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БеседНик На отварању 67. стеријиНог позорја

OratOr at the Opening ceremOny Of the 67th SterijinO pOzOrje feStiVaL

МИОДРАГ ТАБАЧКИ (Кикинда, 1. мај 1947)
Сценограф и костимограф. Основну школу и гимназију 

завршио је у Перлезу и Зрењанину. Иако је примљен на Одсек 
костимографије на београдској Академији, уписао се на ар-
хитектуру, где је студије завршио 1972, а на студијама сцено-
графије на Академији за позоришну уметност дипломирао је 
1974. Од 1978. је ангажован на Факултету драмских уметности 
у Београду, најпре као доцент, од 1983. je ванредни, од 1988. 
редовни професор. Као сценограф и костимограф гостовао 
је широм Југославије, скице је излагао на изложбама у Новом 
Саду, Сплиту, Сарајеву, Загребу, Паризу, Београду, Скопљу, 
Будимпешти, Клермон-Ферану, Дортмунду, Њу Орлеансу, 
Тел Авиву, Манили, Сеулу; четири пута је учествовао на 
Квадријеналу сценографије и костимографије у Прагу (1979, 
1983, 1987, 1991), три пута на Тријеналу сценографије и ко-
стимографије Стеријиног позорја у Новом Саду (1981, 1984, 1990) и више пута на 
Мајском и Октобарском салону УЛУПУДС-а у Београду. 

Добитник је бројних награда и признања: Награде САНУ из Фонда Ивана 
Табаковића;

Стеријине награде (1982, 1996, 1998, 1999, 2009 – Награда за нарочите заслу-
ге на унапређењу домаће позоришне уметности и културе); Награде „Ардалион“, 
Југословенски позоришни фестивал, Ужице (1996, 1997, 1999, 2000, 2003); 
Златног ловоровог вијенца, Фестивал МЕСС Сарајево (1982); Награде Сусрета 
професионалних позоришта Србије „Јоаким Вујић“ (1977, 1992, 2010); Награде 
„Златни беочуг“ Културно-просветне заједнице Београд (2008); Признања Doctor 
Honoris Causa, Универзитета уметности у Београду (2018); Награде за животно 
дело Асоцијације српских архитеката – АСА (2019); Годишње награде УЛУПУДС-а 
(1978, 1985, 1990, 1997 – за животно дело, 1998, 1999. и 2001); Златне плакете 
на Балетском бијеналу у Љубљани 1985; Сребрне плакете на Интернационалном 
тријеналу сценографије и костимографије у Новом Саду 1990; Награде „Орфеј“ 
НП Ужице 1995.

За дописног члана Српске академије наука и уметности (Одељење уметно-
сти) изабран је 4. новембра 2021. Члан је Удружења ликовних уметника приме-
њених уметности и дизајнера Србије (УЛУПУДС); Удружења ликовних уметника 
примењених уметности и дизајнера Војводине (УПИДИВ); Југословенског центра 
за сценску уметност и технологију (YUSTAT); Америчког института за позоришну 
технологију (USITT); Асоцијације српских архитеката (АСА); Међународне орга-
низације сценографа, техничара и позоришних архитеката (ОISTAT).

MIODRAG TABAČKI (KIKInDA, 1sT MAy 1947)
Set designer and costume designer. He finished elementa-

ry and grammar school in Perlez and Zrenjanin. Although he 
was accepted at the Set Design Department at the Academy of 
Arts in Belgrade, he started studying architecture and graduat-
ed in 1972, and he graduated in Set Design from the Academy 
of Theatre Arts in 1974. Since 1978, he has been teaching at 
the Faculty of Dramatic Arts in Belgrade, first as a docent, 
then as a part-time professor since 1983, and eventually as a 
full-time professor since 1988. As a set designer and costume 
designer, he participated in performances that took place all 
over Yugoslavia, and he presented his sketches at exhibitions 
in Novi Sad, Split, Sarajevo, Zagreb, Paris, Belgrade, Skopje, 
Budapest, Clermont-Ferrand, Dortmund, New Orleans, Tel 
Aviv, Manila, Seoul; he participated at the Set and Costume 

Design Quadrennial in Prague four times (1979, 1983, 1987, and 1991), at Set and 
Costume Design Triennial at the Sterijino Pozorje Festival three times (1981, 1984, 
and 1990), as well as at the May and October Salon organized by the Association 
of Applied Arts Artists and Designers of Serbia (ULUPUDS).

He is the recipient of numerous awards and acknowledgments. SASA Award 
from the Nikola Tabaković Fund; Sterijino Pozorje Festival Award, Novi Sad 
(1982, 1996, 1998, 1999, and 2009); Ardalion Award, Yugoslav Theatre Festival, 
Užice (1996, 1997, 1999, 2000, and 2003); Golden Laurel Wreath, MESS festi-
val, Sarajevo (1982); Award of Joakim Vujić Convention of Professional Theatres 
(1977, 1992, and 2010); Golden Ring, award of the Cultural-Educational Society, 
Belgrade (2008); Recognition Doctor Honoris Causa, University of Arts, Belgrade 
(2018); and the Lifetime achievement award, Association of Serbian Architects 
(ASA) (2019); Annual ULUPUDS award (1978, 1985, 1990, 1997 – a lifetime 
achievement award – 1998, 1999, and 2001); Golden plaque on the Ballet Biennale 
in Ljubljana (1985); Silver plaque at the International Triennial of Set and Costume 
Design in Novi Sad (1990); and National Theatre in Užice Orpheus Award (1995).

He has been the corresponding member of SASA (Department of Arts) 
since 4th November 2021. He is a member of the Association of Applied Arts 
Artists and Designers of Serbia (ULUPUDS); Association of Applied Arts 
Artists and Designers of Vojvodina (UPIDIV); Yugoslavian Centre for Scenic 
Art and Technology (YUSTAT); United States Institute for Theatre Technology 
(USITT); Association of Serbian Architects (ASA); International Organisation of 
Scenographers, Theatre Architects and Technicians (OISTAT). 
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П Р О Г Р А М

СРЕДА, 25. МАЈ
Пролог 67. Стеријиног позорја

19.00 часова / Сценска лабораторија „Борислав Гвојић”, 
Факултет техничких наука (приземље), (Трг Доситеја 
Обрадовића 6)
Предавање: Чему уметност служи данас?
Гост: Слободан Унковски
Организатори: Одсек за уметност и дизајн, Департман 
за архитектуру и урбанизам Факултета техничких наука 
Универзитета у Новом Саду и Стеријино позорје

ЧЕТВРТАК, 26. МАЈ
19.00 часова / СНП, доњи фоаје Сцене „Јован Ђорђевић“ 

Отварање 17. Изложбе позоришног плаката и 
графичког обликовање и уручење награда

20.00 часова / СНП, Сцена „Јован Ђорђевић“ 
Свечано отварање Фестивала 
Беседа: Миодраг Табачки
Представа ван конкуренције – фестивалска премијера
МИЛЕВА   
Текст: Милена Богавац, Олга Димитријевић,  Тијана 
Грумић, Ведрана Божиновић, Ведрана Клепица
Режија: Аница Томић
Фондација „Нови Сад – Европска престоница културе“ / 
Народно позориште Сомбор / Стеријино позорје

ПЕТАК, 27. МАЈ
11.00 часова / Представа ван конкуренције 

Округли сто: Милева
12.30 часова / СНП, Камерна сцена 

Пројекат Милева 
Colectivo Homónimo (Чиле)

15.00 и 17.00 часова / СНП, Камерна сцена 
Јавно читање радова студената драматургије 
Академије уметности Нови Сад

18.30 часова / СНП, доњи фоаје Сцене „Пера Добриновић“ 
Отварање изложбе позоришне фотографије „Око 
душе” Срђана Дорошког

19.00 часова / СНП, Сцена „Пера Добриновић“
ТАКМИЧАРСКА СЕЛЕКЦИЈА
КОД ВЕЧИТЕ СЛАВИНЕ 
Текст: Момчило Настасијевић 
Режија: Соња Петровић 
Српско народно позориште Нови Сад и Центар за развој 
визуелне културе Нови Сад

21.00 час / СНП, Сцена „Јован Ђорђевић“ 
Међународна селекција „Кругови“ 
УСИДРЕНЕ 
Текст: Елвис Бошњак 
Режија: Анастасија Јанковска
Хрватско народно казалиште Сплит / Градско драмско 
казалиште „Гавела“ Загреб / Хрватско народно казалиште 
Задар (Хрватска)

СУБОТА, 28. МАЈ
10.00 часова / СНП, горњи фоаје Сцене „Јован Ђорђевић“ 

Сцена, маска, костим, лутка 
Отварање изложбе, уручење награда 
Организатор: Центар за ликовно образовање деце и 
омладине Војводине

11.00 часова / Међународна селекција „Кругови“ 
Округли сто: Усидрене
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12.00 часова / Такмичарска селекција 
Округли сто: Код вечите славине

17.30 часова / СНП, Камерна сцена 
Позорје младих 
Вилијам Шекспир: Укроћена горопад 
Факултет драмских и филмских умјетности Универзитета 
„Синергија“ Бијељина (Република Српска, Босна и 
Херцеговина)

18.00 часова / Шок коридор (Пасаж Змај Јовине 22)
МИКРОРЕЗОВИ  
Отварање изложбе костима студената мастер студија 
Сценске архитектуре и дизајна 
Организатори: Одсек за уметност и дизајн, Департман 
за архитектуру и урбанизам Факултета техничких наука 
Универзитета у Новом Саду; Мултимедијални центар 
„Лед арт”

19.00 часова / СНП, Сцена „Пера Добриновић“ 
ТАКМИЧАРСКА СЕЛЕКЦИЈА 
ИЗБИРАЧИЦА 
Текст: Коста Трифковић 
Режија: Ива Милошевић 
Народно позориште/Narodno kazalište/Népszínház 
Суботица

20.00 часова / Академија уметности Нови Сад  
(Ђуре Јакшића 7) 
Позорје младих 
Према комаду Душана Ковачевића Маратонци трче 
почасни круг: Породица Топаловић 
Академија уметности Нови Сад, Класа глуме на српском 
језику

21.00 час / СНП, Сцена „Јован Ђорђевић“ 
Међународна селекција „Кругови“ 
ЈА САМ ОНА КОЈА НИСАМ 
Текст: Мате Матишић 
Режија: Паоло Мађели 
Загребачко казалиште младих (Хрватска)

НЕДЕЉА, 29. МАЈ
11.00 часова / Међународна селекција „Кругови“ 

Округли сто: Ја сам она која нисам
12.00 часова / Такмичарска селекција 

Округли сто: Избирачица
15.00 часова / Културни центар Новог Сада  

(Католичка порта 5) 
Позорје младих 
Јуџин О'Нил: Ана Кристи 
Артур Милер: Која ће госпођа Фелт доћи на доручак? 
Факултет драмских уметности Београд

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

18.00 часова / СНП, Камерна сцена 
Позорје младих 
Тенеси Вилијамс: Мачка на врућем лименом крову 
Академија за умјетност и културу Осијек (Хрватска)

19.00 часова / Новосадско позориште/Újvidéki Színház 
ТАКМИЧАРСКА СЕЛЕКЦИЈА 
ФЛЕКЕ 
Текст: Тијана Грумић 
Режија: Југ Ђорђевић 
Краљевачко позориште

21.00 час / СНП, Сцена „Пера Добриновић“ 
Међународна селекција „Кругови“ 
MY NAME IS GORAN STEFANOVSKI 
Режија: Бранислав Мићуновић 
Драмски театар Скопље (Северна Македонија)

21.00 час / Културни центар Новог Сада (Католичка порта 5) 
Позорје младих 
Скице за лик 
Факултет драмских уметности Београд

ПОНЕДЕЉАК, 30. МАЈ
11.00 часова / Међународна селекција „Кругови“ 

Округли сто: My name is Goran Stefanovski
12.00 часова / Такмичарска селекција 

Округли сто: Флеке



   67. СТЕРИЈИНО ПОЗОРЈЕ       5 

14.00 часова / Културни центар Новог Сада  
(Католичка порта 5) 
Позорје младих 
Према Еурипиду: Медеја 
Академија уметности Београд

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

19.00 часова / СНП, Сцена „Пера Добриновић“ 
ТАКМИЧАРСКА СЕЛЕКЦИЈА 
ПРОТЕКЦИЈА 
Текст: Бранислав Нушић 
Режија: Кокан Младеновић 
Народно позориште Сарајево (Босна и Херцеговина)

19.30 часова / Културни центар Новог Сада  
(Католичка порта 5) 
Позорје младих 
Милена Марковић: Брод за лутке 
Академија уметности Београд

21.15 часова / Академија уметности Нови Сад  
(Ђуре Јакшића 7) 
Позорје младих 
Вилијам Шекспир: Сан летње ноћи 
Академија уметности Нови Сад, Класа глуме на 
мађарском језику

21.30 часова / СНП, Сцена „Јован Ђорђевић“ (публика је на 
сцени)  
ТАКМИЧАРСКА СЕЛЕКЦИЈА 
ПОСЛЕДЊЕ ДЕВОЈЧИЦЕ 
Текст: Маја Пелевић 
Режија: Кокан Младеновић 
Позориште „Деже Костолањи“/Kosztolányi Dezső Színház 
Суботица

УТОРАК, 31. МАЈ
11.00 часова / Такмичарска селекција  

Округли сто: Протекција
12.00 часова / Такмичарска селекција 

Округли сто: Последње девојчице

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

18.00 часова / СНП, Камерна сцена 
Позорје младих 
Људмила Разумовска: Драга наша Јелена 
Академија умјетности Бања Лука (Република Српска, 
Босна и Херцеговина)

19.00 часова / Новосадско позориште/Újvidéki Színház 
ТАКМИЧАРСКА СЕЛЕКЦИЈА 
БЛУДНИ ДАНИ КУРАТОГ ЏОНИЈА 
Према истоименом роману Филипа Грујића 
Режија: Јована Томић 
Новосадско позориште/Újvidéki Színház и Стеријино 
позорје Нови Сад

20.00 часова / Културни центар Новог Сада  
(Католичка порта 5) 
Позорје младих 
Ђакомо Пучини: Сестра Анђелика 
Факултет музичке уметности Београд

21.00 час / СНП, Сцена „Јован Ђорђевић“ 
ТАКМИЧАРСКА СЕЛЕКЦИЈА 
РОЛЕРКОСТЕР 
Текст: Јелена Кајго 
Режија: Милица Краљ 
Позориште Атеље 212 Београд

СРЕДА, 1. ЈУН
11.00 часова / Такмичарска селекција 

Округли сто: Ролеркостер
12.00 часова / Такмичарска селекција 

Округли сто: Блудни дани куратог Џонија
17.00 часова / Културни центар Новог Сада  

(Католичка порта 5) 
Позорје младих 
Вилијам Шекспир: Ричард III 
Вилијам Шекспир: Макбет 
Факултет уметности Приштина-Звечан
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19.00 часова / Новосадско позориште/Újvidéki Színház 
ТАКМИЧАРСКА СЕЛЕКЦИЈА 
БЛУДНИ ДАНИ КУРАТОГ ЏОНИЈА / реприза 
Према истоименом роману Филипа Грујића 
Режија: Јована Томић 
Новосадско позориште/Újvidéki Színház и Стеријино 
позорје Нови Сад

19.00 часова / СНП, Камерна сцена 
Позорје младих 
Максим Горки: Дјеца Сунца 
Академија умјетности Бања Лука (Република Српска, 
Босна и Херцеговина)

19.30 часова / Народно позориште Београд 
ТАКМИЧАРСКА СЕЛЕКЦИЈА 
ГОДИНЕ ВРАНА  
Текст и режија: Синиша Ковачевић 
Народно позориште Београд

ЧЕТВРТАК, 2. ЈУН
11.00 часова / Такмичарска селекција 

Округли сто: Године врана
18.00 часова / СНП, Сцена „Пера Добриновић“ 

Представа ван конкуренције  
АЈДУЦИ 
Текст: Јован Стерија Поповић 
Режија: Анђелка Николић 
Народно позориште Приштина са седиштем у Грачаници 
и Стеријино позорје Нови Сад 

18.00 часова / СПЕНС, улаз 8 
Доколица – једновечерњи догађај; заједнички уметнички 
рад студената 3. године сценске архитектуре, технике и 
дизајна 
Организатор: Одсек за уметност и дизајн, Департман за 
архитектуру и урбанизам Факултета техничких наука 
Универзитета у Новом Саду

20.00 часова / СНП, Сцена „Јован Ђорђевић“ 
ТАКМИЧАРСКА СЕЛЕКЦИЈА 
ЧУДО У ШАРГАНУ 
Текст: Љубомир Симовић 
Режија: Јагош Марковић 
Југословенско драмско позориште Београд

22.30 часова / Такмичарска селекција 
Округли сто: Чудо у Шаргану

ПЕТАК, 3. ЈУН
20.00 часова / СНП, Сцена „Пера Добриновић“ 

Проглашење и уручење Стеријиних награда
Представа у част награђених 
ХРКАЧИ 
Текст и режија: Никола Пејаковић 
Народно позориште Републике Српске Бања Лука 
(Република Српска, Босна и Херцеговина)

67. 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
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P R O G R A M M E

WEdNESdAY, 25th May
Prologue of the 67th Sterijino Pozorje Festival
7 PM / Theatre Lab of the Faculty of Technical Sciences  

"Borislav Gvojić" (Dositeja Obradovića square no.6) 
discussion: What does Art do Today? 
Guest: Slobodan Unkovski 
Organizers: Art and Design Department and Architecture 
and Urbanism Department at the Faculty of Technical 
Sciences and the Sterijino Pozorje

ThURSdAY, 26th May
7 PM / SNT, the upper foyer of the “Jovan Đorđević” stage 

The opening ceremony of the 17th Theatre Poster and 
Graphic Treatment in Theatre Exhibition

8 PM / SNT, “Jovan Đorđević” stage 
Opening Ceremony 
Opening speech: Miodrag Tabački
Non-competitive performance – festival premiere 
MILEVA 
Written by Milena Bogavac, Olga Dimitrijević, Tijana Grumić, 
Vedrana Božinović, Vedrana Klepica 
Directed by Anica Tomić 
Foundation “Novi Sad - European Capital of Culture” / 
National Theatre Sombor / the Sterijino Pozorje

FRIdAY, 27th May
11 AM / Out of competition performance 

Round table: Mileva
12.30 PM / SNT, Chamber scene 

Project Mileva 
Colectivo Homónimo (Chile)

3 and 5 PM / SNT, Chamber scene 
Public reading of plays written by the students of drama-
turge from the Academy of Arts in Novi Sad 

6.30 PM / SNT, the upper foyer of the “Pera Dobrinović” stage 
Opening of the exhibition of theatre photography "Around 
the Soul" by Srđan doroški

7 PM / SNT, ”Pera Dobrinović” stage 
COMPETITION SELECTION 
AT ThE ETERNAL TAP 
Written by Momčilo Nastasijević 
Directed by Sonja Petrović 
Serbian National Theatre Novi Sad, Centre for Development 
of Visual Culture Novi Sad

9 PM / SNT, “Jovan Đorđević” stage 
International selection “Circles” 
ThE ANChOREd 
Written by Elvis Bošnjak 
Directed by Anastasija Jankovska 
Croatian National Theatre Split, Drama Theatre Gavella, 
Croatian National Theatre Zadar (Croatia)

SATURdAY, 28th May
10 AM / SNT, the upper foyer of the “Jovan Đorđević” scene 

Stage, Mask, Costume, Puppet 
Opening of the exhibition and the award ceremony 
Organizer: Centre for Visual Art Education of Children 
and Youth of Vojvodina

11 AM / International selection “Circles” 
Round table: The Anchored

12 AM / COMPETITION SELECTION 
Round table: At the Eternal Tap
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5.30 PM / SNT, Chamber scene 
Pozorje of the Young 
William Shakespeare: The Taming of the Shrew 
Faculty of Drama and Movie Arts of the Sinergy University 
Bijeljina (The Republika Srpska, Bosnia and Herzegovina)

6 PM/ Shock Corridor (22 Zmaj Jovina Street) 
MICROCUTS 
Opening of the exhibition of costumes made by the stu-
dents of the Set Architecture and design department  
Organizers: Art and Design Department and Architecture 
and Urbanism Department at the Faculty of Technical 
Sciences; “Led Art” Multimedia Centre

7 PM / SNT, ”Pera Dobrinović” stage 
COMPETITION SELECTION 
ThE ChOOSY BRIdE-TO-BE 
Written by Kosta Trifković 
Directed by Iva Milošević 
National Theatre Subotica 

8 PM / Academy of Arts Novi Sad (7 Đure Jakšića Street) 
Pozorje of the Young 
The Topalovićs, based on The Marathon Family by dušan 
Kovačević 
Academy of Arts Novi Sad, Serbian language class

9 PM / SNT, “Jovan Đorđević” stage 
International selection “Circles” 
I’M ThAT I’M NOT 
Written by Mate Matišić 
Directed by Paolo Magelli 
Zagreb Youth Theatre (Croatia)

SUNdAY, 29th May
11 AM / International selection “Circles” 

Round table: I’m That I’m Not

12 AM / COMPETITION SELECTION 
Round table: The Choosy Bride-to-Be

3 PM / Cultural Centre of Novi Sad  
(5 Katolička porta Square) 
Pozorje of the Young 
Eugene O’Neill: Anna Christie 
Arthur Miller: Which Mrs. Felt Will Come to Breakfast? 
Faculty of Dramatic Arts in Belgrade

5.30 PM / SNT, the upper foyer of the “Pera Dobrinović” 
stage 
Book days 
Theatre publications promotion

6 PM / SNT, Chamber scene 
Pozorje of the Young 
Tennessee Williams: Cat on a hot Tin Roof  
The Academy of Arts and Culture in Osijek (Croatia)

7 PM / Újvidéki Színház 
COMPETITION SELECTION 
STAINS 
Written by Tijana Grumić 
Directed by Jug Đorđević 
Kraljevo Theater

9 PM / SNT, ”Pera Dobrinović” stage 
International selection “Circles” 
MY NAME IS GORAN STEFANOVSKI 
Dramatized by Branislava Ilić 
Directed by Branislav Mićunović 
Drama Theatre Skopje (The Republic of North Macedonia)

9 PM / Cultural Centre of Novi Sad (5 Katolička porta 
Square) 
Pozorje of the Young 
Character Sketches  
Faculty of Dramatic Arts in Belgrade

MONdAY, 30th May
11 AM / International selection “Circles” 

Round table: My Name is Goran Stefanovski

12 AM / COMPETITION SELECTION 
Round table: Stains
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2 PM / Cultural Centre of Novi Sad (5 Katolička porta Square) 
Pozorje of the Young 
Euripides: Medea 
Academy of Arts in Belgrade

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 
FAVORITISM 
Written by Branislav Nušić 
Directed by Kokan Mladenović 
National Theater Sarajevo (Bosnia and Herzegovina)

7.30 PM / Cultural Centre of Novi Sad (5 Katolička porta Square) 
Pozorje of the Young 
Milena Marković: The doll Ship 
Academy of Arts in Belgrade

21.15 PM / Academy of Arts Novi Sad (7 Đure Jakšića Street) 
Pozorje of the Young 
William Shakespeare: A Midsummer Night’s dream  
Academy of Arts Novi Sad, Hungarian language class

21.30 PM / SNT, “Jovan Đorđević” stage  
(the audience is on the stage)  
COMPETITION SELECTION 
ThE LAST LITTLE GIRLS 
Written by Maja Pelević 
Directed by Kokan Mladenović 
Kosztolányi Dezső Theatre Subotica

TUESdAY, 31st May
11 AM / COMPETITION SELECTION  

Round table: Favoritism

12 AM / COMPETITION SELECTION 
Round table: The Last Little Girls

5.30 PM / SNT, the upper foyer of the “Pera Dobrinović” stage 
Book days 
Theatre publications promotion

6 PM / SNT, Chamber scene 
Pozorje of the Young 
Ljudmila Razumovska: dear Jelena 
Academy of Arts in Banja Luka (The Republika Srpska, 
Bosnia and Herzegovina)

7 PM / Újvidéki Színház 
COMPETITION SELECTION 
ThE LUSTFUL dAYS OF hUNG JOhNNY 
Based on the eponymous novel by Filip Grujić 
Directed by Jovana Tomić 
Újvidéki Színház and the Sterijino Pozorje

8 PM / Cultural Centre of Novi Sad (5 Katolička porta Square) 
Pozorje of the Young 
Giacomo Puccini: Suor Angelica  
Faculty of Music Arts in Belgrade

9 PM / SNT, “Jovan Đorđević” stage 
COMPETITION SELECTION 
ROLLER COASTER 
Written by Jelena Kajgo 
Directed by Milica Kralj 
Atelje 212 Belgrade

WEdNESdAY, 1st June
11 AM / COMPETITION SELECTION 

Round table: Roller Coaster
12 AM / COMPETITION SELECTION 

Round table: The Lustful days of hung Johnny
5 PM / Cultural Centre of Novi Sad (5 Katolička porta 

Square) 
Pozorje of the Young 
William Shakespeare: Richard III 
William Shakespeare: Macbeth  
Faculty of Arts in Priština-Zvečan

7 PM / Újvidéki Színház (rerun) 
COMPETITION SELECTION 
ThE LUSTFUL dAYS OF hUNG JOhNNY 
Based on the eponymous novel by Filip Grujić 
Directed by Jovana Tomić 
Újvidéki Színház and the Sterijino Pozorje
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7 PM / SNT, Chamber scene 
Pozorje of the Young 
Maxim Gorky: Children of the Sun 
Academy of Arts in Banja Luka (The Republika Srpska, 
Bosnia and Herzegovina)

7.30 PM / National Theatre Belgrade 
COMPETITION SELECTION 
ThE YEARS OF CROWS 
Written and directed by Siniša Kovačević 
National Theatre Belgrade

ThURSdAY, 2nd June
11 AM / COMPETITION SELECTION 

Round table: The Years of Crows
6 PM / SNT, Scena „Pera Dobrinović“ 

Non-competitive performance 
hAIdOUKS  
Written by Jovan Sterija Popović 
Directed by Anđelka Nikolić 
National Theatre Priština based in Gračanica and the Sterijino 
Pozorje Novi Sad

6 PM / SPENS, entry number 8 
Leisure – one-night event, collaborative art installation 
by the students of the third year of Set Architecture, 
Technique, and design  
Organizers: Art and Design Department and Architecture and 
Urbanism Department at the Faculty of Technical Sciences 

8 PM / SNT, “Jovan Đorđević” stage 
COMPETITION SELECTION 
ThE MIRACLE IN ŠARGAN 
Written by Ljubomir Simović 
Directed by Jagoš Marković 
Yugoslav Drama Theatre Belgrade

10.30 PM / COMPETITION SELECTION 
Round table: The Miracle in Šargan

FRIdAY, 3rd June
8 PM / SNT, “Pera Dobrinović” stage 

Sterija Award Ceremony
Performance in honor of the award winners 
SNORERS 
Written and directed by Nikola Pejaković 
National Theater of the Republika Srpska Banja Luka 
(Bosnia and Herzegovina, The Republika Srpska)

67th 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



Такмичарска селекција 

Селектор/Selector 
Миливоје Млађеновић/Milivoje Mlađenović
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МИЛИВОЈЕ МЛАЂЕНОВИћ

Рођен у Бијељини, БИХ, 1959. Упоредо се бави позоришном прак-
сом (дванаест година управник Народног позоришта Сомбор, се-
дам година управник Српског народног позоришта Нови Сад, три 
године директор Стеријиног позорја, три године уметнички са-
ветник Народног позоришта „Стерија“ Вршац), селектор је и члан 
жирија најугледнијих позоришних фестивала, бави се педаго-
шким (ванредни професор на Педагошком факултету у Сомбору 
за предмете Сценска уметност, Увод у позоришну уметност итд.) 
и научноистраживачким радом у области књижевности (докто-
рирао 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 режи-
ји 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 драм-
ске 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.

MILIVOJE MLAđENOVIć

Born in Bijeljina (Bosnia and Herzegovina) in 1959. He is simultaneous-
ly 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 fes-
tivals, 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 Dreaming-
Knitter: The Constitution of the Theatrical Character of Laza Kostić), as 
well as two collections of plays for children, a collection of apho-
risms, 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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67. Стеријино позорје
Извештај селектора

вреМе тескоБе

Стеријино позорје није, нити је било, а ваљда неће ни бити ни пресек, ни просек позоришног стања духа, нити стања позоришта у 
Србији. Ова манифестација је, бар тако је доживљава већина позоришних делатника, снимак виталности, капацитета и потенцијала 
позоришних вредности преломљених кроз домаћу драмску литературу.

Најзначајнија тековина Стеријиног позорја је да опише модел света у коме живимо и установи какав је драмски израз тог модела и 
да на основу тога вреднује настале позоришне творевине.

О пандемији короне и њеном деловању, утицају на позоришни живот, само толико: исцрпла нас је, исцедила, испразнила, емотив-
но и ментално померила из тежишта. То може лако да се установи у бројним остварењима из минулог периода. Многи позоришно 
вредни послови претрпели су оштећења на структуралном, значењском и рецепцијском нивоу. Отуда се осећања тескобе, страха, 
потуљености, изнемоглости и разочарања намећу као опште стање духа које је запосело и наш позоришни простор. Када се томе 
дода и могућност да нашу културу преплави некултура која избија одасвуд, слика је још невеселија. Не преостаје нам ништа друго 
него борба да се и позоришни систем рехабилитује и ојача.

У минулом селекционом циклусу уживо сам видео 51 представу позоришта у Србији и региону, и седам представа у форми видео 
снимка. Од укупног броја премијерно изведених представа 21 је праизведба домаћих драмских дела, међу којима и три ауторска 
пројекта  и  четири драматизације прозних дела. 

Између два Позорја уочиле су се учестале поставке класичних комада, укупно је изведено тринаест дела наше класике. Међу 
њима предњачи интересовање за дела Бранислава Нушића: изведено је шест Нушићевих наслова (два пута Сумњиво лице, један 
пут Протекција, Власт и Народни посланик и ређе извођени комад Не очајавајте никад. Следи Јован Стерија Поповић са три драме 
изведене у протеклој сезони. Међу њима су и Ајдуци, Стеријина драма која се заиста ретко изводи. Занимљиво је да се пробудило 
интересовање за Трифковићеву Избирачицу која је постављена у два позоришта. У драгоцена и ређа истраживања драмске башти-
не спада и поставка експресионистичке драме Код вечите славине Момчила Настасијевића. Редитељски приступ делима наших 
драмских класика кретао се од једноставне реконструкције разговетног драматуршког увезивања, осавремењене верзије сложеније 
структуре, или  гротескне стилизације, као и оне инсценације које одликује драмска пуноћа ликова. Било је и таквих у којима су 
сувишни, претерани, знаковно не увек разговетни елементи претили да угрозе значење представе. Кад је реч о заступљености дела 
наших савременика и дела „живих класика“, играно је десет таквих драмских дела. Углавном су то комади чија је вредност већ про-
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верена на Стеријином позорју, међу њима истичемо да су драме Љубомира Симовића игране у три позоришта. Сматрам важним по-
стављање текста Окамењено море Велимира Лукића у Позоришту „Бора Станковића“ у Врању. Приметно је да је од појаве пандемије 
коронавируса значајно опао број извођених драма наших писаца у региону и свету. У овом селекционом периоду бележимо само 
три српска драмска дела у региону: Нушићева Протекција у Народном позоришту у Сарајеву и Сумњиво лице у Народном позоришту 
у Битољу  (Северна Македонија), те Симовићево Путујуће позориште Шопаловић у истом театру. Подаци о заступљености наше дра-
ме ван наших граница у овом тренутку јасно говоре о неопходности значајнијег улагања у промоцију домаће драмске књижевности 
у региону и свету. 

Већ неколико година позоришним репертоарима, не само у Србији, доминира тема женског стварања, страдања, женске улоге у 
друштву у свету мушкараца. Тако је и ове године. Чак и летимичан преглед наслова указује на такву тенденцију: Ова ће бити иста, 
Трпеле, Последње девојчице, Ја сам она која нисам итд. Кружење тих мотива само указује да је осетљива проблематика положаја жене 
и потрага за њеним  идентитетом у свету мушкараца увек актуелна. Свет, односно драматургија почива на историји мушко-женских, 
односно женско-мушких релација у непрестаном колоплету најважнијих егзистенцијалних питања (породице и породичних односа, 
одрастања и сазревања, политичког ангажмана, тираније капитала итд. У нашим позоришним круговима у унутрашњости говорка 
се и о томе да би било правично да се приликом селектовања представа узму у обзир и неки периферни, ванестетски фактори, да 
се уметнички резултати вреднују сразмерно, према уметничким ресурсима и финансијским параметрима, продукционим могућно-
стима. Чини се, међутим, да Позорје мора да остане фестивал, репрезентација највећих целовитих остварења, а не потенцијалних 
а недосегнутих уметничких намера и циљева, ма колико такви пројекти били вредни уважавања. Стеријино позорје мора да остане 
циљ, врхунска тачка којој стреми српско позориште и до које се долази бескомпромисно. 

Цитатност је као наслага постмодернизма, одавно, учестала појава у изградњи драмских дела. Паралелно са овим поступком, као 
нека врста његове надградње, често се у нашим позориштима прибегава изградњи драме по мотивима.  Као што су  некада, у не-
достатку домаћих оригинала, репертоаре српских позоришта заузимале „посрбе“, тако су се данас умножиле адаптације, драма-
тизације или драме инспирисане насловима или настале по мотивима култних романа или филмских остварења. Ту се отвара поље 
за дискусију оригиналности драмског израза, нарочито када је реч о делима иностраног порекла. Ауторство новонастале форме је 
несумњиво, али питање оригиналног приступа грађи постаје врло сложено. А нарочито у светлу основне мисије Стеријиног позорја, 
идеје да се на овај начин подстиче, развија и унапређује савремени драмски израз у Србији. 

Савремени српски драмски аутори у својим делима заокупљени су проблематиком времена у коме настају, упућују на његове про-
тивречности, изглобљеност, ломове и шокове. Драмски аутори (једнако припадници млађе генерације чија се поетика тек офор-
мљује и драмски писци чија су драмска дела већ валоризована) трагају за одговором на важна друштвена питања, рат и његове  
трауматичне последице. У новије време појављују се и драме у којима се тематизује  мигрантска криза, економска криза, питања 
родне и сексуалне опредељености, дистопија, глобализација. Кад је реч о логици изградње драме, присутни су различити поступци: 
„распарчавање“, монтажа, сегментација, дедраматизација драме итд. А кад је техника драмског исказа у питању, свакако се мора 
истаћи све присутније поетско обликовање драмског текста.

Приметно је да је и литерарни театар, упркос његовим противницима, још увек живахна и здрава форма. Традиционална драмска 
форма аристотеловско-хегелијанског устројства јесте начета, али не и истрошена. Ова форма, истина, полако узмиче пред фраг-
ментарном и колажном, али комади великог обима који захватају животни ток томе одолевају. 

Српска драмска класика, односно дела из драмске баштине у овој сезони учестала су у репертоарима наших позоришта, често ра-
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дикално иновирана, реконструисана или деконструисана, сагледана у новом савременом светлу, иновирана, актуелизована.  

Радује чињеница да је све више женских аутора међу писцима и редитељима и ауторским екипама (од девет изабраних представа 
четири су режирале жене).

Ведрину у нашу театарску стварност уноси и чињеница да су се међу ауторима чија су дела одабрана за овогодишње Позорје (или 
они чије су представе процењене као вредне) нашли и аутори идентификовани као успешни на Конкурсу Стеријиног позорја за 
савремени драмски текст.

Међутим, не радује чињеница да је у минулој сезони евидентно мали број дела наших драмских писаца савременика, етаблираних 
и уважених, наградама потврђених аутора, а нарочито нема праизведби њихових драмских дела. 

На крају, истичем најважнију карактеристику овогодишпњег такмичарског програма која проистиче из основне мисије Стеријиног 
позорја, а то је заступљеност првоизведених, оригиналних драмских дела: од девет представа у такмичарском програму пет су пра-
изведбе, од којих су четири оригиналне драме а једна је драматизација романа. Када се овоме додају и подаци да ће на отварању, 
као и на затварању Стеријиног позорја бити изведене праизведбе драмских дела, стиче се оптимистична слика о остваривању мисије 
Стеријиног позорја. 

такМиЧарска сеЛекЦија 67. стеријиНог позорја

1. ИЗБИРАЧИЦА, пИсАЦ КостА тРИфКовИћ, РежИјА ИвА МИлошевИћ; НАРодНо поЗоРИште/НАРодНо КАЗАлИште/nepszInhAz 
суБотИЦА

Из Трифковићеве водвиљске структуре Избирачице, редитељка Ива Милошевић у први план излучује критички однос према питању 
слободе и слободног избора, а потискује данас излишни обрачун комедиографа који се тиче недаћа војвођанског грађанства на 
измаку деветнаестог века. Тако ликови беспрекорно реконструисане бидермајер епохе, делују из перспективе савременог гледао-
ца као ликови театра апсурда, или су налик луткама чије конце вуче  церемонијал-мајстор скривених моћи,  у складу с правилима 
бидермајер епохе, што врло често подразумева и одрицање од сопственог, интимног става, порицање сопства, односно идентитета. 
Другачије речено, ради се о префињеном облику тлачења и тираније.

2. пРотеКЦИјА, пИсАЦ БРАНИслАв НушИћ, РежИјА КоКАН МлАдеНовИћ; НАРодНо поЗоРИште сАРАјево (БосНА И ХеРЦеговИНА)
У Протекцији Кокан Младеновић предочава театарску слику друштва дубоко захваћеног корупционаштвом и непотизмом, друштва 
алаве бирократије и политичких накарада. Нушићевом Протекцијом, пре сто година отворено је Народно позориште у Сарајеву. 
Кокан Младеновић мудро и духовито креира делотворан концепт представе: сједињује два света, прошло и садашње, водвиљско и 
ангажовано, класично и савремено. Као аутор адаптације Милена Богавац додала је ангажоване сонгове, актуелизовала и модер-
низовала дијалог, и најважније, повезала судбину протагонисте са судбином Бранислава Нушића. Тако је Нушићев доброћудни смех 
Младеновић претворио у разорно сурову комику и сатиру.
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3. Код веЧИте слАвИНе, пИсАЦ МоМЧИло НАстАсИјевИћ, РежИјА соњА петРовИћ; сРпсКо НАРодНо поЗоРИште НовИ сАд И 
ЦеНтАР ЗА РАЗвој вИЗуелНе КултуРе НовИ сАд

Поетска и музичка драма о фаталности, у којој се топос инцеста и жудње окончава тескобом, лудилом, проклетством и злочином, 
преобликовани су у снажну, експресионистичку, глумачки страсну представу о безграничности љубави, патњи и покајању. Соња 
Петровић успела је да Настасијевићеву параболу о неуништивости телесне жудње, која одводи јунаке и јунакиње у злочин и смрт, 
преведе у сценски артикулисан говор, да заумне говорне изразе уплете у све јасне и разјашњене делове радње. Њена режија садржи 
елементе истинског позоришног ритуала којем се глумачки ансамбл здушно предаје. 

4. Чудо у шАРгАНу, теКст ЉуБоМИР сИМовИћ, РежИјА јАгош МАРКовИћ; југословеНсКо дРАМсКо поЗоРИште БеогРАд

Привидно натуралистичка, апсолутно чудесна драмска повесница о идентитету раскриљена је од необичних, несрећних животних 
прича до централне идеје о чудесима човека који ће на себе преузети грехове скупине страдалница и страдалника изгубљених у вре-
мену и простору. Јагош Марковић је редитељски виртуозно ускладио ритам збивања са истанчаним тоналитетом Симовићеве драм-
ске поезије саткане од језика свакодневице утапајући је у добовање непрекидне кише, симболичкe предапокалиптичнe oпомене. 

5. годИНе вРАНА, теКст И РежИјА сИНИшА КовАЧевИћ; НАРодНо поЗоРИште БеогРАд

У основи драме Синише Ковачевића су историјски догађаји у Београду „две ледене ратне зиме“ Првог светског рата. Упркос томе, 
љубав, сентименталност и страственост су доминантне одлике драме Године врана. У сценској реализацији редитељ Ковачевић вешто 
користи простор на различитим плановима и перспективама, у дубину и у висину (ледена пустопољина, сиви претећи оловни облаци). 
Стилизовани, кореографисани налети врана у комбинацији са предметима, музиком и тишинама, криковима и ритмовима превази-
лазе своју изворну метафоричност и доводе до најдубљих и најскривенијих емоција: туге, љутње, страха, тескобе, изазивајући снажно 
дејство код публике која жуди за непосредним сликама. Злокобне, претеће вране над Србијом, истовремено успело дејствују као 
везивно ткиво сценских слика.

6. РолеРКостеР, теКст јелеНА КАјго, РежИјА МИлИЦА КРАЉ; АтеЉе 212 БеогРАд

Комедија Ролеркостер дотиче бројна важна подручја наше савремености: религију, идентитет, технолошки и информатички прогрес, 
ментално и духовно устројство људског бића. Редитељка Милица Краљ на основу овог драмског текста, сучељавајући два света (стари, 
наиван и доброћудан, са бизарностима и дехуманизмом новог) гради урнебесну комедију са елементима театра апсурда и гротеске.  

7. последње девојЧИЦе, теКст МАјА пелевИћ, РежИјА КоКАН МлАдеНовИћ; поЗоРИште „деже КостолАњИ“ суБотИЦА

На основу драме Маје Пелевић, Кокан Младеновић гради снажно, интелигентно, целовито и поетски  интонирано позорје о првим 
(рођење) и последњим (смрт) стварима овог нашег безнадежног Света. Ова дубоко интимна драмска повест, одсликава и  глобалну 
слику сумрака наше цивилизације у којој је све, укључујући и најневинија бића, људски подмладак, подложан законима тржишта. 
На гледаочева чула ова монолитна позоришна структура, у заносној игри и песми глумачког ансамбла  театра „Деже Костолањи“, 
делује као драмска  симфонија,  као аутентични урлик, вапај, последња Опомена човечанству. 
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8. флеКе, теКст тИјАНА гРуМИћ, РежИјА југ ЂоРЂевИћ; КРАЉевАЧКо поЗоРИште

Зато што је писана из перспективе детета, драма Флеке Тијане Грумић поседује посебну, поетску вредност. Представа о одрастању 
девојчице у миљеу јасно поларизовних родних улога и уз перманентно присуство смрти, задржава ту поетичност, упркос окрутном 
парадоксу на који се ослања. Атмосфера представе је сентиментална, бојена чежњом, снивањем, али непрекинуто осенчена фле-
ком, присуством смрти. Редитељски поступак Југа Ђорђевића карактерише брижљив приступ лирској фактури драме Тијане Грумић 
тако што потцртава сценски атрактивне, ведре, асоцијативне низове, свесно градећи контраст у односу на сталну присутност атмо-
сфере туге и сете. Тако је настала целовита чудесна вртешка од недосањаних снова.

9. БлудНИ дАНИ КуРАтог ЏоНИјА, по РоМАНу фИлИпА гРујИћА, дРАМАтИЗАЦИјА дИМИтРИје КоКАНов, РежИјА јовАНА тоМИћ; 
НовосАдсКо поЗоРИште/ ÚjvIDéKI színház НовИ сАд И стеРИјИНо поЗоРје

Једна од модерних верзија параболе о „сину разметном“. Џони, трагајући за оцем – а истовремено супротстављајући се „женском“ 
принципу – настоји да пронађе себе. Још једна драмска прича о одрастању јер јунак ни сам не зна ко је. Џони је авантуриста, 
храбар, снажан, заводљив, нарцисоидан, духовит, размажен и рањив. Уистину, он је „жељан љубави и пажње једне особе за којом 
трага на свом путовању“. Он је и јунак и антијунак. Лирична поливалентност је основа редитељског приступа Јоване Томић. Она па-
жљиво и упечатљиво, служећи се повремено и иронијом, развија низ жанровских варијација које налази у згуснутој драматизацији 
Димитрија Коканова.

НетакМиЧарска  МеЂуНародНа сеЛекЦија „кругови“
И у селекцији Кругови следимо концепт Такмичарске селекције, односно начело да се бирају представе из корпуса националне дра-
матургије. На тај начин Стеријино позорје још једном настоји да потцрта доследност у остваривању своје основне мисије. На основу 
тога за овогодишње 67. Стеријино позорје предлажем представе: 

1. јА сАМ оНА КојА НИсАМ, пИсАЦ МАте МАтИшИћ, РежИјА пАоло МАЂелИ; ЗКМ ЗАгРеБ (ХРвАтсКА)
Праизведба новог провокативног текста Мате Матишића Ја сам oна која нисам у режији Паола Мађелија је драмски триптих: Хрватска 
Лолита, Порно филм и Жена дјевојчица, једночинке које су делимично повезане ликовима. У свакој једночинки аутор тематизује обли-
ке женске потчињености и потлачености. Редитељ Мађели гради три пародије о нама, нашем лажном моралу и о томе како у тој 
лажи функционише тзв. виши слој, дакле интелектуалци те друштво у целини. Спајајући елементе спектакла, мелодраме, сатире, 
комедије, трагедије и гротеске, Мађели појачава гротескност и ствара социјалну фреску.

2. усИдРеНе, пИсАЦ елвИс БошњАК, РежИјА АНАстАсИјА јАНКовсКА; ХНК сплИт, гдК „гАвелА” ЗАгРеБ, ХНК ЗАдАР (ХРвАтсКА)
Бошњаково драмско писмо личи на чеховљевску драматургију примењену на далматински амбијент и темперамент. Средишња 
тема је породица као главни извор отуђења. Бошњак је писац благе ироније и тихе гротеске. У средишту радње је судбина жене која, 
попут небројених жена са острва, чека мужа да се врати из прекоморских земаља. Та неизмерна патња, чекање и одлука да се таква 
судбина прихвати чвориште је ове узбудљиве, језички егзотичне драме.
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3. MY NAME IS GORAN STEFANOVSKI, дРАМАтуРг БРАНИслАвА ИлИћ, РежИјА БРАНИслАв МИћуНовИћ; дРАМсКИ теАтАР сКопЉе 
(севеРНА МАКедоНИјА)
Горан Стефановски је један од највећих драмских писаца Македоније и региона.  Његове драме су ванвременске, универзалне и 
увек актуелне. Бранислав Мићуновић је на основу ауторске адаптације Браниславе Илић, која садржи монтажу сцена из седам дра-
ма Горана Стефановског (Црна рупа, Лонг плеј, Сарајево, Казабалкан, Хотел Европа, Евроалиен, Одисеја) изградио својеврсну интимну, 
узбудљиву и децентну, глумачки рaскошну посвету великом драмском писцу, троструком добитнику Стеријине награде.   

представа у Част НаграЂеНиХ

ХРКАЧИ, теКст И РежИјА НИКолА пејАКовИћ; НАРодНо поЗоРИште РепуБлИКе сРпсКе БАњАлуКА (БИХ-Рс)
Урнебесна представа, са елементима театра апсурда, комедија о корони, али и „о нама и нашим болестима које душу нападају; о де-
монском егу, о страстима и моралном суноврату модерног друштва и ове цивилизације“. У години велике тескобе, комедија Николе 
Пејаковића долази као идеална сценска форма за преко потребно  растерећење и духовну релаксацију публике.

Селектор 
Др Миливоје Млађеновић 

Нови Сад, 4. април 2022.
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67th Sterijino Pozorje Festival 
Selector’s Report 

the timeS Of anXiety
The Sterijino Pozorje Festival is not, it has never been, nor will it ever be, a cross selection, or an average look at the theatre spirit or the state of theaters 
in Serbia. This manifestation was – or at least this is how most theatre professionals see it – the vision of vitality, capacity, and potential of theatric values 
reflected through the production of domestic dramas.

The most important achievement of the Sterijino Pozorje Festival is the fact that it describes the model of the world we live in today and determines the 
dramatic expression of that model, and then values theatric production following that model.

Just a few words about the COVID-19 pandemic and how it affected the theatre life: it wore us down, drained us, emptied us, and made us lose our 
balance, both emotionally and mentally. That can be easily determined in many recent accomplishments. Lots of things that are important for the the-
atre were affected on a structural, semantic, and perceptive level. That lead to the feelings of anxiety, fear, depression, exhaustion, and disappointment 
growing into a general state of mind that took over our theatric space as well. And when we add the possibility that our culture is going to be overtaken 
by an omnipresent non-culture, the view of the future is even gloomier. All we have is to fight for the rehabilitation and growth of the theatric system. 

During the past year, I have seen fifty-one plays in theatres in Serbia and the region in person, as well as seven plays on video. Twenty-one of these plays 
have been performed for the first time based on domestic playwrights’ dramas, including three author’s projects and four dramatizations of prose works.

Between two Festivals, many classic adaptations – thirteen of them altogether – have been noticed. Among these, the most popular writer was Branislav 
Nušić with six adaptations (two adaptations of A Suspicious Person and adaptions of Favoritism, Authority, A Member of the Parliament, and Don’t Ever Despair, 
his less-known piece). Jovan Sterija Popović’s work was adapted three times, including a very rarely adapted drama Haidouks. Interestingly, Kosta Trifković’s 
The Choosy Bride-to-Be was adapted twice, in two different theatres. One of the valuable and rare explorations of the dramatic heritage is the production of 
Momčilo Nastasijević’s expressionistic drama At the Eternal Tap. The directorial approach of these drama classics went from the simple reconstruction of 
the connections brought by the conversational drama and the modern versions of a more intricate structure to a grotesque stylization and mise-en-scène 
with dramatically complex characters. There were also plays in which the obsolete, overused, and undistinguishable elements threatened to put the play 
in danger. When speaking about contemporary works and those written by “modern classics”, these were adapted into ten plays. Most of them includ-
ed playwrights that were already featured at the Sterijino Pozorje Festival, including Ljubomir Simović whose dramas were adapted by three theatres. 
I should also point out the production of Sea of Stones by Velimir Lukić in the Bora Stanović Theatre in Vranje. Another thing we can notice is that the 
number of plays by Serbian playwrights in the region and the entire world has fallen since the outbreak of the COVID-19 pandemic. In the past year, we 
can see only three productions in the region: Nušić’s Favoritism in The National Theatre Sarajevo and A Suspicious Person in the National Theatre Bitola (the 
Republic of North Macedonia), as well as Simović’s Travelling Troupe Šopalović in the same theatre. The data concerning the adaptions of our drama abroad 
clearly indicate the need for more meaningful investment in the promotion of domestic drama in the region and the world.

For the past couple of years, the theatric repertoires – not just in Serbia – are dominated by the theme of female creation and suffering, and the role 
of women in a society ruled by men. That was the case this year as well. Even a glance at the titles of the staged plays proves this to be true: This Will Be 
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the Same, Suffered, The Last Little Girls, I’m That I’m Not, etc. The presence of these motifs points out that the sensitive issue of the position of a woman and 
her search for identity in the world of men is always present. The world, i.e. the dramaturgy, relies on the history of the relationships between men and 
women, i.e. women and men, in a constant vortex of the most important existential issues of the family and the relationships in it, the process of growing 
up and maturing, the political engagement, the tyranny of the capitalism, etc. In our theatric circles of the peripheral regions, the word is that it would 
be fair to consider certain marginal and non-aesthetic factors when making this selection, to value the artistic results according to the artistic resources, 
financial means, and production capabilities. It seems, though, that the Sterijino Pozorje Festival must remain a festival and a representation of the 
greatest productions as a whole, and not certain artistic intentions and goals that have not been fulfilled, no matter how valuable those projects are. This 
festival must remain the goal and the peak point of the Serbian theatre, and this position is to be achieved without compromises.

The process of quoting certain works has, as a layer of postmodernism, been a common occurrence in building dramas for a while. Together with this prac-
tice, as its upgrade, our theatres often use the process of constructing a play based on certain motifs. In the past, when we had no original domestic plays, 
the repertoires of Serbian theatres were occupied by foreign adaptations into the local setting, but today we have a lot of adaptions, dramatizations, and 
dramas inspired by famous novels or movies. Here we can talk about the originality of the dramatic expression, especially in cases of foreign work. The 
authorship of the new form is unquestionable, but the question of the original approach to the original work becomes very complex. This is even more 
true in the light of the original mission of the Sterijino Pozorje Festival, which is the idea to use this platform as a way to encourage, develop, and update 
the contemporary dramatic expression in Serbia.

Contemporary Serbian playwrights are focused on the problems of their age, pointing out how contradictive, out of joint, broken, and shocked it is. These 
playwrights (both the young ones, whose poetics are still being formed, and those who have been a part of the canon) search for the answer to some of 
the most important social questions, wars, and their traumatic consequences. Recently, we have noticed dramas that depict the migrant crisis, the eco-
nomic crisis, the questions of gender and sexual orientation, dystopia, and globalization. When talking about the formation of these dramas, different 
approaches are present: “breaking it apart”, montage, segmentation, de-dramatization of the drama, etc. Concerning the technique of the dramatic 
expression, a more and more noticeable poetic formation of the dramatic work must be pointed out.

It can be noticed that the literary theatre, despite its opponents, is still vital and alive. The traditional dramatic form of Aristotle’s and Hegel’s structure 
has been opened, but not fully consumed. It is true that his form slowly takes a step back before the fragmentary and collage form, but large productions 
that depict an entire life still persevere.

The classic Serbian dramas have been frequently produced this season in our theatres, often radically innovated, reconstructed, or deconstructed, seen 
in a new light, innovated, modernized. 

It makes us happy to see that there are more and more female authors among playwrights, directors, and crew members (four out of nine selected plays 
were directed by women).

Something that brings joy to our theatric reality is the fact that the authors of the selected plays for this year’s Festival (or those plays that were deemed 
worthy) were also identified as successful on the open call of the Sterijino Pozorje Festival for contemporary drama piece.

However, what does not make us happy is the fact that this season has featured a considerably small number of plays of our contemporary playwrights, 
established, respected, and awarded, and there are no first performances of their plays.

In the end, I need to point out the most important feature of this year’s competition selection that is derived from the original mission of the Sterijino 
Pozorje Festival, which is the presence of premiere, original, dramas: five of the nine selected plays are first performances, four of which are based on 
original dramas, while the fifth is a dramatization of a novel. When you add that the opening and closing performances of the Festival are going to be the 
first performances as well, we can point out an optimistic result of the Sterijino Pozorje’s mission.
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the 67th SterijinO pOzOrje feStiVaL cOmpetitiOn SeLectiOn

The ChOOsy BRIDe-TO-Be, wRITTen By KOsTA TRIfKOvIć, DIReCTeD By IvA MIlOševIć; nATIOnAl TheATRe suBOTICA

Out of the vaudeville structure of Kosta Trifković’s The Choosy Bride-to-Be, the director Iva Milošević accentuates the critical attitude towards the issue of 
freedom and free speech and ignores the obsolete clash of the comic poets that concerns the troubles of the society in Vojvodina in the late 19th century. 
Thus, the characters from the impeccably reconstructed Biedermeier period act from the perspective of the modern spectator as characters of the theater 
of the absurd, or look like puppets manipulated by a powerful master of ceremony, following the rules of the Biedermeier period, which often includes 
the renunciation of self, intimate position, and denial of self and identity. In other words, the play depicts a sophisticated form of oppression and tyranny.

fAvORITIsM, wRITTen By BRAnIslAv nušIć, DIReCTeD By KOKAn MlADenOvIć; nATIOnAl TheATeR sARAjevO (BOsnIA AnD heRzeGOvInA)
In Favoritism, Kokan Mladenović depicts a theatric version of a society deeply embedded in corruption and nepotism, a society of bureaucracy and political 
charades. The National Theatre Sarajevo opened with a production of Nušić’s Favoritism a hundred years ago. Kokan Mladenović wisely and wittily creates an 
effective concept of the play and unites two worlds: the past and the present, the vaudeville and engaged, the classical and the contemporary. As the author 
of the adaptation, Milena Bogavac adds socially engaged songs, actualizes and modernizes the dialogue, and, most importantly, connects the fate of the 
protagonist with the fate of Branislav Nušić himself. That is how Mladenović turns Nušić’s benevolent laughter into a devastatingly cruel comedy and satire.

AT The eTeRnAl TAp, wRITTen By MOMČIlO nAsTAsIjevIć, DIReCTeD By sOnjA peTROvIć; seRBIAn nATIOnAl TheATRe nOvI sAD, CenTRe 
fOR DevelOpMenT Of vIsuAl CulTuRe nOvI sAD

A poetic and musical drama about fatality, in which the topos of incest and passion ends in anguish, madness, curse, and crime, was transformed 
into a strong, expressionistic, passionately portrayed play about the infinity of love, suffering, and repentance. Sonja Petrović managed to translate 
Nastasijević’s parable about the indestructibility of bodily desire – which leads the characters to crime and death – into the articulate speech on the stage 
and to involve clever speech expressions in all parts of the work that are clear and clarified. Her direction contains elements of a true theatrical ritual to 
which the acting ensemble wholeheartedly surrenders.

The MIRACle In šARGAn, wRITTen By ljuBOMIR sIMOvIć, DIReCTeD By jAGOš MARKOvIć; yuGOslAv DRAMA TheATRe BelGRADe

This seemingly naturalistic, absolutely miraculous dramatic story of identity consists of different pieces, from unusual and unhappy life stories to the 
central idea of the miracles of a man who embraces the sins of a group of martyrs lost in time and space. The director Jagoš Marković virtuously harmo-
nized the rhythm of the events with the refined tonality of Simović’s dramatic poetry woven from the language of everyday life, drowning it in continuous 
rain, a symbolic pre-apocalyptic warning.

The yeARs Of CROws, wRITTen AnD DIReCTeD By sInIšA KOvAČevIć; nATIOnAl TheATRe BelGRADe

The bases of Siniša Kovačević’s play are the historical events in Belgrade during those “two icy war winters” of the First World War. Despite that, love, 
sentimentality, and passion are the dominant features of The Years of Crows. In the stage realization, the director Kovačević skillfully uses the space from 
different plans and perspectives, both in height and depth (ice wasteland and gray lead threatening clouds). Stylized, choreographed flights of crows in 
combination with the objects, music, and silence, as well as with the cries and rhythms, go beyond their original metaphor, leading to the deepest and 
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most hidden emotions – sadness, anger, fear, and anxiety – causing a strong effect in the audience longing for immediate images. The sinister, threaten-
ing crows over Serbia, also successfully act as a connective tissue of different stage images.

ROlleR COAsTeR, wRITTen By jelenA KAjGO, DIReCTeD By MIlICA KRAlj; ATelje 212 BelGRADe

The comedy Roller coaster speaks of many important areas of our time: religion, identity, technological and informational progress, as well as the mental 
and spiritual structure of the human being. Based on this dramatic text, the director Milica Kralj confronts two worlds (the old, naïve, and benevolent, 
with the new, bizarre, and dehumanized) and builds a hilarious comedy with elements of the theater of the absurd and grotesque.

The lAsT lITTle GIRls, wRITTen By MAjA pelevIć, DIReCTeD By KOKAn MlADenOvIć; KOszTOlányI Dezsö TheATRe suBOTICA

Based on the play written by Maja Pelević, the director Kokan Mladenović creates a strong, intelligent, well-rounded, and poetically intoned play about 
the first (the birth) and last (the death) things in this hopeless world of ours. This deeply intimate dramatic story also reflects on the global picture of the 
twilight of our civilization, in which everything, including the most innocent beings – the human offspring – is subjected to the laws of the market. To 
the spectators’ senses, this monolithic theatrical structure, performed in the enchanting play and songs by the acting ensemble of the Kosztolányi Dezső 
Theatre Subotica, acts as a dramatic symphony, as an authentic howl, a cry, or the last warning to the humanity.

sTAIns, wRITTen By TIjAnA GRuMIć, DIReCTeD By juG ĐORĐevIć; KRAljevO TheATeR

Written from the child’s point of view, Tijana Grumić’s drama Stains has a special, poetic value. The notion of a girl growing up in the milieu of clearly po-
larized gender roles and surrounded by a permanent presence of death, retains that lyricism, despite the cruel paradox on which it relies. The atmosphere 
of the play is sentimental, defined by the feeling of longing and dreaming, but constantly shaded by a stain, i.e. the presence of death. Jug Đorđević’s 
directing process is characterized by a careful approach to the lyrical texture of the play and he emphasizes theatrically attractive, cheerful, and asso-
ciative sequences, as well as consciously builds a contrast to the constant presence of the atmosphere of sadness and sorrow. This creates a completely 
miraculous carousel of unfulfilled dreams.

The lusTful DAys Of hunG jOhnny, BAseD On The epOnyMOus nOvel By fIlIp GRujIć, DRAMATIzeD By DIMITRIje KOKAnOv,  
DIReCTeD By jOvAnA TOMIć; ÚjvIDéKI színház nOvI sAD AnD The sTeRIjInO pOzORje

This is one of the modern versions of the Parable of the “Prodigal Son”. Johnny, while searching for his father – and at the same time opposing his “female” 
principle – tries to find himself as well. This is another dramatic story about growing up because the hero does not even know who he is. Johnny is adventur-
ous, brave, strong, seductive, narcissistic, witty, spoiled, and vulnerable. Indeed, he is “eager for the love and attention of one person he seeks on his journey”. 
He is both a hero and an antihero. Lyrical polyvalence is the basis for Jovana Tomić’s directorial approach. She carefully and impressively – using irony from 
time to time – develops a sequence of genre variations found in the condensed dramatization by Dimitrije Kokanov.

nOn-cOmpetitiVe internatiOnaL SeLectiOn “the circLeS”
The selection “The Circles” also follows the concept of the Competition selection, selecting the plays from the corpus of the national dramaturgy. 
This way, the Sterijino Pozorje Festival once again tries to emphasize its consistency regarding the fulfillment of its main mission. Based on that, I 
suggest these plays for the 67th Sterijino Pozorje Festival: 
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I’M ThAT I’M nOT, wRITTen By MATe MATIšIć, DIReCTeD By pAOlO MAGellI; zAGReB yOuTh TheATRe (CROATIA)
The first performance of Mate Matišić’s I’m That I’m Not, directed by Paolo Magelli, is a dramatic tryptic consisting of three one-act plays – Croatian Lolita, 
Pornographic Film, and Girl Woman – loosely connected by the appearance of the same characters. In each of these three plays, the author thematizes the 
types of women’s submission and oppression. The director Magelli creates three parodies of all of us, our fake morale, and how the so-called upper-class 
functions in those lies, including the intellectuals and the society as a whole. Combining the elements of spectacle, melodrama, satire, comedy, tragedy, 
and grotesque, Magelli enhances the grotesque and comes up with a social fresco. 

The AnChOReD, wRITTen By elvIs BOšnjAK, DIReCTeD By AnAsTAsIjA jAnKOvsKA; CROATIAn nATIOnAl TheATRe splIT, DRAMA TheATRe 
GAvellA, CROATIAn nATIOnAl TheATRe zADAR (CROATIA)
Bošnjak’s drama looks like Chekhov’s dramaturgy applied to the Dalmatian ambiance and temper. The central theme is the family as the main source 
of alienation. Bošnjak is a writer of soft irony and subtle grotesque. In the center of the play is the destiny of a woman who is, just like numerous 
women on the island, waiting for her husband to come back home from his transoceanic travels. The numerous questions, the wait, and the decision 
to accept destiny are vital in this exciting, linguistically exotic drama.

My nAMe Is GORAn sTefAnOvsKI, DRAMATIzeD By BRAnIslAvA IlIć, DIReCTeD By BRAnIslAv MIćunOvIć; DRAMA TheATRe sKOpje (The 
RepuBlIC Of nORTh MACeDOnIA)
Goran Stefanovski was one of the biggest playwrights in Macedonia and the region. His plays are timeless, universal, and always relevant. Based 
on Branislava Ilić’s authorial adaptations that include the montage of scenes from seven dramas written by Stefanovski (The Black Hole, Long Play, 
Sarajevo, Casabalkan, Hotel Europa, Euralien, and Odysseus), Branislav Mićunović created a unique, intimate, exciting, and subtle, lavish dedication to 
the great playwright, the three-time winner of the Sterijino Pozorje Festival awards.

perfOrmance in hOnOr Of the aWarD WinnerS

snOReRs, wRITTen AnD DIReCTeD By nIKOlA pejAKOvIć; nATIOnAl TheATeR Of The RepuBlIKA sRpsKA BAnjA luKA (BOsnIA AnD heRzeGOvInA, 
The RepuBlIKA sRpsKA)
This is a hilarious play, with the elements of the theater of the absurd, a comedy about the COVID-19 pandemic, but also “about us and our diseases 
that attack the soul; about the demonic ego, the passions, and the moral collapse of modern society and our civilization”. In the year of great an-
guish, Nikola Pejaković’s comedy is the perfect stage form for the much-needed relief and the spiritual relaxation of the audience.

Selector  
Milivoje Mlađenović, PhD  

Novi Sad, 4th April 2022



ПРЕДСТАВА ВАН КОНКУРЕНЦИЈЕ – ФЕСТИВАЛСКА ПРЕМИЈЕРА
МИЛЕНА БОгАВАЦ, ОЛгА ДИМИТРИЈЕВИћ, ТИЈАНА гРУМИћ, 
ВЕДРАНА БОжИНОВИћ, ВЕДРАНА КЛЕПИЦА

МИЛЕВА
ФОНДАЦИЈА „НОВИ САД – ЕВРОПСКА 
ПРЕСТОНИЦА КУЛТУРЕ“ / НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ 
СОМБОР / СТЕРИЈИНО ПОЗОРЈЕ
ЧЕТВРТАК, 26. МАЈ

NoN-Competitive performaNCe – festival premiere
mileNa BoGavaC, oGla DimitriJeviĆ, tiJaNa GrUmiĆ,  

veDraNa BoŽiNoviĆ, veDraNa KlepiCa

mileva
FOUNdATION “NOVI SAd - EUROPEAN CAPITAL OF 

CULTURE” / NATIONAL ThEATRE SOMBOR  
/ STERIJINO POzORJE 

thUrsDay, 26th may
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direction: ANICA TOMIć
Adaptation and dramaturge:  
JELENA KOVAČIć
Set design: IGOR VASILJEV
Costume design: dRINA KRLIć
Composer: NENAd KOVAČIć
Video installation: FILIP MIKIć
Stage movement: IGOR KORUGA

Cast:

ANA RUdAKIJEVIć 
OLGICA NESTOROVIć 
PERO STOJANČEVIć 
LEA JEVTIć 
STEFAN BERONJA 
NEMANJA BAKIć 
SOFIJA MIJATOVIć 
BILJANA KESKENOVIć
SRđAN ALEKSIć 
BOGOMIR đORđEVIć 
IVANA V. JOVANOVIć 
dANICA GRUBAČKI
MILIJANA MAKEVIć MIRKOVIć
NIKOLA KNEŽEVIć

Rehearsal photo: NAđA REPMAN

Редитељка: АНИЦА ТОМИћ 
Ауторка адаптације и драматуршкиња:  

ЈЕЛЕНА КОВАЧИћ 
Сценограф: ИГОР ВАСИЉЕВ 

Костимографкиња: ДРИНА КРЛИћ 
Композитор: НЕНАД КОВАЧИћ 

Видео рад: ФИЛИП МИКИћ 
Сценски покрет: ИГОР КОРУГА 

Улоге:

АНА РУДАКИЈЕВИћ 
ОЛГИЦА НЕСТОРОВИћ  

ПЕРО СТОЈАНЧЕВИћ  
ЛЕА ЈЕВТИћ 

СТЕФАН БЕРОЊА 
НЕМАЊА БАКИћ 

СОФИЈА МИЈАТОВИћ 
БИЉАНА КЕСКЕНОВИћ 

СРЂАН АЛЕКСИћ  
БОГОМИР ЂОРЂЕВИћ 
ИВАНА В. ЈОВАНОВИћ 

ДАНИЦА ГРУБАЧКИ 
МИЛИЈАНА МАКЕВИћ МИРКОВ 

НИКОЛА КНЕЖЕВИћ 
 

Фотографије са проба представе: НАЂА РЕПМАН

*Због употребе стробоскопа представа се не  
препоручује гледаоцима који болују од епилепсије. 
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реЧ драМатурШкиње
У свом тексту Милева у Сантијагу Олга Димитријевић пише о 
Арахни, лидијској ткаљи уписаној негдје на маргинама грчке 
митологије. Арахна се усудила изазвати божицу Атену на на-
тјецање у ткању. Саткала је причу о пустоловинама богова, „али 
њено дјело није било у складу с доминацијом и хегемонијом над 
знањем“1 које су ти исти богови прописали. Њена провокативна 
креативност која их је приказивала са свим њиховим слабостима 
и страстима, морала је бити кажњена. Божица Атена растргала је 
њено ткање и претворила ју у паука – паука који вјечно тка. „Мит 
о Арахни говори о женском непристајању на наметнута прави-
ла, на постајање женом каквом други хоће да нас виде. Арахна 
ствара и ми стварамо, плетемо мреже и нити, ткамо, веземо и 
уписујемо своје текстове и своје приче, своје поруке, своје пе-
сме и своје визије света.“2 Управо на трагу те мисли настала је 
адаптација наше представе. Она постоји као ткање различитих 
текстова, различитих драмских гласова који се међусобно ис-
преплићу, надопуњују, умрежавају и стварају нови текст – текст 
представе. Проналажење животне поезије у законима физике 
Тијане Грумић, одлучност и провокативност Ведране Божиновић, 
снага и емоционалност Милене Богавац, борбеност и аналитич-
ност Олге Димитријевић, сатиричност и проницљивост Ведране 
Клепице повезују се у причу о једној Милеви или више њих, које 
постоје истовремено и све имају своју истину – попут калеидо-
скопа који зрцали све оно што о Милеви и њеном трагичном жи-
воту знамо или барем мислимо да знамо. Зато питање  тко је била 
Милева Марић и даље остаје отворено. Да ли је икада жељела 
постати хероином или је њено херојство потребно само нама? 
Гдје се све налази њена туга и је ли уопће имала шансу да је из-
бјегне? Што јој је донијела љубав према Ајнштајну, љубав која 
„увек непоуздано на живот примењује сва наша сазнања о све-
ту3“? Зашто јој је наука, без обзира на њен велики математички 
талент, ипак остала затворена? И гдје се заправо у њеној причи 

1 Олга Димитријевић
2 Олга Димитријевић
3 Тијана Грумић

налазимо ми? Знамо ли препознати насиље у нашим животима 
као што га препознајемо у Милевином? Јесмо ли успјели прева-
зићи патријархални контекст који је Милеву коштао живота или 
се тек декларативно кунемо у равноправност ослобођену било 
којег облика агресије?  

У нашој представи пролазећи кроз то ткање текстова Милева 
Марић тражи своју преминулу кћерку Љубицу, док ми тражимо 
управо Милеву Марић. Тражимо причу коју никада није успјела 
испричати јер јој нитко то није дозволио и питамо се постоји ли 
начин да сазнамо или барем осјетимо што би она заправо хтјела 
да се о њој говори, мисли, пише, игра, постоји ли начин да ју ра-
зумијемо онкрај расправа о томе је ли или није била коауторица 
теорије релативитета, расправа које се исцрпљују у тражењу ја-
чих аргумената – док једни говоре да се у Милевином случају не 
ради о „математичкој егзактности, него о социолошкој анализи“4, 
други тврде да без доказа „остају само пресумпције и слутње које 
су трн у оку сваког знанственика“5, а трећи се куну да је била 
„симбол жртвовања и пожртвованости, неправде, достојанства у 
патњи и забораву“.6

Негдје с друге стране свих аргумената настаје наша прича о Милеви, 
а „питање причања прича, питање је тога ко има право да говори. 
Милева то право није имала, ми га имамо.“7 Имамо право да прого-
воримо. У њено име и у име свих дјевојчица, дјевојака и жена које 
то право нису имале или га још увијек немају. Да проговоримо о не-
пристајању на насиље, патријархат, омаловажавања, манипулацију, 
ушуткавање, на прешућивање, јер негдје дубоко у себи вјерујемо да 
ни Милева не би пристала, да је само знала да може не пристати. 
„Поштована госпођо Марић, ми вам се нећемо шлихтати. Нећемо 
вам се шлихтати пре свега зато што вас поштујемо. Ми вам говори-
мо све како јесте“.8 Или ћемо барем то покушати. 

Јелена Ковачић, драматуршкиња

4 Ведрана Клепица
5 Ведрана Клепица
6 Ведрана Божиновић
7 Олга Димитријевић
8 Милена Богавац
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редитеЉка
Милева Марић, жена је коју је повијест заобишла,  тихо и 
скромно у осами, заборављена, без обиљежја и посвете која 
је дошла прекасно. Била је прва жена генијалног ума Алберта 
Ајнштајна, неки кажу једнако заслужна за теорију релативности 
као и он. Но правих доказа нема. Није докторирала јер су је 
мајчинство, губитак прворођене дјевојчице, а затим касније 
и једно болесно дијете, затворили у тихи и нијеми свијет 
трпње. Као дјевојчици отац јој је давао подршку у наукама, 
јер је показивала знакове сјајног математичког ума, али 
није ју подржао и онда кад је ванбрачно затрудњела. Тада се 
малограђански, провинцијски патријархални ум успротивио. 
Њено тијело је постало власништво мужа, обитељи, сусједа и 
властитих синова. У том женском тихом свијету живјела је сама 
са својом патњом, без могућности да се ослони на друге. Јер их 
није било. Ова представа женска је посвета Милеви и њеном 
гласу који јој је одузет, али и побуна против предрасуда које 
су се везивале уз њу. Размишљајући о њој одмах сам видјела 
слику једне жене која би данас била  снажна  и  моћна, која 
би свој глас дала свим женама и заступала њихова права. Кад 
смо добиле текстове једних од најснажнијих ауторица регије, 
покушале смо исписати причу која ће Милеви дати једно ново 
значење, која ће преиспитати њену патњу, њене жеље, али која 
ће се обратити и нама који ју третирамо као својину и скривамо 
се иза њеног имена као да је наше, хвалећи се њоме како бисмо 
себи дали на важности. Једна од мени важних сцена је она у 
којој Милева тражи своју дјевојчицу, сцена у којој живи онај 
очај немогућности схваћања смрти као такве јер смрт је само 
претворба енергије у нешто друго. Тај сомнамбулни подсвјесни 
страх појављује се у сновима  готово сваке мајке. 

Ова представа посвета је и свим женама које су закинуле 
своје каријере како би одржале форму и дужност добре и 
брижне мајке, но највише је посвета свим оним женама које 
су и данас невидљиве и над којима се врши приватно, али и 
институционално насиље – без права на глас.

Представа је ово и о нама, нашем цинизму, иронији, али и 
покушају  разумијевања другог. Јер ...тама се дефинише као не-
достатак светлости. Мрак се дефинише као простор у којем све-
тла никада није било (Ведрана Божиновић), уз фокусирање и 
освјетљавање Милеве покушавамо освијетлити и један други кут 
заборављене повијести.

АНИЦА ТОМИћ 
Хрватска позоришна редитељка. Ди-
пломирала је компаративну књижев-
ност и кроатистику на Филозофском 
факултету Свеучилишта у Загребу 
и позоришну режију и радиофони-
ју на Академији драмске умјетности 
у Загребу. Доценткиња је глуме на 
АУКОСУ. Била је сти пендисткиња на Amsterdamse Hogeschoolvoor de 
Kunsten (Амстердам), потом Indiane University of Pennsylvania (од-
сек режије), те стипендисткиња Kultur Kon takt Austria — Writersin 
Residence у Бечу. Оснивачица је аматерске позоришне трупе Theatre 
de femmes, једне од најзначајнијих група алтернативе деведесeтих 
у Хрватској, која је деловала од 1995. до 2003. Режира бројне 
драмске представе, као и ауторске пројекте у хрватским и ино-
страним позориштима. Режира културна догађања (Европски дан 
опере, Дан отвореног трга, Бијеле ноћи, Фестивал свјетла). Ради као 
позоришни педагог и ментор. Редовно сарађује с драматуршки-
њом Јеленом Ковачић. Уз актуелизације класичних комада које  
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НовИ сАд – евРопсКА пРестоНИЦА КултуРе 
пРогРАМсКИ луК Хероине 

Моћ жеНсКог ствАРАлАштвА

„Уметнички концепт пројекта ’Нови Сад – Европска престоница 
културе’ заснива се на европским вредностима као што су људска 
права, мултикултуралност, интеркултурни дијалог, еколошка свест, 
мировне политике, а феминизам их у свом деловању све обухвата.” 

Представљањем женске културе, уметности и стваралаштва и 
преиспитивањем женског историјског наслеђа, стварамо родно 
равноправније друштво.

Хероине су посвећене нашим најважнијим научницама, умет-
ницама, добротворкама, активисткињама и другим женама које 
су мењале свет. Милева Марић Ајнштајн, Марија Трандафил, 
Милица Стојадиновић Српкиња, Милица Томић, само су неке од 
важних фигура националне историје и културе које су инспири-
сале изложбе, представе, концерте и друге догађаје током овог 
програмског лука.

За историју Новог Сада и оно што је овај град данас жене су 
имале кључне улоге. Баш зато се програмски лук Хероине бави 
женским стваралаштвом, подстицањем и промовисањем женске 
културе, уметности и стваралаштва. Овај лук промовише женско 
историјско наслеђе зарад равноправнијег друштва.

реисписује, ради и ауторске пројекте у сарадњи с Јеленом Ковачић, 
који су уско повезани са социјално маргинализованим појединци-
ма, групама, као и са позицијом жене. У представама преиспитује 
разне репресивне апарате који се спроводе над маргинализова-
ним групама, проговара о различитим проблемима који су одраз 
дубоких друштвено-економско-политички искривљених принципа 
који резултирају фрустрацијом, нетолеранцијом, страхом, ксе-
нофобијом, вршњачким насиљем, мизогинијом. Ангажована је у 
борби за женска, дечја, људска права. Једна је од саоснивачица 
иницијативе #СПАСИМЕ, која уводи тему породичног насиља у 
јавни простор.

Вишеструка је добитница бројних националних и међународ-
них награда за режију: Награда хрватског глумишта, Марула, 
Награда Мали Марулић, Награда Assitej, Награда Златна Жар 
птица, Награда „Вељ ко Маричић“, Гран При Италија, Награда 
„Јурислав Коренић“... 

Представа Хотел Загорје која је гостовала на прошлогодишњем 
Стеријином позорју, добитница је свих главних националних на-
града за 2021/22.

WORd OF ThE dRAMATURGE

In her piece Mileva in Santiago, Olga Dimitrijević writes about Arachne, a 
Lydian weaver, who was a part of the Greek mythology margin. She chal-
lenged Athena to a weaving contest. She created a story about the ad-
ventures of the gods, “but her work was not in accordance with the dom-
inance and hegemony over knowledge”1, prescribed by the same gods. 
1 Olga Dimitrijević
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argue that without evidence we have “nothing but presumptions and fore-
bodings that are troubling every scientist”5, and others swear that she was “a 
symbol of sacrifice, injustice, dignity in suffering and oblivion.”6

Our story of Mileva starts somewhere on the other side of all these argu-
ments, and the question of telling stories is a question of who has the right to 
speak. Mileva did not have that right, but we do.”7 We have the right to speak. 
On her behalf and on behalf of all the girls, young women, and women who 
did not have or still do not have this right. Let us talk about non-acceptance 
of violence, patriarchy, belittling, manipulation, and silence, because some-
where deep down we believe that Mileva would not have agreed if she only 
knew that she had a choice not to agree. “Dear Ms. Marić, we will not behave 
obsequiously. We will not do that primarily because we respect you. We tell 
you everything as it is.8” Or at least we will try to.

Jelena Kovačić, dramaturge

DIReCTOR
Mileva Marić is a woman who has been bypassed by history, quietly and 
modestly in her solitude, forgotten, without the distinctions and dedica-
tion that came too late. She was the first woman of the genius mind of 
Albert Einstein, some say as deserving of the theory of relativity as he is. 
But there is no real evidence. She did not receive her doctorate because 
her motherhood, the loss of her first child, and later the birth of an ill child 
locked her in a quiet and silent world of suffering. As a girl, her father sup-
ported her in her pursuit of science because she showed signs of a great 
mathematical mind, but he did not support her even when she became 
pregnant out of wedlock. Then the petty-bourgeois, provincial patriarchal 
mind objected. Her body became the property of her husband, her family, 
her neighbors, and her sons. In that quiet women’s world, she lived alone 
with her suffering, without the ability to rely on others. Because there 
were no others. This play is a female dedication to Mileva and the voice 
that was taken away from her, but also a rebellion against the prejudices 
that were associated with her. Thinking about her, I immediately saw the 
image of a woman who would be strong and powerful today, who would 
give her voice to all women and who would represent their rights. When 
5 Vedrana Klepica
6 Vedrana Božinović
7 Olga Dimitrijević
8 Milena Bogavac

Her provocative creativity, which portrayed gods with all their weaknesses 
and passions, had to be punished. The goddess Athena tore her tapestry 
and turned her into a spider – a spider that weaves forever. “The myth of 
Arachne speaks of a woman’s disagreement with the imposed rules, of be-
coming a woman as others want to see us. Arachne creates and we create, 
weave nets and threads, weave, embroider and write our texts and our 
stories, our messages, our songs and our visions of the world.”2 Following 
that thought, we created this play. It exists as a weaving of different texts, 
and different dramatic voices that intertwine, complement, network, and 
form a new text – the text of the play. Finding life poetry in the laws of 
physics by Tijana Grumić, the determination and provocation of Vedrana 
Božinović, the strength and emotionality of Milena Bogavac, the combat-
iveness and analyticalness of Olga Dimitrijević, and the satire and insight 
of Vedrana Klepica are connected in the story of one or more Mileva, who 
exist simultaneously and they all have their truth – like a kaleidoscope 
that mirrors everything we know or at least think we know about Mileva 
and her tragic life. That is why the question of who Mileva Marić was re-
mains open. Has she ever wanted to become a heroine, or are we the only 
ones who need her heroism? Where is all her grief and did she even have 
a chance to avoid it? What brought her love for Einstein, a love that “al-
ways unreliably applies all our knowledge of the world to life”3? Why did 
science, despite her great mathematical talent, remain forbidden to her? 
And where exactly are we in her story? Do we know how to recognize the 
violence in our lives as we recognize it in Mileva’s? Have we managed to 
overcome the patriarchal context that cost Mileva his life, or are we just 
declaratively swearing to equality free from any form of aggression?

In our play, going through that weaving of texts, Mileva Marić is looking 
for her deceased daughter Ljubica, while we are looking for Mileva Marić. 
We are looking for a story that she never managed to tell because no one 
allowed her to do that, and we wonder if there is a way to find out or at least 
feel what she would like to be said, perceived, written, and played about her 
if there is a way to understand her beyond the question whether or not she 
co-authored the theory of relativity. This is a debate that is exhausted in 
the search for stronger arguments – while some say that Mileva’s case is 
not about “mathematical exactness, but about sociological analysis”4, others 

2 Olga Dimitrijević
3 Tijana Grumić
4 Vedrana Klepica
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we received the texts by five of the strongest female authors in the region, 
we tried to write a story that will give Mileva a new meaning, that will 
re-examine her suffering, and her desires, but which will also appeal to 
us since we also treat her as property and hide behind her name as if it is 
ours, boasting of it to give ourselves some importance. One of the scenes 
that are important to me is the one in which Mileva is looking for her little 
girl, the scene which contains that despair of not being able to understand 
death as such because death is just the conversion of energy into some-
thing else. This sort of somnambulistic subconscious fear appears in the 
dreams of almost every mother.

This play is also dedicated to all the women who lost their careers to main-
tain the form and duty of a good and caring mother, but it is mostly dedi-
cated to all those women who are still invisible today and who are subject-
ed to private and institutional violence – without the right to have a voice.

This play is also about us, our cynicism, and irony, but also our attempt to 
understand each other. Because “darkness is defined as the lack of light. 
Dark is defined as a space where there has never been light” (Vedrana 
Božinović) – in addition to focusing on and illuminating Mileva, we try to 
illuminate another corner of forgotten history.

AnICA TOMIć 
Croatian theatre director. 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 
is a docent of acting at the Academy of Arts and Culture in Osijek. She was 
a scholarship holder of Amsterdamse Hogeschool Voor de Kunsten, of the 
Indiana University of Pennsylvania, of the Kultur Kontakt Austria – Writers 
in Residence in Vienna. She was the founder of the Theater de Femmes 
(an amateur theater troupe), which operated from 1995 to 2003. She has 
directed numerous plays and author’s projects in Croatian and interna-
tional theatres. She directed cultural events (European Opera Day, Open 
Square Day, White Nights, Light Festival), and works as a theatre lecturer 
and mentor. She almost regularly collaborates with the playwright Jelena 
Kovačić on her projects. In addition to modernizing and updating classic 
pieces, she works on author’s projects with Jelena Kovačić and focuses 
on socially marginalized individuals and groups, as well as the position of 
women today. Her plays reexamine different repression apparatus against 
marginalized groups and talk about different problems that present deep-

ly shattered social, economic, and political principles that result in frus-
tration, intolerance, fear, xenophobia, peer violence, and misogyny. She 
is a part of the women, children, and human rights movement. She is one 
of the co-founders of the #SAVEME initiative that introduces the topic of 
peer violence into the public eye.

She won different national and international awards for directing: 
Croatian Actors’ award, Marula award, Mali Marulić award, Assitej 
award, Golden Bird award, “Veljko Maričić” award, Italian Grand Prix, 
“Jurislav Korenić”, and others.

Her play The Hotel Tito participated at the last year’s Sterijino Pozorje 
Festival and won her numerous awards for the 2021/2022 season.

fOunDATIOn “nOvI sAD - euROpeAn CApITAl Of CulTuRe” 
pROGRAM ARCh “heROInes”
The pOweR Of feMAle CReATIvITy  

We create a gender-equal society by presenting women’s culture, art 
and creative work and by reassessing women’s historical heritage.  

Heroines are dedicated to our most distinguished scientists, artists, pa-
tronesses, activists, and other women who changed the world. Mileva 
Marić Einstein, Marija Trandafil, Milica Stojadinović Srpkinja, and Milica 
Tomić are some of the important figures of national history and culture 
who inspired exhibitions, plays concerts and other events we can expect 
within the program arch.  

Women have had a crucial role in the history of Novi Sad and in the cre-
ation of what this town is today. That is why this program arch is dedicated 
to female creation, encouragement, and promotion of female culture, art, 
and creation. This arch promotes female historical background and hopes 
to thus create a more equal society. 
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писаЦ
„Велика, самоникла песничка личност. Завереник језика, мисти-
ке, предања. Једини наш заиста фолклорни песник у дубоком 
смислу те речи. Сав од слуха, од искони, од тајанства. Ван окри-
ља, без подстрека икакве поетске школе, отпочео је своју опасну 
песничку авантуру.

(…) Најпре у малој теми пасторалне љубави, фруле, уранака, бели-
не коју је транспоновао као народну лирику, вез, шареницу, затим 
све дубље у ткиво мисли. Религиозном православном инспирацијом, 
мистичном патетиком, апокалиптичном темом, средњовековном 
скрушеношћу певао је своју 'осаму на тргу', далек од људи, друштва 
и друштвених проблема. Деактуелизован, ван епохе, постранце од 
путева и токова литературе, дубио је корито од језика и мелодије и 
пловио мутним валовима свог сензуалног, опипљивог мистицизма.“

Борислав Михајловић, 1956.

МоМЧИло НАстАсИјевИћ (1894–1938)
Рођен је у Горњем Милановцу, у 
неимарској породици пореклом са 
Охрида. Основну школу учио је у 
Горњем Милановцу, затим у Чачку, 
да би је завршио у Београду, где 
касније студира француски језик и 
књижевност. За време Првог свет-
ског рата поново живи у Милановцу, а после рата, цела породица 
сели се у Београд где Момчило наставља студије и живи у кругу 
песника и пријатеља заинтересованих за уметност.

По завршеним студијама ради у Београду као гимназијски 
професор и на том послу остаје до смрти. Своја дела почиње 
да објављује касније него његови генерацијски другови Растко 
Петровић, Милош Црњански, Десанка Максимовић и други.

Године 1932. објављује своју прву песничку збирку Пет лирских 
кругова, која одјекује у ужим читалачким круговима, а у анто-
логијама поезије тога времена заступљен је обично само са по 
једном песмом.

Крхке грађе, Настасијевић оболева од туберкулозе и умире 13. 
фебруара 1938. у четрдесет четвртој години живота. Тек годину 
дана касније, његови пријатељи издају целокупна дела: Песме, 
Ране песме и варијанте, Хроника моје вароши, Из тамног вилајета, 
Ране приче и Драме.

Куриозитет је да је ово тек треће појављивање Настасијевића 
на Стеријином позорју. Драму Код Вечите славине извело је НП 
Зеница 1967.  у режији Јована Путника и Зорана Ристовића, а 
Недозване 2005. Центар за културну деконтаминацију Београд, у 
режији Јована Ћирилова.

редитеЉка
Ова драма говори о прародитељском греху и последицама по-
ступака наших предака. След догађаја какав постоји у драми 
Kод Вечите славине заступа идеју да прошлост детерминише бу-
дућност, тј. да садашње генерације трпе последице делања прет-
ходних.

Међутим, можда и важније питање од ове библијске идеје о пра-
греховима јесте питање начина на који се греси преносе. Дакле 
– не само да ли су наши преци чинили зло, а ми наставили да се 
понашамо по истом моделу, него и шта нас нагна да понављамо 
њихове грешке? Да ли су управо прећуткивање и заташкавање 
срж овог несретног ланца? Шта ми заиста знамо о томе?

Става сам да је читава моја генерација одрастала не на лажима 
о историји, него на селектованим информацијама, а да прича о 
културном идентитету једног народа не може да почива на повр-
шним информацијама и легендама, митовима, него искључиво 
и само на истини. Из тог разлога и ова представа изгледа као 
бајка, легенда, мит, као нешто што нисмо тачно сигурни да је 
постојало.

У драми Kод Вечите славине један злочин проузрокује следећи 
и тако даље у узрочно-последичној вези долазимо до модела 
страдања који не може да се прекине, који траје дан-данас. 
Чини се да смо у културно-нематеријално наслеђе, осим моде-
ла насиља, додали и вештину прећуткивања и склањања главе 
од несрећних околности, а идентитет сваке следеће генерације 
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још је недефинисанији или дефинисан лажним или полуинфор-
мацијама. Због тога се временом у људима који стасавају у не-
знању све више развија апатичност према окружењу и екстрем-
не појаве и осећања као што су бес, агресија, мржња… Ликови 
из Настасијевићеве драме су „екстремне“ и девијантне појаве, 
учиниће се ничим изазване и мотивисане… Међутим, управо је 
мотивација за њихово посрнуће дубоко укопана у колективно 
несвесно, јер како каже сам Настасијевић: „Kлица мог страдања 
заметну се пре него ја у матери“.

Наша представа позива на суочавање са злом, његово признава-
ње и одлуку да се тај узрочно-последични модел насиља свесно 
прекине.

Соња Петровић (Бачка Паланка, 1990) 

Дипломирала је на Академији 
уметности у Новом Саду, смер Мулти-
медијална режија и мастерирала на  
Факултету драмских уметности у 
Београду, смер Позоришна режија. 
Као редитељка, опробала се готово у 
свим медијима (радио, филм, позо-
риште, телевизија), али је у позоришту најактивнија. Представа за 
коју потписује концепт и режију Ко је убио Џенис Џоплин? Српског 
народног позоришта и ОПЕНС-а освојила  је десетине награда од 
којих је најзначајнија „Корак у храброст“ и награда за режију на 
Театар фесту у Бањалуци као и Награда публике 65. Стеријиног 
позорја. У раду за децу истиче се представа Девојчица са шибица-
ма по мотивима бајке Ханса Кристијана Андерсена чија је коау-
торка и редитељка, а која има запажене наступе на фестивалима. 
Директорка је дуговеке манифестације „Фестивал еколошког по-
зоришта за децу и младе“ у Бачкој Паланци за шта 2014. добија 
Октобарску награду. Једна је од оснивачица Регионалне платфор-
ме за развој и афирмацију позоришта за децу и младе „Од малих 
ногу“ путем које се бори за бољи статус и квалитет стваралаштва 
за децу и младе. Чланица је извршног одбора Аситежа Србија, 
Удружења за развој позоришта за децу и младе и координаторка 
светске мреже „Next generation“ која окупља младе ствараоце 

из целог света. Оснивачица је колектива за производњу мултиме-
дијалног садржаја ШкартАРТ. Са тимом ШкартАРТ-а као реди-
тељка и ауторка радила је на неколико догађаја као што је диги-
тална представа Млади људи велика дела, Отварање и затварање 
Омладинске престонице Европе Нови Сад 2019. и Отварање му-
зичког фестивала Еxit. У свој рад често укључује струковна удру-
жења, активисте и стручне сараднике у области психологије и 
педагогије. У редитељском раду најчешће се изражава музиком, 
док тематски обрађује детињство, екологију, културно наслеђе и 
питање људских права. 

критика

сестРА еРос, БРАт тАНАтос 

„Личности су снажне и не сасвим неуверљиве, дијалог има нешто 
од нужне природности, и готово сам сигуран да је само питање 
дана када ће најзад једно наше позориште учинити напор да ову 
драму прикаже.“ Требало је да прође шездесет шест година (ма-
гични број?) да би очекивања Борислава Михајловића Михиза 
поводом Настасијевићевог култног комада Код Вечите славине – 
исписана, гле, у Новом Саду – била не само уверљиво потврђена 
него и сјајно превазиђена његовом прексиноћном поставком у 
Српском народном позоришту, у режији Соње Петровић.

(...) Настасијевићева драма, која истовремено баштини нату-
ралистички мотив и фолклорну атмосферу Боре Станковића 
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(Миодраг Павловић), али и симболистичку мелодију па и поети-
ку Метерлинка (концепт „Душе“), спада у сценски најзахтевније 
предлошке наше модерне драме. Утолико је сценско тумачење 
Соње Петровић, које је реализовала са младом глумачком еки-
пом СНП-а и сјајним тимом сарадника, предвођених драматур-
шкињом Мином Петрић, вредније пажње. Аутентичност, про-
бојност и снага овог тумачења произилазе – можда првенствено 
– из једног поетичког (не само редитељског!) обрта. Наиме, док 
сценске поставке наших драма, заснованих на комбинацијама 
фолклорног симболизма и мелодрамског натурализма, углав-
ном теже да емоцију/страст предоче тек као један од елемената 
тог фолклора (или фолклорног „светоназора“), Соња Петровић 
„обрће игрицу“. У њеној поставци Код Вечите славине читав фол-
клорни (митолошки, легендарни) контекст стављен је у функцију 
презентовања саге о уклетој љубави – тачније, претворен у тек 
један од састојака потресне и заумне онтологије страсти.

Такав обрт, парадоксално, омогућава да сви витални елементи 
фолклорног наслеђа – у садејству са одабраним елементима ан-
тичког обрасца трагике – уверљиво оживе. На визуелно-мизан-
сценском плану, о томе сведочи слојевито динамизиран простор: 
од зденца са кружном оградом у првом плану (који од симбола 
чистоте постаје клоака нагона), преко низа провидних застора у 
позадини са вишеструком функцијом (Романова вечна тамница, 
али и симболични простор Магдалениног потонућа у разврат), 
до лајтмотива венца ружа – који се из опипљивог симбола де-
војачке страсти преображава у (пројектовану) крваву мрљу на-

силног ероса, а потом у сив пејзаж емотивне пустоши. На плану 
радње и мотива, овакав „унутрашњи“ преокрет резултира сво-
јеврсним емоционалним, али и симболичким „згушњавањем“. 
Занемарујући поделу на чинове, редитељка градира јединствени 
низ „дијалектике жеље“, уз помоћ трију жаришта. Магдаленино 
и Романово међусобно емоционално самооткривање је „пола-
зна основа“; она се „разлама“ на аналогне призоре одрицања 
– Романовог, пасивног (вечна самоизолација) и Магдалениног 
активног (тражење утехе у „присвајању света“ кроз разврат 
– монолог „господарице Славине“). Најзад, демонско разра-
стање страсти добија аутентичан сценски врхунац призором у 
којем се, паралелно са смртоносним обрачуном Сирчанина и 
Подољца, коначно реализује – дабоме, ритуално-симболичким 
средствима – инцестуозни сусрет Магдалене и Романа – сусрет 
који потресно показује да, када се достигне план судбинског, 
нестаје свака условност фолклора и свака арбитрарност магије. 
Коначно, у овом призору, у сучељавању дистанце („постдрам-
ских“ средстава) и ритуалности (фолклорних мотива) пулсира 
лудило преливања између Ероса и Танатоса.

Визуелно-сценска сложеност поменутог призора – који, уоста-
лом, поентира дотадашње и на известан начин усмерава наред-
не секвенце представе – умногоме дугује и складном садејству 
режије са префињеним драматуршким рукописом Мине Петрић 
(садејство које су већ демонстрирале у представи Девојчица са 
шибицама). Но, да би се, не само у реализацији овог призора 
него и на нивоу читаве радње, достигао ниво на којем – како по-
водом Настасијевићевог комада напомиње Слободанка Владив-
Гловер – „актери превазилазе своје телесно битисање кроз ек-
стазу“ – били су потребни одговарајући глумци. И ту је Соња 
Петровић одиграла свој најсмелији, а уједно и најзрелији потез: 
определила се за глумце претежно млађе генерације, предвође-
не, уз Стефана Вукића, њеним већ опробаним тандемом Соња 
Исаиловић – Бојана Милановић (уз старијег Ненада Пећинара).

Вођен не само аутентичношћу редитељског концепта већ очи-
гледно и неком врстом животног, генерацијски условљеног става 
(расположења?) у односу на тематику, глумачки ансамбл оства-
рио је представу у којој, упркос многих замки на нивоу жанра, 
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стилских искушења, бројних нијансирања у атмосфери и језич-
ких зачкољица, нема слабог места. Штавише, присуствовали 
смо једној од ретких прилика у којој нове глумачке енергије, 
креативно се сучељавајући, на наше очи сазревају захваљујући 
аутентичној режијској поставци. Такав контекст је, између оста-
лог, омогућио Вукашину Ранђеловићу да, у улози Стојана/Ћопе, 
уобличи своју досад најуверљивију креацију. Стефан Вукић, се, 
пак, првенствено у улози Романа (игра и Рапу) представио као 
истинско откровење: суптилан и слојевит у агресији, ефектан и 
снажан у пасивности – то је тек наговештај његових несумњивих 
могућности. Игра Бојане Милановић, пред којом је био концеп-
туално најтежи задатак – из повишене тензије лудила средовечне 
Тине вратити се у полетну невиност „тек јуродиве“ девојке – до-
нела је узбудљив спој заумне кобности и застрашујуће патологи-
је, увек на високом нивоу. Но, најзначајнији извођачки елеменат 
ове представе – у сваком случају, елеменат који јој у кључним 
тренуцима подарује димензију ирационалне мудрости и кли-
ничке лудости у исто време – јесте игра Соње Исаиловић као 
Магдалене. Страхотну а задивљујућу трансформацију – најдубљу 
међу онима који (по Настасијевићу) „лове а уловљени“ – то јест, 
прелаз од урањања у забрањену страст, преко хистеричног само-
порицања, до поништавања себе посредством прихватања света 
– Соња Исаиловић изводи суверено, водећи посматрача кроз све 
стилске и жанровске регистре: подједнако убедљива у стишаној 
концентрацији одрицања, као и у опасном сјају лудила.

Коначно, уместо закључка, подсетићу на једну Бајронову опаску: 
„Велика је љубав оних који се воле у греху и страху.“ Али када је 
реч о овој поставци Код Вечите славине, било би сасвим примере-
на парафраза: велика је храброст оних, који овако даровитим љу-
дима пружају позоришну шансу. Отуда се може рећи да је, после 
прексиноћне премијере Настасијевићевог комада, за Српско на-
родно позориште добитак трострук: уверљиво и аутентично тума-
чење домаће „класике“; спознаја да „постдрамска“ средства имају 
ефекта само као органски чиниоци позоришне визије; и, last but 
not least, одлучујући корак у сазревању нове глумачке првакиње.

Светислав Јованов  
(Off Novi Sad, 24. фебруар 2022)

у ХодНИЦИМА НесвесНог

Драма Код Вечите славине Момчила Настасијевића има одлике 
његове поезије: херметичност и зауман језик који је обликује, је-
зик који дефинишу магијски елементи из народне поезије. Оно 
што јој даје посебну тежину јесте време у којем се одиграва, 
препуно инверзија, уроњено у дубоке слојеве несвесног – зато 
га је захтевно пратити и наћи кључ за ову драму. У атмосфери 
свакако има Лорке, али и Боре Станковића, а ако говоримо о 
инверзијама, и Попе. У основи приче је инцест, забрањена љубав 
између Магдалене и Романа који су крштени као да су близан-
ци и одгојила их је једна мајка, док су заправо од две мајке, а 
отац им је исти: Рапа, газда крчме и насилник који свој живот 
окончава суицидом. Док гледате представу, имате осећај да је 
радња смештена негде између светова и временâ, све се дешава 
у више елипси које имају снагу ковитлаца и контекст кошмарног 
сна који нема јасну наративну нит.

Настасијевић говори о понављању судбе-матрице која не може 
да се разбије, о злој коби. Драматуршкиња Мина Петрић дослед-
но и деликатно прати структуру Настасијевићеве драме интерпо-
лирајући његову поезију у драму, уклапајући је природно, пошто 
произлази из Настасијевићевог опуса, из једног света. Редитељка 
Соња Петровић комад поставља експресионистички, с тим да би 
ритам који би био бржи и луциднији интензивније увео публику 
у срце приче, а народне магијске симболе приказао у њиховој 
моћи (бели лук, вода, јабука…). Глумачка игра је и суптилна и 
интензивна. Соња Исаиловић је убедљива у лику Магдалене, сва 
у страсти, фрагилности и растројености. Бојана Милановић игра 
Тину (која је Магдалену и Романа одгајила као близанце), која 
из оближњег села долази у крчму, где је силује газда Рапа и из 
тог се злочина зачиње Роман, али не и Магдалена (Магдаленина 
мајка Смиља зачиње Магдалену са Рапом и склања се пошто 
роди, а дете оставља Тини). Тешко рањена силовањем, Тина 
с временом постаје психолошки растројена, па у својој машти 
повређене жене „упарује“ Романа и Магдалену (Тина ће Смиљи 
рећи: „Нерођене да их веримо, Магдалену твоју, Романа мог“), 
а Бојана Милановић игра је ванредно верно као жртву, рањену 
животињу која је у својој повређености опасна и непредвидива. 
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Два лудила, Магдаленино и Тинино, зрцале се једно у другом. 
Стефан Вукић тумачи и Романа и Романовог (и Магдалениног) 
оца Рапу пошто се проклетство наслеђује са оца на сина. Вукашин 
Ранђеловић тумачи Ћопана јасно, суздржано (кум је на крште-
њу Роману и Магдалени), у Ћопану се одражава оно што до-
живљавамо као мешавину добре намере, трпљења и страдања. 
Сценографија Жељка Пишкорића и др Младена Стојановића на-
глашава симболе круга, месеца, доминира оно што је циклично и 
магијско, како и јесте у Настасијевићевом опусу…

Музика (аутори и извођачи: Стефан Сеетхалер, Данијел 
Сеетхалер, Филип Грубач, Игор Сакач, Петар Бањац) експресив-
на је са етно елементима, прати ритам представе који дефинишу 
инверзије драме, наглашава бесомучност проклетства које путује 
кроз генерације. Костим (Јасмина Радујко) је стилизован, можда 
би био за нијансу убедљивији да прати оно смутно у атмосфери 
драме, јер је то тескоба која раздире и боли, тиче се суицида, ра-
њености, растројства и забрањене љубави, неизговореног, те са-
мим тим Настасијевићеве слике само слуте, не дају коначне од-
говоре. Покрет (Игор Грекса) упечатљиво рефлектује стања јуна-
ка. Без обзира у колико модерном свету живели, „нераспаковане 
тајне“ колају кроз генерације. А када је реч о табуу и његовом 
прекорачењу, деструктивна моћ те тајне је немерљива. Нећемо 
бити поштеђени, у ма колико „обланди“ били увијени, те нас се 
у том контексту ова прича тиче. Настасијевићев језик је тешко 
проходан, а добро испричана прича је оно што неизоставно оку-
пира гледаочеву пажњу. Интензивнији, а компресованији ритам 

боље би нагласио Настасијевићеву драму, а гледаоца снажније 
увео у игру на сцени, пошто ово није комад који се на првом ме-
сту прима рационално. „Глава“ је последња станица путовања, 
Настасијевић нас, пре свега, води у ходнике несвесног.

Наташа Гвозденовић (Време, 3. март 2022)

wRITeR

MOMČIlO nAsTAsIjevIć (1894–1938)

Born in Gornji Milanovac, in a working family originating from Ohrid. 
He spent his youth in Gornji Milanovac, Čačak, and Belgrade, where he 
later studied the French language and literature. During the First World 
War, he moved back to Gornji Milanovac, and after the war, his entire 
family relocates to Belgrade where he continues his studies and joins a 
circle of poets and artists.

After graduation, he started working in Belgrade as a high school teach-
er, and that is what he continued doing until his death. He started 
publishing long after other writers of his generation, including Rastko 
Petrović, Miloš Crnjanski, Desanka Maksimović, and others.

He published his first poetry collection, Five Lyrical Cycles, in 1932, re-
ceiving moderate recognition, and he was present in most anthologies 
with one poem only.

Being weak and fragile, he died from tuberculosis on 13th February 1938, 
at the age of forty-four. Only a year later, his friends publish his col-
lected works: Poems, Early Poems and Variations, The Chronicle of My Town, 
From the Dark Wilayah, Early Stories, and Dramas.

This is only the third time that Momčilo Nastasijević’s work takes part 
at the Sterijino Pozorje Festival. The production of At the Eternal Tap was 
performed by the National Theatre Zenica in 1967, directed by Jovan 
Putnik and Zoran Ristović, while Unredeemable, directed by Jovan Ćirilov 
and performed by the Centre for Cultural Decontamination Belgrade, 
participated in 2005. 
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DIReCTOR

sOnjA peTROvIć (BAČKA pAlAnKA, 1990)
Graduated in the multimedia direction from the Academy of Arts in Novi 
Sad, and received her master’s degree in the theatre direction from the 
Faculty of Dramatic Arts in Belgrade. She explores her calling as a director 
in different media such as film, radio, and theatre, where she is active the 
most. The play Who Killed Janis Joplin? that was directed by her and staged 
by the Serbian National Theatre Novi Sad and the European Youth Capital 
OPENS won dozens of awards, including the Step Towards Bravery Award 
and the best director award at the Theatre Festival in Banja Luka, as well as 
the People’s Choice Award at the 65th Sterijino Pozorje Festival. In her work 
for children, the production of The Little Match Girl, inspired by the fairy tale 
by Hans Christian Andersen, which she wrote and directed, stands out and 
was performed at different festivals. She is the director of The Festival of 
Ecological Theatre for Children and Youth in Bačka Palanka, for which she 
received the October Award in 2014. She is one of the founding members 
of the Regional Platform for Sustainability and Affirmation of the Theatre 
for Children and Youth “From Day One” which fights for the better status 
and quality of children and youth theatres. She is a member of the execut-
ing board of the Assitej Serbia, the Organization for the Development of 
Children and Youth Theatre, and the coordination of “Next Generation”, 
the global network that brings together young artists from around the 
world. She is the founder of “ŠkartART”, a collective for the production 
of multimedia content. With this team, she produced and directed several 
events, including a digital play Young People, Big Acts, the opening and clos-
ing ceremonies of the Youth Capital OPENS in 2019, as well as the open-
ing act of the Exit Festival. She often includes professional organizations, 
activists, and professionals in psychology and pedagogy in her work. Her 
directorial work often includes music and covers the topics of childhood, 
ecology, cultural heritage, and human rights.

REVIEWS

sIsTeR eROs, BROTheR ThAnATOs

(...) Nastasijević’s drama simultaneously inherits the naturalistic motif 
and the folklore atmosphere of Bora Stanković (as defined by Miodrag 

Pavlović), but also the symbolist melody and poetics of Maeterlinck (the 
concept of the “Soul”), and it is one of the most demanding templates 
of our modern drama. To that extent, the stage interpretation of Sonja 
Petrović, which she realized with the young acting team of the Serbian 
National Theatre and a great team of associates, led by the playwright 
Mina Petrić, is worthy of our attention. The authenticity, penetration 
and strength of this interpretation stem – perhaps primarily – from a 
poetic (not just a directorial!) turn. Namely, while the stage settings 
of our plays, based on combinations of folklore symbolism and melo-
dramatic naturalism, mostly tend to present emotion/passion only as 
one of the elements of that folklore (or folklore “worldview”), Sonja 
Petrovic “does it all”. In her production of At the Eternal Tap, the entire 
folklore (mythological, legendary) context is placed in the function of 
presenting the saga of haunted love – more precisely, turned into just 
one of the ingredients of a shocking and thoughtful ontology of passion.

(...) Guided not only by the authenticity of the director’s concept but also 
by some kind of life, generationally conditioned attitude (mood?) connect-
ed to the main topic of the play, the acting ensemble realized a play in 
which, despite many pitfalls of the genre, stylistic temptations, numerous 
nuances in the atmosphere and the language, there are no weak spots. 
Moreover, we attended one of the rare occasions in which new acting en-
ergies, creatively confronting each other, mature before our eyes thanks 
to an authentic directing setting. Such a context, among other things, en-
abled Vukašin Ranđelović to, in the role of Stojan / Lame, shape his most 
convincing creation so far. Stefan Vukić, on the other hand, presented 
himself primarily in the role of Roman (he also plays Rapa) as a true rev-
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elation: subtle and layered in aggression, effective and strong in passiv-
ity – that is just a hint of his undoubted possibilities. Bojana Milanović’s 
performance, whose task was conceptually the most difficult – to return 
from the increased tension of middle-aged Tina’s madness to the inno-
cence of “just a foolish” girl – brought an exciting combination of mental 
fatality and frightening pathology, constantly at a high level. But the most 
significant performing element of this play – in any case, the element that 
gives it a dimension of irrational wisdom and clinical madness at the same 
time at key moments – is the play of Sonja Isailović as Magdalene. Sonja 
Isailović performs a terrible and astonishing transformation – the deepest 
among those who (according to Nastasijević) “hunt and are caught” – that 
is, the transition from immersion in forbidden passion, through hysterical 
self-denial, to self-denial through acceptance of the world: she portrays all 
these elements sovereignly, leading the observer through all stylistic and 
genre registers; she is equally convincing in the muted concentration of 
renunciation as in the dangerous glow of madness.

Svetislav Jovanov  
(Off Novi Sad, 24th February 2022)

In The CORRIDORs Of The unCOnsCIOus

While watching the play, you have the feeling that the plot is located 
somewhere between the worlds and times, everything happens in sever-
al ellipses that have the power of swirls and the context of a nightmare 
that does not have a clear narrative thread.

Nastasijević writes about repeating the fate-matrix that cannot be bro-
ken, about the evil fate. The playwright Mina Petrić consistently and 
delicately follows the structure of his play, interpolating his poetry 
into the play, fitting it naturally, since it originates from Nastasijević’s 
work, from a single world. The director Sonja Petrović sets the play in 
an expressionist way, while a faster and more rhythm would bring the 
audience to the heart of the story more intensely, and show the folk 
magic symbols in their power (garlic, water, apple…). The acting is both 
subtle and intense. (...) The scenography, created by Željko Piškorić and 
Mladen Stojanović, emphasizes the symbols of the circle and the moon, 
and accentuates everything cyclical and magical, as it is in Nastasijević’s 
work….

The music (performed by Stefan Seethaler, Daniel Seethaler, Filip 
Grubač, Igor Sakač, Petar Banjac) is expressive and full of folk elements, 
following the rhythm of the play that defines the inversions of the dra-
ma and emphasizing the infallibility of the curse that travels through 
generations. The costumes by Jasmina Radujko are stylized – maybe it 
would be a bit more convincing if it had followed the troubled atmo-
sphere of the drama, because it is an anguish that tears and hurts, it 
concerns suicide, wounding, disorder, and forbidden love, the unspo-
ken, and therefore Nastasijevic’s images only anticipate answers instead 
of providing definitive answers. The movement by Igor Greksa strikingly 
reflects the states of the heroes.

Nataša Gvozdenović  
(Vreme, March 3rd 2022)
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Режија и осмишљавање сценског простора:  
ИВА МИЛОШЕВИћ

Костимограф: МАРКО МАРОСИУК
Композитор: ВЛАДИМИР ПЕЈКОВИћ

Сценски покрет: ИРЕНА ШАРОВИћ
Сценограф консултант: МАРИЈА КАЛАБИћ

Улоге

Соколовић: МИЛОШ СТАНКОВИћ
Јеца: ВЕСНА КЉАЈИћ РИСТОВИћ

Малчика: МИЊА ПЕКОВИћ
Савета: СУЗАНА ВУКОВИћ

Тимић: НЕБОЈША ЧОЛИћ
Ката: КРИСТИНА ЈАКОВЉЕВИћ
Милица: ЈЕЛЕНА МИХАЈЛОВИћ

Бранко: ВЛАДИМИР ГРБИћ
Штанцика: СРЂАН СЕКУЛИћ

Тошица: ИГОР ГРЕКСА
Јован: ЗОРАН БУЧЕВАЦ

Фото: ИГОР ПРЕРАДОВИћ 

Представа траје 1 сат и 30 минута 

direction and set design:  
IVA MILOŠEVIć
Costume design: MARKO MAROSIUK
Composer: VLAdIMIR PEJKOVIć
Scene movement: IRENA ŠAROVIć
Set design assistant: MARIJA KALABIć

Cast

Sokolović: MILOŠ STANKOVIć
Jeca: VESNA KLJAJIć RISTOVIć
Malčika: MINJA PEKOVIć
Saveta: SUzANA VUKOVIć
Timić: NEBOJŠA ČOLIć
Kata: KRISTINA JAKOVLJEVIć
Milica: JELENA MIhAJLOVIć
Branko: VLAdIMIR GRBIć
Štancika: SRđAN SEKULIć
Tošica: IGOR GREKSA
Jovan: zORAN BUČEVAC

Photo: IGOR PRERAdOVIć

The play is one hour and thirty minutes long
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писаЦ

КоНстАНтИН КостА тРИфКовИћ

Драмски писац (Нови Сад, 20. окто-
бар 1843 – Нови Сад, 19. фебруар 
1875). Отац Атанасије био је чинов-
ник градског магистрата, а мајка Ана 
рођ. Георгијевић пореклом из Теми-
швара умрла је када му је било 13 
година. Био је син јединац, целог 
живота крхког здравља. Ниже разреде гимназије учио је у Новом 
Саду, пети разред у Винковцима, а шести у Пешти. Под утицајем 
књижевности од раног детињства био je заљубљен у море и мор-
нарски живот, па је крајем августа 1861. у Ријеци уписао наутичку 
школу, коју је завршио за две године као одличан ученик и то на 
италијанском језику. Као официрски приправник-писар пловио 
је на релацији Трст–Одеса, али је суров морнарски позив био 
у нескладу са његовим здравственим стањем и он се, разочаран, 
већ у јуну 1863. вратио у Ријеку да заврши гимназију. Од 1864. до 
1867. студирао је у Пожуну (Братислави), Дебрецину и Кошицама. 
Дипломирао је 1867. 

За потпредседника Матице српске изабран је 1873. Нарочито 
се ангажовао у сакупљању прилога за изградњу нове позоришне 
зграде, која је свечано отворена 25. децембра 1871. Био је један 
од најактивнијих чланова одбора СНП у периоду кризе настале 
због одласка Ј. Ђорђевића и дела глумачког ансамбла у Београд. 
Своја драмска остварења углавном је и писао за СНП, па се може 
рећи да је он био писац овог позоришта. Био је скроман, ненаме-
тљив, „голубије ћуди“; Ј. Грчић је за њега рекао да је био госпо-
дин „тих, сталожен, пун урођена ноблеса“. Ради лечења је 1874. 
посетио бању Ишл у Алпима. Убрзо по повратку са путовања по 
Италији умро је у тридесет другој години. 

Као позоришни аутор јавио се 1870. и до 1873. написао је пет шаљи-
вих комада: Француско-пруски рат, Честитам, Школски надзорник, 
Избирачица и Љубавно писмо. Пред крај живота интензивно је писао 

за позориште, остваривши још петнаестак позоришних дела: Мило 
за драго, драмат Младост Доситеја Обрадовића (1871), „драмолет“ 
На Бадњи дан и шаљиве игре Тера опозицију, Пола вина пола воде, 
Мило за драго, Мила и Ни бригеша. У његовој заоставштини остало је 
25 недовршених драмских текстова и драмских покушаја, од којих 
су посмртно штампани: Братов сандук, Освета и Шегрт Божа. Прво 
његово дело које је било на репертоару СНП била је шаљива игра 
Француско-пруски рат 15. новембра 1870. Већ 1872/73. Француско-
пруски рат, Честитам и Школски надзорник играни су на сценама у 
Новом Саду, Београду и Загребу. Једночинком с певањем Школски 
надзорник напречац је освојио наклоност и похвале новосадске пу-
блике, која га је 8. јануара 1872. наградила бурним аплаузом и до-
звала га на сцену. Убрзо, већ 25. априла, уследила је и премијера 
Избирачице, шаљиве игре с певањем у три чина. Једночинка Љубавно 
писмо прво је извођење имала 25. септембра 1873. на гостовању у 
Вршцу, а у Новом Саду је приказана тек 21. децембра исте године. 
Ова два комада су његова најпопуларнија остварења која се и данас 
играју. Као позоришног писца одликовала га је „вештина стварања 
радње, динамичне, ведре, забавне“; комедије интриге одговарале 
су укусу публике, односно грађанске средине којој је и сам припа-
дао, те су муњевито освојиле позоришну сцену. У њима је сликао 
своје савременике – српско новосадско грађанско друштво на крају 
епохе омладинског покрета, доносећи слику живота малих људи, са 
њиховим страстима и манама. 

Трифковић је био један од најпревођенијих писаца српске књи-
жевности друге половине XIX столећа: превођен је на немачки, 
француски, италијански, мађарски, словеначки, бугарски, а има 
наговештаја и на пољски језик.

(Енциклопедија Српског народног позоришта)

редитеЉка
Малчику покреће таштина? Како је то постала? Да ли порекло 
њеног малог тиранства лежи у терору друштвених норми које 
за императив имају лажни сјај и привид животне испуњености? 
Како препознати праву љубав, како разликовати истину од при-
вида, сентиментализам и патетичност од истините патње? Како 
млад човек да бира срцем, ако је стасао у доба опште површно-
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сти и лажне, улепшане репрезентације за јавност? Како бирати 
срцем ако је заборављен пут до истине? Како препознати истину 
у свеопштем привиду? Да ли је слобода избора само илузија? Да 
ли је илузија бекство од слободе? Да ли је слобода могућа? Или 
је све таштина и мука духу?

ИвА МИлошевИћ (БеогРАд, 1977)
Дипломирала Позоришну и ра-
дио режију на Факултету драмских 
уметности у Београду. Потписала је 
следеће режије: Много буке ни око 
чега В. Шекспира, Месец дана на селу 
И. С. Тургењева, Змајеубице Милене 
Марковић, Из јуначког живота гра- 
ђанства Карла Штернхајма, Драма 
о Мирјани и овима око ње Ивора Мартинића, Федрина љубав 
Саре Кејн, Разваљивање Нилa Лабјута, Shopping & Fucking Маркa 
Рејвенхила (Југословенско драмско позориште); Ревизор Н. 
Гогоља, Прослава Т. Винтерберга и М. Рукова, Змијско легло 
В. Сигарева, Пут до Нирване А. Копита (Атеље 212); Електра 
Данила Киша (Народно позориште у Београду); Магично поподне 
Волфганга Бауера (Битеф театар); Глорија Ранка Маринковића 
(мјузикл, Позориште на Теразијама); Коњић Грбоњић Браће 
Пресњаков, Пепељуга Игора Бојовића и Принцеза и жабац 
Игора Бојовића (Позориште „Бошко Буха“); Мала Сирена Х. 
К. Андерсена и Срђана Кољевића (Мало позориште „Душко 
Радовић“); Вук и седам јарића Браће Грим и Љубинке Стојановић 
(Позориште лутака „Пинокио“); Мизантроп Ж. Б. П. Молијера 
(корежија Горчин Стојановић), Приче из бечке шуме Едена фон 
Хорвата и Painkillersi Неде Радуловић (Српско народно позо-
риште); Ћелава певачица Ежена Јонеска и Казимир и Каролина 
Едена фон Хорвата (Народно позориште Сомбор); Зла жена 
Јована Стерије Поповића (Народно позориште Суботица); Чудо 
у Шаргану Љубомира Симовића (Народно позориште Ужице); 
Маратонци трче почасни круг Душана Ковачевића (Сатиричко 
казалиште Керемпух); Много буке ни око чега (Народен театар 
„Војдан Чернодрински“ Прилеп).

Добитница је награда за режију „Бојан Ступица“, „Љубомир 
Муци Драшкић“, као и годишњих награда за режију СНП и 
ЈДП. Са својим представама гостовала у Штутгарту, Боготи, 
Сан Хозеу, Гвадалахари, Сибиу, Мадриду, Риму, Прагу, Грацу, 
Загребу, Ријеци, Сплиту, Сарајеву, Љубљани, Брчком, Бањалуци, 
Котору, Будви, као и на свим важним фестивалима у Србији. 

Предаје Глуму на Академији уметности у Београду.

о избирачици

Избирачицу је Трифковић писао у тренутку личног осећања сре-
ће и задовољства животом, у раположењу сличном Змајевом 
када је певао Ђулиће. Могло би се рећи: пишући Избирачицу и 
Трифковић је певао своје ђулиће. Отуда она раздраганост и 
младалачка свежина која запахњује из Избирачице.

(...) Има неке лирике у том радовању животу, у тој младалачкој 
безбрижности, наивности и непосредности. Истина, тај оптими-
зам је више површан и плитак, као што су и забаве које упра-
жњава тадашња омладина, као што је, уосталом, и живот ситног 
грађанства те епохе. Грађанство се поново враћало расположе-
њима сличним онима пре четрдесет осме. Била је то нека ва-
ријанта либералног бидермајера – ако се тако може рећи, која 
је дошла с грађанским просперитетом. Материјално обезбеђен, 
војвођански грађанин и малограђанин показује све више инте-
ресовања за живот средине чије је грађанство постигло виши 



   67. СТЕРИЈИНО ПОЗОРЈЕ       47 

степен материјалног и културног напретка. Хоће и он да се угле-
да на Европу, да уреди своју кућу по француској моди. 

Све сцене које се односе на породични живот Трифковић је врло 
добро извео, са пробраним реалистичким детаљима, прожима-
јући их и благом иронијом. Као либералан дух, Трифковић неће 
увек да прихвати ту нову либералну бидермајерску разнеженост 
– и зато је иронизира и исмејава. Он пецка и иронише оно вра-
ћање на старо, предчетрдесетосмашко време, и као у Француско-
пруском рату и овде се чује „онај иза сцене“ – да парафразирамо 
Кочића. Види Трифковић да друштво напушта идеале, и зато са 
више или мање горчине и ироније открива истину о њему, посред-
но осуђујући савременике и изопачености.

(...) Ипак права вредност Избирачице није у ликовима (мада уз 
Малчику никако не треба заборавити ни Тошицу као носиоца ау-
тентичне комике), нити у указивању на неке значајније друштвене 
проблеме. Оно што је највредније у Избирачици то је уметничко 
дочаравање аутентичне атмосфере једног времена. Писац нас је на 
широком плану увео у ентеријер грађанских домова које ми, исти-
на, видимо више површински, али сасвим слутимо и њихову уну-
тарњу садржину. Та слика наше средине могла је да буде и вернија 
и дубља, можда мање допадљива а више реалистична, нестилизо-
вана, да писац није свесно уносио у комедију елементе водвиља. 
Али опет „кроза све се осећа уметничка рука и уметничка душа“ 
пишчева, како рече С. Вуловић.

Васо Милинчевић: Сценски артизам Косте Трифковића 
(Предговор књизи Коста Трифковић: Комедије и драмолети) 

из Медија
„Избирач наиђе на отирач“. Чувене реченице коју ће публика 
чути у овом комаду, глумица Миња Пековић, која тумачи улогу 
Малчике, сећа се још од малена, али ју је, као и већина њених 
вршњака, тада узимала „здраво за готово“. Данас, када се као 
жена са одређеним животним искуством ухватила у коштац са 
текстом представе, запитала се ко је заправо избирач.

Избирача има више, има их много. Неки од њих добро прођу, неки се 
снађу, а неки се сусретну са немогућношћу да аутентично сопство 
уклопе са друштвеним конвенцијама и онда се погубе. Тако да је ова 
прича слатка и духовита, на моменте горка, али пре свега обилује 
гомилом питања зато што је овај текст и данас актуелан, јер и у 
21. веку нисмо дошли до слободе коју смо мислили да ново доба носи. 
Иако више нема уговорених бракова, у смислу да мама и тата аран-
жирају, људи у жељи да буду уклопљени у своју социјалну средину, 
имају потребу да одговоре на захтев социјалне средине, а то некад 
укључује потискивање захтева сопствене душе, сопственог срца и 
идентитета. Мислим да је представа јако занимљива, не само у 
естетском смислу него и у томе да људи који дођу могу да преиспи-
тају и неке своје изборе и које су то ситуације биле, када су у жељи 

ТЕК ТРЕћИ ПУТ НА ПОЗОРЈУ

Међу позоријанске куриозитете свакако се може сврста-
ти податак да је учешће суботичког Народног позоришта 
на овогодишњем Фестивалу тек треће појављивање Косте 
Трифковића на Стеријином позорју. И све се своди на 
Избирачицу.

Овај комад на Фестивалу је први пут приказан 1961. у 
извођењу Српског народног позоришта у корежији Боре 
Ханауске и Димитрија Ђурковића (Стеријина награда). 
Осим редитеља, Стеријине награде за глумачка оства-
рења добили су Милица Радаковић (Савета) и Стеван 
Шалајић (Тошица). Други пут је Избирачица изведена ван 
конкуранције 1993. (Народно позориште Београд, режија 
и адаптација Радослав Златан Дорић).
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да угоде средини, заправо себи учинили медвеђу услугу – објаснила 
је Пековићева.

(subotica.com, 6. октобар 2021)

У „Избирачици“ Косте Трифковића глумите Тошицу. Може ли се 
рећи да је крај представе заиста срећан за њега јер ће се оженити 
оном коју жели?

Игор Грекса: О овоме смо разговарали са редитељком Ивом 
Милошевић док смо припремали представу, конкретно о крају 
представе. Тошица изговара: „Ја сам најсрећнији човек на све-
ту“ када запроси Млачику и она коначно пристане. Међутим, 
обоје у том тренутку набаце неки кисео осмех. Разговарали смо 
о значењу тог редитељског поступка или тог глумачког средства 
и дошли смо до закључка да је то оно што Десанка Максимовић 
говори – да је срећа лепа само док се чека.

Оно што прижељкујемо нам је идеал, једва чекамо да до тога 
дођемо и сву своју енергију и снагу усмеравамо ка том циљу. А 
када се деси да дођемо до тог циља, неретко схватимо да није то- 
лико бајно. Нити нам је можда то било потребно. С друге стране, 
да ли је уопште било потребно улагати толико енергије?

Назвао бих то животним тривијама. Да ли је добити жену у коју 
си заљубљен најважнија ствар у животу? Тошица је испунио свој 
циљ, али да ли је суштински срећан? У нашој представи сигурно 
није. Од почетка до краја жели само да добије Малчику и то по-
навља, међутим, када то оствари, мислим да схвата да то није то.

Бранислава Жујовић  
(SubKultura, 17. децембар 2021)

wRITeR

KOnsTAnTIn KOsTA TRIfKOvIć (1843–1875)
His father Atanasije was an official of the city magistrate, and his moth-
er Ana (née Georgijević), originally from Timișoara, died when he was 
13 years old. He was their only son and was of fragile health all his life. 
He attended school in Novi Sad, Vinkovci, and Pest. Influenced by lit-

erature from an early age, he was in love with the sea and sea life, so 
at the end of August 1861, he enrolled in a nautical school in Rijeka, 
which he graduated from in Italian in two years as an excellent student. 
As an officer trainee clerk, he sailed on the route between Trieste and 
Odessa, but the harsh naval vocation was inconsistent with his health 
condition, and he, disappointed, returned to Rijeka in June 1863 to fin-
ish high school. From 1864 to 1867, he studied in Bratislava, Debrecen, 
and Košice. He graduated in 1867.

He was elected vice-president of Matica Srpska in 1873. He was espe-
cially engaged in collecting donations for the construction of a new the-
ater building, which was ceremoniously opened on 25th December 1871. 
He was one of the most active members of the board of the Serbian 
National Theatre during the crisis caused by the departure of Јovan 
Đorđević and some of the actors to Belgrade. He mostly wrote his plays 
for the SNT, so it can be said that he was the writer of this theater. He 
was modest, unobtrusive, “pigeon-like”. Jovan Grčić said that he was a 
gentleman “quiet, calm, full of innate nobleness”. In 1874, he visited 
Bad Ischl in the Alps for treatment. Shortly after returning from Italy, 
he died at the age of thirty-two.

He became an active playwright in 1870, and by 1873 he had written five 
humorous plays: The Franco-Prussian War, My Congratulations, The School 
Inspector, The Choosy Bride-to-Be, and The Love Letter. Towards the end of 
his life, he wrote intensively for the theater, realizing fifteen theatrical 
works: Tit for Tat, The Youth of Dositej Obradović, On Christmas Eve, Pressure 
from the Opposition, Half Wine, Half Water, Tit for Tat, Dear, and No Worries. 
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His legacy contains 25 unfinished dramatic texts, some of which were 
posthumously published: Brother’s Casket, Revenge, and Boža the Apprentice. 
His first work on the SNT repertoire was the humorous play The Franco-
Prussian War on 15th November 1870. Already by the 1872/73 season, The 
Franco-Prussian War, My Congratulations, and The School Inspector were per-
formed in Novi Sad, Belgrade, and Zagreb. The School Inspector, a one-act 
play with singing, won the affection and praise of the Novi Sad audience, 
which on 8th January 1872 rewarded him with a storm of applause and 
invited him to the stage. Soon, on 25th April, the premiere of The Choosy 
Bride-to-Be followed, a humorous play with singing in three acts. A one-
act play The Love Letter had its first performance on 25th September 1873 
in Vršac, and it was performed in Novi Sad only on 21st December of the 
same year. These two pieces are his most popular achievements that are 
still performed today. As a theater writer, he was distinguished by “the 
art of creating action, dynamic, cheerful, fun”; the comedies of intrigue 
corresponded to the taste of the audience, that is, the civic environment 
to which he belonged, and they quickly conquered the theater scene. In 
them, he painted his contemporaries – the Serbian civil society of Novi 
Sad at the end of the era of the youth movement, bringing a portrayal of 
the lives of the small people, with all their passions and flaws.

Trifković was one of the most frequently translated writers of Serbian 
literature in the second part of the XIX century – his work was translat-
ed into German, French, Italian, Hungarian, Slovenian, Bulgarian, and 
partially Polish.

(The Encyclopedia of the Serbian National Theatre) 

DIReCTOR

IvA MIlOševIć (BelGRADe, 1977)

She graduated in theater and radio directing at the Faculty of Dramatic 
Arts in Belgrade. She directed plays in the Yugoslav National Theatre 
(Much Ado About Nothing (W. Shakespeare), A Month in the Country (I. S. 
Turgenev), Dragon Slayers (M. Marković), From the Heroic Life of Citizens 
(C. Sternheim), Drama about Mirjana and Those Around Her (I. Martinić), 
Phaedra’s Love (S. Kane), Bash (N. LaBute), and Shopping and Fucking 
(M. Ravenhill)), the Atelje 212 (The Auditor (N. Gogol), Celebration (T. 

Vinterberg and M. Rukov), Snake Pit (V. Sigarev), and Road to Nirvana 
(A. Kopit)), the National Theatre Belgrade (Electra (D. Kiš)), the Bitef 
Theatre (Magic Afternoon (W. Bauer)), the Terazije Theatre (Gloria (R. 
Marinković)), the Theatre “Boško Buha” (The Humpbacked Horse (the 
Presnyakov Brothers), Cinderella (I. Bojović), and The Princess and the 
Frog (I. Bojović)), the “Duško Radović” Youth Theatre (The Little Mermaid 
(H. C. Andersen and S. Koljević)), the “Pinocchio” Puppet Theatre (The 
Wolf and the Seven Young Goats (Grimm Brothers and Lj. Stojanović)), the 
Serbian National Theatre (Misanthrope (Moliere, co-directed with G. 
Stojanović), Tales from the Vienna Woods (Ö. von Horváth), and Painkillers 
(N. Radulović)), the National Theatre Sombor (The Bald Soprano (E. 
Ionesco), and Kasimir and Karoline (Ö. von Horvath)), the National 
Theatre Subotica (The Evil Woman (J. S. Popović)), the National Theatre 
Užice (Miracle in Šargan (Lj. Simović)), the Satirical Theater “Kerempuh” 
Zagreb (The Marathon Family (D. Kovačević)); the National Theatre 
Vojdan Cernodrinski Prilep (Much Ado About Nothing (W. Shakespeare)). 
She won the “Bojan Stupica” Award and the “Ljubimir Muci Draškić” 
Award, as well as the annual awards in the Serbian National Theatre and 
the Yugoslav National Theatre. Her plays were performed in Stuttgart, 
Bogota, San Hose, Guadalajara, Sibiu, Madrid, Rome, Prague, Graz, 
Zagreb, Rijeka, Split, Sarajevo, Ljubljana, Brčko, Banja Luka, Kotor, 
Budva, as well as all relevant festivals in Serbia.

She teaches acting at the Academy of Arts in Belgrade.
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ABOUT ThE PLAY

Trifković carries out all the scenes related to family life very adequately, 
with selected realistic details, permeating them with a slight irony. As a 
liberal spirit, Trifković will not always accept this new liberal tenderness 
of the Biedermeier period – and that is why he ironizes and ridicules 
it. He stings and adds a touch of irony to the idea of the return to the 
old times before the 1848 revolution, and just like in The Franco-Prussian 

War, we can hear the “one behind the scenes” – to paraphrase Kočić. 
Trifković understands that society abandons ideals, and that is why he 
reveals the truth about it with more or less bitterness and irony, indi-
rectly condemning contemporaries and perversions.

(...) Still, the true value of the play is not in the characters (although 
along with Malčika, Tošica should not be forgotten as the bearer of au-
thentic comedy), nor in pointing out significant social problems. What is 
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the most valuable is the artistic depiction of an authentic atmosphere. 
The writer brings us inside civic homes, which we, admittedly, see more 
superficially, but we also have a complete idea of   their internal con-
tent. That image of our environment could have been more faithful and 
deeper, perhaps less likable and more realistic, not stylized, if the writer 
had not consciously introduced elements of vaudeville into his comedy. 
But again, “one can feel the artistic hand and artistic soul through it all”, 
in the words of S. Vulović.

Vaso Milinčević 
 (“The Theatre Art of Kosta Trifković”, a foreword  

to Kosta Trifković, Comedies and Dramolets)

REVIEWS

“Beggars can’t be choosers”. The audience will hear this famous sen-
tences the audience in this play, and actress Minja Peković, who plays 
the role of Malčika, remembers it from an early age, but, like most of 
her peers, she took it “for granted” at the time. Today, when, as a wom-
an with a certain life experience, she struggled with the text of the play, 
she wondered who the choosers were.

There are lots of choosers, so many of them. Some do well, some get 
along, and some encounter the inability to fit their authentic selves 
with the social conventions, and thus perish. So this story is sweet and 
witty, bitter at times, but, above all, it is full of questions because this 

text is still relevant today because, in the 21st century, we did not reach 
the freedom we thought a new age would bring. Although there are no 
more marriages arranged by our parents, people want to fit the social 
environment and respond to the demands of the social environment, 
and that sometimes includes suppressing the demands of their soul, 
heart, and identity. I think that the play is very interesting, not only in 
the aesthetic sense but also because people who come can reconsider 
some of their choices and the situations when they wanted to do them-
selves a favor by actually wanting to please the environment – explains 
Peković.

(subotica.com, 6th October 2021)



ТИЈАНА гРУМИћ 

ФЛЕКЕ
КРАЉЕВАЧКО ПОЗОРИШТЕ
НЕДЕЉА, 29. МАЈ

tiJaNa GrUmiĆ 
staiNs

KRALJEVO ThEATRE
sUNDay, 29th may



Ф
от

о:
 Н

ен
ад

 М
и

ле
н

ко
ви

ћ



54       67. СТЕРИЈИНО ПОЗОРЈЕ    

Редитељ: ЈУГ ЂОРЂЕВИћ
Сценографија: ВЕЛИМИРКА ДАМЈАНОВИћ,  

ЈУГ ЂОРЂЕВИћ
Костимографија: ВЕЛИМИРКА ДАМЈАНОВИћ

Музика: ЈУЛИЈА ЂОРЂЕВИћ
Дизајн светла: РАДОМИР СТАМЕНКОВИћ

Улоге

АЛЕКСАНДРА АРИЗАНОВИћ
ДРАГАНА ВАРАГИћ

ГОРИЦА ДИНУЛОВИћ
ЗОРАН ЦЕРОВИНА

Фото: НЕНАД МИЛЕНКОВИћ 

Представа траје сат и четрдесет минута

direction: JUG đORđEVIć
Set design: VELIMIRKA dAMJANOVIć,  
JUG đORđEVIć
Costume design: VELIMIRKA dAMJANOVIć
Music: JULIJA đORđEVIć
Light design: RAdOMIR STAMENKOVIć

Cast

ALEKSANdRA ARIzANOVIć
dRAGANA VARAGIć
GORICA dINULOVIć
zORAN CEROVINA

Photo: NENAd MILENKOVIć

The play is one hour and forty minutes long
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ри о томе шта доноси период после ње, а то је период суочава-
ња са губицима који су огромни, како лични, тако и колективни. 
Дакле, једна од тема јесте губитак и како се са њим носити.

Покушао сам, између осталог, да у овом комаду преиспитам где 
је граница између нашег живота и бављења животом на сцени.

По својој структури ово је нека врста комада о одрастању и он 
прати младу девојку која говори о свом животу од тренутка ро-
ђења до момента када нам прича своју причу.

југ ЂоРЂевИћ 

Рођен  је у Врању. Дипломирао на 
Факултету драмских уметности у 
Београду, на Одсеку за позоришну и 
радио режију у класи проф. Николе 
Јевтића и Душана Петровића.

Дипломску представу Каскадер ау-
тора Страхиње Маџаревића, режи-
рао је на десетом Фисту (Фестивал интернационалног студент-
ског театра) у Београду.

Прву професионалну режију потписује у Позоришту „Бора 
Станковић“ у Врању, текст Тијане Грумић Кеплер 452-б. За исту 
представу Тијана и Југ поделили су Специјалну награду на фе-
стивалу „Јоаким Вујић“ у Новом Пазару. Она се нашла и у такми-
чарској селекцији Стеријиног позорја 2018. Исте године режира у 
Народном позоришту Ужице комад Огњена Обрадовића Како одр-
жавати фикус, а драмом Триптих о радницима (Сара Радојковић, 
Страхиња Маџаревић, Тијана Грумић) у његовој режији, отвара 
се ново Градско позориште Чачак. Децембра исте године режи-
ра комад Dolce vita Јелене Палигорић у Мадленијануму. Почетком 
2019. у Краљевачком позоришту режира комад Сумња Џона П. 
Шенлија. Исте године на фестивалу „Јоаким Вујић“ у Краљеву до-
бија Специјалну награду за режију представа Сумња и Триптих о 
радницима. Крајем године режира Нечисту крв у драматизацији 
Тијане Грумић у Народном позоришту „Бора Станковић“ Врање, 
и комад Један Едип Арманда Насцимента Розе у Народном позо-
ришту у Нишу. Добитник је награде за најбољу режију на фести-

списатеЉиЦа
Флеке су у овој причи свуда. Око нас и по нама. Има их разних 
– од кафе, од уља, од мастила, од сока, од крви, од блата, од 
прашине... Има оних које могу да се оперу, као да никад нису ни 
постојале, а има и оних које не могу да се извуку, већ остају као 
подсетник на нешто што бисмо можда радије заборавили, а не 
можемо. Има и оних флека које се голим оком уопште не виде, 
али знаш да су ту. Подмукло чекају тренутак да избију на повр-
шину и све поремете. Ова прича је највише о њима. 

тИјАНА гРуМИћ (1993)
Драмска списатељица и драматур-
шкиња. Дипломирала је на Катедри 
за драматургију Факултета драм-
ских уметности у Београду 2016. 
као студенткиња генерације. На 
истом факултету је 2017. завршила 
мастер студије драматургије, а тре-
нутно је студенткиња докторских уметничких студија. 

Њени драмски текстови извођени су у Омладинском позоришту 
„Дадов“, на сцени УК „Вук Караџић“ у Београду, у позоришту „Бора 
Станковић“ Врање, Српском народном позоришту, Градском позо-
ришту Чачак и Позоришту Атеље 212 Београд. Као драматуршки-
ња радила је на пројектима у позориштима широм Србије. 

Тијана је добитница неколико награда за свој рад, међу који-
ма и награде за драмско стваралаштво „Борислав Михајловић 
Михиз“ коју додељују Српска читаоница у Иригу и Фонд 
„Борислав Михајловић Михиз“.

редитеЉ
Текст који је Тијана написала јако је актуелан, али не у баналном 
смислу да ми сад директно говоримо о свеприсутној корони, већ 
је то више прича о последицама које је она донела. Пандемија 
која је однела многе животе јесте повод, али овде се више гово-
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валу „Позоришно пролеће“ у Шапцу за представу Нечиста крв. 
Почетком 2021. у Београдском драмском позоришту режира ко-
мад Рајнера Вернера Фасбиндера Кишне капи на врелом камењу, 
као и Трамвај звани жеља Тенесија Вилијамса у Народном позори-
шту Сомбор. Исте године у Градском позоришту Чачак режира ко-
мад О Гилгамешу Тијане Грумић.

критика

о стРАдАњИМА велИКИМ И МАлИМ

Краљевачко позориште извело је комад Тијане Грумић Флеке. 
Драма има форму поеме у слободном стиху чије се речи на ра-
зличите начине размештају по папиру. Нема ни дијалога, ни ли-
кова, ни дидаскалија, али постоји континуитет приче о одрастању 
девојчице на сиромашној периферији, које је дубоко обележе-
но родном поделом улога. Драма говори о покушајима људског 
бића да прескочи родне границе и достигне личну срећу коју 
чине једноставне ствари као што су могућност да се вози ауто, да 
се путује, плива, иде на море…  Цео живот је обележен флека-
ма – флеком од крви мајке која је умрла на порођају на задњем 
седишту татиног аута, крви оца који је погинуо у својој радио-
ници тако што га је спљескао камион, флека од влаге у бакиној 
кући… Смрт у овој драми није велика, историјска чињеница пуна 
страдања и патоса, већ се као сенка провлачи кроз живот оста-
вљајући неизбрисиве трагове – флеке. Комад Тијане Грумић је 
једноставан и непретенциозан и за нас би можда остао непро-
зиран да није било пажљивог рада редитеља Југа Ђорђевића са 
глумцима. Текст је подељен тако да су глумци понекад ликови, 
а понекад наратори који помажу гласу девојчице (Александра 
Аризановић) да исприча причу. Драгана Варагић игра улогу баке 
и нараторке, а Горица Динуловић и Зоран Церовић ликове са ко-
јима девојчица и бака долазе у контакт – тату, маму, комшинице, 
случајна пролазница на друму која личи на Касандру из серије… 
Њих двоје су били добра подршка Аризановићки и Варагићки 
јер су се потрудили да их разликујемо у различитим улогама. 
Александра Аризановић уверљиво дочарава животну радост и 
оптимизам какве поседује младо, људско биће које с пуно наде 

гледа у будућност и реалне животне препреке не могу га лако 
поколебати. Она веома вешто и неприметно прелази из улоге 
наратора у улогу лика у радњи. Посебно је узбудљиво када као 
наратор на детиње једноставан начин објашњава како је остала 
прво без мајке, а затим и без оца. У тренутку сусрета лицем у лице 
са партнером, уђе у лик девојчице која плаче због растанка са 
мајком и погибије оца. Иако је њен костим, уске стреч панталоне, 
деколтирани горњи део и каубојски шешир асоцирао на еротич-
ност варијететско-циркуске забављачице, Аризановићка нас је 
експресивном глумом ипак уверила да игра девојчицу која при-
поведа о одрастању. Њеног сексепила свесни смо у тренуцима 
када  плеше – осим што је глумица, она је и плесачица. Прави би-
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сер ове поделе је глумица Драгана Варагић која игра баку. Било 
да немо прати радњу или да је наратор, коментатор или лик, 
Драгана Варагић је у сваком тренутку фокусирана, посвећена и 
свесна свог глумачког задатка у представи.  Она игра пластично 
и јасно карактер баке као строге старе жене која једва примет-
ним осмехом у углу усана скрива шерета. Бака је жена из народа 
која достојанствено и без роптања носи своју судбину. Волела је 
да рецитује и да иде у школу, али ју је отац исписао након првог 
наступа на школској приредби, јер „женско мора да зна где јој 
је место и мора да помаже у кући“. После су је удали за човека 
кога није волела и родила је сина који за њу није марио када је 
остарила. Задовољство јој је гледање латиноамеричких серија и 
дружење уз кафу са другарицама. Одлучна је једино у намери да 
ће њена унука завршити школе и тако обезбедити бољу судбину. 
Драгана Варагић као бака носи црну хаљину на копчање испод 
које се тек назире циркуски костим. Не знамо чија је ово била 
идеја, али је добра јер би шарени костим учинио готово немогу-
ћим да се брани овакав лик баке. Што се тиче сценског простора 
(Велимирка Дамјановић и Југ Ђорђевић) и костима (Велимирка 
Дамјановић) они асоцирају на скромну циркуску шатру – све је 
помало блештаво, весело и дечије, а у суштини је скромно и ту-
жно. Није сасвим јасно зашто је овакав сценски оквир био неоп-
ходан јер из самог текста никако не произилази. Вероватно је у 
питању жеља редитеља да радња добије на сценској атрактивно-
сти. То не смета, али и не доприноси значењу представе, већ је 

више шљокица на позоришном ткању. Ипак, Флеке су једно по-
зоришно занимљиво и глумачки вредно дело којим Краљевачко 
позориште може бити сасвим задовољно.

Марина Миливојевић Мађарев  
(Време, 3. март 2022)

Гледајући представу позоришна публика понекад прво запази 
главног глумца или глумицу, други пут им се нарочито свиди режи-
ја, а трећи пут узбудљива прича. Некад наравно све то заједно. У 
случају представе Флеке, у извођењу позоришта у Краљеву, које је 
ових дана гостовало у Атељеу 212, прво нешто треба рећи о Тијани 
Грумић, ауторки овог комада. Тијана Грумић спада у млађу гене-
рацију писаца која стварност око себе у првом реду осећа кроз ин-
тимне болове и нежне захтеве за срећом, а мање као драматичну 
друштвену арену у којој меци лете на све стране. У исту класу сен-
зибилних и осећајних спада и редитељ ове представе Југ Ђорђевић, 
који у својим радовима пуно дубље испод друштва и политике увек 
тражи шта се догађа у зони, отприлике, људског срца. Тако и у овој 
представи, што год да се деси у животу, њени јунаци, наше комши-
је, пријатељи, рођаци, остају да испрате своје прве љубави, мале 
радости, велике трагедије и смрти. Наше срце непрестано куца и 
једном ће да се заустави, каже Тијана Грумић. Небо над светом не 
опстоји на великим идејама и догађајима, него на том ситном и 
трошном праху од ког смо сви саздани, каже ауторка. Флеке које 
су масним жигом утиснуте у наш живот, за које некад јесмо, а не-
кад нисмо сами одговорни, морамо да носимо без пуно роптања, 
очекујући у нашем трајању на земљи бар неки тренутак радости. 
Солидан ансамбл Краљевачког позоришта одиграо је зато ову 
причу мирно, без великих покрета и драматичног подизања гласа, 
потцртавајући главну мисао – да се присетимо Андреа Малроа: 
Како овај живот не вреди пуно, али ништа не вреди као овај живот. 
Уз искусне колеге Горицу Динуловић и Зорана Церовину, глумица 
Александра Аризановић успешно је, са страшћу властите младо-
сти, одиграла захтевну улогу главне јунакиње и нараторке ове при-
че, док је Драгана Варагић, мудром и одмереном игром, тој причи 
придодала препознатљив тон народне породичне саге. Позоришта 
изван великих градова у стању су да направе мала театарска чуда. 
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Једно од њих је и позориште из Краљева, које нам је представом 
Флеке донело тиху и уверљиву причу о свима нама који ћемо жи-
вети, надати се, волети и умирати, без обзира на увек драматичне 
бубњеве из великог света.

Бојан Муњин  
(РТС Радио Београд 2, 25. фебруар 2022)

о флеКАМА, сМРтИ И сНовИМА

Флеке су поема о одрастању. О животу који уме изненада да не-
стане и за собом остави само неке неизбрисиве флеке, просутог 
сока од боровнице или крви. И о смртима. О превише смрти које 
прате једно мало одрастање.

Тијана Грумић пише уобичајено у стиху, у првом лицу, уз тек гра-
фичку назнаку реплика осталих ликова, без именовања током са-
мог текста. Главни лик, Ја из уводне напомене, уједно и преприча-
ва и улази у дијалоге. Препричава дешавање, као и своја осећања 
којима их прати. А они остали су Мама која је умрла на порођају, 
Тата и Баба са којима наставља да живи. Живи између оца зако-
ченог несрећом која их је задесила, и бабе која све то надомешта, 
најбоље и најнесебичније што зна. Девојчица код ње проводи 
највише времена, уз бабине пријатељице, а све у озрачју серије о 
Касандри, бабиној другој највећој љубави поред унуке.

Нежан, сетан текст, писан из детиње перспективе, редитељ  Југ 
Ђорђевић поставља с једнаком нежношћу и пажњом. Александра 
Аризановић је та девојчица, вечито весела, са непомућеном по-
требом да осмехом поправи и изравна све туге и несреће ове 
мале породице. Као неки енергетски генератор она покушава да 
оца, утуљеног и закопчаног, оживи. Да испуни бабина очекивања, 
да буде најбоља. Тек понекад јој сета осенчи лице, кад од оца не 
може да извуче готово ни трунку живота за себе. Није баш да она 
то тако схвата, сувише је мала, просто бива разочарана његовим 
одбијањем да јој испуни највећу жељу – да види море и да пре тога 
научи да плива.

Зоран Церовина је тај отац, успорен, готово без покрета, а тако 
очигледно препун нежности, доброте и туге, и нарочито љубави 

коју више не уме да дâ, која не успева да изађе из њега. Сем 
кроз поглед. Горица Динуловић суптилно доноси сав потенцијал 
љубави и нежности мајке којој смрт није дозволила ни да загрли 
своју бебу, као и потенцијал сопствене непотрошене младости.

Сјајну глумачку екипу Краљевачког позоришта на најбољи на-
чин допуњује гошћа Драгана Варагић као Баба. Баба која се јед-
нако енергично и неуморно не да недаћама као ни њена унука, 
али која исто тако испод коже носи море туге и бриге, што само 
повремено блесне, кад мисли да је мала не види.

И Касандра је значајан лик. Истина, само у облику великог посте-
ра. То је ваљда и разлог што су сви обучени у драстично дречаве 
костиме, пародирајући латиноамеричке сапунице. Суптилнији 
визуелни приступ, као и додатна нијанса у глуми Аризановићке, 
остају мали дуг представи и дубинским тоновима Грумићкиног 
текста, његовој поетској порозности којом се брише граница из-
међу унутрашњег и спољног света.

Флеке су поема о четири нежна створа који сањају. Неки сањају 
своју љубав, па их смрт пробуди. Неки сањају Касандру, беже-
ћи од живота. Неки сањају море, па и успеју да стигну до њега, 
оставши успут без свих најмилијих. Живот је један циркус, и зато 
редитељ сцену своди на циркуски карусел (уз помоћ Велимирке 
Дамјановић која је и костимограф), док ликови на крају добија-
ју кловновска обележја. Живети је и тужно и смешно. Уз нешто 
флека које остају за нама. И много снова који одлазе са нама.

Александра Гловацки  
(nova.rs, 26. фебруар 2022)

wRITeR

TIjAnA GRuMIć (nOvI sAD, 1993)
Graduated dramaturgy from the Faculty of Dramatic Arts in Belgrade in 
2016 as a valedictorian, and received her MA degree from the same fac-
ulty. In 2017, she received her master’s degree from the same faculty, 
and she is currently completing her Ph.D. studies.

Her plays have been performed in the DADOV Theatre, the Vuk Theatre, 
the Bora Stanović Theatre, the Serbian National Theatre, the City 
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Theatre in Čačak, and the Atelje 212. As a dramaturge, she worked on 
projects in numerous theatres in Serbia.

She won several awards, including the Borislav Mihajlović Mihiz Award 
in 2018.

DIReCTOR

juG ĐORĐevIć

Born in Vranje. Graduated theatre direction from the Faculty of Dramatic 
Arts in Belgrade in the class of Nikola Jevtić and Dušan Petrović. 

He directed his graduation play The Stuntman, written by Strahinja 
Madžarević, at the 10th Festival of International Student Theatre in Belgrade.

His first professional engagement was the production of Tijana Grumić’s 
Kepler – 452b at the Bora Stanković Theatre in Vranje, for which they re-
ceived the Special Award at the Joakim Vujić Festival in Novi Pazar, and 
the play was selected for the Sterijino Pozorje Festival in 2018. That year, 
he directed Ognjen Obradović’s How to Grow Figs, while his production 
of Workmen’s Triptych (written by Sara Radojković, Strahinja Madžarević 
and Tijana Grumić) was played at the opening of a new City Theatre in 
Čačak. In December 2018, he directed Jelena Paligorić’s Dolce Vita at 
the Madlenianum Opera and Theatre. In 2019, he directed John Patrick 

Shanley’s Doubt, A Parable in the Kraljevo Theatre. That same year, he re-
ceived the Special Directorial Award for Doubt, A Parable and Workmen’s 
Triptych at the Joakim Vujić Festival. In 2019, he also directed Impure 
Blood, dramatized by Tijana Grumić, Bora Stanković Theatre in Vranje, 
and Armando Nascimento Rosa’s An Oedipus at the National Theatre 
Niš. He received awards at the Theatre Spring in Šabac for his produc-
tion of Impure Blood. In 2021, he directed Rainer Werner Fassbinder’s 
Drops on Hot Stones at the Belgrade Drama Theatre, Tennessee Williams’ 
A Streetcar Named Desire at the National Theatre Sombor, and Tijana 
Grumić’s Of Gilgamesh at the City Theatre in Čačak.

REVIEWS

BIG AnD sMAll suffeRInGs

The drama has the form of a poem in free verse, with the words ar-
ranged on paper in different ways. There is no dialogue, no characters, 
no didascaly, but there is a continuity of the story of a girl growing up 
on a poor periphery, which is deeply marked by the gender division of 
roles. The drama is about the attempts of a human being to cross gender 
boundaries and achieve personal happiness consisting of simple things 
such as the ability to drive a car, travel, swim, and go to the sea… Her 
entire life is marked by stains – a stain from the blood of a dead mother 
at the birth in the back seat of her dad’s car, the blood of her father who 
died in his workshop after being splashed by a truck, a stain of humidity 
in her grandmother’s house… Death in this drama is not a great histori-
cal fact full of suffering and pathos, but it skips through life leaving in-
delible traces – stains. Tijana Grumić’s play is simple and unpretentious, 
and we might have ignored it if it weren’t for the careful directorial work 
by Jug Đorđević and his actors. (...) Aleksandra Arizanović convincingly 
evokes the joy and optimism of a young human being who looks to the 
future with a lot of hope, so life obstacles cannot easily shake her. She 
very skillfully and imperceptibly passes from the role of the narrator to 
the role of the character in action. This is especially exciting when she, 
as a narrator, explains childishly how she was left without her mother 
first, and then without her father. During a face-to-face meeting with 
her partner, she enters the character of a girl who cries because of part-
ing with her mother and the death of her father. Although her costume 
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– tight stretch pants, low-cut top, and cowboy hat – were associated 
with the eroticism of a variety-circus entertainer, Arizanović convinced 
us with her expressive acting that she is playing a girl who tells the story 
of growing up. We are aware of her sex appeal in the moments when she 
dances – apart from being an actress, she is also a dancer. The real star 
of this cast is Dragana Varagić, who portrays her grandmother. Whether 
she is silently following the plot or she is a narrator, a commentator, or 
a character, Dragana Varagić is focused, dedicated, and aware of her 
acting task at all times. She portrays the obvious character of her grand-
mother as a strict old woman who hides her devilish nature with a barely 
perceptible smile on the corner of her lips. Grandma is a woman of the 
people who carries her destiny with dignity and without grumbling.

Marina Milivojević Mađarev  
(Vreme, March 3rd 2022)

When watching a play, the theater audience sometimes first notices the 
main actor or actress, the second time they especially like the direction, 
and the third time the exciting story. Sometimes, of course, all those ele-
ments together. In the case of Stains, performed by the Kraljevo Theatre, 
we first need to talk about Tijana Grumić, the author of this play. Tijana 
Grumić belongs to the younger generation of writers who feel the reality 
around them primarily through intimate pains and tender demands for 
happiness, and less as a dramatic social arena in which bullets fly in all 
directions. The director of this play, Jug Đorđević, belongs to the same class 
of sensitive and sensible people, and in his works, he is, instead of soci-
ety and politics, always looking for what is happening in the zone of the 
human heart. In this play, no matter what happens in life, its heroes, our 
neighbors, friends, and relatives, remain to send off their first loves, small 
joys, great tragedies, and deaths. Our heart is constantly beating, but it 
will stop doing so one day, says Tijana Grumić. The sky above the world 
does not survive on great ideas and events, but on that small and crum-
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bling dust from which we are all made, says she. Stains that are imprinted 
with a thick mark on our lives, for which we sometimes are, and sometimes 
not responsible, we must wear without much grumbling, expecting at least 
some moment of joy during our life on this Earth. The solid ensemble of 
the Kraljevo Theater, therefore, plays this story calmly, without big move-
ments and dramatic raising of the voice, emphasizing the main thought – 
to evoke André Malraux: “Life is worth nothing. But nothing is worth life.”

Bojan Munjin  
(Radio Belgrade 2, 25th February 2022)

Of sTAIns, DeATh, AnD DReAMs

The gentle, sad text, written from a child’s perspective, is directed by Jug 
Đorđević with as much tenderness as attention. Aleksandra Arizanović is 
the girl, eternally happy, with an unhelpful need to fix and correct all the 
sorrows and misfortunes of her small family with a smile. As an energy 
generator, she tries to revive her father, who has been silenced and but-
toned up. To fulfill her grandmother’s expectations, to be the best. Only 
sometimes does a shadow overshadow her face, and that is when she 
cannot get a shred of life out of her father. It is not that she understands 
it that way, as she is too young, so she is just disappointed with his refusal 
to fulfill her greatest wish – to see the sea and learn to swim before that.

Zoran Cerovina is that father, slow, almost without movement, and so 
obviously full of tenderness, kindness, sadness, and, especially, love that 

he can no longer give as it fails to leave his body. Only through a look. 
Gorica Dinulović subtly brings all the potential of love and tenderness of 
a mother whose death did not allow her to hug her baby, as well as the 
potential of her unspent youth.

The great acting team of the Kraljevo Theater is complemented in 
the best way possible by a guest star Dragana Varagić, portraying the 
Grandmother. She does not succumb to adversity as energetically and 
tirelessly as her granddaughter, but she also carries a sea of   sadness and 
worry under her skin, which only occasionally shines when she thinks 
that the little one does not see her.

(...) This is an epic poem about four gentle dreaming creatures. Some 
dream of their love and death awakens them. Some dream of Cassandra, 
fleeing from life. Some dream of the sea, and even manage to reach it, 
leaving all their loved ones behind. Life is a circus, and that is why the di-
rector reduces the stage to a circus carousel (with the help of Velimirka 
Damjanović, who is also the costume designer), while the characters 
end up with clown features. Living is both sad and funny. With some 
stains left behind. And many dreams that go away with us.

Aleksandra Glovacki  
(nova.rs, 26th February 2022)
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НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ САРАЈЕВО  
(БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА)
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favoritism
NATIONAL ThEATRE SARAJEVO  

(BOSNIA ANd hERzEGOVINA)
moNDay, 30th may



Ф
от

о:
 В

ел
и

ја
 Х

ас
ан

бе
го

ви
ћ



64       67. СТЕРИЈИНО ПОЗОРЈЕ    

Режија: КОКАН МЛАДЕНОВИћ
Адаптација текста и сонгови: МИЛЕНА БОГАВАЦ

Сценографкиња: МАРИЈЕЛА ХАШИМБЕГОВИћ
Костимографкиња: ЛЕЈЛА ХОЏИћ

Композиторка: ИРЕНА ПОПОВИћ ДРАГОВИћ
Драматуршкиња: ЏЕЈНА ХОЏИћ

Лекторка: МИРЕЛА ЛАТИћ
Сарадница за сценски покрет: АМИЛА ТЕРЗИМЕХИћ

Улоге

Министар: ЕРМИН СИЈАМИЈА
Драгиња, његова кћи: БЕЛМА САЛКУНИћ

Персида, његова сестра: АМИНА БЕГОВИћ
Аћим Кукић, предсједник суда: АЛЕКСАНДАР 

СЕКСАН
Савета, његова жена: АМРА КАПИЏИћ

Јулка, њихова кћи: МЕРИМА ЛЕПИћ РЕЏЕПОВИћ
Светислав, њихов син: ДИНО БАЈРОВИћ
Манојло, брат Аћимов: МИРВАД КУРИћ

Јованка, његова кћи: МОНА МУРАТОВИћ
Сава Савић, издавач: АЛДИН ОМЕРОВИћ

Мадам Звјездана, астролошкиња: ЕМИНА МУФТИћ
Милутин Жунић, затворски чувар: АМАР ЧУСТОВИћ
Живојин Жика Јауковић, новинар: МАК ЧЕНГИћ

Музичари: НАОМИ ДРУШКИћ, ЛУЦИЈА МЕСАРЕК, 
ДАРИО КОС

Фото: ВЕЛИЈА ХАСАНБЕГОВИћ

Представа траје 1 сат и 55 минута 

direction: KOKAN MLAdENOVIć
Adaptation and songs: MILENA BOGAVAC
Set design: MARIJELA hAŠIMBEGOVIć
Costume design: LEJLA hOdŽIć
Composer: IRENA POPOVIć dRAGOVIć
dramaturge: dŽEJNA hOdŽIć
Proofreader: MIRELA LATIć
Stage movement assistant: AMILA TERzIMEhIć

Cast

Minister: ERMIN SIJAMIJA
draginja, his daugter: BELMA SALKUNIć
Persida, his sister: AMINA BEGOVIć
Aćim Kukić, court president: ALEKSANdAR  
SEKSAN
Saveta, his wife: AMRA KAPIdŽIć
Julka, his daughter: MERIMA LEPIć REdŽEPOVIć
Svetislav, his son: dINO BAJROVIć
Manojlo, Aćim’s brother: MIRVAd KURIć
Jovanka, his daughter: MONA MURATOVIć
Sava Savić, the publisher: ALdIN OMEROVIć
Madam zvjezdana, astrologist: EMINA MUFTIć
Milutin Žunić, jail guard: AMAR ČUSTOVIć
Živojin Žika Jauković, reporter: MAK ČENGIć
Musicians: NAOMI dRUŠKIć, LUCIJA MESAREK, 
dARIO KOS

Photo: VELIJA hASANBEGOVIć

The play is one hour and 55 minutes long



   67. СТЕРИЈИНО ПОЗОРЈЕ       65 

писаЦ

уМесто БИогРАфИје

Пред београдском публиком Протек-
ција је први пут приказана (30. март 
1889), у режији Ђуре Рајковића, ко-
медија новог и готово непознатог 
аутора, који ће, а то у сали те ноћи 
вјероватно нико није ни слутио, 
ускоро постати ненадмашни творац 
„великог смијеха“, чија ће дјела суверено владати југословенским 
глумиштем (па и шире), ево, читаво једно стољеће. За самог 
Нушића, то је била једна од најузбудљивијих ноћи, пуна стрепње 
и напетог ишчекивања. Крио сам се од публике – живо се сјећао и 
послије више од четири деценије од праизведбе Протекције – и 
тек кад би какав аплауз поздравио сцену ја бих помолио главу. Тако, 
у ствари, нисам честито ни гледао прву представу, јер сам стално 
гледао публику, осећајући се као да сам на оптуженичкој клупи. И 
нехотице, ова сјећања нам откривају како је фиксација на публику 
од самог почетка била насушна Нушићева комедиографска 
усмјереност, и да је он већ с првом комедијом био свјестан, како 
би то рекао Молијер, да „није лак подухват натјерати ваљане људе 
да се смију“. И зато је, скривен и уплашен, напрегнуто ишчекивао 
када ће се у гледалишту јавити прве реакције, пажљиво пратио 
загријавање публике која се постепено уживљавала, одајући 
смијехом своје расположење. У памћењу му је остало како је 
послије сваког чина морао да излази пред публику.

С Протекцијом, истовремено, започиње несугласје између публике 
и критике, које ће га пратити све до смрти: с једне стране, његове 
комедије су „најпосећеније представе“, оне пуне и гледалишта и 
позоришне благајне; а с друге, критика се готово по правилу према 
њима односи без одушевљења, између благонаклоне толеранције 
и отворене мрзовоље. Уосталом, хумористички писци свију народа, 
написаће он доцније помирен са судбином, плаћали су увек сласт 
својих успеха горчином потцењивања.

Јосип Лешић: Бранислав Нушић – Живот и дјело   

редитеЉ
Ми смо се запрепастили подударањем афера које се откривају 
кроз представу са онима које се откривају у Босни и Херцеговини, 
али и остатку Балкана. Сви имамо бескрајно примитивне и гра-
бежљиве политичке елите које немају појма о култури и васпита-
њу. Ту су да краду и узму за себе. То је иста врста људи. Те афере 
које се набрајају у нашој представи јако су добро познате свима 
који овде живе. Нема имена, али сви ће знати ко су. Све неразја-
шњене афере у овој земљи игра наш јунак, оштетио је грађане за 
више од милијарду евра.

У процесу стварања представе израчунали смо колико се школа, 
болница и километара аутопута могло изградити, као и колико 
се радничких плата и борачких додатака могло исплатити за тај 
покрадени новац.

Ми сами себи бирамо власти уместо да бирамо политичке сер-
висе који представљају оно што ми мислимо. Они су ту да служе 
нама, а не ми њима. Верујем да ће се публика громко смејати, 
али да ће након тога остати неки укус горчине.

КоКАН МлАдеНовИћ (НИш, 1970)

Дипломирао на Катедри за позо-
ришну 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 
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 
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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 
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), Шиндлеров лифт (2021), награда „Нови 
Тврђава театар“ (Догвил, 2015) као и других значајних награда 
на фестивалима у Србији (Ужице, Јагодина, Вршац, Параћин, 
Неготин, Зајечар) и у региону.

реЧ ауторке адаптаЦије
Током целоживотног искуства, с гледањем различитих инсце-
нација Нушићевих комада, увек сам осећала неправедним то 
што се врсном сатиричару систематски тупи оштрица и што од 
писца који је писао безобразне, политичке, критичке комаде, 
савремено позориште прави некаквог „старог шаљивџију“... Неку 
добричину и малограђанина, с љупким смислом за лаки хумор... 
Постоји неписан канон по ком његово дело обично играју, а тај 
је канон успостављен позоришним језиком, који се користио у 
време док је Нушић био жив.

Баш тај канон, прети да упропасти највредније особине 
Нушићевих дела. И зато га треба срушити, до темеља! Треба 
написати сваки Нушићев комад „од почетка“, како би савремена 
публика разумела суштину његових дела. Бранислав Нушић 
није нека „проминцла“. Није „плава риба, трт трт трт“, већ је 
дисидент и радикалан, политички писац. Да би се сачувала та 
особина његових комада, данас им треба приступити храбро, без 
скривања иза познатих реплика и слатког језика којим су писане.

Милена Богавац 

реЧ драМатурШкиње
Бранислав Нушић је засигурно писац чије име сви знају, али и 
инспирација свим генерацијама писаца и драматичара са наших 
простора, који су дошли након њега. Човјек који је био истински 
борац за правду и имао мисију да својим дјелима промијени 
свијет. Јер није само говорио да друштво не ваља и да је систем 
крив за то, већ је у својим комедијама и драмама мајсторски 
исмијавао политичаре, чиновнике, министре, али и обичне 
људе, те на тај начин дизао своју револуцију. Чак је боравио 
и у затвору, а стекао је и репутацију човјека „поганог језика и 
још поганијег пера“. На робији је написао и свој драмски текст 
Протекција. Сматра се да је у овој комедији био обазривији у 
сатиричним алузијама, и имао знатно блажи став.

(...) Нушић је неизоставан на репертоарима широм наших 
простора. Примордијална човјекова потреба је смијех, и то је оно 
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што нас одваја од других људских бића – способност да схватамо, 
исмијавамо и смијемо се. А Нушић је знао како исмијати, да би 
насмијао. Бавио се свевременским темама, које су као што видимо 
данас актуелније него икада. На срећу, или на жалост, данас 
имамо право говора и не идемо у затворе што прозивамо некога, 
што се боримо за неке идеале, али се исто тако оних на власти и 
не тиче прозивање од стране умјетника, народа и револуционара. 

(...) Управо узимајући у обзир те чињенице, Протекција коју 
ћемо гледати на сцени Народног позоришта, сто година након 
његовог отварања и извођења исте, прилагођена је данашњем 
времену, данашњим медијима, свијету друштвених мрежа, 
сукобу старе и нове генерације, али се бави истим људским 
моралним и друштвеним дилемама какве су владале и прије сто 
година и у вријеме када је текст настао, а вјероватно и много, 
много раније. Сви проблеми човјечанства су увијек исти, само 
се околности мијењају. 

Џејна Хоџић

критика

јетКА гоРЧИНА гРотесКе

 (...) Представа је то која на трагу Нушића проговара о конфликт-
ним и неуралгичним точкама доба и друштва у којем живимо – 
корупција, отимачина, сирова моћ и првотно вулгарно лице раног, 
готово још феудалног капитализма, протекција, организирани 
криминал, политичке афере замаскиране кринком лажних демо-
кратских промјена – дакле, наша свакодневица, чије деформације 
и ишчашења Нушић детектира још концем XIX стољећа, а Кокан 
Младеновић разобличује и сецира, анатомски прецизно, данас.

Урбани ритуал

(...) Нушићева Протекција није одабрана случајно да отвори ју-
биларну сезону. Протекција је играна и на отворењу зграде, рав-
но прије стотину година, редатељ је био Никола Хајдушковић, 

након четири десетљећа поново ће га, на исту позорницу, по-
ставити Владо Јаблан. Трећа изведба доноси једног сасвим но-
вог Нушића – не више толико под кабаницом старог мајстора 
Гогоља, колико под велом оштрога кроничара и критичара дру-
штва Брехта, разигран је то, вјешто склопљен и врсно разуђен 
комад чији рукавци, попут притока велике ријеке, суштински 
утјечу на њен ток и снагу. 

(...) „Од оригиналног Нушићевог текста није остало много, 
само кључни мотиви, тема, идеја, доминантне црте ликова 
и њихова имена, ниједна реплика која се чује са сцене није 
само Нушићева...“, поручује у програмској књижици представе 
Милена Богавац, то је њена заслуга, њен приступ Нушићевом 
комаду, тако га она види, тако га адаптира и осувремењује, 
смјешта у доба у којем јесмо, сматра да је он врло радикалан 
политички писац, дисидент, жели сачувати ту његову изворност, 
храброст да се ухвати у коштац с временом, управо радикалном 
адаптацијом жели то постићи, јер Нушић јесте наш сувременик. 

(...) Познато је да Нушић, концем XIX стољећа, пише Протекцију 
у тамници, већ га прати репутација младог човјека „поганог 
језика и још поганијег пера“, увриједио је и разбјеснио краља 
Милана и осуђен је на двије године затвора – стога се и ције-
ли комад одвија у затвору, сценографско рјешење Маријеле 
Хашимбеговић својим косинама и дубинама дочарава тај кла-
устрофобичан простор, чак ће се унутар тог затвора током игре 
уградити још један затворени простор у који ће угурати главног 
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јунака и држати га тамо закључаног готово до краја изведбе. У 
затвору, стварно и у представи, Нушић дакле пише свој комад, 
све оно што гледамо на позорници тамо излази из његовог пера, 
то је још једна врло успјела опсјена и обмана редатеља и драма-
турга, таквих ће обрата бити више током представе. Нушићев ху-
мор и неоспоран комедиографски нерв уроњени су овдје у шарм 
водвиља, кабаретски штих мјузикла, јетку горчину гротеске, жа-
лац сатире проницаво проналази малигна изопачења друштва 
чији смо житељи, скок до театра апсурда, али прије свега ношен 
Брехтовом поетиком, такођер није немогућ, јер ту гдје ми живи-
мо ништа није немогуће, стварност се прелама у фикцији, илу-
зија је понекад реалнија од ње, затвор на сцени обухваћа и нас у 
дворани, сви смо ми утамничени у властитим самицама, театар 
можда може понудити могућност избављења, само треба препо-
знати опасност и храбро јој се одупријети, као да произлази из 
представе. Мислим да је од непорециве важности и вриједности 
мјесто сонгова у структури представе, они су попут носивих гре-
да саме конструкције на којој почива: кроз њих се постављају 
битна питања у комаду, они нас суочавају са стварношћу, изричу 
неке темељне истине о свијету у којем живимо, а и глумицама и 
глумцима дају њихових „пет минута славе“, управо кроз сонгове 
долази до изражаја њихов пуни ангажман, њихова свестраност и 
глумачка даровитост – Милена Богавац управо њима, уз музику 
Ирене Поповић Драговић, сјајно надописује Нушића, дајући га 
у пуном свјетлу.

Без скрупула

Уједно, Кокан Младеновић неће презати да посегне за тим да по-
зове публику да активно судјелује у збивањима, посебно када је 
ријеч о разоткривању бројних афера у друштву: гледаоцима се ди-
јеле леци са пописом тих афера, прозива се одговорни министар 
који их држи у ладици и скрива пред лицем правде, он је „мастер-
мајнд“ организираног државног криминала, те 34 јавно познате а 
од њега прикривене афере стајале су државу више од двије мили-
јарде и двије стотине милиона конвертибилних марака, за то нит-
ко није одговарао! Новац је то, изговара се у представи, којим се 
могла направити еуропска држава, а не прћија политичких и кри-

миналних гангова! Све је у овој представи подређено том циљу – 
изванредна маска, на трен замрзнути призори, вехементан покрет, 
зачудна гримаса, ефектне досјетке, попут стављања презерватива 
на главе микрофона како би се спријечило прислушкивање – све 
иде у том правцу да се раскужи и уништи тај коров који пријети 
да прекрије и угуши оно мало што је преостало здраво и нетак-
нуто у сржи друштвеног бића. Уводни и завршни сонг поигравају 
се са флоскулом „закон је исти за све“, у оном који прати осло-
бађање главног јунака из купаонице-клозета у који су га закључа-
ли пјева се: „...постоје двије врсте људи, једни су јаки, а други не, 
ако си од ове прве врсте, иди, кидај, освајај свијет/ али ако си од 
ових других, онда се повуци, сакриј, пузи – то је начин да прежи-
виш...“. Нушићева Протекција у режијском промишљању Кокана 
Младеновића без скрупула портретира и једне и друге, оставља 
нама да пресудимо тко је тко у друштву овога доба.

Младен Бићанић  
(Ослобођење, 28. октобар 2021)

wRITeR

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 
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Nušić spent his childhood and attended primary school and the 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 gradu-
ated 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 oppo-
sition newspaper Daily he was sentenced to two years in prison. He lat-
er 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 bour-
geois 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 twenti-
eth 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 and Autobiography. 

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, and general manager of The Atelje 

212 Theatre.  His plays received awards at all professional theatre fes-
tivals in Serbia, as well as at important festivals in Hungary, Romania, 
Bosnia and Herzegovina, Croatia, Montenegro, and Macedonia. He won 
the Bojan Stupica Award, a number of the Sterija Festival Awards (for di-
recting, 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.

wORD By The AuThOR Of The ADApTATIOn

Throughout my life, while I was watching various adaptations of Nušić’s 
plays, I always felt it was unfair that such a great satirist was systemat-
ically canceled and that a writer who wrote rude, political, and critical 
plays was turned, by the modern theater, into an “old prankster”... Into 
a kind and a petty-bourgeois, with a lovely sense of light humor... There 
is an unwritten canon according to which his work is usually performed, 
and that canon was established in the theatrical language used back 
when Nušić was still alive.

It is this canon that threatens to ruin the most valuable features of 
Nušić’s works. And that is why it needs to be torn down, all the way to 
the ground! Every piece by Nušić should be rewritten “from the begin-
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ning” so that the modern audience would understand the essence of his 
works. Branislav Nušić is not a “piece of candy”. He is not a “bluefish, 
this and that”, but a dissident and a radical, political writer. To preserve 
that feature of his pieces today, they need to be approached boldly, 
without hiding behind famous replicas and the sweet language in which 
they were written.

Milena Bogavac

REVIEWS

A BITTeR GROTesque

(...) This is a play that follows Nušić when it comes to the conflicting 
and neuralgic points of the age and society in which we live – the cor-
ruption, criminal, raw power, and the original vulgar face of the early, 
almost feudal capitalism, protection, organized crime, political scandals 
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disguised as false democratic changes – that is, our everyday life, whose 
deformations and distortions Nušić detects at the end of the 19th centu-
ry, and Kokan Mladenović exposes and dissects, anatomically precisely, 
today.

Nušić’s humor and indisputable comedic nerve are immersed here in 
the charm of the vaudeville, the cabaret flair of the musical, the caus-
tic bitterness of the grotesque, while the sting of satire shrewdly finds 
malignant perversions of our society. A jump over to the theatre of the 
absurd, but, most clearly, using Brecht’s poetic, is also not impossible 
because where we live nothing is impossible, the reality breaks into fic-
tion, the illusion is sometimes more realistic than it, the prison on the 
stage encompasses the audience, we are all imprisoned in our solitary 
confinement. The theater may offer the possibility of deliverance – we 
just need to recognize danger and be brave enough to resist her, as if 
arises from a play. I think that the place of songs in the structure of the 
play is of undeniable importance and value – they are like supporting 
beams of the construction on which it rests: through them, important 
questions are posed, they confront us with reality and the actors are 

given their “five minutes of glory”. It is through the songs that their 
full engagement, their versatility, and acting talent come to the fore 
– Milena Bogavac, to the music of Irena Popović Dragović, brilliantly 
complements Nušić, presenting him to the fullest.

At the same time, Kokan Mladenović does not hesitate to invite the au-
dience to take an active part in the events, especially when it comes to 
revealing numerous scandals in society: viewers are given leaflets with 
a list of those scandals, the responsible minister is called to the court, 
he is the “mastermind” of an organized state crime, and 34 publicly 
known and covert scandals cost the state more than two billion and two 
hundred million convertible marks – and no one takes responsibility for 
that! It is the money, says the play, that could have turned a country into 
a European state, and not prey to political and criminal gangs!

Mladen Bićanić  
(Oslobođenje, 28th October 2021)
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списатеЉиЦа
Данас, можда више него икад живимо у систему који је успео у себе 
да интегрише све сфере људског постојања: понашање, емоције, 
жеље, љубави, наде и да од њих створи профит. У таквом поретку 
није ни чудо да присуствујемо новом степену комодификације свих 
области живота, па и самог рођења. Радости поседовања шире се у 
најдубље биолошке и емоционалне сфере попут материнства.

А управо је то оно што је жену одувек одређивало и шта се од ње 
очекивало. Она се и дан-данас не сматра вредном ако нема то 
друштвено признање, ако није мајка. Жена која нема дете сма-
тра се безвредном па је самим тим спремна на све да би се у 
тој улози остварила. Идеално полазиште за претварање ове при-
мордијалне жеље у робу. Деца постају ресурс као и сваки други, 
нешто над чим можеш да имаш власништво. На месту где је ма-
терица постала фабрика, а дете савршено упаковани скупи про-
извод, почиње ова прича. 

MАјА пелевИћ (БеогРАд, 1981)

Завршила Факултет драмских умет-
ности у Београду 2005. и доктори- 
рала на Интердисциплинарним сту- 
дијама на Универзитету уметности 
у Београду 2012. Чланица пројек-
та Нова драма. Изведене драме: 
ESCape, Лер, Будите Лејди на је-
дан дан, Београд-Берлин, Поморанџина кора, Ја или неко други, 
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 ура-
дила је представу Слобода је најскупља капиталистичка реч (2016).

Добитница је награда „Борислав Михајловић Михиз“ за драм-
ско стваралаштво и „Слободан Селенић“ за најбољу дипломску 
драму, победница конкурса Стеријиног позорја за оригинал-
ни 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. Представа Као да крај 
није ни сасвим близу рађена по њеном тексту добила је Награду 
публике 66. Стеријиног позорја.

редитеЉ

КоКАН МлАдеНовИћ

„Последње девојчице“ су настале тако 
што си наручио текст од Маје Пе-
левић,  а инспирација долази из ва-
шег разговора о бебама што су их на 
свет донеле сурогат мајке на једној 
клиници у Украјини,  у околностима 
пандемије,  што је изазвало одређе-
не проблеме,  да тако кажем.  „Последње девојчице“  отварају низ 
тема, једна од њих је и колико смо у данашњем свету и систему 
уопште власни над сопственим телом…

Последње девојчице пре свега проговарају о томе да је апсолутно 
све постало роба, да се нама тргује на начин који не можемо ни 
да појмимо, да живимо у свету у којем су и најневинија створе-
ња, бебе, заправо роба. Прича о комаду почиње интервјуом са 
власником украјинске клинике у ком он каже да имају око сто 
четрдесет готових производа, да су максимално испоштовали 
услове наведене у уговору и да због локдауна не могу да испо-
руче готове производе наручиоцима који су из Северне Америке 
и Европе, те да моле Владу да нешто предузме како они сами 
не би морали да заштите своје пословање, јер одржавање тих 
производа кошта двадесет хиљада евра дневно. Ниједном то-
ком интервјуа који траје пола сата директор клинике не помене 
бебе, жива створења, не покаже ни трунку емпатије, све време 
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говори о нарученој, произведеној и неиспорученој роби. Ми 
смо научили да се непријатно изненађујемо, ветерани смо, ваљ-
да, непријатног изненађивања, али ово је било стварно шокант-
но. Контактирао сам Мају, проследио јој линк са разговором и 
почели смо да разговарамо о томе шта смо ми у савременом 
свету, да ли је могуће да је све роба. Онда је Маја, талентована 
каква јесте, почела од овог случаја, а покренула низ тема: да 
ли смо власници својих тела, можемо ли да функционишемо са 
ригидном поделом на сексуалност какву смо некад знали, пре 
свега што смо сазнали о себи, које је наше право на упознавање 
сопствених жеља и тела, куда идемо као цивилизација? Мени је 
сјајно њено запажање да, када две ракете иду на Марс, оне не 
представљају никакву хуману мисију човечанства. Ракете које у 
свемир шаљу Илон Маск и Џеф Безос само су бескрајно фалич-
но надгорњавање мушког принципа, који се овaj пут напросто 
извози у свемир. Мајин текст ставља знак питања на устројство 
света које одређују успешни бели хетеросексуални мушкарци.

Разговор водила Наташа Гвозденовић  
(Време, 13. јануар 2022)

критика

у подРуМу БеЗ вАЗдуХА

(...) Редитељ Кокан Младеновић у суботичком театру „Деже 
Костолањи” режира поп оперу. Суочава нас са светом чији смо 
део, светом који је дубоко подељен, где жене из сиромашних 
земаља носе децу за богате белце, где лекари о деци говоре као 
о јединицама, а фасада је лажни сјај „насмејаног“ капитали-
зма. Сценски простор (сценографија Марија Калабић) је приказ 
фабрике са тракама за којима су радници, мушкарци и жене. 
Те траке постављене су као тобогани, ролеркостери. Фабрика 
је метафора савременог света, имате доживљај да сте у црној 
рупи, у димензији у коју свест не допире. Представа води дија-
лог са својом публиком, излажући је све време горљивој поезији 
Маје Пелевић која пева о борби са аждајом која ће нас, ако се 
не освестимо, прогутати.

Маја Пелевић и Кокан Младеновић гласно нам саопштавају да 
немамо власт ни над телом ни над животом, а право да знамо ко 
смо готово је укинуто. Свет и даље језди у прастарим нерешеним 
конфликтима, несвестан да је у рату. Протагонисти ће из фабри-
ке ући у публику, прво ће нас жестоко гађати лоптицама, а сам 
улазак ће подићи напетост, напрегнутост ума и тела, гледалац ће 
бити суочен са страхом од преласка сопствених граница.

Костим Селене Орб даје печат свету који ставља човечанство у 
подрум без ваздуха, глумци носе сунчане наочаре кроз које се 
не види(мо) у мраку, несвесни да све време носе/носимо одећу 
за рад у фабрици.

Музика Ирене Поповић јесте колевка представе, даје јој оквир 
и одређује темпо тексту и драматургији режије, јача набој игре. 
Она компонује камерну поп оперу кроз меланж жанрова од ба-
рока до попа. Музика нам преноси деструктивност света који 
сами стварамо, а чију рефлексију одбијамо да видимо.

Глумци играју верујући и предајући се без остатка, јер реч је 
о питању живота и смрти, на крају крајева. И њима је то ја-
сно: осмех капитализма је осмех Џокера, сви смо на распрода-
ји, а борбе увелико трају.

Маја Пелевић нас на крају оставља у загрљају са сликом послед-
њих девојчица тамне пути из југоисточне Европе, оне остају је-
дине на свету, јер их нико и није хтео. Свет који су устројили 
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бели хетеросексуални мушкарци (са свиме што иза те власти 
стоји, а стоји низ манипулација у којима су руке испрљане сви-
ма) распада се, а представа се завршава речју: Почетак.

Наташа Гвозденовић (Време, 13. јануар 2022)

Премијера у позоришту „Деже Костолањи“ није посебна само 
по томе што је једна српска драма своју праизведбу доживела 
на мађарском језику, већ што је и музички инсценирана. Иако је 
Ирена Поповић музику компоновала посебно за драмски текст, 
можемо рећи да она поприма модерну оперску форму, и не 
можемо с лакоћом да је сврстамо у било који жанр музичког 
позоришта. Паралелно са редитељским мејнстримом постоји 
понављајући, релативно константан ритам представе, и та мо-
нотонија само појачава динамичке промене епохе и стила које 
се истичу храбрим избором мелодија, било да је реч о ориги-
налним композицијама или о неколико тактова позајмљених од 
светских музичких хитова. Звучну подршку на сцени пружају два 
музичара, Арпад Серда (клавир) и Мате Абрахам (виолончело),   
који кроз своју игру обликују расположење и заплет представе.

Представу карактерише глума која настоји да не изгуби рав-
нотежу између апсурдно изопачених акцената и често болних 
аспеката који изазивају искрено људско саосећање. Две најја-
че сцене такође припомажу истицању ове две крајности. Једна 
у којој идеализована деца, о којој пристрасни родитељи мисле 
све најбоље,  почињу да показују зубе. И док се суочавамо са 
чињеницом да су исто тако лажљива, похлепна, завидна и зла 
као сви други, пљусак лопти пада на гледаоце који се једва могу 
одбранити од шареноликих сфера – илити горке спознаје. У дру-
гој, док глумци умотавају глумице у провидну фолију, качећи на 
њих балоне који отелотворују њихове захтеве, оне, затегнуте, 
уништавају балоне један по један, скоро под невидљивим при-
тиском, вичу „срушићу се“. Између ове две крајности креће се 
и емоционална динамика представе  у којој гледалац нехотице 
постаје партнер.

Мање и веће црвене, жуте и плаве лопте и балони готово су је-
дини алат представе, доприносе вишеслојној симболици, пошто 

првобитно представљају игру, а затим непотребну масовну про-
изводњу потрошачке индустрије, да би затим у трену постали 
„оружје“ на управо поменутом тренутку у представи. Сличне, 
визуалне контрасте је изоштрио и редитељ. Метална конструк-
ција подигнута на крају бине истовремено приказује тобогане 
игралишта као и производне траке фабрика. На исти начин, 
двоструку функцију врше и кутије за складиште играчака, које 
у овом случају постају фабричке канте за утовар, од којих глум-
ци по потреби граде симболичне експерименталне кавезе или 
гробове.

Вираг Ђурковић (Színház.NET, фебруар 2022)

Веома је узбудљиво како глумци појединачно схватају ову игру, 
док је мој примарни утисак да сваки покрет или реченицу може 
да настави било ко са сцене, као да су сви једно тело – очигледно 
је да је то концепт, али пре свега очигледно је да мушке фигуре 
ab ovo не поседују негативне особине. Тимеа Филеп врви од ла-
коће и веселе жеље за животом, Николета Гргић има неоспоре-
ну сигурност на сцени, Андреа Веребеш ситуацију приближава 
одлучно и из разних перспектива, Давида Бубоша карактерише 
лакоћа и разиграност, Борис Кучов је спреман да се упусти у 
свакакву лудорију, а Габор Месарош поседује стабилност и си-
гурност из које се рађа несташлук.
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Сценографија Марије Калабић прилагођена је бебама: основне 
боје, тобогани, лоптице, наизглед су оличење свакодневне сре-
ће, док са кутијама призива Амазон, који израбљује своје запо-
слене. Наравно, ово тумачење можда произлази из рада Кокана 
Младеновића, а у његовом раду већ и једну папирну кутију ту-
мачим као критику система. Представа несумњиво има дефини-
сану идеју разрешења, не препуштајући гледаоцу могућност да 
бира између једне или друге истине.

Лила Проич (Revizor)

Позориште „Деже Костолањи“ је 2021. годину затворило једном 
провокативном представом која се бави данашњим друштвеним 
и еколошким проблемима. 

У капитализму све постаје роба, производ који се може дати 
и примити, па тако и људски живот, било да су у питању деца 
или материца жена које им дају живот. Ово је основна иде-
ја Последњих девојчица. Дакле, на прву лопту се сусрећемо са 
прилично тешком, сложеном и озбиљном темом, али редитељ 
Кокан Младеновић и ауторка Маја Пелевић побринули су се 
да представа добије наизглед лагану текстуру и обећавајуће 
шарено паковање. Због овога настаје дисонанца између теме и 
инсценације због чега комад оставља или веома јак утисак или 
само прелебди на површини перцепције.

Глумци у плавим радничким комбинезонима лако могу ускочити 
у улоге пацијената и лекара клинике за вантелесну оплодњу, као 
и у улогу родитеља који долазе по децу, војника или чак латино-
америчке „еманциповане” жене.

(...) Поред разноврсне употребе анорака, постоји и велики број 
помоћних реквизита попут шарених лоптица, балона и најлонске 
фолије која се употребљава на разне начине, што омогућава низ 
једноставних али спектакуларних решења у магичном троуглу 
реквизита, људских тела и тобогана. Симболичан је крај, песма 
Последњих девојчица, током које се и Земља и човек препороде и 
прочисте својих пријашњих греха и нечистоћа.

Софија Тели  
(Vizuálkult, фебруар 2022)
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wRITeR
Maja Pelević (Belgrade, 1981)

Graduated from the Faculty of Dramatic Arts in Belgrade in 2005 and 
obtained her Ph.D. in 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. The play Like the End Isn’t That Close based on her drama 
won the Audience Award at the 66th Sterijino Pozorje Festival.

REVIEWS
In the basement, with no fresh air

(...) Director Kokan Mladenović is directing a pop opera at the 
Kosztolányi Dezső Színház in Subotica. It confronts us with the 
world we are in, a world that is deeply divided, where women from 
poor countries carry children for rich white men, where doctors 
talk about children as units, and the façade is the false glow of 
“smiling” capitalism. The stage space (scenography by Marija 
Kalabić) is a display of a factory with ribbons behind which are 
workers, men and women. Those strips are set up like slides, and 
roller coasters. The factory is a metaphor for the modern world, 

you have the experience that you are in a black hole, in a dimension 
that consciousness does not reach. The play has a dialogue with 
its audience, exposing it all the time to the ardent poetry of Maja 
Pelević, who sings about the fight with the dragon, which will if we 
do not become aware, swallow us.

Maja Pelević and Kokan Mladenović loudly tell us that we have 
no power over the body or life, and the right to know who we are 
is almost abolished. The world is still riding in ancient unresolved 
conflicts, unaware that it is at war. The protagonists will enter the 
audience from the factory, they will first throw balls fiercely at us, 
and the entrance itself will raise tension, the tension of mind and 
body, the viewer will be faced with the fear of crossing their borders.

(...) The actors play believing and surrendering completely, 
because it is a matter of life and death, after all. And it is clear to 
them: the smile of capitalism is the smile of the Joker, we are all 
on sale, and the struggles have been going on for a while.

In the end, Maja Pelević leaves us in an embrace of a picture of the 
last dark-skinned girls from Southeast Europe: they remain the 
only ones in the world because no one wanted them. The world 
created by white heterosexual men (with all that comes with that 
power – many manipulations in which everyone’s hands are dirty) 
is falling apart, and the play ends with the word: The beginning.

Nataša Gvozdenović  
(Vreme, 13th January 2022)
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The premiere at the Kosztolányi Dezső Színház is special not only 
because a Serbian drama premiered in Hungarian, but also because 
it was musically staged. Although Irena Popović composed the 
music for this dramatic text, in particular, we can say that it takes 
on a modern opera form, and we cannot easily classify it in any 
genre of musical theater. Along with the director’s mainstream 
approach, there is a repetitive, relatively constant rhythm of the 

play, and this monotony only intensifies the dynamic changes of 
the era and style that stand out with a brave choice of melodies, 
whether original compositions or several bars borrowed from the 
music hits from across the world.

The play is characterized by acting that tries not to lose the 
balance between absurdly distorted accents and often painful 
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aspects that provoke sincere human compassion. The two 
strongest scenes also emphasize these two extremes. One in 
which the idealized children, about whom biased parents think 
all the best, begin to show their teeth. And while we are faced 
with the fact that they are just as deceitful, greedy, envious, and 
evil as everyone else, the shower of balls falls on the spectators 
who can hardly defend themselves against these colorful spheres 
– or bitter knowledge. In the second scene, while the actors wrap 
the actresses in transparent foil, hanging balloons on them that 
embody their demands, they, tightly held, destroy the balloons one 
by one, under almost invisible pressure, shouting “I will collapse”. 
Between these two extremes, there are the emotional dynamics 
of the play in which the viewer inadvertently becomes a partner.

Virág Gyurkovics  
(Színház.NET, February 2022)

It is very exciting to see how the actors individually understand 
this play, while my primary impression is that every movement 
or sentence can be continued by anyone on the stage as if they 
are all one body – it is a concept, but, above all, it is obvious that 
male figures do not possess negative traits ab ovo. Fülöp Tímeais 
full of lightness and cheerful desire for life, Grgić Nikoletta is 
undeniable secure on the stage, Verebes Andrea approaches the 
situation decisively and from various perspectives, Búbos Dávid is 
characterized by lightness and playfulness, Kucsov Borisz is ready 

to engage in all kinds of madness, and Mészáros Gábor possesses 
the stability and security from which mischief is born.

Marija Kalabić’s scenography is adapted to babies: basic colors, 
slides, balls, seeming embodiment of everyday happiness, while 
she alludes to Amazon with its boxes, exploits its employees. Of 
course, this interpretation may derive from the work of Kokan 
Mladenović, and in his work, I already interpret a single paper box 
as a critique of the system. The play undoubtedly has a defined 
idea of   resolution, not leaving the viewer with the opportunity to 
choose between one or the other truth.

Lila Proič (Revizor)

In capitalism, everything becomes a commodity, a product that 
can be given and received, and the same goes for human life, 
whether it is the children or the wombs of the women who give 
them life. This is the basic idea of The Last Little Girls. At first, we’re 
faced with a rather tough, dense, almost inexplicably complex, and 
serious subject. But director Kokan Mladenović and playwright 
and dramaturge Maja Pelević wish to get a seemingly lightweight 
texture and promisingly colorful packaging. Due to this, there is a 
dissonance between the theme and the staging, which is why the 
piece leaves either a very strong impression or just floats on the 
surface of perception.

Tölli Szofia  
(Visual Cult, February 2022)
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писаЦ
Џонија доживљавам као нарцисоидног митомана у потрази за 
идентитетом. Ко је, међутим, за тебе Џони? Колико себе препо-
знајеш у њему, колико је он репрезент генерације којој припадаш, а 
колико жанровског наслеђа coming-of-age сензибилитета? 

Џони је без дилеме роман настао на једном романтичарском на-
слеђу, coming-of-age прича, билдунгсроман, назовимо га како год. 
Срж је, као и код свих романа сличног кова, потрага за љубављу, 
самопотврдама, разбијању илузија. Смешно ми је сада да прича-
мо о Џонију као о репрезенту генерације, када се сећам да сам 
се својски трудио да му дам све одлике неких пређашњих генера-
ција – помињу се шешири, возови, нигде се не помињу телефони, 
друштвене мреже. (...) Са ове дистанце знам – Џони има нешто 
носталгично у себи, нешто неухватљиво, трагалачки. Мислим да је 
управо и у томе срж Џонија – у константном трагању, у дечачком 
безобразлуку, у једној неухватљивој жељи да се нешто незаборав-
но деси. У томе је, изгледа, некад и трагика. 

(...)

Упркос томе што живимо у доба политичке коректности, тво-
ји ликови то нису, штавише, врло су некоректни – и друштвено 
и политички, а то, осим комичког ефекта, ствара и реалистичку 
уверљивост. На који начин мислиш да је могуће балансирати између 
некоректности, реалности и доброг укуса? Који је твој став о поли-
тичкој коректности?    

Клизава је то територија. С једне стране, наравно да мислим све 
најгоре о политичкој коректности, пре свега јер је досадна и не 
пружа могућност за забаву, а чињеница је, људи воле забаву. Тако 
се стварају дела-памфлети, стварају се подобне личности за јав-
ни простор, стварају се наративи који не допуштају да добри буду 
лоши и лоши буду добри – а у томе је кључ свега – у животу је 
то тако. Не може дело да функционише ако стално морамо да 
се ограђујемо од нечега. Замисли да увек постоје фусноте да се 
објасни да некад стварамо антихероје и да морамо у уста да им 
стављамо све политички коректне флоскуле да бисмо испунили 
неке квоте. У томе заиста не желим да учествујем. С друге стра-

не, постоји јавни простор, телевизија, други медији који допиру до 
ширег аудиторијума, у којем у интервјуима треба јасно разложити 
људима своје ставове. Некад је и потребно бити политички корек-
тан у одређеним наступима да би се неки виши циљ остварио. Тад 
прогуташ свој понос и избациш пар коректних флоскула, али знаш 
због чега то радиш. Зато што имаш циљ. У уметничким делима циљ 
је ипак мало другачији. 

Исидора Милосављевић   
(Билтен 16. Јоакимфеста, 12. октобар 2021)

фИлИп гРујИћ (НовИ сАд, 1995)

Дипломирао драматургију на Факул-
тету драмских уметности у Београду. 
Аутор драме не пре 4:30, нити после 
5:00, која је добила награду на кон-
курсу Стеријиног позорја, као и на-
граду „Слободан Селенић“. Драма 
је имала праизведбу у београдском 
Атељеу 212 под називом Пред свитање. Представа по његовом 
тексту Велика депресија у извођењу Српског народног позоришта 
била је у такмичарској селекцији 66. Стеријиног позорја. Аутор 
романа Блудни дани куратог Џонија и Подстанар, драма Тамо где 
певају, која је ушла у најужи избор на конкурсу Стеријиног по-
зорја за драмски текст и била јавно читана у Шапцу, Овде је лепо 
– сечем дрво, једем пасуљ, која је имала премијеру у марту 2018. 
у београдском Народном позоришту у режији Миље Мазарак, 
Како ја ово сину да објасним? (Позориште младих Нови Сад). 
Радио као драматург и адаптирао Шехерезаду за потребе исто-
имене представе на сцени Космодром (Дорћолско народно по-
зориште). Добитник стипендије ФЦС-а за развој сценарија Рупа. 
Сценариста кратког играног филма Глад. Филм је био део број-
них међународних фестивала (Тел Авив, Солун, Херцег Нови, 
Изола, Софија, Букурешт...), а добио је награду за најбољи сце-
нарио на фестивалу SEECS у Букурешту, као и награду публике у 
Мостару. Добитник награде за драмско стваралаштво „Борислав 
Михајловић Михиз“ за 2020. годину.
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редитеЉка
Новосадско позориште је познато по бројним сарадњама са госту-
јућим уметницима. Како је дошло до сарадње са овим ансамблом и 
какво је било твоје путовање кроз ову представу?

На прво читање романа Филипа Грујића, пожелела сам да га 
поставим на сцену. Постоје неки пројекти, идеје које чувам за 
„идеалне“ услове, што значи да степен компромиса који је неми-
нован током реализације хоћу да сведем на минимум. То су про-
јекти који су ми важни интимно, и „Џони“ је један такав случај. 
Пратећи рад глумаца овог позоришта схватила сам да ћу бити 
срећна, односно почаствована ако са њима спроведем ову идеју.

Ко је заправо Курати Џони?

Зависи кога питате и из ког контекста га анализирате, лепота тог 
лика је што је за свакога нешто друго, јер ни сам не зна ко је; то је 
тема представе, одрастање. Ако гледамо књижевност, препознаће-
мо мотиве и, или, атмосферу Роберта Цука, можда Баала, младог 
антихероја свакако, као код Лагарса у Сам крај света, Керуака… 
Ако бинџујемо Netflix, препознаћемо Џонија као једног од инди на-
добудних, духовитих клинаца у The end of the fucking world, Generation 
+, списак је дуг. Филип Грујић кроз поетски реализам креира „дете 
нашег доба“ – намерна је аналогија са Фон Хорватом. Џони није 
толико милитантан, али јесте представник, глас једне генерације. За 
мене лично, Џони је духовит, храбар, рањив, размажен и, пре свега, 
безобразан а тога нам данас баш фали.

Разговор водила Јована Ибрајтер  
(nova.rs, 25. јун 2021)

јовАНА тоМИћ (БеогРАд, 1990)

Основне дипломске и мастер студи-
је завршила је на Факултету драм-
ских уметности у Београду, на од-
секу Позоришне режије. Режирала 
је представе (избор): Господин Би- 
дерман и пиромани, Урнебесна тама 

(Атеље 212), Лолита (Мадленианум), Босоноги у парку, Лиси-
страта (Народно позориште Суботица), Натан Мудри, Мој муж 
(Југословенско драмско позориште), Ливада пуна таме (Народно 
позориште Београд), Кретање (Битеф), Боли коло (Народно по-
зориште Ужице), Блудни дани куратог Џонија (Новосадско по-
зориште), Мидлсекс (Српско народно позориште), Деца Сунца 
(Црногорско народно позориште).

У оквиру интернационалних програма усавршавања, била је 
део ASSITEJ-а (Франкфурт, Капошвар), New Tides platfor-
me  (Бристол),  фестивала Bussole rotte (Милано), YOUPerform 
програма (Thalia theatre Хамбург и Југословенско Драмско позо-
риште), чланица жирија на 55/56. Битефу и бројних других.

Добитница награда „Неда Деполо“ и „Бојан Ступица“. Представа 
Кретање освојила је бројне награде у оквиру 66. фестивала 
Стеријино позорје.

критика

НеНАгРАЂеНИ ЏоНИјев ЉуБАвНИ Блуд

Ако је данас могућа пустоловина попут Одисеје, њен актер није 
отац који тражи пут до дома и породице – него „блудни син“ који, 
трагајући за оцем – а истовремено (привидно?) супротстављају-
ћи се „женском“ принципу – настоји да пронађе себе. Полазећи 
од дрске, разбарушене, инфантилно мудре и суморно безобра-
зне романескне минијатуре Филипа Грујића Блудни дани куратог 
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Џонија, „провучене“ кроз динамичну, жанровски лукаво „неу-
равнотежену“ драматизацију Димитрија Коканова, редитељка 
Јована Томић нам, у садејству са маштовитом групом сарадника 
и агилном глумачком екипом Новосадског позоришта, подасти-
ре интригантан пример овакве „изокренуте потраге“ – причу о 
кобним добицима и драгоценим поразима.

Протагонист Грујићевог романа је („курати“) Џони, самосвесно из-
губљени невини заводник. Као зависник од секса гладан љубави, 
он се отискује на путовање Нови Сад – Нирнберг – Беч – Гетеборг 
– Варшава – Праг – Нирнберг, да би се, богатији за неколико диле-
ма (и једног пса), у завршници поново обрео на прагу новосадске 
празнине. А како и приличи сваком, па и данашњем Одисеју, пусто-
ловина Грујићевог Џонија – уобличена сочним, а вишезначним су-
чељавањем јунаковог самоиспитивања и провокативног обраћања 
читаоцу/гледаоцу – претежно се и састоји од прагова и празнина. 

(...) Сажимајући економично и уверљиво сложену мотивску 
мрежу и – покаткад „расута“ – наративна жаришта романа у 
јединствену сценску нит, Димитрије Коканов је, најпре, успео 
да суптилно предочи процес жанровског „преливања“ – како у 
погледу реакција јунака, тако и збивања којима овај присуству-
је (или их сам гради). Тако, ироничну визуру завођења Мари 
смењује апсурдни хумор сцене судара шведског воза са лосом 
(!) и пародирање породичне идиле Пријатељевог кума, а цини-
зам који сенчи фериботску ноћ са Финском Курвом неосетно 
се претапа у суморну атмосферу прашког сусрета са оцем – да 
бисмо се, при крају, поново затекли у просторима ироније.

Следећи у ширем смислу пишчев програмски исказ „То је све исти-
на, али ништа није искрено“, Коканов успева да фигуру Џонија 
учини јунаком збивања у којем дистанца, лирско вишегласје и ко-
ментар постају ефикасни „мотори“ једне конкретне, напете пусто-
ловине идентитета. С друге стране, ликови попут Пријатеља, Мари 
или Оца у његовој драматизацији досежу димензију заокружених, 
препознатљивих али не и типизираних актера.

Определивши се, с једне стране, за сценски простор који диктира 
блиске контакте с публиком и крупне планове глумаца – сцена 
Јасмине Холбус својим крајевима „обгрљује“ гледалиште, док 

по средини у њега „продире“ издигнутом пистом (симболизују-
ћи сексуални „appeal“ јунака) – а с друге, за промишљено сти-
лизовање у одигравању поменутих жанровских нијанси, Јована 
Томић постиже парадоксални утисак истовремене блискости и 
растројства. На специфичан начин, таквом ефекту доприносе и 
костими Селене Орб – стилизација са једном „заумном“ нијан-
сом. У ширем контексту, редитељка се такође користи сличним 
поступком парадокса. Џонијеви искази, наиме, било да се ради 
о иронично заиграним завођењима, суздржаним емотивним из-
ливима или равнодушношћу замаскираним сањарењима, предо-
чавају се не само као коментари упућени публици већ и као ре-
плике које, иако усмерене према саговорнику, очигледно потичу 
из другог времена (и места). Таква метода „ишчашеног“ предста-
вљања знатно доприноси вишезначности кључних призора, по-
најпре секвенци сусрета Џонија и оца: откривајући јунаку да му 
је од жуђеног оца преостао само траг, Јована Томић маштовито 
и иронично поентира – да је и читава његова пустоловина тек 
понављање, дуго одлагано суочавање са собом. Здруживши овај 
поступак са пажљивим и уверљивим развијањем спектра жан-
ровских нијанси коју јој пружа драматизација, редитељка пред 
нама постепено развија повест о самоспознаји једне „блудне“ а 
невине, опсесивне, али никада посесивне личности.

Речју, антијунака нашег доба, чијим спрдњама и очајањима, са-
мообманама, и нехотичним суровостима, дисциплинован и иро-
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нији али и самопоказивању склон сензибилитет Роберта Ожвара 
у насловној улози даје потпуно отелотворење. У стилском, емо-
тивном и физичком погледу, остали из глумачке екипе му успе-
шно „секундирају“, пре свега Бенце Салаи (Пријатељ) и Агота 
Ференц (Финска Курва), али и Иштван Кереши, Терезиа Фигура, 
Золтан Молнар и Фани Дупак.

Светислав Јованов  
(nova.rs, 29. јун 2021)

НА путу ЗА југ

Опустошени простор и наш јунак на сцени. Његов Пријатељ, 
који га делом прати у пустоловинама, јесте на трагу Зганарела 
овога времена, ако одмах, а можемо и то, Џонија сагледамо као 
Дон Жуана, уме да буде и разметљив и заводник. Односи јунака 
са другима говото су пластични, једино је он недвосмислено жив 
и гоњен потрагом за оцем.

Роберт Ожвар  Џонија  игра као веома живог, управо онаквог 
каквим га замишљамо: егоистичног, рањивог и харизматичног, 
делом Дон Жуана, који као и сви заводници јесте осуђен да оста-
не сам. Уколико у тој улози остане.

(...) Свакако Грујићев наратив јесте врста одисеје, јер свака по-
трага, напослетку, то јесте.

Димитрије Коканов као драматург пажљиво прати основну 
Грујићеву приповедачку нит, дајући јој потентан сценски ритам, 
он нас суочава са глађу за животом, с једне, и жестоком уса-
мљеношћу, с друге стране, нашег јунака. Гледалац причу прати 
ишчекујући напето сусрет са Оцем. 

Како то обично бива, када су у питању велика очекивања, а она 
су ту, иако се Џони целим путем од њих брани, готово је неми-
новно разочарење, изостанак катарзе или неке врсте темељног 
разрешења. Харизматични отац је напокон ту, али незаинтере-
сован за сина којег је добио у младости. Отац је ту, али, са новом 
породицом, младом женом и децом. Наш јунак не налази место 
поред оца, не налази ни утеху, ни потицај. Он даље ради оно што 
једино може: наставља свој пут.

Како говоримо о пикарској структури дела, Џони сазнаје да 
је он успут направио дете и хоће да „исправи неправду“ да га 
призна и да буде уз своје дете док расте. Касно је за то, како је 
он од те девојке, наравно, побегао, она је нашла другог мужа и 
оца детету, тако да наш јунак бива одлучно искључен из приче 
о одрастању своје ћерке. Разочаран сусретом са својим оцем, 
одмах затим наилази на забрану да и сам буде родитељ. Дубоко 
онеспокојавајуће. 

Оно што редитељка Јована Томић врло тачно истиче као до-
минантне тачке текста јесу лутање јунака, надобудност у којој 
истина има шарма, а иза које се крије Џонијева несигурност и 
пустош која се осећа у његовом постојању, усамљеност у којој 
нема никога да му помогне, да га заиста чује. Простор на ком 
се комад игра јесте скучен и дефинише га осећање пустоши. 
Сценографија Јасмине Холбус дочарава атмосферу запуштених 
метро станица, успутних тоалета... Осећај подземног, мутног, те-
скобног и усамљеничког простора. Такав је и осећај који доносе 
ноћни клубови у које залази наш јунак, то је осећај света.

(...) Кореографија Игора Коруге дефинише односе Џонија и ње-
гових сапутника, њега и групе која је често ту да би му онемогу-
ћила довољно широк поглед на стварност.

Изврсна музика Луке Мејџора и прати и креира ритам представе.

Наташа Гвозденовић  
(Време, 13. јануар 2022)
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КуРАто поЗоРИште

(...) Блудни дани куратог Џонија роман је који нас својом свежи-
ном и поетским језиком води на необично књижевно путовање. 
Главни јунак је у потрази за оцем ког је давно, како сам каже, 
изгубио у писоарима џез клубова – отац је мистичан, неухватљив, 
у исто време привлачан и застрашујућ – управо онакав какав 
је Џони за нас, читаоце романа и гледаоце представе. Џони је 
модеран трагички јунак, налик јунацима из романтичарских ро-
мана деветнаестог века, оштроуман, уображен, надмен, разме-
тљив, и стално на ивици жилета у реалном свету. Његово бурно 
путовање на релацији Беч – Гетеборг – Варшава – Нирнберг – 
Београд пуно је алузија на однос истока и запада, узвишеног и 
ниског, прљавог и чистог, наших посрнућа и псеудоподвига, а 
овај трагички јунак заправо је персонификација Србије: он је и 
enfant terrible и митоман, човек који слепо уздиже себе несвестан 
својих недостатака, неспреман да прихвати реалност до самог 
краја своје пустоловине. И све је то јако изазовно и атрактивно 
инспиративно да се постави на саму сцену. 

У сјајном ансамблу Новосадског позоришта насловну улогу игра 
Роберт Ожвар. Енергичан, sexy, полетан и самоуверен и заљубљен 
у самог себе, какав је био на почетку представе, мења се у једног 
осећајног, повређеног и рањивог младића. Глумачке трансфор-
мације које су заиста сјајне. И оно што је важно све је савремено, 

урбано, нешто са чиме се млада публика може поистоветити и 
разумети. Представа даје једну слободу, један оптимизам, да ве-
рујемо у себе, у своје ставове у оно што јесмо. Да не треба нико 
да нас мења. Кога волимо, где волимо, ко су нам и какви су нам 
пријатељи. Један прави слободарски и авантуристички дух, који 
нас води кроз љубавне пустоловине главног јунака. 

Марко Радојичић  
(Оптимист магазин #061, 23. август 2021)

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. This 
drama had its first performance in the Atelje 212 and was titled Before 
Sunrise. His play Great Depression was produced by the Serbian National 
Theatre and participated in the Competition Selection of the 66th 
Sterijino Pozorje Festival. He published the novels The Lustful Days of 
Hung Johnny and Tenant, dramas Where They Sing that was shortlisted for 
the Sterijino Pozorje Drama Contest and was read before an audience 
in Šabac; It Is Nice Here – I Cut Trees, I Eat Beans that had its first per-
formance in the National Theatre in Belgrade in March 2018; How Do 
I Explain This to My Son? that is being performed at the Youth Theatre 
in Novi Sad. He worked as a dramaturge and he adapted the character 
of Scheherazade for the eponymous play on the Kosmodrom stage in 
the Dorćol National Theatre. He was awarded a scholarship by the Film 
Centre of Serbia for the development of the film The Hole. He wrote 
the screenplay for the movie Hunger which participated in a number of 
international festivals (Tel Aviv, Thessaloniki, Herceg Novi, Izola, Sofia, 
Bucharest, etc.), and received the Award for the Best Screenplay at the 
SEECS Festival in Bucharest and the Fan Favorite Award in Mostar. He 
won the Borislav Mihajlović Mihiz Award in 2020.
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dIRECTOR

jOvAnA TOMIć (1990)

Finished her bachelor’s and master’s studies at the Faculty of Dramatic 
Arts in Belgrade, at the Theatre and Radio Direction Department. 
Directed the following plays (a selection): The Arsonists, Hilarious Mom 
(Atelje 212), Lolita (Madlenianum Theatre), Barefeet in the Park, Lysistrata 
(National Theatre in Subotica), Nathan the Wise, My Husband (Yugoslav 
Drama Theatre), On the Darkening Green (National Theatre in Belgrade), 
Movement (Bitef Theatre Belgrade), Boli Kolo (National Theatre in Užice), 
The Lustful Days of Hung Johnny (Újvidéki Színház Novi Sad and the 
Sterijino Pozorje), Middlesex (Serbian National Theatre), The Children of 
the Sun (Montenegro National Theatre). She participated in internation-
al development programs in Frankfurt, Bristol, Milano, and Hamburg, 
and was a jury member on the 55th/56th Bitef Festival. She won the Neda 
Depolo and Bojan Stupica Awards. Her play Movement won multiple 
awards at the 66th Sterijino Pozorje Festival.

REVIEWS

jOhhny’s lABOuR’s lOsT

If an adventure like The Odyssey is possible today, its actor is not a father 
looking for a way home and to his family – but a “prodigal son” who, 
searching for his father – and, at the same time (seemingly?), oppos-
ing the “female” principle – tries to find himself. Based on the insolent, 
messy, infantile, wise, and the gloomily rude novelistic miniature of 
Filip Grujić, The Lustful Days of Hung Johnny, “seen” through the dynam-
ic, wise, and cunningly “unbalanced” Dimitrije Kokanov’s dramatization 
and Jovana Tomić’s direction, in collaboration with Újvidéki Színház 
Novi Sad, this play presents an intriguing example of such a “twisted 
search” – a story about fatal gains and precious defeats.

The protagonist of Grujić’s novel is (“hung”) Johnny, a self-consciously 
lost innocent seducer. As a sex addict hungry for love, he embarks on 
a journey from Novi Sad to Nuremberg, Vienna, Gothenburg, Warsaw, 
Prague, and Nuremberg, only to, enriched by dilemmas (and one dog), 

find himself back home in the end, on the threshold of the Novi Sad void 
again. And as befits everyone, even today’s Odysseus, the adventure of 
Grujić’s Johnny – shaped by the juicy and ambiguous confrontation of 
the hero’s self-examination and provocative contact with the reader/
viewer – mostly consists of thresholds and gaps.

(...) Summarizing the economically and convincingly complex network 
of motifs and – sometimes “scattered” – narrative focal points of the 
novel into a single narrative, Dimitrije Kokanov, first of all, managed to 
subtly present the process of genre “overflow” – both in terms of heroic 
reactions and events that he attends (or builds himself). Thus, the ironic 
vision of seducing Marie is replaced by the absurdly humorous scene of 
the collision between a Swedish train and a moose (!) and a parody of the 
family idyll of the Friend’s Godfather, and the cynicism that overshad-
ows the ferry night with the Finnish Whore merges into a gloomy atmo-
sphere. In the end, they found themselves again in the spaces of irony.

(...) Having opted, on the one hand, for a stage space that dictates close 
contact with the audience and close-ups of the actors, Jasmine Holbus’s 
stage “embraces” the audience, while in the middle it is “penetrated” 
by a raised runway (symbolizing the sexual “appeal” of the characters) 
– and, on the other hand, for thoughtful stylization in acting the men-
tioned genre nuances, Jovana Tomić achieves a paradoxical impres-
sion of simultaneous closeness and disorder. In a specific way, Selena 
Orb’s costumes also contribute to such an effect – the stylization with 
a “smart” overtone. In a broader context, the director also uses a simi-
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lar procedure of paradox. Johnny’s statements, whether they are ironic 
seductions, restrained emotional outbursts, or indifferently disguised 
dreams, are presented not only as comments addressed to the audience 
but also as replicas that, though directed at the interlocutor, obviously 
come from another time (and place). This method of “displaced” repre-
sentation significantly contributes to the ambiguity of key scenes, espe-
cially the sequence that portrays the meeting between Johnny and his 
father: revealing to the hero that he has nothing by a trace of his longed 
father left, Jovana Tomić imaginatively and ironically points out – the 
entire adventure is a repetition, a delayed confrontation with oneself.

(...) In a word, Ozsvár Róbert, playing the title role, fully embodies the 
antihero of our time, in a way to show his ridicules, despair, self-decep-
tion, involuntary cruelties, discipline, and irony, but also his sensibility 
prone to self-showing.

Svetislav Jovanov  
(nova.rs, 29th June 2021)

GOInG sOuTh

(...) Certainly, Grujić’s narrative is a kind of an odyssey, because every 
search ultimately is precisely that.

As a playwright, Dimitrije Kokanov carefully follows Grujić’s basic nar-
rative thread, giving it a potent stage rhythm, confronting us with our 

hero’s hunger for life, on the one hand, and fierce loneliness, on the 
other hand. The viewer follows the plot, anxiously awaiting the meeting 
with the Father.

As it usually happens, when it comes to high expectations, and they are 
present, although Johnny defends himself from them, disappointment, 
the absence of catharsis, or some kind of thorough resolution is almost 
inevitable. The charismatic father is finally here, but uninterested in the 
son he got in his youth. The father is there, but with a new family, a 
young wife, and children. Our hero does not find a place next to his fa-
ther, he finds neither consolation nor encouragement. He continues to 
do what he can only do: continue in his own way.

(...) What director Jovana Tomić very accurately points out as the dom-
inant points of the text are the wanderings of the heroes, the future in 
which the truth has charm, and behind which lies Johnny’s insecurity 
and devastation felt in his existence, loneliness in which there is nobody 
to help him and to hear him out. The stage where the play is performed 
is cramped and defined by a sense of desolation. Jasmina Holbus’s sce-
nography evokes the atmosphere of neglected metro stations, passing 
toilets... The feeling of an underground, murky, cramped, and lonely 
space. Such is the feeling brought by the nightclubs that our hero goes 
to, it is the feeling of the world.

(...) Igor Koruga’s choreography defines the relationship between Johnny 
and his companions, him and a group that is often there to prevent him 
from having a wide enough view of reality.

Luka Major’s excellent music accompanies and creates the rhythm of 
the play.

Nataša Gvozdenović  
(Vreme, 13th January 2022)  
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списатеЉиЦа
Почетна идеја за Ролеркостер дошла је из једне истините животне 
ситуације, наиме, моја пријатељица која живи у Лондону рекла 
ми је једном приликом како се мучи да упише дете у обданиште, 
и поменула је своју познаницу која се претварала да је католки-
ња не би ли уписала кћерку у добар католички вртић. Прича ми 
се учинила занимљивом, та манипулација вером зарад постиза-
ња неког практичног животног циља. Садржала је у себи комични 
потенцијал. Мени је уопште несхватљиво да се људи у 21. веку 
и даље деле и одређују према својим религијским уверењима. 
А онда реалност то некад потцрта на најбруталнији могући на-
чин, па се човек нађе у чуду. Ту је и тема мешовитих бракова у 
којима се поставља питање шта ће бити наследници, којој ће се 
вери приклонити. И да ли ће иједној. Јер, с једне стране, младе, 
чини се, религија не занима претерано, с друге имате примере 
оних који су спремни за њу да погину. Питање је до које мере 
нас наше порекло одређује, како се, рецимо, данас осећају нове, 
младе генерације наших емиграната. И како ће се у будућности 
појмови нације и религије уклопити са генерацијама одраслим 
на Фејсбуку, Тик току и Тиндеру. Кренула сам од те линије, да би 
се током писања у први план пробила два лика, ликови мајке и 
кћерке, затим је све то прерасло у судар два света, два погледа 
на живот. Кроз лик мајке провејава и однос оних генерација које 
су се после периода социјализма у коме су провеле младост, од-
једном почеле окретати цркви, посту, крштењима, славама... али 
више на некој формалној, него на духовној линији. Све то указује 
на феномен у коме друштвене промене утичу на индивидуу, чак 
и на најинтимнијем нивоу. Те теме чиниле су ми се занимљивим. 
Ипак, како и сам наслов каже, комад осликава трку са животом, 
трку с временом, убрзање које нас носи као бујица, и околности 
које нас бацају у свим правцима као да смо на ролеркостеру.

јелеНА КАјго (БеогРАд)

Дипломирала драматургију на Ака-
демији уметности у Београду 2004.  
Магистрирала на Интердисциплинар-
ним студијама Универзитета уметно-
сти 2010.

Изведене драме: Фантоми (Атеље 
212, р. Горчин Стојановић, 2003), 
Интимус (Народно позориште Бео-
град, р. Г. Стојановић, 2004), Реалисти (НП „Тоша Јовановић“ 
Зрењанин, р. Слађана Килибарда, 2013; Here Art Centre Њујорк, 
р. Иан Морган, 2013; НП Скопље, р. Срђан Јанићијевић, 2018), 
Невидљиви људи (НП Ужице, р. Немања Ранковић, 2016), Две 
жене и један рат (Дом Јеврема Грујића, р. Алек Цонић, 2019).

Радила је адаптацију и режију плесних представа за децу 
Пепељуга, Царево ново одело, Пут око света, као и адаптацију и 
режију представе Буђење пролећа на сцени Битеф театра у пери-
оду од 2016. до 2019. године.

Издавачка кућа ЛОМ објавила јој је 2014. књигу Драме, а 2019. 
и њен први роман Мале смрти.

Од 2009. до 2013. била је директорка Битеф театра и Битеф 
фестивала. Тренутно ради као педагог у Балетској школи „Лујо 
Давичо“ и као уметничка директорка Битеф денс компаније. 

РедИтеЉКА
„Љубав… то је много апстрактно.“

Свој комад Јелена Kајго дефинише као комедију.

Рекла бих да је он заправо неодољиво духовито написана трагедија 
савременог света. Тај савремени свет прелама се и дешифрује 
кроз сукоб две генерације које изгарају у покушају да разумеју тај 
свет, да се у њему снађу, да му се прилагоде.

Драмски свет који креира Јелена Kајго и тематски кругови ко-
јима се бави у дешифровању савременог света и наше блиске 
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будућности, за резултат имају емотивни ролеркостер. Тај вас ро-
леркостер воза као прави – некад се смејете из пуке одбране, а 
некад вам се плаче да не бисте вриштали.

„Све је сада у екрану, цео свет. То је добро.“

Сведочимо да се техника и технологија свакодневно развијају у 
циљу да нам се олакша комуникација, а интересантно, у пракси све-
дочимо да суштински права комуникација изумире – људи се све 
мање слушају, све се мање разумеју. Заточени смо у разне екране и 
што се дуже кроз њих гледамо, као да се мање видимо. Што се више 
споразумевамо путем разних апликација, у све смо већим неспора-
зумима. Што нам је више информација доступно, ми као да смо све 
изгубљенији, као да нам је све теже да препознамо истину.

„Људи мисле да ћемо ускоро живети са роботима, у свету без 
емоција.“ Отуђење је једна од основних карактеристика нашег 
света и света о којем пише Јелена Kајго, а усамљеност је њего-
ва дијагноза, те тако креирамо будући свет у којем ће роботи 
бити све више налик људима, а људи све више налик роботима. 
Деца ће живети у екрану, уметници ће бити гладни ако не про-
дају неку веселу маглу. Време се убрзава, време је најскупље. 
„Имати времена“ постаје недостижни идеал савременог човека. 
Људи јуре кроз свој дан, све је инстант, успут.

„Свет је ђавољи луна парк.“

У бескрајно све шаренијем свету, свету препуном понуда за све и 
свакога, свету који је сваким даном другачији, једина константа 
су људи који свеједно болују од истих проблема, сумњи, страхо-
ва и предрасуда, а ти проблеми, сумње, страхови и предрасуде 
су у сваком новом кругу тог животног забавног парка увек све 
безнадежније решиви.

„Ви сте престрављени од те силне политичке коректности. 
Претварање је основ сваке културе.“ Kомад се заводљиво, али 
и опасно игра питањем политичке (не)коректности. Сигурна сам 
да сам толерантна, да разумем, да сам политички коректна, па 
ипак, некад, деси се да ме изненаде сопствене мисли. Помислим 
тад да је срећа да не постоји машина која бележи мисли, јер кад 
бих читала тај свој мисаони транскрипт, запрепастила бих се, 
препала бих се од себе саме. А ви?

МИлИЦА КРАЉ

Дипломирала позоришну и радио режију на Факултету драм-
ских уметности у Београду у класи 
професора Николе Јевтића, пред-
ставом Силвија (А. Р. Гарни), која 
је десет година била на репертоару 
Атељеа 212.

За представу Брана (К. Мекферсон) 
Атељеа 212 добила је Награду 
„Љубомир Драшкић“ и Ардалиона 
за најбољу режију на фестивалу у Ужицу. 

Међу бројним наградама за најбољу представу у земљи и ре-
гиону су и две статуете „Зоран Радмиловић“. Добитница је 
Награде „Марија Кулунџић“ за режију, Годишње награде Малог 
позоришта „Душко Радовић“, Нушићеве награде на Фестивалу 
Нушићеви дани у Смедереву.

Доцент је на Академији уметности у Београду.

критика
Нова драма Јелене Кајго Ролеркостер почиње тамо где се већина 
класичних комедија завршава – на венчању. Ана (Катарина 
Марковић) венчава се за Адама (Петар Михаиловић). Венчање 
је традиционално јеврејско, а Ана је Српкиња која ће овим 
потезом добити дозволу за рад у Лондону где већ дуже живи. 
И сад, уместо да плете тешку и мучну причу о тегобном животу 
српских интелектуалаца у егзилу који се муче по белом свету и 
пате од носталгије за мамом, сармом и Београдом, Јелена Кајго 
прави драму о жени којој у животу добро иде и нема намеру ни 
да пати, а још мање да се враћа овамо! Ана се удала за Јеврејина 
и прихватила све обичаје његовог народа, али нема никакав 
проблем са идентитетом. Ништа оно, типа, где сам, ко сам, куда 
идем, и зашто и чему све ово… Ана зна да је у савременом 
свету идентитет конструкт који сам градиш, па с тим у вези сам 
можеш да га мењаш како хоћеш, када хоћеш и колико ти је 
воља и потреба – само мораш да будеш начисто с тим да је твој 
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идентитет твоја ствар. А када то схватиш, можеш без проблема да 
се удаш за Јевреја, водиш дете у католички вртић и будеш кума на 
православном венчању јер то је у савременом свету ОК и стварно 
јесте! Лакоћа с којом Ана мења идентитете је генератор комичног 
када се она као таква сусретне са онима који инсистирају на томе 
да имају фиксни идентитет у свету који је у сталној промени. Њена 
другарица из Лондона Лана (Милица Михајловић) инсистира на 
томе да је посвећена католкиња, Хрватица, савремена независна 
ликовна уметница и самохрана мајка у великом граду. Она има 
низ проблема и са собом и са светом око себе: хтела би да буде 
политички коректна, али плаши се муслимана и афроамериканаца, 
хтела би да буде независна у свом уметничком раду, али мора да 
плати кирију… Тај сукоб различитих хтења, потреба и идентитета 
доводи до сталних цимања која уверљивим глумачким поступцима 
пластично дочарава Милица Михајловић. 

(...) Идеју – цео свет је полудео само сам ја доследна и нормална 
заступа мајка Љиљана коју сјајно игра Дара Џокић. Кроз њен лик 
Јелена Кајго направила је студију свих могућих страхова којима је 
свако од нас бар једном био запоседнут – страх од вируса, страх од 
тероризма и светског рата, страх од нових уређаја и технологија, 
страх од непознатог… Љиљана безобзирно разоткрива туђу пре-
вртљивост и елегантно прелази преко сопствених трансформација 
све време грмећи против овог лажљивог света који нас отуђује, 

одрођује и одљуђује. Међутим, и она таква (као, уосталом, и сви 
њој слични) више воли да се са својом кћерком чује вајбером 
него да јој пише писма, више воли да путује авионом него да не 
види своју кћерку и више воли да има зета, па макар он био и 
друге вере. 

(...) Јелена Кајго  комад завршава осећањем неизвесности и 
питањем шта ће бити сутра. То питање пре свега мучи две мајке – 
Ану (мајку малолетне Саре) и Љиљану. Утеху са благом иронијом и 
сетом доноси робот Шила који остаје да слуша и памти Љиљанину 
причу из прошлости. Та будућност је већ почела – сви ми поклањамо 
и време и успомене разним друштвеним платформама. Редитељка 
Милица Краљ нас подсећа кроз коментар дат у видео раду да је 
свет далеко од идеалног – загађење је велико, а на многим местима 
бесни рат док ми бринемо наше мале бриге. 

Милица Краљ је у режијским поступцима била крајње ефикасна 
градећи пажљиво темпо-ритам представе и подстичући глумачку 
игру тако да највеће вредности комада дођу до изражаја. Но, оно 
по чему ће ова представа бити упамћена јесте то што је редитељка у 
поделу узела младог глумца Теодора Винчића који је играо робота 
Шилу. Начин на који је Винчић читавим својим телом, лицем, гла-
сом, гестом (драгоцена помоћ Тамаре Пјевић, сараднице на сцен-
ском покрету) дочарао робота изазива код публике одушевљење. 
Ако настави овако посвећено да креира будуће улоге и позоришта 
буду довољно мудра да правим улогама подрже његов таленат, 
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Теодор Винчић могао би бити значајан српски глумац. За сада је 
довољно и да се радујемо пријатном позоришном освежењу, праи-
зведби домаће комедије у Атељеу 212. Дуго смо на ово чекали.

Марина Миливојевић Мађарев  
(Време, 31. март 2022)

опАсНо жИвотНо уБРЗАње 

Ролеркостер је, за оне који не знају, наизглед забавно путовање 
опасном пружном рутом, са успонима и падовима под огромном 
брзином, где кад се једном накачите, нема силаска, и током опа-
сне вожње ништа није у вашим рукама, до самог краја. Мисли се 
на оно адреналинско чудовиште по забавним парковима. Нешто 
као што је живот, бар за већину људи, кад им се учини да ништа 
више не зависи од њих.

У средишту ове трагикомедије Јелене Кајго налазе се мајка и кћер-
ка. Кћерка Ана свесно и крајње прагматично прилагођава се ново-
насталим правилима у животу, без побуне, док мајка Љиљана, у су-
гестивном тумачењу Даре Џокић, не може и не жели да се сналази 
у нечему што доживљава као издају свега људског. Од аутомата који 
у сваком сегменту живљења све више замењују људе, до лицемерне 
владавине политичке коректности у којој – да парафразирамо ре-
плику једног лика – црнца не смеш назвати црнцем, али га слободно 
можеш убити уколико му се обратиш као афроамериканцу.

Уз комично третирање вечите дихотомије између напретка и стаг-
нирања, појачано чињеницом да се кћерка удајом преселила у 
Енглеску, док је мајка типична Српкиња изгубљена у овдашњој 
транзицији, текст покреће и нека обичнија животна питања, од 
разматрања смисла брака, трудноће, вере претворене у традицију, 
све до изневерених љубави и пропуштених шанси.

Нема у овој драми класичног драмског сукоба, већ више ситних, 
свакодневних сударања између мајке и кћеркиних избора. Нема 
ни патологије у њиховом односу, напротив, много је нежности, као 
и истинске муке због међусобног ненамерног повређивања. Више 
је, чак, реч о повређивању животним неумитностима, у односу на 
шта се неки снађу, а неки и не. Што не значи да ови који су се сна-
шли такође не пате.

Режија је усредсређена на психологију ликова и односе међу 
њима. Милица Краљ режира са емпатијом за ликове, прецизно 
ишчитавши сваки валер, сваку нијансу у њиховом расположењу, 
доносећи на моменте чеховљевску атмосферу.

Катарина Марковић као Ана носи тежину оних који су морали да 
оду из Србије, али уједно и енергичну снагу некога ко не пристаје 
да се преда у животу. Глумица лако вози слалом између комеди-
је и драмских момената. Јелена Петровић као Анина пријатељи-
ца Светлана очаравајуће је трагикомична у својој изгубљености, 
што је изгубљеност унутар малог оквира – жеље да јој буде лепо. 
Владислав Михаиловић као Емил, бивши дечко а садашњи при-
јатељ, неодољиво је драг у слабости неодлучног а самоиронич-
ног маминог сина.  Петар Михаиловић је добродушни Анин муж. 
Милица Михајловић као лондонска пријатељица Лана, с осмехом 
носи муку неснађених имиграната, осуђених на таворење у оску-
дици. А ту је и прешармантни робот у тумачењу Теодора Винчића, 
као и девојчица Симона Бељац.

(...) Уз нека мала претеривања, ово је топла и духовита прича, у 
којој катарза долази с неочекиване стране, што ипак нећемо от-
кривати. Са сигурношћу се може предвидети да је Атеље добио 
представу која ће се радо и дуго гледати.

Александра Гловацки  
(нова.рс, 1. април 2022)
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wRITeR

jelenA KAjGO (BelGRADe)

Graduated in Dramaturgy from the Academy of Arts in Belgrade in 2004 
and received her master’s degree in Interdisciplinary Studies from the 
University of Arts in 2010.

She wrote plays Phantoms (Atelje 212, directed by Gorčin Stojanović, 
2013), Intimate (National Theatre Belgrade, directed by Gočin, 2004), 
Realists (National Theatre “Toša Jovanović” Zrenjanin, directed by 
Slađana Kilibarda, 2013; Here Art Centre Njujork, directed by Ian 
Morgan, 2013; National Theatre Skopje, directed by Srđan Janićijević, 
2018), The Invisible People (National Theatre Užice, directed by Nemanja 
Ranković, 2016), Two Women and a War (Dom Jevrema Grujića, directed 
by Alek Conić, 2019).

She adapted and directed dance dramas for children Cinderella, The 
Emperor’s New Clothes, and Around the World, as well as the play Spring 
Awakening which was performed at the Bitef Theatre from 2016 to 2019.

She published a collection of dramas – Dramas – in 2014 and a novel 
Petite Deaths in 2019.

From 2009 to 2013, she was the director of the Bitef Theatre and the 
Bitef Festival. She currently works as a teacher at the “Lujo Davičo” 
Ballet School and as the art director of the Bitef Dance Company.

DIReCTOR

MIlICA KRAlj 

Graduated in Theatre and Radio Direction from the Faculty of Dramatic 
Arts in Belgrade in the class of professor Nikola Jeftić and her gradu-
ation play was Sylvia (A. R. Garni) which was on the repertoire of the 
Atelje 212 for ten years.

For her direction of The Weir (C. McPherson) in Atelje 212, she received 
the “Ljubomir Draškić” Award and the “Ardalion” Award for best direc-
tion at the festival in Užice.

Some of her other awards include two “Zoran Radmilović” Awards, 
“Marija Kulundžić” Award, the annual Youth Theatre “Duško Radović” 
Award, as well as the “Nušić” Award at the Nušić’s Days Festival in 
Smederevo.

She is a docent at the Academy of Arts in Belgrade.

REVIEWS

Jelena Kajgo’s new drama Roller Coaster begins where most classic com-
edies end – at a wedding. Ana (Katarina Marković) is getting married 
to Adam (Petar Mihailović). This is a traditional Jewish wedding, and 
Ana is a Serbian woman who will thus get a work permit in London, 
where she has been living for a long time. And now, instead of weaving 
a difficult and painful story about the difficult life of the Serbian intel-
lectuals in exile who are tormented around the world and suffer from 
nostalgia for their mother, sarma, and Belgrade, Jelena Kajgo is writing 
about a woman who is doing well in life and has no intention to suffer, 
let alone return! Ana married a Jew and accepted all the customs of his 
people, but she has no problem with her identity. Nothing in the terms 
of “where I am, who I am, where I am going, and why, and why all this” 
and so on… Ana knows that in the modern world, identity is a construct 
you build yourself, so in this regard, you can change it as you want, when 
you want, and as much as you want and need – you just have to be clear 
that your identity is your thing. And when you understand that, you 
can easily marry a Jew, take a child to a Catholic kindergarten, and be a 
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bridesmaid at an Orthodox wedding because that is OK in the modern 
world, and it truly is! The ease with which Ana changes her identity is 
a generator of the comic when she as such meets those who insist on 
having a fixed identity in a world that is constantly changing.

(...) The main idea – the whole world has gone crazy, but only I am con-
sistent and normal – is represented by mother Ljiljana, who is played 
brilliantly by Dara Džokić. Through her character, Jelena Kajgo made 
a study of all possible fears that occupied all of us at least once – the 

fear of viruses, fear of terrorism and world war, fear of new devices and 
technologies, fear of the unknown… Ljiljana ruthlessly reveals other 
people’s fickleness and elegantly passes over her transformations all the 
time thundering against this lying world that alienates, defamiliarizes, 
and dehumanizes us. However, such a person (like, after all, everybody 
like her) prefers to talk to her daughter via Viber than to send her let-
ters, prefers to travel by plane than not to see her daughter, and prefers 
to have a son-in-law, even if he was of another faith.
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(...) Milica Kralj was extremely efficient in directing, carefully building 
the tempo and rhythm of the play, and encouraging the acting so that 
the greatest values of the play come to the fore. But, what this play 
will be remembered for is that the director cast the young actor Teodor 
Vinčić, who played the robot Šilo. Vinčić’s portrayal of the robot, using 
his whole body, face, voice, and gesture (with valuable help from Tamara 
Pjević, a stage movement associate), evokes enthusiasm in the audience.

Marina Milivojević Mađarev  
(Vreme, 31st March 2022)

DAnGeROus speeD Of lIfe

What drives the play forward is the comic treatment of the eternal di-
chotomy between progress and stagnation, reinforced by the fact that 
the daughter moved to England to marry, while the mother is a typical 
Serbian woman lost in the local transition, while the text talks about or-
dinary life issues, from the question of marriage, pregnancy, and faith, 
to betrayed loves and missed opportunities.

There is no classic dramatic conflict in this drama, but multiple tiny, 
everyday clashes between the mother and her daughter’s choices. There 
is no pathology in their relationship – on the contrary, there is a lot of 
tenderness, as well as real pain due to mutual unintentional injury. It is 
even more about hurting the inevitability of life, to what some people 
do and some do not. And that does not mean that those who have coped 
do not suffer either.

The directing process is focused on the psychology of the characters 
and the relationships between them. Milica Kralj directs with empathy 
for the characters, accurately reading nuance in their mood, bringing 
forward a Chekhovian atmosphere at times.

(...) With a few small exaggerations, this is a warm and witty story, in 
which catharsis comes from the unexpected, which we will not reveal. It 
can be predicted with certainty that Atelje 212 has received a play that 
will be gladly watched for a long time.

Aleksandra Glovacki  
(nova.rs, 1st April 2022)



СИНИША КОВАЧЕВИћ

гОДИНЕ ВРАНА
НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ БЕОГРАД
СРЕДА, 1. ЈУН

siNiša KovačeviĆ 

the years of CroWs
NATIONAL ThEATER BELGRAdE

WeDNesDay, 1st JUNe



Ф
от

о:
 М

ил
ан

 Ђ
ак

ов
 и

 А
нд

ра
 Л

ек
о 



104       67. СТЕРИЈИНО ПОЗОРЈЕ    

Редитељ: СИНИША КОВАЧЕВИћ
Драматуршкиња: ДАНКА СЕКУЛОВИћ

Сценографи: ГЕРОСЛАВ ЗАРИћ,  
ВЛАДИСЛАВА КАНИНГТОН

Костимографкиња: МАРИНА МЕДЕНИЦА
Костимографкиња балетских костима: ПЕТРА ФОТЕЗ

Композитори: БОРИСЛАВ ДУГИћ, ВЛАДИМИР ПЕТРИЧЕВИћ
Кореографкиња: ИСИДОРА СТАНИШИћ

Сценски говор: РАДОВАН КНЕЖЕВИћ
Сценске борбе: СЛОБОДАН ПЕТКОВИћ

Асистенткиње костимографа: МИЛЕНА КОСТИћ, АНА 
ПЕТРОВИћ

Улоге

Јулија Кавран, девојачко Либуда, учитељица:  
КАЛИНА КОВАЧЕВИћ

Алојз Кавран, Јулијин муж, правник:  
АЛЕКСАНДАР СРЕћКОВИћ 

Живојин Рајић, санитетски мајор:  
ПЕТАР СТРУГАР

Катица Рајић, Живојинова мајка, свекрва, баба: 
ЉИЉАНА БЛАГОЈЕВИћ

Љубинка Рајић, Живојинова жена:  СОЊА КОЛАЧАРИћ
Мијат Тамнавац, капетан: БОЈАН КРИВОКАПИћ

Бата Душа, Живојинов посилни:  МИОДРАГ КРИВОКАПИћ
Војвода Петар Бојовић: ВЛАДАН ГАЈОВИћ

Генерал Седларевић: ЛЕПОМИР ИВКОВИћ
Еуген Долежал, поднаредник: ДРАГАН НИКОЛИћ

Хашим из Фоче, војник: МИЛОШ ЂОРЂЕВИћ
Леон Дробник, правник, официр:  

НЕМАЊА СТАМАТОВИћ
Желимир Петрас, официр: УРОШ УРОШЕВИћ

Карл Менинге, официр: ДУШАН МАТЕЈИћ
Милан Ракић, песник: ДРАГАН СЕКУЛИћ

Конобар Влада: ПРЕДРАГ МИЛЕТИћ
Моша Кумануди, рабин: БОШКО ПУЛЕТИћ

Краљ Петар: ТАНАСИЈЕ УЗУНОВИћ / ДРАГОСЛАВ ИЛИћ
Арчибалд Рајс, форензичар: ДАРКО ТОМОВИћ

Меланија, Катицина сестра:  БРАНКИЦА ЗОРИћ ВАСОВИћ
Пекар: ХАЏИ ПЕТАР БОЖОВИћ

Богдан, 8 година, Живојинов и Љубинкин син:  
ВИКТОР МУСТАЈБАШИћ

Светозар, 6 година, други син: ГАВРИЛО ИВАНКОВИћ
Дуња, 5 година, ћерка: АНЂЕЛИЈА ФИЛИПОВИћ

Играчи: АНЂЕЛКО ПАВЛОВИћ, ЛЕНКА РАНКОВИћ, 
НЕМАЊА ЛАТИНЧИћ, ПРЕДРАГ ДЕДИћ, СТЕФАН 

ФИЛИПОВИћ, АЛЕКСАНДАР МАРКОВИћ и ученици 
балетске школе „Лујо Давичо“, одсека за савремену игру: 

МАША АНИћ, ДУШАН БАЈЧЕТИћ, КАТАРИНА АНИћ, 
НЕА ЈАНКОВИћ, ИВА ИЛИЕВСКА, СТАША ИВАНОВИћ

Чланице Балета Народног позоришта: МАРИНА МИЛЕТИћ, 
НАТАЛИЈА АКСЕНТИЈЕВИћ, ИВАНА САВИћ ЈАћИћ

Студенти глуме Факултета савремених уметности: 
ТЕОДОРА ГАЧИћ, МАРИЈА МАРКОВИћ, НИНА ЗЕЧЕВИћ, 

АРОН БУГАРСКИ, МИЛАН КУЗМАНОВИћ, ИЛИЈА 
БЛАГОЈЕВИћ, УРОШ КОНЧАР, ЖЕЉКО КРСТИћ, АЊА 

ДИНИћ, САВА МИЛУТИНОВИћ, НАТАША ЛАСИЦА, 
МАРИЈА БОГДАНОВИћ, ЉУБИЦА ИКИћ, НИКОЛА 

ДРАГАШЕВИћ, МАРИЈА ПЕНИћ, АНЂЕЛА ТРИШИћ, 
СТЕФАН ФИШЕР, ЖЕЉАНА НЕДЕЉКОВИћ, УНА КОЗИћ

Фото: МИЛАН ЂАКОВ и АНДРА ЛЕКО 

Представа траје 3 сата и 30 минута с паузом



   67. СТЕРИЈИНО ПОЗОРЈЕ       105 

direction: SINIŠA KOVAČEVIć
dramaturge: dANKA SEKULOVIć
Set design: GEROSLAV zARIć and  
VLAdISLAVA KANINGTON
Costume design: MARINA MEdENICA
Ballet costume design: PETRA FOTEz
Composers: BORISLAV dUGIć and VLAdIMIR PETRIČEVIć
Choreographer: ISIdORA STANIŠIć
Stage speech: RAdOVAN KNEŽEVIć
Stage combat: SLOBOdAN PETKOVIć
Costume design assistants: MILENA KOSTIć and ANA 
PETROVIć

Cast

Julija Kavran, maiden name Libuda, Teacher:  
KALINA KOVAČEVIć
Alojz Kavran, Julia's husband, Lawyer:  
ALEKSANdAR SREćKOVIć 
Živojin Rajić, the Medical Corps Major:  
PETAR STRUGAR
Katica Rajić, Živojin's Mother, Mother-in-Law, 
Grandmother: LJILJANA BLAGOJEVIć
Ljubinka Rajić, Živojin's Wife: SONJA KOLAČARIć
Mijat Tamnavac, the Captain: BOJAN KRIVOKAPIć
Bata duša, Živojin's Orderly: MIOdRAG KRIVOKAPIć
Field Marshal Petar Bojović: VLAdAN GAJOVIć
General Sedlarević: LEPOMIR IVKOVIć
Eugen doležal, the Lance Sergeant: dRAGAN NIKOLIć
hashim from Foča, the Soldier: MILOŠ đORđEVIć
Leon drobnik, the Lawyer and the Officer:  
NEMANJA STAMATOVIć
Želimir Petras, the Officer: UROŠ UROŠEVIć
Karl Meninge, the Officer: dUŠAN MATEJIć
Milan Rakić, the Poet: dRAGAN SEKULIć
Vlada, the Waiter: PREdRAG MILETIć
Moša Kumanudi, the Rabbi: BOŠKO PULETIć

King Petar: TANASIJE UzUNOVIć / dRAGOSLAV ILIć
Archibald Reiss, the Forensic Scientist: dARKO TOMOVIć
Melanija, Katica’s sister: BRANKICA zORIć VASOVIć
Baker: hAdŽI PETAR BOŽOVIć
Bogdan, 8 years old, the Son of Živojin and Ljubinka: 
VIKTOR MUSTAJBAŠIć
Svetozar, 6, the Second Son: GAVRILO IVANKOVIć
dunja, 5 years old, the daughter: ANđELIJA FILIPOVIć

dancers: ANđELKO PAVLOVIć, LENKA RANKOVIć, 
NEMANJA LATINČIć, PREdRAG dEdIć, STEFAN FILIPOVIć, 
ALEKSANdAR MARKOVIć and the students of the “Lujo 
davičo” Ballet School from the department of Contemporary 
dance: MAŠA ANIć, dUŠAN BAJČETIć, KATARINA ANIć, 
NEA JANKOVIć, IVA ILIEVSKA, STAŠA IVANOVIć

Members of the National Theatre Ballet: MARINA MILETIć, 
NATALIJA AKSENTIJEVIć, IVANA SAVIć JAćIć

drama students of the Faculty of Contemporary Arts: 
TEOdORA GAČIć, MARIJA MARKOVIć, NINA zEČEVIć, 
ARON BUGARSKI, MILAN KUzMANOVIć, ILIJA 
BLAGOJEVIć, UROŠ KONČAR, ŽELJKO KRSTIć, ANJA 
dINIć, SAVA MILUTINOVIć, NATAŠA LASICA, MARIJA 
BOGdANOVIć, LJUBICA IKIć, NIKOLA dRAGAŠEVIć, 
MARIJA PENIć, ANđELA TRIŠIć, STEFAN FIŠER, ŽELJANA 
NEdELJKOVIć, UNA KOzIć

Photo: MILAN đAKOV and ANdRA LEKO

The play is 3 hours and 30 minutes long with an intermission
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аутор
Године врана су ми најважнија представа у животу. У питању је 
огроман комад, са доста ликова и дешавања, и нисам сигуран да 
би овакав подухват могао да се оствари на некој другој сцени, 
осим једино на позорници Народног позоришта.

Видећете колико овде заправо има глумаца и костима, онда ће 
вам бити јасно да је веома захтеван и обиман рад на реализаци-
ји представе. Сви смо имали пуно ентузијазма док смо спремали 
драму, мислим да је једино тако и могло да се ради, са доста љу-
бави, и морали смо да приредимо две глумачке поделе као две 
целовите представе, што је добро за позориште, јер ће публика 
долазити барем два пута да је гледа.

Да не буде забуне, Године врана су прво написане као драма, 
али она није објављена, односно играна, заморила се и остала у 
мојој фиоци. Онда сам од тог материјала написао роман.

Тако да ово није драматизација романа, већ смо на овај начин 
романсирали драму. 

сИНИшА КовАЧевИћ  
(1954, сРеМсКА МИтРовИЦА)

Дипломирао је драматургију на 
Факултету драмских уметности у 
Београду. Пише и режира за по-
зориште, филм, радио и телевизи-
ју. Написао је позоришне драме: 
Последња рука пред фајронт, Ново је 
доба, Краљевић Марко, Свети Сава, 
Рави, Ђенерал Милан Недић, Јанез, Хотел Европа, Бајка о чешљу и 
виолини, Слепачка академија, Вирус, Чардак ни на небу ни на земљи, 
Зечји насип, Српска драма, Велика драма, Најлон и свила, Чудесни, и 
Учитељица, која ће бити извођена под називом Године врана.

Аутор је двадесет радио драма изведених на југословенским, 
руским и немачким радио станицама. Телевизијске драме Мала 

шала, Свечана обавеза и Вера Хофманова уврштене су у Антологију 
ТВ драме и победнице су многих интернационалних фестивала. 
Аутор је телевизијских серија: Највише на свету целом, Портрет 
Илије Певца, Синовци и Горки плодови, од којих је последње две и 
режирао. Написао је сценарија за игране филмове: Држава мр-
твих, Најбољи, Птице које не полете, Боље од бекства, Синовци, 
Маша (последња два је и режирао)… Филм Синовци је победник 
Међународног филмског фестивала „Златни витез“ у Москви, а 
Маша је проглашена за најбољи филм фестивала у Ченају, Индија. 
Серија Горки плодови од 32 једносатне епизоде, коју потписује 
као сценариста и редитељ, приказана је на националној телеви-
зији и победник је Интернационалног телевизијског фестивала у 
Липецку, Русија. Добитник је значајних награда у земљи и ино-
странству.

Редовни је професор драматургије на Универзитету. Његова 
остварења преведена су на енглески, руски, јерменски, бугар-
ски, немачки, грчки, македонски и пољски језик.

Живи и ствара у Београду и у селима Сурдук у Срему и Пристан 
у Боки Которској.

реЧ драМатурШкиње 
Београд 1917. и 1918. године. Дунав се заледио и рат већ траје. 
Толико недаћа да пошаст у облику безбројних врана само упот-
пуњује библијске околности. За разлику од Сартрових Мува, вра-
не не опомињу, оне су више од симбола. Вране су равноправни 
грађани Београда и сведоци догађаја. 

Биле су то године неочекиваних пријатељстава, профитера, ти-
хих сахрана, вешања, грејања на паркет, двобоја, преког суда, 
што правног што друштвеног, и да, биле су то године жељне љу-
бави. Године кад интелект губи вредност прегажен потребности-
ма уличног пуког сналажења. Из таквих историјских околности 
рађају се најискреније људске приче, у којима је љубав немогуће 
порећи и у којима таква чиста и искрена емоција мора да боли. 

Данка Секуловић



   67. СТЕРИЈИНО ПОЗОРЈЕ       107 

критика

доБА КАдА све МАсКе пАдАју

Радња представе Године врана дешава се крајем Првог светског 
рата, у времену друштвенополитичких, али и брачно-породичних 
ломова. Текст је фрагментарне форме, чини га шездесет сцена, 
краћих призора који се динамично смењују. Друштвенополитичка 
линија радње открива непрегледне жртве ратног доба, примора-
ност на суочавање са болом губитка, али и на прихватање политич-
ких промена, између осталих, оснивање Краљевине Срба, Хрвата 
и Словенаца. Носилац мелодрамског тока радње је Јулија, учите-
љица Немица, разапета између два мушкарца, мужа Алојза, који 
ју је издао у вртлозима рата, и Живојина, у коме је после нашла 
утеху, али и љубав. Драмски текст је епски амбициозан, донекле је 
успешан у сликању бурних историјских догађаја, трусних времена 
која потврђују неуништиви нагон за преживљавањем, али и дубин-
ску људску суровост. С друге стране, фали му више поентирања, 
идејног згушњавања, продорнијег сабирања људских искустава у 
времену великих изазова. 

(...) Може се рећи да је редитељ представе Године врана Синиша 
Ковачевић успешнији од писца Синише Ковачевића. Избор да се 
у драмско ткиво уведу стални, кореографско-музички сегменти, 
прави је погодак у погледу вредне естетизације игре. Чланови ба-
лета Народног позоришта и други играчи стварају специфичан 

хор или збор врана, плешу уз сугестивну музику која се понавља, 
кореографски упечатљиво пратећи драмску игру, и попуњавајући 
поетске и симболичке празнине у тексту драме. Поред колективне 
игре плесача, одређене тмурним осећањима мистичних наговешта-
ја, повремено се издвајају појединачни играчи, као индивидуалне 
вране. Оне имају и активне функције у грађењу живе сценографије, 
на пример, када својим телима представљају физички ослонац дру-
гим ликовима, столове итд. Укупно гледано, визуелни план предста-
ве заиста је интригантан и вредан. Сцена је сведено и стилизовано 
дизајнирана, преовлађујуће је пуста, а ту симболички изражајну 
празнину повремено насељавају призори некаквих офуцаних ра-
звалина, знакови беспућа. Ефектно се и често користе дим, вештач-
ки снег, као и ротациона сцена, који имају такође важан поетски и 
симболички смисао, чији укупни доживљај битно појачава и звучна 
завеса, између осталог звуци кошмарног грактања итд.

Игра глумаца је стилски и квалитативно разнородна, креће се из-
међу једнодимензионалног, повишеног тона, и помало патетичне 
игре, до психолошки истанчанијег реализма, који је сценски и 
драмски много делотворнији. 

(...) Године врана су успешна продукција коју ће публика сигурно 
радо ићи да гледа, због увек изазовних суочавања с нашом бурном 
историјом. А она разоткрива суморну стварност људске природе, 
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вечну истину у времену када све маске падају, времену бројних 
искушења које је, без сумње, и наше време.

Ана Тасић  
(Политика, 29. март 2022)

суЗе су оК

(...) Ова драма припада корпусу Ковачевићевих дела која бисмо 
могли назвати велике драмске слике (како по броју лица, броју 
сцена, захвату контекста) попут Велике драме, која се већ двадесет 
година игра на великој сцени Народног позоришта. Ковачевић о 
историји говори кроз страдање појединца и његове породице (уз 
наведену још и Јанез, Српска драма нпр.). Такође, мотив храбре, 
младе и честите Немице која у име љубави из табора окупатора 
прелази у табор потлачених, подносећи при томе велику патњу 
због неразумевања, неповерења и осуде околине је мотив који 
повезује Велику драму и Учитељицу. Но, оно што је најјаснија ка-
рактеристика свих драмских дела овог писца је тежња да се иза-
зову јаке емоције и на тај начин убеди публика у пишчеве ставове 
о трагичној судбини српског народа у 20. веку. 

Редитељ Синиша Ковачевић интервенише на драмској струк-
тури Учитељице. Одриче се наративних дидаскалија и као везу 
између фрагментарних драмских сцена користи плесне слике у 
којима наступају играчи костимирани у вране. Тако секундарни 
мотив у драми постаје доминантан у представи, назив се мења из 
Учитељица у Године врана, а фокус се помера на шири друштве-
ни план. Са становишта ритма представе сцене с вранама су на 
почетку ефектне. Међутим, како се приближава расплет, стално 
прекидање главног тока плесним сценама успорава представу 
и чини је исцепканом. Задатак играча је да помогну да се брзо 
смењују кратке драмске сцене тако што постављају и склањају 
ситнији декор (углавном столице). Занимљиви су моменти када 
играчи својим телима „праве“ недостајуће елементе декора нпр. 
клавир, врата… Ово истовремено активира машту гледаоца и 
доприноси утиску да је све у чему живе ликови обележено „вра-
нама“. Позорница је углавном празна што ствара утисак ширине 
коју публика својом маштом попуњава. Одозго сценом домини-

ра велико црно платно које представља оловно зимско небо над 
Београдом са кога повремено долећу вране. 

Глумци у овој представи потпуно верују редитељу Синиши 
Ковачевићу и настоје да његове ликове учине сценски уверљи-
вим и допадљивим. Калина Ковачевић игра Јулију Кавран као 
нежну, елегантну, деликатну, пожртвовану, паметну и храбру 
учитељицу немачког језика. 

(...) У неким претходним Ковачевићевим драмама јунаци при-
стају на неправду у име погрешних идеала у које чврсто верују 
па стога страдају и они и њихови ближњи. Овде то није случај – 
ни Живојин, ни Мијат, нити и један једини поштени српски офи-
цир не верује у нову државу и отворено негодују због уједињена 
са онима са којима су до јуче ратовали и са којима ће, сва је при-
лика, опет ратовати. Па чему онда све ово? Одговор је у рече-
ници коју изговара Арчибалд Рајс (Дарко Томовић): „Профитер 
зида палата а најбољи леже на Кајмакчалан и на Видо. Најбољи 
от вас. Па тај вам лиферовао песак са брашно, сирофа кожа за 
опанци. Сат сте опет сами себи непријатељ. (…) Е луди Срби, 
луди Срби.“ Ако ту изјаву прихватите као истину, ако са њеном 
логиком немате никакав проблем, ако се не запитате где сам ја у 
оваквој подели улога, онда се сва питања распрше, срце задрх-
ти, а суза крене низ образ. То је био циљ Синише Ковачевића. 

Марина Миливојевић Мађарев  
(Време, 17. март 2022)
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 (...) По броју глумаца и других учесника на сцени, по трајању 
(три и по уместо четири сата), по драмском и мелодрамском 
заплету који се ослањају на историјске догађаје и појединачне 
судбине, Године врана, као и Велика драма, рачунају на монумен-
талност, изазивање емоција страха, сажаљења и сличних афе-
ката. Контекст и драмски замајац су слични, мисаони и идејни 
токови такође: преиспитивање и тематизовање наше даље про-
шлости у светлу турбулентних, трагичних историјских догађаја 
(овде Први светски рат, тамо Други) који се рефлектују кроз 
појединачне судбине, одређују их и чине, по превасходству и 
старописаним драмским правилима, несрећним, трагичним, ка-
тарзичним, особеним и, као таквим, драмском писму подобним.

(...) Текст има изразиту фрагментарну структуру, режија то пра-
ти и наглашава, јер редитељ прати и поштује писца. Овде се ко-
ристи и филмски језик, баштине се, истина мало неспретно, и са-
времене позоришне праксе, јер реализам и натурализам не иду 
баш руку под руку са стилизацијом. Ово прво препознајемо у 
глумачкој игри, у раду редитеља са потентним глумачким ансам-
блом који, свако за себе, лавира између најмање два стила, из-
међу најмање три жанра. Ово друго потенцира, и у томе добра-
но успева, минималистичка, знаковита сценографија, отмена и 
за све ликове тачна костимографија и, пре свега, кореографске 
партитуре (нешто као антички хор и симболичко, злослутно јато 
врана) које дају значајан, можда и највећи, допринос редитељ-
ској поетици која се напиње да помири реализам и стилизацију. 

(...) Индикативно је и то да је, упркос мелодрамском потенци-
јалу и интригантном љубавном троуглу, прича о незадовољним 
српским официрима, политици као српском усуду, историји која 
се понавља (што добијемо у рату, губимо у миру), херојима и 
мученицима који су преживели голготу Великог рата да би били 
понижени у миру и гинули у бесмисленим двобојима, надјачала 
причу о учитељици и забрањеној љубави Немице и Србина.

Слободан Савић  
(РТС, Читање позоришта)

wRITeR

sInIšA KOvAČevIć (1954, sReMsKA MITROvICA)

He earned his degree in Dramaturgy at the Faculty of Dramatic Arts in 
Belgrade. He writes and directs for theatre, film, radio, and television. He 
wrote theatrical plays: The Last Round Before Closing Time, It Is the New Age, 
Marko Kraljević, Saint Sava, Ravi, General Milan Nedić, Janez, The “Europe“ 
Hotel, A Fairy Tale of a Comb and a Violin, The Blind Men’s Academy, Virus, A 
Chardak Neither in the Sky Nor on the Ground, The Rabbit Embankment, The 
Serbian Drama, The Great Drama, Nylon and Silk, The Miraculous, and The 
Lady Teacher, which is performed under the name The Years of Crows. 

He is the author of twenty radio dramas performed on Yugoslav, Russian 
and German radio stations. The TV dramas Little Joke, Solemn Oath and 
Vera Hoffman have been included in the Anthology of TV Drama and are 
the winners of many international festivals. He is the author of the 
television series: More Than Anyone in the Whole World, A Portrait of Ilija 
Pevac, Nephews, and Bitter Fruits, the last two of which he also directed. 
He wrote screenplays for feature films: The State of the Dead, The Best, 
Birds That Never Take Off, Better Than Escape, Nephews, Maša (the last two 
he also directed)… Nephews was the winner of the “Golden Knight” Film 
Festival in Moscow, and Maša was voted the best film of the festival in 
Chennai, India. Bitter Fruits, a TV series of 32 one-hour episodes, of which 
he was a screenwriter and director, aired on national television and was 
the winner of the International Television Festival in Russia, in Lipetsk. 
He is the winner of significant national and international awards. 
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He is a full professor of Dramaturgy at the University. His works have 
been translated into English, Russian, Armenian, Bulgarian, German, 
Greek, Macedonian, and Polish. 

He lives and works in Belgrade and the villages of Surduk in Srem and 
Pristan in the Bay of Kotor.

REVIEWS

The AGe when All MAsKs fAll

, The text is fragmentary, consisting of sixty short scenes that change 
dynamically. The socio-political line of action reveals the endless victims 
of the war, the compulsion to face the pain of the loss, but also to accept 
political changes – among others, the establishment of the Kingdom 
of Serbs, Croats and Slovenes. The bearer of the melodramatic course 
of the story is Julia, a German teacher, crucified between two men, her 
husband Alojz, who betrayed her in the whirlwinds of war, and Živojin, 
who she later found comfort, but also love with. The dramatic text is 
epic and ambitious, it is somewhat successful in depicting turbulent his-
torical events, turbulent times that confirm the indestructible urge to 
survive, but also deep human cruelty. On the other hand, it lacks more 
concrete, ideological thickening, more penetrating collection of human 
experiences in times of great challenges.

(...) It can be said that Siniša Kovačević is more successful as a director 
than a writer. The choice to introduce permanent, choreographic-musi-
cal segments into the dramatic fabric is a real hit in terms of the valuable 
aestheticization of the play. Members of the National Theater Ballet 
and other dancers create a specific choir or murder of crows, dancing to 
suggestively repetitive music, choreographically strikingly accompany-
ing the play, and filling poetic and symbolic gaps in the text of the play.

Ana Tasić  
(Politika, 29th March 2022)

(...) The text has a distinct fragmentary structure, which the director fol-
lows and emphasizes because the director follows and respects the writ-
er. Film language is also used here, heritage is, though a little clumsily, 
as well as other contemporary theater practices because realism and 

naturalism do not go hand in hand with stylization. We first recognize 
this in acting, in the work of a director with a potent ensemble of actors 
who, every single person for themselves, maneuvers between at least 
two styles, between at least three genres. The latter is successfully em-
phasized by a minimalist but significant scenography, elegant costumes 
for all characters and, above all, choreographic scores (something like 
an ancient choir and a symbolic, ominous murder of crows) that make a 
significant, perhaps the greatest, contribution to the directorial poetics 
that strives to reconcile realism and stylization.

(...) It is also indicative that, despite the melodramatic potential and 
an intriguing love triangle, the story of the teacher and the forbidden 
love between a German woman and a Serbian man is overpowered by 
the story of dissatisfied Serbian officers, politics as the Serbian destiny, 
recurring history (what we gain in war, we lose in peace), heroes and 
martyrs who survived the troubles   of the Great War only to be humiliat-
ed in peace and die in meaningless duels.

Slobodan Savić  
(Radio Television Serbia, Reading Theater)



ЉУБОМИР СИМОВИћ

ЧУДО У ШАРгАНУ
ЈУГОСЛОВЕНСКО ДРАМСКО ПОЗОРИШТЕ БЕОГРАД
ЧЕТВРТАК, 2. ЈУН

lJUBomir simoviĆ

the miraCle iN šarGaN
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direction, adaptation, set design, and music selection: 
JAGOŠ MARKOVIć 
Costume design: LANA CVIJANOVIć 
Stage speech: LJILJANA MRKIć POPOVIć 
Light design: dEJAN dRAGANOV
Costume design assistants: MILENA GROŠIN and  
MINA KRSTAJIć

Cast

Ikonija: ANITA MANČIć 
Gospava: TAMARA dRAGIČEVIć 
Cmilja: SANJA MARKOVIć 
Anđelko: MIOdRAG dRAGIČEVIć 
Mile: MARKO JANKETIć 
Stavra: MILOŠ SAMOLOV 
The Beggar: NENAd JEzdIć 
The Vagabond: BORIS ISAKOVIć 
Jagoda: JOVANA BELOVIć 
Vilotijević: NEBOJŠA dUGALIć 
The Investigator: SLOBOdAN TEŠIć 
Manojlo: LJUBOMIR BANdOVIć 
Tanasko: ALEKSEJ BJELOGRLIć

Photo: NEBOJŠA BABIć

The play is 2 hours and 15 minutes long

Рeжиja, aдaптaциja, сцeнoгрaфиja и избoр музикe: 
JAГOШ MAРКOВИћ 

Кoстимoгрaфкиња: ЛAНA ЦВИJAНOВИћ 
Сцeнски гoвoр: ЉИЉAНA MРКИћ ПOПOВИћ 

Дизајн светла: ДЕЈАН ДРАГАНОВ
Aсистeнткиње кoстимoгрaфкиње: MИЛEНA 

ГРOШИН, MИНA КРСТAJИћ

Улоге

Икoниja: AНИТA MAНЧИћ 
Гoспaвa: TAМAРA ДРAГИЧEВИћ 

Цмиљa: СAЊA MAРКOВИћ 
Aнђeлкo: MИOДРAГ ДРAГИЧEВИћ 

Mилe: MAРКO JAНКEТИћ 
Стaврa: MИЛOШ СAМOЛOВ 

Прoсjaк: НEНAД JEЗДИћ 
Скитницa: БOРИС ИСAКOВИћ 

Jaгoдa: JOВAНA БEЛOВИћ 
Вилoтиjeвић: НEБOJШA ДУГAЛИћ 

Ислeдник: СЛOБOДAН TEШИћ 
Maнojлo: ЉУБOМИР БAНДOВИћ 
Taнaскo: AЛEКСEJ БJEЛOГРЛИћ

Фото: НЕБОЈША БАБИћ 

Представа траје 2 сата и 15 минута 
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писаЦ
Зашто се ова драма чија је основна тема патња, одиграва у некој 
убогој периферијској кафани? И зашто су личности у њој људи 
без „високе свести“, без „мисије“, без великог задатка – лопов, 
проститутка, скитнице, бескућник?

Зато што мене, у овом случају, није привукла она побуњенич-
ка херојска, прометејска, изабрана патња, на којој можемо да 
завидимо, него она незаслужена, случајна, наметнута, која нас 
понижава, јер трпимо, а не видимо јој смисла ни разлога. Такву 
сцену и такве људе, какви су у овој драми, изабрао сам баш зато 
да бих могао да искажем слутњу да можда свака патња – па и 
она нехеројска – крије у себи неки битан смисао.

Из Каталога 21. Стеријиног позорја, 1976.

ЉуБOМИР сИМOвИћ (ужИЦе, 1935)
У рoднoм грaду зaвршиo је oснoвну и срeдњу шкoлу, a диплoми-
рao je нa Филoлoшкoм фaкул-
тeту Унивeрзитeтa у Бeoгрaду, нa 
Кaтeдри зa jугoслoвeнску књижeв-
нoст и српскoхрвaтски jeзик. Toкoм 
1968. пoхaђao je курс итaлиjaн-
скoг jeзикa и културe, кojи у Сaнтa 
Maргeрити Лигурe oргaнизуje 
Унивeрзитeт у Ђeнoви.

Гoдинe 1988. Симoвић je изaбрaн зa дoписног члана, a 1994. зa 
рeдoвнoг члaнa Српскe aкaдeмиje нaукa и умeтнoсти, с приступ-
нoм aкaдeмскoм бeсeдoм Стeриja мeђу мaскaмa.

Обjaвиo је нeкoликo пeсничких књигa (Слoвeнскe eлeгиje, Вeсeли 
грoбoви, Пoслeдњa зeмљa, Шлeмoви, Уoчи трeћих пeтлoвa, Субoтa, 
Видик нa двe вoдe, Ум зa мoрeм, Дeсeт oбрaћaњa Бoгoрoдици 
Tрojeручици хилaндaрскoj, Истoчницe, Гoрњи грaд, Иглa и кoнaц, 
Љускa oд jajeтa, Taчкa, Плaнeтa Дунaв) и чeтири дрaмe: 
Хaсaнaгиницa (1973), Чудo у „Шaргaну“ (1974), Путуjућe пoзoри-
штe Шoпaлoвић (1985) и Бoj нa Кoсoву (1988, 2002). Плoдaн je и у 
другим жaнрoвимa, кao eсejистa, путoписaц пa и писaц рoмaнa-
хрoникe Ужицe сa врaнaмa. 

Дeлa су му прeвoђeнa нa мнoгe jeзикe свeтa, a дрaмe, нajвишe 
Шoпaлoвићи, извeдeнe у Фрaнцускoj, Швajцaрскoj, нeкaдaшњoj 
Чeхoслoвaчкoj, Пoљскoj, Кaнaди, Слoвeниjи, Maкeдoниjи, Jужнoj 
Кoрejи, Jaпaну, Кoлумбиjи, Tурскoj, Maрoку. Драма Чудо у Шаргану 
преведена је чак два пута на француски језик и доживела је исто 
толико поставки.

За своја дела, Симовић је добио бројне књижевне и позоришне 
награде – оне по именима писаца: Змаја, Бранка Миљковића, 
Ракића, Стерије, Јоакима Вујића, Диса, Десанке Максимовић, 
Лазе Костића, Стевана Митрова Љубише, Исидоре Секулић 
(и Исидоријана), Ђуре Јакшића, Рада Драинца, Васка Попе, 
Јована Дучића, Миће Поповића, Филипа Вишњића, Извиискра 
Његошева, Доситеја Обрадовића, Љубомира Ненадовића, уз које 
пристају и Жичка хрисовуља, Златан крст кнеза Лазара, Вукова на-
града, награда Српске књижевне задруге, Златни кључ Смедерева, 
Рачанска повеља и Беловодска розета.

редитеЉ
Дивим се Љубином дару. Осуђује грех, али не и грешника. Воли 
живот и воли човека какав год да је. 

(...) Како је приступио „Чуду у Шаргану“, Марковић каже:

Као неки српски Шагал и Маркес. Ето тако сам га, и из тога сам 
га режирао. И то на „Ви“ са Симовићем! Не на „ти“, и надам се да 
се то види. Што је говорио професор Беловић дивни: „Нисам са 
Нушићем на ’ти’“, е па нисам ни ја са Симовићем. Препознајем 
класику, а ово јесте класика.

Волим Југословенско драмско позориште, и ове глумце… Баш 
ми је лепо. Нисмо прескакали, нисмо забушавали, сваку пробу 
и сваку фазу смо поступно радили и одрадили и дали се до мак-
симума. Благо нама на томе. То је и спас од стварности. Рад је 
спас. А када радиш шта волиш, са онима које цениш и волиш, и 
они тебе, боме, онда мораш бити захвалан. 

Разговор водила Сузана Судар  
(nova. rs, 31. март 2022)
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jAгOш MAРКOвИћ

Диплoмирao пoзoришну рeжиjу нa  
Фaкултeту дрaмских умeтнoсти у Бeo- 
грaду 1987, у клaси прoф. Бoрjaнe 
Прoдaнoвић и Свeтoзaрa Рaпajићa.

У Jугoслoвeнскoм дрaмскoм пoзoри-
шту пoстaвиo je прeдстaвe: Путујуће 
позориште Шопаловић, Врат од ста-
кла, Taкo je (aкo вaм сe тaкo чини), Уoбрaжeни бoлeсник, Сумњивo 
лицe, Гoвoрницa, Скуп, Бoгojaвљенскa нoћ. Прeдстaвa Скуп гoстoвaлa 
je нa мнoгим фeстивaлимa и гoтoвo увeк је брaлa нaгрaдe.

Рeжирao пeдeсeт и више прeдстaвa у зeмљи и инoстрaнству, a мeђу 
нajзнaчajниje убрajajу сe: Гoспoђa министaркa, Хaсaнaгиницa, 
Aнтигoнa, Oжaлoшћeнa пoрoдицa (Нaрoднo пoзoриштe) и 
Пeпeљугa, Фигaрoвa жeнидбa (Oпeрa НП у Бeoгрaду); Пoрoдичнe 
причe, Гoспoдa Глeмбajeви, Jeсeњa сoнaтa (Aтeљe 212); Кaтe 
Кaпурaлицa, Дeкaмeрoн (НП Сoмбoр); Лукрeциja илити Ждeрo 
(Пoзoриштe нa Teрaзиjaмa); Гaлeб, Филумeнa Maртурaнo и oпeрa 
Кaрмeн (ХНК Ивaнa пл. Зajцa); Лукрeциja o՚ бимo рeкли пoжeрух 
(Риjeчкe лeтњe нoћи); Учeнe жeнe (ХНК Сплит); Чaрaпa oд стo 
пeтљи (БДП); Taртиф, Хeкубa (ЦНП); Сaн лeтњe нoћи (Пoзoриштe 
„Бoшкo Бухa“). Зa jубилej Крaљeвскoг пoзoриштa Дрaмaтeн у 
Швeдскoj пoстaвиo Кристину; a 2014. први рeдитeљ из Србиje 
кojи пoслe рaтoвa дeвeдeсeтих рeжирa нa Дубрoвaчким љeтним 
игрaмa (Рoмeo и Jулиja).

Рeдитeљ Maркoвић je дoбитник више од пeдeсeт струкoв-
них, фeстивaлских и држaвних нaгрaдa oд кojих сe издвajajу: 
Нaгрaдa „Бojaн Ступицa“, Нaгрaдa oслoбoђeњa Бeoгрaдa, 
Tринaeстojулскa нaгрaдa, Нaгрaдa зa свeкупaн дoпри-
нoс ствaрaлaштву Црнe Гoрe, Нaгрaдa грaдa Пoдгoрицe, 
Нaгрaдa „Mићa Пoпoвић“, нeкoликo нaгрaдa „Злaтни ћурaн“ и 
„Aрдaлиoн“, Стeриjинa и Нушићeвa нaгрaдa.

У Бугaрскoj je oдржaн фeстивaл „Бaлкaн читa Jaгoшa“ у oквиру 
кoгa су чeтири рeдитeљa рaдилa њeгoв тeкст Гoвoрницa.

КРИТИКА
(...) Проблем са инсценацијом драмских дела Љубомира 
Симовића понајпре је у односу текста и редитељског поступка. 
Јер, како редитељски приступити његовим песничко-драмским 
причама? Шта с њима урадити а грубо не разбити и не нарушити 
њихову филигрански нежну песничку структуру? Како сценски 
третирати поетски језик Симовићевих драмских јунака или на-
гли прелазак њихових драмских исказа у стих? Како се редитељ-
ски (али и глумачки) носити са фино нијансираним карактерима 
које је писац прецизно дефинисао а који лавирају између на-
турализма и стилизације, намерно застајкују између различитих 
литерарних проседеа као између наизглед неспојивих светова?

(...) Проблем судара Симовићевог специфичног драмског ру-
кописа и примењеног редитељског поступка постаје још изра-
женији када се инсценације подухвати аутор такође наглаше-
ног поетског сензибилитета, што је, рецимо, случај са Јагошем 
Марковићем. И он, наиме, мисли у сценским сликама, и он 
барата снажним метафорама и још интензивнијим емоцијама 
које, међутим, ствара аутентичним театарским средствима, не-
ретко се публици представљајући као песник позорнице. 

Представа почиње кишом. Она пада и код Симовића. И овде, као 
и у драми, киша је упорна, досадна и увлачи се у кости; од ње се 
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бежи с улице, блатњаве, периферијске – било где, па и у кафа-
ну која носи име по топониму из Западне Србије, а можда и по 
змији шарки. Код Марковића који је и аутор сценографије, међу-
тим, киша има библијске размере, пада ко-зна-од-када и одавно 
је пробила натрулу кровну конструкцију страћаре у коју је кафана 
смештена, поплавила је ентеријер, натопила столове и столице, 
дупке је испунила све чаше и тањире, натерала кафански пер-
сонал и ретке госте да кроз кафану ходају балансирајући преко 
импровизованих коридора начињених од дасака, а они се клизају, 
падају, квасе одећу... Ретко ко овде уопште више и примећује воду.

Типично јагошевска метафора је снажна, мада можда претера-
на у односу на драмски текст, али свакако је ваљано сценски 
реализована, а отворила је и простор за разигравање редитеље-
ве маште и додатна глумачка разигравања. Постала је, с једне 
стране, неком врстом сценске условности на коју гледалац при-
стане, а које постаје свестан тек с времена на време, када буде 
активирана њена најповршнија функција на плану мизансцена. 
С друге стране – била свесна воде на позорници или не – публи-
ка свакако мора да осети погубни утицај влаге; с њом мора да 
се саживи. И управо у том смислу, дакле безмало на подсвесном 
нивоу, ова Марковићева киша и сценска поплава постају моћни 
елементи који дефинишу атмосферу једног натрулог, обесми-
шљеног и на потоп осуђеног света.

То је, дакле, амбијент у којем се има догодити чудо, овде ће 
се, наиме, стећи сви јунаци ове дирљиве, трагичне и опомињу-
ће приче о узалудности и бесмислу сваког човековог напора 
да чини добро и буде исправан. Ову причу Јагош Марковић на 
сцену поставља с пуним уважавањем Симовића, сигурном реди-
тељском руком он води глумце из једне у другу сцену, не пада у 
искушење да редитељским средствима надграђује текст или да 
му на било који начин контрира; напротив, ни једним елемен-
том који би припадао категорији спољашњих средстава, он не 
нарушава динамику радње, нити угрожава ритам глумачке игре, 
а она је, такође, на линији афирмације сваке Симовићеве речи. 
Притом, Марковић пажљиво води рачуна да у поетској равни 
донекле ишчашени и литерарно већ онеобичени ликови не иза-
ђу из сфере фино нијансиране фарсичности и не склизну у ка-

рикатуралност, да их киша, вода и навлажене даске по којима 
неспретно ходе не би скренуле с трасе коју савршено одређује 
драмски текст.

У тако успостављеном контексту редитељ постепено развија и 
води сценску причу ка актуелизацији, показује да је тема којом 
се бавио Љуба Симовић и те како присутна и данас, да су идеје 
још давно записане у драми Чудо у Шаргану и даље примењиве на 
стварност у којој живимо, а да проблеми с којима су суочени акте-
ри драме истим интензитетом муче и данашњицу. Марковић пу-
шта да Симовићеве упозоравајуће реплике одзвањају, али их не 
усмерава ка политикантској димензији наше стварности. И добро 
је што је тако, јер политички аспект Симовићеве драме само је 
један од сегмената његове приче у којој политичар прогледа тек 
када изгуби своју друштвену позицију, а наново губи моћ вида 
кад се врати свом јаловом политичком ангажману; али то је, ујед-
но, и прича о војницима којима је чудо уместо олакшања донело 
губитак солдатске части, о несрећи која ничему није научила оне 
које је снашла, или о трагичној збрци узрокованој најбољим на-
мерама, но у стварности која није спремна на доброту.

(...) Ово Чудо у Шаргану чека светла будућност, видеће га много 
гледалаца, а већ је уследио и позив на овогодишње Стеријино 
позорје.

Александар Милосављевић  
(РТС Радио Београд 3. програм)
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тешКА КИшА 
(...) Када се представа посматра у целини, она има много од  ру-
кописа Јагоша Марковића који смо виђали и на другим његовим 
представама овог позоришта (Врат од стакла, Путујуће позори-
ште Шопаловић…). Јагош се јако труди да у свим својим предста-
вама има пуно јаких емоција које ће бити дочаране узбудљивом 
и гласном музиком и сценским ефектима који се дуго памте. 

(...) Јагош Марковић је био обзиран према Симовићевом тексту. 
Музичка основа су изворне народне песме и кола који лепо одра-
жавају емотивност Симовићевих ликова. Штрих је сведен, без 
непотребне актуелизације и са акцентом на глумце који јасно и 
разговетно говоре текст (сценски говор Љиљана Мркић Поповић). 

(...) Највећа вредност представе су глумци, а најјачи утисак су 
оставили млађи глумци.  Сања Марковић и Јована Беловић су 
изврсне карактерне глумице и оне су успеле да пронађу гесте 
којима су обележиле своје ликове. Миодраг Драгичевић унео је 
пуно енергије у лик Анђелка. Марко Јанкетић направио је јако 
добру трансформацију, а Алексеј Бјелогрлић је префињеношћу 
учинио  лик војника Танаска поетичним. 

(...) Средња генерација, Анита Манчић (Иконија), Милош 
Самолов (Ставра), Ненад Јездић (Просјак), Борис Исаковић 
(Скитница), Небојша Дугалић (Вилотијевић), Слободан Тешић 
(Иследник) и Љубомир Бандовић (официр Михајло) дали су свој 
високи стандард с тим што нису пропустили да повремено, тамо 
где могу, јаче направе комични ефекат. 

Марина Миливојевић Мађарев  
(Време, 7. април 2022)

Чудо КАо жИвотНИ пРИНЦИп

Чему бисмо се надали, ако не верујемо у чуда, поентира 
Ставра, више кафански инвентар, него гост (добар Милош 
Самолов), у Чуду у Шаргану, песника Љубомира Симовића. 
Иако је написао можда најбоље драмско штиво у нашем је-
зику, Симовић је песник у античком смислу, јер његове дра-
ме, а нарочито Шарган спадају у драмско песништво.

Лако, природно, органски, Симовић тка драмску причу као 
урбану легенду, у којој је све могућно, док је човек жив, а и 

после тога. Двојица мртвих војника, Манојло (карактеристи-
чан Љубомир Бандовић) и његов посилни, Танаско (атрак-
тиван Алексеј Бјелогрлић) држе чврсто ту магијску линију 
радње, и даље у давно завршеном рату, немоћни да се сми-
ре у смрти. Просјак (потресан Ненад Јездић), примивши на 
себе боли паћеника, учинио им је „медвеђу“ услугу, јер се 
човек, изгледа, само патњом дефинише, доказује и правда 
пред судбином. У кафани Шарган, под вечитом кишом, га-
здарица Иконија (већ митска у тој улози Анита Манчић), са 
својом келнерицом Цмиљом из Кремана (изврсна, будућа 
дива ЈДП Сања Марковић), Ставром, који више и не одла-
зи из Шаргана, где резонира о души и политици, Анђелком, 
ситним кримосом, коме је јатак при ретким изласцима из за-
твора (очекиван Миодраг Драгичевић), са гостима, Јагодом 
(трагикомична Јована Беловић), Скитницом, који и сам носи 
грех предака као мотив (сјајан Борис Исаковић), као и са 
Госпавом, проститутком, која, као све жене, осим Иконије, 
сања о простом породичном животу, удаји и спасењу (нео-
чекивана, дивна Тамара Драгичевић), гаца по апокалиптич-
ном муљу, не учествујући у политици, али и не бранећи се од 
ње. Миле, вечити агитатор и политикант (простудиран, пра-
ви позоришни догађај Марко Јанкетић), као и Вилотијевић, 
апаратчик, који „зглајзне“, па се поврати, а има око једини 
за мртву војску и Госпавине крваве руке, само док је губит-
ник и паћеник (упечатљив Небојша Дугалић), замишљени 
као овоземаљска противтежа Небу (доброта, патња и сами-
лост), у представи Јагоша Марковића помало су се утопили у 
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извесну приземност позоришне метафоре, која се повреме-
но косила са поетским Симовићевим реализмом.

(...) Већ проверени тумач Симовићевог дела (Хасанагиница, 
Шопаловићи), Јагош Марковић је, легитимно, оформио ма-
нир, парадокс на који чита Симовићев поетски, као психо-
лошки реализам, увек у гротескном кључу, са превише дета-
ља, јарким бојама, без валера, егзалтирано, претерано близу 
данашњици (догађаји у Украјини). Костим Лане Цвијановић 
добро је одсликавао Симовићеву поетику.

Велики догађај за ЈДП и наш театар.

Драганa Бошковић  
(Вечерње новости, 5. април 2022)

wRITeR

ljuBOMIR sIMOvIć (užICe, 1935)

He finished elementary and secondary school in his hometown and then 
he moved to Belgrade and enrolled in the Faculty of Philology, where 
he graduated from the Department of Yugoslav Literature and Serbo-
Croatian Language. 

Simović became a correspondent member of the Serbian Academy of 
Sciences and Arts on 15 December 1988; since 27 October 1994, he has 
become a regular member. 

He wrote several poetry books, four plays, one novel, several books of 
essays, and travel books.

His most successful play abroad is The Šopalović Travelling Troupe; the 
play has been published in numerous languages: French, English, 
Polish, Czech, Slovak, Russian, Romanian, Breton, Korean, Slovenian, 
Macedonian, Spanish, Bulgarian, and Ukrainian; the play has been 
staged in more than fifty theatres in France, also in Belgium, Switzerland, 
Czech Republic, Slovakia, Poland, Canada, Slovenia, Macedonia, South 
Korea and in the French Theatre in Casablanca, Morocco. In addition, 
The Miracle in Šargan has been staged twice in France.

Ljubomir Simović received numerous literary awards and recognitions – 
the Zmaj Award, the Branko Miljković Award, the Milan Rakić Award, the 
Sterija Award, the Joakim Vujić Award, the Vladislav Petković Dis Award, 
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the Desanka Maksimović Award, the Laza Kostić Award, the Stevan 
Mitrov Ljubiša Award, the Isidora Sekulić Award, the Đura Jakšić Award, 
the Rade Drainac Award, the Vasko Popa Award, the Jovan Dučić Award, 
the Mića Popović Award, the Filip Višnjić Award, the Izviiskra Njegoševa 
Award, the Dositej Obradović Award, the Ljubomir Nenadović Award, 
as well as the Žička Hrisovulja, the Golden Cross of Tsar Lazar, the Vuk 
Award, the Serbian Literary Guild Award, the Golden Key of Smederevo, 
the Račak Charter, and the Bela Voda Rose Window.

DIReCTOR

jAGOš MARKOvIć

He graduated in Theatre Directing at the Faculty of Dramatic Arts in 
Belgrade in 1987, from the class of Borjana Prodanović and Svetozar 
Rapajić.

He directed over fifty plays in Serbia and abroad, including Kate 
Kapuralica (the National Theatre Sombor), Romeo and Juliet (the “Boško 
Buha” Theatre), Midsummer Night’s Dream (the Yugoslav Drama Theatre), 
The Comedy of Errors (the Montenegrin National Theatre), Hecuba (the 
Royal Theatre “Zetski dom”), Electra (the BELEF Theatre), Little Red 
Riding Hood (the “Boško Buha” Theatre), Lukrecija (the Theatre on 
Terazije), The Miser (the Yugoslav Drama Theatre), Mrs. Cabinet Minister’s 
Wife (the National Theatre), Hasan-aga’s Wife (the National Theatre), The 
Seagull (the Croatian National Theatre Ivan pl. Zajc), Filumena Marturano 
(the Croatian National Theatre Ivan pl. Zajc). For the jubilee of the 
Royal Dramatic Theatre in Sweden, he directed Queen Christina, and 
in 2014, he became the first director from Serbia to direct a play at the 
Dubrovnik Summer Festival (Romeo and Juliet).

As a stage director, Marković won about fifty awards from his peers, as 
well as festival and state awards, including the “Bojan Stupica” Award, 
Belgrade Liberation Award, “July 13th” Award, “Mića Popović” Award, 
the Award for his overall contribution to art in Montenegro, Award of 
the City of Belgrade, Award of the City of Podgorica, the Sterija Award, 
several “Zlatni ćuran” and “Ardalion” awards, etc.

In Bulgaria, there was a festival “Balkans Is Reading Jagoš“, including 
four directors who directed his play Phone Booth.

REVIEWS

(...) The problem with the staging of Ljubomir Simović’s plays is primar-
ily in the relationship between the text and the directorial procedure. 
How to approach his poetic-dramatic stories as a director? What to do 
with them without rudely breaking and disrupting their delicate poetic 
structure? How to treat the poetic language of Simović’s dramatic he-
roes on the stage or the sudden transition of their dramatic statements 
into verse? How do directors (and actors) deal with finely nuanced char-
acters that the writer has precisely defined and that maneuver between 
naturalism and stylization, deliberately stopping between different lit-
erary prose as if between seemingly incompatible worlds?

(...) The problem of the collision between Simović’s specific dramatic 
manuscript and the applied directing procedure becomes even more pro-
nounced when the director possesses just as emphasized poetic sensibility, 
which is, for example, the case with Jagoš Marković. Namely, he thinks in 
stage paintings, and he searches with strong metaphors and even more 
intense emotions, which, however, he creates with authentic theatrical 
means, often presenting himself to the audience as a stage poet.

The play starts with rain. It also rains in Simović’s play. Here, as in the 
drama, the rain is persistent, annoying, and creeping into the bones; one 
escapes it from the street, muddy, peripheral – anywhere, even in a tav-
ern named after a toponym from Western Serbia, and maybe after a vi-
per. However, with Marković, who is also the author of the scenography, 
the rain has biblical proportions, it has been falling for a long time and 
it has long ago broken through the rotten roof structure of the shack in 
which the café is located, flooded the interior, soaked tables and chairs, 
glasses, and plates, made the bar staff and rare guests walk through the 
bar balancing over improvised corridors made of boards, and they slide, 
fall, and wet their clothes... Rarely does anyone here notice water at all.

Typically, Jagoš’s metaphor is strong, although perhaps exaggerated in 
relation to the dramatic text, but it was certainly finely realized on the 
stage, and it also opened the space for playing with the director’s imag-
ination and additional plays by the actors. It has become, on the one 
hand, a kind of a stage conditionality to which the viewer agrees, and 
which he becomes aware of only from time to time when he activates its 
most superficial function on the mise-en-scène level. On the other hand 
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– whether it is aware of the water on the stage or not – the audience 
must certainly feel the devastating effects of moisture; it must come 
to terms with it. And in that sense, almost on a subconscious level, this 
Marković’s rain and stage flood become powerful elements that define 
the atmosphere of a rotten, meaningless and doomed world.

Aleksandаr Milosavljević  
(Radio Belgrade 3)

heAvy RAIn

(...) When the play is viewed as a whole, it has many traits of Jagoš 
Marković that we have seen in his other plays in this theater (Glass Neck, 
The Travelling Troupe Šopalović, etc.). Jagoš tries very hard to create a lot of 
strong emotions in all his performances, which are evoked by exciting and 
loud music and stage effects that will be remembered for a long time.

(...) Jagoš Marković was considerate of Simović’s text. The musical base 
are original folk songs and kolos that beautifully reflect the emotional-
ity of the characters. The stroke is reduced, without unnecessary actu-
alization and with an emphasis on actors who speak the text clearly and 
unambiguously (stage speech by Ljiljana Mrkić Popović).

(...) The greatest value of the play is the ensemble, and the strongest 
impression was left by the younger actors. Sanja Marković and Jovana 
Belović are excellent character actresses and they managed to find ges-
tures that marked their characters. Miodrag Dragičević put a lot of en-
ergy into the character of Anđelko. Marko Janketić made a very good 
transformation, and Aleksej Bjelogrlić made the character of the soldier 
Tanasko poetic with his sophistication.

Marina Milivojević Mađarev  
(Vreme, 7th April 2022)
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аутор и редитеЉ
Комад Болест (Хркачи) почео сам, колико се сећам, да пишем сре-
дином прошле године, када се вирус већ увелико рекламирао по 
телевизији. Разни ликови плашили су нас да ћемо да поумиремо 
сви, ако се не деси чудо. И десило се мини-чудо; пронађена је вак-
цина. Јавност је подељена на оне који верују у вакцину и оне који 
не верују. Међутим, вакцинисали су се и једни и други. Ја, некако, 
не верујем њушкама које ме плаше смрћу. Смрт и ја се нисмо још 
упознали, али знам да ме она помиње, понекад, у свом црном дру-
штву... Човек бира коме ће да верује, и ја сам изабрао. Ионако је 
овај живот само један велики испит, да би Господ видео ко је за ђу-
бре, а ко за вечност. И тако, у том размишљању, добио сам корону, и 
то Делта варијанту; из болнице сам изашао као олупина. Једва сам 
остао жив, кажу моји добри доктори. Богу хвала за све – кажем ја. 

Текст, по коме је урађена представа, завршио сам неколико дана 
пре него што сам добио корону. Добро ми је дошла болест, јер сам 
сад проблем короне успео да сагледам из другог угла, изнутра. 
Међутим, овај комад није о корони, већ о нама и нашим болести-
ма које душу нападају; о демонском егу, о страстима и моралном 
суноврату модерног друштва и ове цивилизације. У том смислу, 
овај кō бива-вирус или отров којим су нас отровали научници (тако 
се бар представљају), мачји је кашаљ у односу на болести душе. 
А наши јунаци управо болују од тих болести. Како сама болест 
никада није казна, већ упозорење, човек увек има времена да се 
исправи. За оне који не верују у Бога, душа није нарочито важна, 
јер је и не виде као улазницу за вечност; живе своје мале живо-
те по хоризонтали, надајући се да ће их смрт стићи што касније. 
Можда смо ми, верници, будале, неписмени, незналице, али бар 
нас пустите да умремо као такви, не шприцајте нас лажним исти-
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нама из ваших лабораторија. Што рече Ерик Клептон, причајући 
о свом искуству са вакцином: Намирисао сам превару (I smell a 
rat). Ја сам некада био стручњак за тешке дроге и лако могу да 
препознам дилера. Приметио сам да дилери више нису по улица-
ма, већ по телевизијама. Желим да додам да, као слободан човек, 
могу да бирам од кога ћу да купим или не купим дрогу. Одговарам 
само Богу и отаџбини, а не државном апарату или неком Гејтсу 
који је у основној школи, док су други играли фудбал, био статива. 
Уживајте у Болести...

НИКолА пејАКовИћ (БАњА луКА, 1966)
Позоришни редитељ, глумац и сце-
нариста. Ради као кућни редитељ 
у Народном позоришту Републике 
Српске и као креативни директор 
и сценариста у Босоногој продукцији 
у Бања Луци. Пише за позориште, 
филм и ТВ (филмови: Лепа села лепо 
горе, Ледина, Устаничка улица, Рат 
уживо, Тома; ТВ серије: Вратиће се роде, Месо, Кости, Адвокадо; 
позоришни комади: Цело тело ту ме боли, На дну каце, Шећер 
је ситан осим кад је коцка, Хркачи). Као кантаутор и вођа бен-
да Коља, издао је четири албума (Мама, немој плакати, Коља, 
Гробовласници, Четири прста). Ради филмску и ТВ музику 
(Нормални људи, Шетња са лавом, Порока). Још као студент, 1987, 
играо је једну од главних улога у ТВ филму Апстиненти (РТС), а 
касније, током своје тридесетпетогодишње каријере, глумио је у 
неколико десетина филмова и серија. Живи и ради на релацији 
Бања Лука–Београд.  

из Медија

суНовРАт гледАМо ЗАтвоРеНИМ оЧИМА

Суноврат човјека и цивилизације дешава се полако, али гласно, 
јасно га видимо и јасно не осјећамо обавијени вртлогом истина 
и лажи, полуприсутни у сопственим и туђим животима.

Живот у садашњости пун је љепоте малих ствари, доброте за ко-
јом трагамо у себи и другима, а која стоји малена наспрам суно-
врата и трулежи болесних душа коју не осјећамо, а која нагриза 
свијет све више и више.

Умјетност је један начин сагледавања овог свијета, а дио његових 
болести и изгубљених вриједности оживљен је и у новој представи 
Хркачи Народног позоришта Републике Српске, аутора и режисе-
ра Николе Коље Пејаковића.

(…) У овом комаду су јунаци својим причама, у освит пандемије, 
приказали разнолике бољке човјека – превару, параноју, пакост и 
свеопшту несрећу у којој једноумље стиже на велика врата, док 
актери живота бивају посматрачи.

Актери ове приче у сат и по времена, колико траје представа, кроз 
комедију и стварну гротеску, умјетношћу су приказали оно што у 
стварности познајемо као суноврат човјека, пред којим смо као 
слијепи и глуви обликовани информацијама које добијамо, без 
преиспитивања себе и других. А увијек постоји други избор.

Николина Фригановић (Даринка), Љубиша Савановић (Јован), 
Миљка Брђанин (Комшиница), Данило Керкез (Полицајац) и 
Миодраг Маркићевић (Игла), својим повезаним причама, уз по-
времено уплитање звука телевизије, пјесама Николе Пејаковића и 
игле која носи поруке водиље за живот у пандемији, оживјели су 
један тренутак у нашем животу прожет паранојом, заведеношћу 
телевизијом и слијепом вјером у туђе ријечи.
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„Надам се да ће публика препознати ову представу и да ће она 
успјети да ‘продише‘, јер заиста комедија захтијева реакцију, а ми 
се бавимо актуелном темом коју и дан-данас живимо. Такође, на-
дам се да ћемо указати на проблем којим се бавимо, какав живот 
живимо, на страх који је завладао међу људима због пандемије, 
као и шта тај страх може да пробуди“, рекла је глумица Миљка 
Брђанин говорећи о овој представи.

Свијет представе Хркачи јесте свијет тужног смијеха, панике, скоро 
па манијакалне опсесије информацијама појединаца или потпу-
но игнорисање истих, свијет малих и великих лажи, пристајања на 
мање од заслуженог. То је свијет изгажених основних људских ври-
једности у којем опсесија, параноја и спремност на најниже потезе 
узимају оно мало душе о чијој болести је Пејаковић проговорио на 
свој начин – комедијом, иронијом, уз музику и смијех. Горки смијех.

Миланка Митрић  
(Глас Српске, 14. март 2022)

пРеМИјеРНо ИЗведеНА пРедстАвА Хркачи

Праизвођењем представе Хркачи рађене у режији и по тексту 
Николе Пејаковића, Народно позориште Републике Српске успје-
шно наставља 92. позоришну сезону. Ријеч је о комаду који се бави 
актуелним питањима у вези са пандемијом вируса корона а који 

је, кроз визуру обичних малих људи, на комичан начин, приказао 
слику једног друштва уобличену у овај глобални проблем.

(...) Представа Хркачи, аутора и редитеља Николе Пејаковића, 
проговара о још увијек актуелној теми пандемије вируса коро-
на, али и о људима и болестима које нападају душу, о демон-
ском егу, о страстима и моралном суноврату модерног друштва 
и наше цивилизације.

Радња комада задире у најдубље слојеве људске душе и потребе 
за преиспитивањима себе кроз болест, страх и панику. Иако је 
сама прича фокусирана на средовјечан пар без дјеце, у којем 
муж вара, а жена покушава да задовољи све клишеје наметну-
те јој од стране строгих балканских правила, она се суштински 
наслања на преиспитивање паланачког менталитета и глупости 
која царује у њеним оквирима.

Сјајно уигран глумачки ансамбл, практична и функционална 
сценографија, учинили су овај комад изузетно допадљивим про-
сјечном гледаоцу који је суштински уживао у добром хумору и 
лепршавој забави.

(РТРС, 14. март 2022) 

wRITeR AnD DIReCTOR

As far as I remember, I started writing Illness (Snorers) in the middle of 
last year, when the virus was already widely advertised on television. 
Various characters scared us that we would all die if a miracle did 
not happen. And a mini-miracle happened; a vaccine was found. The 
public is divided into those who believe in the vaccine and those who 
do not. However, both were vaccinated. Somehow, I do not believe 
in those who scare me to death. Death and I have not met yet, but 
I know that she mentions me, sometimes, in her black company... 
A man chooses who he will trust, and I made my choice. Anyway, 
this life is just one big test, so that God can see who is for garbage 
and who is for eternity. And so, in that thinking, I got infected by 
the COVID-19, the Delta variant; I came out of the hospital like a 
wreck. I barely survived, my good doctors say. I say: “Thank God for 
everything”.
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I finished the drama according to which the play was made a few 
days before I got infected. The disease came in handy because now I 
managed to see the problem of COVID-19 from another angle, from 
the inside. However, this piece is not about COVID-19, but about us 
and the diseases that attack our soul; about the demonic ego, the 
passions, and the moral downfall of modern society and civilization. 
In that sense, this so-called virus or the poison that the scientists (at 
least that is how they present themselves) have poisoned us with 
is a piece of cake when compared to the diseases of the soul. And 
our heroes are suffering from these diseases. As the disease is never 
a punishment, but a warning, a person always has enough time to 
correct themselves. For those who do not believe in God, the soul is 
not particularly important, because they do not see it as a ticket to 
eternity; they live their little lives horizontally, hoping that death will 
come to them as late as possible. We may be believers, fools, illiterate, 
ignorant, but at least let us die as such, do not squirt us with false 
truths from your laboratories. What Eric Clapton said, talking about 
his experience with the vaccine: “I smell a rat”. I used to be an expert 
on hard drugs and I can easily recognize a drug dealer. I noticed that 
the dealers are no longer on the streets, but on television. I want to 
add that, as a free man, I can choose who I will buy or not buy drugs 
from. I answer only to God and my home country, and not to the 
state apparatus or some Gates guy who, while others played football 
in elementary school, acted as a goalpost.

Enjoy Illness...

nIKOlA pejAKOvIć (BAnjA luKA, 1966)

Theatre director, actor, and screenwriter. He is the resident director 
at the National Theater of the Republika Srpska and a creative 
director and screenwriter at the Bosonoga Productions in Banja 
Luka. He writes for theatre, movie, and TV productions (movies 
Pretty Village, Pretty Flame, Bare Ground, Redemption Street, War Live, 
Toma; TV shows: The Storks Will Return, Flesh, Bones, Avocado; plays: 
My Whole Body Aches, On the Bottom of the Barrel, All Sugar Is Tiny 
Except Sugar Cubes, Snorers). As a singer-songwriter and frontman of 
Kolja, he recorded four albums (Mom, Don’t Cry, Kolja, Graveowners, 
Four Fingers). He records and produces music for movies and TV 

shows (Normal People, A Walk with a Lion, Vice). As a student in 1987, 
he starred in Abstainers and has acted in dozens of movies and TV 
shows since. He lives and works in Banja Luka and Belgrade.

REVIEWS
Looking at our downfall with eyes wide open

The collapse of men and civilization is happening slowly, but loudly. 
We see it clearly and we do not feel it enveloped in a whirlwind of 
truths and lies, semi-present in our own, and other people’s lives.
Life in the present is full of beautiful small things, the goodness we 
seek in ourselves and others, which stands small against the downfall 
and rot of sick souls that we do not feel, and which erode the world 
more and more.
Art is one of the ways to perceive this world, and part of its diseases 
and lost values   was revived in the new play Snorers of the National 
Theater of the Republika Srpska, written and directed by Nikola 
Kolja Pejaković.
(…) In this play, the characters use their stories to portray various 
human ailments at the dawn of the pandemic – deception, paranoia, 
malice, and general misfortune in which one-mindedness takes 
center stage, while the participants in life become observers.
In ninety minutes, the actors use comedy and real grotesque to present 
what we know as the fall of the man, before which we are blind and 
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deaf, shaped by the information we receive, without questioning 
ourselves and others. And there is always another choice.

Nikolina Friganović (Darinka), Ljubiša Savanović (Jovan), Miljka 
Brđanin (Neighbor), Danilo Kerkez (Policeman), and Miodrag 
Markićević (Igla), with their related stories, with the occasional 
interference of television sound, Nikola Pejaković’s songs, and a 
needle carrying vital messages for the life in a pandemic, revived a 
moment in our lives imbued with paranoia, seduction by television 
and blind faith in other people’s words.

“I hope that the audience will recognize this play and that it will be 
able to ‘breathe’ because comedy requires a reaction, and we are 
dealing with a topic that is still around us today. Also, I hope that we 
will point out the problem we are dealing with, what kind of life we   
live, the fear that prevailed among people because of the pandemic, 
as well as what that fear can awaken”, said Miljka Brđanin, talking 
about this play. 

The world of Snorers is a world of sad laughter, panic, almost manic 
obsession with information from individuals, or complete ignorance 
of it, the world of small and big lies, agreeing to less than deserved. 
It is a world of trampled basic human values   in which obsession, 
paranoia, and readiness to make the lowest moves capture that little 
remaining piece of soul whose illness Pejaković spoke about in his 
way – with comedy, irony, music, and laughter. Bitter laughter. 

Milanka Mitrić  
(Glas Srpske, 14th March 2022)

The pReMIeRe Of SnorerS

With the premiere of the play Snorers, directed and written by 
Nikola Pejaković, the National Theater of the Republika Srpska 
successfully continues its 92nd season. It is a piece that deals with 
current issues related to the COVID-19 pandemic, and which, 
through the eyes of ordinary little people, comically, presents the 
image of a society shaped by this global problem.

(...) The play talks about the still current topic of the COVID-19 
pandemic, but about the people and the diseases that attack our 
soul; about the demonic ego, the passions, and the moral downfall 
of modern society and civilization.

The plot penetrates the deepest layers of the human soul and 
the need to re-examine oneself through illness, fear, and panic. 
Although the story focuses on a middle-aged couple without 
children – the husband is cheating on the wife, and she is trying 
to satisfy all the clichés imposed on her by the strict Balkan rules 
– it essentially relies on questioning the small-town mentality and 
stupidity that reigns within it.

The brilliantly coordinated ensemble of actors, as well as the 
practical and functional scenography, made this piece extremely 
appealing to the average viewer who essentially enjoyed the good 
humor and fluttering entertainment.

(RTRS, 14th March 2022)
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слоБодАН сКеРлИћ 
(пРедседНИK жИРИјА)

у поЗоРИшту

Гробница за Бориса Давидовича Да-
нила Киша (корежија са Рашом 
Андрићем) у Дадову.
Змајовини пангалози Иване Димић и 
Школа рокенрола Милене Деполо у 
Бухи.
Трпеле (ауторски са Миленом Деполо), Кад су цветале тикве 
Драгослава Михајловића, Позив на погубљење  Владимира 
Набокова и Утопљена душа Александра Југовића у Београдском 
драмском.
Синови умиру први Мате Матишића у Босанском народном у 
Зеници.
Мурлин Мурло Николаја Кољаде у кикиндском Народном.
Развојни пут Боре шнајдера Александра Поповића и Брехтов 
Страх и беда Трећег рајха у Грачаници (Српска драма приштинског 
Народног).
Врла нова 2061 (ауторски са Миленом Деполо) у суботичком 
Народном.
Народна драма Олге Димитријевић у сарајевском САРТРу.
Дон Кихоте од Манче Милене Деполо у новосадском Позоришту 
младих.
Петријин венац Драгослава Михајловића у драматизацији Миле 
Нешовић у Атељеу 212.

ЖИРИ
67. Стеријиног позорја

НА фИлМу

Шангарепо ти не растеш лепо.
До коске.
Топ је био врео.

још

Био асистент, па предавач на ФДУ.
Предавао на специјалистичким студијама Универзитета уметности.
Управљао рекламном агенцијом и дечјом телевизијом.
Писао и режирао нека Отворена врата.
Писао и режирао Ружне речи.
Похађа Докторске уметничке на ФДУ.
Писао и режирао серију Клан.

уМРеће

У Београду.

МИЛЕНА ПАВЛОВИћ (1972) 
Дипломирала глуму на Факултету 
драмских уметности 1993. Од 1996. 
стална чланица глумачког ансам-
бла Београдског драмског позо-
ришта. Остварила бројне улоге 
различитог карактера на сценама 
београдских позоришта у предста-
вама Мишоловка, Човек, звер и врли-
на, Брилијантин, Време чуда, Човек је човек, Арсеник и старе чип-
ке, Родољупци, Малограђани, Приватни животи, Крила од олова,  
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ЗОРАН  МАКСИМОВИћ, ТЕАТРОЛОГ

Дипломирао на Катедри за истори-
ју Филозофског факултетa у Новом 
Саду. Магистрирао и докторирао 
на Одсеку театрологије Академији 
уметности Нови Сад. 

По пројектима је радио у Српском на-
родном позоришту и Стеријином позорју, а као новинар на Радио 

ПЕТАР МИХАЈЛОВИћ (1979, КРАГУЈЕВАЦ) 

Студирао медицину, уписао трећу 
годину права, а онда дипломирао 
драматургију на Факултету драмских 
уметности у Београду, где је тренутно 
на докторским студијама. За текст ди-
пломске драме Само не у Швајцарску 
добио је Награду „Слободан 
Селенић“, а за драму Радничка хроника награду Стеријиног позорја 
на конкурсу за оригинални домаћи драмски текст. 

По његовим текстовима реализовано је шест позоришних пред-
става: Гавран (2004), Писати скалпелом (2006), Радничка хроника 
(2010/2019), Швајцарска (2017), Двеста (2018) и десет радио-дра-
ма. Као сценариста потписује пет играних ТВ серија и три дугоме-
тражна играна филма, а тренутно ради на развоју и реализацији 
више телевизијских и филмских пројеката. 

Издао је збирку кратких прича Серијски самоубица (2000), роман 
Ништа (2013), књигу прича Нико (2018) и књигу драма Тријумф 
смрти (2021), док се током 2022. очекује излазак и његовог другог 
романа Ојмјакон и дебитантског стрипа Метар асфалта. Драме и 
кратке приче објављиване су му у стручним књижевним часописи-
ма и преведене на више страних језика.

Од 2004. до 2007. активно се бавио музичким новинарством, а од 
2013. до 2020. био је запослен у Архиву Југословенске кинотеке. 
Живи и ради у Београду са сталним запослењем у Iervolino Studios 
на позицији сценаристе анимираних филмова. 

СЛОБОДАН УНКОВСКИ (1948, Скопље)  

Позоришни редитељ, професор глу-
ме и позоришне режије. Режирао 
је представе у бившој Југославији, 
Грчкој, Русији, Италији, Белгији, 
Шведској, САД и Немачкој. 

Добитник свих значајних награда у 
региону. Његова представа Хрватски 
Фауст, ЈДП Београд, приказана је на Театру нација. Предавао 
на ФДУ Скопље, Бруклин колеџу, Институту за напредни театар-
ски тренинг на Харварду, водио више радионица о глуми и ре-
жији. Заједно са Метом Хочевар, Ангелином Атлагић, Радивојем 
Динуловићем и Гораном Стефановским водио Мастер студије из 
позоришне режије на ФДУ Скопље.

У античком театру у Епидаурусу поставио Еурипидовог Ореста. 
Режирао драме многих савремених аутора у региону, међу којима 
су Мирослав Крлеж (Легенда, праизведба), Русомир Богдановски, 
Руди Шелиго, Душан Јовановић, Петре М. Андреевски, Слободан 
Шнајдер, Милица Новковић, Коле Чашуле, Биљана Србљановић, 
Жанина Мирчевска, Милена Марковић, Дејан Дуковски, Гордан 
Михић. Поставио једанаест драмских текстова и једну драматиза-
цију Горана Стефановског.

Делиријум тременс, Трпеле, Плацебо. Њену глумачку каријеру 
обележили су филмови Ми нисмо анђели, Дезертер, Underground, 
Пакет аранжман и Држава мртвих.  

Добитница значајних театарских и филмских признања на до-
маћим и међународним фестивалима: награде за младу глуми-
цу на фестивалима у Нишу, Ужицу и Вршцу, Гран при „Татјана 
Лукјанова“, те бројних годишњих и колективних признања. 

Од 2000. бави се писањем и режијом у матичној кући, као и у 
другим театрима широм земље. Значајне режије: Троје, Љубав 
итд, Пијаниста, Госпођица Јулија, Зла жена, Пера Пан, Тајни днев-
ник Вирџиније Вулф, Крцко Орашчић, Луна-парк, Расло ми је бадем 
дрво. Првакиња Београдског драмског позоришта.
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Новом Саду и ТВ Нови Сад. Од 1991. запослен у Архиву Војводине, 
а од 1995. у Позоришном музеју Војводине (2002–2017, дирек-
тор). Редовни члан Матице српске од 1995, од 2004. члан Одбора 
Одељења за сценске уметности у музику, и секретар од 2020. 

Сарадник Српског биографског речника, Енциклопедије Новог Сада,  
Српске енциклопедије и Енциклопедије Народног позоришта у 
Београду. Члан Главне редакције научног пројекта Позоришног му-
зеја Војводине. Учествовао на више домаћих и иностраних сим-
позијума, семинара и конференција. Био је члан жирија на позо-
ришним фестивалима и за доделу уметничких награда, научних 
признања и члан више струковних, организационих, извршних и 
управних одбора, савета и комисија. Од 2006. члан Удружења по-
зоришних критичара и театролога Србије (огранак AICT). Један од 
оснивача Фондације „Лаза Костић” (Лондон, Београд, Нови Сад, 
2009). Потпредседник Новосадске секције Међународног савета 
за игру (CID, од 2014) и Савета Међународног фестивала позори-
шта за децу у Суботици (2014–18). 

Аутор двадесетак музеолошко-театролошких изложби (Србија, 
Словачка, Мађарска, Велика Британија, Република Српска). 

Аутор, коаутор и приређивач публикација: Мира Бањац, 2002; 
Двадесет година уметничке игре Дијане Козарски, 2004; Владимир 
Маренић – позоришно сликарство..., 2005; Јуриј Љвович Ракитин..., 
2007; Оксана Сторожук..., 2009; Мира Бањац – 60 година уметничког 
рада, 2011; Позорје Лазе Костића, 2011; Theatre poetics of Laza Kostic, 
2012; Уметност игре Милана Лазића, 2013; Ибзенове драме, и на вој-
вођанским сценама, 2016; Све наше Хеде, 2018; Светлана Бојковић 
– Уметност глуме..., 2019; Позориште у времену сваком – 100 годи-
на Удружења драмских уметника Србије, 2019; Јосиф Шлезингер..., 
2021; Обнова Српског народног позоришта (1918–1921), 2021... 
Објављивао у домаћим и страним зборницима радова, периодич-
ним публикацијама и дневним листовима. 

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 је-
зику), 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 изра-
де 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 за-
оставштина Јована Ст. Поповића у Матици српској (2006–2008), 
Проучавање, редиговање и објављивање српске позоришне баштине до 
1918 (од 2008), Матица српска и Српско народно позориште (од 2012). 
Сарадница Српског биографског речника и Лексикона писаца српске књи-
жевности 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 неколи-
ко десетина чланака. Објавила је монографије: Књига Стеријиних 
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рукописа: рукописна заоставштина Јована Ст. Поповића у Матици 
српској, Матица српска, Нови Сад 2008. (награђена 2009. на но-
восадском 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 ра-
дио режије, које завршава 2006. као 
студент генерације Факултета драм-
ских 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 Универ-
зитета 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 до-
мену 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 (ра-
дио 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 њего-
вим 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

ВЛАТКО ИЛИћ, председник 
НАТАША ГВОЗДЕНОВИћ 

ИВАНА ПЕТРОВИћ

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





Међународни програм 
„Кругови”

Међународни програм „Кругови” 
International Programme ″Circles″



mate matišiĆ 

i’m that i’m Not
zAGREB YOUTh ThEATRE (CROATIA)

satUrDay, 28th may

МАТЕ МАТИШИћ

ЈА САМ ОНА КОЈА НИСАМ
ЗАГРЕБАЧКО КАЗАЛИШТЕ МЛАДИХ (ХРВАТСКА)
СУБОТА, 28. МАЈ
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Редитељ: ПАОЛО МАЂЕЛИ
Драматуршкиња: ЖЕЉКА УДОВИЧИћ ПЛЕШТИНА

Сценограф: МИЉЕНКО СЕКУЛИћ
Костимографкиња: МАРИТА ћОПО

Музика: ИВАНКА МАЗУРКИЈЕВИћ и  
ДАМИР МАРТИНОВИћ МРЛЕ

Идеја и реализација видеа: ИВАН МАРУШИћ КЛИФ
Дизајн светла: АЛЕКСАНДАР ЧАВЛЕК

Асистент сценографа: АНТУН СЕКУЛИћ
Сарадница за покрет: АЊА ЂУРИНОВИћ

Улоге

ХРВАТСКА ЛОЛИТА
Николина: АНЂЕЛА РАМЉАК

Иван: МАРО МАРТИНОВИћ
Ана: БАРБАРА ПРПИћ

Јеркица: МИЛИВОЈ БЕАДЕР
Сусједа: ДОРИС ШАРИћ КУКУЉИЦА

Ениса: ХРВОЈКА БЕГОВИћ
Николинин отац: ФИЛИП НОЛА

ПОРНО ФИЛМ
Ружа: ЛУЦИЈА ШЕРБЕЏИЈА

Миховил: ФРАНО МАШКОВИћ
Филип: УГО КОРАНИ

Сусјед: ФИЛИП НОЛА

ЖЕНА ДЈЕВОЈЧИЦА
Станка: УРША РАУКАР

Владо: ЗОРАН ЧУБРИЛО
Јанко: ДАДО ћОСИћ

Катарина: ЛУЦИЈА ШЕРБЕЏИЈА
Николина: АНЂЕЛА РАМЉАК

Јеркица: МИЛИВОЈ БЕАДЕР
Она која није: КАТАРИНА БИСТРОВИћ ДАРВАШ

Представа траје 3 сата с паузом

direction: PAOLO MAGELLI
dramaturge: ŽELJKA UdOVIČIć PLEŠTINA
Set design: MILJENKO SEKULIć
Costume design: MARITA ćOPO
Music: IVANKA MAzURKIJEVIć and  
dAMIR MARTINOVIć MRLE
Idea and realization of the video: IVAN MARUŠIć KLIF
Lighting design: ALEKSANdAR ČAVLEK
Set design assistant: ANTUN SEKULIć
Scenic movement: ANJA đURINOVIć

Cast

CROATIAN LOLITA
Nikolina: ANđELA RAMLJAK
Ivan: MARO MARTINOVIć
Ana: BARBARA PRPIć
Jerkica: MILIVOJ BEAdER
Neighbour: dORIS ŠARIć KUKULJICA
Enisa: hRVOJKA BEGOVIć
Nikolina’s father: FILIP NOLA

PORNOGRAPhIC FILM
Ruža: LUCIJA ŠERBEdŽIJA
Mihovil: FRANO MAŠKOVIć
Filip: UGO KORANI 
Neighbour: FILIP NOLA

GIRL WOMAN
Stanka: URŠA RAUKAR
Vlado: zORAN ČUBRILO
Janko: dAdO ćOSIć
Katarina: LUCIJA ŠERBEdŽIJA
Nikolina: ANđELA RAMLJAK 
Jerkica: MILIVOJ BEAdER
The One That is Not: KATARINA BISTROVIć dARVAŠ

The play is 3 hours long with an intermission
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писаЦ
Фокус Матишића као драматичара је истјерати појединачне 
фикције на заједнички мегдан; извући их из блиндираних зидова 
нашег ега и отворити социјалној конфронтацији… За Матишића, 
као и за Аристотела и грчке трагичаре, људи су првенствено 
ирационална бића којима је темељни задатак дешифрирати језик 
властите усамљене ирационалности кроз дијалог с другима.

Наташа Говедић  
(предговор књизи Мате Матишића: Моји тужни монструми)

МАте МАтИшИћ (РИЧИЦе КРАј ИМотсКог, 1965)
Драмски писац, сценариста, компо-
зитор и музичар дипломирао је на 
Правном факултету у Загребу, а за-
послен је као уредник у Драмском 
програму Хрватскога радија. Свира 
у џез саставима (Hot club Zagreb), на-
ступа на џез концертима и фестива-
лима те свира неколико народних инструмената: самицу, тамбу-
рицу, бисерницу, бас прим... Драмски првенац Намигни му, Бруно! 
написао је 1985. (праизведен је две године касније под насловом 
Бљесак златног зуба), а до 1999. написао је још пет драмских тек-
стова који су изведени у хрватским позориштима. То су Легенда о 
светом Мухли, Божићна бајка (по мотивима комада Josef und Maria 
аустријског драматичара Петера Туринија), Цинцо и Маринко, 
Анђели Бабилона те Свећеникова дјеца. Аутор је Посмртне трилогије, 
коју чине драме Синови умиру први, Жена без тијела и Ничији син. 
Сценариста је и косценариста филмова Живот са стрицем, Прича 
из Хрватске, Кад мртви запјевају, Фине мртве дјевојке, Инфекција... 

Компоновао је музику за већи број филмова (Како је почео рат на 
мом отоку, Маршал, Свједоци, Инфекција, Та дивна сплитска ноћ, 
Два играча с клупе...) и позоришних представа (Цинцо и Маринко, 
Четврта сестра, Што је мушкарац без бркова, Хотел Бабилон, Жак 
и његов господар...). Осим у Хрватској, драме су му извођене у 
Бугарској, Мађарској, Македонији, Словенији и Русији. Добитник 
је низа награда за драмске текстове и музику. 

редитеЉ
За мене је то фантастичан текст, најбољи од свих које је Матишић 
до сада написао. Он није писан из ракурса политичке и социјал-
не полемике, него долази изнутра, из утробе, и премда је текст 
изнимно безобразан, он је истодобно и дубоко моралан. Матишић 
у њему не проговара само о мафији и криминалу него и о пропа-
сти загребачке буржоазије и умјетника. Тај ме текст подсјећа, не 
по стилу, начину писања и естетици, него по неким митолошким 
кодовима, на младога Паола Пазолинија, дакле, ићи до краја и по-
казати болно и духовито да живимо као свиње…

пАоло МАЂелИ (пРАто/ИтАлИјА, 1947)

На његов уметнички развој утицао 
је његов учитељ Ђорђо Стрелер, 
коме је Мађели био асистент у род-
ном Прату. Почетком 70-тих зајед-
но с Робертом Бенињијем, Памелом 
Вилорези и Марчелом Бартолијем 
оснива „Teatro studio del Teatro 
Metastasio“, где се баве проучавањем култура њима мање по-
знатих простора.

Од 1974. године живи у Београду и започиње сарадњу са свим ве-
ћим позоришним центрима бивше државе. Већ првом представом 
постављеном у Београдском драмском позоришту Вечерас импро-
визујемо Л. Пирандела доживео је велики успех те добио награду на 
сарајевском МЕСС-у. Исте године гостује на Дубровачким летњим 
играма с Макијавелијевом Мандраголом београдског Народног 
позоришта. Године 1985. настанио се у Загребу, где је ангажован 
као уметнички директор Загребачког казалишта младих. 

Режира готово на свим просторима бивше Југославије, те у 
Немачкој, Француској, Белгији, Швајцарској, Италији, Венецуели, 
Колумбији, Мексику, Мађарској и Израелу, Румунији, Индији... 
Живи између Немачке, Тоскане и Загреба.

Добитник је многих међународних позоришних награда, између 
осталих и Стеријине награде за режију 2010. (Барбело, о псима и 
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дјеци Биљане Србљановић, „Гавела” Загреб). Од 2010. је управник 
„Teatro stabile della Toscana“ и ванредни професор на АДУ Загреб, 
на Одсеку за позоришну режију.

реЧ драМатурШкиње

МИКРоКоЗМос МАтИшИћА

„Ја сам онај који јесам“, проговорио је Бог Мојсију из пламтећега 
грма, поручивши тиме: ја постојим. Назив текста, наше предста-
ве Ја сам она која нисам сугерира одговор тому горућем грму који 
наше жене у представи дају: не постојим. Дакле, жена не постоји, 
или барем нема исту прилику дати опсег властитој егзистенцији 
који јој припада. Она се, Жена, пита стављајући на коцку власти-
ту судбину, какве су њезине могућности опстанка у данашњем 
друштву. Подаци нам говоре да је сваке године у свијету убијено 
око 66 000 жена, а милијуни њих малтретиране су и злоставља-
не у обитељи. Само 11% пронађу снаге пријавити злостављање. 
Законодавства се боре с формирањем уредби којима би се јед-
накоправно осигурала присутност жена у свим професијама те да 
за исти посао буду једнако плаћене као и њихови мушки колеге. 
Читав тај конгломерат неправди воли се називати женским пита-

њем. Питањем? Наше жене не питају. Оне показују прстом.

Овај комад обједињује три једночинке којима су наративне лини-
је, мотиви па и заплети повезани главним женским ликовима. Они 
су покретачи радње и наша редатељско-драматуршка инспира-
ција. Драме су структурно и жанровски формално-драматуршки 
одвојене цјелине, но ипак су повезане управо женским ликовима. 
Оне, жене које нису, имају слободу чак шетати комадима својих 
супатница. 

Прва је Хрватска Лолита, друга Порно филм, а трећа Жена дјевој-
чица. Представа проговара о трима генерацијама жена: у првоме 
дијелу о младој жени на прагу живота оптерећеној обитељским 
насљеђем, у другоме о зрелој особи (коју отјеловљују чак три жене 
у једној) у пословном, умјетничком окружењу и трећу жену прона-
лазимо у доби од 65 година у тренутку рекапитулације властитога 
живота и бијега у глазбу која доноси мир. 

Свака од тих жена има свој проблем, своју причу, свој начин борбе 
са животом, проказујући окружење у којем живе као и даље доми-
нантно мушко друштво. Крхотине тих живота стварају мозаик ове 
представе.

Но ни мушки протагонисти не пролазе олако. Њима је остављен 
избор: својим избором или одустају од властите савјести која умје-
сто посљедње инстанце постаје тек полазном или бирају бити мон-
струми. А махом бирају то друго. Они су дио лицемјерне заједнице 
којој припадају, у којој егзистирају по увријеженој уврнутој логици 
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ствари, оној на чија су неписана правила усмјерени, навикли да 
се људска природа изобличује кад се нађе у раскораку савјест и 
губитак. Утопију којој би се требали утјецати замјењује новац, не-
достатак љубави или пак нарцисоидна себељубивост.

Хумором осјенчане ситуације и духовити дијалози препознатљиви 
свакому, готово типски, отварају и с лакоћом и флуидношћу доно-
се велике, опће теме које произлазе из саме радње. Појединачне 
судбине које унаточ хуморним, иронијским интервенцијама скри-
вају особне трагедије, постају јасним одразима глобалних про-
блема и стварају слику свијета у којему живимо, гдје се отварају 
и други вјечни мотиви наше садашњости попут корупције, крими-
нала, лицемјерја, послушности и каријеризма унутар друштвено-
политичког контекста.

Жељка Удовичић Плештина

критика

КАКо је Могуће дА је свИјет пРепуН сРетНИХ дјевојЧИЦА И  
НесРетНИХ жеНА?
У драматизацији Жељке Удовичић Плештине, Мађелијев редатељ-
ски рукопис и даље је јасан и јединствен, он не бјежи од драме, 
мелодраме, сексуалности, насиља, а све оно што је најтеже у сва-
кој од прича представља на рубу гротеске. У томе су му овдје од ве-
лике помоћи видеа Ивана Марушића Клифа, који почињу женом 

која је већ прегажена и поражена, да би се из те позиције родиле 
као јунакиње.

Сценографија Миљенка Секулића сведена је на неколико кома-
да намјештаја и пак-папир у који је „одјевена“ цијела сцена, а тај 
лако подерив материјал у свакој причи има своје разлоге. Костими 
Марите Ћопо, од стилизације до потпуног реалитета, причу јасно 
смјештају у наше доба, док се глазба Иванке Мазуркијевић и 
Дамира Мартиновића растеже од њежности до потпуне агресије.

Бојана Радовић  
(Вечерњи лист, 25. октобар 2021)

Жене ових игроказа жртве су својих очева, шефова, супруга, па 
и властите дјеце, но релативно поједностављене карактеризације 
премрежене су спиновима, па ликове није могуће посве плошно 
ишчитавати: прелијепа млада жена није само жртва похлепнога 
оца који ју подводи као егзотичну плесачицу и проститутку; бе-
скрупулозни бизнисмен није само опасни мафијашки бос чији 
бројни пословни партнери изненада нестају без трага; чистачица 
није само жена која је остала без посла па је присиљена сналазити 
се; окорјела алкохоличарка није тек још једна биједна овисница, а 
повремено ни сама представа није оно што се испрва чини да јест. 
Ти су обрати код Мате Матишића углавном у функцији комедије, 
што је дио препознатљива рукописа тога аутора који хумором ма-
скира озбиљну друштвену критику, изругујући се свему и свима, у 
једноставно скицираним мозаицима ситуација и карактера.

Геа Влаховић  
(Хина/Јутарњи лист)

МАфИјА КАо влАсНИЦА веНеРИНА БРИјегА

Овдје је секс на разне начине у служби исмијавања актуалних „мо-
ралних паника“, а не слободног скакутања по дивљим пропланци-
ма еротске имагинације. Утолико нема сумње да нас је Матишић 
подучио. Да, женска пасивност је све само не пасивна. А како онда 
у овим комадима стојимо с директном акцијом, рецимо политич-
ком? Зашто у њима опетовано тријумфира Јеркичина „мафија с 
људским лицем“? Како то да једино Јеркица сређује запослења, 
болести, дугове, чак се брине и за труднице? Јесмо ли баш тако 
сигурни да нема ангажмана изван корупције сустава.
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(...) Гледано из те перспективе, можда је Матишићева драма и кри-
тика мушке пасивности. 

Овдје су на крају комада сви и даље у Јеркичиној шаци и изглед-
на је једино депресија глумице запослене преко везе. Значи да се 
фарса затвара у саму себе и не види излаза из главе која гризе вла-
стити реп. Но и то је митска слика, а не сецирање конкретних дру-
штвених ситуација. Како год било, Ја сам она која нисам поставља 
и једно уистину радикално питање: којим конвенцијама робујемо. 
Свима? Или само сексуалнима? Или само онима о којима нам 
овиси посао? Или митовима о властитој немоћи? Важност овог 
комада и његов главни интерес утолико уопће не говори о сексу-
алности, него о самоодузетим слободама. Цензурама. Шутњама.

Зато се немали дио публике ниједном не насмије тијеком изведбе. 
Та „скамењеност“ и застрашеност многих мушких ликова овог ко-
мада другачија је од женског пркоса, „дамске“ емоционалне ма-
нипулативности и бурлескног витализма Матишићевих јунакиња. 
Утолико је пред нама доиста и феминистички комад, усредоточен 
на разобличење ма чије позиције жртве. Није га лако прихватити 
као зрцалну слику сувременог социјалног тренутка, али то не значи 
да драматичар у својој анализи није точан. Но можда се може бити 
и превише точан; толико форензички заокупљен ситним и крупним 
злочинима да човјек више не види алтернативне, анархичне про-
сторе људске жудње. Надајмо се да ће их глумачка екипа наставити 
надописивати овом (понешто тврдоглаво) једнобојном предлошку.

Наташа Говедић  
(Нови лист, 25. октобар 2021)

wRITeR

MATe MATIšIć (RIČICe By IMOTsKI, 1965)

A playwright, screenwriter, composer, and musician, graduated from 
the Faculty of Law in Zagreb. He is the editor of the Drama Program of 
Croatian Radio. He is a part of jazz groups (Hot Club Zagreb), performs at 
concerts and festivals, and plays several folk string instruments. He wrote 
his first play Wink at Him, Bruno in 1985 and it premiered as Golden Tooth 
Reflection) in 1987, and by 1999, he wrote five dramas that were produced 
in Croatian theatres. Those are St. Muhla Legend, Christmas Fairy Tale (based 

on the motifs of the play Josef und Maria by Austrian playwright Peter 
Turrini), Cinco and Marinko, The Angels of Babylon, and The Priest’s Children. 
He also wrote Posthumous Trilogy: Sons Die First, The Bodiless Woman, Nobody’s 
Son. He is the writer and co-writer of movies Life with My Uncle, The Croatian 
Story, When the Dead Sing, Fine Dead Girls, Infection, etc.

He composed music for numerous movies (How the War Started on My 
Island, The Marshall, The Witnesses, Infection, A Wonderful Night in Split, Two 
Players from the Bench, etc.) as well as theatre plays (Cinco and Marinko, 
The Fourth Sister, What Is a Man Without a Moustache, Hotel Babylon, Jacque, 
and His Master, etc.). All his dramas have been staged in different 
Croatian theatres, as well as in Bulgaria, Hungary, Macedonia, Serbia, 
Slovenia, Lithuania and Russia. He has won several awards and recogni-
tions for dramatic texts and music.

DIReCTOR

pAOlO MAGellI (pRATO, ITAly, 1947)

His artistic development was influenced by his mentor, Giorgio Strehler 
since Magelli was his assistant in his hometown of Prato. At the begin-
ning of the 1970s, together with Roberto Benigni, Pamela Villoresi, and 
Marcello Bartoli, he starts Teatro studio del Teatro Metastasio where they 
explore cultures of the less known areas. 

Since 1974, he has been living in Belgrade, where he starts collaborat-
ing with all the major theatric centers of SFRY. His very first play in the 
Belgrade Drama Theatre, Tonight We Improvise by Luigi Pirandello, becomes 
quite successful and won him the award at the MESS International Theatre 
Festival in Sarajevo. That same year, his production of Machiavelli’s 
The Mandrake by the National Theatre in Belgrade is performed at the 
Dubrovnik Summer Festival. In 1985, he moves to Zagreb where he works 
as an art director in the Zagreb Youth Theatre.

He has directed plays all over SFRY, as well as in Germany, France, Belgium, 
Switzerland, Italy, Venezuela, Colombia, Mexico, Hungary, Israel, Romania, 
India, and other places. He is currently living between Germany, Tuscany, 
and Zagreb, where he moved to at the end of 1985.

He won several international theatre awards, including the Sterija Festival 
Award for direction in 2010 (Barbelo, on Dogs and Children by Biljana Srbljanović, 



   67. СТЕРИЈИНО ПОЗОРЈЕ       143 

performed by Gavella Drama Theatre Zagreb). Since 2010, he has been the di-
rector of Teatro Stabile Della Toscana, as well as a professor at the Academy of 
Dramatic Art in Zagreb, in the Theatre Direction Department.

REVIEWS

hOw CAn The wORlD Be full Of hAppy GIRls AnD unhAppy wOMen?

In the dramatization of Željka Udovičić Pleština, Magelli’s directorial 
manuscript is still clear and unique – it does not run away from 
drama, melodrama, sexuality, violence, and everything that is most 
difficult in each of the stories is on the verge of grotesque. He gets a 
lot of help from the videos by Ivan Marušić Klif, which begin with a 
woman who has already been run over and defeated, to be born as 
heroines from that position later on.

The scenography of Miljenko Sekulić has been reduced to several 
pieces of furniture and wrapping paper in which the entire stage is 
“dressed”, and this easily torn material has its reasons in each story. 
Marita Ćopo’s costumes place the story in our time, from stylization 
to complete reality, while the music of Ivanka Mazurkijević and 
Damir Martinović stretches from tenderness to complete aggression.

Bojana Radović  
(Večernji list, 25th October 2021)

MAfIA As The OwneR Of The MOns puBIs

Here, sex is used to ridicule the current “moral panic”, and not free hops 
on the wild glades of erotic imagination. Matišić has taught us that very 
well. Yes, the female passivity is anything but passive. And then, how 
do we stand in these pieces with direct action, say political? Why does 
Jerkica’s “mafia with a human face” repeatedly triumph in them? How 
is it that only Jerkica takes care of jobs, illnesses, debts, and even takes 
care of pregnant women? Are we just as sure that there is no engage-
ment outside of system corruption?

(...) Viewed from that perspective, Matišić’s drama can be seen as a cri-
tique of male passivity. Here, at the end of the play, everyone is still in 
Jerkica’s hand and the only thing that seems to be certain is the depres-

sion of the actress who was employed unfairly. It means that the farce 
closes in on itself and sees no way out of the head biting its tail. But it 
is also a mythical picture, not a dissection of specific social situations. 
Either way, I’m That I’m Not asks one truly radical question: what conven-
tions do we enslave? To all? Or just sexual? Or just those on whom our 
business depends? Or myths about one’s helplessness? The importance 
of this piece and its main interest is not so much about sexuality at all, 
but about self-deprived freedoms. Censorship. Silence.

That is why a large part of the audience never laughs during the perfor-
mance. The “petrification” and intimidation of many male characters in 
this play are different from female defiance, “ladies’” emotional manip-
ulation, and burlesque vitality of Matišić’s heroines. To that extent, we 
are indeed facing a feminist piece, focused on exposing anyone’s posi-
tion as a victim. It is not easy to accept it as a mirror image of the con-
temporary social moment, but this does not mean that the playwright is 
not accurate in his analysis. But one can be too accurate; so forensically 
preoccupied with petty and major crimes that one no longer sees the 
alternative, anarchic spaces of human desire. Let us hope that the cast 
will continue to add them to this (somewhat stubborn) one-color tem-
plate.

Nataša Govedić  
(Novi list, 25th October 2021) 



ЕЛВИС БОШЊАК

УСИДРЕНЕ
ХРВАТСКО НАРОДНО КАЗАЛИШТЕ СПЛИТ/ГРАДСКО 
ДРАМСКО КАЗАЛИШТЕ „ГАВЕЛА” ЗАГРЕБ/ХРВАТСКО 
НАРОДНО КАЗАЛИШТЕ ЗАДАР (ХРВАТСКА)
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direction: ANASTASIJA JANKOVSKA 
dramaturge: ELVIS BOŠNJAK 
Set design: VESNA REŽIć 
Costume design: MARITA ćOPO 
Composer: MATIJA ANTOLIć 
Choreographer: PRAVdAN dEVLAhOVIć 
Language editor: MARINA ČAPALIJA 
Light design: SRđAN BARBARIć 
Sound design: PETAR IVANIŠEVIć 
director assistant: MARIJA KLANAC 
Set design assistant: NIKOLINA KUzMIć
Translation to Rioplatense Spanish:  
LINA VENGOEČEA

Cast

Antonio: dAVOR JUREŠKO 
Jakovica - Jako, his wife:  
ANJA ŠOVAGOVIć dESPOT 
Niko, his sister:  
SNJEŽANA SINOVČIć ŠIŠKOV 
Cvitan, Antun’s and Jakovica’s younger son:  
GORAN MARKOVIć 
Pavica - Pave, Antun’s and Jakovica’s older son 
Ruzarije’s second wife: MARTINA ČVEK 
Jozica - Joze, Nika’s daughter: MARUŠKA ARAS 
dobra – Paščoka, the neighbor: KATARINA ROMAC

Photos: ANASTASIJA JANKOVSKA

The play is 2 hours and thirty minutes long with one 
intermission

Редитељка: АНАСТАСИЈА ЈАНКОВСКА 
Драматург: ЕЛВИС БОШЊАК 

Сценографкиња: ВЕСНА РЕЖИћ 
Костимографкиња: МАРИТА ћОПО 

Композитор: МАТИЈА АНТОЛИћ 
Кореограф: ПРАВДАН ДЕВЛАХОВИћ 

Језичка саветница: МАРИНА ЧАПАЛИЈА 
Дизајн светла: СРЂАН БАРБАРИћ 

Дизајн звука: ПЕТАР ИВАНИШЕВИћ 
Асистенткиња редитељке: МАРИЈА КЛАНАЦ 

Асистенткиња сценографкиње: НИКОЛИНА КУЗМИћ
Превод дела драме на аргентинску верзију шпанског: 

ЛИНА ВЕНГОЕЧЕА

Улоге

Антонио: ДАВОР ЈУРЕШКО 
Јаковица – Јако, његова жена:  

АЊА ШОВАГОВИћ ДЕСПОТ 
Нико, његова сестра:  

СЊЕЖАНА СИНОВЧИћ ШИШКОВ 
Цвитан, Антунов и Јаковичин млађи син:  

ГОРАН МАРКОВИћ 
Павица – Паве, друга жена Антунова и Јаковичина 

старијег сина Рузарија: МАРТИНА ЧВЕК
Јозица – Јозе, Никина кћи: МАРУШКА АРАС 

Добра – Пашчока, сусједа: КАТАРИНА РОМАЦ

Фото: АНАСТАСИЈА ЈАНКОВСКА

Представа траје 2 сата и 30 минута са паузом



   67. СТЕРИЈИНО ПОЗОРЈЕ       147 

писаЦ

једАН отоК И једНА жеНА… 

Сматрам да сваки писац има неко своје послање, неку судбину коју 
треба реализирати. Код мене се у једном тренутку појавила потре-
ба да као писац вратим дуг матери Далмацији. Зато сам знао да ћу, 
након драма Носи нас ријека и Кашета брокава, написати текст о 
отоку. Чекао сам дуго да напишем тај текст, јер га се не може писа-
ти из главе, већ га треба писати срцем. Ми, у нашим урбаним жи-
вотима, често нисмо свјесни судбине отока. Доживљавамо их као 
мјесто релаксације и одмора, можда као мјесто на којему ћемо 
уживати у мировини. Но, оно што је још јако живо, а можда нас 
управо напушта, тисућљетна је судбина отока као мјеста неизмјер-
не патње које су тамошњи људи проживјели. Та патња нас је свих, 
и у Загори и на отоцима, изградила. Бирајући у мору могућих тема 
о отоку, изабрао сам то епско чекање које се догађало педесе-
тих и шездесетих година прошлог стољећа; вријеме у којем су се 
мушкарци, мужеви и очеви који су отишли у прекоморске земље 
прије Другог свјетског рата, враћали дома након тридесет, па и че-
трдесет година. Све те жене – које тако дуго нису видјеле своје 
мужеве и с дјецом која у неким случајевима властите очеве нису 
видјела никад – отварале су им врата. У средишту моје драме једна 
је жена која учини другачије. Она одбија тек тако пустити мужа 
повратника натраг у свој живот. 

елвИс БошњАК (1971, сплИт)

Глумац, драмски писац и сценариста. 
Одиграо је стотинак позоришних, те-
левизијских и филмских улога. Био 
је члан ансамбла Хрватске драме 
ХНК Ивана пл. Зајца Ријека и члан 
ансамбла Драме ХНК Сплит. Од 
2004. до 2006. врши дужност ди-
ректора Драме ХНК Сплит и драмског програма Сплитског 
љета. Од 2008. до 2017. био је уметнички водитељ позоришта 

PlayDrama Сплит. Године 2018. враћа се у ансамбл Драме ХНК 
Сплит. Написао је дванаест драма: Спој плус (још неизведена), 
Отац (ХНК Сплит, 2000, р. Нени Делместре), Носи нас ријека (ХНК 
Сплит, 2002, р. Н. Делместре), Идеалан муж (Сплитско љето, 2002, 
р. Н. Делместре), Хајдемо скакати по тим облацима (ХНК Сплит 
2004, р. Н. Делместре), Жице и жилети (Хрватски радио 2008, 
р. Мислав Бречић), Вољени и мртви (за сада неизведена у позо-
ришту, по тексту је 2010. снимљен филм Ноћни бродови у режији 
Игора Мирковића), Срце веће од руку (PlayDrama 2012, р. Трпимир 
Јуркић), Ребро (PlayDrama 2014, р. Ксенија Зец и Саша Божић), 
Кашета брокава (ХНК Сплит 2015, р. Н. Делместре), Убојство у клу-
бу Квазимодо (PlayDrama и ХНК Задар, р. Н. Делместре) и Усидрене. 
Као сценариста учествовао је у раду на филмовима Отац, Ноћни 
бродови и Соња и бик. Драме су му превођене на енглески, шпански, 
немачки, словеначки, македонски, бугарски, мађарски и чешки 
језик. Године 2011. објављена му је књига Носи нас ријека и друге 
драме (у којој су, поред насловне, садржане и драме Отац, Хајдемо 
скакати по тим облацима, Срце веће од руку те Жице и жилети), а 
2019. под насловом Далматинска трилогија објављене су и његове 
завичајне драме Носи нас ријека, Кашета брокава и Усидрене.

За свој рад добио је низ награда међу којима награду Министарства 
културе Републике Хрватске „Владимир Назор“ за драму Носи нас 
ријека и улогу Јерка у истој драми, награде „Марул“ за драме Отац, 
Носи нас ријека и Кашета брокава, те за глумачку саигру у представи 
Хајдемо скакати по тим облацима, награде Министарства културе 
РХ „Марин Држић“ за драме Жице и жилети и Усидрене. Његове дра-
ме Отац, Срце веће од руку и Кашета брокава биле су номиноване и 
за награду Хрватског друштва драмских умјетника. Добитник је и 
главне мушке глумачке награде на Данима сатире за улоге у пред-
ставама Бог Масакра и Метода. За допринос хрватској култури одли-
кован је Редом Данице хрватске с ликом Марка Марулића.
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редитеЉка

АНАстАсИјА јАНКовсКА 

Позоришна, филмска и телевизиј-
ска глумица, рођена 1985. у Кијеву 
(Украјина), где је завршила прва два 
разреда основне школе, након чега 
с родитељима долази у Сплит где 
наставља школовање. Студије глуме 
започиње на Државној академи-
ји драмске уметности у Санкт Петербургу, дипломира 2009. на 
Академији драмских умјетности у Загребу. Крајем 2009. постаје 
чланица драмског ансамбла ХНК Сплит, потом и асистенткиња 
на одсеку и колегију глуме у класи проф. Милана Штрљића на 
Умјетничкој академији у Сплиту (УМАС). За последњих десетак 
година остварила је тридесетак запажених улога у ХНК Сплит и 
ван њега те је за то била номинована за Награду хрватског глу-
мишта: за улогу Офелије у Шекспировом Хамлету (2010), те за 
улогу Каролине у Солеровој драми Контра прогреса (2014). На 
Данима сатире 2010. за улогу Агнесе у Молијеровој Школи за жене 
добија Награду „Сабрија Бисер“, а на Фестивалу глумца 2013. и 
„Фабијана Шоваговића“ за улогу Жене у Бошњаковој драми Срце 
веће од руку. Усидрене су њена прва самостална режија.

критика

АутеНтИЧАН пРИКАЗ жИвотА И вРеМеНА оБИЉежеНог дуготРАј-
НоМ РАЗдвојеНошћу

„Заједничка је особина већине отока ишчекивање оног што ће 
се догодити. И најмањи међу њима чекају барем брод који треба 
пристати, вијести које доноси, призор или догађај. Оточани имају 
више времена за чекање него други: чекање је обиљежје њихова 
времена.”

Писао је овако Предраг Матвејевић у Медитеранском бревијару, 
а на истом мотиву чекања, оног одисејевских размјера, почива 
и драма Елвиса Бошњака Усидрене, награђена Наградом „Марин 
Држић“ за најбољи драмски текст 2017. године.

Усидренима завршава Бошњакова Далматинска трилогија (Носи нас 
ријека, Кашета брокава), поетична посвета крајевима који су обли-
ковали аутора; ријеч је о Хрвацама, Сплиту и Дрвенику Великом. 
Оток, који је у Усидренима описан тек као „мали далматински оток” 
шездесетих година прошлог стољећа, послужио је као плодно тло 
за причу о чекању, ишчекивању и стрепњи. Смјештени на оток, 
мјесто обиљежено темпоралношћу другачијом од оне на копну 
(Бруно Крагић, Оток као архетип, 2016), ови се субјективни до-
живљаји протока времена у Бошњаковој драми не остварују само 
на садржајном плану, него и као покретачи драмске радње, али и 
принципи градње драмске напетости.

Управо је око чекања Бошњак испреплео причу о Усидренима, они-
ма чији живот обиљежава једна посебна врста чекања – чекање 
супружника који одлазе на почетку заједничког, брачног живота 
и, ако се врате, враћају се да на отоку проведу старост, окружени 
онима с којима их спаја неко прошло вријеме, вријеме без којег би 
било очито да су у вишегодишњем избивању постали странци и на 
мјесту које су називали домом.

Премиса је можда очекивана, аутентична и извире из живота вре-
мена обиљеженог дуготрајном раздвојеношћу бројних мушкара-
ца од родног тла, властите супруге, дјеце, обитељи. У неименовано 
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оточко мјесто враћа се Антонио / Тонци (Давор Јурешко) након 
тридесет седам година проведених у Јужној Америци. (...) Да је по-
сегнуо за чекањем тек као покретачем драмске радње, Бошњак би 
можда упао у замку носталгије, архаичности и архетипских сигур-
них мјеста; ипак, у Усидренима не чекају само ликови на сцени, че-
кање се шири казалишном двораном и у њему судјелује и публика. 
Ишчекује се Тонцијев долазак, ишчекује се сукоб, ишчекује се она 
точка без повратка, а која је злокобно најављена већ првим призо-
ром у којем је изврсна Шоваговић Деспот завладала сценом толи-
ко снажно да је њена присутност осјетна чак и након овог призора, 
у четрдесетак минута које услиједе, а тијеком којих лик Јаковице 
ниједном не крочи на позорницу. Управо се у лику Јаковице пред-
става успјешно измиче од опћих, добро уходаних мјеста.

(...) Редатељске интервенције у форми срамежљивог кокетирања са 
сувременим покретом, праћеног клавирским инструменталом, от-
кривају се као тренуци ишчашености, уласка у унутарњи свијет поје-
диног лика, али ипак недовољно снажно и одлучно па се, нажалост, 
изгубе у дијалогу на којем се граде ликови и односи те осликава 
судбина једне обитељи, једног мјеста и живота у конкретном вре-
мену. Такођер, као и кореографиране секвенце, чини се да ни мо-
нументална сценографија коју потписује Весна Режић, а која с три 
оборена јарбола евоцира три библијска крижа на Голготи, није до-
вољно искориштена, па већину трајања представе тек твори кулису 
кроз коју се ликови провлаче да би дошли до или отишли с простора 
просценија на којем се ипак одвија већина радње. С друге је стране 
звук, поготово soundscape (обликоватељ тона је Петар Иванишевић), 
кориштен одмјерено и дозирано те као такав иде у прилог напетости 
која расте тијеком трајања представе. Управо је кроз звук гледатељ 
увучен у стање ишчекивања експлозије која цијело вријеме пријети 
испод површине, у шкртим и строгим Јаковичиним ријечима, у ње-
зином хладном присуству и злослутном одсуству.

Осјећаји изолираности, одвојености (оток је увијек обиљежен 
одласцима) и другости у Усидренима се остварују спорогорећим 
темпом, у сталном ишчекивању нечега што напосљетку ипак ра-
зочара. Тонцијев долазак у другом дијелу представе не доно-
си промјену, његова присутност ускраћује нам задовољство до-
чеканим. Магија ишчекивања нестаје појављивањем збуњеног 
старца, толико навиклог на улогу странца да не успијева прого-

ворити материњим језиком. Једно ишчекивање непримјетно је 
тако замијењено другим и живот наставља тећи онако како отоку 
приличи. Ипак, сам крај представе оставља отвореним питање 
је ли се могло одољети тој силној, нагонској потреби да се при-
ча заокружи, да се зада још један драматуршки ударац на крају. 
Можда се трагедију (која никад не долази сама) није требало обиље-
жити вриском, она је могла остати лебдјети око њих попут трошног 
једра на јарболима. И ништа прича тиме не би изгубила; штовише, 
циклус обиљежен одласцима и ишчекивањем наставио би свој нео-
метани живот, као тихо присуство архетипског отока у којем је оно 
Матвејевићево чекање употпуњено имплицираном надом...

Кристина Тешија  
(KAZALIŠTE.hr, 28. март 2022)

посветА „тИсућЉетНој КултуРИ пАтње“
(...) Изузетно је то добро скројен комад, чврсте структуре и јасно 
профилираних ликова, посебице женских – готово да се може 
рећи да су базирани на архетипу, утемељени на сувременој ина-
чици онога што најчешће дефинирамо, односно понекад нази-
вамо „грчка трагедија“. То се, мислим, прије свега односи на 
главни женски лик, Јаковицу, жену што готово четири десетљећа 
чека свог давно изгубљеног мужа, остављена са двоје мале дје-
це, игра је врло моћно Ања Шоваговић Деспот. 
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(...) Усидрене изванредно функционирају као сурова и опора, 
трпка казалишна прича, смјештена конкретно сред неког неи-
менованог отока, забаченог шкоја изгубљеног у времену, или 
можда у мјесту гдје је вријеме стало, оно вријеме које ми, ње-
гови сувременици, мислимо да је једино извјесно а испоставља 
се да није, да постоје и нека друга времена о којима ништа нити 
слутимо нити знамо – уствари, све се у том поднебљу из снова, 
оностраном и недокучивом, догађа у неком потпуно другом сви-
јету, свијету који нестаје, ту, нама пред очима, а ми смо немоћни 
или напросто не знамо како га сачувати, како спасити и повеза-
ти крхотине тог свијета што се ломе, нетрагом нестају, ту, пред 
нама. То јесте, на први поглед, врло реалистична драма, ништа 
ту није препуштено случају, но то је уједно изњедрено у крилу 
магичног реализма, поетски нерв који равна тим драмским на-
ративом и те како је уочљив и присутан у сваком призору, свакој 
сцени, у сваком лику. Често ћемо чути неке исказе на граници 
афористичких мисли, попут: „лаж траје док истина не дојде“, а 
сви, заправо, тону у ту лаж која је замамна, пуна опсјене и бра-
ни од сурове стварности, но ипак теже за истином, или, рецимо: 
„разбистри мозак па ће ти се и очи разбистрит“, мада то поне-
када траје читаву вјечност а разбистри се само дјелић онога што 
је скривено у тами заборава и дугих, бесаних оточких ноћи у 
очекивању драгих људи који се никада неће вратити.

Негдје, при самом крају представе, кључни мушки лик у предста-
ви, прије готово четири десетљећа нестали Антонио, муж Јаковице, 
проговорити ће из саме нутрине свог бића, освједочити срам који 
носи у себи и признати да све, сав живот, био је не друго доли тлап-
ња: „…било ме срам онога чега нисам… све је тлапња…“ Антонио, 
у интерпретацији одличног Давора Јурешка, тако нас враћа на 
почетне позиције овог драмског рукописа и представе настале те-
мељем њега – ту заиста јесте ријеч о трагичном комаду, његови 
ликови носе у себи ту трагичну ноту, обавијену дозом хумора и 
поетским велом. Горка и трпка представа, бравурозно написана 
драма и одлично одиграна. 

Младен Бићанић  
(сусретиНовости, 19. новембар 2021)

БошњАК је попут ЧеХовА пИсАЦ БлАге ИРоНИје И тИХе гРотесКе... 

(…) Бошњаково драмско писмо јест, рекао бих, једно пучки инто-
нирано а успјешно подражавање једне сјеверњачке, заправо че-
ховљевске драматургије у далматинском амбијенту и темперамен-
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ту. Медитерански писац са сјетом тежом од ријечи, који комику 
скрива тако што је скривену нуди, отприлике тако. Трилогију бо-
гати језик: први дио јест писан штокавским говором Хрваца, други 
сплитским, назовимо га тако, жаргоном, а овај трећи чакавским 
говором отока Дрвеника. Не сједињује га ни реализам радње, ни 
мјеста, ни ликови неголи заправо дубља тема: обитељ као главни 
извор отуђења.

(...) Бошњак је, доиста попут Чехова, писац благе ироније и тихе 
гротеске, а режија је хладна и хладна у односу према глумачким 
позицијама.

Изван тог режијског оквира излази само Ања Шоваговић Деспот 
као Јаковица, жена која је 37 година чекала супруга који је от-
пловио у Јужну Америку и више се није јавио, а враћа се ето 
послијеподне. Она игра ту матрону посве на граници комичне 
претјераности, а опет као увјерљиву, чврсту појаву те нас отпрве 
привлачи да ишчекујемо како ће реагирати, што ће рећи кад тај 
њезин Одисеј напокон доплови.

Томислав Чадеж  
(Јутарњи лист, 15. март 2021) 

wRITeR

elvIs BOšnjAK (BORn In splIT In 1971)

Actor, playwright, and screenwriter. He acted in over a hundred the-
ater, television, and film roles. He was a member of the Croatian Drama 
Ensemble of the Croatian National Theater Ivan pl. Zajc in Rijeka and 
a member of the Drama Ensemble of the Croatian National Theater 
in Split. From 2004 to 2006, he was the director of the Drama of the 
Croatian National Theater in Split and the drama program of the Split 
Summer Festival. From 2008 to 20017 he was the artistic director 
of the PlayDrama Theater in Split. In 2018, he returns to the Drama 
Ensemble of the Croatian National Theater in Split. He wrote twelve 
plays, Connection Plus (unperformed), Father (Croatian National Theater 
in Split, 2000, directed by Neni Delmestre), The River Carries Us (Croatian 
National Theater in Split, 2002, directed by Neni Delmestre), The Perfect 

Husband (Split Summer, 2002, directed by Neni Delmestre), Let’s Jump 
The Clouds (Croatian National Theater in Split 2004, directed by Neni 
Delmestre), Strings and Razors (Croatian Radio, 2008, directed by Mislav 
Brečić), The Loved and the Dead (unperformed, served as a basis of a 2010 
movie Night Boats, directed by Igor Mirković), Heart Bigger than Hands 
(PlayDrama, 2012, directed by Trpimir Jurkić), The Rib (PlayDrama, 
2014, directed by Ksenija Zec and Saša Božić), Brocade Cassette (Croatian 
National Theater in Split, 2015, directed by Neni Delmestre), A Murder 
in the Kvazimodo Night Club (PlayDrama and Croatian National Theater in 
Zadar, directed by Neni Delmestre) and The Anchored (which is currently 
being performed as a co-production of the Croatian National Theatre 
Split, Drama Theatre Gavella, and Croatian National Theatre Zadar). As 
a screenwriter, he worked on Father, Night Ships, and Sonja and a Bull. His 
plays have been translated into English, Spanish, German, Slovenian, 
Macedonian, Bulgarian, Hungarian, and Czech. In 2011, he published 
a collection of dramas, The River Carries Us and Other Dramas (which, 
in addition to eponymous drama, includes Father, Let’s Jump the Clouds, 
Heart Bigger than Hands, and Strings and Razors), and another collection, 
Dalmatian Trilogy, including The River Carries Us, Brocade Cassette, and The 
Anchored, was published in 2019. He received a number of awards for his 
work, including the Award of the Ministry of Culture of the Republic of 
Croatia Vladimir Nazor for The River Carries Us and the role of Jerk in the 
same play; the Marul Award for the plays Father, The River Carries Us, and 
Brocade Cassette, as well as the acting award for Let’s Jump the Clouds; the 
Awards of the Ministry of Culture of the Republic of Croatia Marin Držić 
for the Strings and Razors and The Anchored. His plays Father, Heart Bigger 
than Hands, and Brocade Cassette were also nominated for the Award of 
the Croatian Society of Dramatic Artists. He also won the main male 
acting award at the Days of Satire for his roles in God of Massacre and 
The Method. For his contribution to Croatian culture, he was awarded the 
Order of the Croatian Danica with the figure of Marko Marulić.

DIReCTOR

AnAsTAsIjA jAnKOvsKA 

Theater, film, and television actress, born in 1985 in Kyiv, Ukraine, 
where she finished the first two grades of primary school, after which 
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she moved with her parents to Split, where she continued her educa-
tion and graduated from high school. She began her acting studies at 
the State Academy of Dramatic Arts in St. Petersburg and graduated in 
2009 from the Academy of Dramatic Arts in Zagreb. In November 2009, 
she became a member of the Drama ensemble of the Croatian National 
Theater in Split, and then an assistant at the Department and College 
of Acting in the class of professor Milan Štrljić at the Academy of Arts 
in Split (UMAS). In the last ten years, she had about thirty notable roles 
at the Croatian National Theater in Split and in other theatres, and she 
has been nominated twice for the Croatian Acting Award: for the role of 
Ophelia in Hamlet (2010), and for the role of Carolina in Soler’s drama 
Against the Progress (2014). At the Days of Satire in 2010, Jankovska was 
awarded the Sabrija Biser Award for her role as Agnes in Moliere’s The 
School for Wives, and the 2013 Fabijan Šovagović Award for her role as 
The Women in the Bošnjak’s drama Heart Bigger than Hands. The Anchored 
is her first independent directing engagement.

REVIEWS

An AuThenTIC DepICTIOn Of lIfe AnD TIMe MARKeD By A lOnG-TeRM 
sepARATIOn

“A common feature of most islands is the anticipation of what is about to 
happen. And the smallest of those islands is waiting for at least one ship 
to dock, the news it brings, the scenes, or events. Islanders have more 
time to wait than others: waiting is the prominent feature of their time.”

This is how Predrag Matvejević wrote in Mediterranean Breviary, and Elvis 
Bošnjak’s play The Anchored is based on the Odysseus-like motif of waiting.

It was around this motif that Bošnjak intertwined the story of those who 
are anchored and whose lives are marked by a special kind of waiting – 
waiting for the husbands who leave at the beginning of their marriage 
and who, if and when they return, return to spend their old age on the 
island, surrounded by those who are in touch with their past, with the 
time that makes it possible for them not to become strangers in a place 
they call home after so many years of absence.

The premise is perhaps expected, authentic, and originating from the 
lives spent in a time marked by long-term separations of many men 

from their homeland, their own wives, children, families. Antonio / 
Tonci (Davor Jureško) returns to an unnamed island town after thir-
ty-seven years in South America. (...) If he had reached for the motif of 
waiting only as the initiator of the dramatic action, Bošnjak might have 
fallen into a trap of nostalgia, archaism, and archetypal commonplaces; 
however, not only are the characters on stage are waiting, but the en-
tire audience is waiting as well. Waiting for Tonci’s arrival, waiting for 
the conflict, waiting for the point of no return, which was ominously 
announced in the first scene in which the excellent Šovagović Despot 
dominated the scene so strongly that her presence is felt even after it, 
in the forty minutes that follow, during which the character of Jakovica 
never steps on the stage. It is in this character that the play successfully 
escapes from general, well-established places.

(...) Isolation, separation (the island is always marked by departures), 
and otherness in The Anchored are realized at a slow pace, in constant an-
ticipation of something that ultimately disappoints. Tonci’s arrival in the 
second act does not bring change, his presence deprives us of the sat-
isfaction of welcoming someone. The magic of anticipation disappears 
with the appearance of a confused old man, so accustomed to the role 
of a stranger that he fails to speak his mother tongue. One expectation 
is imperceptibly replaced by another and life continues to flow naturally 
on the island. However, the very end of the play leaves the open ques-
tion of whether it was possible to resist this strong, instinctive need to 
complete the story, to give another dramaturgical blow in the end.

Perhaps the tragedy (which never comes alone) should not have been 
marked by a scream, it could have hovered around them like a dilapidat-
ed sail on flagpoles. And the story would lose nothing; moreover, a cycle 
marked by departures and anticipation would continue its undisturbed 
life, as the quiet presence of an archetypal island in which Matvejević’s 
waiting was complemented by implied hope ...

Kristina Tešija  
(KAZALIŠTE.hr, 28th March 2022)

DeDICATIOn TO The “MIllennIuM-lOnG CulTuRe Of suffeRInG”

(...) This is an extremely well-put play, with solid structures and clearly pro-
filed characters, especially female characters – it can almost be said that 



   67. СТЕРИЈИНО ПОЗОРЈЕ       153 

they are based on an archetype, based on a modern version of what we 
most often define, or sometimes call “the Greek tragedy”. This, I think, 
primarily refers to the main female character, Jakovica, a woman who has 
been waiting for her long-lost husband for almost four decades, left with 
two small children, portrayed by a very powerful Anja Šovagović Despot.

(...) The Anchored functions extraordinarily as a cruel, harsh, and bitter the-
atrical story, situated specifically in the middle of an unnamed island, a 
remote wasteland lost in time, or perhaps in a place where time stands still, 
a time that we, its contemporaries, believe to be the only certain concept, 
and it turns out that it is not, that there are some other times about which 
we have no idea of or that we know – in fact, everything in that dream 
climate, otherworldly and unfathomable, happens in a completely differ-
ent world, a world that disappears, there, before our very eyes, leaving 
us powerless or simply not knowing how to preserve it, how to save and 
connect the fragments of the world that is breaking, disappearing without 
a trace, right there in front of us. It is, at first glance, a very realistic drama, 
nothing is left to chance, but it is also born in the lap of magical realism, 
the poetic nerve that governs this dramatic narrative is very noticeable and 
present in every scene, every act, every character.

(...) Somewhere near the end of the play, the male protagonist, Antonio, 
Jakovica’s husband, who disappeared almost four decades ago, will 
speak from within his being, testify to the shame he carries within him-
self and admit that everything, all his life, was nothing but a delusion: 
“I was ashamed of what I was not… everything is a delusion…” Antonio, 

portrayed by the great Davor Jureško, thus brings us back to the starting 
positions of this dramatic manuscript and the play based on it – this 
truly is a tragic piece, with characters that carry within them a tragic 
note, shrouded in a dose of humor and a poetic veil. Bitter and bitter 
play, amazingly written and well played.

Mladen Bićanić  
(susretiNovosti, 19th November 2021)

lIKe CheKhOv, BOšnjAK Is A wRITeR Of MIlD IROny AnD quIeT 
GROTesque...

(…) Bošnjak’s dramatic work is, I would say, a popular and successful 
imitation of a northern, in fact Chekhov’s dramaturgy in the Dalmatian 
ambiance and temperament. A Mediterranean writer with sadness 
heavier than words, who hides comedy by presenting it quietly.

(...) Bošnjak is, like Chekhov, a writer of mild irony and quiet grotesque, 
and the direction of the play is cold and cold in relation to acting posi-
tions.

The only character who steps out of that directorial framework is Anja 
Šovagović Despot as Jakovica, a woman who has been waiting for her 
husband for 37 years, who sailed to South America and never came 
back, and yet he returns this afternoon. She portrays this matron com-
pletely on the verge of comic exaggeration, and yet as a convincing, 
solid phenomenon, and at first, she encourages us to wait to see how she 
will react when her Odysseus finally arrives.

Tomislav Čadež  
(Jutarnji list, 15th March 2021) 



my Name is GoraN stefaNovsKi
dRAMA ThEATRE SKOPJE  

(ThE REPUBLIC OF NORTh MACEdONIA) 
sUNDay, 29th may

my Name is GoraN stefaNovsKi
ДРАМСКИ ТЕАТАР СКОПЉЕ  
(СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА) 
НЕДЕЉА, 29. МАЈ



Ф
от

о:
 Ф

и
ли

п 
К

он
д

ов
ск

и



156       67. СТЕРИЈИНО ПОЗОРЈЕ    

Редитељ: БРАНИСЛАВ МИћУНОВИћ
Ауторска адаптација: БРАНИСЛАВА ИЛИћ

Сценограф: АЛЕКСАНДАР ДЕНИћ
Костимографкиња: РОЗА ТРАЈЧЕСКА РИСТОВСКА

Ауторска музика: ВЛАТКО СТЕФАНОВСКИ
Музички сарадник: ДАВОР ЈОРДАНОВСКИ

Асистент редитеља: КРИСТИЈАН АТАНАСОВ

Улоге

МЕТО ЈОВАНОВСКИ
СТЕФАН ВУЈИСИћ

БИЉАНА ДРАГИћЕВИћ ПРОЈКОВСКА
ЈЕЛЕНА ЖУГИћ
ИГОР АНГЕЛОВ

ДРАГАН СПАСОВ ДАЦ
СОФИЈА КУНОВСКА

СОЊА СТАМБОЛЏИОСКА
ЗЛАТКО МИТРЕСКИ

ДАМЈАН ЦВЕТАНОВСКИ
АНА ДИМИТРОВА

САША ДИМИТРИЕВСКА

Фото: ФИЛИП КОНДОВСКИ

Представа траје 1 сат и 20 минута 

direction: BRANISLAV MIćUNOVIć
Authorial adaptation: BRANISLAVA ILIć
Set design: ALEKSANdAR dENIć
Costume design: ROzA TRAJČESKA RISTOVSKA
Original music: VLATKO STEFANOVSKI
Music assistant: dAVOR JORdANOVSKI
Assistant director: KRISTIJAN ATANASOV

Cast

METO JOVANOVSKI
STEFAN VUJISIć
BILJANA dRAGIćEVIć PROJKOVSKA
JELENA ŽUGIć
IGOR ANGELOV
dRAGAN SPASOV dAC
SOFIJA KUNOVSKA
SONJA STAMBOLdŽIOSKA
zLATKO MITRESKI
dAMJAN CVETANOVSKI
ANA dIMITROVA
SAŠA dIMITRIEVSKA

Photo: FILIP KONdOVSKI

The play is 1 hour and 20 minutes long



   67. СТЕРИЈИНО ПОЗОРЈЕ       157 

реЧ драМатурШкиње 
Горан Стефановски је добио награду за животно дело на 54. Стеријином 
позорју. У интервјуу који је тим поводом са њим за часопис Сцена урадила 
Снежана Милетић, Стефановски, између осталог, каже: „Идентитет није 
зацртан, већ се осваја из дана у дан. Као и слобода.“

Ова мисао је била моје полазиште при избору драма и сцена које 
ту потрагу самог аутора, али и генерално људи на овом простору, 
чине видљивом. Тако је настала ауторска адаптација My name is Goran 
Stefanovski... кроз монтажу сцена из седам Горанових драма (Црна рупа, 
Лонг плеј, Сарајево, Казабалкан, Хотел Европа, Euroalien, Одисеј). Изабране 
драме написане су у периоду од 1987. до 2012. у једном турбулентном 
историјском периоду на простору  Балкана  и Европе, у којем је,  посебно 
на овом некад заједничком, југословенском простору, преиспитивање 
идентитета и слободе био императив. Други разлог је моја одлука да 
изаберем драме које нису изведене у Драмском театру. Неизмерно сам 
захвална породици Стефановски, која је имала поверења и разумевања 
за овај мој драматуршки потхват; редитељу Браниславу Мићуновићу, 
на чији позив сам и ушла у ову причу и чији је захтев био да радимо 
компилацију сцена из неколико драма; и Драмском театру, на стрпљењу 
и подршци да једна овако сложена драмска структура добије прилику да 
буде и сценски заокружена.

Задато тематско пропитивање односа идентитета и дома, захваљујући 
редитељском концепту и препознатљивом естетском рукопису редитеља 
Мићуновића, у сценском смислу постаје потрага за идентитетом 
појединца разапетог између жеље за остварењем личне слободе 
и потребом за простором сигурности. Представа My name is Goran 
Stefanovski... поставља питање релевантности и актуелности ове 
свевременске дилеме човека, у свету у коме је све на продају и у времену 
у коме су интерес и моћ значајније друштвене категорије од права на 
слободу и сигурност појединца.  

Претходне године, посебно овај период пандемије, отвориле су 
многа питања на која би Горан, да је жив, сигурно одговорио и лично, 
заузимањем става и неком новом драмом. Ова представа не може 
да надокнади одсуство једног од најзначајнијих драмских писаца и 

драматурга с овог нашег простора, али може да укаже на то да све што 
нам се догодило и што данас живимо у његовом опусу је већ записано.

Никада нисам радила представу која у себи носи оволики емотивни 
набој поштовања, љубави и бриге према једном човеку и његовом раду. 
Његово присуство у Драмском театру, у сећањима и причама глумаца 
који су играли у његовим представама толико је да готово  могу да га 
чујем с великог пoртрета у холу Драмског театра, како нам, поигравајући 
се сопственом смрћу, шеретски (не без извесне дозе ироније) каже: 
„Извесна доза одсуства је врло важна за присуство.“

Бранислава Илић

редитеЉ
Представа My name is Goran Stefanovski настала је на мојој посвећености 
Горановом дјелу и  сећању  на наше пријатељство. Она је моја исповјед 
пријатељу, мој сценски одговор на његове драмске теме. Моја посвета 
његовом опусу који сам желио, кроз неколико његових драма, да 
представим савременој позоришној јавности и још једанпут подсјетим 
да су његове катарзичне теме све актуелније. Драматично актуелније.  

Чистећи простор представе од натруха илустрација и потребом да се не 
загубе његове ријечи о нашим националним, индивидуалним и укупним 
страдањима, желио сам да гледаоци са представе понесу дубоке емоције 
и задрже их у дугом памћењу. 

Мјесто Горановог и мог сусрета је предодређено – Драмски театар 
Скопље.

Хвала Драмском и Катерини Коцевској на позиву и повјерењу. Ово је, 
осим Горану, мој омаж и слави Драмског театра.

Искрено сам захвалан Бранислави, Александру, Влатку и Рози, 
глумцима и техници ове представе, што су подржали моју намјеру да 
у представи Горанове ријечи изговоримо публици  блиско, непосредно 
и директно. 
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БРАНИслАв МИћуНовИћ  
(подгоРИЦА, 1952)
Позоришни  редитељ, дугогодишњи про-
фесор глуме на Факултету драмских 
уметности у Београду и на Факултету 
драмских умјетности на Цетињу. 

Редовни је члан Европске академије 
наука и умјетности у Салцбургу, Европ-
ске академије наука, умјетности и књи- 
жевности у Паризу и Академије Балканика Еуропеана. Почасни је члан 
Интернационалне Академије „Михаи Еминеску” (Румунија) и Удружења 
науке, културе и уметности Републике Молдавије.

Додељене су му титуле почасног доктора Румунског универзитета 
„Константин Бранкуси”, Молдавског универзитета европских студија 
и Академије наука високог образовања Украјине, Украјински институт 
за науку и историју културе.

Почасни је председник Међународне позоришне мреже НЕТА и 
председник Савета фестивала Глумац Европе. Члан је Одбора за 
драмску умјетност Црногорске академије наука и умјетности. 

Био је председник  Националног савјета за културу Црне Горе и 
Националне комисије за Унеско, Сената Дукљанске академије наука 
и умјетности. Био је уметнички директор Фестивала Барски љетопис и 
оснивач позоришне колоније Барски љетопис.

Углавном је режирао дела савремених аутора: Александра Поповића, 
Велимира Лукића, Љубомира Симовића, Вељка Радовића, Јордана 
Плевнеша, Горана Стефановског, Ива Брешана, Гордана Михића, 
Борислава Пекића, Мирка Ковача, али и светских класика Његоша, 
Ибзена, Чехова… у Црногорском народном позоришту Подгорица, 
Југословенском драмском позоришту Београд, Српском народном 
позоришту Нови Сад, Хрватском народном казалишту Ријека, Народном 
позоришту Тузла, Народном позоришту Ниш, Звездара театру Београд, на 
Фестивалу Барски љетопис, Студентском културном центру у Београду…

Његове представе уврштене су у селекције југословенских и међународ-
них фестивала – Фестивал МЕСС Сарајево, Ex Ponto Љубљана, Стеријино 
позорје Нови Сад; Фестивал фестивала Земун, Сусрети „Јоаким Вујић”, 
Дани комедије Јагодина, Град театар Будва, Охридско лето, Фестивал 

без превода Ужице, Гавелине вечери Загреб, Сарајевска зима, Фестивал 
малих сцена Струмица, Барски љетопис, Фестивал Iberoamericano del 
Teatro Богота, International Istanbul Theater Festival; International 
Festival Balkan Theater Space, St. Petersburg…

Године 1997. изабран је за директора обновљеног Црногорског народног 
позоришта. Његовом режијом Његошевог Горског вијенаца, 25. маја исте 
године, отворена је нова зграда Црногорског народног позоришта. 

Награђен је најзначајнијим професионалним и друштвеним признањима: 
Стеријина награда за режију, Гран-при за режију на Фестивалу фестивала,  
Награда за режију „Јоаким Вујић” (1983, 1993), Награда за режију „Јован 
Путник”, Велика награда Црногорског народног позоришта, Награда за 
допринос позоришној култури у Црној Гори „Вељко Мандић”, Награда 
Међународне академије „Михаи Еминеску” за област позоришног 
стваралаштва.

Председник Републике Хрватске Стјепан Месић 2010. уручио му је Орден 
Данице хрватске са ликом Марка Марулића, за посебна достигнућа у 
култури. Београдски универзитет, Новосадски универзитет и Привредна 
комора Србије доделили су му Повељу „Капетан Миша Анастасијевић” 
за прекограничну сарадњу и пружену руку пријатељства. 

Бранислав Мићуновић биран је за министра културе Црне Горе у три 
мандата 2008, 2010. и 2012. 

ГОРАН СТЕФАНОВСКИ НА СТЕРИЈИНОМ ПОЗОРЈУ

На Стеријином позорју учествовало је девет представа рађених 
по текстовима Горана Стефановског: Јане Задрогаз (ДТ Скопље, 
1975), Дивље месо (ДТ Скопље, 1980), Лет у месту (Дом 
младих „25. мај“ Скопље, 1982), Дупло дно (ДТ Скопље, 1984), 
Тетовиране душе (Звездара театар Београд, 1986), Црна рупа 
(МНТ Скопље, 1988), Тетовиране душе (Московско драмско 
позориште на Малој Брони, ван конкуренције 1988), Кула 
вавилонска (ДТ Скопље, 1990) и Одисеј (група продуцената, 
програм Кругови 2013). 

Стефановски је добитник три Стеријине награде: за драмски 
текст (Дивље месо, 1980), ванредне за драмски текст (Црна рупа, 
1988), те Награде за нарочите заслуге на унапређењу домаће 
позоришне уметности и културе (2005).
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критика
Посматрано из угла неких од исповедних изјава Горана Стефановског, 
један од кључних токова његове животне и интелектуалне авантуре била 
је потрага за идентитетом. Или тачније: он је властиту животну авантуру 
одмеравао својом спремношћу да се непрестано суочава са изазовима 
формирања различитих идентитета. У адаптацији насталој од одабраних 
фрагмената из седам Горанових драма, Бранислава Илић ће ову потрагу 
Стефановског, као и његову перманентну запитаност над животом који 
нам нуди могућности да градимо и редефинишемо властите идентитете, 
транспоновати у нову авантуру. Литерарни предложак који је понудила 
као материјал за представу није пуки пачворк, а још мање је основа 
за пригодни сценски омаж једном од највећих драмских писаца 
Македоније и ових простора. Пратећи хронолошку нит која датумима 
настанка повезује драме Црна рупа, Лонг плеј, Сарајево, Казабалкан, 
Хотел Европа, Euroalien и Одисеј, Илићева заправо прецизно детектује 
драмске пунктове кроз које је пролазила пишчева анализа феномена 
дефинисања идентитета. Испоставиће се да се ове тачке не тичу само 
интимног света писца, него да, још шире, детектују и фазе процеса 
формирања националних, друштвених, па и идеолошких идентитета 
читавог колективитета. Отуда нас у овом специфичном драмском 
колажу ауторка промишљеним избором сцена из драма македонског 
писца води од интимних светова његових литерарних јунака, кроз 
просторе драматичних историјских, друштвених и политичких ломова у 
којима се огледа преиспитивање друштвеног и националног идентитета, 

па све до резигнираног закључка Горановог Одисеја који се, након 
силних авантура и лутања, враћа кући и каже: „Дом је тамо где боли“.

Неупитно је да је овај укусом горчине оивичени круг самопреиспитивања 
и болне потраге за различитим идентитетима записан у драмском 
опусу Стефановског, но начин на који је Илићева осветлила ову тему, 
поступак комбиновања фрагмената укомпонованих у нову целину која 
превазилази пуку монтажу, као и карактер њене драмске партитуре, 
несумњиво указују на креативност ауторкиног драмског рукописа који 
елементима постдрамског литерарног проседеа отвара просторе за 
провокативну сценску игру.

Ваља имати на уму и да су драме из којих су бирани фрагменти настајале 
у различитим периодима, да не припадају истој фази стваралаштва 
Стефановског те да се, упркос пишчевом јединственом списатељском 
печату, међусобно разликују. Отуда сваки од изабраних фрагмената 
подразумева другачији наратив и нове драмске ликове, што представља 
посебан изазов за редитељска решења.

Једна од карактеристика редитељског поступка који је применио 
Бранислав Мићуновић постављајући на сцену комад My name is Goran 
Stefanovski произилази управо из форме понуђеног драмског материјала. 
С нескривеним поштовањем према писцу, Мићуновић сваком сегменту 
овако конципиране драмске приче приступа на одговарајући начин; 
у различитим причама он тачно детектује оно што ће их најефектније 
повезати, прецизно одређује упоришне тачке за конкретне поступке и 
транспонује их у узбудљиву сценску игру. Притом, свака слика ће бити 
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заснована на другачијем сензибилитету и подразумеваће другачије 
захтеве који се постављају пред глумачку екипу, али ће у исти мах 
градити целину. Наиме, редитељ води рачуна да фрагментарност не 
наруши јединство сценске редње и да ликови сачувају аутентичност. 
Из таквог прецизно одређеног редитељског става, а благодарећи и 
огромном Мићуновићевом искуству, настала је одлична представа у 
којој волуминозни карактер драмског предлошка бива фино разграђен 
и преточен у ефектне сценске слике, а линија радње се, уркос сложеној 
структури, природно прелива из једне сцене у наредну. На тај начин 
је процес изградње властитих идентитета једног писца, у адаптацији 
Браниславе Илић трансформисан у испитивање драмских образаца 
и модела, да би у Мићуновићевој представи добио облике смелог 
редитељског истраживања моћи театарске игре.

Глумачки ансамбл Драмског театра одлично је реализовао редитељеве 
задатке, успевајући да затоми прејаке емоције, али и да их, када је 
потребно, децентно пласира. Глумачка средства и поступци бирани су 
пажљиво и одмерено, а резултат је уједначена игра.

Сценографија Александра Денића превазишла је оквире функционалног, 
стварајући просторе за слободна редитељска маштања, а музика Влатка 
Стефановског тачно је акцентовала и атмосферу драмске приче и 
емоционална стања драмских ликова.

Драмски театар с разлогом сматра Стефановског својим писцем јер је 
велики број његових драма прва извођења имао баш на овој скопској 
сцени. Сада су се, овим избором фрагмената, на репертоару овог 

позоришта на известан начин нашли и комади који до сада овде нису 
играни. Македонски театар је овом премијером добио одличну 
представу коју ће ускоро имати прилику да види и публика Стеријиног 
позорја у селекцији Кругови.

Александар Милосављевић  
(РТС, Радио Београд 2. програм, 11. април 2022)

ThE dRAMATURGE

Goran Stefanovski received a lifetime award at the 54th Sterijino Pozorje 
Festival. In an interview after that award he gave to Snežana Miletić for 
Scena, Theatre Arts Review, he says, among other things: “The identity is 
not set, but it is conquered day after day. Just like freedom.”

This was my starting point in choosing the plays and scenes that make 
this search of the author himself – but also the people in this area in 
general – visible. This is how I created the authorial adaptation titled 
My Name is Goran Stefanovski using the montage of scenes from seven 
of Goran’s plays (The Black Hole, Long Play, Sarajevo, Casabalkan, Hotel 
Europa, Euralien, and Odysseus). Selected plays were written from 1987 to 
2012, during a turbulent historical period in the Balkans and Europe, in 
which, especially in the Yugoslav space that was once unified, the re-ex-
amination of identity and freedom was imperative. Another reason is 
my decision to choose plays that have not been performed at the Drama 
Theater Skopje. I am immensely grateful to the Stefanovski family, who 
had confidence and understanding for this dramaturgical endeavor of 
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mine; to the director Branislav Mićunović, who invited me to enter this 
story and who asked for a compilation of scenes from several plays; and 
to the Drama Theater Skopje, for their patience and support so that 
such a complex dramatic structure gets the opportunity to be performed 
on the stage.

The set thematic reexamination of the relationship between identity 
and home – due to the director’s concept and the recognizable aesthetic 
handwriting of director Mićunović – becomes a search for the identity 
of an individual torn between the desire to achieve personal freedom 
and the need for security. The play My Name is Goran Stefanovski raises 
the question of the relevance and actuality of this timeless dilemma of 
men, in a world where everything is on sale and in a time when the in-
terest and power are more important social categories than the right of 
an individual to feel free and safe.

Last year, especially during this period of the pandemic, opened many 
questions that Goran, if he were alive, would surely answer himself, by 
taking a stand and writing a new drama. This play cannot compensate for 
the absence of one of the most important playwrights and dramaturges 
of this region, but it can indicate that everything that is happening to us 
and everything we live in today has already become a part of his work.

Branislava Ilić

DIReCTOR

Branislav Mićunović (Podgorica, 1952)

Theatre director, longtime professor of acting at the Faculty of Dramatic 
Arts in Belgrade and the Faculty of Dramatic Arts in Cetinje.

He is the honorary president of the International Theater Network NETA, 
an honorary member of the International Academy Mihai Eminescu, 
and a member of the Senate of the capital Cetinje.

He was the president of the National Board for Culture and the National 
Committee for UNESCO, the Senate of the Duklja Academy of Sciences 
and Arts. He was the art director of the Bar Chronicle Art Colony. 

During his career, Mićunović mainly directed works by contemporary 
authors: Aleksandar Popović, Velimir Lukić, Ljubomir Simović, Veljko 

Radović, Jordan Plevneš, Goran Stefanovski, Ivo Brešan, Gordan Mihić, 
Borislav Pekić, Mirko Kovač, and others, at the Yugoslav Drama Theater, 
Belgrade Drama Theater. theater, Serbian National Theater in Novi Sad, 
Croatian National Theater “Ivan Zajc” in Rijeka, National Theater in 
Tuzla, National Theater in Nis, Zvezdara Theater in Belgrade, the Bar 
Chronicle Festival, Student Cultural Center in Belgrade.

His plays were included in the selections of Yugoslav and internation-
al festivals (MESS Festival – Sarajevo, Ex Ponto – Ljubljana, Sterijino 
Pozorje, Gavella Evenings – Zagreb, Ohrid Summer Festival, Festival 
Festival - Zemun, Meetings Joakim Vujic, Comedy Days Festival, Budva 
City Theater, Bar Chronicle Festival, Bogota Iberoamericano del Teatro 
Festival, Istan International Theater Festival Bul, International Theater 
Festival Balkan Theater Space in St. Petersburg.

In 1997, he was elected director of the renovated Montenegrin National 
Theater. His production of Njegoš’s Mountain Wreath opened the new 
building of the Montenegrin National Theater on May 25, 1997.

He was awarded the most important professional and social recognition, 
such as the award for directing “Joakim Vujić”, the award for direct-
ing “Jovan Putnik”, the Grand Prix for directing the Festival, the Sterija 
Award for directing, the Grand Prize of the Montenegrin National 
Theater and for his contribution to theatrical culture in Montenegro 
“Veljko Mandić”, and the “Mihai Eminescu” International Academy 
award for theatrical work.
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In February 2010, the President of the Republic of Croatia, Stjepan 
Mesić, presented him with the Order of the Croatian Danica, with the fig-
ure of Marko Marulić, for special achievements in culture. The Belgrade 
University, the Novi Sad University, and the Chamber of Commerce and 
Industry of Serbia awarded him the “Captain Miša Atanisijević” Charter 
for cross-border cooperation and the extended hand of friendship.

Branislav Mićunović was elected Minister of Culture of Montenegro for 
three terms in 2008, 2010, and 2012.

REVIEWS

Viewed from the angle of some of Goran Stefanovski’s confessional 
statements, one of the key currents of his life and intellectual adventure 
was the search for identity. Or more precisely: he measured his life ad-
venture with his readiness to constantly face the challenges of forming 
different identities. In the adaptation created from selected fragments 
from seven of Goran’s plays, Branislava Ilić transposes this search for 
Stefanovski – as well as his permanent questioning of life that offers 
us opportunities to build and redefine our identities – into a new ad-
venture.

(…) One of the characteristics of the directorial procedure applied by 
Branislav Mićunović, staging the play My Name is Goran Stefanovski, de-
rives precisely from the form of the dramatic material. With undisguised 
respect for the playwright, Mićunović approaches each segment of this 

dramatic story appropriately; in various sections, he accurately detects 
what will connect them most effectively, precisely determines the ful-
crums for specific actions, and turns them into an exciting stage play. 
At the same time, each image is based on a different sensibility and im-
plies different requirements that are set before the cast but also builds 
something more than that. Namely, the director makes sure that the 
fragmentary nature does not disturb the unity of the stage order and 
that the characters preserve their authenticity. From such a precisely 
determined directorial attitude – and thanks to Mićunović’s vast expe-
rience – an excellent play is created in which the voluminous character 
of the dramatic template is finely decomposed and transformed into 
effective stage images, and the line of action naturally flows from one 
section to the next, despite their complex nature. In that way, the pro-
cess of building various identities of a playwright, in the adaptation of 
Branislava Ilić, is transformed into an examination of dramatic patterns 
and models, so that in Mićunović’s play it received a form of a bold di-
rectorial research of the power of the theatrical play.

The acting ensemble of the Drama Theater Skopje realized the director’s 
requirements very well, managing to suppress emotions that might be 
too strong, but also to perform them subtly, when necessary. The acting 
means and actions were chosen carefully and measuredly, and the re-
sult is a uniform performance.

Aleksandar Milosavljević  
(Radio Television Serbia, Radio Belgrade 2, 11th April 2022)
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ПРЕДСТАВА ВАН КОНКУРЕНЦИЈЕ
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НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ ПРИШТИНА СА 
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Режија, адаптација текста, сцена:  
АНЂЕЛКА НИКОЛИћ 

Адаптација текста, драматургија:  
ДИМИТРИЈЕ КОКАНОВ 

Костимографкиња: ОЛГА МРЂЕНОВИћ 
Музика: ИРЕНА ПОПОВИћ ДРАГОВИћ 

Сценски покрет: ИСИДОРА СТАНИШИћ 
Сценски говор: МИЛИЦА ЈАНКЕТИћ 

Асистент композиторке: НИКОЛА ДРАГОВИћ

Улоге

Милета, ’арамбаша: НЕБОЈША ЂОРЂЕВИћ 
Обрад: ВУКАШИН ЈОВАНОВИћ 

Живојин: ИГОР ФИЛИПОВИћ 
Витомир: ДРАГИ ПЕТРОВИћ 

Иван: ДРАГАН СЕКУЛИћ 
Петар: НИКОЛА ЂОРЂЕВИћ 

Срећко: ПЕТАР ЂУРЂЕВИћ 
Ненад: СТРАХИЊА БИЧАНИН 

Зелида, једна Туркиња: СТАША НИКОЛИћ

Представа траје 1 сат и 30 минута 

direction, adaptation, set design:  
ANđELKA NIKOLIć 
Adaptation, dramaturge:  
dIMITRIJE KOKANOV 
Costume design: OLGA MRđENOVIć 
Music: IRENA POPOVIć dRAGOVIć 
Stage movement: ISIdORA STANIŠIć 
Stage speech: MILICA JANKETIć 
Assistant composer: NIKOLA dRAGOVIć

Cast

Mileta, harambaša: NEBOJŠA đORđEVIć 
Obrad: VUKAŠIN JOVANOVIć 
Živojin: IGOR FILIPOVIć 
Vitomir: dRAGI PETROVIć 
Ivan: dRAGAN SEKULIć 
Petar: NIKOLA đORđEVIć 
Srećko: PETAR đURđEVIć 
Nenad: STRAhINJA BIČANIN 
zelida, a Turkish woman: STAŠA NIKOLIć

The play is 1 hour and 30 minutes long
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идеализацију прошлости. Доста тога можемо да опростимо њего-
вим хајдуцима, највише због тога што су и сами цинични на свој 
рачун, свесни хетерогености мотива који су их одметнули од зако-
на, али и спремни да признају сопствену слабост и чежњу за љуба-
вљу и топлином, које је у том мушком свету мало. Оно што из тема-
тике овог позорја, нажалост, преживљава до данашњег дана, јесте 
проблем загађености односа у (било ком) колективу и хијерархије 
која се заснива на сили, обмани и застрашивању. „Нема несреће 
без среће“, пише Стерија, и разбија у комадиће један патријархал-
ни микросвет, из кога се у слободу отискује она која је на почетку 
имала најлошије изгледе: жена, и Туркиња, и ратна заробљеница. 
Зелида проживљава и преживљава несрећу, и каже: „Ја нећу ћу-
тати“. Остало је, дакле, нећутање, од тога можемо – да почнемо.

АНЂелКА НИКолИћ (1977) 

Дипломирала на Катедри за позо-
ришну и радио режију Факултета 
драмских уметности и на Катедри 
за француски језик Филолошког 
факултета у Београду.

Режирала је четрдесетак представа 
у позориштима Србије и Словеније, 
за децу и одрасле, у институционалном оквиру и на независној 
сцени, и десетак радио драма. Учествовала је на позоришним 
фестивалима у земљи и региону. 

За режију је награђена на Стеријином позорју (Радници уми-
ру певајући), Фестивалу професионалних позоришта Србије 
и Фестивалу праизведби у Алексинцу (Негри), Которском фе-
стивалу позоришта за дјецу, Звездаришту и Фестивалу неза-
висних продукција у Крагујевцу (Епске игрице: Зидање Скадра), 
Вршачкој позоришној јесени (Вучјак). Добитница је Годишње 
награде Малог позоришта „Душко Радовић“ за режију (Дечак 
који каже да/дечак који каже не) и  драматизацију (Крадљивци 
кокосових ораха), награде Пикиног фестивала у Велењу (Пипи 
Дуга Чарапа), Специјалне награде Звездаришта (Шарено дрво), 
јубиларне награде Народног позоришта Кикинда и Јоакимовог 

писаЦ

уМесто БИогРАфИје

Кад једним погледом обухватимо све оно што је Стерија написао, 
кад видимо колики је обим, и колика је разноврсност његових тво-
ревина, од песама, епиграма, „натписа“, романа, комедија и траге-
дија, и кад видимо да ту разноврсност форми прати и разноврсност 
мотива и садржаја, могли бисмо доћи до закључка да се овај неве-
роватни Вршчанин прихватио џиновског подухвата: да сам напише 
целу једну књижевност! Што је најлепше, та његова књижевност је 
својим најпретежнијим делом жива и данас. Његове комедије и да-
нас живе пуним, богатим и многоструко актуелним сценским жи-
вотом. Његова поезија, кроз све генерације песника и критичара, 
остаје на завидно високој цени. Његов Роман без романа доживљава 
се чак као „антиципација постмодерне прозе“ (Сава Дамјанов, и не 
само он). Једино ова „жалостна позорја“, уз још неке текстове (Бој на 
Косову, на пример), остају изван живих токова српске књижeвности, 
као вредност искључиво књижевноисторијска.

Међутим, ко зна... 

Љубомир Симовић

редитеЉка

о певАњу И НећутАњу

Да ли су Стеријини Ајдуци комад с певањем – или комад о певању?

Када у ткиву овог текста наиђемо на стихове у десетерцима, на 
тренутак нас  запљусне носталгија за временом основне школе, 
када смо веровали да су хајдуци били родољуби који су се одмет-
нули у шуме да би се борили против сурових завојевача. Но, ови су 
стихови као сентиментални комад у комаду: оно што их окружује, 
контекст изговарања, односно певања, јесте цинични коментар ме-
ланхоличног Стерије, који је јасно сагледавао проблеме свог доба 
и мане савременика – национализам, ксенофобију (туркофобију), 
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прстена – признања Књажевско-српског театра у Крагујевцу. 
Представљала је Словенију на фестивалу „Најбоље са истока“ у 
Бечу (Ниси заборавила, само се не сећаш више).

Са Миланом Марковићем написала је драму Борба и победа рада 
(изведена у Атељеу 212), а са Димитријем Кокановим Расветљавање 
случаја серије убистава тровањем у Ћупријском округу седамдесетих 
година 19. века. Са др Иреном Ристић реализовала је истраживање 
и рад „Политичност режије/промена парадигме“ (Факултет драм-
ских уметности/Hop.La!), а за зборник Драмска баштина на мар-
гинама сцене Стеријиног позорја написала рад Грађанке и грађани 
– упоредна анализа два војвођанска комада из друге половине 19. века. 
Преводи са француског и енглеског језика. 

Учествовала је у оснивању уметничке групе Hop.la!, у оквиру 
које креира уметничке, истраживачке и активистичке пројекте. 
Сарађује са Заводом SeVeDa (Словенија) на пројектима у обла-
сти драмске педагогије. Иницирала је оснивање родно праведне 
библиотеке „Екатарина Павловић“ и Сеоског културног центра 
Марковац, оријентисаног према културној децентрализацији и 
развоју експерименталних уметничких и педагошких пројеката, 
са акцентом на еколошки одрживу уметност. Овај ангажман до-
нео јој је признање „Bring the Noize“ за 2021. годину.

критика
Шта је данас у позоришту могуће направити с неким од „жа-
лосних позорја“ која је Јован Стерија Поповић писао средином 
деветнаестог века, а која је тешко упоредити са његовим „весе-
лим позорјима“, посебно са Покондиреном тиквом, Лажом и па-
ралажом, Кир Јањом, Злом женом, Женидбом и удадбом и нарочито 
Родољупцима? За разлику од комедија, Стеријине трагедије су 
чак и по мишљењу његових најватренијих поштовалаца, лите-
рарно неупоредиво слабијег потенцијала, писане су наивно, 
наглашено су патетичне и понајпре су значајне са становишта 
књижевне историје. Са сценске стране, Стеријине трагедије 
евентуално нуде могућност редитељских интервенција које би 
представу усмериле у пародију, но то би било иживљавање над 
слабим тачкама овог писца.

Управо тако ствари стоје и са Ајдуцима које је Стерија написао 
1842, када је комад премијерно и одигран у београдском Театру 
на ђумруку. Анђелка Николић овој трагедији данас приступа са-
свим растерећено. Уз помоћ сценографије коју је сама осмисли-
ла, костима Олге Мрђеновић, музике Ирене Поповић Драговић, 
сценског покрета Исидоре Станишић и Милице Јанкетић, заду-
жене за сценски говор, редитељка одустаје од реконструкције и 
успоставља специфичну стилизацију. Радњу смешта у шуму, али 
шуму микрофона и каблова, у скучени простор у ком четује гру-
па одметника. И у њеној инсценацији Стеријини дијалози делују 
наивно па се може учинити да редитељка представу води ка па-
родији, јер њени хајдуци воде типично дечачке расправе о томе 
ко ће бити вођа дружине и како ће изгледати њихов одметнички 
живот; они се јуначе, патетично се и свечано заклињу на верност 
родољубивој мисији, скаутски уживају у авантури која је пред 
њима, а Турака нигде на видику.

Но, редитељка се Стерији не подсмева. Доспевши на саму ивицу 
пародије, у представу уводи много озбиљније тонове. Они, међу-
тим, не припадају ни овом комаду, ни Стерији, него овом времену 
и нашем актуелном искуству. У адаптацији, наиме, редитељка, уз 
помоћ драматурга Димитрија Коканова, проналази мотиве који 
би данас могли да буду део приче којом се некада бавио Стерија. 
Тако у овим Ајдуцима, посредством измена у оригиналном тексту 
и, посебно, реплика пројектованих преко видео-бима, препозна-
јемо лажно родољубље, бахато хулиганство, патриотизам којим 
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се прикрива похлепа, позерство, расне предрасуде, ксенофобија, 
аутизам у односу на шири друштвени план и истинске колективне 
циљеве. На тај начин Стеријина наивност из трагедије трансцен-
дира у недозрелост актера представе, што у крајњој линији указу-
је на незрелост нашег друштва данас.

Истовремено, тако је успостављен и образац за глумачку игру, 
јер је наивност Стеријиних реплика условила поједностављења 
на плану избора глумачких средстава, што редитељки омогућа-
ва да успостави равнотежу између задатака постављених пред 
глумце и неискуства дела ансамбла. Оно што је на почетку дело-
вало као могућа пародија, на крају се стапа са Стеријином на-
мером да напише трагедију; но сада то неће бити трагедија ин-
спирисана народном епиком, него трагедија наше стварности. И 
као што се у епској песми огледала патња поробљеног народа, а 
у Ајдуцима Стеријина потреба да тадашњим гледаоцима укаже 
на наличје херојске борбе за слободу, тако се у овој представи 
зрцали наше батргање у мраковима властитог менталитета.

Александар Милосављевић  
(РТС, 2. програм Радио Београда)

остАло је – НећутАње!
Анђелка Николић се уметнички увелико доказала као реди-
тељка на прави начин заинтересована за националну књижев-
ну баштину, како писану тако и усмену. Кажем на прави начин, 
јер аналитичност са којом приступа сваком од режираних на-
слова, а овде мислим на заборављене драме Стерије, Нушића 
и Јоакима Вујића, као и на епске „игрице“ са Зидањем Скадра 
и Женидбом Душановом, показује истинску заинтересованост и 
поштовање према одабраном делу. Што даље значи преиспити-
вање свих иманентних му вредносних ставова и реинтерпрети-
рање значења, јер само тако стари текстови остају стварно живи 
и у савремености.

Овде смо због Стеријиних Ајдука, његовог раног драмског дела 
написаног по народној песми, кратко време радо играног, а за-
тим смештеног у одредницу „слабија дела“. Па ипак, ово слабије 
дело много говори о времену у којем је настало, али успева и 
да се директно обрати данашњој публици, отварајући дијалог 

на тему вође, функционисања одређене групе, као и положаја 
жене/жртве у ратничким сукобима.

Романтично епско третирање хајдука и сам Стерија увелико до-
води у питање овом драмом. Његов харамбаша изневерава на-
чела поштеног понашања, чиме изазива све већи отпор у чети. С 
обзиром да се држе дате заклетве, као и устаљеног шаблона по 
којем је вођа недодирљив, хајдуци не устају против човека кога 
све више презиру. Гинући један за другим, показују и отворено 
жаљење што су уопште ушли у ту авантуру, што су се определили 
за живот тако далек од онога што су замишљали. (‘Ајдучијо, ‘ај-
дучијо, ником ниси донела благослова.)

Замајац сукоба у чети је заробљеница Туркиња, отета да би била 
размењена за мајку једнога од хајдука. Но, харамбаша одлучује 
да је задржи за себе. Већина хајдука је згрожена тиме. Различити 
су разлози којима их је писац довео у чету, али ипак их већи-
ном гради као поштене, истина наивне момке, који држе до дате 
речи. Проблем је харамбаша, вођа. До сржи покварени власто-
држац. Проблем је што му хајдуци остају послушни чак и кад по-
стану савршено свесни с ким имају посла. Тај проблем Стерија 
не разрешава, он га окончава општом погибијом. Преживљава 
једино робињица, која изговара громку реплику – Ја нећу ћутати!

Стеријине реченице су једноставне, његов језик је говорни. У 
такав језик лако је било уметнути бројне цитате којима ће се 
додатно проблематизовати мотиви текста. На пример, делове 
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Упитника за процену ратних стресора (била сам заробљена… 
убио сам… пљачкао сам… имам искуство киднаповања…), који 
се мешају са хајдучким описима борби из њихове прошлости. 
Или транскрипт ТВ прилога о Личкој олимпијади у Апатину у 
сцени хајдучког надметања. Представу отвара низ цитата, изјава 
различитих познатих личности, везаних за функцију и задатке 
вође. Ту су и Записи о Србији Ровинског, и различити говори о 
важности гусала и гуслања. 

Пажљиви редитељско-глумачки рад у поставци оригиналног текста 
Стеријиног готово да није ни тражио додатке, јер се у оквиру саме 
игре јасно издвајају све подвучене теме – упитна функционалност 
хијерархије засноване на моћи и слепој послушности, беживот-
ност и слабост светова изграђених на фантазмима, угроженост то-
ком нехумане промоције мачо идеала слабих и немоћних, чија је 
једина одбрана гласни говор, никако ћутање. Текстуално уметнути 
делови ипак заоштравају целу причу, градећи контекст из кога је 
немогуће побећи  у сентиментални наратив. Изговарају се из off-а, 
преко разгласа, одвојени су од сценске реалности, не ремете је већ 
је коментаришу и призивају поређење са савременошћу. Њихова 
функција је јасна, они јако лепо отварају дијалог између сцене и 
гледалишта, само мислим да их је превише. 

Основна уметничка вредност представе је у постигнутом стилу 
игре, у промишљеној дискретној стилизацији којом се помало 
наивна прича преводи у израз близак савременом сензибилите-
ту; где је свака реч под набојем изговорена, а свака пауза звони 

и позива на поређење са данашњицом. Озбиљан глумачки рад 
Вукашина Јовановића, Игора Филиповића, Драгог Петровића, 
Драгана Секулића, Николе Ђорђевића, Петра Ђурђевића и 
Страхиње Бичанина. И Небојше Ђорђевића као харамбаше. И 
Сташе Николић као Туркињице. Обједињени готово кореограф-
ским сценским покретом Исидоре Станишић.

Без декора, без сценске реквизите осим шуме микрофона (сце-
на А. Николић), у суптилно асоцирајућем на епоху костима (Олга 
Мрђеновић), разоткрива се национална митологија. Без изругивања 
ликовима, озбиљна прича евоцира време које је породило ово да-
нашње време, уз бисерну сцену гусларске вечери уз ватру, транспо-
новану кроз музику Ирене Поповић Драговић и Николе Драговића. 

Александра Гловацки  
(nova.rs, 7. јун 2021)

wRITeR

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

AnĐelKA nIKOlIć (1977)
She graduated from the Faculty of Philology in Belgrade, at the Department 
of French Language and Literature, and at the Faculty of Dramatic Arts in 
Belgrade, at the Department of Theatre and Radio Directing. 

She directed about forty plays in Serbian and Slovenian theatres, for 
a younger and older audience, in institutional theatres and on the in-
dependent stage, as well as around ten radio dramas. She participated 
in festivals in Serbia and the region. She is the recipient of the awards 
for directing at the Sterijino Pozorje Festival (Workers Die Singing), the 
Festival of Professional Theatres of Serbia and the Premiere Festival 
in Aleksinac (Negri), the Kotor Children’s Festival, Zvezdarište, and the 
Festival of Independent Productions in Kragujevac (Epic Plays: The Building 
of Skadar), and the Festival of Classics in Vršac (German Shepherd). 

She is the recipient of the Little Theatre “Duško Radović” Annual Award 
for directing (The Boy Who Says Yes/The Boy Who Says No) and dramatiza-
tion (Coconut Stealers), the Pika’s Festival in Velenje (Pippi Longstocking), 
the Special Award of Zvezdarište (A Colorful Tree), the jubilee award of the 
National Theatre Kikinda and Joakim’s Ring – the award presented by the 
Princely Serbian Theatre in Kragujevac. She represented Slovenia at “The 
Best from the East” Festival in Vienna (You Haven’t Forgotten, You Just Don’t 
Remember Any More).

She co-wrote Fight and Victory of Labor with Milan Marković which was 
performed at the Atelje 212, and The Investigation of Serial Poisoning in the 
Ćuprija Region in the 1870s with Dimitrije Kokanov. She realized research 
and co-wrote a paper with Irena Ristić, Ph.D., titled “The Politicalness 
of Direction/The Change in Paradigm” (The Faculty of Drama Arts/Hop.
La!), and was included in Drama Background on the Margins of the Stage, 
a collection of essays published by the Sterijino Pozorje, with her paper 
“Female and Male Citizens – A Comparative Study of Two 19th Century 
Plays from Vojvodina”. She translates from French and English.

She was a founding member of Hop.La! art group with whom she cre-
ates artistic, research, and activist projects. She works with the SeVeDa 
Insistite from Slovenia on projects in the area of drama pedagogy. She is 
the initiator of the gender-correct library “Ekatarina Pavlović” and the 

Village Cultural Centre Markovac, aimed at the cultural decentraliza-
tion and the development of experimental artistic and pedagogic proj-
ects focused on ecologically sustainable art. This engagement brought 
her the “Bring the Noize” Award in 2021.

RevIews

Anđelka Nikolić approaches this tragedy completely unburdened in 
this day and age. With the help of the scenography she created, the 
costumes by Olga Mrđenović, the music by Irena Popović Dragoviž, 
the stage movement of Isidora Stanišić, and the stage speech by Milica 
Janketić, the director leaves the reconstruction behind and establishes 
a specific stylization. She places the plot in the woods, but the woods of 
microphones and cables, in a cramped space where a group of outlaws 
chat. In her production, Sterija’s dialogues are naïve, so it seems that 
the director is leading the play towards parody because her outlaws are 
leading typically boyish debates about the leadership of the company 
and the renegade life; they are heroes, pathetically and solemnly swear 
allegiance to the patriotic mission, enjoying the adventure ahead of 
them like scouts, and the Turks are nowhere in sight.

But, the director does not make fun of Sterija. Reaching the very edge of 
parody, she introduces much more serious tones into the play. However, 
they do not belong to this piece or Sterija himself, but to our times and 
our current experience. In the adaptation, namely, the director, with 
the help of playwright Dimitrije Kokanov, finds motives that could be 
part of the story today. Thus, in these Haidouks, through changes in the 
original text and, especially, replicas projected through video beams, we 
recognize false patriotism, arrogant hooliganism, patriotism that hides 
greed, posturing, racial prejudice, xenophobia, autism concerning the 
wider social plan and true collective goals. In that way, Sterija’s naivety 
transcends from tragedy into the immaturity of the actors, which ulti-
mately indicates the immaturity of our society.

At the same time, an acting pattern was established, because the na-
ivety of Sterija’s replicas caused simplifications in the choice of acting 
means, which enables the director to establish a balance between the 
tasks set before the actors and the inexperience of the ensemble. What 
initially seemed like a possible parody, eventually merges with Sterija’s 
intention to write a tragedy, yet not a tragedy inspired by folk epics, but 
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a tragedy of our reality. And just as the suffering of the enslaved people 
was reflected in the epic song, and Sterija’s need to point out the heroic 
struggle for freedom to the viewers of that time, so does this play reflect 
our struggle in the darkness of our minds.

Aleksandar Milosavljević  
(Radio Television Serbia 2, Radio Belgrade)

The Only ThInG lefT TO DO Is – nOT TO Keep quIeT!

Sterija’s sentences are simple, his language is oral. It was easy to insert 
numerous quotations into such a language, which will additionally prob-
lematize the motives of the text. For example, parts of the War Stress 
Assessment Questionnaire (“I was captured… I killed… I robbed… I 
have experienced kidnapping…”), mixed with the haidouks descriptions 
of fights from their past. Or a transcript of a TV report about the Lika 
Olympics in Apatin in the scene of a bandit competition. The play starts 
with numerous quotes, and statements of various celebrities, relat-
ed to the function and tasks of the leader. There are also quotes from 
Rovinsky’s writings about Serbia and various speeches about the impor-
tance of the gusle and the process of playing this instrument.

The careful work by the director and the actors in the setting of Sterija’s 
original text almost did not ask for additions, because all underlined 
topics are clearly distinguished within the play itself – the questionable 
functionality of the hierarchy based on the power and blind obedience, 
the lifelessness, and weakness of phantom worlds, the endangerment 
during the inhumane promotion of the macho ideals of the weak and 
powerless, whose only defense is loud speech and not silence. The textu-
ally inserted parts, however, sharpen the whole story, building a context 
from which it is impossible to escape into a sentimental narrative. They 
are pronounced off the stage, over the loudspeaker, they are separated 
from the stage reality, they do not disturb it, but comment on it and call 
for comparison with modernity. Their function is clear, they open the 
dialogue between the stage and the audience very nicely, but I believe 
that there are too many of them.

The basic artistic value of the play is in the achieved style, in the thoughtful 
discrete stylization by which the somewhat naïve story is translated into an 
expression close to modern sensibility; where every word is spoken under 
charge, and every pause rings and calls for comparison with the present.

Aleksandra Glovacki  
(nova.rs, 7th June 2021)
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Слободан Унковски, позоришни 
редитељ

СРЕДА, 25. мај 2022, 19.00 сати 
Сценска лабораторија „Борислав 
Гвојић”, Факултет техничких наука  
(приземље), Трг Доситеја 
Обрадовића 6, Нови Сад

Организатори: Одсек за уметност и дизајн, Департман за архи-
тектуру и урбанизам Факултета техничких наука Универзитета у 
Новом Саду; Стеријино позорје

Позивамо вас на предавање једног од најзначајнијих позори-
шних редитеља 20. века са простора СФРЈ Слободана Унковског, 
из циклуса Чему уметност служи данас. Овај пут, због вируса 
који је омео све наше претходне договоре, предавањем обеле-
жавамо крај прве године школовања студената основних студи-
ја Сценске архитектуре, технике и дизајна Факултета техничких 
наука у Новом Саду. 

Слободан Унковски је светски познат уметник чије представе 
често представљају прекретницу не само у раду појединих умет-
ника него и театара у којима је радио. Критичар Кевин Кели је 
у Бостон глобу таквом „прекретницом“ назвао његову режију 
Брехтовог Кавкаског круга кредом у Америчком репертоарском 
позоришту у Кембриџу, САД. Такве датуме у историји означа-
вају његове режије Дивље месо Стефановског за Драмски теа-
тар, Скопље, Лепа Вида Шелига за Камерни театар 55, Сарајево, 
Хрватски Фауст Шнајдера и Позоришне илузије Корнеја за 
Југословенско драмско позориште и друге. На Стеријином по-
зорју је гостовао 13 пута и освојио четири Стеријине награде.

Разговор након предавања води Радивоје Динуловић.

проЛог 67. стеријиНог позорја 
предавање: ЧеМу уМетНост 
сЛуЖи даНас?

17. изЛоЖБа позориШНог 
пЛаката и граФиЧког 
оБЛиковања
Нови Сад, 9. мај 2022.

ЗАпИсНИК
са седнице Жирија 17. Изложбе позоришног плаката и графич-
ког обликовања, одржане 9. маја у Новом Саду. 

Жири у саставу – Атила Капитањ, редовни професор Академије 
уметности Нови Сад, Одсек графички дизајн (председник), Дарко 

I награда за штампани плакат: Дејан ПЕТРОВИЋ (серија плаката)
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Вуковић, редовни професор Академије уметности Нови Сад, 
Одсек графички дизајн, Драган Живанчевић, редовни професор 
Академијe уметности Нови Сад, Одсек нови ликовни медији, пре-
гледао је 173 радa 62 аутора.

Пошто је одабрао радове који ће чинити корпус Изложбе, Жири 
је донео одлуку о наградама:

штАМпАНИ поЗоРИшНИ плАКАт

I награда – Дејан ПЕТРОВИЋ, за плакате 22. и 23. Међународни 
фестивал Златна искра, Бамби, 51. Сусрети професионалних позо-
ришта Србије 
II награда – Мирко ИЛИЋ, за плакат Широка земља
III награда – Душан АРСЕНИЋ, за плакате Хамлет и Војцек

ОКО ДУШЕ – изЛоЖБа 
позориШНе ФотограФије 
срЂаНа паБЛа дороШког

МР сРЂАН доРошКИ (ЗАгРеБ, 1969) 
Живи и ради у Новом Саду. Има више 
од 15 година искуства као позори-
шни и концертни фотограф. Про- 
фесионалну каријеру изградио је 
креирајући причу кроз визуелни је-
зик фотографије. Његов таленат ле- 
жи у откривању познатог у егзо-
тичном и невероватног у обичном. 
Једна од његових способности је потпуно повезивање с клијентима 
у налажењу специфичних начина да се опусте када су под вели-
ким притиском, прилагођених њиховом сензибилитету. За њега 
кажу да је „невидљив док фотографише“, што је искуство које је 
стекао дугогодишњим фотографисањем концерата класичне му-
зике, где је изузетно битна тишина – како звучна, тако и визуелна.
Званични фотограф Музичке омладине Новог Сада, Српског на-
родног позоришта, сарађивао непуну деценију са Новосадским 
позориштем, Позориштем младих у Новом Саду. Званични фото-
граф Стеријиног позорја, фестивала Номус, Тврђава театра, фе-
стивала Showkeys 2020. у Румунији – град Тргу Муреш. Пар го-
дина био je званични фотограф новосадског фестивала Synergy 
(светски фестивал мањинских позоришта). Гостујући фотограф у 
Народном позоришту Републике Српске Бањалука, као и у позо-
риштима у Београду: Битеф и Звездара театар. 
Сарађивао са познатим редитељима, међу којима су Александар 
Поповски, Александар Николић, Дејан Пројковски, Marco Pucci 
Catena, Андраш Урбан, Кокан Младеновић, Игор Вук Торбица... 
Био је ангажован да фотографише светски позната имена: 
Стефан Миленковић, Влатко Стефановски, Emmanuel Pahud, 
Richard Galliano, Fazil Say, Масимо Савић, Иво Погорелић, 
Роби Лакатош, Joo and Igudesman, King Singers, Петар Грашо, 
Јосипа Лисац, Кемал Гекић, Немања Радуловић, Мисиа, Yuri 

I награда за идејни пројекат плаката: Хана 
НОВАК (Краљ Иби)

ИдејНИ пРојеКАт плАКАтА

I награда – Хана НОВАК, за плакат Краљ Иби
II награда – Стефан ИЛИЋ, за плакат Sinergy
III награда – Милена ЂУРИЧИЋ, за плакате Краљ Лир, Хамлет, 
Ромео и Јулија

Специјална награда Жирија 17. Изложбе позоришног плака-
та и графичког обликовања додељује се Круни ЈЕВТИЋ, за плакат 
Покондирена тиква и Кристини ПОЛЕНДЕР, за плакат Kafka machine.

Атила Капитањ, председник Жирија
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Basmet, Moscow Soloists, Camerata 
Baltica, Урош Перић, Sarah Chang, 
Recirquel, Амира Медуњанин, 
Кронос Квартет, Березовски, Ysaye, 
Рита Кинка, Squardo, Jocelyn Pook, 
Азиза, Ебене квартет... На фестива-
лима на којима је учествовао, фото-
графисао је и Загребачку филхар-
монију, Београдску филхармонију, 
Словенско народно гледалишче и 
хор Глинка.

У дасадашњем раду има више од 130 фотографисаних позори-
шних остварења, као и више од 400 концерата класичне музике.
Иза себе има пет самосталних изложби, учешће у међународ-
ном Београдском месецу фотографије (2019).

63. изЛоЖБa ЛиковНиХ  
радова деЦе и оМЛадиНе 
срБије

„сЦеНА, МАсКА, КостИМ, лутКА”
Организатор: Центар за ликовно васпитање деце и омладине 
Војводине и Стеријино позорје

Ову изложбу Центар за ликовно васпитање организује од 1959, 
с тим што су се изложбе до осамдесетих година организовале у 
оквиру Мајских игара у Бечеју, а од тада под окриљем Стеријиног 
позорја у Новом Саду.
Радови настали у протеклих шездесет година чувају се у архиву 
Центра градећи јединствену и значајну тематску колекцију деч-
јих радова инспирисаних позориштем. Интересовање ученика за 
овај конкурс и високи квалитет радова одржан је дуги низ година. 
Деца су заједно са својим менторима доказала да креативност 
и нове идеје увек могу дати изванредне резултате. Овогодишња 
изложба донела је свежину нових идеја и решења на којима 
се види да су најмлађи ликовни ствараоци с великим успехом 
примењивали разне материјале и технике у реализацији својих 
радова. Карактеристично за радове пристигле на конкурс јесте 
да је већина настала од рециклираног материјала. У појединим 
случајевима ученици су интервенисали на већ постојећим пред-
метима, дајући им тиме нов израз и значење, док су на другим 

Даница Петковић,  
4. разред, ОШ „Љупче Шпанац“, 
Бела Паланка

ментор: Данијела Крстић

Драгана Ђорђевић,  
4. разред, ОШ „Љупче Шпанац”, 

Бела Паланка

ментор: Данијела Крстић
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користили рециклирани материјал (папир, картон, пластику, ста-
кло...) за грађење нове форме. У процесу настајања ових дечјих 
остварења битну улогу одиграли су њихови ментори, који су мо-
тивацијом, сугестијама у избору материјала и техника стручно 
усмеравали своје ученике.

Традиционално и модерно, игра и стваралаштво преплићу се на 
дечјим радовима изложеним на 63. изложби „Сцена, маска, ко-
стим, лутка” и сведоче о успешном подстицању и неговању ли-
ковног израза и креативности младих.

Љубица Танкосић 
Центар за ликовно васпитање 

деце и омладине Војводине

Микрорезови 
ИЗложБА КостИМА студеНАтА МАстеР студИјА сЦеНсКе  
АРХИтеКтуРе И дИЗАјНА

Шок коридор, пасаж Змај Јовине 22

Организатори: Одсек за уметност и дизајн, Департман за архи-
тектуру и урбанизам Факултета техничких наука Универзитета у 
Новом Саду; Мултимедијални центар „Лед арт”

Студенти мастер студија Сценскe архитектуре и дизајна дола- 
 зе са различитих факултета, а оно што их повезује јесте интере-
совање за свет позоришта и проширено поље деловања у области 
сценског дизајна ван позоришта. Једна од области истраживања 
је и проучавање тканина и материјала, као и проширивање ове 
теме на поље моде и одевања. Кроз низ радионица студенти су 
истраживали различите материјале – од стандардних до неуоби-
чајених. Истовремено, развијали су и продубљивали мишљење о 
употреби тих материјала на умањеном моделу фигуре. Изложбу 
Микрорезови у специфичном простору излога Шок коридора чини 
поставка умањених модела кројева и скице.
Студенти аутори 
Катарина Цимбаљевић, 
Милена Грошин, Даније- 
ла Матовић, Марија Ми- 
лосављевић, Андреа Са- 
бо,Никола Стојадиновић, 
Милица Сурутка, Марија 
Варга
Кустос и аутор концепта: 
Даринка Михајловић ака 
Селена Орб

Тара Огњеновић,  
7 година, Ликовна радионица 
„мАРТа“,  Нови Сад

ментор: Марта Киш Бутерер

Сташа Радивојевић,  
7 година, Креатива Арт, Лештане

ментор: Мика Ловре

Селена ОРБ
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докоЛиЦа – једновечерњи догађај

ЗАједНИЧКИ уМетНИЧКИ РАд студеНАтА 3. годИНе сЦеНсКе  
АРХИтеКтуРе, теХНИКе И дИЗАјНА

СПЕНС, улаз 8 Нови Сад

Организатор: Одсек за уметност и дизајн, Департман за архи-
тектуру и урбанизам Факултета техничких наука Универзитета 
у Новом Саду

Доколица на СПЕНС-у је једновечерњи догађај који се састоји 
из једанаест перформативних инсталација креираних као одго-
вор на тему доколице.

Доколица се најчешће везује за беспосленост, ленчарење, па-
сивност, бескорисност али је можемо посматрати и из друге 
перспективе: „Доколица, то није не радити ништа. То је моменат 
у коме највише осећате, највише видите, највише радите. Када 
сте се посветили себи, самоћи и односу са природом“ (Слободан 
Данко Селинкић).

Овај догађај исход је једне од шест фаза Синтезног пројекта сту-
дената 3. године Сценске архитектуре, технике и дизајна који 
ове школске године носи наслов Амбијентални сценски простори 
Новог Сада – (Г)Рад и доколица. Процес је посвећен идентифи-
кацији, проучавању, вредновању и новом креативном читању 
специфичних објеката и простора града Новог Сада, посебно, 
зграде СПЕНС-а која је посматрана као специфична урбана це-
лина коју су студенти истраживали, за коју су осмислили нове 
архитектонске програме и идејна решења сценског дизајна за 
позоришне представе. Сада, за програм Стеријиног позорја из-
воде завршну фазу, фазу Догађај.

Студенти: Огњен Алимпић, Маја Богдановић, Нина Бог-
дановић, Вања Евђенић, Марјам Кристина Гбаја, Теодора 
Јонузовић, Катарина Мијаиловић, Божана Перишић, Сара 
Шкворц, Мина Стојанов, Анђела Убипарип
Наставни тим: Татјана Дадић Динуловић, Маја Вилић, Луна 
Шаламон, Зоја Ердељан, Андрија Динуловић, Нађа Вукореп, 
Игор Љубић

пројекат МИЛЕВА
доКуМеНтАРАЦ „НИштА НИје доБРо НА пРвИ поглед” 

АутоРсКИ тИМ

Идејни творци, редитељке и продуценткиње: СЕСИЛИЈА 
ЈАЊЕЗ, МЕЛИСА БРЕНТ и ВАЛЕНТИНА ПАРАДА

Монтажа: ХУЛИО ЛОБОС

Музика: НИКОЛА ПАЛАСИОС

Графички дизајн: КАМИЛА МИЛЕНКА (ЛА МИОПЕ), 
АМАНДА БАСЕАЗ и МАТИЈАС ГОНЗАЛЕС

Подршка: Гете институт у Чилеу

Трајање: 48 минута

сИНопсИс

Троје позоришних редитеља покушавају поново да изграде слу-
чај Милеве Марић, пронађу хиљаде других случајева, уништа-
вајући конструкцију слике јунака, у покушају да пренесу процес 
препознавања са појединца на колектив.

Маријам Кристина ГБАЈА
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осНовНе ИНфоРМАЦИје

Пројекат Милева | Документарац: Ништа није добро на први поглед 
је троделни документарни филм чија је сврха да публици предочи 
три различите теме које настају из истог извора: из лика Милеве 
Марић, из других као што је она, и из колективне потребе да из-
менимо парадигму патријархалности. Од почетка рада на овом 
пројекту сакупили смо и произвели огромну количину аудио-визу-
елног материјала (фотографија, најава, интервјуа и видео записа 
проба, између осталог), који смо прибавили крајем 2020. с циљем 
да направимо документарни филм чија се тематска основа наста-
вља на случај Милеве Марић, односно кореспондира са процеси-
ма феминистичког колектива чији је циљ демистификација укоре-
њених слика јунака. Из овог материјала – након што смо морали 
да прекинемо рад на Путовању кроз време услед друштвених неми-

ра, а касније нисмо могли да наставимо због пандемије – родила 
се идеја да искористимо постојећу грађу и направимо Пројекат 
Милева | Документарац: Ништа није добро на први поглед. Ценимо 
овај рад као наш допринос расветљавању важности архивске гра-
ђе у процесу чувања сећања на креативне процесе.

даНи књиге 
Издавачки центар Стеријиног позорја за овогодишње Дане књиге 
креирао је тродневни програм у којем ће бити представљена нова 
издања Стеријиног позорја и издања других издавачких кућа. 

Први дан књиге у фокус ставља издавачку 
делатност Српског народног позоришта. 
Др Зоран Ђерић представиће два издања 
ове куће, нови број листа „Позориште“ и 
капитално дело историје нашег најстаријег 
театра, први том Енциклопедије Српског 
народног позоришта. На Енциклопедију 
СНП-а чекало се дуго. Године 1972. офор-
мљена је Редакција овог издања, сачињен 
је азбучник и уз помоћ стотинак сарадни-
ка отпочела је обрада енциклопедијских 
јединица. Ови послови су почетком де-
ведесетих година обустављени услед све-
општег стања у држави и друштву, али је у поводу прославе 150. 
годишњице овог театра 2011. рад настављен и сада је публикован 

први том овог издања. Посвећен је глум-
цима, редитељима, писцима, сценогра-
фима, лекторима, публици и аплаузима 
који су дизали завесу поново после на-
клона озарених актера.

Други Дан књиге резервисан је за нова из-
дања Стеријиног позорја. Едиција „Дра- 
матуршки списи“ обогаћена је са два на-
слова: Јован Љуштановић, Позориште 
кроз зечје уши, коју је приредила Горица 
Радмиловић и Театрологике (I) ауторке  
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Оливере Милошевић. Прва садржи 
есеје, позоришне критике и приказе књи-
га о позоришту аутора који је о позори-
шту писао с љубављу, пажњом и детаљно 
– као кроз зечје уши, док друга доноси 
запис истоимене телевизијске серије 
интервјуа које је Оливера Милошевић 
урадила са најзначајнијим позоришним 
глумцима, писцима, редитељима и те-
атролозима са простора некадашње 
Југославије. Издања ће представити 
Горица Поповић и Иван Меденица. 

Књига Визуално мишљење у креативном процесу глумца Виолете 
Голдман изашла је у едицији „Експозиција“. То је студија о разли-
читим ресурсима и психолошким зна-
њима које глумци могу да користе како 
би за себе пронашли адекватнији начин 
рада на улози и у креирању лика. О књи-
зи ће говорити ауторка.

Трећег дана биће представљено издање 
Центра за културу Пожаревац, моногра-
фија Сазвежђе Миливоја Живановића. 
Портрети победника Глумачких свеча-
ности (1995–2019). Град Пожаревац 
из ког су потекли великани позоришне 
уметности Жанка Стокић, Живка Матић и 

Миливоје Живановић, већ четврт века 
организује јединствени фестивал који 
негује глумачке домете и прославља 
уметност глуме. По речима приређи-
вача ове монографије др Миливоја 
Млађеновића, који ће представити 
ову публикацију, намера је да се њоме 
„ухвати танана а снажна мисао о глу-
ми, потекла од самих аутора и ՚власни-
ка՚ велике глуме какви јесу свакако сви 
они који су се за ових двадесет пет го-
дина прикључили сазвежђу Миливоја 

Живановића“, да поменемо само неке, 
Љуба Тадић, Војислав Брајовић, Ми-
хајло Јанкетић, Предраг Ејдус, Ђурђија 
Цветић, Ружица Сокић, Милан Гуто- 
вић, Мики Манојловић, Небојша Глого- 
вац, Јелисавета Саблић... У истом тер-
мину чланови Уредништва презенто-
ваће нове свеске часописа „Сцена“, 
бројеве 1 и 2/2022. и занимљиве теме 
којима обилују нови бројеви.

Модератор Дана књиге је Александар Милосављевић.

јавНо Читање радова 
студеНата драМатургије

МАРИјА пејИН, ан пасан (преко бедема)

Драма тематизује културни живот бањичких затвореника у пе-
риоду од 1942. до 1943. 

Реч је о драми која се кроз пет чинова бави питањима природе 
и сврхе позоришта у контексту логора на Бањици, који је био 
највећи концентрациони логор на подручју окупиране Србије, а 
који је формирала српска квислиншка управа. Данас смо сведо-
ци покушаја рехабилитације људи који су директно или посред-
но учествовали у формирању овог логора, и управо та околност 
чини комад врло актуелним. 

У Бањичком логору, свака врста културне делатности била је оне-
могућена и строго забрањена, али су затвореници успевали да 
пронађу начине да се организују и уметнички изражавају, што је 
доприносило очувању њиховог духа и храбром суочавању са стра-
хом и ужасним призорима којима су свакодневно сведочили. 

Кроз паралелну и испреплетену композицију граничних окол-
ности у мушкој и женској соби, проблематизује се универзално 
питање значења, сврхе и могућности деловања уметничког чина 
како на појединца, тако и на колективитет.
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Прва верзија драме је дипломски рад Марије Пејин на Катедри 
за драматургију Академије уметности у Новом Саду.

МАРИјА пејИН (БеогРАд, 1989) 
Дипломирала Драматургију на Академији уметности у Новом 
Саду. Пише поезију, драме, сценарије, као и позоришне, филм-
ске и књижевне критике и есеје. 

Драма Песник, апаш и профет (Сан у екстази Раке Драинца), 
победила је на конкурсу за 18. коло едиције Првенац, крагује-
вачког СКЦ-а, за прву књигу аутора млађих од 35 година. Иста 
драма изведена је на Стеријином позорју 2019. у форми јавног 
читања, у режији Ивана Вање Алача. Монодрама Кугин вилајет 
објављена је у часопису Кораци, 2020. Представа Кугин вилајет 
изведена је у продукцији Савременог позоришта Крагујевац, у 
октобру 2020. Драма Ан пасан (Преко бедема), објављена је у де-
цембру 2021. (УК „Кораци“, едиција Јоаким, Крагујевац). Драма 
Терапија оклагијом изведена је у априлу 2022. у форми јавног чи-
тања (режија: Миља Мазарак) у организацији ОФФ Нови Сад, уз 
подршку Града Новог Сада.

Пише књижевне критике за интернет портал Комуна линкс. 
Једна је од уредница интернет магазина Из офф-a и оснивач и 
програмска координаторка крагујевачког колектива СКЛОПКА 
(Самоуправни културно-образовни покрет Крагујевца).

Чланица Удружења драмских уметника Србије. Живи и ствара у 
Крагујевцу.

дИМИтРИје петРовИћ, четири зида 
Драма је писана по мотивима романа Четири зида и град Звонка 
Карановића. 

Радња комада одвија се у Нишу током НАТО бомбардовања 
1999. Пратимо протагонисту Владана, тридесетогодишњег неу-
спешног младића, који од сурове реалности покушава да побег-
не у фантазију исплетену од сећања на срећне студентске дане 
у Амстердаму и илузија створених идеализацијом девојке у коју 
се немотивисано заљубио. 

Свет фантазија је екстернизован кроз Лилит која је Владанова 
визија анђела, с друге стране су Владанови пријатељи који по-
кушавају да га врате у реалност и натерају да се с њом суочи. 
Главно питање је на коју ће се страну Владан преломити. 

дИМИтРИје петРовИћ (2000, НИш) 

Основно образовање завршио школске 2014/2015. у Нишу, ОШ 
„Душан Радовић“ са одличним успехом. 

Због интересовања за друштвене науке, уметност и књижев-
ност даље школовање наставља на друштвено-језичком смеру у 
Гимназији „Светозар Марковић“ у Нишу. 

Школске 2018/2019. завршава гимназију са одличним успехом и 
одбрањеним матурским радом из предмета филозофија. Потом 
уписује Академију уметности Нови Сад, одсек Драматургија, 
коју и сада похађа као редовни студент. 

Похађао нижу музичку школу „Владимир Ђорђевић“ у 
Алексинцу, одсек Гитара.



Позорје 
младих

Позорје младих 
Pozorje of the Young
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28. МАЈ

Студијски програм Глума
На овом студијском програму, поред ускостручних предмета Глума, 
Сценски говор, Сценски покрет, Техника гласа, Дикција, уче се и истори-
ја филма, историја уметности, историја драме, психологија, социологи-
ја, енглески или други језик итд.
Поред бављења глумом, дипломирани глумац, овладавши вештином 
сценског изражавања, техником гласа, дикцијом, образован на класич-
ној светској и домаћој литератури, може наставити свој професионални 
рад као глумац али и као професионални водитељ, ПР-агент за односе 
с јавношћу итд.
По завршеном школовању студенти Глуме биће у потпуности оспособље-
ни за максимално испољавање способности и талента унутар интелекту-
алног и креативног оквира. 

ФАКУЛТЕТ ДРАМСКИХ И ФИЛМСКИХ УМJЕТНОСТИ  
УНИВЕРЗИТЕТА СИНЕРГИЈА БИЈЕЉИНA  

(Република Српска, Босна и Хецеговина)

вИлИјАМ шеКспИР 

УКРОћЕНА гОРОПАД
Колективна режија

3. година глуме
Класа: ИВАН ЈЕВТОВИћ, ред. проф.
Асистент: СТОЈАН ЂОРЂЕВИћ

Играју

Слај, Петручио: ДИМИТРИЈЕ ЛАЗИћ
Гремио, Транио: ТИЈАНА БИОЧАНИН
Лорд, Хортенсио: ДУШАН ПАВЛОВИћ
Катарина: КРИСТИНА ЛАЗАРЕВИћ
Вартоломеј, Батиста, Лућенцо, Вићенцо: НИКОЛА ПОПОВИћ
Бјанска, Катарина: ЗОРАНА ШАРЧЕВИћ
Катарина: МАРИЈА МАРЈАНОВИћ
Биондело: СВЕТИСЛАВ МАРКОВИћ
Петручио: ЂОРЂЕ МОМЧИЛОВИћ
Грумио: СОФИЈА РАДОЈЕВИћ
Хортенсио: КАТАРИНА ЈЕВРЕМОВИћ
Бјанка: МАРИЈА ПЕТРОВИћ
Гремио, учитељ: МИЛИЦА МИЛОЈКОВИћ
Слуга, Транио, Бјанка: АНГЕЛИНА ДРАГОВИћ
Батиста: КРИСТИНА БОГУНОВИћ ГАВРИћ
Транио: ИВОНА АЛАВАЊА
Лућенцо: ТАМАРА ПЕТРОВИћ

Представа траје 1 сат и 30 минута

Факултет драмских и филмских умjетности налази се у оквиру 
Универзитета Синергија у Бијељини и школује студенте на студиј-
ским програмима Глума и Филмска и ТВ уметност – режија, каме-
ра, монтажа.
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28. МАЈ АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ НОВИ САД  
Класа глуме на српском језику

пРеМА КоМАду душАНА КовАЧевИћА маратонци трче почасни круг

ПОРОДИЦА ТОПАЛОВИћ
Режија: БОРИС ИСАКОВИћ, ред. проф.
Асистент режије: МИЉАН ВОЈНОВИћ, сам. стр. сарадник

3. година глуме на српском језику 
Класа: БОРИС ИСАКОВИћ, ред. проф.

Играју

Максимлијана Топаловић: ЈОВАНА ОМЕРОВИћ
Аксентија Топаловић:  ДОСТАНА НИКОЛИћ
Милунка Топаловић: НИНА ПЕРГЕ
Лакица Топаловић: МАРИЈА АШАНИН
Мирка Топаловић: МАЈА ЈЕЛИћ
Биља Питон: НЕВЕНА КОВАЧЕВИћ
Оливер: ОГЊЕН МИћОВИћ
Ђенка: МАРТА ШћЕКИћ
Кристијан: МАРКО ПЕТКОВИћ
Лазар Савић: РАДЕ ПЕРОВИћ 

Представа траје 2 сата и 10 минута, с једном паузом

Целовечерња представа Породица Топаловић је испит 3. године 
глуме класе проф. Бориса Исаковића. Рађена је према комаду 
Душана Ковачевића Маратонци трче почасни круг и, за разли-
ку од изворног дела, сви ликови породице Топаловић су женске 
особе. Уводну фикцију о породичној генези прати паралелна 
прича о историји Србије од друге половине 19. века до данас, 
периоду који кореспондира са животима чланица породице. У 
наставку представе пратимо цео ток ове црне комедије. 

Представу посвећујемо нашој драгој колегиници са класе 
Достани Николић, која нас је изненада напустила током рада 
на колоквијуму. Њени радови и велики допринос садржани су 
у представи.
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Шеф класе Позоришна и радио режија: ДУШАН ПЕТРОВИћ, 
ред. проф.
Доцент: АНА ТОМОВИћ
Шеф класе Глума: МАРИЈА МИЛЕНКОВИћ, ред. проф.
Стручни сарадник: БОЈАНА СТОЈКОВИћ 

Завршни испит студената 2. године позоришне и радио ре-
жије и део испита студената 2. године глуме
Део испита студената 2. године менаџмента и продукције 
позоришта, радија и културе: 
СОФИЈА ГАВРИЛОВИћ, МИЛА ЈОВАНОВИћ, МИЛА 
МИЉКОВИћ, АНЂЕЛА ТАДИћ 

Режија: ТАРА МИТРОВИћ

Играју 

НАТАЛИЈА СТЕПАНОВИћ
МИТАР МИЛИћЕВИћ
ВУКАШИН ЈОВАНОВИћ

Адаптација текста: ТАРА МИТРОВИћ
Драматургија: СОФИЈА ДИМИТРИЈЕВИћ
Сценографија: ТИЈАНА ПЕЈИћ, ДУШАН ПОПОВИћ,  
ТАРА МИТРОВИћ
Костим: ИСИДОРА ПЕТРОВИћ, АНЂЕЛА МИЛИНКОВИћ
Дизајн светла: ГОРДАНА ПАНТЕЛИћ
Дизајн звука: САВА МИЛИВОЈЕВИћ, ЛУКА ЦВЕТКО
Дизајн плаката: ЉУБИЦА ЖИВАНОВИћ
Продукција: СОФИЈА ГАВРИЛОВИћ, МИЛА ЈОВАНОВИћ

29. МАЈ ФАКУЛТЕТ ДРАМСКИХ УМЕТНОСТИ БЕОГРАД
Катедра за позоришну и радио режију

јуЏИН о՚НИл

АНА КРИСТИ Факултет драмских уметности је високошколска институција у области 
драмских и аудиовизуелних уметности (позоришта, филма, радија и 
телевизије). Захваљујући дугогодишњој стваралачкој традицији, ква-
литетним наставним програмима, угледним професорима и врхун-
ским условима студирања, ФДУ је истакнута образовна, уметничка 
и културна институција. Рад Факултета финансира Влада Републике 
Србије. 

Циљеви: откривање и школовање талената, неговање стваралачких и 
интелектуалних способности студената, учење и усавршавање, под-
стицање слободног изражавања идеја, развој уметничких, теоријских, 
менаџерских и културолошких дисциплина. 

Студије се одвијају у облику предавања, вежби, семинара, креатив-
них радионица и пројектне наставе, која обухвата сарадњу више 
студијских програма у оквиру Факултета драмских уметности и 
Универзитета уметности у Београду. Резултати практичног креативног 
рада у колективним и индивидуалним уметничким пројектима доступ-
ни су јавности на семестралним, годишњим и дипломским испитима 
(позоришне представе, сценске вежбе и етиде, радио емисије, разли-
чити радиофонски садржаји, документарни, наменски, анимирани и 
играни филмови, телевизијске емисије и други видео садржаји).
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29. МАЈ ФАКУЛТЕТ ДРАМСКИХ УМЕТНОСТИ БЕОГРАД
Катедра за позоришну и радио режију

Режија: МАРТА ЂОРЂЕВИћ

Играју
 
РАДОСАВ ЈАЊИћ 
МИЛИЦА ЛУЧИћ 
АНДРЕЈ ЊЕЖИћ 
СТАША МИЛОВАНОВИћ 
ЈОВАНА БЕРИћ 
НЕВЕНА ДИМИТРИЈЕВИћ

Превод и адаптација: ВАЊА ШЕВИћ, ОГЊЕН БРАНКОВИћ 
Драматургија: ОГЊЕН БРАНКОВИћ
Костим: МИЛА МИЉКОВИћ, АНЂЕЛА ТАДИћ
Сценографија: МИЛИЦА БЕРИћ, НИНА ФУКС
Дизајн звука: МАТЕЈ РУСМИР 
Дизајн светла: ГОРДАНА ПАНТЕЛИћ
Дизајн плаката: АНЂЕЛА ДАБИћ
Продукција: МИЛА МИЉКОВИћ, АНЂЕЛА ТАДИћ

АРтуР МИлеР

КОЈА ћЕ гОСПОЂА ФЕЛТ  
ДОћИ НА ДОРУЧАК?
(Сцене из комада)
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Испитна продукција 1. године мастер студија глуме
Колегијум: Мајсторска радионица глуме 1: глумац пред 
драмским текстом
Носитељка колегијума: АНИЦА ТОМИћ, доц. арт.
Сарадник на колегијуму: ДОМАГОЈ МРКОЊИћ, доц. арт.

Играју 

Брик:  ГРГУР ГРГИћ
Меги: ВАЊА ЧИЧА
Отац Полит: ДАВОР ТАРБУК
Гупер: ДОМИНИК КАРАУЛА
Меј: АНАБЕЛА СУЛИћ
Велечасни: ЛОРЕНЦО ТОЛИћ
Мама Полит: КАТИЦА ШУБАРИћ
Скипер: ДОРИАН ВИЦИћ

Ова испитна продукција Мачке на врућем лименом крову Тенесија 
Вилијамса настаје као резултат колегијума зимског семестра 1. 
године дипломског студија глуме Мајсторска радионица глуме 
1: глумац пред драмским текстом. 
Адаптација је рађена тако да се нагласи што већа присутност 
како лика, тако и глумца. Кроз креативни процес студенти су 
тражили лични однос до тема у комаду те су их актуелизовали. 

29. МАЈ АКАДЕМИЈА ЗА УМЈЕТНОСТ И КУЛТУРУ ОСИЈЕК
(Хрватска)

теНесИ вИлИјАМс

МАЧКА НА ВРУћЕМ ЛИМЕНОМ КРОВУ
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Шеф класе: МАРИЈА МИЛЕНКОВИћ, ред. проф.
Стручни сарадник: БОЈАНА СТОЈКОВИћ

Други део испита студената 2. године глуме

Играју

НАЂА ДУЛИћ
АНЂЕЛА КРИБЛ
ОГЊЕН МАЛУШИћ
НЕВЕНА МИХАИЛОВИћ
ПЕТАР ПЕТРОВИћ
НАТАЛИЈА СТЕПАНОВИћ
ДАНИЛО МИЛОВАНОВИћ
АНДРЕЈ ЊЕЖИћ
МИЛИЦА ЛУЧИћ
РАДОСАВ ЈАЊИћ

Представа траје 1 сат и 10 минута

29. МАЈ ФАКУЛТЕТ ДРАМСКИХ УМЕТНОСТИ БЕОГРАД
Катедра за глуму

СКИЦЕ ЗА ЛИК
ИСПОВЕСТИ
ИМИТАЦИЈЕ
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Превод: ГОРДАН МАРИЧИћ 

Други део испита 3. године глуме
Класа: професори ИВА МИЛОШЕВИћ, БОЈАН ЖИРОВИћ

МЕДЕЈА (по редоследу појављивања)

АНИТА ОГЊАНОВИћ
МАЈА ШУМОЊА
ДРАГАНА ПАНТИћ
ЛУНА ПИЛИћ
НИНА МАРТИНОВИћ
МАРИЈА ЛИЈЕШЕВИћ
САРА ПАВЛОВИћ
КАТАРИНА ВЕЉОВИћ
АНА-МАРИЈА СТАМЕНКОВИћ

Јасон: АНДРИЈА ДИНИћ/ИВАН БЛАГОЈЕВИћ
Креонт, коринтски краљ: СТЕФАН ЈЕВТОВИћ
Егеј, атински краљ: ЛУКА РАДОСАВЉЕВИћ
Учитељ: МИЛОРАД МИЉКОВИћ
Дадиља: КАТАРИНА ВЕЉОВИћ/ АНА-МАРИЈА СТАМЕНКОВИћ
Гласник: СТЕФАН ЈЕВТОВИћ
Хор Коринћанки: све студенткиње

Представа траје 1 сат и 30 минута

Академија уметности у Београду ужива двадесетседмогодишњи углед 
прве акредитоване високошколске установе која своје студенте при-
према за глобални свет професионализоване драмске и аудиовизуелне 
уметности.
Пратећи нове трендове, све захтевније уметничко тржиште, брзину ра-
звоја науке и тенологије у времену које подразумева интердисциплинар-
ност и мултифункционалност у свим сегментима уметничког живота и 
рада, Академија је акредитовала иновиране студијске програме основ-
них и мастер академских студија, додајући им нови квалитет:
основне академске студије (ЕСПБ 240) – Глума; Фотографија и каме-
ра; Филмска и ТВ режија и монтажа – Модул режија и Модул монтажа, 
Музичка продукција и дизајн звука; Продукција у уметности и медијима.
мастер академске студије (ЕСПБ 60) – Уметност документарних форми.
Академија уметности својим студентима омогућава максимално испо-
љавање способности и талената, као и развијање личних интересовања и 
иницијатива за реализацију различитих задатака и пројеката, у циљу под-
стицања испољавања уметничке индивидуалности и већ препознатљивог 
уметничког печата. На тај начин уметничка сцена, не само у Србији већ 
и у земљама окуружења, бива обогаћена новим изразима, приступима и 
погледима младих уметника, што исту креира и обогаћује, а Академију 
ставља у једнак ранг са најпрестижнијим уметничким школама у овом 
делу Европе.

30. МАЈ АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ БЕОГРАД

по еуРИпИду

МЕДЕЈА
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Редитељ: ПРЕДРАГ СТОЈМЕНОВИћ
Асистент: ГОРДАНА ЂОКИћ

3. године глуме
Класа: ПРЕДРАГ СТОЈМЕНОВИћ, проф. доц.

Играју

Мала сестра: АНЂЕЛКА ПЕТРОВИћ
Алиса: АНЂЕЛКА ПЕТРОВИћ
Снежана: АНА ТОМИћ
Златокоса: МИЛИЦА ГИЦИћ
Палчица: ТЕОДОРА АЛЕКСИћ
Принцеза: МАША РОДИћ
Жена: ИВАНА ВАСИЉКОВИћ
Вештица: МАРИЈА СТЕВАНОВИћ ПАВЛОВИћ
Мајка: МИЛИЦА ГИЦИћ
Велика сестра: АНА ТОМИћ
Тата Медвед: ЈАНКО КОВАЧЕВИћ
Мама Медвед: АНА ТОМИћ
Медведић: НИКОЛА РИСТИћ
Орао: АНДРИЈА ШУШИћ
Орлић: АНДРИЈА ШУШИћ
Уча: ДАМИР КОЧИћ
Поспанко: АНДРИЈА ШУШИћ
Љутко: ТОДОР ТРИФУНОВИћ
Жабац: НИКОЛА РИСТИћ
Ловац: ЈАНКО КОВАЧЕВИћ
Ивица: ДАМИР КОЧИћ
Марица: АНЂЕЛКА ПЕТРОВИћ

Представа траје 1 сат и 40 минута

30. МАЈ АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ БЕОГРАД

МИлеНА МАРКовИћ

БРОД ЗА ЛУТКЕ
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АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ НОВИ САД 
Класа глуме на мађарском језику

Редитељ: ЂЕРЂ ХЕРЊАК 

3. године глуме
Класа: проф. ЂЕРЂ ХЕРЊАК

Играју 

Тезеј, Оберон, Тома Њушка: АДАМ АЂАШ
Хиполита, Титанија, Гладница: РЕГИНА САБО
Егеј: РОБЕРТ ЛЕНАРД к.г.
Хермија, Душица: ЛЕА МЕЗЕИ ГРЕШАК
Лисандер, Вратило: ЧАБА КЕМИВЕШ
Хелена, Петар Дуња: ФАНИ ДУПАК
Деметар, Фрања Фрула: БЕЊАМИН ВАРГА
Пук: АНАБЕЛА ХОДИК

Асистенткиња: МАРГАРЕТА ТАБОРОШИ
Костимографкиња: ЕРИКА ЈАНОВИћ
Мајстор светла: РОБЕРТ МАЈОРОШ
Драматург: ЖОКА ХЕРЊАК
Сценски покрет: УНА ЂЕЛОШЕВИћ,  
АЛЕКСАНДРА ВЕЉКОВИћ
Дикција: АГНЕШ РАФАИ ТЕЛЕЧКИ
Музика: ЕРВИН ПАЛФИ, ДАВИД КЛЕМ
Акробација на свили: НАТАЛИЈА БАГИ

Представа траје 1 сат и 30 минута

30. МАЈ

вИлИјАМ шеКспИР

САН ЛЕТЊЕ НОћИ О класи и представи
Једна класа са студентима различитих карактера, њих седморо из 
различитих градова и села Војводине. Пре уписа на Академију сви 
су се бавили аматерском глумом. Већ од прве године факултета уче-
ствују у разним представама војвођанских позоришта, почели су као 
статисти у успешној представи Новосадског позоришта Ана Карењина, 
и од тад сакупљају искуства.
У комаду Сан летње ноћи сви студенти играју више различитих ка-
рактера и ликова. Ова верзија разликује се у више аспеката од 
Шекспировог комада. Њихови мајстори нису само аматерски глумци, 
него се баве и музиком, и тако стварају једну музичку представу од 
обичне трагичне комедије Пирама и Тизба. Вилењаци не причају 
само на људским језицима и могу да се трансформишу у разне биљке 
и животињске ликове. 
Текст се састоји од четири превода: Јаноша Арања, Јаноша Чањија, 
Ђерђа Јаношхазија и Адама Надашдија.
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АКАДЕМИЈА УМЈЕТНОСТИ БАЊА ЛУКА
(Република Српска, Босна и Херцеговина)

Редитељ: ВЕЛИМИР БЛАНИћ
Адаптација: АЛЕКСАНДАР ВАСИЉЕВИћ

3. година глуме
Класа: ВЕЛИМИР БЛАНИћ, ванр. проф.

Играју

Професорка Јелена: БОЖАНА КУКИЛО
Олга: МИЛИЦА ДИМИТРИЈЕВИћ
Катарина (Каћа): МИЛИЦА ВОКИћ
Викторија (Вића): УНА КОСТИћ
Павле (Паша): ПАВЛЕ ПАВИћ

Представа траје 1 сат и 15 минута

31. МАЈ

ЉудМИлА РАЗуМовсКА

ДРАгА НАША ЈЕЛЕНА

О Академији умјетности

Својом готово четврт века дугом традицијом и несумњивим знача-
јем, Академија умјетности заузима посебно место међу чланицама 
Универзитета у Бањој Луци. Одлуку о оснивању донела је Народна 
скупштина Републике Српске 15. јула 1999. Потреба за школованим 
кадром у области уметности, недостатак инсти туције на којој би мла-
ди талентовани људи стицали знања и вештине из уметничких кате-
горија, у сусрету са жељом и ентузијазмом уметника и професора, 
резултовала је оснивањем високошколске установе која ће деловати 
у области драмских, музичке и ликовних уметности.

Структуром заснована на моделу тролиста, попут новосадске 
Академије уметности, истовремено је баштинила знања и искуства 
факултета Универзита уметности у Београду. 

Културни живот Републике Српске, позоришну, филмску, телевизиј-
ску, музичку и ликовну сцену чине садашњи и свршени студенти, на-
ставници и сарадници Академије умјетности. У протекле две деценије 
на културној мапи града Бање Луке и Републике Српске уписане су 
бројне представе, изложбе и концерти у извођењу наших студената и 
наставника који су дали свој неизбрисив допринос обликовању и ра-
звоју уметничке сцене те стварању културне климе.
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Диригент: ДРАГАНА РАДАКОВИћ
Редитељ: ВЛАДАН ЂУРКОВИћ
Клавирски сарадник: НИКОЛА ЛЕКИћ

Играју

Suor Angelica:  САРА ПАВЛОВИћ
La zia principessa: МАРТИНА КОЉЕНШИћ
La badessa: АНАСТАСИЈА СТАНКОВИћ
La suora Zelatrice: АНДРИАНА СПАСОЈЕВИћ
La maestra delle novizie: ВЕРА ЗЕЧЕВИћ
Suor Genovieffa: ТАМАРА МИТРОВИћ
Suor Osmina: САРА СТЕФАНОВИћ
Suor Dolcina: САРА СТЕФАНОВИћ
La suora infermiera: ДРАГАНА ТКАЛАЦ
La cercatrice: ИСКРА СРЕТОВИћ
La novizia: АНАСТАСИЈА КНЕЖЕВИћ

Оперски студио Факултета музичке уметности у Београду налази се на 
Катедри за соло певање и представља обавезан предмет у школовању 
оперског певача. Предмет има за циљ да оспособи оперског певача за 
рад у ансамблу и пружи практичну примену знања. На овај начин пружа 
се прва шанса младим оперским певачима да се сусретну са продукци-
јом једне позоришне представе. Наставу из предмета чији је резултат ова  
представа воде ванредни професор Драгана Радаковић, диригент и до-
цент Владан Ђурковић, редитељ.

Факултет музичке уметности (ФМУ) у Београду је централна, државна 
и најеминентнија музичка високошколска институција у Србији, која 
непрекидно постоји од оснивања 1937. 

Као највећи факултет у оквиру Универзитета уметности у Београду, ФМУ 
обухвата кадар од преко две стотине наставника и сарадника, као и не-
колико десетина запослених у ненаставним службама. Тренутно је, на 
различитим нивоима, уписано готово хиљаду студената.
У више од осам претходних деценија ФМУ је са изузетним успехом еду-
ковао професионалце који дефинишу, обликују, креирају и одређују 
културну сцену наше земље и региона. ФМУ је примарно утицао на кон-
тинуитет музичког стваралаштва и научне мисли о музичкој уметности, 
те формирао кадрове који су давали непроцењив печат укупној култури 
Србије. Дипломе о завршеним студијама на Факултету музичке уметно-
сти одувек су вредноване као истински показатељ стечене стручности, то 
јест широког знања које своју примену проналази у различитим области-
ма савремених професија.

ФАКУЛТЕТ МУЗИЧКЕ УМЕТНОСТИ БЕОГРАД 
Оперски студио

31. МАЈ

ЂАКоМо пуЧИНИ

СЕСТРА АНЂЕЛИКА
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3.година глуме
Класа: проф. АЛЕКСАНДАР ЂИНЂИћ
Наратор: ЉИЉАНА МИЛОШЕВИћ

вИлИјАМ шеКспИР 

РИЧАРД ТРЕћИ
Играју

Ричард, војвода од Глостера, доцније краљ Ричард трећи: 
МИЛАН ПЕЛИВАНОВИћ
Елизабета, жена краља Едварда четвртог: МИЛЕНА РАДОВАНЧЕВ
Маргарита, удова краља Хенрија шестог: МИЛИЦА ГРБОВИћ
Војвоткиња од Јорка, мајка Ричарда, војводе од Глостера: 
СНЕЖАНА ЏОГОВИћ
Леди Ана, удова Едварда, доцније удата за Ричарда: НЕВЕНА 
НЕДЕЉКОВИћ

вИлИјАМ шеКспИР 

МАКБЕТ
Играју

Макбет, врховни заповедник у краљевој армији: ЛУКА 
ПОТПАРИћ
Леди Макбет: МИЛИЦА ВРАНЕШ

О класи
Класа која броји осморо студената уписана је школске 2019/2020. као 
друга класа професора Ђинђића. На овогодишњем Позорју младих 
класа ће се представити програмом са треће године студија током ког 
су обрађиване изабране Шекспирове трагедије. Методом различитих 
импровизација студенти су истраживали ликове и односе, покушава-
јући да оживе комплексне Шекспирове јунаке.

О Факултету 
Факултет уметности у Приштини са привременим седиштем у 
Звечану   је акредитована високошколска уметничкоистраживачка 
и образовна установа са основном мисијом реализације висококва-
литетног образовног процеса у пољу уметности (ликовних, музич-
ких  и  драмских уметности), развојa уметничких знања из уметности, 
припремања и јавног приказивања уметничких остварења из ликовних, 
музичких и драмских уметности,  као и осигуравање једне од водећих 
позиција у региону за едукацију кадрова у ликовној и музичкој педа-
гогији. Факултет уметности основан је 1973. као Академија ликовних 
уметности, након тога школске 1975/76. основан је Музички одсек, 
када је извршена промена назива у Академију уметности, а од 1989/90. 
основан је и Одсек за драмску уметност. На Факултету се успешно ор-
ганизују Основне академске и Мастер академске студије у складу са 
акредитованим студијским програмима. 

ФАКУЛТЕТ УМЕТНОСТИ У ПРИШТИНИ  
СА ПРИВРЕМЕНИМ СЕДИШТЕМ У ЗВЕЧАНУ  

1. ЈУН

КРВ, ВЕЛЕ, ТРАжИ КРВ
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МАКсИМ гоРКИ

ДЈЕЦА СУНЦА
Редитељ: СОЊА ЈОВАНДИЋ

2. и 3. година студија; 
мастер студија глуме
Класа: проф. ВЕЛИМИР БЛАНИћ

Играју

Павле: ПАВЛЕ ПАВИћ
Лиза: МИЛИЦА ВОКИћ 
Јегор: МЛАДЕН ЈУРИШИћ* 
Јелена: БОЖАНА КУКИЛО
Димитрије: МИРОСЛАВ СИНКИћ** 
Борис: ОГЊЕН ТОДОРОВИћ **
Меланија: МИЛИЦА ДИМИТРИЈЕВИћ 

Представа траје 1 сат и 30 минута

АКАДЕМИЈА УМЈЕТНОСТИ БАЊА ЛУКА
(Република Српска, Босна и Херцеговина)

31. МАЈ

* Студент 2. године глуме у класи ванр. проф. Владимира Бланића
** Студенти мастер студија глуме под менторством ванр. проф. Владимира 
Бланића

О Класи глуме
Студенти Павле Павић, Уна Костић, Милица Вокић, Божана Кукило 
и Милица Димитријевић су студенти треће године глуме Академије 
умјетности Универзитета у Бањој Луци у класи ванредног професо-
ра Велимира Бланића, док је Младен Јуришић студент у класи проф. 
Бланића али на другој години студија. До сада су играли у неколико 
професионалних представа Народног позоришта Републике Српске, а 
умеће су показали и у студентским филмовима и представама студе-
ната позоришне режије.
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Између два 
Стеријина позорја
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ФЕСТИВАЛСКИ ЦЕНТАР
66. Стеријино позорје 2021.

ИЗвештАј селеКтоРА 
Злу вРеМеНу, упРКос

Извесно је да никад није било толико неизвесних ситуација у исто-
рији Стеријиног позорја (некада Југословенских позоришних ига-
ра) као што је то било у овој сезони.  Најава, па отказивање преми-
јерa постала је свакодневна, деморалишућа појава. Несигурност 
планирања,  покоравање, понекад до апсурда дотераним пропи-
сима о   мерама заштите од пандемије вируса, неповољно се одра-
зило на српско позориште,  ионако  у доброј мери дезоријентиса-
но, 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 пред-
става, 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 оп-
ште 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 поја-
вом 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 цело-
витог 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 представа 
по текстовима српских драмских писаца. Међу њима је чак дваде-
сет пет праизведених дела, што је знак оптимизма кад је реч о дома-
ћој 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 одабра-
них позоришних остварења, а стандарде уметнички вредних оства-
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рења који могу подстаћи на озбиљан дијалог позоришних стручња-
ка задовољава више од половине изведених представа, што је знак 
узнапредовале самосвести наших позоришних управа.

Приметно је да у недостатку савремених драмских дела позори-
шта посежу не толико за провереним традиционалним драмским 
делима, него за удешавањем романескних творевина за позор-
ницу. 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 садашег стања савременог драмског текста сасвим 
одговарала максима Друштво у драматизованом роману, као па-
рафраза чувеног дела Владимира Стаменковића Позориште у дра-
матизованом друштву. Уочава се и доминација ауторских пројека-
та 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, сазда-
на од најосетљивијих духовних треперења и зато се мора поштова-
ти, 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 рав-
ни, указивањем на вредност особитог људског контакта названог по-
зориште, па је ускраћеност за тај вибрантни спој сигурно осујетила 
потпуни ангажман  публике у пријему позоришних сензација.

Кад говоримо о заступљености дела српских драмских писа-
ца 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 позори-
шна ситуација у региону, раније окракатерисана као  „југоностал-
гична“,  све више замењена ознакама отворено  „југословенског“ 
или  „постјугословенског“ духа. Драмски писци, редитељи, драма-
турзи све су више ангажовани у државама региона, учествују у за-
једничким пројектима.

Жарка жеља за радом одржала је српски театар.

 

Непобитна је чињеница да је српско позориште у минулом 
периоду деловало подвижнички. Упркос реметилачким фак-
торима, више од половине премијерно изведених представа 
по делима домаћих драмских писаца наметнуло се као вред-
но, атрактивно, редитељски свеже и провокативно дело. Стога 
предлажем да се у Такмичарској селекцији изведе десет пред-
става, 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 пре-
дложених фестивалских целина могуће је сагледати какве су тен-
денције 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 
успоредба са стањем националне драме у позориштима региона.

ТАКМИЧАРСКА СЕЛЕКЦИЈА 66. СТЕРИЈИНОГ ПОЗОРЈА

1. ГОСПОЂА МИНИСТАРКА, писац Бранислав Нушић, режија 
Татјана Мандић Ригонат; Хрватско народно казалиште „Ивана 
пл. Зајца“ Ријека (Хрватска)
На болести моралне, дијагностификоване у Нушићевој комедио-
графији, међу којима је властољубље једна од најраспрострање-
нијих и најпогубнијих за здравље друштвеног организма, приме-
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њиване су различите терапије. Татјана Мандић Ригонат поступа 
редитељски тако што у први план истиче погубни утицај које вла-
стохлепни субјекат има на подстицање развоја малограђанштине, 
а тиме и кича као предворја Зла. Тај малограђански, провинцијал-
ни дух, жилав и прилагодљив сваком времену, нарочито снажан а 
погубан у нашем добу, у ријечкој представи упечатљиво је пред-
стављен 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 позо-
риште Нови Сад, Народно позориште Ниш, Народно позори-
ште Приштина са седиштем у Грачаници
Најпре најснажнији утисак: на визуелном плану, више према на-
шим данима померена спектакуларна, катарзична позоришна 
повест o поделама које трају, такорећи, од прапочела осећаја 
српског идентитета. А потом, болна прича о непомирљивој раз-
двојености 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 супрот-
стављеност револуције и злочина, националног и комсполитског, 
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, чини-
ло се то прејаким квалификативом или не, ипак упоредива са сна-
гом  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 перма-
нентни 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, рас-
певана демистификација театра, анализа али и критика грађан-
ског оперетског позоришта, истовремено и опис судбине мађар-
ског позоришта у Србији, ангажованог и субверзивног позоришта, 

употребе глумаца, њихове телесности, насиље, и тако данас акту-
елна 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 традицонализам и не тако бенигни конзервативизам.

4. КУС ПЕТЛИћ, писац Александар Поповић, режија Милан 
Нешковић; Народно позориштe/Народно казалиште/
Nepszínház, Суботица
Фарсичност и извитопереност Поповићеве шармантне драме 
нетрадиционалне форме чита се у костиму, глумачки рафинира-
но раскошној игри, док је прича о потери за златом, која јој даје 
динамизам акционе комедије, у режији Милана Нешковића по-
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 уро-
њен, 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, драматизација 
и режија Дејан Пројковски; Народно позориште Републике 
Српске Бања Лука (БиХ-РС)
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 транс-
поновање у драмску, а потом позоришну форму. Пројковски се, 
кад је реч о драматизацији, определио за тоталитет драмског по-
тенцијала који садржи роман. Преводећи, потом, роман на сцен-
ски језик, редитељ је инсистирао на сваком психолошком, фило-
зофском и  лирском детаљу у глумачкој игри, који ће допринети да 
се раскош и дубина мисли култног романа учини веродостојном. 
На визеуелном плану, атрактивна  а метафорична сценографија 
подражава атмосферу романа, наглашавајући тескобност и не-
престану претњу слободи јунака, а с друге стране (увођењем коња 
и птице) асоцира на чежњу за складом, лепотом и слободом.
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6. РАДИО ШАБАЦ, текст и режија Олга Димитријевић, Шабачко 
позориште
Зналачки користећи искуства и поступке документарног театра, 
Олга Димитријевић позоришно анализира феномен локалне ра-
дио-станице Шабац, која је седамдесетих година прошлог века 
била најгласнија и најдалекометнија еманација гласа „социјали-
стичког радног народа“, израз њиховог наивног и површног погле-
да на свет, али и слика друштва које се полако креће ка понору. 
Реализована, углавном, у хорским глумачким сценама, иако за-
снована 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 новокомпо-
нована народна музика мора да је имала утицаја.

7. АКО ДУГО ГЛЕДАШ У ПОНОР, позоришна поема по моти-
вима истоименог романа Енеса Халиловића, аутор и редитељ 
Златко Паковић, Регионално позориште Нови Пазар/Културни 
центар Нови Пазар
Поетично, истовремено и субверзивно, трагично позориште на-
ших 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 осна-
жују верске и световне институције.  Ово је и снажна, збијена при-
ча 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 при-
кривању.  Драгоценост ове представе је и у сталном сустизању и 
преплитању сентимента, поезије и драме и то оног изоштрено ан-
гажованог у њој, на најплеменитији начин. Потом, гледаоца плене 
снажна и веродостојна експресивна глумачка средства, али и не-
објашњиво 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 визуел-
не културе Нови Сад
У оригиналу драма истакнутог писца најмлађег нараштаја српских 
драматичара Филипа Грујића, у којој се преплићу социјални, фи-
лозофски 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, кори-
стио 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 неинвенти-
ван, 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 атмо-
сфере и визуелног склада која се намеће као метафора савреме-
ног и суровог високог друштва, насупрот сневачима праведнијег, 
бољег и наивнијег света.

9. ТИХО ТЕЧЕ МИСИСИПИ, писац Владимир Табашевић, дра-
матизација 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 пре-
уређивању учествовао и писац, као што ће се појавити „сасвим 
лично“ и у њеној изведби дајући тако, између осталог, и легити-
митет давно уоченој несавршености драмске форме за „позори-
шну употребу“.  Представа, својствено поетичком смеру Ивице 
Буљана, садржи одлике драмског позоришта, перформанса, 
рок концерта, а сценски простор запрема целу позорницу у ду-
бину 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 глу-
маца постиже комичко дејство, као и елементи свеопште кар-
невализације којој је подвргнут редитељски поступак. Разуђен, 
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драматизован, па наново дедраматизован роман, различити ви-
дови комике и хумора (у распону од вербалне комике до црног 
и нонсенсног хумора) удружени са сентименталним пасажима, 
паралелни драмски токови, заваравање реципијента   недовр-
шеним ликовима, чине ову менталитетску причу о одрастању и 
еротском сазревању једног младића, узбудљивом позоришном 
сликом једне прошле епохе.

10. ШИНДЛЕРОВ ЛИФТ, писац Дарко Цвијетић, драматизаци-
ја и режија Кокан Младеновић; Камерни театар 55 Сарајево 
(БиХ)
Перспектива дечјег, дечје поимање света у контакту са светом од-
раслих, чине основу редитељског поступка Кокана Младеновића 
на којој се у смртоносној игри слаже зиданица сећања на жи-
вот у приједорском црвеном солитеру, „вертикалном селу“. 
Саосећајно и болно. Сваку реченица романескне структуре 
Цвијетићевог романа могуће је употребити као активан драма-
туршки материјал, слику, идеју, текст. Тако је настала трауматич-
на приповест, метафора злог удеса Босне и Херцеговине, целе 
Југославије, једно зацементирано сећање, преплет стварног и 
фиктивног. Дистопија која дејствује убиствено.  Представа не го-
вори 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“, писац Ивана Бодрожић (ауторски про-
јекат 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 не-
кадашњој политичкој школи у Кумровцу. Трауматична искуства, 
нарочито о затамњеној страни женске стране света. Представа ка-
тарзичног 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“, 
истворемено 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 по-
трази за неизвесним позориштем будућности.

Селектор
др Миливоје Млађеновић 

Нови Сад, 29. 4. 2021.
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ПРОГРАМ
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/Народно казалиште/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
Текст: Маја Пелевић
Режија: Никола Завишић
Битеф театар Београд

19.00 часова / СНП, Сцена „Пера Добриновић“ (публика је на сце-
ни)
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
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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 

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
Текст: Маја Пелевић
Режија: Никола Завишић
Битеф театар Београд

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
Текст: Маја Пелевић
Режија: Никола Завишић
Битеф театар Београд

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

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)
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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 тех-
нологију), Департман за архитектуру и урбанизам, Факултет тех-
ничких наука Универзитета у Новом Саду

11.00 часова / Међународна селекција „Кругови“
Округли сто: Дјечак који је говорио Богу

12.00 часова / Такмичарска селекција
Округли сто: Витезови „Лаке мале“

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 „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
Текст: Маја Пелевић
Режија: Никола Завишић
Битеф театар Београд

17.30 часова / СНП, горњи фоаје Сцене „Пера Добриновић“
Дани књиге
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
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16.00, 18.00 и 20.00 часова / 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, 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

оКРуглИ сто

Разговоре о представама водили су Исидора Поповић, театроло-
шкиња, и Влатко Илић, редитељ. Велика посећеност и учешће пу-
блике у разговорима одликовале су и овогодишње округле столове.

ТАКМИЧАРСКА СЕЛЕКЦИЈА

ИЗвештАј жИРИјА

Жири Шездесет шестог Стеријиног позорја – СНЕЖАНА ТРИШИћ, 
редитељка (председница Жирија), НАТАША ТАПУШКОВИћ, глу-
мица, ДАВОР ШПИШИћ, драмски писац, ДАРКО НЕДЕЉКОВИћ, 
сценограф и МИХАЈЛО НЕСТОРОВИћ, глумац, видео је од 18. до 
26. јуна 2021. године десет представа у такмичарској селекцији.

На завршној седници, одржаној 26. јуна 2021, Жири је донео:

одлуКу о стеРИјИНИМ НАгРАдАМА

Стеријина награда за најбољу представу – АКО ДУГО ГЛЕДАШ 
У ПОНОР, према истоименом роману Енеса Халиловића, режија 
Златко Паковић, Регионално позориште Нови Пазар / Културни 
центар Нови Пазар. Одлука је донета већином гласова.

Стеријина награда за текст савремене драме – ОЛГА 
ДИМИТРИЈЕВИћ за РАДИО ШАБАЦ, режија Олга Димитријевић, 
Шабачко позориште. Одлука је донета једногласно. 

Стеријина награда за режију – МИЛАН НЕШКОВИћ за представу 
КУС ПЕТЛИћ Александра Поповића, Народно позориште / Narodno 
kazalište / Népszínház Суботица. Одлука је донета једногласно.
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Стеријина награда за глумачко остварење:

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

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

РИФАТ РИФАТОВИћ за улогу у представи АКО ДУГО ГЛЕДАШ 
У ПОНОР, према истоименом роману Енеса Халиловића, режија 
Златко Паковић, Регионално позориште Нови Пазар / Културни 
центар Нови Пазар. Одлука је донета једногласно.

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

Стеријина награда за сценографско остварење – АДИСА 
ВАТРЕШ СЕЛИМОВИћ за представу ШИНДЛЕРОВ ЛИФТ, према 
истоименом роману Дарка Цвијетића, режија Кокан Младеновић, 
Камерни театар 55 Сарајево (БиХ). Одлука је донета једногласно.

Стеријина награда за костимографско остварење – БИЉАНА 
ГРГУР за представу КУС ПЕТЛИћ Александра Поповића, режи-
ја Милан Нешковић, Народно позориште / Narodno kazalište / 
Népszínház Суботица. Одлука је донета једногласно.

Стеријина награда за оригиналну сценску музику – БОЖИДАР 
ОБРАДИНОВИћ у представи АКО ДУГО ГЛЕДАШ У ПОНОР, 
према истоименом роману Енеса Халиловића, режија Златко 
Паковић, Регионално позориште Нови Пазар / Културни центар 
Нови Пазар. Одлука је донета већином гласова.

Стеријина награда за кореографију – ТИМЕА ФИЛЕП у предста-
ви ВИТЕЗОВИ „ЛАКЕ МАЛЕ“, режија Андраш Урбан, Позориште 
„Деже Костолањи“ Суботица / Kosztolányi Dezső Színház. Одлука 
је донета једногласно.

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

Стеријина награда за сценски говор – САША ЛАТИНОВИћ у 
представи КУС ПЕТЛИћ Александра Поповића, режија Милан 
Нешковић, Народно позориште / Narodno kazalište / Népszínház 
Суботица. Одлука је донета једногласно.

Стеријина награда из Фонда „Дара Даринка Чаленић“ за најбо-
љу младу глумицу – АНЂЕЛА МАРИћ за улогу у представи АКО 
ДУГО ГЛЕДАШ У ПОНОР, према истоименом роману Енеса 
Халиловића, режија Златко Паковић, Регионално позориште Нови 
Пазар / Културни центар Нови Пазар. Одлука је донета једногласно.

 Стеријина награда из Фонда „Дара Даринка Чаленић“ за нај-
бољег младог глумца – МИЛОШ ЛАЗИћ за улогу Јохана Шустера 
у представи КУС ПЕТЛИћ Александра Поповића, режија Милан 
Нешковић, Народно позориште / Narodno kazalište / Népszínház 
Суботица. Одлука је донета једногласно.

Специјална Стеријина награда за режију – ЗЛАТКО ПАКОВИћ 
за представу АКО ДУГО ГЛЕДАШ У ПОНОР, према истоименом 
роману Енеса Халиловића, Регионално позориште Нови Пазар / 
Културни центар Нови Пазар. Одлука је донета једногласно.

остАле стеРИјИНе НАгРАде

Стеријина награда за критику „Миодраг Кујунџић“

Жири: Зоран Максимовић (председник), Симон Грабовац и 
Мирослав Стајић донео је једногласну одлуку да се Стеријина 
награда за критику „Миодраг Кујунџић“ додели СЛОБОДАНУ 
САВИћУ за текст „Лична одговорност и колективна пропаст“ – 
критику представе Густав је крив за све (по мотивима анимираног 
филма Густав, концепт и режија Кокан Младеновић, Позориште 
„Деже Костолањи“, Суботица), објављеном у часопису НИТИ (број 
12–13, година VII, 2020).
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Жири Округлог стола критике Стеријиног позорја: Даринка 
Николић (председница), Исидора Поповић и Влатко Илић донео 
је једногласну одлуку да Стеријину награду „Дејан Пенчић 
Пољански“ Округлог стола критике за најбољу представу 
равноправно поделе остварења: КУС ПЕТЛИћ Александра 
Поповића, режија Милан Нешковић, Народно позориште / 
Narodno kazalište / Népszínház Суботица и ВИТЕЗОВИ „ЛАКЕ 
МАЛЕ“, режија Андраш Урбан, Позориште „Деже Костолањи“ 
Суботица / Kosztolányi Dezső Színház

НАгРАдА стеРИјИНог поЗоРјА

Награду публике 66. Стеријиног позорја за најбољу представу 
(просечна оцена 4,63) добило је остварење КАО ДА КРАЈ НИЈЕ 
НИ САСВИМ БЛИЗУ Маје Пелевић, режија Никола Завишић, 
Битеф театар Београд. 

Гласање публике за најбољу представу:

Као да крај није ни сасвим близу – 4,63; Кус петлић – 4,62; Дервиш 
и смрт – 4,59; Ако дуго гледаш у понор – 4,57; Шиндлеров лифт 
– 4,46; Госпођа министарка – 4,39; Радио Шабац – 4,30; Велика 
депресија – 4,07; Хотел Загорје – 3,93; Дјечак који је говорио Богу 
– 3,92; Деобе – 3,88; Витезови „Лаке мале“ – 3,83; Крекетање – 
3,52; Поетика гледања – 3,49; Тихо тече Мисисипи – 3,44

НАгРАдА ЗА глуМАЧКу БРАвуРу  
„ЗоРАН РАдМИловИћ“

Народног позоришта Тимочке Крајине „Зоран Радмиловић“ Заје-
чар и Стеријиног позорја

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

НАгРАдА пРодуЦеНтсКе Куће  
„sCOMeDIAsCO“ ЗА епИЗоду

Жири у саставу Даринка Николић, председница, Теофил Панчић 
и Игор Бурић једногласно је одлучио да награду добије ИГОР 
ГРЕКСА за улогу Ђакона Авакума у представи КУС ПЕТЛИћ 
Александра Поповића, режија Милан Нешковић, Народно позо-
риште / Narodno kazalište / Népszínház Суботица.  

МЕДИЈИ И ЈАВНОСТ; САЈТ ПОЗОРЈА

Стеријино позорје, као институција од националног значаја, вели-
ку пажњу посвећује односима са медијима. Сви важнији догађаји 
– програми, нова издања, сам Фестивал – пропраћени су конфе-
ренцијама за медије, чиме је обезбеђена јавност у раду, као један 
од начина презентације и промовисања програма рада. О вели-
ком интересовању јавности за активности Стеријиног позорја све-
дочи и број акредитованих новинара (70 из четрдесетак медијских 
кућа) на 66. Позорју, као и знатан простор који су медији уступили 
овом догађају.

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

Значајну улогу у сегменту односа са јавношћу има званични сајт 
Стеријиног позорја. Осим битних актуелности из делатности уста-
нове, те свакодневног праћења програма Фестивала, сајт садржи 
и податке из историјата Позорја. О занимању за Фестивал и рад 
институције сведочи чињеница да је наших 100 објава испратило 
преко 3.500 посетилаца на фејсбуку, 60 објава на инстаграму 850 
и на јутјубу 50 посетилаца. Уз ово, сајт има интенцију да постане 
место окупљања свих релевантних информација о позориштима 
и позоришним збивањима у Србији (Позоришни портал Србије).

АКРедИтовАНИ НА 66. поЗоРју

Билтен 66. Стеријиног позорја: Наташа Гвозденовић, Милена 
Кулић, Снежана Милетић, Бранислава Опрановић, Мина Петрић, 
Урош Чупић, Никола Ђоновић, Борисав Матић. Фоторепортери: 
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Марина Блашковић, Бранислав Лучић, Политика: Борка Голубовић 
Требјешанин, Компанија Новости: Јованка Симић, Ненад Карлић 
(фоторепортер), Дневник: Наташа Пејчић, Игор Бурић, Мирослав 
Стајић, Данас: Гордана Нонин, Златко Паковић, Блиц: Тања Њежић, 
Magyar Szó: Валерија Божоки, Нова.рс: Светислав Јованов, Ненад 
Михајловић (фоторепортер), Новосадски репортер: Зоран Сурла, 
Хоћу у позориште, часопис и портал: Милица Амиџић, Александра 
Никодијевић, Нови магазин: Драгољуб Селаковић, Нова мисао: 
Мирко Себић, Новосадски репортер: Марија Магдалена Идеи 
Трифуновић, Танјуг: Станислава Кинешки, Слободна Далмација: 
Небојша Димитријевић, Мирон Џуња (фоторепортер), Телевизија 
Војводине: Нада Зорић, Ивана Петровић, Милица Вукмановић, 
Јелена Јокић, Милица Ранчић, Ивана Зечевић, Соња Митровић, 
Сташа Јамушаков, Ива Јованчић, Славица Брачевић, Радио теле-
визија Србије: Слободан Савић, Оливера Милошевић, Новосадска 
ТВ: Гаљина Чобанов, Предраг Радосављевић, РТВ Пинк: Миљан 
Витомировић, ТВ Курир: Адријана Глишић, ТВ Мост: Александра 
Живановић, ТВ Шабац: Ђорђе Дамјановић, ТВ продукција Helm 
Cast: Никола Шиjaн, The Teheatre Times NY: Борисав Матић, 
ЈМУ РТВ (Први програм радија): Татјана Новчић Матијевић, 
РТС Радио Београд 2: Мишка Кнежевић, Радио 021: Гордана 
Михајловић, Радио апарат: Андреј Чањи, РТ Босне и Херцеговине, 
БХ радио 1: Данијела Регоје, Корзо, портал за урбану културу и 
баштину: Бојана Каравидић, Културама, интернет портал: Ивана 
Малетин Ћорилић, Belgrade Edit Culture Blog: Марко Радојичић, 
Култ, интернет портал: Мина Кулић, Културника: Ненад Перић, 
Војвођански новинар: Јелена Допуђ, Независна критика: Мина 
Станкић, Култура.мк Скопље: Сашо Огненовски, Алмакос постал 
Скопље: Бесфорт Идризи, Фјола Зекири, Travel & Share: Гордан 
Горуновић, Стефан Кецо, фотограф, Срђан Дорошки, фотограф.

ПРАТЕћИ ПРОГРАМИ

пРИЧе с МАлог одМоРА 

Представљање пројекта промоције и афирмације српског драм-
ског 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 литерату-
ре погодне за рад са дечијим 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 ве-
зане 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 јед-
на 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 најче-
шћу 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 нового-
дишњих представа. Све три збирке су, односно биће, објављене у 
издању Креативног центра. 

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 позо-
ришно стваралаштво и ствараоце на домаћој и интернационалној 



   67. СТЕРИЈИНО ПОЗОРЈЕ       209 

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 професи-
онално 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 про-
јектима. Организација сарађује и са другим сродним и паралел-
ним 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.

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 уста-
нова која се већ 67. година бави афирмацијом дечјег ликовног 
стваралаштва и усавршавањем наставе ликовне културе и као та-
ква јединствена је у земљи.

Циљ ове изложбе је да се путем позоришне уметности деца мо-
тивишу 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 посеб-
не 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 нестан-
дардном облику наставе, и свим потешкоћама које ово време 
носи, пронађу додатну жељу и мотивацију за ваннаставне актив-
ности и да макар на тренутак закораче у чаробни свет позоришта. 

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 мали-
шана и створе исто толико изузетних ликовних остварења. 

Ликовни радови пристигли на овогодишњи ликовни конкурс све-
доче 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 ра-
звоју и осавремењивању наставе ликовног васпитања у нашој зе-
мљи, а Центар за ликовно васпитање деце и омладине Војводине 
ће као чувар сећања наставити да баштини вредне збирке дечјих 
ликовних радова.

оКРуглИ сто: о дИјАлогу ИЗМеЂу сЦеНе И њеНИХ  
„БоЧНИХ стРАНА“

Организатори: Сцен (Центар за сценски дизајн, архитектуру и тех-
нологију), Департман за архитектуру и урбанизам, Факултет тех-
ничких 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“ об-
новљене 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 
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сашију, да запишу музику или да је склопе, да осветле и озвуче, 
да сликају или вајају за сцену, да рукама и радом изведу, да пра-
ве 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 проме-
не у схватању и вредновању техничке продукције, у образовању, у 
формално-правним оквирима. Услов за то је успостављање зајед-
ничког става, па потом и напора свих нас – редитеља и глумаца, 
позоришних управа, школа и факултета и, наравно, сценских мај-
стора и техничара – да створимо нови покрет за суштинску транс-
формацију 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 
22, 24. и 25. јун

Издавачки центар Стеријиног позорја за овогодишње Дане књиге 
креирао је тродневни програм у којем ће бити представљена нова 
издања Стеријиног позорја и издања других издавачких кућа. 

Први термин традиционалног програма једним делом биће по-
свећен Милети Радовановићу (1935–2021). Од 1985. до 2003. био 
је директор Стеријиног позорја. Његово управљање овом институ-
цијом пре је било стално суочавање са искушењима, него приви-
легија. Водио је Позорје у најтежим годинама његовог постојања, 
у времену бременитом и не баш наклоњеном уметности. Распад 
земље, ратови, бомбардовање, разорна економска криза, обеле-
жили су знатан део његовог мандата. Прибран, уман, сталожен, ус-
пео 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.

Други термин 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 умет-
ности на примеру драма Милене Марковић, Маје Пелевић и Милене 
Богавац. Из ширег друштвеног угла, па и оног потенцијалне чита-
лачке публике, можда и најзанимљивији аспект књиге тиче се кон-
статације 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, од-
лике, мотиве и кључне проблеме ликова, али и као средства за по-
стизање искључиво драматуршких и естетских циљева“. О књизи 
ће говорити новинар и позоришни критичар Игор Бурић.

Књигу Миливоја Млађеновића Интертекстуална плетисанка. О 
конституцији лика Лазе Костића (Едиција „Експозиција“) поред 
изазовности и сложености теме – транспозиције широко познате 
историјске личности о којој су нужно уврежени и различити стере-
отипи, 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 различи-
тост увелико условљава и другачији третман историјске личности 
транспоноване у драмски лик. 

Трећи термин представља издања других издавача. Из издавачке 
продукције Српског народног позоришта издвојен је нови број ча-
сописа „Позориште“ у чијој је жижи 160 година Српског народног 
позоришта. „Овај велики јубилеј прилика је да се, пре свега, сети-
мо оних који су му – гледајући далеко испред свог времена – дале-
ке 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, тво-рац идеје о оснива-
њу првог српског професионалног театра и његов први управник 
Јован Ђорђевић.“ О овој и другим темама новог броја говориће др 
Зоран Ђерић, управник СНП-а. 
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Издавач Центар за културу, образовање и информисање „Градац“ из 
Рашке књигом Небојше Брадића Пут до позоришта покреће едици-
ју „Рашке духовне свечаности“.  Аутор, истакнути позоришни реди-
тељ, педагог глуме, главни уредник Културно-уметничког програма 
РТС-а, али и врстан публициста и есејиста, који ће представити из-
дање, 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 био Александар Милосављевић.

КОНКУРС ЗА ОРИГИНАЛНИ ДОМАћИ ДРАМСКИ 
ТЕКСТ 2020/21.

одлуКА жИРИјА КоНКуРсА стеРИјИНог поЗоРјА ЗА оРИгИНАлНИ 
доМАћИ дРАМсКИ теКст 2020/21.

Жири у саставу Спасоје Ж. Миловановић (председник), Мирко 
Демић и Игор Бурић  донео је једногласну одлуку да се за најбољи 
савремени домаћи драмски текст за 2020/21. прогласи остварење Ф 
1001 или процепи аутора под шифром ПЕРСЕФОНА. Накнадним уви-
дом у разрешење шифре утврђено је да је ауторка награђеног тек-
ста Милица Амиџић. Жири истиче и препоручује и следеће тексто-
ве: Авангард – Три кошмара Роберта Опенхајмера (шифра: АСХИНА), 
Сау•да•де (шифра: ТИШИНА), Нестајање (шифра: ПОСМАТРАЧ) и 
Ако нисам добра шта ћемо онда (шифра: PULL MARINE).

У Новом Саду, 12. 03. 2021.

оБРАЗложење жИРИјА

Ф 1001 или процепи Милице Амиџић драма је која одише свежи-
ном и богатством језика, актуелношћу теме и узбудљивим аутор-
ским приступом. Колико год да је тешко дешифровати наслов који 
подсећа на својеврсну дијагнозу, толико је уживање читати текст 
у првом плану проткан поетским исказима о стању једне младе 

жене, Марине, коју лик Доктора, без скрупула, назива „размаже-
ним малим говнетом“. 

Марина није усамљена у овој драми савремене осећајности про-
жете изгубљеношћу, неприпадањем, егзистенцијалним страхови-
ма у чијој позадини су оцртани обриси неканонизованих хришћан-
ских учења и гностичких списа. У друштву фантастичних ликова 
такве стварности – Колоса и Апостола, Марина и њене другарице, 
Сузана и Јована, како ауторка наводи, блеје, траже смисао, тајну 
живота, јер им је досадно. Поимајући ово, не само своје „луди-
ло“, у драми се разоткрива читава догма друштвеног система, за-
снованог на институцијама којима као да је истекао рок трајања. 
Школа, брак, посао, само су делићи испражњене целине у којој 
је формиран понор, процеп, па и душевно стање, разделина по 
сред света. Из тога се генеришу нова божанства, следе дистопијске 
идеје и ствара метафизика, па и наратив који можда не спашава 
ствар, не може да буде утеха, али служи као бекство, одбрамбени 
механизам, попут Марининог маштања о одласку у Македонију и 
узгоју коза. Заправо, право питање је шта би овде било реално, а 
шта илузија, халуцинација.

Нимфоманија, злоупотреба супстанци, смањена потреба за сном, 
осећај изразите важности, лоше расуђивање – карактеристичне су 
црте обољења на смрт. Или живот, можда?

На конкурс Стеријиног позорја за најбољи оригинални домаћи 
драмски текст 2020. стигло је 80 драма. Жири је у целини оценио 
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да је већина написана врло квалитетно, одражавајући висок ниво 
драмске артикулисаности, а да су у најужем избору нијансе одлу-
чивале о победничком тексту. 

Међу заступљеним темама могле би се похвалити оне драме које 
инсистирају на дубоко личном искуству, али тешко је било „дис-
квалификовати“ и оне чијим ауторима су биле ближе и драже 
историјски, политички, па и друштвено ангажовани наративи. На 
плану форме, присутно је богатство разноврсности, од класично 
структурираних комада, са јасно дефинисаним ликовима, односи-
ма, ситуацијама, све до оних у којима од почетка до краја драма 
може да се чита и тумачи као један велики монолог, или поема.

Милица Амиџић рођена је 1994. у Новом Саду. Након завршених 
студија компаративне књижевности на Филозофском факултету у 
Новом Саду, мастер студије завршава на Факултету драмских умет-
ности у Београду, на катедри за драматургију. Од 2019. до 2020. 
године била је уредница портала Хоћу у позориште. Објављивала је 
театролошке текстове на сајту агора Културног центра Новог Сада. 

Бави се критиком и сценаријем стрипа. Објављивала је поезију 
и кратке приче. Од 2020. полазница је филмског курса Femix.edu 
програма. Тренутно је у фази развијања сценарија за драмску сери-
ју Доле под менторством Маје Пелевић, сценарија за документарни 
филм The axis of Venus у режији Милице Чубриловић, као и развоја 
идеје за краткометражни филм Странац. Ауторка је више драма.

Добитница је Награде за есеј фондације Лазар Вркатић, 2018. го-
дине за остварење Религија и друштво.

На конкурс Стеријиног позорја за оригинални домаћи драмски 
текст у 2021/22. години стиглo је четрдесетак радова. Одлуку о на-
гради Жири у саставу Спасоје Ж. Миловановић, драматург (пред-
седник), Мирко Демић, књижевник и Душан Петровић, редитељ, 
треба да донесе до краја фебруара 2021. године.

КопРодуКЦИје

Стеријино позорје је у копродукцији са Народним позори-
штем Приштина са седиштем у Грачаници поставило представу 
‘Ајдуци Јована Стерије Поповића у режији Анђелке Николић, а са 

Новосадским позориштем драматизацију романа Блудни дани ку-
ратог Џонија Филипа Грујића у режији Јоване Томић. Награђени 
комад Ђорђа Косића са конкурса Позорја Успаванка за Алексију 
Рајчић чија је реализација започела крајем 2021. имаће премијеру 
у априлу 2022. у Народном позоришту Београд.

МеЂуфестИвАлсКА И МеЂуИНстИтуЦИоНАлНА сАРАдњА

У склопу редовне међуфестивалске сарадње представници 
Стеријиног позорја били су током 2021. у:  Београду (Битеф), на 
Фестивалу професионалних позоришта Србије „Јоаким Вујић“ у 
Лесковцу, на Данима „Боре Станковића“ у Врању, Зајечару (“Дани 
Зорана Радмиловића”), Крагујевцу „Јоакиминтерфест“, Фестивалу 
првоизведених представа у Алексинцу, Фестивалу професионал-
них позоришта Војводине у Зрењанину, Виминацијум фестивалу, 
Тедену словенске драме у Крању, Фестивалу у Приштини, као и на 
премијерама у позориштима Србије и региона.

Договорена је сарадња са Фондацијом „Европска престоница кул-
туре“ о заједничким пројектима у 2022. години. У склопу тога запо-
чет је рад на копродукцији представе о Милеви Марић Ајнштајн у 
којој учествује и Народно позориште Сомбор, а премијера ће бити 
изведена на отварању 67. фестивала 26. маја 2022. Позорје је на-
ставило активно учешће у програмима међуфестивалске сарадње 
у региону. 

МеЂуНАРодНИ ЦеНтАР

МеЂуНАРодНА сАРАдњА

Бојана Тањга је уредница за Међународне програме Стеријиног 
позорја.

2021. године учествује у организацији и реализацији 66.Стеријиног 
позорја као и у припремама за наредни фестивал који ће се одр-
жату 2022. године.

У склопу међуфестивалске и међуинституционалне сарадње 
Међународног центра Позорја, уредница центра посетила је сле-
деће фестивале:
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пАлИћКИ фИлМсКИ фестИвАл 18 - 24.07.2021.
Главни (такмичарски) програм посвећен је оним европским филм-
ским остварењима која провоцирају питања о судбини европског 
човека, уједно указујући на сву лепоту и важност различитости 
унутар европског простора.

Овакви европски филмови са лакоћом везују публику, јер је иден-
тификација са њиховим јунацима толико реална и могућа и у њи-
ховој трагедији и у њиховој срећи. На емоције са платна одговара 
се емоцијама из гледалишта.

Селекцију од 14 филмова бира селектор Ненад Дукић. Филмови 
су се такмичили за награду “Златни торањ” за најбољи филм фе-
стивала, “Палићки торањ” за најбољу режију и Специјалну награду 
жирија. Филмове је оцењивао петочлани међународни жири.

МеЂуНАРодНоИ РегИоНАлНИ фестИвАл сАвРеМеНог поЗоРИштА 
суБотИЦА, НА фестИвАлу: DeSiree КојИ се одРжАвА у поЗоРИшту 

“KOszTOlányI Dezsо””

Међународни/регионални фестивал савременог позоришта 
Десире 2021 под називом The Histoy and You се одржаo од 19-29. 
новембра 2021.

Окосницу фестивала чине позоришне представе, радионице и му-
зичке продукције из региона.

Представа „Омма” у режији и кореографији Јожефа Нађа, извед-
бом у позоришту „Kosztolányi Dezső“ отворила је манифестацију.

Позориште „Kosztolányi Dezső“, програмски серијал „Дезиреов 
трамвај“ и фестивал „Desiré Central Station“ је институција/дога-
ђај истакнутог значаја Националног савета мађарске националне 
мањине.

,,Ја сам она која нисам“, Загребачко казалиште младих

Са селектором Фестивала Миливојем Млађеновићем и дирек-
тором Стеријиног позорја, Мирославом Радоњићем  путова-
ла у Загреб, где су гледали представу ,, Ја сам она која нисам“ у 
Загребачком казалишту младих, aутор: Мате Матишић, редитељ: 
Паоло Мађели.

Трочинска, студија женске позиције у мушкоме свету аутора Мате 
Матишића, обликована имагинаријем редитеља Паола Мађелија 
као психоделична црна комедија.

„поЗоРИште у фотогРАфсКој уМетНостИ“

Током 2021. године договорена гостовања изложбе фотографија 
са 16. међународног тријенала „Позориште у фотографској умет-
ности“, јединствене изложбу у свету коју Стеријино позорје тради-
ционално организује од 1965. године. 

поЗоРИјАНсКИ сусРетИ

Позоријански сусрети су традиционални програмски садржај кроз 
који се промовишу значајни наслови наше позоришне и театроло-
шке мисли, сродни позоришни фестивали с којима Позорје одр-
жава традиционалне пријатељске и пословне везе, битни актуелни 
и догађаји из историје Стеријиног позорја, те значајни позоришни 
ствараоци. Током 2021. године услед епидемиолошке ситуације и 
ови програмски садржаји су редуковани.

Од садржаја које треба издвојити су промоције издања Стеријиног 
позорја као и делатности институције на Данима Зорана 
Радмиловића у Зајечару, Фестивалу професионалних позори-
шта Србије у Лесковцу, Фестивалу првоизведених представа у 
Алексинцу, Малом Јоакиму у Крушевцу, Фестивалу студентских 
представа у Ђакову (Хрватска).

Промоције

Стеријино позорје је током 2021. године у свом простору, али и 
на фестивалима у земљи, организовало промоције својих издања, 
пре свега часописа Сцена, али и осталих публикација. 
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доКуМеНтАЦИоНоИстРАжИвАЧКИ ЦеНтАР 
стеРИјИНог поЗоРјА

пРогРАМсКИ ЦИЉевИ И ЗАдАЦИ

Документационоистраживачки центар Стеријиног позорја је у 
2021, у складу са програмским циљевима и задацима Стеријиног 
позорја, систематски истраживао, прикупљао, обрађивао, чувао и 
публиковао документацију, документациону грађу и податке о по-
зоришту и драми. Истодобно, Центар је пружао различите облике 
услуга за потребе научно-истраживачког рада и давао податке и 
информације о позоришту и драмској књижевности институција-
ма, организацијама и појединцима из земље и иностранства.

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

сАКупЉАње И оБРАдА поЗоРИшНе 
доКуМеНтАЦИје И подАтАКА

АРХИвсКИ фоНд

У 2021. години истражена је, сакупљена, обрађена и на одговара-
јући начин похрањена грађа и документи о драмском, оперском 
и балетском репертоару српских позоришта за позоришну сезону 
2019/2020. и документи, грађа и подаци о великом броју позори-
шних фестивала и манифестација за 2021.

Поред ове грађе, докумената и података, истражен је и прикупљен 
и део докумената и грађе о репертоару српских позоришта и позо-
ришних фестивала за текућу 2020/2021. позоришну сезону.

ХеМеРотеКА

Збирка садржи преко 68.383 штампаних написа о премијерама, 
фестивалима, позоришном животу Србије. Актуелнe вести преу-
зимамо од електронских медија, те се, уз дигиталну форму, одре-

ђени број наслова и штампа. За прикупљање новинских наслова 
ангажован је клипинг центар Србије Ninamedia.

Збирка штампаног позоришног материјала

У 2021. сакупљено је 94 примерака различитог штампаног позо-
ришног материјала: програми драмских, оперских и балетских 
представа, каталози и билтени позоришних фестивала и позори-
шних манифестација, програми – најаве репертоара позоришта и 
разни други штампани информативни и пропагандни материјали. 
Збирка садржи преко 20.000 примерака.

ЗБИРКА поЗоРИшНог плАКАтА

Сакупљенa су 72 примерка идејних и реализованих решења позо-
ришних плаката, плаката српских професионалних позоришта и 
позоришних манифестација. 

Збирка тренутно садржи 6.514 позоришних плаката.

ЗБИРКА РуКопИсНИХ дРАМсКИХ делА

У 2021. приспела су 1.099 примерака драмских дела уз материјал 
потребан за објављивање Годишњака позоришта Србије, за по-
требе Фестивала и за конкурс Стеријиног позорја за оригинални 
домаћи драмски текст. Тренутно је у електронском формату до-
ступно 1.776 текстова. 

Збирка рукописних драмских дела садржи 1.737 штампаних при-
мерака рукописних драмских дела, односно драматизација и 
адаптација.

ЗБИРКА поЗоРИшНе фотогРАфИје

У збирку позоришне фотографије у 2021. приспело је 3.089 фо-
тографија. Збирка сада садржи 52.121 фотографије позоришних 
манифестација, догађаја и портрета позоришних стваралаца. Од 
приспелих фотографија у 2021. израђено је и у албуме похра-
њено 200 фотографија, а остатак се чува у електронској форми. 
Шестина укупног броја је дигитализована.
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ЗБИРКА сНИМАКА поЗоРИшНИХ пРедстАвА

У архиви Документационоистраживачког центра похрањују се 
снимци представа које позоришта достављају као фестивалски ма-
теријал, те снимци свечаног отварања Фестивала и догађаја који 
су у вези са Позорјем. Фонд Центра је у 2021. постао богатији за 34 
видео записa, те сад броји 648 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 документаци-
је, односно аналитичке обраде дела Базе података о српском по-
зоришту. Четрдесета свеска Годишњака, као и претходне, садржи 
све релевантне податке о репертоару професионалних позоришта 
за сезону 2018/2019, податке о српским позоришним фестивали-
ма за 2018, одељак Академије и факултети, Позоришни музеји и 
Документационоистраживачки центар, Селективну библиографи-
ју о позоришту и драми у 2019, 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 гра-
ђа, Годишњак нуди могућности за различите облике истраживања 
и вредновања наше позоришне уметности и културе. Годишњак се 
може користити и као поуздан информатор и као фундаментал-
но 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 љу-
битељи позоришта.

Услед пандемије коронавируса  комуникација са позориштима је 
била отежана, те су утолико касније доспевала документа потреб-
на за реализацију 42. свеске Годишњака. Припрема нове свеске је 
пролонгирана до 2022. 

КоРИшћење И услуге

Центар је стварао и обезбеђивао услове за коришћење својих збир-
ки 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 информа-
ције и податке о позоришту и драмској књижевности институција-
ма и организацијама, научним радницима, студентима и средстви-
ма јавног информисања. Идеја о формирању Позоришног инсти-
тута Србије, где би Документационоистраживачки центар Позорја 
био база и имао незаобилазну улогу у конституисању Института 
као независне установе наставља свој  развој и утемељење. У са-
радњи 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 да-
нас). 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 пројек-
та. Крајем 2018. објављен је наредни  Зборник – Српска међурат-
на драма на Стеријином позорју, а потом, у 2019, покренуто ново 
истраживање под насловом Српска драмска баштина на маргина-
ма сцене у којем учествује тринаесторо сарадника-истраживача, 
што je пропраћено и редовним објављивањем Зборника радова. 
У октобру 2020. почела је реализација другог дела истраживања 
Српска драмска баштина на маргинама сцене, која је продужена 
и током 2021. Објављен је и зборник Српска драмска баштина на 
маргинама сцене II. 
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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-
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 савре-
мена, 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 фор-
мату и слично. Апликација није multi-user: инсталирана је на не-
умреженој 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 финан-
сирање или суфинансирање пројеката из области дигитализације 
културног наслеђа и савременог стваралаштва у 2019. који је рас-
писало Министарство културе и информисања Републике Србије. 
Одобрено је 500.000,00 динара по нареченом Конкурсу за развој 
апликације за Годишњак позоришта Србије. Ангажовани су струч-
њаци 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 по-
датака. У 2019. је завршена прва фаза развоја апликације: поста-
вљене 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 предста-

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

 У 2021. апликација је у потпуности завршена и доступна је на сајту 
Стеријиног позорја.

ИЗдАвАЧКИ ЦеНтАР

У 2021. остала је „актуелна“ пандемија коронавируса што је до-
некле пореметило реализацију планираних програма и пројеката. 
Присуство вируса, померање датума одржавања фестивала (18–
26. јун), физичка дистанца и смањени број редовних састанака ре-
дакције „Сцене“, делимично су утицали на рад у сектору издавач-
ке делатности Стеријиног позорја. Издавачки центар је у 2021. 
реализовао сва планирана издања за фестивал Стеријино позор-
је, као и већину издања према програму рада који је предложио 
уредник др Зоран Ђерић – периодичне публикације: Сцена, изда-
ње на српском језику (четири свеске); едиција „Синтезе“: Дејан 
Петковић, Постдрамско у поетици Александра Поповића; едиција 
„Драматуршки списи”: Јован Љуштановић, Позориште кроз зеч-
је уши. Приредила Горица Радмиловић; едиција „Експозиција”: 
Виолета Голдман, Визуелно мишљење у креативном процесу глум-
ца. Зборник радова Српска драмска баштина на маргинама сцене 
(II) реализован је са закашњењем, док нису реализована издања 
у едицији „Експозиција“ (Ванда Божић, Глума у драмском и глума у 
постдрамском театру) и у едицији „Драматуршки списи“ (Зорица 
Пашић, У Радмиловићевом знаку – разговори са лауреатима Награде 
„Зоран Радмиловић“. Приредио Александар Милосављевић), као 
ни „Сцена“ на енглеском језику.

Издања везана за 66. Стеријино позорје одштампана су до по-
четка фестивала (каталог 66. Позорја, најавни плакат фестивала, 
програмски лифлет, ситан штампани материјал), а 66. Стеријино 
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позорје одржано је од 18. до 26. јуна 2021. Сваког фестивалског 
дана излазио је Билтен 66. Стеријиног позорја. Издавачки центар је 
током фестивала организовао Дане књиге.

Састанаци редакције Сцене углавном су одржавани електронским 
путем, на исти начин контактирало се са ауторима текстова и ауто-
рима књига као и другим сарадницима на издањима. Лектура и ко-
ректура издања, сакупљање административних података, обрачун 
ауторских хонорара, праћење штампарске фазе, одвијало се фи-
зичким присуством у Позорју. И у 2021. години изостале су уобича-
јене промоције наших нових издања у простору Стеријиног позорја.

На конкурсу за јавне набавке за услуге штампања који је спрове-
ден у марту 2021. 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 66. СТЕРИЈИНО ПОЗОРЈЕ

Каталог 66. Стеријиног позорја (уредник Горан Ибрајтер). 
Штампан је двојезично (српски, енглески), обим 195 страна. 
Каталог доноси програм 66. Стеријиног позорја, извештај селекто-
ра Миливоја Млађеновића, податке о представама у Такмичарској 
селекцији (10 представа), нетакмичарском Међународном про-
граму „Кругови” (3 представе), програму „Друга сцена“ (2 пред-
ставе), пратећим програмима Позорја и одељак Стеријино позорје 
у 2020. години.

Визуелни идентитет: Атила Капитањ; прелом: Ненад Богдановић; 
превод на енглески: Драган Бабић; вебсајт: Ненад Богдановић, 
Милан Каћански; фото: Бранислав Лучић, Марина Блашковић, 
Срђан Дорошки.  

Билтен 66. Стеријиног позорја уређује Весна Гргинчевић. 
Редакција: Наташа Гвозденовић, Милена Кулић, Снежана 
Милетић, Бранислава Опрановић, Александра Коларић; фотогра-
фи: Бранислав Лучић (представе), Марина Блашковић (пратећи 
програми), прелом: Ненад Богдановић. Информативно гласило 
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 пи-
саца и редитеља, критике о представама, интервјуе са учесницима, 
извештаје са Округлих столова, критике о представама студена-
та Академије уметности Нови Сад (ментор: Марина Миливојевић 
Мађарев), извештаје о пратећим програмима Фестивала. Билтен 
доноси фотографије учесника, представа и пратећих манифеста-
ција. Умножаван је техником дигиталне штампе и био је доношен 
новинарима и публици пре представа. Свакодневно је постављан на 
сајт www.pozorje.org.rs те је на тај начин био широко доступан.  

дАНИ КњИге

Традиционално представљање позоришних књига и периодике 
током Стеријиног позорја одржано је у горњем фоајеу СНП-а 
у три термина (22, 24. и 25. јун). У првом термину промови-
сана су два нова издања Стеријиног позорја: Наташа Делач 
Кончаревић, Женска драма и (мушко) друштво. Статус жене 
у друштву и уметности на примеру драма Милене Марковић, 
Маје Пелевић и Милене Богавац. О књизи је говорио Игор Бурић. 
Књигу Миливоја Млађеновића Интертекстуална плетисан-
ка. Конституција лика Лазе Костића образложио је др Зоран 
Максимовић. Други Дан књиге у коме су представљене нове све-
ске часописа „Сцена“ (1/2021 и 2/2021), уједно је био и сећа-
ње на Милету Радовановића и Петра Марјановића, две личности 
које су својим радом оставиле дубок траг у историји Стеријиног 
позорја. О Милети Радовановићу, дугогодишњем директору 
Стеријиног позорја, говорили су Мирослав Мики Радоњић и 
Александар Милосављевић, док је Милош Латиновић, главни 
уредник часописа говорио о дугогодишњем главном уреднику 
Петру Марјановићу, чијим засугама је „Сцена“ постала поре-
стижни театролошки часопис. У трећем термину представљен је 
Лист „Позориште“ (издавач Српско народно позориште Нови 
Сад), о коме је говорио др Зоран Ђерић, док је књигу Небојше 
Брадића Пут до позоришта (издавач Центар за културу, образо-
вање и информисање „Градац“ Рашка) представио Александар 
Милосављевић. Сва три програма модерирао је Александар 
Милосављевић.
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пеРИодИЧНА ИЗдАњА

„сЦеНА”, 1/2021.
Теме броја: Сећање: Петар Марјановић; Савремени светски 
драматичари: Хуан Пабло Ерас Гонсалес; Интервју: Александра 
Цака Плескоњић; Образовање: Како је корона променила 
позоришну едукацију; Нова драма: Урош Чупић; Рубрике: 
Савремени светски драматичари: Хуан Пабло Ерас Гонсалес, 
Сви путеви (превела Ана Ромић); Петар Марјановић (приреди-
ла Марина Миливојевић Мађарев); Теоријска Сцена; Интервју: 
Александра Цака Плескоњић; Образовање; Сценски дизајн; 
Историјска Сцена; Јубилеји; In memoriam – Милета Радовановић; 
Књиге; Нова драма: Урош Чупић, Бескућници. 

„сЦеНА”, 2/2021.
Теме броја: Сећање: Милета Радовановић; Савремени свет-
ски драматичари: Људмила Разумовска; Јубилеји: 100 годи-
на Зенитизма; Интервју: Миливоје Млађеновић, селектор 66. 
Стеријиног позорја; Историјска Сцена: Ф. М. Достојевски; Нова 
драма: Милица Амиџић; Рубрике: Савремени светски драмати-
чари: Људмила Николајевна Разумовска, Француске склоности 
на подмосковском имању (превела Олга Маринковић); 100 година 
Зенитизма (приредила Марина Миливојевић Мађарев); Теоријска 
Сцена; У сусрет 66. Стеријином позорју; Фестивали; Образовање; 
Сценски дизајн; Историјска Сцена; Милета Радовановић (при-
редио Александар Милосављевић); Књиге; Нова драма: Милица 
Амиџић, Ф 1001 или Процепи.

„сЦеНА”, 3/2021.
Теме броја: Савремени светски драматичари: Брендан 
Мари; Одјеци 66. Стеријиног позорја: Разговор критича-
ра; Интервју: Мирослав Мики Радоњић; Теоријска Сцена: 
КПГТ или Позориште као „слободна територија“; Нова дра-
ма: Олга Димитријевић; Рубрике: Савремени светски драма-
тичари: Брендан Мари, Кад упале се лампице (превела Весна 
Радовановић); 66. Стеријино позорје; Сценски дизајн; Фестивали; 
Теоријска Сцена; Образовање – додир у позоришту; Историјска 

Сцена; Актуелности; In memoriam – Бошко Милин, Ненад Шегвић; 
Књиге; Нова драма: Олга Димитријевић, Радио Шабац.

„сЦеНА”, 4/2021.
 Теме броја: Савремени светски драматичари: Хуан Мајорга; 
Биљана Јовановић драматичарка; Позоришни фестивали 2021: 
На рубу постојања; „Максим Црнојевић“ Лазе Костића; Нова 
драма: Гордан Михић; Рубрике: Савремени светски драматича-
ри: Хуан Мајорга, Дарвинова корњача (превеле Сара Јокић, Јасна 
Стојановић); Биљана Јовановић; Фестивали; Теоријска Сцена; 
Образовање; Сценски дизајн; Историјска Сцена; Актуелности; In 
memoriam – Димитрије Ђурковић; Књиге; Нова драма: Гордан 
Михић, Балкан експрес.

КњИге

едИЦИјА „сИНтеЗе”

Дејан Петковић, Постдрамско у поетици Александра Поповића 
Јасна Новаков Сибиновић, Политичко позориште Оливера 
Фрљића: Од емпатије до симпатије 

Анализирајући време, простор и средства карактеризације лико-
ва у Поповићевим драмама, као и употребу језика, аутор је успео 
да докаже да постоји кључ који откључава целину Поповићевог 
рукописа, а за који у тренутку настајања његових драма није по-
стојала адекватна филозофска или теоријска основа, те су разми-
шљања и критике понекад биле неадекватне, некад и неправедне 
– управо из инстинктивног одбијања да се прихвате промене које 
је Поповић наговештавао. Научни допринос овога рада је и у томе 
што ревалоризује ране Поповићеве драме у контексту југословен-
ске и српске драме. 

едИЦИјА „дРАМАтуРшКИ спИсИ”
Јован Љуштановић, Позориште кроз зечје уши. Приредила 
Горица Радмиловић 

Скуп текстова Јована Љуштановића на леп начин подсећа нас да 
ниједан од видова уметности није директнији и непосреднији од 
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позоришне уметности; подразумевајући ова три елемента – дра-
матургију, режију и глуму. Добра драма, оживљена на сцени, де-
лује на гледаоце типским личностима у значајним ситуацијама 
и кроз узбудљиву радњу, уклања рампу између сцене и гледали-
шта, а у позоришту „чар се расплињује када се завеса спусти, док 
естетски утицај одзвања даље“. Међутим, не тако ретко, деси се 
да позоришне елементе препознајемо и ван позоришне сцене. То 
није чар илузије, игра речима, љупка лаж, него чар животне истине 
одражене из стварности на нарочит начин, чар која не настаје ни 
на позорници, ни у гледалишту, већ своју потврду проналази у ис-
казу – цео свет је глумиште. И то препознајемо у текстовима Јована 
Љуштановића о позоришној уметности и дечијој књижевности.

едИЦИјА „еКспоЗИЦИјА”

Виолета Голдман, Визуелно мишљење у креативном процесу глумца.

Научни рад др Виолете Голдман се бави сложеним и изазовним 
питањима визуелног мишљења, процеса визуализације и имагина-
ције у процесу креативног стварања глумца. Покривање ових фун-
даменталних тема у психологији креативности је нужно покре-
нуло и друге спрегнуте теме и феномене као што су меморијски 
садржаји и процеси, визуелна перцепција, представно мишљење, 
психотерапијске технике, креативно мишљење и друго. Улазећи 
у овако флуидну и богату област, ауторка се определила за оне 
кључне аспекте који учествују у глумачком процесу стварања уло-
ге и њеног даљег развоја кроз активни процес извођења.

посеБНА ИЗдАњА

Зборник радова Српска драмска баштина на маргинама сцене 
(II). Уредник Снежана Савкић

Стеријино позорје све више има улогу научног Института за позо-
ришну уметност (још увек не постоји у Србији). Покренуло је про-
јекат којим је указано на један од важних циљева научноистражи-
вачког ангажмана тј. систематски научни рад у области позоришне 
уметности, који неће бити ограничен само на позоришну историју 
Новог Сада и Војводине. Овај пројекат до сада је резултирао са пет 

научних зборника, од којих је последњи посвећен управо српској 
драмској баштини која је из различитих разлога остала на марги-
нама сцене, а ова свеска зборника је наставак истраживања наше 
драмске баштине.

Учесници: проф. др Сава Дамјанов (руководилац пројекта), др 
Исидора Поповић (Матица српска), Александар Милосављевић 
(СНП), Анђелка Николић (редитељка), др Зоран Ђерић (СНП Нови 
Сад), др Зоран Максимовић (Позоришни музеј Војводине), мрс 
Горан Ибрајтер (уредник Фестивалског центра Позорја), Ивана 
Кочи (Позоришни музеј Војводине), др Марина Миливојевић 
Мађарев (Академија уметности Нови Сад), Снежана Николић, 
мср Дивна Стојанов, мср Младен Ђуричић (Филозофски факултет 
Нови Сад), мср Милена Кулић (Филозофски факултет Нови Сад)

БИБлИогРАфИјА ИЗдАњА

Публикације и материјали штампани за 66. Стеријино позорје

КАТАЛОГ 66. Стеријиног позорја: Каталог је штампан двојезич-
но (српски/енглески). Садржај: Беседа на отварању 66. Позорја 
(Светозар Цветковић, глумац); Програм; Такмичарска селек-
ција: Извештај селектора Миливоја Млађеновића; Представе 
у такмичењу за Стеријине награде: Бранислав Нушић, Госпођа 
министарка, Хрватско народно казалиште Ивана Пл. Зајца 
Ријека (Хрватска); Александар Поповић, Кус петлић, Народно 
позориште/Народно казалиште/Nepszinhaz, Суботица; Према 
истоименом роману Добрице Ћосића, Деобе, СНП, НП Ниш, НП 
Приштина са седиштем у Грачаници; Према истоименом роману 
Енеса Халиловића, Ако дуго гледаш у понор, Регионално позориште 
Нови Пазар/Културни центар Нови Пазар; По истоименом роману 
Владимира Табашевића, Тихо тече Мисисипи, Београдско драм-
ско позориште; Филип Грујић, Велика депресија; Српско народно 
позориште/Центар за развој визуелне културе Нови Сад; Витезови 
„Лаке мале“, Позориште „Деже Костолањи“; Према истоименом 
роману Меше Селимовића, Дервиш и смрт, Народно позориште 
Републике Српске Бањалука (БиХ); Олга Димитријевић, Радио 
Шабац, Шабачко позориште; Према истоименом роману Дарка 
Цвијетића, Шиндлеров лифт, Камерни театар 55 Сарајево (БиХ); 
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Представа у част награђених: Изгубљени пејзажи, Битеф театар 
Београд/Битеф денс компанија Београд; Жири 66. Стеријиног по-
зорја; Округли сто; Међународни програм „Кругови”: Према ис-
тоименом роману Иване Бодрожић, Хотел Загорје, Градско драм-
ско казалиште „Гавела“ Загреб (Хрватска); Дамир Мађарић, Дјечак 
који је говорио богу, Хрватско народно казалиште Осијек (Хрватска): 
Алмир Башовић, Крекетање, Народно позориште Тузла (Бих); 
Програм „Друга сцена“: Маја Пелевић, Као да крај није ни са-
свим близу; Битеф театар Београд; Поетика гледања, Позориште 
„Деже Костолањи“ Суботица;  Остали програми: Изложбе: 62. 
изложба ликовних радова деце и омладине „Сцена, маска, ко-
стим, лутка”. Организатор: Центар за ликовно васпитање деце и 
омладине Војводине; Приче с малог одмора. Представљање про-
јекта промоције српског драмског стваралаштва за децу и младе. 
Презентација, разговор и сценска читања одломака из драмских 
комада; Округли сто: О дијалогу између сцене и њених „бочних 
страна“; Дани књиге и сећање на Милету Радовановића;  Између 
два Стеријина позорја.

За издавача: др Мирослав Радоњић, директор; Уредник: Горан 
Ибрајтер;  Сарадница: Весна Гргинчевић, Дивна Стојанов; Превод 
на енглески: Драган Бабић; Графички дизајн: Атила Капитањ; 
Прелом: Ненад Богдановић; Илустрације; Слог: ћирилица/латини-
ца; Повез: броширано + меке корице. Формат: 23 x 21 цм. Обим: 
195 стр.; Тираж: 500; Штампа: „Сајнос” д.о.о. Нови Сад.

ISBN: 978-86-85145-77-3

БИЛТЕН 66. 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 кори-
ца: Атила Капитањ; Техничко уређење: Издавачки центар СП; 
Прелом: Ненад Богдановић; Слог: ћирилица. Штампа кори-
ца и умножавање: „Сајнос” д.о.о. Нови Сад; Повез: кламери-
сано; тираж: 400; Формат: 21 x 29 cm. Обим: укупно 176  стр. 
(16+20+24+20+20+24+20+16+16)

НАЈАВНИ ПЛАКАТ 66. Стеријиног позорја: 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 66. 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; кишобран; Дизајн: Атила Капитањ. 
Штампа: „Сајнос” д.о.о. Нови Сад.

ДИПЛОМЕ добитника Стеријиних награда: Графичко облико-
вање: Вељко Дамјановић; Штампа: Адверто, Нови Сад 

пеРИодИКА

„сЦеНА”, ЧАсопИс ЗА поЗоРИшНу уМетНост

YU ISSN 0036-5734

Уредништво: Милош Латиновић (главни уредник), Марина Ми- 
ливојевић Мађарев, Исидора Поповић, Александар Милосав-
љевић, Жељко Јовановић. Секретарица редакције: Весна Гргин-
чевић. 

„сЦеНА”, 1/2021.
Садржај/сарадници: Савремени светски драматичари: Хуан 
Пабло Ерас Гонсалес, Ања Ромић, Милош Латиновић; Петар 
Марјановић: П. Марјановић, Небојша Ромчевић, Радомир 
Путник, Никита Миливојевић; Теоријска Сцена: Маја Мрђеновић, 
Светислав Јованов; Интервју: Александра Цака Плескоњић–
Александар Милосављевић; Образовање: Дивна Стојанов, 
Нина Хорват–Д. Стојанов; Сценски дизајн: Сања Маљковић; 
Историјска Сцена: Радивој Додеровић; Јубилеји: Ива Игњатовић, 
Синиша И. Ковачевић; In memoriam: Вида Огњеновић [Милета 
Радовановић]; Књиге: М. Латиновић, Марина Миливојевић 
Мађарев, Нова драма: Урош Чупић, Жељко Јовановић. 

Дизајн и прелом: Вељко Дамјановић; Обим: 192 стр.; Слог: ћири-
лица; Повез: броширано + меке корице; Тираж: 300 примерака; 
Штампа: „Сајнос” д.о.о. Нови Сад.
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„сЦеНА”, 2/2021.
Садржај/сарадници: Савремени светски драматичари: Људмила 
Николајевна Разумовска, Олга Маринковић, Милош Латиновић; 
100 година Зенитизма: Томаж Топоришич, Видосава Голубовић, 
Марина Миливојевић Мађарев, Тања Шљивар, Маја Пелевић, 
Љубомир Мицић; Теоријска Сцена: Мерима Хандановић, 
Светислав Јованов, Игор Ружић, Синиша И. Ковачевић; У сусрет 
66. Стеријином позорју: Миливоје Млађеновић–Александар 
Милосављевић; Фестивали: Игор Бурић; Образовање: Марина 
Миливојевић Мађарев, Милан Мађарев, Дивна Стојанов, Горан 
Головко–Д. Стојанов; Сценски дизајн: Сандра Никач; Историјска 
Сцена: Ф. М. Достојевски, Зоран Ђерић, Ениса Успенски; 
Милета Радовановић: Александар Милосављевић, Мирослав 
Мики Радоњић, Исидора Поповић;  Књиге: Игор Бурић, А. 
Милосављевић, Синиша И. Ковачевић; Нова драма: Милица 
Амиџић, Жељко Јовановић.

Дизајн и прелом: Вељко Дамјановић; Обим: 228 стр.; Слог: ћири-
лица; Повез: броширано + меке корице; Тираж: 300 примерака; 
Штампа: „Сајнос” д.о.о. Нови Сад.

„сЦеНА”, 3/2021.
Садржај/сарадници: Савремени светски драматичари: Брендан 
Мари, Весна Радовановић, Милош Латиновић; 66. Стеријино 
позорје: Дивна Стојанов, Андреј Чањи, Мирослав Мики 
Радоњић; Сценски дизајн: Радивој Динуловић, Драгана Вилотић; 
Фестивали: Мила Јовановић; Теоријска Сцена: Светислав 
Јованов, Ирена Шентевска, Божидар Мандић; Образовање: Дивна 
Стојанов, Драгана Варагић–Марина Миливојевић Мађарев, 
Ирена Ристић; Историјска Сцена: Александра Милошевић; 
Актуелности: Синиша И Ковачевић; In memoriam: А. [Бошко 
Милин, Ненад Шегвић]; Књиге: М. Латиновић, Герт-Хенрих 
Аренс, М. Миливојевић Мађарев, С. И. Ковачевић; Нова драма: 
Олга Димитријевић, Жељко Јовановић.

Дизајн и прелом: Вељко Дамјановић; Обим: 212 стр.; Слог: ћири-
лица; Повез: броширано + меке корице; Тираж: 300 примерака; 
Штампа: „Сајнос” д.о.о. Нови Сад.

„сЦеНА”, 4/2021.
Садржај/сарадници: Савремени светски драматичари: Хуан 
Мајорга, Сара Јокић, Јасна Стојановић, Милош Латиновић; Биљана 
Јовановић: Мина Петрић; Фестивали: Ана Тасић, М. Латиновић, 
Бојан Тасић, Ненад Новаковић, Татјана Дадић Динуловић, А. 
Милосављевић, Светислав Јованов; Теоријска Сцена: С. Јованов, 
Јелена Јанев, Снежана Удицки; Образовање: Борис Исаковић–
Марина Миливојевић Мађарев, Фросина Димовска–Дивна 
Стојанов, Поупак Азимпур Табризи, Марјам Каземи–Д. Стојанов; 
Сценски дизајн: Даринка Михајловић ака Селена Орб; Историјска 
Сцена: Сања Милосављевић, Исидора Поповић; Актуелности: 
Синиша И. Ковачевић; In memoriam: Александар Милосављевић 
[Димитрије Ђурковић]; Књиге: Милена Кулић, Исидора Поповић; 
Нова драма: Гордан Михић, Жељко Јовановић.

Дизајн и прелом: Вељко Дамјановић; Обим: 236 стр.; Слог: ћири-
лица; Повез: броширано + меке корице; Тираж: 300 примерака; 
Штампа: „Сајнос” д.о.о. Нови Сад.

ЦЕНТАР ЗА ПОЗОРИШНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 
СТЕРИЈИНОГ ПОЗОРЈА

годИшњАК поЗоРИштА сРБИје 2019/2020, vOluMe 42
За издавача: др Мирослав Радоњић, директор. Уредници: Нина 
Марковиновић, Томислав Баштић; Садржај: Репертоар позори-
шта 2019/2020; 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
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КњИге

едИЦИјА „сИНтеЗе”
Дејан Петковић, Постдрамско у поетици Александра Поповића 
Јасна Новаков Сибиновић, Политичко позориште Оливера 
Фрљића: Од емпатије до симпатије 

За издавача: др Мирослав Радоњић, директор; Уредник: др Зоран 
Ђерић; Рецензенти: др Небојша Ромчевић, др Ксенија Радуловић; 
Дизајн корица: Вељко Дамјановић;  Прелом: Роберт Јенеи; Слог: 
ћирилица; Повез: броширано + меке корице; Формат: 14 x 20 цм; 
Обим: 266 стр.; Тираж: 300 примерака; Штампа: „Сајнос” д.о.о. 
Нови Сад
ISBN: 978-86-85145-79-7

едИЦИјА „дРАМАтуРшКИ спИсИ”
Јован Љуштановић, Позориште кроз зечје уши. Приредила 
Горица Радмиловић 

За издавача: др Мирослав Радоњић, директор; Уредник: др 
Зоран Ђерић; Рецензент: Милена Кулић; Дизајн корица: Вељко 
Дамјановић;  Прелом: Роберт Јенеи; Слог: ћирилица; Повез: бро-
ширано + меке корице; Формат: 14 x 20 цм; Обим: 204 стр.; Тираж: 
300 примерака; Штампа: „Сајнос” д.о.о. Нови Сад
ISBN: 978-86-85145-78-0

едИЦИјА „еКспоЗИЦИјА”
Виолета Голдман, Визуелно мишљење у креативном процесу глумца.

За издавача: др Мирослав Радоњић, директор; Уредник: др Зоран 
Ђерић; Рецензенти: Ирена Ристић, Бојана Шкорц, Борис Лијешевић; 
Дизајн корица и прелом: Вељко Дамјановић; Слог: ћирилица; Повез: 
броширано + меке корице; Формат: 12 x 17 цм. Обим: 296 стр.; 
Тираж: 300 примерака; Штампа: „Сајнос” д.о.о. Нови Сад
ISBN: 978-86-85145-80-3
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