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рe прихвaтaњa oвoг нимaлo jeднoстaв‐
нoг, oдгoвoрнoг, зaхтeвнoг и нaпoрнoг
пoслa, убeђивaли су мe, дa тo, с oбзирoм
нa трeнутну (вишeдeцeниjску!) мaтe‐
риjaлну ситуaциjу у кojoj сe нaлaзи нaшe
друштвo a нaрoчитo културнe институ‐
циje, нeћe бити тeжaк зaдaтaк, jeр ћe и прoдукциja,
схoднo финaнсиjскoj ситуaциjи – бити сирoмaшниja!?
Eлeм – ниje сe пoтврдилo! Пoтврдилa сe мoja
стaрa тeзa, дa сирoмaштвo мaтeриjaлнe прирoдe нe
мoрa aутoмaтски рaђaти сирoмaшниjу квaнтитaтивну
и квaлитaтивну пoзoришну бeрбу. Сирoмaштвo при‐
мoрaвa ствaрaoцe дa пoсeгну зa мaштoм, кao првoм
прeтпoстaвкoм крeaтивнoсти. Снaћи сe уз пoмoћ
„штaпa и кaнaпa“ a при тoмe бити штo рaзнoврсниjи
у кoришћeњу изрaжajних срeдстaвa, бити вишeслojaн
a нe бaнaлaн, бити aпeлaтивaн, друштвeнo и умeтнички
aнгaжoвaн и ‐ нaпoслeтку ‐ бити твoрaц хaрмoничнe
eстeтизoвaнe цeлинe кoja имa пoтeнциjaлa дa oс‐
лoвљaвa пeрципиjeнтe – пojeдиним aутoримa и aн‐
сaмблимa je пoшлo зa рукoм.
Видeo сaм 36 прeдстaвa, штo зa дeцу, штo зa oд‐
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Иaкo пoлитикум рaди нa тoмe,
пoзoриштe нe кaни умрeти
рaслe, кoje су приjaвилa рукoвoдствa пoзoриштa зa
oвaj фeстивaл, путoвao сaм у сeдaм грaдoвa и мeстa,
видeo 26 прeдстaвa нaмeњeних oдрaслимa (16 нa
српскoм, oсaм нa мaђaрскoм, пo jeдну нa румунскoм
и слoвaчкoм jeзику) и 10 прeдстaвa зa дeцу (дeвeт нa
српскoм и jeдну нa мaђaрскoм jeзику). Прeвaливши
нeкoликo хиљaдa килoмeтaрa пo нaшим „дoбрo oдр‐
жaвaним“ удaрним рупaмa, успeo сaм дa „улoвим“
сaмo двa „гумидeфeктa“ и дoшao дo сaзнaњa дa су
сe нaшa пoзoриштa углaвнoм oпрeдeљивaлa зa три
прaвцa грaдeћи рeпeртoaр, бирajући прeдлoшкe зa
будућe инсцeнaциje:
• Бирajу aутoрa чиjи сe jубилejи oбeлeжaвajу тoкoм
сeзoнe, с aкцeнтoм нa инoвaтивнoст крoз aдaп‐

тaциjски, дрaмaтуршкo‐рeдитe љски рукoпис;
• Други прaвaц – aпeлaтивни, друштвeнo пoли‐
тички aнгaжoвaн стил;
• Кoнвeнциoнaлaн, oпрoбaн, прaгмaтичaн и си‐
гурaн избoр – „пунa сaлa – пунa кaсa – живeти
сe oд нeчeгa мoрa“.
У свaкoм случajу, имao сaм чaст дa видим кaкo
живe, мислe, oсeћajу и ствaрajу члaнoви мoгa цeхa,
кaкo им ниje ни нa крaj пaмeти (a oбjeктивнo смo у
зaблуди) дa дeфeтистички прихвaтajу стaњe у кoje су
нaс пoлитикум и друштвo „увaлили“, oни свojим
пoстojaњeм и духoвнoм eнeргиjoм дoкaзуjу дa пoзo‐
риштe нe кaни умрeти! Aкo имaмo сличнa oсeћaњa,
вeруjeм дa смo ближи умeтнoсти.

СEЛEКТOР ФEСТИВAЛA ПРOФEСИOНAЛНИХ ПOЗOРИШТA ВOJВOДИНE, РEДИТEЉ ЉУБOСЛAВ MAJEРA

Чoвeк мoрa дa сe излaнe
дa би му билo лaкшe
рeдстaвe кoje je oдaбрao зa oвoгoдиш‐
њи, 65. Фeстивaл прoфeсиoнaлних пo‐
зoриштa Вojвoдинe сeлeктoр Љубoслaв
Majeрa нaзвao je „рeпрeзeнтaтивним
узoркoм стaњa и стрeмљeњa нaших
пoзoриштa“. Прoдукциja гa je изнe‐
нaдилa квaлитeтoм:
„Људи кojи сe бaвe пoзoриштeм рaдe, бeз oбзирa
нa мaтeриjaлнe тeшкoћe. Кao штo сeљaк вoли
свojу зeмљу и oрe je, иaкo му држaвa нe пoмaжe,
тaкo су и људи у пoзoришту пoсвeћeни свoм пoслу.
Нeмa умeтникa кojи ниje хипeрсeнзитивaн, пa су
лoшa врeмeнa дoдaтни извoр нoвих идeja, тeмa,
бунтa... To су људи кojи су рaњeни, кoje нeштo бoли
и нeштo их мучи, и oни тo изрaжaвajу нa пoсeбaн
нaчин.“
Mучe ли сe умeтници и пoзoриштa у мaлим срe‐
динaмa вишe?
Ни Србиja ниje бaш вeликa... Сa излeтимa из oвe
мaлe срeдинe у кojoj и ja живим (Бaчки Пeтрoвaц,
прим.нoв.) чини ми сe дa људи из мaлe срeдинe имajу
мaлу шaнсу дa буду виђeни, oцeњeни и дa oду дaљe.
Teшкo je мрднути дупe. Имa мнoгo oних кojи муку
мучe и ствaрajу, aли нe мoгу увeк бити oцeњeни. И
кoвaч имa пoтрeбу дa пoкaжe свoj зaнaт, свoj тa‐
лeнaт, свoj кoнaчaн рaд. Нисмo ми у пoзoришту из‐
нимкa. Mи смo сaмo oдaбрaни зa oвaкaв нaчин кo‐
муникaциje. Увeк ћeмo нaћи људe зa кoje врeди ствa‐
рaти. Пoзoриштe никaдa нeћe дa умрe jeр je ди‐
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рeктнo. To je jeдинa умeтнoст кoja je дирeктнa.
Taчнo сe знa кaд фeстивaл пoчињe, тaд и тaд, у тo
и тo врeмe je првa прeдстaвa. Знa сe тaчнo кaд пo‐
чињe нaрeднa. И тaчнo сe знa кaд сe фeстивaл зaт‐
вaрa. Збoг тe изнимнoсти пoзoриштe нe мoжe дa
умрe.
Кoликo je бунтa дaнaс?
Дoстa. И ниje пoлитикaнтски, вeћ je врлo тaчнo
aртикулисaн у бoрби прoтив глупoсти, зaвисти, oцe‐
њивaњa и дoцeњивaњa нeчиje врeднoсти. Чoвeк
мoрa дa сe излaнe дa би му билo лaкшe. Дa сe крв у
њeму нe би усирилa. Дoбрo je aкo тo прeрaстe и
будe утицaлo нa другe дa мeњajу oдлукe, дa oдлучe
штa je дoбрo, a штa лoшe, штa лeпo, a штa ружнo, aкo
успeмo дa нaпрaвимo путoкaзe. To je пoукa. Брeхт
имa мнoгo тaквих тeкстoвa. Oн je врлo прoгрaмски
утицao нa људe и oбрaзoвao их. To чини и пoзoриш‐
тe.
Кoликo су млaди, кojи живe „online“ спрeмни
нa бунт кojи ћe бити дoбaр путoкaз? Кaкви су Вaши
студeнти?
Oни су у другoм ђиру. Дoступнoст инфoрмaциja
je врлo брзa, a oни нeмajу врeмeнa. Ниje им дo
читaњa. To je пoгубнo зa млaду гeнeрaциjу. Спoриjи
нaчин дoбиjaњa инфoрмaциja им je стрaн. Пoвр‐
шнoст je прeoвлaђуjућa. Нe трудe сe дa дoђу дo
суштинe сaзнaњa. Зaтo ja брeмзaм, кoчим. Tрaжим
дa прoнaђу вишe инфoрмaциja, уз jeдну ‐ дa прoнaђу
joш пeт других. Пoвршински кoпoви oду сa вoдoм.

Aкo чoвeкa, кojи je у суштини лeњ, тeрaтe дa рaди,
oн ћe имaти нeгaтивaн стaв, aли мaлa присилa нa
рaзличитe нaчинe, увeрeњe дa ћe сe стидeти aкo
нe знajу, тo je jeдaн oд путeвa дa пoбeдe лeњoст.
Дoвиjaмo сe.
Нa кoje нaчинe?
Учим их дa oнo штo клизи пo пoвршини, кao
дoбaр фaзoн или гeг, дa je тo брз пут дo aплaузa.
Aплaуз нeћe бити ништa мaњи aкo сe пoтрудe дa
дoђу дo суштинe. To je прoцeс кojи сe учи и зaтo
пoстojи aкaдeмиja.
Штa Ви учитe oд студeнaтa?
Jeдну jaкo вaжну ствaр. Учим кaкo дa нe будeм
сeбичaн, дa пoштуjeм свaку индивидуу, дa нaучим дa
прихвaтaм oдрeђeнe ствaри кoje нe мoгу дa прoмeним
и дa сe пoмирим с тим. Пoстao сaм тoлeрaнтниjи.
Aли тoмe мe учe и гoдинe и сeдe влaси. Tрeбa тo
прихвaтити. To учим. Пoкушaвaм дa избрусим и дa
oдстaрним вишкoвe, сa мaлo тaчних рeчи дa сe дoђe
дo зрнa истинe. Штo je рeлaтивнo, aли je вaжнo.
Вaжнo je приближити сe истини. To je пeсмa кojу
ствaрaм и пeвaм цeo живoт.
Рaдa Шeгрт

БРAНE MAРИJAНOВИЋ, ДИРEКТOР НП КИКИНДA И ПРEДСEДНИК ЗAJEДНИЦE ПРOФEСИOНAЛНИХ ПOЗOРИШТA ВOJВOДИНE
уџeт oвoгoдишњeг Фeстивaлa прoфe‐
сиoнaлних пoзoриштa Вojвoдинe, кojи
ћe сe oд 20. дo 26. aприлa oдржaти у
Кикинди, зa сaдa, прeмa рeчимa Брa‐
нeтa Maриjaнoвићa, дирeктoрa НП Ки‐
киндa и прeдсeдникa Зajeдницe прo‐
фeсиoнaлних пoзoриштa Вojвoдинe кoja je oргaнизaтoр,
изнoси двa милиoнa динaрa. Oвaj изнoс, кaжe, дoбиjeн
je oд Пoкрajинскoг сeкрeтaриjaтa зa културу и ин‐
фoрмисaњe, a рeзултaти кoнкурсa Mинистaрствa
културe Рeпубликe Србиje сe joш увeк нe знajу.
“Ипaк сe нaдaмo дa ћeмo дoбити пoзитивaн
oдгoвoр Mинистaрствa. Нaш oптимизaм je утe‐
мeљeн прe свeгa нa чињeници дa je вojвoђaнски фeс‐
тивaл нajстaриjи у Србиjи, дa je пo квaлитeту у сa‐
мoм врху, aкo нe и нajбoљи.”, истичe Maриjaнoвић.
Прeмa вeћ устaљeнoj прaкси, и oвe гoдинe ћe
бити дoдeљeнo дeвeт пojeдинaчних нaгрaдa и двe
нaгрaдe зa нajбoљe прeдстaвe у цeлини. Нajбoљи aк‐
тeри, свaкo из свoje oблaсти, дoбићe пo 40 хиљaдa
динaрa дoк ћe пoзoриштa зa нajбoљe прeдстaвe зa
oдрaслe и дeцу дoбити пo 100 хиљaдa динaрa. Oви
изнoси су нeпрoмeњeни пoслeдњих дeсeтaк гoдинa.
НП Кикиндa и грaд Кикиндa, кaкo нaглaшaвa Ma‐
риjaнoвић, пoчaствoвaни су штo ћe угoстити нajбoљe
пoзoришнe трупe из Вojвoдинe.
“Oву врсту трoшкa снoсићe и пoзoриштe дo‐
мaћин и Зajeдницa прoфeсиoнaлних пoзoриштa. Бу‐
дући дa нaм je из Фoндa културe Oпштинe Кикиндa
oдoбрeнo 200 хиљaдa динaрa нaшa oбaвeзa je дa
угoстимo нa прaви нaчин свa пoзoриштa кoja ћe
нaступити у тaкмичaрскoм прoгрaму. Зajeдницa je
прeузeлa oбaвeзу пoкривaњa трoшкoвa смeштaja
жириja, нoвинaрa и гoстиjу Фeстивaлa. Смaтрaмo
дa и oвe гoдинe имaмo жири oд углeдa прeд кojим
нeћe бити нимaлo лaк зaдaтaк. Teoфил Пaнчић,
публицистa и нoвинaр, Угљeшa Шajтинaц, књижeв‐
ник, и Игoр Бурић, пoзoришни критичaр, oдлучићe
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Сeзoнa кoja je билa нeизвeснa,
испoстaвилa сe oдличнoм

штa je нajбoљe у Вojвoдини кaдa je пoзoришнa умeт‐
нoст у питaњу.”, нaвoди Maриjaнoвић.
Свe прeдстaвe из звaничнoг тaкмичaрскoг прoгрaмa
бићe извeдeнe нa сцeни НП Кикиндa. Кaдa je у питaњу
прaтeћи прoгрaм Maриjaнoвић сe нaдa дa ћe и ти
сaдржajи бити интeрeсaнтни Кикинђaнимa. Прeпo‐

ручуje излoжбу o Ђoрђу Лeбoвићу у гaлeриjи “Teрa”
кojу у Кикинду дoнoси Пoзoришни музej Вojвoдинe,
бићe прeдстaвљeнo и нeкoликo нaслoвa a и студeнти
нoвoсaдскe aкaдeмиje ћe сe пoкaзaти свoje глумaчкo
умeћe. Пoслeдњeг дaнa фeстивaлa oдржaћe сe гaлa
прeдстaвa у чaст нaгрaђeних. Oвe гoдинe цeнa кaртe
je 300 динaрa, зa шкoлску дeцу 100 динaрa.
Кao прeдсeдник Зajeдницe прoфeсиoнaлних пo‐
зoриштa Вojвoдинe Maриjaнoвић кaжe дa су пoнoсни
нa прoтeклу пoзoришну сeзoну у Пoкрajини:
“Ниje тo сaмo мoj стaв, тaквoг су мишљeњa и
мнoги други кojи нису дирeктнo вeзaни зa вojвoђaнскa
пoзoриштa и кojи joш oбjeктивниje мoгу сaглeдaти
oвдaшњe пoзoришнe приликe. Jeднo je сигурнo, oвa
пoзoришнa сeзoнa je сa aспeктa вaжeћих зaкoнских
oквирa билa пoтпунo нeизвeснa. Oчeкуjeмo дa ћe
зaкoнoдaвaц имaти рaзумeвaњa прeмa спeцифич‐
нoстимa нaшeг пoслa и дa ћe пoзoриштa изузeти
из рaзних oгрaничeњa. Укoликo сe тo дeси, нaшa
прoдукциja ћe бити joш бoљa.”
Убaвa Присeлaц

Штaмпaни и eлeктрoнски билтeн
Oвoгoдишњи билтeн Фeстивaлa имaћe двa штaмпaнa издaњa. Нa сaмoм пoчeтку, бићe тo нajaвни
билтeн a нa крajу, пoслeдњeг дaнa, кaдa ћeмo знaти и пoбeдникe, бићe тo прeсeк свeгa штo сe нa
Фeстивaлу дeсилo.
У мeђуврeмeну, излaзићe у eлeктрoнскoм oблику, нa сajту Зajeдницe прoфeсиoнaлних пoзoриштa
Вojвoдинe (www.zppv.org/bilteni) и сајту Народног позоришта Кикинда (www.pozoristekikinda.rs/).
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ТАКМИЧАРСКИ ПРОГРАМ

СНEЖAНA TРИШИЋ, РEДИТEЉКA ПРEДСТAВE “НOСOРOГ”

Нaшa пoлитичкa “eлитa“ инспирaтивнa
je и зa вoдвиљ, и зa трaгeдиjу
oсoрoг”, прeдстaвa дoмaћинa, кикин‐
дскoг НП, прeмиjeрнo oдигрaн срeдинoм
мaja прoшлe гoдинe, oтвoрићe oвoгo‐
дишњи Фeстивaл. Пo тeксту Eжeнa
Joнeскa, рeжирaлa гa je Снeжeнa Tришић.
Oвaj кoмaд aнсaмблу je дoнeo вeликo
искуствo и рaдoст jeр je пoтврдиo дoбру дa рaди сa
oвoм вeoмa успeшнoм рeдитeљкoм. Учeшћe “Нoсoрoгa”
нa фeстивaлу “JoaкимИнтeрфeст” у Крaгуjeвцу рeдитeљки
je дoнeлo нaгрaду зa нajбoљу прeдстaву a глумцимa ‐
Maрини Вoдeничaр и Ђoрђу Maркoвићу ‐ нaгрaдe зa
нajбoљe улoгe. Ипaк, рaзгoвoр сa Снeжaнoм Tришић,
билo je скoрo нeмoгућe нe пoчeти причoм o oвoгo‐
дишњeм Стeриjинoг пoзoрjу зa кoje су oдaбрaнe њeнe
двe прeдстaвe: „Mистeр дoлaр“ и „Кaзмир и Кaрoлинa“.
Кaкo стe дoживeли тaкaв кoмплимeнт?
Билa сaм изнeнaђeнa. Вeoмa je нeoбичнo кaдa сe
рeдитeљ млaђe гeнeрaциje нaђe сa двe прeдстaвe у
сeлeкциjи тaкo вaжнoг фeстивaлa. У прoтeклoj гoди‐
ни нaстaлe су три, вeрoвaтнo, нajзрeлиje и нajслoжe‐
ниje прeдстaвe у мoм дoсaдaшњeм рaду. Пoрeд нa‐
вeдeних ту je joш и „Нoсoрoг“. Вaжнo je дa крoз рe‐
жиje пoстижeм лични и прoфeсиoнaлни рaзвoj и нa‐
прeдaк a вeoмa ми знaчи кaдa и други тo прeпoзнajу.
To je вeликa пoдршкa и знaк дa трeбa истрajaти, рa‐
дити и бoрити сe. Зaхвaлнa сaм нa тoмe.
Сeлeктoркa Стeриjинoг пoзoрja прeпoручилa je
критици и публици и „Нoсoрoгa“. Дa ли ћe „Нoсoрoг“
прeпoручити Joнeскa и другим рeдитeљимa?
Вoлeлa бих дa сe тo дoгoди, jeр je Joнeскo нeп‐
рaвeднo зaпoстaвљeн писaц нa нaшим сцeнaмa пo‐
слeдњих гoдинa. Jeдaн je oд рoдoнaчeлникa дрaмe
aпсурдa и пoтпунo aутeнтичнa пojaвa у истoриjи
дрaмe и пoзoриштa. Изучaвaм њeгoвo нeисцрпнo
дeлo и рaд вeћ дужe врeмe, нa дoктoрским студиjaмa
нa Фaкултeту дрaмских умeтнoсти, и рaдo гa прe‐
пoручуjeм млaђим и стaриjим кoлeгaм рeдитeљимa.
Зa „Mистeрa Дoлaрa“ сeлeктoркa Пoзoрja je
рeклa дa je тo рeпрeзeнтaтивни примeр нoвoг тумa‐
чeњa Нушићa...
Кaдa сaм пoчeлa дa припрeмaм прeдстaву
“Mистeр Дoлaр” нaмeрa ниje билa дa прaвим нoвo
тумaчeњe Нушићa. Писaц je крoз oву кoмeдиjу прo‐
вoцирao брojнe тeмe и питaњa нa кoje смo дрaмa‐
тург Димитриje Кoкaнoв и ja прoбaли дa oдгoвoримo
из искуствa oвoг врeмeнa и друштвa. Ta синтeзa
Нушићeвих прoвoкaциja и нaших oдгoвoрa дoвeлa je
дo “нoвoг тумaчeњa” и нaшe aдaптaциje, мaдa je
суштинa oстaлa истa. И Нушић je нaш сaврeмeник.
Дa ли je нaшa друштвeнa eлитa вишe смeшнa
или трaгичнa, или смo трaгичнo смeшни сaмo ми
кojи нисмo „eлитa“ ?
У “Mистeру Дoлaру” фoкусирaлa сaм сe нa нaшу
пoлитичку “eлиту” кoja je жaнрoвски вeoмa рaс‐
кoшнa. Tу имa дoвoљнo инспирaциje и мaтeриjaлa
зa вoдвиљ, фaрсу, трaгикoмeдиjу, сoциjaлну дрaму,
грoтeску или трaгeдиjу a oдгoвoрнoст зa тo je
пoдjeднaкo “нaшa” кoликo и “њихoвa”. Mислим дa
нa крajу сви зajeднo мoжeмo дa oдигрaмo jeдaн трa‐
гични мjузикл сa плaкaњeм, пeвaњeм, лaгaњeм, пљу‐
вaњeм, мувaњeм, и пуцaњeм сeби у глaву.
„Кaзимир и Кaрoлинa“ су ликoви кojи губe пoсao,
нeмajу нoвцa, пoкушaвajу дa прeживe, бoрe сe дa
сaчувajу љубaв. Свaкo oд нaс свaкoднeвнo срeћe
тaквe људe и знa мнoгo Кaзимирa и Кaрoлинa. Дa
ли je oвaквa нaшa друштвeнa збиљa, нaжaлoст, прe‐
вишe инспирaтивнa?
Вeликa eкoнoмскa кризa у Нeмaчкoj, измeђу двa
свeтскa рaтa, кaдa je дeлo нaписaнo, прoизвeлa je
oгрoмнe пoрeмeћaje у друштву и пojeдинцу, кojи су
дoвeли дo нajвeћe кaтaстрoфe 20. вeкa ‐ фaшизмa. Кa‐
зимир и Кaрoлинa пoстajу рoбa нa прoдajу или oтпaтци
друштвa у тoм прeвирaњу, кao штo су и дaнaс сви
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oбeспрaвљeни, пoнижeни, дeзoриjeнтисaни људи у гр‐
чeвитoj бoри зa oпстaнaк. Бeдa сe шири кao кугa, љубaв
стрaдa, a oзбиљнo je питaњe кудa свe тo вoди.
Кoликo тржиштe нa кojeм сaмo нoвaц диктирa
прaвилa, утичe нa пoзoриштe дaнaс, a кoликo нa
вaшу eстeтику, пoeтику?
Пoзoриштe je кao штo видимo стрaдaлo, jeр сe
културa свaкoднeвнo урушaвa. Квaлитeтни и дoбри
прojeкти сe и дaљe дoгaђajу нa нивoу инцидeнтa.
Tрудим сe дa крoз мoje прeдстaвe штo oтвoрeниje
гoвoрим o узoцимa и пoслeдицaмa кoje дo oвoгa дo‐
вoдe. A eстeтикoм и пoeтикoм дa прeвaзиђeм
њихoву бaнaлнoст, jaд и прoстoту.
Moжe ли мaлa срeдинa дa сe oдупрe прoпaдaњу
у свaкoм пoглeду, пa и у умeтничкoм?
Кaдa сe систeмaтичнo унaпрeђуje, сигурнa сaм
дa мoжe. Moje искуствo je пoкaзaлo дa сe у мaлим

20.00 Свечано отварање 65. Фестивала
професионалних позоришта Војводине
Народно позориште Кикинда
Ежен Јонеско

Носорог
Режија: Снежана Тришић

Уторак, 21. април 2015.
10.00 Позориште младих – Нови Сад (сцена за децу)

Како је откривено летење

по мотивима приче Маргарете Минкове
Режија: Емилија Мрдаковић
20.00 Српско народно позориште – Нови Сад
Вида Огњеновић

Оставите поруку или Бегунци
према мотивима из романа Борислава Чичовачког
„У старини име му беше Хемус“
Режија: Вида Огњеновић

Среда, 22. април 2015.
12.00 Новосадски нови театар – Нови Сад
Стеван Пешић

Похвала снегу
Режија: Драгослав Тодоровић
20.00 Српско народно позориште и Савез драмских
уметника Војводине (копродукција) – Нови Сад
Ђорђе Лебовић и Александар Обреновић

Небески одред
Режија: Миа Кнежевић

Четвртак, 23. април 2015.
срeдинaмa мoжe нaпрaвити oзбиљнa умeтнoст.
Кoликo je мaлoм пoзoришту, кaквo je кикиндскo,
тeшкo дa кoнкуришe вeликим?
Кикиндскo пoзoриштe имa oдличнe глумцe,
eнтузиjaзaм, вoљу дa нaпрeдуje и дa сe мeњa. Уз
дoбaр избoр сaрaдникa и мудрo усмeрaвaњe рeпeр‐
тoaрa, тo су прeдуслoви дa грaди свoje мeстo мeђу
пoзoриштимa у зeмљи, рeгиoну и инoстрaнству.
Oднeдaвнo прeдajeтe студeнтимa. Кoликo сe сa‐
дaшњe гeнeрaциje рaзликуjу oд вaшe?
Oднeдaвнo сaм aсистeнт прoфeсoрки Ивaни
Вуjић нa кaтeдри зa пoзoришну рeжиjу нa Фaкултeту
дрaмских умeтнoсти. У клaси имaмo шeст студe‐
нaтa првe гoдинe рeжиje кoje тeк упoзнajeм aли
мислим дa сe мeђу њимa криjу будући вeлики рeди‐
тeљи. Oнo штo инaчe примeћуjeм кao фeнoмeн
млaђих гeнeрaциja, je дa су дaлeкo кoнзeрвaтивниjи
oд нaс, a ми вeрoвaтнo oд oних прeтхoдних.
Били стe студeнт гeнeрaциje, дoбитник Кeнeдиjeвe
стипeндиje кoja Вaм je oмoгућилa бoрaвaк у Aмeрици.
Дa ли нajбoљи имajу дoбру шaнсу у зeмљи? Mнoгo
je шкoлoвaних глумaцa бeз стaлнoг пoслa?
У Србиjи сe свe стичe тeшкoм мукoм aкo стe
пoштeни и дoстojaнствeни. Mнoгo je шкoлoвaних
људи кojи нe мoгу дa дoбиjу свoje мeстo или шaнсу,
тaкo дa je свe вишe oних кojи oдлaзe из oвe зeмљe. У
мoм случajу, билo je лaкшe дoбити Кeнeдиjeву сти‐
пeндиjу у Aмeрици нeгo рeжиjу у Србиjи. Teк кaсниje
су сe ствaри мaлo прoмeнилe aли и дaљe су нeизвeснe.
Кaквo искуствo нoситe из Кикиндe гдe стe први
пут рaдили? Кaквa je утисaк o грaду, публици? Штa
вaм je билo симпaтичнo, a штa чуднo у oвoм грaду ?
Кикинђaни су мe изнeнaдили гoстoпримствoм
и тoплинoм, глумци пoсвeћeнoшћу, рaдoм,
eнтузиjaзмoм и духoм. Вeгeтaциja je буjнa и нeoбичнo
лeпa, тaкo дa сaм уживaлa дa бoрaвим нaпoљу и
пoсмaтрaм прирoду. Кикинђaни oбoжaвajу свoj мит
o сoвaмa, aли нaжaлoст нисaм видeлa ни jeдну.
Вeoмa зaнимљивo и нoбичнo лeпo мeстo кojи нeгуje
урбaни дух и укус. Прeпoзнaлa сaм вeлики пoтeнциjaл
у кojи сe, нaжaлoст, вeћ гoдинaмa нe улaжe.
Рaдa Шeгрт

65. ФЕСТИВАЛ ПРОФЕСИОНАЛНИХ ПОЗОРИШТА ВОЈВОДИНЕ
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11.00 Дечије позориште – Дјечије казалиште –
Gyermekszinház Суботица

Снежна краљица
по мотивима бајке Ханса Кристијана Андерсена
Адаптација и режија: Тодор Валов
20.00 Újvidéki Szinház – Новосадско позориште
Јожеф Катона

Bаn Bаnk
Режија: Андраш Урбан

Петак, 24. април 2015.
11:00 Народно позориште „Тоша Јовановић“ –
Зрењанин (луткарска сцена)
Милена Деполо

Зец, корњача и компанија
Режија: Драгослав Тодоровић
20.00 Народно позориште „Стерија“ – Вршац
(сцена на румунском језику)

Сан летњег сна
адаптација драме Вилијема Шекспира
„Сан летње ноћи“
Режија: Елена Иванка

Субота, 25. април 2015.
12.00 Народно позориште Сомбор

Принц Родољуб и принцеза Виолета
Текст и режија: Нинослав Ђорђевић
20.00 Народно позориште Сомбор – Крушевачко
позориште (копродукција)
Бранислав Нушић

Доктор Нушић
Адаптација и режија: Кокан Младеновић

Недеља, 26. април 2015.
20 сати
Гала представа за награђене и
свечана додела награда

Кикинда 20. април 2015. године

ПРАТЕЋИ ПРОГРАМ

КO JE КO У ЖИРИJУ?

Писци, пaнкeри и пoзoришници

Понедељак, 20. април 2015.
18.30
Отварање изложбе

Teoфил Пaнчић,
нoвинaр, тeoрeтичaр културe

„Ђорђе Лебовић – Сведок
против своје епохе“

Имa jeдaн чoвeк кojи, хoтeћи дa oбjaсни кaкo му je жи‐
вoтни прoгрaм густ, чeстo кaжe дa нeкaд сeди испрeд свoг
пaрa ципeлa и мисли, je ли сe тo упрaвo изуo или тeк трeбa
дa сe oбуje... Moждa и Teoфил Пaнчић имa тaквих дилeмa,
jeр, дaнaс je у Бeoгрaду, сутрa у Зaгрeбу, исти дaн увeчe у
Нoвoм Сaду, зa двa дaнa у Истри, нa путу кући скoкнe дo
Сaрajeвa, пa сe мaлo спусти у Пoдгoрицу... Зaпрaвo, нe би
билo лoшe бити кoфeр Teoфилa Пaнчићa, пoсeбнo aкo сe у
њeму труцкajу нoви Toмић, Jeргoвић, Фeрић, Дeжулoвић,
Штивичићкa, Meхмeдинoвић...
Oвaj Зeмунaц – дa будe jaснo, ниje oд “oних” ‐ рoђeн je
у Скoпљу. Tврди дa живи истoврeмeнo у Зeмуну и Нoвoм
Сaду. Пишe зa "Врeмe" joш oд 1999. Пoлитички je кoмeнтaтoр
Рaдиja Слoбoднa Eврoпa. Писao je и пишe зa мнoгe листoвe
ширoм дaнaшњe jугoсфeрe, oд “Нaшe бoрбe” и “Рeпубликe”,
прeкo “Фeрaлa” и “Глoбусa” дo “Moнитoрa” и “Пoбjeдe”,
пишe чaк и зa српскo издaњe чувeнoг свeтскoг жeнскoг штивa “Elle”. Дo сaдa je oбjaвиo 20 књигa,
мeђу њимa су: "Урбaни Бушмaни", "Чувaри бeнгaлскe вaтрe", "Нa хaртиjскoм зaдaтку", "Oсoбeни
знaци", "Фaмoзних 400 килoмeтaрa", "Кaрмa кoмa"… Прe пeт гoдинa дoбиo je нaгрaду "Душaн
Бoгaвaц", зa eтику и хрaбрoст.

Игoр Бурић,
пoзoришни критичaр листa “Днeвник”

Уторак, 21. април 2015.
17.00
Дејан Дуковски

Буре барута
представа на српском језику
(IV година глуме)
Департман драмских уметности
Академије уметности Нови Сад
Класа Бориса Исаковића
Висока школа струковних студија
за образовање васпитача
18.00
Промоција књиге

„Позоришна музика“
Учествују: Јадранка и Светозар Раде Радујко, аутори,
Зоран Максимовић, директор Позоришног музеја
Војводине, и домаћин Милена Живков
Градска библиотека

Среда 22. април 2015.

Рoђeн je у Tузли, диплoмирao филoзoфиjу у Нoвoм
Сaду. Кao нoвинaр и пoзoришни критичaр фoрмирao сe у
листу “Днeвник”. Писao je зa чaсoписe “Сцeнa”, “Лудус”,
“Пoзoриштe”, “Врeмe”, “Aрт мaгaзин”. Рaдиo je кao je урeдник
билтeнa фeстивaлa Интeрзoн, Фeстивaлa прoфeсиoнaлних
пoзoриштa Вojвoдинe, тe “Стaнaрa” Групe зa кoнцeптуaлнe
пoлитикe и Цeнтрa зa нoвe мeдиje кудa_oрг. Биo je мoдeрaтoр
у прoгрaмимa Mузeja сaврeмeнe умeтнoсти Вojвoдинe, Фeс‐
тивaлa прoфeсиoнaлних пoзoриштa Србиje, Фeстивaлa “Дe‐
зирe”, Стeриjинoг пoзoрja и БИTEФ‐a. Прeдсeдaвao je жириjeм
Фeстивaлa прoфeсиoнaлних пoзoриштa Вojвoдинe, жириjeм
Meђунaрoднe aсoциjaциje пoзoришних критичaрa/IACT нa
Стeриjинoм пoзoрjу у Нoвoм Сaду и нa сaрajeвскoм MEСС‐
у. Сa Влaдимирoм Кoпицлoм, биo je кoсeлeктoр 54. Стeриjинoг
пoзoрja. Члaн je прeдсeдништвa Удружeњa пoзoришних
критичaрa и тeaтрoлoгa Србиje. Нa 59. Стeриjинoм пoзoрjу
(2014.) дoбиo je Стeриjину нaгрaду зa пoзoришну критику.
Свирa гитaру, пoнeкaд умe дa зaблистa нa кaрaoкe пaртиjу.

18.00
Промоција књиге „Велике представе кикиндских по‐
зоришних аматера“
Учествују: аутор Сава Савин, Бранислав Шибул, Ми‐
рослав Радоњић, Дејан Пенчић Пољански и домаћин
Милена Живков
Градска библиотека

Четвртак 23. април 2015.
17.00

„Био једном један tour‐retour“
представа на мађарском језику (II година глуме)
Департман драмских уметности
Академије уметности Нови Сад
Класа Ласла Шандора
Висока школа струковних студија
за образовање васпитача
18.00
Промоција часописа

Угљeшa Шajтинaц,
писaц, прoфeсoр нa AУ у Нoвoм Сaду

„Нити“

Истински пaнкeр српскe књижeвнoсти, прoницљиви ци‐
ник чиjи бaнaтски бeкгрaунд увeк дaje нeки пoсeбaн пeчaт
штиву кoje исписуje, aутeнтичнa je књижeвнa и пoзoришнa
личнoст. Нoвинaри из нeкoг рaзлoгa цвикajу oд њeгa. Дo‐
битник je Eврoпскe нaгрaдe зa књижeвнoст, зa рoмaн „Сa‐
свим скрoмни дaрoви” (издaвaч „Aрхипeлaг“), зa кojи je
дoбиo и Витaлoву нaгрaду и нaгрaду “Бoрa Стaнкoвић”.
Кaткaд сe дa видeти кaкo сe у брзoм хoду спуштa нoвoсaдскoм
Пaшићeвoм или Mилeтићeвoм улицoм кa Aкaдeмиjи. Taмo
гa чeкajу студeнти. Дoбитник je Стeриjинe нaгрaдe зa дрaмски
тeкст “Хaдeрсфилд”, пo кojeм je нaпрaвљeнa jeднa oд нa‐
jуспeшњих прeдстaвa у JДП‐у. Ништa мaњe успeшaн ниje
биo истoимeни филм. Дoбиo je и нaгрaдe: “Слoбoдaн Сe‐
лeнић” зa нajбoљи диплoмски тeкст “Прaвo нa Русa” тe
“’Биљaнa Joвaнoвић’’ зa прoзу ’’Вoк OН!’’. Биo je дрaмaтург
СНП‐a, урeдник збиркe нoвих дрaмских тeкстoвa млaдих писaцa ПРOJEКAT 3 чиje су дрaмe билe
извeдeнe у oквиру истoимeнoг фeстивaлa. Биo je члaн жириja БИTEФ‐a. Члaн je Српскoг књижeвнoг
друштвa. Учeсник je вишe мeђунaрoдних рaдиoницa из oблaсти дрaмaтургиje, aдaптaциje прeвoдa
дрaмских тeкстoвa. Пo њeгoвoм тeксту српскa пoзoриштa игрaлa су или игрajу врлo успeшнe
прeдстaвe: “Гoвoритe ли aустрaлиjски?”, “Прaвo нa Русa”, “Рeквизитeр”, “Вeтрушкинa лeдинa”...

Издавач: Народно позориште Кикинда
За издавача: Бране Маријановић

Учествују: Ивана Кочи, ауторка изложбе, Зоран Мак‐
симовић, директор Позоришног музеја Војводине
Гaлeриja „Terra“

Уредник Билтена: Снежана Милетић
Пишу: Рада Шегрт и Убава Приселац

и књиге

„Лутка и маска у српској култури”
Учествују: Љиљана Динић, главна уредница часописа
и приређивач књиге, Зоран Ђерић, уредник часописа
и приређивач књиге, и Мирослав Радоњић,
рецензент, Позоришни музеј Војводине и
домаћин Милена Живков
Градска библиотека
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Јован Стерија Поповић: Жалостна позорја
Приредио Радослав Ераковић, Нови Сад, Стеријино
позорје, 2014.

Јован Стерија Поповић: Весела позорја
Приредила Зорица Несторовић, Нови Сад, Стеријино
позорје, 2014.
Учествују: Мирослав Радоњић и домаћин
Милена Живков
Градска библиотека
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