Фестивала, на-
гласивши да је основна мисија Стеријиног позорја, од његовог осни-
вања, промоција и афирмација домаћег драмског стваралаштва.

Модератор разговора, Горан Ибрајтер проценио је да наше драмско
стваралаштво није довољно присутно на руском говорном подручју и
да би ваљало изнаћи начине како би се у том домену ствари проме-
ниле.

Касјенов Јеркин Тлеугазинович је изразио задовољство због позива
да присуствује разговору на ову тему. Такође је изнео став да евентуалну
сарадњу не треба ограничити само на Русију, већ да треба размотрити
и могућности размене између Казахстана и Србије, како у погледу драм-
ског стваралаштва, тако и у области гостовања позоришта, учешћа на
фестивалима и томе слично.

Лилија Јегорочкина је такође исказала захвалност што има прилику
да учествује у овом Позоријанском сусрету и рекла да ће о основним
темама разговора известити Савез позоришних делатника Руске Феде-
рације, уз процену да постоје реалне основе да сарадња на овим рела-
цијама заживи.

Сви учесници разговора са наше стране потврдили су интерес за
интензивирање сарадње са руским, али и казахстанским театрима и
сродним институцијама.

Поводом јубилеја – 125 година од рођења нашег нобеловца Иве
Андрића – проф. др Весна Крчмар одржала је предавање на тему По-
зоришне драматизације дела Иве Андрића. Такође, у оквиру програма
Позоријански сусрети, промовисана је књига Гордане Тодорић Алек-
сандар Поповић – драмски говор о времену и свету (издање Стеријиног
позорја). О књизи су поред ауторке говорили проф. др Љиљана Пеши-
кан Љуштановић и проф. др Сава Дамјанов.

Промоције
У првој половини 2017. године Стеријино позорје је у свом простору,

али и на бројним фестивалима у земљи и иностранству организовало
промоције својих издања, пре свега часописа Сцена, зборника Стерија
на позоришним сценама Новог Сада и Војводине од оснивања Сте-
ријиног позорја до данас, те књига Александра Пејчића Заплетена
игра. Комедија српског реализма и Лазара Јованова Град театар
КПГТ.
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трошкове ноћења са доручком, авионску карту на релацији Београд-
Мадрид-Београд, локалне трансфере и улазнице за позоришне пред-
ставе.

Глазгов (Велика Британија), 10-17. 12. 2017.

Душана Тодоровић, уредница за Међународне програме Стеријиног
позорја, боравила је у Глазгову од 10. до 17. децембра 2017, на позив
представника Националног позориште Шкотске, а ради будућег зајед-
ничког пројекта Новосадски театар без зидова. Ово службено путо-
вање наставак је сарадње које је Стеријино позорје започело са На-
ционалним позориштем Шкотске током 2016. и 2017.године, када су
њихови представници у два наврата боравили у Новом Саду, и држали
радионице драмског текста, светлости и звука, а током ових посета се
јавила идеја да њихов јединствени модел рада са заједницама рада
применимо у Новом Саду током Омладинске престонице културе 2019,
и Европске престонице културе 2021. 

Душана Тодоровић је током седам дана пратила настанак пројекта
SHIFT који Национално позориште Шкотске ради са заједницама рад-
ника у области North Lanarkshire у Шкотској.Ово путовање је почетак
упознавања са специфичном методологијом рада Националног позо-
ришта Шкотске са заједницама и њиховим партиципативним праксама
и раду на развоју публике, како би се Душана Тодоровић, као пројектни
менаџер и координатор будућег пројекта, њихово искуство на адекватан
начин применила на пројекту који ће бити реализован у Новом Саду.      
.

16. међународни симпозијум позоришних критичара 
и театролога

Стеријино позорје тријенално организује традиционални Међуна-
родни симпозијум позоришних критичара и театролога на којем уче-
ствује тридесетак најеминентнијих театарских стручњака из целог света.
Овај програм Позорје реализује у сарадњи са Међународном асо-
цијацијом позоришних критичара (International Association of Theatre
Critics-IATC). Службени језици на симпозијуму су енглески, француски
и српски, уз симултани превод.

Током лета и јесени 2017. уредница Међународног програма Сте-
ријиног позорја интензивно је радила са Иваном Меденицом, дирек-
тором Конференција IATC-а, у потрази за новим идејама како би се
форма Симпозијума освежила и привукли нови учесници. У том сми-
слу смо позвали да председавајуће Симпозијума буду две сараднице

са пребивалиштем у Лондону. Прва је Бојана Јанковић, чланица Удру-
жења позоришних критичара и театролога Србије (чије седиште се
налази у Стеријином позорју), која је успешно водила радионице Сум-
њива лица (у намери да се едукује нова генерацију младих критичара
током 2017, а у оквиру пројекта Критичарски караван 2017, у органи-
зацији Удружења позоришних критичара и театролога Србије уз под-
ршку Министартсва културе и информисања). Бојана је гостујући пре-
давач на дипломским студијама перформанса на Royal Central School
of Speech and Drama у Лондону. Друга је Дијану Дамјан Мартин, чла-
ница Међународне асоцијације поторишних критичара и учесница
на претходном 15. Симпозијуму у Новом Саду. Дијана Дамјан Мартин
такође је предавач на Royal Central School of Speech and Drama у Лон-
дону.

Првобитну предложену тему „Миграције у позоришту“ смо били
приморани да мењамо, будући да се на скоро идентичну тему одржава
у Београду Конференција у оквиру Светског конгреса Међународне
федерације за позоришна истраживања (IFTR), у јулу 2018. 

Тако је тек крајем децембра договорена нова тема „Колектив на
делу: испитивање колективитета у савременом театру“ и састављен по-
зив за учеснике.

Међуфестивалска и међуинституционална сарадња

У склопу редовне међуфестивалске сарадње представници Сте-
ријиног позорја боравили су током 2017. у: Зеници (Фестивал БиХ
драме), Бањалуци (Театар фест Петар Кочић, премијера представе Са-
бирни центар), Сомбору (Позоришни маратон), на Фестивалу профе-
сионалних позоришта Војводине, у Цељу (премијера представе Ђорђа
Лебовића и Александра Обреновића Небески одред), Шапцу (Фестивал
Позоришно пролеће), Решице (Румунија – Позоришни фестивал), Јаго-
дини (Дани комедије), Пожаревцу (Глумачке свечаности Миливоје Жи-
вановић), на Међународном позоришном фестивалу „Славија“ у Бео-
граду, Фестивалу професионалних позоришта „Јоаким Вујић“ у Пироту,
у Александровцу (Буцини дани), Алексинцу (Фестивал првоизведених
представа), Ужицу (Југословенски позоришни фестивал), Птују (пре-
мијера представе Стеница) као и бројним другим премијерама у по-
зориштима Србије и региона. 

када фотографија успе да транспонује опште квалитете на себи својствен
начин, када драмски квалитет нађе свој ликовни, фотографски израз.
Чланица жирија Марина Сремац је током отварања доделила  награде
присутним, награђеним учесницима из Мађарске:  Јаношу Ејферту, Чаби
Месарошу и Иштвану Хуису. Остале награде, каталози и дипломе по-
слати су поштом током јуна 2017.

Новосадски театар без зидова

Сарадња између Стеријиног позорја и Националног позоришта
Шкотске започета је током 61. Стеријиног позорја 2016. године, када је
Сајмон Шарки, помоћник директора и један од оснивача Националне
позориште Шкотске, одржао предавање на коме је представио модел
Театра без зидова и разговарао о томе како су копродукција, театар за
посебну сцену и театар у заједници дефинисали десет успешних година
његове матичне куће. Одржао је и радионицу Театар за свакога током
које је демонстрирао вежбе и приступе који омогућавају стварање те-
атра са професионалним и непрофесионалним глумцима. Поделио је
искуство о техникама израде и пројектовања кроз препричавање и
презентовање прича. Бавио се структуром наратива и питањима како
од обичног начинити необично.

Ова првобитна посета резултирала је наставком сарадње у 2017.
години. Сајмон Шарки боравио је у Новом Саду од 25. фебруара до 3.
марта 2017. године са двојицом колега (руководиоцима одељења за
звук и светло), а на позив Стеријиног позорја и у сарадњи са Академијом
уметности у Новом Саду и СЦЕНЕ центра за сценски дизајн са Департ-
мана за архитектуру и урбанизам Факултета техничких наука. Њих
тројица су одржали радионице студентима Академије уметности (ра-
дионице драматургије и звука) и СЦЕНЕ центра засценски дизајн са
Департмана за архитектуру и урбанизам Факултета техничких наука (ра-
дионица светла).

Одржане су и два јавна предавања за ширу публику, једно у Сте-
ријином позорју, друго на Факултету техничких наука.

Током овог другог боравка, дошли смо до идеје да кроз менторски
рад са представницима Националног позоришта Шкотске створимо
„Новосадски театар без зидова“, пројекат којим би се, кроз копродук-
ције, сарадње, размену и гостовања, у Новом Саду створио модел театра
без зидова. Театар који би допрео до сасвим нове публике на новим,
другачијим местима. Театар који би био одважан и који би преиспити-
вао, који би се бавио садашњим временом и људима. Ниједна продук-
ција се не би одигравала на сцени, користиле би се зграде, објекти, ло-

кације које су на располагању.У плану је да се пројекат реализује током
Омладинске престонице културе 2019, и  2021.године, године када је
Нови Сад, Европска престоница културе. Душана Тодоровић, уредница
за Међународне програме, је пројекат презентовала на радионици за
аплицирање на Програму Креативна Европа за подршку пројектима
европске сарадње, која је одржана 08. и 09. марта 2017. у Новом Саду.
У вези са овом идејом започети су и разговори са представницима
Фонфације 2021- Европска престоница културе.

13. шоукејс хрватског позоришта
Загреб, Ријека (Хрватска) 20-24. 04. 2017.

Душана Тодоровић, уредница за Међународне програме Сте-
ријиног позорја, боравила је у Хрватској од 20. до 24. априла 2017,
на позив организатора Хрватског центра Међународног позоришног
института.Шоукејс хрватског позоришта одржао се у два града (Загреб
и Ријека), гледано је осам најзначајних представа претходне позо-
ришне сезоне у Хрватској, вођени разговори са редитељима и дра-
матурзима представа.Душана Тодоровић је била једини представник
из Србије, заједно са осталих 16 гостију из Европе.Организатор је по-
крио трошкове ноћења са доручком (три у Загребу, једно у Ријеци),
трансфер на релацији Загреб-Ријека-Загреб и улазнице за позоришне
представе.

35. светски конгрес Међународног позоришног института
Сеговија  (Шпанија), 16-23. 07. 2017.

Душана Тодоровић, уредница за Међународне програме Стеријиног
позорја, боравила је у Сеговији од 16. до 23 .јула 2017, на 35. Светском
конгресу Међународног позоришног института (International Theatre
Institute-ITI).

Међународни позоришни институт највећа је светска организација
за извођачке уметности, коју је 1948. године основао UNESCO. Српски
огранак института има седиште шри Стеријином позорју, а генерални
секретар је Душана Тодоровић, као уредница за Међународне про-
граме.

Светски конгрес ITI-ja окупио je 400 делегата iz 60 земаља из целог
света који су током седам дана учествовали на разним радионицама,
округлим столовима, предавањима, две генералне Скупштине и који
су дневно гледали бар две позоришне представе.Душана Тодоровић
боравила је као званични делегат Србије. Организатор је покрио
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риште и интегративна културна политика. У програму су учество-
вали: Зоран Ђерић, Зоран Т. Јовановић, Весна Крчмар, Александар Пејчић
и Лазар Јованов. У другом термину представљена је антологија Нова српска
драма 2007–2016, Годишњк позоришта Србије, сезона 2015/2015, збор-
ници радова Драмско дело Бранислава Нушића – Традиција и савре-
меност и Стерија на позоришним сценама Новог Сада и Војводине
(од оснивања Стеријиног позорја до данас). У програму су учествовали:
Зоран Ђерић, Зоран Максимовић, Јован Љуштановић, Снежана Савкић.

Модератор програма био је Зоран Ђерић. Програмима је присуство-
вало око 40 посетилаца уз присуство медија.

ПЕРИОДИЧНА ИЗДАЊА

«Сцена», 1/2017.
Теме броја: Позориште у 21. веку: изазови и кризе; Позориште и

мултикултуралност; Позориште и фестивали; Милан Рихтер: Кратак,
несрећан живот Мерилин Монро; Даница Николић-Николић: Шећер;
Рубрике: Позориште у 21. веку: изазови и кризе; Позориште и мултикулту-
ралност; Позориште и фестивали; Милан Рихтер; Теоријска Сцена; Позо-
риште и образовање; Међународна Сцена; Сценски дизајн; Књиге, In mo-
moriam; Нова драма: Даница Николић-Николић: Шећер. 

«Сцена», 2–3/2017.
Теме броја: 62. Стеријино позорје; Савремени светски драма-

тичари: Верн Тисен; Образовање; Нова драма: Зоран Пешић – Сигма;
Рубрике: Савремени светски драматичари: Верн Тисен; 62. Стеријино по-
зорје; Историјска Сцена; Фестивали; Теоријска Сцена; Сценски дизајн; Об-
разовање; Сусрети/Представре; Књиге/In memoriam; Нова драма: Зоран
Пешић – Сигма: Улица усамљених аутомобила.

«Сцена», 4/2017.
Теме броја: 51. Битеф; Савремени светски драматичари: Јанош

Хај; Сценски дизајн; Рубрике: Савремени светски драматичари: Јанош Хај;
51. Битеф; Сценски дизајн; Теоријска Сцена; Фестивали; Образовање; Исто-
ријска Сцена; Књиге; In memoriam; Нова драма: Милош Николић: Осамнаест
мачака и лимар Херман Брум.

«Scena», Theatre  Arts Rewiev, No 30/2017.
Теме броја: Towards the Theatre New Dramaturgy/Ка театру нове

драматургије:
Dušan Kovačević, Ljubiša Vićanović, Zoran Pešić – Sigma, Vuk

Bošković. Преводиоци на енглески језик:Весна Радовановић, Вера Крмпот,
Вук Бошковић.

Едиција «Синтезе»

Гордана Тодорић: Александар Поповић – драмски говор о времену
и свету (поетика постмодернизма у драмама Александра Поповића)

Докторска дисертација Гордане Тодорић настала је као резултат
вишегодишњег, прегалачког бављења поетичким и значењским одликама
драмаског дела Александра Поповића, писца којег је позоришни свет још
за живота прогласио класиком, да би књижевни аспект његовог
стваралаштва и његово место у традицијском низу модерне српске
књижевности постало предмет озбиљнијих истраживања тек у нашем
времену. У Поповићевим драмама ауторка открива сложену
интертекстуалну мрежу која је захтевала увиде не само у сферу књижевне
теорије него и у ширу област дискурса културе. Г. Тодорић своје
истраживање заснива на неколико књижевнотеоријски јасно артикулисаних
приступа: реч је пре свега о проблематици жанра и језичких поступака,
разматрању статуса времена у делу, функцији песме у драми, о тематизацији
националног и дијалогу са књижевним наслеђем. Ово је ауторки послужило
да компонује текст изузетно сложене, али истовремено и прецизне и
функционалне структуре, који успева да привидно хаотични свет
Поповићевих драма сагледа и испита као систем. 

Зоран Максимовић: Све наше Хеде («Хеда Габлер» Хенрика Иб-
зена у позориштима Србије)

Књига осветљава значај и место аутора Хенрика Ибзена и његовог
дела Хеда Габлер у српској и европској позоришној традицији, историји и
стварности. Дајући историјски преглед Ибзеновог драмског опуса и дела
Хеда Габлер на нашим сценама, аутор сагледава и вреднује однос српских
позоришника и публике, њихово третирање, заинтересованост и доживљај
овог Ибзеновог комада. У централном делу књиге дата је театролошка ре-
конструкција два редитељска приступа и редитељска читања ове Ибзенове
драме, двојице доајена наше сценске праксе и позоришне педагогије, Мате
Милошевића (Југословенско драмско позориште, Београд 1975) и Димитрија
Ђурковића (Српско народно позориште, Нови Сад 1984). На основу
рестаурације двеју представа и поређења редитељских поетика, оцена које
су дале критика и публика, стичу се услови за дубља истраживања и анализе
драме, од социолошких, културолошких, до психолошких. 

Едиција «Драматуршки списи»

Александар Милосављевић: Позоришни Дирер и други записи 
Аутор обједињава своје текстове о позоришту које је писао разним

поводима и за различите медије. Кроз пет поглавља доноси есеје,
текстове/критике о представама, коментаре, портрете театарских стваралаца

ИЗДАВАЧКИ ЦЕНТАР

Издавачки центар је у првом тромесечју 2017. тежиште усмерио на
припрему и реализацију Сцене на српском језику, бр. 1/2017, последњи
број који је уредило уредништво са главним уредником др Зораном Ђери-
ћем. Одржавани су контакти са сарадницима, рађена је лектура текстова и
коректура, те надзор штампарске фазе. У марту је именовано ново уред-
ништво: Милош Латиновић (главни уредник), Марина Миливојевић-Мађа-
рев, Исидора Поповић, Александар Милосављевић, Жељко Јовановић. У
истом периоду започета је лектура рукописа др Гордане Тодорић Алек-
сандар Поповић – драмски говор о времену и свету (поетика пост-
модернизма у драмама Александра Поповића), наслова у едицији «Син-
тезе», који је реализован у другој половини године. С обзиром на то да је
тријенални конкурс Стеријиног позорја за Стеријину награду за театрологију
«Јован Христић» пао у 2017. годину, у првом тромесечју су контактирани
издавачи театролошке литературе у земљи и региону ради прикупљања
наслова за Конкурс. У овом периоду су праћени републички и покрајински
конкурси за издаваштво те се приступило изради конкурсне документације
за издавачку делатност Стеријиног позорја у 2017. 

После саопштавања селекције за 62. Стеријино позорје, Издавачки центар
је у другом тромесечју учествовао у припреми и реализацији Каталога 62. по-
зорја и другог штампаног материјала (каталози изложби, програмски лифлети,
плакати, ситан штампани материјал) те је преузео надзор штампе. Сваког фе-
стивалског дана излазио је Билтен 62. Стеријиног позорја (9 бројева, уред-
ница Весна Гргинчевић). Текстови за Билтен (о извођачима, критике о пред-
ставама, екс либрис...) припремљени су пре фестивала. Током фестивалских
дана у изради Билтена учествовало је седам извештача, два фотографа и тех-
ничко лице (прелом Билтена је рађен у Стеријином позорју). Билтен је по-
стављан на сајт Стеријиног позорја у 17 часова, а штампано издање је било у
прес центру СНП-а у 20 часова. Издавачки центар је током фестивала органи-
зовао Дане књиге (модератор Зоран Ђерић). У два термина промовисана су
нова издања Стеријиног позорја. По завршетку фестивала, обављени су кон-
такти са сарадницима на Билтену и у часопису «Сцена» ради прикупљања по-
датака и сачињавања образаца за исплату ауторских хонорара.

У другој половини године реализована је Сцена 2–3/2017, а до краја
године и број 4/2017. те издање на енглеском језику (Scena No 30/2017).
Едиција «Синтезе» до краја године обогаћена је књигом Зорана Макси-
мовића Све наше Хеде («Хеда Габлер» Хенрика Ибзена у позориштима
Србије), а едиција «Драматуршки списи» књигом  Александра Милосав-
љевића Позоришни Дирер и друге записи (збирка есеја). У Издавачком
центру је урађена лектура, коректура и именски регистар за књигу Зорана
Максимовића, док је за ове ове послове на књизи Александра Милосав-
љевића ангажована хонорарна сарадница Александра Коларић. Као по-

себно издање одштампан је зборник радова  Савремени домаћи драмски
текст на Стеријином позорју (од оснивања Позорја до данас), који је
уредила Снежана Савкић.

На конкурсу за јавне набавке за услуге штампања који је спроведен у
априлу 2017. најбоље услове понудила је штампарија «Сајнос» Нови Сад, где
су реализована сва издања Стеријиног позорја и ситан штампани материјал.

ИЗДАЊА ВЕЗАНА ЗА 62. СТЕРИЈИНО ПОЗОРЈЕ

Каталог 62. Стеријиног позорја (уредник Горан Ибрајтер). Штампан
је двојезично (српски, енглески), обим 168 страна. Каталог доноси програм
62. Стеријиног позорја, извештај селектора др Мирослава Радоњића о Так-
мичарској селекцији (9 представа), Нетакмичарској међународној селекцији
"Кругови" (5 представа), о представама на отварању и затварању фестивала,
текстове о пратећим програмима Позорја, програм Позорја младих, одељак
Стеријино позорје у 2016. години.

Превод на енглески: Вера Крмпот; вебсајт: Милан Каћански; Фото:
Бранислав Лучић.  

Билтен 62. Стеријиног позорја уређује Весна Гргинчевић. Редакција:
Војислав Алимпић, Бојана Јањушевић, Милена Кулић, Снежана Милетић, Бра-
нислава Опрановић, Николина Стјепановић, Силвија Чамбер, Александра Ко-
ларић; фотографи: Бранислав Лучић (представе), Марина Блашковић (пратећи
програми, Позорје младих), прелом: Роберт Јенеи. Информативно гласило
Фестивала излазило је сваког фестивалског дана (укупно 9 бројева), а обим је
варирао према дневним потребама (12–24 стране). Сваки број садржи податке
о представама (подела улога), биографије писаца и редитеља, критике о пред-
ставама, интервјуе са учесницима, извештаје са Округлих столова, критике
студената Академије уметности Нови Сад (рубрика Студент критичар), из-
вештаје о представама Позорја младих и свим пратећим програмима Фести-
вала. Билтен доноси фотографије учесника, представа, Позорја младих и
пратећих манифестација. Умножаван је техником дигиталне штампе и био је
доношен новинарима и публици пре представа. Свакодневно је постављан
на сајт (www.pozorje.org.rs) те је на тај начин био широко доступан.  

Дани књиге
Традиционално представљање позоришних књига и периодике током

Стеријиног позорја одржано је у горњем фоајеу СНП-а у два термина, 31.
маја и 1. јуна. С обзиром на богату годишњу пеодукцију Издавачког центра,
предност је дата издањима Стеријиног позорја. Првог Дана књиге пред-
стављени су нови бројеви «Сцене» на српском и енглеском језику и
књиге из едиције «Синтезе», Александар Пејчић, Заплетена игра. Ко-
медија српског реализма и Лазар Јованов, Град театар КПГТ. Позо-
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+ меке корице. Формат: 23 x 21 цм. Обим: 162 стр.; Тираж: 500; Прелом: Ро-
берт Јенеи, Нови Сад. Штампа: "Сајнос", Нови Сад.

ISBN: 978-86-85145-52-0

КАТАЛОГ 15. међународног тријенала „Позориште у фотографској
уметности”: Уводни текст Драгослав Мирковић; Записник са седнице Жи-
рија 8. априла 2017; Награђени на 15. међународном тријеналу: Излагачи
15. међународног тријенала; Правила.

Уредница: Душана Тодоровић; Приредили: Душана Тодоровић, Томи-
слав Баштић; Превод: Душана Тодоровић; Графички дизајн корица и табач-
ног дела: Атила Капитањ; Илустрације; За издавача: др Мирослав Радоњић,
директор; Слог: ћирилица/латиница; Повез: броширано + меке корице;
Формат: 14 x 20 цм. Обим: 50 стр.; Тираж: 300; Прелом: Атила Капитањ.
Штампа: "Сајнос д.о.о.", Нови Сад.

ISBN: 978-86-85145-51-3

КАТАЛОГ изложбе студената одсека Сценографија Факултета при-
мењених уметности Београд, ОСЦЕНИ СЕ!: Текстови: Миланка Тодић, Ни-
нослав Вићентић,; Излагачи; Плакати студената одсека Графички дизајн на-
стали поводом изложбе позоришне сценографије; Текст: Здравко
Мићановић; Излагачи.

Уредник:Герослав Зарић; Графички дизајн корица и табачног дела: Стеван
Ивић; Илустрације; За издавача: др Мирослав Радоњић, директор; Слог: ћи-
рилица; Повез: броширано + меке корице; Формат: 14 x 20 цм. Обим: 60 стр.;
Тираж: 300; Прелом:Стеван Ивић. Штампа: "Сајнос д.о.о.", Нови Сад.

ISBN: 978-86-85145-50-6

БИЛТЕН 62. Стеријиног позорја: Девет бројева. Одговорна уредница:
Весна Гргинчевић; Сарадници: Војислав Алимпић, Бојана Јањушевић, Ми-
лена Кулић, Снежана Милетић, Бранислава Опрановић, Николина Стјепа-
новић, Силвија Чамбер; Сарадница: Александра Коларић; Фото: Бранислав
Лучић, Марина Блашковић; Корице: Атила Капитањ; Техничко уређење: Из-
давачки центар СП; Прелом: Роберт Јенеи, Нови Сад; За издавача: др Ми-
рослав Радоњић, директор;

Слог: ћирилица. Штампа корица и умножавање: «Сајнос д.о.о..», Нови
Сад; Повез: кламерисано; тираж: 400; Формат: 21 x 29 cm. Обим: укупно
152 стр. 

(12+12+24+20+24+24+24+20+16)

ПЛАКАТ 62. Стеријиног позорја: Дизајн: Атила Капитањ. Формат: 98
x 68 цм. Тираж: 100 ком.; Штампа: «Сајнос д.о.о..», Нови Сад; 

ПЛАКАТ Позорја младих: Дизајн: Атила Капитањ. Формат: 98 x 68
цм. Тираж: 100 ком.; Штампа: «Сајнос д.о.о..», Нови Сад;

Програмски банери: Дизајн: Атила Капитањ;
Ситан штампани материјал (програм 62. Стеријиног позорја – 33x21

цм/савијено на три дела; позивница, улазнице, акредитације, бонови, гла-
сачки листићи; Дизајн: Атила Капитањ. Штампа: «Сајнос д.о.о..», Нови Сад;

ДИПЛОМЕ добитника Стеријиних награда: Графичко обликовање:
Вељко Дамјановић; Штампа: Адверто, Нови Сад 

ПЕРИОДИКА

"Сцена", часопис за позоришну уметност
YU ISSN 0036-5734

"Сцена", 1/2017.
Садржај/сарадници: Позориште у 21. веку: изазови и кризе: Ељчин

Џафаров, Асли Кислал, Сауљус Варнас, Димо Димов, Амин Хејдари, Фатима
фаридан, др Симин Амириан, манели Вафадари, Јуко Нобе сајто, Лига Ул-
берте, Алексеј Ушаков, Ина Афанасјева, Борис Дауса-Пастор, Мерсе Саумељ.
Приредио и превео са руског: Зоран Ђерић; Позориште и мултикулту-
ралност: Миријам Ализаде, Зураб Пхакадзе, Ермиле Месхија, Абдел Ал Ха-
миси, Анук Наик, Ашиш Гош, Пријанка Чатерџи, Тапати Гупта, Ахмед Ал
Маџид, Мехрдад Рајани-Махсуз, Јошида Шунтаро, Анар Јеркебај, Гуљнар
Жумасејтова, Санија Кабдијева, Кристела Насар, Азалија Балгазина, Мудар
Гаџијев, Фарида Исмахилова, Темур Рашидов, Варуна Алахакун. Приредио:
Зоран Ђерић. Превела са руског: Мелина Панаотовић;  Позориште и фе-
стивали: Приредио и превео: Зоран Ђерић; Ајдин Талибзаде, Ана Куринаја,
Милош Латиновић; Милан Рихтер: Милан Рихтер, Зузана Бошкова Хла-
венкова. Превела са словачког: Зденка Валент-Белић; Теоријска Сцена:
Михал Бабјак (превела З. Валент-Белић), Зоран Копривица, Зоран Макси-
мовић; Позориште и образовање: Христина Муратиду (превела са енг-
леског В. Ждрња), Весна Ждрња, Јелена Здравковић. Приредила Марина
Миливојевић-Мађарев; Међународна Сцена: Радмила Ђурица, Су Ен, Ма-
ријана Петровић; Сценски дизајн: Драгана Вилотић, Милица Стојшић, Дејан
Тодоровић, Даринка Михајловић; Књиге, In momoriam: М. Миливојевић-
Мађарев, З. Ђерић, Дарко Лукић, Милан Мађарев, Светислав Јованов, Сава
Дамјанов, Тина Перић, Габриела Теглаши-Јојкић; Нова драма: Даница Ни-
колић-Николић: Шећер.

Уредништво: Зоран Ђерић (главни уредник), Лука Кецман, Милош Ла-
тиновић, Марина Миливојевић Мађарев, Наташа Миловић, Исидора По-
повић. Секретарица редакције: Весна Гргинчевић

Дизајн и прелом: Вељко Дамјановић; Обим: 288 стр.; Слог: ћирилица;
Повез: броширано + меке корице; Тираж: 300 примерака; Штампа: "Сајнос
д.о.о.", Нови Сад.

и институција, текстове који су настајали за Београдски књижевни часопис
и „Сцену“, али и за редакцију Трећег програма Радио Београда, с којом је у
својој каријери најдуже сарађивао. Безмало се навршавају три деценије
од како је тадашњем уреднику, сада покојном Слободану Ристићу, однео
свој први текст. За Трећи програм писао је не само критике него и приказе
књига и позоришних фестивала, такозване програмске текстове, па и есеје.
Коментаре и неке од колумни који се налазе у књизи писао је за дневне
новине, а најинтензивније почетком 2000-их за Данас. Сви ови текстови
које аутор накнадно дорађује сада су сабрани у једну књигу.

Посебна издања

Савремени домаћи драмски текст на Стеријином позорју (од ос-
нивања Позорја до данас), зборник радова, уредник Снежана Савкић

Током 2017. Стеријино позорје наставило је научну мисију започету
2016. покретањем  пројекта Стерија на позоришним сценама Новог Сада
и Војводине (од оснивања Стеријиног позорја до данас). Следећи чињеницу
да je Стеријино позорје било, и све више јесте, својеврсни научни Институт
за позоришну уметност (још увек не постоји у Србији), овим пројектом же-
лели смо да укажемо на један од важних циљева нашег научноистра-
живачког ангажмана, а то је систематски научни рад у области позоришне
уметности, који неће бити ограничен само на позоришну историју Новог
Сада и Војводине. Тематски оквир овог зборника бави се једним од реле-
вантних проблема и отворених питања у домену позоришне уметности –
питањем савремености. Читалац ће се изнова сусрести, у различитим те-
матским распонима, са именима попут Љубомира Симовића, Данила Киша,
Борислава Пекића, Борислава Михајловића Михиза, Велимира Лукића, Виде
Огњеновић итд.

Учесници: проф. др Сава Дамјанов (руководилац пројекта), др
Мирослав Мики Радоњић, мср Горан Ибрајтер, проф. др Марина
Миливојевић Мађарев, др Зоран Ђерић, др Исидора Поповић, др Зоран
Максимовић, Ивана Кочи, мср Снежана Савкић, Милена Кулић.

БИБЛИОГРАФИЈА ИЗДАЊА

Публикације и материјали штампани за 62. Стеријино позорје

КАТАЛОГ 62. Стеријиног позорја: Каталог је штампан двојезично
(српски/енглески). Садржај: Програм; Такмичарска селекција: Извештај се-
лектора Мирослава Микија Радоњића; Представа ван конкуренције, Ко
то тамо пева, по идеји Љубивоја Тадића, либрето представе инспирисан
је сценаријем истоименог филма Душана Ковачевића, редитеља Слободана
Шијана; Представе у такмичењу за Стеријине награде (Стојан Срдић,

Моје дете, Београдско драмско позориште; Миливоје Млађеновић: Мае-
стро, Народно позориште Сомбор; Вук Бошковић, Ново доба, Битеф театар
Београд и Арт Хуб Сарајево/БиХ; Данило Киш, Електра, Народно позориште
Београд; Бора Станковић/Јелена Мијовић, Ружа, увела, Позориште „Бора
Станковић” Врање; По мотивима дела Иве Андрића, На Дрини ћуприја,
Српско народно позориште Нови Сад; Милена Марковић, Деца радости,
Атеље 212 Београд; Бранислав Нушић, Ожалошћена породица, Прешерново
гледалишче Крањ и Словенско људско гледалишче Цеље/Словенија; Душан
Ковачевић, Хипноза једне љубави, Звездара театар Београд; Представа на
отварању фестивала. Представа на затварању фестивала/премијера:
Олга Димитријевић, Како је добро видети те опет (Моја ти), Атеље 212
Београд и Стеријино позорје Нови Сад; Жири 62. Стеријиног позорја;
Округли сто; Међународни програм „Кругови”: Тена Штивичић, Три зиме,
Хрватско народно казалиште Загреб/Хрватска; Харис Пашовић и ансамбл,
За шта бисте дали свој живот?, Ист-вест центар Сарајево, Позориште
Промена Нови Сад, Босанско народно позориште Зеница, Новосадско по-
зориште/Србија, БиХ; Дервиш Сушић, Теферич, Камерни театар 55 Са-
рајево/БиХ; Мате Матишић, Синови умиру први, Народно позориште Ре-
публике Српске Бања Лука/Р. Српска, БиХ; Егзит, на основу импровизације
глумаца, аутори текста Арпад Шилинг и Анамарија Ланг, Мађарско државно
позориште „Чики Гергељ” Темишвар, Народно позориште Сомбор и театар
класике „Јоан Славић” Арад/Румунија и Србија; Остали програми: 15. ме-
ђународни тријенале „Позориште у фотографској уметности”; 58. изложба
ликовних радова деце и омладине „Сцена, маска, костим, лутка”; „Суоча-
вање” (Центар за сценски дизајн, архитектуру и технологију) ФТН Нови Сад;
„Осцени се!”, изложба радова студената одсека Сценографија Факултета
примењених уметности Универзитета уметности у Београду;  „Поглед Сте-
ријиних очију”, изложба у ауторској поставци Хаџи Зорана Лазина; Симпо-
зијум „Сценски дизајн, теорије, поетике и праксе” ФТН Нови Сад; Промоције
књига: монографија Јасна Ђуричић, Милан Ђоковић, Дневник управника
позоришта, Дани књиге: Промоција издања Стеријиног позорја; Сведок
против своје епохе, трибина посвећена књижевном опусу Ђорђа Лебовића;
Позорје младих: Академија уметности, Нови Сад, класе на српском и ма-
ђарском језику; Академија лепих уметности и мултимедија Београд; ГИТИС
Москва/Руска Федерација; Академија умјетности Бања Лука; Академија
уметности Београд; Факултет уметности Универзитета у Приштини, Драмски
одсек, Звечан–Косовска Митровица; НОВА академија уметности Београд;
Факултет драмских уметности Београд; Универзитет «Синергија» Бијељина
(Република Српска, БиХ); Између два Стеријина позорја.

Уредник: Горан Ибрајтер; Сарадница на Каталогу: Весна Гргинчевић;
Превод на енглески: Вера Крмпот; Превод са словеначког: Александра Ко-
ларић; Графички дизајн: Атила Капитањ; Илустрације; За издавача: др Ми-
рослав Радоњић, директор. Слог: ћирилица/латиница; Повез: броширано
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Едиција «Драматуршки списи»

Александар Милосављевић: Позоришни Дирер и други записи 
За издавача: др Мирослав Радоњић, директор; Слог: ћирилица; Повез:

броширано + меке корице; Формат: 14 x 20 цм. Обим: 300 стр.; Тираж: 300
примерака; Дизајн корица: Вељко Дамјановић;  Прелом: Роберт Јенеи;
Штампа: "Сајнос" д.о.о., Нови Сад

ISBN: 978-86-85145-54-4

Посебна издања

Савремени домаћи драмски текст на Стеријином позорју (од ос-
нивања Позорја до данас), зборник радова, уредник Снежана Савкић.

За издавача: др Мирослав Радоњић, директор; Слог: ћирилица; Повез:
броширано + меке корице; Формат: 16,5 x 24 цм. Обим: 144 стр.; Тираж:
300 примерака; Дизајн корица и прелом: Роберт Јенеи; Штампа: "Сајнос"
д.о.о., Нови Сад

ISBN: 978-86-85145-56-8

ДОКУМЕНТАЦИОНОИСТРАЖИВАЧКИ ЦЕНТАР 
СТЕРИЈИНОГ ПОЗОРЈА

Програмски циљеви и задаци

Документационоистраживачки центар Стеријиног позорја је у 2017.
години, у складу са програмским циљевима и задацима Стеријиног позорја,
систематски истраживао, прикупљао, обрађивао, чувао и публиковао до-
кументацију, документациону грађу и податке о позоришту и драми. Исто-
добно, Центар је пружао различите облике услуга за потребе научно-истра-
живачког рада и давао податке и информације о позоришту и драмској
књижевности институцијама, организацијама и појединцима из земље и
иностранства.

Садржај, карактер и методе рада Центра карактерише примена са-
времених метода и средстава истраживања, прикупљања, обраде, заштите
и коришћења позоришне документације и података.

САКУПЉАЊЕ И ОБРАДА ПОЗОРИШНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И 
ПОДАТАКА

Архивски фонд
У 2017. години истражена је, сакупљена, обрађена и на одговарајући

начин похрањена грађа и документи о драмском, оперском и балетском
репертоару српских позоришта за позоришну сезону 2015/2016. и доку-

менти, грађа и подаци о једном делу позоришних фестивала и манифеста-
ција за 2017. годину.

Поред ове грађе, докумената и података, истражен је и прикупљен и
део докумената и грађе о репертоару српских позоришта и позоришних
фестивала за текућу 2016/2017. позоришну сезону.

Хемеротека
Прикупљено је и обрађено 322 написа, махом о српском позоришту

и позоришним фестивалима. Збирка садржи 67610 инвентарних јединица.
Збирка штампаног позоришног материјала
У 2017. години сакупљено је око 170 примерака различитог штампаног

позоришног материјала: програми драмских, оперских и балетских пред-
става, каталози и билтени позоришних фестивала и позоришних манифе-
стација, програми – најаве репертоара позоришта и разни други штампани
информативни и пропагандни материјали.

Збирка позоришног плаката
Сакупљена су 103 примерка идејних решења позоришних плаката,

плаката српских професионалних позоришта и позоришних манифестација. 
Збирка тренутно садржи 6225 позоришних плаката.
Збрика рукописних драмских дела
Сакупљен је 21 примерак рукописа (манускрипта) драмских дела, дра-

матизација и адаптација.
Збирка рукописних драмских дела сада садржи 1615 примерка руко-

писних драмских дела, односно драматизација и адаптација.

Дигитализација рукописа драмских дела
Поред дигитализације драмских дела пристиглих на конкурс за ори-

гинални домаћи драмски текст Стеријиног позорја (од 2007. до 2016), у
2017. започето је скенирање свих драмских дела из архиве Центра и пре-
бацивање у дигиталну форму. На крају 2017. године, 483 драмска дела до-
ступна су и у електронском формату.

Збирка позоришне фотографије
У збирку позоришне фотографије у 2017. је похрањено 627 фотогра-

фија. Збирка садржи 42020 фотографија позоришних манифестација, дога-
ђаја и портрета позоришних стваралаца.

База података – репертоар професионалних позоришта
База података – репертоар професионалних позоришта резултат је

посебног метода и специјално креираног програма за аутоматску обраду
и коришћење докумената и података о уметничкој делатности професио-
налних позоришта и садржи све релевантне податке о репертоару позо-
ришта.

«Сцена», 2–3/2017.
Садржај/сарадници: Савремени светски драматичари – Верн Тисен:

Верн Тисен, Спасоје Ж. Миловановић, Наташа Загорчић, Милош Латиновић;
62. Стеријино позорје: Мирјана Гардиновачки, Александар Милосављевић,
Сташа Јамушаков, Мики Радоњић, Дуња Црњански, Иван Меденица, Милена
Кулић, Николина Ђукановић; Историјска Сцена: Исидора Поповић; Фе-
стивали: Зоран Р. Поповић, Игор Бурић, Золтан Галовић; Теоријска Сцена:
Милена Кулић; Сценски дизајн: Радивоје Динуловић; Образовање: Марина
Миливојевић Мађарев, Милена Деполо, Угљеша Шајтинац, Ирена Субаков;
Сусрети/Представе: Томас Остермајер, Наташа Гвозденовић, Габриела Те-
глаши Јојкић; Књиге/In memoriam: М. Миливојевић Мађарев, М. Кулић, А.
Милосављевић, Горан Ибрајтер; Нова драма: Зоран Пешић – Сигма: Улица
усамљених аутомобила, Ж. Јовановић (драматуршка белешка).

Уредништво: Милош Латиновић (главни уредник), Марина
Миливојевић Мађарев, Исидора Поповић, Александар Милосављевић,
Жељко јовановић. Секретарица редакције: Весна Гргинчевић.

Дизајн и прелом: Вељко Дамјановић; Обим: 234 стр.; Слог: ћирилица;
Повез: броширано + меке корице; Тираж: 300 примерака; Штампа: "Сајнос
д.о.о.", Нови Сад.

«Сцена», 4/2017.
Садржај/сарадници: Савремени светски драматичари – Јанош Хај:

Јанош Хај, Ивана Ристов, Милош Латиновић; 51. Битеф: Александар Мило-
сављевић, Јан Фабр, Оливера Милошевић, Јелена Кнежевић, Миле Бутуро-
вић, Милисава Петковић; Сценски дизајн: Радивоје Динуловић, Драгана
Вилотић, Милица Стојшић; Теоријска Сцена: Жељко Јовановић; Фестивали:
Спасоје Ж. Миловановић, А. Милосављевић; Образовање: Мила Машовић
Николић, Милан мађарев, Ива Грујић; Историјска Сцена: Исидора Поповић;
Књиге: Милена Кулић, А. Милосављевић, М. Миливојевић Мађарев, Ми-
рослав Радоњић, Синиша Ковачевић; In memoriam: М. Милосављевић; Нова
драма: Милош Николић: Осамнаест мачака и лимар Херман Брум, Ж. Јова-
новић (драматуршка белешка).

Уредништво: Милош Латиновић (главни уредник), Марина Мили-
војевић Мађарев, Исидора Поповић, Александар Милосављевић, Жељко
Јовановић. Секретарица редакције: Весна Гргинчевић.

Дизајн и прелом: Вељко Дамјановић; Обим: 200 стр.; Слог: ћирилица;
Повез: броширано + меке корице; Тираж: 300 примерака; Штампа: "Сајнос
д.о.о.", Нови Сад.

«Scena», Theatre  Arts Rewiev, No 30/2017.
Тема броја: Towards the Theatre New Dramaturgy/Ка театру нове

драматургије: Душан Ковачевић: Hypnosis/Хипноза једне љубави, Љубиша
Вићановић: Impure forces/Нечисте силе, Зоран Пешић – Сигма: The street of

lonely cars/Улица усамљених аутомобила, Вук Бошковић: A New Age/Ново
доба. Преводиоци на енглески језик: Весна Радовановић, Вера Крмпот, Вук
Бошковић. Драматуршки коментар: Милош Латиновић, Жељко Јовановић.

Уредништво: Милош Латиновић (главни уредник), Марина Мили-
војевић Мађарев, Исидора Поповић, Александар Милосављевић, Жељко
Јовановић. Секретарица редакције: Весна Гргинчевић.

Дизајн и прелом: Вељко Дамјановић; Обим: 130 стр.; Слог: латиница;
Повез: броширано + меке корице; Тираж: 300 примерака; Штампа: "Сајнос
д.о.о.", Нови Сад.

Центар за позоришну документацију Стеријиног позорја

Годишњак позоришта Србије 2015/2016, volume 38
Уредници: Нина Марковиновић, Томислав Баштић, Александра Кола-

рић; За издавача: др Мирослав Радоњић, директор. Садржај: Репертоар по-
зоришта 2015/2016; Позоришни фестивали и смотре 2016; Академије и фа-
култети; Позоришни музеји и Документационоистраживачки центар;
Библиографија о позоришту и драми;  Индекси (Аутори извођених дела;
Учесници у инсценацији; Наслови представа);

Графичко обликовање: Роберт Јенеи. Формат: 17 x 24 cm. Обим: 300
стр. Повез: броширано + меке корице. Тираж: 300 примерака. Штампа:
"Сајнос д.о.о.", Нови Сад

ISSN 1820-8215

КЊИГЕ
Едиција «Синтезе»

Гордана Тодорић: Александар Поповић – драмски говор о вре-
мену и свету (поетика постмодернизма у драмама Александра Попо-
вића)

За издавача: др Мирослав Радоњић, директор; Слог: ћирилица; Повез:
броширано + меке корице; Формат: 14 x 20 цм. Обим: 337 стр.; Тираж: 300
примерака; Дизајн корица: Вељко Дамјановић;  Прелом: Роберт Јенеи;
Штампа: "Сајнос" д.о.о., Нови Сад

ISBN: 978-86-85145-53-7

Зоран Максимовић: Све наше Хеде («Хеда Габлер» Хенрика Иб-
зена у позориштима Србије)

За издавача: др Мирослав Радоњић, директор; Слог: ћирилица; Повез:
броширано + меке корице; Формат: 16,5 x 24 цм. Обим: 270 стр.; Тираж:
300 примерака; Дизајн корица: Вељко Дамјановић;  Прелом: Роберт Јенеи;
Штампа: "Сајнос" д.о.о., Нови Сад

ISBN: 978-86-85145-55-1
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У Базу података о репертоару професионалних позоришта унети су
подаци за 852 драмских, оперских и балетских представа (премијере и ре-
призе) које су током позоришне сезоне 2015/2016. извођене у српским
професионалним позориштима.У току је унос података за сезону 2016/2017;
тачан број унетих драмских, оперских и балетских представа, те подаци о
учесницима у инсенацији, биће евидентан кад сва професионална позо-
ришта Србије доставе податке Центру.

Поред уноса података у Базу, претходно је извршен низ стручних по-
слова: истраживање и обрада грађе и података, класификација и система-
тизација докумената и података, различити облици атрибуције, лектура и
коректура и сл.

Дигитализација снимака позоришних представа
У архиви Документационо-истраживачког центра налази се и око 100

VHS снимака представа, свечаног отварања Фестивала и догађаја који су у
вези са Позорјем. У другој половини 2017. године започето је пребацивање
VHS-а у DVD формат. Стеријино позорје је у ту сврху користило уређаје
Америчког кутка Нови Сад, те је тако дигитализовано 13 снимака. У циљу
учинковитије дигитализације, Стеријино позорје ће набавити уређаје по-
требне за пребацивање VHS-а у савременије формате.

Поред ових снимака, фонд Центраје у 2017. постао богатији за још 41
снимак, те сад броји 519 DVD-ова .

ИСТРАЖИВАЊЕ И АНАЛИТИЧКА ОБРАДА ПОЗОРИШНЕ 
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Годишњак позоришта Србије
Центар је приредио и објавио Годишњак позоришта Србије (Свеска

бр. 38, Нови Сад, 2017, 24 х 17, 300 стр. Уредништво Нина Марковиновић и
Томислав Баштић). 

Годишњак позоришта Србије је резултат систематског рада Центра
на истраживању, обради и публиковању позоришне документације, односно
аналитичке обраде дела Базе података о српском позоришту.

Тридесет и осма свеска Годишњака, као и претходне, садржи све ре-
левантне податке о репертоару професионалних позоришта за сезону
2015/2016, податке о српским позоришним фестивалима за 2016. годину,
одељак Академије и факултети, Позоришни музеји и Документационои-
страживачки центар, Селективну библиографију о позоришту и драми у
2016. години, те индексе аутора извођених дела, учесника у инсценацији и
наслова представа.

Фиксирајући укупност текуће позоришне продукције, Годишњак
даје веома рељефну слику нашег позоришног стваралаштва у одређеном

културно – стваралачком тренутку. Као документ и грађа, Годишњак нуди
могућности за различите облике истраживања и вредновања наше позо-
ришне уметности и културе. Годишњак се може користити и као поуздан
информатор и као фундаментално полазиште у истраживању и проуча-
вању позоришне уметности и културе, с једне стране, и за компаративна
истраживања веза и додира наше и иностране позоришне уметности, с
друге стране.

Годишњак позоришта Србије има веома широку рецепцију. Могу
га користити људи различитих професионалних профила, нивоа образовања
и интересовања: научници, позоришни стручњаци и уметници, наставници
и студенти, новинари, пропагандисти и љубитељи позоришта.

Интернет презентација Годишњака постављена је на сајту Стеријиног
позорја www.pozorje.org.rs.

КОРИШЋЕЊЕ И УСЛУГЕ
Центар је стварао и обезбеђивао услове за коришћење својих збирки

позоришне документације и база података о позоришту. Збирке и базе
података користили су институције и појединци за различите потребе. Ис-
товремено, радници Центра давали су разне информације и податке о по-
зоришту и драмској књижевности институцијама и организацијама, научним
радницима, студентима и средствима јавног информисања. 

САВРЕМЕНИ СРПСКИ ДРАМСКИ ТЕКСТ НА СТЕРИЈИНОМ 
ПОЗОРЈУ

(ОД ОСНИВАЊА ПОЗОРЈА ДО ДАНАС)
Стеријино позорје покренуло је током 2016. године, у склопу делат-

ности Документационо-истраживачког центра, а у сарадњи са Позориш-
ним музејом Војводине, научно истраживање, које је  подразумевало ан-
гажман десетак стручних сарадника са Академије уметности у Новом
Саду, Матице српске и Филозофског факултета Универзитета у Новом
Саду, чиме је започео процес реализације идеје о формирању Позориш-
ног иснтитута Србије, у којем ће Позорје имати незаобилазну улогу. Први
научни пројекат Стерија на позоришним сценама Новог Сада и Војводине
(од оснивања Стеријиног позорја до данас) успешно је реализован 2016.
године, а током 2017. дефинисана је тема новог научног пројекта – Са-
времени српски драмски текст на Стеријином позорју (од оснивања По-
зорја до данас). Сарадња ће бити проширена и на друге позоришне ин-
ституције у земљи (Академија уметности Нови Сад, Факултет драмских
уметност Београд, Позоришни музеј Србије). Резултати истраживања биће
објављени у Зборнику радова, чиме би у потпуности био заокружен на-
учно-истраживачки карактер пројекта.
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