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Беседа на отварању 66. Стеријиног позорја
Светозар Цветковић, глумaц

Ј

а не верујем...

Не верујем у ту причу, и садржај ми је компликован и невероватан. Не верујем у оне који ми је причају, поверење сам затурио, а
прича је о животу, па јој не верујем. А у живот леп или не, тек не верујем. У тај живот. У овај живот, бољи, не, нисам ту и како бих
вам рекао – не верујем.
Онда сам неки неверник? Ако се баш држим свог песимистичног дискурса неверовања. Али не, нисам песимиста, мада ни у то баш
– не верујем!
Све у свему, ваљда ме је време протекло за леђима, што га остављам, упозорило да немам баш много разлога – да верујем. У људе,
у облике, у природу, у сузе и смех, у љубав доживљену, у пријатељство, у светлост и таму, у оно што видим и чујем – изгубио сам
поверење.
Прегорео, изгорео, у пепелу нестао, у диму издахнуо – шта тражим ту... кад, ипак НЕ ВЕРУЈЕМ.
Време ме је научило, покоја седа проређена влас, бол у леђима јутром раним, заборављени текст који сам савршено знао, да живот
саопштава своје трајање, те да је наш траг у том трајању ирационалан али ипак постојећи.
Траг. У који верујем.
Онај мали, невидљиви, који ветар песком заметне, а ипак остаје ту.
Од мог је веровања опстало оно најважније – додир руке једне дугокосе девојке са шишкама у мраку угашених рефлектора на
локалној сцени негде у Југославији (осамдесете године прошлога века), и њенe речи док зуримо у прашњаву тмину и невидљивост
наше будућности: „Тај мрачни простор који ме привлачи!!!“
Мирис дасака под ногама, воњ случајно просуте чашице вињака по инспицијентском пулту, суфлерка док пали своју лампицу да
осветли речи које ми надолазе, кашаљ из седмог реда што неће стати ни кад нас светло обасја, задах тела оних који ми се приближавају...
Док скачемо у мрак и остављамо траг. У који верујем!
И док ту, у том мраку, и сад за овом завесом, не тек тамо неки, већ јединствени и осетљиви људи преврћу своје мисли по речима
које ће нам узбуђено саопштити, док им трема зноји дланове јер пред њима је најважније вече у животу, исто као оно јуче и таман
тако као оно сутра, још важније, знам да нечија рука додирује партнерску, а поглед са нестрпљењем зури у „тај мрачан простор моје
верујуће младости“.
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Овај град – Нови Сад и овај простор – Српско народно позориште, успели су да сачувају једини светао мрак наше прошлости као
залог за садашњост али и будућност, и то не само сценске уметности већ нашег битисања и духовног идентитета. Мрак у коме
свој траг светлости остављају и Ступица и Мира и Бојан, и Шалајић, и Квргић, и Полић, Јовановић и Ристић, Мијач и Брајовић,
Ковачевић и Ковачевић, Зијах и Дино, Пашовић и Надаревић, Гардиновачки, и Пеца и Петровић и Ејдус, и Стефановски, па Унковски,
Ристановски, Стојановски, Ђорчев, Радмиловић, Стојковић, Краљ један и једини Петар, али и Љуба исто једини, Тика – и Плескоњић
и Станић, па Баџа, Рале, Оливера и Раде, Витез, Инга, Пере Мартиновић а и њен тата, Плеша, Жигон, Милена, Каваца, Борис и Јаца,
Ђуза, Даф и Катица, Томи, Нелевић и Бане Поповић, Петровци и Мељихат, Драгица Томас и Шова, Реља, Јагош, Биљана С. и Милена
М., Ромчевић, Мићановић, Бојковић, Жутић, Торлаковић Сале и Чупе, Петрић, Црнобори, Берчек, Манојловић, Карановић, Гага и
Милена, Брик и Раде, Бањац, Улмански, Глоги, Маринко, Жућа и Феђа, Мира Фурлан...
И ко све није ту у једином светлом мраку за који се рађамо и нестајемо, за који тако ирационално живимо и коме траг свој остављамо.
Тај траг је позориште, тај траг је Позорје, које траје...
Е, у то верујем, верујте ми и ви.
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Opening speech of the 66th Sterijino pozorje
SVETOZAR CVETKOVIĆ, actor

I

do not believe...

I do not believe that story, and I find its contents to be complicated and unbelievable. I do not believe those that tell that story to me,
because I have misplaced my sense of trust, while that is a life story, so I do not believe it. Whether life is beautiful or not, I still do
not believe it. I do not believe that life. I do not believe this life, a better life, no, I am not there, and, how to put that – I do not believe.
Am I an infidel? If I stick to my pessimistic discourse of not believing.
But, no, I am not a pessimist, but that is another thing – I do not believe.
All in all, I guess that the times behind me, the times that I leave behind, warned me not to have too many reasons – to believe. I lost
the trust in the people, shapes, nature, tears and laughter, love, friendships, light and darkness, in what I see and hear.
Blown, burnt, disappeared in ashes, expired in flames – what am I looking here if I still DO NOT BELIEVE?
Time has taught me, as well as my salt and pepper hair, the early morning backache, and the forgotten lines I once knew perfectly, that
life pronounces its expiration date, that our mark in that expiration is irrational, yet still existing.
A mark. The mark I believe in.
A small, invisible, wind-blown mark, but still present.
What is left of my belief is the most crucial – a touch of a hand of a long-haired girl with bangs, in the darkness of dimmed lights on
a local stage somewhere in Yugoslavia in the 1980s, and the words she uttered while we were staring in the dusty obscurity and the
invisibility of our future: “That dark space attracts me so much!!!”
The smell of the stage beneath my feet, the stink of a glass of brandy splashes all over the stage manager’s area, the prompter turning
her light on to shine the lines that come to me, the cough in the seventh row that will not stop even after the lights are turned on, the
odor of the bodies of those who approach me...
While we are jumping in the darkness and leaving a mark. A mark I do not believe in!
And while in that darkness, and here, by this curtain, there are no random, but unique and sensitive people who turn their thoughts into
words they will share with us excitingly, while their stage fright is making their palms sweaty because this is the most important night
of their lives, just like yesterday was and tomorrow will, but even more important, I know that someone hand is touching their partner’s,
while their gaze is impatiently staring into “that dark space of my believing youth”.
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This city has – Novi Sad and this space, the Serbian National Theatre – managed to save the only illuminating darkness of our past as
a deposit of our present, and our future, not just our theatrical future, but our lives and spiritual identity. This is the darkness where
the mark of light is left by Stupica and Mira and Bojan, and Šalajić, and Kvrgić, and Polić, Jovanović and Ristić, Mijač and Brajović,
Kovačević and Kovačević, Zijah and Dino, Pašović and Nadarević, Gardinovački, and Peca and Petrović and Ejdus, and Stefanovski, and
then Unkovski, Ristanovski, Stojanovski, Djorčev, Radmilović, Stojković, the one and only Petar Kralj, but also the unique Ljuba, Tika – and
Pljeskonjić and Stanić, and then Badža, Rale, Olivera and Rade, Vitez, Inga, Pere Martinović and her father, Pleša, Žigon, Milena, Kavazza,
Boris and Jaca, Đuza, Daf and Katica, Tomi, Nelević and Bane Popović, Petrovci and Meljihat, Dragica Tomas and Šova, Relja, Jagoš,
Biljana S. and Milena M, Romčević, Mićanović, Bojković, Žutić, Torlaković Sale and Čupe, Petrić, Crnobori, Berček, Manojlović, Karanović,
Gaga and Milena, Brik and Rade, Banjac, Ulmanski, Glogi, Marinko, Žuća and Feđa, Mira Furlan, and who knows who else is here in this
unique illuminated darkness for whom we are born and disappeared, for whom we live so irrationally, and to whom we leave our mark.
That mark is the theatre, that mark is the Pozorje Festival, that keeps on living...
Well, that is something I believe in, believe me.

66. СТЕРИЈИНО ПОЗОРЈЕ

5

Светозар Цветковић (Београд, 1958) дипломирао је глуму на

Факултету драмских уметности у Београду, 1980. Исте године
прикључио се ансамблу Позоришта Атеље 212 где и данас
ради као глумац. У међувремену сарађивао је са многим
позоришним трупама и позориштима у Загребу, Новом Саду,
Марибору, Сплиту, Сомбору, Сарајеву, Будви, Подгорици.
Играо је у више од сто дугометражних филмова, ТВ серија,
ТВ драма, које су углавном продуциране у бившој Југославији и
Србији, док су неке рађене у иностранству. Радио је са филмским
редитељима који су битно утицали на профил југословенске
кинематографије – Живојин Павловић, Столе Попов, Душан
Макавејев, Горан Паскаљевић, Миша Радивојевић, Александар
Петковић, Горан Марковић, као и са неким значајним светским
ауторима и ауторима из окружења – Франко Роси, Енки Билал,
Горан Ребић, Срђан Вулетић, Димитри де Клерк.
Гостовао је у различитим позоришним продукцијама, како у Југославији,
тако и у Канади, Аустрији, Швајцарској, Енглеској, Словенији и Хрватској.
У последњих 40 година награђиван је за глумачки рад на свим важнијим
фестивалима у Југославији, Србији, како филмским, тако и позоришним,
између осталих, три Стеријине награде.
Добио је награду за најбољег глумца на фестивалу у Магдебургу за филм
Горила се купа у подне (1994) и награду критике за најбољег глумца у Хјустону
за филм You go to my head.
У позоришту Атеље 212, као и на другим сценама у земљи, остварио је више од 50
значајних улога у модерном позоришном репертоару са најзначајнијим редитељима
домаће позоришне сцене – Дејан Мијач, Томаж Пандур, Вида Огњеновић, Љубомир
Драшкић, Алиса Стојановић, Никита Миливојевић, Јагош Марковић, Борис
Лијешевић, Ана Томовић, Томи Јанежич, Зоран Ратковић, Мира Траиловић...
Учествовао у продукцији и организацији обнављања веза са театрима на
простору југоисточне Европе са Словенским народним гледалишчем Љубљана,
ХКД Ријека, Драмским театром Скопље, Камерним театром 55 Сарајево.
Године 1997. одбор Скупштине града Београда поставља га на место управника
Позоришта Атеље 212. На том месту био је 12 година, до краја јуна 2009.
Почев од 2005. оснивач је и власник Предузећа за продукцију „Тестамент
филмс д.о.о.“ Београд, продуцентске куће која је продуцирала пет филмова:
Буђење из мртвих (2004), Одбачен (2006), Турнеја (2008), Како су ме украли
Немци (2011) и Мноштво и мањина (2016).
За свој рад на филму, поред глумачких, награђиван је и наградама за
најбоље годишње продукције по оцени жирија ЈУ ФИПРЕСЦИ за филмове
Буђење из Мртвих и Турнеја, као и међународним наградама за оба филма.
Члан је ЕФА – Европске филмске академије, стално запослен у
ансамблу Позоришта Атеље 212. Ожењен, троје деце...
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Svetozar Cvetković (Belgrade, 1958) graduated in
Acting from the Faculty of Dramatic Arts in Belgrade in
1980. That same year, he joined the Atelje 212, where he has
been working ever since. In the meantime, he collaborated
with numerous theatrical companies from Zagreb, Novi Sad,
Maribor, Split, Sombor, Sarajevo, Budva, and Podgorica.
He played in over a hundred feature films, TV shows, and
television dramas, both locally and internationally produced. He
has collaborated with film directors who had an impact on the
profile of the Yugoslav cinematography – Živojin Pavlović, Stole
Popov, Dušan Makavejev, Goran Paskaljević, Miša Radivojević,
Aleksandar Petković, and Goran Marković – as well as numerous regional and international authors – Franco Rossi, Enki Bilal,
Goran Rebić, Srđan Vuletić, and Dimitri de Clerque.
He appeared in numerous theatrical productions in Yugoslavia, Canada,
Austria, Switzerland, England, Slovenia, and Croatia.
He is the recipient of awards on all major theatrical and cinematic festivals
in Yugoslavia and Serbia for the past forty years – including three Sterija Awards.
In 1994, he was the recipient of the Best Actor Award at the Magdeburg
International Film Festival for Gorilla Bathes at Noon, and the Best Actor Award at
the WorldFest-Houston International Film Festival for You Go to My Head.
He performed in over fifty productions at the Atelje 212 and other national
theatre companies, collaborating with some of the most important Serbian directors – Dejan Mijač, Tomaž Pandur, Vida Ognjenović, Ljubomir Draškić, Alisa
Stojanović, Nikita Milivojević, Jagoš Marković, Boris Liješević, Ana Tomović,
Tomi Janežič, Zoran Ratković, Mira Trailović, etc.
He participated in producing and reestablishing connections with theatres
from Southeastern Europe, including the Slovenian National Theatre Drama
Ljubljana, the Croatian House of Culture in Sušak, Drama Theatre Skopje, and
the Chamber Theatre 55 Sarajevo.
In 1997, the Belgrade City Council appointed him as the General Manager of
the Atelje 212, and he held that position until June 2009.
In 2005, he founded Testament Films, a production company from Belgrade
that produced five films: Awakening from the Dead (2004), Reject (2006), The Tour
(2008), How I Was Stolen by the Germans (2011), and Multitude and Minority (2016).
He is the recipient of the YU Fipresci Award for his production achievements
for Awakening from the Dead and The Tour, as well as several international awards
for both films.
He is a member of the European Film Academy and a member of the Atelje
212 ensemble. He is married and has three children.
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ПЕТАК, 18. ЈУН
20.00 часова / СНП, Сцена „Јован Ђорђевић“
Свечано отварање Фестивала
Беседа: Светозар Цветковић
Такмичарска селекција
ГОСПОЂА МИНИСТАРКА
Текст: Бранислав Нушић
Режија: Татјана Мандић Ригонат
Хрватско народно казалиште „Ивана пл. Зајца“ Ријека
(Хрватска)

СУБОТА, 19. ЈУН
10.00 часова / СНП, горњи фоаје Сцене „Јован Ђорђевић“
Сцена, маска, костим, лутка
Отварање изложбе, уручење награда
Организатор: Центар за ликовно васпитање деце и
омладине Војводине
11.00 часова / Такмичарска селекција
Округли сто: Госпођа министарка
16.00, 18.00, 20.00 и 22.00 часа / Културна станица
Свилара (Ђорђа Рајковића 6б)
Програм „Друга сцена“
КАО ДА КРАЈ НИЈЕ НИ САСВИМ БЛИЗУ
Текст: Маја Пелевић
Режија: Никола Завишић
Битеф театар Београд
18.30 часова / СНП, Сцена „Јован Ђорђевић“
(публика је на сцени)
Такмичарска селекција
КУС ПЕТЛИЋ
Текст: Александар Поповић
Режија: Милан Нешковић
Народно позориштe/Narodno kazalište/Nepszínház,
Суботица

21.00 час / СНП, Сцена „Пера Добриновић“
Такмичарска селекција
ДЕОБЕ
Према истоименом роману Добрице Ћосића
Драматизација: Спасоје Ж. Миловановић
Режија: Југ Радивојевић
Српско народно позориште Нови Сад, Народно
позориште Ниш, Народно позориште Приштина са
седиштем у Грачаници

НЕДЕЉА, 20. ЈУН
11.00 часова / Такмичарска селекција
Округли сто: Кус петлић
12.00 часова / Такмичарска селекција
Округли сто: Деобе
13.00 часова / Програм „Друга сцена“
Округли сто: Као да крај није ни сасвим близу
16.00, 18.00, 20.00 и 22.00 часа / Културна станица
Свилара (Ђорђа Рајковића 6б)
Програм „Друга сцена“
КАО ДА КРАЈ НИЈЕ НИ САСВИМ БЛИЗУ/ репризе
19.00 часова / СНП, Сцена „Пера Добриновић“ (публика је на сцени)
Такмичарска селекција
АКО ДУГО ГЛЕДАШ У ПОНОР
По мотивима истоименог романа Енеса Халиловића
Аутор и редитељ: Златко Паковић
Регионално позориште Нови Пазар/Културни центар
Нови Пазар
21.00 час / СНП, Сцена „Јован Ђорђевић“
Такмичарска селекција
ТИХО ТЕЧЕ МИСИСИПИ
Према истоименом роману Владимира Табашевића
Драматизација: Ивица Буљан и Владимир Табашевић
Режија: Ивица Буљан
Београдско драмско позориште
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ПОНЕДЕЉАК, 21. ЈУН
11.00 часова / Такмичарска селекција
Округли сто: Ако дуго гледаш у понор
12.00 часова / Такмичарска селекција
Округли сто: Тихо тече Мисисипи
16.00, 18.00, 20.00 и 22.00 часа / Културна станица
Свилара (Ђорђа Рајковића 6б)
Програм „Друга сцена“
КАО ДА КРАЈ НИЈЕ НИ САСВИМ БЛИЗУ/ репризе
19.00 часова / СНП, Камерна сцена
Такмичарска селекција
ВЕЛИКА ДЕПРЕСИЈА
Текст: Филип Грујић
Режија: Марко Челебић
Српско народно позориште/Центар за развој визуелне
културе Нови Сад
21.00 час / СНП, Сцена „Јован Ђорђевић“
Међународна селекција „Кругови“
ХОТЕЛ ЗАГОРЈЕ
Према мотивима романа Иване Бодрожић
Ауторски пројекат Анице Томић и Јелене Ковачић
Градско драмско казалиште „Гавела” Загреб (Хрватска)

УТОРАК, 22. ЈУН
11.00 часова / Међународна селекција „Кругови“
Округли сто: Хотел Загорје
12.00 часова / Такмичарска селекција
Округли сто: Велика депресија
15.00 часова / СНП, Камерна сцена
Приче са малог одмора
Организатор: ASSITEJ Србија
16.00, 18.00, 20.00 и 22.00 часа / Културна станица
Свилара (Ђорђа Рајковића 6б)
Програм „Друга сцена“
КАО ДА КРАЈ НИЈЕ НИ САСВИМ БЛИЗУ / репризе
17.30 часова / СНП, горњи фоаје Сцене „Пера Добриновић“
Дани књиге – Промоција позоришних издања
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19.00 часова / СНП, Сцена „Пера Добриновић“
Такмичарска селекција
ВИТЕЗОВИ „ЛАКЕ МАЛЕ“
Режија: Андраш Урбан
Драматургија: Корнелија Голи и Тамаш Олах
Позориште „Деже Костолањи“ Суботица/„Kosztolányi
Dezső“ Színház
21.00 час / СНП, Сцена „Јован Ђорђевић“
Међународна селекција „Кругови“
ДЈЕЧАК КОЈИ ЈЕ ГОВОРИО БОГУ
Текст: Дамир Мађарић
Режија: Само М. Стрелец
Хрватско народно казалиште Осијек (Хрватска)

СРЕДА, 23. ЈУН
11.00 часова / СНП, Камерна сцена
О дијалогу између сцене и њених „бочних страна“
(округли сто)
Организатори: Сцен (Центар за сценски дизајн,
архитектуру и технологију), Департман за архитектуру
и урбанизам, Факултет техничких наука Универзитета у
Новом Саду
11.00 часова / Такмичарска селекција
Округли сто: Витезови „Лаке мале“
12.00 часова / Међународна селекција „Кругови“
Округли сто: Дјечак који је говорио Богу
16.00, 18.00, 20.00 и 22.00 часа / Културна станица
Свилара (Ђорђа Рајковића 6б)
Програм „Друга сцена“
КАО ДА КРАЈ НИЈЕ НИ САСВИМ БЛИЗУ / репризе
18.30 часова / СНП, Сцена „Пера Добриновић“
Међународна селекција „Кругови“
КРЕКЕТАЊЕ
Текст: Алмир Башовић
Режија: Алеш Курт
Народно позориште Тузла (Босна и Херцеговина)

21.00 час / СНП, Сцена „Јован Ђорђевић“
Такмичарска селекција
ДЕРВИШ И СМРТ
Према истоименом роману Меше Селимовића
Драматизација и режија: Дејан Пројковски
Народно позориште Републике Српске Бања Лука (Босна
и Херцеговина-Република Српска)

ЧЕТВРТАК, 24. ЈУН
11.00 часова / Међународна селекција „Кругови“
Округли сто: Крекетање
12.00 часова / Такмичарска селекција
Округли сто: Дервиш и смрт
16.00, 18.00, 20.00 и 22.00 часа / Културна станица
Свилара (Ђорђа Рајковића 6б)
Програм „Друга сцена“
КАО ДА КРАЈ НИЈЕ НИ САСВИМ БЛИЗУ / репризе
17.30 часова / СНП, горњи фоаје Сцене „Пера Добриновић“
Дани књиге – Сећањe на Милету Радовановића
Промоција позоришних издања
19.00 часова / СНП, Сцена „Јован Ђорђевић“
Програм „Друга сцена“
ПОЕТИКА ГЛЕДАЊА
Режија и концепт: Андраш Урбан
Позориште „Деже Костолањи“ Суботица/„Kosztolányi
Dezső“ Színház
21.00 час / СНП, Сцена „Пера Добриновић“
Такмичарска селекција
РАДИО ШАБАЦ
Текст и режија: Олга Димитријевић
Шабачко позориште

ПЕТАК, 25. ЈУН
11.00 часова / Програм „Друга сцена“
Округли сто: Поетика гледања
12.00 часова / Такмичарска селекција
Округли сто: Радио Шабац
16.00, 18.00 и 20.00 часова / Културна станица Свилара
(Ђорђа Рајковића 6б)
Програм „Друга сцена“
КАО ДА КРАЈ НИЈЕ НИ САСВИМ БЛИЗУ / репризе
18.30 часова / СНП, горњи фоаје Сцене „Пера Добриновић“
Дани књиге – Промоција позоришних издања
20.00 часова / СНП, Сцена „Јован Ђорђевић“ (публика је на сцени)
Такмичарска селекција
ШИНДЛЕРОВ ЛИФТ
Према истоименом роману Дарка Цвијетића
Драматизација и режија: Кокан Младеновић
Камерни театар 55 Сарајево (Босна и Херцеговина)
22.30 часова / Такмичарска селекција
Округли сто: Шиндлеров лифт

СУБОТА, 26. ЈУН
20.00 часова / СНП, Сцена „Јован Ђорђевић“
Проглашење и уручење Стеријиних награда
Представа у част награђених
ИЗГУБЉЕНИ ПЕЈЗАЖИ
Режија и кореографија: Дуња Јоцић
Битеф театар Београд

66. Стеријино позорје финансирају:
Град Нови Сад, Градска управа за културу
Министарство културе и информисања Републике Србије
Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама
Округли столови одржавају се у горњем фоајеу Сцене „Пера Добриновић“
Организатор задржава право измене програма
66. СТЕРИЈИНО ПОЗОРЈЕ
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PROGRAMME
FRIDAY, 18th June
8 PM / SNT, “Jovan Đorđević” stage
Opening Ceremony
Opening speech: Svetozar Cvetković
Competition selection
THE MINISTER’S WIFE
Written by Branislav Nušić
Directed by Tatjana Mandić Rigonat
Croatian National Theatre Ivan pl. Zajc in Rijeka (Croatia)

SATURDAY, 19th June
10 AM / SNT, the 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 AM / Competition selection
Round table: The Minister’s Wife
4, 6, 8 and 10 PM / Cultural Station Svilara (6b Đorđa Rajkovića St.)
Second Stage (off-program)
LIKE THE END ISN’T THAT CLOSE
Written by Maja Pelević
Directed by Nikola Zavišić
Bitef Theatre Belgrade
6:30 PM / SNT, “Jovan Đorđević” stage (audience is on the stage)
COMPETITION SELECTION
Rooster without a Tail
Written by Aleksandar Popović
Directed by Milan Nešković
National Theatre Subotica
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9 PM / SNT, “Pera Dobrinović“ stage
COMPETITION SELECTION
DIVISIONS
Based on the eponymous novel by Dobrica Ćosić
Dramatization by Spasoje Ž. Milovanović
Directed by Jug Radivojević
Serbian National Theatre Novi Sad, National Theatre Niš,
National Theatre Priština, based in Gračanica

SUNDAY, 20th June
11 AM / Competition selection
Round table: Rooster without a Tail
12 AM / Competition selection
Round table: Divisions
1 PM / Second Stage (off-program)
Round table: Like the End Isn’t That Close
4, 6, 8 and 10 PM / Cultural Station Svilara (6b Đorđa Rajkovića St.)
Second Stage (off-program)
LIKE THE END ISN’T THAT CLOSE / rerun
7 PM / SNT, “Pera Dobrinović“ stage (audience is on the stage)
Competition selection
When you gaze long into an abyss
Based on the eponymous novel by Enes Halilović
Written and directed by Zlatko Paković
Regional Theatre Novi Pazar, Cultural Centre Novi Pazar
9 PM / SNT, “Jovan Đorđević” stage
Competition selection
Quietly Flows the Mississippi
Based on the eponymous novel by Vladimir Tabašević
Dramatized by Ivica Buljan and Vladimir Tabašević
Directed by Ivica Buljan
Belgrade Drama Theatre

MONDAY, 21st June
11 AM / Competition selection
Round table: When You Gaze Long into an Abyss
12 AM / Competition selection
Round table: Quietly Flows the Mississippi
4, 6, 8 and 10 PM / Cultural Station Svilara (6b Đorđa Rajkovića St.)
Second Stage (off-program)
LIKE THE END ISN’T THAT CLOSE / rerun
7 PM / SNT, Chamber scene
Competition selection
GREAT DEPRESSION
Written by Filip Grujić
Directed by Marko Čelebić
Serbian National Theatre Novi Sad, Centre for Development
of Visual Culture Novi Sad
9 PM / SNT, “Jovan Đorđević” stage
International selection “The Circles”
The Hotel Tito
Based on the eponymous novel by Ivana Bodrožić
Author’s project by Anica Tomić and Jelena Kovačević
Gavella Drama Theatre Zagreb (Croatia)

TUESDAY, 22nd June
11 AM / International selection “The Circles”
Round table: The Hotel Tito
12 AM / Competition selection
Round table: Great Depression
3 PM / SNT, Chamber scene
Short Break Stories
Organized by ASSITEJ Serbia
4, 6, 8 and 10 PM / Cultural Station Svilara (6b Đorđa Rajkovića St.)
Second Stage (off-program)
LIKE THE END ISN’T THAT CLOSE / rerun
5:30 PM / SNT, the upper foyer of the “Pera Dobrinović“ stage
Book Days - Theatre publications promotion

7 PM / SNT, “Pera Dobrinović“ stage
Competition selection
Wanton Lady’s Knights
Directed by Urbán András
Dramaturges: Góli Kornélia and Oláh Tamás
Kosztolányi Dezső Theatre Subotica
9 PM / SNT, “Jovan Đorđević” stage
International selection “The Circles”
THE BOY WHO TALKED TO GOD
Written by Damir Mađarić
Directed by Samo M. Strelec
Croatian National Theatre in Osijek (Croatia)

Wednesday, 23rd June
11 AM / SNT, Chamber scene
Dialogue between the stage and its sidekicks (round table)
Organized by Scen (Center for Scene Design, Architecture
and Technology), Department of Architecture and Urban
Planning, Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad
11 AM / Competition selection
Round table: Wanton Lady’s Knights
12 AM / International selection “The Circles”
Round table: The Boy Who Talked to God
4, 6, 8 and 10 PM / Cultural Station Svilara (6b Đorđa Rajkovića St.)
Second Stage (off-program)
LIKE THE END ISN’T THAT CLOSE / rerun
6:30 PM / SNT, “Pera Dobrinović“ stage
International selection “The Circles”
RIBBIT
Written by Almir Bašović
Directed by Aleš Kurt
National Theatre Tuzla (Bosnia and Herzegovina)
9 PM / SNT, “Jovan Đorđević” stage
Competition selection
Death and the Dervish
Based on the eponymous novel by Meša Selimović
Dramatized and directed by Dejan Projkovski
National Theater of the Republika Srpska in Banja Luka
(Bosnia and Herzegovina, The Republic of Srpska)
66. СТЕРИЈИНО ПОЗОРЈЕ
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Thursday, 24th June
11 AM / International selection “The Circles”
Round table: Ribbit
12 AM / Competition selection
Round table: Death and the Dervish
4, 6, 8 and 10 PM / Cultural Station Svilara (6b Đorđa Rajkovića St.)
Second Stage (off-program)
LIKE THE END ISN’T THAT CLOSE / rerun
5:30 PM / SNT, the upper foyer of the “Pera Dobrinović“ stage
Book Days - Theatre publications promotion
7 PM / SNT, “Jovan Đorđević” stage
Second Stage (off-program)
Poetics of Observation
Directed and envisioned by Urbán András
Kosztolányi Dezső Theatre Subotica
9 PM / SNT, “Pera Dobrinović“ stage
Competition selection
RADIO ŠABAC
Written and directed by Olga Dimitrijević
Šabac City Theatre

4, 6, and 8 PM / Cultural Station Svilara (6b Đorđa Rajkovića St.)
Second Stage (off-program)
LIKE THE END ISN’T THAT CLOSE / rerun
6:30 PM / SNT, the upper foyer of the “Pera Dobrinović“ stage
Book Days - Theatre publications promotion
8 PM / SNT, “Jovan Đorđević” stage (audience is on the stage)
Competition selection
Schindler’s Lift
Based on the eponymous novel by Darko Cvijetić
Dramatized and directed by Kokan Mladenović
Chamber Theatre 55 Sarajevo (Bosnia and Herzegovina)
10:30 PM / Competition selection
Round table: Schindler’s Lift

Saturday, 26th June
8 PM / SNT, “Jovan Đorđević” stage
Sterija Award Ceremony
Performance in honor of the award winners
LOST LANDSCAPES
Directed and choreographed by Dunja Jocić
Bitef Theatre Belgrade

FRIDAY, 25th June
11 AM / Second Stage (off-program)
Round table: Poetics of Observation
12 AM / Competition selection
Round table: Radio Šabac

66th Sterijino Pozorje Festival is financed by:
The City of Novi Sad, City Board for Culture
Ministry of Culture and Information of the Republic of Serbia
Provincial Secretariat for Culture, Public Information and Relations with Religious Communities
Round tables are held in the upper foyer of the “Pera Dobrinović” stage
The organizer reserves the right to change the program
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Миливоје Млађеновић

Milivoje Mlađenović

Рођен у Бијељини, БИХ, 1959. Упоредо се бави позоришном праксом (дванаест година управник Народног позоришта Сомбор, седам година управник Српског народног позоришта Нови Сад, три
године директор Стеријиног позорја, три године уметнички саветник Народног позоришта „Стерија“ Вршац), селектор је и члан
жирија најугледнијих позоришних фестивала, бави се педагошким (ванредни професор на Педагошком факултету у Сомбору
за предмете Сценска уметност, Увод у позоришну уметност итд.)
и научноистраживачким радом у области књижевности (докторирао на Филолошком факултету у Београду) и театрологијом.
У Шабачком позоришту изведена му је комедија Рабле/Врлина/
Грех у режији Владимира Лазића, у Народном позоришту
Сомбор драма Маестро о сликару Милану Коњовићу у режији Милана Нешковића и Мразовић – дидактичка антидрама у
сопственој режији, у Позоришту младих у Новом Саду Кад сам
био гарав у режији Стевана Бодроже, а у Градском позоришту
„Семберија” у Бијељини Комедија ометена у развоју у режији
Душана Тузланчића.
Написао је и десетак драмских дела за децу која се изводе на
позоришним сценама Сомбора, Зрењанина, Зајечара, Крушевца,
Ниша, Краљева, Ужица, Вршца, Бањалуке, Зенице.
Аутор је студија Сценске бајке Александра Поповића, Одлике драмске бајке, У замку замки. Драмски потенцијал поезије и прозе за
децу, Интертекстуална плетисанка. Конституција драмског
лика Лазе Костића. Објавио је и две књиге позоришних комада
за децу, књигу афоризама, књигу позоришних путописа, драме
Скандалозна комедија, Гороцвет 2012, Маестро, приредио бројне
публикације итд.

Born in Bijeljina (Bosnia and Herzegovina) in 1959. He is simultaneously active as a theatre professional (he was the director of the National
Theatre Sombor for twelve years, the director of the Serbian National
Theatre Novi Sad for seven years, the director of the Sterijino Pozorje
for three years, and the art consultant in the National Theatre “Sterija”
in Vršac), a selector and jury member of the most respected theatre festivals, an educator (Associate Professor at the Faculty of Education in
Sombor, teaching several courses, including Stage Art, Introduction to
Theatre Art, etc.), a scholar in the field of literature (obtained his Ph.D.
from the Faculty of Philology in Belgrade), and as a theatrologist.
His plays were staged in the Šabac City Theatre (Rabelais/Virtue/Sin,
directed by Vladimir Lazić), the National Theatre Sombor (Maestro,
a biographical play about the painter Milan Konjović, directed by
Milan Nešković, and Mrazović – A Didactic Anti-Drama, directed by
himself), the Youth Theatre Novi Sad (When I Was Swarthy, directed
by Stevan Bodroža), and the City Theatre “Semberija” Bijeljina (A
Comedy with a Developmental Disability, directed by Dušan Tuzlančić).
He is the author of about a dozen plays for children that have been
staged in Sombor, Zrenjanin, Zaječar, Kruševac, Niš, Kraljevo, Užice,
Vršac, Banjaluka, and Zenica.
He is the author of several studies (Theatric Fairy Tales of Aleksandar
Popović, The Traits of a Drama Fairy Tale, In the Castle of Traps: The Drama
Potential of Children’s Poetry and Prose, The Intertextual DreamingKnitter: The Constitution of the Theatrical Character of Laza Kostić), as
well as two collections of plays for children, a collection of aphorisms, a collection of theatre-oriented travel books, and the plays A
Scandalous Comedy, Pheasant’s Eye 2012, and Maestro, as well as the
editor of numerous publications.
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66. Стеријино позорје
Извештај селектора
ЗЛУ ВРЕМЕНУ, УПРКОС
Извесно је да никад није било толико неизвесних ситуација у историји Стеријиног позорја (некада Југословенских позоришних игара)
као што је то било у овој сезони. Најава, па отказивање премијерa постало је свакодневна, деморалишућа појава. Несигурност
планирања, покоравање, понекад до апсурда дотераним прописима о мерама заштите од пандемије вируса, неповољно се одразило на српско позориште, ионако у доброј мери дезоријентисано, унижено, ускраћено.
Пандемија је ослабила имунитет позоришног организма.
Умешала се најдиректније у продукцију позоришних представа па су у репертоару српских позоришта преовладале камерне форме.
Пандемија је утицала и на сам уметнички процес настајања представа, на режију и драматургију. Тако је вирус индиректно диктирао
и драмско писмо: налагао писцима које теме да опсервирају, како да удесе радњу, колико ликова да уведу у драму. Међу тим малим
позоришним облицима су и врло успеле представе (За сада је све ок, ауторски пројекат Снежане Тришић и ансамбла Крушевачког
позоришта, па чак и монодрамска форма Чај са Кублајканом Саше Радоњића у извођењу Југослава Крајнова).
На идејно и тематско устројство утицала је и општа атмосфера у земљи и свету па се као опсесивна тема, кључна реч драмских
дела наметнуо појам Зла као етичка категорија и из ње проистекли појмови (страх, тескоба, изопаченост, поквареност). Случај Зла,
филозофија Зла, проучавање овог појма са разних становишта, укотвило се и као доминанта представа одабраних у Такмичарској
селекцији, али провејава и другим двема селекцијама. Неће бити да се то догодило без Налога времена. Јер, још се нисмо охладили
ни од претходних, ратних зала деведесетих, а сустигло нас је опште зло. Тако је драмским писцима, драматурзима и редитељима
Случај „заповедио“, можда и несвесно, да адаптацијом нанесу и груб слој који асоцира или реферише на актуелну проблематику
несреће целог човечанства. Неколико драмских дела која се појавом вируса и његовог утицаја на дух и друштвени организам баве
суштински и дубински, само су назнака да ће се дејство вируса проблематизовати и уметнички обрађивати тек у годинама које долазе. Уметнички одговор на то како нас је вирус смртоносац ментално и духовно разорио, тек ће уследити.
Веома битна одлика овогодишње продукције српских позоришта је и извесна али константна доза аутореференцијалности и то не
само на плану позоришних представа него позоришта као целовитог организма. У свим представама као да се чује поклич Злу времену, упркос! Српско позориште постоји и делује , оно је „устук свакој злости“ као у бесмртној песми Лазе Костића.
Овакав став потврђује и чињеница да је у српским позориштима у претходном селекционом поступку изведено четрдесет предста-
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ва по текстовима српских драмских писаца. Међу њима је чак двадесет пет праизведених дела, што је знак оптимизма кад је реч
о домаћој драми. Осим изванредних представа одабраних у такмичарски прогам Фестивала, чврсто сам уверен да би, по значају
и естетским вредностима, још најмање три представе могле ући у круг одабраних позоришних остварења, а стандарде уметнички
вредних остварења који могу подстаћи на озбиљан дијалог позоришних стручњака задовољава више од половине изведених представа, што је знак узнапредовале самосвести наших позоришних управа.
Приметно је да у недостатку савремених драмских дела позоришта посежу не толико за провереним традиционалним драмским
делима, него за удешавањем романескних творевина за позорницу. Тако су узорне драматизације романа запремиле половину
овогодишње такмичарске селекције. Такав тренд присутан је у репертоару позоришта у Србији и земаља у региону, те се чини да би
опису садашњег стања савременог драмског текста сасвим одговарала максима Друштво у драматизованом роману, као парафраза
чувеног дела Владимира Стаменковића Позориште у драматизованом друштву. Уочава се и доминација ауторских пројеката и колективни рад. Тако настају вредна и раскошна позоришна остварења, али се отвара и питање ауторства, творца који је дао коначан
облик, чврстину, снагу, мисао представе.
Представе изведене према делима савремених домаћих драмских писаца потврђују да су наша позоришта у стању да одговоре на
све изазове времена у коме живе. Драмски писци тражили су и налазили грађу у дубини и тами националног искуства, у свету који
их окружује, у свом интимном свету, или проучавањем света и у конфронтацији с њим, у разоткривању његових тајни.
Општа је оцена да је, без претеривања, српско позориште у овом тренутку херојско. Успело је да одоли свим факторима који су га ометали. Позоришна творевина, представа, крхка је, танана, саздана од најосетљивијих духовних треперења и зато се мора поштовати,
нарочито вредновати то што је у ванредним околностима уопште опстала. Рецепција представа како официјелне позоришне критике
тако и рецепција публике, непотпуна је, не садржи онај елеменат заноса, одушевљења, нема упориште у колективном доживљају. У
представе се улази из стварности, поступно, додирују се те две равни, указивањем на вредност особитог људског контакта названог
позориште, па је ускраћеност за тај вибрантни спој сигурно осујетила потпуни ангажман публике у пријему позоришних сензација.
Кад говоримо о заступљености дела српских драмских писаца у иностранству, она су због дејства пандемије ређе присутна у репертоару (уопште нису, или једва да су радила позоришта у Словенији, Северној Македонији, Црној Гори), тако да ослонац у овогодишњој
селекцији Кругови налазимо у представама из Хрватске и Босне и Херцеговине. Иначе, приметно је да је позоришна ситуација у региону, раније окарактерисана као „југоносталгична“, све више замењена ознакама отворено „југословенског“ или „постјугословенског“ духа. Драмски писци, редитељи, драматурзи све су више ангажовани у државама региона, учествују у заједничким пројектима.
Жарка жеља за радом одржала је српски театар.
Непобитна је чињеница да је српско позориште у минулом периоду деловало подвижнички. Упркос реметилачким факторима, више од половине премијерно изведених представа по делима домаћих драмских писаца наметнуло се као вредно, атрактивно, редитељски свеже и провокативно дело. Стога предлажем да се у Такмичарској селекцији изведе десет представа, као
вид подстицаја Позоришту и да се тиме Стеријино позорје обогати, те донекле надомести оскудица позоришних сензација
којој смо били изложени у претходној години.
Стеријино позорје је највећи позоришни празник те бисмо га овим проширењем, Злу времену, упркос учинили раскошнијим. Из предложених фестивалских целина могуће је сагледати какве су тенденције кад је реч о статусу домаћег драмског текста (савременог
и баштињеног) у српском позоришту и свету у овом тренутку, као што се може сагледати и позиција српске драме и позоришта и
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успоредба са стањем националне драме у позориштима региона.

ТАКМИЧАРСКА СЕЛЕКЦИЈА 66. СТЕРИЈИНОГ ПОЗОРЈА
1. ГОСПОЂА МИНИСТАРКА, писац Бранислав Нушић,
Ивана пл. Зајца Ријека (Хрватска)

режија

Татјана Мандић Ригонат; Хрватско

народно казалиште

На болести моралне, дијагностификоване у Нушићевој комедиографији, међу којима је властољубље једна од најраспрострањенијих
и најпогубнијих за здравље друштвеног организма, примењиване су различите терапије. Татјана Мандић Ригонат поступа редитељски
тако што у први план истиче погубни утицај које властохлепни субјекат има на подстицање развоја малограђанштине, а тиме и кича као
предворја Зла. Тај малограђански, провинцијални дух, жилав и прилагодљив сваком времену, нарочито снажан а погубан у нашем добу,
у ријечкој представи упечатљиво је представљен на визуелном и музичком плану, а раскринкан и поражен у раскошној глумачкој игри.

2. ДЕОБЕ, писац Добрица Ћосић, драматизација Спасоје Ж. Миловановић, режија Југ Радивојевић; Српско народно позориште Нови Сад, Народно позориште Ниш, Народно позориште Приштина са седиштем у Грачаници
Најпре најснажнији утисак: на визуелном плану, више према нашим данима померена спектакуларна, катарзична позоришна повест o поделама које трају, такорећи, од прапочела осећаја српског идентитета. А потом, болна прича о непомирљивој раздвојености најрођенијих. Са психоаналитичког становишта реч је о преображају нечег што је било властито и присно, у Друго и туђе.
Та делидба, у историјском смислу, конкретизована кроз супротстављеност револуције и злочина, националног и комсмополитског,
партизана и четника, руралног и урбаног, на којој почива роман Добрице Ћосића, у драматизованом облику потиснута је, а у први
план истакнута лична и породична трагедија чија је дубина, чинило се то прејаким квалификативом или не, ипак упоредива са снагом античке трагедије. На темељима полифоног, великог српског романа изграђена је спектакуларна, сценски стилизована, лишена
фолклорне орнаментике, модерна и глумачки снажно опомињућа позоришна творевина, у којој моћно симболички делују перманентни опозити драматичног: смена светлости и мрака, блискости и дистанце, демонстрација силе и крхкост племенитог.

3. ВИТЕЗОВИ „ЛАКЕ МАЛЕ” (ауторски пројекат), режија Андраш Урбан; Позориште „Деже Костолањи“ Суботица
Иза поднаслова „Суботичка опера гала“ је узбудљиво, бескрајно духовито, сатирично, аутоиронично и метатеатрално позорје, распевана демистификација театра, анализа али и критика грађанског оперетског позоришта, истовремено и опис судбине мађарског
позоришта у Србији, ангажованог и субверзивног позоришта, употребе глумаца, њихове телесности, насиље, и тако данас актуелна
манипулација омогућена позицијом моћи. У овом ауторском пројекту одавно се урбановски утемељеном редитељском методом
супротстављају две естетике: она истраживачка, којој је још од „раних радова“ бескомпромисно одан Андраш Урбан и она друга,
огрезла у традиционализам и не тако бенигни конзервативизам.

4. КУС ПЕТЛИЋ, писац Александар Поповић, режија Милан Нешковић; Народно позориштe/Narodno kazalište/Nepszínház
Суботица
Фарсичност и извитопереност Поповићеве шармантне драме нетрадиционалне форме чита се у костиму, глумачки рафинирано
раскошној игри, док је прича о потери за златом, која јој даје динамизам акционе комедије, у режији Милана Нешковића по-
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примила реалистичан карактер и истакла тенденцију потраге за људскошћу, за лепим људским лицем. Судбина је обичног, малог
човека Александра Поповића да по законима жанра у који је уроњен, запада у комичне и апсурдне ситуације, да се заблудело,
али кочоперно, као периферијски „кус петлић“ уплиће у Историју, да се размеће својим ставовима о животу, религији, политици,
нашим сталним поделама. Згуснута, чврста представа, иронијског смера.

5. ДЕРВИШ И СМРТ, текст Меша Селимовић,
Српске Бања Лука (БиХ-РС)

драматизација и режија

Дејан Пројковски; Народно

позориште

Републике

Универзалност исказа о љубави, људским страстима, борби добра и зла, људскости и бестијалности, у романескној структури Дервиш
и смрт Меше Селимовића била је и остала велики изазов за транспоновање у драмску, а потом позоришну форму. Пројковски се, кад
је реч о драматизацији, определио за тоталитет драмског потенцијала који садржи роман. Преводећи, потом, роман на сценски језик,
редитељ је инсистирао на сваком психолошком, филозофском и лирском детаљу у глумачкој игри, који ће допринети да се раскош и дубина мисли култног романа учини веродостојном. На визуелном плану, атрактивна а метафорична сценографија подражава атмосферу
романа, наглашавајући тескобност и непрестану претњу слободи јунака, а с друге стране (увођењем коња и птице) асоцира на чежњу за
складом, лепотом и слободом.

6. РАДИО ШАБАЦ, текст и режија Олга Димитријевић; Шабачко позориште
Зналачки користећи искуства и поступке документарног театра, Олга Димитријевић позоришно анализира феномен локалне радио-станице
Шабац, која је седамдесетих година прошлог века била најгласнија и најдалекометнија еманација гласа „социјалистичког радног народа“,
израз њиховог наивног и површног погледа на свет, али и слика друштва које се полако креће ка понору. Реализована, углавном, у хорским
глумачким сценама, иако заснована на сећању, документарним фактима, представа плени својим хумором, иронијом, али истовремено је
и сентиментални зов, колико и опоро и политично подсећање на извитоперења транзиције и њених последица. Једна мала театарска инсталација историје радијског медија постављена је у другом делу представе, на позорници на којој је и публика, којој се пружа и поглед у пусто
гледалиште. Могуће је да је позорница у међувремену и опустела, захваљујући управо томе што су, уместо уметничких вредности, сценом
загосподариле најниже страсти на чије бујање новокомпонована народна музика мора да је имала утицаја.

7. АКО ДУГО ГЛЕДАШ У ПОНОР, позоришна поема по мотивима истоименог романа Енеса Халиловића, аутор и редитељ
Златко Паковић; Регионално позориште Нови Пазар/Културни центар Нови Пазар
Поетично, истовремено и субверзивно, трагично позориште наших дана, инспирисано потресним романом Енеса Халиловића.
Паковићева представа говори о усуду сиромашног слоја друштва који, уз све невоље, робује још и обичајима у којима се клетвама и
проклетствима придаје значење судбинског а које притом оснажују верске и световне институције. Ово је и снажна, збијена прича о
томе како моћници уређују свет, како желе да загосподаре животима потчињених, о манипулацији, претворству и на лажима заснованом дуњалуку који врхуни у злочинству и његовом прикривању. Драгоценост ове представе је и у сталном сустизању и преплитању сентимента, поезије и драме и то оног изоштрено ангажованог у њој, на најплеменитији начин. Потом, гледаоца плене снажна и веродостојна
експресивна глумачка средства, али и необјашњиво дирљиво заводљив дезилузионизам, а то ваљда отуда што поседује извесну, преко
потребну дозу егзотике коју јој даје специфична локална атмосфера и аутентичан језички колорит.

8. ВЕЛИКА ДЕПРЕСИЈА, писац Филип Грујић, режија Марко Челебић; Српско народно позориште/Центар за развој визуелне
културе Нови Сад
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У оригиналу драма истакнутог писца најмлађег нараштаја српских драматичара Филипа Грујића, у којој се преплићу социјални,
филозофски и поетски слојеви, има наслов „Вилица Ебена Бајерса“. У основи комада је прича о стварним ликовима и феноменима
с почетка 20. века, када се радијум, чија је отровност велика, користио у фабрикама, а у надрилекарству био пропагиран као лек.
Понирући у прошлост Грујић твори слику савременог света који је, с једне стране, бескрупулозно грамзив, бесплодан и неинвентиван, посвећен раскалашном животу као једином смислу, а с друге стране је хор унижених радница („radium girls“), подређен
суровој капиталистичкој експлоатацији. Тако у режији Марка Челебића настаје представа префињеног стилског израза, уверљиве
атмосфере и визуелног склада која се намеће као метафора савременог и суровог високог друштва, насупрот сневачима праведнијег, бољег и наивнијег света.

9. ТИХО ТЕЧЕ МИСИСИПИ, писац Владимир Табашевић, драматизација Ивица Буљан и Владимир Табашевић, режија Ивица
Буљан; Београдско драмско позориште
Заводљива представа настала на развалинама романа Тихо тече Мисисипи Владимира Табашевића у чијем је растакању и преуређивању учествовао и писац, као што ће се појавити „сасвим лично“ и у њеној изведби дајући тако, између осталог, и легитимитет
давно уоченој несавршености драмске форме за „позоришну употребу“. Представа, својствено поетичком смеру Ивице Буљана,
садржи одлике драмског позоришта, перформанса, рок концерта, а сценски простор запрема целу позорницу у дубину и ширину
како би се на њој инсталирало све оно што су симболи наше савремене историје (СФРЈ, па онда и транзиције на српски начин),
нашег „бувљака“ на којем смо изложени и ми сами, већ деценијама. Аутоиронична „идентитетска“ игра глумаца постиже комичко
дејство, као и елементи свеопште карневализације којој је подвргнут редитељски поступак. Разуђен, драматизован, па наново дедраматизован роман, различити видови комике и хумора (у распону од вербалне комике до црног и нонсенсног хумора) удружени
са сентименталним пасажима, паралелни драмски токови, заваравање реципијента недовршеним ликовима, чине ову менталитетску причу о одрастању и еротском сазревању једног младића, узбудљивом позоришном сликом једне прошле епохе.

10. ШИНДЛЕРОВ ЛИФТ, писац Дарко Цвијетић, драматизација и режија Кокан Младеновић; Камерни театар 55 Сарајево (БиХ)
Перспектива дечјег, дечје поимање света у контакту са светом одраслих, чине основу редитељског поступка Кокана Младеновића на
којој се у смртоносној игри слаже зиданица сећања на живот у приједорском црвеном солитеру, „вертикалном селу“. Саосећајно и
болно. Сваку реченицу романескне структуре Цвијетићевог романа могуће је употребити као активан драматуршки материјал, слику, идеју, текст. Тако је настала трауматична приповест, метафора злог удеса Босне и Херцеговине, целе Југославије, једно зацементирано сећање, преплет стварног и фиктивног. Дистопија која дејствује убиствено. Представа не говори толико о Злу које је минуло,
колико мотри на будућност, трагајући ненаметљиво за одговором на питање: како да живимо једни поред других и једни са другима.

НЕТАКМИЧАРСКА МЕЂУНАРОДНА СЕЛЕКЦИЈА „КРУГОВИ“
1. ХОТЕЛ „ЗАГОРЈЕ“, ауторски пројекат Анице Томић и Јелене Ковачић према мотивима романа Иване Бодрожић; Градско
драмско казалиште „Гавела” Загреб (Хрватска)
Из перспективе девојчице рођене у Вуковару, сећање на болом импрегнирано одрастање, успомена на прогнаничке дане у некада66. СТЕРИЈИНО ПОЗОРЈЕ
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шњој политичкој школи у Кумровцу. Трауматична искуства, нарочито о затамњеној страни женске стране света. Представа катарзичног дејства, универзалног исказа.

2. ДЈЕЧАК КОЈИ ЈЕ ГОВОРИО БОГУ, писац Дамир Мађарић, режија Само М. Стрелец; Хрватско народно казалиште Осијек
(Хрватска)
Потресна представа о повампирењу фашизма, на основу записа дечака из јеврејске породице који сања о томе да постане глумац, а
чији сан прекида Смрт у оличењу фашистичког војника. Овај, како га редитељ означава „фантастичан комад за младе и децу“, истовремено је и сарказмом прожета утопијска прича о безмерној вери у моћ позоришне уметности, кадрој да се супротстави сваком
Злу, насиљу и разарању.

3. КРЕКЕТАЊЕ, писац Алмир Башовић, режија Алеш Курт; Народно позориште Тузла (БиХ)
Разуздана, метадрамским честицама попуњена комична игра са ослонцем на Аристофанове Жабе. Снажно ангажована представа
запитана о судбини и моћи и немоћи Позоришта.

ДРУГА СЦЕНА (ОF-ПРОГРАМ)
1. ПОЕТИКА ГЛЕДАЊА, режија и концепт Андраш Урбан; Позориште „Деже Костолањи“ Суботица
Нежне слике, без речи, а са снажним, симболичким порукама о свету природе коју је човек нарушио својом грубошћу.

2. КАО ДА КРАЈ НИЈЕ НИ САСВИМ БЛИЗУ, писац Маја Пелевић, режија Никола Завишић; Битеф театар Београд
Hастала у специфичним околностима, представа у седам снажних поетских фрагмената говори о (могућој) вези човека и машине,
повезује виртуелну реалност и аудио-визуелне инсталације у потрази за неизвесним позориштем будућности.
Селектор
др Миливоје Млађеновић
Нови Сад, 29. 4. 2021.
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66th Sterijino Pozorje Festival
Selector’s Report
IN SPITE OF THESE EVIL TIMES!
Certainly, there have never been so many uncertain situations in the history of the Sterijino Pozorje Festival (formerly known as the Yugoslav Theatre
Festival) as in this season. The announcements of the premieres, followed by their cancellations, have become a daily and demoralizing phenomenon.
The uncertainty of planning, the obedience, that has sometimes been absurdly adjusted to suit the regulations and measures that protect us against
the COVID-19 pandemic, unfavorably affected the Serbian theater, which was already largely disoriented, humiliated, denied.
The pandemic weakened the immunity of the theater’s body.
It interfered with the production of theater productions in the most direct way possible, so the repertoire of Serbian theaters favored chamber plays. The
pandemic also influenced the artistic process regarding the production of the plays, their direction, and dramaturgy. The virus has also indirectly dictated
the dramatic work as well: it instructed the writers which topics they should observe, how to organize the plot, how many characters to introduce to the
play. Among those chamber theatrical forms, we have seen several successful plays (Everything Is OK Right Now, the author’s project by Snežana Trišić
and the ensemble of the Kruševac Theater, and even the monodrama Having Tea with Kublai Khan by Saša Radonjić and performed by Jugoslav Krajnov).
The general atmosphere in the country and the entire world has also influenced the ideological and thematic structure of the theatre, so the notion
of Evil as an ethical category and all the other notions deriving from it (the fear, the anxiety, the wickedness, the corruption), have become the central
theme and the keyword of the dramatic works. The case of Evil, the philosophy of Evil, and the study of this notion from various standpoints have become the dominant performance of the plays selected in the Competition Selection, but it also infiltrates the other two selections. This could not have
happened without the orders issued by our Times. Because, we have not yet forgotten the previous, war-induced evils of the 1990s, yet the worldwide
evil has caught up with us. Thus, Chance “commanded” the playwrights, dramatists, and directors, perhaps unconsciously, to update their performances
with a rough layer that associates or refers to the current misfortune of mankind. Several dramatic works that deal with the appearance of the virus and
its impact on the spirit and the social organization essentially and deeply are just here to indicate that the effect of the virus will be problematized and
artistically processed in the years to come. The artistic answer to how this deadly virus has destroyed us mentally and spiritually is yet to come.
Another important feature of this year’s production in Serbian theaters is a certain yet constant dose of self-reflection, not just when speaking of
theatrical productions, but when looking at a theater as a whole. All productions seem to scream “In spite of these evil times!” The Serbian theater
exists and acts “despite our dark day”, to quote Laza Kostić and his immortal poem.
This standpoint is confirmed by the fact that, since the last selection process, forty plays based on the texts written by Serbian playwrights, have
been performed in Serbian theaters. Among them are as many as twenty-five first performances, which is a sign of optimism when speaking about
domestic dramas. Besides the outstanding performances included in the selection of the Festival, I can firmly confirm that, in terms of significance
and aesthetic values, at least three more plays could have been selected, while more than half of all performances meet the standards of artistically
valuable achievements that encourage a serious dialogue, and that is a sign of an advanced self-awareness of the administrations in our theaters.
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It is obvious that faced with an absence of contemporary dramatic works, the theatres do not look so much for the proven traditional dramatic works,
but for adapting novels for the stage. That is why exemplary dramatizations of novels take up half of this year’s competition selection. This trend is
present in the theatre repertoire both in Serbia and in the countries in the region, so it seems that the current state of the contemporary plays could
be described as “the society in a dramatized novel”, paraphrasing the famous work by Vladimir Stamenković, The Theater in Dramatized Society. We can
notice the domination of the author’s projects and collaborations. This creates valuable and extravagant productions but also poses the question of
the authorship behind the play, the creator who gave a play its final form, firmness, strength, and idea.
Plays that are based on the works by contemporary Serbian playwrights confirm that our theaters can respond to all the challenges of the times they
live in. The playwrights searched for the material, and have eventually found it, in the depth and the darkness of the national experience, in the world
that surrounds them, in their intimate world, or in the process of studying the world and confronting it, while revealing its secrets.
Without exaggerating, we can say that the general evaluation is that the Serbian theater is, at this moment, heroic. It managed to resist all the factors
that hindered it. The theatrical work, the play itself, is fragile, thin, consisting of the most sensitive spiritual tremors, which is why it must be respected – especially the fact that it has survived during emergency circumstances. The reception of the plays, both by the official theater critics and by the
audience, is incomplete, and it does not include the element of elation and enthusiasm, as it is not based on the collective experience. The performances are entered straight from the reality, gradually, and the two planes meet in the process of pointing out the value of a special human contact
called “the theater”, so the deprivation of that vibrant connection has certainly prevented the audience to receive theatrical sensations to the fullest.
When speaking of the presence of the Serbian playwrights abroad, they are less frequently present due to the pandemic (the theaters in Slovenia,
Northern Macedonia, and Montenegro did not work at all), so “The Circles” selection is based on the performances from Croatia and Bosnia and
Herzegovina. By the way, it has been noticed that the theatrical situation in the region, previously described as “Yugo-nostalgic”, has been increasingly and openly characterized as “Yugoslav” or “Post-Yugoslav” in spirit. The playwrights, the directors, and the dramaturges have been increasingly
working in the countries of the region and participating in joint projects and productions.
A strong desire to work has kept the Serbian theater alive.
A fact that cannot be denied is that the Serbian theater has appeared triumphant in the past year. Despite the disruptive factors, over half of the
plays based on the domestic playwrights’ work appear to be valuable, attractive, directorially fresh, and provocative. Therefore, I suggest that the
66th Sterijino Pozorje Festival Competition Selection includes ten performances as a sort of encouragement for the Theatre and a way to enrich the
Festival, as well as compensate for the lack of theatrical sensations we were exposed to in the previous year.
The Sterijino Pozorje Festival is the biggest theatrical holiday, so this extension would, “in spite of these evil times”, make it more luxurious. The proposed
festival units give us a chance to notice the tendencies in the state of the domestic drama text (both contemporary and inherited) in Serbian theater and
the world at the moment, as well as the position of the Serbian drama and theater in comparison to the national drama in the theaters in the region.

The 66th Sterijino Pozorje Festival
Competition Selection
1. THE MINISTER’S WIFE, written by Branislav Nušić, directed by Tatjana Mandić Rigonat; Croatian National Theatre Ivan
pl. Zajc in Rijeka (Croatia)

Different therapies have been used to treat the moral diseases diagnosed in Nušić’s comedy, and the lust for power is one of the most widespread and most
destructive for the health of the social organism. Tatjana Mandić Rigonat’s directorial approach emphasizes the destructive influence of the greedy subject
on the encouragement of the development of the petty bourgeoisie, and thus on the kitsch as the foyer of the Evil. The Rijeka-based production presents that
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petty-bourgeois, provincial spirit, tenacious and adaptable to all times, particularly strong and destructive in our times, on a particularly visual and musical
level, exposing and defeating it in the lavishing acting performance.

2. DIVISIONS, written by Dobrica Ćosić, dramatization by Spasoje Ž. Milovanović, directed by Jug Radivojević; Serbian National
Theatre Novi Sad, National Theatre Niš, National Theatre Priština, based in Gračanica

Starting with the strongest impression: on the visual level, this is a modernized, spectacular, and cathartic theatrical story about the divisions that have
lasted, in a manner of speaking, since the very beginning of the Serbian identity. This is also a painful story about the irreconcilable separation of the family.
From the psychoanalytic point of view, the play portrays the transformation of something that was our own and intimate into something else and belonging
to someone else. This division is historically realized through the differences between the revolution and the crime, the national and the cosmopolite, the
Partisans and the Chetniks, the rural and the urban – these differences are in the core of Dobrica Ćosić’s novel – and it is suppressed in the dramatic form.
What’s emphasized is the personal and the family tragedy whose depth is, whether this qualification seems to be too strong or not, still comparable to the
power of the ancient tragedy. This great and polyphonic Serbian novel was the base of a spectacular, scenically stylized production, devoid of folklore ornamentation, modern and admonishing, in which the permanent opposites of the dramatic work function on a strong symbolic level: the change of the light
and the darkness, the closeness and the distance, the demonstration of the strength and the fragility of the noble.

3. Wanton Lady’s Knights (author’s project), directed by Urbán András; Kosztolányi Dezsö Theatre Subotica

The subtitle “Syndical operetta gala from Subotica” hides an exciting, infinitely witty, satirical, self-ironic, and metatheatrical production, a singing demystification of the theater, analysis, and criticism of the bourgeois operetta theater, simultaneously the fate of the Hungarian theater in Serbia and the engaged
and subversive theater, as well as a comment on the use of actors, their physicality, violence, and on the manipulation enabled by the position of power, which
is very important today. This author’s project witnesses a clash of two already established Urbán’s directorial aesthetics: the research, to which Urbán András
has been uncompromisingly devoted since his “early works”, and the other one, immersed in traditionalism and a not-so-benign conservatism.

4. Rooster without a Tail, written by Aleksandar Popović, directed by Milan Nešković; National Theatre Subotica

The farce and skewness of Popović’s charming non-traditional drama can be seen in the costume and the lavish acting performance, while the story of the
pursuit of gold, which gives this play the dynamic potential of an action-comedy, in Milan Nešković’s directorial approach adopted a realistic character
and emphasized the tendency to seek humanity and a pretty human face. The destiny of an ordinary, little man created by Aleksandar Popović, following
the laws of the genre in which he is immersed, is to fall into comic and absurd situations, to interfere the History in a delusional and clumsy manner, like
a peripheral “rooster without a tail”, and to flaunt his views on life, religion, and politics, our constant divisions. A condensed, tight, ironic performance.

5. Death and the Dervish, based on the eponymous novel by Meša Selimović, dramatized and directed by Dejan Projkovski;
National Theater of the Republika Srpska in Banja Luka (Bosnia and Herzegovina, The Republic of Srpska)

The universality of statements about love, human passions, the fight between the good and the evil, the humanity and the bestiality, in the novelistic structure
of Death and the Dervish by Meša Selimović, has always presented a great challenge when it comes to transposing it into the dramatic, and then theatrical form.
When it comes to dramatization, Projkovski opted for the totality of the dramatic potential of the novel. While translating the novel into the stage language, the
director insisted on every psychological, philosophical, and lyrical detail in acting, which will make the splendor and the depth of the thought of the cult novel
credible. On the visual level, the attractive yet metaphorical scenography imitates the atmosphere of the novel, emphasizing the anxiety and constant threat to
the heroes’ freedom, while on the other hand (by introducing the horses and birds), it evokes the longing for harmony, beauty, and freedom.

6. RADIO ŠABAC, written and directed by Olga Dimitrijević; Šabac City Theatre
Skillfully using the experiences and procedures of the documentary theater, Olga Dimitrijević analyzes the phenomenon of the local radio station Radio
Šabac, which was the loudest and most long-range emanation of the voice of the “socialist working people” in the 1970s, an expression of their naïve and
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superficial view of the world, but also the image of the world slowly moving towards the abyss. Realized mostly in choral acting scenes, though based on
memories and facts, the play captivates with its humor and irony, but, at the same time, it is a unique sentimental cry and a harsh and political reminder
of the twists and turns of the transition and all its consequences. A humble theatrical installation of the history of the radio is set in the second act, right
on the stage where the audience is, also offering a view of the empty seats. The stage was possibly deserted in the meantime because it was dominated
not by the artistic values, but the lowest passions brought by the new turbo-folk music.

7. When you gaze long into an abyss, theatrical poem based on the eponymous novel by Enes Halilović, written and
directed by Zlatko Paković; Regional Theatre Novi Pazar, Cultural Centre Novi Pazar

This is an equally poetic and subversive tragic modern play, inspired by a startling novel by Enes Halilović. Paković’s play tells the story of the fate of the
poor stratum of society which, together with all the troubles, is also enslaved by the customs in which curses and blasphemies are brought to the level of
the fateful, while also made stronger by the religious and secular institutions. This is also a strong and compact story about powerful people who want to
organize the world and rule their subordinates, about the manipulations, the transformations, and the world based on the lies that culminate in crimes
and cover-ups. The value of this play is in the constant meeting and intertwining the sentiment, the poetry, and the drama, and what is sharply engaged
in it in the noblest way possible. Moreover, we witness a strong and credibly expressive acting process and inexplicably touchingly seductive disillusions,
probably because it possesses a certain and much-needed dose of the exotic provided by a specific local atmosphere and an authentic linguistic system.

8. GREAT DEPRESSION, written by Filip Grujić, directed by Marko Čelebić; Serbian National Theatre Novi Sad, Centre for
Development of Visual Culture Novi Sad

Originally titled “Eben Byers’ Jaw”, this play by Filip Grujić, a prominent member of the youngest generation of Serbian playwrights, intertwines a social,
philosophical, and poetic layer. The base of the play is a story about real-life characters and phenomena from the beginning of the 20th century, when radium,
an extremely toxic element, was used in factories and advertised as a medicine. Going back to the past, Grujić creates a picture of the modern world which
is, on the one hand, unscrupulously greedy, sterile, and uninventive, dedicated to the debauched life as the only meaningful form of living, while it is, on the
other hand, a choir of humiliated female workers (“Radium Girls”), subjected to cruel capitalist exploitation. In the direction by Marko Čelebić, this becomes
a performance of refined stylistic expression, convincing atmosphere, and visual harmony which is imposed as a metaphor of a modern and cruel high-class
society as opposed to the dreamers of a fairer, better, and more naïve world.

9. Quietly Flows the Mississippi, based on the eponymous novel by Vladimir Tabašević, dramatized by Ivica Buljan and
Vladimir Tabašević, directed by Ivica Buljan; Belgrade Drama Theatre

This is a seductive play constructed on the ruins of the novel Quietly Flows the Mississippi by Vladimir Tabašević, who participated in the disintegration and
rearrangement of the source text and is also involved “in person” in the play, thus giving, among other things, the legitimacy of the well-known imperfection
of the dramatic form for the “theatrical use”. Following Ivica Buljan’s directorial poetics, the play contains the features of the drama theater, the performance
art, and the rock concert, and the stage requires every inch of free space to feature all the symbols of our modern history (SFRY, and then the Serbian transition), the “flea market” we have been occupying for decades. The self-ironic “identity” acting creates a comic effect, together with the elements of the general carnivalization of the directing process. A divided, dramatized, and then re-dramatized novel, together with different types of comedy and humor (from
verbal comedy to black and nonsense humor), sentimental passages, parallel dramatic currents, and the process of deceiving the audience with unfinished
characters, turn this story of mentality, growing up, and sexual maturing of a young man into an exciting portrait of an era long gone.

10. Schindler’s Lift, based on the eponymous novel by Darko Cvijetić,
Chamber Theatre 55 Sarajevo (Bosnia and Herzegovina)

dramatized and directed by

Kokan Mladenović;

The child’s perspective and the children’s understanding of the world clashing with the world of the adults create the basis of Kokan Mladenović’s directing process that connects to the memory of the life in Prijedor’s red high-rise, “the vertical village”, in a deathly manner. Compassionately and painfully.
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Every sentence of Cvijetić’s novel can be used as an active dramaturgical material, an image, an idea, a text. That is how a traumatic story was created,
as well as a metaphor of the evil fate of Bosnia and Herzegovina and the whole Yugoslavia, a cemented memory, an intertwining of reality and fiction. A
deadly dystopia. The play does not talk so much about the Evil of the past as it looks towards the future, discreetly trying to answer the question: how to
live next to each other and with each other.

NON-COMPETITIVE INTERNATIONAL SELECTION “THE CIRCLES”
1. The Hotel Tito, author’s project by Anica Tomić and Jelena Kovačević based on the eponymous novel by Ivana Bodrožić;
Gavella Drama Theatre Zagreb (Croatia)

Told from the perspective of a girl born in Vukovar, this is a memory of growing up with pain and the memory of the exile days in the former political
school in Kumrovec. It covers traumatic experiences, especially about the dark side of the women’s world. This is a production of cathartic action and
universal expression.

2. THE BOY WHO TALKED TO GOD, written by Damir Mađarić, directed by Samo M. Strelec; Croatian National Theatre in
Osijek (Croatia)
A shocking and cathartic play on the rise of fascism, based on the writings of a boy from a Jewish family who dreams of becoming an actor, but his
dream is interrupted by Death in the form of a fascist soldier. This is, as the director calls it, “a fantastic play for young people and children”, and it
is also a sarcastic utopian story of the immeasurable faith in the power of the theatre to oppose every Evil, violence, and destruction.

3. Ribbit, written by Almir Bašović, directed by Aleš Kurt; National Theatre Tuzla (Bosnia and Herzegovina)
A debauched, metadramatic comedy based on Aristophanes’ The Frogs. This is a highly engaged play asked about the fate, the power, and the powerlessness
of the Theater.

SECOND STAGE (OFF-PROGRAM)
1. Poetics of Observation, directed and envisioned by Urbán András; Kosztolányi Dezsö Theatre Subotica

Gentle images, with no words, but with strong and symbolic messages about the world of nature which has been disturbed by people’s crudeness.

2.LIKE THE END ISN’T THAT CLOSE, written by Maja Pelević, directed by Nikola Zavišić; Bitef Theatre Belgrade

Created in specific circumstances, this play in seven powerful poetic fragments speaks of the (possible) connection between the man and the machine, connecting virtual reality and audiovisual installations in the search of an uncertain theater of the future.
Selector
Milivoje Mlađenović, PhD
Novi Sad, 29th April 2021
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Direction, adaptation and music selection:
TATJANA MANDIĆ RIGONAT
Set design: STEFANO KATUNAR
Costume design:
Manuela Paladin Šabanović
Light design: Predrag Potočnjak
Arrangements and adaptation of music:
Zoran Majstorović
Language editor: prof.
LJILJANA MRKIĆ POPOVIĆ
Stage movement: NOEMI DESSARDO
Sound design: Saša Predovan
Cast
Živka: OLIVERA BALJAK
Uncle Vasa: ALEKSANDAR CVJETKOVIĆ
Čeda: JASMIN MEKIĆ
Dara: IVNA BRUCK
Raka: JELENA LOPATIĆ
Anka: TANJA SMOJE
Nikaragua: DEAN KRIVAČIĆ
Ninković: EDI ĆELIĆ
Nata: ALEKSANDRA STOJAKOVIĆ OLENJUK
Pera scribe: NIKOLA NEDIĆ
Aunt Savka: BILJANA LOVRE
Šima: TONI PLEŠIĆ
Boy: MARIO JOVEV
Gendarm: GIUSEPPE NICODEMO
Musicians: ZORAN MAJSTOROVIĆ,
OSMAN EYUBLU, DIEGO VITASOVIĆ
and PEDRO ROSENTHAL CAMPUSANO
The play is about 2 hours long, with no intermissions

ПИСАЦ
Нушић у Хрватској
Госпођа министарка своју је последњу премијеру у ријечком Казалишту
имала прије готово 60 година.
Нушић је због познатих ратно-политичких разлога нестао с хрватских
позорница као и многи квалитетни
писци с подручја бивше Југославије.
Занимљиво је подсјетити да је у послијератном периоду прво хрватско казалиште које је поставило
Нушића био „ЈАК“ из Малог Лошиња – године 2005. премијерно
је изведена Фамилија у жалости, која је настала према мотивима комедије Ожалошћена породица Бранислава Нушића. Тако је
једно мало, аматерско казалиште, направило искорак који се у
то вријеме још увијек нису усудили направити ни многи већи театри у Хрватској, а ликови у представи комуницирали су на чак
осам различитих дијалеката. Требало је проћи још седам година
да 2012. Госпођа министарка буде постављена у једном професионалном хрватском театру. У загребачком Сатиричком казалишту
„Керемпух” режирао ју је Оливер Фрљић и то у Нушићеву оригиналу.
У ријечком ХНК-у Госпођу министарку сада режира Татјана Мандић
Ригонат, такођер на српском језику. За разлику од тога, Казалиште
„Улисес“ је 2012. поставило Нушићева Покојника у режији Ленке
Удовички, којега је књижевник Миљенко Јерговић језично прилагодио објаснивши да овај нетипичан Нушићев комад није чврсто
укоријењен у локалну србијанску и београдску средину. Прије неколико година на Међународном фестивалу малих сцена у Ријеци
приказана је Госпођа министарка београдског Позоришта „Бошко
Буха“, такођер у режији Татјане Мандић Ригонат, која је улогу
Живке повјерила глумцу Горану Јевтићу.
Прије неколико година, у склопу Дана српске културе у Ријеци, имали смо прилику гледати и Госпођу министарку Народног позоришта
из Бање Луке. Лик Живке у њој је утјеловила Светлана Бојковић.

Нушић је Госпођу министарку почео писати на крају Првог свјетског рата, но текст је изгубљен и аутор се комаду враћа тек 1929.
када га реконструира по сјећању. Комедију је писао за глумицу
Жанку Стокић и представа је изведена у сезони чак 150 пута.
Ким Цуцулић: Враћа се Живка (Нови лист, 10. 7. 2020)

РЕДИТЕЉКА
Добро вече. Ево ме у вашем граду. Откад сам се родила, мира
ми нема. Шетају ме од сцене до сцене, од позоришта до казалишта, од гледалишча до театра, скоро читав век. Да ме гледате, да
ми се смејете, да ми се ругате. Бранислав Нушић крив је за то.
Он ме је узео за руку и извео из своје главе на позорницу давне
1929. године. Описао ме је као добру жену и добру домаћицу
којој се, ето изненада, неочекивано догодио поремећај на теразијама живота, па је изгубила равнотежу. Ја изгубила равнотежу?! Мој живот за њега је Шала у 4 чина. Не знам шта кажу ове
данашње феминисткиње на то што није написао шалу о неком
Господину министру који је изгубио равнотежу, спотако се о власт
и сласт, али нека оне мисле о томе. Играле су ме Жанка Стокић,
Мила Димитријевић, Љубинка Бобић, Оливера Марковић,
Милена Дравић, Радмила Савићевић, Ружица Сокић, Мирјана
Карановић, Радмила Живковић, Светлана Бојковић, Елизабета
Кукић, Лидија Стевановић... мушкарац ме је игро, Горан Јевтић,
сачувај ме Боже! Ево ме сад овде да говорим кроз уста Оливере
Баљак. Рођена сам у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца, живела у Краљевини Југославији па у СФРЈ. Тих држава више нема.
Али мене има! Надживела сам и монархију и републику! Све је
пролазно, а ја сам вечна. Мислите о томе. Облачили су ме у разне
костиме, смештали у којекакве сценографије. Обрађивали ме и
прерађивали. Све сам ја то издржала и надиграла. Дајте ми штимунг. Ја сам спремна!
Живана Поповић,
министарка

66. СТЕРИЈИНО ПОЗОРЈЕ

29

Татјана Мандић Ригонат
Дипломирала је позоришну и радио режију на Факултету драмских
уметности у Београду, у класи професора Дејана Мијача. Режирала
је радио-драме по сопственим текстовима и драматизацијама. Поред
бројних позоришних режија и драматизација, написала је збирке песама Мистерија срећног контрабаса и Из живота птица. Била је
селектор Стеријиног позорја за 2008. Две године била је директорка Драме Народног позоришта у Београду. Од 2010.
обавља функцију селектора Међународног фестивала медитеранског позоришта „Пургаторије“ у Тивту. Режирала је у Народном
позоришту Београд, Југословенском драмском позоришту, Атељеу
212, Битеф театру, Мадленијануму, Народном позоришу Сомбор...

Критика
Госпођа министарка једна је од представа у години када је Ријека
пријестолница културе и када ријечко казалиште својој публици пружа најбоља дјела хрватске и талијанске драме те балета.
Представа је то која се састоји од 4 чина, а говори о жени политичара која мора на брзину усвојити обрасце понашања и начин
живота високог друштва, након што јој супруг постане министар у
влади. Име главног женског лика, Живке Поповић постало је тијеком времена синонимом за нагли успон на друштвеној љествици.
Дјело је то које непогрешиво сецира провинцијални менталитет
тадашњег, а и данашњег српског па и хрватског друштва, а помијешано је с балканским шармом и богатством језика којим Нушић
бриљантно описује комику наших живота. Укратко, Нушић је био
заокупиран малограђанштином и људском глупошћу.
Ријечки глумачки ансамбл углавном је успјешно одговорио изазову говорења текста на српском језику. Сјајна Оливера Баљак
у улози Живке Поповић носила је представу читаво вријеме.
Њезин изговор, кретње и мимика били су беспријекорно изведени. Треба издвојити и Јасмина Мекића у улози Живкина зета
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Чеде унаточ неувјерљивом српском изговору. Врло добру улогу остварила је и Ивна Брук као Живкина кћи Дара. Уз Оливеру
Баљак засјала је и Јелена Лопатић која је разиграно и страствено тумачила Живкиног сина Раку – бунтовног тинејџера. Никола
Недић увјерљив је као Пера писар, а врло добру и запажену ролу
одиграо је Еди Ћелић у улози Живкина љубавника Нинковића. У
улози служавке Анке сигурна је била Тања Смоје. Александар
Цвјетковић је дојмљив у улози ујка Васе, а потенцијал за комедију показао је и Деан Кривачић као почасни конзул Никарагве.
Ри Портал, 24. 7. 2020.

Успјело исмијавање малограђанштине
и провинцијског менталитета

Нушићева Госпођа министарка комедија је о малограђанштини,
наглом успону на друштвеној љествици и химби у сврху социјалног
уздизања која нема рок трајања. Ношена националном драмском
првакињом Оливером Баљак, комедија је насмијала ријечки ХНК,
чиме су се оствариле дугогодишње жеље ријечке публике о већем
броју комедија на репертоару националне куће. Нушићева је прича добро позната: отвара се сусретом Живке Поповић (Оливера
Баљак) и њезине тетке Савке (Биљана Торић) у скромном салону
уређеном у земљаним тоновима те Живка од тетке притом тражи
финанцијску помоћ. Већ сам изглед салона наглашава статус обитељи Поповић који је на рубу финанцијске (и друштвене) пропасти, но ускоро долази до неочекиваног обрата.

Наиме, након пада владе, Живкин супруг Сима Поповић (Антон
Плешић) добива министарску фотељу, што доводи до наглог
успона обитељи друштвеном љествицом. Комичне ситуације резултат су неспоразума који притом настају, као и ситуација у којима се Поповићи (не) сналазе. Нушићевска комедија произлази
и из наглих промјена у понашању, држању и кретању Поповића,
као и сценографије коју је Стефано Катунар изванредно прилагодио времену и контексту комедије. По уздизању обитељи у
друштву, интеријер донедавно непривлачног салона наједном
се мијења и истиче се јарким бојама, животињским узорцима и
опћом малограђанштином која настаје као производ претјераног вјетра у леђима провинцијском менталитету.
Осим Оливере Баљак, која као средиште драмске приче носи
представу, глумом се истиче и Јелена Лопатић која има занимљиву улогу Раке, Живкиног сина револуционарних свјетоназора. Лопатић је приликом играња Раке дјечачки занесена, што
њезину улогу чини изнимно увјерљивом и реалном. Од мимике
и гести до начина говора, изгледа и кретања, Јелена Лопатић све
је подредила Раки и остварила улогу којом се поновно доказује
и потврђује као једна од окосница глумачких ансамбала ријечкога ХНК-а. Међу бројним су се глумцима истакнули још и Тања
Смоје, која је утјеловила кућну помоћницу Анку, те Марио Јовев,
који је глумио и момка из министарства, али је наступио и као
члан малог оркестра који у куту позорнице ствара час провинцијску, час амбијенталну глазбу која прати догађања на сцени. С
њим су наступили и неки од реномираних ријечких глазбеника:

Зоран Мајсторовић, Данијела Мендиковић, Кармен Антуновић
и Дарио Гргурић.
Осим споменуте сценографије, важно је издвојити и костимографију за коју је заслужна Мануела Паладин Шабановић, а која
јасно оцртава промјене кроз које пролази понајприје домаћица
Живка, а потом и цијела њезина обитељ. Кичасти дизајн, шаренило и пренаглашеност узорака и мотива како у сценографији тако
и у костимографији, истовремено наглашавају комичност цјелокупне ситуације у којој се преко ноћи нашла обитељ Поповић те
одлучила у потпуности промијенити начин на који их други виде.
Теа Шмидихен
(kazalište.hr, 27. 7. 2020)
Госпођа министарка, хрватска представа коју је у Ријечком казалишту режирала Српкиња била је више од игре. Више од игре
може бити само гола игра. Представа је била мелем за душу,
срећа коју човјеку може подарити само умјетност. Ријечанке и
Ријечани, они сретници који су се дочепали карата, коначно су
се у овим мрачним, коронарним временима опустили до те мјере
да су се смијали, пљескали, звали глумце на још један поклон и
још један и још један.
Је ли добро што је ова „српска“ представа прошла без одјека?
Што прича које нема о представи које у медијима такођер нема,
говори о нама?
Можда говори да нас има? Нас неострашћених. Нас нормалних.
Нас који мислимо да се људи не дијеле на Србе и Хрвате. Нас
који знамо да се људи дијеле на глупе и паметне, зле и добре.
Екипа је у Ријеци извела одличну представу. Како се зову глумци? Режисерка? Музичари? Кројачи? Креатори покрета? Имена,
имена, имена. Ма, нису увијек имена важна. А и попис је предугачак. Нушићева представа Госпођа министарка у Ријечком је
казалишту била сусрет људи с људима.
Данас и овдје. Може ли више? Може ли веће?
Ведрана Рудан
(Ријека данас, 22. 7. 2020)
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BRANISLAV NUŠIĆ
(Belgrade, 1864–1938)
Nušić was born in Belgrade as Alcibiades Nusa in a Cincar family of George
and Ljubica Nuša. His father was a prominent grain trader, but he lost his
fortune shortly after Nušić’s birth. The family moved to Smederevo, where
Nušić spent his childhood and attended primary school and first two years
of high school. He moved to Belgrade, where he graduated. When he
turned 18, he legally changed his name to Branislav Nušić. He graduated
from the Faculty of Law in Belgrade in 1884. During his studies he spent a
year in Graz. His future life would be full of abrupt turnarounds: in the year
1885 he was on military service and participated in the Serbian-Bulgarian
War. Because of the satirical song “Two Slaves” for the opposition newspaper Daily he was sentenced to two years in prison. He later served in the
Consulates of the Kingdom of Serbia, and was a founder and leader of the
theater companies in Belgrade, Novi Sad, Skopje and Sarajevo. In his youth
he was more interested in journalism; he started and edited several newspapers and magazines. Nušić was awarded the title of academician of the
Royal Academy of Sciences in 1933. His work mainly belongs to the period
of realism, but in his dramatic opus he followed in the footsteps of Kosta
Trifković and Jovan Sterija Popović. He wrote bourgeois dramas and salon
comedies (It Must Have Been So, Offing, An Ordinary Man, First Litigation),
and the greatest success he achieved with comedies of the civil society of
Serbia at the end of the nineteenth and early twentieth century. In a humorous and satirical way he dealt with the themes of power, the other
side of parliamentarism, primitive bureaucracy: A Member of Parliament,
A Suspicious Person, Favoritism, The Cabinet Minister’s Wife, Bereaved
Family, Authority (unfinished). He also wrote the fairytale plays Lily and
Spruce, Eternity, Heartless Woman. As a prose writer, he left a series of short
stories in collections Stories of a Corporal, Papers, Ramadan Evenings, feuilletons in three books Ben Akiba, autobiographic and memoir works Nineteen
Fifteen about the withdrawal of Serbian army and people through Albania
to Greece, travels from Kosovo, humorous Autobiography. Alias Ben Akiba.

DIRECTOR
TATJANA MANDIĆ RIGONAT
Graduated in Theatre and Radio Directing at the Faculty of Dramatic Arts
in Belgrade, from the class of Professor Dejan Mijač. She directed radio
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dramas she wrote and dramatized herself. In addition to numerous theater
directions and dramatizations, she wrote a collection of poems A Mystery
of a Happy Double Bass and From the Life of Birds. She was the selector of
the Sterijino Pozorje Festival in 2008 and the director of the Drama at the

National Theater in Belgrade for two years. Since 2010, he has been the selector of the International Festival of Mediterranean Theater “Purgatory”
in Tivat. The plays she directed were staged at the National Theater in
Belgrade, the Yugoslav Drama Theater, the Atelje 212, the Bitef Theater,
the Madlenianum, the National Theater in Sombor...

Reviews
This production unmistakably dissects the provincial mentality of the past
and present Serbian and even Croatian society, together with the Balkan
charm and the richness of the language Nušić brilliantly uses to describe
the comedy of our lives. In short, Nušić was preoccupied with the petty
bourgeoisie and human stupidity. The amazing Olivera Baljak as Živka
Popović carried the entire play on her shoulders. Her pronunciation, gestures, and facial expressions were flawless. Also, we should point out
Jasmin Mekić as Čeda, Živka’s son-in-law, despite his unconvincing Serbian
accent. Ivna Bruck as Dara, Živka’s daughter, was also memorable.
Ri Portal, 24th July 2020
The Minister’s Wife is a comedy about the petty bourgeoisie, a sudden rise
on the social ladder, and a change for the social uplift that comes with no
expiration date. Carried by Olivera Baljak, the national principal drama
actress, the comedy made the audience laugh and fulfilled the old wishes
of Rijeka’s audience for a higher number of comedies in the repertoire of
the national house. Besides Olivera Baljak, the central character in the
play, an interesting role of Raka, Živka’s revolutionary son, was played by

Jelena Lopatić. She was boyishly fascinated while playing Raka, making
her role extremely convincing and realistic.
Tea Schmidichen
(kazalište.hr, 27th July 2020)
The Minister’s Wife, a Croatian play directed by a Serbian director in a
theater in Rijeka, was more than a performance. And that can only be
described as a naked play. The play was a balm for the soul, happiness
that only art can give a person. The people of Rijeka, the lucky ones who
obtained tickets, were finally able to relax in these dark, corona-filled
times, to the extent that they laughed, applauded, and brought the actors back for another curtain call and another and another.
Is it a good thing that this “Serbian” performance was received with
silence? That this silence in the media also says something about us?
Does it mean that we are here? We, the unbiased. We, the normal. We
who do not divide people into Serbians and Croatians. We who know
that people are to be divided into stupid and smart, evil and good.
The team performed an excellent show in Rijeka. What are the names
of the actors? What is the name of the director? The musicians? The
costume designers? The stage movement consultants? Names, names,
names. Oh, it is not always about the names. And the list is too long anyway. Nušić’s play The Minister’s Wife in the Rijeka theatre was a meeting
of people with people.
Today and here. Can there be more? Can it be bigger?
Vedrana Rudan
(Rijeka danas, 22nd July 2020)

66. СТЕРИЈИНО ПОЗОРЈЕ

33

Александар Поповић

КУС ПЕТЛИЋ

Народно позориште / narodno kazalište
/ Népszínház Суботица
СУБОТА, 19. ЈУН

Aleksandar Popović

ROOSTER WITHOUT A TAIL
NAtional THEATRE SUBOTICA
Saturday, 19th June

FOTO

Режија и избор музике: МИЛАН НЕШКОВИЋ
Драматуршкиња: МАЈА ТОДОРОВИЋ
Сценографкиња: МАРИЈА КАЛАБИЋ
Сценски покрет: ИГОР ГРЕКСА
Костимографкиња: БИЉАНА ГРГУР
Асистент костимографкиње: МАРКО МАРОСИУК
Лектор: САША ЛАТИНОВИЋ
Улоге
Миља Бушатлија: МИЊА ПЕКОВИЋ
Селена Сеја Батрићева: САЊА МОРАВЧИЋ
Ђакон Авакум: ИГОР ГРЕКСА
Пиле копиле Пилетићево: ДИМИТРИЈЕ ДИНИЋ
Комнен барјактар: СРЂАН СЕКУЛИЋ
Јохан шустер: МИЛОШ ЛАЗИЋ
Представа траје 2 сата

ПИСАЦ
Александар Поповић
(1929–1996)
Александар Поповић, за пријатеље
Але, за београдску чаршију Жак,
једна је од најзанимљивијих личности у новијој историји нашег театра.
Хрупио је на сцену незаустављиво, изазивајући у подједнакој мери
неумерену хвалу и неумерено оспоравање, а сам се лично није
трудио да се икоме допадне. Дете богатог трговца који је повремено пропадао па се дизао, Поповић је делио судбину оних који су
„имали, па немали“. У школу га је возио шофер, а Аца је завидео
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Direction and music selection: MILAN NEŠKOVIĆ
Dramaturge: MAJA TODOROVIĆ
Scene design: MARIJA KALABIĆ
Scene movement: IGOR GREKSA
Costume design: BILJANA GRGUR
Assistant costume designer: MARKO MAROSIUK
Proofreader: SAŠA LATINOVIĆ
Cast
Milja Bušatlija: MINJA PEKOVIĆ
Selena Seja Batrić: SANJA MORAVČEVIĆ
Deacon Avakum: IGOR GREKSA
Pile the Bastard Piletić: DIMITRIJE DINIĆ
Komnen the Flagbearer: SRĐAN SEKULIĆ
Johannes the Shoemaker: MILOŠ LAZIĆ
The play is 2 hours long

друговима који иду пешице, па још стигну да се успут почупају и
потуку. Завршио је некако гимназију за време окупације, срцем се
определио за комунисте налазећи у њиховој пропаганди једнакост
међу људима. Доцније, на Голом отоку, продубио је идеју једнакости утолико што је схватио да су прокламације и партијски програм једно, а текућа политичка пракса нешто сасвим друго.
(...) По повратку са Голог отока градио је џеклондоновску биографију, што ће рећи да је био цинкограф, молер, асфалтер...
Подизао је четири кћери с пуно љубави и бриге. И писао неуморно. Прихватили су га у дечјем програму Радио Београда. Међу
првим је ауторима детективског романа; године 1959. објавио је
Убиство у троуглу, криминалистички роман који следи траг велемајстора овога жанра, Жоржа Сименона.

(...) У тих тридесет и неколико година, смештен је целокупан
Поповићев драмски опус у који можемо убројати 41 драму за одрасле, 10 драма за децу, око 500 (!) сценарија за телевизијске серије и појединачне емисије, неколико романа за децу и не-зна-секолико текстова писаних за дечји програм Радио Београда. Уз овај
огроман рад, Поповић је налазио довољно времена да путује, седи
по кафанама у Београду и диљем Србије, да разговара с познатим
и непознатим људима, да се препире и свађа с пријатељима (с непријатељима ионако није говорио), да прима награде и признања
и да живи на вансеријски начин.
(...) Поповић је, као и његови драмски јунаци, био дубоко укорењен у свој језик и национални идентитет. Такође, као његови
драмски јунаци, поседовао је животну радост и радост игре.
(...) Када је имао новца, расипао је. Кад новца није било, подносио је немаштину без роптања.
(...) Без позоришта није могао да живи, или другачије речено, позориште је било Поповићев макро и микрокосмос. Знао је добро
да живот постоји и без позоришта, да постоје људи који никада
нису ногом крочили у театар, да се важна дешавања догађају
ван позоришта, да се, уосталом, о индивидуалним и колективним судбинама одлучује на другим местима а не у позоришту,
али ништа није могло да поколеба његово чврсто уверење да је
театар најважније место на свету.
Радомир Путник: Питомац Голог отока
(Вечерње новости, 12. 9. 2012)

РЕЧ АУТОРА
Покушавајући да на неки начин организује стваралаштво Аце
Поповића, Радомир Путник издваја четири циклуса, где у једном од њих групише драме: Бела кафа, Мрешћење шарана, Кус
петлић и Пазарни дан. Радња свих ових комада одиграва се у
бурним временима – око II светског рата, а фокус је на „малим“ људима који покушавају да се снађу у таквим временима
и живе пристојно колико је то могуће. Иако су „обојени ратом“
и живе последице тог рата, у својој суштини, кад се склони тај
политички слој и кад се дође до интиме, пред нама су карактери
који делују потпуно савремено и њихови односи су нешто што је
препознатљиво и истинито и нама данас, 70-ак година касније.
То на прву лопту може деловати поражавајуће, као да се нисмо одмакли и напредовали много у својој свести, али опет и не
треба ствари гледати тако „црно“. Неки од тих односа су лепи,
топли и преживели су 70 година јер су везани за суштину нашег
бића, за нашу потребу за љубављу и блискошћу. Управо то је
била наша смерница када смо кренули да радимо драматизацију овог комада бавећи се транспоновањем проблема који ова
драма третира на емотивном нивоу. Нисмо желели да се бавимо толико „партизанима и четницима“, колико интимним односима и животима тих маргиналаца који покушавају да пронађу
своје место у свету у ком живе. За њих је живот нешто што се
„дешава“, нешто за шта се они много не питају, јер они и сами
о себи мисле: „ко смо ми да се питамо за нешто?“ Пиле, Миља,
Комнен, Сеја, Авакум… Све су то људи које и данас срећемо
на улици пролазећи поред уџерица које и даље није стигао да
сруши неки инвеститор и на то место „посади“ нову зграду у
коју ћемо се уселити ми, који мислимо да смо нешто бољи, да
се више питамо и да имамо неког избора. Иако Аца Поповић
каже: „Гомила је доказ најгорег избора“, морам да се не сложим јер ретко када је гомила квалитетнијих људи и уметника
правила неку представу у тежим животним условима.
Милан Нешковић,
редитељ и Маја Тодоровић, драматуршкиња
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Милан Нешковић (Ваљево, 1985)
Завршио је позоришну режију на
Факултету драмских уметности
Београд, у класи професора Николе
Јевтића и Алисе Стојановић. Његове
представе учествовале су на фестивалима у региону и иностранству и
освојиле педесет и више награда.
На 62. Стеријином позорју (2017) у Такмичарској селекцији учествовао је са две режије: Маестро (Народно позориште Сомбор)
и Ружа, увела (Позориште „Бора Станковић“ Врање), а на 63.
са представом Ожалошћена породица (Театар „Фјодор Волков“
Јарослав, Руска Федерација). Добитник је бијеналне награде
„Љубомир Муци Драшкић“ (2015), која се додељује најбољем
редитељу у београдским позориштима по оцени колега глумаца, што овом признању даје посебан значај. Поред позоришта,
бави се и педагошким радом. Најмлађи је предавач глуме на
Академији уметности у Београду.

О драми
Идеолошке поделе које су се догодиле унутар српског корпуса
током Другог светског рата, остале су забележене у Поповићевој
драматургији. Пример је драма Кус петлић: ПИЛЕ: Није, значи,
патријарх још реаговао, шта ли он чека, докле ли ће да жмури
пред чињеницом да је више православних попова пребегло партизанима него што их је приступило Дражи Михајловићу?
АВАКУМ: „Четири дугачке композиције фургона“ – каже он,
дрхти му глас, само што не зајеца – „крцате краљевом војском у
отаџбини, има наређење Врховне команде да се пред комунистичком најездом повлаче с Немцима.“
ПИЛЕ: Е, изем ти ја ту српску дипломатију која је четрдесет
и прве срушила пакт са Хитлером, у тренутку када су се пред
њим клањали и Стаљин, и Рузвелт, да би му се сад, кад му је
чак и бугарски краљ Борис окренуо леђа, придружили у поразу!
(Поповић 2001: 887).
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Коначно, у Југославији ће после Другог светског рата бити усвојена марксистичка идеологија која национално сматра другоразредним у односу на класну припадност. Тако наступа следећи
кризни моменат за питања националног идентитета, додатно
обликован комплексном формулом братства и јединства. Првих
послератних година појавиће се у Србији низ проблема. На политичкој сцени јавиће се отпор идеолошкој унификацији, питање разграничења република и касније покрајина, додатно ће
закомпликовати статусе нација, а стална претња над српским
комунистима била је фраза о великосрпском хегемонизму,
наслеђена из међуратног периода. Поповићеви јунаци Пиле и
Комнен, за ову проблематику у репрезентативној драми Кус петлић, сукобљавају се на онтолошкој равни. У расправи о природи феномена затворске ћелије, показују суштинску разделницу
између логоцентричног и идеолошки генерисаног, хиперреалног концепта стварности:
ПИЛЕ: Море, да се носиш ти онамо одакле си и дошао недонешен мене је и предратна жандармерија ухапсила на студентском мајалосу. Могу се ја похвалити да сам већ био у бувари.
КОМНЕН: Како можеш да упоређујеш предратне тамнице с
овим данашњим?
ПИЛЕ: Шта имам да их упоређујем, ћелија је ћелија.
КОМНЕН: Није, Пиле, ово је данас народна ћелија.

ПИЛЕ: Никад она није била господска.
КОМНЕН: Била је ненародна.
ПИЛЕ: Свеједно је, и онда, народ у њој трунуо.
КОМНЕН: У имену је [подвукла Г. Т.], бре, коњу коњасти, разлика
дијаметрална!
ПИЛЕ: Јесу ли, по тој дијаметралности, Комнене, данас и решетке на затвору народне решетке?
КОМНЕН: Него шта су!
ПИЛЕ: А џелати, јесу ли и они народни?
КОМНЕН: Јесу, али за ненародни народ (Поповић 2001: 887).
Константан је међутим етички диспут, што показује да писац још
увек рачуна на јединствену парадигму. Мотиви (интертекстови)
историје, управо у Кусом петлићу и њихово поетичко (пародијско) преобликовање указују на деликатну и вишеструку игру веродостојности над празним местом историје” (Бошковић 2010:
24). Beрујемо да теза о тематизовању типичног малог човека
своје упориште има у оваквом сагледавању историјског наслеђа. Писац свесно актуелизује такву рецепцијску чињеницу да би
на том темељу извео двоструки обрт и неком врстом очуђавања,
успоставио аксиолошку расправу о српству. Лакановим речима,
„двоструки обрт, речено је, то је рад дела у његовој критичкој
функцији, која се држи видљивог и указује на прекорaчeња, одступања, померања, критикујући ћутке, простим излагањем, поредак који прекорачује“ (Лакан 1988: 215).
Гордана Тодорић,
Александар Поповић – драмски говор о времену и свету

ГЛУМЦИ О ПРЕДСТАВИ
Текст Поповића и Нешковићева режија учинили су ме јако срећном у овом периоду, јер сам имала прилику да се бавим нечим
што мислим да дуго нисам могла да затекнем у позоришту, у
свом раду. А то је да се све коцкице склопе и да је то нешто
за шта бих рекла да је „моја шоља чаја”. Представа је камерна,

мало људи може да стане у салу, што не би требало никога да
спречава да дође, јер ће доживљај бити још бољи него да је у
питању стандардна поставка. Требаће публици стрпљења да сачека извођење за које ће бити места, али надам се да ће им се то
вишеструко исплатити јер ова прича је нешто што је свима нама
данас потребно, да чујемо, да у позоришту видимо, преиспитамо. Када дођу тешка времена, сви се баве тешким темама, а за
малог човека не буде разумевања и свако од нас се удева како и
где стигне. Зато видети себи сличне, препознати своје обрасце,
механизме опстанка, самоодбране, трпљења и чега све нема у
нашим животима јако је корисно.
Миња Пековић
Већ дуже време праве се представе о неким великим идејама. Ја
не могу да се вежем за идеју, могу да се вежем за човека и тако
могу да схватим неки проблем. Мислим да ова представа баш
прича о тим малим људима и мислим да је зато важна. Она се
дешава у неком дворишту, иза зграда, где су они заборављени и
боре се за опстанак. Важно је да нас подсети да не заборавимо
те људе који су у неким двориштима, негде иза, а можда смо и
ми сами у том дворишту. То је нешто за размишљање. Представа
је битна јер нас упућује да више водимо рачуна једни о другима
сваког дана.
Димитрије Динић
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Writer
Aleksandar Popović (1929-1996)
Graduated from the Third Male Grammar School - this is when he was
drawn into communist and left-wing ideas. As a senior, during the
Cominform, he was taken to Goli Otok where he spent five years. He
talked about those years very rarely, but we incorporated them into his
literary work. After returning from the prison, he held different positions, as a painter, a road-maker, a builder, a zincograph, a glass-maker,
and others, all while being spied on by the regime.
In 1950, he accepted the invitation from Duško Radović and the Radio
Belgrade to write radio dramas for children. His first title, a crime novel
A Murder in the Triangle, was published in 1959. He was a freelance
artist until his death. He wrote mostly comedies and satires, but he was
successful at other genres as well, so his oeuvre is rich with children's
dramas and screenplays for TV shows and dramas.
Plays based on his dramas were staged by almost every theater in
Serbia. His dramatic work has left a huge mark not only in the history of
Serbian literature but in the history of Serbian theater as well because
the stage plays were the essence of his art. He has received numerous
awards: Extraordinary Sterija's Award in 1965, Sterija's Award in 1967,
1990, 1991, and 1994, Sterija Award for Merit in 1969, Večernje Novosti
Award in 1985, 1991, and 1995, the Theatre Meetings of the B&H
Theaters Award in 1989, Joakim Vujić Statuette in 1991, Award for the
Best Post-War Drama in 1993, Joakim Vujić Meetings Award in 1993, the
Zemun Fest Award in 1994, and the Person of the Year Award in 1996.

Director
Milan Nešković (Valjevo, 1985)
Graduated in Theatre Direction from the Faculty of Dramatic Arts in
Belgrade, in the class of professors Nikola Jevtić and Alisa Stojanović.
His plays participated in regional and international festivals, winning
over fifty awards. His plays Maestro (National Theatre Sombor) and
Rose, Withered (Theatre "Bora Stanković" Vranje) were performed in
the Competition Selection at the 62nd Sterijino Pozorje Festival in 2017,
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while The Bereaved Family ("Fyodor Volkov" Theatre Yaroslavl, Russia)
was performed in the Competition Selection at the 63rd Sterijino
Pozorje Festival in 2018. He has won the biennial "Ljubomir Muci
Draškić" Award in 2015 for the best director in the theatres of Belgrade

by fellow actors, which holds special significance. Besides theatre work,
he is active as a pedagogue and is the youngest lecturer of Acting at the
Academy of Arts in Belgrade.

About the drama
(...) There is a constant ethical dispute, though, which tells us that the
writer is still counting on a unique paradigm. The motives (the intertexts) of the history, precisely in Rooster without a Tail, and their poetic (parodic) transformation, point out a delicate and intricate game
of credibility over the empty place of the history (Bošković 2010). We
believe that the thesis on the thematization of the typical everyman has
its basis in this view of the historical heritage. The writer consciously
revisits that sort of a reception fact to, using that as a basis of his opinion, perform a double turn and, with some kind of alienation, establish
an axiological discussion about the state of being Serbian. In Lacan's
words, a double turn is said to be a work of art in its critical function,
sticking to the visible and indicating oversteps, deviations, and shifts,
all while criticizing in silence, using simple expositions, and order that
transcends" (Lacan 1988).
Gordana Todorić,
Aleksandar Popović - Dramatic Speech on Time and the World

Actors about the play
Popović's writing and Nešković's direction made me very happy in this
period because I had the opportunity to do something that I feel I would
not be able to find in my theater work for a long time. And that is to put
the pieces together, which is my cup of tea. This is a chamber play and a
few people can fit in the hall, which should not stop anyone from coming, as the experience will be better than in a traditional setting. The audience will need the patience to find performances with available seats,
but I hope that it will pay off for them over and over again, because this
story is something that we all need to hear, see, and re-examine in the
theater today. When difficult times arrive, everyone deals with difficult
topics, and for an everyman out there, there is no understanding, and
each of us fits how and where we can. That is why it is very useful to see
someone similar to us, recognizing our patterns, mechanisms of survival, self-defense, suffering, and everything that is not in our lives.
Minja Peković
For a while now, theatre plays are all about big ideas. I cannot relate to
an idea, but I can relate to a person, and understand a problem that way.
I think this play is about these little people and I think that this is why it
is important. It happens in a backyard, behind buildings, where people
are forgotten and fight for survival. This play is important because it
reminds us not to forget those people who are in these backyards, somewhere behind, while we may be in such a backyard ourselves. That is
something to think about. The play is important because it encourages
us to take more care of each other every day.
Dimitrije Dinić
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Према истоименом роману Добрице Ћосића

ДЕОБЕ

Српско народно позориште, Народно
позориште Ниш, Народно позориште
Приштина са седиштем у Грачаници
СУБОТА, 19. ЈУН

Based on the eponymous novel by Dobrica Ćosić

DIVISIONS

Serbian National Theatre Novi Sad,
National Theatre Niš, National Theatre
Priština, based in Gračanica
Saturday, 19th June

Фото: Срђан Дорошки

Режија и сценографија: JУГ РАДИВОЈЕВИЋ
Драматизација: СПАСОЈЕ Ж. МИЛОВАНОВИЋ
Драматург: БОЖИДАР КНЕЖЕВИЋ
Aсистент сценографа: ДАНИЛО МЛАЂЕНОВИЋ
Kостимографкиња: TAТЈАНА РАДИШИЋ
Kомпозитор: AЛЕКСАНДАР СРЕБРИЋ
Асистент редитеља и сценски покрет:
ИГОР ДАМЊАНОВИЋ
Сценски говор: Радован Кнежевић
Улоге
Урош Бабовић, сеоски газда: НЕБОЈША САВИЋ
Вида, његова жена: СОЊА ДАМЈАНОВИЋ
Милош, њихов син: MИЛОШ ЦВЕТКОВИЋ
Вита, њихов слуга:
ВУКАШИН РАНЂЕЛОВИЋ
Адам Катић, сеоски газда: МИЛАН КОВАЧЕВИЋ
Душан Катић, студент, његов син:
ГРИГОРИЈЕ ЈАКИШИЋ
Љубиша Дачић, њихов слуга: ИГОР ДАМЊАНОВИЋ
Доктор, грађански политичар: СТРАХИЊА БОЈОВИЋ
Коста Цветић, мајор: ДЕЈАН ЦИЦМИЛОВИЋ
Немачки официр: ВАЛЕНТИН ВЕНЦЕЛ
Млада: БОЈАНА МИЛАНОВИЋ
Представа траје 2 сата
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Direction and set design: JUG RADIVOJEVIĆ
Dramatization: SPASOJE Ž. MILOVANOVIĆ
Dramaturge: BOŽIDAR KNEŽEVIĆ
Set design assistant: DANILO MLAĐENOVIĆ
Costume designer: TATJANA RADIŠIĆ
Composer: ALEKSANDAR SREBRIĆ
Director assistant and stage movement:
IGOR DAMNJANOVIĆ
Stage speech: RADOVAN KNEŽEVIĆ
Cast
Uroš Babović, village master: NEBOJŠA SAVIĆ
Vida, his wife: SONJA DAMJANOVIĆ
Miloš, their son: MILOŠ CVETKOVIĆ
Vita, their servant:
VUKAŠIN RANĐELOVIĆ
Adam Katić, village master: MILAN KOVAČEVIĆ
Dušan Katić, student, his son:
GRIGORIJE JAKIŠIĆ
Ljubiša Dačić, their servant: IGOR DAMNJANOVIĆ
Doctor, city politician: STRAHINJA BOJOVIĆ
Kosta Cvetić, major: DEJAN CICMILOVIĆ
German officer: VALENTIN VENCEL
Bride: BOJANA MILANOVIĆ
The play is 2 hours long

ПИСАЦ
Добрица Ћосић (1921–2014)
Писац, есејиста, политичар, једна од
најзначајнијих фигура српске историје и књижевности друге половине
20. века. У књижевност улази 1951.
својим првим романом Далеко је сунце, првим модерним романом о југословенској револуцији који је
представљао критику револуционарног терора. Затим објављује
романе: Корени (1954), Деобе (1961), Бајка (1965), Време смрти
– тетралогија (1972–79), Време зла – трилогија: Грешник (1985),
Отпадник (1986) и Верник (1990), Време власти I (1996) и Време
власти II (2007).
Добитник је многих награда, Нинове награде чак два пута, за
романе Корени и Деобе. Удружење књижевника Србије доделило му је 1986. Награду УКС за изузетан значај за књижевно
стваралаштво. Два пута је добио традиционалну годишњу награду Народне библиотеке Србије за најчитанију домаћу књигу.
Поводом седамдесетог рођендана, 1991. добио је специјалну
Вукову награду.
Дела Добрице Ћосића преведена су на тридесетак језика.

РЕДИТЕЉ
За представу смо одабрали оно што је најважније за савремену
драму, а то је античка трагедија коју носи прича о односу оца и
сина. Прича о Србији и Србима, о раздвојености, о најрођенијима на супротним странама. Какав је то порив да отац жели да
убије сина, односно зашто син жели да науди оцу? Та исконска,
најдубља емотивна линија у породичном односу најважнија је у
представи.

Југ Радивојевић (Београд, 1972)
Дипломирао је позоришну и радио
режију на Факултету драмских уметности у Београду у класи професора
др Светозара Рапајића. До сада је у
театрима широм Србије и региона
режирао 119 позоришних представа,
за које је вишеструко награђиван како за режију тако и за представе
у целини, на најзначајнијим домаћим, регионалним и светским позоришним фестивалима, преко педесет пута. Добитник је награде
Фонда „др Хуго Клајн“ као најбољи студент режије 1993/94. Од 2000.
до 2004. био је стални редитељ Југословенског драмског позоришта.
Од 2004. до 2007. ради као доцент на Факултету драмских уметности у Београду на предмету Глума. Од 2017. стални је редитељ Драме
Народног позоришта у Београду. Од 2019. директор је Београдског
драмског позоришта. Председник је УО Битеф фестивала.
Значајне режије: Светозар у Српском народном позоришту, у
Народном позоришту Ниш Маму му ко је први почео и Кнегиња од
Фоли Бержера, Константин (копродукција Народно позориште
Београд), у Народном позоришту Приштина Кућа на граници,
Краљевић Марко, Сабирни центар, Голубњача, Луди од љубави.

Из драматизаторске забелешке
Из мноштва ликова и перспектива које роман нуди, током драматизаторског поступка издвојени су најзначајнији представници чије
индивидуалне црте и фабулативне линије сакупљају трауматизова66. СТЕРИЈИНО ПОЗОРЈЕ
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Као театролог учествовао је на бројним фестивалима и научним
симпозијумима у земљи и иностранству.
Добитник је признања „Златна значка Културно-просветне заједнице Србије“ за изузетан допринос ширењу културе.

Критика

но искуство подела, распада друштва, породице и појединца. (…)
Истовремено, разбијање и преобликовање времена, искустава
савременог позоришта и гротескне сличности траума ратовања
деведесетих година 20. и подела 21. века, поигравање формом,
у којој Хор, као множина индивидуалних судбина и гласова, чува
сећање на грчку трагедију, али постаје и свезнајући приповедач, нешто као друштвена мрежа, одабрани аватари окупљени
око препричавања судбине Уроша Бабовића и мештана села
Прерово и Трнава, полазна су основа овог драматизаторског поступка и могућег предлошка сценске интерпретације.
Спасоје Ж. Миловановић

Спасоје Ж. Миловановић (Крушевац, 1971)
Дипломирао и магистрирао на Факултету драмских уметности
у Београду. На истом Факултету брани докторску дисертацију
„Време у српској драми на почетку 20. века, 1900–1914“. Као
драматург сарађивао је на представама Крушевачког позоришта, Народног позоришта Ужице и БДП-а. Потписује сценарија
за више музичких и забавних, као и ауторских емисија на Радиотелевизији Србије, Телевизији „Пинк”, Регионалној радио-телевизији Крушевац „Победа” и Телевизији „Плус” у Крушевцу.
Биран је у звање асистента-приправника за предмет Историја драме и позоришта на Факултету уметности Универзитета у Приштини.

46

66. СТЕРИЈИНО ПОЗОРЈЕ

(...) Све је на голој сцени јарко, крваво, насилно, тешко.
Спектакуларно. Адама Катића, сеоског газду, некадашњег најбољег Бабовићевог пријатеља, потом идеолошког противника, смирено и уверљиво, углавном из гледалишта, игра Милан
Ковачевић. Соња Дамjановић, у чизмама и некој врсти војничких панталона, мајка је несрећног Бабовићевог жртвованог сина
Милоша. С обзиром на подигнут тон политичког театра (најближег Сартровим Прљавим рукама, кад би био спектакл) има добар
наступ и доноси трагичну емоцију. Син Адама Катића, Душан,
у тумачењу Григорија Јакишића, лепо носи младалачки занос,
опет из Сартровог „шињела“. Издвојили бисмо још и Дејана
Цицмиловића, моћног глумца, који свог мајора Косту Цветића
(пот)казује као официра, коме је дужност изнад свега, што га
чини слепим не само за патњу сопствене породице него и за надолазећи ток историје.
Представа Деобе новосадског, нишког и приштинског националног
театра расветљава злочин који се п(р)ојављује из идеологије, која
је или сама себи сврха, или је слуга нечијих политичких интереса.
Где страдају најслабији, деца, породица, народ, све док неко не
положи невину жртву на олтар патриотизма, као Милош Бабовић.
„Деца су победила“, каже, упркос Милошевој апотеози, Адам
Катић. Да ли су?
Драгана Бошковић
(Печат, 2. 4. 2021)
(...) Оно што фасцинира је како је редитељ Југ Радивојевић успео да веома поштујући писца и његово дело, преплићући слојеве мотива сваког понаособ, па и опште, из свега овога избоксује представу која није оптерећена контекстом, још прецизније

– политиком. Многи се с правом могу упитати зашто није, али то
може да буде предмет расправе поводом неке друге представе, јер ова има све што јој треба да буде убедљива и уверљива,
попут античких трагедија које често гледамо и (не) питамо се
која је војска, чијег цара, како и када извојевала победу код бога
питај чега. Оно што ми видимо и што јесте драма, долази из унутрашњег погледа људи на оно што се дешава и та слика је јасна.
Традиционално крутом Урошу није било друге до да пукне, за
разлику од његовог пријатеља Адама који је схватио да очеви
понекад треба да слушају и своју децу, јер неће они живети у
њиховом свету. А жене, ах, жене, мајке, па још и једна млада у
венчаници, у патријархату, рату...
Осим драматуршких, представа Деобе је сјајно замишљена и изведена и у сценском смислу. Ритам и динамика кулминирају од почетка до краја. Штета само што крај није један, него се понавља и
непотребно потцртава низом сцена. Спортским речником говорећи, екипа представе делује компактно, моћно, уиграно. Визуелни
и звучни нивои су готово беспрекорни (костимографија Татјане
Радишић, музика Александра Сребрића), узбудљиви, чак и када
у стилу акционог филма џип који вози газда Урош прави исувише
кругова, делујући да ће да покупи неког или чак слети са сцене.
Да, представа је осавремењена, али на начин као што то бива када
гледамо Шекспира или Есхила „у оделима са краватама“.
Игор Бурић (Дневник, 18. 3. 2021)

(…) Средишња тема је деоба у народу на партизане и четнике,
последице ове поделе, преиспитивање четничког покрета од
славне прошлости до сваковрсне декаденције и колаборације
с немачким окупатором... Представа креће из гледалишта, а
већ на почетку, између осталог кроз костимографска (Татјана
Радишић) и сценографска решења (редитељ), бива јасно да се
радња (која се у роману дешава 1941) транспонује у безвременост и данашњицу, као и да je Ћосићево проблематизовање
односа четници–партизани стављено у неки позадински план
(могле су то бити било које супротстављене стране), а да је фокус на цепању, деоби унутар породице, између дојучерашњих
нераздвојних пријатеља, родитеља и деце... Из те перспективе
упечатљива (и глумачки) је Вида (убедљива Соња Дамјановић),
чија деоба је између мужа, сеоског газде, а потом вође каквих
год (пара)војних формација Уроша Бабовића (Небојша Савић)
и сина Милоша (Милош Цветковић). Уз атрактивност и ритам,
без посебног развијања ликова и односа, нижу се сцене и као
својеврсна илустрација одабраних нити чувеног Ћосићевог романа.
Т. Њежић (Блиц, 19. 3. 2021)
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WRITER

DRAMATURGE

Dobrica Ćosić (1921–2014)

Spasoje Ž. Milovanović (Kruševac, 1971)

Writer, essayist, reporter, one of the most important figures of Serbian
history and literature of the other half of the 20th century. He entered the
world of literature in 1951 with his first novel The Sun is Far Away, the first
modern novel of the Yugoslav revolution that represented a criticism of
revolutionary terror. After that, he publishes the following novels: Roots
(1954), Divisions (1961), A Fable (1965), A Time of Death – tetralogy (1972–
79), A Time of Evil – trilogy: Sinner (1985), Renegade (1986) and Believer
(1990), A Time of Government I (1996) and A Time of Government II (2007).

He obtained a bachelor’s and master’s degree from the Faculty of Dramatic
Arts in Belgrade, as well as a Ph.D. degree with a dissertation titled Time
at the Beginning of 20th Century Serbian Drama, 1900–1914. Milovanović dramatized a number of productions in Kruševac Theatre, National Theatre
in Užice and Belgrade Drama Theatre. He has written numerous screenplays for music and entertaining programs, as well as for theme programs for Serbian National Broadcasting Corporation, “Pink” Television,
“Pobeda” Regional Radio and TV Station in Kruševac and “Plus” Television
from Kruševac. Milovanović received an Assistant Professor’s position for
the course “History of Drama and Theatre“ at the Faculty of Arts of the
University of Priština. As a theatrologist, he took part in numerous festivals and professional symposiums in the country and abroad. Milovanović
received a commendation “Golden Badge of Cultural and Educational
Association of Serbia” for his outstanding contribution to culture.

He was a recipient of numerous awards, including the NIN Award for
Roots and Divisions. The Associations of Writers of Serbia awarded
him the AWS Award for the Extraordinary Achievement for Literary
Accomplishment in 1986. He received the traditional award of the
National Library of Serbia for the most popular book two times. He received the Special Vuk Award on his 70th birthday.
His books were translated into about thirty languages.

DIRECTOR
Jug Radivojević (Belgrade, 1972)
He graduated in Theatre and Radio Direction from the Faculty of Drama
Arts in Belgrade, in the class of Svetozar Rapajić. He has directed more
than 119 performances in theaters in Serbia and the region and won
over 50 awards at various domestic, regional, and international festivals
for his directorial achievements. He is the recipient of the “Dr. Hugo
Klein” Fund Award as the best student director in 1993/1994. He has
been the resident director of the National Theatre in Belgrade since
2017, and the director of the Belgrade Drama Theatre since 2019. He is
the president of the Board of Governors of the Bitef Festival.
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The central theme of the play is the division of the people into the
Partisans and the Chetniks, the consequences of this division, the re-examination of the Chetnik movement – from its glorious past to all sorts
of decadent behavior and collaboration with the German occupiers...
The production starts in the middle of the audience, and from the very
beginning, due to the costume (Tatjana Radišić) and set design (director), it becomes clear that the play (the plot in the novel takes place in
1941) is transposed into timelessness and the present time, as well as
that Ćosić’s analysis of the relationship between the Chetniks and the
Partisans is moved to the background (those could be any two opposing
parties), while the focus is on various divisions, the division within the
family, the inseparable friends, the parents and the children...
T. Nježić (Blic, 19th March 2021)

Reviews
(...) Everything on the naked stage is bright, bloody, violent, heavy.
Spectacular. Milan Kovačević portrays Adam Katić, the village master,
Babović’s former best friend and then an ideological opponent, calmly,
convincingly, and mostly from the audience. Sonja Damjanović, wearing
boots and sort of military pants, is the mother of Babović’s unfortunate
and sacrificed son Miloš. Due to the uplifting tone of the political theater (which is the closest to Sartre’s Dirty Hands, if it were a spectacle),
she performs well and brings forward a tragic emotion. Adam Katić’s
son, Dušan, portrayed by Grigorije Jakišić, is youthfully enthusiasm,
again from Sartre’s “overcoat”. We can single out the powerful Dejan
Cicmilović, who shows (off) his major Kosta Cvetić as an officer who
values duty above everything, which makes him blind not only to the
suffering of his own family, but also to the future that is front of him.

It is fascinating how Jug Radivojević managed to create a play that is not
under the burden of the context – politics, to be precise – but he did so
while being very respectful towards the writer and his work, intertwining different layers of motives of the individual and the general. What
we see – and what is drama at its core – comes from people’s inner view
of what is happening, and that is something completely clear. The traditionally rigid Uroš had no choice but to break, unlike his friend Adam,
who realized that fathers sometimes need to listen to their children, because they will not live in their world. And the women, ah, the women,
the mothers, and even another bride in a wedding dress, in patriarchy,
in the war...
Igor Burić (Dnevnik, 18th March 2021)

Divisions by the national theatres from Novi Sad, Niš, and Priština is a
show that sheds light on a crime that emerges from ideology, which is
either a purpose to itself or a servant of someone’s political interests.
This is where the weakest suffer, the children, the family, the people, all
until someone puts an innocent victim on the altar of patriotism, like
Milos Babović.
Adam Katić says that “the children have won”, despite Miloš’s apotheosis. Have they?
Dragana Bošković (Pečat, 2nd April 2021)
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ПРЕМА истоименоМ романУ Енеса Халиловића

АКО ДУГО ГЛЕДАШ У ПОНОР
Регионално позориште Нови Пазар /
Културни центар Нови Пазар
недеља, 20. јун

Based on the eponymous novel by Enes Halilović

WHEN YOU GLAZE LONG
INTO ABYSS

Regional Theatre Novi Pazar, Cultural
Centre Novi Pazar
Sunday, 20th June

Аутор и редитељ: ЗЛАТКО ПАКОВИЋ
Композитор: БОЖИДАР ОБРАДИНОВИЋ
Глумци – драматурзи
АНЂЕЛА МАРИЋ
ЛЕМАНА БИЊОШ
САНДРА МИЉКОВИЋ
РИФАТ РИФАТОВИЋ
ДУШАН ЖИВАНИЋ
ХАРИС ШЕЋЕРОВИЋ
ВАХИД ЏАНКОВИЋ
Представа траје 1 сат и 25 минута

ПИСАЦ
Роман залази до самих граница зла и несрећа људских судбина, од
породичне клетве, сиромаштва породице два инвалида, сина који
постаје наркоман и кћери – главног лика романа чија борба са
животом и за частан живот у немогућим условима доживљава све
теже поразе. То је паланачка средина у којој ситна доброчинства
прекрива неограничена осионост обогаћених. Људи се боре за
„ћорави залогај“, свако је „талац хлеба који једе“ и зато крије туђе
бруке и злодела, па и злочине, јер ће иначе то бити претворено у
њихову бруку и кривицу. Сви све знају, а „црни су који имају, чисти
су који немају“ – пише Халиловић. „Кад прихватиш блуд, сакрију
те. Кад га не прихватиш, обрукају те.“
(...) На новинарско питање да ли је роман плод његове маште,
Енес Халиловић је одговорио: „Писац је сведок времена...“.
Ако дуго гледаш у понор Енеса Халиловића написан је у маниру
најбољих усмених приповедача. По томе подсећа на српску
стварносну прозу 70-тих година прошлог века чији су најпозна-
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Written and directed by Zlatko Paković
Composer: Božidar Obradinović
Cast – dramaturges
ANĐELA MARIĆ
LEMANA BINJOŠ
SANDRA MILJKOVIĆ
RIFAT RIFATOVIĆ
DUŠAN ŽIVANIĆ
HARIS ŠEĆEROVIĆ
VAHID DŽANKOVIĆ
The play is 1 hour and 25 minutes long

тији представници Драгослав Михајловић, Видосав Стевановић,
Милисав Савић, Мирослав Јосић Вишњић, Славко Лебедински,
Радослав Братић... За разлику од њих Енес Халиловић успева да
кроз непосредност исказа обухвати дубину и свеобухватност зла
са којом се суочавају ликови овог романа.
Миливој Анђелковић

Енес Халиловић
Приповедач, романсијер, песник и
драмски писац (Нови Пазар, 1977).
Прву песму објавио са 16, а прву
књигу Средње слово са 17 година.
Објавио је збирке песама: Средње
слово, Блудни парип, Листови на
води, Песме из болести и здравља,
Зидови и Бангладеш. Аутор је збирки прича: Потомци одбијених
просаца, Капиларне појаве и Чудна књига.

Написао је две драме In vivo и Кемет, те романе Еп о води, Ако дуго
гледаш у понор и Људи без гробова.
Основао је књижевни часопис Сент и књижевни веб часопис
Eckermann.
Учествовао је на књижевним фестивалима „Гласови Медитерана“
у Сету (Француска), на Песничком бијеналу у Москви, наступао
у Музеју „Сребрни век“ – Виленица у Словенији, Дани и ноћи
литературе у Констанци (Румунија), на Горановом прољећу у
Хрватској и Калимера у Црној Гори.
Дела су му преведена на преко 20 језика.
Добитник је бројних награда: „Меша Селимовић“, „Бранко
Миљковић“, „Ђура Јакшић“, „Ахмед Вали“, „Стеван Сремац“,
„Сергије Лајковић“, „Златно слово“, Златна значка КПЗ Србије,
Виталове награде.

РЕДИТЕЉ
Полазим од романа Енеса Халиловића. Он се заснива на истинитим савременим догађајима у Новом Пазару. За мене то је
романсирани облик психолошког истраживања друштва, на бази
студије случаја личне историје једне сиромашне девојчице до
њеног пунолетства.
Закључак је следећи: ако се родиш у сиромашној породици, и
ако си поштен, цео живот провешћеш у беди, аргатујући само да
би се једва прехранио. Високо образовање остаће ти недоступно.
Бићеш понижен и потцењен. Бићеш роба и роб, роба и робиња.
Твоја деца и сама ће бити роба и робови.
Ту се један локални проблем показује као глобални феномен.
Наслеђе има примат над правдом, имовина над истином, посед
над слободом. Наслеђени економски статус постаје судбина; припадност класи сиромашних постаје проклетство. То је тема ове позоришне представе и ту, с глумцима и глумицама Регионалног позоришта, почиње моје драматуршко и редитељско истраживање.
Испитивали смо све иоле вероватне могућности промене живота
главне јунакиње и створили оригиналне ситуације у неколико ва-

ријанти. Наша представа је огледало друштва и његових норми.
Потресло нас је сазнање до којег смо дошли, да обичаји, секуларне и сакралне институције постоје углавном да би људи у њима
сакрили своју душу од себе.
Граду и градовима, у Културном центру Новог Пазара саздали
смо место где грађани могу да се суоче са сопственим душама.

Златко Паковић
Писац и позоришни аутор (Ваљево,
1968). Објавио је збирку песама
Дневник певања, романе: Соба за један кревет, Заједнички пепео (немачко издање: Die gemeinsame Asche,
Берлин 2013), књиге есеја: Анатомија националистичког морала, О
ауторитарној савести, драмске комаде: Енциклопедија живих,
Философија паланке, Крлежа или што су нама заставе и што смо
ми заставама, да тако за њима плачемо, Vox Dei – грађанска непослушност, Папа Фрањо се хрва са својим анђелом.
Објавио је више од хиљаду критичких текстова у дневним и недељним новинама на уметничке, културалне и политичке теме.
Као драмски аутор и позоришни редитељ, развио је особену поетику критичког позоришта, наглашеног лудичког израза. Такве су
његове ауторске представе: Сребреница. Кад ми убијени устанемо
(2020), Црква босанска (2020), Vox Dei – грађанска непослушност
(2019), Крлежа или што су нама заставе и што смо ми заставама, да тако за њима плачемо (2018), Јулије Цезар – res publica или
cosa nostra (2018), Бојте се Алаха: смисао живота и смрти Ћамила
Сијарића (2017), Othello – незаконита литургија (2017), Дон
Кихот или шта су данас ветрењаче и одакле ветар дува (2017),
Капитализам, геометријским редом изложен (2016), Философија
паланке – Божићни ораторијум Радомиру Константиновићу
(2016), Енциклопедија живих – уметничка интервенција у србијанској и косовској стварности (2015), Ибзенов ՚Непријатељ народа՚
као Брехтов поучни комад (2014), Убити Зорана Ђинђића (2012)...
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Добитник је International Ibsen Scholarship 2014. за позоришну режију и стипендије бечког Museums Quartiera 2015. за књижевност.
Добитник је Награде „Десимир Тошић“ 2010. за публицистику.
Дипломирао је позоришну и радио режију на Факултету драмских уметности у Београду.

Критика
Свако је талац хлеба који једе
Претпоследњи дан марта, прохладно али пријатно вече… И, колико то корона дозвољава, пуно гледалиште инсталирано на сцени Културног центра Нови Пазар.
Пето извођење представе Ако дуго гледаш у понор Златка
Паковића, позоришне поеме по мотивима истоименог романа
Енеса Халиловића, дословце никога није оставило равнодушним.
Напротив!
С узбуђењем, пажњом, па и својеврсним учествовањем, гледаоци су испратили позоришно остварење које је вивисекција друштвених (не)прилика сазданих од социјалног очаја, неправде,
беде, историјског, као и религијског наслеђа, као и (не)могућег
положаја жене у таквом контексту. Глумци, који су потписани и
као драматурзи, у преплитању сонгова и играних партитура, нимало случајно мењајући улоге, између осталог, преиспитивали
су различите (не)могуће исходе једног, конкретног случаја силовања. Прецизније; лепа, сиромашна шеснаестогодишњакиња
успева да се запосли код локалног тајкуна, пријатеља покојног
јој оца и оронуле мајке. За мизерну плату бесомучно ради у пазарској индустрији џинса, која је њеном послодавцу само покриће за бављење нелегалним пословима попут трговине дрогом. У
датом тренутку он је силује, а потом наставља то да чини. Кроз
представу се, затим, развијају (не)могућа разрешења; шта бива
када, односно ако прећути, шта ако му се одупре успевајући да
га повреди, шта ако га тужи... И, како год окренеш, неизбежно је
њено страдање у којем се огледа слојевита слика актуелног нам
друштва огрезлог у одсуству емпатије, одсуству икакве правде,
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потнулог у очај, беду, бескрупулозност у свим сегментима, ћутање, пристајање... У једном од сонгова простором одјекује: „Свако
је талац хлеба који једе/И нема тога што уста неће слагати ради
хлеба//Зашто нема хлеба за све, кад га има за све?/Хлеба нема,
да би имало лажи!“
По речима Милоша Латиновића, директора Битеф театра ово је
„одличан репертоарски потез и представа која својим одликама
високо позиционира ово позориште на ширем простору. Темељи
се на добром тексту, доброј глуми, а нема, тј. не пати од редитељске екстраваганције.“
Татјана Њежић
(Блиц, 1. 4. 2021)

Први пут на Стеријином позорју
Регионално позориште Нови Пазар основано је 2003. као професионално позориште и једно је од најмлађих у нашој земљи.
За све ово време урађено је на десетине премијера позоришних
представа, које је редовно пратило више хиљада посетилаца на
домаћој сцени, те на гостовањима у земљи и иностранству.
Представа Хасанагиница по тексту Љубомира Симовића у режији Андријане Виденовић проглашена је за једну од пет најбољих
представа у 2013. (по речима театролога и самог аутора текста).
На позив РТС-а , у оквиру „ТВ Театра“, који снима само пет представа годишње на нивоу Србије, реализовали смо наш пројекат
Хасанагиница.

Представа Лавина по тексту турског писца Тунџера Џуџенолуа у
режији Стевана Бодроже проглашена је у пет најбољих позоришних представа у 2020. години (избор критичара Политике од
29. 12. 2020). Представа је рађена у копродукцији са „Пулс театром“ Лазаревац.
Један од најзначајнијих догађаја за ово позориште, и за сам град,
јесте организовање 54. Фестивала професионалних позоришта
Србије „Јоаким Вујић“ 2018. године. Нови Пазар је у време трајања Фестивала био престоница позоришне уметности у нашој
земљи.
Како је Нови Пазар вишенационална и мултикултурална средина, позориште носи и велику одговорност за очување традиције и
културе народа и заједница у овом делу Србије. Посебна пажња
поклања се најмлађој популацији, тако да овај театар годишње
реализује интерактивне представе за децу, и том приликом у позоришну салу у неколико дана играња дође више од 5 хиљада
деце, предшколског и школског узраста.
Неке од значајних представа које је Регионално позориште реализовало у протеклим позоришним сезонама: Хасанагиница,
Омер и Мерима, Ћелава певачица, Бура, Отело, Дежави, Пинокио,
Џинско коло, Жалосна свадба, Луда лова, Жак и његов господар, Живи
су није смешно, Збрка око вука, Није лако бити дете, Да л је могуће
брате Нормане, Пепељуга, Ако дуго гледаш у понор...

WRITER
Enes Halilović (Novi Pazar, 1977)
A storyteller, novelist, poet, and playwright. He published his first poem
at 16 and his first book, Middle Name, at 17. He published poetry collections – Middle Name, Voluptuous Horse, Leaves on Water, Poems from
Sickness and Health, Тhe Walls, and Bangladesh – and short story collections – Descendants of the Rejected Suitors, Capillary Actions, and A Strange
Book – as well as plays – Within the Living and Kemet – and novels The Epic
of Water, When You Gaze Long into an Abyss, and People Without Graves.
He has founded the literary magazine Sent and literary web magazine
Eckermann.
He performed at literary festivals in France (Mediterranean Voices,
Sète), Russia (Poetic Biennale, Moscow), Slovenia (in the Silver Century
Museum, Vilenica), Romania (Days and Nights of Literature, Constanța),
Croatia (Goran’s Spring), and Montenegro (Calimera).
His prose and poetry have been translated into over twenty languages.
He is the recipient of numerous awards, including the Meša Selimović
Award, the Branko Miljković Award, the Đura Jakšić Award, the Ahmed
Vali Award, the Stevan Sremac Award, the Sergije Lajković Award, the
Golden Letter Award, the Golden Badge of the Serbian Culture and
Education Society, and the Vital Award.

DIRECTOR
Zlatko Paković (Valjevo, 1968)
He published a collection of poems A Diary of Singing, novels A Single
Bed Room and Joint Ashes (published in German as Die Gemeinsame Asche
in Berlin in 2013), and books of essays Anatomy of Nationalist Morality
and On Authoritarian Consciousness, as well as dramas Encyclopedia of the
Living, Provincial Philosophy, Krleža, or What We Mean to the Flags and What
the Flags Mean to Us to Cry over Them So Loudly, Vox Dei – Civil Disobedience,
and Pope Francis Wrestles His Angel.
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Reviews
Everyone Is a Hostage of the Bread They Eat
The penultimate day of March, a chilly, but pleasant evening... And a
full house – as much as that is possible in these COVID days – at the
Cultural Centre Novi Pazar.
The fifth performance of When You Gaze Long into an Abyss by Zlatko
Paković, a theatrical poem based on the eponymous novel by Enes
Halilović, left nobody indifferent. On the contrary!

He published over a thousand critical articles in daily and weekly publications covering art, culture, and politics.
As a playwright and director, he developed distinctive poetics of critical theatre with strongly emphasized ludic expressions. Such are his
author’s projects Srebrenica. When We the Killed Rise (2020), The Church
of Bosnia (2020), Vox Dei – Civil Disobedience (2019), Krleža, or What We
Mean to the Flags and What the Flags Mean to Us to Cry over Them So Loudly
(2018), Julius Caesar – Res Publica or Cosa Nostra (2018), Fear the Allah:
The Purpose of the Life and Death of Ćamil Sijarić (2017), Othello – An
Illegitimate Liturgy (2017), Don Quixote, or What Are the Windmills Today
and Where Does the Wind Come From (2017), Capitalism, in Geometrical
Order (2016), Provincial Philosophy – A Christmas Oratorio for Radomir
Konstantinović (2016), Encyclopedia of the Living – An Artistic Intervention to
the Serbian and Kosovo Reality (2015), Ibsen’s An Enemy of the People as a
Brecht’s Teaching-Play (2014), To Kill Zoran Đinđić (2012), etc.
He is the recipient of the International Ibsen Scholarship in 2014 and
the MuseumsQuartier Scholarship in 2015, as well as the Desimir Tošić
Award for the best column in 2010.
He graduated from the Department of Theatre and Radio Directing at
the Faculty of Dramatic Arts in Belgrade.
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With excitement, attention, and even participation, the audience followed this theatrical achievement, vivisection of social (in)conveniences
created by the social despair, the injustice, the misery, the historical, and
religious heritage, as well as the (im)possible position of women in such
a context. The actors, who are also credited as dramaturges, questioned,
among other things, the different (impossible) outcomes of rape between singing and acting, not accidentally changing roles. To be precise:
a beautiful and poor sixteen-year-old manages to get a job with a local
tycoon, a friend of her late father and a decrepit mother. For a miserable
salary, she works tirelessly in the Novi Pazar jeans industry, which is only
a cover for illegal activities such as drug trafficking. At a certain point,
he rapes her once and then continues to do so. The play, then, explores
(impossible) solutions: what happens when and if she keeps silent, what
if she repels and hurts him, what if she sues him? One way or another,

her suffering is inevitable, mirroring a multi-layered image of our current society that has no empathy, no justice, drowning in despair, misery, unscrupulousness in all segments, in silence, and consent... In one
of the songs, the following words echo: “Everyone is a hostage of the
bread they eat / And there is nothing people would not do for the bread
/ Why is there no bread for everyone, where there is bread for everyone?
/ We have no bread so that we could have lies!”
To quote Miloš Latinović, the director of the Bitef Theatre, this is “an
amazing move and a play that possesses the qualities that put this theatre high on the list of regional theatres. It is based on a good play and
good acting, while it does not have, i.e. does not suffer from directorial
extravagance.”
Tatjana Nježić (Blic, 1st April 2021)

About the novel:
The novel goes to the very limits of evil and misfortune of human destinies, from the family curse, the poverty of the family of two invalids,
the son who becomes a drug addict and the daughter – the protagonist

– whose life struggles and a need for an honorable life in impossible
conditions ends in constant loses. It is a provincial environment in which
small good deeds are silenced by the unlimited arrogance of the rich.
People fight for a “tiny bite”, everyone is “a hostage of the bread they
eat” and that is why they hide other people’s shame, evil deeds, and
even crimes, because that would, otherwise, turn into their shame and
guilt. Everyone knows everything, and “those who have are dirty, while
those who do not are clean”, says Halilović. “When you accept obscenity,
they hide you. When you do not, they humiliate you. "
(...) When asked by a journalist whether the novel is the product of his imagination, Enes Halilović answered: “The writer is a witness of the time...”
When You Gaze Long into an Abyss is written in the manner of the best oral
narrators. In that respect, it is similar to the Serbian reality-based prose
of the 1970s, represented by Dragoslav Mihailović, Vidosav Stevanović,
Milisav Savić, Miroslav Josić Višnjić, Slavko Lebedinski, Radoslav Bratić...
Unlike them, Enes Halilović uses directness to portray the depth and
omnipresence of evil faced by the characters.
Milivoj Anđelković
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По истоименом романУ владимира табашевића

ТИХО ТЕЧЕ МИСИСИПИ

БЕОГРАДСКО ДРАМСКО ПОЗОРИШТЕ
Недеља, 20. јун

based on the EPONYMOUS novel by VLADIMIR TABAŠEVIĆ

QUIETLY FLOWS THE MISSISSIPPI
BELGRADE DRAMA THEATRE
SUNDAY, 20st June

Фото: Драгана Удовичић

Режија: ИВИЦА БУЉАН
Драматизација: ИВИЦА БУЉАН и
ВЛАДИМИР ТАБАШЕВИЋ
Сценограф: АЛЕКСАНДАР ДЕНИЋ
Костимограф: НЕБОЈША ЛИПАНОВИЋ
Композитор: МИТЈА ВРХОВНИК СМРЕКАР
Улоге
АЛЕКСАНДАР ЈОВАНОВИЋ
БРАНКА КАТИЋ
ВЛАДАН МИЛИЋ
ВЕСНА ЧИПЧИЋ
ДУЊА СТОЈАНОВИЋ
ЈАНА МИЛОСАВЉЕВИЋ
МЛАДЕН СОВИЉ
МИЛОШ ПЕТРОВИЋ ТРОЈПЕЦ
МИЛАН ЗАРИЋ
ВЛАДИМИР ТАБАШЕВИЋ
Представа траје 2 сата и 20 минута

ПИСАЦ
Како сте са редитељем прилагодили Тихо тече Мисисипи театарским даскама?
– Никако. Нисмо га „прилагођавали“ у класичном смислу. Цео тим
је прочитао књигу безброј пута, онда смо ту емоцију из романа пожелели да поделимо на адекватан начин. Најпре смо се сви међусобно упознали, онда смо наглас размишљали: „Ко је то Табашевић
у нашем културном контексту?“; „Шта је то Мисисипи?“, „Ко ће
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Direction: Ivica Buljan
Dramatization: Ivica Buljan
and Vladimir Tabašević
Set design: Aleksandar Denić
Costume design: Nebojša Lipanović
Composer: Mitja Vrhovnik Smrekar
Cast
Aleksandar Jovanović
Branka Katić
Vladan Milić
Vesna Čipčić
Dunja Stojanović
Jana Milosavljević
Mladen Sovilj
Miloš Petrović Trojpec
Milan Zarić
vLADIMIR TABAŠEVIĆ
The play is 2 hours and 20 minutes long

доћи да гледа представу, а ко не, и зашто?“ Онда смо почели да
смишљамо шта ћемо с тим распеваним, распршеним текстом и –
гле чуда! Нисмо знали шта нас је снашло.
Јелена Копривица: Поносан сам што
нисам дете богаташа – разговор са
Владимиром Табашевићем
(Нова.рс, 5. 4. 2021)

Владимир Табашевић (Мостар, 1986)
Пише поезију, кратке приче, а до
сада је објавио три романа: Тихо
тече Мисисипи (2015, у ужем избору
за НИН-ову награду), за који је добио
регионалну награду „Мирко Ковач”,
затим Па као (2016, у најужем избору
за НИН-ову награду) и Заблуда светог
Себастијана (2018), за који је награђен НИН-овом наградом за роман године. Објавио је пет збирки песама.

РЕДИТЕЉ
Мисисипи заокружује причу о једној држави, веку и идеји, нудећи нам поражавајући интимни биланс њиховог краја. У прози
се преплићу историја и интима, лично и идеолошко, осликавајући
крај једног века и распад једног друштва.
Ово је у слободној интерпретираној форми прича о одрастању
једног младића, Денија, која нас деликатно води кроз тај период.
Није речено експлицитно где се то одвија. Ми смо сами на пробама закључили који су делови евентуално на Јадранском мору, шта
се догађа у Београду... То је све једна прекрасна творевина која
нам је оставила пуно простора за уписивање наших личних жеља,
страсти, меланхолије, осећаја.
Oво je у традицији и театарској и филмској и романескној један
од оних сижеа који говори о одрастању, а одрастање у овим про-

сторима има неке заједничке карактеристике и за нас старије и
код млађих. Заправо је обележено ратом и свим што се догађало
на овим просторима. По томе смо, нажалост, другачији од наших
колега у свету.

Ивица Буљан (Сињ, 1965)
Дипломирао је француски језик и
компаративну књижевност на Универзитету у Загребу. Радио је као
позоришни критичар, а режира од
1995. када је у Љубљани инсценирао
Име на врху језика Паскала Кињара.
Постављао је текстове Цветајеве,
Пазолинија, Хенрија Милера, Валсера, Елфриде Јелинек, Крлеже,
Гилберта, Киша, те савремених аутора Шоваговића, Иване Сајко,
Месарића, Дубравке Угрешић, Каракаша, Оље СавичевићИванчевић, Војновића, Тене Штивичић. Режирао је у Словенији,
САД, Немачкој, Француској, Италији, Мађарској, Португалу,
Белгији, Русији, Црној Гори, Обали Слоноваче и Србији.
Био је управник Драме Хрватскога народног казалишта у Сплиту
од 1998. до 2001. Саоснивач је Мини театра у Љубљани и Фестивала светскога казалишта у Загребу. Добитник је више Борштникових награда, Стеријине награде, „Вјесникове“ награде „Дубравко Дујшин“, награда „Бранко Гавела“, „Петар Бречић“, медаље града Хаване као и највишег признања Републике Словеније
на подручју уметности, награде „Прешернове закладе“. Носилац
је Одликовања витеза реда уметности и књижевности Владе
Француске Републике. Од 2014. управник је Драме Хрватског народног казалишта у Загребу.

КРИТИКА
Чаробни Мисисипи
(...) Заједно су писац и редитељ радили на драматизацији, и неочекивано се успешно прозни писац отворио у односу на законитости другог медија. Сфумато слике из романа су конкретно
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уобличене, реченице сведене на свакодневни говор. Зачудност
и вишеслојна стварност у животу главног лика Денија овде је реконструисана позоришним средствима.
Тихо тече Мисисипи је једна жива, пребогата, смешно-тужна, безобразна представа, другачија и опуштенија од ранијих Буљанових,
мислим на оне које смо овде били у прилици да видимо. Њену
посебну вредност остављам за крај, а то је нова генерација младих, врхунских глумаца. То су Дуња Стојановић као мајка и Јана
Милосављевић у неколико улога, суверене и дрске у глуми, као да
су на сцени годинама.
Милан Зарић са топлином носи свога Денија, између слабости и
грубости којом се брани. Ту су и фантастични, разиграни Милош
Петровић Тројпец као отац и Младен Совиљ као очух. Па Владан
Милић, Александар Јовановић и Никола Малбаша – сваки у по
неколико улога. Нису баш сви почетници, али да их не раздвајамо, јер одавно се овако талентована група младих није заједно појавила на сцени. Уз прешармантне Весну Чипчић и Бранку
Катић, која овом улогом званично постаје члан ансамбла БДП.
Александра Гловацки
(Нова.рс, 9. 4. 2021)

Громко тече Мисисипи
(...) Представа Тихо тече Мисисипи донела је препознатљиву
Буљанову поетику, хибридну форму извођења, сплет драмског театра, перформанса, рок концерта (композитор Митја
Врховник Смрекар). Игра је физички наглашена, сензуална,
крцата експлицитним сексуалним садржајима, никлих на традицији неоавангарде и уметности перформанса. Сцена коју је
дизајнирао Александар Денић представља конструисани хаос
различитих простора, плажу, кафану, гробље, дискотеку, пољски
ве-це, складишта итд. Позадину дефинишу симболи наше недавне прошлости, слика Косовке девојке и знак Радио-телевизије
Београд, чинећи у тоталу сценски простор неком врстом уметничке инсталације, визуелизованог крша савремене историје.
(...) Глумци Александар Јовановић, Бранка Катић, Владан Милић,
Весна Чипчић, Дуња Стојановић, Јана Милосављевић, Младен
Совиљ, Милош Петровић Тројпец, Милан Зарић и Никола
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Малбаша, надахнуто, енергично, често гротескно и комички продорно играју различите ликове, делом обучене у костиме живих,
упадљивих боја, адекватно уклопљене у размахану и колоритну
сценографију (костими Небојша Липановић). Глумци се аутоиронично играју са својим идентитетима, као и са идентитетима
ликова које представљају, када Бранка Катић игра драматуршкињу Весну Чипчић, док стварна глумица Весна Чипчић после носи
транспарент на коме пише да је она Весна Чипчић. Поред комичке делотворности коју има, ово решење може се тумачити и као
средство истраживања природе игре и сценског присуства, што
је блиско уметности перформанса. У једној сцени на позорницу излази и сам писац Табашевић, громогласно читајући део из
свог романа, провокативне опсервације о српском националном
идентитету. То решење је такође део наслеђа перформанс арта,
где је порозна граница између појмова бити и представљати.
Глумци повремено излећу у простор публике, када се пале светла
у целој сали, и играју међу нама, чиме се такође разбијају конвенционалне границе извођења. Гледаоци постају симболички
учесници, део представе, ритуала који безобзирно руши границе,
освајајући слободе изражавања и мишљења.
Ана Тасић (Политика, 15. 4. 2021)

Бифлање концепта или најтачнија слика нас самих
Како писати о представи Тихо тече Мисисипи? Након што је
претходном премијером БДП п(д)оказало да прати савремене
европске драмске токове у мери у којој је то за само позориште

подстицајно, представом Тихо тече Мисисипи направљен је искорак ка савременој домаћој прози (савремених, ваљаних, домаћих драма ваљда нема?), да би се кроз поставку истоименог
романа Владимира Табашевића испитао наш однос према нама
самима сада, овде, увек и заувек, а као што вода (воДени је име
главног јунака!) тече, тече и радња овог романа, мада нема ни
д од драмске радње, али има спознаје наше историјске драме
која се прелама кроз драму појединца и његове породице и заједнице шире и уже, те се, уочавајући овај потенцијал, редитељ
Ивица Буљан прихвата сценске поставке романа у позоришној
форми која је примерена стилу романа, која га не ломи и не тражи да буде нешто што није, већ настоји да се поигра романом и
позориштем и нашом идејом о томе шта је то наше одрастање,
наша домовина, наше сећање, наше емоције, наша историја и
све наше, шта смо и ко смо и како се одраста и где се одраста и
колико је за одрастање важно море, а колико Београд и колико
су ту важни отац и мајка и Роми и избеглице и химна и школа и
секс и љубав и пливање и здрав живот и алкохол и цигаре и музика и печено прасе и учитељица и оно што савремено позориште стално пледира да је најважније, а то је важно (или лажно?)
сазнаје о нама и нашем друштву, нашој историји, нашим ратовима, обичајима, нашој литератури, нашем језику, а како све то
да стане у једну представу према истоименом роману питање је
на које је редитељ одговорио тако што је у један исти простор
који представља и сан једног дечака и више сасвим реалних про-

стора убацио сценографију Александра Денића, у којој је пластична бела столица увек пластична бела столица, као што је и
џиновска патка на надувавање увек патка на надување и онда се
та патка и пуно белих, пластичних столица сударе и створе нешто чудесно и необично, а гледали смо више таквих представа
сценографа Денића и увек овај принцип „упали”, увек те праве
ствари, те праве столице и прави столови и праве правцате картонске кутије за паковање банана и роштиљ који се пуши, све то
на сцени постаје истовремено јако реално и веома театрално и
даје од самог почетка снажан позоришни утисак и атмосферу
која се надопуњује живом свирком и оним најважнијим, а то је
како се игра представа и како почиње представа, а она почиње
и пре него што је почела, јер су глумци на сцени ту и пре него
што смо ми као публика ушли, а светло је упаљено и док се ми
смештамо, они се врте и као нешто раде, а ми их гледамо с благом неверицом и питамо се да ли они нас чекају или ми чекамо њих и онда почне песма „Тихо тече Мисисипи” коју изводи
Весна Чипчић, а зна се да песма подиже енергију на почетку
представе, која почиње на мору у време када је главни јунак
тек био у мамином стомаку, а отац изигравао неког фрајера, а
мајка бесну домаћицу, а њихов кум швалера који јури по плажи
некакву познату списатељицу, Весну Чипчић, коју игра глумица
Бранка Катић (не, нисам погрешила, стварно је тако) и онда ту
увиђамо то племенито спрдање са нама, нашим разумевањем и
памћењем, нашом ангажованошћу, нашим разумевањем позоришта, литературе, јер се све доводи на питање: шта је простор
игре и шта је тема представе и ко одакле долази у представи и
чему служи писац у представи, да се игра његов текст или да он у
представи игра, ко ту шта игра, јер је само извесно да Табашевић
игра Табашевића који изађе из публике и чита свој роман док га
глумци не најуре са позорнице и ми помислимо да је стварно
доста читања и да ћемо се вратити представи, али онда они навале да читају тамо где је Табашевић стао и ми се у чуду чудимо и питамо се зашто Бранка Катић игра Весну Чипчић, када
и Весна Чипчић већ игра Весну Чипчић и како се зову остали
ликови које играју други глумци (Александар Јовановић, Владан
Милић, Дуња Стојановић, Јана Милосављевић, Младен Совиљ,
Милош Петровић Тројпец, Милан Зарић, Никола Малбаша) који
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се стално међусобно преплићу (ликови и њихови актери, то јест
глумци) намерно и тенденциозно као што се у нашем сећању
преплићу ближа и даља прошлост, садашњост натопљена искуствима прошлости и погрешно наученим лекцијама у животној
школи и жељама, жељама, жељама, и као што ми сасвим сигурно знамо како нам се, када и зашто распала земља, какве с
тим везе има Бој на Косову, филм (или нема?) и слика Уроша
Предића „Косовка девојка” и вињак и логотипи неких драгих
фирми и уопште колико је наше сећање релативно и колико ми,
у ствари, појма немамо о распаду наше земље, о нашој одговорности за нашу земљу и наше позориште, и о томе шта има,
а шта нема смисла, да ли има смисла скинути на сцени глумицу или приказивати секс, секс и пуно секса, натаћи учитељицу
и маму на знате-већ-где или натаћи човека-прасета на ражањ
или усред представе запевати некада чувене хитове или отерати
са позорнице Роме који краду (јер шта раде Роми у нашим стереотипним представама осим што лажу, гатају у длан и краду и

наравно смрде [Sic!]) или се правити да немамо ништа против
избеглица (и Рома?) осим што их не желимо у нашој близини и
док се ово перманентно безобразно и духовито поигравање са
свим и свачим развија, а представа развлачи (јер треба то све у
њу да стане!), а ви почињете да се питате када је ова представа
почела и хоће ли се икада завршити и да ли је ово још једно бифлање редитељског концепта + ега или је ипак тачна, најтачнија
слика нас самих, нашега времена и истоименог романа и хоће
ли се ова развучена представа (као што је развучен и живот) већ
једном завршити или ћемо сви остати њени заробљеници као
што смо заробљеници ових сталних историјских заокрета који
нас годинама (деценијама!), заокрет по заокрет, држе у зачараном кругу из кога нико не може изаћи јер излаза нема, осим
да се одлучи да се стави тачка, као што се тачка ставља на крај
реченице.

WRITER

Ivica Buljan (Sinj, 1965)

Vladimir Tabašević (Mostar, 1986)

DIRECTOR

Graduated French Language and Comparative Literature from the
University of Zagreb. He worked as a theatre critic. His theatre directing career began in 1995 when he staged Pascal Quignard’s The Name on
the Tip of the Tongue in Ljubljana. He staged productions based on texts
by Tsvetaeva, Pasolini, Müller, Walser, Jelinek, Krleža, Guibert, and Kiš,
as well as contemporary authors like Šovagović, Sajko, Mesarić, Ugrešić,
Karakaš, Savičević-Ivančević, Vojnović, and Štivičić. He has directed in
Slovenia, the USA, Germany, France, Italy, Hungary, Portugal, Belgium,
Russia, Montenegro, Ivory Coast, and Serbia.

Quietly Flows the Mississippi closes off a story of one country, one century,
and one idea, giving us a negative result of their end. This narrative mixes
history and intimacy, private and ideological, painting the end of an era
and the breakup of society.

He was the director of Drama at the Croatian National Theatre of Split
from 1998 to 2001. He co-founded the Mini Theatre in Ljubljana and
the World Theatre Festival in Zagreb. He is a multiple-time winner of the
Borštnik Award, the Sterijino Pozorje Award, the Vjesnik Award, Dubravko

Publishes poetry, short stories, and novels: Quietly Flows the Mississippi
(2015, shortlisted for the NIN Award and the winner of the regional
Mirko Kovač Award), Sort Of (2016, shortlisted for the NIN Award), and
The Delusion of Saint Sebastian (2018, winner of the NIN Award). He published five poetry collections.
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Марина Миливојевић Мађарев (Време, 15. 4. 2021)

Dujšin Award, Branko Gavella Award, Petar Brečić Award, the City of
Havana Award, as well as the highest accolade of the Republic of Slovenia
in the field of art, the Prešern Foundation Award for performing arts. He is
the holder of the Order of Arts and Letters of the French Republic. He has
been the Director of Drama at the Croatian National Theatre in Zagreb.

Reviews
(...) The writer and the director worked together on the dramatization,
and the former successfully entered the laws of another medium. The
sfumato images from the novel are concretely shaped and the sentences are reduced to everyday speech. The astonishment and multi-layered
reality in the life of the protagonist Deni is reconstructed here using theatrical means.
(...) Quietly Flows the Mississippi is a lively, rich, simultaneously comic and
sad, as well as a rude performance, quite different and more relaxed

when compared to the former Buljan productions, at least those we had
the opportunity to see here. I will accentuate what is the most special
about it for the end, and that is a new generation of young, amazing
actors. These are Dunja Stojanović as the mother and Jana Milosavljević
in several roles, both acting sovereignly and daringly as if they have been
on the stage for years.
Aleksandra Glovacki (Nova.rs, 9th April 2021)

Loudly Flows the Mississippi
(...) Quietly Flows the Mississippi brings forward Buljan’s well-known
poetics, a hybrid mixture of performance, drama theater, showpiece, and rock concert (composed by Mitja Vrhovnik Smrekar).
The play is physical, sensual, full of explicit sexual content, based
on the tradition of the neo-avant-garde, and the art of performance. The stage, designed by Aleksandar Denić, represents a constructed chaos of different spaces – a beach, a café, a cemetery, a
disco, an outdoor toilet, a warehouse, etc. The background is defined by the symbols of our recent past – the image of a Kosovo girl
and the logo of Radio Television Belgrade – turning the stage into
a kind of an art installation, a visualized rubble of modern history.
(...) The actors, Aleksandar Jovanović, Branka Katić, Vladan Milić,
Vesna Čipčić, Dunja Stojanović, Jana Milosavljević, Mladen Sovilj,
Miloš Petrović Trojpec, Milan Zrnić, and Nikola Malbaša, play different characters in an inspiring, energetic, often grotesque and
comic manner, partially wearing loud costumes, properly combined with a brandish and colorful scene design (costumes were
designed by Nebojša Lipanović). The actors play with their own
identities in a self-ironic manner, as well as other people they play,
such as Branka Katić portraying the dramaturge Vesna Čipčić,
while the real actor Vesna Čipčić later holds a banner saying that
she is, in fact, Vesna Čipčić.
Ana Tasić (Politika, 15th April 2021)
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ФИЛИП ГРУЈИЋ

ВЕЛИКА ДЕПРЕСИЈА

Српско народно позориште/
Центар за развој визуелне културе Нови Сад
ПОНЕДЕЉАК 21. ЈУН

FILIP GRUJIĆ

GREAT DEPRESSION CHRONICLE

Serbian National Theatre Novi Sad/
Centre for Development
of Visual Culture Novi Sad
Monday, 21st June

Фото: Дејан Петровић

Режија: МАРКО ЧЕЛЕБИЋ
Сценски покрет: АНДРЕЈА КУЛЕШЕВИЋ
Сценографкиња: КАТАРИНА ШИЈАЧИЋ
Костимографкиња: СТАША ЈАМУШАКОВ
Композитор: НОВАК АШКОВИЋ
Видео пројекција: ЂОРЂЕ ВЕРНАЧКИ
Улоге
БРАНИСЛАВ ЈЕРКОВИЋ
ТИЈАНА МАРКОВИЋ
АЉОША ЂИДИЋ
ПРЕДРАГ МОМЧИЛОВИЋ
СТРАХИЊА БОЈОВИЋ
ЕМИЛИЈА МИЛОСАВЉЕВИЋ
УНА БЕИЋ
САРА СИМОВИЋ
МАГДАЛЕНА МИЈАТОВИЋ
МИЛЕНА ДАУТОВИЋ
Представа траје 1 сат и 20 минута
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Direction: Marko Čelebić
Stage movement: Andreja Kulešević
Set design: Katarina Šijačić
Costume design: Staša Jamušakov
Composer: Novak Ašković
Visual projection: ĐORĐE VERNAČKI
Cast
Branislav Jerković
Tijana Marković
Aljoša Đidić
Predrag Momčilović
Strahinja Bojović
Emilija Milosavljević
Una Beić
Sara Simović
Magdalena Mijatović
Milena Dautović
The play is 1 hour and 20 minutes long

ПИСАЦ
Прошло је већ неколико дана од кад сам последњи пут размишљао о Ебену Бајерсу, и то на врло једноставан начин – питао
сам се шта би његови потомци рекли о томе што је неки младић,
у Србији, написао драму у којој је њихов прадеда главни јунак?
Пре тога његова животна прича никад није била обрађивана у
уметности, не постоји документарац о њему као првој јавној
личности која је била жртва напитка радитор.
Сиоран има једну дивну мисао о пролазности у времену: „Име једне филмске звезде, славне у моме детињству, изненада ми пада
на памет. Ко се још сећа ње? Много више од филозофских нагваждања, управо детаљи овакве врсте откривају нам скандалозну
стварност и нестварност времена.” Неиздрж. Ниједна реч не описује боље оно шта сам хтео да избацим из себе овом драмом. Али
шта је, заправо, неиздрж? Сунце, добар излет, добра песма, лепа
девојка – али нешто фали. Неиздрж је кад хоћеш да нешто пукне,
да се нешто догоди, да буде нешто неочекивано, нешто ванвременски, неухватљиво; неиздрж је непрестано чекање неког малог
чуда, или што би Калигула рекао: желео сам Месец, то је нешто
што немам. То је за мене Ебен Бајерс. Неко ко је заборављен, као
и сви што ћемо бити, неко ко је, узимајући напитак радитор, желео
да остане млад, да буде бољи него што јесте; неко ко је у сталном
сукобу између онога што је рационално и онога што осећа.

Филип Грујић (Нови Сад, 1995)
Дипломирао драматургију на Факултету драмских уметности у Београду.
Аутор драме не пре 4:30, нити после 5:00, која је добила награду на
конкурсу Стеријиног позорја, као и
награду „Слободан Селенић“. Аутор
романа Блудни дани куратог Џонија
и Подстанар. Аутор драме Тамо где певају, која је ушла у најужи
избор на конкурсу Стеријиног позорја за драмски текст и била јавно читана у Шапцу. Аутор драме Овде је лепо – сечем дрво, једем па-

суљ која је имала премијеру у марту 2018. у београдском Народном
позоришту, у режији Миље Мазарак. Аутор драме Како ја ово сину
да објасним? Позоришта младих, Нови Сад. Радио као драматург
и адаптирао Шехерезаду за потребе истоимене представе на сцени
Космодром (Дорћолско народно позориште). Добитник стипендије
ФЦС-а за развој сценарија Рупа. Сценариста кратког играног филма
Глад. Филм је био део бројних међународних фестивала (Тел Авив,
Солун, Херцег Нови, Изола, Софија, Букурешт...), а добио је награду
за најбољи сценарио на фестивалу SEECS у Букурешту, као и награду публике у Мостару. Добитник награде за драмско стваралаштво
„Борислав Михајловић Михиз“ за 2020. годину.

РЕДИТЕЉ
Колико миље – наши родитељи и порекло – имају утицај на наш
сопствени поглед на свет? Наша хтења заснована су на личној
позицији на друштвеној лествици. Како се понаша имућни отац,
који је све сам створио, син који је рођен у већ „створеном“ и
израбљене раднице које суштински представљају огромну већину људске популације. Осим свеобухватне социјалне теме, средиште драме је и тема људске жеље за константним тражењем
нечега вишег, било да су то једноставни ужици, природни нагони
или тражење смисла, за који се, на крају, испостави да је увек
тек на крају сваког смисла. Који је однос између нашег личног
карактера и рођењем предодређене позиције у друштву? У паралели између имућне и утицајне америчке породице и понижених
радница у фабрикама, отвара се питање перцепције и вредновања живота као таквог. Раднице које се боре до последњег даха и
стоички указују на погубност ситуације у коју су доведене и Ебен
Бајерс млађи који живот посматра као игру, наследну забаву у
којој неуспешно тражи смисао, односно оно што ми перципирамо као задовољство, то јест срећу. Шта се променило од Велике
депресије и да ли су данас, скоро сто година касније, односи између потлачених и узвишених променили позицију?
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Марко Челебић (Нови Сад, 1995)
Дипломирао позоришну и радио режију на Факултету драмских уметности у Београду, у класи професора Душана Петровића и асистенткиње Ане Томовић. Самосталне режије: Реално, што да не? (УК „Вук”
Београд, 2019); Кад причамо о љубави, да ли причамо (Ф. Грујић; Дадов Београд, 2019); Четири годишња доба (Антонио Вивалди, Дадов, 2020). Добитник је награде
„Др Хуго Клајн” за најбољег студента позоришне режије у својој
генерацији. На ФДУ је студент демонстратор код професора Д.
Михајловића (Позоришна режија и медији). Од 2019. је уредник
програма у Омладинском позоришту Дадов.

Критике
(...) Један од јунака Грујићеве драме, лажни доктор Вилијам Бејли
(оптужен да је лажирао диплому са Харварда) направио је свој
напитак од чистог радиоактивног елемента – радитора. Први конзумент био је њујоршки плејбој, син индустријалца Ебен Бајерс,
који умире од последица конзумирања тог напитка. Напитак је
даван као еликсир. Након његове смрти Њујорк тајмс је објавио
чланак „Све је било у реду док му вилица није отпала“. На основу
те приче настаје Грујићева драма. У драми Филип Грујић представља породицу Ебена Бајерса: његовог оца, супругу, млађег
брата и ‘доктора’ Бејлија, али уводи и хор Радијум грлс.
Термин „Радијум грлс“ настао је према младим радницама које
су радиле у фабрикама са радијумом у Њу Џерсију, које су од радијума преминуле; те смрти су заташкаване, а јавност на њих није
обраћала пажњу. Коришћење радијума је забрањено тек након
смрти њујоршког плејбоја. Њихове смрти нису биле довољно видљиве. Филип Грујић у комаду њих представља као хор Радијум
грлс, кроз који слушамо личне исповести које свака од девојака
говори именом и презименом.
Режија младог Марка Челебића је промишљена, а непретенциозна, успева у намери да на сцени створи један свет чежњи и депре-
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сије и декаденције, јасно класно раслојен, у извесној мери привлачан (јер нам је литературом и филмом неодољиво познат, прва
сцена у којој млађи син лежи у води лицем према дну наговештај
је његове смрти, али и фини омаж Булевару сумрака) и суров у тој
раслојености. Редитељ нам из времена у којем се комад дешава
говори о нама самима, а свет са почетка прошлог века неопозиво
говори о савременом човеку, јасно је да смо ми данас њихов одјек.
Глума читавог ансамбла је пунокрвна, таква да се у њој ужива, проницљива, доноси јунаке као целовите пред нас. Убедљив и тачан
Бане Јерков као Ебен Бајерс игра тако да јасно видите свет који са
собом носи, како спољашњи тако и унутрашњи, Тијана Марковић
упечатљива као госпођа Бајерс, која у себи носи врсту елана,
одлучности да нипошто не напусти статус који у друштву има,
Аљоша Ђидић као Бајерс Млађи, веродостојан, жив, Страхиња
Бојовић као лекар шарлатан Бејли занимљив, прецизан, ни једном
не склизне у карикатуру, Предраг Момчиловић као Бајерс Старији
исто тако јасан син свога времена, индустријалац, одсутан и самозадовољан. Посебну пажњу треба посветити младим глумицама
које играју Радијум грлс, хор: Емилија Милосављевић, Уна Беић,
Сара Симоновић, Магдалена Мијатовић и Милена Даутовић, студенткиње четврте године глуме новосадске Академије уметности
које играју врло зрело, спонтано и усредсређено, тако да њихове
тужне исповести јасно чујете, доживите их као звезде које вам говоре а долазе ‘са друге стране’.
Наташа Гвозденовић
(Време, 24. 10. 2020)

Пишући драму према истинитим догађајима и ситуирајући је у
Њујорк и Америку 1930-е, Грујић даје слику савремене цивилизације коју подједнако трују како њена експлоататорска природа, тако и површност, јаловост и самоубилачка испразност индивидуа које је насељавају.
У Великој депресији, наиме, ефектно се преплићу два сижеа.
Окосницу првог чини судбина Ебена Бајерса, богаташког сина,
плејбоја и хедонисте (иначе, аматерског шапиона САД у голфу
за 1906), тачније, његово оболевање и смрт услед дуже терапије
радиоактивним леком „радитор“, коју преписује опскурни и помодни доктор Бејли. Грујић успева да ову тематику издигне далеко изнад нивоа флоскуле „и богати плачу“, нудећи уверљиву
психолошку анализу (што тежи алегорији), али и сучељавајући
је са последицама једног ширег социјално-моралног скандала
тадашње Америке. Реч је о судбинама „Радијум грлс“ – сиромашних девојака из Њу Џерсија и Илиноиса, које су страдале у
истом раздобљу, радећи у фабрикама које су користиле радијум
у изради сатова. Будући инструисане да, при осликавању светлећих бројчаника, а у циљу штедње, четкице натопљене радијумом
„освежавају” тако што су их влажиле уснама („lip, dip, paint“),
оне су умирале услед вишегодишњег излагања радијацији.
Богати фабриканти и поткупљени медији угушили су сваки тадашњи већи одјек њиховог страдања. С друге стране, смрт милионера Ебена Бајерса била је довољна да „радитор“ буде забрањен
као и да се прекине свака шира примена радиоактивности.
Претежнији део драме (стари критичари рекли би: главни заплет) представљају ипак збивања у породици Бајерсових, док се
трагична судбина „радијум грлс“ предочава појавом петочланог
Хора као драмског лајтмотива. Ебеново оболевање – проузроковано Бејлијевом „радитор“ терапијом, преписаном како би се
излечио бол у лакту што га је јунак задобио приликом једног од
бројних ванбрачних „излета“ – служи Грујићу не само као конкретан замајац радње већ и као „окидач“ за параболу о тесној
вези између јаловости индивидуе и паразитизма друштва.
(...) Млади редитељ Марко Челебић, за којег је поставка Велике
депресије била дипломски рад, суочио се са сложеним задатком.
Требало је пронаћи равнотежу између формалних тенденција

текста ка „вишегласју“ које одликују иронија и дистанца, и потребе да се асоцијацијама повезани драмски „чворови“ реализују са уверљивом дозом напетости и емоције. Уопштено речено,
редитељ је овакав задатак остварио на солидном нивоу, пруживши нам представу чистог израза, углавном убедљиве атмосфере и компактног визуелног стила – чему су битно допринели
миље функционалног богаташког базена (сценограф Катарина
Шијачић) и децентни, тачни костими (Сташа Јамушаков).
Светислав Јованов
(Нова.рс, 17. 12. 2020)
(...) Социјални, филозофски, поетски нивои драме, претапају се, бујају у својим потенцијалима. Представа у режији Марка
Челебића, ако би требало да се определи коју тему заступа, онда
је то смрт(ност). И она то ради на предиван начин. Као да је нема.
Умире се у базенима, саунама, а око њих – пева (композитор
Новак Ашковић).
Бранислав Јерковић (Ебен Бајерс), Тијана Марковић (Госпођа
Бајерс), Аљоша Ђидић (Бајерс Млађи), Предраг Момчиловић
(Бајерс Старији), Страхиња Бојовић (др Вилијам Х. Бејли), Емилија
Милосављевић, Уна Беић, Сара Симовић, Магдалена Мијатовић,
Милена Даутовић (хор девојака), играју као сатић (часовници су
један од извора заразе у драми, па и изворног, онтолошког сукоба).
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Заиста их је више него лепо гледати и слушати како савладавају
нимало лак језик и друге, физичке (телесне) задатке позоришне
игре уверљивости. Утолико теже, што су поменути односи окрену-

WRITER

Filip Grujić (Novi Sad, 1995)
Graduated Dramaturgy from the Faculty of Dramatic Arts in Belgrade.
He wrote the drama not before 4:30 AM nor after 5 AM that won the
Sterijino Pozorje Award, as well as the Slobodan Selenić Award. He
published the novels Obscene Days of Johnny Long Johnson and Tenant. He
wrote the drama It Is Nice Here – I Cut Trees, I Eat Beans that had its first
performance in the National Theatre in Belgrade in March 2018. He
wrote a drama How Do I Explain This to My Son? that is being performed
at the Youth Theatre in Novi Sad. He won the Borislav Mihajlović Mihiz
Award in 2020.

Director
Marko Čelebić (Novi Sad, 1995)
Graduated Theatre and Radio Direction from the Faculty of Dramatic
Arts in Belgrade, in the class of professor Dušan Petrović and assistant
Ana Tomović. He directed plays Sure, Why Not? (Vuk, Belgrade, 2019),
When We Talk about Love, Do We Talk at All (Filip Grujić, Dadov, Belgrade,
2019), Four Seasons (Antonio Vivaldi, Dadov, Belgrade, 2020). He is the
recipient of the Dr. Hugo Klein Award as the best student director in his
generation. He works as a student assistant with professor D. Mihajlović
(teaching Theatre Direction and Media). Since 2019, he has been the
program editor in the Youth Theatre Dadov.
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ти унутра, а према другима, па и публици, суптилни, сугестивно и
психолошки нијансирани.
Игор Бурић (Дневник, 11. 12. 2020)

Reviews
Young Marko Čelebić’s direction is thoughtful, yet unpretentious, and
it succeeds in creating a world of longing, depression, and decadence
on the stage, a world that is class-layered, and to some extent attractive
(because it is irresistibly familiar to us because of the literature and film
that capture it – for instance, the first scene in which the younger son
lies in the water hints to his death, but it is also a fine homage to Sunset
Boulevard), but also cruel in its stratification. The director speaks to us
from the time of the play and tells us something about us, and the world
from the beginning of the 20th century tells us about the modern man,
and it is clear that we are its echo.
Nataša Gvozdenović
(Vreme, 24th October 2020)

The production of Great Depression was the young director’s graduation
thesis, and he faced a complex task. It was necessary to find the balance
between the formal tendencies of the text aiming towards the “polyphony” which is characterized by irony and distance, and the need for the
associated dramatic “+” knots to be realized with a convincing dose of
tension and emotion. All in all, the director accomplished this task on
a solid level, giving us an idea of pure expression, mostly convincing
atmosphere, and a compact visual style – which was significantly contributed by the milieu of a functional pool (thanks to the set designer
Katarina Šijačić) and appropriate and accurate costumes (created by the
costume designer Staša Jamušakov).
Svetislav Jovanov
(Nova.rs, 17th December 2020)
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ВИТЕЗОВИ „ЛАКЕ МАЛЕ“

Позориште „Деже Костолањи“ Суботица/
Kosztolányi DezsÓ́ Színház
уторак, 22. јун

Wanton Lady’s Knights

Kosztolányi DezsÓ́ THEATRE SUBOTICA
Tuesday, 22nd June

Режија и сценографија: АНДРАШ УРБАН
Драматурзи: КОРНЕЛИЈА ГОЛИ и ТАМАШ ОЛАХ
Композитор: АРПАД СЕРДА
Костимографкиња: МАРИНА СРЕМАЦ
Асистенткиња костимографкињe: СЕНКА
РАНОСАВЉЕВИЋ
Кореографкиња: ТИМЕА ФИЛЕП
Асистенткиња редитеља: ЖОФИЈА СЕРДА
Улоге
ТИМЕА ФИЛЕП
АНДРЕА ВЕРЕБЕШ
ДИНА ДЕДОВИЋ ТОМИЋ
БЛАНКА ХОРВАТ
ГАБОР МЕСАРОШ
БОРИС КУЧОВ
ДАВИД БУБОШ
Учесници видеоснимака: МАРТА БЕРЕШ,
ЕМЕШЕ НАЂАБОЊИ, АРПАД МЕСАРОШ, ИМРЕ
ЕЛЕК МИКЕШ
Представа траје 2 сата без паузе

Direction and set design: Urbán András
Dramaturges: Góli Kornélia and Oláh Tamás
Composer: Szerda Árpád
Costume designer: Marina Sremac
Assistant costume designer: Senka
Ranosavljević
Choreographer: Fülöp Tímea
Assistant director: Szerda Zsófia
Cast
Fülöp Tímea
Verebes Andrea
Dedovity Tomity Dina
Horváth Blanka
Mészáros Gábor
Kucsov Borisz
Búbos Dávid
Performers in video documents: BÉRES MÁRTA,
NAGYABONYI EMESE, MÉSZÁROS ÁRPÁD,
MIKES IMRE ELEK
The play is 2 hours long, with no intermissions

ДРАМАТУРГ

РЕДИТЕЉ

Посегнули смо за праоперетом, која се није устручавала од изругивања политици или јавности, за иронијом. Ово је шаролика
представа, успоставили смо шаролику структуру са песмама, шалама, али бавили смо се и сопственом традицијом, што је веома
важно. Осврћемо се на историју војвођанског мађарског позоришта, на баштину којој припадамо, која представља органски део
овог оперетског света, што ће публика моћи да види на сцени.

Сиже представе стаје у неколико речи: глумцима је дозлогрдио
њихов положај и формирали су синдикат. Под редитељском
имагинацијом, уз импровизације глумаца, добија се двочасовна
оперета са много песме, игре, хумора, али и ироније. Оперета је
популарна форма у мађарском културном миљеу и специфичан
моменат. Ипак, ми нисмо изабрали жанр, ја се не бавим жанром,
нити ме занима, нити мислим да је то битно питање, али жанр је
настао током процеса проба, наравно, уз нашу жељу да представу водимо у правцу варијетеа.

Тамаш Олах
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Често се поставља питање зоне комфора, то јесте тешко, али има
изазова у томе да превазиђеш своје границе. Веома брзо схватимо да смо ушли у рутину, то убија наше сцене. Рутина је, у ствари,
највећи отров за уметност. Пробијање одређених ограничења
управо је противотров. Али питање је и о чему можемо и о чему
смемо да говоримо.

Андраш Урбан (Сента, 1970)
Студирао је на Академији уметности
у Новом Саду у класи Влатка Гилића
и режирао у Народном позоришту
у Суботици. Деведесетих година напушта студије и враћа се у Сенту да
би 2000. дипломирао у класи Боре
Драшковића. По завршетку студија започиње његов професионални ангажман у позоришту „Деже Костолањи” у Суботици, чији
је садашњи директор. Богати редитељски опус Андраша Урбана
сведочи о његовом разноликом интересовању и трагању за новим, алтернативним позоришним изразом. Награђен је бројним
и значајним наградама на позоришним фестивалима (Битеф,
1992, Фестивал алтернативног театра Мађарске, 2003. и 2004,
Стеријино позорје 2011. и 2016, Инфант, 2008) али свакако треба
издвојити престижну награду „Мари Јашаи” која се додељује као
најзначајнија награда Мађарске за позоришну уметност чији лауреат постаје 2008. године.

Критика / Из медија
Ми говоримо у сопствено име. Зашто? Јер нам је доста онога што
морамо да трпимо у овом позоришту. Дојадило нам је што смо
сведени на марионете, обезвређене и протраћене егзистенције
без икаквог поштовања домовине, вере и друштва. Јер нећемо
више да трпимо поступање, самовољу и уметничку перверзију
која се овде одвија. Нећемо више да трпимо људско и стваралачко понижавање и стављање у рањив положај. Не можемо више
да потпомажемо потпуно сламање и уништавање наше културе и моралног система. Томе је крај. Сви смо ми по пет годи-

на ишли н факултет да усвојимо сва знања глумачког заната, да
као Талијини монаси служимо овом узвишеном позиву. Немамо
шта да изгубимо, већ су нам све одузели, „проглас” је глумаца
Позоришта „Деже Костолањи”, којим је најављена вечерашња
премијера представе Витезови „Лаке мале".
Суботичка синдикална оперетска гала је својеврстан поднаслов
који најбоље описује ову представу, јер је настала „из потребе глумаца да се самоорганизују и ослободе терора Андраша Урбана,
али и терора власти, јавног мнења и мејнстрим размишљања”.
Оперета је популарна форма, поготово у мађарском културном
миљеу. Ми је нисмо изабрали због жанра, него се он родио у
току проба, са хтењем да представу водимо у правцу варијетеа.
Дошли смо до праоперете, из друге половине 19. века, када се
она рађала као форма са иронијом, цинизмом, политичким провокацијама, у времену пре Офенбаха. Цитирајући позоришног
критичара Ласла Геролда, тек касније је настало такмичење аутора и композитора ко ће направити што боље и безболније представе које нису ни о чему, како ми доживљавамо оперете данас.
Глумац Борис Кучов поручио је шаљиво да је право изненађење
што коначно једну представу играју одевени. Озбиљно је мислио
када је рекао да је јако битно да с времена на време као глумци
реагују и дају рефлексију на оно што раде, а да је оперета добар
начин да испробају многе ствари које до сада нису.
„Ово је битна станица нашег живота, да пробамо да се изразимо
кроз плес, хумор, сјај“ – каже Кучов.
Игор Бурић
(Дневник, 30. 3. 2021)
66. СТЕРИЈИНО ПОЗОРЈЕ

77

Корачнице нацизма и кича
(...) Оперета Лака мала из 1926. године, композитора Беле
Зерковица, према либрету Ласла Силађија – честа на репертоарима мађарских оперских и оперетских кућа, више пута и екранизована, а пре неколико година изведена и у Новосадском позоришту – послужила је овде заправо као основа за опструктивну
позоришну акцију.
(...) Управо о том паљењу срца и топљењу субјекта до нулте јединице у маси која је спремна да маршира, овде је реч. Није, наиме, ово представа Лака мала, него критичко њено издање које се
друкчије и зове. Редитељ и драматурзи Корнелија Голи и Тамаш
Олах, у Витезовима ՚Лаке мале՚, подражавајући оперетски ток и
тон, свргли су с оперетског престола оперетско расположење и из
основа изменили крајњи ефекат.
Ево само једног примера иронијског момента те деконструкције:
у слављеничком расположењу задовољства постигнућима грађанске мађарске културе и уљудности у Суботици, истиче се, у
једном тренутку, и боравак овдашњи витеза Миклоша Хортија,
регента фашистичке Мађарске и ратног злочинца. Удостојио је,
дакле, овај адмирал и политичар, једаред својим присуством на
оперетској представи и нашу сецесионистичку Суботицу. Срце
тутњи, а оперета Витезови ՚Лаке мале՚, у свој својој раскоши
покрета и боја (кореографија Тимее Филеп, костими Марине
Сремац), навлачи на сцену један муњоносни облак који грми о
томе да кич сентименти и нацизам марширају једно уз друго.
Златко Паковић
(Данас, 15. 4. 2021)
(...) Савремени театар, барем онај који попут „Деже Костолањија“
одбија да сведе себе на забаву за докону публику – не само да је
одустао од подражавања живота и од тако схваћене глуме него
инсистира на потрази за истином о том животу. Данашње истраживачко позориште преиспитује односе између стварности и театра не пристајући да буде имитација живота и покушава да на
уметничке начине у театру генерише аутентичан живот. Таквом
позоришту више нису потребни глумци извођачи него глумци
креатори. Да ли је, међутим, савремено позориште свим својим
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сегментима спремно за овакве изазове, и да ли су баш сви глумци
у стању да партиципирају у таквом театру?
(...) Постепено се, дакле, у Витезовима ՚Лаке мале՚ разгрћу завесе које прикривају аутентично утемељење ове побуне у театру, да
би, посредством типично малограђанског жанра, на позорницу
ступило и све оно што уз тај жанр и ту естетику логично следи.
Наспрам аутентично уметничких преиспитивања истине о животу и стварности, од театра се данас захтева да буде забаван, а са
забавом иде и заборав који лако води у самозаборав.
(...) Урбан се у представи поигравао и властитим редитељским приступом театру. Атрактивном оперетском кореографијом, коју је
осмислила Тимеа Филеп, вешто и промишљено, али и самоиронично, разграђивао је своју редитељску сведеност; оперетски куплети
сада имају функцију сонгова, а садржај њихових текстова добија
ироничну снагу на коју нас је овај редитељ навикао. Уједно, Урбан
је и аутор сценографије: у првом делу представе сценски простор
је сведен на празну позорницу, док нас у другом три велика платна
баналношћу својих мотива – предео с дрветом, разиграни јелени
на пољани те фонтана на пустој ливади с плавим небом којим крстаре облачићи – упућују на кич као темељ оперетског погледа на
свет. На трагу Абрахама Мола и његове студије „Психологија кича
– уметност среће”, Урбан показује како оперетски кич не само што
чини свакодневни живот пријатним него и на који начин театар,
желећи да у контексту тираније тржишта угоди гледаоцу (који је

костима, сјају фризуре и заносу музике – тачније, оперети. То
је, укратко, окосница вансеријски духовите, безобразно дрске и
вишесмислене игре са светом, театром и самима собом, коју су
извели редитељ Андраш Урбан, његови глумци и сарадници, а са
поднасловом „суботичка синдикална оперетска гала”.

постао купац уметности), успоставља конкретне ритуале који тај
живот чине лепшим. Но, исто тако, редитељ указује и куда препуштање кичу води – и уметнике и публику.
Срећом, Андреа Веребеш, Бланка Хорват, Давид Бубош, Дина
Дедовић Томић, а нарочито Тимеа Филеп, Борис Кучов и Габор
Месарош евидентно нису глумци који се побуне против театра
какав прави Андраш Урбан. Не само да су исказали вољу и преданост да учествују у овој „побуни“ него су савршено балансирали између различитих естетика и разноврсних задатака које је
редитељ ставио пред њих, били су и помало збуњени позоришни
дебитанти, и успаљени побуњеници, али и сјајни учесници оперетског спектакла. Свакако су допринели да настане нова, одлична и узбудљива представа Позоришта „Деже Костолањи“, али
и још једна тачка сценске смелости и памети на све скромнијој
мапи овдашњег театарског живота.
Александар Милосављевић

(Критика је део пројекта „Критичарски караван“ који реализује
Удружење позоришних критичара и театролога Србије, под покровитељством Министарства културе и информисања)

Велики маневри у тесним гаћама
(...) Уместо таквог театра, који их приватно угњетава, професионално деградира и јавно брука, обзнањују повратак „старом добром” позоришту Шекспира, Чехова и Петефија, лепоти стиха и

Будући свесни да се став надмоћне ироније обавезно враћа као
бумеранг ономе који га примењује, Урбан и његови драматурзи
Корнелија Голи и Тамаш Олах од почетка нас воде двоструком пародијском путањом (садашња фиксирана верзија текста очигледно
је плод сарадње овог трија са глумцима). Такву путању већ наговештава призор у којем се глумац, након општег манифеста ансамбла, а како би конкретно показао „каквих представа овде више неће
бити” – свлачи до гола и полива свој пенис кечапом! Управо на сличној „повратној спрези” – само нешто прикривенијој – заснива се и
читава прва секвенца „критике урбановштине” која следи.
(...) С обзиром на то да је оперета жанр хепиенда и кружне фабуле, дакле бескрајна у принципу, Урбан зна да је мора на конкретан начин „размрдати” и привести крају. Стога се, након предочавања „слатког мађарства” (исто што и слатко православље,
само латиницом), хуморна температура успешно одржава кроз
низ кратких пародијских „крокија” (рецимо, спрдња са митским мађарским јунаком Лехелом), да би Урбан, такорећи пред
финиш, поново нагло дигао температуру, у два корака. Први
је „животни” – оличен у тобожњој социолошкој студији о негативном учинку „порно-позоришта” на еротизам у култури – па и
сексуалну продуктивност – војвођанских Мађара. Други је, пак,
литерарни: позивајући се на богатство ласцивних речи „у наших
предака”, он предочава водвиљску сцену двоструког неверства
супружника, у којој се количина вербалних вулгарности (к…. је
најблажи израз) гомила до апсурда – како би им, најпре, посредно супротставио релативну „пристојност” разголићеног тела, а
затим, како би указао на ћорсокак у који нас води вербализам
тзв. нормалног позоришта.
Претресавши маштовито и немилосрдно, темељно и заиграно,
читаву (једну, могућу) мрежу односа између институције/феномена позоришта, глумаца и гледалаца – као и света који их окружује, Урбан и његова екипа поентирају своју јеретичку, у сваком
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погледу политички некоректну и интелигентно забавну представу кроз три сонга: сонг о глумачкој амбицији/плус контрасонг о
„тешком животу војвођанског глумца; потом ругалицу/питалицу
упућену политичарима, и, најзад, сонг у славу декадентне оперете и идеалне љубави (или је обрнуто?). Након тога, остаје тек простор да извођачи изнесу транспаренте са својим коначним захтевима (Урбану и нама): „Смрт савременој уметности”, „Желимо
малограђанско позориште”, „Лака мала за све” итд. У ствари,
није баш тако: Урбан зна да би овакав крај изневерио оперету
(што је много горе од подругивања). Зато на самом крају иступа Борис Кучов – који, заједно са Габором Месарошем и двема
поменутим глумицама носи ову представу – да би свакој могућој
поенти дао карневалски ореол: одиграва расправу са сопственим пенисом, који тврдоглаво тежи да се прикаже публици, јер
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одавно „није наступао”. Али пенис је (засад?) „враћен у корице”,
устукнуо пред условностима театарског и друштвеног чистунства
– од малограђанске пристојности до политике „родних идентитета”. Чинећи још један „окрет завртња”, Урбан и екипа се опраштају од нас једном врстом „диско” призора – са ротирајућим
светлима, шљокицама и бикинијима – указујући на „лаку малу”,
дакле, на модернизовано, али неуништиво лице оперете. Ако је,
као што каже Валтер Бењамин, „оперета – иронична утопија дуге
владавине капитала”, није ли онда, као да се питају Урбан и компанија, и данашње позориште – тек иронична шала непознатог
аутора на рачун одавно изгубљене игре?
Светислав Јованов

(Критика је део пројекта „Критичарски караван“ који реализује
Удружење позоришних критичара и театролога Србије, под покровитељством Министарства културе и информисања)

Director
Urbán András (Senta, 1970)
He studied at the Academy of Arts in Novi Sad, in the class of Vlatko
Gilić, and has directed plays in the National Theatre in Subotica. In the
1990s, he left university and returned to Senta, only to graduate in
2000, in the class of Bora Drašković. Upon graduating, he began his professional engagement at the Kosztolányi Dezső Theatre Subotica, where
he is now the general manager. His rich directorial oeuvre speaks of this
versatile interest and the search for the new and alternative theatrical
expression. He has been awarded numerous and notable awards at theatre festivals (Bitef in 1992, The Festival of Alternative Theatres of the
Republic of Hungary in 2003 and 2004, The Sterijino Pozorje Festival in
2011 and 2016, Infant in 2008), while he became the received of the
prestigious “Jaszai Mari” Prize, the most important Hungarian award
for theatre art, in 2008.
Reviews
(...) Contemporary theater – at least the theatre like the Kosztolányi
Dezső Theatre Subotica –refuses to reduce itself to entertaining a lazy
audience – not only has it given up imitating life and acting that way,
but it insists on searching for the truth about that life. Today’s research
theater reexamines the relationship between reality and theater, not
succumbing to being an imitation of life, and tries to artistically generate authentic life in the theater. Such a theater no longer needs “acting”
actors but “creative” actors. However, is contemporary theater ready for
these challenges in all its segments, and are all actors able to participate
in such a theater?
(...) Gradually, in Wanton Lady’s Knights, the curtains that protect the authentic foundation of this theatrical rebellion are being opened, so that,
in a typically petty-bourgeois genre, everything that is a part of that
genre and that aesthetics enters the stage. Unlike authentically artistic reexaminations of the truth about life and reality, the theater today
is required to be entertaining, and with entertainment comes oblivion
that easily leads to self-forgetfulness.

(...) In this production, Urbán plays with his directorial approach to the
theater. With an attractive operetta choreography, conceived by Fülöp
Tímea, he skillfully, thoughtfully, and self-ironically, deconstructed
his directorial minimalism; the operetta couplets now play the role of
songs, and the content of their lyrics inspire the ironic distance we know
from his earlier work. At the same time, Urbán designs the set: in the
first part of the play, the stage is reduced to an empty stage, while in the
second three large screens use the banality of their motifs – landscape
with a tree, playful deer in a meadow, and a fountain on a deserted
meadow with blue sky – to refer to kitsch as the foundation of the operetta view of the world. Following in the footsteps of Abraham Moles
and his study Psychologie du kitsch: L’art du bonheur, Urbán shows how the
operetta kitsch not only makes everyday life more pleasant but also how
theater, wanting to, in the context of market tyranny, please the viewer
(who becomes a consumer of the art), establishes specific rituals that
make that life more beautiful. But, the director also points out what the
process of indulging in kitsch eventually leads to – both the artists and
the audience.
Aleksandar Milosavljević
This review is part of the “Critical caravan”, realized by the Association of
Theatre Critics and Theatrologists of Serbia, with the support of the Ministry
of Culture and Information

Instead of a theater that privately oppresses them, professionally degrades them, and publicly humiliates them, they announce a return to
the “good old” theater of Shakespeare, Chekhov, and Petőfi, the beauty
of the verse and the costumes, the splendor of the hairstyles, and the
ecstasy of music – more precisely, the operetta. In short, it is the backbone of an extraordinarily witty, insolently daring, and ambiguous game
with the world, the theater, and themselves, directed by Urbán András,
his actors, and associates, and subtitled “syndical operetta gala from
Subotica”.
Svetislav Jovanov
This review is part of the “Critical caravan”, realized by the Association of
Theatre Critics and Theatrologists of Serbia, with the support of the Ministry
of Culture and Information
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према истоименом роману меше селимовићА

ДЕРВИШ И СМРТ

Народно позориште Републике Српске
Бања Лука
(БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА-РЕПУБЛИКА СРПСКА)
СРЕДА, 23. ЈУН

Based on the eponymous novel by MEŠA SELIMOVIĆ

Death and the Dervish

National Theater of the Republika Srpska in
Banja Luka
(Bosnia and Herzegovina-The Republic of Srpska)
Wednesday, 23rd June

Режија и драматизација: ДЕЈАН ПРОЈКОВСКИ
Сценограф: ВАЛЕНТИН СВЕТОЗАРЕВ
Костимографкиња: ИВАНА РИСТИЋ
Кореографија: ОЛГА ПАНГО
Композитор: ГОРАН ТРАЈКОСКИ
Асистент режије: АНДРЕЈ ЦВЕТАНОВСКИ
Дресери: МИЛИВОЈЕ РУЖЕВИЋ и ЗОРАН ЋУРГУЗ
Лекторка: НАТАША КЕЦМАН
Улоге
Ахмед Нурудин: ЗЛАТАН ВИДОВИЋ
Мула Јусуф: РАДЕ КОСТИЋ
Хасан: ЖЕЉКО ЕРКИЋ
Кадија: ДУШКО МАЗАЛИЦА
Кадиница: АЊА ИЛИЋ
Муфтија: ЉУБИША САВАНОВИЋ
Муселим: ДАНИЛО КЕРКЕЗ
Хафиз Мухамед: ЂОРЂЕ МАРКОВИЋ
Бјегунац: БОЈАН КОЛОПИЋ
Синанудин: ДРАГОСЛАВ МЕДОЈЕВИЋ
Отац: БОШКО ЂУРЂЕВИЋ
Кара-Заим: РОК РАДИША
Џемал: ОГЊЕН КОПУЗ
Непознати: МИРОСЛАВ СИНКИЋ
Осман: ЗОРАН СТАНИШИЋ
Младић: МАРКО ВУЈЕВИЋ
Дијете: АРИАН САРАЈЛИЋ
Стражар: НИКОЛА МИЛАКОВИЋ
Гробар: ЂОРЂЕ ИВИЋ
Плесачица: БОЈАНА ГРБИЋ
ТЕОДОРА СТОЈКОВИЋ, ДРАГАНА АРСЕНИЋ,
СОФИЈА РИСТИЋ, АНДРИЈА МИТИЋ, ДАНИЛО
МИЛЕНКОВИЋ, ДАНА ПОЛЕТАН (Народ и дервиши)
У представи играју коњ Цезар и јастреб Милица.
Представа траје 2 сата и 40 минута са паузом
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Direction and dramatization: DEJAN PROJKOVSKI
Set design: VALENTIN SVETOZAREV
Costume design: IVANA RISTIĆ
Choreographer: OLGA PANGO
Composer: GORAN TRAJKOSKI
Assistant director: ANDREJ CVETANOVSKI
Trainers: MILIVOJE RUŽEVIĆ and ZORAN ĆURGUZ
Proofreader: NATAŠA KECMAN
Cast
Ahmed Nurudin: ZLATAN VIDOVIĆ
Mula Jusuf: RADE KOSTIĆ
Hasan: ŽELJKO ERKIĆ
Judge: DUŠKO MAZALICA
Judge’s wife: ANJA ILIĆ
Mufti: LJUBIŠA SAVANOVIĆ
Muselim: DANILO KERKEZ
Hafiz Muhamed: ĐORĐE MARKOVIĆ
Fugitive: BOJAN KOLOPIĆ
Sinanudin: DRAGOSLAV MEDOJEVIĆ
Father: BOŠKO ĐURĐEVIĆ
Kara-Zaim: ROK RADIŠA
Džemal: OGNJEN KOPUZ
Unknown: MIROSLAV SINKIĆ
Osman: ZORAN STANIŠIĆ
Young man: MARKO VUJEVIĆ
Child: ARIAN SARAJLIĆ
Guard: NIKOLA MILAKOVIĆ
Gravedigger: ĐORĐE IVIĆ
Dancer: BOJANA GRBIĆ
TEODORA STOJKOVIC, DRAGANA ARSENIC,
SOFIJA RISTIĆ, ANDRIJA MITIĆ, DANILO
MILENKOVIĆ, DANA POLETAN (People and Dervishes)
The horse Caesar and the hawk Milica
The play is 2 hours and 40 minutes long,
with one intermission

Стеријиног позорја. Био је редовни члан Српске академије наука
и уметности и Академије наука и умјетности Босне и Херцеговине.

ПИСАЦ
Нисам писао роман о коријену муслиманства (то сам поменуо
узгред), нисам писао роман о бесмислености људског настојања,
ни роман који приповиједа безнађе... Ја сам хтио да напишем
роман о љубави, роман о трагедији човјека који је толико индоктриниран да догма којој служи постане суштина његова живота: промашио је љубав, промашиће и живот... Дервиш и смрт је
књига о љубави и мржњи, догми и животу, личном и неличном,
издвојеном и општем. Догма и живот су стално у сукобу...
Радован Поповић, Живот Меше Селимовића

Мехмед Меша Селимовић
Романсијер, приповедач, есејиста
(Тузла, 26. априла 1910–Београд, 11.
јула 1982). У родном граду завршио
је основну школу и гимназију, а 1934.
дипломирао на Филозофском факултету у Београду. Године 1943. ухапшен је због учешћа у партизанском антифашистичком покрету. Након преласка на слободну
територију, по ослобођењу, постао је члан Комунистичке партије
Југославије. Био је и политички комесар Тузланског партизанског
одреда. Његовог брата, такође комунисту, због наводног присвајања народне имовине, стрељала је 1944. комунистичка власт,
догађај који ће бити повод да напише роман Дервиш и смрт.
Од 1947. Меша Селимовић живео је у Сарајеву. Радио је као
професор Више педагошке школе, па као доцент на сарајевском
Филозофском факултету. Био је уметнички директор Боснафилма, директор Драме Народног позоришта, главни уредник
Издавачког предузећа „Свјетлост“. Биран је за председника
Удружења књижевника БиХ, а од 1971. био је почасни доктор
Сарајевског универзитета.
Након пензионисања прешао је у Београд, 1972. Биран је за председника Савеза књижевника Југославије, члана Главног одбора

Аутор је романа: Тишине (1961), Магла и мјесечина (1965), Дервиш
и смрт (1966), Тврђава (1970), Острво (1974), Круг (1983, недовршени роман, објављен постхумно). Објавио је и збирке приповедака Прва чета, Туђа земља, Дјевојка црвене косе; студију (језичку
али и друштвену и историјску) За и против Вука (1967), есеје Есеји
и огледи; Писци, мишљења, разговори и Сјећања (уједно и мемоарска проза) и друго.
Добитник је бројних награда, међу којима се издвајају награде за
роман Дервиш и смрт – НИН-ова, Горанова награда и Његошева
награда. Њему у част додељује се неколико награда које носе
његово име.

РЕДИТЕЉ
Када би једног дана дошао крај ове наше цивилизације и када
бисмо требали да покажемо шта је био смисао нашег постојања, роман Дервиш и смрт и аутор Меша Селимовић сигурно
показују смисао постојања наше цивилизације, уз Достојевског,
Шекспира, Баха, Моцарта, Микеланђела...
Ако Енглези игају Шекспира у оригиналу и ми можемо да играмо
Селимовића у оригиналу, што је заиста велика ствар, част и одговорност. Имао сам могућност да се неколико година раније сусрећем са великом литературом. Режирао сам Браћу Карамазове,
Ану Карењину, Коцкара... У кратком периоду радио сам представе
по адаптацијама култних романа, тако да знам колики је изазов,
али и колико је то тежак посао. С обзиром на то да сâм радим
драматизације, увек са глумцима дуго разговарам и анализирам,
јер не постоји другачији и бољи начин кад се на сцену постављају
тако велики романи. Сви заједно треба да проживимо тај материјал, сваку реченицу, детаљ, метафору… Драматизација коју
сам радио у Народном позоришту Републике Српске је, од свих
других драматизација које сам читао, најближа роману и најбоље може да се види та драматуршка линија Меше Селимовића.
Захтјевно је извући све што се може у тих два и по сата на сцени.
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признање за режију. На Фестивалу „Стоби” два пута је добио награде за најбољу режију, а на Фестивалу ФИАТ два пута награде за
најбољу режију и представе.
У последње две године освојио је Награду за најбољу представу
Јудита на 64. Сплитском љету, за најбољу представу у Хрватској
/ Награда хрватског глумишта, највећу позоришну награду у
Турској АФИФЕ ‒ „Позоришни Оскар”, Награду критике за најбољу представу у Турској, за најбољу представу на Бијеналу црногорског позоришта.
Његове представе гостовале су на позоришним фестивалима у
Италији, Немачкој, Турској, Француској, Енглеској, Србији, Хрватској,
Пољској, Словенији, Русији, Црној Гори, Ирану, Мађарској.
Тачније, имамо задатак да пренесемо роман на сцену и да створимо своју сценску естетику. Све друго је бесмислено. Дервиш и
смрт је једно од умјетничких дела којима ова цивилизација треба да се поноси.

Добитник је и награде „13. новембар” (2014), највећег признања
Града Скопља за изврсне уметничке резултате.

Дејан Пројковски

Већ неко вријеме у Народном позоришту Републике Српске игра
Дервиш и смрт. Представа рађена по једном од највећих романа
из пера непревазиђеног критичара карактера овог народа, великог Меше Селимовића.

Редитељ (Битољ, Македонија, 1979).
Дипломирао је и магистрирао позоришну режију на Националној академији за позоришну и филмску умјетност „Крсто Сарафов” (НАТФА) у
Софији (2002) и исте године дебитовао на професионалној сцени.
Један је од водећих македонских позоришних редитеља и професор Позоришне режије и Глуме на Универзитету за аудио-визуелне
умјетности Европа Прима. Пројковски се потврдио као редитељ
великих дела светских класика, стварајући представе специфичне естетике и иновативног сценског језика. Радио је представе не
само у својој домовини већ и у Србији, Бугарској, Русији, Турској,
Црној Гори, Хрватској и копродукционе представе с немачким,
италијанским и словеначким позориштима и фестивалима. За изузетна уметничка достигнућа добио је низ професионалних признања и награда. На највећем националном позоришном фестивалу
„Војдан Чернодрински” добио је четири Гран-при награде, као и
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Не смијемо заборавити да је роман Дервиш и смрт проглашен
романом вијека и да је у питању дјело које никада неће изгубити

актуелност и квалитет. Имао сам прилику да погледам представу
(напокон) и ово пишем само да бих што више људи убиједио да и
они погледају, те да у времену ове епидемије почасте себе невјероватном културном вакцином.
Оживјети роман прилагодивши га позоришту није подухват који
је лако извести, али режисеру Дејану Пројковском, са невјероватном екипом глумаца, сценографијом, музиком и кореографијом пошло је за руком да такво нешто, и то маестрално, учини
на сцени Народног позоришта Републике Српске. Ова представа
је продукцијски мастерклас и може служити на понос Народног
позоришта.
Да бих се оправдао за наслов морам споменути сценографију
која је невјероватна, у складу са временом, а опет некако футуристичка. Као да је „Рамштајн” имао концерт у Сирији у 11. вијеку. Невјероватни костими, одлична транзиција између дијалога
и догађаја и оног најбитнијег, унутрашњег превирања дервиш
шеиха Ахмета Нурудина. Толико стила и пажње у сваком детаљу,
толико наглашених емоција и тих безвременских порука које су
главна одлика овог романа.

ну жену тог времена. Муфтија је Љубиша Савановић, Муселим
Данило Керкез, а Хафиз Мухамед Ђорђе Марковић. Бјегунца
глуми Бојан Колопић, Синанудина Драгослав Медојевић, а Кара
Заима Рок Радиша.

Наравно, најбитнија ставка ове представе су глумци. Сјетите се
када сте читали овај роман како сте у глави могли дефинисати
сваки лик. Глумачка екипа која је радила ову представу учинила
је сваки лик толико живим и јасним да то на моменте изгледа
нереално.

(...) Ту је и један нијеми глумац који је можда и најбитнији, како
сам рекао раније представа има доста футуристичког, па се кроз
представу појављује мушки сако који има леђа препуна забодених ножева, а признаћете ма у ком времену живјели сви смо тај
сако проносали барем по један круг.

Главни лик тумачи Златан Видовић и то на невјероватан начин,
вјеродостојно, са таквом озбиљношћу и преданошћу да сваку
Нурудинову емоцију прикаже и нагласи баш онако како је то
Селимовић и хтио.
Важно је споменути да представа траје 160 минута и Златан је константно на сцени, неуморно и одлучно приказујући све оно што
требамо видјети како бисмо схватили лик којем је живот тамница. Такође ту су и ликови попут Муле Јусуфа којег је оживио Раде
Костић и то на невјероватан начин, Хасана глуми Жељко Еркић,
који се на сцени у пар наврата појавио са својим коњем. Кадија је
Душко Мазалица који у представи глуми са јастребом, кадиница
је Ања Илић која ме искрено одушевила како је приказала моћ-

Зоран Матић
(Ехо портал)
Тридесет људи на сцени пуних два и по сата, што је заиста озбиљна ствар. Заиста је проклето озбиљна ствар, посебно током пандемије, када су позоришта у нашој земљи, региону и свијету пред
ивицом колапса. У том контексту, критичар „Одјека“ у тексту
између осталог каже: „Имао сам прилику да гледам представу
(коначно) и ово пишем само да бих убиједио што већи број људи
да је погледа и да се за вријеме ове епидемије почасти са невјероватном културном вакцином.“
Па управо таква вакцина с времена на вријеме, упркос околностима, потребна нам је на домаћој позоришној сцени. Овог мје66. СТЕРИЈИНО ПОЗОРЈЕ
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WRITER
Mehmed Meša Selimović (1910–1982)
Novelist, short story writer, essayist. He finished elementary and grammar school in Tuzla and graduated from the Faculty of Philosophy in
Belgrad in 1934. In 1943, he was arrested for collaborating with the
Partisan Anti-Fascist movement. After crossing to the liberated territory,
after the liberation, he became a member of the League of Communists
of Yugoslavia. He was a political commissar of Tuzla’s Partisan detachment. His brother, also a communist, was executed in 1944 by the
Communist party.

сеца због великог броја позитивних случајева ковида-19 у нашој
земљи, нека од позоришта скидала су представе са редовног репертоара, упркос кратком покушају негдје у октобру да ствари
помјере са мртве тачке након паузе од скоро седам мјесеци.
(...) Да се ова представа изводи на сцени Македонског народног
позоришта, капацитет публике од 30% био би испуњен са сигурношћу и нестрпљиво би се ишчекивало свако сљедеће извођење.
„Најбоље можемо да се одупремо ономе што нам се не свиђа
ако стварамо љепоту." „Све можемо побиједити љепотом“, рекао
је сам Пројковски у интервјуу најављујући представу Дервиш и
смрт на Великој сцени Народног позоришта Републике Српске.
Весна Дамчевска
(Нова Македонија, 25. 11. 2020)

In 1947, he moved to Sarajevo and worked as a professor at the Teacher’s
Training College and as the assistant professor at the Faculty of Philosophy
in Sarajevo. He was the art director of Bosnia Film, the director of the
Drama of the National Theatre, the editor-in-chief in the Svjetlost
Publishing House, the president of the Association of Writers of B&H, and
received an honorary doctorate from the University of Sarajevo.
After retiring, he moved to Belgrade in 1972. He became the president of the Association of Writers of Yugoslavia, the member of the
Main Board of Sterijino Pozorje, a member of the Serbian Academy of
Sciences and Arts and the Academy of Sciences and Arts of Bosnia
and Herzegovina.
He published novels Silence (1961), Mist and Moonlight (1965), Death
and the Dervish (1966), The Fortress (1970), The Island (1974), and The
Circle (1983, left unfinished, posthumously published). He also published short story collections The First Company, Foreign Lands, and
Redhead Girl, and a study Pro et Contra Vuk (linguistic, social, and historical study), as well as essay collections Essays and Reflections, Writers,
Opinions, Conversations, and Memories (memoir), and other work.
He was the recipient of numerous awards, including the NIN Award, the
Goran’s Award, and the Njegoš Award for Death and the Dervish. Several
awards are named after him as well.
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DIRECTOR
Dejan Projkovski (Bitolj, 1979)
He obtained his bachelor’s and master’s degree in Theater Directing
from the Krsto Sarafov National Academy of Theater and Film Arts in
Sofia in 2002 and made his professional debut the same year.
He is one of the leading Macedonian theater directors and a professor of
Theater Directing and Acting at the Europa Prima University of AudioVisual Arts. He confirmed himself as the director of great productions
of world classics, directing performances of specific aesthetics and innovative stage language. He has directed in North Macedonia, Serbia,
Bulgaria, Russia, Turkey, Montenegro, and Croatia, as well as several
co-productions with German, Italian, and Slovenian theaters and festivals. He is the recipient of numerous professional recognitions and
awards for his exceptional artistic achievements. At the largest national
theater festival, the Vojdan Černodrinski Festival, he received four Grand
Prix awards, as well as the directing award. At the Stobi Festival, he received two awards for the best director, and at the FIAT Festival, he received two awards for the best director and production.
Over the last two years, he has won the Judith Award for the Best Play at
the 64th Split Summer Festival, for the best play in Croatia – the Croatian
Acting Award – the largest theater award in Turkey – AFIFE, the Theater
Oscar, the Critics Award for the Best Play in Turkey – and the Award for
the Best Play at the Montenegrin Theater Biennial.
His plays participated in theater festivals in Italy, Germany, Turkey,
France, England, Serbia, Croatia, Poland, Slovenia, Russia, Montenegro,
Iran, and Hungary.
He was also the recipient of the 13th November Award in 2014, the highest recognition of the City of Skopje for excellent artistic results.

Reviews

people, the great Meša Selimović.
We must not forget that the novel Death and the Dervish is thought to be
the novel of the century and that it is a work of art that will never lose
its relevance and quality. I had the opportunity to (finally) see the play
and I am writing this to convince as many people as possible to see it as
well, and to treat themselves to an incredible cultural vaccine during this
epidemic.
Bringing this novel to life by adapting it to the theater is not an easy task,
but the director Dejan Projkovski, with an incredible team of actors, set
designers, composers, and choreographers, managed to do that masterfully on the stage of the National Theater of the Republika Srpska. This
play is a production master class, and something the National Theater
should be proud of.
To justify the title of my article, I have to mention that the set design
is amazing – keeping with the times, yet somehow futuristic. It is as if
Rammstein had a concert in Syria in the 11th century. We see incredible
costumes, a great transition between the dialogue and the events, and,
most importantly, Ahmed Nurudin’s inner turmoil. There is so much style
and attention in every detail, so many emphasized emotions and those
timeless messages that are the main feature of this novel.
Of course, the actors are the most important feature of this play. Just remember how you could define each character in your head while reading
the novel. The cast made each character alive and clear so that it seemed
unreal at times.
Zlatan Vidović portrays the main character, amazingly, credibly, seriously, and dedicated to showing and emphasizing every Nurudin’s emotion
exactly as Selimović wanted. It is important to mention that the play lasts
for 160 minutes, and Zlatan is constantly on the stage, tirelessly and resolutely showing everything we need to see to understand the character
whose life is a dungeon.
Zoran Matić (Eho portal)

The play Death and the Dervish has been playing at the National Theater
of Republika Srpska for some time now. The play is based on one of the
greatest novels written by the unsurpassed critic of the character of our
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олга димитријевић

РАДИО ШАБАЦ

шабачко позориште
четвртак, 24. јун

OLGA DIMITRIJEVić

RADIO ŠABAC

ŠABAC CITY THEATRE
Thursday, 24th June

Концепт, текст и режија: ОЛГА ДИМИТРИЈЕВИЋ
Драматург: ИВАН ВЕЛИСАВЉЕВИЋ
Радиофонија: АЊА ЂОРЂЕВИЋ
Асистенткиња и инжењерка звука: МИНА СТРУГАР
Сценски покрет: ИГОР КОРУГА
Сценографкиња: ЗОЈА ЕРДЕЉАН
Улоге
МИЛОШ ВОЈНОВИЋ
ОЛИВЕРА ГУЦОНИЋ
ДЕАНА КОСТИЋ
СОЊА МИЛОЈЕВИЋ
ВЛАДИМИР МИЛОЈЕВИЋ
СИНИША МАКСИМОВИЋ
СЛАЂАНА ПАЈЧИЋ
ДУШАН СИМИЋ
Представа траје 1 сат и 15 минута

АУТОРКА
Радни колективи и култура сећања
Позоришна обрада приче о Радио Шапцу обједињује у себи теме
локалних релација, социјалних и економских трансформација
последњих година социјалистичке Југославије, и емотивних компонената тих процеса у живљеном искуству људи – колико самог
града и његове околине, толико и бивше државе, и шире.
Полазиште за представу је историјат једног радија, који је у социјалистичкој Југославији, упркос мејнстрим схватањима о томе
шта је кич и шунд, свеједно емитовао народну музику, и успоставио се као најслушанија, највољенија, и самим тим најкомер-
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Concept, written by, and direction: OLGA DIMITRIJEVIĆ
Dramaturge: IVAN VELISAVLJEVIĆ
Radiophony: ANJA ĐORĐEVIĆ
Assistant and sound engineer: MINA STRUGAR
Stage movement: IGOR KORUGA
Set design: ZOJA ERDELJAN
Cast:
MILOŠ VOJNOVIĆ
OLIVERA GUCONIĆ
DEANA KOSTIĆ
SONJA MILOJEVIĆ
VLADIMIR MILOJEVIĆ
SINIŠA MAKSIMOVIĆ
SLAĐANA PAJČIĆ
DUŠAN SIMIĆ
The play is 1 hour and 15 minutes long

цијалнија радио станица, и даље у време друштвене својине, и
какве-такве медијске контроле над попкултурним садржајем.
Као такав, Радио Шабац постао је институција не само за југословенски простор него и за све његове дијаспорске испоставе.
Формат емисија које би преносиле жеље, честитке и поздраве
заживео је и континуирано се одржава као део афективног искуства огромног броја људи који су живели на овим просторима.
Али, колико је био тржишно успешан, толико је у сукоб са новим
временом Радио Шабац ушао неприпремљен: приватни емитери
лако су преузели примат, а стара слава, испоставило се, овисила је најпре о врло партикуларном социо-културном контексту
СФРЈ ком је следило крваво уништење.
Прича о златним данима Радио Шапца стога не може бити само
прича о радио станици, него управо о економским и тржишним

трансформацијама осамдесетих и деведесетих година XX века,
и њиховим последицама по наше животе. У њу је уписана историја једне земље, пре свега кроз културалне борбе, али и кроз
живљена афективна искуства конзумената, односно: најширих
народних слојева, њихових партикуларних тежњи, радости, разочарања и коначне обесправљености у неолибералном капитализму XXI века. Оно што је уписано у новокомпоновану народну
музику коју је вртео радио, управо јесте ултимативна идентификација и препознавање субјеката. Кроз наизглед баналне песме
артикулисала би се социјална отуђеност људи који их певају и
саживљују се са њима.

у Србији после 2000. Од тада фолк певачице и њихове песме имају велики утицај на њен рад. Стално истражује теме социјалних
борби и неправди, женског пријатељства и солидарности, граница политичке имагинације и могућности да се свет учини бољим.

Та социјална осујећеност, дубоко верујем, данас је само појачана, а подсећање на песме емитоване у време осамдесетих, само
је изнова потврђује и чини још јачом. Управо због тога ова прича
не односи се само на прошлост, него се изнова потврђује као релевантна за савремена искуства.
Сам формални план представе одражава ову основну идеју: први
део је наративан, и води нас кроз историју радија. Други је асоцијативан и афективан, који наизглед локалну причу ситуира у
шири друштвени контекст; да бисмо на крају истргнули причу из
историјског оквира и фокусирали се на нас и овде, на извођаче
и публику, присутне заједно у јавном простору позоришне сале.
И на формалном и садржинском плану, говоримо о радним колективима, о култури сећања, о неочекиваним преокретима, о
афектима. И можемо, у позоришној заједници, сви заједно да
одслушамо и погледамо драму историје једног радија, односно,
историје наших живота и распада једне земље.

Олга Димитријевић (Београд, 1984)
Дипломирала драматургију на Факултету драмских уметности у Београду.
На родним студијама при Централном европском универзитету у Будимпешти одбранила је магистарску тезу Тело народне певачице: конструкције националних идентитета
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Међу њеним изведеним текстовима су: Интернат (Дадов, 2009),
Радници умиру певајући (Хартефакт фонд и Битеф театар, 2011),
Народна драма (Позориште „Бора Станковић“ Врање, 2012. и
Народно позориште Београд, 2016), Стани да се поздравимо у
оквиру пројекта Проток жудње (ТкХ и ЦДУ, Загреб, 2014) и Моја
ти (Атеље 212, 2017). Ауторски пројекти: режија и драматизација романа Црвена љубав Александре Колонтај (Битеф театар, 2016), Слобода је најскупља капиталистичка реч (са Мајом
Пелевић, Битеф театар, 2016) и Ја често сањам револуцију (КЦ
Град, 2017).
Добитница награде Хартефакт фонда, Стеријиног позорја и
Михизове награде за драмско стваралаштво. Писала је позоришне критике за Време и Театрон. Често сања револуцију.

Провинцијски радио националног значаја
„Песмама је окићена и музиком свака грана, поклони се Нешвил
Шапцу, стиже јесен распевана. Какав Лондон, Вашингтон, у
Шабац идемо, с распеваном јесени да се проведемо.“
Овим стиховима покојног шабачког песника Драгише Пењина, које
је певао Шабан Шаулић, сећамо се најслушанијег радија у бившој
Југи и путујућег фестивала народне музике „Распевана јесен“.
Чим се помене Радио Шабац, милиони људи се сећају чуве-

них „поздрава, жеља и честитки“. Али, мало људи зна да Радио
Шабац није први радио који је пустио „народу на вољу“. Било
је поздрава и на „старом ђеду“ Радио Београду, после тога и
на Радио Нишу, Светозареву, Лозници... 20. децембра 1969.
први спикер Радио Шапца Слободан Ћурчић и професор Влада
Краставчевић отворили су, испоставиће се, нешто најслушаније
у народној музици на средњеталасним предајницима.
Много фактора је учинило Радио Шабац толико слушаним и популарним. Пре свега, није било интернета, мобилних телефона,
кабловских и сателитских програма, а на једну једину телевизију није могло више од десетак певача. Друго, годинама је Радио
Шабац имао фреквенцију одмах поред Радио Београда и чим слушаоцима досади уштогљеност и шаблон („ударац о гонг означио је
тачно 12 часова, извештај о водостању“), само мало мрднеш скалу.
Треће, можда и најважније, Радио Шабац је имао кадрове.
Музику су бирали писмени и професионални музичари: Сава
Терзић и Милорад Пантелић. Народ у жељама и честиткама није
бирао само наменске песме типа Певај ујко, певај роде и Ја враголан
и мој деда, него и најлепше сентише које је чуо управо по избору
наших музичких уредника. Дакле, музички укус се негује и креира.
Данашњи господари масовног укуса, кад покушавају да оправдају брлог и шталу у свом програму, изговарају најпогубнију реченицу: „То народ тражи“. Народ тражи оно што му нудиш. Радио Шабац је уз праву народну музику неговао и лепоту
говора спикера и водитеља. Наши спикери се нису ни најављивали, а народ је по гласу спикера препознавао радио.
Донка Димитријевић, Брана Илић, Вера Драгојловић, Милан
Вулетић су лепотом говора засењивали и гласове Радио Београда. А
кад дође јесен, са Малом Госпојином стиже и Шабачки вашар, септембарци одлазе у војску, спремају се свадбе и весеља. Многе јесени обележио је путујући фестивал Радио Шапца. Од Суботице до
Приштине, од Скопља до Загреба, сваки дан концерт у два града.
Такмичење певача аматера из целе Југе у правој народној музици, са песмама најбољих аутора и уз пратњу најбољих ансамбала. На Радио Шапцу се први пут завртела и Шабанова Утјеха
и Бренин Чачак и хиљаде других.
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Чим се запуцало 91. на Банији и Кордуну, настрадала је четворочлана дописничка екипа РТС-а и Радио Шапца са Зораном
Амиџићем на челу. Био је то почетак краја једног великог радија. О томе зашто Радио Шабац двадесетак година не емитује
народну музику – неком другом приликом.
Г. Милошевић
(Телеграф.рс)

Kритикa
(…) документаристички, духовито бескрајно, повремено сентиментално, па аутоиронично, говори Олга Димитријевић.
Аутоиронично, јер говори у име Радио Шапца, кроз групну игру
осморо глумаца. Као једно тело са осам глава, испред завесе, скачући повремено у публику, певајући и играјући, они измењују брзе
информације, податке везане за једну установу, за једно време,
када је развој био не само могућ већ се и остваривао. Повремено
есејистички тон и озбиљно документаристички (јер Олга се опсесивно бави темом народне музике, колико и социјалистичким наслеђем) бивају брзо замењени чивијашким финим хумором, који
не штеди никога, па ни самог себе. Али подаци су злата вредни,
као подсећање да је нормалан живот постојао на овим просторима, да се радило и зарађивало, да су политичке заједнице и радне
организације мислиле о општем добру, па за нови предајник (који
тако шармантно игра Милош Војновић) свака од тих институција
и фабрика издваја потребне суме. Па се текстом отвара питање –
кад је радио приватизован, је ли тим силним фабрикама враћен
њихов удео у његовом развоју. И онда почиње страшна прозивка,
у којој данас мртве фабрике одговарају са није ту.
У другом делу представе, где се редитељски приступ на рез мења,
публика, заједно са глумцима, прелази иза завесе, у просторну
инсталацију са различитим елементима животне свакодневице седамдесетих година, што је осмислила Зоја Ердељан. У тим
различитим просторима, било приватним или јавним, глумци
пантомимски доносе исечке живота радијске публике, пажљиво режиране, док у фону иде звучна кулиса, коју Ања Ђорђевић
маестрално везе од различитих радијских звукова, музичких и

реченичних фрагмената. Уз радио програм, мирне дане социјалистичког сумрака смењују осамдесете пуне стрепње, па деведесете пуне ужаса. И даље без речи, уз помоћ звука као и прецизног покрета аутора Игора Коруге. Све је јасно шта се збило у
времену рата, још јасније у времену транзицијске приватизације,
односно пљачке. Па за крај, песмом и речима, глумци у своје име
– јер Радио Шабац више не постоји – публици и себи желе неке
боље ствари. Чије је остварење врло упитно. Оно што није упитно
је – љубав. И то је Олгина порука. Кад те свет, држава, друштво
изневере – остаје љубав.
Шабачком позоришту овом приликом честитам на изванредној,
другачијој, топлој, духовитој и опомињујућој представи, неком
музиком коју ћете ускоро чути, представи после које се нико неће
питати зашто Олга Димитријевић, осим што пише, и режира.
Сања Гловацки

(Критика је део пројекта „Критичарски караван“ који реализује
Удружење позоришних критичара и театролога Србије, под покровитељством Министарства културе и информисања)

(…) Стварајући текстуални предложак, Олга Димитријевић је настојала да обухвати различите факторе, околности и чињенице које су
условиле рађање Радио Шапца као локалне појаве, као и амбициозни
раст и преображај у регионални феномен: од докумената о оснивању, списка локалних предузећа која су финансирала изградњу неуо66. СТЕРИЈИНО ПОЗОРЈЕ
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бичајено (за локалне медије) снажног предајника, преко набрајања
емисија, уз нагласак на експанзију главног радијског адута „Честитке
и поздрави“ и (ретких) реакција слушалаца, до цитирања стихова
новокомпоноване народне музике – главног извора поменуте популарности – и обилних аналитичких пасажа који на готово теоријски
начин довршавају контекст приче о Радио Шапцу. Главно средство
презентације оваквог садржаја на драматуршком плану је доследно
употребљено „постдрамско“ вишегласје – наративни ток уз минимум
дијалошког елемента, који наизменично реализују целина хора („колективног тела“) и различите групе или појединачни гласови који се
из њега издвајају. Проблем са том доследношћу у овом случају проистиче из чињенице да у овом „наративу“ доминантну позицију имају два елемента: саопштавање обиља мање или више посредованих
информација (уз благо наглашену „позитивну интерпретацију“), као
и бројне критичко-теоријске експликације о естетској и социолошкој
природи феномена новокомпоноване музике.
(…) За разлику од првог, „дискурзивно“ обележеног дела представе, у другом добијамо обиље (чулне целине) феномена – али
се у таквој целини прича о Радио Шапцу своди на фусноту, док је
„дискурзивни план“ наглашено уопштен и реторичан. Такав утисак не може да ублажи чак ни завршни сегмент представе, у којем, седећи на клупи, испред завесе која и њих и нас раздваја од
гледалишта, актери певају фрагменте из неколико „хитова“ који
су уграђени, између осталог, и у темеље славе Радио Шапца. У
коначној оцени, може се рећи да је представа Радио Шабац пројекат који је можда и заснован на памћењу – документима (иако
посредованим), хронологији, бројевима, критичким анализама
– тачније, на рационалном. Но, одсуство, живе слике – тонске,
говорне, мелодијске – а тиме и њене проблематизације, сведочи
да није заснован на сећању – дакле, на емоцији, ирационалном,
оном једином што је из прошлости вредно; као што то, ма и нехотично, сведочи завеса која се, у последњем тренутку представе,
подиже иза леђа актера, откривајући празнину у гледалишту.
Светислав Јованов

(Критика је део пројекта „Критичарски караван“ који реализује
Удружење позоришних критичара и театролога Србије, под покровитељством Министарства културе и информисања)
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(...) Саму радњу је могуће поделити на два главна тока, од којих
први представља теоријски део, док је други део представе резервисан за практично искуство и доживљај. Из готово непостојеће
сценографије већ у другом делу улазимо у свет Социјалистичке
Федеративне Републике Југославије, државе чији су стари кућни бицикли „Трим” и „Кока-кола” фрижидери били практично
симболи. Док је први део информативан, други део је свакако
резервисан за визуалну дескрипцију свега што је један народ, а и
Радио Шабац заједно са њима, прошао. Међутим, како године,
а и представа, полако одмичу, све се на крају своди на песму и
„жеље и честитке” које су изгледа данас и више него потребне.
Релокација публике у току самог извођења из удобности партера
на сцену такође није нешто што се често виђа.
Вероватно и најупадљивија ствар која се може уочити јесте задовољство глумаца на сцени, које оставља утисак да није само
публика уживала. Глумачку екипу чине: Милош Војновић,
Оливера Гуцонић, Деана Костић, Соња Милојевић, Владимир
Милојевић, Синиша Максимовић, Слађана Пајчић, Душан
Симић. Неопходно је похвалити и тим људи који су радили на
прикупљању историографске грађе, на основу које је драматург
Иван Велисављевић уприличио текст.
Нина Чолић
(портал Хоћу у позориште, 25. октобар 2020)

АUTHOR
Olga Dimitrijević (Belgrade, 1984)
She graduated dramaturgy from the Faculty of Dramatic Arts in Belgrade.
She defended her MA thesis The Body of the Female Folk Singer: Constructions of
National Identities in Serbia after 2000 in Gender Studies at Central European
University, Budapest. Ever since, the female folk singers and their songs
have strongly influenced her work. She constantly explores the topics of
social struggles and injustices, female friendship and solidarity, limits of
political imagination and possibilities of a better world.
Some of her staged plays include Boarding School (Dadov, 2009), Workers
Die Singing (Hartefakt Fund and Bitef Theatre, 2011), Folk Play (Bora
Stanković Theatre, Vranje, 2012 and National Theatre Belgrade, 2016),
Let’s Say Goodbye, within The Craving Flow Project (TkH and CDU, Zagreb,
2014) and Dear (Atelje 212, 2017). Independent projects: Red Love, based
on Alexandra Kollontai’s novel (Bitef Theatre, 2016), Freedom: The Most
Expensive Capitalist Word (with Maja Pelević, Bitef Theatre, 2016) and I
often Dream of Revolution (KC Grad, 2017).
Olga Dimitrijević won the Hartefact fund Prize, the Sterijino Pozorje
Festival Award, and the Borislav Mihailović Mihiz Award for playwriting.
She wrote theatre criticism for Vreme and Teatron. She often dreams of a
revolution.

Reviews
(…) Olga Dimitrijević speaks in a documentary, endlessly witty, occasionally sentimental, and even self-ironic manner. Self-ironic, because she
speaks on behalf of Radio Šabac via a group play of eight actors. Just like
one body with eight heads, they are positioned in front of the curtain,
occasionally jumping into the audience, singing, and dancing, quickly
exchanging information about an institution and a certain point in time
when development was not only a possibility but also practiced in reality.
A seldom essayistic and documentary tone (because Olga Dimitrijević
obsessively deals with the topic of folk music, as well as the socialist heritage) is quickly replaced by fine humor, sparing nobody and not even
herself. But the data is worth its weight in gold, being a reminder that

normal life once existed in this area, that people could work and earn
money, that political communities and labor organizations we focused on
the common good, and so each of these institutions and factories pitches
in for a new transmitter (played so charmingly by Miloš Vojnović). So
the question arises – when the radio was privatized, were those powerful
factories given back their share in its development? And then the terrible
call begins and the deceased factories answer with “not here”.
Sanja Glovacki
This review is part of the “Critical caravan”, realized by the Association of
Theatre Critics and Theatrologists of Serbia, with the support of the Ministry
of Culture and Information

Creating a textual template, Olga Dimitrijević tried to include various
factors, circumstances, and facts that conditioned the rise of Radio
Šabac into a local phenomenon, as well as ambitious growth, and transformation into a regional phenomenon: from founding documents, a
list of local companies that financed an unusually (at least the local
media perceived it as such) strong transmitter, through the enumeration
of shows, with emphasis on the expansion of the main radio trump card
“congratulations and greetings” and (sporadic) reactions of the listeners, to quoting verses of newly composed folk music – the main source
of the mentioned popularity – and abundant analytical passages that
complete the context of the story of Radio Šabac.
Svetislav Jovanov
This review is part of the “Critical caravan”, realized by the Association of
Theatre Critics and Theatrologists of Serbia, with the support of the Ministry
of Culture and Information

(...) as the years, and the play, slowly pass, everything, in the end, comes
down to the song and the “congratulations and greetings” segment that
seems to be more than necessary today. Relocating the audience during
the performance from the comfort of the ground floor to the stage is
also very rarely seen. Probably the most striking thing that can be noticed is the satisfaction of the actors on the stage, leaving the impression they had a great time, together with the audience,
Nina Čolić
(I want to go to the theater, 25th October)
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ПРЕМА истоименом роману дарка цвИјЕтића

Шиндлеров лифт

Камерни театар 55 сарајево
(босна и херцеговина)
ПЕТАК, 25. ЈУН

Based on the eponymous novel by darko cvijetić

SCHINDLER'S LIFT

Chamber Theatre 55 Sarajevo
(Bosnia and Herzegovina)
FRIday, 25th June

Режија и драматизација: КОКАН МЛАДЕНОВИЋ
Драматург: ВЕДРАН ФАЈКОВИЋ
Сценографкиња и костимографкиња:
АДИСА ВАТРЕШ СЕЛИМОВИЋ
Ауторка музике: ИРЕНА ПОПОВИЋ
Улоге
ТАТЈАНА ШОЈИЋ
ГОРДАНА БОБАН
АДМИР ГЛАМОЧАК
АЛЕКСАНДАР СЕКСАН
МУХАМЕД ХАЏОВИЋ
МАЈА ИЗЕТБЕГОВИЋ
СЕНАД АЛИХОЏИЋ
САБИТ СЕЈДИНОВИЋ
ДИНА МУШАНОВИЋ
ДАВОР ГОЛУБОВИЋ
ЛАНА ЗЕНИЧАНИН
ТИЈАНА ЗЕХЕРОВИЋ
СИН КУРТ
ИСА СЕКСАН
ДИНО ХАМИДОВИЋ
Представа траје 2 сата и 10 минута

ПИСАЦ
На гробљу срна вукови нису побједници
Имати довољан осјећај срамоте за оно што нам се догодило (и
што нам се догађа) значи ћутити се интелектуално, па и биолошки побијеђен. Побијеђеност је можда још слатки и суморни
обрис тишине (која обузима сваку звијер након обилног оброка)
и обрис дубоке туге. Побијеђени, увијек, тихо, у потаји еколо-
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Direction and dramatization: KOKAN MLADENOVIĆ
Dramaturge: VEDRAN FAJKOVIĆ
Set design and costume design:
ADISA VATREŠ SELIMOVIĆ
Music: IRENA POPOVIĆ
Cast
TATJANA ŠOJIĆ
GORDANA BOBAN
ADMIR GLAMOČAK
ALEKSANDAR SEKSAN
MUHAMED HADŽOVIĆ
MAJA IZETBEGOVIĆ
SENAD ALIHODŽIĆ
SABIT SEJDINOVIĆ
DINA MUŠANOVIĆ
DAVOR GOLUBOVIĆ
LANA ZENIČANIN
TIJANA ZEHEROVIĆ
SIN KURT
ISA SEKSAN
DINO HAMIDOVIĆ
The play is 2 hours and 10 minutes long

шког резултирања масовног лудила, стварају контраповијест или
оно што званичници повијести (илузорни побједници) не записују на мраморне плоче, јер није њихова категорија храбрости. Тек
касније живуће сјећање побједникових насљедника на повијест,
разбуђује нова легализирана некрофилска тражења имагинарних оброка. Моја сербокроатично спојена крв у осјећању срамоте филтрира своју клаустрофобично устројену побијеђеност. И
не желим себи никакво сјећање. Ради сутрашње повијести.

Палаче насилно пробуђених сјећања моје субраће сербо(ата) и
субраће кро(ата) на гордост властитих повијести, рушит ће се пред
мирном колибом мојег сопственог људског пораза. А тако поражен, побијеђен, памтити ми је само страх у колиби. Онај одистински, танатосни страх од којег палаче бјеже у висину. Бити у овом
или оном кантону – колиби представља ништаван камен за темељење. Моје људско побијеђено, супремативно ужива у немогућности да га се уплете у мраморни спис на плочи повијести. Остаје
тихо и безмржно у пејсажу изопаченог национског знаковља. (…)
На гробљу срна вукови нису побједници. Побједник је нешто
много њежније сурово, пред чим и вуковима очњаци цвокоћу од страха. Вуковар је тога побједа, тишина на дубровачким
звоницима је те побједе звон. Ту је побијеђенима (пониженим
и увријеђеним) спознати контраповијест. Погубност сјећања на
повијест осјетит ће масовни сјећари. Срам вјечности у контраповијести осјећат ће синови. За очеве.
Дарко Цвијетић
(Козарски вјесник, 17. 4. 1992)

Дарко Цвијетић (Љубија Рудник, 1968)
Редитељ је и драматург у Позоришту
Приједор. Објавио је десетак књига
поезије, две књиге прича и романе
Шиндлеров лифт, за који је награђен наградама „Кочићево перо” и
„Мирослав Крлежа Фриц”, 2019,
те Што на поду спаваш, финалиста
награде „Мирослав Крлежа Фриц” и награде за „Књигу године”
недељника НИН, 2020.
Књиге су му превођене на неколико светских језика. Филозофију
вртларства и театрологију изучио код Мајстора Леона Вајса.
Финалиста је награде „Европски песник слободе” 2020. за књигу
поезије Јежене кожице.
У позоришту је режирао писце од Бекета до Чехова, те играо
Раскољникова, Бориса Давидовича, Естрагона… Члан је ПЕН

центра Босне и Херцеговине, Друштва писаца БиХ и Хрватског
друштва писаца.
Ради у Позоришту Приједор тридесет осам година.

РЕДИТЕЉ
Пре две године ми је у једном разговору Абдулах Сидран рекао да
постоји фантастичан роман написан о Босни који морам да прочитам. То сам урадио и истога тренутка звао Емира Хаџихафизбеговића
да му кажем да по сваку цену треба да ступи у контакт са аутором
и откупи права за Камерни театар 55. Ми смо се раније договорили
да позоришна сарадња Камерног театра и мене буде базирана на
неким великим и значајним темама, а ово јесте нешто велико и значајно, нешто што на прави начин наставља тај пут који смо започели
романом и представом Сјећаш ли се Доли Бел.
Надам се да ће Шиндлеров лифт бити представа неког новог, специфичног позоришног језика, којег тек откривамо на пробама,
који треба да пружи позоришни одговор и неким сценским метафорама да одговори на литерарне метафоре Дарка Цвијетића.
Ако успемо да декодирамо тај језик, надам се изузетном резултату.
Процес је узбуђујући, а представа зависи од тако пуно фактора од
којих многи немају везе са нама, па се надамо најбољем исходу.
Елма Љубчић: Живимо сопствене
фалсификоване хисторије – разговор са
Коканом Младеновићем (Алџазира, 16. 1. 2021)

Кокан Младеновић (Ниш, 1970)
Дипломирао на Катедри за позоришну и радио режију Факултета драмских уметности у Београду, у класи Мирослава Беловића и Николе
Јевтића (1995). Режира разноврстан
репертоар, са богатом палетом аутора, од античких, ренесансних,
барокних, модерниста, до савременика (избор): Есхил (Оковани
Прометеј), Аристофан (Лизистрата), Шекспир (Богојављенска
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Ступица“, Стеријиних награда: за режију – Јами дистрикт (2018),
Каролина Нојбер (2019), 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, Неготин, Зајечар) и у региону.

Критика

ноћ, Сан летње ноћи, Укроћена горопад, Ромео и Јулија), Сервантес
(Дон Кихот), Тирсо де Молина (Севиљски заводник и камени гост),
Бомарше (Фигарова женидба), Ибзен (Пер Гинт), Булгаков (Мајстор
и Маргарита), Хармс (Случајеви), Мајаковски (Облак у панталонама), Мадач (Човекова трагедија), Ларс фон Трир (Догвил), Горан
Стефановски (Баханалије)... Режирао је дела готово свих значајних домаћих аутора различитих генерација: Александар Поповић
(Развојни пут Боре шнајдера, Мрешћење шарана), Велимир Лукић
(Афера недужне Анабеле), Слободан Селенић (Ружење народа у два
дела), Вида Огњеновић (Како засмејати господара, Је ли било кнежеве
вечере), Душан Ковачевић (Маратонци трче почасни круг, Балкански
шпијун, Сабирни центар), Љубомир Симовић (Путујуће позориште
Шопаловић), Маја Пелевић (Ја или неко други, Поморанџина кора),
Милена Богавац (Јами дистрикт)... Драматизовао или адаптирао
дела Толкина, Горана Петровића, Слободана Селенића, Мирјане
Новаковић, Иве Андрића... Режирао мјузикле Чикаго, Коса, Зона
Замфирова. 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 свим фестивалима професионалних позоришта у Србији као и на значајним
фестивалима у Мађарској, Румунији, Босни и Херцеговини,
Хрватској, Црној Гори, Македонији. Добитник је награде „Бојан
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(...) Немогуће је не примјетити колико наслов романа, а и саме
представе конотира са насловом култног филма Шиндлерова листа, те од самог почетка имамо асоцијације на страдање и спашавање „угрожених“. У овом случају нису страдали Жидови, него
Муслимани, којима комшије нису пружиле руку спаса, него су затвориле врата пред њима, ради властите сигурности и из страха.
(...) Све почиње наивно и невино попут дјечије игре – слажу се
коцкице, возе се аутићи, багери, игра се војника, спушта низ тобоган, све док озбиљношћу приче дјечија игра не добије озбиљне
конотације и сабласан призвук. Дјечије игралиште постаје бојно
поље. Одједном играчке које се користе као сценски елементи
постају стварне, те заиста гледамо багере који превозе и ископавају мртве, камион који иде на размјену лешева, чету војника
који силују наставницу. Све постаје стварно, емотивно и на крају
катарзично. Солитер од лего коцкица се руши, како се њихови

животи руше. Исто као што се градио, када су њихови животи
започињали и градили се.
Али ништа не би било тако вјеродостојно без јаког редитељског
концепта и добре глумачке подјеле. Гледамо ансамбл Камерног
театра 55 у појачаном саставу како дишу као једно тијело, што
је скоро па постало нормално за овај ансамбл, сродили су се и
читају мисли једни другима.
Како је солитер саграђен од фрагмената, тако је и структура
представе фрагментарна. Испреплићу се приче које тек на крају
можемо сагледати у цјелини и схватити сваку од почетка до краја. Принцип фрагментарности је преузет и из романа. Треба споменути и чињеницу да нису сви ликови у потпуности преузети из
романа, те да су поједини спојени, дата им је додатна психологија, како би на сцени били што увјерљивији. Тачније све интервенције су ту у сврху катарзе која је веома јака. Мора се признати да
у овом случају представа буди много већу катарзу, јаче емоције
и много живље ликове него што се то дешава приликом читања
романа (иако је у већини случајева обратно).
За све то треба захвалити редитељу који у свом концепту одлично
уклапа све елементе баш попут лего коцкица, те гради савршену
структуру. Прича нам емотивну причу користећи се једноставним, а ефектним театарским језиком, уз одличну глумачку игру
са пуно живописних ликова, са специфичним начином живота,

испраћену прецизном драматургијом звука, као и осталим театарским средствима која често и не примјетимо, него их подразумјевамо (свјетло, промјене простора, прецизна кретања у корео сценама…)
Џејна Хоџић
(Магазин о сценским умјетностима, драма.ба, 4. 5. 2021)
(...) као један од најважнијих сегмената редитељског концепта
представе, уз засигурно интензиван продуцентски напор, јесте
улога сценографије Адисе Ватреш-Селимовић, до те мјере проширена да готово представља засебан ауторски чин, а која опет,
попут челичних сајли неког лифта, држи на окупу фрагментирану драматургију, не допуштајући јој застој нити „квар“. Јер, захваљујући оваквој сценографској поставци, са већином реквизите направљене од лего коцкица (пушке, флаше, бијеле траке као
обиљежја, прозори, кофери) у представи Кокана Младеновића
не постоји ништа изван театарског, чак је и камера, сакривена
у једну коцкицу, којом глумци „документују“ дешавања на сцени и „увећавају“ картонског Тита, дио живог театарског процеса
и није унапријед припремљена радња, осим можда аудио снимака гласова људи стварних имена, међу којима је и онај Дарка
Цвијетића, а за којима редитељ посеже на крају, како би „најавио“ повратак стварности.
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Writer
Darko Cvijetić (Ljubija Rudnik, 1968)
He is a director and dramaturge at the Prijedor Theater. He published
about a dozen books of poetry, two books of shorts stories, and the
following novels: Schindler’s Lift (2019, recipient of the Kočić Feather
Award and the Fric Award), and Why Are You Sleeping on the Floor
(2020, shortlisted for the Fric Award and the NIN Award).

Оно што се у овоме сегменту представе, с једне стране, можда
може протумачити као облик недоречености, јесте константно
измјештање са сцене новоизграђеног шареног солитера, који
би ипак требао стајати непомично попут споменика, али с друге стране, и тај солитер је као и све остало „само“ дјечја игра, у
којој голема вишеспратна зграда по потреби може постати лифт
са отворима на вратима. У којој и смрт може постати живот. Тај
солитер је јасно и глумац, са више улога, који „одлази“ са сцене и
који иза завјесе чека на свој наредни чин. Наравно, да би свијет
изграђен од лего коцкица, а затим и играчки које мијењају стварне багере, стварне лешеве и стварне војнике силоватеље, постао
истинит, било је потребно креирати одређени баланс, који редитељ и костимографкиња (такођер Адиса Ватреш-Селимовић)
проналазе у костимима, крајње реалистичним и тачним, са грбовима Војске РС-а и касније Армије БиХ.
Иако поновно динамична и емоционална, музика Ирене
Драговић у овој представи тешко постоји изван „градитељског“
свијета представе, и ту је „само“ да додатно повеже његове појединачне елементе, да убрза када је потребно, да нагласи, да
заустави, да покрене.
Мирза Скендерагић
(op.bhrt.ba, 28. 4. 2021)
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His books have been translated into several languages. He studied the
philosophy of gardening and theatrology with Master Leon Weiss. He
was shortlisted for the European Poet of Freedom Award in 2020 for his
poetry book Scared Skin.
He has directed plays by various authors, from Beckett to Chekhov, and
portrayed Raskolnikov, Boris Davidovich, Estragon, etc. He is a member
of the Bosnia and Herzegovina PEN Center, the Writers’ Association of
B&H, and the Croatian Writers’ Association.
He has been working at the Prijedor Theater for thirty-eight years.

Director
Kokan Mladenović (Niš, 1970)
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, and modernists to his contemporaries. He was the art director of the “Dadov” Theatre, the resident director and art director at the
National Theatre in Sombor, the director of the Drama Department at
the National Theatre in Belgrade, general manager of The Atelje 212
Theatre. His plays received awards at all professional theatre festivals
in Serbia, as well as at important festivals in Hungary, Romania, Bosnia
and Herzegovina, Croatia, Montenegro, Macedonia. He won the Bojan
Stupica Award, a number of the Sterija Festival Awards (for directing,
adaptation and dramatization), the Novi Tvrđava Teatar Award, as well
as other significant awards at festivals in Serbia (Užice, Jagodina, Vršac,
Paraćin, Negotin, Zaječar) and in the region.

Reviews
(...) It is impossible not to notice how much the title of the novel and
the play reminds us of the cult film Schindler’s List, and from the very
beginning we have associations with the suffering and rescue of the
“endangered”. In this case, it was not the Jews, but the Muslims, whose
neighbors did not lend a helping hand, but closed the door in front of
them, for their safety and out of fear.
(...) It all starts naively and innocently like a child's game – the dices are
put together, the cars are driven around, as well as excavators, children
are pretending to be soldiers, sliding down the slide, until the seriousness of the story gives this game serious connotations and spooky overtones. Children’s playground becomes a battlefield. Suddenly, the toys
that were used as stage elements become real, and we see excavators
transporting and digging up the dead, a truck going to exchange corpses,
a company of soldiers raping a teacher. Everything becomes real, emotional, and, in the end, cathartic. A skyscraper made from Lego bricks is
collapsing, just as the characters’ lives are collapsing. It is just like it was
while it was being built when their lives were beginning and building.
But nothing would be as credible without a strong directorial concept
and a good casting. We watch the ensemble of the Chamber Theater 55
in a reinforced composition breath as one body, which has almost become normal for this ensemble as they have become close and can read
each other’s minds.
Just like the solitaire is built of fragments, the structure of the play is
fragmentary as well. Stories that can be seen as a whole and understood completely only at the end are being intertwined. The principle
of fragmentarity is borrowed from the novel as well. It should also be
mentioned that not all the characters are completely borrowed from the
novel and that some of them are connected, given additional layers of
psychology, to be as convincing as possible on the stage. More precisely,
all interventions are there for the catharsis, which is very strong. It must
be admitted that in this case, the play evokes a much stronger catharsis,
stronger emotions, and more vivid characters than the novel (although
the opposite is true in most cases).

structure. He tells us an emotional story using simple and effective theatrical language, excellent acting with many colorful characters, a specific way of life, accompanied by precise dramaturgy of the sound, as
well as other theatrical means, which we often do not even notice, but
take for granted (the light, the space changes, the precise movements in
choreographic scenes, etc.).
Džejna Hodžić
(drama.ba, magazine about the theatric art, 4th May 2021)
(...) Adisa Vatreš-Selimović scenography is one of the most important
segments of the director’s concept of the play – with certainly an intense
production effort – expanded to such an extent that it almost represents
a separate authorial act, which again, just like steel cables of an elevator,
holds to gather fragmented dramaturgy, not allowing it to stagnate or
“fall”. Because of such a scene set, with most of the props made of Lego
bricks (rifles, bottles, white ribbons as symbols, windows, suitcases),
there is nothing outside the theater in Kokan Mladenović’s play.
Mirza Skenderagić
(op.bhrt.ba, 28th April 2021)

For all that, we should thank the director whose concept perfectly includes all the elements just like the Lego bricks, and builds a perfect
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ПРЕДСТАВА У ЧАСТ НАГРАЂЕНИХ

ИЗГУБЉЕНИ ПЕЈЗАЖИ

БИТЕФ ТЕАТАР БЕОГРАД / битеф денс компанија
СУБОТА, 26. јун

Play in honor of the award winners

LOST LANDSCAPES

BITEF THEATRE BELGRADE / bitef dance company
Saturday, 26th June

Фото: Јелена Јанковић

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
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Direction and choreography: Dunja Jocić
Dramaturge: NIKOLA ZAVIŠIĆ
Music: ALEKSANDRA ĐOKIĆ
Costume design: SLAVNA MARTINOVIĆ
Video production: FILIP MIKIĆ
Assistance video production: JELENA PILJIĆ
Performers
ANA IGNJATOVIĆ ZAGORAC
MILOŠ ISAILOVIĆ
MARIJA BERGAM
BRANKO CVEJIĆ
TAMARA PJEVIĆ
BRANKO MITROVIĆ
JAKŠA FILIPOVAC
NIKOLA ŽIVKOVIĆ
MILICA BAJČETIĆ
MILA LUKIĆ (child)
DUŠAN BAJČETIĆ (alternate)
Announcer: ŽARKO OBRAČEVIĆ
The play is 1 hour and 20 minutes long

АУТОРКА

Где су границе природног и вештачког? Шта добијамо а шта губимо? Где је ту етика, да ли нестаје?

У овом тренутку развоја чини нам се да смо надомак тог циља.

Да ли смо тиме учинили да овај облик постојања човека (коме
смо сведоци) буде само једна карика, степеница ка Натчовеку?
Ка човеку-машини који нема временска и биолошка ограничења као ми сада?

Шта носи будућност за оне који је дочекају?

Да ли смо ми последња генерација хомо сапиенса?

За сада смо још увек смртни, али то би могло да се промени још
за време трајања нашег живота.

О раду са Битеф денс компанијом

Човечанство одувек покушава да загосподари животом и успори или сасвим елиминише смрт.

Радимо на томе.
Желимо да откријемо где је грешка у нашем коду, у програму
наших гена.
Да ли смо покорили природне законе и превазишли границе
природе тако што смо је реконструисали, пројектовали у својим
визијама, уметничким делима и научним достигнућима?
Да ли уопште можемо да опазимо разлику између наше пројекције природе и природе саме?
Зашто имамо рок трајања? Због чега умиремо? Како да постанемо бесмртни? Или макардовољно дуговечни да сами можемо
да одлучимо када нам је доста живота.
Човек воли живот. Одувек га је плашило старење, проток времена који га приближава понору коначности о коме не зна ништа.
Одувек су га ужасавали одласци ближњих као подсећање на његову пролазност.
Где су границе нашег тела, а где нашег ума?
Успели смо, као најсналажљивији и најагресивнији облик живота на планети (коју бесвесно уништавамо) да дођемо до софистицираних научних и техничких достигнућа која нам омогућавају да драстично променимо начин на који гледамо на живот и
смрт. Све је ближа практична примена вештачких органа, од мозга преко удова, који ће бити далеко дуготрајнији и ефикаснији
од ових које тренутно имамо и које нам је подарила природа.

Изгубљени пејзажи ми нису прва кореографска сарадња са овом
фантастичном групом играча. Због тога могу са сигурношћу да
приметим шта се није променило у последњих 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 лебде 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 индивидуалности 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 искрено 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
љубав 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!
Дуња Јоцић
66. СТЕРИЈИНО ПОЗОРЈЕ
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Дуња Јоцић
Рођена је у Београду 1978. Била је вицешампионка у ритмичкој 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 редитељем 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 публике и
Специјалну награду за иновативност на Фестивалу кореографских минијатура у Београду. Свој први целовечерњи комад Not
Me поставља 2012, исте године креира Сонете за Битеф денс
компанију.
Креирала је с великим успехом награђиване плесне филмове
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 мултимедијални 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.
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AUTHOR
Mankind has always been trying to master life and slow down or eliminate death altogether.
At this point of development, it seems to us that we are closing in on
this goal.
What does the future hold for those who will live to see it?
We are still mortal for now, but that could change in our lifetime.
We are working on it.
We want to discover where the error in our code lies, that in the program
of our genes.
Have we conquered the laws of nature and transcended the boundaries
of nature by reconstructing it, projecting it in our visions, works of art,
and scientific achievements?
Are we even able to notice the difference between our projection of
nature and nature itself?
Why do we have an expiry date? Why do we die? How can we become
immortal? Or at least sufficiently long-lived to be able to decide, for
ourselves, when we have had enough of life.
Humans love life. They have always been afraid of aging, of the passage
of time that brings them closer to the abyss of finality that they know
nothing about. They have always been terrified by the passing away of
their loved ones as a reminder of their own transience.
Where are the boundaries of our body and those of our mind?
As the most resourceful and aggressive form of life on the planet (which
we are recklessly destroying), we have managed to arrive at sophisticated scientific and technical achievements that allow us to drastically
change our perception of life and death. Drawing closer is the practical
use of artificial organs, from the brain to limbs, which will be far longer-lasting and more efficient than the ones we currently have and that
we have been gifted with by nature. Where are the boundaries of natural and artificial? What do we gain and what do we lose? Where are the
ethics, are they disappearing?

Have we thus turned this form of human existence (that we are witnesses to) into merely a link, a step towards the Superhuman? Towards a
man-machine with no time or biological limitations that we now have?
Are we the last generation of Homo sapiens?
Dunja Jocić
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About working with the Bitef Dance Company

Dunja Jocić (Belgrade, 1978)

Lost Landscapes is not my first cooperation, as a choreographer, with this
fantastic dance troupe. It is because of this that I can notice, with certainty, what hasn’t changed in the past few years, which is how long I
haven’t met these devoted people. In spite of the fact that practically
the entire troupe has changed and that it now includes many young,
gifted dancers, the meaning and the point of their dance and their
shared awareness continues to hover over the Bitef Dance Company like
some good spirit, which is invaluable. This has remained unchanged and
it is something that is seldom seen.

She began her career as a rhythmic gymnast, she was a state
vice-champion and a member of the Socialist Federal Republic of
Yugoslavia Olympic team. Dunja graduated from the Rotterdam
Dance Academy in the Netherlands and her focus is on dance and
choreography.

For me as a choreographer these young people are exciting, broad-minded and have a delicate sense of humor. The seemingly irreconcilable
differences in their individualities are a real treasure and a huge inspiration that this performance has largely arisen from. These young men
and women are true professionals in their work and I sincerely thank
them for that.

She was nominated for the prestigious Golden Swan award (for
her performance in Midnight Rising, Club Guy and Roni, the
Netherlands, 2013).

The Bitef Dance Company is a rare example of how things in Serbia and
in Belgrade (in regards to the contemporary dance scene) can work perfectly when there is a will and a desire for serious and hard work, and
love for dance and performing. It is a big pity and hard to believe that a
city the size of Belgrade has only one such troupe and only one theatre
for contemporary dance. There should be more of them, both troupes
and theatres, because that is what Belgrade deserves and what it needs.
It’s all connected. This is how a scene is developed and nurtured. That’s
progress. My great love, deep respect and huge support for the Bitef
Dance Company!
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She has danced with distinguished choreographers and directors
and with many famous dance companies across the world (Club
Guy and Roni, Emio Greco [the Netherlands], and Ballet du Nord
[France]).

Together with her dancing career, she collaborated with the director Nikola Zavišić as a choreographer in the Yugoslav Drama
Theatre, the National Theatre Belgrade, and the Serbian National
Theatre Novi Sad.
She started her choreographic / directing career in 2007 with the
dance piece No Flowers, Please, with which she won almost all of
the awards at the Belgrade Festival of Choreographic Miniatures.
In 2012, she directed her first play Not Me, and staged Sonnets for
the Bitef Dance Company in Belgrade.
She created critically acclaimed dance movies Mirroring and Bird
that were screened at various international festivals.
In 2015, she created her dance play Don’t Talk to Me in My Sleep, in
2017 her play Terra Incognita, and then a multimedia dance piece
La Mode, featuring the ensemble of Spellbound Contemporary
Ballet from Rome. She is the recipient of the BNDG Bank Award
for Excellent Talent in 2016. She lives and works in Amsterdam.

ЖИРИ
66. Стеријиног позорја
Снежана Тришић
(председница Жирија)

Рођена у Београду 1981. године.
Позоришну и радио режију дипломирала је 2009. на Факултету драмских уметности у Београду у класи
професора Николе Јевтића и Алисе
Стојановић. Од 2012. у почетку као
асистент, а данас као доцент, са
ред. проф. Иваном Вујић води класу позоришне режије на ФДУ.
Завршава докторске уметничке студије у драмским и аудио-визуелним уметностима, област истраживања: „Апсурд као феномен
у креирању редитељског поступка у савременом позоришту”, под
менторством професора емеритуса Светозара Рапајића.
Снежана Тришић је режирала у најзначајнијим позориштима
у Београду, Србији и региону. У њеном раду с једне стране преовлађује редитељско истраживање класике: Калигула Албера
Камија (2020), Ричард Трећи Вилијама Шекспира (2017) и Хеда
Габлер Хенрика Ибзена (2011) у Народном позоришту Београд,
Носорог Ежена Јонеска (2014) у Народном позоришту Кикинда,
Мистер Долар Бранислава Нушића (2014) у Народном позоришту
Суботица, Казимир и Каролина Едена фон Хорвата (2014) у Атељеу
212. С друге стране препознатљиво је пажљиво и континуирано истраживање и откривање савремених српских, регионалних
и страних драмских аутора: Забава за Бориса Томаса Бернхарда
(2019) у Прешерновом гледалишчу Крањ, За сада је све ок, ауторски пројекат Снежане Тришић, Наташе Рајковић и глумаца представе (2021) и Анималс Угљеше Шајтинца (2018) у Крушевачком

позоришту, Деца радости Милене Марковић (2016) у Атељеу 212,
Ждрело Жанине Мирчевске (2016) у НП Кикинда, Шта се догодило након што је Нора напустила свога мужа или Стубови друштава
Елфриде Јелинек (2015) у ЈДП-у, Бизарно Жељка Хубача (2013)
у НП Београд, Чудо у Поскоковој драги Анте Томића (2012) у НП
Суботица, Пошто паштета? Тање Шљивар (2012) у Атељеу 212,
Народна драма Олге Димитријевић (2012) у позоришту „Бора
Станковић“ Врање, Самоудица Александра Радивојевића (2009) у
Атељеу 212, Разред Матјажа Жупанчича (2008) у Народном позоришту Републике Српске.
Као добитница Кенедијеве стипендије учествовала је у програму за
позоришне редитеље и похађала бројне радионице у Вашингтону,
Њујорку и Чикагу (2010). Похађала је Интернационални семинар за позоришне редитеље у организацији ASSITEJ Немачке у
Манхајму 2015. Од 2017. је члан Уметничког савета фестивала
Стеријино позорје.
Њене представе су освојиле бројне награде од којих су најзначајније: Калигула – најбоља представа сезоне у НП Београд, 2020;
Моби Дик – најбоља представа за децу и младе у Србији у 2017,
Аситеж Србије, 2018; Казимир и Каролина – Награда „Ардалион“
за режију и награда за најбољу представу на 20. Југословенском
позоришном фестивалу Ужице, 2015; награде за режију и за најбољу представу – 23. Фестивал класике Вршачка позоришна јесен,
2015; Стеријине награде за режију и за најбољу представу на 60.
Стеријином позорју 2015. (представа је добила седам Стеријиних
награда); Носорог – награде за режију и за најбољу представу, 65.
Фестивал професионалних позоришта Војводине Кикинда, 2015;
Награда за режију, ЈоакимИнтерФест Крагујевац, 2014; Народна
драма – Награда за режију на 51. Фестивалу професионалних
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позоришта Србије „Јоаким Вујић” Шабац, 2015; Мистер Долар
– Награда за режију, Фестивал Дани комедије Јагодина, 2015;
Бизарно – Награда за режију, Фестивал првоизведених представа
Алексинац, 2015; Пинокио – Награда за најбољу представу на 21.
Которском фестивалу позоришта за децу, 2013; Чудо у Поскоковој
Драги – Награда за најбољу представу на фестивалу Тврђава театар
Смедерево, 2013; Хеда Габлер – Награда за најбољу представу на
фестивалу Театар у једном дејству Младеновац, 2011; Самоудица
– Награда за режију „Љубомир-Муци Драшкић“, Атеље 212 и Град
Београд 2009; Породичне приче – Награда за режију SETKANI /
ENCOUNTER 2008 (Интернационални студентски позоришни фестивал у Брну, Чешка Република) 2008; Награда „др Хуго Клајн”
најбољем студенту позоришне режије у генерацији, Факултет
драмских уметности Београд 2007.

Наташа Тапушковић
Дипломирала глуму на Факултету
драмских уметности. Чланица Југословенског драмског позоришта од
2000. године.
ПОЗОРИШНЕ ПРЕДСТАВЕ (избор):
ЈДП: Зашто је полудео господин Р?
(Госпођа Р.), Ајнштајнови снови (Коломбина, Ђина, Др Хелга,
Телесна, Јелена), Хотел Слободан промет (Марсела), Нора!
(Нора), Издаја (Ема), Госпођица (Јованка), Вишњик (Варја), Само
нека буде лепо, Метаморфозе, Кандид или Оптимизам (Кунигунда
и Маркиза), Галеб (Нина), Супермаркет (Дијана Црнојевић
Шварц), Павиљони (Мала), Прљаве руке (Џесика);
Атеље 212: Пошто паштета (Бабица /Комшиница 2), Терапија
(Жена, Кучка, Сестра); БДП: Злочин на козјем острву (Пиа), Кети
и нилски коњ (Ана), Сви моји синови (Ен Дивер), Супарници (Лидија
Ленгвиш);
УК „Вук Караџић”: Фотографија 51 (Др Розалин Френклин);
Звездара театар: Вирус (Ана);
СНП – Град театар Будва: Скочиђевојка (Скочиђевојка);
Самостална продукција: Јул Ивана Вирипајева;
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ТВ: Фолк, Последња аудијенција, Позориште у кући, Живот је чудо…
Филм: Споменик Мајклу Џексону, Tenor – liriko spinto, Балкан није мртав, Шишање, Живот је чудо, Лајање на звезде…
Награде: Годишње награде ЈДП (2014, 2016, колективна 2013),
Награда за лепоту говора „Др Бранивоје Ђорђевић“, Награда
града Београда за позоришну уметност 2010, Награда „Бранка и
Млађа Веселиновић”, Гран при фестивала монодраме БЕФЕМОН
„Зоранов брк” за глумачку бравуру 2012, Златна антена за најбољу
женску улогу у ТВ серији Фолк.

Давор Шпишић
Драматичар, сценарист и прозаик,
рођен је 1961. у Осијеку. За своје драме досад је пет пута добио
Награду „Марин Држић”, најзачајнију државну награду у Републици
Хрватској за драмско стваралаштво, као и бројне награде на позоришним фестивалима. Драме су
му извођене у многим позориштима Хрватске и у иностранству
(Србија, Босна и Херцеговина, Велика Британија, Њемачка,
Мађарска), на радију и телевизији. У богатом драмском опусу
посебно се истичу Алабама (праизведба у ГДК „Гавела“ Загреб,
2010), Галеб 2 (награда на конкурсу Народног позоришта
Суботица за нову драму 2010, праизведба 2011. у Народном позоришту Суботица) Црне очи (праизведба ГДК „Гавела“ Загреб,
2012), Црни крух (праизведба Theater TKO, Келн, 2014), Тихе
ноћи (финалиста на конкурсу Европске комисије и ХНК Сплит за
нови драмски текст, 2016), Зидарија, Дјечак (видео-онлајн премијера, Загребачко казалиште младих, 2021).
Сценаристички занат калио је, између осталог, и као сарадник на
сценарију треће сезоне ТВ-серије Почивали у миру (Ринг продукција и ХТВ, 2018), серије која се убраја у сам врх телевизијске
продукције у Хрватској. У прозном стваралаштву нарочито се издвајају романи Кољиво (В.Б.З.-ова књижевна награда за најбољи
необјављени роман 2004), Плес са младом, Самовар и Кошер.

Дарко Недељковић

Михајло Несторовић

Рођен је у Београду 1955. године.
Aрхитекта и сценограф. Дипломирао на Архитектонском факултету
Универзитета у Београду. Специјалистичке и магистарске студије завршио на Институту за уметност и дизајн
Универзитета Цукуба у Јапану (1984–
1987). У марту 1987. од овог Универзитета добија звање магистра
уметности и дизајна. Аутор је више самосталних изложби (Салон
Музеја савремене уметности у Београду, Музеј ЗОИ у Сарајеву,
Галерија Културног центра у Никшићу, Галерија науке и технике
САНУ и др.), као и већег броја радова објављених у земљи и иностранству. Писао је за Културе Истока – Часопис за филозофију,
књижевност и уметност Истока, затим за месечник Савеза архитеката Хрватске Човјек и простор итд. Био је учесник бројних групних
изложби; излагао је на Прашком квадријеналу, Салону архитектуре,
Бијеналу сценског дизајна, Тријеналу сценографије, костимографије и позоришног плаката и на другим изложбама. Одржао је многа предавања из урбанизма, архитектуре, сценографије и дизајна
у земљи и иностранству. Радио је на реконструкцији Атељеа 212.
Од 1991. ради као сценограф и дизајнер у позоришту Атеље 212.
Током 32 године уметничке каријере сарађивао је са еминентним
редитељима и истакнутим позоришним уметницима из земље и региона. Добитник је најзначајнијих награда и признања у области
сценографије – награде Златни ћуран, Стеријине награде, Награде
Ардалион, Награде за животно дело Удружења ликовних уметника
примењених уметности и дизајнера Србије за целокупно стваралаштво и допринос развоју примењених уметности и дизајна.
Године 2016. Удружење ликовних уметника примењених уметности и дизајнера Србије додељује му, као сценографу, звање
истакнутог уметника. Од октобра 2013. је професор на Факултету
техничких наука у Новом Саду, Департман за архитектуру и урбанизам, Катедра за уметност примењену у архитектури, техници и дизајну, где предаје предмете из области сценског дизајна
на основним, мастер и докторским студијским програмима сценског дизајна.

Рођен је у Пожаревцу 1966. године.
Завршио глуму на АУ Нови Сад 1993.
у класи професора Бранка Плеше.
Од 2001. стални је члан ансамбла
Народног позоришта Сомбор.
Играо је у Позоришту „Душко Радовић“, Београдском драмском позоришту, Звездара театру, Народном
позоришту Ужице, Крушевачком позоришту.
Осим глуме, бави се и режијом, како у професионалним, тако и
у аматерским позориштима (Зајечар, Ужице, Сомбор, Чајетина,
Црвенка, Пријепоље). Продуцент је ТВ серије Сомборским сокаком (15 епизода). Аутор је преко педесет кратких, документарних, рекламних филмова, спотова и реклама. Успешно се бавио
и педагошким радом (Чајетина, Сомбор).
Од 2008, када преузима дужност директора Културног центра
„Лаза Костић“ у Сомбору, ова установа постаје препознатљива на
карти знаменитих културних установа, не само у Србији него и у
ширем региону. Изузетним ангажманом успешно реализује више
од 200 пројеката годишње, а неки од најзначајнијих свакако су
обновљена чувена Ликовна јесен, по којој је Сомбор годинама
препознатљив; идејни је творац јединствених манифестација
„Културно лето на селу” и Сомборског лета на улици „Култура у
срцу града“, које се одржавају сваке године; један је од оснивача
сомборског Џез фестивала који већ постаје традиционалан, као
и јединственог музичког фестивала Сомус (Сомборске музичке
свечаности); под слоганом „Култура је одело града“ начинио је
јединствен годишњи календар пројеката Културног центра „Лаза
Костић“ Сомбор; обновио је Сомборски салон 2013. на коме су
излагали ликовни ствараоци који живе, раде или су рођени у
Сомбору и који je наставак традиције Пролећне сомборске изложбе, први пут организоване 1986; године 2017. оснива, као ауторски пројекат, студентски уметнички фестивал Арт окупација;
године 2018, као један од оснивача, постаје директор Дирекције
Сомбор филм феста; исте године оснива Виминацијум фест у
Пожаревцу и постаје селектор и уметнички директор фестивала.
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Oд јуна 2014. је директор Народног позоришта Сомбор. Вишеструко је награђиван за свој рад.
Између осталих признања, добитник је Златне значке КПЗ Србије,
двоструки добитник Повеље „Капетан Миша Анастасијевић”
за развој културе и позоришта, Награде Министра културе

Републике Коми (Руска Федерација) за популаризацију и развој културног наслеђа, Октобарске награде Града Пожаревца
за 2018.
Од 2019. је директор новосадског Позоришта младих.

Округли сто
ИСИДОРА ПОПОВИЋ
Рођена 1981. у Новом Саду. Основне
студије завршила 2003. на Академији
уметности у Новом Саду (Драмски
одсек, смер Глума на српском језику), у класи професора Петра
Банићевића. Магистрирала 2005.
на Одсеку за српску књижевност
Филозофског факултета у Новом Саду, одбранивши рад Живот и
дело Лазара Лазаревића старијег. Докторирала 2013. дисертацијом
Комедија у Срба пре Јована Стерије Поповића (од почетка до 1830.
године) на Филозофском факултету у Новом Саду. Током израде докторске дисертације била стипендиста Министарства науке
Републике Србије.
Од 2000. до 2005. радила на Телевизији Нови Сад (данашња РТВ),
најпре у Информативном, а потом у Документарно-образовном
програму. Од 2005. запослена је у Матици српској, најпре у
Лексикографском, а потом у Рукописном одељењу. Носилац више
пројеката и тема у Матици српској, између осталог: Рукописна заоставштина Јована Ст. Поповића у Матици српској (2006–2008),
Проучавање, редиговање и објављивање српске позоришне баштине до

116

66. СТЕРИЈИНО ПОЗОРЈЕ

1918 (од 2008), Матица српска и Српско народно позориште (од 2012).
Сарадница Српског биографског речника и Лексикона писаца српске књижевности Матице српске, као и капиталног националног пројекта
Издавачког центра Матице српске Десет векова српске књижевности.
Бави се историјом српског позоришта и раним развојем српске
драмске књижевности. По позиву је учествовала на више научних
скупова у земљи и иностранству, а у периодици је објавила неколико десетина чланака. Објавила је монографије: Књига Стеријиних
рукописа: рукописна заоставштина Јована Ст. Поповића у Матици
српској, Матица српска, Нови Сад 2008. (награђена 2009. на новосадском Салону књига као издавачки подухват године) и (Пред)
историја веселих позорја, Стеријино позорје, Нови Сад 2014. Као
приређивач објавила је књиге Герасим Зелић/Викентије Ракић/
Саво Мркаљ, Десет векова српске књижевности, Издавачки центар
Матице српске, Нови Сад 2016. (са Боривојем Чалићем) и Фотер:
Јован Ђорђевић и Српско народно позориште кроз одабране изворе,
Градска библиотека у Новом Саду и Матица српска, Нови Сад
2017. (са Браниславом О. Поповићем).
Од 2013. члан редакције часописа „Сцена“ у коме уређује сталну
рубрику из историје позоришта.

ВЛАТКО ИЛИЋ
Рођен у Београду 1981. године.
Од 1999. до 2001. похађа Lester B.
Pearson College UWC у Канади, након
чега уписује студије позоришне и радио режије, које завршава 2006. као
студент генерације Факултета драмских уметности у Београду. Децембра
2010. брани докторску дисертацију Стратегије опстанка извођења
уживо у епохи нових медија: Нова теорија позоришта / теорија новог
позоришта у Србији на Универзитету уметности у Београду и стиче
звање доктора наука у области теорије уметности и медија.
Ванредни је професор на Факултету драмских уметности Универзитета уметности у Београду, на Катедри за теорију и историју, где
предаје на предметима: Теорија културе, Естетика, Савремена
естетика, Естетика комуникација, Естетика медија, Филозофија
медија, Методологија научноистраживачког рада и Поетика, на
свим нивоима студија. Аутор је две научне монографије: Савремено
позориште: естетско искуство и преступничке праксе (Стеријино
позорје, Нови Сад 2018) и Увод у нову теорију позоришта (Нолит/
Алтера, Београд 2011), и један од коаутора монографије Нова
критичка теорија: филозофија забаве, са Дивном Вуксановић и

Драганом Ћаловићем (Естетичко друштво Србије, Београд 2021).
Од 2012. до 2014. реализатор је научноистраживачког пројекта
„Теорија извођачких чинова: од драмског театра до друштвених
промена“ при Академији уметности Универзитета у Новом Саду.
Гостујући је предавач на Факултету умјетности у Подгорици и члан
Естетичког друштва Србије.
Поред научноистраживачког рада, Влатко Илић је активан и у домену уметничког стваралаштва. Године 2007. добија Специјалну
Стеријину награду за режију представе Сам крај света, по тексту
Ж. Л. Лагарса, у продукцији Малог позоришта „Душко Радовић“.
Редовно сарађује са драмским програмом Радио Београда (радио драме: Pars Hostilis, М. Караклајић; Пет нивоа пет разговора
др Светолика Плесника и др Марије Полек, В. Клачар; Исцељење, Д.
Вуксановић; Тестамент овог дана, Е. Бонд; и друге); а међу његовим режијама издвајају се и: Прича о војнику, Стравински/Рами,
Београдска филхармонија, 2018, Ана Франк, према Дневнику
Ане Франк, НП „Стерија“, Вршац 2016; Маркс у Сохоу, Х. Зин,
Царина/ЈДП, Београд 2013; као и серијал радова реализован у
сарадњи са Војиславом Клачаром: Формирање X Владе Краљевине
Корете, Hebbel Theater, Берлин 2009; Оснивање III Универзитета
у Краљивини Корети, Geschwister-Scholl-Haus, Лајпциг 2008;
Парламентарна Историја Корете, Белеф 2007, и други.
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ЖИРИ ОкруглОГ стоЛА КРитике стеријиног позорја
Даринка Николић, председница
Исидора Поповић
Влатко Илић

ЖИРИ стеријине награде за КРИТИКУ „МИОДРАГ КУЈУНЏИЋ”
Зоран Максимовић, председник
Симон Грабовац
Мирослав Стајић

Жири Награде за глумачку бравуру
„Зоран Радмиловић" Народног позоришта Тимочке крајине
„Зоран Радмиловић" Зајечар и Стеријиног позорја
Владимир Ђуричић, председник
Александар Милосављевић
Александар Гајин

покровитељи награде

ПРЕМА истоименом роману иванЕ бодрожић

ХОТЕЛ ЗАГОРЈЕ

градско дрАмско казалиште „Гавела” Загреб
(Хрватска)
понедељак, 21. јун

Based on the eponymous novel by ivana bodrožić

THe HOTEL tito

Gavella Drama Theatre Zagreb
(Croatia)
Monday, 21st June

Фото: Јасенко Росол

Редитељка: АНИЦА ТОМИЋ
Драматизација романа: ЈЕЛЕНА КОВАЧИЋ,
АНИЦА ТОМИЋ
Драматуршкиња: ЈЕЛЕНА КОВАЧИЋ
Аутор музике: НЕНАД КОВАЧИЋ
Сценограф и аутор видео пројекција:
ИГОР ВАСИЉЕВ
Кореографкиња: ЛАДА ПЕТРОВСКИ ТЕРНОВШЕК
Костимографкиња: МАРИТА ЋОПО
Дизајн светла: ЗДРАВКО СТОЛНИК
Улоге
Ивана: ДИЈАНА ВИДУШИН
Мама: КСЕНИЈА ПАЈИЋ
Бака: ПЕРИЦА МАРТИНОВИЋ
Тета Славица: БОЈАНА ГРЕГОРИЋ ВЕЈЗОВИЋ
Зорица: ЛАНА МЕНИГА
Марина: АНТОНИЈА СТАНИШИЋ ШПЕРАНДА
Јелена: ИВАНА БОЛАНЧА
Наташа: ТЕНА НЕМЕТ БРАНКОВ
Водитељ: ЂОРЂЕ КУКУЉИЦА
Представа траје 2 сата и 40 минута са паузом
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Direction: ANICA TOMIĆ
Dramatization: JELENA KOVAČIĆ
and ANICA TOMIĆ
Dramaturge: JELENA KOVAČIĆ
Music: NENAD KOVAČIĆ
Set design and video projection:
IGOR VASILJEV
Choreography: LADA PETROVSKI TERNOVŠEK
Costume design: MARITA ĆOPO
Light design: ZDRAVKO STOLNIK
Cast
Ivana: DIJANA VIDUŠIN
Mother: KSENIJA PAJIĆ
Grandmother: PERICA MARTINOVIĆ
Aunt Slavica: BOJANA GREGORIĆ VEJZOVIĆ
Zorica: LANA MENIGA
Marina: ANTONIJA STANIŠIĆ ŠPERANDA
Jelena: IVANA BOLANČA
Nataša: TENA NEMET BRANKOV
Talk-show host: ĐORĐE KUKULJICA
The play is 2 hours and 40 minutes long,
with one intermission

СПИСАТЕЉИЦА
О књизи
У лето 1991. деветогодишња девојчица одлази из Вуковара, остављајући родитеље у граду у којем почиње рат. Роман Хотел
Загорје прича је о њеном одрастању током седам година прогнаништва, о непрекидној борби за неколико квадрата у којима ће
живети с мајком и братом, о сталном ишчекивању вести о оцу.
Али ово није мрачна књига.
Јунакињи Иване Симић Бодрожић не недостаје ни хумора ни
духа, а њеном одрастању ништа од онога од чега су одрастања створена: писање писама политичарима и обилажење министарстава испреплиће се овде с дечјим нежностима и окрутностима, првим изласцима, првим момцима… као и са судбинама
оних с којима је прогнаничка породица укрстила путеве, целом
једном живописном галеријом ликова који верно исцртавају
слику Хрватске тих година.
Главна јунакиња мења се и одраста, као и цело друштво око ње,
али премда је то одрастање болно, у њему има и смеха и заиграности и – љубави. Говорећи о људима не прећуткујући, о добру
и злу не именујући их, Ивана Симић Бодрожић написала је снажну и драматичну причу која ће нам вратити нешто од изгубљене невиности.

Ивана Бодрожић
Рођена је 1982. у Вуковару. Магистрирала је на студијама филозофије и кроатистике Свеучилишта у Загребу.
За збирку поезије Први корак у таму објављену 2005. награђена
је угледном књижевном наградом „Горан” за младе песнике. За
исту збирку добија награду Матице хрватске Квирин, за најбољег песника до 35 година. Поезију објављује у разним књижевним часописима (Вијенац, Quorum, Поезија), а уврштена је и у
антологију савремене хрватске поезије Утјеха каоса Мирослава

Мићановића као најмлађа ауторка. Такође је уврштена у антологију Дамира Шодана Другом страном. Песме су јој превођене
на разне европске језике, а превод целовите збирке Први корак у
таму изашао је на шпанском језику.
Роман Хотел Загорје (објављен 2010. у издавачкој кући „Профил”)
награђен је наградама: Јосип и Иван Козарац (Повеља успешности); Кочићево перо, Бањалука – Београд (за изванредне успехе
у савременој књижевности); Киклоп – за најбоље прозно дело.
Године 2012. изашао је немачки превод тог романа у угледној
издавачкој кући Хансер, те у француској Acte Sud. Роман је објављен и у Србији, те на словеначком, чешком, македонском,
турском и данском језику. Према истом делу, као косценаристкиња, Ивана Бодрожић заједно с награђиваном босанскохерцеговачком редитељком Јасмилом Жбанић написала је сценарио за играни филм. Добитница је Вечерњакове награде „Ранко
Маринковић” (2. место) за најбољу кратку причу у 2011. години.

РЕДИТЕЉКА
Настојале смо ухватити специфичан тон романа, који је лагано
иронијски и духовит, а константно се испреплиће с болним и трауматичним искуствима. Такођер нам је било битно у представи
испричати и тешку интроспективну причу малог маргинализираног појединца, што тај лик у роману и јест, јер ту причу прича
дјевојчица која нема право дјеловати, не може ништа учинити.
Испричана из очишта те дјевојчице, прича садржи неке од најбољих реченица које јако добро говоре не само о Хрватској него и о
нашем менталитету и томе који ми однос имамо према Другима,
према онима који нису у позицији моћи, немају право гласа. Тај
лик заступа права свих обесправљених које нажалост и данас
имамо, при чему мислим на све оне људе који су на неки начин
омаловажени и немају никакву сигурност у нашему друштву.
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Аница Томић
Позоришна редитељка и глумица
(Загреб, 13. 8. 1980).
Дипломирала је компаративну књижевност и кроатистику на Филозофском факултету у Загребу, те позоришну режију и радиофонију
на Академији драмске умјетности у Загребу. Била је стипендисткиња Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, те је провела семестар на ИУП - University of Pennsylvania, САД; одсек режије.
Оснивачица је Theatre de femmes (аматерска позоришна трупа)
која је деловала од 1995. до 2003.
Готово редовно у својим пројектима сарађује са драматуршкињом Јеленом Ковачић.
Као глумица наступа у позоришту, на филму и телевизији.

Критика
Велика и важна представа која погађа равно у срце. Хотел
Загорје у Градском драмском казалишту „Гавела“ ауторски је
пројект Анице Томић и Јелене Ковачић према мотивима истоименог романа Иване Бодрожић, с Дијаном Видушин у главној
улози, која нас њежно и прецизно води у љековито откривање
националног несвјесног.
(…) Гавелина представа под ауторском палицом тренутно најзрелијих и ауторски најпотентнијих домаћих казалиштараца,
Анице Томић и Јелене Ковачић, огледни је примјер како се то
треба радити, како отворити националну трауму, тридесет година касније, не да би копали по старим ранама изазивајући
бол и фрустрацију, него да би дозволили изворно неиживљеним
емоцијама да се ослободе о престану нас више тровати изнутра.
Умјетност лијечи, казалиште лијечи, кад је врхунско.
Сњежана Павић
(Јутарњи лист)
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Од пете године идем у казалиште. Сад је то више од пет десетљећа. И баш никада нисам доживјела да публика с представе
излази без ријечи, у потпуној тишини, тишини која свједочи доживљеном, проживљеном, али и поштовању. Тако је публика
отишла с представе Хотел Загорје у Гавели, прве изведбе након
свечане премијере, ауторског пројекта Анице Томић и Јелене
Ковачић, насталог по мотивима истоименог романа Иване
Бодрожић. Велики роман тако је, након десет година чекања,
добио велику представу. Било је вриједно чекања.
(…) Свих осам глумица одлично је одрадило надасве захтијеван
посао, вјерујући причи и редатељици. Много је овдје тјелесног –
трке, бијега, падова, плеса, а у томе су се све глумице исказале
дословно до краја својих снага.
(…) Дијана Видушин бриљира у главној улози толико да послије
задње сцене у гледатељу остаје тек мисао: „Боже, како се ова
жена врати у свој живот?“ То је вјеројатно највише што глумица
може постићи.
Бојана Радовић
(Вечерњи лист)
На сцени је бриљантна екипа Гавелиних глумица: Дијана
Видушин у главној роли Иване, Ксенија Пајић како њена Мама,
Перица Мартиновић је Бака, Тету Славицу игра Бојана Грегорић
Вејзовић, Зорицу Лана Менига; Антонија Станишић Шперанда је
Марина, Ивана Боланча глуми Јелену, док Тена Немет Бранков
игра Наташу. Свака од ових глумица направила је оригиналну
студију свог лика, као што и све заједно обликују снажан женски
зид међусобне подршке у ратним и мирнодопским увјетима радикалне оскудице.

Може се закључити да је Хотел Загорје врло моћна, визуално
атрактивна, емоционално згуснута и дјеломично полемична
представа, која се не зауставља на виђење рата и прогнаничког
искуства из аутсајдерске позиције прогнане, али заигране дјевојчице, него тај приказ заокружује перспективом данашњих
40-годишњакиња. Дакле, генерације која је почетком рата имала десетак година, а данас је престара за миграцију, но није премлада за озбиљно преиспитивање друштвених аномалија.
Нина Ожеговић
(Т-портал)

Наташа Говедић
(Нови лист)
Представу носе снажна глумачка остварења слојевитих карактера, и ратом заувијек обиљежених особности.
Тања Новак
(Равно до дна)
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WRITER
Ivana Bodrožić (Vukovar, 1982)
Bodrožić graduated in Philosophy and Croatian studies at the University
of Zagreb.
She was the recipient of a distinguished literary prize Goran for Young
Poets and the Kvirin Award of Matica Hrvatska for her poetry collection
First Step into the Darkness in 2005. She published her poetry in various
literary journals (Vijenac, Quorum, Poezija), and was also included in the
anthology of contemporary Croatian poetry The Consolation of Chaos, edited by Miroslav Mićanović, as the youngest author, and the anthology
Walk on the Other Side, edited by Damir Šodan. Her poems were translated into numerous European languages, while First Step into the Darkness
was translated into Spanish.
Her novel The Hotel Tito was published in 2010 and received the Josip
and Ivan Kozarac Award, the Kočić’s Pen Award, and the Cyclops Award.
In 2012, the German translation of the novel was published by Hanser,
and the French by Acte Sud. The novel was also published in Serbia,
Slovenia, Czech Republic, North Macedonia, Turkey, and Denmark.
Together with the award-winning Bosnian director Jasmila Žbanić, she
wrote a screenplay for the feature film based on this novel. She is also
the recipient of the Večernjak’s Ranko Marinković Award (2nd place) for
the best short story in 2011.

DIRECTOR
Anica Tomić (Zagreb, 1980)
She graduated in Comparative Literature and Croatian Studies at
the Faculty of Philosophy in Zagreb, and in Theater Directing and
Radiophony at the Academy of Dramatic Arts in Zagreb. She was a
scholarship holder of Amsterdamse Hogeschool Voor de Kunsten and
spent a semester with the directing department at the University of
Pennsylvania in the USA. She was the founder of the Theater de Femmes
(an amateur theater troupe), which operated from 1995 to 2003.

126

66. СТЕРИЈИНО ПОЗОРЈЕ

She almost regularly collaborates with the playwright Jelena Kovačić on
her projects.
As an actress, she performs in theater, film, and television.

Reviews
This is an important and monumental play that aims right for the heart.
The Hotel Tito at the City Drama Theatre Gavella is an original stage production by Anica Tomić and Jelena Kovačić based on the novel of the
same name by Ivana Bodrožić, with Dijana Vidušin in the principal role
who gently, but carefully, leads us into a salutary uncovering of the unconscious mind of the national consciousness.
(...) This new stage production at the Gavella theatre as directed by currently the most mature and invigorating of directors, Anica Tomić and
Jelena Kovačić, is a prime example of how to truly direct a play, how to
muse over a national trauma thirty years after the fact, not in order to
pick at long-gone wounds only to provoke pain and frustration, but instead to allow deep-seated emotions to vent, to set them free, to help us
rid ourselves of the poison within. Art heals, and the theatre heals when
it is at its peak performance.”
(Snježana Pavić, Jutarnji list)

I’ve been a theatre-goer since I was five years old. It’s been more than
five decades now. I can swear that not once have I seen an audience leave
after a play without muttering a word, in complete silence, a silence that
bears witness to a powerful experience, with due respect. That is how
the audience left Gavella after the first performance of its solemn debut
of The Hotel Tito, an original stage production by Anica Tomić and Jelena
Kovačić, based on the novel of the same name by Ivana Bodrožić. This
great novel, after ten years in waiting, has finally received its setting on
stage. It was well worth the wait.
(...) All eight actresses have managed to perform their arduous roles,
visibly putting their full trust into the narrative and the director. Much is
to be said about the corporal aspect of the play – the sprints, the flights,
the falls, the dancing, and all our actresses have pushed to their very
limits to reach up to the task.
(...) Dijana Vidušin shines in the principal role to such an extent that
after the closing scene, the viewer is left with the thought: “Good God,
how on Earth does this lady return to her ordinary life after this?” This
must be the utmost an actress can achieve.
(Bojana Radović, Večernji list)
The Gavella theatre’s repertoire is simply extraordinary on stage: Dijana
Vidušin in the principal role as Ivana, Ksenija Pajić as her Mother,
Perica Martinović as the Grandmother, Aunt Slavica is played by Bojana
Gregorić Vejzović, Zorica by Lana Meniga; Antonija Stanišić Šperanda is

Marina, Ivana Bolanča performs as Jelena, while Tena Nemet Brankov
plays Nataša. Each and every one of these actresses has put on stage a
highly original study of their respective characters, and the whole structure is tightly maintained by a powerful, feminine wall of mutual support both in wartime and peacetime circumstances of an unbelievable
misery and pity.
(Nataša Govedić, Novi list)
This stage production is carried by powerful representations on stage of
layered characters, of personages forever scarred by war.
(Tanja Novak, Ravno do dna)
One can conclude that The Hotel Tito is a robust, visually pleasing, emotionally dense and partially polemical stage production which does not
stop at a vision of war and of an exile’s experience as seen from an ostracized but playful girl, instead choosing to encapsulate the whole from
the perspective of today’s 40-year old self. The generation in question is
one that was 10-years old at the outbreak of war, but is too aged today
to migrate, but is certainly not too young to seriously put into question
today’s social paradoxes.
(Nina Ožegović, T-portal)
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Дамир Мађарић

дјечак који је говорио богу

хрватско народно казалиште осијек
(хрватска)
Уторак, 22. јун

DAMIR MAĐARIĆ

The Boy Who Talked to God

Croatian National Theatre in Osijek
(Croatia)
Tuesday, 22nd June

Редитељ, драматург и сценограф: САМО М. СТРЕЛЕЦ
Костимографи: ТОНЧИЦА КНЕЗ, КРИСТИНА
ТОКИЋ И МАРИО ТОМАШЕВИЋ
Сценски покрет: МАЈА ХУБЕР
Избор музике: ИГОР ГОЛУБ
Дизајнер светла: ТОМИСЛАВ КОБИА
Дизајнер видеа: ЈОСИП ГРИЗБАХЕР
Луткарски технолог: ТОНЧИЦА КНЕЗ

Direction, dramaturge and set design: SAMO M. STRELEC
Costume design: TONČICA KNEZ, KRISTINA TOKIĆ
and MARIO TOMAŠEVIĆ
Stage movement: MAJA HUBER
Music selection: IGOR GOLUB
Light design: TOMISLAV KOBIA
Video design: JOSIP GRIZBAHER
Puppet master: TONČICA KNEZ

Улоге
Емануел: АНТОНИО ЈАКУПЧЕВИЋ
Писац: ВЛАДИМИР ТИНТОР
Жена, КЗ жена: АНИТА ШМИТ
Кћи Соња, Хана: ИВАНА ГУДЕЉ ТЕШИЈА
Кћи Марина, Естер: СЕЛМА МЕХИЋ
Good Guy: ИВАН ЋАЋИЋ
Bad Guy: МАТИЈА КАЧАН
Мама: ПЕТРА Б. БЛАШКОВИЋ
Тата: МАРИО РАДЕ
Бака: ЉИЉАНА КРИЧКА МИТРОВИЋ
Дјед: ДАВОР ПАНИЋ
Глумац: ДУШКО МОДРИНИЋ
Ото Мол, Томо, фашиста: АРМИН ЋАТИЋ
Јасна, Леа: АНТОНИА МРКОЊИЋ
Јозеф, ученик, фашиста, Ерик: ЛИНО БРОЗИЋ
Сусјед, Владо Бјелогрлић, фашиста,
Хартман: ИВАН СИМОН
Ђузепе, свећеник, др. Брунер: ВЈЕКОСЛАВ ЈАНКОВИЋ
Учитељица, СС пјевачица: САЊА ТОТ
Томина жена, благајница, КЗ жена: ЈАСНА ОДОРЧИЋ
Ученик, Стјепан, фашиста, Томи: АЉОША ЧЕПЛ
Ученица, Марта: МАТЕА ГРАБИЋ ЋАЋИЋ
Ученица, Ребека: АНТОНИЈА ПИНТАРИЋ
Ученица, Ева: ИВАНА СОЛДО ЧАБРАЈА
Лори, Роко: аниматори МАЈА ЛУЧИЋ, АНДРИЈА
КРИШТОФ, ТОНИ ЛЕАКОВИЋ, НИКОЛА РАДОШ

Cast
Emanuel: ANTONIO JAKUPČEVIĆ
Writer: VLADIMIR TINTOR
Woman, camp woman: ANITA SCHMIDT
Daughter Sonja, Hanah: IVANA GUDELJ TEŠIJA
Daughter Marina, Ester: SELMA MEHIĆ
Good Guy: IVAN ĆAĆIĆ
Bad Guy: MATIJA KAČAN
Mother: PETRA B. BLAŠKOVIĆ
Father: MARIO RADE
Grandmother: LJILJANA KRIČKA-MITROVIĆ
Grandfather: DAVOR PANIĆ
Actor: DUŠKO MODRINIĆ
Otto Moll, Tomo, Fascist: ARMIN ĆATIĆ
Jasna, Leah: ANTONIA MRKONJIĆ
Jozef, student, Fascist, Erik: LINO BROZIĆ
Neighbor, Vlado Bjelogrlić, Fascist,
Hartmann: IVAN SIMON
Giuseppe, priest, Doctor Bruner: VJEKOSLAV JANKOVIĆ
Teacher, SS singer: SANJA TOTH
Toma’s wife, accountant, camp woman: JASNA ODORČIĆ
Student, Stjepan, Fascist, Tomy: ALJOŠA ČEPL
Student, Marta: MATEA GRABIĆ ĆAĆIĆ
Student, Rebeka: ANTONIJA PINTARIĆ
Student, Eva: IVANA SOLDO ČABRAJA
Lori, Roko: animators MAJA LUČIĆ, ANDRIJA
KRIŠTOF, TONI LEAKOVIĆ, NIKOLA RADOŠ

Представа траје 2 сата и 20 минута
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The show is 2 hours and 20 minutes long

ПИСАЦ

малом позоришту „Оберон“ поставио је своје текстове Нори кртица Мартин и Дјечак који је говорио Богу.

Роман је настао на помало чудан начин. Хтио сам написати причу,
или мало већи роман за дјецу средњег узраста, гдје би било говора
о једном дјетету које страшно жели бити глумац, а што му никако
не успијева, но та ми је тема некако одједанпут измакнула из руке.
Будући да дома имам велику библиотеку која се бави Израелом,
Жидовима, Другим свјетским ратом и Холокаустом, родила ми се
идеја да би тај дјечак могао бити дио жидовске обитељи у једном
малом граду, којему се догоди то што му се већ догоди.

Осим режијом, бавио се превођењем и писањем. Био је радијски водитељ, новинар, директор радија, уметнички руководилац
Театра ИТД у Загребу. Поставио је на сцену преко педесет представа, превео десетак драмских текстова са немачког, а написао је и књиге за децу и младе Како смо маму и тату спасили од
банкрота, Дјечак који је говорио Богу, Неспретни Дадо, те драмске текстове Смрт глумца, Глумице у загрљају и Ричард III Грбави.
Оснивач је Фестивала за децу и младе „Јаје“.

Дамир Мађарић (1959)

РЕДИТЕЉ

Дипломирао је режију 1989. на Академији за казалиште, филм
и телевизију у Загребу. Режирао је
у разним позориштима у Хрватској
(Драмско казалиште „Гавела“, Дјечје
казалиште Бранка Михаљевића у
Осијеку, ХНК Вараждин, Пожега,
Вировитица...), те у ХНК Мостар.
Режирао дела Држића, Гаврана,
Цанкара, Шекспира, Гетеа, Давора
Шпишића, Хашека, Кишона, Чехова, Камова...

Постојања зла смо сви свјесни кроз ситна рањавања што их тијеком живота претрпимо, но која преживимо, прилагођавамо се
и мијењамо услијед тих ситних зала све док једнога дана пред
огледалом, у одразу не видимо неког другог. Зло је ситно док се
не омасови онако како се то тијеком повијести догађало, како
би се могло поновити. Зато прича Дамира Мађарића о дјечаку
Емануелу служи попут буднице за онемогућавање мрака. Дјечаку
знаковита имена (Бог је с нама) нагомилано, удружено зло убија
родитеље, баку и дједа, а њега одводи у концентрацијски логор
Аушвиц, на пут без повратка. Логором, иронично, управља љубитељ умјетности, особито казалишта који је организирао властиту
казалишну трупу која само за њега и особље изводи Шекспирова
дјела. У ишчекивању смрти, Емануел му чита Гетеа.

Његова драма Смрт глумца објављена је у часопису Плима, а
извело ју је Позориште Вировитица у сезони 1997/98. У свом

Само М. Стрелeц (Птуј, 1966)
Након завршетка студија позоришне
и радијске режије на Академији за
позориште, радио, филм и телевизију у Љубљани, где је дипломирао
представом Живот плејбоја Душана
Јовановића, у студијској години
1991/92. усавршавао се на Високој школи за глумачку уметност
„Ернст Буш” у Берлину. Од 1992. до 1997. био је уметнички вођа
птујске позоришне трупе „Зато“, из које је Позориште Птуј поново
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професионализовано, за шта је 1997. примио награду „Златна птица“. Од 1997. до 2001. директор је Позоришта Птуј, где покреће
фестивал монодраме, конкурс за младу драму те СКУП, фестивал
камерног театра. Од 2001. до 2006. био је уметнички директор
Драме Словенског народног гледалишча у Марибору.
На позоришним фестивалима у Словенији и иностранству до
сада је много пута награђиван, а осим са словеначким институционалним театрима, као редитељ сарађивао је и са позориштима у Загребу, Ријеци, Вараждину, Вировитици, Београду, Грацу,
Трсту... За ХНК у Осијеку, као редитељ и сценограф, поставио је
вишеструко награђивану драму Емет Иване Шојат.

КРИТИКА
(..) У почетним сценама гледамо писца (Владимир Тинтор) који на
море испраћа супругу (Анита Шмит) и двије кћери (Ивана Гудељ
Тешија, Селма Мехић) да би у самоћи и миру „дома свог“ написао „нешто“ што би им прибавило новац. Његовим нерадом новца у кући има све мање и он осјећа кривицу, па у друштву мачке
и пса трага за инспирацијом („Не пишем јер ми ништа не пада на
памет. Никаква прича. Ништа!“). У једном га тренутку кућни љубимци, лутке (технологиња Тончица Кнез) које вјешто анимирају
Маја Лучић, Андрија Криштоф, Тони Леаковић и Никола Радош,
одвлаче до напуштеног ормара у штагљу, гдје писац међу набацаном крамом налази биљежницу, дневник 13-годишњег дјечака Емануела Ф. Иако је луткарски елемент у драмској изведби
згодна досјетка, а у Осијеку луткара не недостаје, овдје су пас и
мачка заправо сувишни (иако су стално присутни у роману) јер
умјесто да се бавимо пишчевом стваралачком сушом, сви гледамо пса који се изврће и мачка који преде (осим што писац може
закључити: „Нити прео, нити јео, нити ретка написао“), а на дневник је писац могао набасати и без њихове помоћи.
Захваљујући сценском покрету Маје Хубер и сценографском
окружењу, врло је потресан приказ транспорта несретних људи
према логору гдје их чека смрт, додатно наглашен одложеним
ковчезима и одбаченом одјећом. Армин Ћатић као Ото Мол, садистички убојица и назови љубитељ казалишта, карикатуралним
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приступом одлично указује на настрану блискост између опаког
убојице и љубитеља умјетности заточених у истом уму.
(...) Занимљива је, мада неважна, разлика између Мађарићеве и
Стрелчеве поанте по питању зла: према Мађарићу „зло има свој
крај“, али „Бог шути“, док се према Стрелецу од зла може сакрити „у свијету маште“, гдје „има књига и казалишта“.
Олга Вујовић
(Критиказ, 7. мај 2021)
Представа Дјечак који је говорио Богу словенског редатеља Саме
М. Стрелеца, по истоимену роману за дјецу Дамира Мађарића
(из 2010), потресна је, премда у многочему несавршена радња.
Здушно је гради повелик глумачки ансамбл, а премијерно је изведена сутрадан послије Дана сјећања на Холокауст у осјечком
ХНК. Праизвједбу је погледала и Његова Екселенција Илан Мор,
велепосланик Израела у Хрватској, који је прије тог двосатног
представљања у фоајеу театра присуствовао отворењу изложбе Приче Жидова, низу фотографија осјечких ведута с бијелим
„рупама“, које представљају зграде што су их подигли осјечки
Жидови. У мојем Карловцу исто би тако побијелила ваљда четвртина бољих зграда, а прије свих – зграда казалишта.
Писац Дамир Мађарић, чији је роман редатељ практично изнио
на позорницу, дохватио се теме тешке и претешке, зацијело не
из комерцијалног интереса, тако да му је лако опростити што

у Аушвиц, гдје га погубе пошто је изабран за „експеримент“ да
глуми у дјечјој казалишној „трупи“.

је његов рад наивно „лако“ написан, не бјежи од кич-реченица,
црно-бијелих поједностављења, скучена је рјечника и синтаксе,
а нуди и низ непрецизности кад су посриједи жидовски обичаји
и свакодневица. Писац се и сам ограђује од каква натјецања с
бољим умјетницима, чак се и у представи спомиње Дневник Ане
Франк као недостижан узор.
О дјеци у Холокаусту много је писано, можда је најбоље такво
дјело Човјек без судбине мађарског нобеловца Имреа Кертеса,
објављено први пут 1975, аутобиографско путовање кроз незамисливе ужасе логора из перспективе 15-годишњег дјечака. Још
би се само у мађарској књижевности могло наћи најмање пола
туцета романа с дјецом у Холокаусту, но немамо овдје мјеста.
Од почетка стољећа Холокауст је постао у западној књижевности једна, готово би се могло рећи – помодна тема. Рекао бих
комерцијална, а објављене су многе књиге заправо промашене,
да не кажем недостојне.
Дамир Мађарић своју радњу смјешта у Копривницу, покрај које
је отворен логор Даница, прво мјесто смрти за домаће Жидове
(не једино за њих), у добростојећу жидовску обитељ која ће убрзо страдати.
Приповједач је сам писац, у садашњости, од којег обитељ, супруга и двије полуодрасле кћери очекују да напокон нешто напише, а прича коју исписује дневник је у логор одведена дјечака, који је писац пронашао у старом ормару и који је остао недовршен. Што је ненаписано, писац довршава, дјечак је одведен

(...) Тога приповједача на сцени, гдје се симултано одиграва радња из прошлости и радња из садашњости, игра Владимир Тинтор,
који се у једној изведбено неугодној ситуацији пасивног заправо
актера показао као постојан и привлачан, увјерљив и едукативан
истодобно. Игра, дакле, ненаметљиво, а режијски је подупрт са
своја два „шаптача“ с рамена, алтер ега, у истоврсном костиму,
једног незрелог циника и једног добродушног сањара, које играју Иван Чачић, одмјерено, и Матија Качан, помало претјерано.
Та прича из сувремености чини представу привлачном за младе,
што је за њу, вјерујем, кључно.
Млади Антонио Јакупчевић игра протагониста, дјечака Емануела, зрело и стрпљиво. Крупан, уопће не одговара улози, али
пронашао је црту унутарњег зрења која га издиже и изнад доста баналних реплика и мисли које су му припале у реченицама. Наиме, тај 13-годишњи дјечак паметнији је него што, ето, и
писац у комаду и аутор самог дјела умију срочити. Редатељ је то
схватио и препустио се интуицији глумца. Лијеп посао.
Режија је, дакле, намјерно театрална, али није претјерана.
Нисам сретан костимима скупине младих креатора, Тончице
Кнез, Кристине Токић и Марија Томашевића, некако су разроки
и неприлагођени карактеру ликова. Представа је жива ритма,
сцена, премда практична, није баш ликовно привлачна, а сувишан је и прозиран застор-вео између два простора за игру (све
рад редатељев), но глумци се, ето, одлично сналазе и природно
освајају простор...
Одушевила ме Петра Блашковић као Мама, дјечакова, која игра
заносну провинцијалку која би (малко безазлене ироније редатељеве, као Чеховљеве сестре, најрадије у Москву). Игра занос
животом који постаје трагичан у односу на околности које обитељ сустижу. Путујућег глумца одлично игра Душко Модринић,
дојмљив је и Давор Панић као дјед.
Томислав Чадеж
(Јутарњи лист, 12. 4. 2021)
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Writer
Damir Mađarić (Koprivnica, 1959)
He graduated in Directing from the Academy of Theater, Film, and
Television in Zagreb in 1989. He has directed in numerous theaters in
Croatia (Drama Theater Gavela, Children’s Theater Branko Mihaljević
Osijek, Croatian National Theatres in Varaždin, Požega, Virovitica, etc.),
and at Croatian National Theatre Mostar. He directed works by Držić,
Gavran, Cankar, Shakespeare, Goethe, Špišić, Hasek, Kishon, Chekhov,
Kamov ...

Роман и представа почињу пишчевим испраћајем жене и дјеце на море. Они га остављају како би након годину дана нешто
написао. Друштво му праве мачак и пас, који га једнога дана
одведу до напуштена ормара у којем писац пронађе Емануелов
дневник, што рјешава проблем његова писања и раствори
Емануелову драму.
Редатељ Стрелец у драматизацију уписује мефистофеловски
мотив, два дјечака, Доброга и Лошега, чиме усложњава структуру драме и представе, коју реализира као драму у драми.
Како би је што више актуализирао и осувременио, на позорницу
смјешта телевизијски екран на којему се све вријеме представе
врте филмови аутоутрка. Но, умјесто жељеног контраста, који
би истакнуо бешћутност сувременог свјетоназора, у првих пола
сата представа је „мртва”.
Андрија Туњић
(Вијенац, 22. 4. 2021)
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His drama The Death of an Actor was published in Plima and performed
in the Virovitica Theater during the 1997/98 season. In his small theater
“Oberon”, he staged his texts To Nora from Martin the Mole and The
Boy Who Talked to God.
Besides directing, he worked as a translator, a writer, a radio host, a journalist, a radio director, and an artistic director of the &TD Theatre in Zagreb.
He staged over fifty plays, translated a dozen plays from German and
wrote books for children – How We Saved Mom and Dad from Bankruptcy,
The Boy Who Talked to God, and Clumsy Dado – as well as plays The Death
of an Actor, Actresses in Embrace, and Richard III the Hunchback. He is
the founder of the Festival for Children and Youth “Egg”.

Director
Samo M. Strelec (Ptuj, 1966)
After graduating from Theater and Radio Directing at the Academy of
Theater, Radio, Film, and Television in Ljubljana – he graduated with the
play The Life of a Playboy by Dušan Jovanović – he enrolled the Ernst
Busch Academy of Dramatic Arts in Berlin during the academic year
1991/92. From 1992 to 1997, he was the artistic leader of the Ptuj theater troupe “Because”, which led to the process of re-professionalization
of the Ptuj Theater, and he received the Golden Bird Award in 1997 for
his efforts. From 1997 to 2001, he was the director of the Ptuj Theater,
where he started a monodrama festival, a competition for young drama,
and the SKUP Chamber Theater Festival. From 2001 to 2006, he was the

artistic director of the Drama of the Slovenian National Theater Maribor.
He has been awarded numerous times at theater festivals in Slovenia and
abroad, and in addition to Slovenian institutional theaters, he directed
plays in Zagreb, Rijeka, Varaždin, Virovitica, Belgrade, Graz, Trieste, etc.
In the Croatian National Theater Osijek, he staged the award-winning
drama Emet by Ivana Šojat as a director and set designer.

Reviews
(...) A young actor Antonio Jakupčević portrays Emanuel, the protagonist, maturely and patiently. Physically big, he does not fit the role at all,
but he discovered a fine line of inner maturity that elevates him above
banal lines and thoughts. Namely, this thirteen-year-old boy is smarter
than the writer in the play and the writer of the play can express. The
director realized that and gave in to the actor’s intuition. A great job.
The direction process is, therefore, intentionally theatrical, but not too
excessive. The play has a lively rhythm, and the set, though practical, is
not that artistically attractive, while the transparent curtain separating
two spaces (this was all designed by the director) is superfluous, but the
actors work with it very well and naturally conquer the space.
I was blown away by Petra Blašković as the boy’s mother, an enchanting
countrywoman who would (this is a tiny portion of harmless irony by the
director) prefer to go to Moscow, just like Chekhov’s sisters. She depicts
a passion for life that becomes tragic because of the circumstances that
befall the family. The actor is portrayed excellently by Duško Modrinić,
while Davor Panić is also impressive as the grandfather.
Tomislav Čadež (Jutarnji list, 12th April 2021)
The novel and the play begin with the writer’s farewell to his woman and
children who go to the sea. They leave him to write something after not
writing for a year. He is accompanied by a cat and a dog that take him
to an abandoned closet where he finds Emanuel’s diary, which solves his
writing block and dissolves Emanuel’s drama.

to update and modernize it as much as possible, he places a television
screen on the stage and constantly plays auto racing films. But, instead
of achieving the desired contrast that would emphasize the callousness
of the modern worldview, the play is “dead” in the first thirty minutes.
Andrija Tunjić (Vijenac, 22nd April)
Due to Maja Huber’s stage movement and the scene environment, the
transport of unfortunate people to the concentration camp where death
awaits them is very shockingly depicted and further accentuated by the
discarded coffins and clothes. Armin Ćatić as Otto Moll, a sadistic murderer, and a so-called theater lover, uses a caricatured approach to perfectly point out the strange closeness between an evil murderer and an
art lover trapped in the same mind.
(...) The difference between Mađarić’s and Strelec’s depiction of evil
is interesting, though unimportant: according to the former, “the evil
has its end”, but “God is silent”, while the latter says that one can hide
from evil “into the world of imagination”, equipped with “books and
theaters”.

Olga Vujović (Kritikaz, 7th May 2021)

Strelec updates the dramatization with a Mephistophelean motif of
two boys, Good Guy and Bad Guy, thus complicating the structure of
the drama and the play that is set as a drama-within-a-drama. Wanting
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Режија: АЛЕШ КУРТ
Драматург: КЕМАЛ БАШИЋ
Сценографкиња: САБИНА ТРНКА
Костимографкиња: ВЕСНА ТЕОДОСИЋ
Видео пројекцијe: СЕЛИМ АХМЕДИЋ
Аутор композиција: ЗЛАТАН БОЖУТ
Кореографкиња: АМИЛА ТЕРЗИМЕХИЋ
Улоге

Cast

ЕЛВИС ЈАХИЋ
СИНИША УДОВИЧИЋ
НЕДИМ МАЛКОЧЕВИЋ / ХАСАН СУШИЋ
ЕЛМИР КРИВАЛИЋ
ЈАСМИНА ДЕДИЋ ИБРИЋ
ЈАСМИНА ИБРАХИМОВИЋ
ЛУКА СПАСОЈЕВИЋ
СЕЛМА ГУСИНАЦ
САМИНА МУЈКАНОВИЋ

ELVIS JAHIĆ
SINIŠA UDOVIČIĆ
NEDIM MALKOČEVIĆ/HASAN SUŠIĆ
ELMIR KRIVALIĆ
JASMINA DEDIĆ IBRIĆ
JASMINA IBRAHIMOVIĆ
LUKA SPASOJEVIĆ
SELMA GUSINAC
SAMINA MUJKANOVIĆ

Представа траје 1 сат и 45 минута

The play is 1 hour and 45 minutes long

ПИСАЦ
Пречесто као култура заборављамо важност драмског текста…
Мислим да публика пуно лакше комуницира с домаћим драмским текстом, јер то је заправо оно што аутор дијели, као члан
једне друштвене заједнице, са својим суграђанима. Због тога мислим да не можемо прецијенити значај домаћег драмског текста
и јако ми је драго да овај мој комад јесте и позив да се вратимо
ономе што имамо као култура… А ја мислим да и те како имамо
добрих драмских аутора, само због нечег радије играмо лоше
естонске драме него пристојне босанске.
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(...) Мислим да је ово представа која ће заправо помало збунити, помало насмијати, помало растужити, али ће понудити једно
суштински битно искуство – шта је то позориште као умјетност.
Корона нам је показала и нажалост дала додатна значења овој
драми – да је човјек прије свега биће сусрета, да је људски сусрет
нешто непоновљиво и да на томе почива суштински дефинирање
човјека као бића. Ништа не може замијенити оно што је позориште одувијек имало, а то је непосредни сусрет колектива глумаца
и колектива публике.

Алмир Башовић (Сарајево, 1971)
Дипломирао, магистрирао и докторирао на Одсеку за компаративну
књижевност и библиотекарство Филозофског факултета у Сарајеву, где
предаје као ванредни професор. За
свој педагошки и научни рад на Академији сценских умјетности у
Сарајеву добио је Награду „др Разија Лагумџија”. Објавио је преко
педесет стручних чланака и студија у различитим часописима,
зборницима и књигама. Учествовао је у приређивању зборника
Драма и вријеме (Добра књига, Сарајево 2010) и Живот, наратив
сјећање: проф. др Нирман Морањак-Бамбураћ (Филозофски
факултет, Сарајево 2017). Објавио је стручне књиге о драми и
позоришту Чехов и простор (Стеријино позорје, Нови Сад 2008;
словеначко издање: Књижница МГЛ, Љубљана 2013) и Маске
драмског субјекта (Buybook, Сарајево/Загреб 2015).
Аутор је пет позоришних комада који су превођени на десетак
језика, извођени су у Сарајеву, Бечу, Брну, Београду и Скопљу.
Књиге драма: Привиђења из сребреног вијека (Око, Сарајево
2004), Visions de l'age d' argent / RE: Pinocchio (Theatroom noctuabundi, Париз 2008) и Четири и по драме (Connectum, Сарајево
2018). За драму Привиђења из сребреног вијека добио је награду
на Фестивалу бх драме у Зеници, а драма је у избору Европске
театарске конвенције (ЕТЦ) уврштена међу 120 најбољих савремених европских комада.
Радио је као драматург на више представа у Народном позоришту
у Сарајеву, био је селектор и члан жирија на фестивалима у Јајцу,
Сарајеву, Брчком, Скопљу, Новом Саду.
Уредник је књижевног часописа Живот.

РЕДИТЕЉ
Алеш Курт гради свет унутрашњости савременог човека, који
је на известан начин затрпан гомилом сувишних информација,
махнит, дезоријентисан, конфузан, али, на срећу, још увек кадар
да покуша потражити спас. А са спасом се зна како иде; мора

се умрети да би се поново живело, искушење, прелазак на други
с(в)ет, трансформације, све то увек изискује посебну врсту инвестиције, редитељ нам то без двоумљења сипа у лице са сцене. Пут
ће сигурно бити забаван и напоран. Изи је душа овог комада, на
један начин срце театра (а негде и Босне и Херцеговине), и у најкраћем нешто попут Роси де Палме, само смештене у позоришни
контекст (игра је изврсна Јасмина Дедић Ибрић), на пут зато и
носи храну и храни све који јој се на путу нађу, креће без страха,
решена да помогне, на један начин већ – спасена.
Курт отвара сцену тако да делује на више планова, самим жестоким темпом игре уводи вас у причу у споју духовитости и ироније
која је сечена егзистенцијалистичком муком. Башовићев комад
на више нивоа црпе значење из историје литературе и драме,
а редитељ ствара представу у којој истовремено има нечега гогољевског и нечега од атмосфере филма Деликатесна радња.
Између муке и помало бизарне заводљивости.
Курт и каже да је ово комад о љубави према театру, да је то једна
од ствари због којих цени Башовића као аутора, као и да он сам,
из тренутка у ком је, у театру пре свега види љубав, у њеним разним облицима. Ако говоримо о љубави за театар, поменућу да
је једна од Башовићевих студија Чехов и простор.
Наташа Гвозденовић
(Време, 25. март 2021)

Алеш Курт (Зеница, 1965)
Режију је дипломирао на ФДУ Београд 1992. Пре тога похађао је
Прву гимназију у Сарајеву. У родној Зеници поставља комаде Пад и
Macblettes. Својим првим филмским
делима публици се представио још на самом почетку деведесетих година, у јеку ескалације ратног стања на Балкану, а потом је
неколико година живео у иностранству. Његова филмска и позоришна остварења углавном се одликују друштвено ангажованом
и социјалном тематиком. Аутор је филмова и серијала: Источно
од истока (1990, режија и сценарио), Проклета је Америка (1992,
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један од режисера и сценариста), Луткоказ (2001, режија), Роло
Костер (2008, режија), Хранољупци (2009, режија), Акумулатор
(2011, режија и сценарио), Јапа и Сипа (2013, режија и сценарио), Топ је био врео (2014, један од сценариста). Аутор је и неколико документарних филмова, попут остварења Шта се десило
са мојим пријатељима (1995), Портрет редитеља (1998), Бахтало
дром (2003) и Сретан пут, бубамаро (2004).
Алеш Курт је и истакнути позоришни редитељ и текстописац. Неки од његових запаженијих наслова укључују драмска остварења Стоп-машина, Дијалог у паклу, Пуцање душе, Кад
би ово била представа, Орландо Фуриозо, Балкански ђаво срам и
Једваносимсобоакаломистобо. Осим ауторских представа, режира и театарске класике попут Шекспира, Булгакова (Мајстор и
Маргарита)... Последњих година је директор култног Сарајевског
ратног театра (САРТР). Покренуо је и Апарат Театар где ствара
представе за дечју публику. Године 2015. био је један од покретача
и организатора сарајевског Фестивала уличне умјетности (ФУУ),
који је замишљен као мултимедијални уметнички фестивал који
уметност приближава грађанству. Добитник је више признања за
ауторска остварења на филму и у позоришту. На пример, његова
хит-представа Једваносимсобоакаломистобо проглашена је најбољом на 17. Фестивалу босанскохерцеговачке драме.

Критика
(...) Код Аристофана, присуствујемо комичној потрази коју предузима Дионис, митски творац театра: наиме, у часу највеће кризе града Атине, у сумрак Пелопонеских ратова, дотични бог, саслушавши савете Херакла, полази на онај (загробни) свет праћен
робом Ксантијом (својим комичним двојником), како би одатле
довео модерног „мага драме” Еврипида као спасиоца атинске
државе и њених вредности.
Аутор Крекетања преокреће „наглавачке” ову поставку: иницијатор путовања у подземни свет је продуцент Талије, „власник
позоришне умјетности”, који се, забринут за опстанак свог театра
(мало новца, али и никаква посета!), не успевши да химнама и
молитвама са сцене призове бога Диониса у помоћ, заједно са

140

66. СТЕРИЈИНО ПОЗОРЈЕ

суфлерком Изи, својеврсном фигуром простосрдачне бистрине
и сирове осећајности – а нимало охрабрен саветима меланхоличног и фрустрираног (драмског) Писца – отискује на путовање
у подземни свет, како би лично убедио божанство да спасе саму

институцију позоришта. Овакво привидно „снижавање амбиције” (спасти не читаво друштво, већ само позориште) представља
вишеструко лукави парадокс. Сугеришући, с једне стране, да
природу и општу функцију данашњег театра не одређују интелектуалци, већ бизнисмени, Башовић истовремено показује и
да су песници (редитељи, извођачи… ставите по вољи), дакле,
„творци значења”, умногоме сами одговорни за кризу/парализу
позоришта, те да се неизвесни спас мора потражити у повратку коренима самог феномена – које тек симболише фигура
Диониса. На самом почетку потраге, наиме, поменути (у позоришном контексту маргинализовани) Писац каже: „Шта ће вама
драма? Ви продајете причу о постдрамском театру. Дионизу је
требало пар стољећа да од рапсода, дакле приповједача, направи глумца. Вама је пошло за руком да за свега неколико година
од глумца направите приповједача.”
Отуда се и највећи део потраге/путовања дуета Талије-Изи одвија у сенци питања „Коме је потребна драма?”, док се, паралелно,
ово путовање предочава кроз низ ситуација које откривају да је
драма – драма као Игра, узбуђење, преступ и емпатија – присутна
свуда – осим на позоришној сцени. У служби таквог указивања су и
урнебесни моменти апсурдног хумора у призорима преласка „наплатне рампе” у загробни свет (везе с „подземљем” су пожељне,
кредитне картице се не примају), али и бриљантна секвенца „квиза-загонетки” које актери морају разрешити да би ушли у Хад –
квиза који представља сатирични коментар читаве повести театра.
А једини одговор који нуди Башовићево забавно али и узнемирујуће путовање кроз жанрове (од водвиља, преко ироније, до
гротеске), јесте сугестија да се „дух Диониса као услов истинске
позоришне Игре”, не може пронаћи ни на овом ни на оном свету, ни у ритуалу нити у „дискурсу“, већ у непрестаном трагању
и преиспитивању. А у таквом трагању, испоставља се, истински
протагонист није Талије, фигура (позоришне) моћи, нити Писац,
заступник себичне и отуђене „инспирације” – већ Изи, заступница ирационалног, принципа рађања и давања.
Светислав Јованов
(Нова.рс, 16. 3. 2021)

(...) Куртова редитељска рјешења на нивоу сценског простора
омогућавају представи да се свако мало изврне у властити аутокоментар, другим ријечима, да буде бескрајно сложен механизам који се из сцене у сцену склапа и расклапа, остајући
притом органски цјеловит и виталан процес управо зато што је
аутореференцијални модус представе о представи, позоришта о
позоришту досљедно доведен до максимума. Тако се у представи
тематизирају и износе на видјело редитељеве сугестије, глумци
играју „вјежбање” сцене која је малоприје изведена, а представа
завршава позивом публици да преко позорнице прође на стражњи излаз из позоришта и услика се са Талијем и Дионизом.
У свијету мртвих, како нам га је предочила ова представа, књиге
лете са свих страна као балистика, ликови изненада излијећу из
креденаца и ормара, маше се сјекирама, скаче се вратоломно,
одјекују крикови и рика пробуђеног Диониза, Харон рецитира
Тому Бебића, троглави Кербер лаје на мртваце, један самоубица
носи у кеси своје органе, наркоман продаје гумену лопту, група
рудара изгубљено протрчава сценом, позорница се свако мало
преображава тако да под плафоном једног позоришта настају
три или четири грађевине са својом осебујном архитектуром, а
суфлерка Изи залихом воћа у својој торби покушава нахранити
читаву популацију мртвих, јер она је некаква богиња Деметра,
отјеловљење симбола плодности, која на почетку представе
драмским текстом хлади своје међуножје. Имајући све ово у
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виду, нема нимало сумње да је Крекетање представа која на несвакидашње узбудљив начин располаже сценским простором,
реквизитом и сценографским материјалом, али и оживљава сва
кључна значења драмског текста.
Матија Бошњак
(Ослобођење, 18. 3. 2021)
Комад Крекетање текстуално одбацује и негира комерцијалне и
тезгашке пороке у позориштима који глумачке изведбе претварају у фигуративно крекетање: блебетање текста без сврхе и неартикулисано излагање емоција. Аутор комада, Алмир Башовић
се послужио Аристофановим Жабама као хисторијски важним
дјелом о књижевној естетици, узимајући за основ исту радњу:
путовање у Хад у потрази за спасом, у Аристофановом случају славе Атине којој је потребан квалитетан поета каквог нема
међу живима, а у Башовићевом позоришта које је толико дубоко
у „дуговима” да га само божанска сила може спасити. Диониз,
бог плодности, весеља и вина је постављен на важну функцију у
обје драме, у Жабама је протагонист који жели зауставити квалитативну декаденцију Атине, а у Крекетању постаје циљ потраге.
Опсесија Дионизом као јединим излазом је својеврсна критика
данашњем театру.
А најоштрије критике се налазе у репликама које с намјером звуче конверзацијски, необавезно, те неријетко и комично што је
обиљежје и самог Аристофана; а не наредбодавно и наглашено.
Драматург Кемал Башић је стилски одмјерено обликовао кључне
идеје важне публици, а редитељ Алеш Курт се за емотивни набој
мање користио самим текстом, већ је уступио простор другим језицима театра.
Курт је темама својих представа несебично давао театру моћ да
упути размишљање и дјеловање публике на ствари које су тренутно приоритетне. Недавни примјер су двије посљедње представе:
Bullying connection, која жели олакшати процес говора о искуству
жртава насиља; те Ништа нас не смије изненадити уз слоган да
„позориште мора спремити народ” на све промјене, актуелно
алудирајући на неисцрпан цват пандемије. Стога, ништа другачије нисмо могли очекивати ни Куртовим избором Крекетања
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чију суштину маркетиншки одлично презентује сам плакат с фотографијом реновирања Народног позоришта у Тузли из педесетих година прошлог стољећа. Није случајно да се представа изводи у Тузли, на мјесту првог босанскохерцеговачког позоришта,
као ни информација да ће прво репризно извођење представе
бити на Свјетски дан театра, 27. марта.

WRITER
Almir Bašović (Sarajevo, 1971)

За разумијевање важности и хитности путовања на онај/други
свијет глумачки ансамбл мора максимално чулно ангажовати
публику да се сконцентрише на динамични, хаотични и скоро
психоделични концепт Крекетања. Истрајност Талија и Изи у
потрази за Дионизом, којег они називају богом позоришта, има
или призвук посљедње опције спасења позоришне умјетности из
„гована/дугова” или, као што Талије више пута понови, призвук
„маркетиншког трика” за куповину интереса друштва. Јасмина
Дедић Ибрић и Синиша Удовичић својом симпатичном, мјестимице намјерно смотаном и емотивно шареном изведбом освајају
подршку публике у својој намјери, као што то увијек успјешном
и препознатљивом презентацијом хумора чини лик Самоубице,
којег тумачи изванредни Недим Малкочевић.
Шејла Џиндо
(drama.ba, 22. 3. 2021)

He received his bachelor’s, master’s, and doctoral degrees from the
Department of Comparative Literature and Librarianship at the Faculty
of Philosophy in Sarajevo, where he teaches as an associate professor.
For his pedagogical and scientific work at the Academy of Performing
Arts in Sarajevo, he received the Dr. Razi Lagumdžija Award. He has published over fifty professional papers and studies in numerous journals,
anthologies, and publications. He participated in the preparation of the
collections of papers Drama and Time (Dobra knjiga, Sarajevo, 2010) and
Life, Narrative, Memory: Prof. Dr. Nirman Moranjak-Bamburać (Faculty
of Philosophy, Sarajevo, 2017). He has published books on drama and
theater: Chekhov and Space (Sterijino Pozorje, Novi Sad, 2008; Slovenian
edition: MGL Library, Ljubljana, 2013) and Masks of the Dramatic Subject
(Buybook, Sarajevo and Zagreb, 2015).
He is the author of five dramas that have been translated into a dozen languages and performed in Sarajevo, Vienna, Brno, Belgrade, and
Skopje. He published drama collections: Apparitions from the Silver
Age (Oko, Sarajevo, 2004), Visions de l’age d’ argent / RE: Pinocchio
(Theatroom noctuabundi, Paris, 2008) and Four and a Half Dramas
(Connectum, Sarajevo, 2018). He received an award for the drama
Apparitions from the Silver Age at the Festival of B&H Drama in Zenica,
and the play was included in the selection of the European Theater
Convention (ETC) as one of the 120 best contemporary European plays.
He worked as a playwright on several productions at the National
Theater in Sarajevo and was a selector and a jury member at festivals in
Jajce, Sarajevo, Brčko, and Skopje.
He is the editor of the literary magazine Život.

DIRECTOR
Aleš Kurt (Zenica, 1965)
Graduated theatre direction from the Faculty of Dramatic Arts in Belgrade
in 1992. Before that, he attended the First Sarajevo Gymnasium. In his
hometown, he directs plays The Fall and Macblettes. He started directing
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films in his twenties, during the Balkan wars, before spending several
years abroad. His film and theatre productions are often socially engaged
and cover different social issues. He is the author of the following films
and TV shows: East of East (1990, director and screenwriter), Damned
America (1992, one of the directors and screenwriter), Puppet Show
(2001, director), Rollocoster (2008, director), Food Lovers (2009, director), Car Battery (2011, director and screenwriter), Jana and Cuttlefish
(2013, director and screenwriter), and The Cannon Was Red Hot (2014,
one of the screenwriters). He is also an author of several documentary
films, such as What Happened to My Friends (1995), A Portrait of the
Director (1998), Bahtalo Drom (2003), and Farewell, Lady Bug (2004).

Reviews
(...) Kurt’s directing solutions at the level of the stage space enable the
play to turn, from time to time, into its self-commentary; in other words,
to be an infinitely complex mechanism that folds and unfolds from one
scene to the next, while remaining an organically complete and vital
process. This is possible because the self-referential mode of the playabout-a-play, a theater-about-a-theater is consistently brought to its
maximum. Thus, the play portrays and presents the director’s enviable
suggestions, the actors put on a “rehearsal” of a scene that was just
performed, and the play ends with an invitation to the audience to walk
across the stage to the back exit of the theater and take pictures with
Thalius and Dionysus.
Matija Bošnjak (Oslobođenje, 18th March 2021)
(...) In Aristophanes’ comedy, we witness the comic search undertaken
by Dionysus, the mythical creator of the theater: namely, during the
greatest crisis in Athens, at the twilight of the Peloponnesian Wars,
this god listens to Heracles, and goes to the (other) world together with
Xanthias (his slave and comic double), to bring the modern “drama
mage” Euripides back as the savior of the Athenian state and its values.
The author of Ribbit turns this setting upside down: the initiator of the
journey to the underworld is the producer Thalius, the “owner of theatrical art”, who, worried about the survival of his theater (small income
and no audience!), fails lure god Dionysus in using hymns and prayers
from the scene, together with the prompter Izzy, a figure of clarity and
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sensibility. After not being encouraged by his melancholic and frustrated
(drama) Writer, he embarks on a journey to the underworld to personally
convince the deity to save the theater institution. The process of seemingly “lowering the ambition” (not to save the entire society, but only
the theater) is a cunning paradox on several levels. Suggesting, on the
one hand, that the nature and general function of today’s theater are
not determined by intellectuals, but by businessmen, Bašović also shows
that the poets (directors, performers, fill in the blank), “the creators
of the meaning”, are largely responsible for the crisis/paralysis of the
theater and that uncertain salvation must be sought in returning to the
roots of this phenomenon itself – symbolized by the figure of Dionysus.
At the very beginning of the search, namely, the aforementioned Writer
(marginalized in the theatrical context) says: “Why do you need the drama? You are selling a story about post-drama theater. It took Dionysus
a couple of centuries to turn a rhapsodist, a narrator, into an actor. You
managed to turn an actor into a narrator in just a few years.”
Svetislav Jovanov (Nova.rs, 16th March 2021)
(...) To understand the importance and urgency of traveling to the other world, the ensemble of actors must engage the audience in the most
sensual way possible to concentrate on the dynamic, chaotic, and almost
psychedelic concept of Ribbit. The perseverance of Thalius and Izzy in their
search for Dionysus, whom they call the god of theater, has either the
tone of the last option of saving the theatrical art from “shit/debts” or, as
Thalius repeatedly repeats, the sound of a “marketing trick” to buy into the
society’s interests. Jasmina Dedić - Ibrić and Siniša Udovičić use their cute,
somewhat deliberately clumsy, and emotionally colorful performance to
win the audience over in their intention, and the same is repeated by the
character of Suicide, portrayed by the extraordinary Nedim Malkočević
who uses a successful and recognizable presentation of humor.

Šejla Džindo (drama.ba, 22nd March 2021)

маја пелевић
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СПИСАТЕЉИЦА

Mаја Пелевић (Београд, 1981)

На овом пројекту аутори су сви јер су заједнички радили и промишљали о реалности која нас чека, многобројним питањима и
темама о могућем саживоту са машинама: Да ли је данас у самоћи и изолацији, у искривљеним перцепцијама реалности могуће
више него икад градити нове облике заједништва, нове породице? Шта ако ћемо наше нове породице радосно правити са машинама? И да ли ћемо имати храбрости за то?

Завршила Факултет драмских
уметности у Београду 2005. и докторирала на Интердисциплинарним
студијама на Универзитету уметности у Београду 2012. Чланица пројекта Нова драма. Изведене драме: ESCape, Лер, Будите Лејди на
један дан, Београд-Берлин, Поморанџина кора, Ја или неко други,
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Скочиђевојка, Можда смо ми Мики Маус, Чудне љубави, Последице,
Потпуно скраћена историја Србије (са Слободаном Обрадовићем)
и Невидљива.
Са Миланом Марковићем је 2012. реализовала пројекат Они живе
– у потрази за нултим текстом. Написала је, режирала, и у Битеф
театру извела драму Последице (2013), а у Народном позоришту
Београд режирала је Моје награде Томаса Бернхарда (2015) и свој
текст Боливуд (2018). Са Олгом Димитријевић урадила је представу
Слобода је најскупља капиталистичка реч (2016).
Добитница је награда „Борислав Михајловић Михиз“ за драмско
стваралаштво и „Слободан Селенић“ за најбољу дипломску
драму, победница конкурса Стеријиног позорја за оригинални
драмски текст Можда смо ми Мики Маус (2007), добитница
Стеријине награде за најбољи драмски текст Поморанџина кора
(2010) и награде на конкурсу „УНИМА“ за најбољи оригинални
текст Невидљива за луткарско позориште.

РЕДИТЕЉ
Представа је инспирисана суптилним пребацивањем света, односа и људских интеракција у дигиталну реалност, покушајем промишљања неких нових облика саживота и заједништа човека и
машине у најинтензивнијим временима које смо искусили до сад.
Публика коју чини петоро људи имаће прилику да искуси виртуелно путовање кроз могуће нове светове око и унутар нас самих.
Кроз интерактивну игру тренутног заједништва које се успоставља
у микроструктури позоришног чина, публици се даје прилика да
истовремено буде извођач, посматрач и учесник бирајући угао
гледања. Користећи виртуелну реалност, аудио-визуелне инсталације и текст, односно глас који позива на учествовање, овај чин
постаје позив на макар и малу, неприметну личну револуцију.
Да ли је ово што нам се догађа почетак неминовне апокалипсе,
симболички астероид који иде ка земљи да разнесе цивилизацију какву једино познајемо или је позив на преиспитивање свега
онога што су нас научили до сад? Одакле почети? Какве заједнице градити? Какве одлуке доносити? На који начин волети?

Никола Завишић (Бела Црква, 1976)
Студирао је режију у Прагу и Београду. Магистрирао у Прагу где је
са Исланђанком Стефи Торс основао
трупу са којом је радио и путовао
по разним фестивалима у Чешкој и
Европи. Од 2004. у Србији је урадио
више представа за децу, међу којима
су Кики и Бозо Андрее Валеан (награда жирија на фестивалу ТИБА)
и Скоро свако може да падне (осим чапље) по кратким причама Тона
Телехена у позоришту „Душко Радовић“, затим Тртица рајске
птице Бранка Димитријевића у НП Ужице (награда за режију на
Фестивалу позоришта за децу у Котору 2007), Аладинова чаробна
лампа Александра Новаковића (Гранд при за режију и представу
у целини на луткарским сусретима у Новом Саду 2007) и Бастијен
и Бастијена В. А. Моцарта у позоришту „Пинокиио“ (награда за
представу на луткарским сусретима у Нишу 2008).
Када је реч о представама за одрасле, то су: 1984 Џорџа Орвела,
копродукција Битеф театра и Гранд Театра из Гронингена
(Холандија), Пластелин Василија Сигарјева у Атељеу 212, Замак
Франца Кафке у ЈДП-у, Годо на усијаном лименом крову у СНП-у
Нови Сад, Разбојници Фридриха Шилера у НП Суботица, Бли
Јелене Мијовић у Атељеу 212. Био је селектор иностраног програма Стеријиног позорја 2009. године.

Критика
Попуњавање самоће
Дакле, дешава се у позоришту, зове се представа, али највећа
грешка коју можете да направите је да се понашате као да сте у
драмском позоришту – седнете на своје место и сасвим мирно,
у мраку, гледате представу (почетак–средина–крај), уживљавате
се у емоцију ликова, критички промишљате друштвене проблеме, пратите драмску радњу и јако се трудите да се случајно не
закашљете, да не зашкрипи столица или не дај боже (!) зазвони
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док не буду сатерани уз сам платнени зид коцке у којој се дешава
изведба. Вођени навиком позоришног гледаоца, заборављају шта
је дигитални стјуард рекао на почетку: Можемо слободно да шетамо по простору и да се опходимо како нам одговара. На пример, да приђемо екрану и покушамо да предвидимо алгоритам
по коме се лица понављају, или да екране који се преливају на
под користимо као коцкице за игру школица, или да легнемо на
лежај и гледамо како се лица рефлектују на плафону…
мобилни телефон. Међутим, Као да крај није ни сасвим близу није
та врста представе, тачније, то и није представа. Реч је о догађају
(хепенинг?, перформанс?, видео-рад?) који захтева спремност
да учествујете, да се препустите, замишљате, да осетите сопствену самоћу и анонимност…
Дигитални стјуард (Љубомир Радивојевић) уводи вас у импровизовану гардеробу и даје вам да обучете одело какво носи медицинско особље у црвеним ковид зонама. Питате се зашто. А зашто
да не? Хајде, поштено признајте да сте се за ових годину дана много пута питали како је то бити у том оделу… Дакле, када обучете
одело и ставите маску на лице (са којом сте у ствари и дошли у
позориште), можете да извадите своје мобилне телефоне и фотографишете се. Прилику да на друштвеним мрежама подели своју
фотку у костиму готово да нико не пропушта. Након што сте се
фотографисали, кренете полако са дигиталним стјуардом у правцу дешавања. Пратите његов лагани, готово церемонијални корак
који вас тера да се уозбиљите, погледате око себе и суочите се са
огромним екраном на коме се емитују огромне фотографије различитих лица. Иза тог екрана налази се простор изведбе.
То је простор у облику велике коцке омеђене платнима. Уђете у
простор и чекате да буде доведено још четворо гледалаца/учесника. Дигитални стјуард вам каже да сте слободни да се понашате како желите – ходате, разгледате, чак и да изађете… Са ове
стране великог платна које доминира позорницом Битеф театра
приказују се стотине различитих лица. Слика се постепено прелива на под. Занимљиво је како гледаоци, несвесно, када слика
крене да се прелива на под, узмичу (да не згазе представу?), све
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Занимљива је групна динамика – можемо да седнемо на црне
сунђере који су са стране, али док се не појави неко храбрији,
остали се не усуђују да било шта дирају већ стоје са стране и не
разговарају – јер се у позоришту не прича, да се не би сметало
глумцима. Гледаоци драмске представе нису навикли да учествују у представи и јако се труде да не сметају, по цену да њима све
то почне да смета. Међутим, овде живих глумаца нема, већ само
дигиталних гласова извођача (Мина Стругар, Ања Ђорђевић,
Јелена Пиљић, Катарина Војновић и Маја Пелевић). Публика/
учесници су сами онако како су сами пред екраном свог рачунара или телефона, али се чврсто држе својих позоришних навика, и управо у том (рас)кораку између задате ситуације и навике
умножавају се могућа значења овог извођења.
Све се врти око онога што је супротно позоришту, а то је осећање
самоће. Феномен самоће је нешто са чиме се свако суочио у ковид времену и аутори овог пројекта нас стално враћају на то осећање. Самоћа није нужно ни нешто лепо, ни ружно, ни срећно ни
тужно… самоћа је празнина која тражи да се попуни, да се структурише, испита, осети… Током догађања гласови говоре приче и

асоцијације, углавном пријатне или зачудне, које могу да пробуде
различите емоције. Уз њихову помоћ и помоћ звукова и видео-радова можете да се препустите њиховим асоцијацијама или да се
отиснете пут својих асоцијација на звездано небо, лепо покошену
траву, морску плажу, кишу, на светла са компјутерског екрана, на
непозната лица која промичу екраном… Парчићи сећања на слободно кретање природом, градом, виртуелним просторима…
Ако сте спремни да се препустите, можете сести на под и замишљати
да сте на обали мора, да ходате по киши, лежите на трави… Одела
која сте обукли с једне стране подсећају вас на усамљеност и изолованост, а с друге стране иду наруку новостеченој слободи. Прекривени
маском и оделом, потпуно сте анонимни, а ваше цивилно одело је
заштићено од прљања – можете да се играте и препуштате, ако желите. Но, ако не желите, можете стајати са стране, сатерани уз платнени
зид, и хипнотисано гледати у екран. Ваша је воља како ћете искористити своју слободу под условом да сте је свесни.
Марина Миливојевић Мађарев
(Време, 4. 2. 2021)

Ритуал преласка у нови свет
Првих четрдесетак минута лагано падамо у опуштајуће, хипнотичко стање, занесени речима и мислима о страховима, али
и о новим могућностима, пред временом апокалипсе (текстове
слушамо путем аудио записа, снимљених гласова који припадају
Мини Стругар, Ањи Ђорђевић, Јелени Пиљић, Катарини Војновић
и Маји Пелевић). Речи су испреплетане са одговарајућом, ла-

ганом, медитативном музиком, и визуелизоване пројекцијама,
илустративним, асоцијативним или апстрактним, призорима космоса, природе, кише, сунца... У другом делу перформанса нам
Љуба даје специјалне наочаре, или маске за очи, у којима гледамо тродимензионалне апстрактне пројекције, тачака и облика
различитих боја, призоре који иду корак даље у јачини визуелног доживљаја. Они су такође праћени речима и музиком, као
у претходном делу извођења. Наш перформанс се завршава где
је и почео, у гардероби, скидањем костима, симболичким и конкретним враћањем у нашу стварност.
Традиционалних извођача у овом пројекту нема, извођачи смо
ми сами, гледаоци, што донекле подсећа на структуралистичке
расправе Ролана Барта о смрти аутора уметничког дела. Читалац,
односно гледалац у овом случају, у доброј мери сам ствара значења, подстакнут делом које обилује празнинама. Може се рећи
да гледалац-извођач овог перформанса добија онолико колико
да, односно угради у ткиво игре.
Такође, чињеница да је петочлана публика главни учесник који
улази у улогу бића пред апокалипсом, облачењем костима и ступањем на позорницу, граничну зону пред крајем света, успоставља јака ритуална значења. Када се кроз овакву игру, уметнички
чин, оживи осећање стрепње, поменуто на почетку, које репродукује тескобну стварност, долази до катарзе, чишћења јадико-
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вања и језе, што је суштина естетског искуства. За то естетско
искуство је, како пише Ерика Фишер-Лихте, надовезујући се на
Аристотела, неопходна специфична перцепција гледаоца. Она
води ка његовој трансформацији која има порекло у ритуалу
лечења. Дело, у овом случају аудио-визуелни мозаик, побуђује
емоције гледаоца-учесника које воде у лиминално, прелазно стање, простор између који се завршава катарзом.
То прелазно стање, које се нарочито ефектно постиже у оваквим
измештајућим сценским пројектима, суштина је искуства које су
многи теоретичари анализирали. Лесинг је, на пример, пропагирао важност позоришта баш због те трансформативне снаге,
емотивне заразе која нас осваја, придобија и чисти, симболички нас премештајући на поље нових почетака. Другим речима,
ограничења у којима данас сви живимо не морају да буду безизлазан простор спутаности, већ се, можда путем уметности, могу
претворити у место промена и новопронађене слободе.
Ана Тасић
(Политика, 19. 1. 2021)
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AUTHOR
Maja Pelević (Belgrade, 1981)
Graduated from the Faculty of Dramatic Arts in Belgrade in 2005 and
obtained her Ph.D. at the Interdisciplinary Studies at the University of
Belgrade in 2012. She is a member of the New Drama Project. Some
of her staged texts include: ESCape, In Neutral Gear, Be a Lady for a Day,
Belgrade-Berlin, Orange Peel, I or Someone Else, Jumpgirl, Maybe We Are
Mickey Mouse, Strange Loves, Consequences, A Fully Abridged History of
Serbia (with Slobodan Obradović), and The Invisible.
Together with Milan Marković, she created a project called They Live –
Searching for Text Zero in 2012. She wrote and directed Consequences in
Bitef Theatre in 2013, as well as My Prizes by Thomas Bernhard in the
National Theatre in Belgrade in 2015 and Bollywood in 2018, based on
her original drama. In 2016, together with Olga Dimitrijević, she staged
Freedom: The Most Expensive Capitalist Word.
She has won the Borislav Mihajlović Mihiz Award for her plays, the
Slobodan Selenić Award for the best graduation play, the Sterijino

Pozorje Festival Award for the original dramatic text Maybe We Are
Mickey Mouse in 2007 and for Orange Peel in 2010, as well as the UNIMA
Award for the best original text for puppet theatre for The Invisible.

DIRECTOR
Nikola Zavišić (Bela Crkva, 1976)
He studied direction in Prague and Belgrade. He received his Master’s
Degree in Prague, where he founded a group with Steffi Tors, an artist from Island, and they toured various festivals in the Czech Republic
and entire Europe. Since 2003, he has done numerous plays for children, including Kiki & Bozo by Andreea Vălean (received the TIBA Award)
and Almost Anyone May Fall, Except the Heron (Children Theatre “Duško
Radović“, based on Toon Tellegen’s short stories), The Bird of Paradise
(National Theater Užice, written by Branko Dimitrijević, received the
First Price for Direction at the Children’s Theater Festival in Kotor in
2007), Aladdin and the Enchanted Lamp (Puppet Theatre “Pinocchio”
Belgrade by Aleksandar Novaković, received the Grand Prix for Direction
and Play at the Puppet Theatre Festival in Novi Sad in 2007), and
Bastien und Bastienne (Puppet Theatre “Pinocchio” Belgrade by Wolfgang
Amadeus Mozart, received the First Price for Direction at the Puppet
Theatre Festival in Niš in 2008).
He directed the following plays for adults: 1984 (by George Orwell,
Bitef Theatre Belgrade, and Grand Theatre Groningen, Holland),
Plasticine (by Vassily Sigarev, Atelier 212 Belgrade), The Castle (by Franz
Kafka, Jugoslav Drama Theatre Belgrade), Godot on a Hot Tin Roof (by
Branko Dimitrijević, Serbian National Theatre Novi Sad), The Robbers (by
Friedrich Schiller, National Theatre Subotica), and Bli (by Jelena Mijović,
Atelier 212 Belgrade). He was the selector of the international selection
at the 2009 Sterijino Pozorje Festival.

Reviews
It all comes down to something that is the opposite of theater, and that
is the feeling of loneliness. Everyone has faced the phenomenon of
loneliness during the COVID pandemic, and the authors of this project
constantly bring us back to that feeling. Loneliness is not necessarily

something beautiful, ugly, happy nor sad... It is a void that seeks to be
filled, to be structured, examined, felt... During the performance, the
voices tell stories and associations, generally pleasant or strange, that
can spark different emotions. With their help and the help of the audio
and visual feed, you can indulge in their associations or start on the
quest of associations to the starry sky, the beautifully mown grass, the
sea beach, the rain, the lights from the computer screen, the strangers
moving through the screen… Those are fragments of memory of moving
freely through nature, city, virtual spaces… If you are ready to indulge,
you can sit on the floor and imagine that you are on the beach, walking
in the rain, lying on the grass… The suits you are wearing, on the one
hand, remind you of loneliness and isolation, while, on the other, go
hand in hand with the newly acquired freedom. Covered in a mask and
suit, you are completely anonymous, and your civilian suit is protected
from dirt – you can play and indulge if you want to. But, if not, you can
just stand to the side, by the canvas wall, and stare mesmerized at the
screen. It is up to you to decide how you will use your freedom – as long
as you are aware of it.
Marina Milivojević Mađarev (Vreme, 4th February 2021)
This project has no traditional performers, as we are the performers
ourselves, as well as the spectators, which is somewhat reminiscent of
Roland Barthes’ structuralist discussions about the death of the author.
The reader – the viewer in this case – forms meanings, stimulated by the
part that abounds in gaps. It can be said that the spectator-performer of
this performance gets as much as he can, that is, as much as he incorporates into the fabric of the game. (...) Lessing, for example, propagated
the importance of the theater precisely because of that transformative
power, the emotional contagion that conquers and purifies us, symbolically moving us to the field of new beginnings. In other words, the constraints in which we all live today do not have to be a hopeless space of
restraint, but, perhaps through art, those can be turned into a place of
change and newfound freedom.
Ana Tasić (Politika, 19th January 2021)
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ПОЕТИКА гледања

Позориште „Деже Костолањи“ Суботица/
Kosztolányi DezsÓ́ Színház
четвртак, 24. јун

poetics of observation

Kosztolányi DezsÓ́ Theatre Subotica
Thursday, 24th June

Режија, концепт и сценографија: АНДРАШ УРБАН
Композитор: СИЛАРД МЕЗЕИ
Уметничка сарадница: ДАНИЕЛА МАМУЖИЋ
Улоге
АНДРЕА ВЕРЕБЕШ
БОРИС КУЧОВ
ДАВИД БУБОШ
ГАБОР МЕСАРОШ
ХЕНИ ВАРГА
ТИМЕА ФИЛЕП
Представа траје 1 сат и 20 минута

Direction, envisioned and set design: URBÁN ANDRÁS
Composer: MEZEI SZILÁRD
Art associate: DANIELA MAMUŽIĆ
Cast
VEREBES ANDREA
KUCSOV BORISZ
BÚBOS DÁVID
MÉSZÁROS GÁBOR
VARGA HENI
FÜLÖP TÍMEA
The play is 1 hour and 20 minutes long

РЕДИТЕЉ

Критика / Из медија

Публика је под разним другим називима могла да гледа радне
премијере. Једна је играна под насловом Вид. Специфичност
ове представе је да се искључиво бави гледањем, визуелним
средствима. Јако битан моменат је музика Силарда Мезеија.
У представи нема речи и испитује се однос мртвог и живог
тела и покретача пасивног. Изузетно ме занима где постоје
професионални глумци који могу да се одрекну сами себе и да на
други начин дођу себи. У овој представи, до самог краја, глумци
немају чак ни лица. Једноставно имају само физичку снагу
којом покрећу одређене ствари и имају свој ход. Било је врло
узбудљиво спречавати настанак драмских и текстуалних прича и
да оно што гледамо на сцени постане својеврсна стварност, а не
литерарна која може да се преприча. Реч је о животу и смрти, о
стварању позоришног света, о форсираном постојању постојања.
Сценском присуству, једноставно.

(...) говоримо о „откључавању” симбола који су приказани гледаоцу, одбијању да се ствари недвосмислено именују (реферишем
на основу делова из књиге Влатка Илића Савремено позориште
: естетско искуство и преступничке праксе, Стеријино позорје,
2018. у којима говори о Урбановој представи Кратке приче о
Антихристу) и овде представа „ради истовремено у више регистара, не пружајући могућност њеног свођења на само један од
њих. „Због тога“, каже Илић, „у овом случају можемо говорити
о преступу, пошто се превазилажењем не одбацује оно постојеће… већ се продире у друге искуствене домене и то када је реч о
догађајима на сцени, као и о њиховој рецепцији“.

Ова представа се увек мало мења и гради. Додају се нови елементи, нови покрети. Овде су покрети које видимо врло огољени. Глумац не игра у смислу да не прича књижевну причу.

156

66. СТЕРИЈИНО ПОЗОРЈЕ

Једино, говори Урбан након представе, што је живо на сцени јесте месо – физички комад меса који је окачен о једну куку. Све
остало је „мртво“. Месо је, поручује нам редитељ, смрт. Дословно
смрт која означава крај трајања на земљи. Дакле Урбан нас просто позива на преиспитивање и суочавање са коначношћу, до
које долазимо кроз продирање у друге искуствене домене. Не

само кроз ментално поље. Преиспитивањем шта је оно што нас у
нашем коначном постојању спречава да се препустимо. На крају, Урбан закључује, да је Поетика гледања представа о свету и
позоришту. И животу и смрти.
Наташа Гвозденовић
(Време, 3. 12. 2020)
Замислите позоришну сцену на коју излазе краве, по којој пливају рибе, лете птице, фламингоси, долазе зебре, јелени, коњ…
Сцену на којој седе костури. У једном тренутку, позоришну сцену
која се претвара у својеврстан зоолошки врт. Без кавеза, без нереда, буке. Само мир, музика.
(...) представа почиње у релативном мраку. Извођачи су костимирани, прекривеног лица. Акција почиње поставком огледала
насред сцене и његовим разбијањем. У једној могућој, приватној
поетици гледања, то би могло да значи да оно што ће да уследи,
остаје такво какво је, без рефлексије.
Извођачи затим на сцену износе постоља, на која ће касније, једну по једну, горе наведеним редом, „изводити“ поменуте животиње, делом или уцело веома реалистички креиране и израђене.
Они то чине готово ритуално, наглашено посвећеним, брижним
корацима, држањем и гестом, у ритму музике. Светло наглашава
и означава крајеве и стапање сцена, у складу са гомилањем ове
помало бизарно живе, а заправо слике мртве природе.

Композиција Силарда Мезеија у многоме одређује доживљај
представе Поетика гледања Андраша Урбана. Њена инструментална динамичност, заснована доминантно на гудачким инструментима, преплитању њихових хармонских и мелодијских линија препознатљивих звучних одлика импровизаторности коју негује овај композитор, чини од сцена прави мали Равелов Болеро.
Једноставност и лепота основне су карактеристике овог зачудног
позоришног „експеримента“. Одсуство свакодневног, значењског, не значи аутоматски и одуство рефлективног, емотивног
односа који се успоставља и без могућности утврђивања наратива. Гледаоци који прате Урбанов рад сигурно ће се сетити
Кишињевске руже која је рађена по, или боље рећи преко текста
Ота Толнаија.
Игор Бурић
(Нити, Позоришни музеј Војводине, 2021)
Критике су део пројекта „Критичарски караван“ који реализује
Удружење позоришних критичара и театролога Србије, под покровитељством Министарства културе и информисања
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DIRECTOR
The audience could watch the working premieres of this play under various titles. One was performed under the title Sight. The specificity of
this play is that it deals exclusively with seeing, with visual means. Mezei
Szilárd’s music is very important here. There are no words in the play,
and the relationship between the dead, the living, and the initiator of
the passive is being examined. I am extremely interested in finding professional actors who can give up on themselves and come back to their
senses in another way. In this play, until the very end, the actors have
no faces. They simply have the physical strength to move certain things
around and have their walk. It was very exciting to prevent the emergence of the dramatic and textual stories and to turn what we see on the
stage into a unique sort of reality, and not a literary reality that can be retold. It is about life and death, about the creation of the theatrical world,
about the forced existence of existence. Stage presence, to put it simply.
This play is constantly being changed and updated. New elements are
added, new movements. The moves we see here are very bare. An actor
does not perform in the sense that he does not tell a literary story.
Urbán Аndrás

Reviews
(...) We are talking about “unlocking” the symbols that are shown to
the viewer, about the refusal to name things unambiguously (I am referring to Vlatko Ilić’s book The Modern Theater: Aesthetic Experience
and Delinquent Practices [Sterijino Pozorje, 2018] where he describes
Urbán’s play Short Stories of the Antichrist). The play here “works simultaneously in several registers, without providing the possibility of
reducing it to only one”. As Ilić says, that is why “in this case, we can talk
about a delinquency, because overcoming does not reject the existing
[...] but penetrates other experiential domains when it comes both to
events on the stage and their reception”.
The only thing, as Urbán states after the show, left alive on the stage is
the meat – a piece of meat hung on a hook. Everything else is “dead”.
The flesh, as the director tells us, is death. A literal death that marks the
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end of life on Earth. So Urbán simply invites us to reexamine and face
the finality we reach by penetrating other experiential domains. Not just
the mental field. Bz reexamining what prevents us in our final existence
to indulge. Ultimately, as Urbán concludes, Poetics of Observation is a
play about the world and the theater. And life and death.
Nataša Gvozdenović (Vreme, 3rd December 2020)
Imagine a stage full of cows, fish, birds, flamingos, zebras, deer, horses... A stage with skeletons. A stage that turns into a zoo. No cages, no
clutter, no noise. Just peace, music.
(...) The play begins in semi-darkness. The performers are costumed and
their faces are covered. The action begins with the act of placing a mirror in the middle of the stage and breaking it. In one of the possible,
private poetics of observation, this could mean that what is to follow
remains as it is, without reflections.
After that, the performers bring several pedestals to the stage, where
they will later “reenact” the aforementioned animals, one by one, created partially or entirely in a very realistic manner. They do it almost
ritually, with emphatically dedicated, caring movements, posture, and
gesture, following the rhythm of the music. The light emphasizes and
marks the ends of the scenes and their merging, together with the accumulation of this life that seems somewhat bizarrely alive, but is, in
fact, still.
(...) Simplicity and beauty are the basic characteristics of this amazing
theatrical “experiment”. The absence of the everyday, the meaningful,
does not automatically mean the absence of the reflective, emotional
relationship established without the possibility of establishing a narrative. Audience members who follow Urbán’s work will surely remember
The Chisinau Rose, a play based on, or rather over Ottó Tolnai’s work.
Igor Burić (Niti, Theatre Museum of Vojvodina, 2021)
This review is part of the “Critical caravan”, realized by the Association of
Theatre Critics and Theatrologists of Serbia, with the support of the Ministry
of Culture and Information

62. Изложба ликовних радова
деце и омладине Србије
„Сцена, маска, костим, лутка''
„Хероине глумишта“
Организатори: Центар за ликовно васпитање деце и омладине
Војводине и Стеријино позорје
У оквиру 66. Стеријиног позорја Центар за ликовно васпитање
деце и омладине Војводине 62. пут организује изложбу ликовних
радова деце и омладине Србије „Сцена, маска, костим, лутка'',
ове године са пратећом темом „Хероине глумишта“.
Изложба се организује у склопу Стеријиног позорја у Новом
Саду од 1959, а до 80-тих година 20. века реализована је у оквиру Мајских игара у Бечеју.
Центар за ликовно васпитање деце и омладине Војводине је установа која се већ 67. година бави афирмацијом дечјег ликовног
стваралаштва и усавршавањем
наставе ликовне културе и као
таква јединствена је у земљи.
Циљ ове изложбе је да се путем
позоришне уметности деца
мотивишу за ликовно изражавање и обрнуто, те на тај начин
утиче на развој естетске и креативне дечје личности. Деци
и младима се овом изложбом
ствара прилика да упознају
свет позоришта, и указује могућност стварања кроз игру и
учење.

Као и све досадашње и овогодишња поставка у себи носи
посебне вредности дечјих ликовних радова. Не само оне
које сведоче и сведочиће о
успешном подстицању и неговању ликовног израза и креативности младих, већ и посебну вредност као сведочанство
изузетних напора ментора и
њихових ученика да, упркос
нестандардном облику наставе, и свим потешкоћама које
ово време носи, пронађу додатну жељу и мотивацију за
ваннаставне активности и да
макар на тренутак закораче у
чаробни свет позоришта.

Дуња Пивић, 10 год.
Центар за уметност и културу Артеље,
Ликовни педагог Татјана Трајковић

Само четири речи, испоставило се магичне, СЦЕНА, МАСКА, КОСТИМ, ЛУТКА, за 62. године
пружиле су неисцрпан извор игре и стваралаштва и успеле да
пробуде машту хиљадама малишана и створе исто толико изузетних ликовних остварења.
Ликовни радови пристигли на овогодишњи ликовни конкурс сведоче о томе колико је бескрајна дечја машта и уводе нас у свет
боје, игре и лутака, у свет где су чуда могућа.
Сама изложба представља значајну визуелну документацију о
развоју и осавремењивању наставе ликовног васпитања у нашој земљи, а Центар за ликовно васпитање деце и омладине
Војводине ће као чувар сећања наставити да баштини вредне
збирке дечјих ликовних радова.
Љубица Танкосић,
Центар за ликовно васпитање деце и омладине Војводине

Николина Паунић, 3. разред, Ликовна
радионица "Центар за културу Гроцка", Гроцка
Ментор: Марион Дедић
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Приче с малог одмора
Представљање пројекта промоције и афирмације
српског драмског стваралаштва за децу и младе

Презентација, разговор и сценска читања одломака
из драмских комада

Организатор: ASSITEJ Србија
Аутори: Ирина Субаков, Милица Недељковић, Сташа Петровић,
Павле Лазаревић, Мина Ћирић, Кристина Бојанић
Приче с малог одмора је наслов пројекта који представља серију збирки кратких драмских текстова за децу. Ови мали комади
нису само намењени деци, већ су и настали кроз сарадњу са децом и заједнички рад младих драмских писаца, ученика основних школа и Удружења ASSITEJ Србија.
Пројекат је инспирисан дефицитом савремене драмске литературе погодне за рад са дечјим и омладинским драмским секцијама. Истовремено, настао је као подстицај младим драмским
ауторима да пишу за најмлађу и младу публику.
Драматурзи и студенти драматургије пролазили су радионице везане за тематски оквир сваке збирке комада и радионице
драмске педагогије, а затим одлазили у школе да сами осмисле
и изведу своје радионице са школском децом. Инспирисани
тим сусретима радили су на својим комадима, уз консултације са драматурзима и стручним сарадницима окупљеним око
Удружења ASSITEJ Србија.
У оквиру пројекта Приче с малог одмора до сада је објављена једна збирка, а две су у припреми. Прва је посвећена свакодневним
темама из школског живота. Друга је збирка светосавских прича, односно кратких комада који свеже и иновативно обрађују
најчешћу тему свих школских драмских секција у Србији – тему
живота и просветитељског рада Светог Саве. Треће издање Деда
Мраз није отет има за циљ да промени клишеизирану драматургију новогодишњих представа. Све три збирке су, односно биће,
објављене у издању Креативног центра.
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ASSITEJ Србија, удружење за развој позоришта за децу и младе
је невладина организација која делује у области професионалне
позоришне уметности за децу и младе у Србији. Организација
промовише позоришну уметност за младу публику на највишем
уметничком нивоу, подстиче и прати њен развој, афирмише позоришно стваралаштво и ствараоце на домаћој и интернационалној
сцени с циљем да својим укупним деловањем утиче на промену
става према позоришном стваралаштву за младу публику.
ASSITEJ Србија окупља професионална позоришта за децу и
младе, институције, фестивале, групе и појединце који професионално делују у овој области у Србији и броји преко 50 чланова.
Организација је активна у интернационалној заједници као члан
међународне ASSITEJ мреже која има 85 националних центра у
свету и са којима ASSITEJ Србија учествује у заједничким пројектима. Организација сарађује и са другим сродним и паралелним организацијама и мрежама као што су УНИМА, ИТИ, ИДЕА,
Епицентар и другима које раде у области позоришта, драме и
образовања под окриљем УНИЦЕФ, УНЕСКО, ЕУ итд.

Округли сто:
О дијалогу између сцене и
њених „бочних страна“
Организатори: Сцен (Центар за сценски дизајн, архитектуру и технологију), Департман за архитектуру и урбанизам,
Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду
Модератори: Романа Бошковић Живановић и Радивоје Динуловић
Од када је, пре четврт века, Ранко Радовић у каталогу првог
Бијенала сценског дизајна са „поштовањем и дивљењем“ писао
о „великом духовном и стваралачком свету унутар света театра“ обновљене су многе позоришне куће, уграђени савремени
сценски технолошки системи, основани су нови студијски програми и нове школе, организовани бројни курсеви, разговори,
конференције и изложбе, написан је низ текстова о људима и
њиховим силама „да дизајнирају, да сцену замисле и изведу, да
глумце обуку и да им сашију, да запишу музику или да је склопе,
да осветле и озвуче, да сликају или вајају за сцену, да рукама и
радом изведу, да праве куће као позоришта или да било који простор учине сценом“. Ипак, то није било довољно за успостављање
бољег, ефикаснијег, сврсисходнијег и праведнијег система рада
у секторима технике у нашим професионалним позориштима.
Напротив – продукцијски услови су све тежи, број запослених је
све мањи, њихово знање и искуство све оскудније – наравно, уз
бројне изузетке који, ипак, правилу иду у прилог. Већ су одавно
неопходне системске промене у схватању и вредновању техничке продукције, у образовању, у формално-правним оквирима.
Услов за то је успостављање заједничког става, па потом и напора
свих нас – редитеља и глумаца, позоришних управа, школа и факултета и, наравно, сценских мајстора и техничара – да створимо
нови покрет за суштинску трансформацију места, улоге, вредновања и начина техничког рада у позориштима. Томе је, као један
од првих корака, посвећен и овај округли сто.

Дани књиге и сећање на
милету радовановића
Први термин (22. јун) резервисан је за
нова издања Стеријиног позорја. Едиција
„Синтезе“ обогаћена је књигом Наташе
Делач Кончаревић Женска драма и (мушко)
друштво. Статус жене у друштву и уметности на примеру драма Милене Марковић,
Маје Пелевић и Милене Богавац. Из ширег
друштвеног угла, па и оног потенцијалне
читалачке публике, можда и најзанимљивији аспект књиге тиче се констатације ауторке да Милена Марковић, Маја Пелевић
и Милена Богавац у својим драмама тенденциозно користе уметност,
у циљу подизања свести о феминистичким проблемима, „те да у своју
уметност интегришу феминистичка питања као тематске осе, одлике,
мотиве и кључне проблеме ликова, али и као средства за постизање
искључиво драматуршких и естетских циљева“. О књизи ће говорити
новинар и позоришни критичар Игор Бурић.
Књигу Миливоја Млађеновића Интертекстуална плетисанка. Конституција
лика Лазе Костића (Едиција „Експозиција“) поред изазовности и сложености
теме – транспозиције широко познате
историјске личности о којој су нужно
уврежени и различити стереотипи, у
драмски лик – пре свега одликује висок
степен акрибије. Обрађујући ову тему
на „узорку“ од седам различитих драмских дела В. Лукића, Н. Прокића, Р.
Дорића, В. Поповића/П. Зупца, П. Милосављевића, З. Суботичког, Млађеновић се морао детаљно потхватити и анализе различитих драмских облика, чија различитост увелико условљава и другачији третман историјске личности транспоноване у драмски лик.
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Други термин (24. јун) традиционалног програма једним делом
биће посвећен Милети Радовановићу (1935–2021).
Од 1985. до 2003. био је директор
Стеријиног позорја. Његово управљање
овом институцијом пре је било стално суочавање са искушењима, него привилегија. Водио је Позорје у најтежим годинама
његовог постојања, у времену бременитом и не баш наклоњеном уметности.
Распад земље, ратови, бомбардовање,
разорна економска криза, обележили су
знатан део његовог мандата. Прибран,
уман, сталожен, успео је да и у оваквим околностима очува углед
и значај Стеријиног позорја. Речју, био је права особа за ова тешка
времена. Своја сећања на личност и дело Радовановића изнеће
Мирослав Мики Радоњић, актуелни директор Стеријиног позорја
и Александар Милосављевић, дугогодишњи сарадник Стеријиног
позорја.
У истом термину главни уредник Милош Латиновић презентоваће нове свеске часописа „Сцена“, бројеве 1 и 2/2021. и занимљиве теме којима обилују нови бројеви.
Случај је хтео да се на насловним страницама две „Сцене“ нађу Милета Радовановић и Петар Марјановић (Београд
1934–2020), две личности које су својим
радом оставиле дубок траг у историји
Стеријиног позорја.
Петар Марјановић био је драматург и
театролог, редовни професор новосадске Академије уметности и Факултета
драмских уметности у Београду, шеф
Катедре ФДУ за теорију и историју, главни уредник Зборника радова ФДУ (1997–
98). Објавио је 13 театролошких књига
и студија, око 400 чланака, огледа, расправа, позоришних критика...
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Од 1970. до 1974. био одговорни уредник, а од 1975. до 1991. главни
уредник часописа „Сцена“. Током мандата уредио је седамдесетак
бројева којима је успоставио високе стандарде квалитета прилога
и овом часопису обезбедио статус водећег југословенског позоришног гласила. За свој рад је вишеструко награђиван, међу другим
престижним наградама су три Стеријине награде за театрологију и
Стеријина награда за за нарочите заслуге.
Трећи термин (25. јун) представља издања
других издавача. Из издавачке продукције Српског народног позоришта издвојен
је нови број часописа „Позориште“ у чијој је жижи 160 година Српског народног
позоришта. „Овај велики јубилеј прилика
је да се, пре свега, сетимо оних који су
му – гледајући далеко испред свог времена – далеке 1861. године ударили темеље.
Учинили су то Светозар Милетић, Стеван
Брановачки, Јован Јовановић, који ће тек
касније понети надимак Змај и, наравно или пре свих, творац идеје о оснивању првог српског професионалног театра и његов први
управник Јован Ђорђевић.“ О овој и другим темама новог броја говориће др Зоран Ђерић, управник СНП-а.
Издавач Центар за културу, образовање и
информисање „Градац“ из Рашке књигом
Небојше Брадића Пут до позоришта покреће едицију „Рашке духовне свечаности“. Аутор, истакнути позоришни редитељ,
педагог глуме, главни уредник Културноуметничког програма РТС-а, али и врстан
публициста и есејиста, који ће представити издање, на крају уводног текста каже:
„Током пандемије ковида-19, у једном тренутку, постављено је питање: Колико је позориште део једне заједнице? Ова књига је
мали одговор како да на позориште не гледамо као на место које доноси опасности и како да у њему градимо поверење за све који верују
у моћ уметности.“
Модератор Дана књиге је Александар Милосављевић
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ФЕСТИВАЛСКИ ЦЕНТАР
65. Стеријино позорје 2020.
ИЗВЕШТАЈ СЕЛЕКТОРА

СТВАРНОСТ – ЧУДНИЈА ОД МАШТЕ
Позоришта у Србији завршавају сезону 2019/2020. у знаку дубоке егзистенцијалне кризе, али, исто тако, барем кад говоримо о
најрелевантнијем што су ова позоришта изнедрила, у знаку повишене уметничке и друштвене самосвести. У чему се састоји овај
(привидни) парадокс?
Највидљивију страну кризе откривају квантитативни показатељи.
Чињеници да је – како кажу мериторне анализе – број изведених
премијера уопште у 2019. био на историјском минимуму, одговара,
нажалост, ситуација у сезони 2019/2020. – како у погледу укупне „домаће продукције“, тако и када је реч о праизведбама савремених домаћих драма. Наиме, за разлику од претходне сезоне, када су реализоване педесет две домаће продукције, од чега тридесет пет спадају у
праизведбе, у овом раздобљу број домаћих продукција пао је на тридесет осам – од чега су двадесет седам праизведбе домаћег драмског
текста, концепта, или, пак, драматизације домаће прозе.
Очигледно је да је кризном стању допринело погоршање финансијских прилика (нередовни или мањи буџети), као и организационо-структурне тешкоће (немогућност запошљавања стручних и
уметничких профила, уметничка уравниловка), али главни проблем (и даље) је одсуство дугорочних (понекад и краткорочних)
репертоарских концепција. Ово одсуство проузрокује, између
осталог, и невероватне осцилације у сценској присутности савремене домаће драме – од доминантне струје до готово епизодне
улоге током годину дана. Тако, у протеклој сезони сведочили смо
сценском представљању тек двају условно нових ауторских имена (Сташа Бајац, Димитрије Коканов) и двају правих дебитаната

(Огњен Петковић, Исидора Милосављевић) – а релативну противтежу овој оскудици чине ретка успешна остварења из новог таласа
драматизација. Најзад, ни неколико етаблираних или релативно
афирмисаних аутора није понудило драмске предлошке које би
одликовала самосвојност – крећући се од непробојне езотеричности (Ливада пуна таме Милене Марковић), до директне, једнодимензионалне актуелизације (Шумадија Филипа Вујошевића).
Ипак, премда је низ институционалних устројстава, планова и
фактора деловао на штету протекле позоришне сезоне, она се
није завршила катастрофално – штавише, сматрам да је надмашила ниво просечне. И то претежно захваљујући деловању оних
неинституционалних, ауторских чинилаца – тачније, стваралаца
специфичних ставова или афинитета. Суочени са многобројним
видовима кризе, ови аутори су, уместо да се препусте ескапистичкој игри форми, стилова и „концепата“ као удобнијем решењу, одабрали много ризичнији и тежи пут: вођени страшћу
и самосвешћу, окренули су се стварности – као конкретној
инспирацији, поводу, материјалу или (активном) саговорнику.
Иако сва драмска и сценска настојања аутора који су кренули
овим путем нису била подједнако успешна, она су нам, у већини
случајева, предочила узбудљиву, горку, често шокантну „мапу“
видова стварности у којој живимо или која живи у нама: историјску стварност (страдања невиних у ратовима, мучно сазревање појединца усред светских ломова); стварност концлогора и
геноцида; медијски посредовану стварност (културолошки феномени, репрезентативне биографије); стварност горућих социјалних напетости (незапосленост, штрајкови); и, најзад, стварност
човека и природе у окружењу терора технологије и цивилизације.
Заузимајући ангажован критички став наспрам друштва, аутори овог усмерења истовремено одбацују манихејску позицију
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позоришта као носиоца узвишене чистоте и моралне надмоћи,
показујући га, самосвесно и страсно, као „разбијено огледало“ –
то јест, сведока али и саучесника друштвених заблуда и странпутица стварности. Управо аутентичност сразмере страсти и самосвести у конкретном дијалогу позоришта са стварношћу, било је
мерило на основу којег сам одлучио да за такмичарску селекцију
65. Стеријиног позорја предложим следеће наслове:
1. СМЕДЕРЕВО 1941. – писац и режија Ана Ђорђевић;
Српско народно позориште Нови Сад (Србија)
Полазећи од трагичног историјског догађаја (страдање ансамбла
Српског народног позоришта у експлозији смедеревског стоваришта муниције, јуна 1941), чију хронологију само привидно следи,
Ана Ђорђевић развија кроз сложени али модерно течни текстуални наратив, параболу о трима световима – историјском, интимном
и позоришном. Надграђујући овакву ситуацију редитељском поставком у којој се пулсирајућа сведеност емоција убедљиво усклађује са симболичним акцентима, ауторка успева да кроз спајање,
али и међусобну релативизацију поменутих светова предочи идеју
о праштању као јединој могућности опстанка појединца и театра.
2. РАДНИЧКА ХРОНИКА – писац Петар Михајловић, режија
Вељко Мићуновић; Народно позориште/Narodno kazalište/
Népszíház Суботица (Србија)
Драму Петра Михајловића, фрагментарно устројену повест о
личним и општим искушењима наше сурове транзиције и криминалне приватизације, редитељ Вељко Мићуновић, у сарадњи са
драматургом Слободаном Обрадовићем, ревитализује у изузетно динамичном, наглашено сатиричном и антиилузионистичком
„кључу“. Унутар визуелно атрактивног окружења, редитељска поставка суверено комбинује гротескно вишегласје радничког хора
са потресним исповестима појединаца, кошмарним репетицијама друштвене манипулације и сатиричним набојем мелодрамски
интониране музичке матрице.
3. МАРАТОНЦИ ТРЧЕ ПОЧАСНИ КРУГ – писац Душан
Ковачевић, режија Паоло Мађели; Magyar Színház
Будимпешта (Мађарска)
У једној од највреднијих поставки Ковачевићевог култног комада у
последњих четврт века, Паоло Мађели, уз помоћ драматуршкиње
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Жељке Удовичић и компактног, разиграног ансамбла будимпештанског Мађарског позоришта, успева у нимало лаком задатку. Не занемарујући савремене акценте повести о старијим припадницима
породице Топаловић – Лакију, Милутину, Аксентију – као „трговцима смрћу“ (повести која и у овим данима буди језиве асоцијације),
Мађели је на оригиналан начин продубљује, стављајући у први план
– кроз суверену мешавину црног хумора, гротеске и апсурда – подједнако паразитско живљење млађе, расипничке генерације, дезоријентисане и загушене алкохолом, кокаином и цинизмом.
4. SEMPER IDEM – писац Ђорђе Лебовић, драматизација и режија Горчин Стојановић; Народно позориште Сомбор (Србија)
Упризорење Лебовићевог апартног, потресног и полифонијски устројеног романа-исповести, којег се подухватио Горчин
Стојановић, представља остварење епског замаха не само у погледу сценског трајања него и као успешно сучељавање развоја унутрашњег живота појединца (јунака, наратора) како са бизарним,
али пријатељским енергијама породице и варошког окружења,
тако и са све ризичнијим и, у крајњој инстанци, кобним силама
Историје. Постављајући гетеовски интонирану повест о очовечењу
путем спознаје света, Стојановић суптилно, вишеслојно и темељно
открива вечност (враћања) зла као наличје таквог очовечења.
5.КРЕТАЊЕ – писац Димитрије Коканов, режија Јована
Томић; Битеф театар Београд (Србија)
Текст Димитрија Коканова, уобличен као низ од пет паралелних/
укрштених монолошких исказа о репрезентативним ситуацијама
угрожености које намеће савремени свет, а сагледаних са позиција
„тела“ као псеудоактера, један je од првих аутентичних предложака намењених „имерзивној“ позоришној стратегији. Пронашавши
праву сразмеру идентификације и дистанце, критичности и интроспекције, редитељка Јована Томић доследно помера границе сценске илузије, али и степен укључености гледалаца (сврстаних у пет
група што различитим редоследом учествују у пет призора) како би
нас, кроз супротности као што су „прошлост–будућност“, „људско–
машинско“ или „споља–изнутра“, константно одржавала у тензији
између саосећања и отпора – тензији која у завршном, заједничком
обреду извођача и публике допушта само тренутно олакшање.

6. ЛЕПА БРЕНА ПРОЏЕКТ – писци Ведрана Клепица, Маја
Пелевић, Олга Димитријевић, Тања Шљивар, Слободан
Обрадовић, концепт и режија Владимир Алексић и Олга
Димитријевић; Битеф театар Београд (Србија)
У оквиру несвакидашњег драмског мозаика, тематизујући различите аспекте биографије, харизме и културолошке функције култне фолк-певачице, група наших истакнутих списатеља млађе генерације, уобличава потресну „унутрашњу повест“ бивше (југословенске) заједнице, њених компромитованих идеала, али и њених
(наших?) још живих утопијских чежњи. Од Брене градитељства и
Брене бизнисменке, преко Брене песме, до Брене Југословенке и
Брене сексуалности, дискретна, симболички слојевита режија, која
жанровском заиграношћу отвара креативни простор групи сјајних
глумица, претвара један парабиографски сценски есеј у баладу о
слободи која се увек изнова губи, али никада не заборавља.
7. КО ЈЕ УБИО ЏЕНИС ЏОПЛИН? – писац Тијана Грумић,
режија Соња Петровић; Српско народно позориште и
Омладинска престоница Европе, ОПЕНС, Нови Сад (Србија)
Трагичност судбине легендарне рок-певачице постала је за ауторски тандем Тијана Грумић–Соња Петровић захвалан повод за метафоричко уобличење тезе о кризној тачки сваке (модерне) „изгубљене генерације“. С друге стране, експлозивна мешавина необузданости и креативности стварне (и медијски посредоване) Џенис
Џоплин, послужила је ауторкама као узбудљиво полазиште за
потресну, слојевиту сценску „рок-баладу“, унутар које својеврсна
драматургија „уживо“ извођених песама култне интерпретаторке
постаје и драмски равноправан елемент сценског збивања – не на
последњем месту захваљујући изузетном глумачком и певачком
потенцијалу двеју интерпретаторки Џенискиног лика.
8. ГУСТАВ ЈЕ КРИВ ЗА СВЕ – концепт и режија Кокан
Младеновић; Позориште „Деже Костолањи”/Кosztolányi
Dezsö Суботица (Србија)
У намери да предочи – углавном трагикомичну – одговорност
„малог човека“ за велике социјалне или идеолошке деформације, али и за сопствено поробљавање, Кокан Младеновић је посегао за Густавом, познатим ликом из мађарског цртаног филма
осамдесетих година прошлог века. Нижући, посредством духовитих асоцијација, ефектног мизансцена, а пре свега помереног

„немуштог језика“, архетипске призоре из претпостављеног данашњег Густавовог живљења, Младеновић уобличава провокативну, раскошну пародију, у распону од хуморне „арлекинијаде“
до карикатуре и гротеске, у којој се, нажалост или на срећу, са
срамотним уживањем препознајемо.

НЕТАКМИЧАРСКА МЕЂУНАРОДНА СЕЛЕКЦИЈА
„КРУГОВИ“
Стицајем околности, након процеса одабирања представа за
програм „Кругови“, током којег сам видео укупно девет представа из Немачке, Северне Македоније, Русије, Хрватске, Литваније
и Босне и Херцеговине, у коначном избору нашла су се три остварења која, на различите начине, артикулишу поједине видове
конкретног „дијалога“ између стварности и позоришта.
1. ЈЕДВАНОСИМСОБОАКАЛОМИСТОБО – писци Нејра
Бабић, Алеш Курт, режија Алеш Курт; Сарајевски ратни театар САРТР, Сарајево (Босна и Херцеговина)
Повезивањем горућег питања свих земаља „екс-ју“ региона „Због
чега млади напуштају своју земљу?“ са (данас) наизглед не тако
важним питањем „Због чега смо уопште (вековима) овде остајали“, аутори ове, на стварним исповестима засноване, а крајње илузионистичке, „сирове“, али метафорички и жанровски префињене
представе успевају да истовремено створе утисак апсурдног карневала, али и мелодраме коју не компромитује оптимизам.
2. СЕМИНАРИСТИ: ШРЕДИНГЕРОВ БОГ (БУРСАКИ: БОГ
ШРЁДИНГЕРА) – драматургија и режија Јуриј Шехватов;
Театр.doc Москва (Русија)
Дајући оригиналан допринос стратегијама „документарног позоришта“, карактеристичним за овај московски позоришни колектив, Јуриј Шехватов употребљава, артикулише и тумачи исповести
(актуелних и бивших) студената православне теологије. Хорска
вишегласја проткана иронијом, потресне или бизарне индивидуалне исповести, видео-клипови као елементи дистанцирања и
атмосфере – све су то димензије зачудног сценског „раствора“ из
којега, са мање или више непосредности, израњају универзални66. СТЕРИЈИНО ПОЗОРЈЕ
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ја питања: однос појединца и система, искушења (не)припадања
колективу и, коначно, проблем могућности самоспознаје.
3. EICHMANN U JERUZALEMU – концепт и режија Јернеј
Лоренци; Загребачко казалиште младих Загреб (Хрватска)
Употребљавајући као драгоцени (вергилијевски) водич чувену
студију Хане Арент „Ајхман у Јерусалиму: извештај о баналности
зла“, Јернеј Лоренци нас – најпре посредством Ајхманове чудовишне судбине „техничара Холокауста“, потом његовог (по „замаху“ мањег, но не мање чудовишног) аналогона Артуковића, и,
најзад, кроз „одјеке“ Јасеновца који се распростиру чак и преко
индивидуалних биографија стварних актера представе – уводи,
са страшном једноставношћу и непојмљивом снагом, у последњу
од свих Великих Приповести, повест о Злу, у нама. Успевши да на
опасној и опчињавајућој размеђи позоришног и животног пробуди у својим глумачким сарадницима њима самима непознате
просторе, у којима се срећу индивидуална снага и универзални
страх, Лоренци успева да се неумрлој баналности Зла одупре помоћу здружених енергија живота и имагинације.
*Предлажем да у част награђених, на завршетку 65. Стеријиног
позорја, 3. јуна, Камерни театар 55 Сарајево одигра представу
СЈЕЋАШ ЛИ СЕ ДОЛИ БЕЛ, по тексту Абдулаха Сидрана, у режији Кокана Младеновића.
Светислав Јованов, драматург
У Новом Саду, 18. марта 2020.
Као посебан сегмент селекције, прилажем представе које је
за оф програм ДРУГА СЦЕНА одабрала помоћница селектора
Ивона Јањић.

ДРУГА СЦЕНА (оff-програм)
Од почетка сезоне до средине марта имала сам прилику и задовољство да пратим све оне позоришне догађаје који се углавом
одвијају испод радара главних позоришних тенденција српског
позоришта, покушавајући да одаберем две представе које би најбоље припадале Другој сцени: да поседују суштински другачији
приступ позоришном изразу, како на плану представљања, тако
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и на плану артикулације значења. Тако сам у овој потрази дошла
до око двадесет представа најразличитијег садржаја и квалитета,
од стриктно наративних структура до визуелних durational (У њега
верујемо, Ивана Ивковић). Међутим, као најупадљивији отклон од
уобичајеног, издвојила бих две невербалне представе, које заобилазе уске али устаљене жанровске и наративне оквире, али остају
укорењене, на овај или онај начин, у савремено српско друштво.
1.НИКО И НИШТА – режија Ана Поповић; Пулс театар
Лазаревац
Начелно базирајући представу на мемоарима Џорџа Орвела
Нико и ништа у Паризу и Лондону, али тражећи инспирацију најпре у данашњици, Ана Поповић приказује живот на ободу друштва, на ободу великих градова. Ово остварење физичког театра уместо речима, друштвену критику, пре свега капитализма и
транзиције, артикулише плесом, телесним гестовима, ритмом и
темпом. Стриктно позоришни оквири заобилазе се већ у избору
извођача, међу којима су, поред глумице, још циркуска акробаткиња, те плесачица и перкусиониста. Иако је линија друштвене
субверзије јака и јасна, она није и једина; Нико и ништа приказује једноставне али дирљиве и присне међусобне односе са маргине трију жена које упорно одбијају да се повинују модерним
сновима, ма колико они били привлачни.
2. ПОВРАТАК, режија Дејвид Глас, Српско народно позориште Нови Сад
У сарадњи са осам глумица и глумаца, Дејвид Глас испитује утицај насиља, нарочито колективне насилне прошлости, на живот потоњих генерација. Узимајући трауму и заоставштину као
темељ овог приказа, ансамбл даје чисто визуелно, инвентивно
остварење које обрађује сијасет узрока и последица појединачне
и колективне агресије. Како је ова представа настала у двогодишњем процесу заједничког рада, она није некакав једноставно
имплементиран концепт, већ пажљиви приказ дубоко утемељеног духа прошлости и садашњости.
Ивона Јањић, позоришна критичарка
У Београду, 18. марта 2020.

Епидемиолошка ситуација је условила низ измена у организацији
и одржавању Фестивала. У односу на предложену селекцију изостале су две представе Маратонци трче почасни круг (Такмичарска
селекција) и Семинаристи: Шредингеров бог (Међународна селек-

ција „Кругови“). Такође је промењен већ устаљени термин одржавања манифестације, па је Фестивал одржан од 26. септембра
до 4. октобра, уз редуковане пратеће програме.

ПРОГРАМ
СУБОТА , 26. септембар
19.00 часова / СНП, фоаје Сцене „Пера Добриновић“
16. међународна изложба „Позориште у фотографској уметности“
Отварање изложбе, уручење награда
20.00 часова / СНП, Сцена „Јован Ђорђевић“
Свечано отварање Фестивала
Беседа: Бранка Петрић Фехмију
Такмичарска селекција
СМЕДЕРЕВО 1941.

Текст и режија: Ана Ђорђевић
Српско народно позориште Нови Сад

НЕДЕЉА, 27. септембар
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

14.00 часова / СНП, Камерна сцена
Јавно читање радова студената драматургије Академије
уметности Нови Сад
18.00 часова / Новосадско позориште
Такмичарска селекција
КРЕТАЊЕ
Текст: Димитрије Коканов
Режија: Јована Томић
Битеф театар Београд
20.00 часова / СНП, Сцена „Пера Добриновић“ (публика је на
сцени)
Такмичарска селекција
КО ЈЕ УБИО ЏЕНИС ЏОПЛИН?
Текст: Тијана Грумић
Режија: Соња Петровић
Српско народно позориште Нови Сад и ОПЕНС Нови Сад

ПОНЕДЕЉАК, 28. септембар
11.00 часова / Такмичарска селекција
Округли сто: Кретање

11.00 часова / Такмичарска селекција
Округли сто: Смедерево 1941.

12.00 часова / Такмичарска селекција
Округли сто: Ко је убио Џенис Џоплин?

12.00 часова / СНП, Камерна сцена
Јавно читање радова студената драматургије Академије
уметности Нови Сад

17.00 часова / Новосадско позориште
Такмичарска селекција
КРЕТАЊЕ / реприза
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19.00 часова / Позориште младих
Међународна селекција „Кругови“
ЈЕДВАНОСИМСОБОАКАЛОМИСТОБО
Такст: Нејра Бабић и Алеш Курт
Режија: Алеш Курт
Сарајевски ратни театар (Босна и Херцеговина)
21.00 час / СНП, Сцена „Пера Добриновић“
Такмичарска селекција
ГУСТАВ ЈЕ КРИВ ЗА СВЕ
Kонцепт и режија: Кокан Младеновић
Позориште „Деже Костолањи”/Кosztolányi Dezső Színház
Суботица
22.00 часа / Новосадско позориште
Такмичарска селекција
КРЕТАЊЕ / реприза

19.00 часова / СНП, Камерна сцена
Програм „Друга сцена“
НИКО И НИШТА
Режија: Ана Поповић
„Три гроша“ Београд и Пулс театар Лазаревац
21.00 час / СНП, Сцена „Јован Ђорђевић“ (публика је на сцени)
Такмичарска селекција
РАДНИЧКА ХРОНИКА
Текст: Петар Михајловић
Режија: Вељко Мићуновић
Народно позориште/Narodno kazalište/Népszínház Суботица

ЧЕТВРТАК, 1. октобар
11.00 часова / Такмичарска селекција
Округли сто: Радничка хроника

23.00 часа / СНП, Клуб „Трема“
Концерт Групе „Кал“

12.00 часова / Програм „Друга сцена“
Округли сто: Нико и ништа

УТОРАК, 29. септембар

14.00 часова / СНП, Камерна сцена
Јавно читање радова студената драматургије Академије
уметности Нови Сад

11.00 часова / Међународна селекција „Кругови“
Округли сто: Једваносимсобоакаломистобо
12.00 часова / Такмичарска селекција
Округли сто: Густав је крив за све
18.00 часова / СНП, Сцена „Јован Ђорђевић“
Такмичарска селекција
SEMPER IDEM
Према роману Ђорђа Лебовића
Драматизација и режија: Горчин Стојановић
Народно позориште Сомбор

СРЕДА, 30. септембар
11.00 часова / Такмичарска селекција
Округли сто: Semper idem
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18.00 часова / СНП, горњи фоаје Сцене „Пера Добриновић“
Дани књиге
Промоција позоришних издања
19.00 часова / СНП, Сцена „Јован Ђорђевић“ (публика је на
сцени)
Такмичарска селекција
РАДНИЧКА ХРОНИКА / реприза
20.00 часова / СНП, Сцена „Пера Добриновић“
Међународна селекција „Кругови“
АЈХМАН У ЈЕРУСАЛИМУ
Концепт и режија: Јернеј Лоренци
Загребачко казалиште младих Загреб (Хрватска)

ПЕТАК, 2. октобар
11.00 часова / Међународна селекција „Кругови“
Округли сто: Ајхман у Јерусалиму
18.00 часова / СНП, горњи фоаје Сцене „Пера Добриновић“
Дани књиге
Промоција позоришних издања
20.00 часова / СНП, Камерна сцена
Програм „Друга сцена“
ПОВРАТАК
Режија: Дејвид Глас
Српско народно позориште Нови Сад
21.30 часова / СНП (представа се игра на више локација)
ЛОУНЛИ ПЛАНЕТ (LONELLY PLLLANET) - туристичка тура
кроз дис(у)топију
Концепт, текст и извођење: Маја Пелевић, Димитрије Коканов,
Олга Димитријевић, Тања Шљивар, Игор Коруга
Атеље 212 Београд

СУБОТА, 3. октобар
11.00 часова / Пратећи програм
Округли сто: Лоунли планет (Lonelly Plllanet) - туристичка
тура кроз дис(у)топију
12.00 часова / Програм „Друга сцена“
Округли сто: Повратак
12.00 часова / СНП, Камерна сцена
Јавно читање радова студената драматургије Академије
уметности Нови Сад
14.00 часова / СНП, Камерна сцена
Јавно читање радова студената драматургије Академије
уметности Нови Сад
18.00 часова / СНП, горњи фоаје Сцене „Пера Добриновић“
Дани књиге
Промоција позоришних издања

20.00 часова / СНП, Сцена „Пера Добриновић“
Такмичарска селекција
ЛЕПА БРЕНА ПРОЏЕКТ
Ведрана Клепица, Слободан Обрадовић, Маја Пелевић, Тања
Шљивар и Олга Димитријевић
Режија и концепт: Владимир Алексић и Олга Димитријевић
Битеф театар Београд
22.00 часа / Такмичарска селекција
Округли сто: Лепа Брена проџект

НЕДЕЉА, 4. октобар
20.00 часова / СНП, Сцена „Пера Добриновић“
Проглашење и уручење Стеријиних награда
Представа у част награђених
СЈЕЋАШ ЛИ СЕ ДОЛИ БЕЛ
Текст: Абдулах Сидран
Режија и адаптација: Кокан Младеновић
Камерни театар 55 Сарајево (Босна и Херцеговина)

Округли сто
Разговоре о представама водили су Исидора Поповић, театролошкиња, и Влатко Илић, редитељ. Велика посећеност и учешће публике у разговорима одликовале су и овогодишње округле столове.

СТЕРИЈИНЕ НАГРАДЕ
Такмичарска селекција
Извештај Жирија
Жири Шездесет петог Стеријиног позорја – АЛМИР БАШОВИЋ,
драмски писац, председник Жирија, ЈЕЛЕНА МИЈОВИЋ, драматуршкиња, ИГОР БУРИЋ, позоришни критичар, ЖЕЉКО
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ХУБАЧ, драмски писац, и РОБЕРТ ЛЕНАРД, редитељ, видео је
од 26. септембра до 3. октобра 2020. године седам представа у
такмичарској селекцији.
На завршној седници, одржаној 3. октобра 2020, Жири је донео:

ОДЛУКУ
Стеријина награда за најбољу представу – SEMPER IDEM,
по роману Ђорђа Лебовића, драматизација и режија Горчин
Стојановић, Народно позориште Сомбор. Одлука је донета већином гласова.
Стеријина награда за текст савремене драме – ДИМИТРИЈЕ
КОКАНОВ за КРЕТАЊЕ, режија Јована Томић, Битеф театар
Београд. Одлука је донета већином гласова.
Стеријина награда за режију – ГОРЧИН СТОЈАНОВИЋ за
SEMPER IDEM по роману Ђорђа Лебовића, Народно позориште
Сомбор. Одлука је донета већином гласова.
Стеријина награда за драматургију – СЛОБОДАН ОБРАДОВИЋ
за РАДНИЧКУ ХРОНИКУ Петра Михајловића, режија Вељко
Мићуновић, Народно позориште/Narodno kazalište/Népszínház
Суботица. Одлука је донета већином гласова.
Стеријина награда за глумачко остварење:
ЈЕЛЕНА ИЛИЋ за улогу у представи КРЕТАЊЕ Димитрија
Коканова, режија Јована Томић, Битеф театар Београд. Одлука
је донета једногласно.
АЛЕКСАНДАР ЂИНЂИЋ за улогу у представи КРЕТАЊЕ
Димитрија Коканова, режија Јована Томић, Битеф театар
Београд. Одлука је донета већином гласова.
КРИСТА СОРЧИК за улогу у представи ГУСТАВ ЈЕ КРИВ ЗА
СВЕ, концепт и режија Кокан Младеновић, Позориште „Деже
Костолањи“/Кosztolányi Dezső színház Суботица. Одлука је донета једногласно.
МАРКО МАРКОВИЋ за улогу у представи SEMPER IDEM,
по роману Ђорђа Лебовића, драматизација и режија Горчин
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Стојановић, Народно позориште Сомбор. Одлука је донета једногласно.
Стеријина награда за сценографско остварење – МАРИЈА
КАЛАБИЋ за представу РАДНИЧКА ХРОНИКА Петра
Михајловића, режија Вељко Мићуновић, Народно позориште/
Narodno kazalište/Népszínház Суботица. Одлука је донета једногласно.
Стеријина награда за костимографско остварење – СЕЛЕНА
ОРБ за представу КРЕТАЊЕ Димитрија Коканова, режија Јована
Томић, Битеф театар Београд. Одлука је донета једногласно.
Стеријина награда за оригиналну сценску музику – ДРАШКО
АЏИЋ у представи СМЕДЕРЕВО 1941. по тексту и у режији Ане
Ђорђевић, Српско народно позориште Нови Сад. Одлука је донета већином гласова.
Стеријина награда за сценски говор – АНСАМБЛ ПРЕДСТАВЕ
КО ЈЕ УБИО ЏЕНИС ЏОПЛИН? Тијане Грумић, режија Соња
Петровић, Српско народно позориште и ОПЕНС Нови Сад.
Одлука је донета једногласно.
Стеријина награда за сценски покрет – ИГОР ГРЕКСА за представу РАДНИЧКА ХРОНИКА Петра Михајловића, режија Вељко
Мићуновић, Народно позориште/Narodno kazalište/Népszínház
Суботица. Одлука је донета једногласно.
Специјална Стеријина награда – ВЕЉКО МИЋУНОВИЋ за
режију представе РАДНИЧКА ХРОНИКА Петра Михајловића,
Народно позориште/Narodno kazalište/Népszínház Суботица.
Одлука је донета једногласно.
Стеријина награда из Фонда „Дара Даринка Чаленић″ за најбољу младу глумицу – БОЈАНА МИЛАНОВИЋ за улогу у представи КО ЈЕ УБИО ЏЕНИС ЏОПЛИН? Тијане Грумић, режија
Соња Петровић, Српско народно позориште и ОПЕНС Нови Сад.
Одлука је донета једногласно.
Стеријина награда из Фонда „Дара Даринка Чаленић″ за најбољег младог глумца – ПАВЛЕ МЕНСУР за улогу у представи
КРЕТАЊЕ, режија Јована Томић, Битеф театар Београд. Одлука
је донета већином гласова.

ОСТАЛЕ СТЕРИЈИНЕ НАГРАДЕ
Стеријина награда за театрологију „Јован Христић” додељује се СВЕТОЗАРУ РАПАЈИЋУ за књигу Музичко позориште као
уметничка синтеза, Факултет драмских уметности Београд и
Институт за позориште, филм, радио и телевизију Београд, 2018.
Одлуку је доделио Жири у саставу: проф. др Љиљана Пешикан
Љуштановић (председница), проф. др Небојша Ромчевић и др
Александра Кузмић. Одлука је донета једногласно.
Жири Округлог стола критике Стеријиног позорја: Александра
Гловацки (председница), Миливоје Млађеновић и Андреј Чањи
донео је одлуку да Стеријину награду „Дејан Пенчић Пољански“
Округлог стола критике за најбољу представу додели остварењу
КРЕТАЊЕ Димитрија Коканова, режија Јована Томић, Битеф театар Београд. Одлука је донета већином гласова.

НАГРАДА СТЕРИЈИНОГ ПОЗОРЈА
Награду публике 65. Стеријиног позорја за најбољу представу
(просечна оцена 4,72) добило је остварење КО ЈЕ УБИО ЏЕНИС
ЏОПЛИН? Тијане Грумић, режија Соња Петровић, Српско народно позориште и ОПЕНС Нови Сад.
Ко је убио Џенис Џоплин? – 4,72
Semper idem – 4,52
Кретање – 4,50
Ајхман у Јерусалиму – 4,46
Смедерево 1941. – 4,20
Радничка хроника – 4,18
Густав је крив за све – 4,10
Нико и ништа – 4,00
Једваносимсобоакаломистобо – 3,99
Лепа Брена проџект – 3,69
Лоунли пленет – 3,24
Повратак – 3,22

НАГРАДА „ДНЕВНИКА″

садског листа „Дневник″ за уметничко остварење додељује се
БОЈАНИ МИЛАНОВИЋ за улогу у представи КО ЈЕ УБИО ЏЕНИС
ЏОПЛИН? Тијане Грумић, режија Соња Петровић, Српско народно позориште и ОПЕНС Нови Сад.

НАГРАДА ПРОДУЦЕНТСКЕ КУЋЕ
„SCOMEDIASCO“ ЗА ЕПИЗОДУ
Жири у саставу Даринка Николић (председница), Соња
Дамјановић и Теофил Панчић једногласно је одлучио да награду добије ИВАНА В. ЈОВАНОВИЋ за улогу Мајке у представи
SEMPER IDEM, по роману Ђорђа Лебовића, драматизација и
режија Горчин Стојановић, Народно позориште Сомбор.

Медији и јавност; сајт Позорја
Стеријино позорје, као институција од националног значаја, велику пажњу посвећује односима са медијима. Сви важнији догађаји – програми, нова издања, сам Фестивал – пропраћени су
конференцијама за медије, чиме је обезбеђена јавност у раду,
као један од начина презентације и промовисања програма рада.
О великом интересовању јавности за активности Стеријиног позорја сведочи и број акредитованих новинара на 65. 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 установе, те свакодневног праћења програма Фестивала, сајт садржи и податке из историјата Позорја. О занимању за Фестивал и рад институције сведочи чињеница да је наших 235 објава испратило преко
3.000 посетилаца на фејсбуку, 35 објава на инстаграму 500 и 30 објава на јутјубу 100 посетилаца. Уз ово, сајт има интенцију да постане
место окупљања свих релевантних информација о позориштима и
позоришним збивањима у Србији (Позоришни портал Србије).

Једногласном одлуком Жирија у саставу Игор Бурић (председник), Нина Попов и Наташа Пејчић, Награда редакције ново66. СТЕРИЈИНО ПОЗОРЈЕ
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Акредитовани на 65. позорју
Билтен 65. Стеријиног позорја: Наташа Гвозденовић,
Милена Кулић, Снежана Милетић, Бранислава Опрановић.
Фоторепортери: Марина Блашковић, Бранислав Лучић;
Политика: Борка Голубовић Требјешанин; Компанија Новости:
Јованка Симић, Ненад Карлица (фоторепортер); Дневник:
Наташа Пејчић, Нина Попов Бриза; Данас: Гордана Нонин;
Блиц: Тања Њежић, Невен Џодан (фоторепортер); Грађански
лист: Ивана Влаисављевић; Војвођанске вести: Весна Радоњић;
Magyar Szó: Валерија Бозоки; Новосадски репортер: Зоран Сурла;
„Критика”, Скопље: Сашо Огненовски; „Хоћу у позориште”, часопис и портал: Милица Амиџић; РТ Војводине: Ивана Петровић,
Милица Вукмановић, Јелена Јокић, Милица Ранчић, Ивана
Зечевић, Соња Митровић, Сташа Јамушаков, Сања Мацут,
Слободан Мојак; РТ Војводине (Редакција на мађарском језику): Едит Екереш; РТС (Културни дневник): Оливера Милошевић;
Новосадска ТВ: Гаљина Чобанов; Делта ТВ; ЈМУ РТВ (Први програм
радија): Татјана Новчић Матијевић; РТС Радио Београд 2: Мишка
Кнежевић; Информативни портал 021: Јелена Георгиев, Гордана
Михајловић; Mediaportal: Драгољуб Селаковић; Culturama, интернет портал: Ивана Малетин; Belgrade Edit Culture Blog: Марко
Радојичић; Belgrade Online: Гордан Горуновић; VOICE: Љупко
Мишељић.

Пратећи програми
16. међународни тријенале „Позориште у фотографској
уметности“
Опширније о овом програму у оквиру извештаја Међународног
центра.
61. изложба ликовних радова деце и омладине Србије „Сцена,
маска, костим, лутка”
Центар за ликовно васпитање деце и омладине Војводине је установа која се већ 66. година бави афирмацијом дечјег ликовног
стваралаштва и усавршавањем наставе ликовне културе, и као
таква јединствена je у земљи. Изложба „Сцена, маска, костим,
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лутка” организује се у Новом Саду у склопу Стеријиног позорја
од 1959. године, а до 80-тих година изложбе су се организовале у
оквиру Мајских игара у Бечеју.
Циљ изложбе је да се путем позоришне уметности деца мотивишу за ликовно изражавање и обрнуто, и на тај начин утиче на
развој њихове естетске и креативне личности. Деци и младима се
овом изложбом даје прилика да упознају свет позоришта и указује могућност стварања кроз игру и учење.
Овогодишња изложба је специфична јер су је обележили изазови
проистекли из ванредног стања због коронавируса са којим смо се
сви суочили, па тако и ђаци и њихови ментори који чине срж ове
изложбе. Задатак је био пуно тежи, јер је требало организовати наставу и мотивисати ученике на даљину, а овакав вид комуникације
свакако је био пун изазова. Међутим, ова ситуација нас је подсетила колико је важна улога и стручно вођење наставника-ментора
који „отварају врата” и продубљују знање младим ствараоцима.
Радови за 61. изложбу сведоче о напору и жељи ментора и њихових ученика да одрже традицију учествовања на овој јединственој изложби, али и да дају свој допринос развитку педагошког
рада и едукацији ђака.
Као и сваке године, и ове је доминантна дечја фасцинација маскама, као и разноликост материјала од којих су направљене.
Уочљиво је и присуство нових медија блиских данашњим генерацијама као што су принтови. Радује и чињеница да су деца имала
жељу да се позабаве и решавањем простора, те да дају занимљиве предлоге за сценографију. Сама изложба је значајна визуелна

документација о развоју и осавремењавању наставе ликовног
васпитања у нашој земљи.

ресурса, јаком јавном сектору и солидарности – социјалистичкој
реалности – утопији.

Сви радови који су настали током 61. године колико се ова изложба остварује у сарадњи са Стеријиним позорјем, али и радови
настали од оснивања Центра за ликовно васпитање деце и омладине Војводине 1954. године, дакле пуних 66. година, Центар
прикупља и чува. Сада је то огромна збирка дечјих радова која
за ликовне методичаре, уметнике, историчаре уметости, костимографе, писце, студенте, психологе, педагоге итд. представља
неисцрпан извор знања али и својеврсни документ времена.

Позоришта су почетком епидемије прва затворила врата, с обзиром на немогућност окупљања већег броја људи у јавном простору. Опет, тзв. социјално дистанцирање не би требало нити би
смело да значи укидање јавне сфере, као ни пракси извођења.
Ако смо као уметници и пре морали да размишљамо тржишно и
нудимо се на тржишту рада константно смишљајући нове пројекте, са короном је и наша прекарна позиција појачана. Аутори су
свесни ироније инхерентне овом пројекту и покушаће да је преобразе у њену супротност – аутентично нецинично политичко промишљање будућности. Свет је и пре епидемије био неправедан,
рањен и неподношљив. Епидемија вируса повећава видљивост
корпуса савремених неједнакости које живимо, а нашу машту
бурно провоцира да оперише између замишљања бољег света и
мрака будућности коју испуњавају глад, надзирање и страх.

ЛОУНЛИ ПЛАНЕТ
(LONELLY PLLLANET)
туристичка тура кроз дис(у)топију
Атеље 212 Београд
Концепт, текст и извођење: Маја Пелевић, Димитрије
Коканов, Олга Димитријевић, Тања Шљивар, Игор Коруга
Лоунли планет је представа имерзивног карактера, која се изводи
у отвореним и затвореним просторима, око зграде позоришта и
у њој, намерним избегавањем класичног сценског простора, односно саме сцене. Кроз колажну структуру пет ауторских и извођачких гласова, који се међусобно преплићу и прожимају, уметници воде прописно дистанцирану публику на туристичку туру
кроз обе стране новчића утопије и дистопије наше (позоришне)
свакодневице.
Почетак 2020. обележила је епидемија вируса корона. Она је
глобални феномен, па су таква и питања и несигурности које се
везују уз њу. Наши заједнички јавни и дељени простори, међу
њима и позоришта, постали су места затворености и страха, и ниједан није остао поштеђен. Корона је показала и да је могуће да
цео свет и систем само стану, али да је механизам самоодржања
савременог капитализма јачи и од такве паузе. Дане проводимо
у мешавини осећања страха, апатије, цинизма, еуфорије, физичких активности, пролазећи кроз непрестане емоционалне ролеркостере. Како ми, тако и свет – свет као да се клацка између
рестаурације поретка у неком бруталнијем облику – фашистичкој дистопији, и ревитализације социјалистичких идеја о дељењу

Лоунли планет представља слалом кроз могуће утопије и дистопије
наших градова и наших интимности и фокусира се на неколико
питања: Како користимо јавни простор да преобратимо наша индивидуална питања и потребе у друштвена? Како промишљамо о
свету пре и после претње која је дошла да остане, у различитим,
још опаснијим облицима? Како спроводимо најелементарније интеракције са другим људима, предметима, бићима док смо у позицији апсолутне неизвесности о томе какав нас све живот чека
сутра? Ова представа рефлектује на свет прве половине 2020. године, док истовремено покушава да промишља форме театра које
се могу одвијати и упркос вирусу, а последично томе, и потенцијалне форме заједништва у јавном простору будућности.

Концерт групе Кал
Кал је познати ромски музички бенд из Србије, основан у Ваљеву,
док чланови поставке тренутно бораве у Београду. Интерес домаће, али и иностране публике, привукли су 2006. истоименим
деби албумом. У нумерама доминира комбинација балканске
ромске музике и танга, те звукова са Блиског истока, из Турске
и са Јамајке.
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Бенд је основан 1996. и од тада је снимио неколико компилација са другим музичарима. Прво појављивање на националној
телевизији имали су 2006. на каналу Б92, у емисији „Тимофејев“
током дочека Нове године, када су представили свој специфичан музички стил. Током те године, Кал је одржао више од сто
концерата широм света, укључујући већину европских држава и
САД. Када је реч о фестивалима, 2001, 2002. и 2004. наступали
су на мађарском фестивалу Sziget, затим се појављују на La notte
di San Lorenzo у Милану, потом у Атини на 11. европском бијеналу
младих стваралаца, на новосадском фестивалу EXIT наступе бележе 2004. и 2005, док су 2006. били део Међународног музичког
сајма WOMEX. У априлу исте године, њихов деби албум доспео је
на прво место листе World Music Charts Europe, а на крају године
завршио је на трећој позицији.
Бенд, а посебно фронтмен Драган Ристић, веома су политички
и друштвено ангажовани и боре се против дискриминације над
Ромима. Драган и његов брат Душан основали су летњу школу
Амала, где полазници кроз радионице уче ромски језик, историју,
културно наслеђе и политичке утицаје овог народа.

Јавна читања драма студената драматургије
Академије уметности Нови Сад
ПРОМЕНА НА СТЕРИЈИНОМ ПОЗОРЈУ
У јавном читању драма учествовали су мастер студенти и студенти
и студенткиње III године драматургије на Академији уметности
Нови Сад, уз менторство проф. Марине Миливојевић Мађарев.
Кристина Бојанић: МИТ О МИНОТАУРУ
Краљев ванбрачни син дошао је да ослободи земљу од данка у
крви и да убије Минотаура, али га у лавиринту чека изненађење
које ће преокренути његов дотадашњи систем вредности.

Дивна Стојанов: НИКАД ДО САДА ВИЂЕНА ПРЕДСТАВА
Како да четворо младих људи, са тек завршеним факултетима,
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нађе посао, среди љубавне односе и заради новац у граду који постаје престоница културе? Тако што направе аматерску представу.
Мина Петрић: ЈЕЛЕНА И СЕНКА
„Треба утврдити однос Јелене Беловук према Јелени Беловук; и
однос Јелене Беловук према ономе што није Јелена Беловук”,
пише Биљана Јовановић у роману Пада Авала по чијим мотивима
је настала ова драма. Јелена, хиперсензитивна и хиперсензуална, решавајући случај своје психијатријске пацијенткиње Сенке,
примећује необичну подударност њихових живота.
Урош Чупић: БЕСКУЋНИЦИ
Дуодрама Бескућници прати јунакињу осветницу и њену борбу
против грађевинског инвеститора који је оставио њену породицу
на цедилу.
Никола Ђоновић: ДА НЕ ЧУЈЕ РАЗРЕДНА
Тинејџерска комедија у једном чину. На екскурзији у Грчкој, у
једној соби, група средњошколаца решила је да се опусти уз алкохол, цигарете и лаке дроге. Али, Тодор је преварио Анђелу. И
цела ноћ је пропала.

Дани књиге
У дугим данима изолације због коронавируса поново се показало да је „књига најбољи човеков пријатељ“. Зналци и љубитељи позоришне литературе имали су тих дана довољно времена
да уз наслове из богате домаће театролошке продукције забораве мучне околности и да се препусте авантури читања. У години тријеналног избора књиге којој ће припасти престижна
Стеријина награда за театрологију „Јован Христић“, без обзира
на ванредне околности, пријављен је 41 наслов аутора из свих
области театролошких истраживања које су објављене у Србији
и аутора који пишу на српском језику. Неке од ових наслова
представићемо у три овогодишња термина Дана књиге.
Издавачки центар Стеријиног позорја за ову прилику издваја
два нова наслова из својих едиција „Драматуршки списи“ и
„Синтезе“: Снежана Кесић у студији Јован Христић, драмски
писац и теоретичар, темељно и свеобухватно анализира драмe
Чисте руке, Орест, Савонарола и његови пријатељи, Седморица:
како бисмо их данас читали и Тераса, испитујући Христићев литерарно-драматуршки приступ у одређивању тематско-мотивских одредница, жанровских и стилских особености, језичког
израза, карактеризације ликова. Јасна Новаков Сибиновић у
књизи Политичко позориште Оливера Фрљића: Од емпатије до
симпатије даје научни допринос у разумевању сценске поетике једног од најзначајнијих европских позоришних уметника,
али осветљава и концепт политичности у савременом театру.
Зборник радова Српска драмска баштина на маргинама сцене (ур. Снежана Савкић), публикује текстове посвећене статусу
српске романтичарске драме, позоришном потенцијалу Јоакима
Вујића, историјским драмама Лазе Костића, маргинализацији
статуса Трифковићеве комедиографије, заборављеном позоришном свету Драгослава Ненадића, Петра Петровића Пеције,
Живојина Бате Вукадиновића... Часопис Сцена у свесци 3/2020.
доноси нове теме у оквиру својих сталних рубрика.
Из издавачке продукције Српског народног позоришта издвојена су три наслова: монографије Радуле Бошковић – Уметност
плаката – Српско народно позориште (1981–2019), уредника

Владимира Митровића, о вишедеценијском трајању једног ауторског потписа на плакатима Српског народног позоришта и
Љубослав Мајера редитељ, аутора Александра Милосављевића.
Ту је и Смедерево 1941 – драма Ане Ђорђевић уз текст А.
Милосављевића о трагедији која се догодила 5. јуна 1941, када
је у експлозији 430 вагона оружја и муниције у Смедеревској
тврђави погинуло више хиљада људи, међу којима и 17 чланова
ансамбла СНП-а. Књига прати истоимену представу СНП-а која
је виђена такмичарској селекцији 65. Позорја.
Модератор Дана књиге био је Александар Милосављевић.

Конкурс за оригинални домаћи драмски текст 2019/20.
ОДЛУКА ЖИРИЈА КОНКУРСА СТЕРИЈИНОГ ПОЗОРЈА
ЗА ОРИГИНАЛНИ ДОМАЋИ ДРАМСКИ ТЕКСТ
2019/20.
Жири у саставу Миливоје Млађеновић (председник), Филип
Вујошевић и Фрања Петриновић донео је једногласну одлуку да
се за најбољи савремени домаћи драмски текст за 2019/20. прогласи остварење Успаванка за Алексију Рајчић аутора под шифром
„чекање“. Накнадним увидом у разрешење шифре утврђено је да
је аутор награђеног текста Ђорђе Косић. Жири истиче и препоручује и следеће текстове: И ја сам Огњен (шифра: „ОРЕСТ“), Срне
без пушке (шифра: „Две ноге стола“), Одласци (шифра: „ФЛЕКА“),
и У љусци јајета (шифра: „СТЕВАН И ЊЕГОВИ“).
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Комад Успаванка за Алексију Рајчић Ђорђа Косића бави се темом насиља над женама, истражујући начине на које друштво као целина
утиче на судбину жене на овим просторима, тврдоглаво остајући
при конзервативним и дискриминишућим моделима функционисања. Ови модели главној јунакињи приче, Алексији Рајчић, унапред
дефинишу судбину, не остављајући ни најмању могућу наду да је
еманципација могућа, самим тим и животна срећа. Креирајући зачудну мешавину античког хора и додолских ритуала, Косић деперсонализује све актере приче осим главне јунакиње. Поступак у коме
сви други ликови у комаду говоре кроз уста хора или на тренутак
иступају из њега како би се укључили у радњу, ефектно ствара контрапункт између Алексије Рајчић и свих осталих – друштва, које је
окружује, спутава и малтретира. У оваквој поставци ствари, у којој
је лични избор потпуно онемогућен, породично насиље представља
прихватљиву норму понашања а улога жене је да ћути и трпи, за
Алексију Рајчић постоји само један добар исход – смрт.
У Новом Саду, 6. 03. 2020.
На конкурс Стеријиног позорја за оригинални домаћи драмски
текст у 2020/21. години стиглo је 80 радова. Одлуку о награди
Жири у саставу Спасоје Ж. Миловановић, драматург (председник), Мирко Демић, књижевник и Игор Бурић, позоришни критичар Дневника, треба да донесе до краја фебруара 2021. године.
Стеријино позорје је у копродукцији са Позориштем Атеље 212
из Београда извело представу Пред свитање Филипа Грујића, победнички текст са Конкурса 2018/19. Такође, са Народним позориштем Београд договорена је копродукциона сарадња у постављању награђеног комада Ђорђа Косића Успаванка за Алексију
Рајчић. Премијера се очекује током 2021. године.

Међуфестивалска и међуинституционална
сарадња
У склопу редовне међуфестивалске сарадње представници
Стеријиног позорја били су током 2020. у: Београду (Битеф),
Шапцу (Фестивал Позоришно пролеће), на Фестивалу професионалних позоришта Србије „Јоаким Вујић“ и на Данима „Боре
Станковића“ у Врању, Зајечару (“Дани Зорана Радмиловића”),
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Крагујевцу „Јоакиминтерфест“ као и на премијерама у позориштима Србије и региона.
Договорена је сарадња са Фондацијом „Европска престоница културе“ о заједничким пројектима у 2021. и 2022. години. Позорје
је наставило активно учешће у програмима међуфестивалске сарадње у региону. Такође је договорена сарадња са Народним позориштем Приштина са седиштем у Грачаници о копродукцијском
пројекту по тексту Јована Стерије Поповића Ајдуци.

ПОЗОРИЈАНСКИ СУСРЕТИ
Позоријански сусрети су традиционални програмски садржај
кроз који се промовишу значајни наслови наше позоришне и театролошке мисли, сродни позоришни фестивали с којима Позорје
одржава традиционалне пријатељске и пословне везе, битни актуелни и догађаји из историје Стеријиног позорја, те значајни позоришни ствараоци. Током 2020. године услед епидемиолошке
ситуације и ови програмски садржаји су редуковани.
Од садржаја које треба издвојити је организација изложбе
„Позориште у фотографској уметности“ током Фестивала професионалних позоришта Србије „Јоаким Вујић“ и на Данима „Боре
Станковића“ у Врању. Такође издвајамо и промоцију књига Снежане
Б. Кесић Јован Христић, драмски писац и теоретичар и Феликса
Пашића Та дивна женска бића (обе у издању Стеријиног позорја) која
је одржана на отвореном простору, у пасажу 22 Змај Јовине улице.

Промоције
Стеријино позорје је током 2020. године у свом простору, али и
на фестивалима у земљи, организовало промоције својих издања, пре свега часописа Сцена, али и осталих публикација.

FIAP златна медаља: Бруно Мадеди, Италија,
Посебан плес, бр. 6

МЕЂУНАРОДНИ ЦЕНТАР
Међународна сарадња
међународни центар током 2020. године учествује у организацији и реализацији 65.Стеријиног позорја као и у припремама за
наредни фестивал који ће се одржати 2021. године, и то у домену
комуникације са позориштима из иностранства.

16. међународно тријенале
„Позориште у фотографској уметности“
У току jaнуара 2020. кренуло се са припремама за 16. међународно тријенале „Позориште у фотографској уметности“, јединствену изложбу у свету коју Стеријино позорје традиционално
организује од 1965. године.
Поднете се пријаве за покровитељством Фото савеза Србије,
ФИАПА (International Federation of Photographic Art) И ПСА
(Photographic Society of America) и Међународне федерације
фотографске уметности (International Federation of Photographic
Art) које су и добијене, плаћене котизације, формиран жири,
одређени датуми пријаве, жирирања, објаве резултата, све у сарадњи са Фото савезом Србије и Међународном федерацијом
фотографске уметности. Позив и пријаве су стављене на сајтове сва три партнера (Стеријино позорје, Фото савез Србије и
Међународна федерација фотографске уметности).

ОДЛУКА
Жирија 16. међународног тријенала “Позориште у фотографској
уметности” са седнице одржане 21.04.2020. Због COVID-19 епидемије, седница је одржана на интернет платформи.
Жири је радио у саставу: др Теодор Раду Пантеа (Румунија),
Иштван Керекеш (Мађарска), Ђорђе Одановић, професор фотографије, Академија уметности Нови Сад (Србија), Борислав
Миловановић (Србија), Раша Милојевић (Србија) и представник
ФСС: Mирослав Предојевић (Србија).

Жири је прегледао је 1123 фотографије које је на изложбу упутило 287 уметника из 60 земaља те прихватио за изложбу 244 фотографије које је на изложбу упутило 127 уметника из 48 земаља.
Награде:
FIAP златна медаља
Бруно Мадеду, Италија, фотографија Посебан плес, н6
ПСА златна медаља
Мехмет Гокyигит, Кипар, фотографија Плесачи таме
ФСС златна медаља
Роман Косолапов, Руска федерација, фотографија Гитариста
ФИАП сребрна медаља
Нелу Скрипчиук, Румунија, фотографија Дијалог
ПСА сребрна медаља
Ахмед Вадах, Египат, фотографија Земља страха - I
ФСС сребрна медаља
Мариан Плаино, Румунија, фотографија Паунови1
ФИАП Бронзана медаља
Сандра Гарип, Доминиканска Република, фотографија Данза 01
ПСА Бронзана медаља
Филип Илиевски, Република Северна Македонија, фотографија
Јелена Сергејевна
ФСС Бронзана медаља
Самир Захировић, Босна и Херцеговина, фотографија Црква
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босанска 2 2
Почасна FIAP признања
Хенри Кандиyоти, Турска, фотографија Библиофил
Почасна FIAP признања
Сиамак Зомороди Мотлаг, Иран, фотографија Јадници
Почасна FIAP признања
Иштван Хуис, Мађарска, фотографија Дон Жуан и робови
ФСС награде
Xиуши Ли, Кина, фотографија Пропали дневник1
ФСС награде
М. Т. Банду Гунаратне, Демократска Социјалистичка Република
Шри Ланка, фотографија Вртлог
ФСС награде
Андреј Беловезчик, Словачка Република, XX II
У Новом Саду, 24. априла, 2020.

ДОКУМЕНТАЦИОНОИСТРАЖИВАЧКИ
ЦЕНТАР СТЕРИЈИНОГ ПОЗОРЈА
Програмски циљеви и задаци
Документационоистраживачки центар Стеријиног позорја је у
2020, у складу са програмским циљевима и задацима Стеријиног
позорја, систематски истраживао, прикупљао, обрађивао, чувао и
публиковао документацију, документациону грађу и податке о позоришту и драми. Истодобно, Центар је пружао различите облике
услуга за потребе научно-истраживачког рада и давао податке и
информације о позоришту и драмској књижевности институцијама, организацијама и појединцима из земље и иностранства.
Садржај, карактер и методе рада Центра карактерише примена
савремених метода и средстава истраживања, прикупљања, обраде, заштите и коришћења позоришне документације и података.

САКУПЉАЊЕ И ОБРАДА ПОЗОРИШНЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПОДАТАКА
Архивски фонд
У 2020. години истражена је, сакупљена, обрађена и на одговарајући начин похрањена грађа и документи о драмском, оперском и балетском репертоару српских позоришта за позоришну
сезону 2018/2019. и документи, грађа и подаци о великом броју
позоришних фестивала и манифестација за 2020.
Поред ове грађе, докумената и података, истражен је и прикупљен
и део докумената и грађе о репертоару српских позоришта и позоришних фестивала за текућу 2020/2021. позоришну сезону.

Хемеротека
Збирка садржи преко 68.120 штампаних написа о премијерама,
фестивалима, позоришном животу Србије. Актуелнe вести преузимамо од електронских медија, те се, уз дигиталну форму, одређени број наслова и штампа. За прикупљање новинских наслова
ангажован је клипинг центар Србије Ninamedia.

Збирка штампаног позоришног материјала
У 2020. сакупљено је 80 примерака различитог штампаног позоришног материјала: програми драмских, оперских и балетских
представа, каталози и билтени позоришних фестивала и позоришних манифестација, програми – најаве репертоара позоришта
и разни други штампани информативни и пропагандни материјали. Збирка садржи преко 20 000 примерака.

Збирка позоришног плаката
Сакупљенa су 57 примерка идејних и реализованих решења позоришних плаката, плаката српских професионалних позоришта
и позоришних манифестација.
Збирка тренутно садржи 6442 позоришна плаката.
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Збирка рукописних драмских дела
У 2020. приспела су 122 примерка драмских дела уз материјал
потребан за објављивање Годишњака позоришта Србије, за потребе Фестивала и за конкурс Стеријиног позорја за оригинални
домаћи драмски текст. Тренутно је у електронском формату доступно 677 текстова.
Збирка рукописних драмских дела садржи 1.737 штампаних
примерака рукописних драмских дела, односно драматизација
и адаптација.

Збирка позоришне фотографије
У збирку позоришне фотографије у 2020. приспело је 2.300 фотографија. Збирка сада садржи 49.032 фотографије позоришних
манифестација, догађаја и портрета позоришних стваралаца. Од
приспелих фотографија у 2019. израђено је и у албуме похрањено 190 фотографија, а остатак се чува у електронској форми.
Шестина укупног броја је дигитализована.

Збирка снимака позоришних представа
У архиви Документационоистраживачког центра похрањују се
снимци представа које позоришта достављају као фестивалски
материјал, те снимци свечаног отварања Фестивала и догађаја
који су у вези са Позорјем. Фонд Центра је у 2020. постао богатији за 21 видео запис, те сад броји 614 DVD-а.

ИСТРАЖИВАЊЕ И АНАЛИТИЧКА ОБРАДА
ПОЗОРИШНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Годишњак позоришта Србије
Годишњак позоришта Србије је резултат систематског рада Центра
на истраживању, обради и публиковању позоришне документације, односно аналитичке обраде дела Базе података о српском позоришту. Четрдесета свеска Годишњака, као и претходне, садржи

све релевантне податке о репертоару професионалних позоришта
за сезону 2017/2018, податке о српским позоришним фестивалима за 2018, одељак Академије и факултети, Позоришни музеји и
Документационоистраживачки центар, Селективну библиографију о позоришту и драми у 2018, те индексе аутора извођених дела,
учесника у инсценацији и наслова представа.
Фиксирајући укупност текуће позоришне продукције, Годишњак
даје веома рељефну слику нашег позоришног стваралаштва у
одређеном културно – стваралачком тренутку. Као документ и
грађа, Годишњак нуди могућности за различите облике истраживања и вредновања наше 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 додира наше и иностране позоришне уметности, с друге стране.
Годишњак позоришта Србије има веома широку рецепцију. Могу
га користити људи различитих професионалних профила, нивоа
образовања и интересовања: научници, позоришни стручњаци
и уметници, наставници и студенти, новинари, пропагандисти и
љубитељи позоришта.
Услед пандемије коронавируса комуникација са позориштима
је била отежана, те су утолико касније доспевала документа потребна за реализацију 41. свеске Годишњака. Припрема нове свеске је пролонгирана до 2021.

Коришћење и услуге
Центар је стварао и обезбеђивао услове за коришћење својих збирки позоришне документације и база података о позоришту. Збирке
и базе података користиле су институције и појединци за различите
потребе. Истовремено, радници Центра давали су разне информације и податке о позоришту и драмској књижевности институцијама и организацијама, научним радницима, студентима и средствима јавног информисања. Идеја о формирању Позоришног института Србије, где би Документационоистраживачки центар Позорја
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био база и имао незаобилазну улогу у конституисању Института
као независне установе наставља свој развој и утемељење. У сарадњи са Позоришним музејом Војводине, покренуто је научно
истраживање које је подразумевало ангажман десетак стручних
сарадника са Академије уметности у Новом Саду, Филозофског
факултета Универзитета у Новом Саду и из Матице српске, чиме је
први научни пројекат Стерија на позоришним 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. Крајем 2018. објављен је наредни Зборник – Српска међуратна
драма на Стеријином позорју, а потом, у 2019, покренуто ново истраживање под насловом Српска драмска баштина на маргинама
сцене у којем учествује тринаесторо сарадника-истраживача, што
ће пропратити и редовно објављивање Зборника радова. У октобру 2020. почела је реализација другог тома истраживања Српска
драмска баштина на маргинама сцене, која би требало да изађе из
штампе у априлу 2021.
Центар је, такође, изашао у сусрет молби Природно-математичког
факултета, Департмана за Географију, туризам и хотелијерство,
те је студенткињи мастер стдија њиховог смера пружио прилику
да учествује у дигитализацији културне баштине. Њеним пописивањем инвентарских јединица библиотечког фонда Стеријиног
позорја, документација је посатала богата за 1.367 пописаних и
архиву похрањених јединица,
Центар је на располагању истраживачима свим својим капацитетом и ресурсима.

Развој апликације за Годишњак позоришта Србије
За припрему садржаја Годишњака користи се апликација
Годишњак коју су израдили стручњаци са Природно-математичког
факултета у Новом Саду 1990. Апликација омогућува овлашће-
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ним лицима Документационоистраживачког центра Стеријиног
позорја унос и ажурирање потребних података које у слободном
формату, најчешће на папиру, добијају од позоришта. Упитом над
тим подацима добија се текстуална датотека у жељеном формату
која представља дигиталну основу за коначно штампано издање.
Анахроност постојеће базе података успорава процес рада, те се
појавила потреба за израдом нове, савремене верзије апликације Годишњака иако је у протеклих 30 година коришћења у складу
са могућностима, функционално иновирана, али није превазишла ограничење технологије која је у времену настанка била савремена, а сада је превазиђена. Апликација не само да не може
да ради на савременим радним станицама (оперативним системима новијим од Windows XP), већ ни да користи све погодности
рада мишем, ласерске штампе, copy/paste података у дигиталном формату и слично. Апликација није multi-user: инсталирана
је на неумреженој деск-топ радној станици без могућности конкурентног рада више корисника. Преласком на модерне системе
добијамо и много бољу подршку за ћирилично и писма националних мањина.
Због свега наведеног, Центар је аплицирао на Конкурс за финансирање или суфинансирање пројеката из области дигитализације
културног наслеђа и савременог стваралаштва у 2019. који је расписало Министарство културе и информисања Републике Србије.
Одобрено је 500.000,00 динара по нареченом Конкурсу за развој
апликације за Годишњак позоришта Србије. Ангажовани су стручњаци са Природно-математичког факултета др Зоран Будимац и
др Дони Працнер, као и дугогодишњи сарадник Центра Михаило
Крстић, који помаже одржавање постојећег програма за унос података. У 2019. је завршена прва фаза развоја апликације: постављене су основе за држање података потребних за архивирање
активности позоришта, креиран је интерфејс за приказ података
на веб страници, доступан је и интерфејс за унос нових података,
у оквиру података постоји већа повезаност учесника на представама него што је пре био случај, на пример много лакше се могу
испратити активности жељеног драмског ствараоца, креиране су
апликације које могу да увезу постојеће податке из старих верзија базе у тренутну базу. У 2020. се наставио рад на развоју апли-

кације. Од Министарства Републике Србије по конкурсу, Центар
је добио средства у износу од 700.000,00 динара. Настављен је
посао на унапређивању апликације. Пробна верзија унапређене
апликације доступна је од 2020. на интернету.

Издавачки центар
Година 2020. остаће запамћена по светској пандемији коронавируса која је пореметила и онемогућила реализацију многих планираних програма и пројеката. Прелазак на онлајн радни режим
током марта и априла, одлагање фестивала и његова реализација
у касном јесењем термину, присуство вируса, физичка дистанца
и изостанак социјалних контаката, делимично су утицали на рад
у сектору издавачке делатности Стеријиног позорја. Издавачки
центар је у 2020. без кашњења и застоја реализовао већину издања према програму рада који је предложио уредник др Зоран
Ђерић – периодичне публикације: Сцена, издање на српском
језику (четири свеске); два наслова у едицији „Синтезе“: Јасна
Новаков Сибиновић, Политичко позориште Оливера Фрљића:
Од емпатије до симпатије, Наташа Делач Кончаревић, Женска
драма и (мушко) друштво. Статус жене у друштву и уметности на примеру драма Милене Марковић, Маје Пелевић и Милене
Богавац. Едиција „Експозиција” допуњена је једним насловом:
Миливоје Млађеновић, Интертекстуална плетисанка. О конституцији драмског лика Лазе Костића (штампање књиге је померено за јануар 2021).
У 2020. години нису реализовани зборник радова Српска драмска баштина на маргинама сцене (II) са научног истраживања
које је Стеријино позорје покренуло 2016, као и „Сцена“ на енглеском језику бр. 33/2020. Реализација ових издања планира се
у 2021.
Дана 26. маја 2020, промоцијом „Сцене“ 2/2020. у башти кафеа „Фићкић“ симболично је обележен традиционалан датум
почетка фестивала Стеријино позорје. Фестивалска издања
(каталози 65. позорја, 16. међународног тријенала „Позориште
у фотографској уметности“, плакати, програмски лифлет, ситан штампани материјал) реализована су током лета и била су

спремна за 65. Стеријино позорје које је одржано од 26. септембра до 4. октобра. Сваког фестивалског дана излазио је Билтен
65. Стеријиног позорја. Издавачки центар је током фестивала организовао Дане књиге.
Састанаци редакције Сцене обављани су електронским путем,
на исти начин контактирало се са ауторима текстова и ауторима
књига као и другим сарадницима на издањима. Лектура и коректура издања, сакупљање административних података, обрачун
ауторских хонорара, праћење штампарске фазе, одвијало се или
физичким присуством у Позорју или радом од куће. У 2020. години изостале су уобичајене промоције нових издања у Стеријином
позорју и на фестивалима широм земље.
На конкурсу за јавне набавке за услуге штампања који је спроведен у марту 2020. најбоље услове понудила је штампарија „Сајнос” д.о.о. Нови Сад, где су реализована сва издања
Стеријиног позорја и ситан штампани материјал.

Издања везана за 65. Стеријино позорје
Каталог 65. Стеријиног позорја (уредник Горан Ибрајтер).
Штампан је двојезично (српски, енглески), обим 176 страна. Каталог доноси програм 65. Стеријиног позорја, извештај селектора др Светислава Јованова, податке о представама у Такмичарској селекцији (7 представа), нетакмичарском
Међународном програму „Кругови” (2 представе), програму
„Друга сцена“ (2 представе), пратећим програмима Позорја и
одељак Стеријино позорје у 2019. години.
Визуелни идентитет: Атила Капитањ; прелом: Ненад Богдановић;
превод на енглески: Драган Бабић; превод са мађарског: Јудит
Ференц; вебсајт: Милан Каћански; фото: Бранислав Лучић,
Марина Блашковић, Срђан Дорошки.
Билтен 65. Стеријиног позорја уређује Весна Гргинчевић.
Редакција: Наташа Гвозденовић, Милена Кулић, Снежана
Милетић, Бранислава Опрановић, Александра Коларић; фотографи: Бранислав Лучић (представе), Марина Блашковић (пратећи
програми), прелом: Ненад Богдановић. Информативно гласило
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Фестивала излазило је сваког фестивалског дана (укупно 9 бројева), обим је варирао према дневним потребама (16–20 страна).
Сваки број садржи податке о представама (подела улога), биографије писаца и редитеља, критике о представама, интервјуе са
учесницима, извештаје са Округлих столова, критике студената
Академије уметности Нови Сад (ментор: Марина Миливојевић
Мађарев), извештаје о пратећим програмима Фестивала. Билтен
доноси фотографије учесника, представа и пратећих манифестација. Умножаван је техником дигиталне штампе и био је доношен
новинарима и публици пре представа. Свакодневно је постављан
на сајт www.pozorje.org.rs те је на тај начин био широко доступан.

Дани књиге
Традиционално представљање позоришних књига и периодике
током Стеријиног позорја одржано је у горњем фоајеу СНП-а
у три термина (1–3. октобар). У првом термину промовисана су два нова наслова Стеријиног позорја: Снежана Кесић,
Јован Христић, драмски писац и теоретичар и Јасна Новаков
Сибиновић, Политичко позориште Оливера Фрљића: Од емпатије до симпатије. О издањима су говорили Игор Бурић, Марина
Миливојевић Мађарев и ауторке. Другог дана представљена је
„Сцена”, часопис за позоришну уметност (3/2020), о којој су
известили Милош Латиновић, главни уредник и Александар
Милосављевић, члан уредништва, док су о Зборнику радова
Српска драмска баштина на маргинама сцене говориле Снежана
Савкић, уредница издања и Милена Кулић, учесница у пројекту. Трећег Дана књиге о издавачкој делатности СНП-а известио
је др Зоран Ђерић, управник СНП-а. Монографију Љубослав
Мајера представио је Александар Милосављевић, уредник и аутор, док се Љубослав Мајера осврнуо на свој дугогодишњи ангажман у СНП-у. О монографији Радуле Бошковић говорио је
Владимир Митровић, уредник и Радуле Бошковић, дизајнер, аутор плаката и сликар. Књигу Смедерево 1941. / Страдање глумаца
Српског народног позоришта представили су Ана Ђорђевић, ауторка издања, редитељка и драмска списатељица и Александар
Милосављевић, уредик и коаутор књиге. Сва три програма модерирао је Александар Милосављевић.
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Периодична издања
„Сцена”, 1/2020.
Теме броја: Драматизације дела Борисава Станковића (II):
Тијана Грумић и Димитрије Коканов; Театри Балкана: Сарадња
на раскршћу; 20 година Пер.арта; Савремена светска драма:
Едоардо Ерба; Рубрике: Савремени светски драматичари:
Едоардо Ерба, Њујоршки маратон. Превела Маријана Иличин;
Трибина фестивала „Театар на раскршћу“, Ниш; Драматизације
дела Борисава Станковића (II): Тијана Грумић, Нечиста крв,
Димитрије Коканов, И сваки пут као да је први; Теоријска Сцена;
Образовање – едукација глумаца за луткарско позориште;
Историјска Сцена; Фестивали; Сценски дизајн; 20 година Пер.
арта; In memoriam – Слободан Милатовић; Књиге.
„Сцена”, 2/2020.
Теме броја: Позориште и пандемија; У сусрет 65. Стеријином
позорју; Теоријска Сцена: Мирјана Миочиновић о драмама
Милене Марковић; Савремени светски драматичари: Марина
Вујичић; Нова драма: Ђорђе Косић; Рубрике: Позориште и
пандемија; Савремени светски драматичари: Марина Вујичић,
Подморница; У сусрет 65. Стеријином позорју; Теоријска Сцена;
Образовање – театар заједнице; Историјска Сцена; Сценски
дизајн; In memoriam – Добрица Милићевић, Милија Вуковић,
Неџад Фејзић; Књиге; Нова драма: Ђорђе Косић, Успаванка за
Алексију Рајчић.
„Сцена”, 3/2020.
Теме броја: Савремени светски драматичари: Дејвид Крук;
Неодржани фестивали; Разговор са Томијем Јанежичем; Кроз
библиотеку Драгана Клаића; Нова драма: Жељко Хубач;
Рубрике: Савремени светски драматичари: Дејвид Крук, У
чељусти медведа. Превела Светлана Димчовић; Интервју: Томи
Јанежич; Теоријска Сцена; Сценски дизајн; Образовање – драмска дела у школској литератури; Историјска Сцена; Фестивали;
Годишњице, In memoriam – Игор Вук Торбица, Несим Тахировић;
Књиге; Нова драма: Жељко Хубач, Сањао сам да сам се пробудио.

„Сцена”, 4/2020.
Теме броја: Савремени светски драматичари: Питер Квилтер;
65. Стеријино позорје; Трибина Антика феста 2020; Стањислав
Игнаци Виткјевич; Рубрике: Савремени светски драматичари:
Питер Квилтер, Лицем у лице. Превела Маријана Иличин; 65.
Стеријино позорје; Теоријска Сцена; Трибина Антика феста 2020;
Стањислав Игнаци Виткјевич, Мајка. Превела Бисерка Рајчић;
Образовање – драмска дела у школској лектири; Историјска
Сцена; Сценски дизајн; In memoriam – Петар Марјановић,
Благоја Стефановски Баге; Књиге; Нова драма: Димитрије
Коканов, Кретање.

Едиција „Синтезе”
Јасна Новаков Сибиновић, Политичко позориште Оливера
Фрљића: Од емпатије до симпатије
Ауторка иновативно и аналитички приступа делу Оливера
Фрљића на више нивоа. Прецизно написана и јасно структурисана, ова студија нуди оригиналну и софистицирану анализу
једног од најзначајнијих европских позоришних уметника овог
времена. О Фрљићу се доста пише у оквирима новинарства и
позоришне критике, али још недовољно у академском контексту.
Ова студија нуди значајан и оригиналан научни допринос теми
политичког позоришта Оливера Фрљића, пре свега у домаћим и
регионалним, али и у интернационалним оквирима.
Наташа Делач Кончаревић, Женска драма и (мушко) друштво.
Статус жене у друштву и уметности на примеру драма Милене
Марковић, Маје Пелевић и Милене Богавац
Бавећи се театролошком анализом драма Милене Марковић,
Милене Богавац и Маје Пелевић, Наташа Делач Кончаревић
успела је да препозна константе социолошке природе које постоје као датост, независно од ауторских поетика. Главна константа,
референца чак, јесте друштво обликовано по жељама и фрустрацијама мушкараца чији се идентитет и сам растворио у бескрајном низу стереотипа и клишеа, који се, парадоксално, одража-

вају посредством стереотипа о женама. У потрази за теоријским
оквиром, ауторка студије креће од феминистичке антропологије
и теорија женског идентитета. То се показало као прави методолошки избор јер се анализирају наметнути или индуковани
идентитети/представе/функције који се јављају у фокусираним
драмама али и у ванестетском дискурсу.

Едиција „Експозиција”

Миливоје Млађеновић, Интертекстуална плетисанка.
Конституција драмског лика Лазе Костића
Поред изазовности и сложености теме – транспозиције историјске
личности и то широко познате, о којој су нужно уврежени и различити стереотипи, у драмски лик – књигу др Миливоја Млађеновића
Интертекстуална плетисанка. О конституцији лика Лазе Костића
– пре свега одликује висок степен акрибије. Обрађујући ову тему
на „узорку“ од седам различитих драмских дела (Santa Maria della
Salute В. Лукића, Homo volans Н. Прокића, Камо ноћи, камо дани
Р. Дорића, Рапсодија Владимира Б. Поповића, либрето Ленка П.
Зупца, драмска расправа Гозба П. Милосављевића, једночинка Од
раја до безњенице З. Суботичког), Млађеновић се морао детаљно
потхватити и анализе различитих драмских облика, чија различитост увелико условљава и другачији третман историјске личности
транспоноване у драмски лик. Модерним приступом, теоријском
поткованошћу и језгровитошћу, књига у великој мери превазилази
оквире уже теме коју обрађује.

Библиографија издања
Публикације и материјали штампани за 65. Стеријино позорје
КАТАЛОГ 65. Стеријиног позорја: Каталог је штампан двојезично (српски/енглески). Садржај: Беседа на отварању 65. Позорја
(Бранка Петрић Фехмију, глумица); Програм; Такмичарска селекција: Извештај селектора Светислава Јованова; Представе
у такмичењу за Стеријине награде (Смедерево 1941, драматургија Николина Ђукановић, Српско народно позориште Нови
Сад; Димитрије Коканов, Кретање, Битеф театар Београд; Тијана
Грумић, Ко је убио Џенис Џоплин?, СНП и ОПЕНС Нови Сад; Густав
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је крив за све, концепт и режија Кокан Младеновић, Позориште
„Деже Костолањи“ Суботица; Петар Михајловић, Радничка хроника, Народно позориште Суботица; Ведрана Клепица, Слободан
Обрадовић, Маја Пелевић, Тања Шљивар, Олга Димитријевић,
Лепа Брена проџект, Битеф театар и Flyinginger Београд; М.И.Р.А.,
концепт, режија, Андраш Урбан, Битеф театар Београд; Маја
Пелевић, Боливуд, Народно позориште Београд; Представа у част
награђених, Абдулах Сидран, Сјећаш ли се Доли Бел?, Камерни
театар 55 Сарајево (БиХ); Жири 65. Стеријиног позорја; Округли
сто; Међународни програм „Кругови”: Нејра Бабић и Алеш Курт,
Једваносимсобоакаломистобо, Сарајевски ратни театар (БиХ); Ајхман
у Јерусалиму, концепт и режија Јернеј Лоренци, Загребачко казалиште
младих (Хрватска); Програм „Друга сцена“: Нико и ништа, р. Ана
Поповић, „Три гроша“ Београд и Пулс театар Лазаревац; Повратак,
р. Дејвид Глас, СНП Нови Сад; Остали програми: Изложбе: 16.
међународни тријенале „Позориште у фотографској уметности; 61.
изложба ликовних радова деце и омладине „Сцена, маска, костим,
лутка”. Организатор: Центар за ликовно васпитање деце и омладине
Војводине; Лоунли пленет, туристичка тура кроз дис(утопију),
концепт, текст и извођење: Маја Пелевић, Димитрије Коканов,
Олга Димитријевић, Тања Шљивар, Игор Коруга; Кал (бенд); Јавна
читања драма студената драматургије Академије уметности Нови
Сад. Ментор: Марина Миливојевић Мађарев; Дани књиге; Између
два Стеријина позорја.
За издавача: др Мирослав Радоњић, директор; Уредник: Горан
Ибрајтер; Сарадница: Весна Гргинчевић; Превод на енглески:
Драган Бабић; Превод са мађарског: Јудит Ференц; Графички
дизајн: Атила Капитањ; Прелом: Ненад Богдановић; Илустрације;
Слог: ћирилица/латиница; Повез: броширано + меке корице. Формат: 23 x 21 цм. Обим: 176 стр.; Тираж: 500; Штампа:
„Сајнос” д.о.о. Нови Сад.
ISBN: 978-86-85145-74-2
КАТАЛОГ 16. међународног тријенала „Позориште у фотографској уметности“: Каталог је штампан двојезично (српски/
енглески). Садржај: Жири; Ђорђе Одановић: „Стеријино позорје и позоришна фотографија“; Одлука Жирија; Награђени;
Излагачи; Правила;
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За издавача: др Мирослав Радоњић, директор; Уредница: Бојана
Тањга; Приредили: Бојана Тањга и Томислав Баштић; Сарадница:
Весна Гргинчевић; Превод: Бојана Тањга и Драган Бабић; Дизајн
и прелом: Атила Капитањ; Илустрације; Слог: ћирилица/латиница; Повез: броширано + меке корице. Формат: 24 x 22 цм. Обим:
80 стр.; Тираж: 300; Штампа: „Сајнос” д.о.о. Нови Сад.
ISBN: 978-86-85145-73-5
БИЛТЕН 65. Стеријиног позорја: Девет бројева. За издавача:
др Мирослав Радоњић, директор; Уредница: Весна Гргинчевић;
Сарадници: Наташа Гвозденовић, Милена Кулић, Снежана
Милетић, Бранислава Опрановић, Александра Коларић;
Фото: Бранислав Лучић, Марина Блашковић; Дизајн корица: Атила Капитањ; Техничко уређење: Издавачки центар СП;
Прелом: Ненад Богдановић; Слог: ћирилица. Штампа корица и умножавање: „Сајнос” д.о.о. Нови Сад; Повез: кламерисано; тираж: 400; Формат: 21 x 29 cm. Обим: укупно 148 стр.
(16+16+20+16+16+16+16+16+16)
НАЈАВНИ ПЛАКАТ 65. Стеријиног позорја: Дизајн: Атила
Капитањ. Формат: 98 x 68 цм. Тираж: 100 ком.; Штампа: „Сајнос”
д.о.о. Нови Сад.
НАЈАВНИ ПЛАКАТ 16. Изложбе позоришног плаката и графичког обликовања. Дизајн: Атила Капитањ. Формат: 98 x 68
цм. Тираж: 100 ком.; Штампа: „Сајнос” д.о.о. Нови Сад.
Програмски банер, рол ап банер: Дизајн: Атила Капитањ;
Ситан штампани материјал (програм 65. Стеријиног позорја –
33 x 21 цм (савијено на три дела); позивница, улазнице, акредитације, бонови, гласачки листићи; нотес са хемијском оловком;
шоља са логотипом Стеријиног позорја; Дизајн: Атила Капитањ.
Штампа: „Сајнос” д.о.о. Нови Сад.
ДИПЛОМЕ добитника Стеријиних награда: Графичко обликовање: Вељко Дамјановић; Штампа: Адверто, Нови Сад

Периодика
„Сцена”, часопис за позоришну уметност
YU ISSN 0036-5734
Уредништво: Милош Латиновић (главни уредник), Марина
Миливојевић Мађарев, Исидора Поповић, Александар
Милосављевић, Жељко Јовановић. Секретарица редакције:
Весна Гргинчевић.
„Сцена”, 1/2020.
Садржај/сарадници: Савремени светски драматичари:
Едоардо Ерба, Маријана Иличин, Милош Латиновић; Трибина
фестивала „Театар на раскршћу“, Ниш: Небојша Брадић,
Иван Меденица, Миливоје Млађеновић, Андреј Носов,
Милош Латиновић, Драгана Бошковић, Предраг Радоњић,
Оливера Милошевић, Жељко Хубач, Бојан Муњин, Александар
Милосављевић, Марина Миливојевић Мађарев, Димитрије
Тадић, Спасоје Ж. Миловановић, Ђуро Мрђа, Маја Митић, Иван
Лалић,Александра Гловацки, Ненад Новаковић; Драматизације
дела Борисава Станковића (II): Тијана Грумић, Димитрије
Коканов, Јована Томић; Теоријска Сцена: Светислав Јованов,
Катарина Станисављевић; Образовање: Саша Латиновић, Дивна
Стојанов; Историјска Сцена: Горица Радмиловић; Фестивали:
Наташа Гвозденовић, Миливоје Млађеновић, Божидар Мандић,
Александар Милосављевић, Жељко Јовановић, Нико Горшич;
Сценски дизајн: Радивоје Динуловић; 20 година Пер.арта:
Саша Асентић, Милена Богавац; In memoriam: Александар
Милосављевић; Књиге: Марина Миливојевић Мађарев, Светозар
Рапајић, Горан Ибрајтер, Јелена Кајго, Милан Мађарев.
Дизајн и прелом: Вељко Дамјановић; Обим: 248 стр.; Слог:
ћирилица; Повез: броширано + меке корице; Тираж: 300
примерака; Штампа: „Сајнос” д.о.о. Нови Сад.
„Сцена”, 2/2020.
Садржај/сарадници: Позориште и пандемија: Александар
Милосављевић, Жељко Јовановић, Милош Латиновић, Небојша
Брадић; Савремени светски драматичари: Марина Вујичић, М.
Латиновић; У сусрет 65. Стеријином позорју: Светислав Јованов,

Ивона Јањић, Александар Милосављевић; Теоријска Сцена:
Мирјана Миочиновић, Светислав Јованов, Бисерка Рајчић, Јована
Бојовић, Синиша И. Ковачевић; Образовање: Татјана Пајовић,
Дивна Стојанов, Цветин Аничић, Александра Јелић; Историјска
Сцена: Душко Пантелић; Сценски дизајн: Радивоје Динуловић; In
memoriam: Небојша Брадић, Жељко Хубач; Књиге: Ива Игњатовић,
Марина Миливојевић Мађарев, Милена Кулић, Синиша И.
Ковачевић; Нова драма: Ђорђе Косић, Жељко Јовановић.
Дизајн и прелом: Вељко Дамјановић; Обим: 200 стр.; Слог:
ћирилица; Повез: броширано + меке корице; Тираж: 300
примерака; Штампа: „Сајнос” д.о.о. Нови Сад.
„Сцена”, 3/2020.
Садржај/сарадници: Савремени светски драматичари: Дејвид
Крук, Светлана Димчовић, Милош Латиновић; Интервју: Томи
Јанежич, Радмила Ђурица; Теоријска Сцена: Светислав Јованов,
Марина Срнка, Милица Зајцев, Божидар Мандић; Сценски дизајн:
Радивоје Динуловић, Миа Кнежевић; Образовање: Марина
Миливојевић Мађарев, Дивна Стојанов, Мирјана Грдинић,
Борис Лијешевић, Валентина Нађ; Историјска Сцена: Радивој
Додеровић; Фестивали: Александар Милосављевић, Бранислава
Илић, Небојша Брадић; Годишњице: Синиша И. Ковачевић; In
memoriam: Александар Милосављевић, Небојша Брадић; Књиге:
Милош Латиновић, С. И. Ковачевић; Нова драма: Жељко Хубач,
Жељко Јовановић.
Дизајн и прелом: Вељко Дамјановић; Обим: 176 стр.; Слог:
ћирилица; Повез: броширано + меке корице; Тираж: 300
примерака; Штампа: „Сајнос” д.о.о. Нови Сад.
„Сцена”, 4/2020.
Садржај/сарадници: Савремени светски драматичари: Питер
Квилтер, Маријана Иличин, Милош Латиновић; 65. Стеријино
позорје: Дивна Стојанов, Лука Курјачки; Фестивали: Д. Стојанов,
Андреј Чањи, Александар Милосављевић; Теоријска Сцена:
Светислав Јованов, Сашо Огненовски; Трибина Антика феста
2020: Небојша Брадић, Ненад Новаковић, А. Милосављевић,
Душан Љуштина; Стањислав Игнаци Виткјевич: Ст. И. Виткјевич,
Бисерка Рајчић; Образовање: Марина Миливојевић Мађарев,
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Дивна Стојанов, Бранислава Илић, Татјана Пајовић; Историјска
Сцена: Радивој Додеровић, Љиљана Чекић; Сценски дизајн:
Бесфорт Идризи; In memoriam: Ксенија Радуловић, Катарина
Коцевска; Књиге: Марина Миливојевић Мађарев, Жељко
Јовановић, Зденка Валент Белић, Ливија Крофлин, Синиша И.
Ковачевић; Нова драма: Димитрије Коканов, Ж. Јовановић.
Дизајн и прелом: Вељко Дамјановић; Обим: 224 стр.; Слог:
ћирилица; Повез: броширано + меке корице; Тираж: 300
примерака; Штампа: „Сајнос” д.о.о. Нови Сад.

Центар за позоришну документацију Стеријиног позорја
Годишњак позоришта Србије 2018/2019, volume 41
За издавача: др Мирослав Радоњић, директор. Уредници: Нина
Марковиновић, Томислав Баштић; Садржај: Репертоар позоришта 2018/2019; Позоришни фестивали и смотре 2019; Академије
и факултети; Позоришни музеји и Документационоистраживачки
центар; Библиографија о позоришту и драми; Индекси (Аутори
извођених дела; Учесници у инсценацији; Наслови представа);
Графичко обликовање: Роберт Јенеи. Формат: 17 x 24 cm. Обим:
250 стр. Повез: броширано + меке корице. Тираж: 300 примерака. Штампа: „Сајнос” д.о.о. Нови Сад.
ISSN 1820-8215

Књиге
Едиција „Синтезе”
Јасна Новаков Сибиновић, Политичко позориште Оливера
Фрљића: Од емпатије до симпатије
За издавача: др Мирослав Радоњић, директор; Уредник: др Зоран
Ђерић; Рецензенти: др Иван Меденица, др Силвија Јестровић,
др Ирена Ристић; Дизајн корица: Вељко Дамјановић; Прелом:
Роберт Јенеи; Слог: ћирилица; Повез: броширано + меке корице; Формат: 14 x 20 цм; Обим: 284 стр.; Тираж: 300 примерака;
Штампа: „Сајнос” д.о.о. Нови Сад
ISBN: 978-86-85145-72-8
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Наташа Делач Кончаревић, Женска драма и (мушко) друштво.
Статус жене у друштву и уметности на примеру драма Милене
Марковић, Маје Пелевић и Милене Богавац
За издавача: др Мирослав Радоњић, директор; Уредник: др Зоран
Ђерић; Рецензент: др Небојша Ромчевић; Дизајн корица: Вељко
Дамјановић; Прелом: Роберт Јенеи; Слог: ћирилица; Повез:
броширано + меке корице; Формат: 14 x 20 цм. Обим: 394 стр.;
Тираж: 300 примерака; Штампа: „Сајнос” д.о.о. Нови Сад
ISBN: 978-86-85145-75-9
Едиција „Експозиција”
Миливоје Млађеновић, Интертекстуална плетисанка.
Конституција драмског лика Лазе Костића
За издавача: др Мирослав Радоњић, директор; Уредник: др Зоран
Ђерић; Рецензенти: др Исидора Поповић, др Зоран Максимовић;
Дизајн корица и прелом: Вељко Дамјановић; Слог: ћирилица;
Повез: броширано + меке корице; Формат: 12 x 17 цм. Обим: 120
стр.; Тираж: 300 примерака; Штампа: „Сајнос” д.о.о. Нови Сад
ISBN: 978-86-85145-76-6
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