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СВЕТЛАНА БОЈКОВИЋ О ГЛУМИ, ЖИВОТУ....

„Имати потребу за истином значи имати потребу за 
слободом и ако ви то остварите осећате се независним, 
без обзира на све. Унутрашња слобода по правилу 
иде са правим талентом. Сада је чини ми се много 
неслободних људи, можда је то било и раније, али није 
било толико видљиво. Наше време је у сваком случају 
лоше јер су критеријуми, мере вредности изгубљени, 
а само један мали проценат људи се држи моралних 
категорија. Све остало што видимо око себе је урушено 
и, што је најтрагичније, урушава се и даље”. 

Светлана Бојковић, српска филмска, позоришна и телевизијска 
глумица каријеру је започела 1967. филмом Једног дана мој 
Јамеле. Дипломирала на Академији за позориште, филм, 
радио, и телевизију у Београду. Остварила је велики број 
улога у позоришту, као и на филму и на телевизији, од којих 
треба истаћи: Нека друга жена (1981), Хало такси (1983), Бољи 
живот  (ТВ серија) (1987 — 1991), Смрт госпође министарке 
(ТВ) (1991), Срећни људи (ТВ серија) (1993 — 1996), Породично 
благо (ТВ серија) (1998 — 2001).

Признања: Награда Велика Жанка (2003.), Награда за животно 
дело Добричин прстен (2005.), Златна Арена на Фестивалу у 
Пули за улогу у филму Пас који је волео возове, две награде 
Ћуран на Данима комедије у Јагодини за улогу Јованке у 
представи Пучина и улогу Белизе у представи Учене жене.
Добитница је Октобарске награде града Београда, Награде 
Јоаким Вујић за допринос позоришној култури, Награде 
Бранислав Нушић за животно дело у комедији, Златни ћуран 
(2014), Стеријина награда за нарочите заслуге (2019) и других 
значајних признања.

СВЕЧАНА БЕСЕДА

Светлана 
Бојковић

ГЛУМИЦА
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ПЕТАК 
15.11.

19ч 
Фоаје Позоришта

ИЗЛОЖБА МУЗЕЈА ПОЗОРИШНЕ УМЕТНОСТИ ВОЈВОДИНЕ
Светлана Бојковић – уметност глуме или трагање за истином 
Аутор поставке:  др Зоран Максимовић, кустос театролог
Изложбу отвара: др Мирослав Мики Радоњић, директор Стеријиног позорја

15.11.
20ч

СВЕЧАНО ОТВАРАЊЕ ФЕСТИВАЛА 
Поздравна реч: Драгана Митровић, градоначелница Вршца
Свечана беседа: Светлана Бојковић, глумица

ПРЕМИЈЕРА
Антон Павлович Чехов

УЈКА ВАЊА
режија: Андреј Носов

продукција: Народно позориште Стерија Вршац и HEARTEFACT Београд
СУБОТА 
16.11.

20ч

Фјодор Михајлович Достојевски
ЗЛОЧИН И КАЗНА

режија: Душан Петровић
продукција: Народно позориште Републике Српске Бања Лука

НЕДЕЉА 
17.11.

19ч 
Свечани салон 

НП Стерија

Промоција књиге: 
Сурова класика - редитељски заокрети у тумачењу драмске класике
(Издање Факултета драмских уметности Београд, 2019.)
Учествују: др Миливоје Млађеновић- театролог, др Светислав Јованов – драматург, 

Ксенија Радуловић - аутор

17.11.
20Ч

Милош Црњански
РОМАН О ЛОНДОНУ

режија: Ана Ђорђевић
продукција: Београдско драмско позориште, БеоАрт Београд с

ПОНЕДЕЉАК 
18.11.

20Ч

ПРЕМИЈЕРА 
ЕМИЛИО КАРБАЉИДО / EMILIO CARBALJIDO

РУЖА СА ДВА МИРИСА / TRANDAFIR CU DOUĂ PARFUMURI
режија: Снежана Удицки

продукција: Народно позориште Стерија Вршац, сцена на Румунском језику
УТОРАК

19.11.
11ч

Представа
за децу

Дан сећања на Драгана Џанкића 
Кузман Крстев

ЈЕЖИЋ ЖОЖО
режија: Емилија Мрдаковић

продукција: Позориште младих Нови Сад

КАЛЕНДАР
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19.11.
14ч

Представа 
за децу

Драган Џанкић
ПАПАГАЈИ

продукција: Народно позориште Стерија Вршац

19.11.
20ч

ОМАЖ ДРАГАНУ ЏАНКИЋУ
Учествују: глумци, редитељи, пријатељи, ученици музичке школе  

Јосиф Маринковић

СРЕДА 
20.11. 

20ч

Бора Станковић
НЕЧИСТА КРВ

режија: Милан Нешковић
продукција: Народно позориште Београд

ЧЕТВРТАК 
21.11.

19ч 
Свечани салон 

НП Стерија

Промоција монографије: 
Милена Дравић – Више од уметности

Учествују: 
др Миливоје Млађеновић - театролог, др Светислав Јованов - драматург,  

Татјана Њежић и Александар Милосављевић - аутори

21.11.
20ч 

ЈОАКИМ ВУЈИЋ
НЕГРИ

режија: Анђелка Николић
продукција: Књажевскo српски театар Јоаким Вујић Крагујевац

ПЕТАК 
22.11.

20ч

Јован Стерија Поповић
ЗЛА ЖЕНА

режија: Ива Милошевић
продукција: Народно позориште-Народно казалиште Nepszinhaz Суботица

СУБОТА 
23.11.

20ч

СВЕЧАНО УРУЧЕЊЕ НАГРАДА ФЕСТИВАЛА 
Представа у част награђених

Милица Пилетић и Јован Грујић
ЖИВИ СУ, НИЈЕ СМЕШНО

Инспирисано Нушићевим комедијама
Копродукција: Прво приградско позориште – ПУЛС театар Лазаревац 

и Регионално позориште Нови Пазар
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Поводом обележавања 200. година од приказивања прве 
позоришне представе на српском језику 1993 године организован 
је међународни фестивал класике „Вршачка позоришна јесен.“ 
Тада сам имала 14 година, али се и данас се сећам велике 
радости и важности коју смо осећали сви, а посебно ми деца.  

Од ове позоришне сезоне припала ми је велика част да будем 
в.д. директора једног од најдрагоценијих позоришта у земљи, 
али изнад свега и велика морална одговорност коју имам 
према мојим вршчанима. Ове године културно срце Стеријиног 
града, велика сцена нашег позоришта рестаурацијом добиће 
нови сјај и сачувану аутентичност барокне дворане. 

Велику захвалност дугујемо републичком Министарству 
културе и информисања као и локалној самоуправи на 
значајним финансијским средствима која смо добили у оквиру 
пројекта „Градови у фокусу.“ 

Постоји само једна ствар на којој никада не можемо довољно 
да се захвалимо, а то је љубав и пажња неговане вршачке 
публике која је безусловна, искрена и константна.

Надам се да ћу ту љубав моћи да вратим и оправдам њихово 
поверење.

В.Д. ДИРЕКТОРА
НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА 

СТЕРИЈА, ВРШАЦ 

Ивана 
Ранимиров
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Модерна лица под маскама класике
ИЗВЕШТАЈ СЕЛЕКТОРА О ТАКМИЧАРСКОМ ПРОГРАМУ 

27. ФЕСТИВАЛА КЛАСИКЕ “ВРШАЧКА ПОЗОРИШНА ЈЕСЕН“

Дуго се сматрало да Међународни фестивал класике “Вршачка позоришна јесен” који 
ове јесени, 27. издањем, прелази по некадашњој рачуници у зрелo доба, има јасну и 
недвосмислену концепцију. Одређује га појам позоришне класике и ту нема шта да се 
мудрује. Међутим, модерни смерови кретања домаћег и европског театра, стварају простор 
за смутњу и пометњу. Најчешће се то догађа у ауторским пројектима где осавремењивање 
прелази границе препознатљивости класичног узора. Стога се у овогодишњој селекцији                
водило рачуна и о тим кретањима, али без крутог и радикалног третмана позоришне 
класике. Полазећи од становишта да је у традиционално схваћено драмској класици 
највећа доза позоришног конзервативизма, преимућство је дато оним позоришним 
формама које је одликовала мудрост, иновативост и комуникативност у редитељском 
поступку, глумачкој игри и третману стварности. Дакле, врховни критеријум избора 
представа за главни фестивалски програм, био је, као и ранијих сезона, естетска вредност 
представе, а потом њена припадност корпусу драмског предлошка чија је доминанта 
класично драмско дело. У периоду од претходног фестивала као селектор одгледао сам 
више од тридесет представа у којима се на различите начине третирала драмска класика 
и определио се за следећих шест представа. 

Овом избору који сматрамо понајбољим репрезентом српског позоришта у периоду 
између два фестивала а који се односи на инсценацију класичних драмских дела, 
придодајемо искрено жаљење што неке од представа нису могле да, упркос њиховим 
високим естетским дометима, буду уврштене у такмичарски програм Фестивала. На такву 
одлуку утицале су околности које су биле ван домена (утицаја) селектора и директора 
Фестивала. Предложено је да се неке од представа које су биле у најужем кругу за 
такмичарски програм, изведу на сцени НП Стерија као Фестивал после Фестивала, као 
активност Фестивала Вршачка позоришна јесен између два фестивала. На тај начин би 
се одужили верној фестивалској публици, и уметницима који су заслужили да се њихове 
представе изведу - играју у Стеријином граду. 
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1. Јован Стерија Поповић: Зла жена
режија: Ива Милошевић
Народно позориште-Народно казалиште Nepszinhaz Суботица

Ово је сасвим аутентично тумачење Стеријиног често извођеног веселог позорја. Пре свега, 
ради се о изузетно занимљивом контексту у које Ива Милошевић поставља Стеријине драмске 
јунаке: у амбијенту уобичајеном за почетак 19. столећа, у дому грoфа Трифића и његове супруге 
Султане, сви су ликови костимирани по налогу епохе, тако и говоре, али на њиховим лицима 
је пренаглашени слој позоришне шминке што указује, природно, на стилизацију, на позоришне 
маске. Реч је, дакле, о театру у театру, у коме ликови овог позорја у својим животима заправо 
играју улоге које су им додељене, или које су сами себи наменили. Овде је Султана незадовољна, 
бесна и злочеста јер , изгледа, свој живот доживљава као лоше позориште. Али она чак ни онда 
кад замени улогу с чизмаревом женом Пелом, кад спозна да јој та улога не одговара, неће да се 
погружено врати у претходну реалност. ...

2. Фјодор Михајлович Достојевски: Злочин и казна 
режија: Душан Петровић
Народно позориште Републике Српске Бања Лука

Средишње питање великог позоришног подухвата Народног позоришта Републике Српске: када 
и где је нестала савест, чини ову представу класичне структуре, актуелном и модерном. Пред 
савременим гледаоцем су понижени и увређени, паду склони и на злодела приправни људи 
али којима још увек управљa осећање савести, одговорности за учињена непочинства. Бабе 
зеленашице, у међувремену јесу премрежиле модерни свет, али Раскољникови нашег доба не 
одликује мисао о покајању и савесности. Представа Душана Петровића следила је оне линије 
радње у роману Достојевског које су омогућиле да изгради узбудљив позоришни трилер који се 
прати без даха. 

3.Јоаким Вујић: Негри 
режија: Анђелка Николић
Књажевскo српски театар “Јоаким Вујић”, Крагујевац

Изузетно сложени односи Истока и Запада - чија су општа места израбљивање, мизантропија и 
страх, колико год били замаскирани транспарентим тековинама модерог друштва трају и данас 
диљем шареног света. Рудименти колонијализма, који су основа сентименталног и “поучителног” 
комада Јоакима Вујића о америчком израбљивању обојених људи на некој плантажи представљени 
су нам у режији Анђелке Николић као позоришна истина од које нам нема бекства. Не може нам 
послужити ни изговор да не разумемо изговор архаичног Вујићевог дијалога, јер је дат и превод 
на савремени језик који постаје елементом драмске радње али,истовремено, и ознака нашег 
неразумевања изворних категорија свечеловечности, односно хуманог поступања. 
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4. Милош Црњански: Роман о Лондону
режија: Ана Ђорђевић
Београдско драмско позориште / БеоАрт Београд

Позоришна прича o тугаљивој судбини емиграната у којој се препознаје и одблесак живота самог 
писца, Милоша Црњанског. Брачни пар, избеглице из Русије, у Лондону после Другог светског 
рата, у негостољубивом свету, у тишини и немаштини, без искрено игде иког свог, Рјепнин 
и Нађа, уз болна сећања, лишени отџбине, пријатеља, породице, живе живот са осећањем 
заробљеништва. Суптилна, интимна, мелодрамски интонирана представа о смртоносном 
загрљају великог света. 

5. Бора Станковић: Нечиста крв
режија: Милан Нешковић
Народно позориште Београд

У новом читању темпераментног и узаврелог а истовремено до урлика невеселог света Боре 
Станковића Милан Нешковић у први план извлачи причу о породичним односима и о жени која 
је другачија, која је маштала о животу другачијем од живота света у једној затвореној средини. 
Отуда та прича, неминовно, има трагичан крај. Софка носи клицу свог страдања од оног часа 
када одлучи да се она, горда и лепа, супротстави судбини и традицији паланачког обрасца 
живота: “шта ће гробови на гробљу и шта ће рећи свет”. 

6. Антон Павлович Чехов: Ујка Вања 
режија: Андреј Носов
Народно позориште “Стерија” Вршац / Хартефакт фондација Београд

Један дан на сеоском имању који је могао да прође у ленчарењу, филозофирању и читању 
брошура, као и сваки други, прекинут је доласком професора Серебрјакова и његове жене, 
Јелене Андрејевне. „Леп дан“, „врућина и запара“, или „дан да се човек обеси“ – ликови се 
различито носе с њиховим доласком, али углавном једва чекају да се све врати на старо и да 
једноставно поново могу „да ручају кад и сав нормалан свет“. Представа Ујка Вања у режији 
Андреја Носова је савремено читање драме Антона Павловича Чехова у чијем фокусу су лењост, 
страх од промене и грчевити покушаји да се никада не изађе из зоне комфора. Ауторски тим 
представе Ујка Вања тражи против-отров за средину у којој си, по речима једног од јунака, 
„чудак“, ако желиш да унесеш позитивну промену.

Ђура Мрђа, с.р.
селектор и директор Фестивала
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Дипломирани агроекономиста, уписао магистарске студије 
на Факултету драмских уметности у Београду – продукција 
медија. Скоро цео радни век провео у медијима: телевизија, 
филм и позориште су његова основна вокација. Каријеру 
започео 1984. на филму (Гвоздени пут). Од 1986. године 
у ТВ Београд (данас РТС) асистент редитеља, помоћник 
редитеља, реализатор, редитељ, новинар, аутор, уредник. 
Са тимом сарадника реализовао преко две хиљаде 
емисија различитих жанрова у документарном, играном, 
информативном, културно-забавном и спортском програму.
Са Феликсом Пашићем радио телевизијске емисије и 
филмове о Бојану Ступици, Слободану Цици Перовићу, 
Мији Алексићу, Неди Спасојевић. Пашић га укључује као 
сарадника и у позоришне новине Лудус. То је период 
када му театар постаје опсесија. Од 2007. у РТВ - снима 
документарне ТВ филмове и емисије. Баба Анујка и Стара 
Паланка – врата бескраја су филмови који су награђивани 
на домаћим и страним фестивалима. 
Посебно издваја филмове О Васку Попи, које је радио на РТС-у 
и РТВ-у као и филм о Паји Јовановићу Живот је диван сан. 
Такође радио и на пословима маркетинга, адвертајзинга и 
консалтинга, био стручни саветник у Хемофарм концерну, 
ПР менаџер и директор маркетинга у кошаркашком клубу 
Лионс (2005. до 2009). Био одговорни уредник Редакције 
документарног програма РТВ, руководилац ПЈ ДОП у РТВ, вд 
директора НП СТЕРИЈА, директор Међународног фестивала 
Вршачка позоришна јесен. Био је Руководилац одељења 
филмског, драмског и играног програма РТВ Нови Сад.  
За селектора Фестивала постављен одлуком Фестивалског 
одбора 2015.

Ђура
Мрђа
СЕЛЕКТОР И 

ДИРЕКТОР
ФЕСТИВАЛА
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УЈКА ВАЊА ............................................................................ Немања Оливерић
СЕРЕБРЈАКОВ ............................................................................... Бранко Цвејић
ЈЕЛЕНА АНДРЕЈЕВНА ........................................................... Катарина Марковић
СОЊА ........................................................................................ Мина Обрадовић
АСТРОВ ...................................................................................... Стефан Бундало
МАРИНА ....................................................................... Моника Болдовина Бугле
МАРИЈА ВАСИЉЕВНА ............................................. Дојна Андрејевић Петровић
ТЕЉЕГИН ................................................................................. Јован Јелисавчић

Антон Павлович Чехов
УЈКА ВАЊА         ПРЕМИЈЕРА

Костим и сценографија: Селена Орб; Музика: Драшко Аџић; Извршна продукција: Селена Плескоњић, Марија Симић

режија:     Андреј Носов
продукција:    Народно позориште Стерија Вршац и 
     HEARTEFACT, Београд
драматургија:    Мина Ћирић, Биљана Србљановић

ПЕТАК 15.11.      У 20Ч
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Летње игре. Како је фламинго заменио велике снове, тако је чекање постало главно 
занимање. 
Љубав. Храброст. Захвалност. Илузије. Моћ. Породица. Задовољство. Борба. 
Мржња. Револуција. Прихватање. Одустајање. Рад. Љубав. 
Треба радити. Досадно је. Ви би требало да мирите људе. Опет сте били 
неподношљиви. Вања има најбоље намере. 
Када нема правог живота, човек мора живети од илузија. Или - како је Соња научила 
да плива. 
Професору свака част. Ипак је отишао.

Андреј Носов

Фото: Ружица Миловановић

105мN 
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улоге:
РАСКОЉНИКОВ, БИВШИ СТУДЕНТ ............................................... Златан Видовић
АЉОНА ИВАНОВНА, ЗЕЛЕНАШИЦА ......................................... Гордана Милиновић
ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА ................................................................ Миљка Брђанин
ДУКЛИДА, ПРОСТИТУТКА ............................................................... Драгана Марић
КРЧМАРИЦА ................................................................................... Љиљана Чекић
КОХ, СТУДЕНТ .................................................................................... Рок Радиша
ПЈЕСТРАКОВ, СТУДЕНТ ................................................................. Данило Керкез
МАРМЕЛАДОВ, БИВШИ ТИТУЛАРНИ САВЕТНИК .................................. Горан Јокић
КРЧМАРИЦА II ........................................................................... Софија Медојевић
НАСТАСЈА, СЛУЖАВКА ..................................................................... Раденка Шева
МИКОЛКА, МОЛЕР ............................................................................ Огњен Копуз
ЖАНДАРМ ................................................................................... Зоран Станишић
ИЉА ПЕТРОВИЧ, ПОРУЧНИК................................................ Александар Стојковић
ЗАМЈОТОВ, ДЕЛОВОЂА .................................................................... Жељко Еркић
РАЗУМИХИН, ДРУГ РАСКОЉНИКОВА ............................................... Бојан Колопић
ЛУЖИН, ПЕТАР ПЕТРОВИЧ, АДВОКАТ ..................................... Жељко Стјепановић
ПУЛХЕРИЈА АЛЕКСАНДРОВНА, МАЈКА РАСКОЉНИКОВА ................. Слађана Зрнић
ДУЊА, СЕСТРА РАСКОЉНИКОВА ............................................... Сандра Љубојевић
КАТАРИНА ИВАНОВНА ......................................................... Николина Фригановић
ПОЉУША, ЊЕНА ЋЕРКА .............................................................. Валентина Чегар
СОЊА .............................................................................................. Наташа Перић  
ПОРФИРИЈЕ ПЕТРОВИЧ, ИСЛЕДНИК ................................................. Борис Шавија 
СВИДРИГАЈЛОВ, СПАХИЈА ...................................................... Владимир Ђорђевић 

Фјодор Михајлович Достојевски
ЗЛОЧИН И КАЗНА

Драматургија: Мирослав Беловић, Душан Петровић; Сценографија: Марија Калабић; Костимографија: Јелена 
Видовић; Ауторска музика: Петар Билбија; Лектори: Милорад Телебак и Наташа Кецман; Помоћник редитеља: 
Горан Дамјанац; Инспицијент: Дејан Андрић; Суфлер: Свјетлана Поповић 

режија:     Душан Петровић
продукција:    Народно позориште Републике Српске Бања Лука

СУБОТА 16.11.     У 20Ч
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У времену у ком смо са свих страна, преко разних нових и старих медија, нападнути 
баналним садржајима, простотом и неподношљивом површношћу, сматрам да уметност, 
пре свега позориште које је увек било сведок свог доба, мора поново да стекне своју 
просветитељску мисију, да буде брана свеопштем заглупљивању. Театар треба да буде 
оаза, сигурна кућа, скривени храм у који се његови посвећеници могу склонити и разматрати 
многа суштинска питања.
Посегнувши за делом великог класика, жеља нам је била да на сцену донесемо један свет 
који нам је по много чему сличан, свет понижених и увређених људи, склоних посрнућу и 
спремних на злочин, али који, за разлику од већине сличних данас, још имају савест која 
их мучи и кажњава. Порфирије Петрович правилно расуђује када каже да је злочин који је 
почињен над бабом зеленашицом модеран. Раскољников је можда први савремени убица, 
онај који верује да ће свесно измаћи сопственој савести, и он дуго у томе успева. У нашем 
времену злочинци мирно живе и не помишљају на покајање. Када и где је нестала савест?
Истовремено, надам се да ће представа бити повод многима да се поново врате читању 
велике литературе.

Душан Петровић
180м (са паузом)N 
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улоге:  
РЈЕПНИН ................................................................................... Милан Марић
НАЂА ....................................................................................... Милица Зарић
Г-ЂА ПАНОВА ....................................................................... Љубинка Кларић
Г-ЂА КРИЛОВ ......................................................................... Ивана Николић 
ГАРДНЕР ................................................... Срђан Дедић / Драгиша Милојковић 
БЈЕЛАЈЕВ ....................................................... Милан Чучиловић / Марко Гверо  
ДР КРИЛОВ ................................................ Бранко Цвејић / Ненад Гвозденовић 
СОРОКИН ...................................................................... Александар Вучковић

Милош Црњански
РОМАН О ЛОНДОНУ

Драматизација, редитељ и избор музике: Ана Ђорђевић; Сценограф: Јасмина Холбус; Костимограф: Aдријана 
Пајић; Сценски говор: Дијана Марковић; Вођа пројекта: Срђан Обреновић; Инспицијент: Дејан Поповић;  
Суфлер: Јована Матић

режија:     Ана Ђорђевић
продукција:    Београдско драмско позориште, БеоАрт Београд 
     и општина Крупањ

НЕДЕЉА 17.11.     У 20Ч
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Живот вечитог странца, праћен осећајем изолације од стране средине у којој 
се човек обрео силом прилика. То је, уједно, и најочигледнија веза Романа о 
Лондону са нашом стварношћу данас. Али ту је и мотив брака, односно љубави 
између мушкараца и жене, као истинског партнерства које се не нарушава, и 
поред многобројних личних жртава. Ту је и љубав према својој земљи, напослетку, 
независна од става према њеном тренутном политичком уређењу, јер љубав према 
сопственој земљи може бити врло болна и препуна разочарања, али је неодвојив 
део човековог идентитета. Велика је трагедија неузвраћено волети своју земљу.

Ана Ђорђевић

Фото: Марија Иванишевић

100мN 
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СОФКА ............................................................................ Јована Стојиљковић
ЕФЕНДИ МИТА ..................................................................... Небојша Дугалић
ТОДОРА, СОФКИНА МАЈКА ................................................. Наташа Нинковић
ГАЗДА МАРКО ........................................................................... Ненад Јездић
СТАНА, МАРКОВА ЖЕНА ......................................... Душанка Стојановић Глид
МАГДА, СЛУШКИЊА ....................................................... Љиљана Благојевић
СИМКА, КУПАЧИЦА ........................................................... Радмила Живковић
АРСА, МАРКОВ СЛУГА ........................................................ Танасије Узуновић
ТОМЧА, МАРКОВ СИН, СОФКИН МУЖ ...................................... Павле Јеринић
СТОЈА, ТОДОРИНА СЕСТРА ................................ Златија Оцокољић Ивановић
ВАНКО, СЛУГА МУТАВАЦ ........................................................ Никола Вујовић
МАЛИ ТОМЧА ........................................................................ Стефан Калезић
ОПЕРСКИ ПЕВАЧ ..................................................................... Небојша Бабић

Бора Станковић
НЕЧИСТА КРВ

Драматуршкиња: Молина Удовички Фотез; Сценски говор: др Љиљана Мркић Поповић; Сценографкиња: Весна 
Поповић, Костимографкиња: Марина Вукасовић Меденица; Композиторка: Ања Ђорђевић; Кореографкиња: 
Андреја Кулешевић; Извршни продуцент: Милорад Јовановић; Продуценткиња у Драми: Јасмина Урошевић

режија:     Милан Нешковић
продукција:    Народно позориште Београд

ПОНЕДЕЉАК 18.11.    У 20Ч
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Нечиста крв функционише на мелодрамском нивоу, сугестивног изражавања 
свевремене трагичности женске судбине у патријархалном устројству света. На сцени 
се повремено достиже снажна атмосфера неподношљиве тежине постојања, коју 
битно гради и звучна завеса, инструментална музика испреплетана са узнемирујућим 
шумовима (композиторка Ања Ђорђевић). Тај штимунг долично одражава особеност 
Станковићевог поетског натурализма, напетог судара необуздане чулности и 
погубног материјализма у спрези са малограђанштином. 

Ана Тасић

N 120м
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ДЕЈСТВУЈУШТАЈА ЛИЦА:
ЛОРД ШТУФОРД, ПРИТЈАЖАТЕЉ ЈЕДНЕ САХАРНЕ ФАБРИКЕ ................ Никола Милојевић
ЈОН, ЛОРДОВ СЛУЖИТЕЉ ........................................................... Иван Видосављевић
БАРИНГТОН, НАДЗИРАТЕЉ РЕЧЕНЕ ФАБРИКЕ ................................................ Петар Лукић
БЛИНЕРТ, ЈЕДАН У ФАБРИКИ ОФИЦИЈАНТ ................................................. Ненад Вулевић
КСАНТИЛАКВА, ЈЕДАН СТАРИЈ НЕГР ............................................... Миодраг Пејковић
НАКИР, ЊЕГОВО ДЕТЕ ..................................................................... Чедомир Штајн
СУЛИ, ЊЕГОВА КЋЕР .................................................................. Исидора Рајковић
КВИРЛИ, ЈЕДАН МЛАДИЈ НЕГР И СУЛИН ЖЕНИК ......................................... Душан Станикић

Јоаким Вујић
НЕГРИ ИЛИ ЉУБОВ КО СОЧЕЛОВЕКОМ СВОЈИМ

Режија: Анђелка Николић; Сценски говор: др Дејан Средојевић; Сценски покрет: Исидора Станишић;  
Музика: Драгослав Танасковић; Сценографија: Ана Колбјанова; Костим: Јелена Јањатовић

режија:     Анђелка Николић
продукција:    Књажевскo српски театар Јоаким Вујић

СРЕДА 20.11.      У 20Ч
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Анђелка Николић текст поставља у оригиналној верзији. Писан 1821. године, 
на славено-сербском језику, тако се и игра, уз титлован превод. Његова немала 
музејска вредност тиме је очувана, а естетска ни мало није угрожена. Јер, осим што 
третира вечну тему израбљивања човека од стране другог човека, Јоаким Вујић 
пише језиком поезије и емоције. То је омогућило глумачку разиграност, засновану 
на јакој експресији, као и на комичким ефектима. Још један занимљив поларитет 
уводи режија: блузерске тужбалице снажно евоцирају емпатију у односу на бол и 
трагику живота црних робова, док уметнуте фусноте отрежњују над чињеницом да 
и даље живимо у робовском свету, чија патња није укинута.
Негри, или љубов ко сочеловеком својим Јоакима Вујића осим што представља 
културолошку вредност, лако комуницира са гледалиштем, јер проговара о 
експлоатацији као појави која нас се данас једнако тиче. Занимљиво би било знати 
како се у тој поларизацији између колонијализаторске Европе и потлаченог Трећег 
света позиционирао Србин Јоаким Вујић пре два века? А како ми данас?

Александра Гловацки
90мN 
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улоге:  
ГРАФ ТРИФИЋ.........................................................................Милан Вејновић
СУЛТАНА............................................................................ Милица Сужњевић
ПЕРСИДА ............................................................................... Сузана Вуковић
СТЕВАН ............................................................................... Димитрије Динић
СРЕТА ................................................................ Срђан Секулић/ Игор Грекса
ПЕЛА ..................................................................................... Сања Моравчић

Јован Стерија Поповић
ЗЛА ЖЕНА

Сценограф, консултант: Марија Калабић; Костимограф: Марко Маросиук; Сценски говор: др Дејан Средојевић; 
Композитор: Владимир Пејковић; Сценски покрет: Иста Степанов; Инспицијент: Весна Галешев

режија:     Ива Милошевић
продукција:    Народно позориште Суботица
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На темељима Стеријине комедије карактера, представа тематизује охолост, срџбу, 
осорност, константно приговарање и бахатост жене Султане. Типичним заплетом 
за комедије, Султана (Милица Сужњевић) и чизмарка Пела (Сања Моравчић), која 
јој стасом и гласом наликује, мењају одећу, а тако и друштвене улоге. Међутим, оно 
што битно разликује драму од представе јесте крај. Док је крај драме оно што би 
најбоље описао Лесингов цитат: „свака зла жена живи као да је најузвишенија на 
свету, нажалост, сваки муж мисли да је управо његова жена таква“, крај представе 
носи поруку да насиље рађа насиље (Срета је био груб и агресиван према Султани па 
је и она сама касније постала таква) и у први план ставља однос моћи и родне улоге 
у хетеросексуалним односима. Султана је од тиранина у хаљини постала тиранин у 
подсукњи, али с каишем у рукама, а сукњу је обукла своме мужу и мушким слугама. 
Стерија је својој јунакињи дозволио да се оплемени и промени, а редитељка Ива 
Милошевић ју је охрабрила у својој злоби. Стерија верује да жене могу постати 
боље ако буду тучене (!), а представа Иве Милошевић говори да једна зла жена, 
након насиља које претрпи, може постати само још гора жена?!

Дивна Стојанов



На 27. Mеђународном фестивалу класике 
Вршачка позоришна јесен
стручни жири ће доделити награде:

• За најбољу представу у целини 
• За најбољу режију 
• За најбољу глумицу 
• За најбољег глумца 
• За младог глумца 
• Специјалну награду
• Публика ће својим гласовима изабрати најбољу представу



ПРОГРАМПРАТЕЋИ
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Изложба Музеја позоришне уметности Војводине
СВЕТЛАНА БОЈКОВИЋ: 

УМЕТНОСТ ГЛУМЕ ИЛИ ТРАГАЊЕ ЗА ИСТИНОМ 

Светлана Бојковић је господарица улоге и владар сцене. Ова изложба је само мали 
траг једне велике, сјајне каријере, а иза ових слика стоје биографије, приче које 
су ту каријеру обележиле. Изложба је посвећена богатом глумачком раду Светлане 
Бојковић у позоришном, филмском, радиодрамском и телевизијском стваралаштву, 
али и њеном педагошком и друштвеном ангажману. Изложба је заснована на 
богатој и разноврсној грађи коју чине документа, награде и признања, аудио и 
видео записи представа, телевизијских и радио програма и филмова, плакати, 
програмске књижице, фотографије, скице костима, костими, награде.

аутор изложбе:   др Зоран Максимовић, кустос театролог
изложбу отвара:   др Мирослав Мики Радоњић, директор Стеријиног позорја
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Ксенија Радуловић је дипломирала драматургију,магистрирала и докторирала 
студије позоришта на Факултету драмских уметности у Београду. Предаје Историју 
позоришта и драме на ФДУ у Београду (2014-2019. доценткиња, од 2019. ванредна 
професорка).
Од 2001. до 2012. била је директорка Музеја позоришне уметности Србије и главна 
уредница часописа Театрон. Уметничка директорка и селекторка Стеријиног позорја 
(2010-2012).
Ауторка књиге Корак испред (Режије Дејана Мијача на сцени Југословенског 
драмског позоришта: 1977-1996), Град театар Будва - Октоих, Подгорица 2000. 
Добитница Стеријине награде за позоришну критику.

Промоција књиге 
СУРОВА КЛАСИКА: РЕДИТЕЉСКИ ЗАОКРЕТИ 

У ТУМАЧЕЊУ ДРАМСКЕ КЛАСИКЕ

Учествују: др Миливоје Млађеновић, театролог; др Светислав Јованов, 
драматург; Ксенија Радуловић, аутор

У књизи Редитељски заокрети у тумачењу драмске 
класике издвојена је тема увођења нове парадигме 
у поставкама класичних драмских текстова. Тако 
посматрана, средишња тема студије припада ширем 
феномену реактуелизовања драмског наслеђа који је, у 
подручју инсценације класике, обележио другу половину 
20. века.
Феномен реактуелизације драмског наслеђа којим се 
студија бави припада подручју драмског позоришта, и 
то његовом ужем скупу - редитељском позоришту, а 
врхунац издвојене тенденције (радикални заокрети у 
интерпретацији драмске класике) остварен је средином 
друге половине прошлог века. 
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улоге:  
ГАБРИЕЛА .............................................................. Моника Болдовина- Бугле
МАРЛЕНА  ............................................................................ Отилиа Пескариу
ВИДЕО-БИМ:
МАРКО АНТОНИО ЛЕСУР ........................................................... Милош Лалић
ДЕЦА:  Виктор Бугле, Борис Тоскић, Валентин Маравић, Филип Ћапин,   
  Стефан Стефановски

distribuție:
GABRIELA .................................................................... Monica Boldovina Bugle
MARLENA  .................................................................................. Otilia Pescariu
VIDEO BIM:
MARCO ANTONIE LESUR ................................................................... Miloš Lalić 
COPII:  Victor Boldovina, Boris Toskić, Valentin Maravić, Filip Ćapin,  
  Stefan Stefanovski

Емилио Карбаљидо / Emilio Carbaljido  превод: Даниела Раду

РУЖА СА ДВА МИРИСА     ПРЕМИЈЕРА

Сценограф и костимограф: Софија Лучић: Избор музике: Снежана Удицки: Композитор: Момир Цветковић; 
Фотографије за бим: Борислав Крљић; Титловање: Данијел Неда 
Scenografie și costume: Sofija Lučić; Selecția muzicală: Snežana Udicki; Compozitor: Momir Cvetković; Fotografii: Borislav 
Krljić; Subtitrare: Daniel Neda

режија / regie:    Снежана Удицки / 
продукција:    Народно позориште Стерија Вршац, 
     сцена на румунском језику

TRANDAFIR CU DOUĂ PARFUMURI
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Cuvântul regizorului: 
Aceasta este povestea noastră ... povestea noastră de dragoste ... a mea ... a ta ... a voastră ...a lui… a ei ... 
mai devreme sau mai târziu ... sau poate acum ... Sau poate este o poveste a situațiilor neplanificate ... Poate 
știm că o trăim, poate abia o vom afla. Poate suntem conștienți de asta sau poate că o ascundem de noi înșine 
... cu toate acestea ... vom lupta întotdeauna pentru dragoste și asta este povestea noastră ... a mea ... a ta 
...a voastră… a lui ... a ei ... azi ... mâine ... Și poate nu este doar o poveste de dragoste ...
Vom recunoaște numeroase faze din viață pe care fiecare dintre noi le trăiește pentru a nu pierde persoana 
pe care o iubim, fără să recunoaștem că de multe ori suntem în același timp incapabili să schimbăm ceva. Iar 
eroinele noastre trec printr-un proces neobișnuit de maturizare emoțională, în care își dau seama că nu are 
rost să lupte pentru iubirea unui om care nu merită. Cele două sunt femei capabile, puternice, de succes și 
conștiente de sine, dar pe plan emoțional sunt încă nesigure și foarte vulnerabile. În fața lor este o cale plină 
de obstacole pentru a-și salva soțul, punându-și existența și reputația în joc. Pe aceast traseu, vor învăța că 
iubirea nu este nici un front, nici o cucerire a teritoriului, ci unirea a două suflete, în care amândoi vor să se facă 
reciproc fericiți, nu rănind în mod constant o parte. De asemenea, pe această cale a vieții, ajunse involuntar, își 
descoperă propria forță și valoarea prieteniei. 

Ово је наша прича… наша љубавна прича… моја… твоја… Ваша…његова… њена… пре или касније… или можда 
сада…А можда је и прича о непланираним обртима… Можда знамо да је живимо, можда ћемо тек сазнати. 
Можда смо је свесни, а можда је прикривамо од себе…. како год…за љубав ћемо се увек борити и зато је ово 
наша прича… моја… твоја… Ваша… његова…њена…данас…сутра... А можда није само љубавна прича…
У њој препознајемо велики број животних фаза кроз које свако од нас пролази како би задржао особу 
коју воли, не признајући себи да смо често истовремено немоћни да ишта променимо. И наше јунакиње 
пролазе кроз неуобичајени процес емотивног сазревања, у коме схватају да је бесмислено борити се за 
љубав мушкарца, који то не заслужује. Њих две су способне, јаке, успешне и самосвесне жене, али на 
емотивном плану и даље несигурне и врло рањиве. Испред њих се налази пут пун препрека на коме оне 
треба да спасу супруга, доводећи и своју егзистенцију и углед у питање. На путу заједничке спознаје 
сазнаће да љубав није ни фронт ни освајање територије, већ спој две душе, у коме обоје желе да усреће 
једно друго, а не стално повређивање једне стране. Такође, на животном путу, на који су гурнуте мимо 
своје воље, откривају сопствену снагу и вредност пријатељства. 

Снежана Удицки
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редитељ:    Емилија Мрдаковић   
продукција:    Позориште младих Нови Сад

Представа за децу

улоге:
ЈЕЖИЋ ЖОЖО ............... Кристина Савков
ЗЕКА,ТЕТА ПАВКА ......... Славица Вучетић
МАЧАК ......................... Марина Цинкоцки
ПАС ЖИВАНА .............. Марија Тодоровић
МАГАРЕ ЖАРКО, ВУК ...... Неда Даниловић

Као сваки прави јеж, јежић Жожо има оштре бодље које прете свима, па и његовим 
пријатељима. Сви се плаше да их не убоде и избегавају га. Нико није желео да се игра с 
њим. Жожо је био веома тужан због тога. Зато је, једнога дана, одлучио да уклони своје 
иглице. Сви су спремно прихватили његову идеју и заузели се да му помогну. Уз подршку 
пријатеља, Жожо креће у авантуру звану: Ослободите ме бодљи!
Нико не може ни да замисли коликo су упорне јежеве иглице; не попуштају ни резању, 
ни чупању. И добро је што су бодљице биле такве, јер, када се појавио страшни вук и 
припретио зеки да ће га појести, бодље су биле те које су га спасиле. Тек тада су зека 
и другари из дворишта схватили да нису били фер према јежићу када су га избегавали.
Уствари, да ли је могуће и замислити да постоји јеж без бодљи?

Асистент редитеља: Слободан Нинковић; Аутор сонгова: Мирјана Растовић; Сценограф и костимограф: Милица 
Грбић Комазец; Креација и израда лутака: Благовеста Василева; Кореограф: Оливера Ковачевић Црњански; 
Композитор: Миодраг Мика Младеновић; Корепетитор: Др Агота Виткаи Кучера

Кузман Крстев
ЈЕЖИЋ ЖОЖО

ДАН СЕЋАЊА НА
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улоге: 
ТАТА ................ Срђан Радивојевић
МАМА ...............Тамара Тамчи Тоскић
МИЛИЦА ................. Катарина Сарић
УПС ......................... Милан Зарић
УПСИЋ ........... Марија Драгичевић

Ми одрасли, ако се тако можемо звати, имали смо могућност да изаберемо; хоћемо ли 
или нећемо у једном периоду свог живота постати родитељи. Дакле, имали смо могућност 
бирања за разлику од детета које ни у ком случају није било у могућности да бира нити 
родитеље, нити то како ће расти, расти, па порасти. Е, ако је нама одраслима, ако се 
тако можемо назвати, таква могућност дата, онда морамо прихватити и обавезу да том 
малом бићу, том пупољку, пружимо све оно што је нама, одраслима, ако се тако можемо 
назвати, у неком времену, када смо ми били мали, било ускраћено и још придодати више, 
много више пажње, љубави, љубави и љубави. Све остало није важно. Не баш толико. 
Верујте. 

Драган Џанкић

Сценографија и костимографија: Софија Лучић; Кореограф: Марина Лазаревић; Дизајн светла: Радомир 
Стаменковић; Музика и текст сонгова: Драган Џанкић; Аранжман: Милош Добросављевић и Никола Матић

Драган Џанкић

продукција:    Народно позориште „Стерија“ Вршац

ПАПАГАЈИ Представа за децу

ДРАГАНА ЏАНКИЋА
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ОМАЖ ДРАГАНУ ЏАНКИЋУ

УТОРАК 19.11.  У 20Ч  Велика сцена НП Стерија

Драган Џанкић рођен је 12. септембра 1956 године у Ковину. Још као млад укључио се у 
рад покрета Синчани99 у Тузли, који је обједињавао све уметничке правце – сликарство, 
музику, позориште и књижевност. Крајем 1979. завршио је драмски студио у оквиру НП 
Тузла, стални члан овог театра постао је две године касније, а већ 1984. проглашен је за 
најбољег младог глумца. На Фестивалу Медитеранских земаља у Шпанији 1990. добио је 
награду за улогу Патлена у истоименој представи Јагоша Марковића. Стални ангажман 
у НП Стерија засновао је 1994. где је радио до краја живота. Играо је у филмовима 
Станица обичних возова и Женидба и удадба, био водитељ и аниматор дечије ТВ емисије 
Заигралиште на ТВ Банат, а осим глуме бавио се драмским писањем и компоновањем за 
представе, махом дечије. Његова последња ауторска представа Папагаји, селектована је 
на пет позоришних фестивала, и освојила седам награда.

Истакнути глумац вршачког глумишта Драган Џанкић, преминуо је 9. априла ове године. 
Сени овог вечитог дечака, глумца, песника, текстописца и редитеља посвећено је вече у 
коме учествују глумци, редитељи, пријатељи, ученици музичке школе Јосиф Маринковић.



МИЛЕНА ДРАВИЋ – ВИШЕ ОД УМЕТНОСТИ
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Промоција монографије

Животна прича и уметничка биографија највеће диве југословенске сцене.
Милена Дравић прича о свом детињству, страховима, сазревању, о својој глуми, 
глумцима и режисерима, о лепом и страшном у животу на сцени и иза ње, о Драгану. 
О њој говоре доајени филма, књижевности и позоришта... А од исповедних прича 
највеће глумице и сведочанстава о њој Татјана Њежић гради јединствену раскошно 
илустровану приповест о уметници блиставог дара и несвакидашње личности, која 
је досегнула врхове културног живота и стваралаштва на нашим просторима.

„Милена Дравић је име и презиме српског и 
југословенског филма, осмех генерација и 
генерација које су је волеле у незаборавним 
улогама, са даром, топлином и шармом 
непоновљивим у неком скоријем времену.“  
    Душан Ковачевић
„Милена је смисао овога нашега умјетничког 
тражења истине и свакако нетко тко је највише 
полетио у наднаравно и непознато и апстрактно, 
од свих нас који смо се бавили казалиштем 
и филмом у цијелој бившој Југославији.“  
    Раде Шербеџија
„Култура, нација, поколења – сви ће је памтити 
по лепом. Оно што није било лепо, то су њена 
лична искуства. Све што је лепо, то је даривала 
свима нама.“   Дејан Мијач

Учествују:  др Миливоје Млађеновић, театролог; др Светислав Јованов, драматург; 
   Татјана Њежић и Александар Милосављевић, аутори
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улоге: 
ЈЕВРЕМ ПРОКИЋ ................................................................... Дарко Бјековић
ЈЕРОТИЈЕ ПАНТИЋ ........................................................... Александар Трмчић
СРЕТА НУМЕРА ................................................................. Угљеша Спасојевић
ЈОВИЦА .................................................................................... Лазар Максић
ИЛИЈА ВЛАХ ....................................................................... Рифат Рифатовић
ЖИВКА ПОПОВИЋ ................................................................. Јелена Цвијетић
ЧЕДА УРОШЕВИЋ .......................................................... Михаило Лаптошевић
ДР НИНКОВИЋ ................................................................. Боба Стојимировић
ИВКОВИЋ .............................................................................. Душан Живанић
САРКА ................................................................................................ Ана Ћук
ДАРА .................................................... Кристина Јевтовић / Маја Софронијевић
ДАНА ..................................................................................... Маја Јовановић

Милица Пилетић и Јован Грујић
ЖИВИ СУ, НИЈЕ СМЕШНО
(ИНСПИРИСАНО НУШИЋЕВИМ КОМЕДИЈАМА)

Режија: Јован Грујић; Сценограф: Невена Шурлан; Костимограф: Соња Которчевић; Кореограф: Ирина Митровић; 
Композитор: Татјана Мрђа

режија:    Јован Грујић
продукција:   Прво приградско позориште – ПУЛС театар Лазаревац 
    и Регионално позориште Нови Пазар

ПРЕДСТАВА У ЧАСТ НАГРАЂЕНИХ
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Шта као друштво остављамо својој деци или шта данас радимо за сутра. Будућност ће нас с пуним правом једног 
дана питати где смо ми били јуче и шта смо ми урадили? 
Свако ко примећује да се мало шта променило и да смо исти како нас је Нушић видео, нека се запита да ли се 
ништа нисмо променили па се зато ништа није променило или се ништа није променило, па смо зато остали исти?
Ово прво, ја бих одговорила. Оно друго је само изговор.

Милица Пилетић

Инспирисани карактерима, биографијама ликова и мотивима из Нушићевих комедија, усудили смо се да 
уђемо у авантуру стварања потпуно нове драме и представе која те ликове измешта у сасвим нове околности. 
Пошли смо од убеђења да ти ликови живе и данас око нас, да их срећемо на улици, у кући, на послу, да 
живимо са њима. Питање је како ми реагујемо на њихове „амбиције“? Шта је са друштвеном осудом неких 
појава и да ли постоји? Колико је друштво постало неосетљиво на овакве појаве, а колико „амбициозни“ 
појединци на осуде? Питамо се шта смо изнедрили, а шта ћемо тек изнедрити?

Јован Грујић
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Рођена је у Београду крајем јуна 1953. Одрасла у Аранђеловцу, 
уписала Академију за позориште, филм, радио и телевизију а 
завршила Факултет драмских уметности у Београду. 

Глуму учила код Предрага Бајчетића и осталих фантастичних 
професора од 1971 - 1975. Године 1973. снимила први филм. 

Играла у позоришним представама у свим позориштима, и 
нема веће ливаде на којој није наступала. Снимала филмове по 
целој бившој Југославији. И у иностранству. Добијала награде 
које јој нису значиле. Није добијала што јој је значило. Има 
пријатеље глумце и воли људе. 

Мајка је, сестра и тетка и на то је поносна.

глумица

Тања 
Бошковић
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Диплoмирaлa пoзoришну и рaдиo рeжију 2009. нa Фaкултeту 
дрaмских умeтнoсти у Бeoгрaду, у клaси прoфeсoрa Никoлe 
Јeвтићa и Aлисe Стoјaнoвић, прeдстaвoм Самоудица, 
Aлeксaндрa Рaдивoјeвићa у Aтeљeу 212. Oд 2013. јe стaлнo 
зaпoслeнa рeдитeљкa субoтичкoг Нaрoднoг пoзoриштa дo 
2015. кaдa пoстaјe aсистeнт a затим доцент нa Кaтeдри зa 
пoзoришну и рaдиo рeжију, у сарадњи са рeд.прoф. Ивaном 
Вујић, нa Фaкултeту дрaмских умeтнoсти у Бeoгрaду.

Кao дoбитник Кeнeдијeвe стипeндијe (John F. Kennedy  
Center for the Performing Arts, U.S. State depаrtment) учeствoвaлa 
јe у прoгрaму зa пoзoришнe рeдитeљe и пoхaђaлa брoјнe 
рaдиoницe, сeминaрe и кoнфeрeнцијe у Вaшингтoну, Њујoрку 
и Чикaгу, 2010.

Пoхaђaлa јe Интeрнaциoнaлни сeминaр зa пoзoришнe 
рeдитeљe у oргaнизaцији AСИТЕЖ Нeмaчкe уз сaрaдњу 
мeђунaрoднoг AСИТЕЖА, у Schnawwl пoзoришту у Мaнхaјму, 
кoјe јe oгрaнaк Нaциoнaлнoг пoзoриштa у Мaнхaјму, јeднoг oд 
чeтири нaциoнaлнa пoзoриштa у Нeмaчкoј, Мaнхaјм, 2015.
Члaн јe Умeтничкoг сaвeтa Стeријинoг пoзoрјa oд нoвeмбрa 
2017.

Представе броје преко 40 најзначајних глумачких награда 
у које спадају: 4 Стеријине награде, 3 Награде Ардалион, 
Награда Зоран Радмиловић, Награда Петар Банићевић, 
Награда Јоаким Вујић, Награда Милош Жутић, Награда Раша 
Плаовић, Награда Мирослав Буца Мирковић, Награда Вељко 
Маричић, Награда Бранка и Млађа Веселиновић, Награда Др 
Бранивој Ђорђевић, и многе друге. редитељка

Снeжaнa 
Тришић 
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(1953, Јазак), дипломирао драматургију на Факултету драмских 
уметности у Београду 1975, магистрирао 1991. и докторирао 
2011. темом Субјект и жанр у романтичарској драми. Био је 
драматург и уредник у драмском програму Телевизије Нови 
Сад, уредник Времена књиге, директор Драме СНП-а (2000/01), 
заменик управника истог позоришта (2003/04) и директор 
Драме на српском језику Народног позоришта у Суботици 
(2004–07). Сада ради као драматург у Српском народном 
позоришту. Обављао је функцију селектора Стеријиног 
позорја (1998–2000), члан је редакције часописа Сцена, 
уредник издавачке делатности Стеријиног позорја, а од 2010. 
члан Уметничког већа Позорја. Од 2005. председава жиријем 
награде за драмско стваралаштво Борислав Михајловић 
Михиз. Члан је Асоцијације позоришних критичара Србије 
и Српског књижевног друштва. Од 2011. је председник 
Српског центра Међународног позоришног института и члан  
International Playwrights Форума у оквиру ИТИ.

Објављене књиге: Рајски тровачи (есеји о драматургији 
разлике), Београд 1987; Јеретик у олтару (имагинакције), 
Вршац 1994; Обманути Ерос (женско питање у српској драми), 
Београд 1999; Шекспир, Кот и ја (антитеатролошки есеји), 
Краљево 2003. 
Саставио је (с Весном Језеркић) антологије Предсмртна 
младост: Антологија најновије српске драме 1995–2005, I део 
(Нови Сад 2006) и Историја & Илузија: Антологија најновије 
српске драме 1995–2005, II део (Нови Сад 2007). Приредио 
књигу драма Борислава Пекића Роботи и сабласти (Нови Сад 
2006) и Драме Марија Варгаса Љосе (Зрењанин 2010). 
Остале ауторске књиге: Пикник на Голготи (светска 
књижевност Борислава Пекића), Београд 1994; Час лоботомије 
(енциклопедијски зверињак Данила Киша), Београд 1997; 
Речник постмодерне, Београд 1999.

Изведене драме: Далеко од Пеште (Кикинда, 2000), Четири 
мале жене (драматизација романа Љиљане Јокић-Каспар; 
Зрењанин, 2006) и Робољупци (драматизација Пекићевог 
Златног руна; Врање, 2010).

Добитник је Стеријине награде за театрологију за 2000. годину

драматург 

др Светислав 
Јованов
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Др Миливоје Млађеновић, театролог, сваке вечери након 
представе у такмичарском програму у Фоајеу Позоришта води 
разговоре са ствараоцима и публиком. 

Био управник Народног позоришта у Сомбору (1989-2000), 
Српског народног позоришта у Новом Саду (2003-2009), директор 
Стеријиног позорја (2009-2012). Професор Педагошког 
факултета у Сомбору. Уметнички консултант у Народном 
позоришту Стерија у Вршцу (2013-2015).

Осим стручних и научних радова из науке о књижевности и 
театрологије, пише и објављује драме, књижевну критику, 
есеје, репортаже, сценарије телевизијских емисија.

Студије: Сценске бајке Александра Поповића, Одлике драмске 
бајке; У замку замки - драмски потенцијал поезије и прозе за 
децу, књиге драмских текстова за децу: Баш челик и друге 
за позорницу удешене бајке, Чудне звери на провери; књига 
Путописи из позоришта; збирка афоризама Зез-рез. 
Комедије: Скандалозна комедија. Карневалска ретро-визија у 
једанаест а можда и дванаест слика, Гороцвет 2012., Маестро 
2017.

Селектор фестивала Дани Зорана Радмиловића у Зајечару, 
Фестивала професионалних позоришта Србије Јоаким Вујић, 
Фестивала позоришне класике Вршачка позоришна јесен, 
Фестивала Глумачке свечаности Миливоје Живановић у 
Пожаревцу, учествује у раду жирија домаћих и страних 
фестивала, селектор бројних смотри и фестивала драмских 
аматера.
У Шабачком позоришту изведена је његова комедија Рабле/
Врлина/Грех, у Народном позоришту Сомбор драма Маестро 
(2017), Мразовић- дидактичка антидрама (2018) а на сценама 
у Србији и региону петнаестак његових драмских дела за децу. 

Награде: Никола Петровић Пеца за изузетан допринос развоју 
позоришне уметности у Србији, Октобарска награда Града 
Сомбора (2017) и др. 

театролог

др Миливоје
Млађеновић

СУСРЕТ ПУБЛИКЕ И СТВАРАЛАЦА ПРЕДСТАВЕ 



Одлуком  одборника Скупштине града Вршца у Одбор Међународног 
фестивала “Вршачка позоришна јесен” су именовани:

Председник Фестивалског Одбора:
1. Драгана Митровић, градоначелник Града Вршца

чланови: 
2. Ненад Барош, Председник Скупштине града Вршца
3. Андријана Максимовић, Заменик Председника Скупштине Града 
4. Наташа Маљковић-Чонић, члан Градског Већа
5. Бранислава Лучић, заменик секретара Скупштине града Вршца
6. Вељко Стојановић, члан Градског Већа

Директор и селектор 27. Фестивала класике је Ђура Мрђа.
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