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Срби су у Аустрији и Угарској, почетком 19. века, када
се родио Јован Стерија Поповић, били народ у којем је
почео да се шири европски дух просветитељства. Тај дух
је незаустављиво освајао Србе.

Просветитељство, чији су носиоци били Захарије Ор-
фелин, Доситеј Обрадовић и Лукијан Мушицки, отворило
је љубав према књижевности и ширило патриотизам.

У српском народу стварају се књижевна и позоришна
дела, рађа се и позориште. У историју улазе Јоаким Вујић
и Јован Стерија Поповић са својим „Жалостним и веселим
позорјем“.

Српски народ почиње да открива своју наклоност
према позоришту и своје позоришне таленте.

Где смо данас, више од два века касније?
Бијемо битке да позориште живи своју креативност и

носи своју културну мисију. У тој мисији комедије карак-
тера Јована Стерије Поповића остају једна од неисцрпних
инспирација нашег позоришног живота.

Данас у свету информатике и дигитализације, у свету у
којем се, нажалост, урушавају моралне вредности и емпа-
тија, позориште, ипак, опстаје као неуништива биљка за-
сејана пре више од две хиљаде година. Шта одржава
магију позоришта? Одржава је људска потреба за катар-
зом, као и потреба за смехом. Ту потребу имају и позо-
ришни ствараоци, с једне, као и публика с друге стране.
Када се успостави прави доживљај, глумци се спајају са

публиком и заједно живе магију позоришног чина. Иако
су ти тренуци пролазни, траг оплемењености остаје. Зато
данас, колико чедно, толико и актуелно звучи Стеријина
мисао „Театар је лек за болести моралне“.

Позоришна представа, њено стварање и извођење
личи на једну малу државу у којој све мора да функцио-
нише да би била успешна. Тако и бива, иако представу
стварају људи различитих професија: писац, редитељ,
глумци, сценограф, костимограф, композитор, мајстор
светла, шминкер, инспицијент, суфлер, реквизитер, деко-
ратери, гардеробери.

Та мала држава-представа, ствара се од заједничке
вере, љубави, страсти и креативности у постизању зајед-
ничког циља.

Када се у резултату успе, сви учесници имају неописив
осећај радости и слободе. Достигнуће слободе које позо-
ришни ствараоци постижу кроз своје стваралаштво је,
можда, највећи дар који им је дат. Тај осећај слободе је,
верујем, поред катарзе и смеха, још један мотив за оп-
стајање и дуговечност позоришта.

Уз велику захвалност једној од најзначајнијих институ-
ција, Стеријином позорју, које чува позоришну традицију,
с најлепшим жељама учесницима и организаторима, уз
срдачан поздрав публици, с великим поштовањем у част
славе позоришта проглашавам 64. Стеријино позорје
отвореним.

Беседа на отварању 64. Стеријиног позорја
СВЕТЛАНА БОЈКОВИЋ, глумица
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Serbs in Austria and Hungary, at the beginning of the 19th
century, when Jovan Sterija Popović was born, were the peo-
ple among whom the European spirit of enlightenment
began to spread. That spirit had been winning over Serbs
without stopping. 

The Age of Enlightenment, whose representatives were Za-
harije Orfelin, Dositej Obradović and Lukijan Mušicki, has
opened up the love for literature and spread patriotism.

Among the Serbian people, literary and theatre works
were created, and the theatre was born. Joakim Vujić and
Jovan Sterija Popović entered history with their "Sad and
Happy Theatre".

Serbian people began to discover their affection for the
theatre and their theatre talents.

Where are we today, more than two centuries later? 
We fight battles for the theatre to live its creativity and

carry its own cultural mission. In that mission comedies of
character by Jovan Sterija Popović remain one of the inex-
haustible inspirations of our theatrical life.

Today, in the world of computer science and digitalization,
in a world in which, unfortunately, moral values   and empathy
are collapsing, the theatre, however, survives as an indestruc-
tible plant sown more than two thousand years ago. What
keeps the magic of theatre? It is kept by the human need for
catharsis, as well as the need for laughter. Such need is pos-
sessed by theatre creators, on the one hand, as well as the
audience on the other. When a true experience is established,

the actors are merged with the audience and together they
live the magic of the theatre act. Even though these moments
are transient, the trace of refinement remains. That is why
Sterija’s thought “Theatre is the cure for moral diseases”
sounds naive today as well as current. 

Theatrical play, its creation and performance resemble one
small country in which everything needs to function in order
for it to be successful.  That's the way it is, even though the
show is made by people of different professions: writer, di-
rector, actors, set designer, costume designer, composer, mas-
ter of lights, makeup artist, stage manager, prompter,
property master, decorators, wardrobe supervisors.

That small country-play is created with shared faith, love,
passion and creativity in achieving a common goal.

When the result is successful, all participants have an in-
describable sense of joy and freedom. The accomplishment
of freedom that the theatre creators achieve through their
creativity is, perhaps, the greatest gift that is given to them.
That feeling of freedom is, I believe, apart from catharsis and
laughter, another motive for survival and longevity of the the-
atre.

It is with great gratitude to one of the most important in-
stitutions, Sterijino Pozorje, which preserves the tradition of
theatre, with the best wishes for the participants and organ-
izers, with warm-hearted greeting to the audience, with the
utmost respect in honor of the glory of theatre that I hereby
pronounce the 64th Sterijino Pozorje open. 

Opening speech of the 64th Sterijino Pozorje 
SVETLANA BOJKOVIĆ, actress



Светлана Бојковић, дипломирала глуму у класи
проф. Предрага Бајчетића 1970. године. Стални члан
ансамбла Југословенског драмског позоришта од
1968. до 1984, када одлази у Народно позориште Бео-
град, где остаје до 1993, затим прелази у статус ис-
такнутог слободног уметника. Од тада највише игра у
Атељеу 212.

Позоришне представе (избор) – ЈДП: Пучина
(Јованка), Хеда Габлер (Хеда Габлер), Три сестре
(Маша), Шума (Раиса Павловна Гурмишска); Народно
позориште: Мадам Сан-Жен (насловна улога), Учене
жене (Белиза), Агамемнон (Касандра); Атеље 212: Ноћ
трибада (Сири фон Есен), Аудијенција и Вернисаж
(Вера), Кола мудрости двоја лудости (Клеопатра Ма-
мајева), Филумена Мартурано (Филумена), Марија
Стјуарт (Елизабета од Енглеске), Лагум (Милица Пав-
ловић), Дивљи мед (Ана Павловна), Мала љубав за
мене или шта плаши Винсента Прајса (Џесика),
Брачна игра (Џилијан), Сабране приче (Рут Штајнер), Бли (Вера), Матица
(Милена Гавровић), Моја ти (Драгица); Град театар Будва: Јегоров пут
(Алма); Модерна Гаража: Легија части (Милунка Савић); Позориштанце
Пуж: Ивица и Марица (Врача Врачевић); БДП: X+Y=0 (Госпођа X)…

Филм: Шејтанов ратник, Зона Замфирова, Птице које никад не
полете, Хало такси, Нека друга жена, Пас који је волео возове, Бољи
живот… Одиграла преко 200 улога у ТВ серијама и ТВ драмама (избор):
М(ј)ешовити брак, Породично благо, Срећни људи, Полицајац са Пет-
ловог брда, Смрт Госпође министарке, Бољи живот, Приче из фабрике,
X+Y=0, Светозар Марковић, Никола Тесла, Повратак отписаних, От-
писани, Димитрије Туцовић, Куда иду дивље свиње, Чедомир Илић…

Награде: Златна Арена на Фестивалу у Пули за улогу у филму Пас
који је волео возове, две награде „Ћуран“ на Данима комедије у Јагодини
за улогу Јованке у представи Пучина и улогу Белизе у представи Учене
жене, добитница је Октобарске награде града Београда, Награде „Јоаким
Вујић“ за допринос позоришној култури, Награде „Жанка Стокић“ и На-
граде „Бранислав Нушић“ за животно дело у комедији, Награде за жи-
вотно дело „Добричин прстен“ 2005. Председница СДУС-а од 1992. до
1996. године.

Светлана Бојковић је овогодишња добитница Стеријине награде за
нарочите заслуге на унапређењу позоришне уметности и културе. Од-
луку о томе донео је Управни одбор Стеријиног позорја на седници
одржаној 7. децембра 2018. 

Svetlana Bojković, acquired a BFA in acting in the
class of professor Predrag Bajčetić, in 1970. She has
been a permanent member of the ensemble of the Yu-
goslav Drama Theatre from 1968 to 1984, when she left
to go to the Belgrade National Theatre, where she re-
mained until 1993, after which she has earned the sta-
tus of a prominent free artist. Since then, she has mostly
acted at Atelje 212 Theatre.  

Theatre plays (selection) – Yugoslav Drama Theatre:
Open Sea (Jovanka), Hedda Gabler (Hedda Gabler),
Three Sisters (Masha), The Forest (Gurmyzhskaya); Na-
tional Theatre: Madame (leading role), The Learned
Women (Belize), Agamemnon (Cassandra); Atelje 212:
The Night of the Tribades (Siri von Essen), Audience and
Vernissage (Vera), Enough Stupidity for Every Wise Man

(Cleopatra Mamaeva), Filumena Marturano (Filumena),
Mary Stuart (Elizabeth I of England), Dungeon (Milica
Pavlović), Wild Honey (Anna Petrovna), Little love for me

or what scares Vincent Price (Jessica), Marriage Play (Jillian), Collected Stories
(Ruth Steiner), Bli (Vera), Queen Bee (Milena Gavrović), My Dear You (Drag-
ica); Budva City Theatre: Yegor's road (Alma); Moderna garaža: Legion of Ho-
nour (Milunka Savić); Puž Theatre: Hansel and Gretel (Witch); Belgrade
Drama Theatre: X+Y=0 (Mrs X)…

Film: Sheitan Warrior, Zona Zamfirova, Some Birds Can't Fly, Hello taxi,
Some other woman, The Dog Who Loved Trains, Better life, etc. She has
played over 200 roles in TV shows and TV dramas (selection): Mixed mar-
riage, Family treasure, Happy people, A cop from Petlovo brdo, Death of Mrs
Minister, Better life, Stories from the factory, X+Y=0, Svetozar Marković,
Nikola Tesla, The Written Off Return, The Written Off, Dimitrije Tucović,
Where do the wild boars go, Čedomir Ilić, etc.

Awards: Golden Arena at the Pula Film Festival for the role in the film
The Dog who loved Trains, two “Ćuran” Awards at the Comedy days in Jago-
dina for the role of Jovanka in the play Open sea and for the role of Belize
in the play The Learned Women, she won the Belgrade October Award,
“Joakim Vujić” Award for her contribution to the culture of theatre, “Žanka
Stokić“ and “Branislav Nušić” Awards for life achievement in comedy,
“Dobričin prsten” Life achievement Award in 2005. She has been the pres-
ident of Association of Drama Artists of Serbia from 1992 to 1996.

Svetlana Bojković is this year's winner of the Sterija Award for special
contribution to the promotion of theatre arts and culture. This decision was
made by the Steering Committee of Sterijino Pozorje at a session held on
December 7th, 2018. 
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Позоријански деби Светлане 
Бојковић: Афера недужне 

Анабеле (ЈДП, 1969)



НЕДЕЉА, 26. мај

19.00 часова / СНП, доњи фоаје Сцене „Јован Ђорђевић“
16. Изложба позоришног плаката и графичког обликовања
Отварање изложбе, уручење награда

20.00 часова / СНП, Сцена „Јован Ђорђевић“
Свечано отварање Фестивала
Беседа: Светлана Бојковић

Такмичарска селекција
ПЕТРИЈИН ВЕНАЦ
Према роману Драгослава Михаиловића
Драматизација: Мила Машовић Николић
Режија: Бобан Скерлић
Атеље 212 Београд

ПОНЕДЕЉАК, 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
Војводине

11.00 часова / Такмичарска селекција
Округли сто: Петријин венац

18.00 часова / Централна галерија Шок задруге, Змај Јовина,
пасаж бр. 22
Андреја Рондовић: Трансформација
Отварање изложбе (мастер уметнички рад сценског дизајна)
Организатори: СЦЕН (Одсек за уметност и дизајн), Департман за
архитектуру и урбанизам, ФТН и Шок задруга

19.00 часова / СНП, Сцена „Јован Ђорђевић“ (публика је на сцени)
Такмичарска селекција
ЗЛА ЖЕНА
Текст: Јован Стерија Поповић
Режија: Ива Милошевић
Народно позориште/Narodno kazalište/Népszínház Суботица

20.30 часова / СНП, доњи фоаје Сцене „Пера Добриновић“
Светлана Бојковић или Уметност глуме
Аутор изложбе: Зоран Максимовић
Организатори: Позоришни музеј Војводине и Стеријино позорје

21.00 час / СНП, Сцена „Пера Добриновић“
Међународна селекција „Кругови“
ITHAKA (Итака)
Према Хомеровој „Одисеји”
Текст: Петер Завада и Армин Сабо Секељ
Режија: Криста Секељ
Позориште „Јожеф Катона“/Katona József Színház Будимпешта (Ма-
ђарска)

23.00 часа / Међународна селекција „Кругови“
Округли сто: Итака

УТОРАК, 28. мај

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
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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
DRAUFGÄNGERINNEN. ALL ADVENTUROUS WOMEN DO
(Неустрашиве – Као и све слободне дјевојке)
Текст: Тања Шљивар
Режија: Саломе Дастмалхи
Дојчес театар/Deutsches Theater, Берлин (Немачка)

21.00 час / Академија уметности (Ђуре Јакшића 7)
Позорје младих
Бертолт Брехт: Малограђанска свадба
Академија уметности Нови Сад
Класа глуме на српском језику

СРЕДА, 29. мај

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

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 и Херцеговина)

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)

ЧЕТВРТАК, 30. мај

11.00 часова / Међународна селекција „Кругови“
Округли сто: Киклоп

12.00 часова / Такмичарска селекција
Округли сто: Хасанагиница

15.00 часова / Академија уметности (Ђуре Јакшића 7) 
Позорје младих
Антон Павлович Чехов: Вишњик; Галеб
Факултет драмских уметности Београд

18.00 часова / Позориште младих, Велика сцена
Позорје младих 
Јован Стерија Поповић: Женидба и удадба
Факултет савремених уметности Београд

18.30 часова / СНП, горњи фоаје Сцене „Пера Добриновић“
Дани књиге
Тина Перић, „Пут извођача: Од ЈА ка Сопству”
The Critic is Present Or: Towards an Embodied Criticism (зборник
радова са 15. међународног симпозијума позоришних критичара и
театролога)
(Издавач: Стеријино позорје, Нови Сад)
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20.00 часова / СНП, Сцена „Пера Добриновић“
Такмичарска селекција
КАРОЛИНА НОЈБЕР
Текст: Небојша Ромчевић
Режија: Кокан Младеновић
Народно позориште Републике Српске Бања Лука (Република
Српска – Босна и Херцеговина)

21.00 час / Културни центар Новог Сада
Позорје младих
Дејан Дуковски: Буре барута
Факултет савремених уметности Београд

ПЕТАК, 31. мај

11.00 часова / Такмичарска селекција
Округли сто: Каролина Нојбер

15.00 часова / Позориште младих, Велика сцена
Позорје младих
Франсис Вебер: Вечера будала
НОВА академија уметности Београд

17.00 часова / Новосадско позориште, Мала сцена
Јавно читање драма студената драматургије
Академије уметности Нови Сад
Промена на Стеријином позорју

18.00 часова / Камерна сцена СНП
Позорје младих
Вилијам Шекспир: Сан летње ноћи
Факултет драмских и филмских умјетности Универзитета „Синергија”
Бијељина
(Република Српска, Босна и Херцеговина)

18.30 часова / СНП, горњи фоаје Сцене „Пера Добриновић“
Дани књиге
Нова словачка драма
(Издавач: Стеријино позорје Нови Сад)

20.00 часова / СНП, Сцена „Пера Добриновић“
Такмичарска селекција
КОЗОЦИД
Текст и режија: Вида Огњеновић
Градско позориште Подгорица (Црна Гора)

22.30 часова / Такмичарска селекција
Округли сто: Козоцид

СУБОТА, 1. јун

10.00–13.00 часова / СНП, Камерна сцена
Радионица Стеријиног позорја
Функција репертоара у развоју позоришне куће
Модератор: Жељко Хубач

14.30–16.30 часова / СНП, Камерна сцена
Радионица Стеријиног позорја
Функција репертоара у развоју позоришне куће
Модератор: Жељко Хубач

15.00 и 17.00 часова / Новосадско позориште, Мала сцена
Јавно читање драма студената драматургије
Академије уметности Нови Сад
Промена на Стеријином позорју

18.30 часова / СНП, горњи фоаје Сцене „Пера Добриновић“
Дани књиге
Боро Драшковић, „Речник редитеља”
(Издавач: Академија уметности, Нови Сад)

20.00 часова / СНП, Сцена „Пера Добриновић“
Такмичарска селекција
М.И.Р.А.
Режија: Андраш Урбан
Битеф театар Београд
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НЕДЕЉА, 2. јун

11.00 часова / Такмичарска селекција
Округли сто: М.И.Р.А.

10.00–13.00 часова / СНП, Камерна сцена
Радионица Стеријиног позорја
Функција репертоара у развоју позоришне куће
Модератор: Жељко Хубач

14.30–16.30 часова / СНП, Камерна сцена
Радионица Стеријиног позорја
Функција репертоара у развоју позоришне куће
Модератор: Жељко Хубач

16.30 часова / Новосадско позориште, Мала сцена
Јавно читање драма студената драматургије
Академије уметности Нови Сад
Промена на Стеријином позорју 

19.00 часова СНП, Сцена „Пера Добриновић“
Такмичарска селекција
БОЛИВУД
Текст и режија: Маја Пелевић
Народно позориште Београд

21.00 час / СНП, Сцена „Јован Ђорђевић“ (публика је на сцени)
Међународна селекција „Кругови“
PUPPENHAUS. KURACJA
(Кућа лутака. Лечење)
Текст: Магда Фертач
Режија: Јенджеј Пјасковски
ТР Варшава (Пољска)

22.30 часова / Такмичарска селекција
Округли сто: Боливуд

ПОНЕДЕЉАК, 3. јун

17.00 часова / Новосадско позориште, Мала сцена
Јавно читање драма студената драматургије
Академије уметности Нови Сад
Промена на Стеријином позорју

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

Концерт „Песници с музиком“
Милан Кораћ, Милош Зубац и Немања Нешић

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

Организатор задржава право измене програма

8 64. СТЕРИЈИНО ПОЗОРЈЕ



964. СТЕРИЈИНО ПОЗОРЈЕ

SUNDAY, 26th May

07.00 PM / SNT, lower foyer of the “Jovan Đorđević” stage
16th Exhibition of theatre poster and graphic design
Opening of the exhibition, Award Ceremony

08.00 PM / SNT, “Jovan Đorđević” stage
Opening Ceremony 
Opening speech: Svetlana Bojković

Competition selection 
PETRIA’S WREATH 
Based on the novel by Dragoslav Mihailović 
Dramatization: Mila Mašović Nikolić 
Directed by: Boban Skerlić
Atelje 212 Theatre Belgrade 

MONDAY, 27th May

10.00 AM / SNT, upper foyer of the “Jovan Đorđević” stage
Stage, mask, costume, puppet
Opening of the exhibition, Award Ceremony
Organizer: Centre for Visual Arts Education of Children and Youth of
Vojvodina

11.00 AM / Competition selection 
Round table: Petria’s Wreath 

18.00 PM / Central Gallery of Shock cooperative, Zmaj Jovina, passage no. 22
Andreja Rondović: Transformation
Opening of the exhibition (master’s artistic thesis in stage 
design)
Organizers: SCEN – Centre for Scene Design, Architecture and 
Technology, FTS (Faculty of Technical Sciences) and Shock cooperative 

07.00 PM / SNT, “Jovan Đorđević” stage (the audience is on stage)
Competition selection 
THE EVIL WOMAN
Text: Jovan Sterija Popović
Directed by: Iva Milošević
National Theatre/Népszínház Subotica

08.30 PM / SNT, Lower Foyer of the “Pera Dobrinović” stage 
Svetlana Bojković or The Art of Acting
Author of the exhibition: Zoran Maksimović
Organizers: Theatre Museum of Vojvodina and Sterijino Pozorje

09.00 AM / SNT, “Pera Dobrinović” stage 
International selection “Circles“ 
ITHAKA
Based on ”Odyssey” by Homer 
Text: Péter Závada, Ármin Szabó Székely 
Directed by: Kriszta Székely 
Katona József Theatre Budapest (Hungary)

11.00 AM / International selection “Circles“ 
Round table: Ithaka

TUESDAY, 28th May 

11.00 AM / Competition selection 
Round table: The Evil Woman

06.00 AM / Academy of Arts (Đura Jakšić 7)
Pozorje of the Young
Once upon a time...
Fairy tales for all ages from world and Hungarian literature
Academy of Arts Novi Sad
Hungarian Language Class

P R O G R A M M E
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06.00 AM / SNT, upper foyer of the “Pera Dobrinović” stage 
Medicine in theatre - doctors as creators of modern drama?
Lecture: PhD Dževad Karahasan

08.00 PM / Novi Sad Theatre
Competition selection 
DAREDEVILS (DRAUFGÄNGERINNEN)
ALL ADVENTUROUS WOMEN DO
Тext: Tanja Šljivar
Directed by: Salome Dastmalchi 
Deutsches Theatre, Berlin (Germany)

09.00 PM / Academy of Arts (Đura Jakšić 7)
Pozorje of the Young
Bertolt Brecht: A Respectable Wedding
Academy of Arts Novi Sad
Serbian Language Class

WEDNESDAY, 29th May

11.00 AM / Competition selection 
Round table: Daredevils (Draufgängerinnen) All Adventurous
Women Do

02.00 PM / Chamber Scene SNT
Pozorje of the Young
Jovan Sterija Popović: The Patriots
Faculty of Arts Priština with a temporary head office in Zvečan - Kosovska
Mitrovica

05.00 PM / Cultural Center of Novi Sad
Pozorje of the Young
Play  Shakespeare
Academy of Arts Belgrade

07.00 PM / Chamber Scene SNT
Youth Theatre
Miroslav Krleža: The Glembays
Academy of Arts Banja Luka
(Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina)

07.00 PM / Novi Sad Theatre
Competition selection 
HASAN AGA’S WIFE 
Based on the motifs of the drama by Ljubomir Simović
Directed by: András Urbán 
Novi Sad Theatre/Újvídéki Színház

09.00 PM / SNT, “Jovan Đorđević” stage
International selection “Circles“ 
CYCLOPS
Based on the novel by Ranko Marinković
Adapted and directed by: Saša Anočić
City Drama Theatre “Gavella” Zagreb (Croatia)

THURSDAY, 30th May

11.00 AM / International selection “Circles“ 
Round table: Cyclops

12.00 AM / Competition selection
Round table: Hasan Aga’s Wife

03.00 PM / Academy of Arts (Đura Jakšić 7)
Pozorje of the Young
Anton Pavlovich Chekhov: The Cherry Orchard; The Seagull
Faculty of Dramatic Arts Belgrade

06.00 PM / The Youth Theatre, Big scene
Pozorje of the Young
Jovan Sterija Popović: Weddings and Marriages 
Faculty of Contemporary Arts Belgrade

06.30 PM / SNT, upper foyer of the “Pera Dobrinović” stage
The Days of the Book
Tina Perić, "The Way of the Performer: From I to Self"
The Critic is Present Or: Towards an Embodied Criticism 
(a collection of works from the 15th International Symposium 
of Theatre Critics and Scholars)
(Publisher Sterijino Pozorje, Novi Sad)
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08.00 PM / SNT, “Pera Dobrinović” stage
Competition selection 
KAROLINE NEUBER 
Text: Nebojša Romčević
Directed by: Kokan Mladenović
National Theatre of Republic of Srpska Banja Luka (Republic of Srpska,
Bosnia and Herzegovina)

09.00 PM / Cultural Centre of Novi Sad
Pozorje of the Young 
Dejan Dukovski: Powder Keg
Faculty of Contemporary Arts Belgrade

FRIDAY, 31st May

11.00 AM / Competition selection
Round table: Karoline Neuber 

03.00 PM / The Youth Theatre, Big scene
Pozorje of the Young 
Francis Veber: Dinner for Schmucks
New Academy of Arts Belgrade

05.00 PM / The Youth Theatre, Small scene
Public reading of dramas by students of dramaturgy
Academy of Arts Novi Sad
Change Theatre at Sterijino pozorje

06.00 PM / Chamber Scene SNT
Pozorje of the Young
William Shakespeare: A Midsummer Night's Dream
Faculty of Dramatic and Film Arts, "Synergy" University Bijeljina
(Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina)

06.30 PM / SNT, upper foyer of the “Pera Dobrinović” stage
The Days of the Book 
New Slovak drama
(Publisher Sterijino Pozorje, Novi Sad)

08.00 PM / SNT, “Pera Dobrinović” stage
Competition selection 
CAPRICIDE 
Text and directed by: Vida Ognjenović
City Theatre Podgorica (Montenegro)

10.30 PM / Competition selection 
Round table: Capricide

SATURDAY, 1st June

10.00 AM–01.00 PM / SNT, Chamber Scene 
Sterijino Pozorje workshop
Function of the repertoire in the development of the theatre
house
Moderator: Željko Hubač

02.30–04.30 PM / SNT, Chamber Scene 
Sterijino Pozorje workshop
Function of the repertoire in the development of the theatre
house
Moderator: Željko Hubač

03.00 and 05.00 PM / Novi Sad Theatre, Small scene
Public reading of dramas by students of dramaturgy
Academy of Arts Novi Sad
Change Theatre at Sterijino pozorje

06.30 PM / SNT, upper foyer of the “Pera Dobrinović” stage
The Days of the Book 
Boro Drašković, “Dictionary of the Director”
(Publisher Academy of Arts, Novi Sad)

08.00 PM / SNT, “Pera Dobrinović” stage 
Competition selection 
M.I.R.A.
Directed by: András Urbán
Bitef Theatre Belgrade
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SUNDAY, 2nd June

11.00 AM / Competition selection
Round table: M.I.R.A.

10.00 AM–13.00 PM / SNT, Chamber Scene
Sterijino Pozorje workshop
Function of the repertoire in the development of the theatre
house
Moderator: Željko Hubač

02.30–04.30 PM / SNT, Chamber Scene
Sterijino Pozorje workshop
Function of the repertoire in the development of the theatre
house
Moderator: Željko Hubač

04.30 PM / Novi Sad Theatre, Small scene
Public reading of dramas by students of dramaturgy
Academy of Arts Novi Sad
Change Theatre at Sterijino pozorje

07.00 PM / SNT, “Pera Dobrinović” stage
Competition selection 
BOLLYWOOD
Text and directed by: Maja Pelević
National Theatre Belgrade 

09.00 PM / SNT, “Jovan Đorđević” stage (the audience is on stage)
International selection “Circles“ 
PUPPENHAUS. TREATMENT
Text: Magda Fertacz
Directed by: Jędrzej Piaskowski
TR Warsaw (Poland)

10.30 PM / Competition selection
Round table: Bollywood

MONDAY, 3rd June

05.00 PM/ Novi Sad Theatre, Small scene

Public reading of dramas by students of dramaturgy
Academy of Arts Novi Sad
Change Theatre at Sterijino pozorje

08.00 PM / SNT, “Pera Dobrinović” stage
Sterija Award Ceremony 

Concert "Poets with music"
Milan Korać, Miloš Zubac and Nemanja Nešić 

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

The organizer reserves the right to change the programme



Такмичарска селекција 
Competition selection

Такмичарска селекција



Извештај селектора

ПОБУНА – ЖЕНСКИ РОД

У протеклих годину дана – тачније између 15. марта про-
шле и 15. марта ове године – имао сам прилику и привилегију
да, као селектор Позорја, сведочим једној тематски интри-
гантној, естетски противречној, друштвено провокативној и,
у крајњој линији, натпросечној позоришној сезони. Међу ар-
гументе који иду у прилог последњој тврдњи спада, најпре,
чињеница која превазилази ниво квантитативног показатеља:
од 52 представе које сам видео у конкуренцији за Селекцију
националне драме, чак 35 чине праизведбе савременог до-
маћег драмског текста. Комплементаран с тим је и податак о
знатно успешнијем присуству наше савремене драме у ши-
рим европским оквирима, о чему говоре праизведбе комада
Иве Брдар у Штутгарту (Бацачи прстију, Шаушпилхаус/Scha-
uspielhaus) и Тање Шљивар у Берлину (Као и све слободне
дјевојке, Дојчес театар/Deutsches Theater).

Премда је значај оријентације на савремени домаћи
драмски текст неретко релативизован неутемељеним сцен-
ским тумачењима, продукцијским тешкоћама, или недостат-
ком поузданих мерила у одабиру текстова, доминација до-
маћег текста у протеклој сезони има најмање две позитивне
последице. Најпре, то је разноликост која се огледа и у за-
ступљености комада значајних ауторки и аутора свих гене-
рација – од Виде Огњеновић, Љубомира Симовића и Душана
Ковачевића, преко Небојше Ромчевића, Биљане Србљановић
и Милене Марковић, до Јелене Мијовић, Маје Пелевић и
Тање Шљивар. Посебно драгоцене стилске и жанровске то-
нове донели су Јелена Мијовић, својом драматизацијом Хро-
нике паланачког гробља (иако није доживела најпотпунију
реализацију на сцени НП Крушевац), као и ауторски тандем
Федор Шили–Борис Лијешевић, креацијом Ноћне страже,
ефектним водвиљем који сугерише и суптилније амбиције
(Атеље 212).

Кад је у питању режија, такав контекст очигледно је подста-
као драгоцене импулсе зрелости у поетикама већ афирмисаних
аутора као што су Анђелка Николић (Негри Јоакима Вујића,
Књажевско-српски театар Крагујевац) и Бојан Ђорђев (Режим

љубави Тање Шљивар, Атеље 212), истовремено указујући и на
ауторске потенцијале млађих стваралаца, попут Јане Маричић
(Трифковићева Избирачица, НП Кикинда), Југа Ђорђевића (Три-
птих о радницима, Градско позориште Чачак) и Момчила Миљ-
ковића (Злостављање по Андрићу, НП „Тоша Јовановић” Зре-
њанин). С друге стране, као да се већина проблема у
реализацији савременог домаћег драмског текста концентри-
сала у поставкама неколико комада Тијане Грумић: неуспешно
окончана упризорења њеног сурово интроспективног, симбо-
лички слојевитог и модерном сензибилитету окренутог просе-
деа, сведоче ако не о кризи домаћих редитељских метода, оно
свакако о њиховом озбиљном размимоилажењу са виталним
стремљењима наше савремене драме.

Као највећу вредност протекле сезоне издвајам низ по-
зоришних остварења која, без обзира на међусобне есте-
тичке, поетичке или идеолошке разлике, одликује заједничка
особина: аутентичан и истраживачки приступ проблематици
женске еманципације. Реч је о представама у којима побуна
занемареног, потиснутог и/или поробљеног женског иден-
титета, жене као Другог – постаје шифра борбе за друштвене,
моралне и цивилизацијске промене. Пошто овом низу при-
падају – уз два изузетка – остварења која карактерише
највиша значењска целовитост, поетичка доследност и из-
вођачка сувереност, одлучио сам да у такмичарску селекцију
64. Стеријиног позорја предложим следеће наслове:

ПЕТРИЈИН ВЕНАЦ – према роману Драгослава Ми-
хаиловића, драматизација Мила Машовић Николић, ре-
жија Бобан Скерлић, Атеље 212 Београд (Србија)

Мила Машовић Николић претвара раскошни натурализам
Михаиловићевог билдунгсромана о сељанки Петрији у при-
гушено трагички моралитет посредством финог илузиони-
стичког умножавања (троструки лик јунакиње) и фрагмен-
тарно интониране, а ипак органски „сливене“ нарације.
Редитељска поставка Бобана Скерлића успева да, како ефект-
ном симултаношћу призора, тако и развијањем доследне
„метафоричке мреже“ (конопци што асоцирају на „нит жи-
вота“, претварајући фигуре јунакиње у митске суђаје), Пет-
ријином протесту против примитивизма породице, сурово-
сти друштва и сопственог кукавичлука прибави ноту
универзалног.
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ЗЛА ЖЕНА – писац Јован Стерија Поповић, режија
Ива Милошевић, Народно позориште/Narodno kazalište
/Népszínház Суботица (Србија) 

Након самосвојних реинтерпретација Љубослава Мајере
(1998) и Егона Савина (2011), Стеријин култни комад о
„кроћењу горопаднице“, захваљујући тумачењу Иве Мило-
шевић, поново је пред нама у болно модерном и актуелном
светлу. Користећи механизме персифлаже и гротеске, реди-
тељка преводи амбијент Стеријине грађанске паланке у сти-
лизовани свет у којем су маске „избрисале“ лица, тако да
Стеријина замена личности постаје тек функција свеопште
игре наметнутих улога. Улазећи у лавиринте насиља и обмане,
вођена најискренијим побудама, њена Султана мора спознати
да се свака жудња претвара у насиље, а свака игра илузије
окончава као игра моћи.

DRAUFGÄNGERINNEN. ALL ADVENTUROUS WOMEN DO
(НЕУСТРАШИВЕ – КАО И СВЕ СЛОБОДНЕ ДЈЕВОЈКЕ) – пи-
сац Тања Шљивар, режија Саломе Дастмалхи, Дојчес
театар/Deutsches Theater Берлин (Немачка)

Свој досад најсложенији и, по свему судећи, најупечат-
љивији драмски текст Тања Шљивар гради инспирисана
недавним стварним догађајем – случајем када је, у једном
градићу у Републици Српској, након боравка на школској
екскурзији затруднело седам тринаестогодишњих де-
војчица. Пошто су о томе изнели мишљење црква, држава,
школа и медији – ауторка одлучује да, како напомиње, по-
дари глас самим протагонисткињама, тачније, ирационал-
ној енергији младости: кроз узбудљиве фрагменте, више-
значне ретроспекције и зачудна вишегласја представља се
сукоб начела живота (порођај) и начела слободе (избор
абортуса), а редитељка Дастмалхи функционално изо-
штрава ову потрагу за идентитетом, преводећи игру на
ниво колективног ритуала протканог дирљивим докумен-
тарним импровизацијама глумаца у аскетски устројеном
простору.

КАРОЛИНА НОЈБЕР – писац Небојша Ромчевић, адап-
тација и режија Кокан Младеновић, Народно позориште
Републике Српске Бања Лука (Република Српска – Босна
и Херцеговина)

Вредност Ромчевићеве изузетне драме, инспирисане био-
графијом немачке глумице реформаторке из осамнаестог
века, не лежи толико у суптилним увидима у устројство по-
зоришног механизма и његових актера, колико у преплита-
њима и сударима тог механизма и друштвеног контекста. И
управо на том слоју комада Кокан Младеновић оправдано
заснива своју интерпретацију. Третирајући Ромчевићев текст
као апокриф, а суптилно „умонтиране“ апокрифе као квази-
документарну подлогу, духовито обрћући „родне позиције“
и умножавајући идентитет јунакиње како би га парадоксално
учврстио, он ромчевићевску игру метатеатра преображава
у обрачун са актуелним светом као псеудотеатром (ријали-
тијем), али и са актуелним позориштем као комерцијалним
или идеолошким пројектом.

ХАСАНАГИНИЦА – по мотивима драме Љубомира Си-
мовића, режија Андраш Урбан, Новосадско позориште
/Újvidéki Színház Нови Сад (Србија)

Максимално се удаљивши од формалног устројства Си-
мовићевог комада, Андраш Урбан не само да му остаје су-
штински веран већ успева да архетипској ситуацији измани-
пулисане јунакиње подари психолошку, социјалну и културну
актуелност. Усредсређујући се на кључни мотив Хасанаги-
ничиног одбацивања од стране мужа, породице и социјалног
окружења, дакле, на механизам тоталног поништавања жен-
ског идентитета, редитељ посредством вишезначног жан-
ровског „раствора“ агресивног рок-перформанса, циничног
квиза и демистификаторских исповести, успоставља фасци-
нантну једначину између патријархалних окова „мушке моћи“
и лавирината политичке манипулације.

КОЗОЦИД – текст и режија Вида Огњеновић, Градско
позориште Подгорица (Црна Гора)

Жанровска комбинација менталитетске комедије и сатире,
одавно идентификована у ауторском проседеу Виде Огње-
новић, у овом комаду је обогаћена импулсима карневалски
интонираног апсурда, брехтовске измештености и префи-
њене антрополошке анализе. Инспирисана привидно не-
проблематичном историјском фуснотом – кампањом униш-
тавања коза у црногорским сеоским врлетима као саставним
делом социјалистичке „обнове и изградње“ непосредно на-
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кон Другог светског рата – ауторка успева да, предочавањем
идеолошке репресије као наличја менталитетских злоћудно-
сти, уобличи аутентичну алегорију наших актуелних по-
срнућа.

М.И.Р.А. – концепт, режија и дизајн сцене Андраш Ур-
бан, Битеф театар Београд (Србија)

На примарном нивоу уобличена као својеврстан hom-
mage Мири Траиловић, творцу Битефа и „аними мовенс“ Ате-
љеа 212, Урбанова представа нам предочава судбину жене
која је водила троструку животну битку: против ригидних
идеолошких конвенција, против патријархалних предрасуда
о улози жене као лидера, као и против наших парохијалних
и анахроних схватања позоришта. Кроз раскошни и болни
ватромет ироније, гнева и патње, кроз ренесансни а исто-
времено аскетски колоплет жанрова, стилова и поступака,
потпомогнут фигуром јунакиње која истовремено отелотво-
рује насловни лик, протагонисткињу која је тумачи (Мирјана
Карановић) и неког Трећег (сам театар?), Урбан нам баца у
лице жестоку и немилосрдну генезу наших друштвених пер-
верзија и позоришних заблуда.

БОЛИВУД – текст и режија Маја Пелевић, музика Ања
Ђорђевић, Народно позориште Београд (Србија)

Социјална катастрофа у забаченом градићу на граници,
изазвана пропашћу локалне фабрике, коју (привремено) од-
лаже обећање доласка боливудског филмског продуцента,
представља темељ на којем Маја Пелевић гради своју горко
ведру, шармантно нихилистичку пародију о симболичној
пропасти наших савремених фабрика илузија. Ефикасно ма-
нипулишући и разграђујући драматуршке и музичке конвен-
ције мјузикла, уз помоћ атрактивне матрице Ање Ђорђевић,
ауторка проналази самосвојну димензију друштвеног ангаж-
мана с обеју страна границе илузионистичке игре.

Нетакмичарска Међународна селекција „Кругови“

Сматрајући да би, с обзиром на актуелне продукцијске
и репертоарске прилике у нашем позоришном животу,
било упутно проширити базу међународног програма „Кру-

гови“, одлучио сам да при одабиру остварења за овај про-
грам узмем у обзир један шири, европски контекст. Стога
сам, на основу осам одгледаних представа у позориштима
Немачке, Пољске, Мађарске, Македоније, Хрватске и Црне
Горе, одлучио да у селекцију „Кругови“ уврстим следеће
представе:

КИКЛОП – према роману Ранка Маринковића, аутор
адаптације и редитељ Саша Аночић, Градско драмско
казалиште „Гавела”, Загреб (Хрватска)

Дело које се још увек сматра за најбољи хрватски роман
после Другог светског рата, појављује се на Позорју у новом
сценском руху, након 43 године од тријумфалног похода ан-
тологијског упризорења истог романа у режији Косте Спаића.
Егзистенцијална тескоба пред светском катаклизмом, сложе-
ност дилема интелектуалног ума (позоришног критичара
Мелкиора), пустоловна тежина свакодневице као нераз-
мрсиви сплет Ероса и Танатоса (по некима и Фобоса, страха),
речју, сви класични сценски потенцијали овог романа на
нов и узбудљиво актуелан начин отелотворују се у савреме-
ном тумачењу редитеља Аночића и мајсторског глумачког
ансамбла.

ИТАКА (ITHAKA) – према Хомеровој Одисеји, писци
Петер Завада и Армин Сабо-Секељ, режија Криста Секељ,
Позориште „Јожеф Катона”/„Katona József” Színház Бу-
димпешта (Мађарска)

Између безбројних могућности тумачења легенде о пу-
столовини која почива у самим темељима европске умет-
ничке имагинације, творци ове представе определили су се
за димензију која архетипској фигури Одисеја даје призвук
горуће модерности. Приказујући лутања Хомеровог јунака
као промишљено одлагани повратак кући, током којег се
сваки Одисејев покушај да нађе спокој у окриљу неке ап-
страктне варијанте „вечног Женског“ (господарица, наивка,
чаробница) окончава као отрежњујуће суочавање са кон-
кретним и непредвидљивим женским идентитетом, аутори
нам бајковито иронично и цинично лежерно оцртавају не-
савршеност прагматичног и рационалног „мушког“ прин-
ципа.
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PUPPENHAUS. KURACJA (КУЋА ЛУТАКА. ЛЕЧЕЊЕ) – пи-
сац Магда Фертач, редитељ Јенджеј Пјасковски, ТР Вар-
шава (Пољска)

Инспирисани средишњим мотивом драме Ђорђа Лебо-
вића Лутка са кревета бр. 21, као и судбином варшавске
глумачке звезде Марије Малицке (која је наступала у позо-
ришту током нацистичке окупације и због тога после рата
била прогнана из јавног живота), Фертачева и Пјасковски,
полазећи од (ис)повести девојака које су служиле као про-
ститутке у нацистичким борделима, предочавају нам језиво
апсурдну и парадоксално разголићавајућу сценску повест о
наличју херојства и релативности издајства и, коначно, о
подложности сваког историјског исказа како идеолошкој ма-
нипулацији, тако и неухватљивим понорима сећања.

У Новом Саду, 19. марта 2019.
Светислав Јованов, драматург

1764. СТЕРИЈИНО ПОЗОРЈЕ

часописа „Сцена“. Члан жирија Стеријиног позорја био је
2007, а учествовао је и у раду жирија Стеријиних награда за
критику и театрологију. У раздобљу 2007–2010. уређивао je
издавачку делатност Стеријиног позорја. Од 2011. до 2016.
био је председник Српског центра Међународног позориш-
ног института (IТI), а од 2005. је председник жирија Награде
„Борислав Михајловић Михиз” за драмско стваралаштво.
Члан је Удружења критичара и театролога Србије и Српског
књижевног друштва.
Објавио низ есеја и огледа о драми и позоришту, као и књиге
о савременој југословенској и српској драми и теорији драм-
ских жанрова:  Рајски тровачи: есеји о драматургији раз-
лике (1987),  Обманути Ерос – женско питање у српској
драми (2000),  Шекспир, Кот и ја (2003) и  Јунак и судбина:
поетика немачке романтичарске драме (2011), као и хре-
стоматију Теорија драмских жанрова (2016). Приредио и ан-
тологије драма: Предсмртна младост: Антологија најновије
српске драме 1995–2005, I део (2006);  Историја & илузија:
Антологија најновије српске драме 1995–2005, II део (2007) –
обе са Весном Језеркић, као и Антологију драма добитника
Михизове награде (са Ксенијом Крнајски, 2015). Приредио је
књигу драма Борислава Пекића Роботи и сабласти (2006),
као и Драме Марија Варгаса Љосе (2010). Остале књиге: Пик-
ник на Голготи (светска књижевност Борислава Пе-
кићa), (1994); Јеретик у олтару / имагинакције (1994); Час ло-
ботомије (енциклопедијски зверињак Данила Киша),
(1997); Речник постмодерне (1999); Митови XX века (2001).
Преводио је прозу Едгара Алана Поа (Мелцелов шахист, Нови
Сад 1999), као и огледе о драми, филму и родном питању са
енглеског (Стјуарт Камински, Карл Гутке, Алистер Фаулер, Алис
Жарден, Патриша Истерлинг).
Добитник је Стеријине награде за театрологију 2000. године и
Годишње награде Српског народног позоришта за 2016. го-
дину. У позоришту су му изведени комади:  Далеко од
Пеште (Кикинда 2000),  Четири мале жене (драматизација
романа Љиљане Јокић-Каспар; Зрењанин 2006), Робољупци
(драматизација IV тома Пекићевог „Златног руна“; Врање
2010), Најављено убиство (драматизација романа Агате Кри-
сти, СНП, 2012) и  На чистини (по мотивима прозе Стевана
Сремца; Ниш, 2017). Текстови су му превођени на енглески,
немачки и мађарски. Живи у Новом Саду.

Светислав Јованов (1953, Јазак) – драматург и театролог.
На Факултету драмских уметности у Београду дипломирао
1975. године, а докторирао 2011. темом „Субјект и жанр у
романтичарској драми“. Од 1977. до 1992. као драматург и
уредник у Драмском програму ТВ Нови Сад сарађивао на
преко четрдесет телевизијских драма и шест ТВ-серија. Од
2000. до пензионисања 2018. радио у Српском народном по-
зоришту на пословима директора Драме, помоћника управ-
ника и драматурга; у раздобљу 2004–2007. био je директор
Драме на српском језику Народног позоришта у Суботици.
У последњих двадесет пет година сарађивао као драматург
са већином значајнијих српских редитеља.
У раздобљу 1998–2000. обављао је функцију селектора Сте-
ријиног позорја, а од 2002. до 2012. био члан уредништва



Selector`s Report

Rebellion – Female

During the past year – more accurately between March 15th

the previous year and March 15th the following year - I had the
opportunity and the privilege to, as a selector of Pozorje, testify
to one thematically intriguing, aesthetically contradictory, socially
provocative and ultimately, outstanding theatre season. Among
the arguments that are in favor of the last claim is, first of all, the
fact which goes beyond the level of quantitative indicators: out
of the 52 plays I have seen in the competition for the Selection
of the National Drama, as it happens 35 of them are premieres
of the modern domestic drama text. Complementary to this is
the fact about a significantly more successful presence of our
contemporary drama in the wider European context, as evi-
denced by the premiere of Iva Brdar’s play in Stuttgart (The
Rules of Thumb, the Schauspilhaus/Schauspielhaus) and Tanja
Šljivar’s play in Berlin (All Adventurous Women Do, the Deutsche
Theatre/Deutsches Theatre). 

Even though the significance of orientation to the contem-
porary domestic drama is often relativized by unfounded stage
interpretations, production difficulties, or the lack of reliable cri-
teria in the text selection, domestic texts domination in the last
season has at least two positive consequences. First of all, there
is a diversity that is reflected in the play representation of nu-
merous significant authors of all generations - from Vida
Ognjenović, Ljubomir Simović, Dušan Kovačević, Nebojša
Romčević, Biljana Srbljanović, Milena Marković, Jelena Mijović,
Maja Pelević and Tanja Šljivar. Particularly valuable stylish and
genre tones are brought by Jelena Mijović, with her dramatization
of The Chronicle of a Small Town Cemetery (although she did
not experience the most complete staging on the scene of NT
Kruševac), as well as the Fedor Šili-Boris Liješević writing duo,
with their creation of The Night Watch, an effective vaudeville
which suggests even more subtle ambitions (The Atelje 212).

When it comes to directing, such context has obviously in-
spired precious impulses of maturity in the poetics of the already
well-known authors such as Anđelka Nikolić (Negri JoakimVujić,
Princely Serbian Theatre Kragujevac) and Bojan Đorđev (Regime

of Love by Tanja Šljivar, The Atelje 212), at the same time indicat-
ing to the author potentials of the younger creators, such as
Jana Maričić (Trifković’s The Choosy Bride-to-Be, NT Kikinda), Jug
Đorđević (Triptych on Workers, Čačak City Theatre) and Momčilo
Miljković (The Abuse by Andrić, NT “Toša Jovanović” Zrenjanin).
On the other hand, it seems as though most of the realization
problems of contemporary national dramatic text have been
concentrated in the stagings of several plays by Tijana Grumić:
the unsuccessfully completed staging of her brutally introspec-
tive, symbolically complex and modern sensibility-oriented style,
testifies, if not about the crisis of national directing methods,
then surely about their serious misapprehension of the vital as-
pirations of our contemporary drama.

As the highest value of the last season, I highlight a number
of theatre performances which, regardless of their mutual aes-
thetic, poetic or ideological differences, are distinguished by a
common characteristic: an authentic and exploratory approach
to the problem of female emancipation. I am talking about plays
in which the rebellion of a neglected, suppressed and / or en-
slaved female identity, woman as the Second - becomes the
code for the struggle for social, moral and civilizational changes.
Since this group includes, with two exceptions, performances
characterized by the highest coherence of meaning, poetic con-
sistency and performance sovereignty, I have decided to propose
the following titles for the 64th Sterija's Pozorje Competition
Selection:

PETRIA’S WREATH – based on the novel by Dragoslav
Mihailović, dramatization by Mila Mašović Nikolić, directed
by Boban Skerlić, Atelje 212 Theatre Belgrade, (Serbia)

Мila Mašović Nikolić transforms gorgeous naturalism of
Mihailović`s bildungsroman about the peasant Petria into a muf-
fled tragic morality using a fine illusionistic multiplication (triple
character of the heroin), and fragmentally intonated, and yet or-
ganically “melted” narration. Directorial staging of Boban Skerlić
succeeds, by using the effective simultaneity of the scene, as
well as by developing a consistent "metaphorical network" (ropes
that allude to "the thread of life", transforming the figures of the
heroines into the mythical fairies of fate), in giving Petria's
protests against the primitivism of the family, the brutality of
the society and her own cowardice, the note of the universal.
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THE EVIL WOMAN – written by Jovan Sterija Popović, di-
rected by Iva Milošević, The National Theatre/Népszínház
Subotica (Serbia) 

After the solemn reinterpretations of Ljuboslav Majera (1998)
and Egon Savin (2011), Sterija`s cult play about „the taming of
the shrew “, thanks to the interpretation of Iva Milošević, is again
before us in a painfuly modern and actual light. Using the mech-
anisms of mockery and grotesque, the director translates the
ambience of the Sterija's civil borough into a stylized world in
which masks have "erased" faces, so Sterija's personality replace-
ment becomes merely a function of the general game of imposed
roles. Entering the labyrinths of violence and deceit, guided by
the most sincere motives, her Sultana must recognize that any
longing turns into violence, and every game of illusion ends in a
play of power.

DRAUFGÄNGERINNEN. ALL ADVENTUROUS WOMEN DO
– written by Tanja Šljivar, directed by Salome Dastmalchi,
Deutsches Theatre Berlin (Germany)

Tanja Šljivar creates her, so far, most complex and by all ac-
counts, the most memorable dramatic text, inspired by a recent
actual event - a case where seven thirteen-year-old girls have
become pregnant in a town in the Republic of Srpska after their
school trip. As the church, state, schools and the media have
given their opinions on the matter; the author decides, as she
mentions, to give the voice to the protagonists themselves, to
be more precise, to give the voice to the irrational energy of
youth: through exciting fragments, multiple retrospections and
strange vocal polyphony, the conflict of the principle of life
(birth) and principle of freedom (choice of abortion) is repre-
sented, and director Dastmalchi functionally sharpens this quest
for identity, transferring the game on the level of a collective
ritual wrapped with touching documentary improvisations of
actors in an ascetic space.

KAROLINE NEUBER – written by Nebojša Romčević,
adapted and directed by Kokan Mladenović, The National
Theatre of the Republic of Srpska, Banja Luka (Republic of
Srpska, B&H)

The value of Romčević’s extraordinary drama, inspired by the
biography of the German actress reformer of the eighteenth

century, is not even so much in the subtle insights into the struc-
ture of the theatrical mechanism and its protagonist, as it is in
the interweaving and collisions of this mechanism and social
context. And precisely on this level of the play Kokan Mladenović
justifiably bases his interpretation. Using Romčević’s text as an
apocrypha, and subtly "fitted" apocrypha as a quasi-documen-
tary base, wittingly rotating "gender positions" and duplicating
the heroines’ identity in order to reinforce it paradoxically, he
transforms the Romčević’s game of metatheater into a con-
frontation with the actual world as pseudo-theatre (reality), as
well as with the theatre today, as a commercial or ideological
project.

HASAN AGA’S WIFE – based on the motifs of the drama
by Ljubomir Simović, directed by András Urbán, The Novi
Sad Theatre/Újvidéki Színház Novi Sad (Serbia)

At a maximum distance from the formal structure of Simović’s
play, András Urbán remains, not only essentially loyal to it, but
he succeeds in giving the archetypal situation of a manipulated
heroine psychological, social and cultural reality. Focusing on
the key motif of rejection of Hasan Aga’s wife by her husband,
family and social environment, that is, on the mechanism of
total abolition of female identity, the director, by means of a
multi-genre “solution” of aggressive rock performance, cynical
quiz and demystified confessions, establishes a fascinating equa-
tion between the patriarchal chains of “male power”, and the
maze of political manipulation.

CAPRICIDE – written and directed by Vida Ognjenović,
City Theatre of Podgorica (Montenegro)

Genre combination of mentality comedy and satire, long
ago identified in the author’s style of Vida Ognjenović, it has
been enriched in this play with the impulses of the carnival into-
nated absurd, Brecht’s displacement and sophisticated anthro-
pological analysis. Inspired by the seemingly unproblematic his-
torical footnote - campaign of the goat annihilation in
Montenegrin rocky villages as a component of the socialist ”re-
construction and construction” immediately after the Second
World War – the author succeeds, by pointing out the ideological
repression as a reverse of the maleficence mentality, in forming
the authentic allegory of our current faltering. 
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M.I.R.А. – concept, direction and stage design by András
Urbán, Bitef Theatre Belgrade (Serbia)

On the primary level shaped as a kind of hommage to Mira
Trailović, the creator of Bitef and “anima movens” of The Atelje
212, Urbán’s play shows us the destiny of a woman who has led
a triple life battle: against the rigid ideological conventions,
against patriarchal prejudices regarding the role of woman as a
leader, as well as against our parochial and anachronistic under-
standing of the theatre. Through the lavish and painful firework
of irony, anger and suffering, through renaissance, but at the
same time an ascetic mingling of genres, styles and procedures,
with the help of heroine figure, who at the same time embodies
the title character, the protagonist who plays her (Mirjana
Karanović), and a Third party (the theatre itself?), Urbán throws
a fierce and unmercifully genesis of our social perversities and
theater misapprehensions in our face.

BOLLYWOOD  –  written and directed by Maja Pelević,
music by Anja Đorđević, National Theatre Belgrade (Ser-
bia)

Social disaster in a remote town on the border, caused by
the doom of the local factory, which has (temporarily) been de-
layed by the promise of the arrival of Bollywood film producer,
is the foundation on which Maja Pelević makes her bitterly bright,
charmingly nihilistic parody of the symbolic doom of our con-
temporary factory of illusions. Efficiently manipulating and sep-
arating dramaturgic and music conventions of a musical, with
the help of the attractive matrix of Ana Đorđević, the author
finds her own dimension of social engagement from both sides
of the boundaries of the illusionist game.

Non-competitive International selection “The Circles”

Considering that, given the current production and repertoire
circumstances in our theatre lives, it would be advisable to
broaden the base of the international program “The Circles”, I
have decided to take into consideration one broader, European
context, when choosing the plays for this program. That is why,
based on to eight plays I have seen in theatres in Germany,

Poland, Hungary, Macedonia, Croatia and Montenegro, I have
decided to include the following plays in the selection for “The
Circles”:

CYCLOPS – based on the novel by Ranko Marinković,
adapted and directed by Saša Anočić, City drama theatre
“Gavella”, Zagreb (Croatia)

Work of art that is still considered the best Croatian novel
after the Second World War emerges at the Pozorje in a new
stage attire, 43 years after the triumphal endeavor of anthological
performance of the same novel directed by Kosta Spaić. Exis-
tential struggle facing the world cataclysm, the complexity of
dilemmas of the intellectual mind (the theatre critic Melkior),
adventurous burden of the everyday as inextricable splice of
Eros and Tanatos (according to some, Fobos as well, fear), in a
word, all classical stage potentials of this novel are, in a new and
excitingly current way, embodied in the contemporary interpre-
tation of the director Anočić and the masterful acting ensemble.

ITHAKA – based on the Odysseus by Homer, written by
Péter Závada and Ármin Szabó Székely, directed by Kriszta
Székely, "Jozsef Katona" Theatre Budapest (Hungary)/ „Ka-
tona József ”Színház Budapest (Hungary)

Among the numerous possibilities of interpreting the legend
of an adventure, which lays in the very foundation of European
artistic imagination, the authors of this play have decided to
follow the dimension which gives the archetypal figure of
Odysseus the note of hypermodernity. Presenting the wanderings
of Homer’s hero as a deliberately delayed return home, during
which each Odysseus attempt to find serenity in the haven of an
absurd variation of “eternal Female” (the mistress, the naive one,
the sorceress) ends up in a sobering confrontation with the con-
crete and unpredictable female identity, the authors, ironically,
in a fairy tale like manner and leisurely cynically, outline the im-
perfection of a pragmatic and rational “male” principle.

PUPPENHAUS. TREATMENT – written by Magda Fertacz,
directed by Jędrzej Piaskowski, TR, Warsaw (Poland)

Inspired by the central motif of Đorđe Lebović’s play Puppet
on the bed No.21 as well as the destiny of the Warsaw actress
star Marija Malicka (who performed in the theatre during the

20 64. СТЕРИЈИНО ПОЗОРЈЕ



Nazi occupation and therefore was persecuted from the public
life after the war), Fertacz and Piaskowski, starting from the con-
fessions of girls, who served as prostitutes in Nazi brothels, pres-
ent us with the creepily absurd and paradoxically bare scenic
history of the reverse side of heroism and relativity of betrayal,
and, finally, of susceptibility of each historical statement to the
ideological manipulation, as well as the elusive abyss of memo-
ries.

In Novi Sad, 19th March 2019

Svetislav Jovanov, dramatist
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Svetislav Jovanov (1953, Jazak) – dramaturg and theorist. Graduated
dramaturgy at Faculty of Dramatic Arts in Belgrade 1975. In 2011. he
obtained Ph. D. at Faculty of dramatic Arts in Belgrade, with the topic
„Subject and Genre in Romantic Drama“. From 1977 to 1992, he worked,
as dramaturg and editor-in-chief in Drama Program of TV Novi Sad, on
more than forty television plays and six serials. Since 2000 until he
retired in 2018, he has worked at the Serbian National Theatre as the
head of Drama Department, deputy of general manager and dramaturg;
also, in the period from 2004 to 2007 he was the head of Drama De-
partment in Serbian language at the National Theatre in Subotica. In
the last twenty five years he collaborated as a dramaturg with the ma-
jority of the most significant Serbian directors.

In the period from 1998 to 2000 he performed the function of the
selector of Sterijino pozorje, and from 2002 to 2012  was a member of
the editorial board of the magazine Scena. He was the member of the
jury of Sterijino Pozorje in 2007, and he also participated in the work of
the jury of Sterija Awards for critics and theatrology. In the period from
2007 to 2010 he edited the publishing activity of Sterijino pozorje. From
2011 to 2016 he was the president of Serbian Center of the International
Theatre Institute (ITI), and since 2005 he has been the jury president for
the “Borislav Mihajlović Mihiz” Award for achievements in drama. He is
the member of the Association of Theatre Critics and Theorists of Serbia
and the Serbian Literary Society.

He has published a series of essays and studies on drama and the-
atre, as well as books on contemporary Yugoslav and Serbian drama
and theory of dramatic genres: Poisoners of Eden: Essays About Drama
of Difference (1987), Deceived Eros - a female question in the Serbian
drama (2000), Shakespeare, Kott and me (2003) and Hero and destiny:
the poetics of the German romantic drama (2011), as well as the
chrestomathy Theory of dramatic genres (2016). He also edited antholo-
gies of drama: Pre-mortal youth: Anthology of the latest Serbian drama
1995–2005, part I (2006); History & illusion: Anthology of the latest Ser-
bian drama 1995–2005, part II (2007) – both with Vesna Jezerkić, as
well as Anthology of drama of the the Mihiz Award Winners (with Ksenija
Krnajski, 2015). He also edited a book of plays by Borislav Pekić Robots
and spooks (2006), as well as Plays by Mario Vargas Llosa (2010). Other
books: Picnic at Calvary: The World Literature of Borislav
Pekić (1994); Heretic in the altar / / imaginactions (1994); Lobotomy
class: An Encyclopedic Bestiary of Danilo Kiš, (1997); Glossary of Post-
modernism (1999); Myths of the 20th century (2001). He has translated
the prose of Edgar Allan Poe (Maelzel's Chess Player, Novi Sad 1999), as
well as studies on drama, film and gender issue from English (Stuart
Kaminsky, Karl Gutke, Alastair Fowler, Alice Jardine, Patricia Isterling).

He won the Sterija Award for Theatrology in 2000 and the Annual
Prize of the Serbian National Theatre in 2016. His plays were performed
in the theatre: Faraway from Pest (Kikinda 2000), Four Little Women
(dramatization of the novel by Ljiljana Jokić-Kaspar; Zrenjanin
2006), Slaveryfans (dramatization of the IV volume of Pekić’s “The Golden
Fleece”; Vranje 2010), A Murder is Announced (dramatization of the
novel by Agatha Christie, Serbian National Theatre, 2012) and In the
Clearing (based on motifs of Stevan Sremac prose; Niš, 2017). His texts
have been translated into English, German and Hungarian. He lives in
Novi Sad.



26. мај
Драгослав Михаиловић

Позориште Атеље 212 Београд

Dragoslav Mihailović

Petria's Wreath
Atelje 212 Theatre Belgrade

Петријин венац



Режија: БОБАН СКЕРЛИЋ
Драматизација: МИЛА МАШОВИЋ НИКОЛИЋ

Драматуршкиња: ЈЕЛЕНА МИЈОВИЋ
Лектор: РАДОВАН КНЕЖЕВИЋ

Сценограф: ГОРАН СТОЈЧЕТОВИЋ
Костимографкиња: ТАТЈАНА РАДИШИЋ

Композитор: МАТЕ МАТИШИЋ
Асистенткиња костимографкиње: 

ТАТЈАНА ЖДИЈАРА

Улоге

Петрија млада: МАРТА БЈЕЛИЦА
Петрија градска: ЈОВАНА ГАВРИЛОВИЋ

Петрија удовица: МИЛИЦА МИХАЈЛОВИЋ
Добривоје: ИВАН МАРКОВИЋ
Љубиша: ТИХОМИР СТАНИЋ

Миса: ИГОР ЂОРЂЕВИЋ
Влајина Ана; Милана; Сестра: ЈЕЛЕНА РАКОЧЕВИЋ

Бела; Докторка; Болничарка: ИСИДОРА МИНИЋ
Фотограф; Среја; Каменче: 

БРАНИСЛАВ ЗЕРЕМСКИ
Инжињер; Доктор; Курјак: 

ВЛАДИСЛАВ МИХАИЛОВИЋ

Представа траје 1 сат и 40 минута

Фото: Бошко Ђорђевић

Directed by: BOBAN SKERLIĆ
Dramatization: MILA MAŠOVIĆ NIKOLIĆ
Dramaturge: ЈELENА MIJOVIĆ
Editor: RADOVAN KNEŽEVIĆ
Set design: GORAN STOJČETOVIĆ
Costume design: TATJANA RADIŠIĆ
Composer: MATE МATIŠIĆ
Costume design assistant: 
TATJANA ŽDIJARA

Cast

Young Petria: MARTA BJELICA
City Petria: JOVANA GAVRILOVIĆ
Widow Petria: MILICA MIHAJLOVIĆ
Dobrivoje: IVAN MARKOVIĆ
Ljubiša: TIHOMIR STANIĆ
Misa: IGOR ĐORĐEVIĆ
Vlach Ana; Milana; Sister: JELENA RAKOČEVIĆ
Bela; Doctor; Nurse: ISIDORA MINIĆ
Photographer; Sreja; Kamenče: 
BRANISLAV ZEREMSKI
Engineer; Doctor; Wolf: 
VLADISLAV MIHAILOVIĆ

The play is 1 hour and 40 minutes long.

Photo: Boško Đorđević



Драгослав Михаиловић
Српски књижевник и академик
(Ћуприја, 1930). Ухапшен 1948. и
скоро две године проводи у ро-
бијашници на Голом отоку. До-
писни члан САНУ постаје 1981, а
редовни 1988.
Матица српска објављује 1967. прву његову књигу, збирку припо-
ведака Фреде, лаку ноћ.
Роман Кад су цветале тикве завршен је и објављен 1968. Аутор
третира неке, дотад необрађене и забрањене теме (полицијска тор-
тура, робија на Голом отоку и сл.). Године 1969. аутор пише исто-
имену драму, чија је премијера 6. октобра 1969. у ЈДП-у. После де-
сетак дана представа је скинута с репертоара.
Фреде, лаку ноћ и Кад су цветале тикве нестају из библиотека и
књижара, а Михаиловић „зарађује“ статус персона нон грата.
Године 1975. Михаиловић објављује прозни циклус Петријин венац,
за који исте године осваја Андрићеву награду. Године 1980. Срђан
Карановић режира истоимени филм (Златна арена за најбољи филм
на Фестивалу у Пули).
Године 1983. Михаиловић објављује други роман под насловом
Чизмаши, који 1984. осваја НИН-ову награду и 1985. награду На-
родне библиотеке Србије за најчитанију књигу године. 

Голи оток аутор почиње да пише 70-их година прошлог века, под-
стакнут личном голготом педесетих година. Овај документарни се-
ријал писан је, с прекидима, 37 година. Сведочења голооточана
пренео је у пет књига (последња објављена 2012).
Добитник је бројних награда за свој књижевни опус.

СВЕМУ УПРКОС
О жени коју гњечи патријархат, тај гвоздени, зарђали, 
у чвор запетљани систем вредности. 
О њеним покушајима да га преживи, да опстане – не и да му се су-
протстави.
О жени која живи своју личну судбину.
О судбини која није само лична. 
Него је и ту и свуда и пре и после. (…) 

Бобан Скерлић
Завршио је Факултет драмских умет-
ности у Београду. Био асистент, па пре-
давач на ФДУ. Предавао Позициони-
рање и стратегије брендпортфолија на
специјалистичким студијама Универ-
зитета уметности. 
Филмови: 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 Ди-
мић и Школа рокенрола Милене Деполо у Позоришту „Бошко Буха”,
Синови умиру први Мате Матишића у Босанском народном позо-
ришту Зеница, Мурлин Мурло Николаја Кољаде у Народном позо-
ришту Кикинда, Развојни 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 Ми-
леном Деполо) у суботичком Народном позоришту, Народна драма
Олге Димитријевић у сарајевском позоришту САРТР, Трпеле са Ми-
леном Деполо 2013, Кад су цветале тикве Драгослава Михаило-
вића 2014, Позив на погубљење Владимира Набокова 2015. и Утоп-
љена душа Александра Југовића 2018. у Београдском драмском
позоришту.
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Писац

Редитељ



Три лица Петрије
Јунакиња Михаиловићевог романа, Петрија Ђорђевић, заточена је
у пећини животног искуства, вечно осуђена да гледа само сенке на
зиду далеко од правих ствари које су не где ван њених перцептивних
моћи, баш као што су Платонове идеје ван чулног домашаја. Петрија
је парадигма паланачког искуства „проклете женске судбине“ у пат-
ријархал ном друштву српске провинције, детермини сана митоло-
шким и обичајним празноверјем и народским хришћанством које
почива на страху и казни за грехе. Маргинализована од рођења
већ тиме што је жена, Петрија је ли шена моћи да утиче позитивно
на сопствену судбину, а њено физичко трајање заправо по стаје њен
лични пакао.
Тај пакао у драми отелотворен је кроз три лица Петрије: Младу,
Градску и Удовицу. Њих три припадају трима фазама у животу жене
у патријархалном друштву. Свака од њих при казује један од сте-
реотипа женске судбине. (…) 

Мила Машовић Николић
Драмска спи сатељица и сценари-
сткиња. Дипломирала је Драма тургију
на Факултету драмских уметности у
Београду, као и Општу књижев ност и
теорију књижевности на Филолошком
факултету у Београду. Запослена је као
драматург у Малом позоришту „Душ ко Радовић“. Била је сарадник
– докторант на Институту за позориште, телевизију, медије и филм
на ФДУ у Београду. Добитница је више књижевних награда, од којих
издваја: Бран кову награду Матице српске у Новом Саду за књи-
жевно-теоријски рад (2006/2007), Селенићеву (2010) и Кулунџићеву
(2009) на граду Факултета драмских уметности у Бео граду за драмско
стваралаштво, Селенићеву награду (2016) за праизведбу текста Где
је нестао Хармс? (о животу и делу Данила Харм са), Народно позо-
риште Ниш. Прву изведбу драмског текста за вечерњу сцену Хор-
мони имала је у Градском позоришту у Подгорици у режији Алисе
Стојановић (2014). Ау торка је бројних радио драма, као и драмских
текстова и драматизација за децу и младе. Сценариста је РТС-овог
серија ла Комшије.

Неуништива воља за животом
(…) Представа редитеља Бобана Скерлића је карактеристична по
изазовном увођењу три глумице које деликатно, хипнотички играју
Петрију – Марта Бјелица (Петрија млада), Јована Гавриловић (Пет-
рија градска) и Милица Михајловић (Петрија удовица). Оне су све
време присутне на сцени, а означавају различите етапе у животу
ове трагичне јунакиње. Када не представљају Петрију у првом плану,
преостале две глумице посматрају догађаје, прате их са различитом
изражајношћу, од ведрине, преко бриге, до ужаснутости. Оне су
најчешће неми сведоци патње, што разумемо као наглашавање ин-
троспективних значења, Петријиног погледа у себе, суочавања са
собом. На пример, када је њен први муж Добривоје тера од куће,
Млада Петрија иде да се обеси, док је друге две одговарају од тога,
теше је и храбре. Разумемо их као знак Петријине потиснуте снаге,
њене савести, присутне, али расклиматане. Касније, када Градска
Петрија упознаје Љубишу, преостале две Петрије са пажњом по-
сматрају развој догађаја, надгледају је, као неки метафизички чу-
вари.

АнаТасић (Политика, 2. 12. 2018)
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Урнисање и надживљавање
…Петријин венац није од јуче на позоришним даскама, он је одавно
препознат као захвалан сценски материјал, идеалан за монодраму,
како је махом игран. Живописно србијанско село негде у поморав-
ском ареалу, потом и варошица, време предратно и(ли) поратно, у
сваком случају плусквамперфектно, а опет и савршено препознат-
љиво јер то смо „ми“, то је гурави свет затворености, ропске по-
низности пред сујеверицама и „традицијама“ без правог корена и
смисла, то је убилачки патријархат који урнише сваку помисао на
људску, а нарочито женску слободу и срећу у самом зачетку; а
његов најсуровији егзекутор су – жене. Парадоксално? Ни најмање.
Петрија је жена која је прошла кроз све то, кроз идеал-типски
сеоски брак који се насукао на мушкој слабуњавости и алфа-мајчин-
ској посесивности, потом, онако одбачена, „пропала“ у граду (а где
друго?) као конобарица и кафанска посвудуша, у дивљем конкуби-
нату са старијим кафеџијом, одбегавши потом с рударом с којим
ће окусити који прстохват среће пре него што и по то ђаво дође,
наплаћујући камате. Жив језик, живописни карактери, животна и
неуништива Петрија – све је то душу дало за монолошке исповеди
и сличне, крајње сведене театарске форме.
Насупрот свим тим пречицама и на срећу по гледаоце, одлична,
минуциозна, разуђена драматизација Миле Машовић Николић и
режија Бобана Скерлића иду сасвим другим путем, стварајући сцен-
ски свет који захтева озбиљан, габаритан позоришни рад и израз,
сложену и богату представу, високо репертоарско позориште ипак
достојно места на којем настаје. (…) 
Сценографска решења (Горан Стојчетовић) готово су минимали-
стичка али врло промишљена, функционална и упечатљива, а му-
зика Мате Матишића један је од адута ове представе: тешко је
сетити се када смо последњи пут слушали овако добра музичка ре-
шења у нашем позоришту, а да их не потписује свеприсутна, неис-
црпна и невероватна Ирена Поповић Драговић. Напослетку (чуј,
напослетку!) – глума. Драматуршко-режијско решење с три глумице
које играју Петрију било би мање-више конвенционално и неузбуд-
љиво да оне играју консекутивно, као кад се у филмовима или се-
ријама приказују различити периоди у животу лика. Уместо тога,
Марта Бјелица као млада Петрија, Јована Гавриловић као „градска“
Петрија и Милица Михајловић као Петрија удовица присутне су на
сцени стално, једна другој надопуњују реплике и на разне се начине
„претапају“ једна у другу кроз низ инвентивних решења, тек мрвицу

зачудних, тако да заправо не кваре базично реалистички проседе.
И све су три Петрије тачне и беспрекорне и исијавају драгоценом
сценском топлином, али мора се истаћи: Јована је Гавриловић овом
улогом обележила не само ову представу него је њена Петрија онај
презначајан тренутак у каријери сваког вансеријског глумца или
глумице – онај када се један таленат, један потенцијал, који је ту и
јасно се види али је могао у неком тренутку и да се утопи у просеч-
ности и рутини, одскочи и вине се у вишу лигу, тамо где се налазе
само пробрани. Њена Петрија, та жена-дете, та и наивна и чедна, а
и свевременска и древна женственост, тај вамп који у себи, на један
дравићевски начин, садржава и једну вишу људску и женску чести-
тост, то је ова улога, након које Јовани Гавриловић нема назад...
Остатак глумачке екипе (Иван Марковић, Игор Ђорђевић, Бранислав
Зеремски, Исидора Минић, Јелена Ракочевић, Владислав Михаило-
вић) врло сигурно и достојно прати три Петрије, а био би грех не
истаћи Тихомира Станића као Љубишу, горког и пораженог човека
старовремца, несклоног да о себи или другима, након свега, мисли
предобро, али вољног да оној коју заволи пружи све што има и
може – било њој то довољно или не. А тако је, канда, и с овом
представом као целином: све битно је унутар ова два позоришна
сата на свом месту, па ако то некоме можда и није довољно, про-
блем је негде изван ње.

Теофил Панчић (Време, 29. 11. 2018)
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Dragoslav Mihailović
Serbian writer and academic (Ćuprija 1930). Arrested in 1948 and
spent almost two years in prison at Goli Otok.  He became a corre-
sponding member of Serbian Academy of Sciences and Arts in 1981,
and a regular member in 1988. 
Matica srpska published his first book in 1967, collection of stories
Good night, Fred. The novel When Pumpkins Blossomed was finished
and published in 1968. The author deals with some, previously un-
tackled and forbidden topics (police torture, hard labor at Goli Otok,
etc.). In 1969 the author writes a drama of the same name, which pre-
mieres on October 6th, 1969, in Yugoslav Drama Theatre. After about
ten days, the play was removed from the repertoire. 
In the year 1975 Mihailović published prose cycle Petria's Wreath, and
won Andrić Award for it the very same year. In 1980 Srđan Karanović
directed the film of the same name (Golden Arena for the best film at
the Pula Festival Festival).
In 1983, Mihailović published his second novel titled Foot Soldiers,
which won the NIN Award in 1984 and National Library of Serbia
Award the 1985, for the most read book of the year. 
For his extensive literary opus he has received numerous other literary
awards.

Director
Boban Skerlić
Graduated from the Faculty of Dramatic Arts in Belgrade. He was an
assistant and then a lecturer at the Faculty of Dramatic Arts. 
Film: Carroty, You Do Not Grow Nicely, Rage and So Hot Was the Cannon.
Theatre: A Tomb for Boris Davidovich Danilo Kiš in “Dadov” Theatre
(co-directed with Radivoje Andrić), Classroom Rascals Ivana Dimić and
The School of Rock'N'Roll by Milena Depolo in “Boško Buha“Theatre,
Sons die first by Mate Matišić in the Bosnian National Theatre Zenica,
Murlin Murlo by Nikolay Kolyada in the National Theatre Kikinda,
Razvojni Put Bore Šnajdera by A. Popović and Brecht’s Fear and Misery
of the Third Reich in Gračanica (Serbian drama of the National Theatre
Priština), Brave New 2061 (an authorial project with Milena Depolo)
in the National Theatre Subotica, National drama by Olga Dimitrijević
in Sarajevo War Theatre SARTR, They suffered with Milena Depolo
2013, When Pumpkins Blossomed by Dragoslav Mihailović 2014, Invi-
tation to a Beheading by Vladimir Nabokov 2015 and The Drowned
soul by Aleksandar Jugović 2018 in the Belgrade Drama Theatre.

Author of dramatization 
Mila Mašović Nikolić
Drama writer and a screenwriter. Graduated Dramaturgy at the Faculty
of Dramatic Arts in Belgrade, as well as General Literature and Theory
of Literature at the Faculty of Philology in Belgrade. She is employed
as a dramaturge in the Little theatre “Duško Radović”. She was an as-
sociate professor at the Institute for Theatre, Television, Media and
Film at the Faculty of Dramatic Arts in Belgrade. The first performance
of the dramatic text for the evening scene Hormones was in the City
Theatre in Podgorica, directed by Alisa Stojanović (2014). She is the
author of numerous radio dramas as well as dramatic texts and
dramatization for children and youth. She is the screenwriter of the
series Neighbors at the Radio Television of Serbia.

Critique
Shattering and outliving
… Petria’s wreath hasn’t arrived on theatre stages recently, it has long
been recognized as an applicable stage material, ideal for a mon-
odrama, as it was mostly performed. The picturesque Serbian village
somewhere in the Pomoravlje area, afterwards a town also, the pre-
war time or (and) post-war, in any case, a plusquamperfect time, and
yet perfectly recognizable as well, because that is "us", it’s the fester-
ing world of closedness, slave humility before the superstitions
and "traditions" without true origin and meaning, it is a murderous
patriarchate that shatters every thought of a human, and especially
female freedom and happiness in it’s very inception; and its most bru-
tal executioner are - women. Paradoxical? Not in the least. Petria is a
woman who has gone through it all - through an ideal – standard
small-town marriage that has gotten stranded on the male weakness
and alpha-motherhood possessiveness, and then, thus rejected, "ru-
ined" in the city (and where else?) as a waitress and bar reveller, in the
wild concubinage with an elderly barkeeper, running away with a
miner with whom she will taste a pinch of happiness before the devil
comes for that as well, charging interest. Vivid language, flamboyant
characters, vital and indestructible Petria – all of it is just perfect for
monologue confessions and similar, extremely reduced theatrical
forms.

Teofil Pančić (Vreme, November 29th 2018)
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Јован Стерија Поповић

Народно позориште/Narodno kazalište/Népszínház Суботица

Jovan Sterija Popović

National Theatre Subotica 

Зла жена

The Evil Woman



Режија и осмишљавање сценског простора:
ИВА МИЛОШЕВИЋ

Сценограф, консултант: МАРИЈА КАЛАБИЋ
Костимограф: МАРКО МАРОСИУК

Сценски говор: др ДЕЈАН СРЕДОЈЕВИЋ
Композитор: ВЛАДИМИР ПЕЈКОВИЋ

Сценски покрет: ИСТА СТЕПАНОВ

Улоге

Граф Трифић: МИЛАН ВЕЈНОВИЋ
Султана: МИЛИЦА СУЖЊЕВИЋ

Персида: СУЗАНА ВУКОВИЋ
Стеван: ДИМИТРИЈЕ ДИНИЋ

Срета: ИГОР ГРЕКСА
Пела: САЊА МОРАВЧИЋ

Представа траје 1 сат и 10 минута

Directed by and stage area design: 
IVA MILOŠEVIĆ
Set design, consultant: MARIJA KALABIĆ
Costume Design: MARKO MAROSIUK
Stage speech: DR. DEJAN SREDOJEVIĆ
Composer: VLADIMIR PEJKOVIĆ
Stage movement: ISTA STEPANOV 

Cast

Count Trifić: MILAN VEJNOVIĆ
Sultana: MILICA SUŽNJEVIĆ
Persida: SUZANA VUKOVIĆ
Stevan: DIMITRIJE DINIĆ
Sreta: IGOR GREKSA
Pela: SANJA MORAVČIĆ

The play is 1 hour and 10 minutes long.



Уместо биографије
Свјестан да је својим комедијама „слаб
кредит код женског пола задобио“,
Стерија је у предговору Зле жене, у ху-
морном тону Винка Лозића (заним-
љиво, у предсловијима својих „веселих
позоришта“ он воли да ћаска са
„фрајлицама“, „матронама“ и „госпо-
дичнама“, и да се са њима, како би то рекла Фема, „унтерлондује“),
покушао да све пребаци на шалу, а своје писање против „високо-
почитајемих матрона“ објасни као увређеност једног старог момка,
који није имао среће да се каква дјевојка у њега заљуби, иако није
момак „ако не леп, а оно нити ружан“. Ова весела и помало козер-
ска интонација предговора показује донекле и Стеријин однос
према Злој жени, написаној прије свега да забави и разоноди, а тек
онда да поучи. Очигледно, ријеч је о „веселом позоришту“ које није
дато у маниру претходне три комедије, већ се на неки начин (раз-
вијенији и сложенији) наставља на „играчку“ Помирење, дајући
предност ситуацијском хумору и водвиљској „физичкој досјетки“.
Овом наглом променом манира и измјеном комичних средстава,
као да је Стерија хтио да покаже (или, можда, да самог себе
провјери) да је у стању да напише и комедију којој је једина сврха
да разгали и насмије, одбацивањем „молијеровског модела“ и вер-
балног хумора – као основног конструктивног и техничког еле-
мента, како у конструисању одређених карактера тако и стварању
комичних ситуација.

Јосип Лешић: Стерија драмски писац

У Стеријиним комедијама идеал паланачког малограђанског реда
иксрсава пред гледаоца као репресиван друштвени поредак који
човека приморава да буде послушан и да се слепо покорава друштве-
ним правилима и конвенцијама. Индивидуа се, од малих ногу, учи
трпљењу сопствене фрустрираности и усамљености, у окружењу оту-
ђених и у дубини душе несрећних људи. Чежњу појединца, макар и
ирационалну, за освајањем слободније и испуњеније егзистенције,

овако устројена средина доживљава као субверзивну претњу  реду
и зато настоји да је анатемизује и угуши. Да ли је у таквом свету
тежња за лепшим и испуњенијим животом осуђена на неуспех? 

Ива Милошевић
Рођена је у Београду 1977. Дипломи-
рала позоришну и радио режију на
ФДУ Београд. 
Режије у београдским позориштима:
ЈДП: Месец дана на селу Ивана С. Тур-
гењева, Змајеубице Милене Марко-
вић, Из јуначког живота грађанства
Карла Штернхајма, Драма о Мирјани и овима око ње Ивора Марти-
нића, Федрина љубав Саре Кејн, Разваљивање Нила Лабјута, Shop-
ping and Fucking Марка Рејвенхила; Атеље: 212  Ревизор Н. Гогоља,
Прослава T. Винтерберга, M. Рукова и Б. Хансена, Змијско легло Ва-
силија Сигарјева, Пут до Нирване Артура Копита; Народно позо-
риште: Електра Данила Киша; Позориште на Теразијама: Глорија
Ранка Маринковића (мјузикл); Битеф театар: Mагично поподне Волф-
ганга Бауера; Мало позориште „Душко Радовић“: Принцеза на зрну
грашка Х. K. Андерсена и Неде Радуловић, Мала сирена Х. K. Aндер-
сена и Срђана Koљевића; Позориште „Бoшко Буха“:  Пепељуга и
Принцеза и жабац Игора Бојовића; Позориште лутака „Пинокио“:
Вук и седам јарића Љубинке Стојановић.
Нови Сад: СНП: Painkillers Неде Радуловић, Приче из Бечке шуме
Eдена фон Хорвата, Мизантроп Молијера (корежија Горчин
Стојановић); Народно позориште Сомбор: Kазимир и Каролина
Eдена фон Хорвата; Народно позориште Ужице: Чудо у Шаргану
Љубомира Симовића.
Македонија, Народен театар „Војдан Чернодрински“ Прилеп: Много
буке ни око чега В. Шекспира; Хрватска, Сатиричко казалиште „Ке-
ремпух“ Загреб: Маратонци трче почасни круг Душана Коваче-
вића.
Добитница је награда за режију „Бојан Ступица“ и „Љубомир Mуци
Драшкић“, кao и годишњих награда зa режију СНП и JДП. 
Сa својим представама гостовала на фестивалима у Боготи (Koлум-
бија), Сан Хозеу (Koстарикa), Гвадалахари (Meксико), Сибиу (Руму-
нија), Maдриду (Шпанија), Риму (Италија), Ријеци, Сплиту, Загребу,
Умагу (Хрватска), Сарајеву, Брчком, Бања Луци (Босна и Херцего-
вина), Koтoру, Будви (Црна Гора), кaо и на свим важним фестива-
лима у  Србији.

30 64. СТЕРИЈИНО ПОЗОРЈЕ

Писац

Редитељка



(...) Да бисмо у потпуности разумели шта се са Султаном догодило
док је играла улогу Сретине супруге, припросте чизмарке Пеле,
ваља размотрити контекст у који Ива Милошевић поставља Сте-
ријине драмске јунаке. А њих затичемо у амбијенту карактеристич-
ном за прве деценије 19. столећа, у дому графа Трифића и његове
младе супруге Султане, два лика несумњиво малогранђанске про-
венијенције. Они су окружени одговарајућим покућством и – ра-
зуме се – неопходном послугом. Сви они су одевени како епоха
налаже, али на њиховим лицима – без обзира да ли су газде или
служинчад – нанесен је дебели слој тешке позоришне шминке која
поништава сваку природност актера и даје им карактер позоришно
стилизованих, извештачених маски.
Уосталом, сви они се управо тако – као маске, дакле – и понашају.
Трифић следи неку ко зна када установљену, необичну драматургију
специфичног ритуала који га претвара у машину која самозадо-
вољно свакодневно у исто време обавља исте радње. Његов слу-
житељ Стеван у сусрету с господарима вазда заузима истоветну
позу а на лицу намешта исти извештачени и гротескни осмех. Слу-
жавка Персида наизглед има најлакши задатак, будући да се од ње
не очекује ништа друго до да робовски обавља кућне послове, а то
логично подразумева вечито одсутан, смркнут израз лица, погурен
став због бремена обавеза и привидну равнодушност према пре-
корима надређених – јер замерки напросто мора бити због пре-
више послова. Пострани у односу на групу укућана Трифићевог

дома су Срета чизмар и његова жена Пела. Њихова позиција је до-
некле аутономна јер нису део породице, но пошто им егзистенција
зависи од Трифићевих и њима сличних, сервилност чизмарске по-
родице се подразумева. И они су у представи на исти начин мас-
кирани, а и њихово понашање прати логику унапред дефинисаних
улога. Све нам, наиме, указује да нас је редитељка довела у позо-
риште у позоришту, да ликови овог позорја у својим животима за-
право играју улоге које су им додељене, или које су сами себи
наменили, те да се реалност Стеријиних драматис персона разликује
од живота актера представе по томе што ови други глуме да живе.
И Султана припада истом свету лажне егзистенције, животу који је
одређен јасно утврђеном социјалном хијерархијом, друштвеним
конвенцијама, а понајпре малограђанским светоназорима. Она би
да доколичари, како приличи Трифићевој супрузи и газдарици куће,
да музицира и пева помодне срцепаратељне напеве који величају
велтшмерц, да издаје заповести, махом бесмислене и ритуалне, тера
моду и буде лепа, али се у овој улози ипак не осећа добро. Нешто јој
смета. Да ли би узрок њеног незадовољства ваљало потражити у изо-
станку уредног сексуалног живота? Можда. Но, иако је Трифић налик
пуњеној птици и не може да прикрије властиту нарцисоидну при-
роду, можемо претпоставити да он по истом механизму, тачније по
аутоматизму по којем се сваког јутра облачи или испија облигатну
шољицу беле кафе, обавља и своје дужности у брачној постељи. На-
гађамо да тај и такав граф Трифић није бог зна какав љубавник, али
доцније ћемо видети да ни мамурни Срета није на том плану исказао
спектакуларност. Отуда су и мале шансе да Султанин каснији препо-
род третирамо као последицу њеног изненадног сексуалног буђења.
Па ипак, оно се догодило и биће драматично.
Вратимо се зачас на почетак текста и вечито питање о Султанином
карактеру. Својевремено је Јован Христић, разматрајући овај про-
блем, констатовао да ту заправо и нема неке велике тајне. Султана је
напросто – зла жена; од такве је феле. Накриво је насађена. И код Иве
Милошевић бисмо могли да препознамо исту претпоставку само да
нам редитељка на самом почетку представе није показала да се њена
Султана и те како труди, да готово очајнички покушава да уђе у лик и
адекватним садржајем испуни задату ролу. Али јој не иде.
Дакле, незадовољство ове Султане, које резултира њеном пре-
кошћу, непрестаним зановетањем, агресивношћу, осионошћу и
џангризавошћу, није нужно последица одсуства секса у њеном жи-
воту, нити је само узроковано њеном природом, али свакако јесте
неспособношћу да се препозна у роли која јој је запала. Улога, ис-
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тина, није рђава, подразумева угодан положај, лагодност и комо-
цију, али то евидентно Султани није довољно. Њена позиција нали-
кује мукама и тескоби глумца који се затекне у погрешној подели,
или тачније, који добије улогу која му не одговара, у којој се, упркос
властитом труду, па и величини роле, не препознаје. Ова Султана је
несрећна јер је свој живот препознала као рђави театар. А када се,
захваљујући замени улога с чизмарком Пелом, нађе у приликама
које јој искуствено нису познате, у ситуацији која ће јој открити на-
личје улоге која јој не одговара, од које је побегла и коју је покушала
да врати, Султана се неће покуњено вратити у пређашњу стварност.
Неће дакле скрушено признати грешку и затражити да јој рола које
се одрекла буде враћена, јер је она, ето, наводно, преваспитана и
преобликована батинама, Сретином суровошћу, смрадом његове
радионице или је сексуално пробуђена. Не, она је намах схватила
да је театар креација, те да и она сама за себе може да одабере
улогу у којој ће адекватно функционисати и којом ће бити задо-
вољна. Зато се Султана никуда не враћа. Она напросто генерише
нову драмску ситуацију, успоставља другачије драматуршке и сцен-
ске околности и креира нову театарску стварност. Султана друга-
чијим позориштем поништава конвенције претходног.
Све ово би остало на јасно прокламованим тезама и оригиналном
концепту да Ива Милошевић није овакву причу о Стеријиној Злој
жени испричала узбудљивим и аутентичним театарским сред-
ствима, да промишљеност њеног редитељског концепта није имала
еквивалент у одабиру адекватних средстава и поступака којима је
Поповићева драма доживела истински ново сценско читање.
(...) Тако се постепено развија сценска прича зачета у баналности и
испразности малограђанске свакодневице, у божјем миру и реду
света у којем се све унапред врло добро зна и у којем једино треба

само мирно следити своју ролу да би све, а живот понајпре, прола-
зио а на концу и прошао, без изненађења и ма каквих трзавица.
Газде треба да се понашају као владаоци, а они којима се влада, има
да трпе. Ако ће се, пак, ови други евентуално бунити, онда то нека
чине када су газде одсутне, када могу мирно да се изују и препусте
се оговарању. Но, Султана разбија једноличност и предвидивост
оваквог живота, и показује да је промена ипак могућа.
У овако успостављеном контексту свакако је најтежи задатак имала
Милица Сужњевић која је морала да конципира све аспекте сложе-
ног карактера и, посебно, мене главне јунакиње, те да води рачуна о
избору глумачких поступака које ће применити а да не премаши
горње границе сценске појавности првобитне Султане (тако завод-
љиве за шмиранте), да ваљано припреми, испуни и оправда про-
сторе у којима ће се даље развијати овај лик, али и прецизно одмери
дозу Султанине трансформације на концу представе. Све је ово
млада глумица перфектно урадила, без преглумљивања, тачно и с
мером, сведеним средствима а уз дисциплинованост која је на сцени
деловала природно. Њена Зла жена је, наиме, била уистину зло – не-
умерено и неодмерено, али не и испразно хистерично те увек уте-
мељено у конкретној ситуацији; њена Султана у улози Пеле била је
искрено шокирана новим сазнањима о театру чији је била део, но с
чијим наличјем се, ево, упознаје на најгрубљи начин, али је при том
била и довољно уздржана да би сугерисала промишљање, док су
крхкост глумичиног физикуса и детињи израз њеног лица у финалној
сцени отворили уистину другачију димензију представе. (...)

Александар Милосављевић (РТС Радио Београд 3, 19. 3. 2019)

(...) Позитивна енергија која је владала међу глумцима могла се осе-
тити и на сцени. Иако је можда сат времена кратак период да се
једно Стеријино дело представи, комад је отворио бројна питања.
Да ли је Срета заиста успео да преобрати Султану, ко је заиста зао
– Султана или људи око ње, да ли понашање жене зависи од односа
мушкарца према њој, те да ли су слуге у ствари народ који ћутке
подноси глобу и јарам које су у им наметнули они којима служе...

(Subotica.com, 2. 3. 2019)

У Стеријиним комедијама идеал паланачког малограђанског реда
искрсава пред гледаоца као репресиван друштвени поредак који
човека приморава да буде послушан и да се слепо покорава друшт-
веним правилима и конвенцијама.

Сандра Иршевић (РТВ, 1. 3. 2019)
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Writer 
Jovan Sterija Popović (1 January 1806 – 26 February 1856) 
Jovan Sterijа Popović is the first and, together with Branislav Nušić, the great-
est Serbian comedy playwright. Nonetheless, his accomplishments in im-
proving Serbian culture exceed his literary accomplishments. He was born in
Vršac, then in Austro-Hungarian Monarchy. During his studies in Pest, he en-
counters theatre, which becomes an object of his greatest affection and pre-
occupation. He writes and publishes his first poems and tragedies while in
Pest. After coming back to his hometown, he works as a Latin language
teacher and a lawyer, but he continues to write. His first comedy, The Liar of
All Liars (1830), revealed a comedy playwright in him. Besides these accom-
plishments, he takes part in establishing the first two professional theatres
in Serbia, which unfortunately did not last for a long time – he presents them
with his texts, translates the foreign ones, he supports them regarding the
laws and administration, he coaches the actors, he writes reviews… In 1848,
disappointed with political and social circumstances and in poor health, Ster-
ija goes back to Vršac, where he devotes himself to writing. In the opinion of
many his best comedy, The Patriots, was written in this period as his reaction
to fights between the Hungarians and the Serbs in Vršac during the Hungar-
ian Uprising against Austrian government, 1848-49.

Director
Iva Milošević
She was born in Belgrade in 1977. She graduated in theatre and radio di-
rection at the Faculty of Dramatic Arts in Belgrade. 
She has received the "Bojan Stupica" and "Ljubomir Muci Draškić" awards
for direction, the annual awards for direction of Serbian National Theatre
and Yugoslav Drama Theatre. 
During her career she has directed a notable amount of plays in Serbia
and the neighboring countries.
Her plays have been performed at festivals in Bogota (Colombia), San Jose
(Costa Rica), Guadalajara (Mexico), Sibiu (Romania), Madrid (Spain), Rome
(Italy), Rijeka, Split, Zagreb, Umag (Croatia), Sarajevo, Brčko, Banja Luka
(Bosnia and Hercegovina) Kotor, Budva (Montenegro), as well as at all the
major festivals in Serbia.

Reviews
(...) In order to fully understand what happened to Sultana while she was
playing the role of Sreta's wife, a simple bootmaker Pela, the context in
which Iva Milošević sets Sterija's drama heroes ought to be considered.
And we find them in an ambiance characteristic of the first decades of the

19th century, in the home of Count Trifić and his young wife Sultana, two
characters of undoubtedly petit bourgeois descent. They are surrounded
with appropriate furnishings and – as might be expected – necessary ser-
vants. They are all dressed as the epoch dictates, but on their faces – re-
gardless of whether they are masters or servants – a thick layer of heavy
theatre make-up has been applied which cancels out all naturalness of ac-
tors and gives them the personality of theatre-styled artificial masks. 
Ultimately, all of them behave - like masks - exactly the same. Trifić follows
some established - who knows when, unusual dramaturgy of a specific rit-
ual, which turns him into a machine that complacently performs the same
actions daily. In encounters with masters his servant Stevan, unfailingly
strikes an identical pose and puts on the same fake and grotesque smile
on his face. Maid Persida seemingly has the easiest task, since nothing is
expected of her but to, like a slave, complete house chores, which logically
implies an eternally absent, drowsy expression of the face, contorted pos-
ture due to burden of obligations and an ostensible indifference to the
superiors' reprimands – because inevitably there has to be objections due
to too many tasks.  In regards to the group of people living in Trifić's home
bootmaker Sreta and his wife are separated. Their position is somewhat
autonomous, because they are not part of the family, but since their exis-
tence depends on the Trifić family and those similar to them, the service
of the bootmaker's family is implied.  In the play they too are masked in
the same way and their behavior also follows the logic of predefined roles.
Everything indicates that the director brought us to the theatre within a
theatre, that characters of this theatre actually play roles in their lives that
have been assigned to them, or which they have imposed on themselves,
and that the reality of Sterija's dramatis persona differs from the life of the
actors of the play in the fact that the latter are acting that they are living.
(...) Therefore, the dissatisfaction of this Sultana, which results in her irrita-
bleness, persistent nagging, aggressiveness, haughtiness and grumpiness,
is not necessarily a consequence of the absence of sex in her life, nor is it
only caused by her nature, but certainly is in the inability to see herself in
the role that has been assigned to her. The role, truth be told, is not terrible,
it involves an agreeable position, comfort and prosperity, but evidently that
is not enough for Sultana. Her position resembles the anguish and distress
of an actor who finds herself in the wrong casting, or more precisely, who
gets a role that doesn't suit her, in which, despite her own efforts, and even
the magnitude of the role, she doesn't see herself. This Sultana is miserable
because she has recognized her own life as abominable theatre.

Aleksandar Milosavljević (Radio Television of Serbia, Radio Belgrade 3,
March 19 th, 2019)
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Дојчес театар Берлин (Немачка)

Tanja Šljivar

Deutsches Theatre Berlin (Germany)

Неустрашиве –
као и све слободне дјевојке

Daredevils (Draufgängerinnen) 
All Adventurous Women Do



Режија: САЛОМЕ ДАСТМАЛХИ
Сценографија и костим: ПАУЛА ВЕЛМАН

Драматургија: БИРГИТ ЛЕНГЕРС
Кореографија: НИЛУФАР ШАХИСАВАНДИ

Улоге 

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

Фото: Арно Деклер

Directed by: SALOME DASTMALCHI
Set and costume design: PAULA WELLMANN
Dramaturge: BIRGIT LENGERS
Choreography: NILOUFAR SHAHISAVANDI

Cast 

Ana: PETER STEDEN
Ena: EREN GÜNDAR
Ina: LIVIA MARLENE WOLF
Ona: MARTHE MÜLLER LÜTKEN
Una: CHENOA NORTH-HARDER
Lea: EMMI BÜTER
Mia: BRUNO LIEBLER

The play is 1 hour and 30 minutes long
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Тања Шљивар
Драмска списатељица, рођена у Бањој
Луци (Република Српска, БиХ), 1988.
Дипломирала и завршила мастер из
драматургије на Факултету драмских
уметности Београд, а у Гисену (Не-
мачка) завршила мастер из примење-
них 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 ан-
тологијама, изведене и јавно читане у професионалним позо-
риштима у Босни и Херцеговини (Босанско народно позориште Зе-
ница), Србији (Атеље 212, Народно позориште Ужице), Хрватској,
Пољској, Аустрији, 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 „Бори-
слав Михајловић Михиз” за укупно драмско стваралаштво (2011),
Стеријину награду за текст савремене драме Ми смо они на које су
нас родитељи упозоравали (2016), 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
књижевним резиденцијалним програмима у Грацу, Бечу и При-
штини.
Била је члан Жирија 63. Стеријиног позорја 2018. године. Тренутно
је вршилац дужности директорке Драме Народног позоришта у
Београду.

Саломе Дастмалхи је рођена у Берлину. Студирала је глуму на Ака-
демији уметности  у Берну (2002–2006), након чега је више од годину
дана провела на турнеји са Вратити пошиљаоцу Хелене Валдман.
Године 2010. је, између осталог, играла Катарину у базелској адап-
тацији Демона и учествовала у представама Плаво, плаво море у
Хајматхафен Нојкелну и Куркиње у Балхаус Осту. Као ауторка и ре-

дитељка дебитовала је представом Моје
срце је пуно мржње – и мени се то до-
пада, која је била на репертоару ХАУ 3.
Године 2011. играла је у представи Крво-
пролиће у различитости у Балхаус
Нојнинштрасе, где је изведена и њена
друга ауторска представа 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 Фе-
стивалу младих у Зофиенселе. У току 2014. редовно је наступала на
књиженим вечерима под називом Проза односа, заједничком
пројекту Фондације „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. Сарадњу 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. 

Темпиране бомбе будућности
Била је то школска екскурзија са последицама. Године 2014. у Босни
и Херцеговини седам тринаестогодишњакиња са петодневног
школског излета вратило се са изненађењем – све до једне у другом
стању. Вест о колективном зачећу доживела је велики одјек у јав-
ности, преплавила светску штампу и изазвала многобројне дискусије
о сексуалном образовању, заштити и, наравно, тобожњем моралном
дефициту друштва. Свако се нашао прозван да каже шта мисли,
само је седам девојчица остало немо. У свом комаду Као и све сло-
бодне дјевојке Тања Шљивар даје им глас, а редитељка Саломе Даст-
малхи лица и тела. Четири женска и три мушка, између 15 и 19 го-
дина старости. Ставља их у белу, још увек неисписану просторију. У
неутралну кутију (сценографија и костим Паула Велман), која на
први поглед не делује онолико уздржано колико у ствари јесте. По
зидовима море хаштагова. Симбол самопредстављања и искази-
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вања сопственог, али и колективног мишљења, јавне осуде и гло-
балног стуба срамоте. Скроз назад полукружно удубљење, алузија
на црквени олтар. Ни осуђујуће око јавности није далеко. 
Креће акција: хорски наступ, немилосрдни глас прекоравајућег ко-
лектива, који се незаштићеној индивидуи приближава исувише
близу. Али и појединци, који се слушатељкама, приматељкама порука
одраслих, обраћају углавном с висине. Иако звуче добронамерно, и
они инструментализују, користе трудноће као аргумент у борби про-
тив неморала (јер једини циљ секса јесте размножавање) и побачаја.
И они диктаторски, не остављајући простор за било какав приговор,
дефинишу комуникацију као једносмерну улицу. „Нико нас никада
није питао“, жали се једна од њих седам, „Питајте ме!“, захтева, само
да би бојажљивој гледатељки, која на њен захтев заиста и одговара,
узела реч из уста. Но време за постављање питања је прошло. Сада
је ред дошао на њих, сада оне одлучују са ким ће, како и о чему да
разговарају, како ће да се представе и ко ће да буду. Питање зашто
је дошло до колективне трудноће лебди у простору, но на њега се
не одговара. Оно остаје питање без одговора и као такво указује на
нерационално класификовање, на оне које се не покоравају разуму
одраслих и које одбијају да им дају објашњења – што само по себи
није ништа друго до врхунски чин побуне. 
Седам девојчица углавном наступају заједно, у групи, онако како
их и јавност доживљава. То је слаба страна вечери. Чак и када ис-
тупају појединачно и једна другој наговештавају 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
којом седморо глумица и глумаца захтевају своје право да кажу
шта мисле и живе како желе, не остављају равнодушним. Када виде
позитивне резултате теста за утврђивање трудноће девојчице обу-
зима радост, обасјава светлост, то је моменат након којег их више
нико неће ни игнорисати, ни искоришћавати. Бар оне тако мисле.
А и иначе, у току целе представе чује се увек одговарајући тон: жи-
вахни разговори младих адолесценткиња у школском дворишту,
самоувереност као резултат проналаска сопственог (иако колек-
тивног) Ја – као у феноменалној catwalk – сцени са беби-стомачи-
ћима око појаса – тинејџерска сањарења о бољој будућности, тиха,
зрела, проницљива самопроматрања.
Тенор је разигран, трудноћа је авантура, маљ, који отвара врата
која воде у свет одраслих. Но друштво не спава. Атмосфера се по-

лако мења, осмеси на лицима се смрзавају, тела постају све укоче-
нија, 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, топлину
групе, стварају живе слике заједничког очаја и отпора. Можда де-
војчице 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 изричито женску, у том патријархалном
свету. „Ми смо темпиране бомбе будућности. Експлодираћемо“,
кажу, мирно и сигурно, након што, бар наизглед, убију своју будућ-
ност. „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)

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 одбијене. Једна гинеколошкиња чак одбија
да им води трудноћу. „Забрињавајуће је да девојчице од тринаест
година имају секс!“ и „Зар вам дува кроз главу” су реченице које
лебде у ваздуху. Тенор – „Ми, одрасли, морамо да заштитимо децу

3764. СТЕРИЈИНО ПОЗОРЈЕ



од зла” води ка искључењу девојчица из друштва и њиховом жиго-
сању. 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. 
Младе глумице и глумци с невероватним успехом успевају да створе
баланс између различитих душевних стања. Иако у комаду има и
озбиљних и тихих момената, доминирају гласне, нејасне деонице.
Поставља се питање да ли је то одговарајући начин за приближа-
вање једне такве теме публици, или би можда било боље да се
ствари пришло с нешто мање хумора. 
(…) Истина је да захваљујући музичким прилозима и малтене паро-
дијским разговорима представа веома брзо пролази. Ипак, нека
питања, која су тек дотакнута, могла би да буду и конкретније обра-
ђена. Но можда је управо то оно што је ауторка Тања Шљивар овом
представом и желела да постигне: осећај недоречености и неси-
гурности. У којој мери човек уопште може бити сигуран у своје мо-
ралне принципе? Какав је друштвени дискурс о сексуалности код
тинејџера, да ли је подесан? 
Јер и саме тинејџерке, када при крају комада кажу „Ми смо темпи-
ране бомбе будућности!”,  примећују свој утицај на конзервативне
друштвене конструкте.

Мирјам Ратман (TAZ, 18. 4. 2018)

Оргија аутономије
Школска екскурзија са последицама. Када од њих седам, чак шест
добије позитивне резултате теста за утврђивање трудноће, тринае-
стогодишњакиње у црвеним комбинезонима почињу усхићено да
се крећу по белој просторији. У комаду Тање Шљивар Као и све
слободне дјевојке, оне у том свом из перспективе одраслих сканда-
лозном стању виде прилику за личну еманципацију. 
Ауторка у свом награђиваном делу нити објашњава, нити пробле-
матизује појаву тинејџерске трудноће. Уместо тога, она бину ставља
на располагање девојчицама, том незрелом, колебљивом колективу.
Права провокација за све оне којима је до морала, уверљиве приче
и, наравно, реда.  
Анархистична снага групе јавља се постепено, између реченица.
Настаје читав један хоризонт неразума, поетичан и слободан, гра-
ница између њега и уобичајених, разумом исцртаних предела све
је јаснија. Иако је оргија аутономије на махове исувише уредно ис-

кореографисана, њена субверзивна снага и даље је видљива. Пи-
тање 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 утробама носе будућност једног малог
града.

Ана Опел (Ziti, 17. 4. 2018) 
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Author
Tanja Šljivar 
Playwright, born in Banja Luka (Republic of Srpska, Bosnia and Herze-
govina), 1988. Graduated and acquired her MFA in dramaturgy at the
Faculty of Dramatic Arts in Belgrade, and in Gisen (Germany) acquired
her MFA in applied theatre studies. She is the author of six feature-length
dramas: How much is Pâte?, Scratching or How my grandmother killed
herself, But the city has protected me, We are the ones our parents warned
us about, All Adventurous Women Do, Regime of love. Her dramas were
published in theatre magazines, various anthologies, performed and pub-
licly read in professional theatres in Bosnia and Herzegovina (Bosnian
National Theatre Zenica), Serbia (Atelje 212, Užice National Theatre),
Croatia, Poland, Austria, Spain, Albania and Germany (Deutsches Theatre
Berlin, Schauspiel Theatre Stuttgart). She writes and publishes short
stories, radio dramas, film scripts and theatrological studies. For drama,
she won several awards, including the „Borislav Mihajlović Mihiz“ Award
for outstanding achievement in drama (2011), the Sterija Award for con-
temporary dramatic text We are the ones our parents warned us about
(2016), the MESS Market Award for the text All Adventurous Women Do
(2016). Nominated for the Retzhofer Dramapreis in Austria. Her dramas
have been translated into a dozen languages. She participated in literary
residency programs in Graz, Vienna and Priština.
She was the member of the jury of the 63rd Sterijino Pozorje in 2018. She
is currently the acting director of the National Drama Theatre in Bel-
grade.

Director
Salome Dastmalchi was born in Berlin and studied acting at the University
of the Arts in Bern from 2002 to 2006, subsequently touring over one
year with the production of Return to Sender by Helena Waldmann. In
2010 she had roles in numerous plays including the role of Katarina in a
production of Dämonen (Demons) in Basel, in Das blaue, blaue Meer (The
Blue, Blue Sea) at Heimathafen Neukölln and in Die Fozen at Ballhaus
Ost. She also debuted as a playwright and director at HAU 3 with Mein
Herz ist voller Hass – und das liebe ich (My Heart is Full of Hate – and I
Love It). 2011 she performed in Bloodshed in Diversity at Ballhaus Naun-
ystraße, and in 2012 her second production Run Brother Run had its pre-
miere there. Also at Naunystraße, together with the "academy of self-ed-
ucation", she developed SCHIZO!, which was nominated to be part of
the youth theatre festival "Theatertreffen der Jugend 2013". In 2014 she
developed An! together with teenagers, which ran during the Youth Fes-

tival at the Sophiensaele. In 2016/2017 Salome Dastmalchi regularly did
readings for the series Prose of circumstances of the Friedrich-Ebert-Foun-
dation in cooperation with the Maxim Gorki Theatre. Since 2012 she has
given acting workshops, and mainly collaborates with the Schaubühne
and the Berliner Ensemble. She also works as a dubbing actress, and can
be heard, for example, in Iranian Voices. Her first collaboration with the
Junges DT was at the 2016 Autumn Camp, followed by Daredevils
(Draufgängerinnen). All Adventurous Women Do by Tanja Šljivar and My
pretty strange friend Walter by Sibylle Berg.

Reviews
Noone ever asked them
(…) Neither the causes nor the explanations are sought in the play. The
play focuses on youthful frivolity, naivety, and the frustration the girls
have to deal with. Instead of receiving help and support, they are rejected.
One gynecologist even refuses to monitor their pregnancy. “It is troubling
that thirteen year old girls are having sex!” and “Is there anything in that
head of yours” are the sentences that hang in the air. Tenor – “We, the
adults, need to protect children from evil" leads to the exclusion of girls
from the society and their stigmatization. On the other hand, the girls
themselves are euphoric too, "We carry the future in our motherly
wombs", philosophize about the first time, about Instagram, the symp-
toms of pregnancy, abortions and social utopias - always with a certain
dose of humor.
Young actresses and actors manage with incredible success to create a
balance between different mental states. Even though there are serious
and quiet moments in the play, loud, unclear sections dominate. The
question arises as to whether this is the appropriate way to bring one
such topic closer to the audience, or it might have been better if the
thing was done with less humor. 
(…) The truth is that thanks to the musical contributions and basically
mocking conversations the play passes by very quickly. However, some
issues, which have only merely been raised, could be more concretely
addressed. But perhaps this is exactly what the author Tanja Šljivar wanted
to achieve with this play: the feeling of incompleteness and uncertainty.
To what extent can a person at all be sure of his or her moral principles?
What is the social discourse about teenage sexuality, is it appropriate?
Because even teenagers themselves, when they, towards the end of the
play, say "We are timed bombs of the future!”, notice their influence on
conservative social constructs.

Miriam Ratman (TAZ, April 18th,  2018)
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Љубомир Симовић (Ужице, 1935)
Песник, есејиста и драмски писац.
Канонско издање његових песама, 1953–
2005, објављено је у издању Стубова
културе (Песме, књига прва; Песме,
књига друга).
Три од четири Симовићеве драме игране
су на скоро свим сценама некадашње
Југославије: Хасанагиница (праизведба
1974, НП Београд, режија Ж. Орешковић), Чудо у Шаргану (1975,
Атеље 212, режија М. Траиловић), Путујуће позориште Шопаловић
(1985, ЈДП, режија Д. Мијач). Његове драме игране су широм света:
Француска, Пољска, Чешка, Мађарска, Немачка, Словачка, Бугарска,
Мексико, Канада, Швајцарска, Белгија, Мароко/Казабланка, Русија).
По тексту четврте драме, Бој на Косову, 1989, у режији З. Шотре,
снимљен je филм. Сажета, дефинитивна верзија Боја на Косову
објављена је 2003.
Добитник је више књижевних и позоришних награда (Статуета
„Јоаким Вујић", три Стеријине награде за текст и Стеријина награда
за животно дело) и друштвених признања (Октобарска, 1989,
Седмојулска награда, 1990, Награда за животно дело СКЗ, 2013...)
Године 1988. изабран је за дописног а 1994. за редовног члана
САНУ (приступна академска беседа „Стерија међу маскама“).
Стеријина награда за најбољи драмски текст додељена му је три
пута: Хасанагиница (1975), Путујуће позориште Шопаловић (1986),
Чудо у Шаргану (1993). 

Хасанагиницу радим на предлог управе Новосадског позоришта.
Није страх тај који ме је примарно занимао, већ који се то женски
лик данас пласира као део манипулативне машинерије, било које,
верске, политичке, системске, који нам се то женски архетип пла-
сира.
Занимљиво је да је трећи језик на којем је објављена Хасанагиница,
након српског и немачког, био мађарски. Она, међутим, одређени
степен идентификације има само у балканском амбијенту, док тај

појам у другим културама нема значење. Ми овде јако волимо Си-
мовићев комад, нарочито у позоришним круговима. То је драма
која те не оставља равнодушним.
(...) Да ли ће представа понудити наду публици? Не знам шта значи
нада у позоришту, у уметности... У животу то је нешто друго. Када
гледам представу која говори о безнадежности живота – и ако је
представа добра – мени то улива наду. Виталност и аутентичност
позоришта, и уметности уопште, то је нада за мене. И то је наша
порука. Ја не мислим да је давање наде идеолошки моменат. То
сама представа садржи у себи. Свет је такав, а ми говоримо о од-
ређеном проблему.
Марту Береш сам бирао за Хасанагиницу не зато што мислим да у
Новосадском позоришту нема Хасанагинице, напротив. Некако се
тако склопило. Имао сам потребу да радимо заједно ван нашег
уобичајеног позоришног амбијента. Марта
је талентована глумица са специфичном
интелигенцијом. Ово је био изазов, и за
њу, и за мене.

Андраш Урбан 
Рођен је 1970. у Сенти. Студирао је на Ака-
демији уметности у Новом Саду у класи
Влатка Гилића и режирао у Народном позоришту у Суботици. Де-
ведесетих година напушта студије и враћа се у Сенту да би 2000.
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дипломирао у класи Боре Драшковића. По завршетку студија за-
почиње његов професионални ангажман у позоришту „Деже Кос-
толањи” у Суботици, чији је садашњи директор.
Богати редитељски опус Андраша Урбана сведочи о његовом ра-
зноликом интересовању и трагању за новим, алтернативним позо-
ришним изразом. Награђен је бројним и значајним наградама на
позоришним фестивалима (Битеф, 1992, Фестивал алтернативног
театра Мађарске, 2003. и 2004, Стеријино позорје 2011. и 2016, Ин-
фант, 2008) али свакако треба издвојити престижну награду „Мари
Јашаи” која се додељује као најзначајнија награда Мађарске за по-
зоришну уметност чији лауреат постаје 2008. 

Хасанагиница је за мене архетип, не само женски него и човека
који поштује све законе, живи по њима, мири се с њима, усклађује
и опет страда јер не може да прихвати да се закони мењају у за-
висности од тога како коме одговарају. То „зашто“, које „грми у
глави“ Хасанагиници, сасвим сигурно грми у глави свима нама у
судару са апсурдношћу друштва у којем влада закон моћнијег...
Из перспективе панк бунтовнице, Хасанагиница јесте слаба. Њен
отпор је минималан, уколико уопште постоји. Она не искаче из
шина већ јој се дешава да шине којима иде одједном и независно
од ње промене правац, скрену под правим углом. Она се покорава.
Пристаје на наметнуте обрасце. Чак и када их не разуме.

Међутим, не сме се заборавити да она у свему томе остаје верна
својим принципима. Она наставља да поштује законе по којима јој
је одређено да живи, чак и када сви престану да их поштују и када
се промене. А то никако није слабост. Чувени феномен стида о
којем се увек расправља када се говори о Хасанагиници, стид због
којег страда, може се посматрати у контексту свега овога о чему
сам говорила – утиснутих вредности, захтева које друштво ставља
пред човека, закон, одгој, дресура – и шта кад ти кажу да то одједном
и од данас више не вреди?
Како живети с тим? Како престати веровати у све у шта си веровао?
Како обрисати прошлост и кренути испочетка? Ако гледамо да-
нашње друштво одговор је – лако.
(...) Питање које сам себи постављала читајући драматизације Хаса-
нагинице, те оно што је писано о њој било је – зар то није бетонирање
одређеног архетипа? Није ли Хасанагиница рецепт по којем би и ми
данас требало да се понашамо како бисмо се уклопиле у образац
верне љубе, брижне мајке, послушне кћери, одане сестре…?

Ведрана Божиновић
Дипломирала 1998. на Академији
сценских умјетности у Сарајеву, Од-
сек глума. Стекла звање магистра
уметности (2005) на Essex University
(East 15 Acting School) у Лондону,
Одсек глума. Остварила улоге у
представама Народног позоришта
Сарајево (Свилени бубњеви, Сан љетне ноћи, Галеб, Птичице,
Побједа, Грађанин племић, Омер и Мерима, Ричард III, Ожалошћена
породица, Злочин на козјем отоку, Тартиф, Побуњеник М. К., Скуп-
штина, На рубу свемира, Један човјек два шефа, Просјачка опера),
Камерног театра ‘55 (Пустолов пред вратима), Отворене сцене
Обала (Бременска слобода, Махнитање у двоје, Ћелава пјевачица,
Екстремисти, Сав тај џез, Reservoir Dogs), у Corbett Theatre у Лон-
дону (Хајдине хронике, Добар), у минхенском Residens Teather (The
Dark Ages), у продукцији МЕСС-а (What is Europa) и у независној
продукцији (Како убити супругу и зашто, Класни непријатељ).
Глумила у филмовима Савршени круг, Прво смртно искуство,
Земља Команчија, Иза непријатељских линија, Flickerbook, Наша
свакодневна прича, Дјеца, Смрт у Сарајеву и ТВ пројектима Како
сам пољубио свој нос, Виза за будућност, Жене с броја 13. Стална је
чланица Драме Народног позоришта Сарајево од 2007. 
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(...) Андраш Урбан узима тек толико из Симовићеве драме, подјед-
нако колико и из народне баладе о Хасанагиној жени, да би задржао
основни сиже драмске приче, а потом, на себи својствен, радикалан
начин, и сасвим у духу савремених позоришних пракси, поставља
представу у форми панк концерта, чији су основни потпорњи те-
матизација односа према жени, разумевање њене улоге у друштву,
бунт и отпор према сваком насиљу, физичком и идеолошком. Најзад,
можда и на првом месту, проказивање и обрачун са свим облицима
манипулације. Политичност представе садржана је не само у отво-
реном друштвеном ангажману него у промишљено спроведеним
поступцима актуелизације и реконтекстуализације изворних тек-
стуалних предложака и доследној примени савремених, референт-
них позоришних пракси сценске презентације.
(...) Хасанагиница, у сувереном, снажном, упечатљивом тумачењу
Марте Береш, која својом етеричном појавом и одлучним ставом,
налик панк хероини, пркоси патријархалним, мачистичким, ретро-
градним друштвеним нормама и политичкој пропаганди, није само
носилац основних, круцијалних значења, темељних идејних и идео-
лошких матрица представе, него синоним бунта и отпора, контра-
пункт свеопштем насиљу и нитковлуку.

Слободан Савић (РТС 1: Читање позоришта)

Симовићева „Хасанагиница” као Урбанов перформанс
(...) Већ прва сцена у представи Хасанагиница у режији Андраша
Урбана, објашњавајући порекло Хасанагине жене, жене која нема
ни своје име, указује да га она има, да није „без репа и корена“
(драматургија Ведране Божиновић). Беговско порекло Хасанагинице
само појачава њену трагичку судбину, живот којим не располаже
сама, него зависи од мушких, у представи наглашено негативних
утицаја. Ти утицаји сежу од позиције моћи „јачег пола“, представ-
љених кроз војни и политички ангажман.
Увођењем сонгова, музичке структуре (композиторка Ирена По-
повић Драговић), живом изведбом глумаца ангажованих за свирање
и певање, оркестрацији од бубњева, бас и електричне гитаре до
гусала и вокала, представа дебело одудара од линеарног драмског
тока и постаје инспирисана мотивима Симовићеве драме, слободна
од позоришта у класичном смислу изведбе, више нешто налик кон-
церту, перформансу поводом теме/тема.

(...) Иако драмски, Симовићев вишеслојни ниво приче о Хасанагиној
жени оваквим уметничким третманом није потпуно занемарен,
него више појачан експресивношћу изведбених техника и средстава,
Андраш Урбан као редитељ не пропушта прилику да представом
проговори и о актуелним политичким темама и дилемама. 
(...) Хасанагиница у Новосадском позоришту није темпирана бомба,
то је бомба која је давно експлодирала, а сада нам се њени парчићи
забијају у лице. У образ.

Игор Бурић (Дневник, 4. 5. 2018)

Драму Љубомира Симовића Хасанагиница Андраш Урбан, у са-
радњи са драматуршкињом Ведраном Божиновић, користи да про-
говори о насиљу над женама и заиста незавидном положају жене у
патријархалном друштву. Актуализација је овом приликом била не-
милосрдна; од драме је остала основна линија радње, али се многи
тренуци одлично преливају из прошлости у садашњост. Негде на
почетку драме, у војном логору, један од војника рећи ће како радо
има све жене – и „ђускалице, гарнизонке, хоћке и нећке, и радодајке”
и тако даље. Тај део драме, који је по себи довољно дуг, Урбан
узима и од њега прави изванредну провокацију.
Насловну улогу тумачи Марта Береш, и она ће бити сасвим истурена
у први план. Она, плава и лепо грађена, биће парадигма сваке мо-
дерне жене. С друге стране, жене које потичу из патријархалног си-
стема, Хасанагиничина мајка (Ливиа Банка), и мајка Хасанаге (Терезија
Фигура), представљаће онај интериоризовани патријархални принцип
који женама свеједно спочитава онако како би им мушкарци то чи-
нили, и који јесу стуб одржања тог и таквог система (овде је подела
иначе доста успешна, јер две глумице веома личе, а Марта Береш се
од њих доста разликује, па се заправо и визуелно стиче слика колико
модерна жена одступа, или би требало да одступа, од патријархалних
норми). Неке ствари, међутим, биће заједничке за све жене.

Ивонa Јањић (Преузето са сајта Независна критика)
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Author
Ljubomir Simović
(Užice, 1935), poet, essayist and playwright.
Three out of four Simović dramas have been performed on almost all
stages of ex-Yugoslavia: Hasan Aga’s Wife (premiere 1974, National The-
atre Belgrade, directed by Ž. Orešković), The miracle in Šargan (1975,
Atelje 212, directed by М. Trailović), Traveling Theatre Šopalović (1985,
Yugoslav Drama Theatre, directed by D. Mijač). His plays have been per-
formed all over the world: France, Poland, Czech Republic, Hungary, Ger-
many, Slovakia, Bulgaria, Mexico Canada, Switzerland, Belgium, Morocco
/ Casablanca, Russia). Based on the text of the forth drama, Battle of
Kosovo, 1989, directed by Z. Šotra, the film was made. A concise, final
version of Battle of Kosovo was published in 2003.
He has won several literary and theatre awards (“Joakim Vujić” Statue,
three Sterija Awards for dramatic text and Sterija Award for life’s work)
and social recognitions (October, 1989, 7 July Award, 1990, Lifetime
Achievement Award SKЗ, 2013, etc)
In 1988, he was elected as a corresponding and in 1994 as a regular
member of Serbian Academy of Sciences and Arts (acceptance academic
speech “Sterija amongst masks”)
Sterija Award for best dramatic text was awarded to him three times:
Hasan Aga’s Wife (1975), Traveling Theatre Šopalović (1986), The miracle
in Šargan (1993). 

Director
András Urbán was born in Senta in 1970. He studied at the Academy
of Arts in Novi Sad, under mentoring of Professor Vlatko Gilić and directed
plays in the National Theatre in Subotica. In the 90s he left university and
went back to Senta, only to graduate in 2000, under mentoring of Bora
Drašković. Upon completing his studies his professional engagement at
the "Kosztolányi Dezsö" Theatre in Subotica, where he is now the general
manager. He has been awarded numerous and notable awards at theatre
festivals (Bitef, 1992, Festival of Alternative Theatres of the Republic of
Hungary, 2003 and 2004, Sterijino Pozorje 2011 and 2016, Infant, 2008)
but surely we should single out the prestigious “Jaszai Mari” Prize which
is granted as the most important Hungarian award for theatre art, and
whose lauerat he became in 2008. 

Vedrana Božinović
Graduated in 1998 at the Academy of Performing Arts in Sarajevo, Acting
Department. Acquired the title of Master of Arts (2005) at the Essex Uni-
versity (East 15 Acting School) in London, Acting Department. She had
roles in the performances of the National Theatre in Sarajevo (Silk drums,
A Midsummer Night's Dream, The Seagull, Birdies, Victory, Citizen noble-
man, Omer and Merima, Richard III, The Bereaved Family, Crime on Goat
Island, Tartuffe, Rebel М. К., Parliament, At the Edge of the Universe, One
Man, Two Guvnors, The Beggar's Opera), Camera Theatre 55 (Adventurer
at the Door), Open Stage OBALA (The Burden of Freedom, Frenzy for two,
The Bald Soprano, Extrimists, All that jazz, Reservoir Dogs), at the Corbett
Theatre in London (Haide's chronicles, Good), in Munich Residens Teathre
(The Dark Ages), in the „MESS” production (What is Europa) and in the
independant production (How to kill your wife and why, Class enemy).
She acted in films Perfect circle, First deadly experience, Comanche land,
Behind enemy lines, Flickerbook, Our Everyday Life, Children, Death in
Sarajevo and TV projects How I kissed my nose, Visa for the future, Women
at number 13. She has been a permanent member of the National Theatre
of Sarajevo since 2007.

Reviews
(...) András Urbán takes only so much from Simović's drama, as much as
he did from the folk ballad about Hasanaga's wife, to keep the basic
topic of the dramatic story, and then, in his own unique, radical way, and
quite in the spirit of contemporary theatre practice, sets up a play in the
form of a punk concert, whose basic foundation is the thematisation of a
relationship towards a woman, understanding her role in the society, re-
bellion and resistance to any kind of violence, physical or ideological. Fi-
nally, perhaps in the first place even, the display and dealing with all
forms of manipulation. Political aspect of the play is not only contained
in open social engagement but also in the advisedly conducted proce-
dures of actualization and re-textualization of original textual templates
and in the consistent application of contemporary, reference theatre
practices of the stage presentation. 
(...) Hasan Aga’s Wife, in the sovereign, powerful, striking interpretation
of Marta Bereš, who with her ethereal appearance and decisive attitude,
like a punk heroin, defies patriarchal, machismo, retrograde social norms
and political propaganda, is not only the bearer of basic, crucial meanings,
fundamental conceptual and ideological matrixes of the play, but rather
synonym for the rebellion and resistance, a counterpoint to the wide-
spread violence and baseness.

Slobodan Savić (Radio Television of Serbia 1: Reading of Theatre)
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Ми, људи из позоришта, волимо да нам управо позориште буде
централна метафора кроз коју се прелама живот. Да буде оно мало
у коме се прелама велико, и то у оштрини, а не само у очигледним
појавама. Дакле, Каролина Нојбер је комад о сукобу два типа културе
који постоје и у нашем друштву иако је писан на основу једне једине
реченице коју сам током студија чуо од свог професора Драгана
Клаића: да је у Немачкој, у 18. веку, живела глумица тог имена која
се борила за ново, реформаторско позориште а против оног јефти-
ног, простачког, популистичког театра. Пишући Каролину Нојбер,
желео сам да, колико умем, управо подвучем што суптилније то да
је популизам у ствари врло тесно повезан с милитаризмом, нацио-
нализмом, примитивизмом, шовинизмом, дакле са свим облицима
сегрегације других људи насупрот културном моделу као нечем уз-
вишеном, племенитом и елитистичком за који се истрајно бори јуна-
киња комада. Учинио сам је чак помало и фашистоидном због тога
што је она у свом уверењу искључива, спремна чак да убије за свој
културни модел. Наравно, комад не доноси разрешење када је тај
план у питању зато што су та два модела у непрекидном сукобу.

(Из разговора Јасмине Лекић са аутором, НИН, 8. 7. 1999)

Небојша Ромчевић
Рођен је 1962. у Београду. Дипломирао
на Катедри за драматургију Факултета
драмских уметности Београд где је ма-
гистрирао театрологију (1994) и док-
торирао (2001). На истом факултету
ради од 1989, од 2012. као редовни
професор.
Аутор драмских дела: Силе у ваздуху, Зимски дворац, Гробљанска,
Лаки комад, Terra incognita (Њујорк, прича са источне стране), Про-
клети Ковалски, Принц, аркадна авантура, Каролина Нојбер, Кри-
вица, Парадокс, Брод љубави, Оговарање, Мирис кише на Балкану
(драматизација романа Гордане Куић), Не знам шта је питање,
али секс је одговор, П.Р., Својта.
Добитник Стеријине награде за театрологију 2005. за студију Ране
комедије Јована Стерије Поповића (Нови Сад 2004), двоструки до-
битник Стеријине награде за драмски текст (Силе у ваздуху, 1989;
Каролина Нојбер, 1999).  

Значајне домете остварио је и као писац телевизијских драма и се-
рија, те као аутор филмских сценарија. Добитник награда за најбољи
сценарио у Новом Саду, Херцег Новом, Монтреалу, Монпељеу и
Луцерну.
Драмски комади су му преведени на енглески, француски, немачки,
руски, шпански, бугарски, пољски, словачки, украјински, каталонски,
словеначки...
Аутор већег броја научних и стручних радова.

Каролина Нојбер или битка за театар
Централна тема комада Небојше Ромчевића је битка Каролине
Нојбер, велике немачке глумице из 18. века, за успостављање оз-
биљног уметничког театра, насупрот јефтиним вашарским забавама
и пучком театру који симболизује најпопуларнији лик тога доба –
Хансвурст. Каролина Нојбер је урадила изузетно много за реформу
театра, ауторитет репертоара, положај глумаца у друштву, а на крају
је умрла као просјакиња и сахрањена је, као и сви глумци тог доба,
ван гробља, тамо где се сахрањују луталице, губавци и пси. Њена
судбина је велика метафора пораза, пораза који и данас прожив-
љавамо затрпани жутом, црном и осталом штампом, примитивцима
који уједињени марширају рушећи све пред собом, примитивцима
на власти који, додворавајући се примитивцима који их бирају, уки-
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дају сваки облик озбиљне културе, понижавају знање и образовање.
Не можете да се не осетите као Каролина Нојбер кад буџети за
културу у земљама у којима живимо почињу нулом. „Све што по-
чиње нулом, нулом и завршава. Све што се помножи са нулом, по-
стаје нула. Док нуле одлучују о нама – ми смо нуле”, изговарају
глумци са бањалучке сцене у нашој представи, која не пристаје на
понижење театра и у којој глумци пале лутку Хансвурста сачињену
од слика данашњих бахатих примитиваца политичке и медијске
сфере, онако како је Каролина Нојбер 1737. урадила у Лајпцигу да
би симболички уништила сав примитивизам немачке сцене. На
њену и нашу жалост, лутка је изгорела, али су Хансвурсти прежи-
вели.

Кокан Младеновић (Нови магазин, 8. 7. 2018)

Кокан Младеновић
Рођен 1970. у Нишу. Дипломирао на
Катедри за позоришну и радио режију
Факултета драмских уметности у Бео-
граду, у класи Мирослава Беловића и
Николе Јевтића (1995). Режира разно-
врстан репертоар, са богатом палетом
аутора, од античких, ренесансних, ба-
рокних, модерниста, до савременика. Режирао је дела готово свих
значајних домаћих аутора различитих генерација: Александар По-
повић, Велимир Лукић, Слободан Селенић, Вида Огњеновић, Душан
Ковачевић, Љубомир Симовић, Маја Пелевић, Милена Богавац...
Често, поред режије, потписује и драматизацију или адаптацију
дела. 
Био је уметнички директор Позоришта „Дадов”, стални редитељ и
уметнички директор Народног позоришта у Сомбору, директор
Драме Народног позоришта Београд, управник Атељеа 212. 
Представе су му побеђивале на многим фестивалима професио-
налних позоришта у Србији као и на значајним фестивалима у ино-
странству.
Добитник је награде „Бојан Ступица“, највећег признања за режију,
Стеријиних награда: за режију – Јами дистрикт (2018), 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 фестивалима у Србији (Ужице, Јагодина, Вршац, Параћин, Него-
тин, Зајечар) и у региону.

Премијера Каролине Нојбер отворила 21. Театар фест
у Бањалуци
Све што почиње са нулом са нулом и завршава и све што се по-
множи са нулом постаје нула, реплика је из комада Каролина Нојбер,
којим је ансамбл Народног позоришта Републике Српске на Великој
сцени ове куће, отворио 21. Театар фест „Петар Кочић“. 
Поменуте нуле биле су алузије на постотак који се из буџета Репуб-
лике Српске издваја за културу, а који броји, како је експлицитно
поменуто у представи, 0,63 одсто.
Насупрот тим силним нулама, с којима овдашња култура деценијама
уназад кубури, овогодишњи Театар фест, слободно можемо рећи,
почео је једном великом десетком.
(...) Иако представа говори о Каролини Нојбер, глумици која се у
сукобу с лаком забавом, у позориштима Њемачке осамнаестог
вијека, покушава изборити за високу културу, како то обично ради
Кокан Младеновић, акценат је стављен на девијације данашњег
друштва.
У импровизацијама, рађеним под палицом актуелног добитника
Стеријине награде за режију, глумци су дословно ударили на сав
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друштвени и естрадни кич и шунд. Позориште укаљано лаком за-
бавом за масе, велики брат, ријалити било које друге врсте, нови
аудији министара, патриотизам у служби интереса појединаца из
политике, предизборне кампање, општенародни зборови на којима
се за пиво и прасетину купују гласови, само су дио онога на шта се
са сцене, рекли бисмо, директније него икада прије у НПРС, упирало
прстом.
Као и у представи Јами дистрикт, апсолутном побједнику ового-
дишњег Стеријиног позорја, или Јулију Цезару, Кокан Младеновић
и овдје, покушавајући бити што јаснији и гласнији, као дио сцено-
графије користи микрофоне и тим директно алудира на политичке
митинге с којих би, умјесто са позорнице, требало да буде остварен
напредак друштва. (...)

Милан Ракуљ (Независне новине, 5. 6. 2018)

Стигао је Кокан у наш мали град…
Посљедњи пут када је Кокан Младеновић био у Бањој Луци, било
је крви на све стране. Овај пут је стао на јагодама.
(Ако је посриједи било неко друго воће црвеног сока, извињавам
се, сједио сам подалеко).
Његова адаптација Каролине Нојбер, драме Небојше Ромчевића,
парцијално базиране на лику и дјелу Каролине Нојбер, глумице,
редитељке и реформаторке њемачког позоришта у 18. вијеку, била
је на неки начин реформа сама за себе. 
(...) Уз препознатљиве Младеновићеве потписе, од грлатог директног
обраћања публици до креативне употребе микрофона, његова
адаптација се бавила текстом Каролине Нојбер онолико колико се
и предложак бавио стварним детаљима њеног живота. Дакле, оно-
лико колико се мора да читава ствар има главу и реп, а шареног
крзна између ове двије тачке, у виду гранања приче у разне друге
правце, није недостајало.
И у том шаренилу се нашло свашта. Неке секвенце, знатно бројније,
биле су врло ефектне, попут оне посвећене издвајању астрономских
0,63% из Буџета Републике Српске за подршку култури, која је, па-
радоксално, била непожељно испрекидана претјераним, лоше тем-
пираним, али врло искреним одушевљењем публике. Другим сце-
нама, упадљиво рјеђим, недостајало је мало истинске снаге у гласно
изговореним ријечима, попут, такође парадоксално, сцене у којој
жене говоре о трагичном феномену „мушког“ позоришта.

Ова слика се може пресликати и на перформанс десеточлане глу-
мачке поставе, у којем повремено неки од чланова не би могао да
испрати интензитет осталих, али би они повукли довољно за све и
сваки сегмент изнијели у најмању руку изнад просјека, а често и
више од тога. У концепцији у којој нико није искључиво Каролина,
односно сви помало јесу, посебно добро се сналазе младе Смиљана
Маринковић и Наташа Перић, а мало шта се може замјерити и ис-
куснима Наташи Иванчевић и Александру Стојковићу Пиксију, који
је имао битно другачију улогу у односу на оне које га иначе за-
падну.
Једноставна, али врло функционална и у цјелини искоришћена сце-
нографија, заједно са истом таквом костимографијом и одлично
селектованом музичком подлогом комплетирали су атмосферу у
којој се губе територијалне и временске линије између Њемачке
18. и Босне и Херцеговине 21. вијека.
Као и увијек, када су Младеновићеве представе у питању, на поли-
тичке поруке, попут оних о неопходности бијега од очева, традиције
и националног насљеђа, једнима ће се отети усклик подршке из
устрепталог срца, а другима сочна псовка из узавреле крви. Исто
тако ће на социолошке коментаре једни гледати са сјајем у очима,
док посматрају како у буктињи заједно нестају Пинкове звјездице,
дневник РТРС-а и ријалити емисије, док ће други својим очима за-
колутати, у томе видјевши београдски „круг двојке“ на бањалучки
начин.

Ненад Боснић (Bosonoga online, 5. 6. 2018)
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Author
Nebojša Romčević
He was born in 1962 in Belgrade. Graduated dramaturgy at the
Faculty of Dramatic Arts in Belgrade, where he obtained his MFA in
theatre studies (1994) and his PhD (2001).
The author of plays: Forces in the Air, Winter Castle, Cemetery Street,
Easy peace, Terra incognita (New York, story from the East side),
Damned Kovalski, Prince, arcade Adventure, Karoline Neuber, The
Guilt, Paradox, Love Boat, Gossip, The Scent of Rain in the Balkans
(dramatization of Gordana Kujić’s novel), I don't know the Question,
but Sex is an Answer, PR or Complete Demolition, Kin.
Won the Sterija Award for theatrology in 2005 for his study Early
Comedies of Jovan Sterija Popović (Novi Sad 2004), two time winner
of Sterija Award for dramatic text (Forces in the Air, 1989; Karoline
Neuber, 1999). 
He has also made significant achievements as a writer of television
dramas and series, as well as an author of film scripts. Winner of
the Best Screenplay Awards in Novi Sad, Herceg Novi, Montreal,
Montpellier and Lucerne. 
His dramas are translated into English, French, German, Russian,
Spanish, Bulgarian, Polish, Slovakian, Ukrainian, Catalan, Slovenian,
etc. 
He is the author of numerous scientific and expert works. 

Director
Kokan Mladenović
Born in 1970 in Niš. He graduated from the Department of Theatre
and Radio Directing of the Faculty of Dramatic Arts in Belgrade,
in the class of Miroslav Belović and Nikola Jevtić (1995). He has
directed a varied repertoire, with a rich palette of authors, ranging
from the Ancient Greeks, Renaissance, Baroque, modernists to
the contemporaries. He has directed works of almost all major
local authors from different generations: Aleksandar Popović, Ve-
limir Lukić, Slobodan Selenić, Vida Ognjenović, Dušan Kovačević,
Ljubomir Simović, Maja Pelević, Milena Bogavac, etc. He was the
art director of “Dadov” Theatre, resident director and art director at
the National Theatre in Sombor, director of the Drama Department

at the National Theatre in Belgrade, general manager of The Atelje
212 Theatre. 
His plays have won at all professional theatre festivals in Serbia, as
well as at important festivals in Hungary, Romania, Bosnia and
Herzegovina, Croatia, Montenegro, Macedonia.
He has received the “Bojan Stupica” Award,  the greatest acknowl-
edgement for directing, Sterija Awards: for directing – Jami district
(2018), for adaptation – The Affair of Innocent Annabelle (1998),
Maligning of the People in Two Parts (2000), for dramatization –
Siege of The Saint Salvation Church (2002), “Novi Tvrđava Teatar”
Award (Dogville, 2015) as well as other significant awards at festivals
in Serbia (Užice, Jagodina, Vršac, Paraćin, Negotin, Zaječar) and in
the region.

Reviews
Kokan has arrived to our little town... 
The last time Kokan Mladenović was in Banja Luka, there was blood
everywhere. This time he stopped at strawberries. 
(...) With recognizable Mladenović's signatures, from directly ad-

dressing the audience with a full-throated voice, to the creative use
of the microphone, his adaptation dealt with the Karoline Neuber
text, as much as the template dealt with the real details of her life.
Therefore, as much was necessary for the whole thing to have a
beginning and an ending, and the colorful structure between these
two points, in the form of subdividing the story into various other
directions, was not lacking. 
(…) As always, when Mladenović's plays are concerned, political
messages, such as the ones about necessity of escaping from fathers,
traditions and national heritage, some will let the exclamation of
support slip from their shivering hearts, while other will let out a
juicy swear word from their boiling blood. In the same way, some
will look at sociological comments with glimmer in their eyes, while
they watch how Punk’s stars, Radio Television of Republic of Srpska
news and reality shows, disappear together in a blaze, while others
will roll their eyes, seeing in it the Belgrade elitist circle, Banja Luka
style.

Nenad Bosnić (Bosonoga online, June 5th, 2018)
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Марко Петров: ОМАР БАЈРАМСПАХИЋ
Дука Вукотин: ЖЕЉКО ЦАЈА РАДУНОВИЋ
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Симо Гојков: ДРАГАН РАЧИЋ

Крсто Ристов:  ПАВЛЕ ПОПОВИЋ
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Novica Maksimov: DANILO ČELEBIĆ
Bajo Vaskov: STEVAN RADUSINOVIĆ 
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КОЗОЦИД (драма о обнови и изградњи)
Приоритет петогодишњег плана обнове и изградње након II светског
рата, код нас је била индустријализација земље. Стручњаци су про-
ценили да би у планинским крајевима Југославије (Црна Гора, Хрват-
ска, Босна) требало развијати дрвну индустрију. Да би се за то ство-
рили услови, морале су се пре свега истребити козе, јер, према
њиховим прорачунима, наносе велику штету обнављању шума.
У сиромашним сеоским домаћинствима где су козе биле важан из-
вор прихода, то је одјекнуло као казнени поход и настала је велика
пометња. Партијска дисциплина нове власти захтевала је да се то
обави без отпора и поговора. Сељацима, међутим, никако није
било јасно како ће се на кречњачком тлу запатити шума и од чега
ће живети деценију и више док посађено дрво нарасте толико да
је погодно за грађу, све и кад би било погодног терена за то.
И настаје сукоб између те две логике, једне која се ослања на машту
о градњи и раду будућих комбината, чему је коза препрека, и друге
која се ослања на стварност, у којој је коза веома корисна животиња,
а дрвна индустрија у ствари спремање ражња док је зец у шуми.
Радња драме се одвија у једном планинском селу, где се власт труди
да заслужи похвале од надређених за добро обављен задатак, па
притиска сељаке да смакну козе, а ови се на разне начине довијају

да их сачувају. Да би смицање коза било ефикасније, власт доводи
високог стручњака за узгој коза да им помогне. Међутим, догађа се
сасвим обрнуто. Тај професор ветеринарског факултета схвата да је
тај околиш рај за козе и чини све да се избегне оно за што је иначе
позван. Како сам каже организује „козји покрет отпора“. Помаже
сељацима да их на разне начине сакривају маскирајући козе како
би избегли комисијске рације и казне.
Идеја је да се покаже да свака идеологија која се одвоји од човека
и постане сама себи и средство и циљ, пропада управо на хуманој
разини чију креативност настоји да укроти.

Извод из експликације ауторке Виде Огњеновић

Вида Огњеновић
(Дубочке/Бањани, 1941)
Редитељка, драмска и прозна ауторка,
педагог.
Била је стални редитељ, директор
Драме а затим управник београдског
Народног позоришта, предавала на
универзитетима у Лос Анђелесу и Чи-
кагу, била редовни професор новосадске Академије уметности...
Њен редитељски опус чини близу стотину позоришних, велики број
ТВ и радио-режија. Написала је више драма. Особеност ове ауторке
је да режира властите текстове. У многим позориштима бивше Југо-
славије, режирала је разнородан репертоар, домаћу и страну кла-
сику те савремену драму.
Две године била је селектор Стеријиног позорја (1992, 1993) и
главни и одговорни уредник часописа Сцена 1995–2002. Од 2001.
амбасадор СР Југославије (касније Србије и Црне Горе) у Краљевини
Норвешкој.
Награде: Стеријина награда за најбољи текст (Је ли било кнежеве
вечере?, 1991, Јегоров пут, 2001), Стеријина награда за режију (Јего-
ров пут), Стеријина награда за драматизацију (Коријен, стабло и
епилог – Коријен, стабло, паветина, мемоари Гојка Николиша,
1984), Стеријина награда за животно дело (2006), Октобарска на-
града града Београда за режију (Мефисто, 1984), Златни вијенац
Сарајевског МЕСС-а (Мефисто, 1985), Награда „Јоаким Вујић” за
драмски текст (Како засмејати господара, 1998)... Награда Града те-
атра Будва за драмско стваралаштво (2007).
Проза и драме су превођене на енглески, француски, мађарски,
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немачки, чешки, пољски, норвешки, македонски, бугарски језик…
Ауторка преводи с енглеског и немачког језика. 
Књижевне награде: „Андрићева награда” за приповетку, „Бранко
Ћопић” за прозу, награда „Просвете”, „Лаза Костић” за роман, „Ка-
рољ Сирмаи”, „Рамонда Сербика” за прозу, „Стефан Митров Љу-
биша” за књижевно дело, „Тодор Манојловић”, Награда Народне
библиотеке Србије за књигу године (2007), Статуета „Јоаким Вујић”,
награда Кочићева књига 2011. за животно дело, Светска награда за
хуманизам 2012. (Охридска академија за хуманизам), Прозарт – ме-
ђународно признање за ауторски допринос развоју балканске књи-
жевности на фестивалу ПРО-ЗА Балкан у Скопљу.

Политички нонсенси немају граница
Радња Козоцида, најновијег комада Виде Огњеновић, у поднаслову
одређеног као „драма о обнови и изградњи“, дешава се у црно-
горском планинском селу, у послератној Југославији. Заплет гради
одлука власти да се побију све козе, јер су оне виђене као ште-
точине на путу индустријализације земље, односно развоја дрвне
индустрије. Полазећи од ових догађаја, инспирисаних стварним
догађајима који доказују да стварност зна да буде апсурднија од
фикције, Вида Огњеновић плете вишеслојну драму трагикомичних
значења. Комад који повремено добија изразито апсурдне ди-
мензије, сценски је изражајна метафора односа власти и народа,

као и самодовољности политике која не види даље од сопствених
интереса. 
Режија Виде Огњеновић је стилизовано реалистичка, она доследно
и постојано води причу, битно бојену иронијом, коју суптилно на-
носе глумци. Савремено обучени, у сеоску одећу и формална функ-
ционерска одела, они вешто разигравају ову апсурдну драму о по-
литичким нонсенсима, али и њиховом неприхватању (костимографија
Љиљана Драговић). Сценографија Герослава Зарића је сведена и
стилизована, одређује је низ наређаних белих кутија, или степеница,
што подсећа и на црногорска брда. Музика композитора Зорана
Ерића одговарајуће прати догађаје, одређујући повремено гро-
тескни тон игре.
Причу епски, у одређеној мери брехтовски, води наратор Божо (Дејан
Ђоновић), другачије, упадљиво обучен, у гестаповско црно одело.
Он представља ликове, зна све о њима, па га разумемо и као фигуру
контроле, државну безбедност која је свеприсутна, надгледа све, и
важна је за сагледавање целине функционисања власти. Мишо Об-
радовић је посебно експресиван као Председник, иронијом утврђен
„визионар и песник промена“. Он је наводни борац за друштвени
напредак, док је у суштини похлепни сакупљач политичких поена,
човек коме је превасходно стало да буде одан партији, ма колико
она била штетна за друштво. Тако он ватрено пропагира да су козе
симбол заосталости, иако село живи захваљујући козама, а предлаже
и исушивање Скадарског језера, што је један од врхунаца апсурда
политике у драми, у сукобу са здравим разумом. Такав модел поли-
тичког деловања је болно препознатљив и присутан и данас, због
чега ова представа има снагу актуелног трагичког препознавања.
Развој догађаја открива раскошну вишезначност драмског ткања.
Живописни ликови сељака отелотворују различитост мишљења и
односа према одлукама власти, али и сопственом животу. Од Стане
(Дубравка Дракић), председнице АФЖ-а, која рационално тврди да
им нема живота без коза, лепе Јоке (Ивана Мрваљевић) која мудро
саботира попис коза, Марка (Омар Бајрамспахић) и Рајка (Симо
Требјешанин) који такође покушавају да заштите њихове животиње,
преко шаљивџије Баја (Стеван Радусиновић) који домишљато пред-
лаже да само кличу власти, а да раде све супротно, до оних који
иду уз длаку власти, сматрајући да треба подржати њихове одлуке,
из различитих, углавном користољубивих мотива – Вукота (Милош
Пејовић), Крста (Павле Поповић), Дука (Жељко Цаја Радуновић). 
Долазак професора Рашка Марића, стручњака ветеринарства из
Београда, који треба да процени штетност коза за село, представља
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окидач заокрета правца драмске радње. Уместо да помогне поли-
тичарима да се изврши козоцид (геноцид над козама), што је била
намера власти, он постаје вођа козјег покрета отпора. Игор Ђор-
ђевић га игра драмски убедљиво, као ексцентричног, асоцијалног
професора, чију љубав према животињама схватамо као вид бега
од наталоженог зла у људима. Његов маркантан лик тумачимо као
метафоричан одраз коренито присутних сукоба између струке и
политике. Уместо да власт поштује глас струке и тако допринесе
стварном друштвеном напретку, она радије бира пут личних инте-
реса, често насупрот мишљењу стручњака, гурајући тако друштво у
провалију. 
Нарочита вредност врло успешне представе Козоцид избија из
околности данашњег недостатка приче у театру. Тренд у савременом
позоришту су ауторски пројекти и фрагментизована драмска ствар-
ност. Они наравно имају своје квалитете, одражавају дух времена,
али су изгурали причу из позоришта. У том смислу, ова продукција
враћа истиснуте вредности традиционалне драмске форме. На
сцени простире луцидну приповест која има бројне слојеве, комику
и трагику, домишљатост и апсурд, фарсичност и горчину спознаје
стварности.

Ана Тасић (Политика, 24. 3. 2019)

Бунтом против демагогије
(...)У представи су сатирично извргнути руглу некритички дух и
слаба снага воље за отпором, бескрупулозна партијска амбициоз-
ност испољена у остваривању сопствених циљева на уштрб других.
С дозом оштрог хумора потцртан је апсурд који свака власт на
овим просторима чини саставним дијелом свакодневице, а то је да
је сваки бунт против режима заправо бунт против „државног про-
греса“ и „општенародног добра“, па се појединци у таквом систему
тешко одваже на побуну из страха од изопштења из друштва које
повлачи егзистенцијалну несигурност. Као што каже професор ве-
терине у тексту „у цијелој историји није било укупно ни три сељачке
буне“, односно сељаци су најрањивија група којој је најлакше на-
метнути ауторитет и бојазан од јавног бунта. Ликови су у драми по-
дијељени на социјалној равни, у смислу разлика између сталежа
радничке и сељачке класе: прва је одвојена од природе и њених
процеса а друга у потпуном односу повезаности и зависности од
ње, па су њихови интереси дијаметрално супротстављени. Индус-
тријализација дакле јесте прогрес, али који истовремено подразу-

мијева континуиран процес деструкције природног поретка ствари,
а тиме и деградацију хуманости.
(...) Убрзаној динамици кретања на сцени је нарочито допринијела
симболично конципирана сценографија Герослава Зарића, који је
стрмост планинског подручја представио каскадним степеничастим
елементима, по којима се ликови као и њихове козе стално пењу и
силазе, а истовремено смо доживјели сценографију као алузију на
амбициозност партијског кадра у селу, спремног на све да пређе
на једну степеницу горе у хијерархији. Костими Љиљане Драговић
испратили су амбијент и вријеме одвијања радње, истичући на-
рочито припадност одређеној класи, па су видно одвојени углађени
службеници и рустична ношња у сеоском крају.
Инсценација Виде Огњеновић није укључивала само реалистично-
комични израз, већ се послужила и кинематографским „триковима“
који су дали печат ироније и моменат коментара радње и ликова,
захваљујући улози наратора (Дејан Ђоновић) и употреби freeze
frame-а („замрзавање кадра“) гдје се радња оптички „замрзава“ на
пар тренутака да бисмо од наратора добили кратак извјештај о ка-
рактеру или животу лика.
Сама чињеница да је текстописац уједно и редитељ комада сигурно
је у већој мјери допринијела да се представа осмисли уз пуну ва-
лоризацију текста, равноправног с осталим елементима сценског,
стварајући ефекат уравнотежене и бритке представе која оштрим
хумором говори о идеалима који ће нас се увијек тицати.

Ива Чукић Шошкић (Портал: Peripetija.me, 22. 3. 2019)  
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Writer and Director
Vida Ognjenović
(Dubočke/Banjani, 1941)
Director, drama and prose author, pedagogue.
She was a resident director, director of the Drama Department and then
general manager of the Belgrade National Theatre, lectured at the uni-
versities in Los Angeles and Chicago, was a full time professor at the
Novi Sad Academy of Arts... Her directorial opus consists of nearly a
hundred theatre, a large number of TV and radio directions. She wrote
several dramas. The characteristic of this author is that she directs her
own texts. In many theatres of the former Yugoslavia, she directed a
varied repertoire, domestic and foreign classics, and contemporary drama.
For two years she has been the selector of Sterijino pozorje (1992, 1993)
and editor-in-chief of the Scena magazine 1995-2002. Since 2001, the
Ambassador of FR Yugoslavia (later Serbia and Montenegro) in the King-
dom of Norway.
Awards: Sterija Award for the Best Text (Was There Prince's Dinner ?, 1991,
Jegor's Road, 2001), Sterija Award for directing (Jegor's Road), Sterija Award
for dramatization (The Roots, the Tree Trunk and Epilogue, memoirs of
Gojko Nikoliš, 1984), Sterija Award for life’s work (2006), Belgrade October
Award for directing (Mephisto, 1984), Golden Laurel Wreath at the MESS
in Sarajevo (Mephisto, 1985), „Joakim Vujić“ Award for dramatic text (How
to make Master laugh, 1998)... Budva Theatre City Award for achievements
in drama (2007).
Prose and dramas have been translated into English, French, Hungarian,
German, Macedonian, Czech, Polish, Norwegian, Macedonian, Bulgarian,
Hungarian ...
Literary awards: “Andrić” Short Story Award, “Branko Ćopić” Prose Text
Award, “Prosveta” Award, “Laza Kostić” Novel Award, “Karoly Sirmai”, “Ra-
monda Serbica” Prose Award, “Stefan Mitrov Ljubiša” Award for Literature,
“Todor Manojlović” Award, National Library Award for the Book of the
Year (2007), “Joakim Vujić” Statue, “Kočić book” Award for Lifetime Ac-
hievement in 2011, The world prize for humanism in 2012 (Ohrid Academy
of Humanism), Prozart - an international recognition for author's contri-
bution to the development of Balkan literature at the PRO-ZA Balkan fe-
stival in Skopje.

Reviews
Political nonsense has no boundaries
The story of Capricide, the latest play by Vida Ognjenović, in the subhea-
ding defined as a "drama of reconstruction and building", is taking place

in the Montenegrin mountain village, in post-war Yugoslavia. The plot is
built on the decision of the authorities to kill all the goats, because they
are seen as pests on the road of industrialization, that is, the development
of the wood processing industry in the country. Starting from these
events, inspired by actual events which prove that reality can be more
absurd than fiction, Vida Ognjenović is knitting a multi-layered drama of
tragicomic meanings. The play, which occasionally takes on extremely
absurd dimensions, is a scenic expressive metaphor of the relationship
between authorities and the people, as well as the self-sufficiency of po-
litics that cannot see beyond its own interests.
The directing of Vida Ognjenović is stylishly realistic; she leads the story
consistently and steadily, substantially painted with irony, which is subtly
added by actors. Dressed in a modern way, in village clothing and
formal office suits, they skillfully play out this absurd drama of political
nonsense, as well as their non-acceptance (costume design by Ljiljana
Dragović). The scenography of Geroslav Zarić is simple and stylized,
and it is made up of series of arranged white boxes, or steps, which re-
semble the Montenegrin hills. The music of the composer Zoran Erić
follows the events appropriately, occasionally setting the grotesque
tone of the play.
Unfolding of events reveals the lavishing ambiguity of dramatic weaving.
The vivid peasant characters embody the diversity of opinions and at-
titudes towards the decisions of the authorities, as well as their own
life. From Stana (Dubravka Drakić), president of AFW (Women's Antifas-
cist Front), who rationally claims that there is no life for them without
goats, beautiful Joka (Ivana Mrvaljević), who sabotages wisely the census
of goats, Marko (Omar Bajramspahić) and Rajko (Simo Trebješanin) who
also try to protect their animals, through the joker Baja (Stevan
Radusinović) who resourcefully suggests that they should only applaud
the authorities, but to do the complete opposite, to those who bow
and scrape to the government, and regard that their decisions should
be supported, out of different motives, mostly for their self-interest -
Vukota (Miloš Pejović), Krsta (Pavle Popović), Duka (Željko Caja
Radunović).
The arrival of Professor Raško Marić, a vet expert from Belgrade, who ne-
eds to assess the harmfulness of the goats to the village, represents the
turning point trigger for the drama plot direction. Instead of helping po-
liticians conduct a goat genocide, which was the intention of the autho-
rities, he becomes the leader of the goat resistance movement. 

Аnа Тasić (Politika, 24thMarch, 2019)
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Концепт, режија и дизајн сцене: 
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Андраш Урбан
Добар дан, уместо збогом
У току процеса на представи често се
поставља питање са стране зашто
М.И.Р.А. са тачкама, шта значи Мира,
никад нису чули за тај акроним, ко су
Мире… Одговорим да то значи Међу-
народна Имплементација Радикалне
Анархије. Из шале. Ако вам то није до-
вољно, ево шта је Мира Траиловић
рекла о томе када су је новинари једном питали хоће ли да се пред-
стави: М – као марљива, И – као ирационална, Р – као радосна, А –
као ако, баш ме брига. Мира.
У осмој минута живог преноса Милошевићевог митинга Братства и
једнства на Ушћу, где су нас све спајали Сава и Дунав – Сава нас
међусобно, Дунав нас са светом, појављује се Мира Траиловић на,
отприлике, две секунде, па нестаје у швенку… Лепо се обукла, већ
је пензионисана, смртно болесна, још ради на стварању Битеф те-
атра, и отишла на скуп, који можемо окарактерисати и као крај
једне ере, једног позоришта, то јест једне културе. Готово је, не
треба нам више креативни критички интелектуалац, нама треба
немислећи човек. Нама треба поданик.
Неко ме пита да ли би Мири Траиловић било опроштено да је пре-
живела. Поиграјмо се с тим како би био артикулисан и социјализо-
ван новоосвојени театар да је могла испунити, рецимо, прву етапу
од пар година. Кажем, па није јој опроштено ни само то што је
била. Изузетна. Сви се слажу да, штагод будемо мислили, сазнали о
њој, једно сигурно никад није била: националиста. Чујем како је то
Ушће још увек било нешто друго, да је то још био други Милошевић,
да се није знало, да се ту радило о слободном друштву, о слободној
Србији. Занимљиво је да сам тада имао 18 година. Питам се – а
како смо ми, клинци, знали да је то зло. И ништа друго.
(...) Свестан сам да је понекад много опасније дирнути у позоришну
чаршију него у власт, или у политику. Власти би било довољно да
има само мало смисла за хумор. Али чаршија не прашта. Где су
нам те такозване критичке представе за које тврдимо да их има, да
смо то већ све радили, огулили и нацију и веру и државу и човека
и све… Постоје делимично у нашим сећањима – да, било их је, по-

нека некада, ми мислимо да их има и сада, чини се да је тако, а
онда, ипак, схватамо да их нема. Наше критичке представе само
служе да опростимо себи. Зли чиновници драмске литературе по-
стају вољене иконе. Есенција духа нашег народа. Покушавамо да
од тога кројимо неку националну специфичност, неку вредност ала
Балкан, коју нико на свету не може да схвати, јер смо ми толико
специфични, ми толико боље знамо шта је живот, драж живота, па
смо, самим тим, и угрожени, јер ми знамо суштину. Али људско зло
је људско зло. Глупост је глупост. Крв је крв. Умиремо у позоришту
од ароганције, препотентности и осредњости. Од небитности. Од
безначајности. Да се не таласа. 
(...)Желим да кажем да ће доћи неки клинци који ће преко ноћи
променити браве наших позоришта. И готово. Почистиће се остаци
мртвог театра. Проветриће се позориште и смрад леша ће нестати. 
Кренуће од празног простора, и тако даље…

(...) Познат као редитељ који позориште не доживљава (и не третира)
као датост коју на основу већ утврђених конвенција и поступака
ваља само испунити одређеним садржајима допадљивим гледа-
оцима, но као простор у којем је могуће, а заправо и нужно, гледа-
оцима и њиховом времену постављати конкретна питања која их
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се најболније тичу, Урбан одлучно истражује (и проширује) границе
позоришног израза, преиспитује сценске форме, па је отуда логично
што одбија да за јубилеј направи пригодну представу. Резултат је
аутентично битефовска провокација каква и приличи сензибилитету
фестивала, ма како тај сензибилитет данас дефинисали, дакле Битефа
који је, између осталог, на позорницу домаћег театарског живота
својевремено извео и самог Урбана. Иако је на први поглед по-
свећена Мири Траиловић, представа заправо провоцира све који
себе сматрају делом овдашњег театарског живота.
Из сцене у сцену, на себи својствен начин – непрестано декомпо-
нујући властити управо установљен поступак и перманентно гра-
дећи нове структуре – редитељ се наизглед слободно шета (и нас
проводи) кроз епизоде из биографије Мире Траиловић, а заправо
је стално у садашњем тренутку, показујући гледаоцима да се за све
ово време ништа није променило. Урбана не занима да се бави ос-
новном матрицом овдашњег друштвеног живота по којој се са-
дашњост непрестано обрачунава с прошлошћу, а актери данаш-
њице за све актуелне проблеме оптужују своје претходнике. Не, он
уочава жабокречину духа која је на свим плановима – од елемен-
тарних међуљудских односа, преко паланачких и игнорантских оп-
сервација о значају и смислу Битефа, до најделикатинијих ситуација
из живота Мире Траиловић – успостављена као темељни модел
наше рђаве бесконачности коју непрестано живимо.
Фрагментарна структура ове сценске приче, саткане од драмских
елемената – дијалога, монолога, привидних импровизација и сон-
гова – омогућава брзе скокове кроз време, дакле повезивање раз-
личитих епоха, муњевите прелазе из различитих ситуација и при-
мену редитељског поступка монтаже који обезбеђује надградњу
сваког појединог сегмента проширујући могуће поље значења. Кат-
кад фуриозно брза, као на крилима музике коју је компоновала
Ирена Поповић Драговић и кореографије Анико Киш, радња пред-
ставе се међутим понекад успорава, али не зато што аутор не увиђа
ове промене ритма или жели нешто посебно да нагласи, него зато
што уважава унутрашњу динамику сваке појединачне сцене, пушта
је да траје по властитој унутрашњој логици. А можда и зато што му
је стало да не начини питку структуру, да укаже на „шавове“ и
појача утисак преношења на сцену атмосфере с проба. Као да се
поиграва с гледаоцима и привидно открива тајне своје мајсторске
радионице, а то чини управо на трагу битефовске традиције коју
доследно подржава сваки елеменат костима које је креирала Ма-
рина Сремац.

Ко је МИРА из наслова овог позоришног пројекта? Траиловић или
можда Мира Карановић која, заједно са Сузаном Лукић, Анђелом
Јовановић, Исидором Симијоновић и Горицом Регодић, игра у пред-
стави Битеф театра? Или, на известан начин, обе ове жене чине на-
слов. 
(...) Тако ће и ова сценска прича бити заокружена и постаће сведо-
чанство о нашем Театру. А будући да је позориште огледало
друштва, биће то представа о свим аспектима једног колосалног
промашаја у контексту којег је судбина Мире Траиловић, баш као и
прича о актуелном негирању Мире Карановић, тек парадигма оп-
штег стања духа и дезоријентисаног стања свести, недовољно про-
буђеног – и данас, баш као и у доба настанка Атељеа или Битефа.
Све што је Мира Траиловић желела, у шта је уложила сву своју
енергију, све своје знање, таленат и властито умеће, а што је као
њен легат требало да представља позориште као простор слободе,
данас је махом сведено на празно трућање, на оно што је театар у
свести преовладавајуће публике био и пре Битефа, дакле на ис-
празно „бла, бла, бла“.

Александар Милосављевић (РТС, 3. програм Радио Београда)

М.И.Р.А. није биографска представа; то је представа о позоришту са
Миром, са нама, позоришту у времену, међу људима, са његовим
могућностима и ограничењима, иманентним и наметнутим; то је
изломљена форма сачињена од крхотина Урбанове запитаности и
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покушаја анализе свих болних тачака театра како их он доживљава
– од опште прихваћеног конформизма од стране аутора и публике,
кукавичких репертоара, малограђанских очекивања и коментара –
у односу на болну огољеност тела и душе изложених на сцени. Има
и Мире, наравно. Мире која има рак. Мире која пред крај живота
наилази на закључана врата своје канцеларије и промењену браву.
Мире на Милошевићевом митингу на Ушћу. Опет крхотине, крхотине
Мире. Не једне, већ две чак – Мире Триловић и Мире Карановић.
Може и Мире Фурлан. Мире – прогоњене краљице. Почетак – ра-
њивост заоденута у форму, гола Мира голотиње сакривене бундом.
Крај – кникс за краљицу, за краљице Мире. Између тога – свега и
свачега. Као што приличи позоришту.
Разломљеност садржаја праћена је разломљеном формом. Слојеви
трагичког, па анегдотског; лапидарно наративног па онирички за-
умног; глумачки шмирантског и глумачки маестралног.
Може се представа и разложити на тезе да би било разумљивије:
гола Мира пред потенцијалним судом историје усред митингашког
ратног там-тама, спашена од тог евентуалног суђења својим раком
и својом смрћу. 
Мира као синоним за позориште, а позориште може и поигравањем
голим сисама да прича снажно и истинито, као што речима може
испразно да блебеће. Мира као прогоњена друга Мира, Карановић,
о којој глумица Карановић са пребацивањем изговара неке од оних
гадости упућених јој на друштвеним мрежама. 
Мира као маестрална Мира Карановић, која може буквално све
театарско да изведе, дајући се до краја. 
(...) Представа почиње дефинисањем друштвеног контекста нашег
данашњег позоришта. То је постмилошевићевско позориште
друштва оболелог од амнезије, друштва чију оболелост деле и
појединци. Амнезија је неодвојива од учмалости. Против учмалости
лек је Мира, а Мира је и Андраш Урбан.

Александра Гловацки (РТС, 2. програм Радио Београда: Културни
кругови 6. 3. 2019)

Театар без уступака
(...) М.И.Р.А. Урбанова, и Мира Мирјане Карановић, већ сада се може
рећи, театарски је догађај сезоне у Београду и Србији. Уместо каквог
пригодничарског позоришног плетива, враголасто прошараног где-
којим полуапстрактним „авангардним” искораком, или просевом
какве голотиње или неког другог музејског примера трансгресије –
јер, браћо и земљаци, ипак је ово Битеф театар, бре! – Урбан и ње-

гове (чуј, његове!) глумице испоручују сат и по есенције позоришне
луцидности, храбрости и лудости, рекао бих и мудрости, ако та реч
није на црној листи. Битеф театар, рођен у грађевини бурне и зло-
кобне историје, настаје у време које мирише на крв, и проходава у
доба мрачне регресије и варварства. Аминованог, дакако, од вели-
ког дела националне интелигенције и доброхотних нам конзерва-
тиваца који никада нису баш нешто мирисали те Битефе и те њихове
скандале... О том крвавом апсурду, о том страшном контексту ње-
говог рођења и првих сезона говори се у представи експресивно,
снажно, без сувишне стилизације – оно је само себи стилизација,
ако се тако може рећи. Потом, о предисторији „случаја“, о здвајању
вечитог малограђанина над том неверничком и космополитском
андрмољом „која нама не треба“; у антологијској сцени званој „бла-
бла“, квинтет глумица тај ће лавеж Ништавила приказати у свој ње-
говој гротескности и беди, смешноћи и ужасу. Нижући, карактери-
стично урбановски, наративно-драматуршке слојеве, комбинујући
мотиве, нелинеарно али ни у једном тренутку нејасно или конфузно,
представа прича о времену прошлом, полупрошлом и садашњем,
са Битеф театром као лајтмотивом или лакмусом за препознавање
Беснила. Једна од незаборавних деоница она је у којој глумице ре-
продукују колаж вербалног смећа какво се (и) овде производило и
производи на тему (не)националне уметности, (не)авангардног те-
атра и његове (не)разумљивости и (не)релевантности за „нашег чо-
века“, шта год тај наш чово био, а да није тек двоножни инсект који
има ћутке радити на Животињској фарми. 

Теофил Панчић (Време, 7. 3. 2019)
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Author
Good day, instead of goodbye
It's hard for me to write the word of a director. I am struggling. I want to
be honest, almost honest, as always. I know that it will hurt only me...
During the process of the play a side question that is always asked is
why M.I.R.A with full stops, what does Mira mean, they have never
heard of this acronym, who are Miras, etc. I respond that it means In-
ternational Implementation of Radical Anarchy (Međunarodna Imple-
mentacija Radicalne Anarhije). Jokingly. If that's not enough for you,
here is what Mira Trailović said about it when reporters once asked if
she would like to introduce herself: М – as hardworking (marljiva), I –
as irrational (iracionalna), R – as cheerful (radosna), А – as if (ако), I
don't care. Мira.
In the eighth minute of the live broadcast of Milosević's Brotherhood
and Unity rally at Ušće, where we were all connected by Sava and
Danube – Sava connected us with each other, Danube connected us
with the world, Mira Trailović appears for, about, two seconds, and
then disappears in a panning shot … She is well dressed, already re-
tired, terminally ill, still working on creating Bitef Theatre, and she
went to the rally, which can only be characterized as the end of an
era, one theatre, that is, one culture. It is over, we no longer need a
creative, critical intellectual, we need a nonthinking man. We need a
henchman. 

Reviews
(...) Known as a director who doesn't perceive the theatre (nor treat
it) as an actuality which should be, based on predetermined conven-
tions and actions, just filled with certain content appealing to viewers,
but as a space in which it is possible, and in fact necessary, to ask
the viewers and their era concrete questions that concern them in
the most painful way, Urbán decisively explores (and expands) the
limits of theatre expression, reexamines stage forms, therefore it is
logical that he would refuse to create an appropriate play for the ju-
bilee. The result is an authentic Bitef-like provocation which suits the
sensibility of the festival, no matter how you choose to define that
sensibility today, therefore Bitef which, among other things, has at
the time brought out Urbán himself to the stage of domestic theatre
life. Although at a first glance it is dedicated to Mira Trailović, the
play actually provokes everyone who considers themselves part of
today’s theatre life.  

(...) That is how this story on stage is going to be encompassed and
will become a testament to our Theatre. And since theatre is a mirror
of society, it is going to be a play about all aspects of a colossal failure
in the context of which the fate of Mira Trailović, just the same as the
story of the current denial of Mira Karanović, is but a paradigm of the
general state of mind and a disoriented state of consciousness, insuf-
ficiently awakened – today too, just like in the time of Atelje or Bitef.
Everything that Mira Trailović wanted, what she invested all her energy
in, all of her knowledge, her talent and her own skills, and that which,
as her legacy, was meant to represent theatre as a space of freedom,
today is largely reduced to an empty ramble, to what theatre in the
consciousness of the prevailing audience was even before Bitef, there-
fore to a meaningless „blah, blah, blah“.

Aleksandar Milosavljević (Radio Television of Serbia, Radio Belgrade 3)

M.I.R.A. is not a biographical play; it is a play about the theatre with
Mira, with us, the theatre in time, among people, with its possibilities
and restrictions, immanent and imposed; it is a fractured form made
up of shards of Urbán's wonderings and attempts to analyze all the
painful points of theatre as he experiences them – from the generally
accepted conformity by authors and the audience, cowardly repertoires,
provincial expectations and comments – in relation to the painful
nakedness of the body and soul of those exposed on stage. There is
Mira, of course. Mira who has cancer. Mira who at the end of her life
comes across a locked door of her office and a changed lock. Mira at
Milošević’s rally at Ušće. Again fragments, fragments of Mira. Not one,
but two even – Mira Trailović and Mira Karanović. Maybe Mira Furlan
as well. Miras – persecuted queens. The beginning – vulnerability
cloaked in form, naked Mira nakedness hidden in fur coat. The ending
– bow for the queen, for queens Miras. In between that – all sorts of
everything. Just as it should be in a theatre. (...)
The play can be dissected into thesis in order to make it more com-
prehensible: naked Mira before the potential court of history in the
midst of the drum sounds of rally and war, rescued from that potential
trial by her cancer and her death. 

Aleksandra Glovacki  
(Radio Television of Serbia, Radio Belgrade 2: 

Culture circles March 6 th 2019)
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Живот становника малог града на граници прекида изненадна вест:
долазак великог боливудског продуцента који хоће да купи малу
фабрику, у њој направи велики боливудски студио и отвори нова
радна места, што у малом граду није честа појава. Та изненадна
вест узбудила је глумце из позоришта који су одлучили да проду-
центу направе приредбу и тиме повећају шансе за улоге у будућем
боливудском спектаклу. Град је опет ујединила заједничка идеја и
колективни ентузијазам, али живот кô живот – пун је неочекиваних
обрта. Кроз бајковиту утопију о доласку Боливуда у наше крајеве
покушали смо да испричамо причу о свима нама и на шта смо све
спремни када нам се нуди боља будућност. Долазак Боливуда тако
постаје повод за причу о краху индустрије, ксенофобији, дивљој
приватизацији, лажним световима, а све то кроз песму и игру под
слоганом „леба ако немају, дајте им колаче”. Тако Боливуд, као ин-
дустрија забаве и среће, постаје место ескапизма и повод за удру-
живање, солидарност и слогу, вредности које смо заборавили у
овом посткомунистичком, транзиционом, апсурдном времену у ко-
jeм живимо. Исто тако, принуда да заборавимо своју прошлост и
да прихватимо све што нам се нуди, доводи нас у једну инфантилну
позицију из које је јако тешко изаћи. Како лепо каже Борис Буден у
књизи Зона преласка. О крају посткомунизма: „У чудноватом свету
посткомунизма, демократија је истовремено и циљ којем се тежи и

изгубљени објекат. Тако се деци комунизма поглед у бољу будућност
отвара још само из некакве меланхоличне перспективе. (…) У пост-
комунизму питање будућности слови као питање на које је одговор
већ дат. Али ни питање прошлости више нема смисла. Од деце ко-
мунизма не очекује се да имају сазрелу свест о комунистичкој про-
шлости. Управо стога су претворена у децу да се не би могла сећати
прошлости.“

Маја Пеле вић
Рође на 1981. у Бео гра ду. Дипло ми ра -
ла на Факул те ту драм ских умет но сти у
Бео гра ду, 2005. и док то ри ра ла на
Интер ди сци пли нар ним сту ди ја ма на
Уни вер зи те ту умет но сти у Бео гра ду,
2012. Чла ни ца je про јек та Нова дра -
ма. Изве де не дра ме: ESCa pe, Лер, Буди -
те Лејди на један дан, Бео град- Бер -
лин, Помо ран џи на кора, Ја или неко дру ги, Ско чи ђе вој ка, Hamlet
Hamlet euro trash (са Фили пом Вујо ше ви ћем), Fake Por no i Fake bo ok
(гру па ауто ра), Можда смо ми Мики Маус, Чуд не љуба ви, После ди -
це и Пот пу но скра ће на исто ри ја Србије (са Сло бо да ном Обра до -
ви ћем) и Неви дљи ва. 
Њене дра ме пре ве де не су на енгле ски, фран цу ски, немач ки, руски,
нор ве шки, пољ ски, словач ки, чешки, мађар ски, бугар ски, сло ве -
нач ки и укра јин ски језик и обја вље не у број ним савре ме ним дома -
ћим и ино стра ним анто ло ги ја ма. Ради ла је као дра ма тур шки ња на
више од 20 пред ста ва, дра ма ти зо ва ла неко ли ко рома на и напи са -
ла сон го ве за чети ри мјузи кла. 
Са Мила ном Мар ко ви ћем је 2012. реализовала про је кат Они живе
– у потра зи за нул тим текстом. Напи са ла је, режи ра ла, и у Битеф
теа тру изве ла дра му После ди це, 2013, а 2015. у Народ ном позо -
ришту Бео гра д режи ра ла је Моје награ де Тома са Бер нхар да. Зајед -
но са Олгом Дими три је вић ура ди ла је пред ста ву Сло бо да је нај ску -
пља капи та ли стич ка реч, 2016. 
Добит ни ца награ де „Бори слав Михај ло вић Михиз” за драм ско ства -
ра ла штво, „Сло бо дан Селе нић” за нај бо љу диплом ску дра му, по-
бедница кон кур са Сте ри ји ног позор ја за ори ги нал ни драм ски текст
Можда смо ми Мики Маус (2007), добитница Сте ри ји не награ де за
драм ски текст Поморанџи на кора (2010) и награ де на кон кур су
„УНИ МА“ за нај бо љи ори ги нал ни текст Неви дљи ва за лут кар ско
позо ри ште. Живи и ради у Бео гра ду и Бечи ћи ма.
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Ања Ђорђевић
Рођена 1970. у Београду. Магистрирала на Фа-
култету музичке уметности у класама проф. Вла-
стимира Трајковића и Зорана Ерића. Опус Ање
Ђорђевић садржи жанровски и формално
веома различита дела, од мале песме до опере,
од симфоније до музике за децу, од world music
до електронског експеримента. Ауторка је му-
зике за велики број позоришних представа. Учествовала је у више
од четрдесет продукција различитог театарског израза у Србији и
иностранству. Активна је и као вокална перформерка.
Музичко сценска дела: опера Нарцис и Ехо, сценска кантата Атлас,
музичко-сценско дело Тесла-тотална рефлексија, мјузикл за децу
Чудне љубави, мултимедијална представа Classifieds/Operrra је жен-
ског рода, експериментално дело Canzone distorte…
Дела за оркестар: Отмица Европе, Радост поновног сусрета.
Представе савременог плесног израза: Лифт, Selferase, Paranoia
chic, Sensecapes, Myriads of Worlds... 
Добитница награда „Стеван Мокрањац“, „Божидар Валтровић“ и
„Витомир Богић“.

Сива зона
(…) Боливуд успева да избегне вртоглави пад у опште место и плит-
кост понајвише захваљујући паметно одабраном контрасту: конт-
расту друштва и појединца који се у том друштву налази. Појединац
о којем је реч оличен је, с једне стране, у лику Младе глумице
Сузане Лукић која, као контрапункт читавој тој блештавој персиф-
лажи, говори о положају појединца у данашњем друштву и, су-
штински, наученој беспомоћности коју је дуг период заробљености
предао у заоставштину. Научена беспомоћност за собом доноси
потиштеност и безвољност које Лукићева преноси опуштеним те-
лом, благо повијеним раменима, невољним ходом и погледом на-
доле. Једини спас, заправо, јесте проналажење Другог и окренути
леђа ономе што тренутно друштво има да пружи: као контраст
устаљеним принципима западног друштва, јавља се лик Младог
Рома (Павле Јеринић), којег поимање стварности, себе и друштва,

те познавање аутентичности, заправо одваја од те унесрећене опор-
тунистичке масе. Јеринић сведеном глумом и реалистичким изразом
успева ово и да дочара. Он говори сталожено, покрети су му ле-
жерни и опуштени. Глумачким средствима је, такође, издвојен од
осталих, чија је помпезна глума примарно средство комике. У томе
се истиче Милош Ђорђевић, у улози Глумца првака, чија помпезност
одлично належе на лик који тумачи. 
Јасно је, дакле, да је реч о метапредстави, која у великој мери говори
и о положају уметника, пре свега глумаца, у једном друштву којем
до уметности није претерано стало. Зато што овде позориште говори
о себи, не стиче се добро познати утисак да Пелевићева „проповеда
преобраћенима“ — односно, да се између сцене и публике догађа
размена међу истомишљеницима, те друштвени проблеми и њихово
неразумевање припише неким трећим лицима ван позоришта, већ
управо супротно: поставља се огледало пред позориште, те се стиче
утисак наивне искрености која не може а да не буде заводљива.

Ивона Јањић (Независна критика)

Сећање на будућност
То што у мали град на граници (?) долази „циркус“ у облику боли-
вудске (име за „холивудске“ филмске хитове у Индији) продукције,
и што глумци и управница локалног театра у томе виде шансу да,
показујући своју приредбу, увећају шансу да се појаве у хит филму
(што је много пута трошено на сцени), није најважније у намери
ауторке да постави огледало пред гледалиште, и то не искривљено,
него право. Нема га у, смишљено, кич сценографији (Игор Васиљев),
него је оно ментално, из менталитета.
Глумци се спуштају до неслућених дубина полтронства, да постану
„видљиви“ индијском продуценту, а после и немачком, кад Боливуд
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оде из њиховог малог града. Милош Ђорђевић, играјући првака те-
атра, можда премијерно је, повремено, „преигравао“ ту често ви-
ђену ману, величину без покрића.
Овај глумац, кога редитељи радо узимају у комички жанр, јер има
покриће за своје антијунаке, и овај пут се највише трудио и добио
горки смех који је владао гледалиштем.
Исто тако и Павле Јеринић који израста у аутентичног комичара,
познајући, у улози младог Рома, тачну границу доброг укуса и пер-
сифлаже. У улози директорке театра, Данијела Угреновић је, лако и
спонтано, са шармом виђених директорки, одсуство моралних
принципа показала са рутином малог шрафа у великој власти.
Јелена Ђокић била је стандардно уверљива, не излазећи из оквира
досадашњих улога. Од две младе глумице, Сузана Лукић је имала
мало „јачи“ задатак, да испољи и неку истиниту емоцију у „треш“
жанру, и добро је то каналисала, а најмлађа, Бојана Ђурашковић,
храбро и вешто се носила са величинама на сцени, као неки каба-
ретски зврк, који и игра, и коментарише, и заплиће, и скреће пажњу
на заиста одличне делове представе, као што су музика (Ања Ђор-
ђевић) и експресивни живи оркестар на сцени (Невена Пејчић,
Александар Солунац, Данило Тирнанић).

Драгана Бошковић (Вечерње новости, 28. 5. 2018)

О старости, младости и радости
(...) Док представа Шупљи камен слави старост, Боливуд Маје Пеле-
вић је ода младости. Остварена у форми пародичног музичког по-
зоришта, она нема веће уметничке амбиције, па ни домете (ком-
позиторка Ања Ђорђевић, кореограф Игор Коруга). Радња се дешава
у малом граду, где стиже боливудски продуцент који намерава да
купи фабрику „Младост“ и направи студио.
Сцена је упадљиво кичасто дизајнирана, са шљаштећим шљокицама
и размахано цветним костимима (сценограф Игор Васиљев, кости-
мографкиња Марина Вукасовић Меденица). Милош Ђорђевић,
Јелена Ђокић, Данијела Угреновић, Сузана Лукић, Павле Јеринић и
Бојана Ђурашковић, уз пратњу музичара Невене Пејчић, Александра
Солунца и Данила Тирнанића, наступају често хорски, колективно.
На тај начин се одражава колективни дух радничког живота, као и
позоришта, где глумци спремају приредбу за боливудског проду-
цента. Игра је театрална, плакатска, преовлађујуће једнодимензио-
нална, у складу са општом пародичношћу. Издвојићемо наступ Ми-
лоша Ђорђевића који комички убедљиво пародију развлачи преко
граница, изоштравајући значења нагомиланих друштвених апсурда.

Особена је и игра Сузане Лукић, као младе глумице, која у једној
сцени скида са себе одбрамбену, пародичну маску. Огољава се и у
исповедном тону дирљиво говори о данашњем незавидном поло-
жају младих глумаца, дужничком ропству у којем живе. Штета је
што оваквих сцена нема више, јер би оне донеле дубље, катарзич-
није слојеве значења, који би значењски употпунили представу, за-
бавну и шармантну, али недовољно слојевиту.
У музичко-пародично ткање Боливуда, тај енергично распламсани
свет букета и шљокица, лежерно су уведени критички коментари о
времену у коме живимо – транзиционом преживљавању, страдању
сиромашних, свеприсутној политизацији, премалој бризи за културу,
отпору према мигрантима. Они су суштински разлог постојања овог
аутоироничног кич спектакла који покушава да разгради друштвене
наопакости.

Ана Тасић (Политика, 28. 5. 2018)

Списатељица дакле остаје верна свом друштвеном активизму у по-
зоришту, али га редитељски доводи до кича, који је мерило наше
стварности. Спој резултира представом која ће вам пријати, али
која ће вам јасно ставити до знања какве су вам омче око врата
постављене. Сам текст нема чврсту структуру и драмску радњу која
носи, спој је размишљања и анализирања различитих тема, обједи-
њених крхком причом о позоришту које свој спас види у неком
имагинарном боливудском продуценту, за кога спремају приредбу
којом би да га фасцинирају.

Александра Гловацки (Програм 202 Радио Београда)
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Writer and Director
Maja Pelević was born in 1981 in Belgrade. She graduated from the
Faculty of Dramatic Arts in Belgrade in 2005 and obtained her Ph. D.
Degree at the Interdisciplinary Studies at the University of Arts in Belgrade
in 2012. Her staged plays: ESCape, In Neutral Gear, Be a Lady for a Day,
Belgrade-Berlin, Orange Peel, I or Someone Else, Jumpgirl, Hamlet Hamlet
Eurotrash (with Filip Vujošević), Fake Porn and Fakebook (group of authors),
Maybe We Are Mickey Mouse, Strange Loves, Consequences and A Fully
Abridged History of Serbia (with Slobodan Obradović) and The Invisible
One. Her plays have been translated into English, French, German, Russian,
Norwegian, Polish, Slovakian, Czech, Hungarian, Bulgarian, Slovenian and
Ukrainian and published in numerous contemporary national and inter-
national anthologies. In 2013, she has written, directed and performed
the play Consequences at the Bitef Theatre Festival. In 2015, she staged
My Prizes by Thomas Bernhard in the National Theatre in Belgrade. In
2016, together with Olga Dimitrijević, she staged Freedom Is the Most Ex-
pensive Capitalist Word.
Maja Pelević won the following awards: Borislav Mihajlović Mihiz Award
for dramatic work; Slobodan Selenić Award for best graduation play; Steri-
jino Pozorje Festival Competition Award for original dramatic text for
Maybe We Are Mickey Mouse; Sterija Award for best dramatic text for Or-
ange Peel; and Award of the UNIMA Competition for best original text for
The Invisible One for puppet theatre.

Composer
Anja Đorđević was born in Belgrade in 1970. She obtained her Master’s
Degree at the Faculty of Music Arts mentored by professors Vlastimir
Trajković and Zoran Erić.
Her works diversify when genre and form are concerned; they range from
short songs to opera, from symphony to children’s music, from world
music to electronic experiment.
Anja has written music for numerous theatre productions, she has taken
part in more than forty productions in a variety of theatrical styles in
Serbia and abroad. She is also an active vocal performer.
Anja Đorđević has won the “Stevan Mokranjac”, “Božidar Valtrović” and
“Vitomir Bogić” awards.

Reviews
Memories of the future
The fact that the “circus” is arriving in a small town on the border (?) in the
form of Bollywood (name for “Hollywood” movie hits in India) production,

and that the actors and managers of the local theatre see it as a chance
to, demonstrating their show, appear in a hit movie (which has been used
on stage a lot), is not the most important in the author’s intention to set
up a mirror in front of the auditorium, and not a distorted one, but the
real one. It is not, purposefully so, in the kitsch set design (Igor Vasiljev),
but it is mental, from the mindset. 
Actors descend to the unexpected depths of sycophancy, to become "vis-
ible" to the Indian producer, and afterwards the German as well, when
Bollywood goes away from their small town. Miloš Đorđević, playing the
champion of theatre, perhaps debuting, occasionally, has “overplayed”
that often seen fault, grandeur without justification. 
This actor, who is gladly taken by directors for comedic genre, because he
has the leverage for his anti-heroes, has also tried his hardest this time
around and received bitter laughter, which dominated the auditorium.
Pavle Jerinić as well, who has been growing into an authentic comedian,
knowing, in the role of a young Roma guy, the exact border of good taste
and mockery. In the role of the theatre director, Danijela Ugrenović, easily
and spontaneously, with the charm of the well-known directors, has shown
the absence of moral principles with the routine of a cog in the great
government machine.
Jelena Đokić was standardly convincing, not stepping out of the confines
of previous roles. Out of the two young actresses, Suzana Lukić has had a
little “tougher” task, to also express some true emotions in the „trash“
genre, and she has channeled it well, and the youngest, Bojana Đurašković,
has bravely and skillfully tackled the grandeur on stage, like some sort of
a cabaret whirligig, that also dances, and comments, and intertwines, and
draws attention to truly excellent parts of the play, such as music (Anja
Đorđević) and expressive live orchestra on stage (Nevena Pejčić, Aleksandar
Solunac, Danilo Tirnanić).

Dragana Bošković (Večernje novosti, May 28th, 2018)

The author therefore remains faithful to her social activism in the theatre,
but the director brings it to kitsch, which is the benchmark of our reality.
The interconnection results in a play that will appeal to you, but which will
clearly bring to your attention what kinds of nooses have been put around
your neck. The text itself has no firm structure and dramatic action that
conveys, it is a combination of thinking and analyzing of various topics,
united by a fragile story of a theatre that sees its salvation in an imaginary
Bollywood producer, for whom they prepare a show in order to fascinate
him. 

Aleksandra Glovacki (Radio Belgrade, Program 202)



3. јун
Програм у част награђених

Аутори: Немања Нешић, Милош Зубац и Милан Кораћ

Program in honor of the award winners

Concert "Poets with music"
Authors: Nemanja Nešić, Miloš Zubac and Milan Korać 

Концерт „Песници с музиком”



Три новосадска кантаутора, одвојених музичких каријера, овај
пут наступају заједно. Иако и сами пишу стихове и имају иза себе
доста музичких издања и концертних наступа, у оквиру овог кон-
цепта представљају музику коју су, свако на свој начин и спрам
својих сензибилитета, писали на стихове песника који су их ин-
спирисали. Поред музичких нумера (у којима ће Милан, Милош
и Немања бити праћени четворочланим бендом) интересантна
су нараторска интермеца у оквиру којих ће публици бити пре-
нете занимљиве анегдоте из живота књижевника који се налазе
на њиховом репертоару: Милош Црњански, Владислав Петковић
Дис, Добриша Цесарић, Милутин Бојић, Мирослав Антић, Ј. Ј.
Змај, Перо Зубац, Милован Данојлић и Милош Галетин. Овакав
перформанс имао је светску премијеру на Кантауторском фести-
валу Поезика, у Културном центру Новог Сада, јуна 2017. године. 

Three Novi Sad singer-songwriters, with separate music careers, this
time perform together. Even though they write their own verses and
have had plenty of music releases and concert performances in the
past, within this concept they present music that they, each in their
own way and in accordance with their sensibilities, have written for
the verses of poets who had inspired them. What’s interesting, in ad-
dition to music numbers (in which Milan, Miloš and Nemanja are ac-
companied by a four-member band), are the narrative intermezzos
which serve to convey interesting anecdotes from the lives of authors
which are on their repertoire: Miloš Crnjanski, Vladislav Petković Dis,
Dobriša Cesarić, Milutin Bojić, Miroslav Antić, Jovan Jovanović Zmaj,
Pero Zubac, Milovan Danojlić and Miloš Galetin. This type of per-
formance had a world premiere at the Poezika Festival for singer-
songwriters, at the Cultural Center of Novi Sad, in June 2017. 
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ЏЕВАД КАРАХАСАН
(председник Жирија)

Рођен у Дувну, 1953. Радио као
драматург у Зеници, Салцбургу и
Сарајеву. Уређивао ревију Одјек и
часопис Израз. Докторирао 1986.
на Филозофском факултету у За-
гребу (Драматуршки модели у
драмском циклусу о Глембајевима
Мирослава Крлеже). Предавао на
универзитетима у Сарајеву, Салцбургу, Гетингену, Берлину, Базелу
и Грацу. Почасни доктор Универзитета у Базелу. Члан Академије
наука и умјетности Босне и Херцеговине (АНУБиХ) и Немачке ака-
демије за језик и књижевност.
Објављена дела: Стидна житија, Источни диван, Шахријаров
прстен, Сара и Серафина, Ноћно вијеће, Што пепео прича (романи);
Краљевске легенде, Извјештаји из тамног вилајета, Кућа за уморне
(књиге приповедака); О језику и страху, Дневник селидбе, Књига
вртова (есеји); Краљу ипак не свиђа се глума, Мисионари – двије
комедије, Концерт птица (драме); Казалиште и критика, Модел у
драматургији (студије).
Добитник десетак међународних награда за књижевност (избор):
Југословенска награда за роман године Железаре Сисак (1990), Ев-
ропска награда за есеј Charles Veillon (1994), Хердерова награда
(1999), Награда „Скендер Куленовић” (2008), Гетеова медаља (2012),
Награда за најбољи драмски текст театарских сусрета у Брчком
(2005, 2013). Био је селектор Југословенских позоришних игара/Сте-
ријиног Позорја, 1984. Живи у Сарајеву и Грацу.
Драме су му извођене у позориштима у Бечу, Салцбургу, Берлину,
Шћећину, Ерфурту, Прагу, Сарајеву, Вашингтону. Књиге су му пре-
ведене на двадесет језика.

АНДРЕА ЈАНКОВИЋ

Рођена 1979. у Новом Саду. Ос-
новну музичку школу „Исидор
Бајић” завршава на Одсеку за кла-
вир. У гимназији пева у разним
панк-рок формацијама. По за-
вршетку студија на Академији
уметности у Новом Саду, 2001.
игра значајне улоге у Новосадском
позоришту – Újvideki Színház. Од
2001. do 2003. паралелно игра и у Позоришту „Петефи” Веспрем
(Мађарска). Од 2004. до 2011. стална је чланица и сарадница Ново-
садског позоришта, корепетиторкa у бројним представама овог,
али и Салашарског позоришта. Од 2011. је уредница белгијске из-
давачке куће дечјих књига у Будимпешти, где 2015. оснива њену
подружницу. Враћа се сцени и Новом Саду 2017. 
Значајније улоге: Жена (Молијер, Летећи лекар, р. Георге Иваску);
Хелена (Шекспир, Сан летње ноћи, р. Тибор Слобода); Шеила (Дер-
мот-Радо-Рагни, Коса, р. Виктор Нађ); Симона (Љубомир Фелдек,
Смрт у ружичастом, р. Љубослав Мајера); Рокси Харт (Кендер-Еб-
Фоси, Чикаго, р. Виктор Нађ); Џенет Вајс (Ричард О’Брајен, Rocky
Horror Show, р. Виктор Нађ); Магдалена (Лорка, Дом Бернарде Албе,
р. Радослав Миленковић); Арсиное (Молијер, Мизантроп, р. Анка
Браду); Она (Маја Пелевић, Поморанџина кора, р. Кокан Младеновић);
Краљица Изабела (Кристофер Марлоу, Едвард II, р. Роберт Ленард).
Филмови: Balra a nap nyugszik (р. Андраш Фешеш); Да није љубави
не би свита било (р. Карољ Вичек).
Награде: најбоља главна женска улога по оцени публике Новосад-
ског позоришта (2001/2, 2003/4); најбоља епизодна женска улога
по оцени публике Новосадског позоришта (2008/9); најбоља главна
женска улога на Фестивалу драме, Новосадско позориште (2009);
Стеријина награда за глуму на 55. Стеријином позорју (Она)  у По-
моранџиној кори М.  Пелевић (2010).

ЖИРИ
64. Стеријиног позорја



7364. СТЕРИЈИНО ПОЗОРЈЕ

ДОРА ДЕЛБЈАНКО

Рођена у Пули 1980. Дипломирала
драматургију на Академији драм-
ске умјетности  у Загребу, 2005.
Идуће године добија статус само-
сталног уметника. Од 2012. je дра-
матург Сатиричког казалишта „Ке-
ремпух“ у Загребу.
Ауторка десет драма: Кад је стао
свијет (Награда за драмско дело
„Марин Држић“, 2016); Пасивни отпор (Казалиште „Творница лу-
така“, р. Марио Ковач, 2013); Одрон (радио-игра, Трећи програми
Хрватског радија, р. Јасна Месарић, 2009; јавна читања – Народно
позориштe Београд, р. Снежана Тришић, 2010; ХНК Ивана пл. Зајца
Ријека, р. Саша Броз, 2011); Епитаф (објављен у „Сцени“, број
3/2006; праизведба у Казалишту „Комедија“, р. Дамир Лончар,
2007; Пулс театар Лазаревац, р. Ксенија Крнајски, 2016); Мотел
Мрак (праизведен као завршна продукција глумачке класе Акаде-
мије драмских умјетности Загреб, р. Хелена Буљан и Дорис Шарић,
2003; Казалиште „Комедија“, р. Марица Гргуриновић, 2003); Дири-
гент (објављен у „Новој Истри“, бр. 4/2001; изведен 2002. на Ме-
ђународној драмској колонији у Мотовуну, Хрватски ценар ИТИ–
УНЕСКО, р. Желимир Месарић; праизведба у Зелинском
аматерском казалишту (ЗАмКа), р. Божидар Смиљанић, 2005; Театар
ИТД, р. Јасмин Новљаковић, 2005); Дон Жуан у режији Бориса Алек-
сејевича Тригорина; Проклети не иду на Бали (ХНК Ивана пл. Зајца
Ријека, р. Марица Гргуриновић, 2004); Ништа особно (Радио игра,
Трећи програм Хрватског радија, р. Дејан Шорак, 2012); Рупа (Радио
игра за дјецу, Први програм Хрватског радија, р. Ранка Месарић,
2011); Тко се боји страха још („Творница лутака“, р. Марио Ковач,
2015).  
Као драматург сарађивала је с Хрватском радио-телевизијом, РТЛ
телевизијом, Градским драмским казалиштем „Gavella“ Загреб и
СНГ Марибор; 2012. је драматург на представи Одисеј Г. Стефа-
новског, р. А. Поповски, копродукција шест театара (Бриони, За-
греб, Марибор, Београд, Скопље, Нови Сад). У Сатиричком каза-
лишту „Керемпух“ радила је као драматург, између осталог, на
представама Оливера Фрљића, Александра Поповског, Борне Ба-
летића, Иве Милошевић, Андраша Урбана и Вита Тауфера. Напи-

сала је сценарио за дугометражни филм према истоименом ро-
ману Сање Полак Дневник Паулине П. (р. Невен Хитрец), те сце-
нарио за серију Приче из давнине према животу и делу Иване
Брлић-Мажуранић. 

ДРАГИЦА ЛАУШЕВИЋ  

Рођена 1973. Дипломирала на Од-
секу сценски костим Факултета
примењених уметности и дизајна
у Београду, у класи професорке
Миланке Берберовић.  Костимо-
графијом се професионално бави
од 1997. Ауторка више од 150 по-
зоришних, филмских и телевизиj-
ских костимографија. Радила је на
позоришним представама у Србији и земљама у окружењу. 
Значајније позоришне костимографије (избор): Мара/Сад  П. Вајса,
1997; Малограђани М. Горког, Београдско драмско позориште,
1998; Ружење народа у два дела С. Селенића, Народно позориште
Сомбор, 1999; Прљаве руке Жан-Пол Сартра, Југословенско драм-
ско позориште, 1999; Богојављенска ноћ Шекспира, НП Сомбор,
2002; Мајстор и Маргарита Булгакова, НП Сомбор, 2003;  Хобит
Толкина, Позориште „Бошко Буха“, 2003; Страх и његов слуга
Мирјане Новаковић, Атеље 212 и Белеф, 2003; Сан летње ноћи
Шекспира, Српско народно позориште, 2003; Дон Жуан Молијера,
Битеф театар, 2007; Мајка Храброст Брехта, Народно позориште
Републике Српске, Бањалука, 2007; Иванов Чехова, СНП, 2007; Тар-
тиф  Молијера, СНП, 2008; Крај партије С. Бекета, Атеље 212,
2010; Вишњик Чехова, Luzerner Theater,  Швајцарска, 2013; Чудо у
Шаргану Љ. Симовића, НП Сомбор, 2017; Клошмерл Г. Шевалијеа,
БДП, 2018.
Филмови и ТВ серије (избор): Заустави време,  АВА продукција За-
греб, 2008; Роде у магли, Кобра филм, 2008; Монтевидео, бог те
видео,  Intermedia Network, 2010; Небо изнад нас, ART&Popcorn,
2014; Монтевидео, видимо се, Intermedia Network, 2014; Бићемо
прваци света, Intermedia Network, 2015; Дневник машиновође, Zillion



film, 2016; Посматрачи, Mixer, 2016; Rat Race, Preview Production,
2017; Пет (ТВ серија), Intermedia Network, 2017;  Жигосани у рекету,
Тон филм, 2018.
Награде (избор): 4. Бијенале сценског дизајна за представу Торквато
Тасо Гетеа, Српско народно позориште, 2002; Которски фестивал
позоришта за дјецу, Сестре по метли Терија Прачета, Мало позо-
риште „Душко Радовић“, 2002; „Јоаким Вујић” за представу  Бура В.
Шекспира,  Народно позориште  Ниш, 2009; Награда УЛУПУДС-а за
остварене резултате, 2007, 2010; FIPRESCI за филм Монтевидео, ви-
димо се, 2014; Фестивал професионалних позоришта Војводине, на-
града за представу Доктор Нушић, Крушевачко позориште и НП
Сомбор, 2015; ФЕДИС, 2015, 2016; награда на 46. Данима комедије
у Јагодини,  2017.

ДУШАН ПЕТРОВИЋ

Рођен 1968. у Загребу. Дипломи-
рао Позоришну и радио режију у
класи проф. Мирослава Беловића,
ФДУ Bеоград, 1993. По завршетку
студија ангажован је као стални ре-
дитељ Народног позоришта у Сом-
бору, да би 1994. постао асистент
на Катедри за глуму ФДУ Београд.
После четири године прешао је на
Катедру за позоришну и радио режију, где је редовни професор.
Упоредо са педагошким радом режирао је око педесет  представа
у Београду, Новом Саду, Бањој Луци, Сомбору итд. Четири сезоне
(1999–2003) био је директор Драме на српском језику у Народном
позоришту Суботица и две сезоне (2006–2008) директор Драме
Српског народног позоришта у Новом Саду. 
Режије (избор): Дарио Фо, Случајна смрт једног анархисте, На-
родно позориште Сомбор; Л. Пирандело, Човек, звер и врлина,
Атеље 212 Београд; П. Грујичић, Фишкал галантом, НП Сомбор; Б.
Фрил, Лунаса, Атеље 212 Београд/НП Сомбор; Р. Кус, Детињарије,
Битеф театар Београд; К. Хемптон, Опасне везе, СНП Нови Сад; Х.
Ибзен, Хеда Габлер, НП Суботица; Љ. Симовић, Чудо у Шаргану, НП
Републике Српске, Бањалука; Ј. В. Гете, Торквато Тасо, СНП Нови
Сад; Б. Нушић, Народни посланик, НП „Тоша Јовановић“ Зрењанин;
А. П. Чехов, Вишњик, НП Суботица; Л. Пирандело, Хенрик IV, Атеље
212 Београд; Д. Ковачевић, Свети Георгије убива аждаху, НП Ре-
публике Српске, Бања Лука; П. Грујичић, Текелија, СНП Нови Сад; М.
В. Љоса, Лепе очи, ружне слике, НП Сомбор; Ф. М. Достојевски, Зло-
чин и казна, НП Републике Српске, Бања Лука.
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Округли сто
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/теле-
сности 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 позори-
шних жирија, модераторка и/или учесница низа интернационалних  теат-
ролошких 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 нео-
бруталистичкој 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 тек-
стове 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”.
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Жири Округлог стола критике 
Стеријиног позорја

Жири Стеријине награде за критику 
„Миодраг Кујунџић”

Александар Милосављевић, председник
Ана Тасић
Игор Бурић

Награда Жирија Округлог стола критике носи име „Дејан Пенчић Пољански”

Мирослав Радоњић, председник
Иван Меденица
Мирослав Стајић



Међународни програм 
„Кругови“

Међународни програм „Кругови“

                             



27. мај

Петер Завада и Армин Сабо-Секељ према Хомеровој Одисеји

Позориште „Јожеф Катона”/Katona József Színház Будимпешта (Мађарска)

Péter Závada and Ármin Szabó-Székely based on Homer's Odyssey

“József Katona“ Theatre Budapest (Hungary)

Итака

Ithaka



Режија: КРИСТА СЕКЕЉ
Сценографкињa: ЈУЛИ БАЛАЖ 

Костимографкиња: ДОРА ПАТАНЋУШ 
Кореографија: АДРИЕН ХОД

Драматург: АРМИН САБО-СЕКЕЉ 
Композиторка: ФЛОРА ЛИЛИ МАРИС 

Дизајн светла: ТАМАШ БАЊАИ 
Видео: ВИНЦЕ ВАРГА 

Улоге

Одисеј: ЕРВИН НАЂ 
Атина Палада: БЛАНКА МЕСАРОШ 
Пенелопа, Сирена: АДЕЛ ЈОРДАН 

Калипсо: АНДРЕА ФУЛАЈТАР 
Наусикаја: ВИВИЕН РУЈДЕР 

Киклоп: ЕСТЕР КИШ 
Кирка: ЕСТЕР ОНОДИ 

Антиклеја: ЕРИКА БОДНАР 

Посебна захвалност: Ђерђ Каршаи. 
У представи се користи песма Керол Ен Дафи

Кирка у преводу Андраша Капањоша. 

Представа траје 1 сат и 25 минута

Directed by: KRISZTA SZÉKELY
Set design: JULI BALÁZS
Costume design: DÓRA PATTANTYUS
Choreography: ADRIENN HÓD
Dramaturge: ÁRMIN SZABÓ-SZÉKELY 
Composer: FLÓRA LILI MATISZ
Lighting design: TAMÁS BÁNYAI
Video: VINCE VARGA

Cast

Odysseus: ERVIN NAGY
Athena Pallas: BLANKA MÉSZÁROS
Penelope, Siren: ADEL JORDAN 
Calypso: ANDREA FULLAJTÁR
Nausicaa: VIVIEN RUJDER
Cyclops: ESZTER KISS
Circe: ESZTER ÓNODI
Anticlea: ERIKA BODNÁR

Special thanks to: György Karsai.
A song by Carol Ann Duffy Circe is used in the play,
translated by András Kappanyos.

The play is 1 hour and 25 minutes long.



Петер Завада
Песник и драматичар. Рођен у Бу-
димпешти 1982. Дипломирао енг-
лески и италијански на Универзи-
тету ELTE. Студије позоришта
завршио на Универзитету „Карољ
Гашпар” у Будимпешти. Учествује на
вечерима слем-поезије, објављује
поезију у књижевним часописима. Објавио две збирке песама,
2012. и 2015. Песме су му превођене на енглески, немачки и ру-
мунски језик. Од 2010. активно ради као текстописац и драматург.
За позориште „Јожеф Катона“ адаптирао дела Шекспира Како вам
драго, Сан летње ноћи, као и Школу за жене Молијера. Сарађује и
са позориштима Трафо, Belvárosi.

Армин Сабо-Секељ
Рођен је 1987. у Егеру. Након матуре
уписује драматургију на Универзи-
тету за позориште и филм, где је и
дипломирао 2012. Један је од најак-
тивнијих драматурга своје генера-
ције. Редовно ради на представама
независних компанија. На Универ-
зитету се упознао са Кристом Секељ са којом и данас сарађује.
Заједно су потписали низ изванредних представа, као што је Ибзе-
нова Нора, Божић у Хелемереку, Брехтов Кавкаски круг кредом, за
који је урадио и нови превод. Поред позоришних дела, скренуо је
пажњу на себе и као драматург плесних представа (Милост, Соло,
Услови смртности).

Тиме што спорадично цитирамо изворни текст, већ и тиме што
бива изречен на сцени, задаје жесток ударац. Хомер проговара на
тачкама битним са становишта приче о овом пустоловном поду-
хвату.
Ова епопеја – уздигавши лепим хитоном огрнутог Одисеја на пиједе-
стал хероја – поред мноштва другог говори и о томе с каквом над-

меношћу, с висине, растурају и уништавају разне културе које затичу
на још непознатим острвима на која наилазе на крилима хировитих
ветрова. И одмах нам, неизоставно, падају на ум паралеле, и то је
добро. Везујемо се стога за ову причу полазећи од себе, и свој
посао ћемо добро обавити само ако у гледаоцима покренемо раз-
мишљања о актуелним приликама у мађарском друштву.
До сада сам радила представе о проблемима жена, али паралелно
са тим постављало би се увек и питање каквима желимо да пред-
ставимо мушкарце, и како им пропада живот ако нису у стању да
удовоље пројектованој слици хероја. Одисеја ставља под лупу ово
питање, њеним посредством можемо много боље да говоримо,
боље него да сам, рецимо, пошла у потрагу за причом о једном
таквом свакодневном човеку који на једвите јаде, с муком налази
посао, а ни са женама му није лако. Ако посегнемо за једним таквим
мушким топосом као што је Одисеј, и ако будемо изнијансирано
представили тешкоће, тегобе његовог бивства, те ако се заједно
будемо подсмехивали одређеним атрибутима мушкости, мислим
да би у већем делу и Итака могла о томе да проговори. Верујем да
ће коначно читање представе својом целовитошћу деловати и
родно-ослобађајуће: и божански мушкарац се претвара у човека. 

Криста Секељ
Рођена у Будимпешти. Школо-
вала се за класичну балетску
плесачицу, али уместо да за-
почне балетску каријеру, од-
лази у Азију где борави четири
године и учествује у разним
пројектима. По повратку у Бу-
димпешту ради на Одсеку за мастер студије на Универзитету за
драму и филм. Од завршетка студија 2015. је директорка Позоришта
„Јожеф Катона“. 
У свом уметничком раду дубоко је посвећена захтевној и интен-
зивној сарадњи са ансамблом и креативним тимом: обнавља кла-
сичне представе, открива необичне просторе позоришне уметности,
бави се политички важним питањима као што су положај жена и
утицаји друштвено утврђених норми на живот неке особе. Предаје
глуму на Универзитету за драму и филм од 2016. Добитница је на-
граде за најбољег редитеља 2017. и 2018. на Фестивалу народног
позоришта као и Награде позоришне критике за најбољу редитељку
у 2017. години.
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Редитељка



Овог човека покреће искључиво самољубље –
Итака: нов и занимљив позоришни експеримент 
(…) Често се сетим реченице коју сам као студент чула од Тамаша
Унгварија: „Постоје времена која не могу да поднесу трагедију.“ Taда
она није описивала наше време, али се од тада до данас чини ми
се веома актуелизовала. Не само да не можемо да „сваримо“ тра-
гедију, ми не трпимо патос (pathos), узвишеност, беспрекорне јунаке
нити приче које су larger than life. У данашње време опстаје само
профаност коју можемо да упоредимо са нашим бесмисленим
обичним животима – ни са чим другим не умемо да се поистове-
тимо, тако да патос одбацујемо у старту. Јадно је колико смо по-
стали приземни. Између осталог и због тога ми је деловало као не-
могућа мисија да неко жели да адаптира Хомера за сцену. Као прво
не поседујемо основну културу коју он захтева како бисмо схватили
његов контекст – свет старе Грчке. Из нас је ишчезнула духовна
способност да разумемо митове о боговима са Олимпа; немамо
стрпљења да из опширних текстова као што је Одисеја извучемо
значење. Да не говоримо о томе колико је тешко поистоветити се
са старогрчким ликовима, који привидно уопште не личе на нас.  
Зато ми је идеја редитељке Кристе Секељ да режира Одисеју у По-
зоришту „Јожеф Катона“ била прилично откачена, али се на крају
испоставило да је била на месту. Она  је узела у обзир горе наведене
чињенице и користила оригинално дело као основу –  испричала
је једну причу, направила актуелну интерпретацију Одисеје, њено
лично читање тог дела. 
(...) Овде се дуго не зна да ли ће представа коју гледамо израсти у
нешто више од квалитетне пародије, чак иако се публика одлично
забавља, а и глумци видљиво уживају на сцени. 
Веома је битан концепт да се у представи појављује само један
мушкарац: Одисеј, кога игра Ервин Нађ, окружен је обожаватељ-
кама: око њега као неки лични Месец кружи Атина Палада, а на
путу из Троје маме га бројна искушења често у облику жена, док га
код куће чека жена Пенелопа коју је оставио пре двадесет година
кад је кренуо у рат. Толико највероватније знају и они који нису
прочитали обавезну школску лектиру и који су спавали на часовима
књижевности.  
Ервин Нађ свој задатак извршава савршено, он постаје најидеалнији
од свих мушкараца. Изгледом алфа-мужјака, наоружан самоиро-

нијом, радо доводи у питање своју мужевност  или се руга свом
мачо ставу. Пошто је придев „сналажљив“ искорењен из његовог
карактера, а у деловима који описују како се ослободио својих
„љуба“ – које су му досадиле (или они делови који причају о томе
како им је одолео), видимо типа без воље који није у стању да
контролише свог „вршњака“. Он не доживљава себе онаквим какав
јесте, његов карактер није посебно привлачан, неозбиљни пубер-
тетлија којим на смену управљају богови и жене док је он убеђен
да иде својим путем.
(...) И на крају се све споји у нешто што неочекивано има смисла и
делује. Чудо се деси тек у последњој сцени, али онда оно удари
баш јако. Пред нама стоји некадашњи јунак, један кастриран, огољен
Одисеј којег верна супруга гледа са жаљењем.
Јер катарзу данас изазива рушење идола. 

Дорка Ђарфаш (wmn.hu, 22. 5. 2018)

Најзначајнији јунак светске књижевности у ствари
је кловн без воље?
(...) Нова парафраза Итаке у позоришту „Катона” обрађује ово пи-
тање у откаченој, маштовитој, корисно формалистичкој режији Кри-
сте Секељ. 
Може ли авантуризам како у географском смислу тако и са разним
женама бити нечији животни пут? Знамо да може, али зашто онда
у овом карактеру полубога нема толико храбрости да прихвати да
жуди управо за таквим начином живота? 
Зашто обмањује и лаже и свет, и себе самог да чезне за својим до-
мом?
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Његова дела не указују на то: увек постоји неко ново битно откриће,
ново острво и, каквог ли чуда, свуда се појави нека нова жена, и
можда Итака јесте увек његов главни циљ, али има се времена,
кренуће сутра, за годину дана или за десет година...  
(...) У овој представи све је свеже и ново: Петер Завада није само
адаптирао текст, а Армин Сабо-Секељ дописао нове делове – у мо-
дернизованом тексту може се наћи и понеки стих из класика чије
мелодичне слогове глумци радо користе – цела форма је лишена
архаичности. Као да је редитељка желела да сажме, скоро па бес-
крајно дугачко литерарно дело. 
На овај начин еп постаје јасан, разумљив и, што је најважније,
веома забаван естрадни програм, духовит, богат разноврсном му-
зиком, песмом, плесом, са елементима шоуа и театра покрета, пре-
пун сјаја – који се касније, симболично и снажно – баш као и мит –
уруши.
Доживљај је био изненађујућ: да ми је неко рекао да се једној хо-
меровској причи може толико смејати, послала бих га у библиотеку
да поново прочита оригинално дело.
Иако представа до краја одржава брз темпо и забавни карактер,
она својим завршним акордима диже све на један други ниво: по-
рука која се све време провлачила кроз елементе стенд-ап комедије
одједном налази свој пут и делује веома снажно, као финалне речи
једног доброг написаног епиграма.
Ервин Нађ у свом карактеру има нешто исконско-шмирантски, тако
да нас не изненађује да у његовом Одисеју можемо открити архетип

јунака, али и антијунака – погрешно је тврдити да се у Одисеју, или
било коме другом, не могу наћи оба. Значи видимо све што нам еп
описује, привлачног мушкарца за којим лудују смртнице и богиње,
од којег мушкарци стрепе – Одисеј не губи ништа своје, управо су-
протно, њему се додаје друга страна: рањивост, лоше одлуке про-
узроковане његовим бескрајним самољубљем, малограђанштина.
У њему се може наћи и једно и друго. 
Ипак, он је само именом протагониста ове представе: ту се све
врти око жена и у складу са тим, оне су издвојене, појављују се
попут сна или чак кошмара као узвишене богиње или халапљиве
женке. У складу са овим женске улоге су снажне, а овај комад
препун покрета, акробатике и песме велик је изазов за глумице.

Јудит Лола Боднар (24.HU, 30. 5. 2018)

Итака: лутања забитим стазама мушког бића
(...) У овој адаптацији Одисејеве станице уобличавају жене које се
мењају на кабаре-подијуму  уоквиреним морско-плавом траком.
Међу њима су: феминисткиње, домине, наивке, диве, мајке и жене,
као и сирена рокерка која урла у микрофон. Свака глумица – Ерика
Боднар, Андреа Фулајтар, Адел Јордан, Естер Киш, Естер Оноди, Ви-
виен Рујдер, Јудит Резеш и нараторка, Атина Палада коју игра Бланка
Месарош  – у потпуном је складу са карактером који игра. Као и
Ервин Нађ  који даје све од себе, наизглед набилдовани лик који се
распада од тестостерона, прави херој, али његов Одисеј је исто то-
лико и рањив: филозоф који има објашњење за све. Антихерој који
ређа грешку за грешком, који лаже друге, па и себе. Тешко прихвата
различитост: он не разуме Киклопов својствен поглед на свет, ре-
шење налази у његовом суровом убиству. 
Кроз Одисејева лутања редитељка Кристa Секељ указује на актуелне
проблеме у друштву. Због чега мушкарац у пуној снази није у стању
да се скраси и живи мирним породичним животом? Зашто су жене
у везама постале циничне и флегматичне и због чега газе преко
мушкараца као што је то отпевала Ненси Синатра у песми „These
boots are made for walkin’“?
Парафраза Хомерове Одисеје – у обради Армина Сабо-Секеља и
Петера Заваде само делом подсећа на оригинално дело. Јасна је и
прихватљива намера да се текст измести из његовог „окамењеног“
стања, јер Хомеров текст данас звучи архаично, тако да јампски
стихови не недостају. 

Соња Макраи (Magyar Hang, 6. 6. 2018)
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Writers
Péter Závada
Péter Závada’s first collection of poems, titled Ahol Megszakad, was
published in 2012, and he has proven his talent at slam-poetry events
in the past, and his writings have often been published in local literary
journals. His poems have so far been translated into English, German,
and Romanian. Péter Závada also translates musicals and has been
actively working as a playwright and dramaturge since 2010. At Katona
József Theatre he has contributed to a number of productions, includ-
ing Shakespeare’s As You Like It and The School for Wives by Molière.

Ármin Szabó-Székely
Born in 1987 in Eger. He was interested in the theatre from his early
childhood, and after graduation he chose to study dramaturgy at the
University of Theatre and Film, where he graduated in 2012. One of
the most active dramaturge of his generation. He works regularly in
stone theatres and on performances by independent companies. He
met Krisztian Székely at university, and he has been cooperating with
him ever since. Their collaboration has created a series of remarkable
performances, including the recent Ibsen transcript of Nóra - Christmas
at Helmerék, at Katona Theatre, and the work on The Caucasian Chalk
Circle, by Bertolt Brecht, for which he has done a new translation. The
critics have acknowledged both works with important awards. In ad-
dition to his theatrical works, he drew attention to his role as a dance
dramaturge, with several performances by Adrienn Hód as his chore-
ographer (Grace, Solo, and Conditions of Mortality).

Director
Kriszta Székely was born in Budapest. She has trained as a classical
ballet dancer, but instead of starting a regular ballet career, she spent
four years in Asia participating in various projects. After returning to
Budapest, she started her Stage Director MA training at the University
of Drama and Film. Since her graduation in 2015, she has been a res-
ident director of „Katona József” Theatre. 
In her artistic work Székely is deeply dedicated to a demanding and
intense collaboration with the ensemble and the creative team, re-
newed representation of classical plays, discovering unusual territories
of theatre art and speaking about politically important issues, such

as the position of women or the effect of socially constructed roles
on a person's life. She started to teach acting class at the University
of Drama and Film in 2016. She won an award for best director in
2017 and 2018 at the National Theatre Festival and the Theatre Critics
Award for best director and best new talent in 2017.

Reviews
The most important hero of the world literature is 
actually a clown without will? 
(...) Everything is fresh and new in this play: Péter Závada hasn’t only
adapted the text, and Ármin Szabó-Székely written in new parts – in
the modernized text some verses from the classics can be found whose
melodic syllables actors are very happy to use – the whole form is de-
void of archaism.  It’s as if the director wanted to summarize, an almost
endlessly long literary work.
In this way, the epic becomes clear, understandable and, most im-
portantly, a very entertaining turbo-folk program, witty, rich in diverse
music, song, dance, elements of a show and theatre of movement,
full of splendor – which later, symbolically and powerfully – just like
the myth – collapses. 
The experience was surprising: if someone had told me that you can
laugh so hard at a Homer story, I would have sent them to the library
to read the original work once again. (...) 

Judit Lola Bodnár (24.HU, May 30th, 2018)

Ithaka: wanderings down the obscure trails of a male being
(...) Through Odysseus' wanderings, director Kriszta Székely points to
the current problems in society. Why is a man at full strength unable
to settle down and live a peaceful family life? Why have women in re-
lationships become cynical and phlegmatic and why do they stamp
on men like Nancy Sinatra sang in the song "These boots are made
for walkin’"?
Paraphrase of Homer's Odyssey – in the adaptation of Ármin Szabó-
Székely and Péter Závada, only partly resembles the original work. It
is a clear and acceptable intention to relocate the text out of its "pet-
rified" state, because Homer's text today sounds archaic, therefore
iambic verses are not missed. 

Sonja Makrai (Magyar Hang, June 6th, 2018)
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Уго: ЖИВКО АНОЧИЋ
Дон Фернандо: АМАР БУКВИЋ

Атма: ФИЛИП ШОВАГОВИЋ
Вивијана: ДИЈАНА ВИДУШИН

Фреди, Пуковник, Улични свирач, Судац: ХРВОЈЕ КЛОБУЧАР
Енка: МАРТИНА ЧВЕК

Слијепац с вагом, Тернардје, Оријаш, Мајор лијечник, 
Меланколик: СВЕН МЕДВЕШЕК

Њутањи, Мали, Керо: НЕНАД ЦВЕТКО
Курт, Креле, Пролазник Брабоњак: ЈАНКО РАКОШ

Мексиканац, Водник 2, Возач трамваја, Чичак, Менјoу: 
АНДРЕЈ ДОЈКИЋ

Прва проститутка, Старија глумица, Мама Куртова и Елзина: 
НАТАЛИЈА ЂОРЂЕВИЋ

Цвикер, Мајор обуке, Водник 1: ИВИЦА ПУЦАР
Плакатер, Цикорије, Старчић, Војник сељак, Хермафродит: 

ИВАН ГРЧИЋ
Луда пијанистица, Елза:  АНТОНИЈА СТАНИШИЋ ШПЕРАНДА

Друга проститутка, Водник 3, Војник Мађар, Тартиф: 
АНДРЕЈ КОПЧОК

Митар, Господин с цвијећем: ЂОРЂЕ КУКУЉИЦА
Шофер, Мршави студент, Водник 4, Регрут, Маршал двора: НИКОЛА БАЋЕ
Ацика (Болничарка), Жена на улици: АЊА ЂУРИНОВИЋ РАКОЧЕВИЋ

Улични свирачи: МАТИЈА АНТОЛИЋ, ЈЕРЕМИЈА БУНДАЛО

Представа траје 3 сата и 25 минута, с паузом

Фото: Владимира Спиндлер

Director, author of dramatization and set design: SAŠA ANOČIĆ
Dramaturge: PETRA MRDULJAŠ
Costume design: MARITA ĆOPO
Author of music: MATIJA ANTOLIĆ
Lighting design: ZDRAVKO STOLNIK
Stage speech associate: IVANA BULJAN LEGATI
Set design assistant: TOMICA HRUPELJ

Cast

Melkior: FRANJO DIJAK
Maestro: DRAŽEN KUN
Ugo: ŽIVKO ANOČIĆ
Don Fernando: AMAR BUKVIĆ
Atma: FILIP ŠOVAGOVIĆ
Viviana: DIJANA VIDUŠIN
Fredi, Colonel, Street musician, Judge: HRVOJE KLOBUČAR
Enka: MARTINA ČVEK
Blind man with scales, Thérnardier, Orijaš, Major Doctor, Melancholic:
SVEN MEDVEŠEK
Njutanji, Mali, Kero: NENAD CVETKO
Kurt, Krele, Passer-by Brabonjak: JANKO RAKOŠ
Mexican, Sergeant 2, Tramcar driver, Burdock, Menjou: 
АНДРЕЈ ДОЈКИЋ
First prostitute, older actress, Kurt’s and Elsa’s mother: 
NATALIJA ĐORĐEVIĆ
Cviker, Major in training, Sergeant 1: IVICA PUCAR
Poster designer, Cikorije, Old man, Soldier peasant, Hermaphrodite:
IVAN GRČIĆ
Crazy pianist, Elsa:  ANTONIJA STANIŠIĆ ŠPERANDA
Second prostitute, Sergeant 3, Soldier Hungarian, Tartuffe: 
ANDREJ KOPČOK
Mitar, Gentleman with flowers: ĐORĐE KUKULJICA
Driver, Skinny student, Sergeant 4, Recruit, Marshal of the court: NIKOLA BAĆE
Acika (Nurse), Woman on the street: ANJA ĐURINOVIĆ RAKOČEVIĆ
Street musicians: MATIJA ANTOLIĆ, JEREMIJA BUNDALO

Play is 3 hours and 25 minutes long, with intermission
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Ранко Маринковић
Приповедач и писац, есејиста, драма-
тичар и романописац (Вис 1913–За-
греб 2001). 
За његово књижевно стваралаштво
преломна је година 1939, кад му се
прва драма Албатрос изводи у Хрват-
ском народном казалишту.
За директора Драме ХНК у Загребу именован је 1946. и ту проводи
четири године. Друштво хрватских књижевника објављује му књигу
приповедака Прозе, 1948. Постаје редовни професор на Академији
драмске умјетности у Загребу 1951. и на тој позицији остаје до пен-
зије. Збирку новела Руке објављује 1953. Драма Глорија, која је про-
глашена најбољом савременом драмом, први пут је изведена 1955,
а већ идуће године и објављена. Роман Киклоп, који многи називају
Маринковићевим најбољим романом, излази 1965. Роман је на-
грађиван више пута. Коста Спајић поставио га је 1976. у Хрватском
народном казалишту у Загребу. Познат је и филм Антуна Врдољака
из 1982, као и телевизијска серија коју такође потписује Врдољак.
Награде: НИН-ову награду за роман Киклоп добија 1965. Те године
за Киклопа добија Вјесникову награду за књижевно стваралаштво

„Иван Горан Ковачић”, а исту награду добио је и 1993. за роман Ne-
ver more. Награду „Владимир Назор” за књижевност добио је 1965.
Десет година након тога добио је награду „Владимир Назор” за жи-
вотно дело. Године 1980. добија Награду Антифашистичког већа
народног ослобођења Југославије, а Награду Фонда „Мирослав
Крлежа” 1988. 

Киклоп је, уз Господу Глембајеве, дјело које је на мене имало пре-
судан утјецај. Да није било њих, сигурно не бих био уписао акаде-
мију, тако да имам неки посебан и специфичан однос с Киклопом,
дијелом и због тога што сам и особно доживио нешто прилично
слично. Можда бих, да сад имам више од 60 година, могао рећи да
сам с њиме заокружио свој редатељски опус, своје редатељско
дјеловање, и да више не морам ништа радити.
У ту сам режију, сад кад видим, ушао готово олако. Међутим, како
сам све дубље „унутра“, тако ми је све више криво што немамо
више времена. Како бих избјегао замку свођења представе на пуку
сценску илустрацију романа – на фактографску фреску, структуру
својег редатељског поступка темељим на глумачкој суигри и филм-
ској измјени сцена.
Киклоп је и роман идеје и свијести, и филозофски роман, а има и
неке елементе карактеристичне за криминалистички или љубавни
роман. Има и дијелова које чак можемо описати као хорор, има и
комичних дијелова. Мислим да смо објединили готово све и да не
смета причи.
Осим алегоричног наслова којим повезује симболе модерне циви-
лизације с класичним грчким митом, роман је прожет низом цитата
и референца из дјела Хомера, Софокла, Молиjера, Жида, а по-
највише Достојевског и Шекспира. Оне у казалишној форми доби-
вају облик дидаскалија и „у служби су приче“.
Такав један „аранжман“ основној причи је Мелкиоров сан, гдје он
надолазећу опасност замишља у облику једнооког Киклопа као
персонификације или метафоре рата који прождире све око себе.
Сан није диктат мисли без контроле, јер се преко сна очитавају
Мелкиорова стања, гдје се он на почетку не усуђује конкретно
дјеловати, али како вријеме одмиче, како га радња и вријеме тјерају
даље, тако и он лагано успијева усудити се искрено артикулирати
своје стање. Како се радња приближава крају тако се – колико се
артикулира роман – толико артикулира и он.
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Редитељ



Саша Аночић
Рођен је 1968. у Осијеку. Дипломирао
је глуму на Академији драмске умјет-
ности у Загребу. Најпре је као глумац
био запослен у ХНК Осијек одакле
прелази у Загребачко казалиште мла-
дих, а затим у глумачки ансамбл Каза-
лишта „Трешња”. На позорници „Трешње“ остварио је низ запажених
улога, као и неколико режија. Био је и управник тог театра. Тренутно
је уметнички сарадник на Академији за умјетност и културу у
Осијеку.
Као редитељ поставио је на сцену низ наслова: Комшилук нагла-
вачке (ХНК Ријека); Ножеви у кокошкама, То само Бог зна, Каубоји
(за режију ове представе добио је Награду хрватског глумишта, На-
граду Града Загреба, Вјесникову награду „Дубравко Дујшин“, Марула
за најбоље редитељско остварење, представа у целини освојила је
многобројне награде) и Немирне ноге у Театру EXIT; Кад се ми мртви
покољемо и О медвједима и људима у Сатиричком казалишту „Ке-
ремпух“; Смисао живота господина Лојтрице и Нико и ништ у
КНАП-у; Осми повјереник у ГДК „Гавела“; Осјечки лонг, лонг плеј на
Осјечком љету културе. Играо је у филмовима Мртве рибе, Каубоји,
Коко и духови, Црнци, Либертанго, Армин, Запамтите Вуковар,
Госпођа за прије, Мртви кутови, Лети, лети, Презимити у Рију,
Chico, Анђеле мој драги...

Освајање казалишне слободе
(...) Аночић се морао суочити и с тешким а слатким бременом каза-
лишнога, филмског и телевизијског насљеђа: готово нема казали-
шнога човјека у Хрватској који не зна за изврсну адаптацију и режију
Косте Спаића цјеловита Маринковићева романа у Хрватском на-
родном казалишту у Загребу 1976, кад се Спаић довинуо изврсном
рјешењу: Мелкиора је глумио Раде Шербеџија, а његов алтер его,
као Кор, Звонимир Зоричић, док је Маестро био сјајан, како тврде
свједоци те представе која је улазила у гледалиште подигнутим хо-
далиштем, Јован Личина, уз судјеловање ансамбла хрватске нацио-
налне куће који је упризоривао атмосферу предратнога Загреба и
почетка Другога свјетског рата са страхом као темељним осјећајем,
као и у најновијој премијери.
Саша је Аночић, у сурадњи с драматургињом Петром Мрдуљаш,
која је била и Свибенова сурадница, у почетним силницама спојио
то Спаићево рјешење с оним легендарним филмским из 1982. и те-
левизијским у пет епизода Антуна Врдољака, нижући догађања и
интроспекције резовима филмских кадрова и монтажом елемената
тијека асоцијативне свијести, али је на крају реализирао оригинално
остварење за казалишне сладокусце који су могли уживати у пози-
тивној енергији цијелога Гавелина ансамбла.
Фрањо Дијак, суптилан, крхке грађе и сензибилан, изнимно тален-
тиран глумац, а због носиве улоге Мелкиора и екстремно мршав,
Тресића, казалишнога критичара, дипломиранога психолога и фи-
лозофа који се креће загребачким екстеријерима и интеријерима у
страху од ратне мобилизације како би мршављењем избјегао уно-
вачење у војску југославенске државе прије њезина распада, оства-
рује досљедно, концентрирано и зачудно, повремено и с референ-
цијама на нијеме и црно-бијеле звучне филмове, евоцирајући и
долазак кинематографије и реклама у Загреб. Дијалогизирајући са
сусретачима, боемима, интелектуалцима и жељеним женама пла-
шљиво, меланколично, запитано и туробно, изврсно дијалогизира
с властитим алтер егом, носитељем монолога, солилоквија и не-
изговорених реплика, у уиграној синкронизацији изнимно добро
снимљених унутарњих разговора са самим собом и с умјетности, с
низом књижевних цитата, на рубу сновитости и фантазмагорије.
„Он је лежао на одру: руке уз тијело, брада изнад покривача, за-
клопљене очи. Овако ће то једном бити доиста. Уоколо цвијеће,
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шапутање, а све у црнини.“ У другом дијелу представе, коју Аночић
одређује просторима ратишта, војне болнице и почетка рата у про-
љеће 1941, Дијак као Мелкиор остварује глумачку преобразбу, од
глумљења глупава војника до изигравања душевнога болесника
све до ослобођења од ратнога оклопа, уз сталну наглашеност Улик-
сова тијека свијести и Полифемова доласка свих ратова.
Емотивно је и тјелесно контрапункт Дијакову Мелкиору Уго маест-
ралнога Живка Аночића. У тој улози млађи од браће Аночић досеже
своје глумачке врхунце, потпуно се, и тјелесно и гласовно и цјели-
ном глумачкога хабитуса, преобразивши у боема и заводника болне
а распјеване душе, склона пићу и друштву, који води сталне ра-
зуздане монологе, оличење споја Маринковићева трија Ерос–Та-
натос–Фобос у прикривену руху, уз дозивање тешке атмосфере До-
мовинскога рата у Хрватској, посебно у Осијеку.
(…) Док се међу нас све више увлаче дрхтаве силнице Трећега свјет-
скога рата, ова представа, уз разноидиомске тонове (сурадница је
за сценски говор Ивана Буљан Легати) и звуке свепрожимајуће
глазбе талентиранога Матије Антолића, маринковићевским Кикло-
повим оком (видео Јелене Сушац) које се мијења у позадини пра-
знога простора и голе црне позорнице сценографа Саше Аночића,
уз атмосферско свјетло Здравка Столника, уз нијансиране и добро
изведене костиме костимографкиње Марите Ћопо, неслободу жи-
вота осваја слободом маштовите, неријетко и духовите (сцена с
војницима) представе која осваја казалиште казалишним, а не
естрадним средствима.

Мира Мухоберац (Вијенац 652, 28. 2. 2019)

Киклоп ускрснуо у „Гавели”
Саша Аночић потписује режију и драматизацију ове жељно ишче-
киване „Гавелине” премијере (све похвале новом равнатељу Дра-
жену Ференчини за одабир и храброст да уврсти овај крупан залогај
за који је унапријед било јасно да ће бити на мети). Цијењен и на-
грађиван за бројна казалишна остварења, Аночић је један од ријет-
ких талената који једнако умије одушевити и критику и врло раз-
нолику публику. И Киклопа је ишчитао на исправан начин и
пронашао баланс између задржавања битног и литерарно кључног
и онога што треба направити да би представа држала пажњу пуб-
лике и добар ритам.
Роман је препун тока свијести, сложених монолога, важних дијалога
којима се осликава шизофреност емотивних стања, тјескоба, немоћ,
морална криза. Све оно што ликове подиже изнад глиба у који ће

неминовно потонути, и нису конкретна животна свјетла, него са-
њарења, чежње, илузије. Драматургиња Петра Мрдуљаш је ис-
правно и спретно ставила нагласак на архетипове ликова. Мелкиора
је видјела и нагласила као својеврсног Одисеја и Хамлета, изгуб-
љеног интелектуалца који бјежи од рата, патећи на начин који више
перципира свјетску бол и глобалну деградацију, но парадоксално
се заплиће у клупко интровертности, одбијајући јести. На тај начин
бјежећи од страшног једнооког чудовишта, бјежи и од самог себе –
у властити страх који је гори и од смрти. Управо због тога, попри-
лично неутемељене су критике које одабир Фрање Дијака за улогу
Мелкиора сматрају промашајем. Дијак је и физиономијом и фаци-
алном експресијом посве опречан свима знаном Франи Ласићу који
је код већине једини урезан у памћење као утјеловљење Маринко-
вићева главног антијунака.
(...) Сви Маринковићеви ликови овдје су осебујни, мање или више
изопћени интелектуалци. У сумрак рата, окупљају се у култним ка-
ванама, те сваки на свој начин бјеже од својих страхова. Пијанкама,
жучним интелектуалним расправама, провоцирањем ексцеса и
туча... театралношћу против тјескобе и дезорјентираности. Врхунац
трагикомичног приказа испреплитања човјечног и животињског је
у сцени луде пијанке (у „Угодном кутићу“ чији је власник Нијемац
Курт) која је врло дојмљива у представи, како редатељски, тако и
глумачки, у брижљиво изњедреним суодносима ликова. Мрачно
духовита фарса у којој очај и лудило достижу климакс.

Елизабета Хрстић ( Политика+, 5. 3. 2019)
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Author 
Ranko Marinković
Storyteller and writer, essayist, dramatist and novelist (Vis 1913 – Za-
greb 2001). 
The groundbreaking year for his literary work was 1939, when his
first drama, Albatros, was performed at the Croatian National Theatre. 
The collection of novellas Hands was published in 1953. Drama (Glo-
ria), which was declared the best contemporary drama, was first per-
formed in 1955, and was already published the following year. The
novel Cyclops, which many consider to be Marinković’s best novel,
came out in 1965. The novel has been awarded repeatedly. Kosta
Spajić has staged it in 1976 at the Croatian National Theatre in Zagreb.
The film by Antun Vrdoljak from 1982 is also known, as well as the
television series signed by Vrdoljak.
In 1977, the collection Three Dramas was published, and in 1982 the
novel Common Bath and drama Desert. One year after that, Marinković
became a member of the Croatian Academy of Sciences and Arts. In
1993, his novel Never more was published. 
Awards: He won NIN Award for the novel Cyclops in 1965. That year
he received the Vjesnik Award for Literary Creation "Ivan Goran
Kovačić” for Cyclops, and he received the same award in 1993 as well
for the novel Never more. The “Vladimir Nazor” Award for Literature
he has received in 1965. Ten years after that he received the “Vladimir
Nazor” Award for lifetime achievement. In 1980 he received the Anti-
Fascist Council of People's Liberation of Yugoslavia Award, and the
"Miroslav Krleža" Fund Award in 1988.

Director
Saša Anočić
Born in 1968 in Osijek. Graduated acting from the Academy of Dra-
matic Art, University of Zagreb, Acting Department. At first he was
employed as an actor at the Croatian National Theatre in Osijek, from
where he moved to the Zagreb Youth Theatre and then to the acting
ensemble of the "Trešnja" Theatre. At the "Trešnja" stage he has ac-
complished number of notable roles, as well as several directorial
achievements. He was also the director of that theatre. Currently he
is an art associate at the Academy of Arts and Culture in Osijek.
As a director he has staged several titles: Neighborhood Upside down
(Croatian National Theatre Rijeka); Knives in chickens, Only God knows

that, Cowboys (for directing of this play he has received the Croatian
Actor Award, Zagreb Award, Vjesnik Award “Dubravko Dujšin”,  Marula
for best achievement in directing, the play as a whole has won nu-
merous awards) and Restless legs at EXIT Theatre; When we, the dead,
slaughter each other and Of Bears and Men at the Satirical Theatre
“Kerempuh”; Meaning of Mr Lojtrica’s life and Nobody and nothing at
the KNAP Theatre; Eighth Commissioner at the “Gavella” Drama The-
atre, Osijek’s long, long play at the Osijek Summer of Culture. He
acted in films: Dead Fish, Cowboys, Koko and the Ghosts, The Blacks,
Libertango, Armin, Remember Vukovar, Mrs Before, Dead corners, Fly,
fly, Spend the winter in Rio, Chico, My dear Angel, etc.

Reviews
Cyclops resurrected in Gavella
Saša Anočić is accredited for direction and dramatization of this ea-
gerly awaited Gavella premiere (all the praises to the new director
Dražen Ferenčina for the choice and courage to include this exacting
challenge for which it was clear in advance that it would be targeted).
Appreciated and rewarded for numerous theatre performances, Anočić
is one of the rare talents that can equally excite the critics and ex-
tremely diverse audiences. He has also properly read the Cyclops and
found the balance between keeping the significant and literary es-
sential and that which should be done in order for the play to keep
audience attention and a good rhythm.
The novel is full of streams of consciousness, complex monologues,
important dialogues that reflect the schizophrenics of emotional
states, anxiety, powerlessness, moral crisis. Everything that lifts the
characters above the sludge that they will inevitably sink into, and
they are not specific life lights, but day dreaming, longing, illusions.
Dramaturge Petra Mrduljaš has correctly and skillfully placed an em-
phasis on character archetypes. She has envisaged and accentuated
Melkior as a distinct Odysseus and Hamlet, a lost intellectual who’s
escaping from the war, suffering in a way that perceives more worldly
pain and global degradation, but paradoxically entangles himself in
the hank of introversion, refusing to eat. In this way, fleeing from the
terrible one-eyed monster, he runs away from himself - into his own
fear which is even worse than death. 

Elizabeta Hrstić (Politika+, March 5th, 2019)
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Проститутка-сарадник је симбол. Слика и њено значење одмах
се појављују пред нашим очима. То је глас знања. Глас у нашим
главама. Али шта ако је глас погрешан? Шта ако све што мис-
лимо да знамо није истина, већ се темељи на конвенцијама
које смо усвојили, и симболима које смо интернализовали? Те
конвенције се закључују са самим собом и са другима. Ми их
називамо митологијом, религијом, филозофијом, начином ра-
змишљања, вредностима. Они су производи нашег властитог
стварања. Али да ли су истинити? Можемо сматрати да је про-
ститутка-сарадник издајица, изопачена, одвратна, заводљива
фигура. Али да ли је то истина? Оно што закључујемо о особи
коју упознамо зависи од нашег емоционалног става, а то опет
зависи од одређених симбола које користимо да поново ство-
римо проститутку-сарадника у нашим умовима. Ти симболи
морају да изгубе своја значења за нас да бисмо видели стварну
истину. Морамо се одучити од свих лажи са којима смо се сло-
жили. За то нам треба сумња. Сумња нас води изван наших
симбола,  чинећи нас одговорнима за сваку поруку коју пре-
носимо и примамо.

Магда Фертач 
Драмска списатељица, сценари-
сткиња, дизајнерка ентеријера и до-
битница Драмске награде на Из-
ложби пољске савремене
уметности у Гдињи. Рођена 1975.
Дипломирала је на Високој школи
за комуникације и друштвене ме-
дије и Факултету за новинарство на Универзитету у Варшави.
Дебитовала је као драмски писац представом Прашина, по-
стављеном у Народном позоришту у Варшави у режији Ане
Тројановске; комад је добио признања на такмичењу Radom
Odważny 2005. године.
Фертачева је ауторка још неколико драма, попут Апсинта, који
је преведен на многе језике и приказан, између осталог, у Лут-
карском позоришту у Мостару, у позоришту Тмуна у Тел Авиву
и позоришту „Опсерваторија” у Риги.
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Списатељица

У Варшави је представу режирала Алдона Фигура на сцени
Драмског позоришта. Протагонисткиња је млада жена на рубу
одрастања, која губи вољу за животом. Према рецензентима из
часописа Polityka, представа необично искрено описује савре-
мени свет.
Годину 2008. обележила је Прича о смећу, представа о исто-
ријском памћењу објављена у часопису Dialogue, а приказана у
позоришту Атенеум у Варшави. Марта 2015. комад је игран чак
10 пута у UCLA, највећем универзитетском кампусу у Лос Анђе-
лесу. Представу је режирала америчка редитељка Моника Пејн.
Радња се одвија у бившој немачкој кући на враћеним терито-
ријима, сада насељеним Пољацима. У представи се постављају
важна питања о континуитету историјског искуства. „Замишљам
памћење као велику мрежу у коју бацамо и враћамо отпад. Што
дубље бацамо, најтежи отпад се и скупља на дну. Ова представа
је пуна таквог смећа: историјског, породичног, прикривеног.
Пољска је толико пуна колективног памћења да док га не очи-
стимо, будуће генерације неће моћи да граде на њему“, каже
Фертачева.
Представе ове списатељице игране су и у позоришту лутака
„Пинокио” у Лођу (Бели балони) и Савременом позоришту у
Шћећину. Преведене су на руски, бугарски, српски, мађарски,
шведски, немачки, чешки, словачки и хебрејски. Фертачева је и
сценаристкиња популарне ХБО серије – Нема тајни.



Питање мотива је све само не једнодимензионално. Наш комад
оставља по страни очигледну политички мотивисану сарадњу,
информације о финансијској добити итд. Уместо тога, постав-
љамо питања о животу и преживљавању које су омогућили од-
носи са нацистичким агресорима. Јесу ли категорије ужитка и
мира током рата неспојиве с категоријом да сте Пољак? И ако
јесу, зашто је тако? Да ли је питање колико се жена које су спа-
вале с немачким војницима борило у Варшавском устанку не-
оправдано, индискретно светогрђе?
Ту се поставља још једно питање: која је објективна истина о
реалности рата који се догодио пре неких 80 година и где се та
објективна истина може пронаћи? Какву позицију треба да имају
ти људи рођени много деценија после Другог светског рата с
обзиром на вишеструке верзије истине о прошлом времену?
Треба ли да заузму одређени став? Морају ли стално да пре-
испитују прошлост на исти начин као и они који су заправо жи-
вели кроз окупацију нацистичке Немачке? У којој мери се проток
времена од догађаја чини прихватљивим, да бисмо га касније
боље сагледали, да бисмо поставили неспутана питања о про-
шлости набијена и траумом и херојством? Шта можемо да учи-
нимо са тим успоменама, постоји ли начин да се о њима разго-
вара без присиљавања на крваво, херојско приповедање и
жртвовање на олтару идеологије националне државе?

Jeнджej Пjaскoвски
Студирао режију на Позоришној акаде-
мији „Александер Зелверович” у Вар-
шави и музикологију на Универзитету у
Варшави. Његова представа Версус по
мотивима драме Родрига Гарсије, изве-
дена у Новом позоришту у Познању, ос-
војила је низ значајних награда. 
Касније је, између осталог, режирао Шек-
спировог Краља Лира у Новом позо-
ришту у Познању и Рај. Приручник инспириран романом Мидл-
секса Џефрија Еугенидеса у Позоришту Драматични у режији
Јежија Саниавског у Валбжиху. Његова представа Кућа лутака.
Лечење по тексту Магде Фертач, која је остварена у сезони

2016/17. у склопу Дебитантског програма у Позоришту Розмаи-
тошћи, по часопису Театар сматра се једном од најзанимљи-
вијих позоришних догађаја сезоне. У резимеу 2017. портала
Dwutygodnik Јенджеј Пјасковски помиње се због оригиналности,
храбрости и доследности у потрази за властитим позоришним
језиком. Године 2018. његов пројекат Јевреји из Араса, реализо-
ван у сарадњи са драматургом Хубертом Салимом, победио је
на такмичењу за позоришну представу у оквиру програма Оту-
ђени. Март '68.

Чудовишта наше (пост) меморије
(...) Изузетно важно питање је како се сећамо и како се добро
сећамо или не сећамо лошег – читамо у представи Кућа лутака.
Лечење Магде Фертач. Део тог „лошег сећања“ засигурно дока-
зују аутори изведбе, а то су сексуална искуства током нацистичке
окупације. Сексуалност се сама по себи појављује као субјекат
недостојан да буде део приповести о ратној судбини Пољака,
утемељеној на патњи и спремности да се жртвује живот у хе-
ројској борби против непријатеља домовине.
Већ у првој сцени видимо на зидовима варшавског позоришта
сцену из телевизијске емисије Лутка из кревета бр. 21 према
представи српског драматичара Ђорђа Лебовића, коју је 1970.
урадио Јан Кулчински, с Халином Миколајском у улози Вилме
Рајнер – видимо жену која је приморана на проституцију у логору,
а коју уцењује бивши стражар након рата, откривајући овај
срамни податак њене биографије, чинећи од ње у очима других
нацистичку курву. Ова представа никада није приказивана – ни
у Народној Републици Пољској, а ни касније, кад је слобода већ
наступила, јер показује опсесивни механизам сећања (и забо-
рављања) у свом најзначајнијем институционализованом облику.
Касније, ту је и понављани опсесивно запетљани фрагмент За-
брањених песама Леона Буковског из 1946, с младом, атрактив-
ном женом, која још увек ужива у задовољству што проводи
ноћ с немачким официром. Из тог раја приватности у прекрасно
декорисаном амбијенту истргну је агенти, који стоје на вратима
тражећи нено тело; јер пољско тело припада домовини, и не
можеш га се самовољно одрећи. На крају, у споменику је зароб-
љено и сећање – анимирани мали побуњеник, којег глуми Лех
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Лотоцки, који у овом алтернативном историјском сценарију сања
о ослобађању од херојског филма с пројекцијом смрти без да
окуси жувот, посветивши се страстима у загрљају згодног СС-
овца Ханса. Liebe Macht Frei – Љубав ослобађа. Тај натпис на
зиду, наизглед богохулна травестија славног натписа са врата
Аушвица, уопште није богохулна. Oна је само утопијска, и стога
осуђена на неуспех, покушај бега из историје у приватност, ос-
лобођену форме.

Јоана Пузина-Хојка (e-teatr.pl, 7. 12. 2017)

Macabre – комична критика трауме 
и проституције
(...) Чини се да аутори Куће лутака мешају два питања: колико

је службено „непримерено“ – тачније потиснуто или забрањено
– говорити уопштено о проституцији у логору, и како је, као
што је непримерено, и бескорисно користити уметничке стра-
тегије засноване на завођењу гледаоца. Посебно би било не-
примерено мешати савремени језик одбране проституције као
добровољног избора и начина живота са причом о историји,
када је присилна проституција била страшан облик ратног на-
сиља. Чини се да је Фертачева понекад опасно близу томе.
(…) Сама Кућа лутака свакако је суптилнија од промотивних

активности око ове представе – те стилизоване, лепе фотогра-
фије глумица које су постављене на Инстаграму са описима по-
пут „Лутка је на паузи, али се ускоро мора вратити да служи за-
твореницима из блока 24“. Врло ретко ме позориште вређа но
ова позоришна реклама је то учинила. Али будући да ми ауто-
матски почињемо да говоримо о томе шта је „допуштено“ го-
ворити и шта „није допуштено“, како се може представити
траума и како се то не може учинити, то вероватно значи да је
уметност ефектна. Боље је не пропустити представу Пјасков-
ског.
(...) То је једна од најнеочекиванијих представа последњих ме-
сеци, сабласно-комична ревија о трауми. (…) Што се више из-
ведба Пјасковског креће око фантазије уместо директних рефе-
ренци на историјске ситуације, она постаје ефикаснија.

Витолд Мрожек (Gazeta Wyborcza, 10. 4. 2017)

Креатори представе покушавају да пониште недвосмислени не-
гативни мит о сарадњи која је након свега могла бити и субвер-
зивни облик борбе са окупатором. Пресудни значај представе
није обојити ратну трауму да би била мање болна, већ да се по-
ново створе вишеслојна животна ткања у њој.

Викторија Војтира (Kultura Liberalna)
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Author
Magda Fertacz (1975) is a playwright, screenwriter, interior de-
signer, and winner of the Gdynia Drama Award and the competi-
tion at the Polish Contemporary Art Exhibition.
Magda Fertacz is a graduate of the College of Communication
and Social Media and the Department of Journalism of the Uni-
versity of Warsaw. She made her debut as a playwright with the
play Dust, staged at the National Theatre in Warsaw by Anna Tro-
janowska; play earned a distinction in the Radom Odważny contest
in 2005.
Fertacz is also the author of several other dramatic plays, such
as Absinthe, which has been translated into many languages and
shown at the Theatre in Mostar, the Tmuna Theatre in Tel Aviv
and the Observatorija Theatre in Riga, among others.
The year 2008 was marked by Trash Story, a play about historical
memory published in the Dialogue magazine, among others, and
shown at the Ateneum Theatre in Warsaw. In March 2015 it was
presented as many as 10 times at the UCLA, the largest university
campus in Los Angeles. 
Plays by Magda Fertacz have also been presented at the Pinokio
Puppet Theatre in Łódź (White Balloons), and the Contemporary
Theatre in Szczecin. They have been translated into Russian, Bul-
garian, Serbian, Hungarian, Swedish, German, Czech, Slovak, and
Hebrew. Fertacz is also the screenwriter of the popular HBO se-
ries No Secrets.

Director
Jędrzej Piaskowski
He studied Directing at the Aleksandra Zelwerowicz Theatre
Academy in Warsaw and Musicology at the University of War-
saw.   The play Versus based on the drama by Rodrigo Garcia
staged at the New Theatre in Poznań, at the 5th Young Leader-
ship Forum in Krakow, won the grand prix of the main prize of
the Minister of Culture and National Heritage and received an
invitation to debut in TR Warszawa from Grzegorz Jarzyna. He
later directed, among others, Lear by William Shakespeare at
the New Theatre in Poznań and Raj. Tutorial inspired by Mid-
dlesex novel by Jeffrey Eugenides at the Jerzy Szaniawski Drama

Theatre in Wałbrzych.  His play Puppenhaus.  Treatment based
on the Magda Fertacz text staged in the 2016/17 season as
part of the Debut program in TR was in the Best, Best, Best rank-
ing of the Theatre monthly and was considered one of the most
interesting theatrical events of the season.  In the summary of
2017, Dwutygodnik Jędrzej Piaskowski was acknowledged for
originality, courage and consistency in the search for his own
theatre language. In 2018 his project Juden (R) aus Arras realized
together with playwright Hubert Sulima won the competition
for the theatre performance Aliens at home. Around March '68,
implemented by TR Warszawa and the Polin Museum of the
History of Polish Jews and will enter the repertoire of both in-
stitutions. 

Reviews
Macabre - comic review of trauma and prostitution 
(…) The creators of Puppenhaus seem to mix two issues: to what
extent officially “inappropriate” - that is repressed or banned - is
to talk about camp prostitution in general, and how useless, as it
is inappropriate, to use artistic strategies based on the seduction
of the viewer.  It would be particularly inappropriate to mix the
modern language of defense of prostitution as a voluntary choice
and way of life with speaking about history, when forced prosti-
tution was a formidable form of war violence. Fertacz seems to
be dangerously close at times.
(…)The Puppenhaus itself is certainly more subtle than the pro-
motional activities around this play – these stylized, beautiful
photos of actresses uploaded to Instagram with descriptions like
“The doll has a break, but soon must come back to serve the
block 24 prisoners.”  Very rarely, the theatre outrages me, this
advertisement TR made, has done it. But since we automatically
start to talk about what is “allowed” to say and what is “not al-
lowed”, how trauma can be presented, and how it cannot be
done, it probably means that art works. It is better not to miss
the Piaskowski play.

Witold Mrozek (Gazeta Wyborcza, April 10th, 2017)
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Изложбе

16. изложба позоришног плаката и графичког обликовања

Жири у саставу – Атила Капитањ, доцент на Академији уметности у Новом Саду, Одсек за графичке комуникације (председник), Бранислав
Добановачки, графички дизајнер, професор у пензији и Слободан Штетић, редовни професор – прегледао је 115 радова 45 аутора.
Пошто је одабрао радове који ће чинити корпус Изложбе, Жири је донео одлуку о наградама:

Штампани позоришни плакат
I награда – Александар МИЈАИЛОВИЋ, за плакат Ричард III
II награда – Jован ТАРБУК, за плакат Електра
III награда – Дејан ПЕТРОВИЋ, за плакат Гребање и Душан АРСЕНИЋ,
за плакат Абро фест

Идејни пројекат плаката
I награда – Стефан ИЛИЋ, за плакат Romeo and Juliet
II награда – Никола ПОПОВИЋ, за плакат Небески одред
III награда – Иван МИШИЋ, за плакат Ајант и Кристина ПОЛЕНДЕР,
за плакат Крваве свадбе
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Специјална награда Жирија 16. изложбе позоришног плаката и гра-
фичког обликовања додељује се Николи МИЈАИЛОВИЋУ за плакат
Балкански шпијун и Сањи МЕНИЋАНИН, за плакат Утопљена душа

60. 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 Центар за ликовно васпитање деце и омладине Војво-
дине организује јубиларну, 60. изложбу ликовних радова деце и
омладине Србије „Сцена, маска, костим, лутка”. Ова изложба орга-
низује се од 1959. До 80-тих година изложбе су се организовале
током Мајских игара у Бечеју, а потом у оквиру Стеријиног позорја
у Новом Саду.
Радови настали за изложбе у протеклих шест деценија чувају се у
архиву Центра за ликовно васпитање и чине јединствену и значајну
тематску колекцију дечјих радова инспирисану позориштем. Велико
итересовање за овај конкурс и квалитет радова одржани су током
деценија.
Овогодишњи радови показују да деца с великим успехом примењују
разне материјале и технике у реализацији својих идеја. У процесу
настајања радова важну улогу имају њихови ментори, који мотива-
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цијом, сугестијама у избору материјала и техника усмеравају своје
ученике.
Карактеристично за овогодишњи конкурс је велико интересовање
за израду маски. Маске су већином прављене од папирмашеа и
картона, али различити приступи у осликавању и декорацији као
резултат дају мноштво разноликих радова. 
Маскама које су инспирисане јужноамеричким мотивима, израђе-
ним  у техници гратажа,  представили су се полазници Ликовне ра-
дионице Дома „Ветерник” (ментор Даница Јовановић). Ученици
новосадски основних школа „Светозар Марковић Тоза” (ментор Ка-
тарина Максић) и „Соња Маринковић” (ментор Крстиња Радин) на-
правили су маске у класичној техници папирмашеа, а исликали су
их темперама и акрилним бојама. Ученици ОШ „Браћа Јерковић”
Београд (ментор Биљана Мицковић Миловановић) направили су
живописне маске, декорисане савременим материјалима. Маскама
су се представили и најмлађи. Шарене, веселе маске стигле су из



новосадског вртића „Плави
зец” (ментори Славка Мит-
рић и Радмила Стевовић) и
Ликовне радионице „Мали
цртачи” (ментор Мелинда
Фалб). 
Поред маски, деца су се ба-
вила и израдом лутака, ко-
стима и реквизита. Лутке-
акробате стигле су из ОШ
„Академик Радомир Митро-
вић” Милошевац (ментор
Тања Павловић Панов), а
лутке су креирали и уче-
ници ОШ „Ј. Ј. Змај” Ђур-
ђево (ментор Татјана Перо-
вић).

Ученици ОШ „Петефи Шандор” Нови Сад (ментор Марта Бутерер
Киш) израдили су перике од новинске хартије, а ученици ОШ „Бранко
Ћопић” Београд (ментор Драгана Малушић) ове године учествују са
исликаним ципелама од папирмашеа. Предивну колекцију костима
из бајки, увезану у књигу, послала су нам из Београда деца из ПУ
„Дечји дани”, Вртић „Мрвица” и њихова васпитачица Наташа Дабић.
Игра и стваралаштво, традиционало и модерно изражено на дечјим
радовима обележавају овогодишњу изложбу и сведоче о дугого-
дишњем успешном неговању ликовног израза и креативности деце
и младих па вас позивам да заједно уживамо.

Ева Феди

Андреја Рондовић: Трансформација
(мастер уметнички рад сценског дизајна)

Организатори: СЦЕН (Одсек за уметност и дизајн), Департман за
архитектуру и урбанизам, ФТН и Шок задруга

Рад Трансформација посвећен је преображавању сценског дјела из
једне форме у другу, у покушају да задржим атмосферу и поруку
које дјело носи у својој оригиналној форми. Просторним инстала-
цијама и драматургијом простора изложбе желим да пренесем до-
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Папуче: Рад ученика ОШ „Бранко Ћопић”
Београд, ментор Драгана Малушић

живљај двије позоришне сценографије које се разликују по кон-
цепту, теми и порукама које носе. Сценографије које представљам
инсталацијама јесу Жак и његов господар у режији Давида Алића и
Тартиф у режији Игора Вука Торбице.

Андреја Рондовић (Подгорица, Црна Гора, 1994) дипломирала је
Сценску архитектуру, технику и дизајн на Факултету техничких наука
у Новом Саду, где је сада студент мастер уметничких студија. Осни-
вач је панк рок бенда Shin-Ei који је 2011. издао свој први албум
Опростите што нам је добро. Излагала је на неколико студентских
изложби међу којима су Сценска лабораторија (Музеј савремене
уметности Војводине) и Граница (Галерија Ректората Универзитета
у Новом Саду), као и на International Conference and Exhibition on
Architecture: Facing the Future i Bejing International Biennale. У сарадњи
са тимом студената учествовала је у креирању просторних инста-
лација и перформанса у оквиру пратећег програма за фестивале
Стеријино позорје у Новом Саду, Југословенски позоришни фести-
вал у Ужицу и Битеф у Београду. Била је члан техничког тима Србије
за наступ на Прашком квадријеналу 2015. који је награђен Златном
медаљом за покретање дијалога. Била је учесник пројекта Shared
Space Utrecht одржаног у Утрехту у Холандији, као део пројекта PQ
2015. Била је полазник основног курса за техничаре позоришта у
оквиру SCENTEC Tempus пројекта. Члан је групе студената Деца из
епрувете која је основала СценЛаб биоскоп на Факултету техничких
наука. Члан је и један од оснивача студентског фестивала ИМПУЛС,
у Новом Саду, који је основан 2017. у оквиру Факултета техничких
наука и СЦЕН-а. Самостално је извела сценографије за пет позо-
ришних представа.
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Светлана Бојковић – уметност глуме или
трагање за истином

Организатори: Позоришни музеј Војводине и Стеријино позорје

Аутор: Зоран Максимовић
Коаутор: Бранислава Атанацковић
Дизајн и поставка изложбе: Бојан Јовановић
Дизајн и техничко уређење каталога: Ненад Богдановић
Ликовни/стручни сарадник: Милисанда Миловић

Изложба је постављена у част драмске уметнице Светлане Бојковић,
поводом педесет година
уметничког рада, педесет
година учешћа на Позорју
и Стеријине награде за на-
рочите заслуге на унапре-
ђењу позоришне уметности
и културе (2019), као  плод
дугогодишње сарадње По-
зоришног музеја Војводине
и Стеријиног позорја. По-
свећена је богатом глумач-
ком раду Светлане Бојко-
вић у позоришном,
филмском, радиодрамском
и телевизијском ствара-
лаштву, али и њеном педа-
гошком и друштвеном ан-
гажману.
Уприличавањем ове из-
ложбе скренућемо пажњу јавности на уметничку и педагошку ка-
ријеру Светлане Бојковић и њен велики допринос позоришном,

филмском, радиодрамском и телевизијском стваралаштву и култури
наше земље.
У реализацији су коришћени сачувани материјали који сведоче о
њеној уметничкој каријери. Изложба се заснива на богатој и раз-
новрсној грађи коју чине документа, награде и признања, аудио и
видео записи представа, телевизијских и радио програма и фил-
мова, плакати, програмске књижице, фотографије, скице костима,
костими, награде и сл. Истраживање и приређивање изложбе са
каталогом засновано је на документацији коју поседују Светлана
Бојковић, Позоришни музеј Војводине, Удружење драмских умет-
ника Србије, Музеј позоришне уметности Србије, Народно позо-
риште Београд, Југословенско драмско позориште, Атеље 212,
Српско народно позориште, Народно позориште Републике Српске

Бањалука, Позориште „Пуж”,
Београдско драмско позо-
риште, Стеријино позорје и
други позоришни фестивали
и театри, потом и  Програмски
архив РТС, Документација
Драмског програма Радио
Београда, Компанија Новости,
Media & reform centar из
Ниша, Академија лепих умет-
ности у Београду, РТВ, РТС, Ар-
хив и Музеј Југословенске ки-
нотеке и  друге установе
културе. 
Каталог изложбе садржи аутор-
ске и критичке текстове, био-
графију и текстове Светлане
Бојковић, осврт на репертоар,
изводе из критика, селективну

библиографију, резиме на енглеском језику и фотографски мате-
ријал.
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Медицина у театру – лијечници као творци
модерне драме?

Предавач др Џевад Карахасан

Модерна драма је незамислива без тројице лијечника – Георга Бих-
нера, Антона П. Чехова и Артура Шницлера. Могло би се чак рећи
да су та три аутора дословно творци модерне драме – Бихнер по-
чиње револуцију драмске технике и поставља темеље модерне
драме (није случајно да су експресионистички аутори у њему пре-
познали свог „оца“), Чехов први драмски артикулира апсурд, а
Шницлер обнавља форме средњовјековне драме у секуларном
свијету. Је ли случајно да су творци модерне драме управо лијеч-
ници? Има ли нешто што повезује ове ауторе? Је ли лијечничко ис-
куство помогло да они „отворе драму“ према модерној слици
свијета?

Дани књиге
30. мај–1. јун 

Издавачки центар Стеријиног позорја с поносом издваја чињеницу
да се сврстао у ред једног од најактивнијих домаћих издавача теат-
ролошке литературе: у протеклој години изашле су три театролошке
студије у едицијама „Експозиција” и „Синтезе”, антологија нове сло-
вачке драме, зборник радова као резултат научног истраживања,
четири свеске часописа „Сцена” на српском језику, једна свеска
„Сцене” на енглеском језику, те Годишњак позоришта Србије. То
нам даје за право да у овогодишњим Данима књиге два термина
посветимо нашим издањима – Првог дана (30. мај) на програму је
књига Тине Перић Пут извођача: Од ЈА ка Сопству. Ауторка у
својој интердисциплинарној студији истражује феномен глумачког

извођења – реч је о сложеној и свеобухватној духовној трансфор-
мацији кроз коју извођач пролази у процесу обуке, припреме улоге
и, коначно, у самој изведби пред гледаоцима. Тина Перић закључује
да искуство свих облика извођачких уметности нуди могућност,
како извођачима тако и гледаоцима, да доживе себе као тотално
биће, пониште подвојеност унутар себе самих и дистанцу од света
који нас окружује. Истог дана ће бити представљен зборник радова
са 15. међународног симпозијума позоришних критичара и теат-
ролога (Нови Сад, 2015) The Critic is Present Or: Towards Embodied
Criticism, који је окупио истакнуте театролога из Казахстана, Не-
мачке, УСА, Португала, Велике Британије, Словеније, Италије, Швед-
ске и дакако Србије. 
Другог дана (31. мај), представљамо антологију Нова словачка
драма. Да ли су преокупације и теме за којима посежу савремени
словачки аутори исте или сличне као код аутора у другим европ-
ским земљама? По чему је посебна савремена словачка драма?
Каквим језиком проговара? Које жанрове користи? У програму ће
учествовати приређивач Владислава Фекете, драмска списатељица
и дугогодишња дирeкторка Позоришног института у Братислави,
Зденка Валент Белић, преводилац, аутори драмских текстова Петер
Павлац, Јозеф Гомбар, Петер Ломњицки, као и Зузана Уличианска,
критичарка и шеф Словачке секције мреже AICT.
Трећег дана (1. јун) на програму је издање Академије уметности
Нови Сад: Речник редитеља Боре Драшковића. Аутор своју књигу
посвећује проф. др Хугу Клајну. Као и у сваком речнику, нижу се
појмови, од А... до Ж, не само позоришни већ и филмски, фило-
зофски, метафизички, они који се тичу уметности уопште, прелом-
љени кроз богато искуство и поетику Боре Драшковића. „А све што
има да се каже о приказивачкој уметности, најпотпуније она го-
вори сама собом – режија у потпуности тумачи једино немушти
језик саме режије: бескрајне укрштене речи. И тек сва могућа от-
крића, вертикална и хоризонтална, показали би, миожда, њен ко-
начни смисао”, каже аутор.
Модератор Дана књиге је Александар Милосављевић. 

Предавањa, промоције



Функција репертоара у развоју позоришне
куће

Током дводневне радионице бавићемо се стратегијом развоја ре-
пертоара театара са стајаћим ансамблима, с посебним освртом на
анализу разлика у приступима процесу формирања репертоара у
односу на то у каквим срединама раде театри.
Покушаћемо да детерминишемо дискурсе у процесу формирања
репертоара једне куће: 

1. анализа постојећег стања (тренутни репертоарски профил театра,
тренутни потенцијали ансамбла, тренутна перцепција публике);

2. саображавање очекивања публике са стратегијом развоја умет-
ничког позоришта (могући дијапазон репертоарске политике и
ступњевитост у ширењу постојећег дијапазона);

3. утицај репертоара на развој ансамбла (стратегија превазилажења
лимита, развој индивидуалних глумачких потенцијала, одабир го-
стујућих глумаца, увођење младих глумаца у процес рада...);

4. однос репертоара и актуелних естетских гибања у театарском
животу (таргетирање простора утицаја, домаћа и међународна
сарадња, анализа фестивалског живота таргетираних средина и
нивои усаглашавања репертоара са постојећом фестивалском
сликом...);

5. однос развоја репертоара и развоја продукционих буџета театара
(оптимизација трошкова, развој продукционих капацитета куће,
потенцијали реалног увећавања буџета у односу на ефекте ра-
звоја...).

Циљ радионице је едукација младих драматурга на плану развоја
репертоарске политике театара, као и креативна размена искустава
и мишљења.
У практичном смислу, првог дана говорило би се о стратегији и
дискурсима, потом би се дефинисала слика одређених театара (3–4
типа) за које би учесници радионице креирали конкретне репер-
тоаре. Другог дана дискутовали бисмо о конкретним репертоарима
које су учесници креирали, што би био својеврсни практични део.
Водитељ радионице је Жељко Хубач.

Јавно читање драма студената драматургије
Академије уметности Нови Сад

Промена на Стеријином позорју
31. мај–3. јун
У јавном читању драма учествују студенти IV године драматургије
Академије уметности у Новом Саду, уз менторство проф. Марине
Миливојевић Мађарев.
Јавно читање се одвија на Малој сцени Новосадског позоришта.

Програм
Драгана Миљковић: МАДАМ ЏИНЕВА
Комад са певањем у пет чинова. Радња је смештена у периоду енглеске
историје познатом под називом „Gin craze“, када су жене почеле да
производе, продају и пију џин, понашајући се... па не баш долично.
Дивна Стојанов: LOVE ME, TINDER
Шта се деси када петоро усамљених студената из студентског дома
на распусту, између априлског испитног рока и почетка предавања,
направи профил на дејтинг апликацији Тиндер, иако компанија
тврди да је вероватноћа за онлајн љубавни успех мања од 2%.
Марија Пејин: ПЕСНИК, АПАШ И ПРОФЕТ (Или Сан у екстази
Раке Драинца)
Биографска драма о развоју и сазревању једне од најинтригантнијих
песничких фигура у српској књижевности. Кроз епизодичну пред-
ставу личних и друштвено-политичких околности, демистификује
се песнички процес и расветљавају се дубоке противречности уну-
тар вредносних система којима се данас, у кризи постојећих и не-
достатку нових, стихијски враћамо.
Стефан Цокић: ОПРОШТАЈНИ ВАЛЦЕР
Трагикомедија у 3 чина. По истоименом роману Милана Кундере
Стефан Тајбл: ФЛАЈШМАН (Fleischman)
Два младића, Саша и Дарко нису свесни какво клупко почињу да
размотавају о Аски Флајшман, њеној породици и мрачном подруму
њихове куће, када одлуче да отворе кафић у старом и напуштеном
градском локалу. Да ли обележавање места једног страдања има
већу важност од жеље два млада човека да живе од свог рада? Да
ли је историја недодирљива или се из ње сме јуришати у будућност,
макар будућност била неизвесна?

10264. СТЕРИЈИНО ПОЗОРЈЕ

Радионице 



Позорје младих

Позорје младих
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28. мај Академија уметности Нови Сад
Класа глуме на мађарском језику

Ђуре Јакшића 7
21000 Нови Сад

www.akademija.uns.ac.rs

БИЛО ЈЕДНОМ...
Бајке за све узрасте из светске и мађарске књижевности
Избор, адаптација, режија: студенти

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

Играју

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

Представа траје 1 сат 

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
Департман драмских уметности.
Конципирана као образовна, уметничка и научна институција мо-
дерног типа која је заснована на спрези најновијих достигнућа са-
времене уметничке и научне праксе и најбољим традицијама свет-
ске 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 по-
стала експериментални простор за уметничке, педагошке и научне
иновације.
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МАЛОГРАЂАНСКА СВАДБА
Бертолт Брехт

Режија: Владислав ВЕЛКОВСКИ

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

Aкадeмиjа умeтнoсти пoчeла је да ради 1974. каo jeдан oд факултeта
у саставу Унивeрзитeта у Нoвoм Саду. Успeшнoст укупнe дeлатнoсти
Aкадeмиje пoтврђeна je нe самo наградама, кoje су на дoмаћoj и мe-
ђунарoднoj сцeни дoбили њeни студeнти, нeгo и наjвишим државним
признањима. Aнгажoвањe студeната каo равнoправних партнeра у
наставнoм, стваралачкoм и истраживачкoм прoцeсу, кoнтинуиранo
праћeњe њихoвих пoстигнућа, тe пуна oтвoрeнoст и jавнoст примe-
њиваних прoцeдура прoвeрe чинe тeмeљ на кoмe je заснoвана oбj-
eктивнoст oцeњивања oстварeних рeзултата и дoсeгнутoг нивoа прo-
фeсиoналнoг развojа свакoг студeнта. Висoки критeриjуми кoje
студeнти задoвoљаваjу вeћ на приjeмним испитима и прeтeжнo ин-
дивидуалнo прoграмирањe и рeализациjа наставe oснoвних умeт-
ничких дисциплина oмoгућуjу успeшнo савладавањe укупнoг прo-
грама студиjских циклуса, запажeнo висoку прoхoднoст, висoкe
прoсeчнe oцeнe и рeлативнo краткo траjањe oснoвних студиjа.

28. мај 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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29. мај Факултет уметности Приштина
са привременим седиштем у Звечану – Косовска Митровица  

Ул. Краља Петра I, 117 
38227 Звечан

info@art.pr.ac.rs

РОДОЉУПЦИ
Јован Стерија Поповић

III година глуме
Класа: Јовица ПАВИЋ, ред. проф.
Асистент: Борјанка ЉУМОВИЋ

Играју

Грађанин, потом Јован Стерија Поповић, Нађ Пал: ИВАН ЋИРИЋ
Жутилов: ЈОВАН ЖИВКОВИЋ
Нанчика: ТЕОДОРА ЈОВАНОВИЋ
Милчика: АНАСТАСИЈА СТОШИЋ
Лепршић: ФИЛИП МИЛИЋЕВИЋ
Зеленићка: МАРИЈА ТУБИЋ
Шербулић: БРАНИМИР РАНЂЕЛОВИЋ
Смрдић: АЛЕКСАНДАР ДИМИТРИЈЕВИЋ
Гавриловић: ЂОРЂЕ ГАЛИЋ

Представa traje 1 сат и 35 минута

Факултет уметности је основан 1973. у Приштини као Академија
ликовних уметности (од 1986. носи садашњи назив). Драмски одсек
основан је 1989. и има само студијску групу за глуму. На Факултету
се организују основне и мастер академске студије у складу са акре-
дитованим студијским програмима. Класе глуме примају се сваке
године.
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PLAY SHAKESPEARE
Режија: Драгана Варагић и Предраг Стојменовић

III година глуме 
Класа: Драгана ВАРАГИЋ, проф.
Асистент: Предраг СТОЈМЕНОВИЋ, доцент 

Играју

КРИСТИНА МИЛОСАВЉЕВИЋ, АНДРИЈАНА МЕЋАВА, 
ТЕОДОРА СПАРАВАЛО, ЈОВАНА ПОПОВИЋ, ТИНА ЧАВОР, 
ТАМАРА МИЛОШЕВИЋ, ИВАНА ЗЕЧЕВИЋ, 
АЛЕКСАНДАР СТОЈИЋ, АЛЕКСАНДАР РАНКОВИЋ, 
ТАНАСИЈЕ ЋАКИЋ, ПРЕДРАГ ВАСИЋ, РАДЕ ВУЛИН

Представа траје око 1 сат и 30 минута

Академија уметности Београд ужива двоиподеценијски углед
акредитоване високошколске установе која своје студенте припрема
за глобални свет професионализоване драмске и аудиовизуелне
уметности.
Узимајући у обзир брзину развоја науке и тенологије, сугестије сту-
дената, сопствена знања и искуства и пратећи траг Европске зоне
високог образовања, Академија својим студентима пружа темељно
осмишљене и утемељене студијске програме основних и мастер
академских студија. По узору на елитне уметничке академије широм
света, Академија уметности својим студентима омогућује макси-
мално испољавање способности и талената, као и развијање личних
интересовања и иницијатива за реализацију најразноврснијих и
најзахтевнијих уметничких задатака. 
На Академији уметности дипломирало је преко 1200 студената, који
су већ током свог школовања освојили више од 300 домаћих и ме-
ђународних награда и признања у области филмског, позоришног
и телевизијског стваралаштва.
Предавачи на Академији уметности у Београду су једни од најеми-
нентнијих уметника и професора у нашој земљи, чији углед, умет-
ничко стваралаштво и педагошки рад из године у годину опредељује
све већи број студената који уписују наш факултет. Међу њима су и
Драгана Варагић, Игор Ђорђевић, Тихомир Станић, Горан Јевтић,
Милан Нешковић, др Вељко Ђурић, Драгољуб Елчић, др Јована Ни-
колић, Стеван Филиповић, Драшко Плавшић, мр Предраг Кајганић,
др Ива Драшкић Вићановић, др Светлана Безданов Гостимир, др
Милан Радовановић, др Весна Крчмар, др Душан Петровић...

29. мај Академија уметности Београд
Немањина 28

11000 Београд
www.akademijaumetnosti.edu.rs
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29. мај

ГОСПОДА ГЛЕМБАЈЕВИ

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

Мирослав Крлежа

Драма у три чина
Режија: Жељко Митровић

III година глуме, испит из предмета Глума 4
Класа: Жељко Митровић, ред. проф.

Играју

Наци Игњат Глембај, банкир, шеф фирме Глембај Лтд., прави тајни
савјетник (69 г.): АЛЕКСАНДАР СТЕВАНОВИЋ
Баруница Кастели-Глембај, његова друга легитимна супруга (45 г.):
МИЛИЦА ГЛОГОВАЦ, к.г.*                                                                                     
Др филозофије Леоне Глембај, син Игњата и прве му супруге рођене
Басилидес- Даниели (38 г.): ДУЈЕ МАРТИНИЋ
Сестра Ангелика Глембај, доминиканка, удовица старијег Глем-
бајевог сина Ивана, рођена баруница Зигмунтовиц Беатрикс (29 г.):
ДРАГАНА ИЛИЋ
Титус Андроникус Фабрици-Глембај, кузен банкира Глембаја, велики
жупан у миру (69 г.): АНАНДО ЧЕНИЋ
Др Фабрицијева-Глембај, адвокатица, правни савјетник фирме Глем-
бај Лтд., његова кћерка (28 г.): ЈЕЛЕНА ЈАНДРИЋ
Др мед. Паул Алтман, лијечник (51 г.): НЕМАЊА БАЈИЋ
Др теол. ет филос. Алојзије Силбербрант, информатор баруничина
сина и њен исповједник (39 г.): СВЕТОЗАР БАБИЋ
Оберлојтнант фон Болочански, пијаниста: ХАЈРУДИН МУХИЋ, к.г.
Слуга: ПЕТАР МИЉУШ, к.г.*

* Захваљујемо студентима 4. године Глуме – класа доцента Велимира Бла-
нића, као и студенту Клавира Хајрудину Мухићу, класа проф. Дејана Јанко-
вића

Представа траје 1 сат и 30 минута

Академија умјетности Универзитета у Бањој Луци основана је
1998. године као целина коју чине три одсека: Драмски, Ликовни и
Музички. У протеклим годинама остварени су резултати којима би
се поносила и институција са далеко дужим стажом него што је
наша. Пре свега поносни смо на резултате које су постигли наши
студенти. Њихово учешће у уметничком, културном и јавном животу
Бања Луке и Републике Српске из основа је променило општу кул-
турну климу. Данас наш смер функционише у оквиру Катедре за
глуму и позоришну режију која припада Студијском програму драм-
ских уметности.



ВИШЊИК, ГАЛЕБ
Антон Павлович Чехов

Испит студента II године Позоришне режије
Шеф класе: Алиса СТОЈАНОВИЋ, ред. проф.
Тара МАНИЋ, стручни сарадник

и део испита студената II године Глуме
Шеф класе: Биљана МАШИЋ, ред. проф.
Павле ЛАЗИЋ, уметнички сарадник
Мина ОБРАДОВИЋ, стручни сарадник

ВИШЊИК
Превод: Кирил Тарановски
Режија: АЊА ЧУКОВИЋ

Играју:
Љубав Андрејевна Рањевска: ТАРА ЂУРАШИНОВИЋ
Јермолај Алексејевич Лопахин: ФИЛИП СТАНКОВСКИ

Драматург: ЂОРЂЕ КОСИЋ, IV год. Драматургије 
Кореограф: МАРИЈА МИЛЕНКОВИЋ, ванр. проф.
Дизајнер звука: ДАВИД ЈОВАН РАДОСАВЉЕВИЋ, III год.
Снимања и дизајна звука
Продуцент: ЕМИЛИЈА БОШЊАКОВИЋ, II год. Менаџмента
и продукције позоришта, радија и културе 

ВИШЊИК
Превод: Кирил Тарановски
Режија: СТЕФАН ЧАМЏИЋ

Играју:
Дуњаша: ЈАНА БЈЕЛИЦА
Шарлота: НИНА ПЕРИШИЋ
Епиходов: РЕЉА ЈАНКОВИЋ
Јаша: НИКОЛА ЦВЕТКОВИЋ
Лопахин: ФИЛИП СТАНКОВСКИ

Шминкерка: МАРТА ЈАНКОВИЋ
Дизајнер плаката: ДИМИТРИЈЕ ПРЕЛИЋ

Факултет драмских уметности је високошколска институција у области драмских и аудио-
визуелних уметности (позоришта, филма, радија и телевизије). Захваљујући шездесетсед-
могодишњој стваралачкој традицији, квалитетним наставним програмима, угледним про-
фесорима 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 интелектуалних спо-
собности студената, учење и усавршавање, подстицање слободног изражавања идеја,
развој уметничких, теоријских, менаџерских и културолошких дисциплина.

Продуценткиња: ЈОВАНA КРНИЋ, II год. Менаџмента и продукције по-
зоришта, радија и културе

ГАЛЕБ
Превод: Кирил Тарановски
Режија: АНДРЕА ПЈЕВИЋ

Играју:
Ирина Николајевна Аркадина: САЊА ЛУКИЋ
Нина Михаиловна Заречна: АЛИСА РАДАКОВИЋ
Константин Гаврилович Трепљев: АНДРИЈА НИКЧЕВИЋ
Борис Алексејевич Тригорин: ДЕНИС МУРИЋ
Глас: АЊА ПАВИЋЕВИЋ
Соло певање: НАДА АНТИЋ, I год. Снимањa и дизајна звука 

Дизајн и реализација звука: МАРКО МИТРОВИЋ, II год. Снимања и
дизајна звука
Реализатор звука: АЛЕКСА РАНЧИЋ, I год. Снимања и дизајна звука

Представа траје 1 сат 

Факултет драмских уметности Београд
Катедра за позоришну и радио режију

Булевар уметности 20
11070 Београд

www: fdu.edu.rs
fduinfo@eunet.rs

30. мај
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30. мај Факултет савремених уметности Београд
Савски насип 7, 11000 Београд 

www.fsu.edu.rs
studentska.sluzba@fsu.edu.rs; office@fsu.edu.rs

ЖЕНИДБА И УДАДБА
Режија: Вида Огњеновић

II година глуме
Класа: Вида ОГЊЕНОВИЋ, проф. емеритус
Асистент: Слободан БЕШТИЋ
Сарадник у настави: Јована ТОДОРОВИЋ

Играју

Отац: ЈОВАН НЕШКОВИЋ
Мати: ИВОНА МИТИЋ
Младожења: СТЕФАН ЈЕВТОВИЋ
Проводаџија 1: СТЕФАН ГЕИЋ
Проводаџија 2: ВЛАДАНА ЗИНДОВИЋ ДОШЉАК
Девојка 1: НАТАША СТАНИШИЋ
Девојка 2: ТАМАРА СТАНИСАВЉЕВ
Девојка 3: НИНА МРЂА
Девојка 4: ИВА ПАВЛЕКОВИЋ
Девојка 5: ЈОВАНА ВИДАКОВИЋ
Кумача: МОЊА МЕДАКОВИЋ
Тетка: АНА ЛЕЧИЋ

Музику и костиме бирали су студенти

Представа траје 1 сат и 30 минута

II година глуме
Класа: Бранислав ЛЕЧИЋ, проф. 
Асистент: Дубравка КОВЈАНИЋ

Играју

Димитрије, Мане: ГОРАН ИВАНОВИЋ
Анђел, Џими: СТРАХИЊА ЈАНОШЕВИЋ
Света, Коста: СТРАХИЊА ПАДЕЖАНИН
Благоје, Ђорђе, Човек: ЂОРЂЕ ЈОВИЧИЋ
Александра, Борка: СТЕФАНА БЕКОЊА
Симон, Кирил: ЛАЗАР ТЕШИЋ
Ана: НАЂА РИСТИЋ
Андреја, Полицајац: ТОМИСЛАВ РАДОСАВЉЕВИЋ
Светле: ТАРА МИЛУТИНОВИЋ / ВАЊА РАДИВОЈЕВИЋ
Геле: НАТАША ИЛИЋ
Ђора: БОЈАНА САВАТИЋ
Топуз: ТАРА МИЛУТИНОВИЋ
Евдокија: БОЈАНА ИЛИЋ
Жена: ЈОВАНА СТЕВАНОВИЋ

Представа траје 1 сат и 40 минута

Факултет савремених уметности је
јединствени факултет сценских и при-
мењених уметности који се налази у
мирном делу Београда, на Дорћолу.
Основан је 1997. као први приватни
факултет уметности у региону, а до да-
нас је формирао велики број успеш-
них и признатих уметника који су по-
знати не само на овим просторима
већ и у најзначајнијим светским умет-
ничким центрима. Наставни план и
програм акредитованих студијских
програма конципиран је са тежиштем
на ускостручним предметима који су
у директној вези са образовним про-
филом уметника и менаџера уметно-
сти.
Програми Факултета креирани су на
темељу визије бољег и ефикаснијег
високошколског образовања, а про-
фесори (Владимир Величковић, Вида
Огњеновић, Бранислав Лечић, Слобо-
дан Трајковић, Зоран Једријчић), по-
ред тога што су значајни уметници
признати широм света, чине педа-
гошку елиту у области уметничког об-
разовања јер су посвећени квалитет-
ном и интерактивном преношењу
знања.
Укљученост наставног кадра у бројне
пројекте, сарадња са позориштима,
позоришним фестивалима, гале-
ријама, удружењима ликовних и при-
мењених уметности, институцијама
културе, медијским кућама, као и уго-
вори са међународним високошкол-
ским установама потврђују да је Фа-
култет савремених уметности лидер у
образовању стручног професионал-
ног кадра у области уметности.

Јован Стерија Поповић

БУРЕ БАРУТА
Дејан Дуковски
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ВЕЧЕРА БУДАЛА
Франсис Вебер 

Режија: Јелена РИСТЕЉИЋ

Студенти II и III годинe глуме
Класа: Љубиша РИСТИЋ, проф.
Асистент: Љиљана ТОДОРОВИЋ 

Играју:

Пјер Брошан: МАРКО ТОПОЛОВАЧКИ
Кристина Брошан: ДЕЈАНА ЏИНИЋ
Аршамбо: МИХАИЛО ПЕРИШИЋ / ЕЛДАР ЗУБЧЕВИЋ
Пињон Франсоа: УРОШ НОВОВИЋ
Само Леблан: МАРКО ПАНАЈОТОВИЋ
Марлена: МАГДИ ЕЛ-АСРАГ
Лисјен Коњал: ГАБРИЕЛА АЏИЋ
Паскал Мено: ЛУКА ПАВЛОВИЋ

Организација и сценски дизајн: МИЛАНА МАТЕЈИЋ

Представа траје 1 сат и 30 минута

НОВА академија уметности почела је рад 2008. и заступа инова-
тивне студијске програме на нашој академској сцени. Предмет про-
учавања обухвата разнородна уметничка поља, а академија нуди
студијске програме од визуелних до драмских и музичких уметно-
сти дајући им нови квалитет. Настава се одвија на три нивоа студија,
кроз основне академске, мастер академске и докторске студије. Фи-
лозофија подучавања заснива се на правилном балансу, разумевању
и представљању најновијих светских тенденција уз поштовање
најбољих домаћих достигнућа и традиција.

НОВА академија уметности
Београд

Топличин венац 11, Београд
www.nova.edu.rs

info@nova.edu.rs

31. мај
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31. мај Факултет драмских и филмских умјетности
Универзитет „Синергија”

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

www.sinergija.edu.ba

САН ЛЕТЊЕ НОЋИ
Вилијам Шекспир

III година глуме
Класа: Љиљана БЛАГОЈЕВИЋ, проф.
Асистент: Николина БОГДАНОВИЋ

Играју:

Тезеј: АЛЕКСАНДАР КОЈИЋ
Хиполита: ЈЕЛЕНА ПОПОВИЋ
Егеј: ДЕЈАН ТОШИЋ
Хермија: АЛЕКСАНДРА МИЛИСАВЉЕВИЋ
Лисандер: ЛУКА ПАВЛОВИЋ
Деметар: НЕМАЊА СТАНКОВИЋ
Хелена: ТАМАРА МИЛОЈКОВИЋ
Филострат: ЂОРЂЕ НИКОЛИЋ
Оберон: СТЕФАН МИЛИВОЈЕВИЋ
Титанија: ДЕЈАНА РАДАКОВИЋ
Пук: МАРТА МИКИЋ
Петар Дуња: ДЕЈАН ТОШИЋ
Вратило: НЕМАЊА ЦЕРОВАЦ
Фрања Фрула: АНЂЕЛА СТОЈАНОВИЋ
Тома Њушка: ЂОРЂЕ НИКОЛИЋ
Душица: ГОРИЦА ЖИВАНОВИЋ
Гладница: ЈОВАНА МЛАДЕНОВИЋ
Виле: АНЂЕЛА СТОЈАНОВИЋ, ГОРИЦА ЖИВАНОВИЋ, 
ЈОВАНА МЛАДЕНОВИЋ

Представа траје 1 сат 

Факултет драмских и филмских умјетности је део Универзитета
„Синергија”, младе академске институције основане 2005. уз саглас-
ност Министарства просвјете и културе Републике Српске и уз под-
ршку Универзитета „Сингидунум” Београд. Настао је као резултат
жеље да се младима у региону обезбеде највиши академски стан-
дарди за стицање знања и вештина у области глуме и филмске и
телевизијске уметности.
Студијски програм Глума остварује се с циљем обезбеђивања ин-
телектуалног и креативног оквира, којим ће се омогућити макси-
мално испољавање способности и талента студената. Настава Глуме
почива на перманентним практичним вежбама, чији се резултати
сагледавају на колоквијумима и годишњим испитима, организова-
ним као јавне представе. Изузетна уметничка имена, међу којима
су Љиљана Благојевић, Иван Јевтовић, Дубравка Мијатовић, Оливер
Њего и други, окупљена су око програма чији је циљ најквалитет-
није школовање кадрова.



Између два 
Стеријина позорја
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ИЗВЕШТАЈ СЕЛЕКТОРА

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 на-
стало је неколико промена.

Позоришта, као и обично, делe судбину земље у којој стварају.
Поред смањеног броја премијера, десило се нешто неочекивано –
смањен је број дела постављених по принципу избегавања ризика
од публици непознатих имена. Догодило се нешто необично: у на-
шим 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 редитељи (Суботица, два пута, Скопље и Београд једанпут),
драме које су написали 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, Зеница, Нови Пазар, Тузла), драма-
тизације великана прозног израза (Нови Сад, Краљево, Београд).
Сва остала и преостала места заузели су млади позоришници про-
фесионално посвећени писању драмских текстова. Огромне су, не-
бројене разлике међу њима, али једно им је заједничко – поимање
смисла речи Готхолда Ефраима Лесинга, првог драматурга у исто-
рији, 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 ге-
нијално примећује нешто важно. „Интригантан је однос између
приповедања и проповедања“, вели Јернеј Лоренци, који потписује
режију Царства небеског београдског Народног позоришта и Би-
теф театра. Представа изграђена на казивањима српских народних
песама косовског и покосовског циклуса, у преплитању са савре-
меним сучељавањем с јуначком поезијом и личним доживљајима
и сусретањима са овим књижевним благом, чији је значај обли-
ковао национални дух у време настанка модерних нација, по-
ставља 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
публиком Битефа, а сада и Стеријиног позорја, изводе се ови ба-
зични цивилизацијски наративи у тумачењу врсних глумаца На-
родног позоришта.

ОЖАЛОШЋЕНА ПОРОДИЦА, писац Бранислав Нушић, ре-
жија Милан Нешковић, Театар „Фјодор Волков“ Јарослав (Руска
Федерација)

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 да-
леком Волковском театру у Русији. Полетно и духовито изведена
класична Нушићева комедија, оставља утисак нечега што је и пуб-
лици у страној средини блиско и препознатљиво, а за њихове драм-
ске 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 Стеријом, као ни другим старијим ауторима
на нашим позоришним сценама.

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

ФЕСТИВАЛСКИ ЦЕНТАР 
63. Стеријино позорје 2018.
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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. Фан-
тазмагорија о открићу остатака праисторијских становника на подручју
на које пледирају три суседне балканске државе, оптерећене власти-
тим митоманијама и уверењима о тачном току историје, на нама тако
блиским просторима, које стога морамо да сматрамо својима, поред
наших властитих глупости укључује и међународну заједницу позвану
да пресуди о питању које мучи три братска народа.

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

Швајцарска, необична свакодневица групе малих људи с вели-
ким жељама и страстима које су и веће и мање од живота, црноху-
морно се одиграва пред нама, једнако збуњенима у потрази за ре-
шењем које ће бити близу истине и правде, као у земљи из бајке,
како се доживљава та алпска република. Назив представе алудира,
у очима становника Балкана, на утопијску одредницу у којој је све
боље и другачије, лагодно, мирно и богато. Деперсонализовани
ликови ове драме Петра Михајловића суочавају се са последицама
властитих хтења, а интелигентно решење редитеља Милана Нешко-
вића настојало је да се сцене драме одвијају симултано, колико год
је могуће, помоћу оригиналне сценографије.

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

Кеплер 452-Б, наслов је нове драме младе и већ запажене дра-
матичарке Тијане Грумић, изведене на сцени Позоришта „Бора Стан-
ковић“, у режији Југа Ђорђевића. Реч је о интимној драми која се
тиче односа у породици, али и у космосу, која се одвија у исто-
ријском 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 обрнуто. 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 избегну.  

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

…и остали, омнибус четири младе ауторке којима ово није
сценски деби, већ успешни наставак сарадње са редитељем Стева-
ном Бодрожом на сцени Установе културе „Вук Караџић“. Маша Ра-
дић, Мина Ћирић, Неда Гојковић и Галина Максимовић испричале
су убедљиву повест о низу ситуација у којима се нехотице очитава
препознатљив нехајан, па и недопустиво гори однос према онима
који нису ми него они који су …и остали.

ХАЈКА НА ВУКА, писац Огњен Обрадовић, режија Наташа
Радуловић, 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 ло-
вачкој кафани, 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 не-
када популарној ловачкој кафани, у којој је једино светло везано за
хумористично присећање на пропуштене шансе, показује нам свет
оних који су, без поговора 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 Вра-
неша, али и наслов истоимене драме коју је у Народном позоришту
Ужице режирао Немања Ранковић. Лицемерје, заблуде, изневерена
очекивања, 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
Југовића, песника, романописца и драматичара, који се овде
први пут бави историјском личношћу у драмској форми, а не из-
мишљеним ликовима као у претходним случајевима. Утопљена
душа је српски песник Владислав Петковић Дис, чије последње
путовање на броду „Италија” пратимо и упознајемо се са мо-
ментима који су обележили његов живот и стваралаштво, у ре-
жији Бобана Скерлића и на сцени Београдског драмског позо-
ришта.
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Селекција ’Кругови’

У Селекцији ’Кругови’, у којој учествују драмска дела изве-
дена 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 ре-
жији Јануша Кице набијена је Матишићу тако добро познатом
проблематиком лицемерја присутног у целом региону. Постављена
је на сцени Хрватског народног казалишта Загреб (Хрватска).

Друга представа је комад ЧРНА МАТИ ЗЕМЛА Кристијана Но-
вака и редитељке Доре Руждјак Подолски, на сцени Загребачког
казалишта младих, која духовито говори о низу необичних појава
у вези са малом средином. Ова два остварења својим професио-
налним дометима и изузетном маштовитошћу чине врх позоришне
сезоне у суседству.

Из Словеније позивам ЗИД, ЈЕЗЕРО Душана Јовановића, по-
следњег лауреата Стеријине награде пре распада земље у којој је
Стеријино позорје било основано. Ово извођење Драме Словен-
ског народног гледалишча Љубљана,  у режији Милоша Лолића,
означава нов успех нашег редитеља који би требало да види и но-
восадска публика.

Представа у част награђених

Као представу у част награђених препоручујем УЛИЦУ УСАМ-
ЉЕНИХ АУТОМОБИЛА Зорана Пешића – Сигме, у режији Ђурђе
Тешић и извођењу Народног позоришта Ниш. Реч је о побед-
ничком тексту са Конкурса Стеријиног позорја 2017, који је реали-
зован у копродукцији са Нишким театром. На тај начин остварује
се племенита намера Стеријиног позорја да у сваком смислу до-
принесе развоју и пласману домаћег драмског текста.

***

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

Београд, 16. март 2018.
Бошко МИЛИН

ПРОГРАМ

ЧЕТВРТАК, 24. мај

Пролог Стеријиног позорја
19.00 часова / Сценска лабораторија „Борислав Гвојић”, Факултет
техничких 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
Војводине

11.00 часова / Такмичарска селекција
Округли сто: Швајцарска

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

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 Мађар-
ска)

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 Ну-
шића)
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 
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...И ОСТАЛИ
Текст: Маша Радић, Мина Ћирић, Неда Гојковић и Галина Максимо-
вић
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 „Ко-
лектив”, 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

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)
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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 теат-
ролога
Колектив на делу: испитивање колективитета у савременом
театру
Организатори: Стеријино позорје Нови Сад и Међународна асо-
цијација 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

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 теат-
ролога
Колектив на делу: испитивање колективитета у савременом
театру
Организатори: Стеријино позорје Нови Сад и Међународна асо-
цијација 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
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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
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

Титловање представа
Због великог броја гостију на овогодишњем Позорју, као и због

страних учесника 16. међународног симпозијума позоришних кри-
тичара и театролога, готово све представе титловане су на енглески
језик. Такође, представе са страног говорног подручја титловане су
и на српски језик.

Округли сто
        Разговоре о представама у Такмичарској и Селекцији „Кру-

гови“ водили су Ана Тасић, позоришна критичарка Политике и
Игор Бурић, позоришни критичар Дневника. Велика посећеност и
учешће публике у разговорима одликовале су и овогодишње
округле столове, а посебан тон донели су млади позоришни кри-
тичари, учесници Радионице Сумњива лица.

СТЕРИЈИНЕ НАГРАДЕ
Такмичарска селекција

Извештај Жирија

Жири Шездесет трећег Стеријиног позорја – МАЈА МИРКОВИЋ,
костимографкиња, председница Жирија, ТАЊА ШЉИВАР, драмска
списатељица, БРАНИСЛАВА ИЛИЋ, драматуршкиња и драмска
списатељица, КСЕНИЈА КРНАЈСКИ, редитељка, и НОВАК БИЛ-
БИЈА, глумац, видео је од 26. маја до 2. јуна 2018. године девет
представа у такмичарској селекцији.

На завршној седници, одржаној 2. јуна 2018, Жири је донео

ОДЛУКУ

Стеријина награда за најбољу представу – ЈАМИ ДИСТРИКТ
Милене Богавац, режија Кокан Младеновић, Битеф театар Београд,
Центар за културу Тиват, Фестивал MASZK Сегедин, Think Tank студио
Нови Сад (Србија, Црна Гора и Мађарска). Одлука је донета већином
гласова.

Стеријина награда за текст савремене драме – МИЛЕНА БО-
ГАВАЦ за ЈАМИ ДИСТРИКТ, режија Кокан Младеновић, Битеф
театар Београд, Центар за културу Тиват, Фестивал MASZK Сегедин,
Think Tank студио Нови Сад (Србија, Црна Гора и Мађарска). Одлука
је донета већином гласова. 

Стеријина награда за режију – КОКАН МЛАДЕНОВИЋ за
ЈАМИ ДИСТРИКТ, режија Кокан Младеновић, Битеф театар Бео-
град, Центар за културу Тиват, Фестивал MASZK Сегедин, Think Tank
студио Нови Сад (Србија, Црна Гора и Мађарска). Одлука је донета
једногласно.
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Стеријина награда за глумачко остварење:

БОЈАН ЖИРОВИЋ за улогу у представи ЦАРСТВО НЕБЕСКО –
ЕПИКА БАЛКАНИКА, режија Јернеј Лоренци, Народно позориште
Београд и Битеф театар Београд. Одлука је донета већином гла-
сова.

ЈЕЛЕНА ГРАОВАЦ за улогу у представи ЈАМИ ДИСТРИКТ, режија
Кокан Младеновић, Битеф театар Београд, Центар за културу Тиват,
Фестивал MASZK Сегедин, Think Tank студио Нови Сад (Србија, Црна
Гора и Мађарска). Одлука је донета већином гласова.

НИНА НЕШКОВИЋ за улогу у представи ЈАМИ ДИСТРИКТ, ре-
жија Кокан Младеновић, Битеф театар Београд, Центар за културу
Тиват, Фестивал MASZK Сегедин, Think Tank студио Нови Сад (Србија,
Црна Гора и Мађарска). Одлука је донета већином гласова.

БОЈАНА ЗЕЧЕВИЋ за улогу Емилије у представи ...И ОСТАЛИ
Мине Ћирић, Галине Максимовић, Неде Гојковић и Маше Радић,
режија Стеван Бодрожа, Установа културе „Вук Стефановић Караџић″
Београд и Мерлинка фестивал. Одлука је донета већином гласова.

Стеријина награда за сценографско остварење – ДРАГАНА
ПУРКОВИЋ МАЦАН за представу ШВАЈЦАРСКА Петра Михајло-
вића, режија Милан Нешковић, Народно позориште Републике
Српске Бања Лука (Република Српска, БиХ). Одлука је донета већи-
ном гласова.

Стеријина награда за костимографско остварење – ИВАНА
НЕСТОРОВИЋ за представу ЈАМИ ДИСТРИКТ, режија Кокан Мла-
деновић, Битеф театар Београд, Центар за културу Тиват, Фестивал
MASZK Сегедин, Think Tank студио Нови Сад (Србија, Црна Гора и
Мађарска). Одлука је донета већином гласова.

Стеријина награда за оригиналну сценску музику – КАР-
МИНА ШИЛЕЦ за ЦАРСТВО НЕБЕСКО – ЕПИКА БАЛКАНИКА, режија
Јернеј Лоренци, Народно позориште Београд и Битеф театар Бео-
град. Одлука је донета већином гласова.

Стеријина награда за сценски покрет – ГРЕГОР ЛУШТЕК за
ЦАРСТВО НЕБЕСКО – ЕПИКА БАЛКАНИКА, режија Јернеј Лоренци,

Народно позориште Београд и Битеф театар Београд. Одлука је до-
нета једногласно.

Специјална Стеријина награда за драматургију – МАТИЦ
СТАРИНА за ЦАРСТВО НЕБЕСКО – ЕПИКА БАЛКАНИКА, режија Јер-
неј Лоренци, Народно позориште Београд и Битеф театар Београд.
Одлука је донета једногласно.

Стеријина награда из Фонда „Дара Даринка Чаленић″ за
најбољу младу глумицу – ИСИДОРА СИМИЈОНОВИЋ за улогу у
представи ЈАМИ ДИСТРИКТ, режија Кокан Младеновић, Битеф теа-
тар Београд, Центар за културу Тиват, Фестивал MASZK Сегедин,
Think Tank студио Нови Сад (Србија, Црна Гора и Мађарска). Одлука
је донета једногласно.

Стеријина награда из Фонда „Дара Даринка Чаленић″ за
најбољег младог глумца – НИКОЛА ШУРБАНОВИЋ за улогу
Петра у представи ...И ОСТАЛИ Мине Ћирић, Галине Максимовић,
Неде Гојковић и Маше Радић, режија Стеван Бодрожа, Установа
културе „Вук Стефановић Караџић″ Београд и Мерлинка фестивал.
Одлука је донета већином гласова.

ОСТАЛЕ СТЕРИЈИНЕ НАГРАДЕ

Стеријина награда за нарочите заслуге на унапређењу до-
маће позоришне уметности и културе

Управни одбор Стеријиног позорја, на седници одржаној десетог
јануара текуће године, одлучио је да се Стеријина награда за на-
рочите заслуге на унапређењу домаће позоришне уметности и кул-
туре додели РЕНАТИ УЛМАНСКИ, глумици и ПРЕДРАГУ ЕЈДУСУ,
глумцу. 

НАГРАДЕ СТЕРИЈИНОГ ПОЗОРЈА

Жири Удружења позоришних критичара и театролога Србије у
саставу: Бојана Јанковић (председница), Ивана Петровић и Спасоје
Ж. Миловановић донео је једногласну одлуку да Стеријину награду
Округлог стола критике 63. Стеријиног позорја за најбољу пред-
ставу, која од ове године носи име „Дејан Пенчић Пољански“,
додели остварењу ЦАРСТВО НЕБЕСКО Народног позоришта и Би-
теф театра Београд у режији Јернеја Лоренција.
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Награду публике 63. Стеријиног позорја за најбољу пред-
ставу добило је просечном оценом 4,77 остварење ЧРНА МАТИ
ЗЕМЛА, према роману Кристиана Новака у режији Доре Руждјак
Подолски, Загребачког казалишта младих (Хрватска).

НАГРАДА „ДНЕВНИКА″

Једногласном одлуком Жирија у саставу Мирослав Стајић, пред-
седник, Нина Попов и Наташа Пејчић, Награда редакције новосад-
ског листа „Дневник″ за уметничко остварење додељује се ЈЕРНЕЈУ
ЛОРЕНЦИЈУ за режију представе ЦАРСТВО НЕБЕСКО – ЕПИКА
БАЛКАНИКА.

НАГРАДА ПРОДУЦЕНТСКЕ КУЋЕ „SCOMEDIASCO“ 
ЗА ЕПИЗОДУ

Жири у саставу Даринка Николић, председница, Соња Дамјано-
вић и Теофил Панчић једногласно је одлучио да награду поделе
МИЉКА БРЂАНИН за улогу Комшинице у представи ШВАЈЦАРСКА
Петра Михајловића, режија Милан Нешковић, Народног позоришта
Републике Српске Бања Лука (Република Српска, БиХ) и ИГОР БО-
РОЈЕВИЋ за улогу Рајка у представи СВЕДОБРО Стевана Вранеша,
режија Немања Ранковић, Народног позоришта Ужице.

Медији и јавност; сајт Позорја

Стеријино позорје, као институција од националног значаја, ве-
лику пажњу посвећује односима са медијима. Сви важнији догађаји
– програми, нова издања, сам Фестивал – пропраћени су конфе-
ренцијама за медије, чиме је обезбеђена јавност у раду, као један
од начина презентације и промовисања програма рада. О великом
интересовању јавности за активности Стеријиног позорја сведочи
и број акредитованих новинара на 63. Позорју, као и знатан простор
који су медији уступили овом догађају.

Радио телевизија Војводине свакодневно је у оквиру емисије
Артерија емитовала петнаестоминутне извештаје о Фестивалу. 

Значајну улогу у сегменту односа са јавношћу има званични сајт
Стеријиног позорја. Осим битних актуелности из делатности уста-
нове, те свакодневног праћења програма Фестивала, сајт садржи и
податке из историјата Позорја. О занимању за Фестивал сведочи
чињеница да је наш сајт уочи, током и непосредно по завршетку

63. Стеријиног позорја имао преко 30.000 посета (током самог Фе-
стивала 10.500). 

Уз ово, сајт има интенцију да постане место окупљања свих ре-
левантних информација о позориштима и позоришним збивањима
у Србији (Позоришни портал Србије).

Акредитовани на 63. позорју

Билтен 63. Стеријиног позорја: Војислав Алимпић, Бојана Јању-
шевић, Милена Кулић, Снежана Милетић, Бранислава Опрановић,
Николина Ђукановић, Силвија Чамбер; фоторепортери: Марина
Блашковић, Бранислав Лучић; Критичарска радионица „Сумњива
лица”: Ивона Јањић, Борисав Матић, Марија Миловановић, Милица
Петровић, Мина Станикић, Андреј Чањи; Политика: Борка Голубо-
вић Требјешанин, Снежана Ковачевић; Компанија Новости: Јованка
Симић, Здравко Грумић, Дарко Дозет (фоторепортер); Дневник: На-
таша Пејчић; Данас: Гордана Нонин (дописништво Нови Сад); Блиц:
Тања Њежић, Александар Латас, Робер Гетел (фоторепортер); Но-
восадски репортер: Зоран Сурла, Никола Кукин (фоторепортер);
Magyar Szo: Жужана Хорват, Чила Давид (фоторепортер); Војвођан-
ски магазин: Живан Лазић, Драгутин Савић (фоторепортер); Време:
Теофил Панчић; Домети: Зоран Р. Поповић; Вршачка кула: Весна
Кукић; Слободна Далмација: Небојша Димитријевић, Мирон Џуња
(фоторепортер); Независно друштво новинара: Душко Медић;
Друштво новинара Војводине: Стефан Кецо; Удружење драмских
писаца Србије: Снежана Кутрички, Милан Јелић (часопис Драма);
часопис Печат: Рашко Јовановић; Часопис Kulttura: Наташа Гвоз-
деновић, Милица Вукадиновић; Лепота и здравље: Лидија Ћулибрк;
РТВ Војводине: Сташа Јамушаков, Нада Зорић, Миљана Магловски,
Ивана Петровић, Соња Митровић, Милица Вукмановић, Даниел
Мандић, Слободан Мојак, Ненад Милошевић, Оливера Шешлија,
Јелена Јокић, Сандра Вуксан; Новосадска ТВ: Ивана Вујић, Славенко
Смиљанић; РТС (Културни дневник): Оливера Милошевић, Снежана
Стаменковић Јојић; ТВ N1: Миодраг Совиљ; ЈМУ РТВ (Први програм
радија): Александра Рајић, Татјана Новчић Матијевић; Радио 021:
Гордана Михајловић, Слободан Крајновић (Портал 021); Радио Бео-
град, Корзо портал: Бојана Каравидић; Радио Београд 202: Мишка
Кнежевић; Радио Београд 2: Радоман Кањевац; Радио АС fm: Тијана
Николић; WDR Funkhaus Europa: Ивана Челебић; Deutsche Welle:
Александра Грухоњић, Динко Грухоњић; Медија центар Војводине:
Кристина Молнар; VOICE, Војвођански истраживачко-аналитички
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центар: Милош Катић; Autonomija.info: Недим Сејдиновић; Belgrade
Edt Culture blog: Марко Радојичић; НС Хроника: Теодора Ж. Јанковић;
Култур!Кокошка: Мина Станикић; Culturama, интернет портал:
Ивана Малетин; Културни центар Луна: Бојан Самсон; Хоћу у позо-
риште, часопис и портал: Недељка Боројевић; портал
Vojvodjanske.rs: Драгољуб Селаковић; портал Before after: Немања
Нешковић; Creative Group Sofia: Драган Табаковић; фотографи: Алек-
сандар Плачков, Срђан Дорошки.

Позорје младих

28-31. мај 2018.
Културни центар / Позориште младих / Академија уметности /

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

следеће учеснике: Академија уметности Нови Сад (класа на српском
и мађарском наставном језику), Факултет савремених уметности
Београд, Умјетничка академија Осијек (Хрватска), ГИТИС Москва
(Руска Федерација), Академија умјетности Бања Лука (БиХ, Република
Српска), Факултет драмских уметности Београд, Академија уметности
Београд, Факултет уметности Приштина – Звечан, НОВА академија
уметности Београд, Факултет драмских и филмских умјетности Уни-
верзитета „Синергија“ Бијељина (БиХ, Република Српска). 

Пратећи програми

Стручни скупови

16. међународни симпозијум позоришних критичара и те-
атролога

Колектив на делу: испитивање колективитета у савре-
меном театру

(Опширније у оквиру извештаја Међународног центра.)

Трибина Стеријиног позорја
Домаћи драмски текст на репертоару наших позоришта

– могућности и искушења
Након консултација са одређеним бројем позоришних ствара-

лаца 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 најплодо-

носнијих и најдинамичнијих стручних манифестација Позорја, а с
обзиром на актуелни положај наше домаће драме и ситуацију у
позориштима, уверење је да њено обнављање може омогућити
погодан контекст за озбиљан и динамичан стручни дијалог.

Стога је у оквиру овогодишњег фестивала одржана сесија Три-
бине, на тему Домаћи драмски текст на репертоару наших
позоришта – могућности и искушења. Иако је тематски оквир
од начелног значаја, он је омогућио расправу о различитим кон-
кретним аспектима нашег позоришног живота: од односа позо-
риште – домаћи драмски аутор, преко питања креирања репертоара
до питања односа између нових форми, друштвеног ангажмана и
укуса публике.

Модератор Трибине је био Светислав Јованов, а уводна излагања
су имале Бранислава Илић, драмска списатељица и Јелена Мијовић,
драматуршкиња.

Учесници: Тања Шљивар, драмска списатељица, Димитрије Ко-
канов, 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 Милосав-
љевић, позоришни критичар.

Промоције

Дани књиге
Издавачки центар Стеријиног позорја је у 2017. години објавио

девет издања: три театролошке студије у едицијама „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 налази
чак дванаест публикација, мало је рећи да је у последње време
Стеријино позорје повратило некадашњи сјај и епитет једног од
најзначајнијих издавача театролошке литературе у земљи. То нам
је дало за право да у овогодишњим Данима књиге тежиште ставимо
на наша издања – у три фестивалска термина представљене су сту-
дије Зорана Максимовића Све наше Хеде („Хеда Габлер” Хен-
рика Ибзена у позориштима Србије), Гордане Тодорић Алек-
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сандар Поповић, Драмски говор о времену и свету и Алексан-
дар Милосављевић,  Позоришни Дирер и други записи (књига
есеја), као и две новоизашле свеске часописа „Сцена” на српском
језику (бројеви 1 и 2/2018). Ипак, нису заборављени ни друге
вредни и агилни издавачи: Позоришни музеј Војводине представио
је књигу Љубице Ристовски Креирање идентитета позоришта,
а разговарало се и о књизи Кембриџов увод у позоришну режију
чију реализацију потписују Универзитет уметности у Београду, Фа-
култет драмских уметности, Факултет педагошких наука у Јагодини
Универзитета у Крагујевцу, Студио Лабораторија извођачких умет-
ности и Битеф театар Београд.

О новим свескама „Сцене” говорили су Милош Латиновић
(главни уредник), Марина Миливојевић Мађарев и Александар Ми-
лосављевић (чланови редакције), док су књиге представили Дарко
Лукић, Живко Поповић, Милош Латиновић, Светислав Јованов и
Мики Радоњић.

Модератор Дана књиге био је Александар Милосављевић.

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 ре-

зултат је књижевнокритичког скупа „Књижевно дело Душана Ко-
вачевића“. Скуп је организован поводом уручења награде „Златни
крст кнеза Лазара“ за 2015. годину овом значајном српском драм-
ском ствараоцу на Видовданском песничком бденију у Грачаници.
На овој манифестацији су учествовали и радове у Зборнику
објавили проучаваоци књижевности из Београда, Новог Сада, Ниша,
Косовске Митровице и Никшића: Даница Андрејевић, Сава Ста-
менковић, Јелена Марићевић, Драгана В. Тодоресков, Снежана Ј.
Милојевић, Радоје Фемић, Иван Базрђан, Маријана Јелисавчић,
Оливера Милићевић, Растко Лончар, Јована Николић, Софија Матић
и Иван Коларић. Зборник радова Душан Ковачевић – идеологија,
човек, драма резултат је прегнућа да се дело најзначајнијег савре-
меног српског драмског писца, сценаристе и драматурга осветли
из различитих аспеката, који су подразумевали све видове Коваче-
вићевог бављења књижевношћу, сценаријем и филмом. Радови
могу послужити истраживачима дела Душана Ковачевића и њего-
вом утицају на књиженост и укупни јавни живот нашег времена.

Радионице

Сумњива лица (опширнији извештај у оквиру рубрике Међу-
народна сарадња)

Глумачка радионица „Стања“
У оквиру Позорја младих одржана је глумачка радионица

„Стања“. Радионицу је водио професор Академије уметности Нови
Сад, Ђерђ Херњак. Са сваке академија било је по двоје учесника.

Глумачка радионица обухватила је низ вежби концентрације,
опуштања, упознавања себе и других, поверења, магичне вежбе
Кастанеде и Гурџијева.

Изложбе

Изложба слика
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 не-
реда 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 умет-
ничког 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 вла-
ститог 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, пер-
формансе, кандидовао се за градоначелника, стигао до Голготе, чак
се и институционализовао. Као посматрач, сведок, саучесник, али
увек као носилац verfremdungseffekt-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
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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.

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

Војводине Нови Сад
Ове године изложба ликовних радова деце и омладине Србије

одржана је 59 пут. „Зрело доба” и у животу човека, а дуга и лепа
традиција неговања дечје креативности под окриљем позоришних
фестивала. Центар 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
овогодишња 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 упо-
требљавају рециклирани материјал. Деца користе картонску и пла-
стичну амбалажу као основу на којој интервенишу додавањем еле-
мената или исликавањем, или рециклирају разне  материјале тако
што их разграђују на ситне делове (папир, картон, жица, органски
материјали) и од тога граде нове форме. Као и увек, у процесу на-
стајања дечјих остварења, веома важну улогу имају ментори уче-
ника, који мотивацијом, сугестијама у избору материјала и техника
стручно усмеравају најмлађе ствараоце.

На 59. конкурсу маске су се показале као најпопуларнији вид
изражавања учесника. Полазници Сликарског атељеа „Морариу”
Вршац (менторке Доминика и Даниела Морариу), полазници но-
восадске ликовне радионице „Мали цртачи” (менторка Мелинда
Фалб), као и полазници радионице УГ Позоришна трупа „Хатор”
Обреновац (менторка Зорица Хранисављевић), учествују са црте-
жима 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 Мато-
вић). Серија маски животиња израђених од картонске амбалаже
стигла је из ОШ „Ј. Ј. Змај” Обреновац (менторка Љиљана Јанковић). 

Ове године није занемарена ни израда лутака – лутке изведене
у разним 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
организовања дечјих изложби и сведоче о успешном подстицању
и неговању ликовног израза младих који је инсирисан позориш-
тем.

Заједнички програми са Факултетом техничких наука 
Нови Сад

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
Стеријиног позорја, организован је сусрет са Метом Хочевар, једном
од најзначајнијих позоришних стваралаца са простора бивше Југо-
славије и ауторком култне књиге Простори игре. 

Мета Хочевар (Љубљана, 1942) је архитекта и сценограф. Дип-
ломирала је архитектуру у Љубљани 1965, након чега се бавила ис-
кључиво архитектуром и добила неколико награда на архитектон-
ским и урбанистичким конкурсима. Озбиљно и дуготрајно се
заразила позориштем захваљујући прилици да 1972. сарађује као
сценограф са редитељем Душаном Јовановићем на представи Ко
скочи, тај точи Рудија Шелига. Повремено се и даље бави архи-
тектуром, али у целини је посвећена позоришном стваралаштву.
Као сценограф радила је у свим словеначким позориштима, у Трсту,
у градовима бивше Југославије и у иностранству – Москви, Грацу,
Бечу, Келну, Кембриџу (САД) итд. Најчешће се бавила словеначким
драмским делима, а највише је радила у Љубљани у Словенском
народном гледалишчу. Први пут је режирала 1982. За своје сцено-
графије, костимографије и режије добила је бројне награде. Њен
рад представљао је Словенију на Прашком квадријеналу 2007. Про-
фесор је емеритус на љубљанској Академији за позориште, радио,
филм и телевизију.

У овој сезони представили смо архитекте чији професионални
рад подразумева широко поље деловања у оквиру онога што би се
могло назвати проширеним пољем архитектуре. Осим сценографије
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и сценског дизајна, овом проширеном пољу данас припадају раз-
личите области културне и уметничке продукције, о чему су по-
себно, из сопственог искуства, говорили наши саговорници.

Уредници програма Преображаји су Радивоје Динуловић и
Слађана Милићевић.

Разговор је водио Радивоје Динуловић.

Отворена школа сценског дизајна: Разговор поводом објав-
љивања 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 архитек-
туре, позоришта и визуелних уметности, који су о појму сценског
дизајна говорили 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, уметничко средство, ме-
тодологију или чак идеологију. Идеја Отворене школе је да се у
мултидисциплинарном окружењу позоришног фестивала, кроз
разговор, осветли, препозна и представи јединствено поље у сцен-
ском дизајну и око њега, као и његова позиција унутар различитих
уметничких струка.

Повод за разговор је била књига Сценски дизајн као умет-
ност Татјане Дадић Динуловић, која, према речима ауторке, „ус-
поставља теоријску платформу за сагледавање сценског дизајна
као облика професионалног деловања, као комплексне структуре
посебних уметничких и кустоских пракси, али и као подручја могу-
ћих погледа 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 Фа-
култета техничких 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 тех-
ничких наука у Новом Саду.

Просторни механизми
Изложба сценографских радова студија ДИАПРОЈЕКТОР

(Хрватска)
Организатори: Факултет техничких наука у Новом Саду, Одсек

за уметност и дизајн; Мултимедијални центар „Лед арт”/Шок за-
друга Нови Сад

Изложба Просторни механизми представила је избор сцено-
графских радова студија диапројектор. Суперпонирањем драмског
текста и концептуализованог цртежа отвара се мрежа њиховог упо-
редног читања. Концептуализовани цртежи приказују апстраховану
просторну идеју као механизам са наглашеном временском ком-
понентом сценографских промена. Принтане странице драмских
текстова чине мрежу из које они извиру и у којој оперишу.

Видео рад Простор преговора, настао у оквиру националне по-
ставке Србије на 13. прашком квадријеналу, кустоскиње Мие Давид,
приказује сценографије као физички резултат преговора, место
преклапања специфичних знања појединих подручја и стварања
нових, која се уписују у њен коначни интегрални облик. (Са)гледан
унатраг у rewind моду, процес настанка сценографије чини видљи-
вим његове оперативне логике, од почетне идеје односа текста и
просторног концепта, који је овом изложбом увећан и изложен.

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 добитница четири Стеријине награде, за пред-

ставе реализоване у четири различита града (Зеница, Скопље, Љуб-
љана и Загреб) и републике, у периоду између 1979. и 1984. Није
претерано рећи да је Мета Хочевар изменила југословенску позо-
ришну сценографију. По образовању архитекта, она је кључну па-
жњу посветила установљавању, организацији и артикулацији сцен-
ског простора, подразумевајући, наравно, естетичност и
семантичност као основне уметничке планове. Испражњен, очиш-
ћен сценски простор, одређен са неколико кључних елемената
(платно којим прекрива позорницу у Крлежиним Легендама или
денивелација пода у Златним ципелицама Смолеа), покренути про-
сторни планови, концентрација на нове материјале и сценска тех-
ничка средства, начин употребе светла и читав низ креативних по-
ступака које је развила Мета Хочевар, постали су и остали тема
сценографских разматрања и данас.
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Програме Фестивала ове године испратило је око 9.000 гледа-
лаца. Томе треба додати и податак о око 600 учесника и гостију ма-
нифестације.

Конкурс за оригинални домаћи драмски текст 2017/18.
Одлука Жирија Конкурса за оригинални домаћи драмски

текст за 2017/18. годину
На конкурс Стеријиног позорја за оригинални домаћи драмски

текст у 2017/18. години стигло је 88 радова. Жири у саставу Јелена
Мијовић, Игор Бурић и Симон Грабовац (председник), прочитао је све
текстове и донео једногласну одлуку да се награда доделидрамском
тексту Бацачи прстију, чији аутор је потписан шифром Sehnsucht.

Жири је издвојио још три текста који су по квалитету, драмском
потенцијалу и умешности на веома високом нивоу и који сведоче
о високој свести њихових аутора: Моћни ренџери не плачу (шифра
Артичока), Тамо где певају (шифра Прагпраг) и Тако се мења свет
(шифра Бубњеви). Увидом у разрешење шифри, након донете од-
луке, утврђена су имена аутора награђеног и текстова који су ушли
у ужи избор. То су Ива Брдар (Бацачи прстију), Тијана Грумић
(Моћни ренџери не плачу), Филип Грујић (Тамо где певају) и Катарина
Митровић (Тако се мења свет).

Жири је доносио одлуке у неколико фаза. У првом корпусу ода-
браних драма било је између десет и петнаест, у зависности од избора
појединих чланова жирија. У другом кругу фигурирало је шест до
осам текстова и, на крају, одабран је победнички и три пратећа текста.

Жири се при доношењу одлуке држао пре свега естетских кри-
терија, тематско-мотивских полазишта и занатске умешности. Значи
текст је морао да задовољи све битне критерије: да полази од ори-
гиналне идеје, да се држи занатских узуса  (у погледу заплета, ликова,
вођења драмске радње) и, наравно, да је савремен; тј. да се тиче
савременог човека. Поред овога жирију су биле важне и неке оп-
штије ствари: да је избор поступка грађења текста посебан, да нуди
слојевито читање и да има издвојене друштвене, песничке, па и
филозофске ставове, што подразумева да текст може да се тумачи
из различитих углова, што му обезбеђује универзалност. 

Драма Бацачи прстију Иве Брдар плени необичним избором
теме, две девојке на такмичењу аутостопера, језичким стилом -
драма је написана готово у стиху, кратким, језгровитим и поетичним
реченицама - а истиче се и богатим слојевима значења која описују
савремени свет као туробно и празно место за пуне душе жељне
живота. Квалитет драме Иве Брдар додатно гради то што су две де-

војке на почетку драме младе и раздрагане, да би до краја постале
зреле и резигниране

Ива Брдар, кроз главне јунакиње Бацача прстију, Ану и Монику,
посматра нашу, нама врло препознатљиву стварност, очима ауто-
стоперки са Севера које се са њом сусрећу први пут. Ми сами, иако
животни учесници те исте стварности, откривамо је изнова заједно
са њима, “објективним” погледом на кадар у коме смо у крупном
плану, гледајући себе онако како нас види Други. И као окамањени
погледом Медузе, осећамо стид и срам пред сведоцима сопствене
пропасти, одједном раскринкани, ухваћени у трпљењу и стоичком
прихватању неприхватљивог, понижени  сопственом бедом, тек у
њиховом присуству. 

Бацачи прстију покрећу на преиспитивање, на постављање
болних питања, на покушаје да откријемо када смо се предали,
који је тренутак када је инстинкт за пуким преживљавањем угушио
сваки етички и естетски идеал коме смо можда тежили некад.

Када би Бацачи прстију били постављени као филм, био би то
роуд муви. Ана и Моника, од аутомобила до аутомобила, упознају
различите пределе, али и мишљења, ставове, профиле различитих
људи, међу којима је и један пас, чиме се симболика драме још
више згушњава, постајући све сугестивнија и поетичнија. Из вожње
у вожњу, главни пут који прелазе је пут у себи, драматично приказан
као пут без повратка, или пут без циља.

Да се у овом комаду сами не препознајемо, то би могла бити
авантуристичка прича, откривање егзотичних крајева из којих се
главне јунакиње никада неће вратити. Али, живо блато, у које упадају
ове две конзументкиње (чије мотиве и уверења ауторка такође до-
води у питање)  некакве сумануте наградне пустоловине, наше је
блато, оно које нас је готово сасвим прогутало.

Ива Брдар је рођена у Београду 1983. године. Завршила је студије
драматургије на Факултету драмских уметности у Београду и Позо-
ришне студије на факултету Sorbonne Nouvelle Paris 3. Ауторка је
драма Avionspotting и Бацачи прстију, као и неколико радио драма
(Дигитална пилула) награђеним на конкурсу Радио Београда,  сце-
нарија (Далеко да боље не може бити), као и драматизација. Пре-
вела је неколико драма са француског језика.

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

Стеријино позорје је 2018. године учествовало у три копродук-
ције са Српским народним позориштем (Илустрована енциклопе-
дија нестајања Божидара Кнежевића у режији Золтана Пушкаша,
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победнички текст са Конкурса 2015/16. и Моћни ренџери не плачу
Тијане Грумић у режији Тијане Васић, текст из ужег избора са Кон-
курса 2017/18) и Народним позориштем Ниш (Улица усамљених
аутомобила Зорана Пешића Сигме у режији Ђурђе Тешић, побед-
нички текст са Конкурса 2016/17).

Осим права на изведбу текста, Позорје је у копродукције уло-
жило и 2.000.000 динара.

На Конкурс за 2018/19. стигла су 82 текста а о награди ће од-
лучивати Жири у саставу др Миливоје Млађеновић, театролог (пред-
седник), Фрања Петриновић, књижевник и Филип Вујошевић, драм-
ски писац (чланови).

Стеријино позорје постигло је договор са Шабачким позориш-
тем о копродукцији представе Бацачи прстију Иве Брдар, побед-
нички текст са Конкурса 2017/18. Премијера представе била је у
априла 2019. године.

МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА

Међународни програми Стеријиног позорја 
Организација и координација учешћа страних представа по до-

маћем тексту, као и представа из међународне селекције „Кругови“
на фестивалу спада у надлежност уреднице - Међународног про-
грамa Стеријиног позорја.

16. међународни симпозијум позоришних критичара и теат-
ролога

Стеријино позорје тријенално организује традиционални Ме-
ђународни симпозијум позоришних критичара и театролога на
којем учествује тридесетак најеминентнијих театарских стручњака
из целог света. Овај програм Позорје реализује у сарадњи са Ме-
ђународном асоцијацијом позоришних критичара (International As-
sociation of Theatre Critics-IATC). Службени језици на симпозијуму
су енглески, француски и српски, уз симултани превод.

Током лета и јесени 2017. године уредница Међународног про-
грама Стеријиног позорја интензивно је радила са Иваном Меде-
ницом, директором Конференција IATC-а, у потрази за новим
идејама како би се форма Симпозијума освежила и привукли нови
учесници. У том смислу смо позвали да председавајуће Симпозијума
буду две сараднице са пребивалиштем у Лондону. Прва је Бојана
Јанковић, чланица Удружења позоришних критичара и театролога

Србије (чије седиште се налази при Стеријином позорју), која је ус-
пешно водила радионице Сумњива лица, у намери да се едукује
нова генерацију младих критичара током 2017, а у оквиру пројекта
Критичарски караван 2017, у организацији Удружења позоришних
критичара и театролога Србије уз подршку Министарства културе
и информисања). Бојана је гостујући предавач на дипломским сту-
дијама перформанса на Royal Central School of Speech and Drama у
Лондону. Друга је Дијана Дамијан Мартин, чланица Међународне
асоцијације позоришних критичара и учесница на претходном 15.
Симпозијуму у Новом Саду. Дијана Дамијан Мартин такође је пре-
давач на Royal Central School of Speech and Drama у Лондону. Прво-
битну предложену тему „Миграције у позоришту“ смо били при-
морани да мењамо, будући да се на скоро идентичну тему
одржавала у Београду Конференција у оквиру Светског конгреса
Међународне федерације за позоришна истраживања (IFTR), у јулу
2018. На организацији Симпозијума се радило од децембра 2017.
године до 3.јуна 2018, када су сви учесници одлазили кући. Сам
Симпозијум се одржао 1. и 2.јуна 2018. године у Културном центру
Новог Сада.Током два дана окупио је 22 учесника из 11 земаља,
био посвећен посвећен теми „Колектив на делу: испитивање ко-
лективитета у савременом театру“и бавио се истраживањем раз-
личитих начина на које позориште и перформанс деконструишу,
преиспитују и концептуализују колективитет. Полазећи од одбаци-
вања позоришта као инхерентно, нужно и добронамерно колек-
тивног чина, ова тема иницираала је критичаре, театрологе и умет-
нике да преиспитају структуре продукције, стварања, архивирања
и истраживања позоришта.

Први дан, 1.јун 2018.

Прва сесија: Колектив на делу: рад, театар и перформанс
Уводно излагање одржао је уметнички директор Битефа и ди-

ректор конференција IATC-a Иван Меденица, који је истакао да је
ово најстарији симпозијум Међународне асоцијације позоришнх
критичара, који се готово пола века одржава у оквиру Позорја. На-
бројавши релевантније учеснике на овом Симпозијуму од самог
оснивања, Меденица је указао на значај симпозијума у светлу свет-
ске театрологије. Захваливши се присутном директору Стеријиног
позорја Мирославу Радоњићу и Душани Тодоровић, уредници Ме-
ђународног програма Позорја, Меденица је званично отворио 16.
међународни симпозијум позоришних критичара и театролога. 
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О теми „Колектив на делу: рад, театар и перформанс“ говорили
су Елиза Ливергант (Велика Британија), Биљана Димитрова, Биљана
Митева и Ивана Нелковска- Колектив Ветерница, (Бивша Југо-
словенска Република Македонија), док је сесијом модерирала
Ивана Ивковић. Елиза Ливергант, проф. драме на факултету у
Лондону, излагала је рад „На маргинама колективног рада: нови
радови и штрајк“. Њено излагање употпуњено је намером да се
размисли о приватном и колективном простору као заједничком,
те тврдњом да је реч о комплексној социолошкој форми која је
продукт озбиљних театролошких процеса. Једна од кључних тема,
била је дефинисање New Work концепта, на основу искуства стече-
ног у Лондону. У овом излагању постављено је питање нашег ра-
зумевања колективитета када говоримо о позоришту и перфор-
мансу, као и о позицији културног радника, односно радника у
култури. 

Биљана Димитрова, Биљана Митева и Ивана Нелковска из-
лагале су о независном позоришту за децу и омладину у БЈР Маке-
донији, односно о самоодрживости као главном протагонисти ње-
говог опстанка. Колектив Ветерница мишљења је да деца морају
бити равноправна са одраслима, да заједно деле одговорност и да
буду укључена у колектив. 

Главно предавање првог дана одржао је Брајс Лис, са лондон-
ског Универзитета, на тему „Контрајавности изазивају тако много
невоља: колективитет и мучна партиципација“. Бавећи се, најпре,
режијама Оливера Фрљића и његовим гостовањем у Пољској, Лис
је говорио о протестима испред варшавског позоришта након пред-
ставе Клетве, по мотивима драме пољског аутора Станислава
Виспјанског, написане 1899. године. Тумачећи социолошки аспект
ових демонстрација, сматра да одговор на Фрљићеву представу
мора да се разуме у оквиру моралне панике и политичке цензуре,
а овакав одзив јавности показује да „позориште јесте битно“. Раз-
мишљајући о контрајавности, он истиче разлику између моћи и
ауторитета, те сматра да брехтовске форме епског позоришта кроз
капиталистичку производњу морају да нађу нове претпоставке за
политички дискурс. „Контрајавност је свесна подређености доми-
нантној публици“, закључује Лис. Пад крста у представи Клетва и
појава пољског орла у позадини представља неку врсту катарзе
секуларном друштву, док се појединачно гасе све сијалице које
осветљавају национални симбол. „Ово је снажан гест против на-
ционалног, али идеја јавне дебате остаје у границама религијске
дебате. Позоришна критика је имала религиозно полазиште као

почетну тачку јер су тврдили да је ово псеудоуметност која није
позоришна уметност“. Потреба да се осуди Клетва у Пољској у пи-
тање довољи и само позориште, а Брајс Лис чврсто брани став да
„политичари и радикални левичари нису у стању да закључе шта је
позориште – то треба да буде остављено позоришним радницима
јер само они знају шта је позориште“.

Друга сесија: Институција у кризи
Послеподневна сесија бавила се темом „Институција у кризи:

конфликт и сарадња“, а модераторка је била Анет Тереза Петерсен.
Ирина Антонова је своје излагање посветила независном фести-
валу извођачких уметности, односно простору новог позоришног
колективитета у Казахстану. Позориште након револуције постало
је део идеолошког система, наводи Ирина Антонова, а положај кул-
туре понижавајући, будући да приватна позоришта ни у чему не
подижу жељу за културом међу млађим људима. „Ту лежи основни
проблем позоришта у Казахстану – не постоји позоришни слух по-
зоришне критике“, закључује своје излагање Ирина Антонова. 

Истраживање Сајмона Џејмса Холтона из Велике Британије
било је посвећено институционализовању радикалног и радикали-
зацији институције, праксама колективног рада и њиховом потен-
цијалу за равноправније институције позоришта и перформанса.
Бавећи се могућностима остваривања радикалне естетике, тј. ра-
дикалних естетских пракси, Холтон је истраживао такве утицаје на
позоришне институције. „Реч колектив се користи у неолибера-
лизму, као и у капитализму, те стога морамо да будемо пажљиви
када користимо ту реч“. Холтон истиче критички колектив који је
свестан прошлости и свих грешака у прошлости, те је управо кри-
тички колектив оно што га највише интересује. Да би такав колектив
био могућ потребно је радикализовати све политике и подстицати
егалитаристичке праксе. 

О позоришној критици на интернету, односно о вези виртуелне
заједнице и критичког дијалога друштвених медија, говорио је
Серђо Ло Гато, позоришни критичар који држи радионице позо-
ришне критике на универзитету у Риму. Његово истраживање је
умногоме посвећено методолошким аспектима позоришне критике,
али и дистрибуцији критике на интернету и друштвеним мрежама.
Изазови нове дигиталне методологије подстакле су га да организује
панел посвећен институцији у кризи. Како виртуелне заједнице као
колективи постављају изазове установљеним институцијама, врло
је тешко препознати критичара као професију, посебно у интернет
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свету, где се критичарева улога мења унутар позоришног система,
односно преиспитује се традиционални позив позоришног кри-
тичара. 

Темом „Колективни идентитети, глобалне тензије“ бавили су се
Нојал Колин (Велика Британија) и Наташа Нелевић (Црна Гора).
Нојал Колин се бавила практиковањем отелотвореног колективи-
тета у постфордистичком друштву. Бавећи се начином на који оте-
лотворене праксе указују на промене између индивидуе и колек-
тива, Нојал Колин истражује идеологију која је основа за савремено
окружење и утицаје неолибералних апсеката на позоришно ства-
рање. Пажња је, најпре, усмерена на појаву отелотвореног колек-
тивитета у контексту уметничке кооперације, која се може наћи у
форми плеса, а појам „социјалне кореографије“ је ту да представи
увежбавање колективне заједнице. „Практиковање колективитета
има потенцијал да укине нормативне процедуре“, закључује своје
излагање. 

Наташа Нелевић изложила је свој рад „Позориште града –
задња линија одбране“. Истакавши да „град и градска заједница
имају изузетно важну улогу у савременим дебатама о могућности
успостављања хуманих облика заједништва“, улогу Града показала
је на примеру трију представа: Неопланта (Новосадско позориште,
по мотивима романа Ласла Вегела, режирао Андраш Урбан), КоТо(Р)
о Котору (документаристички и активистички позоришни пројекат
у продукцији NVO Expeditio из Котора, уз редитељско вођство Петра
Пејаковића) и Моја фабрика (Босанско народно позориште Зеница).
Наташа Невелић је показала да позориште има потенцијал да уче-
ствује у дебатама о новим облицима заједништва и да се „позо-
ришним језиком о томе може говорити савремено, легитимно и
узбудљиво“, а ове представе могу означавати „тачке отпора анти-
цивилизацијском урушавању градских заједница, места успостав-
љања нових искустава непосредне, продуктивне, живе заједнице и
аргументе виталног учешћа позоришта у расправама о будућности
људске друштвености“. 

Други дан, 2.јун 2018. 

Проблеми колективног стварања и нов поглед на публику
Први панел имао је тему „Ауторство: (проблеми) колективног

стварања“, а учествовали су Наташа Говедић (Хрватска), Анет Тереза
Петерсон (Норвешка) и Влатко Илић (Србија). Модераторка је била
Дијана Дамијан Мартин.Бојана Јанковић је прочитала рад Наташе

Говедић, спречене да присуствује Симпозијуму, који је посвећен
преговарању властитости и власништва током ауторске изведбе.
Анета Тереза Петерсон, позоришна и плесна критичарка, истакла
је да је улога позоришног критичара негде између академика и но-
винара, те да се критичар „често осећа да седи на две столице или
између те две столице“. У наставку излагања било је речи о избо-
рима које критичари имају, где ће и шта објављивати, али је не-
оспорно да је позоришни критичар неизбежан део конверзације,
самим тим што се може појавити и у дневним или недељним нови-
нама.

Влатко Илић из Београда изложио је рад „Партиципативна
уметност и питање аутентичности“, у највећој мери ослањајући се
на закључке Клер Бишоп, због покушаја „успостављања генезе пар-
тиципативне уметности кроз читав 20. век”. Клер Бишоп проблем
вредновања партиципира између друштвене улоге уметности и
естетске вредности, а Илић додаје да је, такође, доминантна
тржишна вредност. Питање аутентичности у колективу, тј. „делеги-
рано извођење“ (Бишоп), много је важније питање од питања ауто-
рства, о чему је врло тешко говорити без контекста позног капита-
лизма и неолиберализма, тј. без говора о ауторским правима.
Подела између политичких и естетских ефеката је неодржива, али
је видљиво код партиципативне уметности јер се и данас ослањамо
на стару појмовну хипотетичку апаратуру када говоримо о уметно-
сти. У том смислу, када говоримо о критичком мишљењу или кри-
тици као пракси, морамо да размислимо о пракси којом наступамо,
како Дерида предлаже, тј. морамо да дођемо до редефинисања
постојећих појмова или да произведемо нове језичке могућности,
посебно када је реч о партиципативној уметности.

Главно предавање другог дана Симпозијума одржала је Ирена
Ристић, а тема је била „О љубазности и заједништву: скривене по-
литиче моћи позоришних редитеља“. Интерактивно и врло инте-
ресантно предавање, започето је истицањем Ирене Ристић да је,
док је радила као редитељ, волела да посматра представу иза по-
следњег реда у позоришту као „конструктор великих стидова“, тј.
посматрајући оне који посматрају постаје део колектива. Редитељ
остаје „издвојени појединац, невидљив по сопственом нахођењу“,
на неки начин је то место „варијабило, тако да у току процеса рада
стално варира, и обавезује да промишљамо улогу редитеља за раз-
вој заједништва“. Издвојеност појединца у друштву није одлика
само редитеља, већ свих лидера, а Ирена Ристић истиче да је то
веома важно када говоримо о извођачким уметностима јер долази
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из „структуре, релације, а не из збира елемената“. Да ли редитељи
могу да утичу на услове рада током позоришног процеса који воде?
На који начин се разуме одговорност за изградњу заједничког?
Какви су ставови редитеља о политичким одговорностима за евен-
туалне промене? „Ми сви водимо тајне љубазне животе“, закључује
Ирена Ристић када говори о љубазности, „укида се љубазност зато
што је субверзивна, претпоставља да живимо на основу симпа-
тијских наклоности, што нам омогућује конструкцију заједничког“.
То је разлог зашто редитељи не смеју да буду љубазни јер се могу
пореметити услове производње који су засновани на трансплата-
цији. „Политичност позоришних редитеља је сакривена у њиховој
љубазности“, истиче Ирена Ристић, а непријатељи љубазности су
сентименталност и носталгија, а не мржња. Љубазност је везана за
наше преживљавање, а љубазно је видети људе не онаквима какви
нам се свиђају, већ онакви какви они јесу. „Једино кроз мржњу од-
носи међу људима могу се сместити из фантазије у реалност“. Сцена
треба да „постане плато дијалектичког оспоравања политичког су-
дара“, а групни рад је увек заједничка својина. Такав приступ под-
разумева виши степен одговорности код редитеља, а љубазност
постаје „оруђе промишљања“. Позориште је уметност односа унутар
колектива, стога би „промена која потиче од самих редитеља, могла
да буде пут за конституисање заједништва“, закључила је Ирена Ри-
стић своје излагање. 

Друга сесија: Индивидуално као колективно
Другом сесијом је председавала Бојана Јанковић, а о усамљеним

извођачима и вишеструким ликовима говорили су Дајана Хо (Србија),
Ејлем Еждер (Турска) и Ивана Јарчевска (БЈР Македонија). Дајана Хо
је представила пројекат Дајана Хо и синови (пре-сабирање једне не-
извесне будућности). Настављајући се на предавање Ирене Ристић о
љубазности, изнесен је апстракт о раду 12 алтероида – ефемерних
феномена који нису физички фиксирини. Један од најмлађих синова,
тј. један алтероид – Work in progress – представљен је учесницима
кроз једну врсту перформативне игре и упознавања. Ејлем Еждер
се бавила, такође, новим доживљајем колективитета, али овај пут у
турском театру. Дефинисање самоће и усамљености на сцени било
је основно полазиште излагања Ејлем Еждер, те је контекстуализовала
монодраму у могућностима и захтевима колективитета. Наратив у
монодрамама изводи се без реквизита и сценографије – а то види
као „ново позоришно искуство у турском позоришту“ јер је моно-
драма „могућност да се доживи нова естетска форма која се уобли-

чује, како у сингуларној, тако у плуралној форми“. Усамљени извођачи
су пример изолације, а глумац је сам на празној бини и игра усам-
љеног јунака. Појаву већег броја монодрама она види као „симптом
друштвено-економске ситуације у Турској, јер не постоји пуно мо-
гућности за дијалог“, али је Ејлем Еждер, ипак, мишљења да то није
довољно објашњење. Унутар позиције усамљеног појединца, по-
ставља се питање идентитета, а „наратив самоће се дели са публиком“,
завршава Ејлем Еждер. Ивана Јарчевска (Македонија) изложила је
рад „Концепт колективитета у македонском позоришту“, истражи-
вајући представе које најбоље дефинишу колективитет у Македонији.
Јарчевска се бавила представама: Тек тако испод облака (1994), Ан-
тигона у Техноленду (1999), Бубњеви у ноћи (2008), Кавкаски круг
кредом (2010), Ко је пуцао 21.? (2014), Солун, град духова (2015),
Лерин, поља жита, брда крви (2015), Ајнштајнови снови (2015), Ан-
тигона и Креонт (2016). Све ове представе су игране у некласичним
позоришним просторима у Македонији, те се и у тој чињеници огледа
колективитет као „нужна и преиспитује садашњост у различитим
аспектима“.

Последњи панел овогодишњег симпозијума био је посвећен
теми „Нов поглед на публику: јавност(и) и партиципација“, а диску-
сијом је председавала Елиза Ливергант. Својим размишљањима о
колективитету у перформативном контексту, овај панел је отворио
Ненад Јелесијевић из Словеније. Критички контекстуализоване
представе од стране Теодора Адорна, индустрија културе „развод-
њава“ критику и повезује је са политичким. У деполитизованом
смислу, термин колективитет је неутралан и не говори о политич-
ности премда врло лако може да се користи као лажна замена.
Оно што позориште може да уради да би постало политичко јесте
„да створи простор  за заједничку полемику и морало би да се ис-
товремено реинституализује“, закључује Јелесијевић. Користећи се
закључцима Теодора Адорна и Рансијера, он прихвата колективитет
као однос представе и колектива, а извођење се претвара у „један
простор који шири границе уживања“, те се одступа од канона
сцене и присутна је жеља антипродукције да заустави продукцију
и репродукцију која је ту да ствара вишак. Лажна политизација се
може видети, по мишљењу Јелесијевића, и у „укључивању публике
у процес представе“, а ту је присутна нелагода укључења у позо-
ришни канон. „Зато је неопходно напустити канон и истражити себе
унутар тог канона“, закључио је Јелесијевић. Томаж Крпич из Сло-
веније представио је случај словеначке позоришне групе Via Ne-
gativa. Реч је о позоришној трупи која је направила богату историју
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позоришних извођења у последње две деценије у Словенији. У
овом тренутку је „једна од најбогатијих словеначких позоришних
пројеката“, а позориште се види као „интерперсонални контакт, ко-
муникација са публиком, социјално општење које ствара само по-
зориште“.  Последња на симпозијуму излагала је драматуршкиња
Ивана Ивковић из Хрватске о „стварном месту, где стварни људи
иду да раде, и где њихов рад поприма форму разговора“, што, за-
право, представља цитат из књиге Страствени аматери: театар,
комунизам и љубав (2013, Nivcholas Ridout). „Савремена друштва
широм света су прихватила културу индивидуализма“, започела је
своје излагање Ивана Ивковић, подсећајући да је неолиберална
политика променила раднике у култури у несигурне слободне
агенте. Постављено је веома важно питање да ли уметност може,
уместо да се бави политиком, поново да подигне сферу колективи-
тета? Питајући се које је место политичности у уметности, она истиче
да позориште које њу интересује представља мноштво, агонистички
простор трења и дешавања „сада и овде“. Напори да се на Симпо-
зијум привуку нови учесници  и освежи концепт, исплатили су се.
Завршне напомене Симпозијума замењене су уводним речима за
нови. Говорило се о колективитету као важном друштвеном, ло-
калном и глобалном феномену, перформативности, активности,
штрајковима, партиципативним праксама, ауторствима, половима,
солидарности и љубазности. Оваква размена искустава у области
позоришне критике је важна у циљу утврђивања критеријума и
норми у будућим детерминацијама концепта колективитета.

Сатница Симпозијума:

Петак 1. јун

Преподневна сесија

10:00–10:15 Регистрација

10:15–11:00 Уводно обраћање
Иван Меденица
Дијана Дамијан Мартин (Diana Damian Martin) и Бојана Јанковић

11:00–11:45 Колектив на делу: рад, театар и перформанс
Елиза Ливергант (Elyssa Livergant) (УК/Канада) – На маргинама ко-
лективног рада: нови радови и штрајк

Колектив Ветерница (БЈР Македонија) -  Независно позориште за
децу и омладину у Македонији: самоодрживост као главни прота-
гониста његовог опстанка
Дискусија, председава Ивана Ивковић
11:45–12:00 Пауза

12:00–13:00 Главно предавање
Брајс Лис (Bryce Lease) – Контрајавности (Counterpublics) изазивају
тако много невоља: колективитет и мучна партиципација

13:00–14:00 Ручак

Поподневна сесија

14:00–15:15 Институција у кризи: конфликт и сарадња
Ирина Антонова (Казахстан) – Независни фестивал извођачких
уметности: простор новог позоришног колективитета у Казах-
стану 
Сајмон Џејмс Холтон (Simon Jameson Holton) (УК) – Институцио-
нализовање радикалног и радикализација институције: праксе ко-
лективног рада и њихов потенцијал за равноправније институције
позоришта и перформанса
Серђо Ло Гато (Sergio Lo Gatto) (Италија) – Позоришна критика на
Wеб 2.0: објављивање, дељење, писање критике у светлу инте-
ракције човека и рачунара (ХЦИ). Виртуалне заједнице и критички
дијалог друштвених медија.

Дискусија, председава Анет Тереза Петерсен (Anette Therese Petter-
sen)

15:15–15:30 Пауза

15:30–16:45 Колективни идентитети, глобалне тензије
Нојал Колин (Noyale Colin) (УК) – Практиковање отелотвореног
колективитета у пост-фордистичком друштву
Мадхав Вазе (Индија) – Колективни театар и индијска сцена
Наташа Нелевић (Црна Гора) – Позориште града – задња линија
одбране

Дискусија, председава Серђо Ло Гато
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16:45–17:00 Завршно обраћање

Субота 2. јун

Преподневна сесија

10:00–11:15 Ауторство: (проблеми) колективног стварања
Наташа Говедић (Хрватска) - “Ауторирање”: преговарање власти-
тости и власништва тијеком ауторске изведбе
Анет Тереза Петерсен (Anette Therese Pettersen) (Норвешка) - Радити
колективно као кустоски критичари 
Влатко Илић (Србија) – Партиципативна уметност и питање
аутентичности 

Дискусија, председава Дијана Дамијан Мартин 

11:15–11:30 Пауза

11:30–12:30 Главно предавање
Ирена Ристић – О љубазности и заједништву: скривене политичке
моћи позоришних редитеља

12:30–13:30 Ручак

Поподневна сесија

13:30–14:45 Индивидуално као колективно: усамљени изво-
ђачи, вишеструки ликови
Дајана Хо (Србија) – Дајана Хо и Синови – пре-сабирање једне не-
извесне будућност
Ејлем Еждер (Еylem Ejder) (Турска) – Ка новом доживљају колекти-
витета у турском театру
Ивана Јарчевска (БЈР Македонија) – Концепт колективитета у
македонском позоришту

Дискусија, председава Бојана Јанковић

14:45–15:00 Пауза

15:00–16:15 Нов поглед на публику: јавност(и) и партиципација 

Ненад Јелесијевиć (Словенија) – Сви за све: размишљања о колек-
тивитету у перформативном контексту 
Томаж Крпич (Словенија) – Колективитет, креативност и  позо-
ришна публика: случај словеначке позоришне групе Виа Негатива
Ивана Ивковић (Хрватска) – Стварно место, где стварни људи
иду да раде, и где њихов рад поприма форму „разговора“

Дискусија, председава Елиза Ливергант 

16:15–16:30 Завршно обраћање

Едукативни програм за младе позоришне критичаре 
“Сумњива лица“

Едукативни програм за младе позоришне критичаре “Сумњива
лица”, доживео је своју последњу фазу. Након претходна два сета
радионица од којих је први одржан на пролеће 2017. године, а
други на 51. Битефу, завршница је спроведена на овогодишњем
63. Стеријином позорју. Испраћен је целокупи реперторар такми-
чарске и међународне селекције “Кругови”, као и 16. међународни
симпозијум позоришних критичара и театролога под називом:
“Колектив на делу: испитивање колективитета у савременом те-
атру.” Млади критичари присуствовали су и свим округлим столо-
вима на којима су својим питањима и запажањима о представама
успели да покрену динамичну дискусију са позоришним уметни-
цима и продуцентима. Писали су критике за све представе (да-
нас-за-сутра), које су биле објављиване у билтену фестивала. На
радионицама које је и овај пут водила критичарка и уметница
Бојана Јанковић, а које су се одржавале у просторијама Стеријиног
позорја, водили су се разговори како о улози критичара у позо-
ришту, концепту и значају најзначајнијег националног фестивала,
целокупној селекцији и појединачним представама, тако и о самим
критикама које су писане за билтен. Као гостујућа предавачица
едукативном програму придружила се и критичарка и драматурш-
киња из Лондона, Дијана Дамијан Мартин, која је говорила о соп-
ственом критичарском искуству, о значају позоришне критике и
различитим приступима у писању исте.Сумњива лица Мина Ста-
никић, Милица Петровић, Марија Миловановић, Ивона Јањић,
Борисав Матић и Андреј Чањи, завршили су тако овај едукативни
процес. За будућност су планирани текстови за сајт Критичарског
каравана и званично придруживање Удружењу позоришних кри-
тичара и театролога Србије.
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Пројекат  „33 - Стратешко планирање“
Градска управа за културу и Покрајински секретаријат за културу,

јавно информисање и односе са верским заједницама уз подршку
Фондације Нови Сад 2021 започеле су деветомесечни пројекат са
циљем подршке установама културе територији Новог Сада у про-
цесу израде петогодишњих планова рада. Реч је веома значајном
пројекту који ће омогућити стратешко усмерење, бољу координа-
цију и сарадњу установа културе и интерсекторско повезивање, али
и квалитетнију припрему пројекта Нови Сад 2021 – Европска пре-
стоница културе. Пројекат је започео 22.10.2018. године и биће реа-
лизован фазно, до августа 2019. године. Основни циљ и задатак
свих установа је да до краја августа уз едукативну и менторску под-
ршку израде петогодишње стратешке планове рада. Испред Сте-
ријиног позорја за пројекат и израду плана задужени су Душана
Тодоровић, уредница Сектора за позоришну међународну сарадњу
и Милан Каћански. Прва фаза пројекта била је едукативна и одвијала
се кроз учешће представника установа у једнодневним радиони-
цама, по један радни дан (од 10 до 16 часова) током осам недеља,
од краја октобра до средине децембра 2018. године. Друга фаза је
фаза самосталног рада, од јануара до марта, у оквиру које пред-
ставници у оквиру које представници установа организују интерне
састанке целог колектива установе, са колегама раде анализе и из-
рађују прве скице стратешких планова. У трећој и последњој фази
од априла до августа 2019. године се одвија менторски рад током
којег представници установа израђују своје петогодишње планове,
уз повремене консултације и усмерења од стране ментора.

Међуфестивалска и међуинституционална сарадња
У склопу редовне међуфестивалске сарадње представници Сте-

ријиног позорја били су током 2018. у:  Зеници (Фестивал БиХ
драме), Бањалуци (Театар фест Петар Кочић), Београду (Битеф), Сом-
бору (Позоришни маратон), на Фестивалу професионалних позо-
ришта Војводине у Зрењанину, Шапцу (Фестивал Позоришно про-
леће), Пожаревцу („Глумачке свечаности Миливоје Живановић“),
на Фестивалу професионалних позоришта „Јоаким Вујић“ у Новом
Пазару, у Александровцу („Буцини дани“), Алексинцу (Фестивал
првоизведених представа), Ужицу (Југословенски позоришни фе-
стивал), Вршцу (Фестивал Вршачка позоришна јесен), Зајечару
(“Дани Зорана Радмиловића”), као и на бројним премијерама у по-
зориштима Србије и региона.

ПОЗОРИЈАНСКИ СУСРЕТИ

Позоријански сусрети су традиционални програмски садржај
кроз који се промовишу значајни наслови наше позоришне и
театролошке мисли, сродни позоришни фестивали с којима По-
зорје одржава традиционалне пријатељске и пословне везе,
битни актуелни и догађаји из историје Стеријиног позорја, те
значајни позоришни ствараоци. У оквиру програма одржано је
неколико значајних предавања. Доктор Светислав Јованов одр-
жао је серију од три предавања под називом  Шекспир и српска
драма. Прво је било на тему Стеријин Макбет, друго Хамлет
Лазе Костића и треће Антоније и Клеопатра Милоша Црњан-
ског. Доктор Марина Мађарев је поводом 125 година од рођења
Милоша Црњанског говорила на тему Маска Милоша Црњанског
– 100 година. У сарадњи са Академијом уметности Нови Сад,
Стеријино позорје организовало је предавање гошће из Фран-
цуске Кристин Ришје под називом Разговори о светлу. Спомен
збирка Павла Бељанског и Позорје приредили су пројекцију
филма Сунце, жито посвећеном нашем великом сликару Милану
Коњовићу. Овај садржај уприличен је поводом 120 година од
рођења и 25 година од смрти уметника. У разговору о филму
учествовали су мр Милана Квас, др Мирослав Радоњић и реди-
тељка Милана Никић. Програм Позоријански сусрети у 2018. го-
дини обухватио је и представљање две књиге објављене у нашој
едицији Синтезе. Најпре су књигу Позоришни Дирер Александра
Милосављевића представили Александра Коларић и др Миро-
слав Радоњић, док су о књизи Гордане Тодорић Александар По-
повић – драмски говор о времену и свету говорили др Љиљана
Пешикан Љуштановић и др Сава Дамјанов.

Стеријино позорје није својом делатношћу окренуто само већим
позоришним центрима, већ се у ширењу своје мисије обраћа и ма-
њим срединама. Тако су, као део програма Позоријански сусрети,
одржана два представљања наших издања, али и делатности саме
институције, те фестивала. Прво је одржано у Српској Црњи у кући
Ђуре Јакшића на Данима културе у овом месту, а друго у Јаши То-
мићу на отварању аматерског позоришног фестивала Фетра. Том
приликом је Културном центру „Ђура Јакшић“ из Српске Црње и
Аматерском позоришту „Ђорђе Дамјанов Ђекша“ из Јаше Томића
уручен део наших издања.

Промоције
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Стеријино позорје је током 2018. године у свом простору, али и
на бројним фестивалима у земљи и иностранству, као и у низу по-
зоришта, организовало промоције својих издања, пре свега часо-
писа Сцена и зборника Савремени домаћи драмски текст на Сте-
ријином позорју (од оснивања Позорја до данас).

Посебно истичемо промоције у Горњем Милановцу и Нишу које
је пратила и наша изложба Позориште у фотографској уметности.
Овде, такође, треба издвојити промоције одржане у Крагујевцу на
фестивалу „Јоаким интерфест“, Пожаревцу на „Данима Миливоја
Живановића“ и у Зајечару на „Данима Зорана Радмиловића“.

ДОКУМЕНТАЦИОНОИСТРАЖИВАЧКИ ЦЕНТАР 
СТЕРИЈИНОГ ПОЗОРЈА

Програмски циљеви и задаци
Документационоистраживачки центар Стеријиног позорја је у

2018. години, у складу са програмским циљевима и задацима Сте-
ријиног позорја, систематски истраживао, прикупљао, обрађивао,
чувао и публиковао документацију, документациону грађу и по-
датке о позоришту и драми. Истодобно, Центар је пружао раз-
личите облике услуга за потребе научно-истраживачког рада и
давао податке и информације о позоришту и драмској књижев-
ности институцијама, организацијама и појединцима из земље и
иностранства.

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

САКУПЉАЊЕ И ОБРАДА ПОЗОРИШНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И
ПОДАТАКА

Архивски фонд
У 2018. години истражена је, сакупљена, обрађена и на одгова-

рајући начин похрањена грађа и документи о драмском, оперском
и балетском репертоару српских позоришта за позоришну сезону
2016/2017. и документи, грађа и подаци о једном делу позоришних
фестивала и манифестација за 2018. годину.

Поред ове грађе, докумената и података, истражен је и прикуп-
љен и део докумената и грађе о репертоару српских позоришта и
позоришних фестивала за текућу 2017/2018. позоришну сезону.

Хемеротека
Збирка садржи преко 68.000 написа о премијерама, фестива-

лима, позоришном животу Србије. Актуелнe вести преузимамо од
електронских медија, те се, уз дигиталну форму, одређени број на-
слова и штампа.

Збирка штампаног позоришног материјала
У 2018. години сакупљен је 61 примерак различитог штампаног

позоришног материјала: програми драмских, оперских и балетских
представа, каталози и билтени позоришних фестивала и позориш-
них манифестација, програми – најаве репертоара позоришта и
разни други штампани информативни и пропагандни материјали.
Збирка садржи око 20 000 примерака.

Збирка позоришног плаката
Сакупљено је 68 примерака идејних решења позоришних пла-

ката, плаката српских професионалних позоришта и позоришних
манифестација. 

Збирка тренутно садржи 6293 позоришних плаката.

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

оригинални домаћи драмски текст Стеријиног позорја (од 2007. до
2016), у 2017. започето је скенирање свих драмских дела из архиве
Центра и пребацивање у дигиталну форму. У 2018. скенирано је 58
текстова и 46 текстова је приспело уз материјал потребан за објав-
љивање Годишњака позоришта Србије. Трентуно је у електронском
формату доступно 587 текстова. 

Збрика рукописних драмских дела сада садржи 1615 штампаних
примерака рукописних драмских дела, односно драматизација и
адаптација.

Збирка позоришне фотографије 
У збирку позоришне фотографије у 2018. приспело је 1842 фо-

тографије. Збирка, тако, сада садржи 43862 фотографија позоришних
манифестација, догађаја и портрета позоришних стваралаца. Ше-
стина укупног броја је дигитализована.
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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 делат-
ности професионалних позоришта и садржи све релевантне податке
о репертоару позоришта.

У Базу података о репертоару професионалних позоришта унети
су подаци за 852 драмских, оперских и балетских представа (пре-
мијере и репризе) које су током позоришне сезоне 2016/2017. из-
вођене у српским професионалним позориштима. У току је унос
података за сезону 2017/2018;  тачан број унетих драмских, оперских
и балетских представа, те подаци о учесницима у инсенацији, биће
евидентан кад сва професионална позоришта Србије доставе по-
датке Центру.

Поред уноса података у Базу, претходно је извршен низ стручних
послова: истраживање и обрада грађе и података, класификација и
систематизација докумената и података, различити облици атри-
буције, 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 испрва користило уређаје Америчког кутка Нови Сад,
те је тако дигитализовано 13 снимака. У циљу учинковитије дигита-
лизације, Стеријино позорје је у 2018. набавило уређаје потребне
за пребацивање VHS-а у савременије формате, па је потом у елек-
тронски запис пребачено 57 снимака.

Поред тих снимака, фонд Центра је у 2018. постао богатији за
36 видео записа, те сад броји 555 DVD-ова.

ИСТРАЖИВАЊЕ И АНАЛИТИЧКА ОБРАДА ПОЗОРИШНЕ 
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Годишњак позоришта Србије
Центар је приредио и објавио Годишњак позоришта Србије

(Свеска бр. 39, Нови Сад, 2018, 24 х 17, 296 стр. Уредништво Нина
Марковиновић Шолајић, Томислав Баштић, Александра Коларић). 

Годишњак позоришта Србије је резултат систематског рада
Центра на истраживању, обради и публиковању позоришне доку-

ментације, односно аналитичке обраде дела Базе података о
српском позоришту.

Тридесет и осма свеска Годишњака, као и претходне, садржи
све релевантне податке о репертоару професионалних позоришта
за сезону 2016/2017, податке о српским позоришним фестивалима
за 2017. годину, одељак Академије и факултети, Позоришни музеји
и Документационоистраживачки центар, Селективну библиографију
о позоришту и драми у 2017. 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 од-
ређеном културно – стваралачком тренутку. Као документ и грађа,
Годишњак нуди могућности за различите облике истраживања и
вредновања наше позоришне уметности и културе. Годишњак се
може користити и као поуздан информатор и као фундаментално
полазиште у истраживању и проучавању позоришне уметности и
културе, с једне стране, и за компаративна истраживања веза и до-
дира наше и иностране позоришне уметности, с друге стране.

Годишњак позоришта Србије има веома широку рецепцију.
Могу га користити људи различитих професионалних профила, ни-
воа образовања и интересовања: научници, позоришни стручњаци
и уметници, наставници и студенти, новинари, пропагандисти и љу-
битељи позоришта.

Интернет презентација Годишњака постављена је на сајту Сте-
ријиног 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. Истовремено, радници Центра давали су разне
информације и податке о позоришту и драмској књижевности ин-
ституцијама и организацијама, научним радницима, студентима и
средствима јавног информисања. 

Давнашња идеја о формирању Позоришног института Србије,
где би Документационо-истаживачки центар Позорја био база и
имао незаобилазну улогу у конституисању Института као независне
установе, све више добија на актуелности. Штавише, већ су начи-
њени значајни кораци. У сарадњи са Позоришним музејом Војво-
дине, покренуто је научно истраживање које је подразумевало ан-
гажман десетак стручних сарадника са Академије уметности у
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Новом Саду, Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду и
из Матице српске, чиме је први научни пројекат Стерија на позо-
ришним сценама Новог Сада и Војводине (од оснивања Стеријиног
позорја до данас) успешно реализован 2016, а наредне године и
пројекат Савремени српски драмски текст на Стеријином позорју
(од оснивања Позорја до данас). Сарадња ће бити проширена и на
друге институције у земљи (Факултет драмских уметности Београд,
Позоришни музеј Србије). Резултати истраживања објављени су у
Зборнику радова, чиме је у потпуности био заокружен научно-
истраживачки карактер пројекта. У току је припрема  новог Збор-
ника радова – Српски писци и њихова дела између два светска
рата на Стеријином позорју.

ИЗДАВАЧКИ ЦЕНТАР

Издавачки центар је у 2018. припремио и реализовао издања
према плану и програму за текућу годину који је предложио уредник
др Зоран Ђерић – периодичне публикације: Сцена, издање на
српском језику (четири свеске), Scena, издање на енглеском
језику (No 31/2018), књиге: Библиотека „Антологије”; Нова словачка
драма (приредила Владислава Фекете; превод на српски Зденка
Валент Белић); два издања у новопокренутој едицији „Експозиција”:
Влатко Илић, Савремено позориште: Естетско искуство и
преступничке праксе и Вера Копицл, Метајезик ишчашеног
жанра. Сонг у постдрамском тексту Милене Марковић; једним
насловом допуњена је Библиотека „Синтезе”: Тина Перић, Пут
извођача: од Ја ка Сопству;  реализован је зборник радова Српски
писци и њихова дела између два светска рата на Стеријином
позорју (уредила Снежана Савкић) као резултат научног истражи-
вања које је Стеријино позорје покренуло 2016. Овај радни сегмент
обухватио је организовање састанака редакције Сцене и учешће у
њеном раду, контакт са ауторима текстова и ауторима књига као и
другим сарадницима на издањима, лектуру и коректуру свих издања
и праћење штампарске фазе израде.

После саопштавања селекције за 63. Стеријино позорје, при-
ступило се припреми и реализацији Каталога 63. позорја и другог
штампаног материјала (плакати, програмски лифлети, ситан штам-
пани материјал). Сваког фестивалског дана излазио је Билтен 63.

Стеријиног позорја (9 бројева, уредница Весна Гргинчевић). Текс-
тови за Билтен (о извођачима, критике о представама, екс либрис...)
припремљени су пре фестивала. Током фестивалских дана у изради
Билтена учествовало је седам извештача, два фотографа и техничко
лице (прелом Билтена је рађен у Стеријином позорју). Билтен је
постављан на сајт Стеријиног позорја у 17 часова, а штампано из-
дање је било у прес центру СНП-а у 20 часова. Издавачки центар је
током фестивала организовао Дане књиге (модератор Александар
Милосављевић). У три термина промовисана су нова издања Сте-
ријиног позорја а разговорало се и о публикацијама других изда-
вача. По завршетку фестивала, обављени су контакти са сарадни-
цима на Билтену, након сваке објављене свеске и са сарадницима
часописа „Сцена” ради прикупљања података и сачињавања обра-
заца за исплату ауторских хонорара.

Током године праћени су републички и покрајински конкурси
за издаваштво те се приступило изради конкурсне документације
за издавачку делатност Стеријиног позорја у 2018. 

На конкурсу за јавне набавке за услуге штампања који је спро-
веден у априлу 2018. најбоље услове понудила је штампарија „Арт-
Принт” д.о.о. Нови Сад, где су реализована сва издања Стеријиног
позорја и ситан штампани материјал.

ИЗДАЊА ВЕЗАНА ЗА 63. СТЕРИЈИНО ПОЗОРЈЕ

Каталог 63. Стеријиног позорја (уредник Горан Ибрајтер).
Штампан је двојезично (српски, енглески), обим 160 страна. Каталог
доноси програм 63. Стеријиног позорја, извештај селектора др
Бошка Милина о Такмичарској селекцији (9 представа), Нетакми-
чарској међународној селекцији „Кругови” (3 представе), о пред-
ставама на отварању и затварању фестивала, текстове о пратећим
програмима Позорја, програм Позорја младих, одељак Стеријино
позорје у 2017. години.

Превод на енглески: Лидија Капичић; вебсајт: Милан Каћански;
Фото: Бранислав Лучић, Марина Блашковић, Срђан Дорошки.  

Билтен 63. Стеријиног позорја уређује Весна Гргинчевић. Ре-
дакција: Војислав Алимпић, Бојана Јањушевић, Милена Кулић, Сне-
жана Милетић, Бранислава Опрановић, Николина Стјепановић, Сил-
вија Чамбер, Александра Коларић; фотографи: Бранислав Лучић
(представе), Марина Блашковић (пратећи програми, Позорје мла-
дих), прелом: Роберт Јенеи. Информативно гласило Фестивала из-
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лазило је сваког фестивалског дана (укупно 9 бројева), а обим је
варирао према дневним потребама (14–26 страна). Сваки број
садржи податке о представама (подела улога), биографије писаца
и редитеља, критике о представама, интервјуе са учесницима, из-
вештаје са Округлих столова, критике учесника критичарске ра-
дионице „Сумњива лица”, извештаје о представама Позорја младих
и свим пратећим програмима Фестивала. Билтен доноси фотогра-
фије учесника, представа, Позорја младих и пратећих манифеста-
ција. 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 три
термина (31. мај, 1. и 2. јун). С обзиром на богату годишњу пеодук-
цију Издавачког центра, предност је дата издањима Стеријиног по-
зорја. У првом термину представљене су књиге Љубице Ристовски,
Креирање идентитета позоришта (Позоришни музеј Војво-
дине) и Зорана Максимовића, Све наше Хеде. „Хеда Габлер” Х.
Ибзена у позориштима Србије (Стеријино позорје). Другог дана
представљене су нове свеске часописа Сцена (бројеви 1 и 2/2018)
као и Кембриџов увод у позоришну режију (Универзитет уметно-
сти Београд и други издавачи), док се у трећем термину разговарало
о новим књигама Стеријиног позорја: Гордана Тодорић, Алексан-
дар Поповић – драмски говор о времену и свету и Александар
Милосављевић, Позоришни Дирер и други записи. У програму
су учествовали: Зоран Максимовић, Живко Поповић, Александар
Милосављевић, Илеана Чутура, Милош Латиновић, Светислав Јова-
нов, Мирослав Мики Радољић те аутори издања. Модератор про-
грама био је Александар Милосављевић. Програмима је прису-
ствовало око 50 посетилаца уз присуство медија.

ПЕРИОДИЧНА ИЗДАЊА

„Сцена”, 1/2018.
Теме броја: Савремени светски драматичари: Торстен Бух-

штајнер; Дејан Мијач – новосадске и друге године; Бајка – водич
кроз одрастање; Глумац као извођач и активиста у ауторским
пројектима Оливера Фрљића; Неуништиви Троил Небојше Гло-
говца; Нова драма: Тијана Грумић; Рубрике: Савремени светски

драматичари (Торстен Бухштајнер, Норд-Ост); Дејан Мијач – ново-
садске и друге године; Образовање – Бајка, водич кроз одрастање;
Теоријска Сцена; Есеј; Сценски дизајн; Историјска Сцена; Фести-
вали/Изведбе; Књиге; In memoriam; Нова драма: Тијана Грумић,
Моћни ренџери не плачу. 

„Сцена”, 2/2018.
Теме броја: Савремени светски драматичари: Сара Беинат;

Драмска баштина: Александар Поповић; Теоријска Сцена: Дејан
Петковић; Нова драма: Ива Брдар; Рубрике: У сусрет 63. Сте-
ријином позорју; Савремени светски драматичари: Сара Беинат,
Фотокопије; Драмска баштина: Александар Поповић; Теоријска
Сцена; Образовање; Сценски дизајн; Историјска Сцена; Фестивали;
Интервју (Предраг Ејдус); Књиге; Нова драма: Ива Брдар: Бацачи
прстију.

„Сцена”, 3/2018.
Теме броја: Савремени светски драматичари: Деби Изит;

63. Стеријино позорје: Разговор двоје критичара; Владимир
Стаменковић: Нацрт за будуће театролошко истраживање; Фе-
стивали: Инфант, „Јоаким Вујић”, Маратон у Сомбору, МИТЕМ;
Домаћа драма: Јами дистрикт Милене Богавац; Рубрике: Са-
времени светски драматичари: Деби Изит, Жена која је скувала свог
мужа; 63. Стеријино позорје; Сценски дизајн; Образовање; Теоријска
Сцена; Фестивали; Историјска Сцена; Књиге; Нова драма: Милена
Богавац, Јами дистрикт.

„Сцена”, 4/2018.
Теме броја: Савремени светски драматичари: Дора

Делбјанко; 52. Битеф; Милан Коњовић; 100 година „Маске”
Милоша Црњанског; Рубрике: Савремени светски драматичари:
Дора Делбјанко, Кад је стао свијет; 52. Битеф; Интервју (Андраш
Урбан); Образовање; Теоријска Сцена; Милан Коњовић; Фестивали;
Историјска Сцена; Јубилеји/Сећања/Догађаји; Књиге; In memoriam;
Нова драма: Јелена Кајго, Илда Гершнер.

„Scena”, Theatre Arts Rewiev, No 31/2018.
Теме броја: Towards the Theatre New Dramaturgy/Ка театру

нове драматургије:
Iva Brdar, Milena Bogavac, Milena Marković. Преводиоци на

енглески језик: Весна Радовановић, Лидија Капичић.
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Едиција „Антологије”

Нова словачка драма. Приредила Владислава Фекете;
превод на српски Зденка Валент Белић

Антологија Нова словачка драма је избор најрелевантнијих
драмских писаца који иду у ред најигранијих али и најнаграђива-
нијих писаца у Словачкој. Ово је и први избор савремене словачке
драме преведене на српски језик, која у новије време скреће пажњу
тематским оквирима, али и формом, структуром и драмском веш-
тином. У последњих десет година доста тога се променило на пољу
нове словачке драме. Стари модел изгубио је драж али и тежину, а
нови је, интензивно, уз сву медијску пажњу, почео да отвара „Пан-
дорине кутије“ савременог друштва и   да артикулисано комента-
рише прошлост која је утицала на формирање свести и хуманизма
савременог човека. Нова драма изборила се за пристојно место у
позориштима Словачке – у овом тренутку више од половине укупне
продукције је у њеном окриљу.

Аутори: Вилијам Климачек, Додо Гомбар, Јана Јурањова, Петер
Павлац, Валерија Шулцова, Роман Олекшак, Владислава Фекете, Пе-
тер Шерхауфер, Самуел Ховањец. 

Едиција „Синтезе”

Тина Перић: Пут извођача: од Ја ка Сопству
Основна теза ове књиге јесте да у извођачком процесу – који

обухвата и саму изведбу али и обуку и припрему улоге које јој пре-
тходе – извођач може да доживи темељну психолошку и духовну
трансформацију. Она почиње привременим удаљавањем од изво-
ђачевог Ја као оног дела субјекта који се идентификује с нашим
мислима и емоцијама, са сликом коју имамо о себи као заокруже-
ном, фиксном и аутономном идентитету. Напуштајући дискурзивно
мишљење, које карактерише овај аспект субјекта, те развијајући
интуитивни однос према себи и свету, извођач јача непосредан
доживљај себе и сопственог тела, као и окружења у ком се налази.
У том процесу укидају се многе бинарне опозиција које владају
како унутар једнике (тело-ум/емоције), тако и у њеном односу
према свету (Ја-Други). Превладавањем свих ових дуализама изво-
ђач може да оствари искуство „истинског Сопства“ као искуство
психолошког и духовног јединства и тоталитета. Шта у извођачкој
пракси конкретно подразумева овај процес удаљавања од Ја меха-
низама и приближавања искуству Сопства? Реч је о превазилажењу

подвојености које одликују сам извођачки чин: извођач и улога,
извођач и партнер, извођач и публика, а све у циљу остваривања
потпуног и снажног сценског присуства. 

Едиција „Експозиција”

Влатко Илић: Савремено позориште: Естетско искуство и
преступничке праксе 

Kњигa критички преиспитује уметност театра, с посебним освр-
том на савремене позоришне поетике и естетска искуства која из
њих проистичу. Најпре, реч је о рефлектовању позиције, улоге, ста-
туса уметности позоришта данас, што се може сагледати у оквирима
односно из перпективе актуелног друштвеног живота, те комплекс-
них међуодноса који се успостављају између театарске праксе с
једне, и социјалних релација, с друге стране. Посебна пажња аутора
концентрисана је на препознавање, анализу и закључке о преступ-
ничким праксама које, нарушавањем постојећих регулатива успо-
стављених унутар и око света уметности, потенцијално резултирају
настанаком вредних уметничких дела, и то посредством преиспи-
тивања саме природе извођења уметности, а у складу са актуелним
теоријским и културалним оријентацијама релевантним за овај
истраживачки рад.

Вера Копицл: Метајезик ишчашеног жанра. Сонг у по-
стдрамском тексту Милене Марковић

Књига отвара једно поље интертексуалног читања у којем се
прати драматургија Милене Марковић у коресподенцији са Брех-
товим епским театром, фрагментарном формом постдрамског текста
и начин на који се успоставља метатекстуална веза на посебној ли-
нији српске драмске традиције – Борисава Станковића, Александра
Поповића и Љубомира Симовића. Доминантна карактеристика пое-
тике Милене Марковић, како налази ауторка, подједнако је изра-
жена у њеној поезији и драми, а одликује је експеримент и поигра-
вање  формом као и канонима жанра, при чему је у њеном
целокупном опусу посебно провокативна и занимљива употреба
сонга. Поглавље које носи назив Форматирање сонга односи се на
драмски текст Милене Марковић и прати котекстуализацију делова
текста намењених певању, употребу првих препева познатих мат-
рица и промену контекста, до песама које Милена Марковић пре-
носи из својих песничких збирки и фазе када их и формално обе-
лежава као сонг. 
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Посебна издања

Српски писци и њихова дела између два светска рата на
Стеријином позорју, зборник радова, уредник Снежана Сав-
кић

Након покретања театролошког научног истраживања 2016. и
објављивања два зборника – Стерија на позоришним сценама Но-
вог Сада и Војводине (од оснивања Стеријиног позорја до данас)
(2016) и Савремени домаћи драмски текст на Стеријином позорју
(од оснивања Позорја до данас) (2017), Стеријино позорје наставило
је научну мисију са жељом да укаже на један од важних циљева
научноистраживачког ангажмана – систематски научни рад у обла-
сти позоришне уметности, који неће бити ограничен само на позо-
ришну историју Новог Сада и Војводине.

За овогодишње издање тематских зборника изабрана је тема
Српски писци и њихова дела између два светска рата на Сте-
ријином позорју. Неки од најистакнутих писаца наше међуратне
књижевности (Б. Нушић, М. Црњански, И. Андрић, Р. Младеновић,
Д. Матић, М. Настасијевић, М. Бојић…), добили су нове, другачије
интерепретације у оквиру сценских извођења на једном од највећих
позоришних фестивала у земљи и региону. Аутори студија размат-
рају и сам статус и заступљеност авангардне драме (шире гледано)
у истом контексту.

Учесници: проф. др Сава Дамјанов (руководилац пројекта), др
Марина Миливојевић Мађарев, др Зоран Ђерић, др Зоран Макси-
мовић, др Исидора Поповић, мср Горан Ибрајтер, мср Младен Ђу-
ричић, мср Снежана Николић, мср Милена Кулић и мср Снежана
Савкић, која је и уредница зборника.

БИБЛИОГРАФИЈА ИЗДАЊА

Публикације и материјали штампани за 63. Стеријино позорје

КАТАЛОГ 63. Стеријиног позорја: Каталог је штампан двојезично
(српски/енглески). Садржај: Беседа на отварању 63. Позорја (Небојша
Брадић, редитељ); Програм; Такмичарска селекција: Извештај се-
лектора Бошка Милина; Представе у такмичењу за Стеријине на-
граде (Петар Михајловић, Швајцарска, Народно позориште Репуб-
лике Српске Бања Лука/Р. Српска, БиХ; Царство небеско – Епика
балканика; Народно позориште и Битеф театар Београд; Милана Бо-
гавац, Јами дистрикт, Битеф театар Београд, Центар за културу Тиват,

Фестивал MASZK Сегедин, Think Tank Студио Нови Сад (Србија, Црна
Гора, Мађаска); Мина Ћирић, Галина Максимовић, Неда Гојковић,
Маша Радић, ... и остали, Установа културе „Вук Стефановић Караџић”
Београд; Огњен Обрадовић, Хајка на вука, Шабачко позориште; Алек-
сандар Југовић, Утопљена душа, Београдско драмско позориште;
Тијана Грумић, Кеплер – 452Б, Позориште „Бора Станковић” Врање;
Бранислав Нушић, Ожалошћена породица, Театар „Фјодор Волков”
Јарослав (Руска Федерација); Стеван Вранеш, Сведобро, Народно по-
зориште Ужице;  Представа у част награђених: Зоран Пешић –
Сигма, Улица усамљених аутомобила, Народно позориште Ниш и
Стеријино позорје Нови Сад; Жири 63. Стеријиног позорја; Округли
сто; Међународни програм „Кругови”: Мате Матишић, Људи од
воска, Хрватско народно казалиште Загреб (Хрватска); Према роману
Кристиана Новака, Чрна мати земла, Загребачко казалиште младих
(Хрватска); Душан Јовановић, Зид, језеро, Драма Словенског народног
гледалишча Љубљана (Словенија); Представа ван конкуренције,
Божидар Кнежевић, Илустрована енциклопедија нестајања, Српско
народно позориште и Стеријино позорје Нови Сад; Остали про-
грами: 16. међународни симпозијум позоришних критичара и теат-
ролога (Организатори: Стеријино позорје и Међународна асоцијација
позоришних критичара); Дани књиге; Радионица „Сумњива лица”;
Глумачка радионица „Стања”; Изложбе: Никола Џафо, „Вечера за
зеца”; 59. изложба ликовних радова деце и омладине „Сцена, маска,
костим, лутка”; Заједнички програми са Факултетом техничких наука
Нови Сад; Позорје младих: Академија уметности, Нови Сад, класе
на српском и мађарском језику; ГИТИС Москва (Руска Федерација);
Факултет савремених уметности Београд; Академија уметности Бео-
град; НОВА академија уметности Београд; Факултет уметности При-
штина–Звечан; Академија умјетности Бања Лука (Република Српска,
БиХ); Факултет драмских и филмских умјетности, Универзитет „Си-
нергија” Бијељина (Република Српска, БиХ); Умјетничка академија
Осијек (Хрватска); Између два Стеријина позорја.

За издавача: др Мирослав Радоњић, директор; Уредник: Горан
Ибрајтер; Сараднице на Каталогу: Весна Гргинчевић, Нина Марко-
виновић; Превод на енглески: Лидија Капичић; Превод са слове-
начког: Александра Коларић; Превод са руског: Викторија Марти-
нова; Графички дизајн: Атила Капитањ; Илустрације; Слог:
ћирилица/латиница; Повез: броширано + меке корице. Формат: 23
x 21 цм. Обим: 160 стр.; Тираж: 500; Прелом: Роберт Јенеи, Нови
Сад. Штампа: АртПринт, Нови Сад.

ISBN: 978-86-85145-58-2
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БИЛТЕН 63. Стеријиног позорја: Девет бројева. За издавача:
др Мирослав Радоњић, директор; Одговорна уредница: Весна Гргин-
чевић; Сарадници: Војислав Алимпић, Бојана Јањушевић, Милена
Кулић, Снежана Милетић, Бранислава Опрановић, Николина Стјепа-
новић, Силвија Чамбер; Сарадница: Александра Коларић; Фото: Бра-
нислав Лучић, Марина Блашковић; Корице: Атила Капитањ; Техничко
уређење: Издавачки центар СП; Прелом: Роберт Јенеи, Нови Сад;
Слог: ћирилица. Штампа корица и умножавање: АртПринт, Нови
Сад; Повез: кламерисано; тираж: 400; Формат: 21 x 29 cm. Обим:
укупно 190 стр. (16+14+18+24+26+26+22+24+20)

НАЈАВНИ ПЛАКАТ 63. Стеријиног позорја: Дизајн: Атила Ка-
питањ. Формат: 98 x 68 цм. Тираж: 100 ком.; Штампа: АртПринт,
Нови Сад 

ПЛАКАТ Позорја младих: Дизајн: Атила Капитањ. Формат: 98 x
68 цм. Тираж: 100 ком.; Штампа: АртПринт, Нови Сад 

Програмски банери: Дизајн: Атила Капитањ;
Ситан штампани материјал (програм 63. Стеријиног позорја –

33 x 21 цм (савијено на три дела); позивница, улазнице, акредита-
ције, бонови, гласачки листићи; Дизајн: Атила Капитањ. Штампа:
АртПринт, Нови Сад 

ДИПЛОМЕ добитника Стеријиних награда: Графичко обли-
ковање: Вељко Дамјановић; Штампа: Адверто, Нови Сад 

ПЕРИОДИКА

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

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

„Сцена”, 1/2018.
Садржај/сарадници: Савремени светски драматичари: Тор-

стен Бухштајнер, Милица Перић, Јана Маричић; Дејан Мијач –
новосадске и друге године: Даринка Николић, Александар Ми-
лосављевић, Петар Марјановић; Бајка – водич кроз одрастање:
Соња Ћирић, Ивана Димић, Татјана Мандић Ригонар, Сташа Ко-
привица, Ива Милошевић, Владимир Лазић; Теоријска Сцена:
Јасна Новаков Сибиновић; Есеј: Петар Грујичић; Сценски дизајн:
Александра Пештерац, Радивоје Динуловић, Јелена Јанев, Милица

Стојшић; Историјска Сцена: Исидора Поповић, Мирјана Одавић;
Фестивали/Изведбе: Оливера Милошевић, Габриела Теглаши
Јојкић; Књиге: Жељко Јовановић, Милош Латиновић, Марина Ми-
ливојевић Мађарев, Слађана Милићевић, Синиша И. Ковачевић;
In memoriam: Слободан Унковски; Нова драма: Тијана Грумић,
Ж. Јовановић.

Дизајн и прелом: Вељко Дамјановић; Обим: 180 стр.; Слог: ћи-
рилица; Повез: броширано + меке корице; Тираж: 300 примерака;
Штампа: АртПринт, Нови Сад.

„Сцена”, 2/2018.
Садржај/сарадници: У сусрет 63. Стеријином позорју: Бошко

Милин, Александар Милосављевић; Савремени светски драма-
тичари: Сара Беинат, Маријана Иличин, Милош Латиновић; Драм-
ска баштина: Исидора Поповић, Александар Поповић, М. Латино-
вић; Теоријска Сцена: Дејан Петковић; Образовање: Марина
Милвојевић Мађарев, Соња Ћирић; Сценски дизајн: Радивоје Ди-
нуловић, Александра Пештерац; Историјска Сцена: Исидора По-
повић, Јелена Ковачевић; Фестивали: Мухарем Шеховић, Алексан-
дар Милосављевић, Сенка Петровић; Интервју: Предраг Ејдус,
Оливера Милошевић; Књиге: Милован Здравковић, А. Милосав-
љевић, М. Латиновић, Милена Кулић, М. Миливојевић Мађарев;
Нова драма: Ива Брдар, Жељко Јовановић.

Дизајн и прелом: Вељко Дамјановић; Обим: 204 стр.; Слог: ћи-
рилица; Повез: броширано + меке корице; Тираж: 300 примерака;
Штампа: АртПринт, Нови Сад.

„Сцена”, 3/2018.
Садржај/сарадници: Савремени светски драматичари: Деби

Изит, Ђорђе Кривокапић, Милош Латиновић; 63. Стеријино по-
зорје: Даринка Николић, Александар Милосављевић, Исидора Си-
мијановић, Јелена Граовац, Нина Нешковић, Оливера Милошевић,
Драгана Вилотић, Милена Кулић, Николина Ђукановић, Марина Ми-
ливојевић Мађарев; Сценски дизајн: Јелена Јанев, Милица Стојшић;
Образовање: М. Миливојевић Мађарев, Игор Третињак, Ника Ар-
хар; Теоријска Сцена: Маријана Прпа Финк; Фестивали: Габриела
Теглаши Јојкић, Миливоје Млађеновић, А. Милосављевић; Исто-
ријска Сцена: Исидора Поповић, Исидора Стојановић, Нина Мар-
ковиновић Шолајић; Књиге: Живко Поповић, М. Миливојевић Ма-
ђарев, А. Милосављевић; Нова драма: Милена Богавац, Жељко
Јовановић.
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Дизајн и прелом: Вељко Дамјановић; Обим: 204 стр.; Слог: ћи-
рилица; Повез: броширано + меке корице; Тираж: 300 примерака;
Штампа: АртПринт, Нови Сад.

„Сцена”, 4/2018.
Садржај/сарадници: Савремени светски драматичари: Дора

Делбјанко, Милош Латонивић; 52. Битеф: Александар Милосавље-
вић, Маша Сеничић, Драгана Вилотић; Интервју: Андраш Урбан,
Оливера Милошевић; Образовање: Марина Миливојевић Мађарев,
Маја Мрђеновић, Тимеа Пап, Лидија Капичић; Теоријска Сцена:
Милена Кулић, Милица Зајцев, Војо Лучић; Милан Коњовић: Ми-
лана Квас, Чедомир Јаничић, Синиша Ковачевић, Миливоје Мла-
ђеновић; Фестивали: М. Латиновић, А. Милосављевић, О. Мило-
шевић; Историјска Сцена: Исидора Поповић, Ненад Предојевић,
Зоран Максимовић, Милена Лесковац, Јован Ђорђевић;
Јубилеји/Сећања/Догађаји: М. Миливојевић Мађарев, А. Мило-
сављевић, Мирослав Радоњић; Књиге: А. Милосављевић, Жељко
Јовановић, М. Миливојевић Мађарев; In memoriam: А. Милосав-
љевић, Горан Стефановски; Нова драма: Јелена Кајго, Жељко Јова-
новић.

Дизајн и прелом: Вељко Дамјановић; Обим: 200 стр.; Слог: ћи-
рилица; Повез: броширано + меке корице; Тираж: 300 примерака;
Штампа: АртПринт, Нови Сад.

„Scena”, Theatre  Arts Rewiev, No 31/2018.
Уредништво: Милош Латиновић (главни уредник), Марина

Миливојевић Мађарев, Исидора Поповић, Александар Милосав-
љевић, Жељко Јовановић. Секретарица редакције: Весна Гргинче-
вић

Тема броја: Towards the Theatre New Dramaturgy/Ка театру
нове драматургије: Ива Брдар: Бацачи прстију, Милена Богавац:
Јами дистрикт, Милена Марковић, Деца радости: Преводиоци на
енглески језик: Весна Радовановић, Лидија Капичић. Драматуршки
коментар: Милош Латиновић, Жељко Јовановић.

Дизајн и прелом: Вељко Дамјановић; Обим: 120 стр.; Слог: ћи-
рилица; Повез: броширано + меке корице; Тираж: 300 примерака;
Штампа: АртПринт, Нови Сад.

Центар за позоришну документацију Стеријиног позорја

Годишњак позоришта Србије 2016/2017, volume 39
За издавача: др Мирослав Радоњић, директор. Уредници:

Нина Марковиновић, Томислав Баштић; Садржај: Репертоар позо-
ришта 2016/2017; Позоришни фестивали и смотре 2017; Академије
и факултети; Позоришни музеји и Документационоистраживачки
центар; Библиографија о позоришту и драми;  Индекси (Аутори из-
вођених 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: АртПринт, Нови Сад

ISSN 1820-8215

КЊИГЕ

Едиција „Антологије”

Нова словачка драма. Приредила Владислава Фекете; пре-
вод на српски Зденка Валент Белић

За издавача: др Мирослав Радоњић, директор. Уредник: др Зоран
Ђерић; Дизајн и прелом: Вељко Дамјановић. Формат: 18 x 24 cm.
Обим: 264 стр. Повез: шивено + тврде корице. Тираж: 500 приме-
рака. Штампа: АртПринт, Нови Сад

ISBN: 978-86-85145-60-5 

Едиција „Синтезе”

Тина Перић: Пут извођача: од Ја ка Сопству
За издавача: др Мирослав Радоњић, директор; Уредник: др Зоран

Ђерић; Слог: ћирилица; Повез: броширано + меке корице; Формат: 14
x 20 цм. Обим: 250 стр.; Тираж: 300 примерака; Дизајн корица: Вељко
Дамјановић;  Прелом: Роберт Јенеи; Штампа: АртПринт, Нови Сад

ISBN: 978-86-85145-63-6

Едиција „Експозиција”

Влатко Илић: Савремено позориште: Естетско искуство и
преступничке праксе 

За издавача: др Мирослав Радоњић, директор; Уредник: др Зоран
Ђерић; Рецензенти: др Дивна Вуксановић, др Весна Крчмар, др Ми-
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хал Бабјак; Слог: ћирилица; Повез: броширано + меке корице; Фор-
мат: 12 x 17 цм. Обим: 128 стр.; Тираж: 300 примерака; Дизајн корица
и прелом: Вељко Дамјановић; Штампа: АртПринт, Нови Сад

ISBN: 978-86-85145-61-2

Вера Копицл: Метајезик ишчашеног жанра. Сонг у по-
стдрамском тексту Милене Марковић

За издавача: др Мирослав Радоњић, директор; Уредник: др Зоран
Ђерић; Рецензент: др Бранка Јакшић Провчи; Слог: ћирилица; Повез:
броширано + меке корице; Формат: 12 x 17 цм. Обим: 160 стр.; Ти-
раж: 300 примерака; Дизајн корица и прелом: Вељко Дамјановић;
АртПринт, Нови Сад

ISBN: 978-86-85145-62-9

Посебна издања

Зборник радова Српски писци и њихова дела између два
светска рата на Стеријином позорју, уредник Снежана Сав-
кић.

За издавача: др Мирослав Радоњић, директор; Уредник: др Зоран
Ђерић; Слог: ћирилица; Повез: броширано + меке корице; Формат:
16,5 x 24 цм. Обим: 160 стр.; Тираж: 300 примерака; Дизајн корица
и прелом: Роберт Јенеи; Штампа: АртПринт, Нови Сад

ISBN: 978-86-85145-64-3



Пријатељи Позорја



Д о н а т о р и  и  с п о н з о р и

Слађе је са посластичарницом

ШШЕЕХХЕЕРРЕЕЗЗАА ДДАА

М е д и ј с к и  п о к р о в и т е љ и



Каталог 64. Стеријиног позорја
За издавача: др Мирослав РАДОЊИЋ, директор
Уредник: Горан ИБРАЈТЕР
Сараднице: Весна ГРГИНЧЕВИЋ, Александра КОЛАРИЋ
Превод на енглески: Ивана ПУРТИЋ, Јелена БИБИН
Превод са немачког: Марија АНЧИЋ
Превод са мађарског: Јудит ФЕРЕНЦ
Коректура и лектура: Издавачки центар
Прелом: Роберт ЈЕНЕИ
Штампа: Сајнос д.о.о. Нови Сад

Тираж: 500 

Визуелни идентитет 64. Стеријиног позорја
Атила КАПИТАЊ

Website Фестивала: Милан КАЋАНСКИ
www.pozorje.org.rs
Фото: Бранислав ЛУЧИЋ, Марина БЛАШКОВИЋ, Срђан ДОРОШКИ 

Стеријино позорје
Тел. (+38121)
Дирекција: 451 273, 426 366, 527 255
Фестивалски центар: 426 517
Међународна сарадња: 451 077
Продукција: 527 387
Издавачки центар: 6612 485
Центар за позоришну документацију: 527 387
Рачуноводство: 527 387

Факс: (+38121) 6615 976 

CIP - Каталогизација у публикацији
Библиотека Матице српске, Нови Сад 

792.2.091.4(497.113 Novi Sad)"2019"(085)

СТЕРИЈИНО позорје (64 ; 2019 ; Нови Сад)
64. Стеријино позорје, Нови Сад, 26. мај - 3. јун 2019. = 64th Steri-

jino Pozorje Festival, Novi Sad, 26 May - 3 June 2019 / [уредник Горан
Ибрајтер ; сарадницe Весна Гргинчевић, Александра Коларић ;
превод на енглески Ивана Пуртић, Јелена Бибин, превод са немачког
Марија Анчић, превод са мађарског Јудит Ференц]. - Нови Сад :
Стеријино позорје, 2019 (Нови Сад : Сајнос). - 146 стр. : фотогр. ; 23
cm

Упоредо срп. текст и енгл. превод. - Тираж 500

ISBN 978-86-85145-65-0

а) Стеријино позорје (64 ; 2019 ; Нови Сад) -- Каталози

COBISS.SR-ID 329339143 


