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11.00 часова / Такмичарска селекција
Округли сто: Зла жена

18.00 часова / Академија уметности (Ђуре Јакшића 7)
Позорје младих
Било једном...
Бајке за све узрасте из светске и мађарске књижевности
Академија уметности Нови Сад
Класа глуме на мађарском језику

Колоквијум II године глуме на мађарском језику
Класа: Ласло ШАНДОР, проф.
Асистент: Арон БАЛАЖ

Избор, адаптација, режија: студенти

Играју
КРИСТИЈАН БУДИНЧЕВИЋ 
ДИНА ДЕДОВИЋ ТОМИЋ 
ДАНИЈЕЛ ДУДАШ 
НИКОЛЕТА ГРГИЋ 
БЛАНКА ХОРВАТ 
РОЛАНД ЛАСЛО 
ЖОФИЈА МАЂАР 
ДАНИЈЕЛ ТОТ

Представа траје 1 сат 

18.00 часова / СНП, горњи фоаје Сцене „Пера Добриновић“
Медицина у театру – лекари као творци модерне драме?
Предавање: др Џевад Карахасан

20.00 часова / Новосадско позориште
Такмичарска селекција
Тања Шљивар
DRAUFGÄNGERINNEN. ALL ADVENTUROUS WOMEN DO 
(Неустрашиве – Као и све слободне дјевојке)
Дојчес театар/Deutsches Theater, Берлин (Немачка)

Режија: САЛОМЕ ДАСТМАЛХИ
Сценографија и костим: ПАУЛА ВЕЛМАН
Драматургија: БИРГИТ ЛЕНГЕРС
Кореографија: НИЛУФАР ШАХИСАВАНДИ

Играју 
Ана: ПЕТЕР ШТЕДЕН
Ена: ЕРЕН ГИНДАР
Ина: ЛИВИЈА МАРЛЕНЕ ВОЛФ
Она: МАРТЕ МИЛЕР-ЛИТКЕН
Уна: КЕНОА НОРТ-ХАРДЕР
Леа: ЕМИ БИТЕР
Миа: БРУНО ЛИБЛЕР

Представа траје 1 сат и 30 минута

ДАНАС НА ПОЗОРЈУ
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21.00 час / Академија уметности (Ђуре Јакшића 7)
Позорје младих
Бертолт Брехт: Малограђанска свадба
Режија: Владислав ВЕЛКОВСКИ

Академија уметности Нови Сад
Класа глуме на српском језику

III година глуме
Класа: Никита МИЛИВОЈЕВИЋ, ред. проф. 
Асистенти: Јелена ЂУЛВЕЗАН МИЛКОВИЋ, Момчило МИЉКОВИЋ

Играју
Младожења: НЕНАД Ј. ПОПОВИЋ
Невеста: НИКОЛИНА ВУЈЕВИЋ
Младожењина мајка: МАЈА ЧАМПАР
Невестин отац: МИЛОШ МАЦУРА
Невестина сестра: НЕВЕНА НЕРАНЏИЋ
Кум: ДАРКО РАДОЈЕВИЋ
Кума: МАРИЈА ФЕЛДЕШИ
Кумин муж: ОГЊЕН НИКОЛА РАДУЛОВИЋ
Младић: ЂОРЂЕ МИТРОВИЋ
Певачица: АНИЦА ПЕТРОВИЋ

Представа траје 1 сат и 20 минута

Неустрашиве – Као и све слободне дјевојке
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Такмичарска селекција
DRAUFGÄNGERINNEN. ALL ADVENTUROUS WOMEN DO 
(Неустрашиве – Као и све слободне дјевојке) – писац 
Тања Шљивар, режија Саломе Дастмалхи, Дојчес театар/
Deutsches Theater Берлин (Немачка)

Свој досад најсложенији и, по свему судећи, најупечатљи-
вији драмски текст Тања Шљивар гради инспирисана не-
давним стварним догађајем – случајем када је, у једном 
градићу у Републици Српској, након боравка на школској 
екскурзији затруднело седам тринаестогодишњих девојчи-
ца. Пошто су о томе изнели мишљење црква, држава, шко-
ла и медији – ауторка одлучује да, како напомиње, пода-
ри глас самим протагонисткињама, тачније, ирационалној 
енергији младости: кроз узбудљиве фрагменте, вишезначне 
ретроспекције и зачудна вишегласја представља се сукоб 
начела живота (порођај) и начела слободе (избор абортуса), 
а редитељка Дастмалхи функционално изоштрава ову по-
трагу за идентитетом, преводећи игру на ниво колективног 
ритуала протканог дирљивим документарним импровиза-
цијама глумаца у аскетски устројеном простору.

Светислав Јованов

Тања  
Шљивар

Драмска списатељица, рођена 
у Бањој Луци, 1988. Дипло-
мирала и завршила мастер 
из драматургије на Факултету 
драмских уметности Београд, 
а у Гисену (Немачка) заврши-

ла 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 дје-
војке, Режим љубави. Драме су јој објављене у позоришним 
часописима, различитим антологијама, изведене и јавно 
читане у професионалним позориштима у Босни и Херце-
говини (Босанско народно позориште Зеница), Србији (Атеље 
212, Народно позориште Ужице), Хрватској, Пољској, Аустри-
ји, Шпанији, Албанији и Немачкој (Дојчес театар Берлин, 
Шаушпилхаус Штутгарт). Пише и објављује кратке приче, 
радио драме, филмске сценарије и театролошке студије. За 
драмско писање освојила је неколико награда, међу којима 
Награду „Борислав Михајловић Михиз” за укупно драмско 
стваралаштво (2011), Стеријину награду за текст савреме-
не драме Ми смо они на које су нас родитељи упозоравали 
(2016), MESS market award за текст Као и све слободне дје-
војке (2016). Номинована за Retzhofer Dramapreis у Аустри-
ји. Драме су јој преведене на десетак језика. Учествовала у 
књижевним резиденцијалним програмима у Грацу, Бечу и 
Приштини.
Била је члан Жирија 63. Стеријиног позорја 2018. године. 
Тренутно је вршилац дужности директорке Драме Народног 
позоришта у Београду.

Извештај селектора

екс лИбрИс

ЕНА: Уна каже да јој је докторица рекла да сви знају, на 
примјер, да дјеца немају секс због чега нам је забрањено 
да причамо о томе, због чега се затварају очи и зачепљају 
уши када год дјеца дођу и покажу доказе за супротно и због 
чега се намеће тишина, потпуна и смишљена. И да јој је 
докторица на ултразвуку рекла:
УНА: „Немогуће да си ти трудна како си трудна дијете драго 
ово морам још провјерити.“ Докторица трља очи и чачка 
уши прстом и гура још дубље сондетину подмазану гелом 
и на екрану је нешто безоблично, а обје чујемо: „Тика-така 
тика-така тика-така тика-така.“ Куца срце а није ни моје 
није ни њено ипак куца и обје чачкамо уши, и даље: „Ти-
ка-така тика-така.“ Нећу да плачем пред њом не бих сад 
заплакала нема бога.

(...) ДЈЕВОЈЧИЦЕ СВЕ ЗАЈЕДНО: Ако нас икад ико пита ако 
нас питате, а не питате: „Како је то било да ли је била супер 
журка да ли смо биле пијане и дрогиране или сишле с ума“, 
ако нас питате, а боли вас брига знамо, НЕ ЗНАМО како је 
то било то нико не зна и САД плодне утробе наше носе плод-
ну будућност нашу и вашу а ње већ сутра може да не буде 
ако се подвргнемо одстрањењу фетуса из матернице а прије 
способности људског плода за живот, да знате да можемо 
ако само ‘оћемо, само треба да нам родитељи или старатељи 
ту и ту потпишу одобрења, то ће се догодити то се мора дого-
дити до двадесет и осме недјеље трудноће, да би се уопште 
задовољила дефиниција побачаја дужина плода мора бити 
мања од тридесет и пет центиметара тежина мања од хиља-
ду грама иако постављени услови нису апсолутни.

(Тања Шњивар,  
Неустрашиве – Као и све слободне дјевојке)

спИсатељИца

редИтељка 

Саломе  
Дастмалхи

Рођена је у Берлину. Студи-
рала је глуму на Академији 
уметности  у Берну (2002–
2006), након чега је више од 
годину дана провела на тур-
неји са Вратити пошиљаоцу 

Хелене Валдман. Године 2010. је, између осталог, играла 
Катарину у базелској адаптацији Демона и учествовала у 
представама Плаво, плаво море у Хајматхафен Нојкелну и 
Куркиње у Балхаус Осту. Као ауторка и редитељка дебитова-
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ла је представом Моје срце је пуно мржње – и мени се то до-
пада, која је била на репертоару ХАУ 3. Године 2011. игра-
ла је у представи Крвопролиће у различитости у Балхаус 
Нојнинштрасе, где је изведена и њена друга ауторска пред-
става Трчи, брате, трчи (2012), док је у овом позоришту са 
„академијом аутодидакта” радила на пројекту ЛУДАК!, који 
је номинован за учешће на Позоришним сусретима младих 
(2013). Године 2014. је урадила представу са тинејџерима 
Ан! која је учествовала на Фестивалу младих у Зофиенселе. 
У току 2014. редовно је наступала на књиженим вечерима 
под називом Проза односа, заједничком пројекту Фонда-
ције „Фридрих Еберт” и Театра „Максим Горки”. Од 2012. 
држи радионице глуме и сарађује претежно са Шаубине и 
Берлинер ансамблом. Неретко позајмљује свој глас аудио 
књигама, као што је то учинила у Гласовима из Ирана. Са-
радњу са Јунгес ДТ-ом започела је у склопу Јесењег кампа 
2016, након чега су уследила још два заједничка пројекта у 
којима је била редитељка: Као и све слободне дјевојке Тање 
Шљивар и школска представа Мој прилично необичан друг 
Валтер Сибиле Берг. 

секс!“ и „Зар вам дува кроз главу” су реченице које лебде у 
ваздуху. Тенор – „Ми, одрасли, морамо да заштитимо децу 
од зла” води ка искључењу девојчица из друштва и њиховом 
жигосању. С друге стране, и саме девојчице су еуфоричне, 
„У нашим мајчинским утробама ми носимо будућност!”, 
филозофирају о првом путу, о инстаграму, симптомима 
трудноће, побачајима и друштвеним утопијама – увек са 
одређеном дозом хумора. 
(…) Истина је да захваљујући музичким прилозима и мал-
тене пародијским разговорима представа веома брзо про-
лази. Ипак, нека питања, која су тек дотакнута, могла би да 
буду и конкретније обрађена. Но можда је управо то оно 
што је ауторка Тања Шљивар овом представом и желела 
да постигне: осећај недоречености и несигурности. У ко-
јој мери човек уопште може бити сигуран у своје моралне 
принципе? Какав је друштвени дискурс о сексуалности код 
тинејџера, да ли је подесан? 
Јер и саме тинејџерке, када при крају комада кажу „Ми смо 
темпиране бомбе будућности!”,  примећују свој утицај на 
конзервативне друштвене конструкте.

Мирјам Ратман (TAZ, 18. 4. 2018)

Темпиране бомбе будућности
(...) Седам девојчица углавном наступају заједно, у групи, 
онако како их и јавност доживљава. То је слаба страна вече-
ри. Чак и када иступају појединачно и једна другој нагове-
штавају своје личне приче, оне говоре испред групе и делују 
заменљиво, неиндивидуално, што ће рећи представљене 
су исто као и од родитеља, лекара, цркве, и друштва – као 
анониман колектив. Мала естетска грешка иначе јаких сат 
и по времена. Јер енергија, безусловност и директност ко-
јом седморо глумица и глумаца захтевају своје право да 
кажу шта мисле и живе како желе, не остављају равноду-
шним. Када виде позитивне резултате теста за утврђивање 
трудноће девојчице обузима радост, обасјава светлост, то је 
моменат након којег их више нико неће ни игнорисати, ни 
искоришћавати. Бар оне тако мисле.(...)
Тенор је разигран, трудноћа је авантура, маљ, који отвара 
врата која воде у свет одраслих. Но друштво не спава. Атмо-
сфера се полако мења, осмеси на лицима се смрзавају, тела 
постају све укоченија, лица све озбиљнија. Седам девојчица 
на себи има црвене комбинезоне, који помало подсећају на 
униформе затвореника у Гвантанаму. Црвено као изазов, 
али и стид, симбол друштвене осуде. Девојчице и дечаци – 
присуство оба пола подсећа на универзалност починиоца, 
али и на одговорност очева, који се радо измичу – увек се 
изнова прибијају једно уз друго, траже близину другога, то-
плину групе, стварају живе слике заједничког очаја и отпора. 
Можда девојчице заједно (још увек) и нису довољно јаке да 
би се одупрле надмоћнијем спољашњем свету (на крају све 
до једне абортирају). Но нешто су ипак постигле: пронашле су 
свој глас, свој (колективни) идентитет, своју снагу, ону изри-
чито женску, у том патријархалном свету. „Ми смо темпиране 
бомбе будућности. Експлодираћемо“, кажу, мирно и сигурно, 
након што, бар наизглед, убију своју будућност. „Ништа нам 
се није десило“, тврде на самом крају. Што се не би рекло и 
за статус кво који их окружује.   

Саша Кригер (Stage and Screen, 4. 5. 2018)

Из медИја

Оргија аутономије
Школска екскурзија са последицама. Када од њих седам, 
чак шест добије позитивне резултате теста за утврђивање 
трудноће, тринаестогодишњакиње у црвеним комбинезо-
нима почињу усхићено да се крећу по белој просторији. У 
комаду Тање Шљивар Као и све слободне дјевојке, оне у том 
свом из перспективе одраслих скандалозном стању виде 
прилику за личну еманципацију. 
Ауторка у свом награђиваном делу нити објашњава, нити 
проблематизује појаву тинејџерске трудноће. Уместо тога, 
она бину ставља на располагање девојчицама, том незре-
лом, колебљивом колективу. Права провокација за све оне 
којима је до морала, уверљиве приче и, наравно, реда.  
Анархистична снага групе јавља се постепено, између ре-
ченица. Настаје читав један хоризонт неразума, поетичан 
и слободан, граница између њега и уобичајених, разумом 
исцртаних предела све је јаснија. Иако је оргија аутономије 
на махове исувише уредно искореографисана, њена суб-
верзивна снага и даље је видљива. Питање како и зашто су 
девојчице остале трудне, изгубило је смисао.
Редитељка Саломе Дастмалхи урадила је добар посао: Ена, 
Ана, Уна, Ина, Она, Миа и Лиа играју се и сањаре, уживају у 
својој моћи, разматрају опције које им стоје на располагању 
и спроводе своју замисао у дело. Девојчице имају шта да 
кажу. На крају крајева, ипак оне у својим оплођеним утро-
бама носе будућност једног малог града.

Ана Опел (Ziti, 17. 4. 2018) 

Нико их никада није питао
(…) У представи се не траже ни узроци, ни објашњења. У 
представи се фокусира на младалачку лакомисленост, на 
наивност, али и на фрустрацију с којом девојчице морају да 
се носе. Уместо да добију помоћ и подршку, бивају одбије-
не. Једна гинеколошкиња чак одбија да им води трудноћу. 
„Забрињавајуће је да девојчице од тринаест година имају 
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Ива  
Милошевић
редитељка представе  
„Зла жена“

Освајање слободе
Стеријина Зла жена у режији Иве Милошевић и 
извођењу суботичког  Народног позоришта  има 
фокус на побуни јунакиње против устаљених 
норми.  Зла жена је свет крут, затворен, лишен 
емоције, говори о Султанином напуштању зонe 
комфора из које она бежи у ново искуство да 
би се из њега вратила  са увидом и новом вр-
стом моћи. О томе да ли је у човеку јача жеља за 
покоравањем или слободом и шта данас значи 
побуна – разговарамо са редитељком Ивом Ми-
лошевић. 

Kо је заправо Султана, по вашем осећају?
● Султана је побуњеник који инстинктом тражи свој прави 
вид побуне против  поретка, једне констелације у којој живи, а 
која је гуши као биће. Нажалост, она побуну оствари тако што 
осети и спозна да је једини излаз у одабиру мањег зла – да 
и сама постане зла. Поредак који је ауторитаран: слабији се 
плаше надређених, не постоји толеранција према напуштању 
прописаних друштвених улога, она се сурово кажњава. Сул-
тана открива да је лако тући, а тешко трпети. Открива да је то 
једини начин да преживи, јер излаза који би јој допустио да 
буде слободна, емпатична, увиђавна према другом – нема.

У представи доносите врло крут систем, затворен, који се 
креће по својим кодовима. Таквих породичних и друштвених 
система има и данас као и у Стеријино доба. На неки начин 
комад поставља питање: У шта верујемо? Има ли слободе 
као могућности?
● Мени се овај комад допада, јер колико год да се Стерија 
двоумио између свог просветитељског, дидактичког одно-
са према теми женске еманципације у свом времену и оног 
што је његово уметничко биће, а то је заправо његова ме-
ланхоличност и скепса над могућношћу одабира слободе 
као опције. Нажалост, уверење је да је покоравање много 
јачи инстинкт у човеку. Питање шта је моћније? У шта веру-
јемо? То је оно на шта писац не даје одговор. Kао што знате, 
комад се код Стерије завршава ироничним измирењем, кад 
Султана признаје своју погрешку и постаје покорна супруга 
и свака друштвена улога дође на своје место. Хтела сам да 

то растурим и направим оно што сам слутила да је Стерија 
заправо носио у себи, а то је један песимистичан, скептичан 
однос према могућности да човек изабере слободу.  За осва-
јање слободе потребна је лична храброст, али и неко плод-
но тло, околности, да би већина превагнула на вашу стра-
ну. Султана је проценила да то није могуће – у добу у којем  
живи развод није опција, бекство није опција, одабрала је 
да остане и буде моћнија. Она је открила моћ. Открива да 
је моћ мушки прерогатив који доминира друштвом, зато је 
она на крају у панталонама и мужевљевим чизмама. Настаје  
општи каламбур на крају, кад се поредак поново успоставља, 
јер некоме се мора покорити.

То је императив.
● Тако је, појавио се нови вођа кога се плашимо и понашамо 
се по његовим правилима, али заправо смо остали исти.

Султана спознаје шта јој је чинити, како кажете, следећи 
сопствени инстинкт и напуштајући своју зону комфора.
● Она се од почетка комада гуши – у доколици, формално-
сти испразних форми, испразних ритуала, играња друштве-
них улога једне претеране бриге о сопственој фасади, која се 
непрестано обнавља за друге, а заправо она је део страшно 
отуђеног друштва. Не само њен брак него и њен однос са 
служавком трапав је покушај да успостави контакт са другом 
јединком.

Чини се да је тај њен гнев управо резултат те стешњено-
сти.
● Тако је, долази из те животне угашености, стешњености, 
како сте рекли. Из перспективе средине, она је агресивна и 
зла жена. Она не зна другачије да комуницира.

Ако је Султана побуњеник, каква би била побуна жене данас?
● Најефикаснији и можда најтежи вид побуне за жене – јесте 
открити начин да се примењује женски принцип у спровође-
њу неког циља, успостављању ауторитета… Можемо га де-
финисати као ненасилан вид комуникације који се не темељи 
на страху. Kоји полази од мајчинске нежности, увиђавно-
сти… и тај став има своје крајности и мане. У друштву у којем 
живимо, где се много тога базира на страху, примењивање 
женског принципа права је победа и освајање слободе.

Разговарала Наташа ГВОЗДЕНОВИЋ

Интервју
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Милица  
Сужњевић
Султана у „Злој жени”

Некако се изгубио појам, осећај за 
добро и зло

Тона белог пудера на лицу, попут неке карне-
валске маске, као да је испрала лице са глава 
јунака суботичке Зле жене... Шта ли нам то ре-
дитељка Ива Милошевић каже у лице? Толико 
смо огрезли у замену теза, лаж, превртљивост 
и обмане да, не само што не личимо на себе 
него ни на шта не личимо... Младој Милици 
Сужњевић, која игра насловну улогу, најпре 
питање колико је управо та маска на лицу по-
могла у оживљавању Султане...

У којој си је фази добила, како си тражила Султану док ти 
нису ставили маску на лице: јавне набавке често отежавају 
сценографско-костимографске радове...
● Маска доста доприноси лику и мом осећају тога лика. Јед-
но од глумачких и редитељских средстава у представи. Ре-
дитељка је од почетка знала да ћемо је имати. Мислим да 
смо је добили у другој половини проба, али Ива је одмах 
показала како ће изгледати. Сећам се да сам и сама, док није 
стигла права, код куће стављала шминку да бих постигла ту 
дистанцу... 

Шта си о Стерији мислила до рада на овој представи, шта о 
њему мислиш сада, са „Злом женом” у рукама?
● На факултету је уврежено мишљење да је Стерија досадан 
и превазиђен, а ја сам мислила да је можда женомрзац. Сад 
схватам колико је ововремен и свевремен. Током рада на 
представи Ива је рекла да је Стерија врло интуитиван писац 
који је носио терет као наш велики просветитељ, зато је на 
крају својих комада увек  казивао неку поуку. Тако мој муж у 
представи, Граф, каже у једном тренутку да „страсти човека 
преобрате у звера”. Да ли стварно то мисли, или схвата ко-
лико Султана није остварена, колико није жива, а жели нешто 
живо, а не тај систем који је скројио нека правила у која је 
угурана не својом вољом. 

Каква је Султана, добра жена коју су околности направиле 
бичерком или је суштински зла?
● Рекла бих да на почетку комада није зла, већ чиста. Мислим 
да је она у депресији, данас би се то свакако тако звало, де-
пресија, анксиозност, хистерија услед великог општег незадо-

вољства које она не може да рационализује, да се избори – а 
не може због начина на који је одрастала. Она је жртва тог 
друштва, јер сваки појединац је огледало друштва. На крају 
од жртве постаје агресор. Млада је и неискусна, не чини ништа 
лоше, из ње просто излазе те речи само зато што не може да 
се избори с оним што осећа, не зна где је корен проблема. И 
онда, научена да буде госпођа и да постоји нека хијерархија, 
она следи правила која је усвојила подсвесно или несвесно. Не 
схвата да је жртва сопственог прихватања окова.

Чини се да ни жене данас не успевају да се изборе са сличним 
стварима. Сведоци смо тога свакодневно, од понижавања на 
разговору за посао и одговарања на питања намеравају ли 
да заснују породицу и имају ли децу, до тога да имају права 
само теоретски, а у пракси – шипак... Умеју ли жене из тво-
је генерације да стану на страну друге, незаштићене жене, 
имају ли солидарности, умеју ли да се боре за право да буду 
поштоване, да раде, да се боре против лажне традиције, 
која постоји и данас, и против митова који нам се намећу на 
дневној бази?
● Могу да говорим у своје име. Као млада и неискусна, че-
сто сам ступала у односе који ми нису одговарали, из којих 
нисам знала да изађем, који нису били добри по мене, као 
људско биће а пре свега као жену. Живимо у друштву које 
разликује родове на изузетно лош начин. Не постоји равно-
правност.
Моја мајка, а тек бака и старије генерације, нису имале свест 
о храбрости, бар ретке жене су је имале. Ево, на пример, Ма-
рија Кири која се храбро заузела за своју науку, изборила се 
за њу, и ко зна шта јој је све требало, колико снаге да у томе 
успе у мушком свету. Постојале су храбре жене, али на ни-
воу инцидента. Не могу да кривим ни мајку, ни баку, било је 
такво време, али ја живим у породици која ми је дала нешто 
друго, веома важно, васпитање захваљујући којем знам шта 
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је добро, а шта није. Живимо у доба у којем се буди нека 
друштвена свест, која може да буде изманипулисана, али и 
лицемерна. На концу, све се своди на појединца који мора да 
буде свестан, ангажован и помаже заједници. У том смислу у 
мојој генерацији видим промене.

Тим вашим фалш певањем, убадањем погрешних нота, за-
иста је одлично маркирано и ово наше пасје време, у којем 
су погрешни људи на погрешним местима, важне ствари у 
погрешним рукама, добри људи на погрешним местима... 
Некако смо као друштво потпуно наопако насађени. То мора 
да посебно фрустрира и узнемирује младог човека, јер трка 
траје, да, неки људи трче, нема обележеног старта, ни пра-
вила а тек сигурне здраве фазе ни на видику... Како онда про-
ходати?
● Скоро сам размишљала о томе како су деца раније, кад 
сам ја била дете, била правдољубива. Знала су, ја сам знала, 
да разликују добро од лошег. Сад некако људи то не знају, 
зато и лоше ствари правдају, правдају сами себе, из интере-
са и друге. Некако се изгубио појам, осећај за добро и зло. 
Људи не знају ни ко су, ни шта су. Зато снажно желим да 
у себи задржим тај мотив, тај осећај разликовања добра од 
зла. Не знам како бих се другачије бавила уметношћу ако 
то изгубим. Тим пре што је наше друштво, ово доба, веома 
погодно за оне који су добили својих пет минута, а боље да 
нису. Права паланачка свест. 

Шта те занима у позоришту, које теме, шта читаш, или 
само бинџујеш као већина људи у последње време?
● Помало:) У том смислу препоручујем серију Чернобил. 
Мене интересује да увек неког одбраним, станем иза неке 
групе, можда не обавезно угрожене. Може то бити и дечја 
представа, и ту могу наћи разлог зашто се борим за ту сло-
боду простора, говора, деловања, размишљања, постојања...

И, на крају, где те можемо видети, где си заправо завршила 
глуму?
● Из Суботице сам, завршила сам ФДУ, у класи професор-
ке Гордане Марић. Тренутно играм у Народној драми Олге 
Димитријевић у Народном позоришту, у Лазаревцу, у Пулс 
театру играм Дом Бернарде Албе, у ЈДП-у у представи Хотел 
„Слободан промет” и сада у „Бухи” радим Коњића Грбоњи-
ћа, такође са Ивом.

Разговарала Снежана МИЛЕТИЋ

Криста  
Секељ
редитељка „Итакe”

Ствари се мењају, додуше миц по миц

Криста Секељ, редитељка представе Итака, 
има импресивну биграфију за своје године. 
Требало је да буде балерина, за то се школо-
вала, али кад је завршила балетску школу, 
оставила је све и отишла на исток, у Азију. По 
повратку, постала је део позоришта„Јожеф Ка-
тона”, по некимa најбољег мађарског театра. 
Веома је друштвено ангажована, нарочито на 
пољу побољшања женског положаја у друштву. 
Предаје глуму на Универзитету за драму и 
филм. Добитница је неколико награда, између 
осталих и награде позоришне критике за најбо-
љу редитељку. За неког ко се бави другачијим 
позориштем, некласичним, модерним, врло је 
необично да се подухватила старих Грка...

Шта вас је привукло овом пројекту, зашто сте хтели да де-
мистификујете можда и најважнијег књижевног хероја, да га 
разгаћите до кловна?
● Имам дугу предисторију с овом темом, односно оригинал-
ним текстом. Три године пре почетка рада на овој представи 
завршила сам школу и поседовала ону храброст и лудост, 
коју може да има само веома млад човек, да помислим да 
могу да урадим нешто такво, поставим нешто што се тешко 
поставља, што је материјал који је за сцену увек несцени-
чан. Било је то нешто другачије, са нечим већ јако познатим, 
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увреженим, нечим што се не дира јер га је готово немогуће 
поставити на сцену.

А можда и зато што доста добро говори о односу мушкара-
ца према женама? И онда као и данас...
● Увек ме је занимало питање родова, и чинило ми се управо 
то, да је то права тема о којој се на причи о Одисеју, Пене-
лопи и Итаки могло тачно и прецизно говорити. Почела сам 
да читам причу врло озбиљно, врло класично, а онда сам 
постајала све слободнија, опуштенија и помало раскалашна 
у развоју приче. 
Наравно, то је велико питање данашњице, како се род, му-
шкарци и жене, мењају и како то утиче на друштво. Ко преу-
зима примат, како, и зашто, да ли је то добро за оне који су га 
преузели, шта добијамо, шта губимо... Сва та питања била су 
само велики изазов. Текст је писало нас троје – Петер Завада 
и Армин Сабо Секељ. Чешљали смо га дуго и гласно, и то ме 
је скоро коштало моје везе.

Како сте радили са глумцима? Јесте ли сугерисали да глу-
ме или да буду? Глумице су фантастичне, али овај фрајер у 
представи... Мама миа...
● Да, да, Ервин Нађ је изузетан глумац. Сви глумци су прво 
морали да схвате да стварамо – нешто потпуно другачије, 
биће духовито и кроз духовитост ће постављати питања и за-
дати тему за размишљање, али и ударац.
Да ће бити мало блесаво и ишчашено, посебно је тај задатак 
био захтеван за Ервина Нађа. Морао је да буде у стању да 
игра све мушке принципе, све мушке карактере, све те мито-
ве, предрасуде, сву ту силну мушкост на разне начине, све те 
клишее. И то баш није било нимало лако. Девојке су морале 
да успоставе близак однос са начином његове игре каракте-
ра, тако да је све било узајамно последично. 

„Итака” приказује мушко-женски однос и његов развој кроз 
једно време. Људска ћуд се мало променила, жене и даље 
чекају неке мужеве да се врате – из неког рата или кафане, 
друге чекају своја права да буду људска бића. Како је код вас, 
у комшилуку, јесу ли жене тамо поштованије и храбрије да 
стану у одбрану себе?
● Када је у свету почео покрет Ме Тоо, занимало ме је како 
ће се то рефлектовати код нас и шта ће уопште од свега тога 
бити, да ли је то само мода, помодност, шминка или неко 
озбиљно размишљање и дизање гласа за право на избор. И 
да ли ће се то урушити на крају. Драго ми је ипак што видим 

да се нешто мења, иако се суштински такве ствари у друштву 
и традицији врло, врло тешко мењају, генерацијама. Агреси-
ју у породици, насиље над женама у породици, на послу, у 
друштву уопште, тешко је искоренити. Мушкарци су у кризи 
са својим идентитетом, неки од њих заиста имају проблеме с 
променом улоге жене у друштву, с тим да жена може постати 
једнако важна, исто вредна, исто плаћена... То је и у Мађар-
ској проблем и мислим да ће бити још извесно време, али 
важно је како комуницирамо, како разговарамо, да ли уоп-
ште разговарамо. Довођење две особе, два рода у позицију 
разговора већ је озбиљан помак, и мислим да смо углавном 
до тога дошли. Наравно, другачије је у Мађарској, другачије 
у Конгу, али... Важно је да мушкарце доведемо у стање при-
стајања на разговор, али и жене врло често саме не желе да 
одбаце стереотипе прихватања нечег што је неприхватљиво 
у њиховом положају у друштву. Ствари се ипак, миц по миц, 
мењају, бар у односу на време кад сам била мала, деведе-
сетих.

Увек је занимљиво видети шта раде позоришта у најближем 
оружењу, посебно када нам дође „Јожеф Катона”. Ми у Новом 
Саду имамо прилику да гледамо једно мађарско позориште, 
у Војводини постоје још нека, а да ли ви знате нешто о ма-
ђарском позоришту овде?
● Знам само да су добра. То сам чула. Нажалост нисам их 
гледала, ево ни сада на Позорју не могу да останем јер мо-
рам да јурим у Пешту, чекају ме предавања на Академији, 
часови глуме које држим са Габором Матеом, иначе дирек-
тором позоришта„Јожеф Катона”. 

А да ли знате неке овдашње глумце: Габора Нађпала, Кристу 
Сорчик, они већ дуго раде у Пешти... 
● Знам Габора Нађпала, веома ми је добар пријатељ. Знам и 
Кристу, и Лехела Ковача, који је у „Јожефу Катони”. 

Разговарала Снежна МИЛЕТИЋ
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Ервин Нађ
Одисеј у представи  
„Итака”

Лутања и уточиште
Представа Итака Позоришта „Јожеф Kатона“  у 
Будимпешти на духовит,  урнебесан начин гово-
ри о лутањима, одлагању повратка и повратку. 
О онима који лутају и онима који чекају. О прат-
кању мита која непрестано траје. О томе када 
маска хероја падне и сусретнемо се са човеком 
– како у речи редитеља спомиње Kриста Секељ.  
Ова Итака је женска представа, једини мушка-
рац је – Одисеј. О томе где су Итаке данас и какав 
би био наставак представе кад би га он режирао, 
разговарамо са глумцем Ервином Нађом.

Где је заправо Итака у човековом животу?
● То сам већ преживео – лутање и повратак на Итаку, сма-
трам да се то догоди на половини живота. Мени се десило 
када сам имао 40 – осећај да је моје лутање завршено и да 
се враћам кући.

Шта вам је донео рад на овој представи која има најпре 
женски предложак?
● Нисам  могао да убацим сва своја искуства у ткиво пред-
ставе, баш због тог, суштински женског предзнака. У том 
контексту, тешко је представити како ја као мушкарац до-
живљавам причу о Одисеју и зашто је тешко вратити се у 
Итаку.

Зашто је тешко?
● Мислим да би представа требало да има и други део – 
ако смо овде представили како жене размишљају и осећају, 
треба омогућити мушкарцима да покажу шта мисле о овој 
причи. Мушкарци јесу ловци и плаше се заустављања, увек 
у потрази за новим изазовима. Пошто је жена режирала 
Итаку, ово је њена представа, иако сматрам да није све 
тако једноставно као у нашој представи. Покушао сам на 
сваки начин да се прилагодим том наративу и препустим 
женама да воде причу.

Kакав би други део био да га ви постављате?
●  (смех) Има веома много Итака – о томе бих говорио. 
Имам 43 године и не верујем више само у једну Итаку. Сва-
ка Итака има исту количину проблема. Лука је иста, а људи 
се мењају. Може човек да бира ову Итаку, али ако се не 
мења, имаће исте проблеме.

Разговарала Наташа ГВОЗДЕНОВИЋ

Јуче на позорју

Отворена 60. изложба ликовних радова деце 
и омладине  „Сцена, маска, костим, лутка”

И Есхил је једном био дете
„Драга децо, поштовани и поносни родитељи и педагози, Сте-
ријино позорје и Центар за ликовно васпитање деце и омла-
дине Војводине већ дуго су сапутници, не трају баш многе 
ствари тако дуго”, поздравио је најмлађе поклонике театар-
ске магије и њихове менторе Горан Ибрајтер, уредник Фести-
валског центра Стеријиног позорја. Неки од учесника дошли 
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су по први пут на отварање неке изложбе, разрогачених очију 
обилазили су експонате које су им показивали аутори награ-
ђених радова а за сцену, маску, костим, лутку, и с правом се 
правили важни! Ибрајтер им је поручио:
– Нови Сад је европска престоница младих, а ви сте најбољи 
начин да се то покаже кроз оно што чините. Да вас подсе-
тим – велики творци античких трагедија, Есхил, Софокле и 
Еурипид такође су једном били деца и у детињству вероватно 
чинили исто што и ви. Надам се да ће неки од вас, за дваде-
сетак година, учествовати и у главним програмима Стерији-
ног позорја. 
Ликовни педагог Марта Бутерер Киш, која већ 26 година 
предано ради са децом и Весна Пантић из „Машталице“ 
уручиле су награде најбољима.
Изложбу чији је организатор Центар за ликовно васпитање 
деце и омладине Војводине, поставили су Љубица Танкосић, 
Момир Пејић и Ева Феди.  
Изложба у горњем фоајеу сцене „Јован Ђорђевић“ може се 
посетити до 3. јуна. 

Б. ОПРАНОВИЋ

НАГРАДЕ

Сцена
1. награда –  ЛУКА СРДИЋ, 5. разред, ОШ „Светозар Марковић – 
Тоза” Нови Сад, ментор: Катарина Максић
2. награда – СОЊА СТОЈАКОВИЋ ВРХОВАЦ, 8 година, СЦЕНлаб 
вртић, СЦЕН – Центар за сценски дизајн, архитектуту и технологију, 
ФТН Нови Сад, ментор: Драгана Пилиповић
3. награда – ЛЕНА БАБЧАЊИ, 1. разред, ОШ „Ј. Ј. Змај”, Суботи-
ца, ментор: Емилија Грубанов Мартинек
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Маска
1. награда – ЛАНА СТУПАР, 6. разред, ОШ „Браћа Јерковић”, Желе-
зник, ментор: Биљана Мицковић Миловановић; ЕМРАН АЉДИНИ, 
Ликовна радионица „Свет маште”, Дом „Ветерник”, ментор: Даница 
Јовановић
2. награда – ДЕНИС КОСКА, ПУ „Радосно детињство”, Вртић „Плави 
зец” Нови Сад, ментори: Славка Митрић, Радмила Стевовић; МАРИ-
КА МАНДИЋ, 6 година, Центар за културу Гроцка, Ликовна радио-
ница у Калуђерици, ментор: Мика Ловре
3. награда – МИЛОШ МИХАЈЛОВИЋ, 6 година, Ликовна радионица 
„Ћирибу-ћириба” Београд, ментор: Драгана Малушић; СЛОБОДАН 
ТИЦА, 5. разред, ОШ „Славко Родић”, Бачки Јарак, ментор: Светлана 
Матовић

Костим
1. награда – ЕМИЛИЈА ЈОВАНОВ, 8 година, Ликовна радионица 
„Чаролија”, Нови Сад, ментор: Љубица Танкосић
2. награда – НЕВЕНА БУЛИЋ, 7 година, Ликовни центар „Блок арт”, 
Нови Сад, ментор: Љубица Танкосић

Лутка
1. награда – СРЕЋКО ТИЈАНИЋ, 5. разред, ОШ „Академик Радомир 
Лукић” Милошевац, ментор: Тања Павловић-Панов
2. награда – ТЕОДОРА НЕСТОРОВИЋ, 5. разред, ОШ „Сава Макси-
мовић” Мраморак, ментор: Милица Илић
3. награда – ДРАГАНА ВЕЛИМИРОВ, 7. разред, ОШ „Ј. Ј. Змај”, Ђур-
ђево, ментор: Татјана Перовић

Реквизит
1. награда – НЕВЕНА ЂОРЂЕВИЋ, АДРИАНА ИВАНОВИЋ, 8. ра-
зред, ОШ  „Бранко Ћопић”, Београд, ментор: Драгана Малушић
2. награда – БОЊА КАЛАФАТ, ЈЕГОР ЛАЗИЋ, 5. разред, ОШ „Пете-
фи Шандор” Нови Сад, ментор: Марта Бутерер Киш

Награда часописа „Машталица”
НАДЕЖДА БОЖОВИЋ, 6 година, ПУ „Дечји дани”, Вртић „Мрвица” 
Београд, ментор: Наташа Дабић
МОНА ФОДОР, 6 година, Ликовна радионица „Мали цртачи” Нови 
Сад, ментор: Мелинда Фалб
Награда ликовним педагозима за колекцију радова
НАТАША ДАБИЋ, ПУ „Дечји дани”, Вртић „Мрвица” Београд
ТАЊА ПАВЛОВИЋ- ПАНОВ, ОШ „Академик Радомир Лукић” Ми-
лошевац
КАТАРИНА МАКСИЋ, ОШ „Светозар Марковић – Тоза” Нови Сад

Отворена изложба „Трансформација“ 
Андреје Рондовић

Мастер уметнички рад сценског дизајна

„Рад ’Трансформација’ посвећен је преображавању сцен-
ског дјела из једне форме у другу, у покушају да задржим 
атмосферу и поруку које дјело носи у својој оригиналној 
композицији. Просторним инсталацијама и драматургијом 
простора желим да пренесем доживљај двије позоришне 
сценографије, које се разликују по концепту, теми и порука-
ма које носе. Сценографије које представљам инсталација-
ма јесу Жак и његов господар, у режији Давида Алића и Тар-
тиф у режији Игора Вука Торбице. Звук је настао на основу 
колажирања аутентичних тонских записа из представа по 
оригиналним композицијама Владимира Пејковића и Ха-
риса Шећеровића.” Овако је, осим инсталацијом и звуком, 
ауторка и речима представила свој мастер уметнички рад 
сценског дизајна.
Својеврсни увод у изложбу су плакати за две представе 
смештени на путу до „Трансформације” у изложбеним па-
ноима „Шок коридор” (пролаз „Милан Младеновић”, пове-
зује Змај Јовину и Улицу Илије Огњановића), док је изло-
жба постављена у Централној галерији Шок задруге (Змај 
Јовина, пасаж бр 22). Изложбу је отворила Татјана Дадић 
Динуловић, професорка сценског дизајна и шеф Одсека за 
уметнички дизајн Факултета техничких наука у Новом Саду, 
уједно Андрејина професорка.
– Андреја је вредна и талентована – то је показала још на 
пријемном испиту, где нас је опчинила када је, препуна 
енергије, имитирала чланове своје породице. До данас није 
престала да нас опчињава. Она поседује нарочит дар да вас 
натера да с радошћу урадите све што хоће. Радила је већ 
на пет позоришних представа. Њена два рада, од двадесет 
селектованих, представљаће овог лета Србију на Прашком 
квадријеналу. И све то само годину и по након што је ди-
пломирала.
Изложба се може погледати до 3. јуна.

Б. ОПРАНОВИЋ
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Уметност глуме или трагање за истином

Изложба поводом 50. година 
рада Светлане Цеце Бојковић

– И сама сам затечена, јер никад, у једном простору, нисам 
успела да сагледам оволику количину материјала о свом 
раду, збуњена сам, треба ми времена да све упијем… тај 
пакет од педесет година нисам у стању да свакодневно но-
сим са собом. Хвала новосадској публици. Нераскидива је 
то веза, ми не постојимо без публике, дајемо им љубав, мени 
је љубав бескрајно и узвраћена – изјавила је, синоћ видно 
узбуђена, озарена Светлана Бојковић на отварању изложбе 
која је уприличена поводом педесетогодишњице њеног умет-
ничког рада и Стеријине награде за нарочите заслуге на уна-
пређењу позоришне уметности и културе.
Изложба је посвећена богатом позоришном раду Светлане Бој-
ковић, телевизијском, филмском и радиодрамском стварала-
штву, али и њеном педагошком и друштвеном ангажману.
У реализацији су, како је у садржајном, свеобухватном ката-
логу написао аутор изложбе Зоран Максимовић, коришћени 
материјали који сведоче о уметничкој каријери Светлане Бој-
ковић. Изложба се заснива на богатој и разноврсној грађи 
коју чине документа, награде и признања, аудио и видео за-
писи са представа, телевизијских и радио програма и фил-
мова, плакати, програмске књижице, фотографије, скице 
костима, сами костими... 
Пред згуснутим и занимљивим штивом изложбе и публици и 
театарским зналцима, смењивали су се поштоваоци ствара-
лаштва Светлане Бојковић који су изговарали оде глумици.
Мирослав Мики Радоњић рекао је да је Цеца Бојковић исто-
рија, садашњост и, сасвим сигурно, будућност Стеријиног по-
зорја. Зоран Максимовић сматра да је она господар улоге и 
владалац сцене.
– Изложба ликова пред нама само је мали траг велике ка-
ријере Светлане Бојковић. Иза ових ликова стоје биографије 
и приче, ове слике остају у вама и трајаће док ви то желите 
– изјавила је Мира Бањац отворивши изложбу. – Ја знам и 
друга Цецина лица. Знам је из првих редова када се бранила 
част и достојанство уметности, она је срљала као на барика-
дама. Светлана је и хуманитарац, прва ће одлетети нашим 
болесним колегама... Она је невероватно ведра особа, то је 
њено друго лице које вас мами на радост, она вуче велику 
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енергију и радост, поред ње је срамота не бити радостан. Она 
је велика глумица, хуманиста и сјајан човек. Волим Цецу!   
Аутори изложбе су Зоран Максимовић и Бранислава Атанац-
ковић, дизајн и поставку изложбе потписује Бојан Јовановић, 
док је за каталог био задужен Ненад Богдановић. Изложбу су  
приредили Позоришни музеј Војводине и Стеријино позорје, 
а може се погледати у доњем фоајеу Сцене „Пера Добрино-
вић” до 3. јуна.

Бранислава ОПРАНОВИЋ

округлИ сто: зла Жена

Колико смо стварно склони слободи?
На Округлом столу о представи Зла жена, по тексту 
Јована Стерије Поповића, у режији Иве Милошевић и 
извођењу Народног позоришта Суботица, учествовали су 
редитељка, глумци Милица Сужњевић, Милан Вејновић 
и Игор Грекса, уметничка директорка Драме на српском 
језику Оливера Ђорђевић и директор Милош Станковић.

Водитељ Округлог стола Игор Бурић разговор је отворио 
информацијом да је јутрос у новосадском Дневнику 
изашао интервју са Ивом Милошевић, а исти број 
доноси и две страшне вести о тешким убиствима. У 
оба случају мушкарци су убили жене. Бурић је синоћну 
представу окарактерисао као нову, необичну и храбру 
верзију ове познате комедије, у којој нема дидактичког 
краја, карактеристичног за Стерију, већ Султана до краја 
испољава своју ћуд аспиде у још жешћем облику. 

Гласање публике за најбољу представу
Зла жена – 3,52

– Имала сам проблем с оригиналним крајем, онако како 
га је Стерија написао. Код њега се увек током комада 
накарадни поредак који је критиковао распада, а на крају 
се поново успоставља, и онда следе његове поучителне 
поруке. Он је био просветитељ и веровао је да позориште 
треба да поучава публику – рекла је Ива Милошевић. – 
Проучавајући Стерију, дошла сам до закључка да је он, у 
уметничком смислу, био двојна личност. Као уметник био 
је песимистичан и дубоко потресен због немогућности 
јединке да оствари своје чежње у строго устројеном 
друштву онога времена. Међутим, просветитељ у њему 
као да је сматрао да на крају ипак публици треба дати 
неку поуку. Као да је осећао стрепњу од тога шта би 
било кад би се поредак стварно урушио и људи стварно 
еманциповали, какав би тада хаос настао. Пишчева је 
величина баш у тој  уметничкој страни, велики је баш 
као песимистични меланхолик, луцидни антрополошки 
скептик, и ја сам се за то ухватила. 
Редитељка је објаснила како је пошла од тога да је Султана 
заправо несрећна и није је на почетку представила 
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физички насилном, као што је у оригиналном комаду. 
Она вербално шиканира људе из своје околине, али 
средина игнорише њену фрустрираност, пре свега зато 
што су нетолерантни према понашању које искаче из 
прописаних норми.
– Међутим, током комада она открива силу и схвата да 
је то оно што јој даје стварну моћ, схвата да су сила и 
моћ једини инструменти помоћу којих појединац може 
да наметне своју вољу и своје потребе. Моја теза је да 
она постаје стварно зла тек на крају. За разлику од оног 
што се деси у оригиналу, њу средина не преваспитава, 
него она спознаје моћ и средина се на крају покорава 
њој, као новом апсолутисти.   
Игор Бурић прокоментарисао је да главна јунакиња, 
скидајући на крају представе хаљину и узимајући 
каиш у руке, заправо симболично узима мушки модел 
понашања да би остварила жену у себи.
– Она не размишља много о полним поделама и о својој 
женској позицији. Она открива мала врата кроз која 
може да изађе и продише као јединка. То је накарадно 
и наш крај је заправо песимистичан. Али она спознаје 
да живи у средини где се људи увек некоме покоравају 
и њој постаје јасно да је окружена све самим слепим 
поданицима, те се позиционира у односу на то – одговара 
Ива Милошевић. 
Бурић је подсетио да до краја представе није видљив 
ничији други преображај, као у оригиналу, оно што се 
дешава Султани заправо је једина промена.
– Ја бих то окарактерисала овако – појаснила је Ива 
Милошевић. – Успоставља се нови поредак који је 

апсурдан и неразумљив, долази из глупости и слепила. 
Али постоји инстинкт унутар масе да се упостави нови 
вођа којем ће се покоравати. Султана виче, витла корбачем 
и они сви помисле: „Аха, Султана је нови вођа, хајде да 
се и ми сад брзо прилагодимо.“ Психологија масе је оно 
што ме је интересовало. Нисам се фокусирала на родно 
питање и сматрам да се Султана није еманциповала 
као жена, она је само интуитивно пронашла начин да 
се прилагоди једној ситуацији. Она је пипала по мраку, 
тражећи излаз, и услед те страшне фрустрације успела је 
да га пронађе. 
– И опет нема побуне – закључио је Бурић, алудирајући 
на тему овогодишњег Позорја. 
Водитељка Округлог стола Ана Тасић разговор је 
усмерила ка управи Народног позоришта Суботица, 
констатујући да овај театар однедавно на репертоару 
има и Укроћену горопад, па је упитала директора ове 
установе и уметничку директорку Драме на српском 
језику да ли је случајност што се баш ове две представе 
тренутно приказују на њиховој сцени.
– Можда испада као да смо део покрета Me Too, али 
није то у питању – одговорила је Оливера Ђорђевић. – 
Нисмо имали намеру да се прикључимо тој новој моди. 
Не желим да потценим тему овогодишњег Позорја, али 
сад испада како су ове године у моди жене, и код нас и у 
Холивуду, и сад се као интересујемо за ову тему. Плашим 
се да је то само на нивоу тренда. Јер, ево, директор овог 
Фестивала је мушкарац, директор телевизије која нас 
снима је мушкарац, директор установе у којој смо сада 
[СНП] је мушкарац, наш директор је мушкарац. Толико о 
побуни. Ја са тим живим откад сам се одлучила за овај 
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посао, а већ као студенткиња четврте године режије, пре 
доста година, у Позоришту у Бања Луци, доживела сам 
да ми се директор маркетинга те установе обрати са „Шта 
треба, цурице?“ Верујем да се Дуци Петровићу или Кокану 
Младеновићу, који су режирали пре мене, тако никада 
не би обратио. Можемо да правимо још десет оваквих 
представа, али да ли можете да замислите ситуацију у 
којој би директор овог Фестивала био жена, сви учесници 
жене, а комади пуни женских улога, док јадни мушкарци 
чекају на своју прилику, јер нема довољно њихових 
ликова у драмским текстовима.
Милош Станковић истиче да је случајност што су 
Лисистрата, Укроћена горопад и Зла жена истовремено 
на њиховом репертоару. Није му се допало што је разговор 
на Округлом столу кренуо у правцу родне равноправности, 
јер сматра да ова представа превазилази ту тематику, 
као што је и сама редитељка претходно објаснила. 
– На крају сваког великог комада треба да буду 
задовољене и мушка и женска страна. На пример, могу да 
замислим да на челу свих институција које је колегиница 
набројала буду жене. Треба да се цени квалитет у свакој 
појединачној ситуацији, а не да се по сваку цену гледа 
на пол.  
Редитељка Ива Милошевић подсетила је да овај комад 
може да се тумачи у светлу нетолеранције према другости. 
– Замислите тек да главни лик ове комедије није жена, 
већ хомосексуалац, нажалост, у том смислу, није тешко 
повезати садашње време са деветнаестим веком. Живимо 
у времену одсуства емпатије, у коме се различитости не 
толеришу, људи нису слободни и живе у зачараном кругу 
својих фрустрација.   
Ана Тасић приметила је да представа садржи мотив 
преображаја који на сцени видимо захваљујући шминки 
и костиму, али који се симболично може тумачити и као 
друштвени преображај. Она је затим у разговор увела 
Милицу Сужњевић, која у представи тумачи Султану. 
– Мени је била изузетно важна тема родне равноправности 
– рекла је млада глумица. – Сам комад зове се Зла 
жена. Моја јунакиња је жена одрасла у јасно устројеном 
систему, научена да се понаша онако како се то од ње 
очекује. Наметнут јој је брак као врхунац њеног живота, 
једини начин да се као личност оствари. Међутим, то се 
не дешава, она је због тога несрећна и у њој се покреће 
лавина негативних осећања. На крају она преузима 
мушки принцип и види се како страшно изгледа кад жена 
преузме улогу мушкарца. Свако ко у себи има макар грам 
преиспитивања, након ове представе може да доживи 
преображај. Међутим, онај ко слепо следи друштвене 
оквире, нема капацитет за преображај. На крају крајева, 
верујем да је све до појединца.   
Милошу Станковићу није се допала формулација да 
је Султана преузела мушки принцип, јер, по његовом 
мишљењу, витлање каишем није мушки принцип. 
– Мушки принцип је бити заштитник, чувати жену од оног 
што видимо и у овој представи. У представи имамо и 
грофа који је такође мушкарац. И он има свој принцип, 

али он је трпељив и толерантан. Зато мислим да Султана 
није на крају преузела мушки принцип, већ је само постала 
ужасна.
Игор Бурић запитао се зашто би мушки принцип био 
заштитнички, будући да то имплицира да је жена слабији 
пол и тиме се омаловажава женски принцип.
– Мене су изненадиле реакције жена у публици, које сам 
приметила током неколико реприза које сам гледала 
у Суботици – осврнула се Ива Милошевић. – Оне су се 
смејале кад је Султана завршила код Срете и добила своју 
лекцију. Ту долазимо до оне тезе да су жене главни стубови 
патријархата. Занимљиво ми је што ова представа заиста 
отвара оваква питања, иако то није била моја почетна 
намера.
– Мушкарци и жене су равноправни, без обзира на 
друштвено уређење, то је универзална, математичка 
чињеница – закључио је Бурић овај део разговора. 
Из публике са затим укључила Ивона Јањић из Критичарског 
каравана, која је приметила да се често, кад се говори о 
побуни жене, не говори о борби за равноправност, него 
о преузимању власти. Она је питање упутила редитељки.
– По мени је то замена теза, с обзиром на то да се жене 
не боре за власт, већ за једнакост, за то да се пол потпуно 
занемари. Зашто сте се ви одлучили за ту тезу?
– Мене је занимао ауторитарни поредак, маса која се 
води поривом да кињи појединца, а да се клања вођи. 
Ни Стерија ни ми нисмо се бавили политичком критиком 
друштвеног уређења, него нечим свевременим, а то је 
питање које сви себи треба да поставимо: Јесмо ли човек 
који је склонији стегама и поштовању норми или тежи да 
оствари своју слободу? – одговорила је Ива Милошевић. 
Ана Тасић окренула се теми односа између господара 
и слугу, па је у разговор увела Милана Вејновића који 
тумачи лик Графа Трифића.
– Досад нисам имао прилике да радим гротеску, ово је 
био мој први сусрет с том врстом стилизације. Много 
ми се допало то редитељско решење. Граф и његова 
жена комуницирају, али ни у једном тренутку се не 
погледају. Заиста треба да се запитамо каква је и данас 
комуникација између људи, колико се стварно видимо и 
чујемо. Ја своју жену током целе представе ниједном не 
погледам. То је у мени произвело чудно осећање. За мене 
је важна реченица кад она каже да је већ четрнаест дана 
несрећна у његовој кући, а он је на то упита: „Зашто?“ 
То осликава неразумевање туђих потреба, што је такође 
вид нетолеранције. Стилизација уме да буде замка, да 
буде само то и ништа више. Овде је нађена мера. Јесмо 
стилизовани, али смо присутни у сваком тренутку.  
– За мене је занимљиво што се Ива одлучила да на веома 
сведен начин представи радњу – додао је и Бурић. – 
Сценски израз је веома упечатљив и комику производи 
другим средствима, не само комедиографским. 
Ива Милошевић објаснила је и да се бавила ритуалима и 
облицима понашања у малограђанском друштву. Маске и 
језик произлазе из трагања за посебним осећањем света. 
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– Сви носимо маске и у одређеним ситуацијама нисмо 
у могућности да будемо слободни и аутентични. У 
представи је то, наравно, пренаглашено. Чак је и језик у 
служби маске и заједно граде свет у коме је лаж важнија 
од истине.
Разговор је закључио Игор Грекса, Срета у представи, 
који је појаснио улогу анималности и сировости што носи 
његов лик.
– Ову представу видим као детаљ у једном друштвеном 
дискурсу. У нашем случају зла је жена, али би то могао да 
буде било ко, неко ко је другачији у одређеној друштвеној 
заједници. То би могао да буде и хомосексуалац и 
Ром и неко кога би  средина могала да анатеше. 
Срети је рођењем дата одређена улога, постављен је 
на друштвену лествицу на којој не може да напредује. 
Покушава да обележи некога ко је другачији, али ни за 
то није способан. Дакле, не може чак да одигра ни улогу 
просветитеља. Његова је анималност ту да би нагласила 
облик понашања који Султана на крају преузима.

Бојана ЈАЊУШЕВИЋ

студент крИтИчар: зла Жена

Да заборавимо сви скупа шта је било и 
да се почастимо

Драма Зла жена Јована Стерије Поповића постављена је 
у режији Иве Милошевић у изведби Народног позоришта 
Суботица. Први коментар који сам чула након изласка из 
гледалишта био је: зашто је уопште и постављена?
На темељима Стеријине комедије карактера, представа те-
матизује охолост, срџбу, осорност, константно приговарање 
и бахатост жене Султане. Типичним заплетом за комедије, 
Султана (Милица Сужњевић) и чизмарка Пела (Сања Мо-
равчић), која јој стасом и гласом наликује, мењају одећу, а 
тако и друштвену улогу. Међутим, оно што битно разликује 
драму од представе јесте крај. Док је крај драме оно што би 
најбоље описао Лесингов цитат: „свака зла жена живи као 
да је најузвишенија на свету, нажалост, сваки муж мисли да 
је управо његова жена таква“, крај представе носи поруку 
да насиље рађа насиље (Срета је био груб и агресиван пре-
ма Султани па је и она сама касније постала таква) и у први 
план ставља однос моћи и родне улоге у хетеросексуалним 
односима. Султана је од тиранина у хаљини постала тира-
нин у подсукњи, али с каишем у рукама, а сукњу је обукла 
своме мужу и мушким слугама. Стерија је својој јунакињи 
дозволио да се оплемени и промени, а редитељка Ива Ми-
лошевић ју је охрабрила у својој злоби. Једном зла жена, 
увек зла жена.
Визуелно занимљиво редитељско средство била је бела 
шминка на лицима свих глумаца. Иако у костиму из епо-
хе (костимограф Марко Маросиук), ликови су подсећали 
на пантомимичаре, али поприлично гротескне у свој својој 
извештачености. Можда је редитељкина интенција била да 
прикаже да свако од њих извршава своја задужења по ау-
томатизму, бесмисленом, напамет наученом ритуалу. Граф 

Трифић (Милан Вејновић) има беспрекорно испланиран на-
чин облачења за посао, служавка Персида (Сузана Вуковић) 
уигране, прецизне покрете сипање кафе. Бела шминка по-
служила је и да обесмисли индивидуалност и тако замаски-
ра међусобне разлике између свих женских и свих мушких 
ликова. Ово сигурно не може бити најбоље решење за коме-
дију чији се заплет базира на замени идентитета две особе.
Стил игре прелазио је из пантомиме у пренаглашен, често 
сувишан, патос из сцене у сцену, поприлично насумично и 
без јасног разлога. Назире се, можда случајна или не, на-
мера да женски ликови играју хистерично, обраћајући се 
саговорнику, док мушки ликови задржавају пантомими-
чарски стил игре усмерен ка публици. Међутим, редитељка 
није доследна у свом поступку јер сви ликови имају бело 
нашминкана лица, управо као пантомимичари. И чизмар 
Срета (Игор Грекса) мења врсту глуме у свом првом и дру-
гом појављивању без редитељског оправдања. Али то је, с 
друге стране, глумцу лично омогућило да покаже свој глу-
мачки таленат, велику прецизност и убедљивост. Треба му 
одати признање и за неколико осмеха које је једини успео 
да измами током представе. 
Донекле је разумљиво да је глумце навикле на мањи про-
стор и приснији однос са публиком због мењег броја места 
у сали у Народном позоришту у Суботици, „појела“ већа 
сцена па се тако губи сав глумачки шарм и комика радњи 
за које је потребено физички прећи више од метар. Служав-
ка жури да принесе столњак са једног краја на други, ула-
сци и изласци понекад делују невешто, а све то траје и траје.
Идејно и тематски Зла жена се уклапа у концепцију ово-
годишњег Стеријиног фестивала – побуна, женски род. 
Јунакиња не пристаје на додељену јој родну и друштвену 
улогу, а то је жена војвођанског графа у првим деценијама 
19. века и зато се самоиницијативно  мења. Њена побуна 
огледа се у слободи прављења избора, али ипак недостаје 
разлог због чега то ради када је идентичну доминантност 
над својим укућанима и запосленима могла да оствари и 
на самом почетку представе. Стога би можда најбоље било, 
што каже Трифић на крају драме, „да заборавимо сви ску-
па шта је било и да се почастимо“.

Дивна СТОЈАНОВ
IV година драматургије,

Академија уметности Нови Сад
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округлИ сто: Итака

Феминистички цинично и иронично
Округлом столу о представи Итака, рађеној према Хоме-
ровој Одисеји, првој у Међународној селекцији „Кругови”, 
присуствовали су Армин Сабо Секељ, један од двојице дра-
матурга, редитељка Криста Секељ и комплетан глумачки 
ансамбл Позоришта „Јожеф Катона” из Будимпеште – Ер-
вин Нађ (Одисеј), Бланка Месарош (Атина Палада), Адел 
Јордан (Пенелопа, Сирена), Андреа Фулајтар (Калипсо), Ви-
виен Рујдер (Наусикаја), Естер Киш (Киклоп), Естер Оноди 
(Кирка) и Ерика Боднар (Антиклеја). 

Будући да је представа настала на основу Хомеровог тек-
ста, водитељка Округлог стола Ана Тасић замолила је ре-
дитељку да каже зашто је бирала баш Хомера, а не неког 
другог трагичара који је у драмском смислу обрадио мито-
логију. Криста Секељ је рекла да је избор овог текста, с једне 
стране, нека врста самоуништења, с друге је желела да се 
бави темом рода и везом између рода и друштва и да све 
то представи у данашњем свету. 
Истичући да је текст представе у приличној мери адаптиран 
у односу на оригинални, Ана Тасић је замолила драматурга 
да објасни какав је његов однос према оригиналном тексту. 
Армин Сабо Секељ је рекао да је са колегом Петером Зава-
дом више пута читао оригинални текст, да су га анализира-

ли и схватили да постоје делови који су и данас актуелни, 
као и они који то нису. Међутим, оригинални текст је доста 
дугачак и није могао сав да се искористи, па су интерпре-
тирали онај део текста за који су се одлучили да ће бити 
текст представе, тако што су га осавременили. Рекао је и 
да у оригиналном тексту има пуно мушких ликова, па је 
текст мењан и да би се прилагодио женским ликовима који 
у Итаци доминирају.

Гласање публике за најбољу представу
Итака – 4,22

Водитељ Округлог стола Игор Бурић замолио је редитељку 
да нешто више каже, по његовом мишљењу, о пародијском 
односу према делу о коме сведочи и избор сценских сред-
става, плес, музика, који су, сви заједно, дати у атрактив-
ној форми за савременог гледаоца. Криста Секељ је рекла 
да је Хомерово дело желела максимално да осавремени и 
сматра да је њен редитељски приступ више циничан и иро-
ничан, те да, сходно тоиме, није толико у питању пародија. 
Подсећајући да је позиција жене у савременом друштву 
главна тема овогодишњег Стеријиног позорја, Ану Тасић 
је интересовало какав је редитељкин однос према женској 
еманципацији. Криста Секељ сматра да је Хомерово дело у 
овој представи дато кроз призму феминизма. Игор Бурић је 
поменуо и верзије дела у којима ни Пенелопа није била баш 
највернија, па је редитељка констатовала да, понекад, ни 
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жене нису верне, а глумица Адел Јордан, која игра Пенелопу, 
припремајући се за ову улогу најпре је мислила да је Пене-
лопа веома тужна жена, али убрзо је променила мишљење.
Игор Бурић је прокоментарисао да је одабир Атине Пала-
де као церемонијал-мајстора  релативизовао значење те-
шких одлука које падају на плећа наших јунака. Драматург 
Армин Сабо Секељ је открио да је глумица која је глумила 
Атину сама хтела такву улогу будући да је Атина била Хо-
меров патрон.
Игор Бурић је констатовао да су се сви глумци „добро зе-
зали”, да су забавили публику (покушавајући да и публику 
укључи у разговор), и истакао да је досетка глумца који игра 
Одисеја занимљива у том смислу што он не само да игра 
лукавог, вештог ратника и мушкарца, него истовремено и 
филозофа. Глумац Ервин Нађ мисли да је неко ко је толико 
талентован и добар као што је Одисеј, истовремено и вео-
ма сујетан и нарцисоидан, па је на сцени управо то хтео да 
истакне. Итака је по њему представа о томе како жене виде 
мушкарце, и да то како је Хомер представио Одисеја данас 
више не може да се каже без ироније. Због тога у представи 
има пуно шале. Верује да је једно од основних становишта 
феминизма да покаже да су жене и мушкарци равноправ-
ни, а не да су мушкарци глупи, те да је овај глумачки ан-
самбл, предвођен редитељком, то упео и да покаже. Током 
саме игре нема могућности да се покаже како мушкарац 
стварно мисли, иако је то као глумац желео да убаци у 

представу, али простора за тако нешто просто није било. 
Покушаваши да и глумице укључи у разговор Игор Бурић 
их је питао шта оне мисле о мушкарцима, а њихов колек-
тивни одговор, кроз смех је вербализовала редитељка ре-
кавши да је све оно што мисле на сцени. Глумица Ерика 
Боднар истиче да има доста митологије у томе шта су жене 
некада мислиле о мушкарцима, у односу на садашње вре-
ме, те да се сходно томе и ти ставови морају ревидирати тј. 
да се морају приказати у новом светлу.
На крају разговора за Округлим столом Игор Бурић је питао 
да ли публика у Будимпешти воли да гледа ову представу 
и која је структура публике. Криста Секељ је одговорила да 
пре свега млади људи воле да гледају Итаку, јер Хомера и 
Одисеју читају у школи као лектиру. 
Светислав Јован, селектор овогодишњег Позорја, поентирао 
је рекавши да му је неко од колега после представе рекао 
да је Итака можда отелотворење слогана који је одабрао за 
поднаслов фестивала Побуна − женски род. Он се за такав 
суд пре свега захвалио целој глумачкој екипи истакавши да 
је он од почетка то знао.

Силвија ЧАМБЕР

студент крИтИчар: Итака
Кабаре „Итака“

На сцени „Пера Добриновић“ Српског народног позоришта 
у Новом Саду, 27. маја одигран је у међународној селек-
цији „Кругови“ комад Итака Позоришта „Катона Јожеф“ 
Будимпешта. Писци ове адаптације Хомерове Одисеје су 
Петер Завада и Армин Сабо Секељ, у режији Кристе Секељ, 
са глумачком поделом: Ерика Боднар, Андреа Фулајтар, 
Адел Јордан, Естер Киш, Естер Оноди, Вивиен Рујдер, Јудит 
Резеш, Бланка Месарош, Ервин Нађ.
Одисејев вишедеценијски повратак кући тематски је у скла-
ду са Одисејом. Атина Палада као наратор води публику и 
Одисеја од масовног покоља и освајања Троје, преко Кир-
ке, Калипсе, Наусикаје, Посејдоновог Киклопа, Хада, све 
до његове вољене Пенелопе. За разлику од теме, идеја ове 
адаптације Одисеје публици пружа пре свега хумористички 
отклон од мукотрпних Одисејевих препрека. У овом случају 
антихерој – Одисеј прави грешку за грешком, лаже друге, 
чак и себе.
Ротациона сцена и сценографија подсећају на кабаре у ком 
се смењују наступи феминисткиње, домино даме, сирене, 
диве и нимфе. Као у комаду без четвртог зида, ликови се 
директно обраћају публици, пре свега Атина која Одисеју и 
публици служи као „компас“ и такав приступ без дијалога 
нагиње ка томе да се гледаоци уљуљкају и успавају, стога ко-
мад наизглед има потешкоћа с темпом, али ритам представе 
разбија уљуљканост уз вешто коришћење алата мјузикла.
Музика и визуелни ефекти доприносе појачавању и утеме-
љењу кабареа Итака, као једног од многобројних начина 
како публика може да доживи Одисејеве путешествије. Ху-
мор служи као алат за разбијање напетих партиција, а нај-
бољи пример је део Одисејевог „конфликта“ са Киклопом. 
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Тодорка Кондова-
Зафировска  
(Прилеп, 1926–Скопље, 2003) 

Флмска и позоришна глуми-
ца, прва македонска реди-
тељка. Завршила позоришну 
и филмску режију у Београду.
Режије на Позорју: 15. мај 
1958, Коле Чашуле, Гранчица 

на ветру, МНТ Скопље;  5. мај 1966: Милан Ђурчинов, Или-
ја Зафировски, Богомилска балада, ДТ Скопље.
На Позорју глумила у представама Сумњиво лице (1956, в. 
к.), Гранчица на ветру, Покојник, Јане Задрогаз, Како вам 
драго: Оставка, Кула вавилонска.

Наш антихерој не прихвата различитост, не разуме Кикло-
пов другачији поглед на свет. У овој сцени Атина служи као 
преводилац, а Одисеј опија Киклопа, сугестивно му нудећи 
огромну пљоску у којој је, по свему судећи, нектар или ам-
брозија. Наравно, како Одисеја „налаже“, напослетку Оди-
сеј насилно ослепљује Киклопа и потврђује свој карактер 
антихероја и насиље као једну од својих честих особина.
Одисеј (Ервин Нађ) је морепловац, филозоф, војсковођа, 
краљ Итаке... Али пре свега између редова јасно се види 
да је вандал и грубијан. Ервин Нађ градирајући успешно 
износи Одисејев лук карактера – од хероја до антихероја. 
Изванредно је искоришћен „угао сагледавања“ јер уз мале 
промене и ексцесе добија се друга конотација која служ 
сврси овог комада.
Уз више-мање позитивне утиске о целој представи, вредно 
је нагласити игру Бланке Месарош која тумачи лик Атине 
Паладе и као наратор константно се бори и на послетку до-
бија битку с темпом комада.
На крају, Итаку треба сагледати из угла унутрашњег пу-
товања које је приказано у Одисејевој дуалности – између 
„вечног женског“ и „прагматичног мушког“ принципа.

Стефан ЦОКИЋ
IV годинa драматургије

Академијa уметности Нови Сад

Жене на позорју: редИтељке 

Зора Бокшан, рођ. 
Танурџић  
(Мол, општина  
Ада, 1930). 

Прва редитељка опере. Завршава Позоришну академију у 
Београду. У Луткарском позоришту у НС и у позориштима 
Сомбора и Ужица, режира четрдесетак представа. За радио 
пише и режира романсиране биографије композиторâ, пи-
саца и оперских певача. Адаптирала и режирала неколико 
опера.
Књиге: Од игре до позорнице, Бајке за позоришну игру, Пут 
до плаве звезде, Мале драмске бајке. 
На Позорју: 23. април 1956, Исидор Бајић, Кнез Иво од 
Семберије, опера у једном чину по тексту Нушића, СНП 
Нови Сад (в. к.),

Вера Црвенчанин-
Куленовић  
(Нови Сад, 1920–Београд, 2013) 

Прва жена филмски редитељ 
у ЈУ и глумица. Прву шпицу 
(док. филм Београдски уни-
верзитет) потписала 1948, 

за Авала филм, за који ради низ краткометражних филмо-
ва. Писала монодраме, сценарија, драматизације… Радила 
у ТВ Нови Сад као сценариста и редитељ. Режирала у НП 
Београд, НП Суботица... 
Књиге: Динуловићи, Скендерова трајања, Свитања и сутон 
Милке Гргурове, Има тако људи (2012).
8. мај 1964, М. Крлежа, На рубу памети, рд. Мата Мило-
шевић, ЈДП Београд (Стеријина награда за драматизацију).

Вера Белогрлић 
(Крушевац, 1926–Београд, 
2015) 

Редитељка ТВ филмова и се-
рија, првенствено намењених 
деци. Коаутора чувене ТВ се-
рије за децу На слово, на сло-
во Душана Радовића (Мало 

позориште Београд). За тај пројекат добија Стеријину на-
граду за драматургију (23. мај 1970). 
ТВ серије (избор): Ен-ден-динус, Хиљаду зашто?, С ванглом 
у свет, Јунак мог детињства, Наши песници…
Поред рада на представама за децу и плоча за децу, била 
је ангажована као председник Дома пионира и Оснивачког 
одбора „Радост Европе”, члан савета Позоришта “Д. Радо-
вић”, Политикиног Забавника...



64. СТЕРИЈИНО ПОЗОРЈЕ www.pozorje.org.rs

18 Билтен бр. 3

нова Издања стерИјИног позорја

Влаткo Илић
Савремено позориште: 
Естетско искуство и пре-
ступничке праксе 
(Едиција „Призор”)

Kњигa критички преиспитује уметност театра, с посебним 
освртом на савремене позоришне поетике и естетска иску-
ства која из њих проистичу. Најпре, реч је о рефлектовању 
позиције, улоге, статуса уметности позоришта данас, што 
се може сагледати у оквирима односно из перпективе ак-
туелног друштвеног живота, те комплексних међуодноса 
који се успостављају између театарске праксе с једне, и со-
цијалних релација, с друге стране. Посебна пажња аутора 
концентрисана је на препознавање, анализу и закључке о 
преступничким праксама које, нарушавањем постојећих 
регулатива успостављених унутар и око света уметности, 
потенцијално резултирају настанаком вредних уметнич-
ких дела, и то посредством преиспитивања саме природе 
извођења уметности, а у складу са актуелним теоријским 
и културалним оријентацијама релевантним за овај истра-
живачки рад. (...)  
Прецизирајући кључне одлике институционалног позори-
шта, фестивалских продукција, друштвено-ангажованог 
стваралаштва и, напослетку, онога што аутор студије на-
зива „драматизацијом социјалних односа“, наводећи, при-
том, и позоришне/извођачке радове и друштвене покрете 
као релеватне примере који илуструју поменуту драмати-
зацију, Илић посебну пажњу посвећује оним делима која 
трансгресирају успостављене поделе (како социјалне, тако 
и уметничке), a на основу којих и изводи опште закључке о 
преступничкој природи савременог театра. (...) 
Други део књиге Илић посвећује питању форме савреме-
ног позоришног дела и у вези с тим предлаже испитивање 
појма динамичког дела, чиме посредно нуди и модел вред-
новања актуелне уметничке продукције. Ослањајући се на 
разумевање класичног дела, односно органског, с једне, и 
авангардног, с друге стране, појам динамичког уметничког 
дела, према схватању аутора, умногоме одговара савреме-
ном стваралаштву, пошто омогућава сагледавање његове 
догађајне природе. 

др Дивна Вуксановић

Зборник радова
Савремени домаћи драмски 
текст на Стеријином позорју 
(од оснивања Позорја до 
данас)
Уредила Снежана Савкић

Током 2017. године Стеријино позорје наставило је 
научну мисију започету 2016. године покретањем  
пројекта Стерија на позоришним сценама Новог Сада 
и Војводине (од оснивања Стеријиног позорја до данас). 
И овај пут, следећи чињеницу да je Стеријино позорје – 
поред осталог – било, и све више јесте, својеврсни научни 
Институт за позоришну уметност (још увек не постоји у 
Србији), овим пројектом желели смо да укажемо на 
један од важних циљева нашег научноистраживачког 
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 зборника Савремени домаћи драмски текст на 
Стеријином позорју (од оснивања Позорја до данас) 
бави се једним од релевантних проблема и отворених 
питања у домену позоришне уметности, а то је питање 
савремености. Колико је један драмски текст савремен? 
Где су границе између савремености и актуелности? Који 
су аутори својим остварењима испунили богат живот 
савремене позоришне продукције? У овом зборнику 
читалац ће се изнова сусрести, у различитим тематским 
распонима, са добропознатим именима попут Љубомира 
Симовића, Данила Киша, Борислава Пекића, Борислава 
Михајловића Михиза, Велимира Лукића, Виде Огњеновић 
итд.
Учесници у овој фази пројекта били су проф. др Сава 
Дамјанов (руководилац пројекта), др Мирослав Мики 
Радоњић (директор Позорја), мср Горан Ибрајтер 
(уредник Фестивалског центра Позорја), проф. др 
Марина Миливојевић Мађарев (Академија уметности 
Нови Сад), др Зоран Ђерић (СНП Нови Сад), др Исидора 
Поповић (Матица српска), др Зоран Максимовић, Ивана 
Кочи (Позоришни музеј Војводине), мср Снежана Савкић 
(Филозофски факултет Нови Сад) и Милена Кулић 
(Филозофски факултет Нови Сад).
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Нови Сад, 2017

САВРЕМЕНИ ДОМАЋИ ДРАМСКИ ТЕКСТ 
НА СТЕРИЈИНОМ ПОЗОРЈУ
(ОД ОСНИВАЊА ПОЗОРЈА ДО ДАНАС)

Стеријино позорје



64. СТЕРИЈИНО ПОЗОРЈЕ www.pozorje.org.rs

19уторак, 28. мај 2019.

сутра на позорју

среда, 29. мај

11.00 часова / Такмичарска селекција
Округли сто: Неустрашиве – Као и све слободне дјевојке

12.00 часова / СНП, горњи фоаје Сцене „Пера Добриновић“
Промоција позоришних издања
„Агон”, часопис за позориште и визуелне комуникације Бања Лука, бр. 11/2019.
Лука Кецман: „Увод у драмско позориште” и „Благо оном ко зна да не зна, а хоће да зна!”  
(Издавачко и графичко предузеће „Бесједа” Бања Лука) 

14.00 часова / Камерна сцена СНП
Позорје младих
Јован Стерија Поповић: Родољупци
Факултет уметности Приштина
са привременим седиштем у Звечану – Косовска Митровица  

17.00 часова / Културни центар Новог Сада
Позорје младих
Play  Shakespeare
Академија уметности Београд

19.00 часова / Камерна сцена СНП
Позорје младих
Мирослав Крлежа: Господа Глембајеви
Академија умјетности Бања Лука
(Република Српска, Босна иХерцеговина)

19.00 часова / Новосадско позориште
Такмичарска селекција
ХАСАНАГИНИЦА
По мотивима драме Љубoмира Симовића
Режија: Андраш Урбан
Новосадско позориште/Újvídéki Színház

21.00 час / СНП, Сцена „Јован Ђорђевић“
Међународна селекција „Кругови“
КИКЛОП
Према роману Ранка Маринковића
Аутор адаптације и режија: Саша Аночић
Градско драмско казалиште  „Гавела“/GDK „Gavella” Загреб (Хрватска)

СУЉО: А какве и да нађеш, него половне? 
Женске за војну употребу! 
Једна допола оћелавила, 
у другој има деведесет ока, најмање, 
трећа рамље, четврта прирамљује, 
пета без пола зуба, 
шеста длакава ко мушкарац, 
седмој се бело навукло преко ока, 
осму бабица последњи пут окупала! 
Дај шта даш! 

(Хасанагиница.  
По мотивима драме Љубомира Симовића.

Режија Андраш Урбан)

УГО: Хајте, устаните, ово је против човјечанства! Еустахије, 
идемо.
МЕЛКИОР: Камо да идемо?
УГО: Па гледати тај рат. То се у животу може само једном видјети.
МЕЛКИОР: А што ћемо видјети?
УГО: Како – што? Све је сада друкчије. Људи наваљују на 
банке, хоће своје новце! Купују брашно, пасту за зубе... 
Идемо, Еустахије!
OFF: Идемо гледати рат. Рат је… И заиста… Дошао ки-
клоп, дошао је Полифем…

(Киклоп.  
Према роману Ранка Маринковића.
Адаптација и режија Саша Аночић)




