
Нова позоришна парадигма
New theatre paradigm







Понедељак, 25. јун
19.00 Ла бел Менијер – Ла поетик де сињ, Фестивал у Авињону – Позориште Бастиља (Француска):  

ВИВИСЕКЦИЈА КРЕДЕНЦА, КЦНС, Летња сцена (75’)
21.00 СВЕЧАНО ОТВАРАЊЕ, Позоришна група ДАВАИ (Израел): У ИЗГРАДЊИ,  

СНП, сцена „Пера Добриновић“ (70’)

Уторак, 26. јун
11.00 Округли сто о представама „Вивисекција креденца” и „У изградњи”, КЦНС, клуб „Трибина младих”
19.00 Пулс театар, Установа културе Пароброд (Србија): БАЛКАНСКА ТУЖБАЛИЦА,  

СНП, сцена „Пера Добриновић“ (110’)
21.30 Пулс театар (Србија): ПОСТ КВАРТЕТ, СНП, Камерна сцена (60’)
23.00 Отварање изложбе Eфемера колектива (Србија): „Нова парадигма – нова читања”,  

КЦНС, клуб „Трибина младих”

Среда, 27. јун
11.00 Округли сто о представама „Балканска тужбалица” и „Пост квартет”, КЦНС, клуб „Трибина младих”
19.00 Феран Оробит, Фадунито (Шпанија): ОГРАНИЧЕЊА, градско купалиште Штранд (50’)
21.00 ДАХ Театар (Србија): 25 ЧАША ВИНА, предавање/перформанс Дијане Милошевић,  

КЦНС, клуб „Трибина младих” (45’)

Четвртак, 28. јун
11.00 Округли сто о представи „Ограничења”, КЦНС, клуб „Трибина младих”
20.00 Словенско народно гледалишче Драма, Moving Music Theatre (Словенија, Македонија):  

ДЕВОЈЧИЦА СА ЖИЦАМА, КЦНС, Велика сала (70’)
21.30 „Нови театар, сценски покрет“, разговор поводом књиге Маријане Прпе Финк, „Сценски покрет и 

његово дејство на гледаоца“ (учествују: Зоран Максимовић, Живко Поповић, Маријана Прпа Финк) 
КЦНС, клуб „Трибина младих”

4



Петак, 29. јун
11.00 Округли сто о представи „Девојчица са жицама”, КЦНС, клуб „Трибина младих”
19.00 Под театар (Србија): ДА ЛИ СТЕ ВИДЕЛИ ДОН КИХОТА?, КЦНС, Летња сцена 
21.00 Перпетуумденс (Србија): ТРЕЋИ ПРОСТОР, СНП, сцена „ Пера Добриновић” (45’)

Субота, 30. јун
11.00 Округли сто о представи „Трећи простор”, КЦНС, клуб „Трибина младих”
20.00 Артопија (Македонија): ПОЗДРАВИ ГА И ПОЉУБИ МИ ГА, СНП, Камерна сцена (60’)

Недеља, 01. јул
11.00 Округли сто о представи „Поздрави га и пољуби ми га”, КЦНС, клуб „Трибина младих”
20.00 Гоби денс компани (Мађарска): ВОЛИТАНТ, КЦНС, Велика сала (40’)
22.00 Народно позориште Сомбор (Србија): КАД БИ СОМБОР БИО ХОЛИВУД,  

СНП, сцена „Пера Добриновић” (90’)

Понедељак, 02. јул
11.00 Округли сто о представама „Волитант” и „Кад би Сомбор био Хoливуд”,  

КЦНС, клуб „Трибина младих”
18.00 АХЕ (Русија): PLUG’N’PLAY 2, СНП, сцена „Јован Ђорђевић“ (60’)
21.00 Проглашење победника, у част награђених: Породица бистрих потока (Србија): ИНТИМА,  

КЦНС, Велика сала

ПРОДАЈА УЛАЗНИЦА:
Културни центар Новог Сада, сваког дана од 11.00 до 13.00 часова и сат времена пре почетка представе на месту извођења.
Цена појединачне улазнице је 500,00 динара.
Цена појединачне улазнице за студенте је 300,00 динара.

ПРОДАЈА УЛАЗНИЦА ПОЧИЊЕ 18. ЈУНА 2018.



Monday, 25th June
7.00 pm  La Belle Meunière – La Poétique des Signes, Festival d’Avignon – Théâtre de la Bastille (France):  

SMASHED TO PIECES, CCNS, Summer Stage (75’)
9.00 pm OFFICIAL OPENING, The DAVAI Group (Israel): UNDER CONSTRUCTION,  

SNT, “Pera Dobrinović” Stage (70’)

Tuesday, 26th June
11.00 am Round Table about the performances “Smashed to Pieces” and “Under Construction”,  

CCNS, Club “Tribina mladih”
7.00 pm  The Theatre Puls, Cultural Institution Parobrod (Serbia): THE BALKAN LAMENT,  

SNT, “Pera Dobrinović” Stage (110’)
9.30 pm  The Theatre Puls (Serbia): POST QUARTET, SNT, Chamber Stage (60’)
11.00 pm Opening of the Exhibition by Ephemera Collective (Serbia) “New paradigm-new readings “,  

CCNS, Club “Tribina mladih”

Wednesday, 27th June
11.00 am Round Table about the performances “The Balkan Lament” and “Post Quartet”,  

CCNS, Club “Tribina mladih”
7.00 pm Ferran Orobitg, Fadunito (Spain): LIMITS, the City Beach “Štrand” (50’)
9 pm DAH theatre (Serbia): 25 GLASSES OF WINE, lecture/performance of Dijana Milošević,  

CCNS, Club “Tribina mladih” (45’)

Thursday, 28th June
11.00 am Round Table about the performance “Limits” CCNS, Club “Tribina mladih”
8.00 pm The Slovene National Theatre Drama, the Moving Music Theatre (Slovenia, Macedonia): 

 THE LITTLE WIRE GIRL, CCNS, Great Hall (70’)
21.30 pm “New theatre, stage movement”, discussion about the book of Marijana Prpa Fink “Stage movement 

and its influence on audience” (participants: Zoran Maksimović, Živko Popović, Marijana Prpa Fink) 
CCNS, Club “Tribina mladih”
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Friday, 29th June
11.00 am Round Table about the performance “The Little Wire Girl”, CCNS, Club “Tribina mladih”
7 pm The Pod Theatre (Serbia): HAVE YOU SEEN DON QUIXOTE?, CCNS, Summer Stage
9.00 pm Perpetuumdance (Serbia): THE THIRD SPACE, SNT, “Pera Dobrinović” Stage (45’)

Saturday, 30th June
11.00 am Round Table about the performance “The Third Space”, CCNS, Club “Tribina mladih”
8.00 pm Artopia (Macedonia): SAY HI AND BLOW ME, SNT, Chamber Stage (60’)

Sunday, 1st July
11.00 am Round Table about the performance “Say Hi and Blow Me”, CCNS, Club “Tribina mladih”
8.00 pm The Góbi Dance Company (Hungary), VOLITANT, CCNS, Great Hall (40’)
10.00 pm The National Theatre Sombor (Serbia), IF SOMBOR WAS HOLLYWOOD, SNT, “Pera Dobrinović” 

Stage (90’)

Monday, 2nd July
11.00 am Round Table about the performances “Volitant” and “If Sombor Was Hollywood”,  

CCNS, Club “Tribina mladih”
6.00 pm АKHE (Russia): PLUG’n’PLAY 2, SNT, “Jovan Đorđević” Stage (60’)
9.00 pm Announcement of Awards, in honour of the award winners: The Clear Brook Family (Serbia): INTIMA,  

CCNS, Great Hall
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TICKET SALES:
The Cultural Centre of Novi Sad, every day from 11.00 am to 1.00 pm and one hour before the performance at the venue.
Single ticket price is 500.00 RSD.
Single ticket price for students is 300.00 RSD.

TICKET AVAILABLE FROM 18TH JUNE 2018 



Кон цеп ци ја и из во ђе ње: Мар ге рит Бор да, 
Ра фа ел Ко тен и Пјер Ме ни је
За хва љу ју ћи: Фран цу Кун зеу и Хан су Кун зеу
Ад ми ни стра ци ја: Ка ро ли на Ти жо
Ме наџ мент: Фло ренц Крем пер, Лиз Дај нак

Тра ја ње: 75’

„Има не ка кве ра до сти у чи ну ру ше ња, у да ва њу пра ва се би 
да то учи ни мо, у ула га њу це ле сво је енер ги је у тај за да так. 
По сто ји јед но вр ло при ми тив но за до вољ ство у уни шта ва њу 
оно га што је би ло пре нас, ства ри ко је смо на сле ди ли и ко-
је нас по не кад оп те ре ћу ју… У пер фор ман су „Ви ви сек ци ја 
кре ден ца”, бур леск на и осло ба ђа ју ћа ди мен зи ја уни шта ва ња 
по сто ји упо ре до са по тре сном и уз не ми ру ју ћом ди мен зи јом 
ра за ра ња, са суп тил ним пре и спи ти ва њем ‘нор мал но сти’ 
сва ко днев ног жи во та.”

Пјер Ме ни је, ре ди тељ

Пер фор манс „Ви ви сек ци ја кре ден ца” (Buf fet à vif) је на стао 
у окви ру про гра ма „Su jets à vif”, на кон што су Удру же ње 
драм ских ау то ра Фран цу ске и Фе сти вал у Ави њо ну пред-
ло жи ли Пје ру Ме ни јеу и Ра фа е лу Ко те ну да из ве ду за јед-
нич ки ко мад. Те ме ље ћи се на иде ја ма су сре та и ин вен тив-
но сти, про грам „Su jets à vif” по зи ва два умет ни ка, ко ји се 
ба ве раз ли чи тим умет нич ким прак са ма и ме ђу соб но се не 
по зна ју, да по ста ве ко мад у тра ја њу од 30 ми ну та ко ји ће 
би ти пред ста вљен на Фе сти ва лу у Ави њо ну. Из вор ни на слов 
на фран цу ском је зи ку, „Buf fet à vif”, ин спи ри сан је на сло вом 
са мог про гра ма „Su jets à vif”, у окви ру ко јег је пер фор манс 
и на стао, те као та кав не мо же би ти до слов но пре ве ден.
 
[...] ’Ви ви сек ци ја кре ден ца’ је на лик по кло ну из не на ђе ња, 
уз ми рис ва тро ме та при де! Нео б у зда ност овог пер фор
ман са, ко ја ни кад не пре ла зи у ира ци о нал ност, но си да
шак екс тра ва гант не лек ци је о чо ве чан ству и ње го вим 
на по ри ма да се одр жи.  
Пред во ђен са два та ко раз ли чи та, а опет та ко слич на 
клов на, овај те а тар де струк ци је и ра за ра ња, же сток и 
обес тан, али ни шта ма ње ра до стан (јер ло мље ње мо
же би ти ле ко ви то) на се би свој ствен на чин за тва ра 
чу де сни круг по сто ја ња.

Ро зи та Бо а со, „Ле Мон де”
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ВИ ВИ СЕК ЦИ ЈА КРЕ ДЕН ЦА
Ла бел Ме ни јер – Ла по е тик де сињ, Фран цу ска
Фе сти вал у Ави њо ну – По зо ри ште Ба сти ља, Фран цу ска

Гостовање представе реализовано уз подршку програма Теа
тро скоп, чији су оснивачи Француски институт, Министар ство 
културе и Министарство европских и спољних послова Ре
пуб лике Француске. Уз подршку Фондације „Нови Сад 2021 
– Европ ска престоница културе’’.



„Ла бел Ме ни јер” ужи ва по др шку Ми ни стар ства кул ту ре 
Ре пу бли ке Фран цу ске – ДРАЦ Овер ња-Ро на-Ал пи, Ре ги о-
нал ног са ве та Овер ња-Ро на-Ал пи и Окру жног са ве та Али јеа. 
„Ла по е тик де сињ” ужи ва ре дов ну фи нан сиј ску по др шку 
Ми ни стар ства кул ту ре Ре пу бли ке Фран цу ске – ДРАЦ Цен-
тар-До ли на Ло а ре, Ре ги о нал ног са ве та Цен тар-До ли на Ло-
а ре, Окру жног са ве та Ен др и Ло а ра, те Гра да Ту ра од 2014. 
го ди не.

Понедељак, 25. јун
19.00, КЦНС, Летња сцена

photo credits: © Žan-Pjer Esturne



By and with: Mar gu e ri te Bor dat, Raphaël Cot tin and 
Pi er re Me u ni er
Thanks to: Frédéric Kun ze and Hans Kun ze
Ad mi ni stra tion: Ca ro li ne Ti ge ot
Sa les ma na ger: Flo ren ce Krem per – Li se Daynac

Run ning ti me: 75’

“The re is a happy and joyful fe e ling in the act of bre a king, in 
gran ting one self this right, in put ting all of one’s energy in this 
task. The re is this very first and pri mi ti ve ple a su re of bre a king 
what pre ce des us, the things we in he ri ted and that so me ti mes 
bur den us… In ’Smas hed to pi e ces’, the bur le sque and li be ra ting 
di men sion of de struc tion co ha bits with a mo re to uc hing and 
dis tur bing di men sion of de struc tion, a mo re sub tle qu e sti o ning 
of nor mal everyday li fe.”

Pi er re Me u ni er, di rec tor

The show “Smas hed to pi e ces” (Buf fet à vif) ta kes its so ur ce in 
the “Su jets à vif”, an an swer to the in vi ta tion of the SACD (French 
Aut hor’s so ci ety) and the Avig non Fe sti val to Pi er re Me u ni er 
and Raphaël Cot tin to pre sent a pi e ce to get her. Ba sed on en-
co un ters and in ven ti ve ness, “Su jets à Vifs” in vi te two ar tists who 
are in vol ved in two dif fe rent ar ti stic pro ces ses and who don’t 
yet know each ot her to cre a te a short 30 mi nu tes pi e ce which 
is pre sen ted du ring the Avig non Fe sti val. The ori gi nal French 
ti tle “Buf fet à vif” is in spi red by the ori gi nal fra me work “Su jets 
à vif” and the re fo re can not be tran sla ted as such.

SMAS HED TO PI E CES
La Bel le Me u niè re, La Poéti que des Sig nes, Fran ce
Fe sti val d’A vig non le Théâtre de la Ba stil le, Fran ce
Te a tr skop, Ser bia

10

With support of Foundation Novi Sad 2021 and with support of 
program Teatroskop, initiated by the Institut français, Ministry of 
culture and Ministry of European and foreign affairs of Republic 
of France.

credits: © Jean-Pierre Estournet



Monday, 25th June
7.00 pm, CCNS, Summer Stage

[...] Smas hed to pi e ces is li ke a lucky bag with a smell of fi re works 
as a bo nus! The ne ver ir ra ti o nal ex ces si ve ness of this per for man ce 
has the air of an ex tra va gant les son abo ut hu ma nity and its ef forts 
to exist. 
Led by two clowns so un li ke and yet so si mi lar, this the a tre of 
de struc tion and dis in te gra tion, fi er ce and wan ton, yet no net he less 
joyful (for bre a king can be so so ot hing) com ple tes in its own way 
an asto nis hing cycle of li fe.

Ro si ta Bo is se au, “Le Mon de”

“La Bel le Me u niè re” is sup por ted by the French Mi ni stry of Cul-
tu re DRAC Au verg ne Rhône
Al pes, the Re gi o nal Co un cil Au verg ne Rhône Al pes and the Co-
unty Co un cil of the Al li er Dépar te ment. “La Poéti que des Sig-
nes” has re ce i ved fi nan cial sup port from the French Mi ni stry of 
Cul tu re DRAC Cen tre Val de Lo i re, the Re gi o nal Co un cil Cen tre 
Val de Lo i re, the Co unty Co un cil of the In dre et Lo i re Dépar te-
ment and from the city of To urs sin ce 2014.
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credits: © Jean-Pierre Estournet
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Игра ју: Ви та лиј Аза рин, Алек сеј Га ври је лов, 
Фјо дор Ма ка ров
Звук: Алек сеј Га ври је лов
Ко стим: Ја смин Во лек
Му зи ка: Да ни јел Си на и ски
Пред ста ву по др жа ва Ми ни стар ство кул ту ре Изра е ла

Тра ја ње: 70’

По зо ри шну гру пу ДА ВАИ су 2013. у Тел-Ави ву, Изра ел, осно-
ва ли Фјо дор Ма ка ров, Алек сеј Га ври је лов и Ви та лиј Аза рин. 
Сва три чла на су ро ђе на у бив шем СССР-у док су се у Изра ел 
до се ли ли 90-их. Ими гра ци ја ства ра ути цај на лич ност – сви 
су по ста ли пут ни ци, гра ђа ни све та. Оту да њихово за ни ма ње 
за не вер бал но по зо ри ште и клов нов ске ве шти не – ме ди је 
ко ји го во ре ср ци ма љу ди у би ло ко јој зе мљи, за о би ла зе ћи 
огра ни че ња је зи ка, кул ту ре, ста ро сти и ве ро и спо ве сти.
Њи хов основ ни прин цип обу ке и уве жба ва ња об у хва та дра-
му, по крет, клов нов ске ве шти не, глас, фо то гра фи ју, фи ло-
зо фи ју, ки не ма то гра фи ју, цир кус и му зи ку.
Ин спи ри са ни ју на ци ма не ме ко ме ди је као што су Ча плин и 
Ки тон, и ви зи о на ри ма мо дер ног по зо ри шта по пут Ро бер та 
Вил со на и ко ме ди ја ма као што су „Ве ли ки Сла вин сне жни 

шоу” и „Мон ти Пај тон”, ДА ВАИ ства ра ју ап сурд не ко ме ди је 
у ко ји ма без ре чи при ча ју дир љи ве људ ске при че.

Где смо? Не зна мо.
Ода кле смо до шли? Не се ћа мо се.
Јед на ствар је си гур на: вре ме је за чај!

„У из град њи“ (Un der Con struc tion) је не вер бал на ко ме ди ја 
о три екс цен три ка ко ја де ле пре тр пан, за пу штен стан: си ја-
ли це пре го ре ва ју, це ви пу ца ју, ко мар ци гри зу, мо зго ви су 

У ИЗ ГРАДЊИ
По зо ри шна гру па ДА ВАИ, Изра ел



збрч ка ни, свет ша ље пре те ће сиг на ле... Али ова го спо да 
же ле да по пи ју чај, и та ко ће и би ти, ма кар се свет рас па дао! 
Пред ста ва увла чи пу бли ку у по е тич ни, фан та зма го рич ни 
свет, за си ћен ап сур дом. Иза ла кр ди је и гро те ске, фи зич ке 
вир ту о зно сти и сме ха, ова пред ста ва да је увид у свет и ка ко 
се с њи ме но си мо.

Гле да ју ћи клов на Фјо до ра Ма ка ро ва, ко ји за јед но са сво
јим парт не ри ма из гру пе ДА ВАИ из во ди фа сци нант ну 
пред ста ву „У из град њи”, ни ка да не би сте ве ро ва ли да је 
он био ру ско је вреј ски ин те лек ту а лац тре ће ге не ра ци
је. Кла си чан лик из ро ма на Џор џа Ор ве ла „1984.” – ње го ве 
очи су пра зне, ње го во ли це глу по, ње го во те ло чвр сто. 
Ње го ви парт не ри су исти. 

Мак сим Реј дер, Је ру са лим Пост

Понедељак, 25. јун
21.00, СНП, сцена „Пера Добриновић”

СВЕЧАНО ОТВАРАЊЕ
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Cast: Vi taly Aza rin, Ale xey Ga vri e lov, Fyodor Ma ka rov
Set and so und de sign: Los ha Ga vri e lov 
Co stu mes: Yasmin Wol lek 
Ori gi nal mu sic: Da niel Si na isky
With the fi nan cial sup port of the Isra e li Cul tu re Mi ni stry

Run ning ti me: 70’

The a ter gro up DA VAI was for med in Tel-Aviv, Israel, in 2013 by 
Fyodor Ma ka rov, Ale xey Ga vri e lov and Vi taly Aza rin. All three 
mem bers we re born in ex-US SR and mo ved to Israel in the 90’s. 
Im mi gra tion cre a tes an im pact on the per so na lity – they all 
be ca me tra ve lers, ci ti zens of the world. Hen ce their at trac tion 
to non-ver bal the a ter and clown – me dia that spe aks to the 
he arts of pe o ple in any co un try, bypas sing the li mi ta ti ons of 
lan gu a ge, cul tu re, age and creed.
The ir bac kgro und tra i ning in clu des dra ma, mo ve ment, clown, 
vo i ce, pho to graphy, phi lo sophy, ci ne ma to graphy, cir cus, mu sic. 
In spi red by he ro es of si lent co medy such as Cha plin and Ke a ton, 
by vi si o na ri es of mo dern the a tre such as Ro bert Wil son, and by 
physi cal co medy such as Sla va’s Snow show and Monty Python, 
DA VAI cre a te ab sur dist co medy shows, whe re to uc hing hu man 
sto ri es are told wit ho ut use of words.

Whe re are we? We don’t know.
Whe re did we co me from? We don’t re mem ber.
One thing for su re: now it’s the ti me for a cup of tea!

A physi cal co medy abo ut three ec cen trics sha ring a cram med 
run-down flat: bulbs bur ning out, pi pes bur sting, mo squ i to es 
bi ting, bra ins jam med, the ou ter world sen ding thre a te ning 
sig nals... But the se gen tle men want to ha ve tea, and they will 

UN DER CON STRUC TION
The a ter gro up DA VAI, Israel



ha ve it, even if the en ti re world is fal ling to pi e ces! The show 
pulls the au di en ce in to a po e tic, phan ta sma go ric re alm, sa tu-
ra ted with ab surd hu mo ur. And beyond the clow ne sque and 
the gro te sque, the physi cal vir tu o sity and the la ug hter, the 
show re ve als in sights abo ut the world and how we co pe with it.

Lo o king at clown Fyodor Ma ka rov, who to get her with his part ners 
from the Da vai gro up Los ha Ga vri e lov and Vi taly Aza rin, pre sents 
the fa sci na ting show Un der Con struc tion, you’d ne ver be li e ve he 
was a third-ge ne ra tion Rus sian-Je wish in tel lec tual. A clas sic pro le 
from Ge or ge Or well’s no vel “1984’ – his eyes va cant, his fa ce dumb, 
his body stiff. His part ners are the sa me. 

Ma xim Re i der, Je ru sa lem Post

Monday, 25th June
9.00 pm, SNT, “Pera Dobrinović” Stage

OFFICIAL OPENING
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Ре ди тељ: Сте ван Бо дро жа
Игра ју: Дра га на Ва ра гић, Ана Сте фа но вић Би лић, 
Ђор ђе Си мић/Бо ба Сто ји ми ро вић, Чар ни Ђе рић

Тра ја ње: 110’

Пулс те а тар – Пр во при град ско по зо ри ште Ла за ре вац – ба-
ви се де лат но сти ма и ак тив но сти ма ве за ним за драм ско 
ства ра ла штво, али и ства ра ла штво у дру штве ним, ху ма ни-
тар ним, со ци јал ним, кул тур ним и дру гим ак тив но сти ма, 
не про фит ног ка рак те ра, ве за ним за раз вој и уна пре ђе ње 
ста нов ни штва на те ри то ри ји де ло ва ња пре све га Ла за рев-
ца, као и раз ви ја ње и уна пре ђе ње ра да и ства ра лач ких ак-
тив но сти драм ских умет ни ка чи та ве оп шти не.

Уста но ва кул ту ре Па ро брод је јед на од нај зна чај ни јих ре фе-
рент них та ча ка са вре ме не кул ту ре у Бе о гра ду. На стао на тра-
ди ци ји Шко ли гри це и Шко зо ри шта – Цен тра за кул ту ру Ста ри 
Град ко ји је у свом дру гом жи во ту, за 5 го ди на сва ко днев ног 
ра да, по кри ва ви зу ел ни про грам, филм, по зо ри ште, му зи ку, 
ра ди о ни це, фе сти ва ле, поп кул ту ру. Па ро брод је ин сти ту ци о-
нал ни ле до ло мац и ре мор кер ал тер на тив них фор ма та, од по-
сту ла та отво ре них вра та пре ко иде ја мул ти кул ту рал но сти, до 
мејнстри ма кре а тив не ин ду стри је и со ци јал них мре жа.

На про сто ри ма бив ше Ју го сла ви је још увек се чак 10.000 
љу ди во ди као не ста ло. Тра гич не и не ра све тље не суд би не 
ових љу ди чи не ја сним исти ну ка ко су зе мље За пад ног Бал-
ка на сво ју мрач ну, ре цент ну про шлост са мо гур ну ле под 
те пих и на ста ви ле свој исто риј ски пут са по ти сну том тра у-
мом ко ја пре или ка сни је пре ти да ге не ри ше но ве мр жње и 
су ко бе. „Балканскa ту жба ли ца“ са сто ји се из три тек ста. Пр-
ви, ре но ми ра ног бо сан ско-хер це го вач ког пи сца Ал ми ра 
Им ши ре ви ћа, ис по вест је жр тве, не ко га ко је од ве ден, му-
чен, ка ко фи зич ки та ко и пси хич ки, а он да уби јен и за ко пан 
у ма сов ну гроб ни цу. То је мо но лог ду ха, ко ји на кон смр ти 
са гле да ва свој жи вот и ужас ње го вог кра ја. 

БАЛ КАН СКА ТУ ЖБА ЛИ ЦА
Пулс те а тар, Ср би ја
у са рад њи са – Уста но ва кул ту ре Па ро брод, Ср би ја,
Аустријскa амбасадa у Бе о гра ду



Дру ги је текст “Прст” ко сов ске спи са те љи це До рун ти не Ба-
ше о они ма ко ји су оста ли на кон од во ђе ња њи хо вих нај ми-
ли јих, ко ји че зну за њи хо вим по врат ком, слу те ћи са ужа сом 
да се то ве ро ват но ни ка да не ће де си ти. Тре ћи део је дра ма 
дру гог по зна тог бо сан ско-хер це го вач ког пи сца и те а тро ло-
га Ал ми ра Ба шо ви ћа, фик тив ни мо но лог уби це, не ког ко је 
уче ство вао у уби ја њи ма, гле дао их, по ма гао да се она де се 
и ко на по слет ку ни је ухап шен, из ве ден пред ли це прав де, 
већ се “уто пио” у ма су љу ди на кон што се рат за вр шио и 
жи ви свој ма ли жи вот. То је осо ба којa се ипак се ћа све га 
што је ра ди ла, али да ли се ка је, да ли оправ да ва се бе, да ли 
по ку ша ва да за бо ра ви? Или је мо жда по но сна? 

Бал кан ска ту жба ли ца је удар ствар но сти за бал кан ску 
пу бли ку, не са мо за то што се ба ви про бле мом не ста лих 
то ком ра то ва, већ и за то што је то умет нич ко де ло 
ко је ре ал но са гле да ва оно што се де си ло ме ђу бив шим 
ју го сло вен ским ре пу бли ка ма.

Је ле на Ди ко вић „Да нас”

Уторак, 26. јун
19.00, СНП, сцена „Пера Добриновић”
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Di rec tor: Ste van Bo dro ža
Cast: Dra ga na Va ra gić, Ana Ste fa no vić Bi lić, 
Đor đe Si mić/Bo ba Sto ji mi ro vić, Čar ni Đe rić

Run ning ti me: 110’

The Cul tu ral In sti tu tion Pa ro brod is one of the most im por tant 
re fe ren ce po ints of con tem po rary cul tu re in Bel gra de. It was 
fo un ded on the tra di tion of Ško li gri ca and Ško zo riš te – of the 
Cul tu ral Cen tre “Sta ri Grad”. Wor king every day for fi ve years in 
its se cond in car na tion, the In sti tu tion has been co ve ring the 
fi elds of vi sual pro gram me, film, the a ter, mu sic, pop cul tu re, 
wor kshops and fe sti vals.
Pa ro brod (Ste am bo at) is an in sti tu ti o nal ice bre a ker and a tug-
bo at of al ter na ti ve for mats, from the open do or po stu la tes, 
thro ugh the idea of mul ti cul tu ra lism, to the ma in stre am cre a-
ti ve in du stri es and so cial net works.
The The a tre Puls – the first su bur ban the a tre La za re vac – is en-
ga ged in non-pro fit ac ti vi ti es re la ted to dra ma, as well as cre a ti-
ve ac ti vi ti es in so cial, hu ma ni ta rian, cul tu ral and ot her con texts, 
re la ted to the de ve lop ment and im pro ve ment of the po pu la tion 
in the ter ri tory of its ope ra ti ons, pri ma rily in La za re vac. Mo re o ver, 
it fo cu ses on the de ve lop ment and im pro ve ment of work and 
cre a ti ve ac ti vi ti es of dra ma tic ar tists in the en ti re mu ni ci pa lity.

In the for mer Yugo sla via, as many as 10,000 pe o ple are still li-
sted as mis sing. The fact that tra gic de sti ni es of the se pe o ple 
re main unex pla i ned ma kes it cle ar that the We stern Bal kan co-
un tri es ha ve only swept the ir dark, re cent past un der the car pet 
and con ti nued the ir hi sto ric path with a sup pres sed tra u ma that 
thre a tens to ge ne ra te new ha tred and con flict so o ner or la ter.
“The Bal kan La ment” (Bal kan ska tu žba li ca) con sists of three texts. 
The first text, by the re now ned Bo snian-Her ze go vi nian wri ter, 
Al mir Im ši re vić, is an ac co unt of a vic tim – so me o ne who was 
ta ken away, tor tu red, both physi cally and men tally, and then 
kil led and bu ried in a mass gra ve. It is a mo no lo gue of a ghost, 
who re flects on his li fe and the hor ror of his end af ter de ath.

THE BAL KAN LA MENT
The The a tre Puls, Ser bia in co o pe ra tion with – 
The Cul tu ral In sti tu tion Pa ro brod, Ser bia,
The Au strian Em bassy in Bel gra de
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The se cond is the text by Ko so vo wri ter Do run ti na Bas ha “The 
Fin ger” abo ut tho se who re ma i ned af ter the ir lo ved ones we re 
ta ken, who long for the ir re turn, yet fe e ling de ep in si de with 
hor ror that this wo uld pro bably ne ver hap pen.
The third part is the dra ma of anot her fa mo us Bo snian-Her ze-
go vi nian wri ter and the a tro lo gist, Al mir Ba šo vić, a fic ti ti o us 
mo no lo gue of a kil ler, so me o ne who par ti ci pa ted in the kil lings, 
watched them, hel ped to bring them abo ut, and who fi nally 
esca ped ar rest and ju sti ce, blen ding in to the mass of pe o ple 
af ter the war and con ti nued to li ve his petty li fe. It’s a per son 
who still re mem bers everything he did, but do es he re pent, 
ju stify his own ac ti ons, do es he try to for get? Or maybe he’s 
proud?

The Bal kan La ment is a re a lity check for the Bal kan au di en ces, not 
only be ca u se it tre ats the pro blem of tho se who went mis sing du-
ring the wars, but al so be ca u se it is an art work that ta kes a re a li stic 
lo ok at what hap pe ned bet we en the for mer Yugo slav re pu blics.

Je le na Di ko vić “Da nas”

Tuesday, 26th June
7.00 pm, SNT, “Pera Dobrinović” Stage
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Пи сац: Ве дран Ву чић и Ми лан Ма ђа рев по мо ти ви ма 
„Квар те та“ Хај не ра Ми ле ра
Ре ди тељ: Ми лан Ма ђа рев
Игра ју: Је ле на Цви је тић, Ма ја Со фро ни је вић, Ива на 
Не дељ ко вић
Ком по зи тор и из во ђач му зи ке: Ве дран Ву чић
Ко ре о гра фи ја: Ири на Ми тро вић
Ко стим: Со ња Ко тор че вић

Тра ја ње: 60’

Пулс те а тар – Пр во при град ско по зо ри ште Ла за ре вац – се 
од свог на ста ја ња 2009. го ди не ба ви углав ном по зо ри шним 
ства ра ла штвом. Али, ци ље ви и за да ци те а тра са сто је се и у 
раз ви ја њу лич них скло но сти, ани ми ра њу мла ђе по пу ла ци-
је, обра зов но-вас пит ном ути ца ју и еду ка ци ји, ка ко де це, 
та ко и од ра слих. Де лат ност по зо ри шта са сто ји се, пре све га, 
у ак тив но сти ма ве за ним за драм ско ства ра ла штво, али и 
ства ра ла штво у дру штве ним, ху ма ни тар ним, со ци јал ним, 
кул тур ним и дру гим ак тив но сти ма, не про фит ног ка рак те ра, 
ве за ним за раз вој и уна пре ђе ње ста нов ни штва на те ри то ри ји 
де ло ва ња пре све га Ла за рев ца, као и раз ви ја ње и уна пре-
ђе ње ра да и ства ра лач ких ак тив но сти драм ских умет ни ка 
чи та ве оп шти не. Пулс те а тар за за да так има и да ком плет ну 

област те ри то ри је Ла за ре вац, сво јим ак тив но сти ма по кри-
је, чак и та мо где не по сто је иде ал ни усло ви за ре а ли за ци ју 
про гра ма, али и да уче ству је у свим кул тур ним ак тив но сти-
ма ло кал не са мо у пра ве. Ово по зо ри ште рав но прав но раз-
ви ја и Ве чер њу и Деч ју сце ну. „Пулс те а тар” је уче ство вао 
на ве ли ком бро ју, ма ни фе ста ци ја, до ма ћим и ме ђу на род ним 
фе сти ва ли ма.

ПОСТ КВАР ТЕТ
Пулс те а тар, Ср би ја



„Пред ста ва Пост квар тет се хро но ло шки до га ђа по сле 
кра ја дра ме ’Квар тет’ Хај не ра Ми ле ра, ка да Же на (Мер теј) 
оста је са ма. У же љи да са зна за што је та ко не моћ на, Же на 
сво јим те лом ре кре и ра емо ци је, ис ку ства и си ту а ци је, ко је 
су је до ве ле у (не)по зна ти про стор. Она је у функ ци ји, али и 
у су ко бу са Ду хом про сто ра ко ји час под сти че, а час над гле-
да це ло куп ну сцен ску игру. Му зи ка ко ја се из во ди ужи во на 
сце ни по ма же Же ни да се при пре ми за пре лаз у но ви Жи вот. 
Пу бли ка на осно ву сцен ских сли ка, ства ра свој те а тар у гла ви.“

Ми лан Ма ђа рев, ре ди тељ

Уторак, 26. јун
21.30, СНП, Камерна сцена
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Writ ten by Ve dran Vu čić and Mi lan Ma đa rev af ter the 
mo tifs from He i ner Müller’s “Qu ar tet”
Di rec tor: Mi lan Ma đa rev
Cast: Je le na Cvi je tić and Ma ja So fro ni je vić, Iva na Ne
delj ko vić
Com po ser and per for mer of mu sic: Ve dran Vu čić
Cho re o graphy: Iri na Mi tro vić
Co stu mes: So nja Ko tor če vić

Run ning ti me: 60’

The The a tre Puls, the first su bur ban the a tre La za re vac, has pre-
do mi nantly been ac ti ve in the a tre art sin ce its fo un da tion in 
2009. Ho we ver, the The a tre’s aims and ob jec ti ves in clu de de-
ve lop ment of per so nal ap ti tu des, en ter ta i ning and at trac ting 
youn ger po pu la tion, pe da go gi cal in flu en ce and edu ca tion of 
both chil dren and adults. The The a tre is en ga ged, first and fo-
re most, in non-pro fit ac ti vi ti es re la ted to dra ma tic art, as well 
as cre a ti ve ac ti vi ti es in so cial, hu ma ni ta rian, cul tu ral and ot her 
con texts, re la ted to the de ve lop ment and im pro ve ment of the 
po pu la tion in the ter ri tory of its ope ra ti ons, pri ma rily in La za-
re vac. Mo re o ver, it fo cu ses on the de ve lop ment and im pro ve-
ment of work and cre a ti ve ac ti vi ti es of dra ma tic ar tists in the 
en ti re mu ni ci pa lity. 

The The a tre Puls aims at co ve ring the en ti re ter ri tory of La za-
re vac with its ac ti vi ti es, re ac hing even to the pla ces wit ho ut 
ideal con di ti ons for re a li za tion of the pro gram me, as well as at 
par ti ci pa ting in all cul tu ral ac ti vi ti es of the lo cal go vern ment. 
Our the a tre has been de ve lo ping equ ally the Eve ning and Chil-
dren’s Sta ges and has ta ken part in a num ber of events, as well 
as na ti o nal and in ter na ti o nal fe sti vals. 

POST QU AR TET
The The a tre Puls, Ser bia
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“The play ’Post Qu ar tet’ (Post kvar tet) is set chro no lo gi cally 
af ter the end of the dra ma “Qu ar tet” by He i ner Müller, when 
the Wo man (Mer te uil) re ma ins alo ne. In her de si re to find out 
why she is so po wer less, Wo man uses her body to rec re a te the 
emo ti ons, ex pe ri en ces and si tu a ti ons that led her to the (un)
known pla ce. She both ser ves and is in con flict with the Spi rit 
of the Pla ce that so me ti mes en co u ra ges her, and at ti mes just 
over se es the en ti re sta ge play. Li ve mu sic per for med on the 
sta ge helps Wo man pre pa re for the tran si tion to the new Li fe. 
Au di en ces cre a te the ir own the a tre in the ir he ads ba sed on sta ge 
ima ges.”

Mi lan Ma đa rev, director

Tuesday, 26th June
9.30 pm, SNT, Chamber Stage
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Кре а тор и из во ђач: Фе ран Оро бит
Аси стент ре ди те ља: Иван Ал ко ба
Ма ни пу ла ци ја и тех ни ка: Иван Ал ко ба
Сце но гра фи ја: Ше ви Пла нес
Му зи ка и мон та жа зву ка: Вир жи ни ја Бо рас
Спољ ни из глед: Пе ре Фе ран, Жа у ме Жо ве и Ели нор 
Рандл
Про дук ци ја: Фа ду ни то
Фо то гра фи ја: Жyржи на Пуч
Гра фич ки ди зајн: Ну ри ја Сас
Ви део: Мар ко Ку мермурк

Тра ја ње: 45’

Фа ду ни то је ком па ни ја спе ци ја ли зо ва на за улич не умет но-
сти на ме ње на ра зно вр сној пу бли ци. У ок то бру 2003. осно-
ва ли су је Фе ран Оро бит – Фа ду и Иван Ал ко ба – Ни то. Фа-
ду ни то је увек па жљи во би рао те ме сво јих пред ста ва – рад 
у за јед ни ци, ме ди те ран ска ис хра на, по ро ди ца, љу бав пре ма 
све ту цир ку са и школ ска кул ту ра – са мо су не ки од мо ти ва 
пред ста ва ко је се тре нут но из во де. Сво је ак тив но сти су за-
по че ли у ка та лон ским зе мља ма, али од 2005. отва ра ју вра-
та пре во ђе њу и при ла го ђа ва њу сво јих пред ста ва ка ко би 
их пред ста ви ли у Шпа ни ји, Евро пи и Ла тин ској Аме ри ци. 

ОГРА НИ ЧЕ ЊА
Феран Оробит, Фа ду ни то, Шпа ни ја



„Гра ни це“ (Límites) је мул ти ди сци пли нар на со ло фи зич ка 
пред ста ва у ко јој се ко ри сти кловн, цир кус, му зи ка и по крет. 
Ин спи ри са на при чом Хор хеа Бу ка ја „Око ва ни слон“, пред-
ста ва при ка зу је чо ве ка ко ји се бо ри са стра хом, пре ду бе ђе-
њи ма, дру штве ним и кул тур ним сте га ма, сла ве ћи ин ди ви-
ду ал не мо гућ но сти чо ве ка. Од бра на људ ских спо соб но сти 
и по тен ци ја ла.

Среда, 27. јун
19.00, градско купалиште Штранд
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Cre a tion and per for mer: Fer ran Oro bitg 
As si stant di rec tor: Ivan Al co ba
Ma ni pu la tion and tec hni cian: Ivan Аlcoba 
Set de sign: Xe vi Pla nes 
Mu sic and so und edi tion: Virgínia Borràs 
Out si de vi ew: Pe re Far ran, Ja u me Jové and Eli nor Ran dle 
Pro duc tion: Fa du ni to
Pho to graphy: Ge or gi na Pu ig 
Grap hic de sign: Núria Sas 
Vi deo: Mar ko Ku mermurc 

Run ning ti me: 50’

Fa du ni to is a the a tre com pany spe ci a li sing in stre et art for va-
ri o us au di en ces. It was fo un ded by Fer ran Oro bitg – Fa du and 
Ivan Al co ba – Ni to in Oc to ber 2003. Fa du ni to has al ways ca re-
fully se lec ted the to pics of its per for man ces. Com mu nity work, 
Me di ter ra nean di et, fa mily, lo ve for the world of cir cus and 
school cul tu re, are just so me of the mo tifs of the shows that are 
cur rently on the ir re per to i re. They star ted the ir ac ti vi ti es in Ca-
ta lan re gi ons, but in 2005 they star ted to tran sla te and adapt 
the ir per for man ces to be able to pre sent them in Spain, Eu ro pe 
and La tin Ame ri ca. 

LI MITS
Ferran Orobitg, Fa du ni to, Spain
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“Li mits” (Límites) i a mul ti di sci pli nary so lo physi cal show that 
uses clown, cir cus, mu sic and mo ve ment. In spi red by Jor ge Bu-
cay’s story “The Cha i ned Elep hant”, we see a man bat tling with 
fe ar, pre con ce i ved opi ni ons so cial and cul tu ral con stra ints, and 
ce le bra ting our in di vi dual pos si bi li ti es. A vin di ca tion of the ca-
pa bi li ti es and po ten tial of pe o ple.

Wednesday, 27th June
7.00 pm, the City Beach “Štrand”
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Ре жи ја: Мар јан Не ћак, Ма ја Хр го вић
Игра ју: Бар ба ра Це рар, Урош Фурст
Глас на снимку: Бран ко Штур беј
Дра ма тург: Дар ја До мин куш
Сти хо ви: Ана Бун тев ска
Пре вод: Искра Пе не ва
Ком по зи тор и сце но граф: Мар јан Не ћак
Ко стим: На та ша Фи ли по вић
Ви део: Ма рин Лу ка но вић
Ко ре о гра фи ја: Жи ган Крајн чан
Лек тор: Та тја на Стан чић

Тра ја ње: 70’

Сло ве нач ко на род но по зо ри ште Дра ма, Љу бља на, је нај зна-
чај ни је по зо ри ште у Сло ве ни ји са нај ве ћим, нај пре по зна-
тљи ви јим и нај у ва же ни јим ан сам блом ко ји бро ји 45 глу ми-
ца и глу ма ца. Ре пер то ар Дра ме са др жи кла сич не, са вре ме-
не и екс пе ри мен тал не по зо ри шне про дук ци је.

Mo ving Mu sic The a tre, Би то ла, усме рен је на про дук ци ју са-
вре ме ног му зич ког по зо ри шта и пле сне му зи ке као и мо-
дер них об ли ка опе ре, му зич ких и тех нич ких екс пе ри мен-
тал них пред ста ва. Циљ ММТ-а је да по ста не ла бо ра то ри ја 
за ис тра жи ва ње и раз ви ја ње иде ја о но вим на чи ни ма из-

во ђе ња кроз при зму му зич ког те а тра на ме ње ног раз ли чи-
тим из во ђа чи ма – пер фор ме ри ма, пе ва чи ма, му зи ча ри ма, 
ре ди те љи ма, ко ре о гра фи ма и ви зу ел ним умет ни ци ма.

„Де вој чи ца са жи ца ма“ (De kli ca s stru na mi) је са вре ме на 
драм ска опе ра о рас ко шној ви о ли нист ки њи ко ја пу ту је во-
зом по Евро пи. У во зу из ко јег не мо же да си ђе, са др жан је 
цео њен жи вот, од ра ног де тињ ства ка да је же ле ла да по-
ста не вр хун ски му зи чар до ду бо ке ста ро сти где је и да ље у 
по тра зи за сво јом срећ ном „под Европ ским не бом” иа ко је 
цео жи вот про ве ла као улич ни сви рач. Слич ност са бај ком 
„Де вој чи ца са ши би ца ма” Хан са Кри сти ја на Ан дер се на је 
ви ше слој на. Те шка еко ном ска си ту а ци ја, про бле ма ти чан 
од нос са још пр о бле ма тич ни јим оцем, по тра га за срећ ним 
ме стом у са вре ме ној Евро пи ко ја по ста је све не то ле рант-
ни је ме сто ои ви че но бо дљи ка вом жи цом, бе де ми ма и огра-
ни че њи ма – „Де вој чи ца са жи ца ма“ је под сет ник на све оне 
та лен то ва не по је дин це ко ји су у по тра зи за ме стом на ко јем 
мо гу да раз ви ју свој дар и по тен ци јал.

„Де вој чи ца са жи ца ма“ је ин тим на дра ма сме ште на у по за-
ди ни дру штве них до га ђа ја у са вре ме ној Евро пи. Рад ња се 
од ви ја на гра ни ци из ме ђу сна и ја ве, из ме ђу пре по зна тљи вих, 
не при јат них си ту а ци ја на гра нич ним пре ла зи ма и ста ни ца-
ма, се ћа њи ма и ви зи ја ма ко је по ве зу ју раз ли чи та вре ме на 
и је зи ке, му зи ку и по е зи ју, огор че ност и ле по ту жи во та.

ДЕ ВОЈ ЧИ ЦА СА ЖИ ЦА МА
Сло вен ско на род но гле да ли шче Дра ма, Сло ве ни ја
Mo ving Mu sic The a tre, Ма ке до ни ја



Нећакова режија и сценографија спајају границе светова и 
уметности: пероне, прозор воза, пртљаг путника и умет
ника, инструменте и музичку кутију сећања и надања [...] 
Ова је савремена драмска опера, метафорична драмско
му зичка партитура променила барем део визуре позори
шта, уметности и европских страхова и надања.

Ми ра Му хо бе рац, „Ви је нац”

Четвртак, 28. јун
20.00, КЦНС, Велика сала

Фото: Петер Ухан/ СНГ ДРАМА Љубљана, Moving Music Theater, Битола
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Di rec tor: Mar jan Ne ćak, Ma ja Hr go vić
Ac ting: Bar ba ra Ce rar,Uroš Fürst, Bran ko Štur bej
Dra ma turg: Dar ja Do min kuš
Ver se wri ter: Ana Bun te ska
Tran sla tor: Iskra Pe ne va
Com po ser and set de sig ner: Mar jan Ne ćak
Co stu me de sig ner: Na ta ša Fi li po vić
Vi deo de sig ner: Ma rin Lu ka no vić
Cho re o graphy: Ži gan Krajn čan
Lan gu a ge con sul tant: Ta tja na Sta nić

Run ning ti me: 70’

Slo ve nian Na ti o nal The a tre Dra ma, Lju blja na, is the cen tral dra-
ma the a tre in Slo ve nia, with the lar gest, most re cog ni za ble and 
re spec ted en sem ble, which con sists of 45 ac tres ses and ac tors. 
Dra ma’s re per tory in clu des clas si cal, con tem po rary and ex pe-
ri men tal the a tre pro duc ti ons.

Mo ving Mu sic The a tre, Bi to la, cre a tes con tem po rary mu sic the a ter 
and dan ce mu sic, mo dern forms of ope ras, mu si cal and tec hni cal 
ex pe ri men tal per for man ces. The pur po se of MMT is to be co me a 
la bo ra tory for re se arch of ide as and de ve lop ment of , thro ugh the 
prism of the mu si cal the a ter for all kinds of per for mers, sin gers, 
mu si ci ans, di rec tors, cho re o grap hers and vi sual ar tists.

“The Lit tle Wi re Girl” (De kli ca s stru na mi) is a con tem po rary 
dra ma tic ope ra abo ut a vi o li nist tra vel ling by train ac ross Eu ro-
pe. In the co ur se of her jo ur ney and sto po vers at va ri o us ra il way 
sta ti ons, the story of her li fe un folds; star ting with a girl who 
wan ted to be co me a top mu si cian, whi le her fat her spent the 
mo ney in ten ded for her school fe es, to an old wo man who is 
still se ar ching for her spot un der the Eu ro pean sky, ha ving spent 
her en ti re li fe as a bu sker. The re fe ren ce to An der sen’s “Lit tle 
match girl” is mul ti-layered. A harsh eco no mic si tu a tion, a com-
pli ca ted re la ti on ship with the un suc cessful fat her, the se arch 
for one’s pla ce in con tem po rary Eu ro pe, which is in cre a singly 
be co ming a pla ce of so cial ex clu si on con fi ned by bar bed wi re, 
walls and ge ne ral re stric ti ons ̶ the story is a re min der of a po-
si tion of many gif ted in di vi du als who are cur rently se e king 
shel ter to de ve lop the ir po ten ti als. 
This in ti ma te dra ma, set on the bac kgro und of so cial events in 
con tem po rary Eu ro pe, ta kes pla ce in the bor der li ne spa ce bet-
we en the real world and the dre am world, among re cog ni za ble, 
but of ten un ple a sant si tu a ti ons at bor der cros sings and sta ti ons, 
me mo ri es and vi si ons lin king va ri o us ti mes and lan gu a ges, mu-
sic and po e try, the bit ter ness and the be a uty of li fe.

Ne ćak’s sta ge di rec tion and set de sign blur the bo un da ri es of 
worlds and arts: plat forms, a train win dow, tra vel lers and ar tists’ 
lug ga ge, in stru ments and the mu si cal box of the me mo ri es and 

THE LIT TLE WI RE GIRL
Slo ve nian Na ti o nal The a tre Dra ma, Slo ve nia
Mo ving Mu sic The a tre, Ma ke do ni ja
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ho pes [...] This con tem po rary dra ma tic ope ra, a me tap ho ri cal dra-
ma tic-mu si cal sco re, has chan ged at le ast one part of the vi si ons 
of the a ter, arts and Eu ro pean fe ars and ho pes.

Mi ra Mu ho be rac,“Vi je nac”

Thursday, 28th June
8.00 pm, CCNS, Great Hall

Foto: Peter Uhan / SNG Drama Ljubljana, Moving Music Theater, Bitola



32

Ау тор про јек та и ко ре о граф: Све тла на Ђу ро вић
Текст: Емил Си о ран
Игра чи: Ана Об ра до вић, Не ве на Илић
Текст го во ри: Сла ђа на Пај чић
Му зич ка дра ма тру ги ја : Све тла на Ђу ро вић
Ко стим: Ида Иг ња то вић, Ана Не си мов ски
Фо то гра фи ја: Оли ве ра Ин ђић
Ка ме ра: Де јан Осто јић
Ви део: Ра до слав Опа лић
Ди зајн: Ан дри ја на То мић
Тон ски сни ма тељ: Де јан Си вац
Ор га ни за ци ја и мар ке тинг: Ран ко Ла си ца
Му зи ка, ком пи ла ци ја ау то ра: Л.В. Бет хо вен, Ј.С. Бах, 
Г.Ф. Хендл, Ф. Глас

Тра ја ње: 45’

Цен тар за умет ност по кре та „Пeрпетуум” осно ван је 1999. 
го ди не у Бе о гра ду као не за ви сна не про фи та бил на умет нич-
ка ор га ни за ци ја чи ји је глав ни циљ по др шка кре а тив но сти 
и еду ка ци ја мла дих у сфе ри са вре ме ног пле са. Цен тар је од 
са мог по чет ка у свом ра ду фор си рао раз ли чи те вр сте прак-
си ко је да нас ма ње или ви ше ег зи сти ра ју у пле сној умет но-
сти, пру жа ју ћи сво јим по ла зни ци ма ши рок ди ја па зон из бо ра 

и ства ра ју ћи на тај на чин јед ну со лид ну осно ву за да ља ин-
ди ви ду ал на уса вр ша ва ња и над град њу. У окви ру цен тра 
по сто је сек ци је за: са вре ме ну игру, кла си чан ба лет, џез-
денс, јо гу и аи ки до. Цен тар се ба ви још ни зом де лат но сти 
ко је су ба зи ра не на ши ро кој са рад њи и по ве зи ва њу са пле-
сном за јед ни цом ка ко у на шој зе мљи та ко и у ино стран ству.

ТРЕ ЋИ ПРО СТОР
Пер пе ту ум денс, Ср би ја



„Тре ћи про стор “ је ме ди цин ски тер мин ко ји опи су је ре ак-
ци ју ор га ни зма у ста њу шо ка.
Фе но мен тре ћег про сто ра, у ко јем ор га ни зам или пре жи-
вља ва или уми ре, пле сно је осли кан кроз је дин ку ко ја се 
ма ни фе сту је у раз ли чи тим ста њи ма и по јав но сти ма кроз 
про цес бор бе за свој оп ста нак у нај не по вољ ни јим усло ви ма.

Пр ви став 
Увод у ста ње шо ка и бо ле сти це лог ор га ни зма, и свих ор-
ган ских си сте ма.

Дру ги став
Дру га осо би на шо ка као бо ле сти је ди на мич ност ко ја вла да 
у ор га ни зму при од бра ни.

Тре ћи став
Тре ћа осо би на је „ме сто на ко јем бо ле сник уми ре“ у шо ку. 
То ме сто је сте уну тар ће ли је. Је дан фак тор без об зи ра на 
узрок ан га жу је цео ор га ни зам да ус по ста ве по ре ме ће ну 
би о ло шку рав но те жу и вра те ор га ни зам у ње го во пр во бит-
но ста ње.

У овој ана ли зи жи во та и ње го ве ди на ми ке ан самбл пред-
ста ве „Тре ћи про стор “ слу жи се је зи ком по кре та, му зи ке, и 
по е тич не про зе ка ко би по ка за ли ко ли ко нам ни је до бро, и 
ко ли ко по др жа ва мо жи вот.

Петак, 29. јун
21.00, СНП, сцена „Пера Добриновић“
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Pro ject aut hor and cho re o grap her: Sve tla na Đu ro vić
Text: Emil Si o ran
Dan cers: Ana Ob ra do vić, Ne ve na Ilić
Text spo ken by Sla đa na Paj čić
Mu si cal dra ma turgy: Sve tla na Đu ro vić
Co stu mes: Ida Ig nja to vić, Ana Ne si mov ski
Pho to graphy: Oli ve ra In đić
Ca me ra: De jan Osto jić
Vi deo: Ra do slav Opa lić
De sign: An dri ja na To mić
So und en gi ne er: De jan Si vac
Or ga ni sa tion and mar ke ting: Ran ko La si ca
Mu sic, com pi la tion of com po sers: Be et ho ven, Bach, Han del, 
F. Glass

Run ning ti me: 45’

Cen tre for the art of mo ve ment “Per pe tu um” was fo un ded in 
1999 in Bel gra de as an in de pen dent non-pro fit ar ti stic or ga ni-
sa tion who se main goal is to sup port cre a ti vity and edu ca tion 
of the young in the fi eld of con tem po rary dan ce. From the very 
be gin ning, the Cen tre has pro mo ted va ri o us types of prac ti ces 
that are now mo re or less pre sent in to day’s art of dan ce, pro-
vi ding its stu dents with a wi de ran ge of cho i ces, and thus cre-

a ting a so lid ba sis for furt her in di vi dual im pro ve ment and up-
gra ding. The Cen tre in cor po ra tes sec ti ons for: mo dern dan ce, 
clas si cal bal let, jazz dan ce, yoga and ai ki do. The Cen tre is en-
ga ged in a num ber of ot her ac ti vi ti es ba sed on broad co o pe ra-
tion and net wor king with the dan ce com mu nity both in our 
co un try and abroad.

THE THIRD SPA CE
Per pe tu um Dan ce, Ser bia
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“The Third Spa ce” (Tre ći pro stor) is a me di cal term that de scri bes 
the re ac tion of the body in a sta te of shock. The phe no me non 
of the third spa ce, whe re the body eit her sur vi ves or di es, is 
pa in ted cho re o grap hi cally by an in di vi dual ma ni fe sting in dif-
fe rent sta tes and ap pe a ran ces thro ugh the pro cess of strug gle 
for sur vi val in ul ti ma tely adver se con di ti ons.

Act One 
Get ting in to the sta te of shock and di se a se of the who le body, 
and all or ga nic systems.

Act Two
Anot her fe a tu re of shock as a di se a se is the dyna mics that go-
vern the de fen ding body.

Act Three
The third fe a tu re is “the pla ce whe re the pa ti ent di es” in shock. 
This pla ce is in si de the cell. One fac tor, re gar dless of the ca u se, 
en ga ges the who le body to re sto re the dis tur bed bi o lo gi cal 
ba lan ce and re turn the or ga nism to its ori gi nal sta te.

In this analysis of li fe and its dyna mics, the en sem ble of the play 
“The Third Spa ce” uses the lan gu a ge of mo ve ment, mu sic, and 
po e tic pro se to show how un well we are, and how much we 
sup port li fe.

Friday, 29th June
9.00 pm, SNT, “Pera Dobrinović” Stage
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Текст и ре жи ја: Би ља на Ра ди но ска
Игра ју: На та ша Пе тро вић, Си мо на Спи ров ска 
Ко стов ска, Не над Ми тев ски, Бо јан Кир ков ски
Ви део мон та жа: Дра ган Алек сов ски
Про дук ци ја: Фи лип Ни ко лов ски
Тех нич ко осо бље: Ки рил Ме ча лов, 
Мар тин Јор да но ски, Ра до слав Го гу шев ски
Пла кат: Маг да ле на Ди лев ска

Тра ја ње: 60’

Артопиjа је по зо ри шна тру па из Ско пља чи ји је про грам ски 
циљ кул тур на ак тив ност, кре а ци ја и еду ка ци ја љу ди. Глав на 
про грам ска ак тив ност удру же ња је да охра бри мла де у 
умет нич ком ства ра њу и ба вље њу кул тур ним ак тив но сти ма. 
Чла но ви Ар то пи је су про фе си о нал ци из обла сти по зо ри шта 
и из во ђач ких умет но сти. Од свог осни ва ња 2016. го ди не до 
да нас, Ар то пи ја је ре а ли зо ва ла 3 по зо ри шне про дук ци је – 
„По здра ви га и по љу би ми га“ у ре жи ји Би ља не Ра ди но ске, 
„Екс пе ри мент” у ре жи ји Ја не Спа си ћа и пред ста ву „Уже глост” 
у ре жи ји Вла ди ми ра Мил чи на.

„По здра ви га и по љу би ми га“ (Да го по здра виш и да ми го 
ба циш) jе до ку мен тар на пред ста ва ба зи ра на на лич ним ис по-

ве сти ма ау то ра о њи хо вој мла до сти, сно ви ма и на да ма и о 
то ме ка ко сва ко од њих по је ди нач но до жи вља ва по ли ти ком 
обо је ну сва ко дне ви цу ко ја их окру жу је. При ча је кон цен три-
са на на по ста вља ње пи та ња – ка кво тре ба би ти по зо ри ште 
да нас? Ко је је ње го во ме сто у дру штву? Ко је је ме сто омла ди не 
у дру штву у ко јем жи ви мо? Ка ква је емо тив на сли ка ин ди ви-
ду ал ног кон флик та из ме ђу ин ту и тив ног и ра ци о нал ног? Сли-
ка о ва ку ум про сто ру из ме ђу то га „ка кав жи вот же ли мо“ и 
„ка кав је жи вот у ствар но сти“. Да би смо на пре до ва ли, по треб-
но је да сум ња мо! Пра ве вред но сти ле же у по тра зи за зна њем 
ви ше не го у са мом зна њу. Искре ност у умет но сти слу жи осна-
жи ва њу по тре бе умет но сти да ко ег зи сти ра са дру штвом.

ПО ЗДРА ВИ ГА И ПО ЉУ БИ МИ ГА
Артопиjа, Ма ке до ни ја



Пред ста ва „По здра ви га и по љу би ми га“ је од и гра на на ви-
ше од 10 фе сти ва ла, осво ји ла је Гран при за нај бо љу пред-
ста ву на ин тер на ци о нал ном фе сти ва лу „Ли ца без ма ски” 
2017. у Ско пљу, Гран при за нај бо љу пред ста ву на ин тер на-
ци о нал ном фе сти ва лу „Ри сто Ши шков” 2017. у Стру ми ци и 
Гран при за нај бо љу пред ста ву, нај бо љу ре жи ју, нај бо љу 
му шку и жен ску уло гу на ин тер на ци о нал ном фе сти ва лу „Арт 
Тре ма фест” у Ру ми, Ср би ја.

Субота, 30. јун
20.00, СНП, Камерна сцена
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Di rec tor: Bi lja na Ra di no ska
Cast: Na tas ha Pe tro vic, Si mo na Spi rov ska, 
Bo jan Kir kov ski, Ne nad Mi tev ski
Vi deo edi tor: Dra gan Alek sov
Pro du cer: Fi lip Ni ko lov ski
Tec hni cal co or di na tor: Ki ril Mec ha lov
Po ster de sign: Mag da le na Di lev ska

Run ning ti me: 60’

Ar to pia is the a ter tro u pe ba sed in Sko pje, Ma ce do nia, the main 
goal of the or ga ni za tion is to pro du ce cul tu ral events, with per-
for ming arts as a spe cial tar get of its work. Main pro gram ac ti-
vity of the or ga ni za tion en co u ra ges young pe o ple from our 
co un try to cre a te cul tu ral ac ti vi ti es, in the sa me ti me edu ca ting 
them and gi ves them op por tu nity to see and cre a te so met hing 
new. The mem bers of “Ar to pia” are pro fes si o nals in the ir work 
and they are ac ti ve in the fi elds of art, the a ter and per for ming 
arts for a long ti me. Sin ce the da te of esta blis hing 2016. un til 
this mo ment, “Ar to pia” has pro du ced 3 the a ter per for man ces 
“Say Hi and Blow Me”, di rec ted by Bi lja na Ra di no ska, “Ex pe ri-
ment”, di rec ted by Ja ne Spa sikj and “Ran cid ness” di rec ted by 
Vla di mir Mi lich.

The per for man ce “Say Hi and Blow Me” (Да го по здра виш и да 
ми го ба циш) is ba sed on per so nal te sti mo ni als of the ac tors 
abo ut the ir youth, the ir dre ams and ho pes, and how everyone 
of them ex pe ri en ces the ten se po li ti cal sur ro un dings we li ve in. 
The plot is con cen tra ted of asking qu e sti ons, to our sel ves and 
in to the co smic void, abo ut what is the a tre to day, how we sho-
uld act, what is per for man ce and the ul ti ma te- what is art, and 
how we po si tion our sel ves to wards the se qu e sti ons? The re is a 
bac kgro und idea that su bli ma tes the per for man ce- do ubt is 
ne ces sary in or der to de ve lop. Not kno wing but se ar ching is a 
form of va lue. Ho nesty in arts me ans em po wer ment of the need 
art to exist and co-exist wit hin the so ci ety. 

SAY HI AND BLOW ME
Аrtopia, Ma ce do nia
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“Say Hi and Blow Me” was played at over 10 fe sti vals and it won 
a Grand prix for best per for man ce at In ter na ti o nal Fe sti val “Fa-
ces Wit ho ut Masks” 2017. in Sko pje, a Grand prix for best per-
for man ce at In ter na ti o nal Fe sti val “Ri sto Shis hkov” 2017. in 
Stru mi ca and Grand Prix for best per for man ce, best di rec tor, 
best ma le and fe ma le part at in ter na ti o nal fe sti val “Art Tre ma 
Fest” in Ru ma, Ser bia.

Saturday, 30th June
8.00 pm, SNT, Chamber Stage
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Пле са чи ца и ко ре о граф: Ри та Го би
Му зи ка: Да вид Се го
Ди зајн све тла: Па вла Бе ра но ва
Ко стим: Ју дит Шин ко вић
Про ду цент: Аг неш Бак
Фотографија: Марсел Пити
Технички асистент: Сузана Режна

Тра ја ње: 40’

Ри та Го би је пле са чи ца, ко ре о граф ки ња и ин струк тор ка пле-
са ко ја не пре кид но ис тра жу је сти ло ве и је зи ке по кре та. 
Ро ђе на је у Но вом Са ду а ди пло ми ра ла је на Ма ђар ској пле-
сној ака де ми ји. Уче сни ца је број них ме ђу на род них ра ди о-
ни ца и спе ци ја ли зо ва них про гра ма. Ка ри је ру је за по че ла 
ра де ћи са не ко ли ко пле сних ком па ни ја у Ма ђар ској као и 
са филм ским ре ди те љем Ми кло шем Јан чом. 2006. го ди не 
осни ва пле сну ком па ни ју „Го би”. Про фе сор ка је пле са на 
струч ној умет нич кој шко ли „Аг неш Не меш Нађ” и ре дов но 
одр жа ва ра ди о ни це пле са у Ма ђар ској и на раз ли чи тим 
ин тер на ци о нал ним фе сти ва ли ма. Ње не ко ре о гра фи је, иа ко 
ба зи ра не на ин ту и тив но сти и екс пе ри мен тал но сти, кон-
стру и са не су од ни за ре пе ти тив них, ми ни ја тур них по кре та, 
ис кри вље них еле ме на та и гро те ски ко ји се по ла ко и кон се-

квент но тран сфор ми шу у дру га чи је ста ње. Ри та се по и гра ва 
де ло ви ма свог те ла, на кло ње на је ми ни ма ли зму, ис пи ти ва-
њу те ле сно сти те ла и ње го вих гра ни ца. На чин на ко ји ства-
ра је ана ли ти чан, фу ту ри стич ки и за тег нут. Њен на ступ увек 
по чи ва на лич ном ис ку ству и нај че шће је про пра ћен жи вом 
му зи ком или уче сни ком из не ког дру гог умет нич ког по ља.

ВО ЛИ ТАНТ
Пле сна ком па ни ја Го би, Ма ђар ска

Подржано од стране „Националног културног фонда”, „Мини
стар ство људских ресурса”, „Workshop Foundation”, „SÍN” Култур
ни Центар, MOHA – Mozdulatművészetk Háza /Orkesztika 
Alapítvány, Габор Гоби и „Ред принт”.



„Во ли тант” (Vo li tant) пред ста вља пре ла зно ста ње из ме ђу 
„не ов де” и „не та мо још” где нас Ри та во ди у свет ме та мор-
фо зе. За овај на ступ, Да вид Се го ком по но вао је му зи ку ко-
ри сте ћи се елек торн ско-аку стич ном ком би на ци јом звуч них 
ко до ва мор зе о ве азбу ке и зву ко ва бу ке – ова ква му зич ка 
под ло га пред ста вља ори јен тир пле сној ко ре о гра фи ји – ова-
ко све де на му зи ка до при но си пот пу ној по зо ри шној при сут-
но сти пле сне из вед бе.

Ово је со ло из вед ба огром не ди сци пли не, бес пре кор но од 
по чет ка до кра ја, без трун ке по пу шта ња па жње. Пре
ци зно и ком пакт но. 

Са ба Крал, кри ти чар

Те шко је го во ри ти о Ри ти ној из вед би а да се не при ча о Ри ти, 
као да су Ри та Го би и ње на из вед ба јед на иста ствар.

Мар та Пе тер, Тан кри ти ка

Екс пло зив на из вед ба Ри те Го би ис пу ње на је суп тил ним здру-
жи ва њем, ни је те шко на слу ти ти фу ту ри стич ку ин тер пре-
та ци ју, не што на лик на уч но фан та стич ном ри меј ку Уми-
ру ћег Ла бу да, али уме сто ме ких и ли рич них то но ва, Да вид 
Се го из во ди гру бе, ре пе ти тив не и ро бо тич ке зву ке бу ке.

Та мас Ха лаз, Син хаз

„Во ли тант” је увр штен у „Ae ro wa ves Twenty18” ли сту и од-
ли ко ван је на гра дом Ру долф Ла бан у Ма ђар ској. Та ко ђе је 
до бит ник спе ци јал не на гра де на фе сти ва лу „10 Sen ti dos” 
одр жа ном у Ва лен си ји у ма ју 2017.

Недеља, 01. јул
20.00, КЦНС, Велика сала
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Dan ce & Cho re o graphy: Ri ta Góbi
Mu sic: Dávid Szegő
Light de sign: Pa vla Beranová 
Co stu me de sign: Ju dit Sin ko vics
Cre a ti ve pro du cer: Ágnes Bakk
Photo by: Marcell Piti
Technical assistant: Zuzana Režná

Run ning ti me: 40’

Ri ta Góbi is a dan cer, cho re o grap her and dan ce te ac her, who is 
con ti nu o usly ex plo ring the styles and lan gu a ges of dan ce. Born 
in No vi Sad, Ser bia, gra du a ted at Hun ga rian Dan ce Aca demy in 
Bu da pest. She was a par ti ci pant of va ri o us in ter na ti o nal dan ce 
wor kshops and re si dency pro grams. Ri ta star ted her ca re er wor-
king with se ve ral Hun ga rian-ba sed dan ce com pa ni es and wor-
king with the film di rec tor Mi klos Jan cso. In 2006 she fo un ded 
Go bi Dan ce Com pany. Ri ta is al so a dan ce te ac her at Ne mes 
Nagy Ágnes Art Vo ca ti o nal School, and she re gu larly holds wor-
kshops in Hun gary and in ter na ti o nally at va ri o us fe sti vals. Her 
cho re o grap hi es are ba sed on in tu i tion and ex pe ri men ta ti on, 
but are pre ci sely con struc ted by re pe ti ti ve, mi ni a tu re mo ve-
ments and gro te sque, dis tor ted ele ments that are slowly and 
con se qu ently tran sfor ming in to a dif fe rent sta te. She is playing 

with her body parts, lo ves the mi ni ma lism, physi ca lity of the 
body and its ex tre mes. Her way of cre a tion is analyti cal, fu tu ri-
stic, tight. Góbi’s per for man ces are al ways ba sed on per so nal 
ex pe ri en ces and are of ten ac com pa nied with li ve mu sic or by 
ot her ar tists from va ri o us art fi elds.

Ri ta Góbi’s new per for man ce pre sents the in ter me di a te sta te 
of “al ready not he re” and “not the re yet”, by gu i ding us in the 
world of me ta morp ho sis. For this pro duc tion Dávid Szegő com-
po sed the mu sic by using Mor se co de so unds and no i se so unds, 
both aco u stic and elec tro nic – the se are land marks for the dan-
ce per for man ce de sig ned from mi ni ma list to ols which lead to 
a full the a tri cal pre sen ce.

VO LI TANT
Góbi Dan ce Com pany, Hun gary

Supported by: “National Cultural Fund”, “Ministry of Human Re
sources”, “Workshop Foundation”, “SÍN” Cultural Centre, MOHA 
– Mozdulatművészetk Háza /Orkesztika Alapítvány, Gabor 
Gobi, “Red Print“.



This is a so lo of gre at di sci pli ne, flaw less from start to fi nish, 
wit ho ut an io ta of idle ness. It is con ci se and com pact.

 Csa ba Králl, cri tic

It is hard to talk abo ut Góbi’s per for man ce wit ho ut tal king abo ut 
her, as Ri ta Góbi and her per for man ce are one and the sa me.

Márta Péter, Tánckritika

Ri ta Góbi’s ex plo si ve so lo dan ce is fil led with sub tle as so ci a
ti ons: it is not hard to di sco ver a fu tu ri stic in ter pre ta tion, a 
kind of sci en cefic tion re ma ke of the Dying Swan: but in stead 
of soft and lyri cal tu nes, it is per for med to Dávid Szegő’s harsh, 
re pe ti ti ve and ro bo tic no i se so unds. 

Tamás Halász, Színház

“Vo li tant” is in clu ded in the Ae ro wa ves Twenty 18 list and al so 
re ce i ved the Ru dolf Lábán Award in Hun gary. The per for man ce 
re ce i ved the Spe cial Pri ze at Fe sti val “10 Sen ti dos” or ga ni zed in 
Va len cia, May 2017.
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Sunday, 1st July 
8.00 pm, CCNS, Great Hall
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Ау тор ски про је кат Ко ка на Мла де но ви ћа ин спи ри сан дра-
мом Ра до сла ва Зла та на До ри ћа

Игра ју:
Ива на В. Јо ва но вић
Мар ко Мар ко вић
Ми ња Пе ко вић 
Да вид Та сић Даф
Ми ли ја на Ма ке вић  
Бра ни слав Јер ко вић
Ва ња Не на дић
Не ма ња Ба кић
Дра га на Шу ша   
Алек сан дар Вуч ко вић
Да ни ца Гру бач ки

Му зи ча ри:
Ире на По по вић Дра го вић
Ни ко ла Дра го вић

Ком по зи тор: Ире на По по вић Дра го вић
Сцен ски по крет: Ан дре ја Ку ле ше вић
Сце но граф: Ма ри ја Ка ла бић
Ко сти мо граф: Та тја на Ра ди шић
Ви део рад: Ми ле Ке ске но вић

Аси стент ком по зи то ра: Ни ко ла Дра го вић
Аси стен ти ре ди те ља: Ол ги ца Не сто ро вић и 
Ти ја на Мар ко ви но вић

Струч ни кон сул тант: Ра до слав Зе ле но вић

Тра ја ње: 90’

По зо ри ште у Сом бо ру осно ва но је 1882. го ди не и од та да 
ра ди кон ти ну и ра но. Стал но про фе си о нал но по зо ри ште де-
лу је од 1946. го ди не, а 1952. пре ра ста у На род но по зо ри ште.
У Сом бо ру су ре жи ра ли нај и стак ну ти ји ре ди те љи сво је ге-
не ра ци је. У по след ње две де це ни је, На род но по зо ри ште 
Сом бор је би ло јед но од нај мо бил ни јих у на шој зе мљи и 
из во ди ло је пред ста ве у Ма ђар ској, Ау стри ји, Ма ке до ни ји, 
Сло вач кој, Бу гар ској, на Ки пру, у Сло ве ни ји, Ру си ји, Укра ји-
ни и Цр ној Го ри. Од 1993. го ди не На род но по зо ри ште Сом-
бор се зо ну за вр ша ва фе сти ва лом „По зо ри шни ма ра тон”. 
То ком три да на и но ћи, јед на за дру гом, сме њу ју се пред-
ста ве го сту ју ћих по зо ри шта, по зо ри шних гру па и сту де на та 
драм ских фа кул те та. Ма ра тон за тва ра пред ста ва На род ног 
по зо ри шта Сом бор ко ја је има ла пре ми је ру у прет ход ној 
се зо ни. На род но по зо ри ште Сом бор има две сце не: Ве ли ку 
сце ну и ма лу сце ну – Сту дио 99. 

КАД БИ СОМ БОР БИО ХО ЛИ ВУД
На род но по зо ри ште Сом бор, Ср би ја



Сом бор ски штам пар и си не  аста Ер нест Бо шњак (1876-1963) 
сма тра се пи о ни ром ју го сло вен ске ки не ма то гра фи је. Још 
1906. го ди не, пр ви је упо тре био тзв. швенк, од но сно по чео 
да ко ри сти ка ме ру у по кре ту. Бо шња ко ва иде ја да од Сом-
бо ра на пра ви „фа бри ку сно ва”, од но сно да у Сом бо ру офор-
ми не што што је ка сни је по стао Хо ли вуд, би ва за у ста вље на 
Ве ли ким ра том, али и ма ло гра ђан ским од но сом сре ди не и 
вла сти пре ма сва кој иде ји ко ја је но ва. Ова бај ко ви та пред-
ста ва ин сце ни ра на је у тра ди ци ји не мог фил ма, где су по-
крет и му зи ка основ на сред ства ко ји ма се пу бли ци при ча 
при ча.

„Ер нест Бо шњак се усу дио да са ња сан у ко ме Сом бор по-
ста је Хо ли вуд, у ко ме умет ност фил ма по кре ће про спе ри тет 
јед ног гра да, а он да се, по већ тип ској ма три ци тај сан рас-
пао пред кон зер ва ти ви змом и ку ка вич лу ком ло кал них по-
ли тич ких ли де ра и пред сре ди ном за ко ју је тај сан био пре-
ве лик. Вра ћа ју ли се гра до ви ма и љу ди ма као усуд зло де ла 
учи ње на над ма штом оних ко ји сво је гра до ве и сре ди не 
над ра ста ју? Је смо ли још увек спо соб ни за ви зи је на прет ка 
и ко лек тив не сно ве, или је ре ал ност оно на шта смо осу ђе-
ни, ре ал ност у ко јој кул ту ра пред ста вља не по треб ни за о-
ста так из вре ме на у ко ме је још би ло са ња ра и сно ва.”

Ко кан Мла де но вић, ре ди тељ

Глум ци су би ли без тек ста, а пу бли ка без да ха! Иде ја Ко ка на 
Младеновића[...] де ло ва ла је нео бич но у по чет ку, али по сле 
све га ви ђе ног сте кли смо ути сак да је је ди но без ре чи мо гла 
да бу де ис при ча на ова при ча ко ју је сјај ни мла ди ан самбл сом-
бор ског те а тра, по кре том, игром и ми ми ком, ис при чао у 
јед ном да ху. 

Пре драг Ћур чи ја, РТВ

Глум ци ма је да та нај ве ћа сло бо да да по ка жу све емо ци је са-
мо го во ром те ла и фа ци јал ном екс пре си јом. Ме ђу тим [...] 
ан самбл пред ста ве под ра зу ме ва све оно што је сво је вре ме-
но чи ни ло Хо ли вуд: све тло, тон, ви део, ре кви зи ти, ко сти ми, 
де ко ри, сце на, гар де ро бе ри, шмин ка, сли ка ри, бра ва ри, сто-
ла ри, тех ни ка. По ку ша те ли да оду зме те је дан од на ве де них 
еле ме на та, на ста ло би ра су ло!

Го ри ца Рад ми ло вић, ча со пис „Култ”

Недеља, 01. јул
22.00, СНП, сцена „Пера Добриновић“
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Aut ho rial pro ject by Ko kan Mla de no vić in spi red by the dra ma 
writ ten by Ra do slav Zla tan Do rić

Cast:
Iva na V. Jo va no vić
Mar ko Mar ko vić
Mi nja Pe ko vić 
Da vid Ta sić Daf
Mi li ja na Ma ke vić  
Bra ni slav Jer ko vić
Va nja Ne na dić
Ne ma nja Ba kić
Dra ga na Šu ša   
Alek san dar Vuč ko vić
Da ni ca Gru bač ki

Mu si ci ans:
Ire na Po po vić Dra go vić
Ni ko la Dra go vić

Com po ser: Ire na Po po vić Dra go vić
Sta ge mo ve ment: An dre ja Ku le še vić
Set de sign: Ma ri ja Ka la bić
Co stu me de sign: Ta tja na Ra di šić
Vi deo: Mi le Ke ske no vić

As si stant com po ser: Ni ko la Dra go vić
As si stant di rec tors: Ol gi ca Ne sto ro vić and 
Ti ja na Mar ko vi no vić
Ex pert con sul tant: Ra do slav Ze le no vić

Run ning ti me: 90’

The Som bor The a tre was fo un ded in 1882 and has been wor-
king con ti nu o usly ever sin ce then. The stan ding pro fes si o nal 
the a tre has been ac ti ve sin ce 1946, and in 1952 it be ca me the 
Na ti o nal The a tre. Le a ding di rec tors of the ir re spec ti ve ge ne ra-
ti ons ha ve sta ged the ir plays in Som bor. In the last two de ca des, 
the Na ti o nal The a tre Som bor has been one of the most mo bi le 
in Ser bia, ha ving per for med its pro duc ti ons in Hun gary, Au stria, 
Ma ce do nia, Slo va kia, Bul ga ria, Cyprus, Slo ve nia, Rus sia, Ukra i ne 
and Mon te ne gro, among ot her pla ces.

In 1993 the Na ti o nal The a tre Som bor star ted a tra di tion of fi-
nis hing each se a son with the “The a tri cal Ma rat hon” fe sti val. It 
fe a tu res a suc ces sion of pro duc ti ons of gu est the a tres, tro u pes 
and dra ma tic school stu dents for three days and three nights. 
The Ma rat hon fi nis hes with a Na ti o nal The a tre Som bor’s play 
that pre mi e red in the pre vi o us se a son. The Na ti o nal The a tre 
Som bor has two sta ges: The Gre at and Small Sta ge – Stu dio 99. 

IF SOM BOR WAS HOLLYWO OD
The Na ti o nal The a tre Som bor, Ser bia



 47

Prin ter and ci ne ast Er nest Boš njak (1876-1963) is con si de red a 
pi o ne er of Yugo slav ci ne ma to graphy. He was the first to use 
the so-cal led “schwenk”, that is, mo ving ca me ra, as early as in 
1906. The Boš njak’s idea of ma king Som bor a “dre am fac tory” 
by for ming in Som bor so met hing si mi lar to that which was la ter 
cre a ted in Hollywo od, was fo re stal led by the Gre at War, but 
al so by the nar row-min ded at ti tu de of the com mu nity and the 
aut ho ri ti es to wards every idea that was new.
This fa iry-ta le li ke play has been sta ged in the si lent film tra di-
tion, with mo ve ment and mu sic as the main ve hic les for tel ling 
the story to the au di en ce.

“Er nest Boš njak da red dre am of Som bor be co ming Hollywo od, 
with the art of film pro pa ga ting the pro spe rity of the town. But, 
fol lo wing a typi cal ma trix, this dre am shat te red down in the 
en co un ter with the con ser va tism and co war di ce of lo cal po li ti-
cal le a ders and in the com mu nity this dre am was too gre at for. 
Are ci ti es and pe o ple ha un ted by the ir cri mes com mit ted aga-
inst the ima gi na tion of tho se who are big ger than the ir ci ti es 
and com mu ni ti es? Are we still ca pa ble of vi si ons of pro gress 
and col lec ti ve dre ams, or is re a lity what we are con dem ned to, 
a re a lity in which cul tu re re pre sents an un ne ces sary rem nant 
of the ti mes when dre a mers and dre ams still exi sted.”

Ko kan Mla de no vić, di rec tor

The cast was spe ec hless, whi le the au di en ce was bre at hless! The 
idea of Ko kan Mla de no vić [...] se e med unu sual in the be gin ning, 
but af ter all that we saw, we had the im pres sion that it was only 
wit ho ut any words that this story co uld be told. And it was told in 
the lan gu a ge of mo ve ment, play and fa cial ex pres si on.by the gre at 
young en sem ble of the Som bor The a ter in one bre ath.

Pre drag Ćur či ja, RTV

The cast ha ve been gi ven the gre a test pos si ble fre e dom to show 
all emo ti ons by using only body lan gu a ge and fa cial ex pres si on. 
Ho we ver, [...] the en sem ble of the play in clu des everything that 
on ce ma de Hollywo od what it was: lights, so und, vi deo, props, 
co stu mes, de cors, sets, dres sers, ma ke up, pa in ters, loc ksmiths, 
car pen ters, tec hni ci ans. If you tried to ta ke one of tho se ele ments 
away, it wo uld re sult in a cha os!

Go ri ca Rad mi lo vić, ma ga zi ne “Cult”

Sunday, 1st July 
10.00 pm, SNT, “Pera Dobrinović” Stage



48

Ау то ри: Мак сим Иса ев, Па вел Сем чен ко, 
Де нис Ан то нов
Глум ци и сли ка ри: Мак сим Иса ев, Па вел Сем чен ко
Му зи ка: Де нис Ан то нов
Ка мер ма ни: Ник Ка мов, Ђерђ Ма ма тов
Ди зајн: Ки рил Ма ло вич ко, Ма ри ја Не бе сна ја
Све тло: Џорџ Гал кин
Ре кви зи тер: Ма ри ја Та ва по а ва
Фо то граф: Александaр Џе рент ски

Тра ја ње: 60’

По зо ри шну тру пу „АХЕ” осно ва ли су Мак сим Иса ев, Па вел 
Сем чен ко и Ва дим Ва си љев 1989. го ди не. Од са мог по чет ка 
тру па се де кла ри ше као не за ви сна по пи та њу сти ла и фор-
ме и по чи ње сво је де ло ва ње у по љу пер фор ман са, фил ма 
и ле пих умет но сти. То ком ду гих го ди на по сто ја ња тру па је 
бро ја ла од два до се дам чла но ва док су је ди ни стал ни чла-
но ви Мак сим Иса ев и Па вел Сем чен ко. Од 1996. го ди не тру-
па се ви ше пре у сме ра ва на по зо ри шни ко лек тив ко ји сво ја 
де ла из во ди на сце ни. Од та да, чла но ви тру пе на сту па ју на 
по зо ри шним фе сти ва ли ма у Ру си ји и ино стран ству и су де-
лу ју у раз ли чи тим про јек ти ма са ра ђу ју ћи са дру гим по зо-
ри шним ку ћа ма и тру па ма.

Пост-ин ду стриј ски ка ба ре „Plug’n’Play 2“ је ра ди кал на и ху-
ли ган ска из вед ба чи ја ат мос фе ра ни ма ло не на ли чи оној 
по зо ри шној. Гле да о цу је оста вље на пот пу на сло бо да – од 
то га са ког ме ста же ли да гле да пред ста ву, да ли же ли да 
га ђа ак те ре де ло ви ма ре кви зи те до то га да има мо гућ ност 
да за и гра на обли жњем пле сном по ди ју му. „Plug’n’Play 2“ је 
скуп им про ви за ци ја три уче сни ка: ди- џе ја, пер фор ме ра и 
сли ка ра. 

PLUG’N’PLAY 2
AХЕ, Ру си ја



Глум ци су при род ни и увер љи ви у сва ком тре нут ку [...] 
’PlugnPlay 2’ је при ча ко ја се обра ћа не ва ља лом де те ту 
у сви ма на ма и те ра га да за не се но по ви че: Еј! Хо ћу и ја 
то да ра дим!

Гме ња Ле пест ков, Швај цар ска, Ау тумн

Понедељак, 02. јул
18.00, СНП, сцена „Јован Ђорђевић“
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Aut hors: Ma xim Isa ev and Pa vel Sem chen ko
Ac tors and pa in ters: Ma xim Isa ev and Pa vel Sem chen ko
Mu sic and DJ: De nis An to nov
Ca me ra ope ra tors: Nick Kha mov, Ger ge Ma ma tov
Vi deo art and de sign: Ki rill Ma lo vic hko, Ma ria Ne be snaya
Lig hting: Ge or ge Gal kin
Props: Ma ria Ta va po a va
Pho to: Ale xan dr Cher net ski

Run ning ti me: 60’

The gro up AK HE was fo un ded by Mak sim Isa ev, Pa vel Sem-
tchen ko and Va dim Va si li ev in 1989. In term of styles and forms, 
the gro up an no un ced it self as in de pen dent and star ted the ir 
ac ti vity in a per for man ce, ci ne ma and fi ne art’s fi elds. From that 
ti me the gro up con sists from two to se ven mem bers, but the 
per ma nent body are – Mak sim Isa ev and Pa vel Sem tchen ko. 
From 1996. they co unt them sel ves mo re li ke the a tre col lec ti ve, 
cre a ted for the nor mal sta ge , in clas si cal me ans. Sin ce that ti me 
the gro up is per ma nent par ti ci pant of the a tre fe sti vals in Rus sia 
and abroad. The mem bers of the gro up ta ke part in dif fe rent 
the a tre pro jects with ot her gro ups and the a tres. 

Po stin du strial ca ba ret “Plug-n-Play” is very ra di cal and ho o li-
gan’s the a tre pi e ce, the at mosp he re of this show do esn’t re mind 
the a tre at all. Spec ta tors co ming to this event are free to find 
the ir pla ce and duty; sit next to the bar co un ter and thro ugh 
so me ti mes to ma to es and gar lic to the ac tors or dan ce on the 
small area next to the sta ge. im pro vi sa tion by three par ti ci pants 
in front of the au di en ce by DJ, per for mer and pa in ter. 

PLUG’N’PLAY 2
AK HE, Rus sia
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So na tu ral and ali ve ac tors in each mo ment [...] ’Plug-n-Play 2’ is 
the story strictly de di ca ted to the na ughty kid who li ves in each 
adult and who sho ut with exal ta ti on: Ehh! I want to do the sa me!

Gme nja Le pest kov, Swiss, Au tumn

Monday, 2nd July 
6 pm, SNT, “Jovan Đorđević” Stage
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„25 чаша вина“ упознаје гледаоце са редитељком ДАХ театра, 
Дијаном Милошевић, која препричава 25-огодишњу историју 
свог ансамбла. Њена сећања сежу од садашњости, уназад до 
времена када је друштву у ком је живела недостајало речи-
тости да се одупре фанатизму и национализму. Дах театар је 
од приватног постао политичко позориште суочавајући се 
притом са наметнутом променом људских живота по нара-
тивима страха и мржње. Успех ансамбла је стварање зајед-
нице окупљене око отпора слободне речи. Искуства Дијане 
Милошевић, прожета, пажљиво проматрана и саосећајна, 
наглашавала су људскост и просветљавала бесмисао про-
шлости и садашњости. Ово предавање истражује проблеме 
са којима су се суочавали позоришни ствараоци, са посебним 
нагласком на приповедање, као помоћно средство за лечење 
траума из прошлости. Ово предавање/перформанс тежи да 
разоткрије и рашчлани како позориште и драма служе као 
посредници у политичким променама и стварају везе између 
уметности, радне класе и осталих чинитеља у изградњи мира. 
Овај рад учи политици кроз уметност, крећући се између 
различитих поља: позоришта и драме, политике, историје, 
уметности и драматерапије, играјући се притом идејом јасно 
рашчлањеног извођача и учењака који изводи.

“25 Glasses of Wine” unites its audience with Dah Theatre direc-
tor, Dijana Milošević, as she curates stories from her group’s 25 
year history. Her memories range from the present, back to a 
time when her society lacked the vocabulary to resist bigotry 
and nationalism. Dah’s theatre of the personal became political 
by confronting the official reorganization of life to fit narratives 
of fear and hatred. The accomplishment of the company was 
creation of a community around the vocabulary of lived resistance. 
Milošević’s shared experiences—embodied, keenly observant, 
and compassionate—emphasize humanity, and illuminate the 
senselessness of the past and today. The work explores issues 
faced by theatre-makers in global contexts, with particular fo-
cus on storytelling and narrative as a healing medium for past 
traumas. This lecture/performance aims to uncover and articu-
late how theatre and drama may be used as an instrument of 
social and political change and make connections between art 
workers and other actors in peacebuilding processes. The work 
presents the way of teaching politics through art, walking on 
the borderline between different fields: theatre and drama, 
politics, history, art and dramatherapy, playing with the idea of 
the articulate performer and the scholar who performs.

Значење покрета као доказ о постојању глумца-извођача 
на сцени и о његовим могућностима да делују на гледаоца, 
супротно нашој вербалној култури, значајни су у светлу 
упознавања свих могућности различитих техника на сцени 
и њиховог тумачења.

Маријана Прпа Финк, ауторка књиге

The meaning of movement as a proof of the actor/performer 
being present on the stage and its capability to affect the 
viewer, contrary to our verbal culture, is important in the light 
of getting to know all the possibilities of various stage tech-
niques and their interpretation.

Marijana Prpa Fink, the book authoress

25 ЧАША ВИНА
предавање/перформанс Дијане Милошевић
Среда, 27. јун, 21.00, КЦНС, клуб „Трибина младих”

НОВИ ТЕАТАР, 
СЦЕНСКИ ПОКРЕТ
разговор поводом књиге Маријане Прпе Финк, 
„Сценски покрет и његово дејство на гледаоца“
Четвртак, 28. јун, 21.30, КЦНС, клуб „Трибина младих”

25 GLASSES OF WINE
lecture/performance of Dijana Milošević
Wednesday, 27th June, 9 pm, CCNS, Club “Tribina mladih”

NEW THEATRE, 
STAGE MOVEMENT
discussion about the book of Marijana Prpa Fink 
“Stage movement and its influence on audience”
Thursday, 28th June, 21.30 pm, CCNS, Club “Tribina mladih”



Под уметничким руководством ПОД театра, уз учешће 
гостију из Новог Сада

Режија, и драматургија: Татјана Пајовић, Бранка Бајић

ПОД Театар је Процес базиран на сталном истраживању и 
успостављању односа између улога Човека и Уметника, 
развијајући тако посебну методологију за рад са децом, са 
младима, професионалним уметницима и одраслима раз-
личитих годишта и опредељења. Театар се бави изучавањем 
и истраживањем човека и друштва са антрополошког, фи-
лозофског, душевног и социолошког становишта, које при-
мењује кроз специфичне театарске технике, развијајући 
праксу примењеног позоришта, са посебним акцентом на 
Театар Заједнице као облик активације и функционисања 
локалне заједнице. Пројекат Театар Заједнице већ пет го-
дина, уз партнерство КЦ Чукарица ,Геронотлошког центра 
Београд,окупља професионалне уметнике и две маргина-
лизоване групе старе и младе на заједнички рад и процес, по-
стајући партнер „ЗИД“ Театра, Амстердам и великог европ-
ског пројекта „CARAVAN NEXT“.

Under artistic leadership of the POD Theatre, with participation 
of guests from Novi Sad

Director and dramaturge: Tatjana Pajović, Branka Bajić

POD Theatre is a Process based on constant research and es-
tablishing relations between the roll of being Human and being 
Artist,developing specific methodology for work with children
,youngsters,professional artists and adults with different age 
and orientations. Theatre studies and research human being 
and society form the anthropological, philosophical,spiritual 
and social point of view, applying this through specific theatri-
cal techniques, developing practice of Applied Theatre and 
particularly Community Theatre. Project Community Theatre, 
almost five years, through partnership with KC Cukarica, Ger-
ontology centre Belgrade, gathers two marginalized groups, 
youngsters and seniors in common work and process,becoming 
partner of “ZID” Theatre, Amsterdam, and huge EU project 
“CARAVAN NEXT”’.

ДА ЛИ СТЕ ВИДЕЛИ 
ДОН КИХОТА?
ПОД театар, Србија
Театар Заједнице КЦ Чукарица, Србија 
Петак, 29. јун, 19.00, КЦНС, Летња сцена

HAVE YOU SEEN 
DON QUIXOTE?
The POD Theatre, Serbia
The Community Theatre of Cultural Centre Čukarica, 
Serbia
Friday, 29th June, 7 pm, CCNS, Summer Stage



ПРАТ Е ЋИ

54

Пратећи програм за ИНФАНТ 2018, дефинисан је од стране 
новосадског Ефемера колектива као „буђење занемарених, 
напуштених и заборављених простора града, богатих вред-
ностима и креативним потенцијалом“, у циљу развоја идеје 
овогодишњег ИНФАНТ фестивала о препознавању и при-
хватању нове парадигматске основе за промишљање позо-
ришта и града. Пројекат НОВА ПАРАДИГМА – НОВА ЧИТАЊА 
представљен је у форми изложбе фотографија насталих као 
одговор одабраних младих аутора на тему транслација спе-
цифично одабраних терминолошких одредница у простор-
не оквире, путем фотографије. Простор као активни субје-
кат – као протагониста акције забележене фотографијом 
– доминира својим квалитетима и омогућује нову врсту 
читања појмова и вредности, употпуњујући разумевање 
онога што нешто ново треба да донесе.

Изложби НОВА ПАРАДИГМА – НОВА ЧИТАЊА непосредно 
претходи разрада и дефинисање НОВЕ ПАРАДИГМЕ у смислу 
препознавања и успостављања новог обрасца понашања, 
којим је у први план позициониран град у којем живимо, 
којем се Фестивал и обраћа и због којег и постоји. Сајт-спе-
цифик акције као резултат ових припрема, обележиће град 
непосредно пред Фестивал истичући факторе изненађења, 
размере и посебности одабраних просторних оквира као 
одређујуће за разумевање једног могућег новог читања 
стварности.

Ephemera Collective’s involvement in INFANT 2018 Festival’s 
side programme is defined as “a specific awakening of the ne-
glected, desolated and forgotten spaces in the city, rich in val-
ues and creative potential”. The project is aimed at further 
development of this year’s Festival’s idea of the understanding 
and embracement of the new paradigmatic foundation for re-
thinking of theatre and the city. Titled NEW PARADIGM – NEW 
READINGS, the exhibition presented during INFANT Festival, 
introduces carefully selected young authors who offer answers 
to the topic of translations of specifically picked terms into spa-
tial frameworks through photography. The space as a dynamic 
subject – a protagonist of an action captured in photography 
– dominates by its qualities, thus enabling the new kind of read-
ings of terms and values, redefining the understanding of what 
something new brings along.
Preceded by elaborating and defining of THE NEW PARADIGM 
in terms of the establishment of somewhat new patterns of 
urban behaviour, the exhibition NEW PARADIGM – NEW READINGS 
emphasizes the city we live in, the city which Festival exists for 
and speaks to. Different in scale, site-specific actions resulted 
from these preparations will mark the city just before the begin-
ning of INFANT 2018, rendering factors of surprise, scale and 
particular spatial frameworks as inevitable in one possible new 
reading of reality.

НОВА ПАРАДИГМА – 
НОВА ЧИТАЊА 
изложба Ефемера колектива, Србија
Уторак, 26. јун, 23.00, КЦНС, клуб „Трибина младих”

NEW PARADIGM – 
NEW READINGS
the Exhibition by Ephemera Collective, Serbia
Tuesday, 26th June, 11.00 pm, CCNS, Club “Tribina mladih”



„Породица бистрих потока” је комуна која више од четрде-
сет година живи на планини Рудник. Њена основна дејства 
су повратак природи, отворен дом, скромна економија, и 
уметност. Божидар Мандић, њен оснивач, је књижевник, 
театролог и ликовни истраживач. Колумниста је листа „Да-
нас”, „Политике” и члан Дечије редакције Радио Београда. 
Породица бистрих потока бори се за Планету и Појединца.

“The clear brook family” is a commune that has been living in 
Mount Rudnik for more than forty years. Its main actions include 
return to nature, open home, modest economy and art. Božidar 
Mandić, its founder, is a writer, theatrologist and visual art re-
searcher. He contributes for the dailies ‘Danas’ and ‘Politika’, 
and is a member of the Children’s Programme Section of Radio 
Belgrade. The Clear Brooks Family fights for the Planet and the 
Individual.

ИНТИМА
Породица бистрих потока, Србија
Понедељак, 02. јул, 21.00, КЦНС, Велика сала

INTIMA
The Clear Brook Family, Serbia
Monday, 2nd July, 9.00 pm, CCNS, Great Hall

ПРЕДСТАВА У ЧАСТ НАГРАЂЕНИХ
IN HONOUR OF THE AWARD WINNERS
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Весна Драгојлов
Богат професионални живот поче-
тком деведестих Весну Драгојлов 
односи из света лингвистике и фо-
нетике, предмете које је више од 
десет година предавала на катедри 
за Енглески језик и књижевност на 
Филозофском факултету у Новом 
Саду, у Америку где мења своју про-
фесионалну оријентацију и усмера-
ва се на студије дизајна и дигиталних 
уметности. У Америци је магистри-
рала још једном у Денверу, Колора-
до, на студијама дизајна/дигиталних 
медија, и почиње да предаје предмете у оквиру своје нове струке, 
следећих 17 година, у Колораду и Аризони. Године 2016. напушта 
Америку и наставља своју каријеру у својству професора на факул-
тету у Мароку. У Мароку живи и ради већ две године, предаје фотогра-
фију и уметност и дизајн, и упознаје се са, за њу, новом културом, 
и живи у интернационалном окружењу. Открива пуно могућности 
да Мароку допринесе са својим стеченим знањем и искуством у 
Америци, као и да научи у новој етнички и културно разноврсној 
средини. Током своје каријере у Новом Саду, писала је и преводи-
ла текстове из уметности за уметничке часописе. У истом својству 
је последњих неколико година превела неколико књига са српског 
на енглески.

Јелена Мијовић
Јелена Мијовић рођена је 21. марта 1971. године у Београду. Дипло-
мирала је Драматургију на Факултету драмских уметности у Бео-
граду. Радила на телевизији, писала сценарија за многобројне 
емисије из културе, дечје ТВ серијале. Од 1996. до 2004. предавала 
је Драматургију на Катедри за 
драматургију и била консул-
тант за ТВ сценарио на Кате-
дри за тв режију Академије 
уметности. Као драматург 
радила је на представама у 
Битеф театру, Југословенском 
драмском позоришту, Атељеу 
212 (Београд), МНТ-у (Ско-
пље), СНГ-у (Љубљана), Град-
ском позоришту Истанбул 
(Истанбул), СНГ-у (Марибор). 
Сарадник на сценарију за филм „Балкан није мртав”, сценаристе 
Дејана Дуковског, Ане Ласић и редитеља Александра Поповског. 
Драматург је Позоришта Атељеа 212 од 1999. године.

Иван Правдић
Дипломирани драматург и Доктор вишемедијске уметности. Ре-
довни професор Драматургије, Вишемедијске уметности и Дизајна 
времена. Креира перформансе, амбијенте, акције, представе, дра-
му, поезију, књиге, партиципације публике, радионице, видео. Са 
својим радовима учествовао на фестивалима и симпозијумима у 
Канади, Русији, Великој Британији, Холандији, Португалу, Шпанији, 
Италији, Немачкој, Аустрији, Словенији, Хрватској, Босни и Херце-
говини, Мађарској, Румунији, Бугарској, Албанији и Србији.
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Vesna Dragojlov
Her rich professional life takes her, at the beginning of 90s, from the 
world of linguistics and phonetics, the subjects she taught for more 
than ten years at the Department of English and English Literature, 
Faculty of Philosophy, in Novi Sad, Serbia, to the US where she changes 
her professional career and focuses on the studies in design and digital 
arts. In the States she earned another Master’s Degree in Digital Media/
Design, at the University of Denver, Denver, Colorado, and begins teach-
ing classes within her new expertise, design and art, in Colorado and 
Arizona, for the following seventeen years. In 2016 she leaves The States 
and continues her well established career in design and art, at a uni-
versity in Morocco, in the status of a professor. She has been there for 
the last two years involved in teaching photography and visual storytell-
ing, and art and design, and gets the opportunity to get to know a new 
culture, students and communities, living in an international environ-
ment. She discovers many new opportunities there to learn from and 
contribute to with her acquired knowledge and experience while living 
in the States for many years. During her career in Novi Sad, she wrote 
and translated articles in arts and design for art magazines. She has also 
translated several books from Serbian into English in the last several 
years.

Jelena Mijović
Born on 21st March 1971 in Belgrade, Jelena Mijović graduated in Dram-
aturgy from the Faculty of Dramatic Arts in Belgrade. She has worked 
on television, writing screenplays for a number of cultural programmes 
and children’s series. From 1996 to 2004, she taught Dramaturgy at the 
Department of Dramaturgy and served as a consultant for TV screenplay 
at the Department of TV Direction of the Academy of Arts. As a 
dramaturgе, she has worked on productions by the Bitef Theatre, Yu-
goslav Drama Theatre, Atelier 212 Theatre (Belgrade); Macedonian 

National Theatre in Skopje (FYROM); Slovenian National Theatre (SNT) 
in Ljubljana, SNT Maribor (Slovenia); and The City Theatre Istanbul (Tur-
key). She has collaborated on the script for the film “The Balkans Isn’t 
Dead” written by the screenwriter Dejan Dukovski and Ana Lasić, di-
rected by Aleksandar Popovski. She has been a dramaturgе for the 
Atelier 212 Theatre since 1999. 

Ivan Pravdić
A Professor of Dramaturgy, Multimedia Art and Time Design, Ivan 
Pravdić graduated in Dramaturgy and holds a PhD in Multimedia Arts. 
He creates performances, ambiences, actions, plays, dramas, poetry, 
books, audience participations, workshops, and videos. With his works 
he has participated in festivals and symposiums in Canada, Russia, Great 
Britain, Holland, Portugal, Spain, Italy, Germany, Austria, Slovenia, 
Croatia, Bosnia and Herzegovina, Hungary, Romania, Bulgaria, Albania 
and Serbia.
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Награда за најуспешнији експеримент, односно представу 
у целини додељује се остварењу ШЕКСПИР, СОНЕТ 66, Ма ђар-
ског државног позоришта „Чики Гергељ“ (Румунија). На града 
се додељује једногласно. Полазећи од сонетне форме, веш-
тим редитељским и кореографским поступцима, представа 
ШЕКСПИР, СОНЕТ 66 се развија у комплексну, богату значе-
њима, драмску целину. Јасан концепт свој непосредан сцен-
ски израз проналази кроз поигравање са универзалним 
симболима, стављајући их у савремени контекст. Осим изу-
зетне колективне игре ансамбла, кохерентности представе 
доприноси повезаност и усклађеност свих ауторских сегме-
ната представе.

Награда за најоргиналнијије истраживање једног од сегме-
ната позоришног језика додељује се представи ОТЕЛО, Тур-
ског театра из Скопља (Македонија). Награда се додељује 
једногласно. Представа ОТЕЛО на иновативан начин претаче 
једно класично дело у позоришни експеримент. Најважнији 
сегмент представе је коришћење воде, која се тако уздиже 
од успелог сценографског решења, до вишеструке симболи-

ке, ефектног редитељског поступка, појачава глумачку екс-
пресивност и успоставља комуникацију са гледалиштем.

Награда за изузетну експресивност на граничном подручју 
између позоришта и осталих уметности, или стваралаштва 
у најширем смислу додељује се представи ПРАВИЛА ИГРЕ, 
Џона Бокаера (САД). Награда се додељује једногласно. Пред-
става ПРАВИЛА ИГРЕ, сажима савремени плесни и драмски 
израз, као кохерентну целину са метафизичким, филозоф-
ским набојем и специфичном анимацијом реквизите и сце-
нографије. У највећем свом делу она призива најуспешнија 
остварења овог позоришног жанра.

Жири је радио у саставу: проф. др Зоран Ђерић – театролог 
(Србија), председник жирија, проф. др Христо Петрески – 
позоришни критичар (Македонија), члан жирија, МА Горан 
Ибрајтер – драматург ( Србија), члан жирија.

Фестивал је 25. јуна отворила Татјана Пајовић, глумица и 
директорка ПОД театра из Београда.

И Н Ф А Н Т  2 0 1 7 .



The Award for the Most Successful Experiment, a performance 
as a whole, is given to the play SHAKESPEARE, SONNET 66, by 
the “Gergely Csiky” Hungarian State Theatre (Romania). The 
decision was reached unanimously. Setting off from a sonnet 
form, through skilled direction and choreography, the play 
SHAKESPEARE, SONNET 66 develops into a complex, polyse-
mic, dramatic whole. The clear concept of the play is directly 
expressed on the stage through playing with universal symbols, 
giving them a contemporary context. Besides the extraordinary 
collective acting of the cast, the unity and balance of all autho-
rial segments contribute further to the play’s coherence.

The Award for the Most Original Exploration of One Segment 
of Theatrical Language is given to the play OTHELLO, by the 
Turkish Theatre from Skopje (Macedonia). The decision was 
reached unanimously. The play OTHELLO transforms, in an in-
novative way, a classical work of art into a theatrical experiment. 
The most important segment of the play is the use of water, 
thus elevating it from a successful set design solution to a 

multi-layered symbol, an effective director’s technique, enhanc-
ing the expressivity of the actors and establishing communica-
tion with the audience.

The Award for Particular Expressivity in the Border Areas be-
tween the Theatre and Other Arts, or creativity in the widest 
sense, is given to the play RULES OF THE GAME, by Jonah Bokaer 
(USA). The decision was reached unanimously. The play RULES 
OF THE GAME unties the contemporary dance and dramatic 
expression as a coherent whole with a metaphysical, philo-
sophical charge and distinctive animation of theatrical props 
and set design. For the most part, it evokes the best productions 
of this theatrical genre.

The Jury of the 44th INFANT has worked in the following com-
position: Prof. Zoran Djeric, PhD – Theatrologist (Serbia), Chair-
man, Prof. Hristo Petreski, PhD – theatre critic (Macedonia), 
member of the Jury, Goran Ibrajter, MA – dramaturge (Serbia), 
member of the Jury.

On 25th of June, festival is opened by Tatjana Pajović, an actress 
and direcotr of the POD Theatre form Belgrade.

I N F A N T  2 0 1 7



Direktor, glavni i odgovorni urednik / Managing Director, EditorinChief 
Bojan Panaotović

Pomoćnik direktora / Assistant to Managing Director
Miljana Kozarov

Urednik Redakcije scenskog programa / Stage Programmе Editor
Simon Grabovac

Sekretar / Assistant
Elza Vuletić

Selektor / Selector
Simon Grabovac

Žiri / Jury
Jelena Mijović

Vesna Dragojlov
Ivan Pravdić

Voditelj okruglog stola / Discussion Mediator 
Zoran R. Popović

Urednik izdanja / Publications Editor 
Aleksandra Mrđen

Portparol INFANTa / INFANT PR Manager
Bojana Bokan

Smeštaj i prevoz / Hosting
Dragan Krstić

Dizajn / Design 
Vladislava Dudvarski

Priprema / Prepress
Vladimir Vatić, GRAFIT

Fotograf / Photographer 
Branislav Lučić



Prevod tekstova / Translation 
Lidija Kapičić, Aleksandra Mrđen

Produkcija / Production 
Kulturni centar Novog Sada

Marketing / Marketing
Mirsad Avdić, Milan Vračar

Programski sekretar / Program Secretary 
Sibina Rukavina

Koordinator tehničke realizacije / Technical Implementation Coordinator
Zoran Dokić

Organizacija / Organisation
Milan Kaćanski, Ivana Cvejanov

Šef scene / Stage Manager 
Tomislav Šaraba

Scenska realizacija / Stage Crew 
Aleksandar Kovačević, Aleksandar Vencel, Zdravko Ćeran

Tehnička realizacija / Technical Crew 
Miroslav Čeman, Đorđe Bedov, Dušan Jovanović, Mladen Bukarica, Ladislav Seleši

Pravni poslovi / Legal Affairs
Snežana Komar

Računovodstvo / Accounting 
Aleksandra Spasojević, Vukica Lončar, Dušan Kordić, Violeta Petrović

Vebsajt i elektronski bilten INFANTa / INFANT Web Site, Ebulletin 
Tipping point

http://www.infant.rs

Vebsajt КЦНС / CCNS Web Site
www.kcns.org.rs

Organizator zadržava pravo izmene i dopune programa.
Organiser retains the right to make changes and add to the programme.
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