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18.00 часова / СНП, горњи фоаје Сцене „Пера Добриновић“
Уручење награде „Струне од светла“ Момчилу Бајагићу Бајаги  
/ кратак анплагд концерт

20.00 часова / СНП, Сцена „Јован Ђорђевић“
Проглашење и уручење Стеријиних награда

Представа у част награђених
ИзгУБљенИ ПејзажИ
Битеф театар Београд / Битеф денс компанија

Кореографија и режија: ДУЊа јОЦИЋ
Драматургија: нИКОЛа заВИШИЋ
Музика: аЛеКСанДРа ЂОКИЋ
Костимографкиња: СЛаВна МаРТИнОВИЋ
Видео продукција: ФИЛИП МИКИЋ
асистенткиња видео продукције: јеЛена ПИљИЋ

Извођачи

ана ИгЊаТОВИЋ загОРаЦ 
МИЛОШ ИСаИЛОВИЋ 
МаРИја БеРгаМ 
БРанКО ЦВејИЋ 
ТаМаРа ПјеВИЋ 
БРанКО МИТРОВИЋ 
јаКШа ФИЛИПОВаЦ 
нИКОЛа жИВКОВИЋ 
МИЛИЦа БајЧеТИЋ 
МИЛа ЛУКИЋ (дете) 
ДУШан БајЧеТИЋ (алтернација)

Спикер: жаРКО ОБРаЧеВИЋ

Представа траје 1 сат и 20 минута

ДанаС на ПОзОРјУ
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66. СТеРИјИнО ПОзОРје
нови Сад, 18–26. јун 2021.

Такмичарска селекција 
ИзВеШТај жИРИја

Жири Шездесет шестог Стеријиног позорја – Снежана ТРИШИЋ, редитељка (председница Жирија), наТаШа 
ТаПУШКОВИЋ, глумица, ДаВОР ШПИШИЋ, драмски писац, ДаРКО неДељКОВИЋ, сценограф и МИХајЛО 
неСТОРОВИЋ, глумац, видео је од 18. до 26. јуна 2021. године десет представа у такмичарској селекцији.
На завршној седници, одржаној 26. јуна 2021, Жири је донео:

ОДЛУКУ 

Стеријина награда за најбољу представу – аКО ДУгО гЛеДаШ У ПОнОР, према истоименом роману Енеса 
Халиловића, режија Златко Паковић, Регионално позориште Нови Пазар / Културни центар Нови Пазар. Одлука је 
донета већином гласова.

Стеријина награда за текст савремене драме – ОЛга ДИМИТРИјеВИЋ за РаДИО ШаБаЦ, режија Олга Димитријевић, 
Шабачко позориште. Одлука је донета једногласно. 

Стеријина награда за режију – МИЛан неШКОВИЋ за представу КУС ПеТЛИЋ Александра Поповића, Народно 
позориште / Narodno kazalište / Népszínház Суботица. Одлука је донета једногласно.

Стеријина награда за глумачко остварење:

МИЊа ПеКОВИЋ за улогу Миље Бушатлије у представи КУС ПеТЛИЋ Александра Поповића, режија Милан Нешковић, 
Народно позориште / Narodno kazalište / Népszínház Суботица. Одлука је донета једногласно.

СРЂан СеКУЛИЋ за улогу Комнена барјактара у представи КУС ПеТЛИЋ Александра Поповића, режија Милан 
Нешковић, Народно позориште / Narodno kazalište / Népszínház Суботица. Одлука је донета једногласно.

РИФаТ РИФаТОВИЋ за улогу у представи аКО ДУгО гЛеДаШ У ПОнОР, према истоименом роману Енеса 
Халиловића, режија Златко Паковић, Регионално позориште Нови Пазар / Културни центар Нови Пазар. Одлука је 
донета једногласно.

БОРИС КУЧОВ за улогу у представи ВИТезОВИ „ЛаКе МаЛе“, режија Андраш Урбан, Позориште „Деже Костолањи“ 
Суботица / Kosztolányi Dezső Színház. Одлука је донета већином гласова.

Стеријина награда за сценографско остварење – аДИСа ВаТРеШ СеЛИМОВИЋ за представу ШИнДЛеРОВ ЛИФТ, 
према истоименом роману Дарка Цвијетића, режија Кокан Младеновић, Камерни театар 55 Сарајево (БиХ). Одлука 
је донета једногласно.

Стеријина награда за костимографско остварење – БИљана гРгУР за представу КУС ПеТЛИЋ Александра 
Поповића, режија Милан Нешковић, Народно позориште / Narodno kazalište / Népszínház Суботица. Одлука је донета 
једногласно.

Стеријина награда за оригиналну сценску музику – БОжИДаР ОБРаДИнОВИЋ у представи аКО ДУгО гЛеДаШ У 
ПОнОР, према истоименом роману Енеса Халиловића, режија Златко Паковић, Регионално позориште Нови Пазар / 
Културни центар Нови Пазар. Одлука је донета већином гласова.

Стеријина награда за кореографију – ТИМеа ФИЛеП у представи ВИТезОВИ „ЛаКе МаЛе“, режија Андраш Урбан, 
Позориште „Деже Костолањи“ Суботица / Kosztolányi Dezső Színház. Одлука је донета једногласно.

Стеријина награда за драматизацију – КОКан МЛаДенОВИЋ за ШИнДЛеРОВ ЛИФТ, према истоименом роману 
Дарка Цвијетића, режија Кокан Младеновић, Камерни театар 55 Сарајево (Бих). Одлука је донета већином гласова.

Стеријина награда за сценски говор – СаШа ЛаТИнОВИЋ у представи КУС ПеТЛИЋ Александра Поповића, режија 
Милан Нешковић, Народно позориште / Narodno kazalište / Népszínház Суботица. Одлука је донета једногласно.
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Стеријина награда из Фонда „Дара Даринка Чаленић“ за најбољу младу глумицу – анЂеЛа МаРИЋ за улогу у 
представи аКО ДУгО гЛеДаШ У ПОнОР, према истоименом роману Енеса Халиловића, режија Златко Паковић, 
Регионално позориште Нови Пазар / Културни центар Нови Пазар. Одлука је донета једногласно.

 
Стеријина награда из Фонда „Дара Даринка Чаленић″ за најбољег младог глумца – МИЛОШ ЛазИЋ за улогу 
Јохана Шустера у представи КУС ПеТЛИЋ Александра Поповића, режија Милан Нешковић, Народно позориште / 
Narodno kazalište / Népszínház Суботица. Одлука је донета једногласно.

Специјална Стеријина награда за режију – зЛаТКО ПаКОВИЋ за представу аКО ДУгО гЛеДаШ У ПОнОР, према 
истоименом роману Енеса Халиловића, Регионално позориште Нови Пазар / Културни центар Нови Пазар. Одлука је 
донета једногласно.

ОСТаЛе СТеРИјИне нагРаДе

Стеријина награда за критику „Миодраг Кујунџић“
Жири: Зоран Максимовић (председник), Симон Грабовац и Мирослав Стајић донео је једногласну одлуку да се 
Стеријина награда за критику „Миодраг Кујунџић“ додели СЛОБОДанУ СаВИЋУ за текст „Лична одговорност и 
колективна пропаст“ – критику представе Густав је крив за све (по мотивима анимираног филма Густав, концепт 
и режија Кокан Младеновић, Позориште „Деже Костолањи“, Суботица), објављеном у часопису НИТИ (број 12–13, 
година VII, 2020).

Жири Округлог стола критике Стеријиног позорја: Даринка Николић (председница), Исидора Поповић и Влатко Илић 
донео је једногласну одлуку да Стеријину награду „Дејан Пенчић Пољански“ Округлог стола критике за најбољу 
представу равноправно поделе остварења: КУС ПеТЛИЋ Александра Поповића, режија Милан Нешковић, Народно 
позориште / Narodno kazalište / Népszínház Суботица и ВИТезОВИ „ЛаКе МаЛе“, режија Андраш Урбан, Позориште 
„Деже Костолањи“ Суботица / Kosztolányi Dezső Színház
 

нагРаДа СТеРИјИнОг ПОзОРја

награду публике 66. Стеријиног позорја за најбољу представу (просечна оцена 4,63) добило је остварење КаО Да 
КРај нИје нИ СаСВИМ БЛИзУ Маје Пелевић, режија Никола Завишић, Битеф театар Београд. 
Гласање публике за најбољу представу:
Као да крај није ни сасвим близу – 4,63; Кус петлић – 4,62; Дервиш и смрт – 4,59; Ако дуго гледаш у понор – 4,57; 
Шиндлеров лифт – 4,46; Госпођа министарка – 4,39; Радио Шабац – 4,30; Велика депресија – 4,07; Хотел Загорје 
– 3,93; Дјечак који је говорио Богу – 3,92; Деобе – 3,88; Витезови „Лаке мале“ – 3,83; Крекетање – 3,52; Поетика 
гледања – 3,49; Тихо тече Мисисипи – 3,44

нагРаДа за гЛУМаЧКУ БРаВУРУ „зОРан РаДМИЛОВИЋ“
народног позоришта Тимочке Крајине „зоран Радмиловић“ зајечар и Стеријиног позорја

Жири: Владимир Ђуричић (председник), Александар Милосављевић, Александар Гајин награду додељује МИЊИ 
ПеКОВИЋ за улогу Миље Бушатлије у представи КУС ПеТЛИЋ Александра Поповића, режија Милан Нешковић, 
Народно позориште / Narodno kazalište / Népszínház Суботица.  

нагРаДа ПРОДУЦенТСКе КУЋе „SCOMEDIASCO“ за еПИзОДУ

Жири у саставу Даринка Николић, председница, Теофил Панчић и Игор Бурић једногласно је одлучио да награду 
добије ИгОР гРеКСа за улогу Ђакона Авакума у представи КУС ПеТЛИЋ Александра Поповића, режија Милан 
Нешковић, Народно позориште / Narodno kazalište / Népszínház Суботица.  

БИЛТен Сазнаје
Глумица Анђела Марић одложила је данашње венчање да би дошла на уручење награда. 
Анђели честитамо Стеријину награду, и желимо сву срећу у привном животу и каријери.
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АУТОРКА

Представа у част награђених

ИзгУБљенИ ПејзажИ

Дуња јоцић

Рођена је у Београду 1978. 
Била је вицешампионка у рит-
мичкој гимнастици и чланица 
Југословенског Олимпијског 
тима. Завршила је Средњу 
балетску школу „Лујо Давичо” 
1998, а потом дипломирала 

на Плесној академији у Ротердаму.
Играла је у престижним плесним компанијама попут Club 
Guy and Roni, плесне компаније Emio Greco (Холандија), 
трупе Ballet du Nord (Француска), између осталих.
За плесно извођење у представи Midnight Rising у трупи 
Club Guy and Roni, била је  номинована за награду Golden 
Swan, 2013. године.
Паралелно са играчком каријером сарађивала је са ре-
дитељем Николом Завишићем као кореографкиња у 
продукцијама у Југословенском драмском позоришту, 
Народном позоришту у Београду и Српском народном 
позоришту у Новом Саду.
Године 2007. креирала је свој први кратки плесни комад 
No flowers please, и освојила Прву награду, Награду пу-
блике и Специјалну награду за иновативност на Фести-
валу кореографских минијатура у Београду. Свој први 
целовечерњи комад Not Me поставља  2012, исте године 
креира Сонете за Битеф данс компанију.
Креирала је с великим успехом награђиване плесне фил-
мове Mirroring и Bird, који су приказивани на бројним 
светским фестивалима.
Године 2015. креира плесни комад Don’t talk to me in my 
sleep, 2017. представу Terra Incognita, а потом мултиме-
дијални плесни комад La Mode, постављен за Spellbound 
Contemporary Ballet у Риму. Исте године добила је BNG Bank 
Dance Prize за изузетан таленат. Живи и ради у Амстердаму.

де изнад Битеф денс компаније као неки добри дух и то 
је огромна вредност. То је остало исто, а веома је ретко.
Ови млади људи су за мене као кореографа узбудљиви, 
снажног израза, широких схватања и деликатног хумора. 
Наизглед тешко спојива разлика њихових индивидуално-
сти представља право благо и велику инспирацију из које 
је великим делом настала и ова представа. Ови момци и 
девојке раде изузетно професионално и на томе им искре-
но захваљујем. Битеф денс компанија је редак пример 
како ствари у Србији и у Београду (кад говоримо о сцени 
савременог плеса) могу перфектно да функционишу када 
постоји воља, жеља за озбиљним и напорним радом, и љу-

О раду са Битеф денс компанијом

Изгубљени пејзажи ми нису прва кореографска сарадња 
са овом фантастичном групом играча. Због тога могу са 
сигурношћу да приметим шта се није променило у по-
следњих неколико година колико се нисам срела са овим 
преданим људима. Иако се заправо готово цела трупа 
изменила и сада је много младих, даровитих плесача, 
смисао њихове игре и заједничка свест остали су да леб-

бав према плесу и извођењу. Велика је штета и потпуно ми 
је незамисливо да један град величине Београда има само 
једну овакву трупу и само једно позориште намењено за 
савремени плес. Треба да их је више, и трупа и театара, јер 
Београд то заслужује и то му је потребно. То је повезано. 
На тај начин се гради и негује сцена. То је прогрес.
Моја велика љубав, дубок наклон и огромна подршка за 
Битеф денс компанију!
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ИНТЕРВЈУ

ЗаУсТаВИТЕ ЗЕмљУ, сИлаЗИм! Капетане, остани са мном ти  
уморан сам, маме ме слатки сни  

и мени, друже мој, долази сан  
а изнад брда рађа се нови дан 

А тмурном реком и даље плове тела  
обала црна и црна села  

и једна жена тмурна као река  
још неког чека до дубоко у ноћ

У тренутку кад је објављена, песма је продата у више-
милионском тиражу. И данас се често чује на нашим 
радио-станицама.

Приредила А. К.

ДА ЛИ МОРАМО ОДМАХ ЗАКОЧИТИ 
ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ?

Шта значи бити човек и шта би могло значити бити машина?...
Али шта ако је душа само резултат апстрактне мисли, ништа 
више од саме идеје? Шта ако наше одлучивање функциони-
ше на исти начин на који функционишу алгоритми машина и 
рачунара?... 
Хоће ли вештачка интелигенција бити претња за људску вр-
сту?... Шта ако се достигне тачка сингуларности, у којој ће 
технолошка интелигенција ући у ланчану реакцију циклуса 
самопобољшања, а технолошки раст постати неконтролисан 
и неповратан?... У том би случају људи постали непотребни… 
Алгоритми рачунара које користимо у свакодневном животу 
су се већ показали као бољи доносиоци одлука од нас. Они 
нису подложни емоцијама, забораву и не дају се омести. 
Уколико би нас вештачка интелигенција заиста наџивела, да 
ли би се то могло приписати природној селекцији? Да ли је 
вештачка интелигенција можда само следеćи корак у еволу-
цији и да ли можда морамо прихватити да ми људи нисмо 
коначни животни облик на земљи? / Битеф театар

На крају…
Једна од најлепших италијанских песама о подељеној зе-
мљи, грађанском рату 

Ива Заники, Обала црна и црна села
(La riva bianca, la riva nera, 1971)

Капетане, паде крај мене ти  
стигоше нас меци к’о бесни пси  

на нашим грудима к’о црвен цвет  
у крвавом се јутру купа свет 

Војниче, реци где је твој дом  
тамо где је река на крају свом  
а сада реком плове наша тела  

обала црна и црна села  
на сваком мосту застава се вије  
за сваку стопу се бије љути бој 

Војниче, ти знаш ја сам душман твој  
проклет је и поган наш људски сој  

чујеш ли топове, то моји сад  
по твојој земљи сеју и смрт и јад 

Капетане, лежиш крај мене ти  
сада си ми друг, сад смо браћа ми  

и када реком крену наша тела  
нек’ виде људи, нек’ смркну чела  

нек’ се на мосту две заставе вијоре  
и нек’ нам песма пожели срећан пут 

Дарко Цвијетић
писац романа  
„Шиндлеров лифт” 
по којем је настала истоимена 
представа

МОРАТЕ ПРЕРАСТИ НАЦИЈУ  
ДА БИСТЕ БИЛИ ЧОВЕК 

Национализам није направио ниједну фабрику. 
Он није идеологија, то није оквир за друштво, он 
је оквир за ужасе. Ово није прича о томе да Срби 
убијају муслимане. Не, ово је прича о томе како 
људи убијају људе. У неком тренутку преузме нас 
неко зло у нама, престанемо да верујемо у своју 
људскост и почнемо бивати неко други, каже писац 
чији романи Шиндлеров лифт и Што на поду спа-
ваш фасцинантно реконструишу лествицу ужаса на 
простору почивше земље. 

Романи Ако дуго гледаш у понор Енеса Халиловића и 
Шиндлеров лифт Дарка Цвијетића, на основу којих су 
настале две овогодишње стеријанске представе које нас 
се и те како тичу, с истог су извора напојени. Оба говоре о 
бешћутности и безосећајности времена којем смо сведо-
чили и покушавају да одговоре на питање, на која смо то 
врата куцали па да нам буде овако... 
На салве неизговорених и изговорених питања, за Билтен 
говори писац Дарко Цвијетић, чији романи Шинделорв 
лифт и Што на поду спаваш морају неодложно постати 
делом школске лектире будућих генерација.
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„Глумци су били свесни да овог пута не праве представу, 
да имају мисију људскости која надилази театар, која 
надилази нас саме, неке судбине. Правимо један запис, 
једну цртицу по небу, која ће остати иза нас, за коју ће се 
качити ти људи који нису ту“, кажете.
● Толико сам поносан што сам имао част да радим с та-
квим људима, глумцима, редитељем који је упорно тра-
жио језик адекватан мом роману, том крику ка сопственој 
унутрашњости. 
…Ја сам позвао лифт... То је у мени расло, расло... Јед-
нога дана, захваљујући овим људима, то је постало опи-
пљиво. Могли сте да га дирнете, дотакнете тај солитер. 
Заправо сам у шоку још увек. Мислим да се на премијери 
нисам овако осећао. Тад ми је било некако свеже, део са-
мог процеса. Сада, са неким одмаком, глумци су играли 
представу више од двадесет пута, а ја нисам гледао од 
премијере до сада. Све је сада дисало сажетије и јаче. 
Постоје моменти кад морате нешто рећи, јер је ћутање 
сагласно са догођеним. Помирити се с оним што се до-
годило заправо је страшно. Свако од нас требало би да 
погледа дубоко у себе, а свако има свој пут: неко се моли, 
неко само плаче, неко ћути... Ова наша земља – кад ка-
жем наша земља, мислим од Триглава до Ђевђелије, то је 
река суза која чека да се исплаче.
Не знам како сам остао у Приједору. То је све део моје 
судбине. Не воле ме. Ја то разумем. Не могу сад да ме 
воле, не да им идеологија. Постоји оквир који је противан 
свему, али ја срећем људе који ме знају загрлити на ули-
ци, ништа не кажу, не знам ни ко су. 
На крају представе чују се стварна имена, у завршној сце-
ни, оних који чекају лет, то су права имена људи. А тај 
црвени солитер није приједорски црвени солитер, то људи 
у Приједору не разумеју, ја не причам локалну причу. Об-
јашњавао сам италијанском преводиоцу, они су мислили 
да је црвени солитер црвен због идеологије. Не, он је цр-
вен због цигле. 
Немци и Пољаци, рецимо, не могу да разликују Дамира, 
Давора, Динка, Амира, за њих су то особа А и особа Б 
које заједно славе и певају, а онда се прогањају, из непој-
мљивог разлога. Они су се довољно одмакли од сопстве-
них ужаса. Нису могли да не виде тај роман другачије 
него онако како га треба гледати, јер то није прича о томе 
да Срби убијају муслимане. Не, ово је прича о томе како 
људи убијају људе. У неком тренутку преузме нас неко зло 
у нама, престанемо да верујемо у своју људскост и почне-
мо бивати неко други. 
Тај феномен, како је могуће да вас ја волим, идемо зајед-
но у школу и на екскурзије, држимо се за руке, санкамо 
се, како се онда могло догодити да ја вама дођем на вра-
та, изведем вашег оца, убијем га пред вама? Како? Шта 
се догодило тим људима? Како одједном људи постану 
ловина? Шта се догоди? 
Тако је било и у Сарајеву, у неким солитерима исто. Ко-
кан Младеновић је глумце на првој проби питао ко од 
глумаца живи у солитеру. Питао је где су Срби из њиховог 
солитера; почели су да плачу и говоре судбине својих су-

седа и наглас су освешћивали да ништа нису учинили за 
њих. Те исте Сарајлије.
Сејо Сексон [Давор Сучић, глумац и рок-музичар] био је у 
диверзантској јединици која је у окружењу држала касар-
ну „Виктор Бубањ” у којој је био мој брат. Кад је прочитао 
роман, рекао је: „Човече, ја сам пуцао на твога брата. 
Дарко, да ли разумеш да ја тек сада схватам да то нису 
били аркановци, него деца?” 
Оволико нам фали да будемо људи. Само један моменат 
да не гледате ТВ и не читате новине, него да загрлите 
комшију. 
Сад је тај црвени солитер празан, полупразан. То је сада 
усправљени лес (сандук). Тета Супха и тета Милосава, 
видим их сваког дана како шетају, коментаришу пиџаме 
једна другој и само чекају смрт. 
Да, да, чини се да ипак правимо микрокораке, али ипак 
кораке. Ово, ова представа је корак. Неки људи предузели 
су велики искорак да другог човека назову човеком, да се 
погледате као људи. 
Прошло је скоро три деценије, ја сам тада био дечак, сада 
сам сед човек, моје дете није било рођено, а она је данас 
жена. Превише времена је протекло и ако се не погледа-
мо у огледало и одемо у гроб не казавши, кад ћемо, како 
ћемо пред очи његове? Он је узео најневинијег, ту цури-
цу, рекао је, ја не могу више, ја ћу вам узети јагње, а ви 
видите како ћете то, како ћете с тим... Ти људи су проте-
рани из Хрватске и дошли у солитер, значи тај циркулум, 
то је као Хамлет, прича се вуче од много пре и онда се 
само истресе на главе оних који немају везе с тим. И опет 
тако. Већ тридесет година пумпамо и одгајамо неке људе, 
појављују се неки тридесетогодишњи млади фашисти, на 
свим странама, потпуно искључиви јер их образовни си-
стем прави лудацима, не учи их да буду људи, него Срби, 
Хрвати, Бошњаци, и не знам шта...
Мој идентитет је и српски, и хрватски, и жидовски. Мој 
идентитет је толико сложен и ја то не могу тек тако како 
се некоме ћефне да расклапам као лего коцкице, ове у 
представи, које су и солитер, и колач, и пита, и чашица 
ракије, и пиштољ. То је немогуће.
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Гордана Бобан
глумица у представи  
„Шиндлеров лифт” 

ИСЦЕЉИВАЊЕ У ХОДУ

Са глумицом Kамерног театра у Сарајеву Горданом 
Бобан након представе „Шиндлеров лифт” разго-
варамо о трауми, њеном превазилажењу, процесу 
рада са Kоканом Младеновићем, животу као сили 
која је јача од свега. О нужности да човечанство 
пређе на други еволутивни ниво, јер је то потреба 
за темељном променом.

Kако је било пролазити кроз овај текст? Памтим да сам 
Цвијетићев роман читала у ритму поезије, која је стра-
шна и задивљујућа у исти мах.
●  Прво читање је било најбрже у животу. Кад сам узела 
роман нисам га испустила из руку, давно је то било. Дру-
го читање, кад сам почела да радим представу, било је 
потпуно другачије, много теже. Прво ме је „подерало” по 
свим меридијанима, друго читање је још теже емотивно. 
Знала сам да радимо представу и то је другачија врста 
уласка у роман, у тему, у судбину. И први пут је било ра-
зарајуће, а читање пред почетак рада на представи је ис-
траживање које је болело пуно дубље, пуно жешће, које је 
пуцало на другим нивоима... није било једноставно.

Ово је друга сарадња са Kоканом Младеновићем, на По-
зорју смо вас гледали у представи „Сјећаш ли се Доли 
Бел?”. Шта је вама важно у тој сарадњи?
●  У ова два процеса са Kоканом, спознала сам да зна 
све кад дође на пробу. Зна како ће изгледати финална 
представа, али онда нас води кроз цео процес, даје нам 
задатак да изнесемо властита виђења његове коначне ви-
зије, да то прође кроз нас, узме оно што му веома треба. 
То је прекрасна интеракција између глумца и редитеља 
који зна шта хоће.

Овај роман се бави и траумом, траума повлачи питање 
реструктурирања идентитета. У том контексту, шта 
вам је показала ова представа?
●  Да се даље поћи мора, то је питање живота. Ту те нико 
не пита да ли хоћеш или нећеш, имаш слободу избора 
једино да себи пресудиш и окончаш трауму на тај начин, 

Национализам није направио ниједну фабрику. Наци-
онализам није идеологија, то није оквир за друштво, он 
је оквир за ужасе. Друштво не може бити нација. Нација 
може можда да буде почетак друштва, али не може бити 
сврхом себе.
Да бисмо се излечили – то вам је као исповест код свеће-
ника или свештеника, морате вербализовати свој грех да 
би стигао до неба. Да би вам било опроштено, одрешени 
греси, морате рећи гласно свој грех: „Да, ја сам учинио то, 
починио сам то, било је тако.” Докле год ту нашу бол не 
вербализујемо, док не проговоримо гласно, не може нам 
бити опроштено.
Шта је с људима који су осуђени за злочин? Ти су људи 
са именом и презименом осуђени за злочин – растао сам 
с некима од њих, као и са њиховим жртвама. С некима 
сам ишао на море, играо се у песку, и једног момента – 
разишли смо се.
Мој другар, који је осуђен и одлежао казну, извинио се 
ради смањења казне. Вратио се, седимо на клупи, он и 
ја, причамо како смо се као клинци играли, а он мени 
каже: „Дарко, нико не говори са мном, сви ме лажу, тап-
шу ме по рамену, а ја знам да лажу.” Да ли ви то може-
те разумети: слушам шта прича, загрлим га и кажем да 
га разумем. Ја га разумем. Њега морате разумети, јер не 
можемо се извући из свега тога ако не будемо разумели. 
Ту се негде крије почетак, почетак нашег истискивања тог 
зла из нас.
Мора доћи тај дан, тај радосни дан, светли дан, а хоћу ли 
га дочекати ја или моји унуци, још не знам, не верујем. 
Наивно сам веровао да је рат готов кад се завршио, кад 
смо пушке окачили – ја сам био у рату, у рововима. Ми-
слио сам, сад је готово, међутим није.
Шврака и Рива, који су се заједно играли а после разме-
њивали мртве, сад пију у истој кафани. Обојица су алко-
холичари. Зову ме: „’Ајде, Цвијета, дођи, попиј са нама.” 
Били су у различитим војскама, Шврака се вратио у При-
једор и каже да му је на почетку било страшно, а после... 
Он више није човек, већ алкохоличар. И он, и овај други. 
Једино што сам ја могао да урадим да их спасим јесте 
овако.
И не зове се мој роман Шиндлеров лифт због Шиндлеро-
ве листе, него ради Томаса Кенилија и његовог романа 
Schindler’s Ark, а када се каже „арка”, мислим на Ноу... 
Јер, једног ако спасимо – спасили смо свет.
Видите, реч „арк”, „арак”, „папир”... Погледајте како је 
језик сурово истинит, како језик нама говори. Погрешно 
мислимо да ми владамо језиком, а језик влада нама и 
ако нећете да га чујете, ништа не можете рећи.

Разговарала Снежана МИЛЕТИЋ
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а ако немаш суицидне намере, живот напросто тражи. Он 
је тај који диктира, он је тај који води. Сила живота тера 
човека да се пресложи. Никад те своје трауме човек не 
посложи скроз. Опет, мислим да живот такав какав јесте 
– тражи. И ти идеш. Исцељујеш се у току хода, у томе што 
живот тражи од тебе, мада никад више ниси исти после 
оваквих траума.

На том трагу – колико је човек господар своје судбине? 
То је питање које се провлачи кроз овогодишњу селекцију.
●  Веома добро питање. Верујем да су нам судбине пред-
одређене, у врло малом постотку утичемо на судбину. 
Нико од нас у младости, у времену пре последњег рата, 
нити је знао нити је желео да се то догоди. Памтим само 
кад смо били деца, па нисмо хтели нешто да једемо, да 
би тата рекао: „Е, децо моја, не знате ви шта је рат...” Ме-
ђутим, ми сазнасмо шта је рат, а да нико није сањао да 
бисмо могли искусити шта је рат, сањали смо неке друге 
снове. Десило нам се. Нисмо га бирали. На неку властиту 
микроцелину, на то можеш утицати, али на оно што ти је 
живот спремио, на то не можеш. Kо се спремио на ова три 
дана паклених врућина? То су једноставно ствари које 
долазе, на које се адаптираш, покушаш да преживиш, да 
одиграш представу, иако не можеш да дишеш, кад видиш 
пуну салу кажеш сам себи, иако падаш у несвест: „Идемо 
даље.” Мислим да је живот јак, да те животна сила стално 
баца о неке стене, да види: Јеси ли се помирио, препустио 
и рекао: Биће све како треба да буде, идем даље... Или 
ћеш сести, плакати и кукати.

Кад говоримо о процесима, ствари иду у циклусима, тако 
се иде даље.
●  Апсолутно, заврши се круг и идемо даље, а од тога где 
си стао у претходном кругу, зависи хоћеш ли прескочити 
следећи, идеш ли на нови ниво или ћеш се стално вртети 

у томе: неко ми је крив. Нисам ја. Сам са собом треба 
да завршиш те кругове, а да из једног описаног круга 
схватиш да си га апсолвирао и идеш у нови, докле год је 
одређено.

Публика је представу врло пажљиво и топло пратила.
●  Публика је била изузетна концентрисана, саосећајна и 
заиста честитам јер су услови у којима се одвијала пред-
става били готово немогући, паклено је вруће. 

Шта је вама донео процес изолације због ковида?
●  Треба бити окренут себи и себе проматрати изнутра, 
али никад не заборавити другог. Не заборавити на људе 
око себе у невољи, мислим да људима на планети недо-
стаје љубави, солидарности, међусобног уважавања и 
некако верујем да оног тренутка кад помогнемо неком 
другом, несвесно помажемо и себи. То би требало да нас 
научи, поред мноштва основних лекција, све ово што се 
догађа људском роду: несебичности, љубави, али у нај-
примарнијем облику. Без тога не можемо напредовати, 
без темељне промене човечанство не може напред. Мо-
жемо се заваравати, али темељно еволуцијски морамо 
напред. Променити став према капиталу, похлепи... јер 
сами копамо јаму.

И кад закуца на наша врата, ми се чудимо.
●  Ево је л’ закуцало ова два три дана? И те како. Има она 
дивна зен изрека да кад лептир махне крилима на Мада-
гаскару, цвет брескве на другом крају планете затрепери. 
То је велика истина, нико од нас није поштеђен. Могу ја 
говорити: „То је тамо у туђем дворишту, шта ме брига.” 
А оно тамо утиче на ово овде, и обрнуто. Док тога не по-
станемо свесни и не доживимо еволуцијски напредак, у 
смислу да нема више ко је какве боје коже, како се ко 
зове, под којом се заставом родио... Смо сви људи, треба 
бити човек божанских особина: племенит, добар, желиш 
да поделиш, да дајеш... Све остало није важно.

Разговарала Наташа ГВОЗДЕНОВИЋ
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Дани књиге (3)
„позориште” и  

„пут До позоришта”

–Нема никакве случајности у томе да најдуговечније про-
фесионално позориште, театар који континуирано ради 
од 1861. године публикује часопис Позориште. Поводом 
160 година свог постојања Српско народно позориште об-
јавило је репрезентативно издање свог сталног часописа, 
издање које, судећи по ономе што доноси, има и озбиљ-
није амбиције – најавио је модератор александар Мило-
сављевић јучерашњи разговор у оквиру Дана књиге (3) о 
посебном броју часописа Позориште, чији је уредник.
Управник СНП-а др зоран Ђерић подсетио је да часопис 
излази још од 1871. и да га је дуго уређивао тадашњи 
управник Антоније Хаџић. Важна је вест да ће у библи-
отеци Српског народног позоришту моћи да се прочитају 
сви бројеви славног часописа.
–У овом броју покушали смо да, између осталог, дамо 
својеврсну личну карту издавачке делатности СНП-а, као 
и да представимо људе на важним местима у позоришту, 
те позвали и госте да се осврну на сам повод излажења 
часописа – рекао је  Ђерић. – Међутим, овај часопис је 
најавио и нашу потребу и жељу да се позабавимо и оним 
што је суштина – да пратимо нашу продукцију, објављује-
мо критике о нашим представама, те да се и шира јавност 
о свему томе обавести. До краја године планирамо још 
два броја. 
Милосављевић је нагласио да је овај број Позоришта и 
нека врста замене за публикацију која треба да остави 
траг о 160 година Српског народног позоришта, те захва-
лио управнику Ђерићу што је обезбедио новац за његово 
излажење.

*
Други део разговора био је посвећен књизи Небојше Бра-
дића Пут до позоришта.

–Збирка есеја Небојше Брадића сведочи и о сложеној 
личности аутора – он је и редитељ и драмски писац и 
педагог и аутор сценарија, успешан директор и управ-
ник широке позоришне палете – рекао је Милосављевић 
подсетивши да Брадић у позориште није „пао с Марса”, 
он је син редитеља Момира Брадића, растао је окружен 
позориштем и на „позоришно путовање” креће свестан да 
се то путовање никада не завршава, ако се тиме озбиљно 
бавите. 
–Пре свега сам то научио од Небојше Брадића да се у 
позоришту никада не може рећи – ја сам научио, ја нешто 
знам! О том кретању, о тим променама је реч у овој књи-
зи есеја. Ту су есеји о Шекспиру, о музичком позоришту, 
као и текстови које пише Брадић педагог. Књигу отвара-
ју, веома је важно рећи, три есеја везана за пандемијску 
ситуацију, у њима се, од првог дана харања вируса, даје 
сугестија како организовати позоришни живот и борити 
се против короне. Његовој иницијативи можемо захвали-
ти што је наше позориште колико-толико функционисало 
у тим данима – рекао је Милосављевић и додао:
–Заказујем следећи сусрет на 67. Стеријином позорју, за 
које сам уверен да ће почети у традиционалном термину, 
26. маја, и да тада више нећемо носити маске! 

Бранислава ОПРАНОВИЋ

јУЧе на ПОзОРјУ
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ОКРУглИ сТО:  
ШИНдлЕРОВ лИфТ

а шта си ти таДа раДио, тата?

Последњи Округли сто на овогодишњем Стеријином по-
зорју одржан је у вечерњим сатима о представи Шин-
длеров лифт (Камерни театар 55 Сарајево, БиХ). И ово 
заседање водили су др Влатко Илић и др Исидора Попо-
вић, који заслужују сваку похвалу за уочавање поетичких, 
концепцијских и мотивских појединости сваке представе 
и целе селекције.  Било је задовољство присуствовати 
овим разговорима.

Округлом столу о Шиндлеровом лифту присуствовали су: 
писац Дарко Цвијетић, редитељ и драматизатор Кокан 
Младеновић, глумци адмир гламочак, Татјана Шојић, 
александар Сексан, Маја Изетбеговић и драматург Ве-
дран Фајковић.

гласање публике за најбољу представу 
Шиндлеров лифт – 4,46

Округли сто је отворила Исидора Поповић и приметила 
да овогодишње Позорје карактеришу драматизације ро-
мана. 
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Писац Дарко Цвијетић је истакао да је у питању неверо-
ватан ансамбл и невероватан редитељ. Роман је писан 
специфичним језиком. „Када сам видео на који начин 
се реконструише роман и како се то доноси у представи, 
схватио сам да се пред мојим очима одиграва оно – А 
шта си ти тада радио, тата? Имао сам част, велико хвала 
глумачком ансамблу што сам вечерас поново видео своје 
суседе, комшије, пријатеље и другаре, девојчицу која је 
завршила тако страшно и која нема ни гроб. Сматрам да 
смо њој подигли споменик. Пред тим спомеником ваља 
ћутати. У хришћанству, када идете на исповест, цела су-
штина је у томе да се грех каже гласно и јасно. Само тако 
се може постићи разрешење.“ 
Кокан Младеновић је објаснио да је цео поступак понов-
но откривање позоришног језика. „То је била шифра за 
оно што сценски језик јесте. Овај се креће у рангу ме-
тафора. Редитељ је песник сцене. Сусрет са песником 
Дарком Цвијетићем је величанствен. Дарко је светионик 
у овом нашем времену, мера људског и уметничког по-
штења. Био је велики задатак да не покваримо овакву 
уметничку величину, додатно не повредимо жртве које су 
једном страшно повређене. Ово је улазак у фантастичан 
поетски свет Дарка Цвијетића. На прву пробу донели смо 
роман и почели да се играмо. То узбуђење истражива-
ња јесте нешто што мене фасцинира. Ово није лако ни 
играти, али имамо осећање да се нисмо огрешили ни о 
Дарков рукопис нити о жртве.“ 
Влатко Илић је истакао фигуру писца у представи и скре-
нуо разговор у том правцу. Позвао је драматурга Ведра-
на Фајковића да прокоментарише средства која је кори-
стио. „Најпоштенији одговор је да смо имали срећу што 
имамо Дарка међу нама. Коканова препорука нама била 
је да овај текст морамо испричати у своје име. Сви смо 
приступили као да се то тиче свих нас. Да нисмо говорили 
у своје име, не бисмо успели да испричамо причу. Оно о 
чему Дарко говори и те како мора да се каже, и то је један 
од разлога за ову представу.“ 
Глумци су део доста компликоване мреже приповедања, 
по закључку Исидоре Поповић. Позвала их је да се укљу-
че у разговор. 
Маја Изетбеговић каже да сви имају одговорност да пре-
несу идеју односно истину. „Ти отклони и приповедање из 
глумачког бића мени су годили да створим и олакшам 

ситуације које играм, с друге стране ако се овако игра, 
кроз представу се води личнији аспект. То је био ритам 
свих нас, кроз приповедања и ситуације заједно смо ди-
сали и осетили кад треба ритам поново успоставити. Та 
приповедања су алат којим веродостојније преносимо 
причу. Част нам је што ово играмо на сцени. То је за нас 
био велики изазов.“ 
На коментар Исидоре Поповић да је овде реч о прису-
ству деце, а не само приповедање из перспективе детета, 
Кокан Младеновић је рекао да су у питању колеге, а не 
деца, пошто су сјајни. „Детињство је уништено јер нисмо 
могли да пружимо систем вредности и културе. Дубоко 
сам уверен да ова несрећна земља нуди све само не ком-
пас за будућу децу. Један од кључева за читање предста-
ве јесте управо у том положају детета. Та призма сећања 
заокружује целу причу. У другом издању књиге постоји 
прича о изласку на гроб. Много је потресније ово него кад 
гледам страдање одраслих.“ 
Влатко Илић сматра да је ризично у представу укљу-
чивати децу односно младе колеге. Упитао је како је то 
утицало на представу, у смислу улога и задатака. алек-
сандар Сексан каже да је најтежи задатак са децом имао 
Кокан. „Ми смо имали задатак да их некад умиримо кад 
су немирни. Кроз њих видимо реторику коју данашња 
деца преузимају од својих родитеља. И даље идемо по 
аутоматизму, а деца преузимају од нас и не размишљају 
превише о томе. Мени је то ужасно. Све скупа, даје добар 
утисак свему томе. Сада би било тешко радити без њих.“ 
Дарко Цвијетић се осврнуо на сцену са голубовима. „Та 
сцена је написана, можда не у овом роману, али у мом 
опусу постоји. Птица се непрекидно понавља, злу времену 
упркос. Тај небески зов који је упућен девојчици. Осетио 
сам се прозваним да помогнем том детету. Као да је Бог 
рекао – толико сте зла учинили, да ћемо узети најневи-
нијег међу вама. Тај црвени солитер није црвени. Итали-
јански издавач ме је питао да ли је црвен због идеологије. 
Није, црвен је због цигле… Спасавањем једног човека ми 
спасавамо образ.“ 
Из публике се јавио господин који је желео да остане 
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анониман. „Радујем се што сте отворили свемир Дарка 
Цвијетића и сложили његово дело. Кокан Младеновић и 
ансамбл показали су да се зрно фашизма обнавља. Овај 
фашизам који је Дарко живео. То је одјек свих његових 
снова. Захваљујем свима што сте се подухватили чуде-
сног бића које се зове Цвијетић. Вечерас је са оваквим ан-
самблом доживео једну врсту портрета који сте магијски 
представили. Драго ми је што сте имали храбрости да тај 
свемир објасните на начин да човек задрхти. И овај град 
је на врху црвеног солитера.“ 
Кокан Младеновић је рекао да увид у младе људе који 
страдају јесте свевидеће око које помаже да испричамо 
причу. 
Изета Девеџић је похвалила ансамбл и захвалила што 
нам је представа ставила до знања да не морамо бити 
нељуди. 
Из публике се јавио и Драгољуб Селаковић похваливши 
Младеновића и Цвијетића. „Драго ми је што је коначно 
почела да испливава истина. Ако не изговоримо опрост, 
не може нам бити опроштено. Сјајан ансамбл. Имам 
питање за господина Адмира – колико је тешко бити и 
наратор и јунак представе? Фасцинантан је његов став у 
представи. Опчињен сам овом представом.“
адмир гламочак је одговорио како је важно што у пред-
стави постоји контраст мрачном Дарку Цвијетићу. „На 
једној проби смо добили задатак да у једном поглављу у 
књизи, које спомиње све станаре црвеног солитера, одре-
димо националну припадност станара. Ја сам имао се-
дам грешака, деца су све погрешила. То ми је дало наду 
и оптимизам. Чеда је свега свестан, све зна и не може да 
разуме зашто је то тако.“ 
На питање из публике о гостовањима у БиХ, Ведран Фај-
ковић је рекао да ће представа гостовати на три фестива-
ла, вероватно ће бити и у Бања Луци и Приједору. 
Влатко Илић је завршио сесију честиткама ансамблу. 

Милена КУЛИЋ

сТУдЕНТ КРИТИчАР:  
ШИНдлЕРОВ лИфТ

такав збир и опсег да читалац пре има утисак да сведочи 
ратној трагедији читаве Босне и Херцеговине него једног 
„вертикалног села” са тринаест спратова. 
Готово је сувишно рећи да се поставка овог разгранатог 
и фрагментарног романа на позоришну сцену чини као 
тежак задатак и намеће се питање какву ће форму преу-
зети драматизација с обзиром на то да су кратки и број-
ни епизодични сегменти романа одговарајући прози, али 
изразито недрамски. 
Кокан Младеновић у својој режији и драматизацији 
Шиндлеровог лифта у сарајевском Камерном театру 55 
узима најупечатљивије приче из књижевног предлошка 
и наративно их ређа хронолошки, почевши од градње 
Црвеног солитера 1975. и „златног доба” Југославије и 
мултиетничког Приједора, где се током Првог маја оре 
револуционарне песме, а деца се играју у двориштима. 
Овај идилични амбијент мења се наиласком транзиције 
осамдесетих, па се сада, наместо радничких празника, 
славе Божић и Бајрам, а деца већ увелико преминулом 
Титу праве картонску статуу којој у знак подсмеха додају 
и џиновски пенис. На крају Црвени солитер доживљава 
пун ужас рата – српски војници малтретирају комшије, 
убијају их, силују, док бројни чланови из солитерских по-
родица одлазе на ратишта да би им годинама касније 
рођаци сакупљали разбацане кости по масовним гроб-
ницама. 
Редитељ и ансамбл Камерног театра оживели су приче 
станара Црвеног солитера уз, чини се, најприкладнији 
глумачко-редитељски поступак. Ансамбл глуму изводи 
колективистички, готово хорски, уз мноштво заједничких 
сцена које се смењују са „мањим” сценама са по два, три 
лика. Међутим, често се од публике и не тражи да за-
памти све карактеристике и детаље заплета међу поједи-
начним ликовима јер они само по потреби постају поје-
динци, убрзо се поново враћајући у ансамбл, у заједницу 
Црвеног солитера. Посебно су квалитетне сцене прожете 
иронијом, попут оне брехтовски зачудне у којој станари, 
у предратном периоду, објављују рат голубовима и гла-
сају да ли су за њихово истребљење или за блажу методу 
протеривања. 
Још једна колективна сцена може послужити као кључ ту-
мачења представе – такође у предратном периоду, сви 
ликови се са децом играју рата у дворишту солитера, тач-
није партизана и Немаца, носећи пушке од лего-коцкица, 
гротескно наговештавајући ратне ужасе који ће касније 
доћи. Ако пажљивије погледамо, увидећемо да се естети-
ка представе заснива на преплетености света дечје наив-
ности и немилосрдног света рата. Сведена сценографија 
Адисе Ватреш Селимовић са тобоганом, металним мер-
девинама и шипком за верање у позадини сцене, готово 
је конструктивистичка и може служити као полигон који 
поспешује глумачко кретање и динамику, али она пред-
ставља и дечје игралиште. На ову значењску нит надо-
везује се и важан поступак константног коришћења ле-
го-коцкица као материјала за градњу реквизита, али и 
макете Црвеног солитера. Можда је најпотреснија сцена 
она у којој српски војник заједно са неколико других вој-

списак оних који  
нису спасени

Шиндлеров лифт Дарка Цвијетића је кратак роман, на 
свега деведесетак страница, који се бави станарима Цр-
веног солитера у Приједору и њиховим трагичним суд-
бинама током ратних сукоба 1990-их. Иако је штампано 
издање романа танка књижица, не значи да је у питању 
лако штиво које се да прочитати у једном замаху. Напро-
тив, сведеним документаристичким језиком Цвијетић нам 
убитачним темпом саопштава трагедије својих ликова – 
на страници и по до две стане, једнo поглавље, тачније 
једна крвава људска, комшијска или породична прича. 
Приче се нижу, десетине њих, а до краја романа досежу 
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ника силује своју некадашњу наставницу, а сцена групног 
силовања приказана је тако што по глумичином телу, која 
беспомоћно вришти, пужу механичке покретне играчке 
војника. 
Није да Шиндлеров лифт Кокана Младеновића нема из-
разитих мана. Можда је најочигледнија међу њима оду-
жена последња трећина представе и готово петослојни 
епилог у ком је редитељ настојао да закључи неколико 
епизодних наратива у тренутку када је драмска тензија 
већ увелико нестала. Међутим, стављати нарочит нагла-
сак на формалне недостатке, поред снажно испричаних 
прича станара Црвеног солитера, било би цепидлачење. 
Очигледна референца наслова представе и Цвијетићевог 
романа на филм Шиндлерова листа има иронијски тон 
јер су, за разлику од филма, у листи ликова ове пред-
ставе они који нису спасени. Ипак, њихове приче су бар 
избављене од заборава, а због тога и роман и представа 
заслужују нарочиту похвалу.   

Борисав МАТИЋ 
IV година драматургије 

Академија уметности Нови Сад

Едиција „Синтезе”

Тина Перић 
ПУТ ИзВОЂаЧа:  
од ја ка Сопству

Студија Тине Перић Пут изво-
ђача – од Ја ка Сопству, смело 
је и амбициозно постављена, те 
је, ако се има у виду тај почетни 

ризик, њен резултат још значајнији. Ауторка је изабра-
ла тему која се и у оквиру најсложеније од свих интер-
дисциплинарних проблематика које третирају студије 
позоришта и извођења – она која се своди на феномен 
самог (глумачког) извођења – врло ретко истражује, чак 
и у најширим светским оквирима. Реч је о сложеној и 
свеобухватној психолошкој и духовној трансформацији 
кроз коју извођач пролази, или може да прође, у процесу 
обуке, припреме улога и, коначно, у самој изведби пред 
гледаоцима и са њима. 

Проф. др Иван Меденица
Тина Перић закључује да искуство свих облика извођач-
ких 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. Ауторка истражује модалитете који, као у 
другим уметничким, духовним или религијским пракса-

НОВА ИЗдАњА  
сТЕРИЈИНОг пОЗОРЈА 

ма, омогућују да се специфичне креативне, али и шире 
егзистенцијалне подвојености, успешно савлађују. Креа-
тивне извођачке процесе прати стални напор да се прева-
зиђе примарна подвојеност извођача, разапетост између 
себе и извођачког задатка. Тек кад се та подвојеност по-
ништи, настаје својеврсна фузија, и извођач постаје једно 
са улогом. 

Проф. емеритус Светозар Рапајић

нОВа СЛОВаЧКа ДРаМа
Приредила:  
Владислава Фекете
Превела са словачког: 
зденка Валент Белић

Антологија Нова словачка драма 
је избор најрелевантнијих драм-
ских писаца који иду у ред нај-

игранијих али и најнаграђиванијих писаца у Словачкој. 
Ово је и први избор савремене словачке драме преведене 
на српски језик, која у новије време скреће пажњу темат-
ским оквирима, али и формом, структуром и драмском 
вештином.
По чему је посебна савремена словачка драма? Пре свега 
по блиској вези између друштвених кретања и сценских реа-
лизација, по потреби да се прикаже „сломљено време“ које на 
сцену доводи занимљиве ликове и проницљиву анализу. У по-
следњих 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 
„Пандорине кутије“ савременог друштва и  да артикулисано 
коментарише 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 чије драме представљамо у сваком погледу заслу-
жују пажњу с обзиром на њихов знатно богатији опус. Вилијам 
Климачек је не само врсни драмски писац, и један од најак-
тивнијих, него и редитељ, глумац и управник сопственог неза-
висног позоришта „ГУнаГУ“ (GUnaGU), једног од покретачких 
независних театара у Словачкој; Додо гомбар је редитељ и 
драматург; јана јурањова је саоснивач феминистичког по-
крета у Словачкој; Петер Павлац, Валерија Шулцова и Роман 
Олекшак су ТВ сценаристи, драматурзи и позоришни редите-
љи; Владислава Фекете је управница Позоришног института 
у Братислави и директорица Фестивала савремене словачке 
и светске драме „Nová dráma/New Drama“; Петер Шерхауфер 
је саоснивач првог словачког позоришта које са бави ЛГБТ 
тематиком; најмлађи међу њима Самуел Ховањец је студент 
Академије перформативних уметности (VŠMU) у Братислави, 
добитник je више награда за своје рано драмско дело, а 2017. 
je основао независно позориште. 

(Владислава Фекете,  
из уводног текста „Савремена словачка драма”)
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аКО ДУгО гЛеДаШ У ПОнОР, према истоименом роману Енеса Халиловића, режија Златко Паковић, Регионално позориште Нови 
Пазар / Културни центар Нови Пазар
Стеријина награда за најбољу представу; Специјална Стеријина награда за режију – зЛаТКО ПаКОВИЋ; Стеријина награда за 
оригиналну сценску музику – БОжИДаР ОБРаДИнОВИЋ

Стеријина награда за текст савремене драме – ОЛга ДИМИТРИјеВИЋ за РаДИО ШаБаЦ, режија Олга Димитријевић, Шабачко 
позориште
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КУс пЕТлИЋ Александра Поповића, Народно позориште / Narodno kazalište / Népszínház Суботица
Стеријина награда за режију – мИлАН НЕШКОВИЋ; Стеријина награда за сценски говор – СаШа ЛаТИнОВИЋ; Стеријина награда 
„Дејан Пенчић Пољански“ Округлог стола критике за најбољу представу; награда за глумачку бравуру „зоран Радмиловић“ – 
МИЊа ПеКОВИЋ; награда продуцентске куће „Scomediasco“ за епизоду – ИгОР гРеКСа

сРЂАН сЕКУлИЋ за улогу Комнена барјактара 

Стеријина награда за глумачко остварење

мИњА пЕКОВИЋ за улогу Миље Бушатлије
у представи КУС ПЕТЛИЋ Александра Поповића, режија Милан Нешковић, Народно позориште / Narodno kazalište / Népszínház Суботица.
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РИФаТ РИФаТОВИЋ за улогу у представи аКО ДУгО гЛеДаШ 
У ПОнОР,  Регионално позориште Нови Пазар / Културни 
центар Нови Пазар

Стеријина награда за глумачко остварење
БОРИС КУЧОВ за улогу у представи ВИТезОВИ „ЛаКе МаЛе“, 
режија Андраш Урбан, Позориште „Деже Костолањи“ Суботица 
/ Kosztolányi Dezső Színház

Стеријина награда из Фонда „Дара Даринка Чаленић“ за нај-
бољу младу глумицу – анЂеЛа МаРИЋ за улогу у представи 
аКО ДУгО гЛеДаШ У ПОнОР, Регионално позориште Нови 
Пазар / Културни центар Нови Пазар

Стеријина награда из Фонда „Дара Даринка Чаленић” за нај-
бољег младог глумца – МИЛОШ ЛазИЋ за улогу Јохана Шу-
стера у представи КУС ПеТЛИЋ, Народно позориште / Narodno 
kazalište / Népszínház Суботица
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ШИнДЛеРОВ ЛИФТ, према истоименом роману Дарка Цвијетића, режија Кокан Младеновић, Камерни театар 55 Сарајево (БиХ) 
Стеријина награда за сценографско остварење – аДИСа ВаТРеШ СеЛИМОВИЋ; Стеријина награда за драматизацију – КОКан 
МЛаДенОВИЋ

ВИТезОВИ „ЛаКе МаЛе“, Позориште „Деже Костолањи“ Субо-
тица / Kosztolányi Dezső Színház 
Стеријина награда за кореографију – ТИМеа ФИЛеП; Стери-
јина награда „Дејан Пенчић Пољански“ Округлог стола крити-
ке за најбољу представу

Стеријина награда за костимографско остварење – БИљана 
гРгУР за представу КУС ПеТЛИЋ, Народно позориште / Narodno 
kazalište / Népszínház Суботица


