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ГРАДОНАЧЕЛНИЦА УЖИЦА, ДР ЈЕЛЕНА РАКОВИЋ РАДИВОЈЕВИЋ

Да само нежност буде заразна
Нежност је луксуз који свако може да приушти, ако ништа друго, дајте да бар
причамо о њој, поручује градоначелница др Јелена Раковић Радивојевић
Због пандемије Ковида 19
прошле године 25.ЈПФ није одржан у редовном термину, али је
тај заостатак надомештен са два
фестивала у 2021. години. Колико је тешко било, организационо
и финансијски реализовати фестивале у датим околностима?
- Годину и по дана живимо
са ограничењима која нам је донела пандемија. Застрашујуће
клиничке слике и смртни исходи наметнули су ограничења кретања, привредних активности,
окупљања и дружења људи. Отказивали су се бројни културни
догађаји и манифестације. Нису
радили биоскопи, позоришта,
није било концерата, дружења у
угоститељским објектима. Објективно, другачије се није могло одговорити на изазов који је целом
свету задао корона вирус. Највећи
терет поднели су здравствени
радници који су, на жалост, и у
овом тренутку, у жестоком клинчу
са непредвидивим непријатељем.
Свесни да је људима након неколико месеци изолације и строгих
мера, било потребно да се, колико толико, врате нормалном животу, када је епидемиолошка ситуација то дозволила, донели смо
одлуку да прошлогодишњи, 25.
фестивал, буде одржан у јуну, наравно уз поштовање свих епидемиолошких мера. Организовати
два фестивала у току једне године, у оваквим условима, је велики организациони и финансијски
изазов. Интересовање публике за
26. фестивал потврђује приврженост Ужичана позоришној уметности и то да смо донели исправну
одлуку. Сваки корак, па и онај најмањи, у правцу повратка на уобичајене активности добродошао је

и доприноси очувању менталног
здравља у времену у коме живимо.
За 26. фестивал издвојено је
2,5 милиона динара из градског
буџета, што је нешто мањи износ у односу на претходне фесттивале. С обзиром да је због епидемиолошке ситуације три пута
мањи приход од продаје улазница, колико то отежава организацију самог фестивала?
- Епидемија је осујетила многе планове и захтевала од градског руководства да реагује правовремено како би се обезбедила
неопходна заштитна и дезинфикациона средства, првенствено у
здравственим, али и установама
које су под ингеренцијом града.
Због тога смо највећи део средстава усмеравали како бисмо омо-

гућили поштовање епидемиолошких мера и функционисање града
на свим нивоима. Знам да су издвојена средства мања, али морамо бити свесни ситуације у којој
је потребно одредити приоритете.
Многе културне манифестације
у земљи нису одржане претходне године, или су се одржавале
у он-лајн варијанти. Могли смо
и ми да идемо у том правцу и да
ове године имамо само један фестивал. Сматрам да је за театар, за
уметнике и љубитеље позоришта
ово ипак боље решење. Одржавамо континуитет фестивала у специфичним околностима, са надом
да ће године пред нама омогућити повећање издвајања из буџета
како за позоришни фестивал, тако
и за остале културне манифестације и догађаје у граду.
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Обећали сте да ћете и у наредном периоду снажно подржавати ЈПФ?
- Подршка Југословенском
позоришном фестивалу, уверена сам, не само за мене, већ и за
било ког другог на функцији граодначелника, није упитна. Реч
је о престижном културном догађају, важном не само за Ужице и
Србију, већ и за читав регион. Наш
интерес је да одржимо ниво квалитета, ако је могуће и обогатимо
фестивал новим садржајима.
Зашто вас је посебно обрадовао слоган 26. ЈПФ-а?
- Заиста ме је дирнуо слоган
„Причај ми о нежности“. Темпо
живота одузео нам је време за
оно што нам је суштински најважније и најпотребије, а то је размена емоција. Људи готово да се
стиде емоција, јер их друштво третира као одраз слабости. Са свих
страна смо бомбардовани тешким речима, инцидентима са ружним гестовима и насиљем, уместо
да промовишемо хуманост и емпатију као темеље љубави од које
бисмо морали да будемо саздани.
Нежност је луксуз који свако може
да приушти, ако ништа друго, дајте да бар причамо о њој.
Имате ли поруку за учеснике
и гледаоце фестивала?
- Ужичка публика је строга и
захтевна, али и неизмерно нежна када јој додирнете душу. Свим
учесницима 26. ЈПФ-а желим да
се повежу са публиком и размене енергију и емоције, а публици
представе које ће нас подсетити
на вредности које треба да негујемо. Желим и да у годинама пред
нама само нежност буде заразна.
В.Т.
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ЗОРАН СТАМАТОВИЋ, ДИРЕКТОР И КОСЕЛЕКТОР ЈПФ-А

Театар у режији изазова
- Ово је фестивал најзначајнијих позоришта у региону која, кроз литературу
сопственог поднебља и светску литературу, покушавају да афирмишу вредности
и културе земаља из којих долазе, а које се прожимају и то је видљиво
на фестивалу каже Зоран Стаматовић
- Због епидемијске ситуације
били смо у дилеми да ли да организујемо фестивал. Међутим, верујем да театар, између осталог,
има улогу да, заједно са ствараоцима и публиком, плови срећу и
за себе и за друге. Ово је наш позив да пратимо ту срећу. Намера
нам је да подржимо чињеницу да
су битни фактори имунитета, тако
често помињане речи, наше ментално и духовно стање, а не само
медицинске терапије. Ми нудимо
оно што можемо, а то је уметнички доживљај са сцене - каже Зоран
Стаматовић, директор и селектор
ЈПФ-а и директор НП Ужице.
- Наш театар и велики део
Ужичана- додаје -определили су
се за борбу, као начин живота и
ово је наш начин да се боримо за
нормалну свакодневицу.
Прошлогодишња продукција
у региону, због пандемије, била
је неуједначена и такво стање је
морало да утиче на селекцију...
- Ово је фестивал најзначајнихих позоришта у региону која,
кроз литературу сопственог поднебља и светску литературу, покушавају да афирмишу вредности и
културе земаља из којих долазе, а
које се прожимају и то је видљиво на фестивалу. Такве представе
смо изабрали. Жао ми је што неће
доћи ансамбл ХНК Загреб са изузетном представом, али уместо
ње стиже нам, такође, изузетна
представа из Новог Сада. Једноставно, квалитет се наметне, без
обзира на све тешкоће.
Како је НП Ужице успело да,

ГРАД
УЖИЦЕ

у овој веома тешкој години, организује два фестивала?
- Фестивал нам је лек. Он јача
„имунутет“ нашег позоришта. Евидентно је да је фестивал утицао на
наше позориште. То нам није оптерећење, него начин да покаже-

је прихватила тај изазов, а то је у
складу и са мојим животним мотом – једном се умире. Не умире
се два или три пута. То сам научио
од мог деде. Зашто бисмо онда
умирали сваки дан? Определили
смо се за живот и верујем у то да

мо да можемо да радимо и у овим
врло тешким условима. Драстично смо снизили цене улазница,
јер смо осетили да са људима треба да успоставимо комуникацију
у складу са садашњим тренутком.
Свима је тешко и зашто не бисмо
поделили те тешкоће.
Ужичани су, и овога пута, купили улазнице и то пре него што
је саопштена селекција. Чиме то
објашњавате?
- То је духовна потреба Ужичана, њихова жеља за добрим позориштем и исказ поверења у то
да ћемо им пружити велико позоришно задовољство током седам фестивалских дана. Уметност
опомиње и оплемењује и оба та
елемента су сублимисана у уметницима, а то, на најбољи могући
начин, препознају и гледаоци. Тајна нашег односа са публиком је у
међусобном поверењу, које смо
дуго градили. Тренутно, театар је
у режији изазова и наша пубика

је то и став наше публике.
То је велика одгворност за
Вас, коселектра Бојана Муњина и
НП Ужице...
- Чини ми се да публику ни
смо много пута разочарали и то
је довољан предуслов да се уђе
у тај процес, који се стално надограђује, преиспитује и негује. Због
велике потражње за улазницама тражили смо од Градског штаба за ванредне ситуације да нам
омогући да, поштујући закон и
тренутне мере, пустимо у продају
још неколико десетина улазница.
Обузима ме туга, због празних седишта у позоришној сали, јер морамо да поштујемо противепидемијске мере које су нужне. Знам и
за тугу људи који неће бити у прилици да дођу до својих места у позоришној сали. Има и оних који ће
се, можда, плашити да дођу у позориште, због епидемијске ситуације, али наши тимови су вредно
радили како бисмо лепо дочекали
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и госте и наше суграђане.
Постоји ли решење за оне
који неће бити у позоришној сали
да овогодишњи репертоар прате
на другачији начин?
- Постоји могућност снимања
представа и њиховог емитовања
путем друштвених мрежа, али немамо толики буџет, јер треба да се
плате огромни износи за ауторска
права. Покушали смо да се представе емитују уживо на екранима
испред позоришта, али то нисмо
могли технички да изведемо, а и
за то је потребан велики новац.
Можда ћемо успети да представе, чије снимке имамо, накнадно
прикажемо на нашем позоришном Јутјуб каналу.
Министарство културе је обезбедило 3,5 милиона, а Град Ужице 2,5 милиона динара. Да ли је
то довољно за одржавање фестивала?
- Није довољно и то смо знали оног тренутка када смо почели припрему фестивала. Ипак, не
могу да ставим у исту раван потребу да се помогне болеснима и одлазак у позориште, иако је и позориште лек. Међутим, има још
увек добрих људи који су спремни
да помогну фестивал и успећемо
да га одржимо на врло високом
уметничком нивоу и да, даном
његовог завршетка, не дугујемо
никоме ништа. Сигуран сам и у то
да ће Град и Министарство наставити да подржавају фестивал и то
са већим износима.
Тест и фото: Н.К.
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САВЕТ ФЕСТИВАЛА:
ПРЕДСЕДНИК:
Др Јелена Раковић Радивојевић,
градоначелница Ужица
ПОТПРЕДСЕДНИК:
Љубомир Симовић, књижевник, академик САНУ
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РЕПЕРТОАР
26. Југословенског
позоришног фестивала

СТРУЧНИ ЖИРИ 25. ЈПФ-а:

проф. емеритус Вида Огњеновић - редитељка,
књижевница - председница жирија, Београд /
Србија
проф.др Радивоје Динуловић – архитекта, сценограф, Београд / Србија
Едвин Ливерић – глумац, редитељ, директор
ХКД Ријека/ Хрватска
Маја Мрђеновић – позоришна критичарка, Подгорица /Црна Гора
Дарио Харјачек – редитељ, Загреб / Хрватска

НАГРАДЕ

Награде стручног жирија:
А Р Д А Л И О Н
•
•
•
•
•
•
•
•

за најбољу представу
за најбољу режију
за најбољу женску улогу
за најбољу мушку улогу
за најбољу сценографију
за најбољу костимографију
за најбољу епизодну улогу
Ардалион и Награда Политике “Авдо
   Мујчиновић” за најбољег младог глумца
• Специјални Ардалион за неки од
елемената представе који није
обухваћен претходним наградама
• Награда публике
ДИРЕКТОР ФЕСТИВАЛА
Зоран Стаматовић
УМЕТНИЧКИ ДИРЕКТОР ФЕСТИВАЛА
мр Немања Ранковић
ТЕХНИЧКИ ДИРЕКТОР
Маријана Зорзић Петровић

КОСЕ Л Е К ТО РИ
Бојан Муњин, 		
новинар
				
и позоришни критичар
Зоран Стаматовић,
менаџер у култури,
				директор Народног
				позоришта Ужице
После сваке представе, конференција за новинаре и разговори
са учесницима, уз поштовање тренутно важећих епидемијских
мера, биће одржавани у холу позоришта.
Разговоре воде:
Проф. др Марина Миливојевић Мађарев,
Александра Гловацки и Бојан Муњин
Разговори се могу уживо пратити преко
https://www.instagram.com/narodnopozoristeuzice/
https://web.facebook.com/narodnopozoristeuzice/?_rdc=1&_rdr

Све представе почињу у 19.30 часова

Понедељак 1. новембар
„СЕДАМ СТРАХОВА“
Босанско народно позориште Зеница,
према тексту Селведина Авдића
режија Селма Спахић
Уторак 2. новембар
„ПУЧИНА“
Југословенско драмско позориште,
према комаду Бранислава Нушића,
режија Егон Савин
Среда 3. новембар
„ТРИ ЗИМЕ“
Позориште „Промена“ Нови Сад,
према комаду Тене Штивичић,
режија Јасна Ђуричић
Четвртак 4. новембар
„ЂОКОНДА“
Црногорско народно позориште,
према комаду Виктора Лодата,
режија Душанка Белада
Петак 5. новембар
„64“
Атеље 212,
према комаду Тене Штивичић,
режија Алиса Стојановић
Субота 6. новембар
„СТРАХ – ЈЕДНА ТОПЛА ЉУДСКА ПРИЧА“
Народно позориште Пирот,
ауторски пројекат
редитеља Игора Вука Торбице
Недеља 7. новембар
„ЗЕЛЕНА ЧОЈА МОНТЕНЕГРА“
коопродукција Београдског драмског
позоришта, Градског позоришта Подгорица
и Фестивала Будва Град Театар,
према роману Моме Капора у сарадњи са
Зуком Џумхуром, режија Никита Миливојевић
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„СЕДАМ СТРАХОВА“, Босанско народно позориште Зеница, према тексту
Селведина Авдића, режија Селма Спахић

ИЗВЕШТАЈ
КОСЕЛЕКТОРА

Бојан Муњин

Када је
добро
време
за
љубав?

„ТРИ ЗИМЕ“ , „Промена“ Нови Сад, према комаду Тене Штивичић, режија
Јасна Ђуричић

„ПУЧИНА“, Југословенско драмско позориште, према комаду Бранислава Нушића, режија Егон Савин. Фото: Н. Бабић

Т

реба да причамо о нежности
увек и свуда. И међу својима,
и у друштву, и на робији. Живимо у тупим и грубим временима,
у обезљуђеном добу и данас, након
свега, за нежност је крајње време.
Југославенски позоришни фестивал
„Без превода“ у Ужицу, увек је желио
да, преко доброг театра и сјајних глумаца, подели са публиком проблеме света у којем живимо, али је такође настојао и да људима пружи
наду. Зато слоган нашег фестивала
ове године гласи „Причај ми о нежности“, насупрот времену несигурности, стрепње и изолације. У представама које смо одабрали за ово
јесење позоришно окупљање у Ужицу тражили смо бар једно зрнце нежности, одсјај тог благог осећаја који
људе враћа блискости и удаљује их
од оштрих развалина стварности. Наравно, представе које смо позвали на

овај фестивал различитог су тематског и естетског проседеа али у њима
има довољно разлога да верујемо
како светло топлине и емпатичности
може бити јаче од тамне сенке времена у којем живимо. Тако представа „Седам страхова“, према тексту
Селведина Авдића, Босанског народног позоришта из Зенице и у режији
Селме Спахић, говори о нашој горкој хисторији, са којом се можемо суочити само ако о њој разговарамо и
ако једни другима пружимо руку. Једино тако можемо заиста да будемо
добри, на чему инсистира ова представа. На другој страни, „Зелена чоја
Монтенегра“, према роману Моме
Капора у сарадњи са Зуком Џумхуром, у коопродукцији Београдског
драмског позоришта, Фестивала Будва Град Театар и Градског позоришта
Подгорица, жели да нам покаже да
на овом свету не постоје само поли-

„ЂОКОНДА“, Виктора Лодата, режија Душанка Белада
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„64“, Атеље 212, према комаду Тене Штивичић,
режија Алиса Стојановић
тика, ратови и преваре, него и част,
понос и љубав. Представа „64“ Атеља
212, према комаду Тене Штивичић и
у режији Алисе Стојановић, говори
о очајничкој тежњи за рођењем детета, према новом животу, пуно пре
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„СТРАХ – ЈЕДНА ТОПЛА ЉУДСКА ПРИЧА“, Народно позориште Пирот, ауторски пројекат редитеља Игора Вука Торбице

него што уопште постоји могућност
да се тај нови живот зачне, док представа „Ђоконда“ Црногорског народног позоришта из Подгорице и у режији Душанке Беладе говори о томе
шта нам данас значи лепота, пуно

Уместо ХНК Загреб „Промена“ Нови Сад

„Услед погоршане епидемијске ситуације у обе земље, Хрватско
народно казалиште из Загреба било је принуђено да откаже наступ на
26.Југословенском позоришном фестивалу – Без превода, у Ужицу, обавестили су организатори фестивала.
Уместо представе ХНК у Загребу „ Знаш ли ти тко сам ја“ у режији
Ивана Пеновића наступиће Позориште „Промена“ из Новог Сада са
представом „Три зиме“, Тене Штивичић а у режији Јасне Ђуричић. Коселектор Бојан Муњин је написао о овој представи:„Оно што су показали
студенти новосадске позоришне академије, у маршу невиђеног артизма, у представи „Три зиме“ по тексту загребачке списатељице Тене Штивичић и под диригентском палицом њихове професорке Јасне Ђуричић,
далеко надилази уобичајену студентску продукцију и – може да се верује на реч – сигурно улази у ред представа које обележавају једну сезону. Не само да су ти студенти савршено савладали урбани кајкавски дијалект Загреба, него тај мелодиозни говор, којим су говорила и господа и
слуге, њихова социјалистичка деца и каснији нараштај новог капитализма, постао је прозор кроз који се у овој представи види читава та несретна земља која се некда звала Југославија.“

„ЗЕЛЕНА ЧОЈА МОНТЕНЕГРА“, коопродукција БДП-а, Градског позоришта
Подгорица и Фестивала Будва Град Театар, према роману Моме Капора
у сарадњи са Зуком Џумхуром, режија Никита Миливојевић

касније од тренутка када је модерна уметност изменила своје лице.
Из Загреба долази представа Хрватског народног казалишта „Знаш ти
ко сам ја“ у режији Ивана Пеновића,
која карикирањем хисторијских догађаја и стварних личности сугерише да су нам у животу често ближи
и симпатичнији безопасни пробисвети, него опасни моралисти који ће
нам првом приликом заврнути шију.
На том трагу је и представа Народног
позоришта из Пирота „Страх – једна
топла људска прича“, у режији покојног Игора Вука Торбице, која супротставља обичан свет једноставних

људи, пуних слабости али и лековите
људске топлине, насупрот онима који
би те људске душе хтеле да заробе.
Коначно, Југословенско драмско позориште представиће се са представом „Пучина“ према комаду Бранислава Нушића и у режији Егона Савина
која на трагичан, апсурдан и сатиричан начин показује шта се догађа са
нежношћу када сви са њоме тргују
али нико у њу истински не верује. Надамо се, биће ово фестивал добрих
представа, на којем ћемо опет сви
бити заједно, успркос времену које
на сваки начин хоће да нас раздвоји.

РЕЧ КРИТИКЕ
Критику за Билтен током 26. Југословенског позоришног фестивала пише Александра Гловацки, драматуршкиња и позоришна критичарка из Београда. Дипломирала је на одсеку Драматургије на Академији
уметности у Београду, апсолвирала Општу књижевност са теоријом на
Филолошком факултету у Београду.
Драматизације извођене у позориштима за децу Србије и Црне Горе: Чаробњак
из Оза, Три мускетара, Књига о џунгли,
Аладин, Петар Пан и Том Сојер.
Оригиналне драме: Камен љубави са
дна мора, Вилинска кочија (Прва награда за
текст на Фестивалу дјечјих позоришта Котор), Бастијен и Бастијена, Лавић Краљевић.
Изведени драмски текстови за одрасАлександра Гловацки
ле: Декамерон, дан раније, копродукција
Сомборског позоришта и Фестивала Будва град театар и Ружни на БЕЛЕФ фестивалу.
Учесница је Критичарског каравана. Чланица Савета Битеф фестивала (2006-2008), председница жирија Стеријиног позорја за савремени
драмски текст 2009, селекторка Програма националног позоришта Стеријиног позорја за 2010. годину. Учествовала у раду жирија најзначајнијих домаћих фестивала, као и у жиријима за позоришне награде.
Уредница у Редакцији за културу Другог програма Радио Београда,
позоришна критичарка портала Nova S.
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ЧЛ А Н О В И С ТР УЧ Н О Г ЖИР ИЈ А
ВИДА ОГЊЕНОВИЋ
Рођена у Дубочкама крај Никшића, одрасла и
школовала се у Србији. Основну школу завршила у
Врбасу, а гимназију у Сремским Карловцима. Дипломирала је на Катедри за општу књижевност на
Филолошком факултету у Београду и на одсеку за
режију београдске Академије за позориште, филм
и ТВ. Постдипломске студије је започела у Паризу на Сорбони, а магистарски рад из теорије и праксе режије одбранила је на универзитету у
Минесоти, САД, као стипендиста Фулбрајтове Фондације (1972 године).
Од 1974. до 1979. радила је као асистент на ФДУ у Београду. За директора Драме Народног позоришта у Београду изабрана је 1977. године, а по истеку четворогодишњег мандата, остала је у ангажману као
стални редитељ, а затим управница ( 1990 -1993) кад је напустила Народно позориште из политичких разлога. Као професор по позиву, предавала је на универзитетима у Лос Анђелесу (UCLA), од 1981-1982, Чикагу (UIC, Columbia College) ( 1996. 1998, 2000), а у оквиру предавачких
турнеја обишла је у неколико махова, као гост предавач, све веће универзитете САД-а ( 1985, 1991, 1997, 1999). Редовни професор Академије
уметности у Новом Саду ( 1997 – 2008) Амбасадорка С.Р. Југославије у
Норвешкој (2001 – 2006), од 2008. амбасадорка Србије у Данској. Њен
редитељски опус чини близу стотину позоришних, као и велик број телевизијских и радио режија, од којих многе по сопственим текстовима. Написала је 12 драма, које су доживеле више поставки и бројна извођења, а објављене су у различитим издањима. Као редитељ гостовала
је у многим позориштима широм раније Југославије ( Црна Гора, Словенија, Хрватска), а радила је представе и изван наше земље (САД, Велика Британија). Добитница је свих значајнијих домаћих награда за драму
и режију. То су између осталих, Октобарска награда града Београда за
позоришну уметност ( 1984), Златни ловоров венац за режију ( Сарајево 1985), Вукову награду за уметност ( 1992), четири Стеријине награде,
награде „Јоаким Вујић“, награда Будва Град Театра. Објављује и прозу и
есејистику. Добитница је многих значајних награда за књижевни рад.
Проза и драме су јој превођене на више страних језика. Објављује преводе са енглеског и немачког језика. Живи и ради у Београду.
Дарио Харјачек
Рођен 1979. године у Бечу. Након завршене
Гимназије у Вараждину 1997. уписује Студиј компаративне књижевности и повијести умјетности
на Филозофском факултету у Загребу, а затим Студиј режије на АДУ. Дипломирао 2006. године и од
тада се углавном бави ауторским сценским реализацијама адаптација филмова, романа и класичних драмских текстова
те низом сценских адаптација дечје литературе и режијом дела савремених као и низом других аутора. Кате капуралицу Влаха Стулија поставља 2011. у склопу Дубровачких летњих игара, а 2018. на истом фестивалу режира представу Под балконима према новелистичкој прози
Ранка Маринковића. Као сарадник суделовао у неколико плесних пројеката. Написао педесетак сценарија за неколико емисија дечјег програма
ХРТ-а. Сарадник драмског програма Хрватског радија. До сада режирао
тридесетак представа у готово свим позориштима у Хрватској, од чега
најзначајније представе у ГДК Гавела, ЗКМ, Дубровачке летње игре, ХНК
Вараждин, ХНК Сплит и многим другима. Роман Сањица Лацковић објавио 2018, а 2021. добитник BBC Audio Drama Award за најбољу европску
радио-драму. Живи у Загребу.
Едвин Ливерић
Рођен је 1970. у Ријеци, где завршава основну
и средњу школу. Дипломирао на Академији драмских умјетности 1995. Неко време члан Хрватског
народног казалишта у Вараждину, а од 1995. члан
ансамбла Загребачког казалишта младих. Спољни сарадник на Академији драмских умјетности од
1996. до 2005. (Катедра за сценски покрет). Спољни сарадник Свеучилишта у Ријеци – Студиј „Глума, медији, култура“ од 2013. Члан Хрват-

ског института за покрет и плес. Од 2003. до 2016. уметнички је директор
Street Art Festivala у Поречу. Суоснивач је позоришне трупе TRAFIK. Уско
повезан уз плесни театар и театар покрета остварује велики број улога на домаћој сцени, као и у иностранству. Ради као сарадник за сценски покрет на многобројним позоришним продукцијама у Хрватској и
Словенији. Игра у страним и домаћим филмским и телевизијским продукцијама. Режирао неколико позоришних представа. Дугогодишњи је
представник Хрватске у европској позоришној мрежи Aerowaves. Добитник награде Владимир Назор као део колектива представе Imago. Тренутно је управник Хрватског културног дома у Сушаку.
Маја Мрђеновић
Рођена је 1983. у Загребу, дипломирала је на
катедри за Општу књижевност и теорију књижевности Филолошког факултета Универзитета у Београду, где је одбранила и мастер рад, док је звање
магистра позоришне продукције стекла на Факултету драмских умјетности Цетиње. Од 2017. године
докторанткиња је Докторских научних студија теорије драмских уметности, медија и културе Факултета драмских уметности у Београду. Била
је стална позоришна критичарка црногорског дневног листа Побједа од
2010. до 2016. године. Радила је као сарадница црногорског часописа
за позориште, културу и извођачке уметности Гест, а у једном периоду
била је и чланица редакције часописа, Једна је од оснивачица и уредница електронског часописа Удружења позоришних критичара и театролога Црне Горе Peripetija.me јединог стручног позоришног часописа у Црној
Гори. Од 2012. до 2016. године била је на функцији председнице Извршног одбора ASSITEJ центра Црна Гора (Удружење за развој позоришта
за децу и младе). Учествовала је на бројним трибинама, симпозијумима, научним скуповима, радионицама из области драмске књижевности, студија позоришта и извођења и позоришне продукције, а радила
је и као селектор, члан жирија и модератор на многим позоришним фестивалима. Чланица је Удружења позоришних критичара и театролога
Црне Горе.
Радивоје Динуловић
Рођен је 1957. године у Београду, где се и школовао. Под менторством Ранка Радовића дипломирао је и магистрирао на Архитектонском факултету
Универзитета у Београду, а докторирао на Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду, где
је професор сценске архитектуре и дизајна и директор SCEN Центра за сценски дизајн, архитектуру и технологију. Основао
је и водио YUSTAT Центар за сценску уметност и технологију, као и студије сценског дизајна, најпре на Универзитету уметности у Београду, а
затим и на ФТН-у. Предавао је Архитектуру и технику сценског простора
на Факултету драмских уметности у Београду, Нове просторе и нове технологије спектакла на Факултету драмских уметности у Скопљу, на мастер студијама позоришне режије, под вођством Слободана Унковског,
као и Архитектуру објеката спектакла на Архитектонско-грађевинском
факултету Универзитета у Бањалуци. Као сценограф, радио је у земљи
и иностранству. Као шеф сценске опреме и технички директор радио је
у позоришту Атеље 212 у Београду. Пројектовао је преко 100, а реализовао 41 архитектонски објекат, међу којима су превасходно позоришта
и сценски простори, Атеље 212, Позориште на Теразијама, Народно позориште у Суботици и тд. На Прашком квадријеналу сценског дизајна и
сценског простора је био кустос (2007) и комесар (2011) националних наступа Србије, и члан међународног жирија (2015). Био је члан жирија Стеријиног позорја и Југословенског позоришног фестивала „Без превода“,
као и бројних манифестација и конкурса из области архитектуре и дизајна. Објавио је књигу Архитектура позоришта XX века (Клио, 2009), као
и низ публикација, есеја, научних, стручних и критичких текстова (Сцена, Театрон, Зборник ФДУ, Архитектура и урбанизам, Bühnentechnische
Rundschau...). Уредник је, за радове из Србије, капиталне двотомне књиге World Scenography, као и један од аутора вишејезичног енциклопедијског речника Digital Theatre Words, у издању OISTAT-а.
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ВЕЧЕРАС

Седам страхова је роман који ми већ петнаестак година не дозвољава да га напустим. Стално ме враћа себи. Нисам то очекивао када сам га
писао. Доживљавао сам га као интимни простор слободе, гдје је све могуће и све дозвољено. Било је то сигурно мјесто у којем је искреност императив, гдје нема компромиса и не постоје неугодна питања. Док сам
тамо боравио, нисам размишљао о критичарима, издавачким кућама
па чак ни о читатељима и читатељицама. Тек када је дошао дан да рукопис напусти фолдер и постане књига, почео сам стрепити за њега. Али,
више му нисам могао помоћи... Могао сам се само надати да ће срести
добронамјерне људе...
Свијет Седам страхова пун је замки које безуспјешно покушавају
избјећи његови ликови. У њему људи преко ноћи постају невидљиви, а
духови се ненадано показују и усправљају. Тамо је тешко уочити шта је
стварност а шта кошмар, границе се руше и пукотине прождиру зидове
све док не схватимо да више није ни важно на којој смо страни, јер су
посљедице исте...
Селведин Авдић

БОСАНСКО НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ
ЗЕНИЦА и
XX ФЕСТИВАЛ БОСАНСКОХЕРЦЕГОВАЧКЕ
ДРАМЕ ЗЕНИЦА 2021.

СЕДАМ СТРАХОВА
Селведин Авдић  
Режија:
Драматизација:

СЕЛМА СПАХИЋ
ЕМИНА ОМЕРОВИЋ
и СЕЛМА СПАХИЋ
Сценографија:
МИРНА ЛЕР
Костимографија: ЛЕЈЛА ХОЏИЋ
Драматургија:
ЕМИНА ОМЕРОВИЋ
Музика:
BASHESKIA &
			EDWARD EQ
Кореографија и
сценски покрет:
THOMAS STEYAERT
Сценски говор
српског језика:
др ДЕЈАН СРЕДОЈЕВИЋ
Продуцент:
МИРОЉУБ
МИЈАТОВИЋ
Извршни продуцент: ДЕНИС КРЏАЛИЋ

Играју:

Реч ДРАМАТУРШКИЊЕ
...На екипи представе је била огромна одговорност да овакво читатељско искуство претворимо у театарско, у којем ће публика на једнак
начин бити увучена у атмосферу овог помјереног трилера с елементима
фантастичног. Као и роману, Бесим, главни јунак представе временом
губи осјећај за властиту стварност која се полако распада, откривајући
неку нову, коју настањују друга бића и у којој вријеме и простор имају
властиту логику. Стварност у којој је све могуће...
Емина Омеровић

ЕРМИН БРАВО                      

Бесим

СЕЛМА МЕХАНОВИЋ         

Мирна Ранковић

ЕНЕС САЛКОВИЋ                 

Александар Ранковић

ЗЛАТАН ШКОЉИЋ              

Алдин Пегаз

АДИС МЕХАНОВИЋ            

Албин Пегаз

СНЕЖАНА ВИДОВИЋ         

Бадема Пегаз

СИНИША ВИДОВИЋ           

Адем Пегаз

ЛАНА ДЕЛИЋ                        

Романа

ПРЕДРАГ ЈОКАНОВИЋ       

Екрем, Мрав

МУХАМЕД БАХОЊИЋ                

Ахмед

УРАНЕЛА АГИЋ                           

Жена с
крвавим очима

ТАРИК ХОЏИЋ/ОСМАН ЕФЕНДИЋ/
АРМАН САЛИХОВИЋ/ ВЕДАД БАБАНОВИЋ     Дјечаци
ИМАН МУСЛИЋ/ЛУНА ЛИСИЦА

ЈПФ НА:
САЈТ
uzickopozoriste.rs
САЈТ ФЕСТИВАЛА
www.jpf.uzickopozoriste.rs
FB i INSTA
@narodnopozoristeuzice
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РАЗГОВОРИ ПОСЛЕ ПРЕДСТАВЕ
Током 26. Југословенског позоришног фестивала „Без превода“, после сваке представе у холу
ужичког Народног позоришта, разговоре ће водити проф. др Марина Миливојевић-Мађарев. Дипломирала је на Катедри за драматургију на ФДУ
1992. године, где је магистрирала 1997. и докторирала 2008. године. Аутор је књига Бити у позоФото: Р. Ковач ришту (Дејан Мијач, Слободан Унковски и Душан
Јовановић – редитељски стилови у ЈДП-у), Фантастика у драмама
Владимира Велмар-Јанковића и Примењено позориште у Војводини
од 2000. године до данас (заједно са Миланом Мађаревим и Иваном
Правдићем). Од 1999. до 2011. године радила је као драматург у ЈДП-у.

ПРАТЕЋИ ПРОГРАМ 26. ЈПФ-а

1. новембар
19 часова - хол позоришта
Изложба фотографија Радована Баје Вујовића
2. новембар
18 часова - Народна библиотека Ужице
Изложба: „Не знам ништа о Миши Станисављевићу“
Аутори: Ружица Маријановић, Милена Стричић, Гордана Даниловић, Снежана Цветковић, Љиљана Смиљанић
3. новембар
18 часова - Народна библиотека Ужице
Промоција књиге: Ненад Велићковић - Одигравање приче (политичко позориште Душана Ковачевића), Фабрика књига, Београд
О књизи говоре: Ненад Величковић, аутор, Дејан Илић, уредник и
издавач, Марко Мисирача, редитељ
4. новембар
18 часова - Народна библиотека Ужице

Сарађивала је са значајним редитељима из земље и иностранства и
уређивала програме за представе и посебна издања. Од октобра 2011.
године ради на Академији уметности у Новом Саду. Сада је у звању
ванредног професора. Маринине драме за децу и омладину извођене су у професионалним позориштима у земљи и иностранству. Аутор
је више десетина радио драма. Применом креативне драме у раду са
младима бави се од 1992. године. Уредница је Водича кроз креативни драмски процес. Објавила је бројне театролошке есеја у позоришним часописима и зборницима у земљи и иностранству. Члан је уредништва позоришног часописа Сцена и Зборника радова Академије
– Академије уметности Нови Сад. Била је селекторка 60. и 61. фестивала Стеријино позорје. Пише о позоришту за недељник Време и часописе Сцена и Казалиште. Председница је Управног одбора Удружења
критичара и театролога Србије.
Промоција књига: Небојша Брадић - Пут до позоришта, издавач:
Центар за културу Градац, Рашка и Патрис Павис - Речник Извођења
и савременог позоришта, Издавачка кућа Клио
О књигама говоре: Небојша Брадић, Зоран Хамовић, Марина
Мађарев, Никша Барлов
5. новембар
18 часова - Народна библиотека Ужице
Промоција књиге: Александар Милосављевић - Капетанов (К)рај,
Графичар, Ужице
О књизи говоре: Александар Милосављевић, аутор, Петар Арбутина, књижевни критичар, учествују и глумци: Дивна Марић и Слободан Љубичић
6. новембар
18 часова - Мала сцена НПУ
Трибина: „Поетика Игора Вука Торбице“
На трибини говоре: Алиса Стојановић, Хана Селимовић, Бојан
Муњин, Радивоје Динуловић, Александар Радуловић

ОДЛАЗАК ВЕЛИКАНА
У протеклих неколико месеци, колико је прошло од 25. ЈПФ-а (почетак
јуна 2021), највише од последица вируса корона преминули су многи велики
позоришни уметници, међу којима су поједини наступали и пред публиком
ЈПФ-а која ће их заувек памтити.
Милан Лане Гутовић (1946-2021) био је филмски, телевизијски и позоришни глумац. Академију за позориште,
филм, радио и телевизију y Београду завршио је 1967. године. Био је један од чувених Бојанових беба, заједно са својим
колегама са класе које је Бојан Ступица примио у стални ангажман Југословенског драмског позоришта. Првак драме
Народног позоришта у Београду постаје 2006. године. Пензионисан је крајем децембра 2011. године. Играо је у бројним представама, а у последње две деценије са својим Кабареом гостовао је
у земљи и иностранству. Остварио је многе значајне улоге на филму и телевизији, а наступао је и пред публиком ЈПФ-а. За свој рад награђиван је бројним наградама.
Ненад Ненадовић (1964 — 2021), филмски, телевизијски, гласовни и позоришни глумац, радио је и као ТВ водитељ. Са једанаест година постаје члан Драмског студија Бате
Миладиновића у Радио Београду. Дипломирао је на Факултету драмских уметности у Београду и после дипломирања
постао је стални члан позоришта „Бошко Буха“ у којем и
остаје до краја живота. Од 2002. до 2005. био је и управ-

ник овог позоришта и оснивач ТИБА фестивала, интернационални фестивал
позоришта за децу и младе. Одиграо је десетине позоришних улога, а био
је познат и по великом броју представа које је одиграо. Прву улогу на филму имао је са тринаест година, а онда су се низале остале. Током каријере
имао је око 50 филмских и ТВ улога. Наступао је и пред публиком ЈПФ-а (Царев заточник).
Ненад Шегвић (1936-2021) драмски уметник, директор Хрватске драме ХНК у Ријеци, челни човек ХКД театра
и оснивач Међународног фестивала Малих сцена у Ријеци.
Рођен је у Сплиту, студије глуме завршио је 1959. на Академији позоришне уметности у Београду. Прву велику улогу
остварио је у сплитском ХНК 1961. године: био је Дон Јере
у „Глорији“ Ранка Маринковића. После краћег ангажмана у
Загребачком казалишту младих, дошао је у ријечки ХНК, где је до пензионисања остварио више од стотину улога у делима светских класика (Шекспир,
Голдони, Т. С. Елиот) и хрватских драматичара (Држић, Гундулић, Војновић,
Крлежа), а од 1976. до 1986. био је и директор Хрватске драме.
Добитник је Награде „Владимир Назор“ за животно дело 2012. године.
Кроз три и по деценије непрекидног деловања у ријечком ХНК-у Ивана пл.
Зајца, Шегвић је наступио у више од 150 улога, али ће, несумљиво, у културној јавности остати посебно упамћен по високим естетским, као и етичким
стандардима. Ненад Шегвић, „тај добри посленик театра“ био је члан стручног жирија 12. ЈПФ-а 2007. године.
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