






46ИНФАНТ19
ПРОГРАМ

Уторак, 25. јун
20.00 Свечано отварање; компанија тула лимнејос, Немачка: „бес“ (60’), СНП, сцена „Јован Ђорђевић“

Среда, 26. јун
11.00 Округли сто о представи „бес“, КЦНС, клуб „Трибина младих“
20.00 Рефлектор театар, Србија:  „СМРТ ФАШИЗМУ! О Рибарима и Слободи“ (60’), КЦНС, сала
21.30 Разговор поводом 35 година театра МИМАРТ, КЦНС, клуб „Трибина младих“

Четвртак, 27. јун
11.00 Округли сто о представи „СМРТ ФАШИЗМУ! О Рибарима и Слободи“, КЦНС, клуб „Трибина 

младих“
16.00 Радионица: „Савремени плес и композиција” (120’), Тула Лимнејос, Немачка, Балетска школа
20.00 Три гроша, Србија: „Емигранти“ (75’),  КЦНС, сала

Петак, 28. јун
11.00 Округли сто о представи „Емигранти“, КЦНС, клуб „Трибина младих“
19.00 Факултет драмских уметности, Србија: „Пошто гвожђе“ (55’), КЦНС, сала
21.00 компанија тула лимнејос, Немачка: „бес 2”, Трг слободе, Змај Јовина, Дунавска улица
22.00 Округли сто о представи „Пошто гвожђе“, КЦНС, клуб „Трибина младих“

Субота, 29. јун
19.00 Позоришно удружење „Летњи биоскоп”, Србија: „Какав циркус“(50’),  КЦНС, сала
21.00 #рететеатро41 и Матера-Базиликата 2019, Италија: „Људска срамота” (60’), Позориште мла-

дих, Велика сала
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Недеља, 30. јун
10.30 Кореографије Давида Ролана, Француска: „Happy Manif: Сунчана страна плеса“,  Футошки парк
11.30 Округли сто о представи „Људска срамота“, КЦНС, клуб „Трибина младих“
17.00 Позориште младих, Србија: „На вуковом трагу“ (60’), Позориште младих, Велика сала
18.30 Кореографије Давида Ролана, Француска: „Happy Manif: Сунчана страна плеса“,  Дунавски парк
20.00 Гоблин парти, Јужна Кореја: „Сребрни нож“ (30’); „Ја сам гоблин“ (филм, 10’); „Грешка при 

слетању“ (20’), КЦНС, сала
21.30 Округли сто о представама „Сребрни нож“ и „Грешка при слетању“, КЦНС, клуб „Трибина 

младих“

 Понедељак, 1. јул
18.30 Фекете серетлек група, Чешка: „Кар” (60’), СНП, Камерна сцена
20.00 Ан лу пур лом, Фанцуска: „Северна страна”  (50’), СНП, сцена „Јован Ђорђевић”
21.30 Аштар Театар, Палестина: „Енхедуана” (50’), СНП, сцена „Пера Добриновић”

Уторак, 2. јул
11.00 Округли сто о представама „Кар“, „Северна страна“ и „Енхедуана“,  КЦНС, клуб „Трибина мла-

дих“
18.00 Џошуа Монтен, Швајцарска: „Ромео, Ромео, Ромео“ (55’), СНП, сцена „Јован Ђорђевић“
21.00 Проглашење победника, КЦНС, сала; представа у част награђених „У тишини позорнице“(60’), 

Савез драмских уметника Војводине, Србија, КЦНС, сцена

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 17. ЈУНА 2019.
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46INFANT19
PROGRAMME

Tuesday, 25th June
8 pm Opening ceremony; company toula limnaios, Germany: “rage” (60’), SNT, stage “Jovan 

Đorđević”

Wednesday, 26th June
11 am Round table about performance “rage”, CCNS, club “Tribina mladih”
8 pm Spotlight Theatre, Serbia: “DEATH TO FASCISM! On Heroes and Freedom” (60’), CCNS, Hall
9.30 pm Panel discussion on the 35th anniversary of MIMART Theatre, CCNS, club “Tribina mladih”

Thursday, 27th June
11 am Round table about performance “DEATH TO FASCISM! On Heroes and Freedom”, CCNS, club 

“Tribina mladih”
4 pm Workshop: “Contemporary Dance and Composition” (120’), Toula Limnaios, Germany, Ballet 

School
8 pm Three Groats Theatre, Serbia: “Emigrants” (75’), CCNS, Hall

Friday, 28th June
11 am Round table about performance “Emigrants”, CCNS, club “Tribina mladih”
7 pm Faculty of Dramatic Arts, Serbia: “How Much Is Your Iron” (55’), CCNS, Hall
9 pm company toula limnaios, Germany: “rage 2”, Trg slobode (Square), Zmaj Jovina, Dunavska Streets
10 pm Round table about performance “How Much Is Your Iron”, CCNS, club “Tribina mladih”

Saturday, 29th June
7 pm Theatrical Association “Summer Cinema”, Serbia: “What a Circus!” (50’), CCNS, Hall
9 pm #reteteatro41 and Matera-Basilicata 2019, Italy: “Human Shame” (60’), Youth Theatre, Big Hall
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Sunday, 30th June
10.30 am David Rolland Choreographies, France: “Happy Manif: the Sunny Side of Dance”, Futog Park
11.30 am Round table about performance “Human Shame”, CCNS, club “Tribina mladih”
5 pm Youth Theatre, Serbia: “Trailing a Wolf” (60’), Youth Theatre, Big Hall
6.30 pm David Rolland Choreographies, France: “Happy Manif: the Sunny Side of Dance”, Danube Park
8 pm Goblin Party Theatre, South Korea: “A Silver Knife” (30’); “I am Goblin” (movie, 10’); “Landing Error” 

(20’), CCNS, Hall
9.30 pm Round table about performances “A Silver Knife” and “Landing Error”, CCNS, club “Tribina mladih”

Monday, 1st July
6.30 pm Fekete Seretlek Group, Czech Republic: “Kar” (60’), SNT, Chamber Stage
8 pm Un loup pour l’homme, France: “The North Side” (50’), SNT, stage “Jovan Đorđević”
9.30 pm Ashtar Theatre, Palestine: “Enheduanna” (50’), SNT, stage “Pera Dobrinović”

Tuesday, 2nd July
11 am Round table about performances “Kar”, “North Side” and “Enheduanna”, CCNS, club “Tribina 

mladih”
6 pm Joshua Monten, Switzerland: “Romeo, Romeo, Romeo” (55’), SNT, stage “Jovan Đorđević”
9 pm Announcement of award winners, CCNS, Hall, performance in honour of the award winners “In 

the Silence of the Stage” (60’), Association of Drama Artists of Vojvodina, CCNS, Stage

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 17th JUNE 2019
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У ПОТРАЗИ ЗА ЉУДСКОШЋУ

Роберто Ћули је у свом инспиративном говору пово-
дом тридесетогодишњице од оснивања Битеф театра 
изрекао неколико важних и отрежњујућих података. 
Иако је концепт овогодишњег ИНФАНТ-а изабран више 
месеци пре Ћулијевог говора, спознаје овог великог 
уметника невероватном снагом поткрепљују нашу 
тему, потврђујући теорију о синхроницитету концепата.
Ћули је навео да ће у случају смрти позоришта умрети 
и хомо сапиенс, као и то да је позориште једино место 
где може да се развије „колективна интелигенција”. 
Такође је навео да је по њему већи проблем од гло-
балног загревања - нељудскост. Да савремени човек 
више брине о очувању планете него о другом људском 
бићу.
У Финској је тренутно у порасту број деце и младих 
који одбијају да се социјализују, иду у школу или 
уопште изађу из куће. Живе у друштву свог андроид 
телефона и компјутера, и сваки контакт са другим осо-
бама изазива анксиозност. Виртуелни свет без физич-
ког присуства другог им је примамљивији од овог 
стварног. Несигурног, крхког и тако несавршеног. Пла-
шим се да ће се синдром деце из Финске ускоро као 
зараза проширити светом, јер истраживања доказују 
да припадници нове, „зет” генерације, проводе чак 
седам сати са телефоном а само два са људима.
Пре више година трагала сам за темом којом сам же-
лела да се баве драмски педагози у представама које 
стварају заједно са децом и младима, а које би биле пред-
стављене на фестивалу MATER TERRA. Прва тема је била 
екологија а друга је требало да обухвати људске одно-
се, толеранцију, прихватање другог и другачијег. Син-

тагма која се тако једноставно и јасно појавила била је 
„екологија душе”. Позориште је управо то, непрестани 
рад на екологији душе, сопствене и колективне. Било 
да се позориштем бавимо, стварајући га, било да учес-
твујемо као публика заједно са извођачима у том ко-
лективном ритуалу. Да се надовежем на Ћулија, може-
мо речи да је позориште управо можда једино место 
где може да се развија „колективна душа”.
Професор Тамаш Ф. Фројнд, познати мађарски научник 
који је посветио живот изучавању когнитивних функ-
ција и, између осталог, утицају присуствовања умет-
ничком чину на неуротрансмитере, је као закључак 
навео да би за благодет нашег мозга идеално било 
доживети бар једну катарзу дневно. Други научници 
су пак открили да група људи која гледа позоришну 
представу превазилази разлике унутар групе, и чак је 
утврђено да се код публике дешава феномен синхро-
низовања откуцаја срца.
Шта је то што може само у позоришту да се доживи, 
освести, отрезни? Које су представе које вешто беже 
од категоризација, етикетирања и класификација, које 
су храбре да дозволе жанровски „миш-маш”, довољно 
смеле да своје дејство сведу само на изазивање ти-
траја и енергетске размене између живих људи који 
су окупљени ту, у истом тренутку, у истом простору? 
Представе не треба само гледати очима и слушати 
ушима. Представе треба доживаљавати свим чулима 
а понајвише оним шестим, о коме се не зна довољно.
Праве представе отварају питања која никад не бисмо 
поставили, осветљавају скривене одаје и кутке подсве-
сти, ослобађају наше заробљене најлуђе и најхрабрије 
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снове, буде наше заспале демоне, да се поново са њима 
изборимо, и нокаутирамо их до следеће прилике. То 
су представе које чине да заголицамо заборављене 
нежности у себи, а неке да учине да кроз нас опет заду-
вају смехови из предела детињства. Гледајући огољену 
људскост на сцени оплемењујемо и градимо сопствену 
људскост. Опремамо се за изазове које носи позориште 
живота. И смрти.
Представа „wut”, у преводу „бес”, компаније тула лим-
нејос из Берлина представља страствени одговор на 
мук савременог друштва, док иронично духовита 
представа „Људска срамота” настала у копродукцији 
италијанских, македонских и јапанских уметника, ау-
топсијски прецизно, а опет зачудно и са пуно хумора, 
сецира срам и стид. По сопственој дефиницији „мрач-
ни кабареи”, а у суштини и много више од тога, су пред-
ставе чешке трупе Фекете серетлек, „Кар” и представа 
младих уметника тек изашлих са београдског Факул-
тета драмских уметности „Пошто гвожђе”.
 Представа „Кар” је заснована на чувеном класику „Ана 
Карењина”, и говори пре свега о смрти, у извођењу 
глумаца који су уједно врсни луткари и музичари а 
пореклом су из Словеније, Словачке, Чешке и Руму-
није. Брехт се на велика врата, у овим смутним време-
нима више него икад потребан, на прави начин враћа 
на сцену представом „Пошто гвожђе” редитеља Рас-
тислава Ћопића.
Четири Ромеа швајцарске представе плесне трупе Џо-
шуе Монтена траже и заводе ритуалним плесовима 
своју Јулију међу гледаоцима, док четири акробате 
трупе „Ан лу пур лом” из Француске као савремени 
гладијатори говором тела померају границе физичког, 
гравитације и снаге отварајући безбројне приче и асо-

цијације у главама присутне публике. Плесна трупа из 
Јужне Кореје „Гоблин парти” ће се представити трипти-
хом састављеним од два плесна комада и филмом. 
Своје име су узели од бића из традиционалне корејске 
митологије које дефинишу као „зачарани људи са не-
обичним моћима и вештинама, који подваљују несташ-
ним триковима и перверзно се понашају”. Њихове 
необичне и врло духовите кореографије ће освежити 
и озарити гледаоце, представљајући нам једну сасвим 
нову поетику покрета.
Представа савременог циркуса „Енхедуана” трупе Аштар 
у извођењу две храбре палестинске уметнице, говори 
о положају жене у арапском свету, док се представа 
„Емигранти” трупе Три гроша, заснована на текстови-
ма Славомира Мрожека, поиграва границама између 
фикције и стварности кроз однос уметничког мађар-
ско-српског пара. И најзад, кључна реченица предста-
ве Рефлектор театра „О Рибарима и Слободи” остаје 
дуго да одзвања у нама, након испричане приче о не-
ком времену идеала уз преиспитивање садашњег:
 „А зашто си ти жив?”
Имерзивна представа за све узрасте „Happy Manif- сун-
чана страна плеса” је део пратећег програма фестива-
ла, уз site specific плесни перформас трупе тула лим-
нејос, као и јавну презентацију резултата радионице 
Денеша Дебреија под називом „Какав циркус”.
Представе пратећег програма ће се представити и у 
августу у оквиру програма ИН(ФАНТ)ФУЗИЈА током 
пројекта „Калеидоскоп”.
Желим да нам срца куцају заједно док гледамо пред-
ставе овогодишњег ИНФАНТ-а.
Добро дошли!

Сања Крсмановић Тасић
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SEEKING HUMANNESS

In his inspiring speech for the thirtieth anniversary of the 
Bitef Theatre’s foundation, Roberto Ciulli said several im-
portant and sobering facts. Although the concept of this 
year’s INFANT had been chosen a few months before Ciulli’s 
speech, ideas of this great artist strongly support our topic, 
affirming the theory of syncronicity of concepts.
Ciulli asserted that if theatre dies, Homo sapiens will die 
as well, and identified theatre as the only place where 
“collective intelligence” can be developed. Moreover, he 
declared that, in his opinion, inhumanness is a bigger 
problem than global warming, noticing that contempo-
rary man is more concerned with preservation of the 
planet than with another human being.
Finland is facing an increase in the number of children 
and the young who refuse to socialise, go to school or get 
out of their homes at all. They live in the company of their 
android phones and computers, and each contact with 
other people causes anxiety. A virtual world without 
physical presence of Other is more attractive than this real 
– unsafe, fragile and so imperfect world. I am afraid that 
the syndrome of the Finish children will soon spread over 
the world as a plague, because research shows that mem-
bers of the new, Generation Z spend as much as seven 
hours a day with their phones and only two hours with 
people. 
Several years ago, searching for topics for dramatic peda-
gogues to engage with in plays created with children and 
the young, which were to be presented at the festival 
MATER TERRA, I came up with the topic of ecology, while 
the other topic was aimed at including human relation-
ships, tolerance, accepting of the other and different. Thus 

the phrase “soul ecology” emerged with ease and clarity. 
This is what theatre really is – a continuous engagement 
in soul ecology, involving both personal and collective 
soul, as either theatre creators or as audience taking part 
in that collective ritual together with actors. To build upon 
Ciulli, we could say that theatre is perhaps the only place 
where “collective soul” can be developed. 
Professor Tamás F. Freund, a renowned Hungarian scien-
tist who dedicated his life work to studying cognitive 
functions, and, among other things, how being present 
at an act of art affects neurotransmitters, concluded that 
it would be ideal for welfare of our brains to experience 
at least one catharsis a day. Other scientists have discov-
ered that a group of people watching a theatre play put 
aside differences within the group; there has even been 
recorded a phenomenon of synchronised heartbeat in 
audiences. 
What is that which can only be experienced, felt, eluci-
dated in theatre? What are those plays that escape catego-
risation, labelling and classifications, that are courageous 
enough to allow for a potpourri of genres, brave enough 
to reduce their effect to kindling a mere tremor and ex-
change of energies between living people gathered here 
and now, in the same space and at the same time? Plays 
are not only to be seen through the eyes and heard 
through ears. Plays are to be experienced through all 
senses, and most of all through the sixth sense we know 
insufficiently little about. 
True plays open the questions we would never ask other-
wise, illuminate the hidden chambers and corners of sub-
consciousness, liberate the craziest and bravest dreams 
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of ours that are trapped inside, wake our sleeping demons 
to make us fight them again, and win with a knockdown 
until the next battle. Some of these are the plays that 
make us stir the forgotten tenderness in ourselves, while 
the others wash over us waves of childhood laughter. 
Watching denuded humanness on the stage, we cultivate 
and develop our own humanness. We gather tools to 
cope with the challenges of the theatre of life. And death. 
The play “wut”, translated as “rage”, by the company toul-
la limnaios from Berlin is a passionate response to the 
silence of the contemporary society, while ironically hu-
morous play “Human Disgrace”, coproduced by Italian, 
Macedonian and Japanese artists, with an autopsy-like 
precision, yet full of wonder and humour, dissects shame 
and disgrace. Although self-defined as “macabre caba-
rets”, the play of the Czech troupe Fekete Seterlek - “Kar”, 
and the play of the young artists recently graduated from 
the Faculty of Dramatic Arts in Belgrade - “How Is Your 
Iron?”, are essentially much more than that. 
The play “Kar” is based on the famous classic “Ana Ka-
renina”, and it speaks primarily of death, performed by 
artists who are skilful puppeteers and musicians as well, 
and who originate from Slovenia, Slovakia, the Czech Re-
public and Romania. Brecht, in this turbulent time needed 
more than ever, makes a great stage comeback with the 
play “How Much Is Your Iron” directed by Rastislav Ćopić. 
Four Romeos from the Swiss dance troupe of Joshua 
Monten seek among the audience their Julia, seducing 
her with their ritual dances, while four acrobats of the 
troupe “Un loup pour l’homme” from France, as modern 
gladiators, using body language, push forward the 
boundaries of the physical, gravitation and force, creating 
a multitude of stories and associations in the minds of the 

present audience. The South Korean dance company 
“Goblin Party” will present themselves with a triptych 
composed of two dance pieces and one film. They took 
their name from the creature from traditional Korean mythol-
ogy defined as “enchanted people with unusual powers 
and skills who play devious tricks and behave perversely.” 
Their unusual and very witty choreographies will refresh 
and light up the audience, presenting a totally different 
poetics of movement. 
The contemporary circus piece “Enheduanna”, produced 
by the troupe Ashtar and performed by two brave Pales-
tinian artists, speaks of the position of women in the Arab 
world, while the play “Emigrants” of the troupe Three Groats, 
based on the texts by Slavomir Mrožek, plays with the 
boundaries between fiction and reality through a relation-
ship of a Hungarian-Serbian couple. And finally, the key 
line of the play by the Spotlight Theatre “On Heroes and 
Freedom” stays with us resonating for a long time, after 
the story has been told about a time of ideals with re-ex-
amination of the present time:
 “And why are you alive?”
An immersive play for all ages, “Happy Manif – the Sunny 
Side of Dance”, is part of the festival side programme, with 
a site-specific dance performance of the troupe toulla 
lumneios, as a public presentation of the workshop given 
by Denes Debrei entitled “What a Circus!”. 
The plays of the side programme will be presented in August 
as well, within the programme IN(FANT)FUSION during 
the project “Kaleidoscope”.
I wish our hearts to beat together while we are watching 
the plays of this year’s INFANT.
Welcome!

Sanja Krsmanović Tasić
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Кон цепт/ Ко ре о гра фи ја: Ту ла Лимнeјос
Му зи ка, ги та ра ужи во: Ралф Р. Олерц
Плес/ Кре а ци ја: Да ни ел Афон со, 
Ле о нар до Да ки но, Хи ро но ри Су га та, 
Ал ба де Ми гел, При си ла Фи ју за, Але сио 
Скан да ле, Ка ро ли на Вир вал
Ди зајн све тла: Јан Лан ге бар телс
Сце но гра фи ја/ Ко сти мо гра фи ја: 
Ан то ни ја Лимнeјос/ Ту ла Лимнeјос
Мај стор све тла: Фе ликс Грим

Тра ја ње: 60’

Пле сну ком па ни ју ту ла лимнeјос осно ва ли су 1996. го ди-
не ко ре о граф ки ња Ту ла Лимнeјос и ком по зи тор Ралф Р. 
Олерц. Го ди не 1998. се ди ште ком па ни је се се ли у Бер лин. 
Ком па ни ја ства ра у окви ру ин тер ди сци пли нар не мре же 
ко ја се не пре ста но ши ри и ра ди са фик сним ан сам блом 
то ком це ле го ди не. Од 2014. ком па ни ја је ин сти ту ци о нал но 
по др жа на од стра не Бер лин ског кул тур ног се на та. Ту ла 
лим не јос да нас спа да у јед ну од нај у спе шни јих ком па ни ја 
за са вре ме ни плес у Не мач кој и њен ши ро ки ре пер то ар 
мо же се ви де ти на по зор ни ца ма ши ром све та. Ком па ни ја 
ту ла лим не јос пред ста вља плес, на пра вљен од љу ди и 
за љу де, ко ји сe жу стро, кри тич ки и хра бро за у зи ма за 
чо ве чан ство.бе
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„бес” је ко мад о шо ку и про те сту. Он нас во ди 
у свет кон тра дик ци ја у ко јем се ду бо ко осе-
ћа не мир. Суп тил но ви бри ра ју ће ко ре о граф-
ско при зи ва ње по ма ло гро зни ча вог уси ја ња 
– уте ло вље ње ег зи стен ци јал ног тре ња, отва-
ра ње ра не, го ми ла ње гневa. Плес по кре нут 
ства ри ма ко је нас те ра ју да за ста не мо и раз-
ми сли мо, да се на љу ти мо, раз дво ји мо или 
ује ди ни мо. У овом до бу сен зор ног пре оп те-
ре ће ња, у ко јем се са то ви све бр же окре ћу и 
ма са ин фор ма ци ја пре ти да нас пре пла ви, 
„бес” је стра стве ни од го вор на бе сми сле ност 
са вре ме ног дру штва и на ше пер цеп ци је све-
та, тач ка от по ра про тив не бу ло зног ста ња 
на шег вре ме на.

[...]Тула Лимнeјос још увек ве ру је у ка тар зич ну 
сна гу по зо ри шта. Ње но пле сно по зо ри ште је 
по е тич но и де мон стри ра ве ли ку тех нич ку 
ве шти ну.

Бер лин ске но во сти

[...] дело ар ха ич не сна ге и лепоте[...]
Нур нбе шке ве сти

Ту ла Лимнeјос гле да из ну тра, ис пи ту је љут њу, агре си ју, 
страх – Лим на јос сти же до дна емо ци ја. Она ис тра жу је 
оно што ври ис под по вр ши не, пре не го што прокључа[...]
Шест пле са ча se уз ди жу до нај ви шег ни воа аги та ци је. 
“бес” сто га оча ра ва сво ју пу бли ку, пре све га, бу ком kojу 
иза зва плес.

Та гес шпи гел

Уто рак, 25. јун
21.00 СВЕ ЧА НО ОТВА РА ЊЕ, СНП, сце на „ Пе ра До бри но вић”

Про грам je по др жан из Ин тер на ци о нал ног пле сног фон да за 
го сто ва ња НА ЦИ О НАЛ НЕ МРЕ ЖЕ ЗА СЦЕН СКЕ УМЕТ НО СТИ, 
ко ју фи нан си ра Ко ме са ри јат за кул ту ру и ме ди је са ве зне вла де.
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Con cept/ Cho re o graphy: To u la Lim na i os
Mu sic and li ve e-gu i tar: Ralf R. Ol lertz
Dan ce/ Cre a tion: Da niel Afon so, Le o nar do 
DA qu i no, Hi ro no ri Su ga ta, Al ba de Mi guel, 
Pri scil la Fi u za, Ales sio Scan da le, Ka ro li na 
Wyrwal
Lig hting de sign: Jan Lan ge bar tels
Sta ge/ Co stu mes: An to nia Lim na i os/ To u la 
Lim na i os
Light tec hni cian: Fe lix Grimm

Run ning ti me: 60’

The cie. to u la lim na i os was fo un ded in 1996. by the cho re-
o grap her To u la Lim na i os and the com po ser Ralf R Ol lertz. 
In 1998. it mo ved its he a dqu a r ters to Ber lin. It pro du ces wit-
hin a con ti nu ally ex pan ding in ter di sci pli nary net work and 
works year-ro und with the en sem ble. Sin ce 2014. the com-
pany has been in sti tu ti o nally sup por ted by the Ber lin Cul-
tu ral Se na te. To day the cie. to u la lim na i os is one of the most 
suc cessful com pa ni es for con tem po rary dan ce in Ger many 
and its broad re per to i re can be seen on sta ges wor ldwi de. 
The cie. to u la li ma ni os pre sents dan ce, which ke enly, cri ti-
cally and bra vely ta kes a stand for man kind, ma de by and 
for pe o ple. 

Tu es day, 25th Ju ne
9pm OF FI CIAL OPE NING, 
SNT, “Pe ra Do bri no vić” Sta ge

Sup por ted by the NA TI O NA LES PER FOR MAN CE 
NETZ In ter na ti o nal Gu est Per for man ce Fund 
for Dan ce, which is fun ded by the Fe de ral 
Go vern ment om mis si o ner for Cul tu re and 
the Me dia.

rage
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“rage” is a pi e ce abo ut shock and pro test. It plun-
ges us in to a world of con tra dic ti ons and de eply 
felt dis qu i et. A subtly vi bra ting cho re o grap hic 
in vo ca tion of a so mew hat fe ve rish in can de scen-
ce – em bodyin g exi sten ti al fric tion, a wo und 
bre a king open, an ger wel ling up. Trig ge red by 
things that ca u se us to stop and think, ma ke us 
an gry, se pa ra te or uni te us. In this age of sen sory 
over load, in which clocks ke ep tur ning fa ster 
and fa ster and mas ses of in for ma tion thre a ten 
to over whelm us, “rage” is a pas si o na te an swer to 
the spe ec hles sness of con tem po rary so ci ety and 
our per cep tion of the world, a po si tion of re si-
stan ce aga inst the ne bu lo us sta te of our ti mes.

[...] To u la Lim na i os is an ar tist, who still be li e ves in 
the cat har tic strength of the a ter. Her dan ce the a ter 
is po e tic and de mon stra tes gre at tec hni cal skill. 

Ber li ner Ze i tung

… a pi e ce of ar cha ic strength and be a uty…
Nu er nber ger Nac hric hten

To u la Lim na i os lo oks in wards, exa mi nes an ger, ag gres sion, 
fe ar – Lim na i os gets to the bot tom of emo ti ons. She ex plo res 
what is sim me ring un der the sur fa ce, be fo re it bo ils over [...] “rage” 
the re fo re cap ti va tes its au di en ces abo ve all with the fu ro re 
ca u sed by the dan cing.

Ta ges spi e gel
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Кон цепт, ре жи ја и дра ма тур ги ја: Ми ле на Бо га вац
Коау то ри и из во ђа чи: Ђор ђе Жи ва ди но вић Гр гур, 
Ни на Не шко вић, Стра хи ња Бла жић, Сун чи ца 
Ми ла но вић, Ни ко ла Жи ва но вић
Про ду цен ти: Влат ко Се ку ло вић, Бра ни мир Бр кљач
Из вр шна про ду цент ки ња: Ане та Го ра но вић
Ори ги нал на му зи ка: Дра го љуб Ђу ри чић
Сцен ски по крет и ко ре о гра фи ја: Ан дре ја Ку ле ше вић
Ко стим: Ива на Не сто ро вић
Ви део: Иван Сто јиљ ко вић
Ви зу ел ни иден ти тет и ди зајн: Сла ви мир Сто ја но вић
Струч ни са рад ник: Ср ђан Ми ло ше вић
Струч ни кон сул тан ти: Ол га Ма ној ло вић Пин тар, 
Ми ло ван Пи са ри, Ма ја Мак си мо вић, Алек сан дар 
Се ку ло вић, Ми ла Ту рај лић, Ми лош Ба ко вић Ја
џић, Ма ти ја Јо ва но вић, Је ле на Ве љић, Ја на Ша
рић, Иван Ман дић, Му ха рем Ба здуљ, Бра ни слав 
Гру бач ки, Во ји слав Ар сић, Вла дан Че ле бо но вић, 
Ду ња Бад ње вић
Ди зајн све тла: Ари јан Игић
Ди зајн зву ка: Јо ван Бу лат
По моћ ни ци ре жи је: Иван Бо жић, Ђор ђе Жи ва ди
но вић Гр гур
Ор га ни за тор ке: Ду ња Ђо кић, Ма ри на Уми ха нић

Тра ја ње: 60’

Ре флек тор те а тар је не за ви сна омла дин ска по зо ри шна про-
дук ци ја, из ра сла из по зо ри шног про гра ма ор га ни за ци је Цен-
тар Е8. Под овим име ном ра ди од ја ну а ра 2017. го ди не, али је 
на по зо ри шној сце ни у Ср би ји и ре ги о ну, при сут на од 2012. 
го ди не, с про дук ци ја ма чи ји је циљ био „мејнстри мо ва ње“ 
омла дин ског, ан га жо ва ног, но вог и дру га чи јег по зо ри шног 
из ра за. Овај из раз, на стао на по вла че њу зна ка јед на ко сти 
из ме ђу умет нич ког и ак ти ви стич ког, лич ног и по ли тич ког, тј. 
естет ског и еду ка тив ног, ба зи ра се на ра ди о нич ким ме то да ма 
и тех ни ка ма про це сног по зо ри шта, при че му ве ру је мо да је 
про цес јед на ко ва жан као и про дукт. У фо ку су њи хо вог ра да 
су мла ди, с ко ји ма пре и спи ту ју дру штве но ре ле вант не те ме. 
До са да шње про дук ци је су „Му шкар чи не”; „Цр ве на: Са мо у би-
ство на ци је”; „Жуд ња”; „Сум њи во ли це” и „Да ли би хте ла да 
се још по не кад на ђе мо?”

„СМРТ ФА ШИ ЗМУ! O Ри ба ри ма и Сло бо ди“ је до ку мен тар на 
пред ста ва, али не и би о граф ска дра ма. Ис тра жу ју ћи при чу о 
Иви Ло ли Ри ба ру, ње го вој по ро ди ци, ве ре ни ци Сло бо ди Трај-
ко вић, али и чи та вој ге не ра ци ји мла дих љу ди ко ји су да ли 
сво је жи во те у бор би про тив фа ши зма, ау то ри пред ста ве же ле 
да, пре све га, ка жу не што о сво јој ге не ра ци ји, се би, да на шњим 
хе ро ји ма и иде а ли ма у ко је ве ру ју. О то ме ка ко они раз у ме ју СМ
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бор бу про тив фа ши зма да нас и o то ме шта при ча 
о по ро ди ци Ри бар, зна чи њи ма лич но, у са вре ме-
ном по ли тич ком тре нут ку обе ле же ном исто риј-
ским ре ви зи о ни змом и ја ча њем на ци о на ли стич-
ких стру ја, у ре ги о ну али и у чи та вој Евро пи.
За ми шље на као ан га жо ва на и еду ка тив на, пред-
ста ва је на ста ла кроз ше сто ме сеч ни ис тра жи вач-
ки про цес, ко ји је под ра зу ме вао низ пре да ва ња, 
ра ди о ни ца, по се та ме сти ма стра да ња и ан ти фа-
ши стич ке бор бе у Бе о гра ду, ко лек тив на чи та ња 
ре ле вант не ли те ра ту ре, ана ли зе ре ле вант них 
фил мо ва и књи га. Пред ста ва се у ве ли кој ме ри 
за сни ва на гра ђи при ку пље ној то ком про це са 
уче ња о Ло ли Ри ба ру, ње го вом бра ту Ју ри ци, њи-
хо вом оцу, њи хо вим дру го ви ма и са бор ци ма. 
Иде ја је би ла да коау то ри и из во ђа чи пред ста ве, 
про ђу кроз про цес уче ња, ка ко би, за тим, сво ја 
зна ња по де ли ли кроз пред ста ву.

Ле по је про ле ће у Бе о гра ду, ка да је сун ча но и ка да 
ни је рат. Хе ро ји су по треб ни и ка да ни смо на о ру
жа ни или у ди рект ној опа сно сти. Хај де да овог 

про ле ћа бу ди мо хе ро је и хе о ри не у се би, хај де да зна мо пре ко 
ко је ли ни је не пре ла зи мо. Хај де!

Ане та Гор но вић

За то што бор ба про тив фа ши зма ни ка да ни је за вр ше на. За то 
што су за јед ни ци по треб ни хе ро ји. За то што је мла дим љу ди
ма по треб на ве ра у бо ље су тра. За то што су им по треб не 
ин спи ра ци ја и на да. За то што мла ди да нас ни су „нај го ра ге не
ра ци ја ика да“. За то што је тој ге не ра ци ји по треб но зна ње. За
то што онај ко зна да раз у ме про шлост, раз у ме и са да шњост. 
За то што ве ру је мо у мла де и у њи хо ву ве ру у иде а ле. За то што 
фа ши зми, у све ту, по но во по ди жу гла ве. За то што мо ра мо и ми 
да по диг не мо сво је. За то што ди же мо гла ву, он да ка да диг не мо 
глас. За то што – мла ди. За то што – не фа ши зам!

Ми ле на Бо га вац

Имам 27 го ди на, и пре ове пред ста ве сам знао вр ло ма ло, ско
ро ни шта о Иви Ло ли Ри ба ру, ње го вој по ро ди ци, ве ре ни ци Сло
бо ди, сту дент ској бор би. Пред ста ва „Смрт фа ши зму! О Ри
ба ри ма и Сло бо ди“ по го ди ла ме је исто риј ским чи ње ни ца ма, 
и ша ма ра ла лич ним ак ту ел ним при ме ри ма глу ма ца, мо јих 
вр шња ка. Осе ћам бес, ту гу, по нос, без на ђе, љу бав.

Ни ко ла Бе шлић, Хо ћу у по зо ри штеСМ
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Сре да, 26. јун
20.00 КЦНС, са ла

смрт фашизму! 
о рибарима и слободи
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Con cept, dra ma turgy and di rec ted by Mi le na Bo ga vac
Co-aut hors and Per for mers: Đor đe Ži va di no vić Gr gur, 
Ni na Neš ko vić, Stra hi nja Bla žić, Sun či ca Mi la no vić, 
Ni ko la Ži va no vić
Pro du ce rs: Vlat ko Se ku lo vić, Bra ni mir Br kljač
Exe cu ti ve Pro du cer: Anek ta Go ra no vić
Ori gi nal Mu sic: Dra go ljub Đu ri čić
Sta ge Mo ve ment and Cho re o graphy: An dre ja 
Ku le še vić
Co stu mes: Iva na Ne sto ro vić
Vi deo: Ivan Sto jilj ko vić
Vi sual Iden tity and De sign: Sla vi mir Sto ja no vić
As so ci a te: Sr đan Mi lo še vić
Ex pert Con sul tants: Ol ga Ma noj lo vić, Mi lo van Pi sa ri, 
Ma ja Mak si mo vić, Alek san dar Se ku lo vić, Mi la 
Tu raj lić, Mi loš Ba ko vić Ja džić, Ma ti ja Jo va no vić, 
Je le na Ve ljić, Ja na Ša rić, Ivan Man dić, Mu ha rem 
Ba zdulj, Bra ni slav Gru bač ki, Vo ji slav Ar sić, Vla dan 
Če le bo no vić, Du nja Bad nje vić
Lights De sign: Ari jan Igić
So und De sign: Jo van Bu lat
Di rec tor’s As si stants: Ivan Bo žić, Đor đe Ži va di no vić 
Gr gur
Or ga ni sers: Du nja Đo kić, Ma ri na Umi ha nić
 
Run ning ti me: 60’

The Spo tlight The a tre is an in de pen dent youth the a tre pro duc-
tion, de ve lo ped from the the a tre pro gram me of the or ga ni sa tion 
“Cen tre E8”. It has been ope ra ting un der this na me sin ce Ja nu ary 
2017, whi le it has been pre sent on the the a tri cal sce ne of Ser bia 
and the re gion sin ce 2012 with its pro duc ti ons ai med at ma in-
stre a ming an en ga ged, new and dif fe rent the a tri cal ex pres si on 
of the young. This ex pres si on, born from equ a ting the ar ti stic 
and the ac ti vist, the per so nal and the po li ti cal, the aest he tic and 
the edu ca ti o nal, is ba sed on wo rks hop met hods and tec hni qu es 
of the Pro cess Dra ma, with an un derlyin g idea that the pro cess 
is equ ally im por tant as the pro duct. The the a tre fo cu ses its work 
on the young, with whom they re-exa mi ne so ci ally re le vant to-
pics. The ir pro duc ti ons in clu de: “Mac ho Men”; “Red: A Su i ci de of 
the Na tion”; “Cra ve”; “A Su spi ci o us Per son”; and “Fancy Get ting 
To get her Again?”. 
 
“DE ATH TO FA SCISM! On He ro es and Fre e dom” is a do cu men tary 
the a tre play, but not a bi o grap hi cal dra ma. Re se ar ching the 
story of Ivo Lo la Ri bar, his fa mily, his fi ancée Slo bo da (Ser bian: 
fre e dom) Traj ko vić, as well as the en ti re ge ne ra tion of young pe-
o ple who ga ve the ir li ves in the strug gle aga inst fa scism, the aut-
hors of the play at tempt to spe ak, first and fo re most, abo ut the ir 
own ge ne ra tion; them sel ves; to day’s he ro es and the ide als they 

Wed nes day, 26th Ju ne
8 pm CCNS, Hall

death to fascism! 
on he ro es and 
fre e dom
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be li e ve in. Abo ut how they un der stand the strug gle 
aga inst fa scism to day and what the story of the Ri-
bar fa mily me ans to them per so nally, in the con tem-
po rary po li ti cal mo ment mar ked by hi sto ri cal re vi-
si o nism and stren gthe ning of na ti o na lism, both in 
the re gion and thro ug ho ut Eu ro pe.
En vi sa ged as en ga ged and edu ca ti ve, the play was 
cre a ted in a six-month re se arch pro cess, which in-
vol ved a se ri es of lec tu res, wor kshops, vi sits to the 
pla ces of de aths and an ti fa scist strug gle in Bel gra de, 
col lec ti ve re a dings of re le vant li te ra tu re, analyses of 
re le vant films and bo oks. The play re li es he a vily on 
the ma te ri als gat he red du ring the pro cess of le ar-
ning abo ut Lo la Ri bar, his brot her Ju ri ca, the ir fat her, 
the ir fri ends and co mra des. The idea was for the co-
aut hors and per for mers to un der go a pro cess of 
le ar ning, so that they co uld sha re the ir know led ge 
thro ugh the play.
 
Spring is be a u ti ful in Bel gra de, when the re is sun and 
no war. He ro es are ne e ded even when we are not 
ar med or un der a di rect thre at. Let us be he ro es and 

he ro i nes for our sel ves this spring, let us know which li ne we will not 
cross. Co me on!

 Ane ta Gor no vić
 

Be ca u se the strug gle aga inst fa scism is ne ver over. Be ca u se com mu
nity ne eds he ro es. Be ca u se young pe o ple need to be li e ve in a bet ter 
to mor row. Be ca u se they need in spi ra tion and ho pe. Be ca u se the 
young to day are not “the worst ge ne ra tion ever.” Be ca u se the one 
who can un der stand the past, un der stands the pre sent as well. Be
ca u se we be li e ve in the young and the ir fa ith in ide als. Be ca u se fa
scisms in the world are po king the ir he ads again. Be ca u se we must 
ra i se ours. Be ca u se we ra i se our he ads when we ra i se our vo i ce. Be
ca u se – the young! Be ca u se – no fa scism! 

Mi le na Bo ga vac
 
I am 27 years old and be fo re this play I knew very lit tle, al most not
hing abo ut Ivo Lo la Ri bar, his fa mily, fi ancé Slo bo da, stu dent strug
gle. The play “De ath to Fa scism! On He ro es and Fre e dom” ma de an 
im pres sion on me with hi sto ri cal facts, slap ped me in the fa ce with 
the per so nal exam ples of the ac tors, my pe ers. I feel an ger, sor row, 
pri de, ho pe les sness, lo ve.

 Ni ko la Beš lić, I want to go to the the a tre
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Ау то ри: Ма ри ја Ма ки Лип ков ски и 
Ми клош Ми ки Бар на

Тра ја ње: 75’

„Три гро ша” је тру па ко ју су у Бе о гра ду осно ва ли мла ди 
по зо ри шни про фе си о нал ци са ми си јом раз ви ја ња ал-
тер на тив не по зо ри шне сце не у Ср би ји. Циљ ор га ни за-
ци је је ства ра ње мре же умет ни ка кроз ко ју ће се по др-
жа ва ти мла ди из во ђа чи и ре ди те љи као и ства ра ње 
рад ног про сто ра и ло ги стич ке по др шке ау то ри ма ка ко 
би мо гли сло бод но да се из ра зе. Као тру па ко ја по сто ји 
без про сто ра у ко јем из во ди сво је пред ста ве, чла но ви 
„Три гро ша” се при ла го ђа ва ју би ло ко јим окол но сти ма 
та ко што по ку ша ва ју да при ла го де тре нут но да ти про-
стор сво јим иде ја ма. Стра те ги је чла но ва тру пе су: ре а-
ли за ци ја про је ка та, из град ња про фе си о нал не мре же, 
обра зо ва ње у по зо ри шту и кроз по зо ри ште. 

Пред ста ва „Еми гран ти“ на ста ла је у Бер ли ну. Ње ни ау то-
ри, по зо ри шна ре ди тељ ка из Бе о гра да и филм ски ре ди-
тељ из Бу дим пе ште, до шли су у град сно ва, кул тур ну и 
party пре сто ни цу Евро пе, у по тра зи за сре ћом. Иа ко 
парт не ри, њи хо ве иде је о сре ћи су пот пу но дру га чи је. 
Пред ста ва је на ста ла из њи хо вог ин тим ног су да ра са по-
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чи ња њем од ну ле. Све лич не и про фе си о нал-
не кон так те, све оно што зо ве мо сва ко днев-
ни цом, све су то мо ра ли да оста ве иза се бе. 
Пра зан стан и пра зан име ник као не по мич ни 
цен тар вр тло га де ша ва ња, ша ре ни ла кул ту ра 
и је зи ка ко ји ма се Бер лин та ко по но си – та ко 
жи ве ими гран ти. Осу ђе ни и при ват но и про-
фе си о нал но јед но на дру го, у днев ној со би са 
сто лом и две сто ли це њих дво је пра ве пред-
ста ву ко јом же ле да из ра зе кон тра дик тор ност 
си ту а ци је у ко јој се на ла зе. С јед не стра не ту 
је, на до мак ру ке, обе ћа ни град, про стор сре-
ће и сло бо де, а са дру ге из гу бље ност, осе ћај 
не при па да ња. При ти сак да се чо век оства ри, 
да бу де сре ћан, да успе са да ка да је глав ни 
из го вор за не у спех – жи вот у Ср би ји – от кло-
њен, функ ци о ни ше као стал на пре пре ка за 
оства ре ње упра во тих ци ље ва. Ма те ри јал на 
си гур ност ко ју ну ди жи вот у Не мач кој та ко ђе 
се уру ша ва ка да по ста не са ма се би циљ и из-
вор сре ће, уме сто да слу жи као сред ство. 

Пред ста ва је до бит ник на гра де за нај бо љу ре жи ју на Ар т-
О кра и на фе сти ва лу у Санкт Пе тер бур гу, Ру си ја, 2015. 
го ди не.

Осе ћао сам се као код ку ће и у Бер ли ну, Бо ло њи, Бе о гра ду, 
али мо ра мо да иде мо не где где мо же да се ра ди и ако смо 
срећ ни – то је нај ва жни је!

Mикл ош Бар на
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Че твр так, 27. јун
20.00 КЦНС, са ла

емигранти
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Aut hors: Ma ri ja Ma ki Lip kov ski and 
Mi kloš Mi ki Bar na
 
Run ning ti me: 75’

The Three Gro ats are a tro u pe fo un ded in Bel gra de by 
young the a tre pro fes si o nals with a mis sion of de ve lo ping 
an al ter na ti ve the a tri cal sce ne in Ser bia. The or ga ni sa tion is 
ai med at cre a ting a net work of ar tists for sup por ting young 
ac tors and di rec tors as well as for cre a ting a spa ce for work 
and pro vi ding lo gi stic sup port to aut hors so that they can 
freely ex press them sel ves. As a tro u pe that exists wit ho ut a 
spa ce for per for ming the ir pro duc ti ons, The Three Gro ats 
mem bers adapt to all cir cum stan ces by trying to adapt the 
gi ven spa ce to the ir ide als. Stra te gi es of the tro u pe mem bers 
are: pro ject im ple men ta tion, de ve lop ment of a pro fes si o nal 
net work, edu ca tion in the a tre and thro ugh the a tre. 

The play “Emi grants” was cre a ted in Ber lin. The ir aut hors, a 
the a tre di rec tor from Bel gra de and a film di rec tor from Bu-
da pest, ca me to the city of dre ams, the cul tu ral and party 
ca pi tal of Eu ro pe, in se a rch of hap pi ness. De spi te be ing part-
ners, the ir ide as of hap pi ness are com ple tely dif fe rent. The 
play was born out of the ir in ti ma te clash ca u sed by the fact 

Wed nes day, 27th Ju ne
8 pm CCNS, Hall

emigrants



EM
I G

RA
NT

S
Th

e 
Th

re
e 

Gr
o a

ts
, S

er
 bi

a

 23

of star ting from scratch. All per so nal and pro fes-
si o nal con tacts, all that we call everyday li fe, they 
had to le a ve all of it be hind. An empty flat and 
an empty con tact bo ok as a sta ti o nary eye of a 
tor na do of events, di ver sity of cul tu res and lan-
gu a ges that Ber lin is so proud of – that is how 
emi grants li ve. Ha ving no one to turn to but one 
anot her, both pri va tely and pro fes si o nally, in a 
li ving ro om with two cha irs, the co u ple we a ves 
a play trying to ex press con tra dic tion of the ir 
si tu a tion. On the one hand, the re is the dre am 
city, a pla ce of hap pi ness and fre e dom, on the 
ot her, the re is the fe e ling of be ing lost and not 
be lon ging. The pres su re for a per son to be ac-
com plis hed, happy, to suc ceed on ce the main 
ex cu se for fa i lu re – li ving in Ser bia – has been 
re mo ved, be co mes a con stant ob stac le for re-
ac hing tho se very aims. Ma te rial se cu rity of fe red 
by li ving in Ger many al so col lap ses on ce it be-
co mes a goal in it self and a so ur ce of hap pi ness, 
in stead of be ing its in stru ment. The play has 

been awar ded with the Best Di rec tor Pri ze at the Ar tO kra i na 
Fe sti val in Sankt Pe ters burg, Rus sia, in 2015. 

I felt at ho me in Ber lin, Bo log na, and Bel gra de as well, but we 
must go so mew he re whe re one can work and if we are happy 
– that is the most im por tant thing!

Mi kloš Bar na
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Pо мо ти ви ма дра ме „По што гво жђе“ и пе са ма 
„Му ште ри ја“, „Шта вре ди до бр о та“ и „Из не мач ког 
рат ног бу ква ра“, Бер тол да Брех та
Пре вод на хр ват ски: Ан те и Тру да Ста маћ
Адап та ци ја и пре вод на срп ски: Рас ти слав 
Ћо пић и Ђор ђе Ко сић

Ре жи ја: Рас ти слав Ћо пић
Дра ма тург и ау тор „Тра фи кан то вог сон га о 
при ја тељ ству“ и „Свенд со но вог сон га у сла ву 
жи во та“: Ђор ђе Ко сић
Ком по зи тор и ко ре пе ти тор: Пе тра Пе ро вић
Сце но граф: Ду ња Ко стић
Ко сти мо граф: Со фи ја Ми ло ва но вић
Ау тор ма ски: Ма ри ја Сто шић
Ди зајн све тла: Гор да на Пан те лић
Ди зајн пла ка та: Ди ми три је Пре лић
Про ду цент: Ма ри ја Си мић
Ор га ни за тор: Алек сан дра По по вић
Игра ју: Јо ван Је ли сав чић, Ни ко ла 
Шур ба но вић, Вла ди мир Ни ћи фо ро вић, 
Ср на Ђе на дић, Пе тра Пе ро вић

Тра ја ње: 55’

Aкaдeмијa зa пoзoришну умeтнoст oснoвaнa јe 1948. гo-
динe. Пр ви прoфeсoри глумe би ли су Мaтa Милoшeвић 
и Јoзo Лaурeнчић. Пoчeт кoм шeздeсeтих гoдинa, у склa-
ду с oријeнтaцијoм ширeњa нaстaвних прoгрaмa у oднo-
су нa рaзвoј мeдијa, oснивaју сe нoвe студијскe групe, штo 
знaчaјнo прoширујe oбрaзoвну дeлaтнoст. Тaдa дoлaзи и 
дo прoмeнe нaзивa у Aкaдeмијa зa пoзoриш тe, филм, рa-
диo и тeлeвизију, 1962. гoдинe, дa би крaјeм 1973, oнa 
пoнeлa дaнaшњи нaзив Фaк ултeт дрaмских умeтнoсти 
(пoзoриш тa, филмa, рaдијa и тeлeвизијe). Диплoмирaни 
студeнти Aкaдeмијe и Фaк ултeтa дрaмских умeтнoсти, у 
прoтeклoм пeриoду, свoјим крeaтивним aнгaжмaнoм, у 
нaјвeћoј мeри прoжимaју цeлoкупaн културнo-умeтнич-
ки aмбијeнт нaшe срeдинe. Фaк ултeт дрaмских умeтнoсти 
јe шeздeсeт пeт гoдинa висoкoшк oлскa oбрaзoвнa инсти-
туцијa у кoјoј сe фoрмирaју критeријуми у oблaстимa 
дрaмских умeтнoсти. Тo јe шкoлa из кoјe су пoтeкли нaј-
знaчaјнији ствaрaoци и кoјa јe у вeликoј мeри дoпринeлa 
висoкoм нивoу југoслoвeнскoг и српскoг пoзoриш тa, 
филмa, рaдијa и тeлeвизијe.ПО
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Брех тов ско ро за бо ра вље ни и рет ко ин сце-
ни ра ни по уч ни ко мад „По што гво жђе“ па ра-
бо ла је о ја ча њу и ши ре њу фа ши зма у Евро пи 
не по сред но пред Дру ги свет ски рат, при ка-
за на кроз при зму ма лог за нат ско-тр го вач ког 
ком ши лу ка ко ји је кон крет на але го ри ја на 
од но се из ме ђу европ ских др жа ва 1938. и 
1939. го ди не. Ста вље на у фор му мрач ног ка-
ба реа, ова пред ста ва вам ну ди уз бу дљи ву, 
ду хо ви ту, екс пре си о ни стич ку, је зи ву игру пу ну 
гро теск них и пре по зна тљи вих ти по ва ко ји ће 
вас на сме ја ти, али и учи ни ти да се за пи та те 
шта се де си ако за би је мо гла ву у пе сак пред 
на до ла зе ћим злом.

У на шој пред ста ви, ба ви ли смо се уни вер зал ним дру штве
ним и ин ди ви ду ал ним ме ха ни зми ма ши ре ња зла: ка ко из 
мра ка јед ног кр че ћег же лу ца, до ђе до по ро бља ва ња чи та
вог дру штва? За што ма ли чо век са свим сво јим ар хе тип
ским осо би на ма, сво јим де ла њем, од но сно од су ством 
де ла ња, омо гу ћи да фа ши зам пре о вла да? 

Рас ти слав Ћо пић
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Пе так 28. јун
19.00 КЦНС, сала

пошто гвожђе
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Af ter the mo tifs of the dra ma “How Much Is Your 
Iron?” and po ems “A Cu sto mer”, “What Good is 
Be ing Good?” and “From the Ger man War Pri mer” 
by Ber tolt Brecht
Cro a tian tran sla tion: An te and Tru da Sta mać
Adap ta tion and Ser bian tran sla tion: Ras ti slav 
Ćo pić and Đor đe Ko sić
 
Di rec ted by Ras ti slav Ćo pić
Dra ma tur ge and aut hor “The Shop ke e per’s Song 
on Fri en dship” and “Swend son’s Song Ce le bra ting 
Li fe”: Đor đe Ko sić
Com po ser and Ac com pa nist: Pe tra Pe ro vić
Sta ge De sign: Du nja Ko stić
Co stu mes: So fi ja Mi lo va no vić
Mask De sign: Ma ri ja Sto šić
Lights De sign: Gor da na Pan te lić
Po ster De sign: Di mi tri je Pre lić
Pro du cer: Ma ri ja Si mić
Or ga ni ser: Alek san dra Po po vić
Cast: Jo van Je li sav čić, Ni ko la Šur ba no vić, Vla di
mir Ni ći fo ro vić, Sr na Đe na dić, Pe tra Pe ro vić
 
Run ning ti me: 55’

The Aca demy of The a tre Arts was fo un ded in 1948. The first 
pro fes sors of ac ting we re Ma ta Mi lo še vić and Jo zo La u ren čić. 
In the early 1960s, fol lo wing the ori en ta tion of ex ten ding 
cur ri cu la with the me dia de ve lop ment, two new study gro-
ups we re for med, sig ni fi cantly ex ten ding the edu ca ti o nal 
ac ti vi ti es. This in vi ted the chan ge of the na me to the Aca-
demy for The a tre, Film, Ra dio and Te le vi sion in 1962, only 
to be chan ged again by the end of 1973 to its pre sent na me 
– the Fa culty of Dra ma tic Arts (of The a tre, Film, Ra dio and 
Te le vi sion). Gra du a tes of the Aca demy and the Fa culty of 
Dra ma tic Arts, with the ir cre a ti ve en ga ge ment, ha ve had an 
over whel ming pre sen ce in the en ti re cul tu ral-ar ti stic en vi-
ron ment of our co un try. The Fa culty of Dra ma tic Arts has 
been an in sti tu tion of hig her edu ca tion whe re cri te ria are 
for med in the fi elds of dra ma tic arts for 65 years. It is a 
school that has gi ven the most im por tant cre a tors and has 
gi ven a gre at con tri bu tion to the high le vel of the Yugo slav 
and Ser bian the a tre, ci ne ma, ra dio and te le vi sion. 

Fri day 28th Ju ne
7 pm CCNS, Hall

how much is 
your iron?
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The al most for got ten and ra rely sta ged di dac tic 
Brecht’s play “How Much Is Your Iron” is a pa ra-
ble on stren gthe ning and spread of fa scism in 
Eu ro pe im me di a tely be fo re World War II, shown 
thro ugh a prism of a small craftsmen and tra-
ders’ ne ig hbo ur hood which is a di rect al le gory 
of the re la ti on ships among Eu ro pean sta tes in 
1938 and 1939. In the form of a ma ca bre ca ba ret, 
this play of fers an ex ci ting, witty, ex pres si o ni stic, 
gru e so me play full of gro te sque and re cog ni sa-
ble types who will ma ke you la ugh, but al so ma-
ke you ask your self what hap pens when we bury 
our he ads in the sand in the fa ce of an advan-
cing evil. 

In our pro duc tion, we fo cu sed on uni ver sal, so cial and in di vi
dual mec ha nisms of spre a ding evil: how do es a da rk ness of one 
empty sto mach le ads to an en ti re so ci ety’s im pri son ment? Why 
do es or di nary man with all his ar chetypi cal fe a tu res, his ac ti ons 
or the lack the re of, al low fa scism to pre vail? 

Ras ti slav Ćo pić
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Кре а ци ја, дра ма тур ги ја, текст: 
Сил виа Гри ба уди, Ма тео Ма фе сан ти
Из во ђа чи и умет ни ци ко ји су до при не ли 
ства ра њу: Ан то не ла Ја ло рен ци, Ема Та ши ро, 
Ма ри гра ци ја На ци, Ма тиа Ђор да но, 
Си мо на Спи ров ска
Ко сти мо граф: Сил виа Гри ба у ди, 
Ма тео Ма фе сан ти, Лиа Зан да
Са рад ник на тек сту: Јен тон Не зи рај
Тех нич ки ди рек тор и мај стор све тла: Ан ге ло 
Пи ци ни
Му зи ка: Блек кијс, Мат мос, Еспе ри он 21 и амп, 
Жор ди Са ва ли, Фи лип Ја ро ски, Франк 
Брет шнај дер, Скот Рос, Брен да Ли, 
Со фи Ту кер и НЕР ВО, Нокс, Али са Уе но, 
Де нис Вил сон, Теј лор Хо кинс
Умет нич ке ра ди о ни це: Ма си ми ли а но Ћи ви ца, 
Ше рон Фрид мен/Кар лос Пе њал вер, 
Ра до слав Ри чик, Ја куб Пор ка ри
Умет нич ки ру ко во ди лац: Ан то не ла Ја ло рен ци
Ко ор ди на тор про јек та: Фран ко Ун га ро

Тра ја ње: 60’

#ре те те а тро41 је  ство рен из же ље и по тре бе да се из-
гра ди је дин стве но про фе си о нал но окру же ње по чев ши 
од ре ги је Ба зи ли ка та, и има за циљ да ство ри си стем 
ко ји је у ста њу да пре по зна, по др жи и по бољ ша рад. #ре-
те те а тро41 чи не љу ди ко ји сва ко днев но ра де у по зо ри-
шном окру же њу, не са мо за ми шља ју ћи, ства ра ју ћи и 
из во де ћи пред ста ве као ре жи се ри, глум ци и тех ни ча ри, 
већ као све о бу хват ни уте ме љи ва чи по зо ри шне кул ту ре.

„Људ ска сра мо та“ је пред ста ва ко ја ис тра жу је те му сра-
мо те, ка ко ин ди ви ду ал ну та ко и ко лек тив ну, кроз драм-
ску кон струк ци ју ко ја те ло пре тва ра у при ча ње. „Људ ска 
сра мо та“ пру жа пу бли ци раз и гра но ис ку ство. То је сту-
ди ја из ме ђу ко лек тив ног и ин тим ног сра ма, дру штве ног 
и по ро дич ног. Сил виа Гри ба у ди и Ма тео Ма фе сан ти иро-
нич ним је зи ком ко ји по ве зу је плес и по зо ри ште, раз ви-
ја ју пред ста ву у кре а тив ном про це су у чи јем су на ста ја-
њу уче ство ва ле и за јед ни це (за тво ре ни ци) у ко ји ма су 
ра ди ли. То ком пред ста ве, гле да лац ужи ва у кре а тив ним 
иде ја ма ко је се фо ку си рају на питањe: Ка да је испра вно 
или не сти де ти се би ло че га?

Љ
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СРА МО ТА ТЕ ЛА

СРА МО ТА ДРУ ГИХ

СРА МО ТА ПО РО ДИ ЦЕ

СРА МО ТА НЕ У СПЕ ХА

СРА МО ТА СЕК СА

СРА МО ТА РАЗ ЛИ ЧИ ТО СТИ

СРА МО ТА...

„Људ ска сра мо та“ је ток ко ји нас из вла чи из оно га што 
ни смо, из оно га што не же ли мо би ти.

Мар ко Пе тр о ни, Днев не но во сти Пу ли ја

Осе ћа мо на ко жи сра мо ту гло ма зних те ла, са фир них по
љу ба ца, по ни жа ва ју ћег по ре кла, по ни жа ва ју ћих при ча; Из
во ђа чи вас про би ја ју сво јим сра мо та ма и ула зе у ва ше 
сра мо те.

Ма ри ја Фран че ска Гер ма но, pa ne ac qu a cul tu re.ne t
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Су бо та, 29. јун
21.00 По зо ри ште мла дих, Велика сала

људска срамота
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In ven tion, dra ma turgy and text: Sil via Gri ba u di, 
Mat teo Maf fe san ti
Pe r for mers and con tri bu ti ons to ar ti stic cre a tion: 
An to nel la Ial lo ren zi, Ema Tas hi ro, Ma ri a gra zia 
Nac ci, Mat tia Gi or da no, Si mo na Spi rov ska
Co stu me de sig ner: Sil via Gri ba u di, 
Mat teo Maf fe san ti e Lia Zan da
Advi ce for text: Je ton Ne zi raj
Tec hni cal di rec tion and lights: An ge lo Pic cin ni
Mu sic: The Black Keys, Mat mos, Hespèrion 
XXI &amp, Jor di Sa vall, Phi lip pe Ja ro ussky, 
Frank Bretschne i der, Scott Ross, Bren da Lee, 
So fi Tuk ker fe at. NER VO, The Knocks, Ali sa Ue no, 
Den nis Wil son and Taylor Haw kins
La bo ra tory ar ti stic con tri bu ti ons: Mas si mi li a no 
Ci vi ca, Sha ron Frid man/Car los Peñalver, 
Ra dosław  Rychcik, Ja kub Por ca ri
Ar ti stic di rec tion of the pro ject: 
An to nel la Ial lo ren zi
Pro ject co or di na tor: Fran co Un ga ro
 
Run ning ti me: 60’

#re te te a tro41 is born from the de si re and the need to bu ild 
one’s own pro fes si o nal fu tu re star ting from Ba si li ca ta re gion 
and aims to cre a te a system that is able to re cog ni ze, sup-
port and en han ce one’s work. The re a li ti es that ma ke up # 
Re te te a tro41 are gro ups of pe o ple who work daily in the 
the a ter en vi ron ment, not only ima gi ning, cre a ting, per for-
ming the shows as di rec tors, ac tors, tec hni ci ans, but fo un-
ding the ba sis of a the a tri cal cul tu re.

 “Hu ma n Shame” is a pe r for man ce in ve sti ga ting the sha me 
to pic, both in di vi dual and col lec ti ve, thro ugh a dra ma con-
struc tion the body turns in to tel ling. “Hu ma n Shame” le ads 
the au di en ce in to a playful ex pe ri en ce. It is a study bet we en 
col lec ti ve and in ti ma te sha me, so cial and fa mi lial too. Sil via 
Gri ba u di e Mat teo Maf fe san ti with iro nic lan gu a ge lin king 
dan cing and the a tre, de ve lo ped this play in a cre a ti ve pro cess 
in vol ving com mu ni ti es (pri so ners too) they wor ked in. The 
re se arch met hod of aut hors is con stantly con nec ted to the 
ter ri tory ho sting them. Du ring the show, spec ta tor can enjoy 
cre a ti ve ide as that fo cu ses on qu e sti on: When is right or not 
to be as ha med of anything?

Sa tur day, 29th Ju ne
9 pm Youth The a tre, Big Hall

human shame
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THE SHA ME OF THE BODY

THE SHA ME OF OT HERS

THE SHA ME OF FA MILY

THE SHA ME OF FA I LU RE

THE SHA ME OF SEX

THE SHA ME OF THE DIF FE RENT

THE SHA ME OF …

Hu ma n Shame is the strong flow that draws us from what we 
are not, from what we do not want to be.

Mar co Pe tro ni, Nu o vo Qu o ti di a no di Pu glia
 

 
We feel on the skin the sha me of cum ber so me bo di es, of sap phic 
kis ses, of de gra ding ori gins, of de me a ning sto ri es; the per for mers 
pi e r ce you with the ir sha mes and en ter in your sha mes.

Ma ria Fran ce sca Ger ma no, pa ne ac qu a cul tu re.ne t
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Сре бр ни нож
Са рад ни ци на про јек ту: Јин хо Лим, 
Кинг мин Ји
Кре а то ри и пле са чи: Сан џин Лим, Чан го Ли, 
Хин мин Ан, Јан цјо Ли
Програм подржали: Сеулска секција 
Међународног савета за плес ЦИДУнеско, 
Савет за уметност Јужне Кореје

Тра ја ње: 30’

Гре шка при сле та њу
Ко ре о гра фи ја и плес: Јин хо Лим, 
Кинг мин Ји

Тра ја ње: 20’

Го блин пар ти – оча ра ва љу де нео бич ном сна гом и ве-
шти на ма, из во де ћи не ста шне три ко ве и по ка зу ју ћи на 
сце ни пер верз но по на ша ње. Тра ди ци о нал но ко реј ско 
чу до ви ште, го блин, сим бол је Го блин пар ти ја, ко ји се од 
осни ва ња 2007. го ди не ба ви пле сом и на сту пи ма на на-
ци о нал ном и ме ђу на род ном ни воу. Го блин пар ти са чи-
њен је од умет ни ка ко ји се ба ве и ко ре о граф ским и пле-
сач ким по слом. Го блин пар ти ин си сти ра на де ли ма ко ја 
ће про ши ри ти по гле де пу бли ке.

„Сре бр ни нож“ је ин спи ри сан „Еу њанг дом“ (сре бр ним 
но жем), но жем ко ји је у ци љу очу ва ња чед но сти, слу жио 
за уби ства и са мо у би ства. У ко ма ду „Сре бр ни нож“, же не 
има ју кон тра дик тор не ли ко ве. Оне су по не ка да не жне и 
не ми ло срд не, или жи ла ве али осе тљи ве, а по не кад и сти-
дљи ве али љу те. Кроз овај ко мад, Го блин Пар ти при ка-
зу је људ ску емо ци ју ко ја мо ра да жи ви кроз жи вот са 
не чим скри ве ним у уму из ван иден ти те та же не.
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„Гре шка при сле та њу”. По здрав, Зе мља ни. На ша 
те ла ко ја под се ћа ју на круг мо гу из гле да ти 
чуд но. Не бој те се. До шли смо са дру гог ме ста, 
а не са Зе мље. Ми смо жи ва би ћа ко ја су ко-
ман до ва ла при сил но сле та ње. Же ле ли би смо 
да вас по сма тра мо и по ку ша мо да вас опо на-
ша мо не ко вре ме. А он да ће мо оти ћи одав де. 
За што не по сма тра те себе кроз на ша те ла? 
На ђи те вре ме на да ви ди те свој свет и жи вот 
кроз на ша чуд на те ла.

Го блин пар ти ви че на публику[...] дајући им не што што 
ће их при ву ћи. Ка кво деч је не ста шно, моћ но ис ку ство!

Ро син О’Брајен
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Не де ља, 30. јун
20.00 КЦНС, са ла

сребрни нож/
грешка при слетању
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Sil ver Kni fe
Di rec tion of Sug ge stion : Jin ho Lim, 
Kyung min Ji
Co-cre a tion and dan ce : Sun geun Lim, 
Kyung gu Lee, Hyun min Ahn, Yeo nju Lee
Supported by: Seoul Section of the Int’l Dance 
Council CID-UNESCO, Arts Council Korea 

Run ning ti me: 30’

Lan ding Er ror
Cho re o graph and Dan ce : Jin ho Lim, 
Kyung min Ji

Run ning ti me: 20’

Go blin Party be witch pe o ple with unu sual strength and 
skills, play mischi e vo us tricks, and show per ver se be ha vi or 
– Ko rean tra di ti o nal mon ster, go blin, is the symbol of Go blin 
Party, per for ming na ti o nally and in ter na ti o nally sin ce it’s 
fo un da tion in 2007. Go blin Party is com pri sed of ar tists who 
can both cho re o graph and dan ce. Go blin Party pla ces emp-
ha sis on com mu ni ca tion and is in te re sted in ma king a pi e ce 
that wo uld ex tend the au di en ces’ vi sion.

“Sil ver Kni fe” was in spi red by ‘Eu njang do (Sil ver Kni fe)’, a 
kni fe which is in or der to ma in tain cha stity, at tack pe o ple 
and su i ci de. In the pi e ce, the re are wo men ha ve con tra dic-
tory cha rac ters. They are so me ti mes soft, re len tless, or to-
ugh but sen si ti ve, and so me ti mes shy but an gry. Thro ugh 
this pi e ce, Go blin Party por trayed hu man emo tion that has 
to li ve thro ugh li fe with so met hing hid den in mind beyond 
the iden tity of wo man.

Sun day, 30th Ju ne
8 pm CCNS, Hall

silver knife/
landing error
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“Lan ding Er ror”. Hel lo. The eart hi ans. Our bo di es 
which are com bi ned li ke a cir cle can lo ok we ird. 
Don’t be afraid. We ca me from an anot her pla ce 
not from the earth. We are li ving things that we-
re ma de a for ced lan ding. We wo uld li ke to ob-
ser ve and try to imi ta te you for a whi le. And then 
we’ll le a ve he re. Why don’t you ob ser ve your sel-
ves thro ugh our bo di es? Ta ke your ti me to see 
your world you li ve in thro ugh our we ird bo di es

Go blin Party sho uts at its au di en ce[...] and gi ves them so met
hing to tug at. What a brat tish, po wer ful joy!

Róisín O’B rien
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Ау тор: Ма ти ја Сол це, Фе ке те се ре тлек
Ре жи ја: Ма ти ја Сол це
Сце но гра фи ја: Ма ри а на Стран ска, 
Ји ри Н. Је ли нек, Ма ти ја Сол це
Игра ју: Ма ти ја Сол це, Ји ри Н. Је ли нек, 
Па вол Смо ла рик, Иво Се дла чек, 
Ана Буб ни ко ва, Јан Ме ду на
Сце но граф: Ма ри а на Стран ска
Ко про ду цен ти: Па лац акро по лис (Че шка), 
КД Ма ти та (Сло ве ни ја)

Тра ја ње: 60’

Гру па „Фе ке те се ре тлек” узи ма и по но во ко ри сти, ме ња 
и ме ша мо ти ве из свет ске му зи ке и ства ра вла сти те ори-
ги нал не ком по зи ци је. Шест му зи ча ра-глу ма ца ко ји су 
ди пло ми ра ли на Ака де ми ји за по зо ри ште у Пра гу (ДА МУ) 
са ра ђу ју са про дук циј ском ку ћом „Сту дио ДА МУ ЗА” – 
ко ја се спе ци ја ли зо ва ла за по др шку сту ден ти ма и ди-
плом ци ма ДА МУ-а од 1999. го ди не.

„Кар“ је пред ста ва пред мет ног по зо ри шта и кон церт по 
мо ти ви ма „Ане Ка ре њи не“. Пред ста ва ком би ну је му зич-
ко, ка ба рет ско и пред мет но по зо ри ште ко је пред ста вља 
ори ги нал не и за и гра не му зич ке ком по зи ци је ко је по ти чу 
углав ном од ру ског на ро да. Шест екс пре сив них глу ма ца, 
шест гла со ва, хар мо ни ка, тру ба, ви о ли на, ви о лон че ло, 
кон тра бас и му зич ки озву че ни сто на ко јем се ани ми ра-
ју пред ме ти за из град њу рит мич ких ком по зи ци ја – све 
то не жно ре кре и ра фраг мен те ро ма на. Ме та мор фо за 
му зи ке и по зо ри шта, ре чи и по кре та до но си но ву по зо-
ри шну фор му.
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Из вр сност при вид не јед но став но сти, ко јом 
ак те ри ства ра ју уо би ча је не асо ци ја тив не ми
кроси ту а ци је ко ри сте ћи јед но став не објек те.

По зо ри шне ве сти
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По не де љак, 1. јул
18.30 СНП, Камерна сцена

кар
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Aut hor: Ma ti ja Sol ce, Fe ke te Se re tlek
Di rec tor: Ma ti ja Sol ce
Sce no graphy: Ma ri an na Stránská, 
Jiří N. Jelínek, Ma ti ja Sol ce
Cast list: Ma ti ja Sol ce, Jiří N. Jelínek, 
Pa vol Smolárik, Ivo Sedláček, An na 
Bubníková, Jan Me du na
Set De sign: Ma ri an na Stránská
Pro du cer: Stu dio DAMÚZA
Co pro du cer: Palác Akro po lis (CZ), 
KD Ma ti ta (SLO)

Run ning ti me: 60’

The gro up Fe ke te Se re tlek is re u sing, chan ging and mi xing 
mo ti ves from world mu sic and ma king up its own ori gi nal 
com po si ti ons. Six mu si ci ans-ac tors gra du a ted from the Pra-
gue The a tre Aca demy (DA MU) are co o pe ra ting with pro-
duc tion com pany Stu dio DA MU ZA,
which spe ci a li zes in sup port DA MU stu dents and gra du a tes 
sin ce 1999.

Ob ject the a tre and con cert on mo ti ves of “An na Ka re ni na”. 
The per for man ce com bi nes mu sic, ca ba ret and ob ject the-
a tre pre sen ting ori gi nal and playful mu si cal com po si ti ons 
that de ri ve ma inly from Rus sian folk. Six ex pres si ve ac tors, 
six vo i ces, ac cor dion, trum pet, vi o lin, cel lo, con tra bass and 
an am pli fied ta ble on which ob jects are ani ma ted to bu ild 
rhythmi cal com po si ti ons all gently rec re a te frag ments from 
the no vel. A me ta morp ho sis of mu sic and the a ter, word and 
mo ve ment brings the new the a tri cal form.

Mon day, 1st July
6.30 pm SNT, Chamber Stage

kar
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Ex cel len ce of se e ming sim pli city, with which ac tors 
cre a te com mon as so ci a ti ve mi crosi tu a ti ons using 
sim ple ob jects.

The a tre News – Divadelní no viny
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Игра ју: Алек сан дра Фреј, Ми ка Ла форџ, 
Ар но Фе ре ра, Сер ђи Па ре са
Дра ма тур ги ја: Бок Ли венс
Ди зајн зву ка : ЖанДе мјан Ра тел
Ди зајн све тла : Ти ри Ро берт
Ко сти ми: Ема ну ел Гро бет
Тех нич ки тим: Пи јерЖа н Фа ђи ја ни, Ло ронт 
Ми лов ски
Ад ми ни стра ци ја: Ка ро ли на Кар до со
Ме на џер тур не  је: Лу Хен ри
Фо то гра фи: Ми лан Зи пу ра, Вин сент Му те
Ко про ду цен ти: Ла хи по дром де дуе – 
ле ба ту фу/ На ци о нал но по зо ри ште 
Дан кирк – По зо ри шни фе сти вал „Оп де 
маркт”, Нер пелт (Бел ги ја) – Цир ку ско 
по зо ри ште у Ел бе у фу, Цен тар за умет ност 
ви со ког цир ку са Гор ња Нор ман ди ја – Ла 
Сир ку, Цир ку ски пол Не ко на у Ли мо си ну – 
ЕППГХВ, Ла Ви лет, Па риз – Еки нокс – 
На ци о нал но по зо ри ште „Ша то ру”

Тра ја ње: 50’

Цир ку ска ком па ни ја „Ан лу пур лом”, кроз свој при ступ 
акро бат ског ба лан си ра ња „ру ку на ру ку” из ме ђу два из-
во ђа ча има за циљ да бра ни ви зи ју ху ма но сти/ чо ве чан-
ства са ста вље ну од дру штве них по је ди на ца, ко ји иа ко 
раз ли чи ти ипак за ви се јед ни од дру гих. Укра шен сна гом 
и сло бо дом, акро ба та се не у мо љи во бо ри са сво јим огра-
ни че њи ма. Сто је ћи у од но су на дру гог, чо век от кри ва 
сво ју ве ли чи ну, сла бост и ком плек сност сво је људ ске 
при ро де. Осни ва ње „Ан лу пур лом” ле жи у су сре ту из-
ме ђу две акро ба те, Фран цу за Алек сан дра Фре ја и Фре-
де ри ка Аре ноа из Кве бе ка. Под стак ну ти две ма пред ста-
ва ма на ста лим под вођ ством Ги ја Лу ше ри ја, Алек сан дар 
и Фре де рик од лу чи ли су 2005. го ди не да по кре ну спе ци-
фич но ис тра жи ва ње о њи хо вом при сту пу ба лан си ра ња 
„ру ку на ру ку”. За њих, ове акро ба ци је ни су са мо ма те-
ри јал за об ли ко ва ње, већ пр вен стве но ја ка ве за из ме ђу 
два му шкар ца.СЕ
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Че ти ри акро ба те су ста ви ле у игру си гур ну 
сна гу и моћ њи хо вих жи вих те ла. Њи хо ва пу-
та ња је пу на пре пре ка, са ста вље на од из не-
на ђу ју ћих и раз и гра них акро бат ских ига ра у 
ко ји ма стал но из ми шља ју пра ви ла. Хо да ње, 
тр ча ње, хва та ње, пе ња ње, да ље, увек кре та ње 
на пред. Иа ко зна ју да ће из гу би ти, то их не 
сре ча ва да се бо ре, они се твр до гла во оба ве-
зу ју на под виг и ужи ва ју у сва ком иза зо ву, во-
де ћи нас за јед но са сво јим те ли ма до гра ни ца 
њи хо ве фи зи о ло шке ствар но сти и до иви це 
за ко на фи зи ке.

Кроз „Се вер ну стра ну” че тво ри ца су у че сни ка до но се ви
зи ју цир ку ске умет но сти за ми шље не као умет ност де
ло ва ња у слу жби по тра ге за ху ма но шћу. 

Ау рор Ле ме тр

Ово гостовање се реализује уз подршку програма Театро-
скоп, чији су оснивачи Француски институт, Министар-
ство културе Републике Француске и Министарство за 
европске и спољне послове Републике Француске.
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По не де љак, 1. јул
20.00 СНП, сце на „Јо ван Ђор ђе вић“

Пред ста ва је пред ста вље на у окви ру про јек та Ri de&Camp, 
ко ји су по др жа ли Те а тро скоп и град Лил.

северна страна
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With: Ale xan dre Fray, Mi ka Laf for gue, 
Ar no Fer re ra, Ser gi Parés
Dra ma turgy: Ba u ke Li e vens
So und de sign: JeanDa mien Ra tel
Light de sign: Thi e rry Ro bert
Co stu mes: Em ma nu el le Gro bet
Tec hni cal te am: Pi er reJean Fag gi a ni, 
La u rent Mu lowsky
Ad mi ni stra tion: Ca ro li ne Car do so
To ur ma na ge ment: Lou He nry
Photo: Milan Szypura, Vincent Muteau
Co pro duc tion: L’Hip po dro me de Do u ai – 
Le Ba te au Feu / Scène na ti o na le Dun ker que 
– Fe sti val The a ter Op de Markt, Ne er pelt 
(Bel gi que) – Cir que théâtre d’El be uf, Cen tre 
des arts du cir que de Ha u teNor man die – 
Le Sir que, Pôle Cir que de Ne xon en 
Li mo u sin – EPPGHV, La Vil let te, Pa ris – 
Equ i no xe Scène na ti o na le de Châte a u ro ux
Pu blic part ners: DRAC Nord pas de ca la is – 
Région Nord pas de ca la is – DGCA

Run ning ti me: 50’

The cir cus com pany “Un lo up po ur l’hom me”, thro ugh its 
ap pro ach of acr o ba tic hand to hand ba lan cing, aims at de-
fen ding a vi sion of hu ma nity ma de up of so cial in di vi du als, 
as dif fe rent as they are de pen dent from each ot her. Ena mo-
red of po wer and fre e dom, the ac ro bat ap pe ars re len tlessly 
grap pling with his own li mits. Stan ding the strain of his re-
la tion to the ot her, man re ve als his gre at ness and we ak ness, 
the com ple xity of his hu man na tu re. The ori gins of Un lo up 
po ur l’hom me lie in the en co un ter bet we en two ac ro bats, 
the French Ale xan dre Fray and the Frédéric Ar se na ult from 
Qu e bec. Trig ge red by two shows cre a ted un der the di rec-
tion of Guy Al lo uc he rie, they de ci de in 2005 to ini ti a te a 
spe ci fic re se arch on the ir ap pro ach of hand to hand ba lan-
cing. To them, the se ac ro ba tics are not only a raw ma te rial 
to gi ve sha pe to, but pri ma rily a strong re la ti on ship bet we en 
two men. 

Mon day, 1st July
8 pm SNT, “Jo van Đor đe vić” Sta ge

This show is pre sen ted in the fra me work 
of the pro ject Ri de&Camp, sup por ted by 
Te a tro skop (net work) and City of Lil le.

the north side
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Fo ur ac ro bats put in to play the su re strength 
and po wer of the ir li ving bo di es. The ir path is an 
ob stac le co u r se, ma de up of sur pri sing and play-
ful ac ro ba tic ga mes in which they con stantly 
in vent the ru les. Wal king, run ning, catching, 
clim bing furt her, al ways mo ving for ward. Even 
kno wing they will lo se, that do es not pre vent 
them from strug gling, as the se fo ur ac ro bats tell 
us, ob sti na tely obli ging them sel ves to the fe at and 
re lis hing each chal len ge, ta king us to get her with 
the ir bo di es to the li mits of the ir physi o lo gi cal 
re a lity and at the ed ges of the laws of physics.

Thro ugh Fa ce Nord, the fo ur ac com pli ces brings a vi sion of cir
cus art con ce i ved as an art of ac tion in the ser vi ce of a se a rch 
for hu ma nity.

Au ro re Lemaître

This appearance is supported by the programme Theatre-
scope founded by the French Institute, the Ministry of Cul-
ture of the Republic of France and the Ministry of European 
and Foreign Affairs of the Republic of France and is realised 
in cooperation with the French Institute in Serbia.
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Изведба: Аштар Муалем
Режија: Иман Аун
Музика: Рами Вашаха
Дизајн светла: Аталах Тарази
Сараднице: Исона Додеро, Ајрини 
Апостолату
Копродукција: „Ел Хакавати театар“ 
(Палестина), „Еспас периперик ла вијет“ 
(Париз)
Подржано од стране: Ал мавред ал тагафи, 
Аркаос пол цирк де Марсеј

Трајање: 50‘

Аштар Му а лем је па ле стин ско-фран цу ска умет ни ца ро-
ђе на у Је ру са ли му 1990. го ди не у по ро ди ци умет ни ка 
ко ји су во ди ли по зо ри ште „Аштар“ у Ра ма ла ху. Од ра не 
мла до сти је уче ство ва ла у про дук ци ја ма па ле стин ских 
де ла по пут мју зи кла „Ал Фа ва нес“, пр вог па ле стин ског 
мју зи кла, као и у пр вим кре а ци ја ма па ле стин ске цир ку-
ске шко ле „Цир кус иза зи да“. Ди пло ми ра ни је умет ник 
на ци о нал ног цен тра цир ку ских умет но сти од 2011. Спе-
ци ја ли зо ва на за плес на сви ли, игра ла је у пред ста ви 
„Ово је крај“ у ре жи ји Деј ви да Бо би ја на кон че га упо зна-
је Ери ку Ма ру ри-Ла ску са ко јом за по чи ње уве жба ва ње 
кон тор ци о ни зма. Године 2013. ства ра пред ста ву „Б-Ор-
дерс“, ње ну пр ву пред ста ву са Фа ди јем Змо ро дом, пле-
сни и цир ку ски дуо у про дук ци ји Па ле стин ског цир ку са, 
а у 2011. „Ен хе ду а ну“ – са мо стал но из во ђе ње у прат њи 
пер ку си о нист ки ње Си мо не Аб да лах, у ко јој је ка ко кре-
а тор, та ко и из во ђач у пле сној, цир ку сној и по зо ри шној 
про дук ци ји.
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Енхедуанна је плесни комад који комбинује 
дис циплине свиле и плеса. „Енхедуана“ при-
казује различите женске ликове, призване из 
митологије у циљу представљања тренутне 
ситуације жена у арапском свету као и улогу 
женске уметнице у њеном друштву које се 
мења. „Енхедуана“ је представљена са стано-
вишта палестинске уметнице Аштар Муалем 
која живи и ради између Блиског истока и 
Европе.

Тре ба ло је по че ти чи та њем о же на ма пре 30 000 го ди на 
у бли ско и сточ ној ми то ло ги ји. По што сам до би ла име по 
бо ги њи, зна ла сам да су у то вре ме же не би ле бо ги ње, све
ште ни це и де фи ни тив но и умет ни це. Упр кос све му то ме, 
оне су во ди ле сво је бор бе, баш као и же не да нас. 

Аштар Му а лем
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По не де љак, 1. јул
21.30 СНП, сце на „Пе ра До бри но вић“

енхедуана
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A performance of: Ashtar Muallem
Director: Iman Aoun
Music creation: Rami Washaha
Light creation: Atallah Tarazi
Externa eye: Isona Dodero and Eirini 
Apostolatou
Coproduction: El Hakawati Theatre 
(Palestine), Espace Périphérique La Villette 
(Paris)
Supported by: Al Mawred Al Thaqafy, 
Archaos Pôle cirque de Marseille 

Running time: 50’

As htar Mu al lem is a Pa le sti nian/ French ar tist born in Je ru-
sa lem in 1990, in a fa mily of ar tists who run the As htar The-
a ter in Ra mal lah. From a very young age she par ti ci pa ted in 
Pa le sti nian pro duc ti ons such as the mu si cal, Al Fa wa ne es 
and the first cre a tion of the Pa le sti nian cir cus school, “Cir cus 
be hind the wall”. A gra du a te of the Na ti o nal Cen ter of Cir cus 
Arts in 2011 with spe ci alty the ae rial fa bric, she plays in the 
show This is the end di rec ted by Da vid Bobée. As htar then 
met Eric ka Ma rury-La sco ux with whom she star ted con tor-
tion les sons. In 2013 she cre a ted “B-Or ders” her first show 
with Fa di Zmor rod, a dan ce and cir cus duo pro du ced by the 
Pa le sti nian Cir cus. And in 2017 En he du an na, a so lo per for-
man ce ac com pa nied by the li ve per cus si ons of Si mo na Ab-
dal lah. Cre a tor but al so in ter pre ter in pro duc ti ons of dan ce, 
cir cus and the a ter. 

Mon day, 1st July
9.30 pm SNT, “Pe ra Do bri no vić” Sta ge

enheduanna
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Enheduanna, is a physical piece that combines 
aerial silk discipline and dance. It portrays different 
female characters, borrowing from mythology 
to present the current situation of women in the 
Arab World and the role of female artist in her 
society towards proposing change. Presented 
from the point of view of the Palestinian artist 
Ashtar Muallem who lives and works between 
the Middle East and Europe.

I had to sta rt by re a ding abo ut wo men 30 tho u sand years ago 
in the Mid dle Ea stern mytho logy. Be ing na med af ter a god dess 
I al ready knew that at the ti me, wo men we re god dess, pri e stes
ses and de fi ni tely ar tists too. Ne ver the less they had the ir fights 
just li ke wo men to day.

As htar Mu al lem 
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Ко ре о гра фи ја: Џо шуа Мон тен
Пле са чи: Кон стан ти нос Кра ни ди о тис, 
Деј вид Па лант, Ноа вон Ти чел, 
Џек Виг нел
Тех ни чар: Хе нинг Ган тер
Дра ма тург: Гај Кулс
Мај стор све тла: Мир јам Бер гер
Ко стим: Ке трин Ву фре
Сце но гра фи ја: Ро ми Спринг сгут
Му зи ка: Мо риц Ал фонс
Ко про дук ци ја: Дам фен трал, Берн

Тра ја ње: 55’

Швај цар ско-аме рич ки ко ре о граф Џо шуа Мон тен ро ђен 
је у бли зи ни Њу јор ка. Сту ди рао је књи жев ност и кул тур-
ну ан тро по ло ги ју на Du ke Уни вер зи те ту пре не го што је 
от крио плес у ре ла тив но ра ној 20-ој го ди ни. Као пле сач 
на сту пао је са ба лет ском ком па ни јом „Бер ном Ба ле том”, 
Град ским по зо ри шем у Хај дел бер гу, Ери јал Про дук ци јом 
„Отво ре на јав ност” и DA MO TUS!-ом . Ра дио је са ко ре о-
гра фи ма као што су Стин Це лис, Хо феш Шех тер, Ири на 
Полс, Кон стан ти нос Ри гос и Ти но Ше гал. Го ди не 2012. Џо-
шуа Мон тен осно вао је сво ју пле сну тру пу ко ја је на кон 
то га да ла на сто ти не пред ста ва из во ђе них на фе сти ва-
ли ма и по зо ри шти ма ши ром све та. Џо шуа Мон тен је ре-
до ван ко ре о граф за по зо ри шне, опе ру, ба лет, му зеј ске и 
умет нич ке про гра ме. Ње гов ко ре о граф ски рад гра ди се 
су сре ти ма са ра зно вр сном пу бли ком и ра зним об ли ци-
ма умет нич ког из ра жа ва ња.

Чак и да нас, у до ба Тин де ра, Грин де ра и он-лајн за ба вља-
ња, плес ис тра ја ва у сво јој уло зи чи ни о ца у на ла же њу 
парт не ра. Ова пле сна про дук ци ја за 4 Ро меа (од ко јих је 
је дан уства ри же на) ис тра жу је иде ју пле са као уз бу ђу ју ће РО
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бли ског и лич ног об ли ка су жи во та дво је љу ди. 
Сва ки од по сма тра ча мо же да уско чи у уло гу 
Ју ли је и по све до чи пле саче ву по све ће ност да 
им пре си о ни ра сво јом умет но шћу, шар мом, 
атлет ском гра ђом, склад ним по кре ти ма, а по-
не кад и го лим оча ја њем. Пу бли ка се ди у пар-
те ру рас по ре ђе на по из во ђач ком про сто ру. 
Њи хо ве ре ак ци је и ин тер ак ци је су ви дљи ве 
сви ма, па та ко пу бли ка пре у зи ма јед ну од 
уло га у пред ста ви ко јој све до чи.

Че ти ри бо со но га Ро меа из гле да ју као соп стве не ка ри ка
ту ре иа ко ра де под пу ним фи зич ким на по ром. Груп но 
удва ра ње по ста је део кре шен да. Не ко ли ко пу та има те 
осје ћај да је са да крај. Али он да се игра на ста вља. Ди вљи 
ква р тет вр ца од ма чо на гла ше них ко ра ка.

Ма ри јен Му ле ман, Са вез
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Уто рак, 2. јул
18.00 СНП, сце на „Јо ван Ђор ђе вић“

ромео, ромео, ромео
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Cho re o grap her: Jos hua Mon ten
Dan cers: Kon stan ti nos Kra ni di o tis, 
Da vid Pal lant, Noa Van Tic hel, 
Jack Wig nall
Tec hni cian: Hen ning Günther
Dra ma turgy: Guy Co ols
Light De sign: Mir jam Ber ger
Co stu me De sign: Cat he ri ne Vo ef fray
Set De sign: Romy Spring sguth
Mu sic De sign: Mo ritz Al fons
Co pro duc tion: Damp fen tra le Bern

Run ning ti me: 55’

The Swiss-Ame ri can cho re o grap her Jos hua Mon ten was 
born ne ar New York City. He stu died li te ra tu re and cul tu ral 
an thro po logy at Du ke Uni ver sity be fo re di sco ve ring dan ce 
at the re la ti vely la te age of 20. As a dan cer he per for med 
with Bern Bal lett, Stadtthe a ter He i del berg, Öff Öff Ae rial 
Pro duc ti ons and DA MO TUS! He has wor ked with cho re o-
grap hers such as Stijn Ce lis, Ho fesh Shec hter, Iri na Pa uls, 
Kon stan ti nos Ri gos und Ti no Seh gal. In 2012 Jos hua Mon ten 
fo un ded his own dan ce com pany which has sub se qu ently 
gi ven hun dreds per for man ces at fe sti vals and the a ters aro-
und the world. Jos hua Mon ten re gu larly cho re o graphs for 
the a ter, ope ra, bal let, mu se ums and arts ou tre ach pro grams. 
In deed, his work as a cho re o grap her is in for med by the se 
en co un ters with di ver se au di en ces and va ried forms of ar-
ti stic ex pres si on. 

Even to day in the age of Tin der, Grin dr and on li ne da ting, 
dan ce con ti nu es to play a cen tral ro le in how many of us 
find a ma te. This dan ce pro duc tion for fo ur Ro me os (one of 
whom is per for med by a wo man) ex plo res the idea of dan-
ce as a thril lingly up clo se and per so nal form of co ur tship. 

Tu es day, 2nd July
6 pm SNT, “Jo van Đor đe vić” Sta ge

romeo, 
romeo, romeo
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Each spec ta tor can slip in to the ro le of Ju li et and 
wit ness the dan cers’ strug gles to im press – with 
the ir ar ti stry, cha rm, at hle ti cism, slick mo ves and 
at ti mes not hing mo re than na ked de spe ra tion. 
The au di en ce sits on se a ting are as di stri bu ted 
thro ug ho ut the per for man ce spa ce. The ir re ac-
ti ons and in ter ac ti ons are vi si ble to all, thus the 
au di en ce be co mes cha rac ters in the very pe r-
for man ce they are wit nes sing. 

The fo ur ba re fo o ted Ro me os lo ok li ke ca ri ca tu res of them sel ves. 
Alt ho ugh, they work with full physi cal ef fort. The big co ur tship 
be co mes a hu ge cre scen do. Se ve ral ti mes you ha ve the fe e ling 
that now is the end. But then the ga me go es on for anot her 
ro und. The wild qu ar tet bursts with mac ho ac cen ted steps.

Ma ri an ne Mühle mann, Der Bund

photo: Sabine Burger
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Те а тар МИ МАРТ је је дан од пр вих ал тер на тив них те а-
та ра у ЕX-YU осно ван 1984. го ди не у Бе о гра ду. Не ла 
Ан то но вић, осни вач, ди рек тор и ре ди тељ Те а тра МИ-
МАРТ, као ма ги стар тех нич ких на у ка ис тра жу је са са-
рад ни ци ма тран сме ди јал ним по ступ ком но ве ко до ве 
кроз отво рен про цес. Фо кус на шег ра да је на фе но ме-
ни ма дру штва, јер са вре ме ност од ре ђу ју фе но ме ни: 

гео-по ли тич ки, со ци јал ни, еко ном ски, тех но ло шки, 
еко ло шки ме диј ски, ко му ни ка циј ски и кул ту ро ло шки. 
У ери све оп ште те жње ка ви зу а ли за ци ји и спек та клу 
као мо де лу дру штве ног и кул тур ног жи во та, МИ МАРТ 
те а тар у дис кре ци ји тра га за сми слом са вре ме не умет-
но сти и мо гућ но сти ма пер фор ман са као сред ства ко-
му ни ка ци је и про ме на.

Раз го вор по во дом 35 го ди на те а тра МИ МАРТ

ПРА ТЕ ЋИ ПРО ГРАМ

foto: Isailo M
aric
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Fo un ded in 1984 in Bel gra de, the MI MART The a tre is one 
of the first al ter na ti ve the a tres in ex-Yugo sla via. Ne la An to-
no vić, the fo un der, ma na ger and di rec tor at the MI MART 
The a tre, hol ding an MSc de gree in tec hni cal sci en ces, uses 
trans-me dia pro ce du re to re se arch with her as so ci a tes the 
new co des thro ugh an open pro cess. The the a tre fo cu ses 
on the so ci e tal phe no me na, sin ce the con tem po ra ri ness 

is de ter mi ned by phe no me na: geo-po li ti cal, so cial, eco-
no mic, tec hno lo gi cal, en vi ron men tal, me dia, com mu ni-
ca ti ve and cul tu ral. In the era of a ge ne ral ten dency to-
wards vi su a li sa tion and spec tac le as a mo del of so cial and 
cul tu ral li fe, the MI MART The a tre di scre etly se eks the me-
a ning of con tem po rary art and po ten ti als of per for man ce 
art as a me ans of com mu ni ca tion and chan ge.

Pa nel di scus sion on the 35th an ni ver sary of the MI MART The a tre

SI DE PRO GRAM ME

Wed nes day, 26th Ju ne
9.30 pm CCNS, club “Tri bi na mla dih”
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Те ло као по сред ник из ме ђу не ба и зе мље. Вежбe 
на осно ви Re le a se и Ale xan der тех ни ке, као и при-
ме ње ни је зик по кре та и под не пле сне тех ни ке 
раз ви ја не ду ги низ го ди на, са фо ку сом на опу шта-
ње и ко о р ди на ци ју из ме ђу ди са ња и ди на ми ке 
по кре та. На гон за по кре том до ла зи из цен тра, 
из во ра са ко јег те че сва енер ги ја. Кроз све сно 
опу шта ње ми ши ћа, те ло мо же да се по диг не без 
на по ра, мо же да от пу сти ток уну тра шње енер ги-
је у ци љу „еко но мич но сти“ те ла ко је ја ча из во ђа-
че ву екс пре си ју, до не си ква ли тет и ди на ми ку 
њи хо вог по кре та у цен тар па жње и на гла ша ва 
уну тра шњу му зи кал ност. 

Ту ла Лим не јос ро ђе на је у Грч кој 1963. На кон за-
вр ше них сту ди ја кла сич ног и са вре ме ног пле са, 
М. Алек сан дер и Ла бан тех ни ке, му зич ке и пле сне 
еду ка ци је у Бри се лу, ра ди ла је као пле сач са Кла-
у ди јом Бер нар дом и Ре ги ном Шо пи но, и као аси-

стент са Пје ром Дру ле ром. Лим не јос се да ље обра зо ва ла на 
Фол кванг уни вер зи те ту, где је уско ро по ста ла члан Фол кванг 
пле сног сту ди ја под умет нич ким вођ ством Пи не Ба уш. Лим-
не јос је ство је име ство ри ла из во ђе њем им про ви за ци ја ужи-
во са Дуо Ланд скејпс ко ји је осно ва ла за јед но са му зи ча ри ма 
Ко ни јем Ба у е ром и Пе те ром Ко вал дом. Го ди не 1996. осно ва-
ла је компанију ту ла лим не јос, са вре ме ну пле сну ком па ни ју 
ко ја је ње ну ко ре о граф ску умет ност по ста ви ла на сце не ши-
ром све та. Осим што во ди ан самбл, Ли ме јос ра ди као го сту-
ју ћи ко ре о граф у те а тру Осна брих на франк фурт ском Уни вер-
зи те ту из во ђач ким умет но сти. Из ме ђу 2007. и 2008. го ди не 
би ла је го сту ју ћи про фе сор на „Ер нест Буш“ Ака де ми ји драм-
ских умет но сти у Бер ли ну.

Про грам je по др жан из Ин тер на ци о нал ног пле сног фон да за 
го сто ва ња НА ЦИ О НАЛ НЕ МРЕ ЖЕ ЗА СЦЕН СКЕ УМЕТ НО СТИ, коју 
фи нан си ра Ко ме са ри јат за кул ту ру и ме ди је са ве зне вла де.

Че твр так, 27. јун
16.00 Ба лет ска шко ла

Thur sday, 27th Ju ne
4 pm Bal let school

ПРА ТЕ ЋИ ПРО ГРАМ

Ра ди о ни ца: Са вре ме ни плес и ком по зи ци ја
ра ди о ни цу во ди Ту ла Лим не јос, уз аси стен ци ју пле са ча ком па ни је ту ла лим не јос
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The body as a me di a ting ele ment, the con nec tion 
bet we en the earth and the sky. A body work ba sed 
on Re le a se and Ale xan der tec hni que, as well as a 
con tem po rary lan gu a ge of mo ve ment and a flo or 
work met hod that has been de ve lo ped over years, 
with a fo cus on re la xa ti on and co o r di na tion bet we-
en bre at hing and dyna mics of mo ve ment. The im-
pul se to mo ve co mes from the cen ter, the so ur ce 
from which all ener gi es flow. Thro ugh the con sci o us 
use of mu scu lar re la xa ti on, the body can ra i se wit-
ho ut exe r ti on, it can re le a se and flow in ner ene r gi es 
in or der to cre a te an „eco no mics” of the body that 
stren gthens the per for mers ex pres si on, brings the 
qu a lity/dyna mics of the ir mo ve ments in to fo cus and 
ag gra va tes the ir in ner mu si ca lity. 

To u la Lim na i os was born in Gre e ce in 1963. Af ter 
com ple ting her stu di es in clas si cal and mo dern dan-
ce, M. Ale xan der and La ban tec hni que, mu sic and 

dan ce edu ca tion in Brus sels, she wor ked as a dan cer with Cla u dio 
Ber nar do and Régi ne Cho pi not, and as an As si stant with Pi er re 
Dro u lers. Lim na i os re ce i ved furt her edu ca tion at the Folk wa gen 
Uni ver sity, whe re she soon be ca me a mem ber of a Folk wang 
Dan ce Stu dio un der the ar ti stic di rec tion of Pi na Ba usch. Lim na-
i os ma de her na me by per for ming li ve- im pro vi sa ti ons of the Duo 
Lan dsca pes, she fo un ded to get her with the mu si ci ans Conny 
Ba u er and Pe ter Ko wald. In 1996 she fo un ded cie. to u la lim na i os, 
a con tem po rary dan ce com pany that bro ught her cho re o grap hic 
art on to the sta ges wor ldwi de. Apart from ma na ging her en sem-
ble, Lim na i os works as a gu est cho re o grap her at the The a ter 
Osna bru u eck and the Frank fu rt Uni ver sity of Per for ming Arts. 
Bet we en 2007 and 2008 she was a gu est pro fes sor at the „Ernst 
Busch“ Aca demy of Dra ma tic Arts in Ber lin.

Sup por ted by the NA TI O NA LES PER FOR MAN CE NETZ In ter na ti o nal 
Gu est Per for man ce Fund for Dan ce, which is fun ded by the 
Fe de ral Go vern ment Com mis si o ner for Cul tu re and the Me dia.

SI DE PRO GRAM ME

Wor kshop: Con tem po rary Dan ce and Com po si tion
con duc ted by To u la Lim na i os, as si sted by the dan cers of cie. to u la lim na i os 
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Пле сну ком па ни ју ту ла лимнeјос осно ва ли су 
1996. го ди не ко ре о граф ки ња Ту ла Лимнeјос и 
ком по зи тор Ралф Р. Олерц. Го ди не 1998. се ди-
ште ком па ни је се се ли у Бер лин. Ком па ни ја 
ства ра у окви ру ин тер ди сци пли нар не мре же 
ко ја се не пре ста но ши ри и ра ди са фик сним 
ан сам блом то ком це ле го ди не. Од 2014. ком па-
ни ја је ин сти ту ци о нал но по др жа на од стра не 
Бер лин ског кул тур ног се на та. Ком па ни ја ту ла 
лим не јос да нас спа да у јед ну од нај у спје шни-
јих ком па ни ја за са вре ме ни плес у Не мач кој и 

њен ши ро ки ре пер то ар мо же се ви де ти на по зор ни ца ма 
ши ром све та. Ком па ни ја ту ла лим не јос пред ста вља плес, 
на пра вљен од љу ди и за љу де, ко ји сe жу стро, кри тич ки 
и хра бро за у зи ма за чо ве чан ство.

Про грам je по др жан из Ин тер на ци о нал ног пле сног фон да 
за го сто ва ња НА ЦИ О НАЛ НЕ МРЕ ЖЕ ЗА СЦЕН СКЕ УМЕТ-
НО СТИ, ко ју фи нан си ра Ко ме се ри јат за кул ту ру и ме ди је 
са ве зне вла де.

„бес2”
Пер фор манс на отво ре ном

ПРА ТЕ ЋИ ПРО ГРАМ
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The cie. to u la lim na i os was fo un ded in 1996. by 
the cho re o grap her To u la Lim na i os and the com-
po ser Ralf R Ol lertz. In 1998. it mo ved its he a-
dqu ar ters to Ber lin. It pro du ces wit hin a con ti-
nu ally ex pan ding in ter di sci pli nary net work and 
works year-ro und with the en sem ble. Sin ce 
2014. the com pany has been in sti tu ti o nally sup-
por ted by the Ber lin Cul tu ral Se na te. To day the 
cie. to u la lim na i os is one of the most suc cessful 
com pa ni es for con tem po rary dan ce in Ger many 
and its broad re per to i re can be seen on sta ges 

wor ldwi de. The cie. to u la li ma ni os pre sents dan ce, which 
ke enly, cri ti cally and bra vely ta kes a stand for man kind, ma-
de by and for pe o ple. 

Sup por ted by the NA TI O NA LES PER FOR MAN CE NETZ In ter-
na ti o nal Gu est Per for man ce Fund for Dan ce, which is fun ded 
by the Fe de ral Go vern ment Com mis si o ner for Cul tu re and 
the Me dia.

Пе так, 28. јун
21.00 Трг сло бо де, Змај Јо ви на, Ду нав ска ули ца

Fri day 28th Ju ne
9 pm Trg slo bo de (Squ a re), Zmaj Jo vi na, Du nav ska Stre ets

“rage2”

SI DE PRO GRAM ME
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Ау то ри: Сте фан Ха вес, Хе ни Вар га, Де нес 
Де бреи
Уче ству ју: Алек сан дра Ари за но вић, Ксе ни ја 
Ми тро вић, Ни ко ла Кне же вић, Ста ша Бел чић, 
Иси до ра Влчек, Лу на Са ла мон, Ла ра Бун чић, 
Ни на Де нутс, Ра хел Она,
Сил вен Бри ко, Бен це Ме зеи, Имел да Ве реш, 
Ге до Золт, Сте фан Осто јић
Му зи чар: Ма те Абра хам 
 
„Лет њи би о скоп“ је не вла ди на, не пр о фит на ор-
га ни за ци ја, ко ја је као удру же ње фор мал но осно-
ва но 2001. го ди не, са ци љем да ства ра са вре ме не 
вред но сти ве за не за по зо ри ште и филм (углав-
ном по крет и плес), те да их ди стри бу и ра фо ку-
си ра ју ћи се на чо ве ка и те ло, ба ве ћи се ње го вим 
дру штве ним по сто ја њем и раз во јем пр вен стве но, 

и то на на чин ко ји у ре ги о ну мањ ка, ујед но ства ра ју ћи све о бу-
хват ну и ра зно ли ку мул ти кул ту рал ну сре ди ну, кул тур ни про-
стор ко ји пот по ма же лич не и дру штве не раз вој не про це се, 
ко ји су основ на по тре ба отво ре ног раз ми шља ња и не сум њи-
во до при но си евро пе и за ци ји, од но сно, за ла же се за из град њу 
европ ског ду ха.

Мо ти ва ци о ни си же еду ка тив ног се ми на ра је пу то ва ње клов
на кроз умет ност. Те ма ко ју смо иза бра ли вр ло све о бу хват но 
се ба ви дру штве ним по ло жа јем клов но ва од њи хо вог по ја вљи
ва ња на свет ској сце ни до да на шњих да на. Про гра мом је пред
ви ђен осврт на Шек спи ро ве клов но ве, а не ће да бу де из о ста
вљен ни свет ко ме ди је дел ар те, бу ду ћи да по зо ри ште као 
фор ма де лом са др жи и мај стор ство акро ба та и са мог цир ку
са, као и уни вер зум по кре та пле са ча и це ло куп не по зо ри шне 
умет но сти. 

Сте фан Ха вес, Де неш Де бреи

Су бо та, 29. јун
19.00 КЦНС, са ла

Sa tur day, 29th Ju ne
7 pm CCNS, Hall

Ка кав цир кус
По зо ри шно удру же ње „Лет њи би о скоп”, Ср би ја

ПРА ТЕ ЋИ ПРО ГРАМ
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Authors: Stevan Haves, Heni Varga, Denes Debrei
Cast: Aleksandra Arizanović, Ksenija Mitrović, 
Nikola Knežević, Staša Belčić, Isidora Vlček, 
Luna Salamon, Lara Bunić, Nina DesNuits, 
Rachel Ona, Sylvain Bricault, Bence Mezei, 
Imelda Veres, Gedő Zsolt, Stefan Ostojić
Musician: Mate Abraham
 
The Summer Cinema is non-governmental, non-
profit organisation, formally founded as an associa-
tion in 2001, with the aim of creating contemporary 
values associated with the theatre and the cinema 
(mainly movement and dance), and to distribute 
them focusing on man and the body, primarily in 
the sphere of his social being and development, in 

a way the region lacks, at the same time creating a comprehen-
sive and diverse multi-cultural environment, a cultural space sup-
portive of personal and social developmental processes, which 
is a fundamental need for open-mindedness and undoubtedly 
contributes to Europeanisation and/or a commitment to the de-
velopment of a European spirit.
 
The motivational concept of the educational seminar is a clown’s 
journey through art. The topic we have chosen addresses, in a com
prehensive way, the position of a clown since his first appearance on 
the stage to this day. The programme will look at Shakespeare’s 
clowns, as well as commedia dell’arte, because, as a form, it com
prises acrobatic and circus mastery and an entire universe of dance 
movements and theatre art as such.

Stevan Haves, Denes Debrei

What a Circus!
The Theatrical Association “Summer Cinema”, Serbia

SI DE PRO GRAM ME
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Кон цепт и из во ђе ње: Да вид Ро лан, Ва ле риј Ђуг
Му зи ка: Ро лан Ра вар
Про дук ци ја: Асо ци ја ци ја „Ип со фак то денс”
Парт не ри : Фран цу ски ин сти тут, DRAC До ли не 
Ло а ре, Ре ги о нал ни са вет До ли не Ло а ре, Са вет 
де парт ма на Ло а раАтлан тик, Град Нант.

Пар ти ци па тив ни пер фор манс „Happy Ma nif: Сун-
ча на стра на пле са”, у ко јем је пу бли ка из во ђач, 
увек се одр жа ва у зе ле ни лу – у по љи ма, шу ми или 
град ском пар ку. Дво је ко ре о гра фа по зи ва ју уче-
сни ке да им се при дру же у пле су, сле де ћи ин-
струк ци је ко је слу ша ју пре ко слу ша ли ца или опо-
на ша ју ћи по кре те јед ног или дру гог ко ре о гра фа. 
Глас ко ји до пи ре из слу ша ли ца под сти че де цу и 
ро ди те ље да па жљи во по сма тра ју око лину слу-
ша ју ћи раз ли чи те ком по зи ци је, те да се фи зич ки 
ак ти ви ра ју, опо на ша ју ћи тре пе ре ње ли шћа или 

уче ћи ка ко да пра ве та ла се ру ка ма. Кроз шет њу, уче сни ци се 
упо зна ју са раз ли чи тим стру ја ма за пад ног пле са, кроз при зму 
ко ре о граф ског од но са пре ма при род ним еле мен ти ма.

Ово го сто ва ње се ре а ли зу је уз по др шку про гра ма Те а тро скоп, 
чи ји су осни ва чи Фран цу ски ин сти тут, Ми ни стар ство кул ту ре 
Ре пу бли ке Фран цу ске и Ми ни стар ство за европ ске и спољ не 
по сло ве Ре пу бли ке Фран цу ске. У са рад њи са Фран цу ским 
ин сти ту том у Ср би ји и Фон да ци јом „Но ви Сад 2021 – Европ ска 
пре сто ни ца кул ту ре“.

Happy Ma nif: Сун ча на стра на пле са
Ко ре о гра фи је Да ви да Ро ла на, Фран цу ска

ПРА ТЕ ЋИ ПРО ГРАМ
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Не де ља, 30. јун
10.30 Фу то шки парк
18.30. Ду нав ски парк

Sun day, 30th Ju ne
10.30 am Fu tog Park
6.30 pm Da nu be Park

Con cep tu a li sed and per for med by Da vid Rol land, 
Valérie Gi u ga
Mu sic: Ro land Ra vard
Pro du ced by As so ci a tion “Ip so Fac to Dan ce”
Part ners: French In sti tu te, DRAC of the Lo i re 
Val ley, Lo i re Val ley Re gi o nal Co un cil, Lo i re
Atlan tic De part ment Co un cil, City of Nan tes
 
The par ti ci pa tory per for man ce “Happy Ma nif: the 
Sunny Si de of Dan ce”, whe re the au di en ce ser ves as 
per for mers, al ways ta kes pla ce in green spa ces – fi-
elds, fo rests or ur ban parks. Two cho re o grap hers 
in vi te par ti ci pants to join them in dan ce, fol lo wing 
the in struc ti ons that they li sten to by me ans of he-
ad sets or by imi ta ting mo ve ments of one or the ot-
her cho re o grap her. The vo i ce in the he ad set in vi tes 
chil dren and pa rents to ob ser ve the en vi ron ment 
ca re fully li ste ning to dif fe rent com po si ti ons, and to 
be co me physi cally ac ti ve, imi ta ting qu i ve ring of 
le a ves or le ar ning how to ma ke wa ves with the ir 

hands. Wal king on the sunny si de of dan ce, the par ti ci pants get 
to know abo ut dif fe rent styles of we stern dan ce, thro ugh a prism 
of cho re o grap hic re la ti on ship to na tu ral ele ments.
 
This ap pe a ran ce is sup por ted by the pro gram me The a tre sco pe 
fo un ded by the French In sti tu te, the Mi ni stry of Cul tu re of the 
Re pu blic of Fran ce and the Mi ni stry of Eu ro pean and Fo re ign 
Af fa irs of the Re pu blic of Fran ce and is re a li sed in co o pe ra tion 
with the French In sti tu te in Ser bia and the “No vi Sad 2021 – Eu ro-
pean Ca pi tal of Cul tu re” Fo un da tion.

Happy Ma nif: The Sunny Si de of Dan ce
Da vid Rol land Cho re o grap hi es, Fran ce

SI DE PRO GRAM ME
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Недеља, 30. jун
17.00, По зо ри ште мла дих, Велика сала

По при чи „Зов ди вљи не“ Џе ка Лон до на
Ре ди тељ: Ја куб Мак си мов 
Дра ма тург: Ја куб Мак си мов, Ка ро ли на 
Аран диа
Ди зајн сце не и ди зајн ко сти ма: Ка ро ли на 
Аран диа 
Ди зајн и кре а ци ја лу та ка: Ма рек Ште р бак, 
Вја че слав Зуб ков 
Ком по зи тор: Ла зар Нов ков
Игра ју: Је ли ца Гли го рин, Не да Да ни ло вић, 
Сла ви ца Ву че тић, Алек са Илић, Са ша Ла ти
но вић, Сло бо дан Нин ко вић, Де јан Шар ко вић
Ин спи ци јент – су флер: Сне жа на Ве ли ми ро вић
Све тло мај стор: Рат ко Јер ко вић
Тон мај стор: Ми лош Ро мић, Алек сан дар 
Мла де но вић
Де ко ра те ри: Слав ко Ка ра пан џа, Зо ран Ми кић, 
Бо бан То ро ман

Гар де ро ба: Дра ги ца Вук са но вић
Шмин ка: Го ри слав Ви да ко вић
Из ра да сце но гра фи је: Ни ко ла Ко ма зец „Ми ни бис” 
Бе о град
Тех нич ки са рад ник у ра ди о ни ци По зо ри шта мла дих: 
Ми ло рад Ше шум
Тех нич ки кон сул тант: Ро са Вал бре хер 
Из ра да ко сти ма: Ни ко дин ка Фо лић
Струч ни са рад ник за из ра ду ко сти ма: Ми ли ца Гр бић 
Ко ма зец
Лек тор: Са ша Ла ти но вић
Фо то гра фи ја и ви део: Ср ђан До ро шки
Ди зајн пла ка та и про грам ске књи жи це: Ед на Мач ко вић
На бав ка: Гор да на Илић
Са рад ни це у мар ке тин гу: Дра га на Ми кић, Зо ри ца Са вић
Ор га ни за тор: Ива на Цве ја нов

Тра ја ње: 60’

На ву ко вом тра гу
По зо ри ште мла дих, Ср би ја

ПРА ТЕ ЋИ ПРО ГРАМ
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„По зо ри ште мла дих” осно ва но је 1932. го ди не као 
Лут кар ско по зо ри ште, при Со кол ском дру штву у 
Но вом Са ду. По зо ри ште је на ста ло из Со кол ске 
сек ци је лут ка ра, ко ја је фор ми ра на 1930. го ди не, 
уз ве ли ку по др шку ста ре ши на Со ко ла, др Вла ди-
ми ра Бе лај чи ћа и др Иг ња та Па вла са. Под име ном 
„Вој во ђан ско по зо ри ште лу та ка” по че ло је да ра ди 
од мах по за вр шет ку Дру гог свет ског ра та, али уз 
ве ли ке те шко ће. Усле ди ла је про ме на име на у 
„Град ско по зо ри ште лу та ка”, за тим „По зо ри ште лу-
та ка”, да би 1968. По зо ри ште до би ло свој да на шњи 
на зив. „По зо ри ште мла дих” је пр во лут кар ско по-
зо ри ште у Ср би ји и Вој во ди ни.
За ви ше од осам де це ни ја по сто ја ња на сце ну је 
по ста вље но ви ше од 300 на сло ва, од и гра но ви ше 
од 20.000 пред ста ва, а ви де ло их је бли зу 3 ми ли-
о на гле да ла ца.
За свој рад „По зо ри ште мла дих” до би ло је низ при-
зна ња и на гра да, ка ко на до ма ћим, вој во ђан ским 
и ре пу блич ким, та ко и ме ђу на род ним смо тра ма 
и так ми че њи ма.

На ву ко вом тра гу је ау тор ска адап та ци ја чу ве ног ро ма на „Зов 
ди вљи не” Џе ка Лон до на. То је по зо ри шна ком по зи ци ја за 
шест глу ма ца, јед ног буб ња ра, де сет ми кро фо на, че ти ри пса 
и јед ног је ле на. Она го во ри о кућ ном псу ко ји је био укра ден 
и про дат за рад у про вин ци ји Ју кон у Ка на ди то ком „Злат не 
гро зни це” на Клон дај ку. Да кле, Бак се вра ћа на ме сто где су 
ко ре ни ње го ве ра се. Ба ко ва аван ту ра је пу на не во ља и из не-
на ђе ња – иза зва них не са мо не по зна тим окру же њем, већ и 
бу ђе њем ње го вог до та да не по зна тог ду ха.

Бак, добро одгајан пас густе длаке, живео је у великој кући у 
сунчаној долини Санта Клара. Живео је срећним животом и 
ништа му није недостајало.
Све док.
Зашто је овде тако хладно? Каква је то бела ствар што с неба 
пада на моју њушку?
Куда то сви журе? Која је то животиња чудног мириса? Зашто 
ме опасују каишевима? А шта то завија у даљини?

Ја куб Мак си мов 
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Af ter the mo tifs of the story “The Call of the Wild” 
by Jack Lon don
Di rec ted by Ja kub Mak si mov
Dra ma turgy: Ja kub Mak si mov, Ka ro li na Aran dia
Sta ge and Co stu me De sign: Ka ro li na Aran dia
Pup pet De sign and Cre a tion: Ma rek Šter bak, 
Vje če slav Zub kov
Com po ser: La zar Nov kov
Cast: Je li ca Gli go rin, Ne da Da ni lo vić, Sla vi ca 
Vu če tić, Alek sa Ilić, Sa ša La ti no vić, Slo bo dan 
Nin ko vić, De jan Šar ko vić
Sta ge Ma na ger – promp ter: Sne ža na Ve li mi ro vić
Lights En gi ne er: Rat ko Jer ko vić
So und En gi ne er: Mi loš Ro mić, Alek san dar 
Mla de no vić
De co ra tors: Slav ko Ka ra pan dža, Zo ran Mi kić, 
Bo ban To ro man

War dro be: Dra gi ca Vuk sa no vić
Ma ke-up : Go ri slav Vi da ko vić
Sta ge Set Pro duc tion: Ni ko la Ko ma zec “Mi ni bis” Bel gra de
Tec hni cal As so ci a te at the Youth The a tre Wor kshop: Mi lo rad 
Še šum
Tec hni cal Con sul tant: Ro sa Val bre her
Co stu me Pro duc tion: Ni ko din ka Fo lić
Ex pert As so ci a te for Co stu me Pro duc tion: Mi li ca Gr bić 
Ko ma zec
Re a der: Sa ša La ti no vić
Pho to graphy and Vi deo: Sr đan Do roš ki
Po ster and Pr o gram me De sign: Ed na Mač ko vić
Pr o cu re ment: Gor da na Ilić
Mar ke ting As so ci a tes: Dra ga na Mi kić, Zo ri ca Sa vić
Or ga ni ser: Iva na Cve ja nov
 
Run ning ti me: 60’

Tra i ling a Wolf
The Youth The a tre, Ser bia
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Sunday, 30th Ju ne
5 pm, The Youth The a tre, Big Hall

“The Youth The a tre” was fo un ded in 1932 as the Pup-
pet The a tre, wit hin the Youth-Sports So ci ety (So kol-
sko druš tvo) in No vi Sad. The the a tre eme r ged from 
the So ci ety’s Pup pe te ers Sec tion, which was for med 
in 1930, with a gre at sup port of the So ci ety’s he ads, 
Vla di mir Be laj čić PhD and Ig njat Pa vlas PhD. It star-
ted ope ra ting im me di a tely af ter World War II un der 
the na me “Voj vo di na Pup pet The a tre”, but with gre at 
dif fi cul ti es. The na me was chan ged to the “City Pup pet 
The a tre”, then the “Pup pet The a tre”, only to get its 
pre sent na me in 1968. The “Youth The a tre” is the 
first pup pet the a tre in Ser bia and Voj vo di na.
For mo re than eighty years of its exi sten ce the the-
a tre has sta ged over 300 ti tles, mo re than 20,000 
per for man ces ha ve been played and seen by al most 
3 mil lion pe o ple.
“The Youth The a tre” has re ce i ved a num ber of awards 
and re cog ni ti ons in both na ti o nal and pr o vin cial, as 
well as in ter na ti o nal fe sti vals and com pe ti ti ons.

“Tra i ling a Wolf” is an ori gi nal adap ta tion of the fa mo us no vel 
“The Call of the Wild” by Jack Lon don. It is a the a tri cal com po si-
tion for six ac tors, one drum mer, ten mic rop ho nes, fo ur dogs and 
one de er. It spe aks of a ho u se hold dog that gets sto len and sold 
in sla ve la bo ur in the Ca na dian ter ri tory of Yukon du ring the Klon-
di ke “Gold Rush”. So, Buck re turns to the pla ce whe re his breed 
ori gi na tes from. Buck’s adven tu re is full of tr o u bles and sur pri ses 
– ca u sed not only by the unk nown en vi ron ment, but by re kin-
dling of his spi rit which has been unk nown be fo re that.
 
Buck, a wellca red for dog, strong of mu scle and with warm, long 
ha ir, li ved at a big ho u se in the sinkis sed San ta Cla ra Val ley. He li ved 
hap pily and he lac ked not hing.
Un til.
Why is it so cold he re? What is this whi te stuff fal ling from the ski es 
on to my no se?
Whe re is everybody rus hing? What is that ani mal that smells so stran
ge? Why are they put ting a har ness on me? What is how ling in the 
dis tan ce?

Ja kub Mak si mov
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Уто рак, 2. јул
21.00 КЦНС, сцена

Tu es day, 2nd July
9 pm CCNS, Stage

Ау то ри тек ста, сце но граф ска ре ше ња и кре-
и ра ње ви део ма те ри ја ла: Ми љан Вој но вић, 
Ма ри ја на Пр па Финк 
Ау тор му зи ке и ди зајн зву ка: Љу бо мир 
Ни ко лић
Ди зајн све тла: Зден ко Ме двеђ, Ан ђел ко 
По пић
Фо то гра фи ја, ди зајн: Ср ђан До ро шки
Струч ни кон сул тант: Си мон Гра бо вац
У са рад њи са Кул тур ним цен тром Но вог Са да

Пред ста ва ко ја кроз фе но мен пам ће ња и под-
се ћа ња пред ста вља гле да о цу прин ци пе по-
зо ри шне ан тро по ло ги је. Из во ђа чи у сцен ском 

про сто ру ко ри сте ви део за пи се из јед ног пе ри о да „Ин-
фант” фе сти ва ла као и сег ме на та из њи хо вог лич ног опу-
са на но во сад ској сце ни. Кре и ра ју при чу кроз сцен ски 
је зик са вре ме ног по зо ри шног про се деа у ни зу асо ци ја-
тив них при зо ра ко ји по зи ва ју гле да о ца на нео бич но пу-
то ва ње по ви бра ци ја ма ти ши не по зор ни це. Ау дио-ви зу-
ел ним и драм ским сред стви ма, пам ће ње и под се ћа ње 
као фе но мен све сног и не све сног у по на ша њу људ ског 
би ћа, пре во ди се у пред ста ви на сцен ски је зик игре лич-
ног и ко лек тив ног.

Пред ста ва ре а ли зо ва на уз по др шку Град ске упра ве за 
кул ту ру Но вог Са да.

У ти ши ни по зор ни це
Са вез драм ских умет ни ка Вој во ди не, Ср би ја

Фотографија: Мирко Штарк
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Text aut hors, sta ge de sign so lu ti ons and vi deo 
ma te rial cre a tion: Mi ljan Voj no vić, Ma ri ja na 
Pr pa Fink
Aut hor of mu sic and so und de sign: Lju bo mir 
Ni ko lić
Lights De sign: Zden ko Me dveđ, An đel ko 
Po pić
Pho to graphy, De sign: Sr đan Do roš ki
Ex pert Con sul tant: Si mon Gra bo vac
In co o pe ra tion with the Cul tu ral Cen tre of No vi 
Sad
 
The play pre sents prin ci ples of the a tri cal an thro-
po logy to the au di en ce thro ugh the phe no me-

non of me mory and re min ding. On the sta ge, the ac tors use 
vi de os do cu men ting one pe riod of the In fant Fe sti val as well 
as seg ments of the ir own per so nal opu ses on the No vi Sad 
sce ne. They cre a te a story thro ugh the sta ge lan gu a ge of 
the con tem po rary the a tri cal pro ce du re in a se ri es of as so-
ci a ti ve ima ges that in vi te the au di en ce on an unu sual jo u r-
ney of the vi bra ti ons of a si lent sta ge. By use of au dio-vi sual 
and dra ma tic me ans, me mory and re min ding as a phe no-
me non of con sci o us and un con sci o us in hu man be ing’s be-
ha vi o ur is tran sla ted in to sta ge lan gu a ge, playing per so nal 
and col lec ti ve. 
 
The pro duc tion is sup por ted by the City Ad mi ni stra tion for 
Cul tu re of No vi Sad

In the Si len ce of the Sta ge
The As so ci a tion of Dra ma Ar tists of Voj vo di na, Ser bia

Photo: Mirko Štark

SI DE PRO GRAM ME
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Бор ка Го лу бо вић Тре
бје ша нин је ду го го ди-
шњи но ви нар Кул тур не 
ру бри ке „По ли ти ке” иза 
ко је су број ни тек сто ви, 
ин тер вјуи, екс клу зив не 
ве сти и ре пор та же о свим 
ре ле вант ним те а тар ским 
де ша ва њи ма, лич но сти-
ма, фе сти ва ли ма и до га ђа-
ји ма у зе мљи и ино стран-
ству. То ком ка ри је ре за 
сво је тек сто ве до би ла је мно га при зна ња. У по тра-
зи за но вим сцен ским са др жа ји ма го ди на ма уна зад 
из ве шта ва са европ ских те а тар ских ску по ва, али 
и пра ти срп ска по зо ри шта ка ко на до ма ћим, та ко 
и ино стра ним фе сти ва ли ма.

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. Године 
2006. 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 ман 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 дру гим уче сни ком из 
не ког дру гог умет нич ког по ља.

Фи лип Мар ко ви но вић је по зо ри шни, филм ски и 
те ле ви зиј ски ре ди тељ из Но вог Са да. Ди пло ми рао 
је на Ака де ми ји умет но сти у Но вом Са ду, кла са проф. 
Бо ре Дра шко ви ћа. До са да је ре а ли зо вао 17 по зо-
ри шних ре жи ја као и ви ше де се ти на крат ких до ку-
мен тар них, игра них, ани ми ра них и екс пе ри мен тал-
них фил мо ва. Је дан је од осни ва ча НФЦ „Ки но клуб” 
Но ви Сад, ак ти ван са рад ник ММЦ Лед арт, офи цир 
за ве зу „Шум ске па тро ле”, се лек тор фе сти ва ла „Филм-
ски фронт” и „Екс пе ри мен тал су пер старс” и вла сник 
„Ма фин про из вод ње” ау дио-ви зу ел них про из во да.
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Bo r ka Go lu bo vić Tre bje ša nin has been a co lum nist 
for the Cul tu re Sec tion of the daily Po li ti ka for a num-
ber of years, aut ho ring a num ber of texts, in ter vi ews, 
ex clu si ve news and re por ta ges on all re le vant the a tre 
hap pe nings, fi gu res, fe sti vals as well as events in our 
co un try and abr oad. For her texts she has been awar-
ded a num ber of re cog ni ti ons du ring her ca re er. Se-
e king new sta ge con tents, she has been re por ting 
from Eu ro pean the a tre gat he rings and fol lo wing Se-
r bian the a tres both at na ti o nal and in ter na ti o nal fe-
sti vals for a num ber of years.

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.

Fi lip Mar ko vi no vić is a 
the a tre, film and te le vi sion 
di rec tor from No vi Sad, 
who gra du a ted from the 
Aca demy of Arts in No vi 
Sad, in class of Prof. Bo ra 
Draš ko vić. He has aut ho-
red 17 the a tre pro duc ti ons 
and se ve ral do zen short 
do cu men tary, fe a tu re, ani ma ted and ex pe ri men tal 
films as a di rec tor. Fi lip is one of the fo un ders of the 
NFC “Ci ne ma Club” No vi Sad, an ac ti ve as so ci a te of 
MMC Led art, a “Fo rest Pa trol” li a i son of fi cer, the se lec-
tor for the “Film Front” and “Ex pe ri men tal Su per stars” 
fe sti vals and the ow ner of the “Muf fin Pro duc tion” of 
au dio-vi sual pro ducts.
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3. На гра да за из у зет ну екс пре сив ност на гра-
нич ном под руч ју из ме ђу по зо ри шта и оста лих 
умет но сти, или ства ра ла штва у нај ши рем сми-
слу до де љу је се пред ста ва ма: „По здра ви га и 
по љу би ми га”, по зо ри шне тру пе Ар то пи ја, 
Ма ке до ни ја и „У из град њи” (Un der Con struc-
tion) – По зо ри шна тру пе ДА ВАИ из Изра е ла

По здра ви га и по љу би ми га до но си нам из у-
зет ну екс пре сив ност јед ног мла дог те а тра, чи ји 
су ак те ри са ве ли ким ен ту зи ја змом, без цен зу-
ре и на нај су ро ви је искрен на чин до ча ра ли 
са вре ме ну ак ту ел ну те му за сно ва ну на лич ним 
ис по ве сти ма. До ку мен тар ни те а тар тру пе Ар то-
пи ја пре и спи ту је ка ко по е тич ке та ко и по ли тич-

ке те ме и огра ни че ња би ва ње мла дим глум ци ма. 
Са бес крај ним ен ту зи ја змом, мла ди по зо ри шни 
ау то ри ан га жо ва но и ди рект но го во ре и из ра-
жа ва ју су ко бе са ко ји ма се сре ћу ве ро ват но сви 
ства ра о ци у свим умет но сти ма. Иа ко у ре жи ји 
Би ља не Ра ди но ске ко ри сте ми ни ма ли стич ки 
ми зан сцен и сцен ску тех но ло ги ју, из у зет но из-
ра жај ни глум ци На та ша Пе тро вић, Си мо на 
Спи ров ска Ко стов ска, Не над Ми тев ски и Бо јан 
Кир ков ски хра бро до ла зе до оп штег зна че ња 
и успе шног емо тив ног деј ства.

„У из град њи” (Un der Con struc tion) – По зо ри шна 
тру пе ДА ВАИ из Изра е ла је не вер бал на ко ме-
ди ја за сно ва на на клов нов ским ве шти на ма и 
спе ци фич на по на чи ну ко ри шће ња ре кви зи те 
ко ја се не ве зу је ну жно за по зо ри ште. Ег зи стен-
ци јал ни про бле ми ре пе ти ци јом гра ди ра ју до 
бе ке тов ског ап сур да. Уво ђе ње клов нов ских 
еле ме на та у кон текст по зо ри шне сце не и де-
кон тек сту а ли зо ва ни ре кви зи ти сме шта ју ову 
по е тич ну и фи ло зоф ски обо је ну пред ста ву на 
гра нич но под руч је из ме ђу по зо ри шта и оста-
лих умет но сти, као и ства ра ла штва у нај ши рем 
сми слу.

И Н Ф А Н Т  2 0 1 8 .
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3. The award for an ex cep ti o nal ex pres si ve ness 
that tran scends the a tri cal con text and in clu des 
ot her forms of art, or cre a tion in the bro a dest sen-
se is sha red bet we en the play “My Gre e e tings 
And My Kis ses To Him”, by the the a tri cal gro up, 
Ar to pia, from Ma ce do nia and “Un der Con struc
tion” by the a tre gro up from Israel.

The play “My Gre e e tings And My Kis ses To Him”, 
by the the a tri cal gro up, Ar to pia, from Ma ce do nia 
brings us an ex tra or di nary ex pres si ve ness of a 
young the a tre, who se ac tors, with gre at ent hu si asm, 
wit ho ut cen sor ship and in the most cruel but ho-
nest way de pict cur rent the me ba sed on per so nal 
con fes si ons. Do cu men tary the a tre of the gro up 
Ar to pia exa mi nes not only po e tic but al so po li ti-
cal to pics and li mi ta ti ons im po sed on young ac-
tors. With bo un dless ent hu si asm, very en ga ging 
and di rectly, young the a tri cal aut hors spe ak of 
the con flicts that many ar tists in all art forms fa ce. 
Tho ugh in the di rec ting by Bi lja na Ra di no ska they 
use mi ni ma li stic mi se en sce ne and sta ge tec hno-
logy, ex cep ti o nally ex pres si ve ac tors, Na ta sa Pe tro-
vic, Si mo na Spi rov ska Ko stov ska, Ne nad Mi tev ski 
I Bo jan Kir kov ski co u ra ge o usly re ach a ge ne ral 
me a ning and suc cessful emo ti o nal im pact.

The play, “Un der Con struc tion” by the a tre gro up 
from Israel, is a non-ver bal co medy ba sed on the 
cir cus skills and is spe ci fic by the way the ac tors 
use props not ne ces sa rily lin ked with the a tre. Exi-
sten ti al pro blems using re pe ti tion are bu ilt all the 
way to Bec kett’s ab sur dity. The In tro duc tion of 
clown/cir cus ele ments in to the con text of the the-
a tri cal sta ge and de con tex tu a li zed props si tu a tes 
this po e tic and phi lo sop hi cally ta in ted per for-
man ce at the bor de ring ter ri tory bet we en the a tre 
and ot her forms of art, as an art cre a tion in its 
bro a dest sen se.
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2. На гра да за нај о ри ги нал ни је ис тра жи ва ње 
јед ног од сег ме на та по зо ри шног је зи ка до де љу-
је се пред ста ви „Де вој чи ца са жи ца ма” Дра ме 
Сло вен ског на род ног гле да ли шча, Сло ве ни ја 
и Му винг Мју зик те а тра, Ма ке до ни ја

„Де вој чи ца са жи ца ма” је пред ста ва ко ја би мо-
гла би ти за сва ки сег мент по зо ри шног је зи ка 
по себ но на гра ђе на. Ипак, Мар јан Не ћак, по је-
ди нач ном ана ли зом и ис тра жи ва њем сва ког од 
сег ме на та и њи хо вом син те зом у ову из ван ред ну 
пред ста ву, тво ри је дан спе ци фи чан уни вер зал ни 
по зо ри шни је зик – му зи ку. Склад  свих еле ма на-
та пред ста ве, од дра ма тур ги је, ре жи је, му зи ке, 
вр хун ске глу ме Бар ба ре Це рар и Уро ша Фур ста, 

сце но гра фи је, ко сти ма, ви деа, све тла, пре пли-
та ња на ших, бал кан ских је зи ка са свет ским... 
омо гу ћио нам је до жи вљај су сре та са из у зет но 
ком по но ва ном и у жи во ча роб но от пе ва ном 
дра ма тич ном му зи ком пре пу ном зна че ња и 
емо ци ја. Исто вре ме но, тај склад из о штра ва 
бол ну и на соп стве ној ко жи до жи вље ну те му 
пред ста ве: стал ну бор бу са лич ним де мо ни ма 
и дру штве но-еко ном ским ба ри је ра ма, сно ве 
за у ста вље не на гра нич ним пре ла зи ма, по е зи ју 
зга же ну ствар но шћу.

1. На гра да за нај у спе шни ју пред ста ву у це ли ни 
до де љу је се пред ста ви „Во ли тант”, пле сне ком-
па ни је Го би, Ма ђар ска

Пред ста ва „Во ли тант” Го би денс ком па ни из 
Ма ђар ске по ка за ла је чу де сне мо гућ но сти ми-
ни ма ли зма у свим по зо ри шним сег мен ти ма. 
Са мо јед но те ло из у зет не Ри те Го би осло бо ђе-
но род не од ре ђе но сти, не ве лик број све та ла 
ко је је сјај но ди зај ни ра ла Па вла Бе ра но ва, ско-
ро ис кљу чи во мо но фо на му зи ка Да ви да Се га 
оства ру ју оби ље пот пу них ме та мор фо за кре-
та ња у изо ла ци ја ма и це ли ни. Сва ки по крет 
тран сцен ди ра ка ко лич но те ло та ко и опи си вост 
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2. Тhe award for the most ori gi nal ex plo ra ti on of 
one of the seg ments of the the a tri cal lan gu a ge 
go es to the play, “The Lit tle Wi re Girl”, by dra ma 
Slo ven sko na rod no gle da li sce, Slo ve nia and Mo-
ving Mu sic The a tre, Ma ce do nia

This is a play which co uld be awar ded for each 
seg ment of the the a tri cal lan gu a ge. Still, Mar jan 
Ne ćak to get her with ot her aut hors of this play, 
with in di vi dual analysis and an ex plo ra ti on of 
each one of them, and then synthe si zing them 
in to this ex cep ti o nal per for man ce, cre a tes a spe-
ci fic and yet uni ver sal the a tri cal lan gu a ge – the 
mu sic which ma kes up the who le play. The har-
mony of all ele ments of this per for man ce – from 

dra ma turgy, di rec ting, mu sic, ex cep ti o nal ac ting, 
co stu mes, vi deo, in tert wi ning of the Bal kan lan-
gu a ge and the world ones – ma kes it pos si ble for 
the au di en ce to en co un ter an ex cel lently com po-
sed dra ma tic mu sic with li ve per for man ce full of 
emo ti ons and me a ning. At the sa me ti me, that 
har mony shar pens our per so nal ex pe ri en ce of the 
to pic: con stant strug gle with our own de mons 
and so cio-eco no mic ob stac les, dre ams in ter rup-
ted at the bor ders, po e try ru i ned by re a lity. 

1. The award for the most suc ces ful per for man ce 
as a who le go es to “Vo li tant”, dan ce com pany 
Go bi, Hun gary

The play “Vo li tant” by Go bi Dan ce Com pany from 
Hun gary show ca sed ma gi cal pos si bi li ti es of mi-
ni ma lism in all its the a tri cal seg ments. Only one 
body of the ex cep ti o nal Ri ta Go bi, strip ped of its 
gen der qu a li fi ca ti ons, few light so ur ces de sig ned 
by Pa vle Be ra nov, al most ex clu si vely mo nop ho ne 
mu sic by Da vid Se ga, re a li ze an abun dan ce of 
to tal me ta morp ho ses of mo ve ments in the ir iso-
la tion and as a who le. Every mo ve ment tran scends 
an in di vi dual body but al so the de scrip ti ve cha-
rac ter of this ab stract dan ce. One of the most 
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овог ап стракт ног пле са. Је дан од нај те жих, ако 
не и не мо гу ћих на чи на да се оства ри деј ство на 
пу бли ку је не ко ри сте ћи зна че ње и кон текст. 
Пред ста ва Во ли тант Ри те Го би вр хун ском све-
сно шћу и пр о фе си о на ли змом пре ва зи ла зи ка ко 
уо би ча је ну та ко и ал тер на тив ну по зо ри шну про-
дук ци ју ну де ћи јед ну ја сну ви зи ју пле са бу дућ-
но сти. На тај на чин се са вр ше но укла па у ви зи ју 
и ми си ју Ин фан та, као фе сти ва ла ко ји ис тра жу је 
и про мо ви ше но ве по зо ри шне је зи ке.

Фе сти вал је 25. ју на отво ри ла Ma ja Mитић, глу-
ми ца, ко ре о граф ки ња, ре ди тељ ка, дра ма тург, 
го сту ју ћи про фе сор на „Гол дсмит” Уни вер зи-
те ту у Лон до ну и члан „Дах те а тра.“ 

Жи ри је ра дио у са ста ву: проф.др Иван Прав дић 
– про фе сор дра ма тур ги је (Ср би ја), Је ле на Ми-
јо вић – дра ма тург (Ср би ја) и Ве сна Дра гој лов 
– про фе сор (Ср би ја/Ма ро ко)
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dif fi cult, if not im pos si ble way to cre a te an im pact 
on the au di en ce is not to use me a ning and con-
text. The per for man ce Vo li tant by Ri ta Go bi with 
ul ti ma te con sci o u sness and pro fes si o na lism tran-
scends not only tra di ti o nal but al so al ter na ti ve 
the a tri cal pro duc tion by of fe ring a cle ar vi sion of 
the dan ce of the fu tu re. Thus this dan ce fits per-
fectly in to the vi sion and mis sion of In fant, as a 
fe sti val that se ek and pro mo te new the a tri cal lan-
gu a ges.

The Jury of the 45th IN FANT has wor ked in the 
fol lo wing com po si tion: Prof. Ivan Prav dić, PhD – 
pro fes sor of dra ma turgy (Ser bia), Je le na Mi jo vić 
- dra ma tur ge (Ser bia), Ve sna Dra goj lov - pro fes sor 
(Ser bia/ Ma ro ko)

On 25th of Ju ne, fe sti val is ope ned by Ma ja Mi tić, 
ac tress, cho re o grap her, edi tor, dra ma tur ge, vi si-
ting pro fes sor at Gol dsmith Uni ver sity in Lon don 
and a mem ber of “Dah The a ter.”
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Di rek tor, glav ni i od go vor ni ured nik/Ma na ging Di rec tor, Edi torinChi ef
Bo jan Pa na o to vić

Po moć nik di rek to ra/As si stant to Ma na ging Di rec tor
Sun či ca Mi lo sa vlje vić

Ured nik Re dak ci je scen skog pro gra ma/Sta ge Programmе Edi tor
Si mon Gra bo vac

Se kre tar/As si stant  
El za Vu le tić

Se lek tor/Se lec tor
Sanja Krsmanović Tasić

Ži ri/Ju ry
Bor ka Go lu bo vić Tre bje ša nin

Ri ta Go bi
Fi lip Mar ko vi no vić

Vo di telj okru glog sto la/Di scus sion Me di a tor
Zo ran R. Po po vić

Ured nik iz da nja/Pu bli ca ti ons Edi tor
Alek san dra Mr đen

Port pa rol IN FANTa/IN FANT PR Ma na ger
Je le na Jo kić, Dragan Krstić

Smeš taj i pre voz/Ho sting
Dra gan Kr stić

Di zajn/De sign
Dar ko Vu ko vić

Pri pre ma/Pre press
Vla di mir Va tić, GRAFIT

Fo to graf/Pho to grap her
Bra ni slav Lu čić



Pre vod tek sto va/Tran sla tion
Li di ja Ka pi čić, Alek san dra Mr đen, Ste fan Bo žo vić

Pro duk ci ja/Pro duc tion
Kul tur ni cen tar No vog Sa da

Mar ke ting/Mar ke ting
Mir sad Av dić, Mi lan Vra čar

Pro gram ski se kre tar/Pro gram Sec re tary
Si bi na Ru ka vi na

Ko or di na tor teh nič ke re a li za ci je/Tec hni cal Im ple men ta tion Co or di na tor
Zo ran Do kić

Or ga ni za ci ja/Or ga ni sa tion
Mi lan Ka ćan ski, Iva na Cve ja nov

Šef sce ne/Sta ge Ma na ger
To mi slav Ša ra ba

Scen ska re a li za ci ja/Sta ge Crew
Alek san dar Ko va če vić, Alek san dar Ven cel, Zdrav ko Će ran

Teh nič ka re a li za ci ja/Tec hni cal Crew
Mi ro slav Če man, Đor đe Be dov, Du šan Jo va no vić, Mla den Bu ka ri ca, Zden ko Me dveđ

Prav ni po slo vi/Le gal Af fa irs
Sne ža na Ko mar

Ra ču no vod stvo/Ac co un ting
Alek san dra Spa so je vić, Vu ki ca Lon čar, Du šan Kor dić, Vi o le ta Pe tro vić

Vebsajt i elek tron ski bil ten IN FANTa/IN FANT Web Si te, Ebul le tin
Tip ping po int

https://www.in fant.rs 
Vebsajt KCNS/ CCNS Web Si te

www.kcns.org.rs
Or ga ni za tor za dr ža va pra vo iz me ne i do pu ne pro gra ma.

Or ga ni ser re ta ins the right to ma ke chan ges and add to the pro gram me.
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