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VI

,,Лепотом мењати свет”

22 - 28.  новембар 2017.
ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ И УМЕТНОСТ АЛЕКСИНАЦ
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6.  ФЕСТИВАЛ ПРВОИЗВЕДЕНИХ ПРЕДСТАВА
Алексинац 22-28. новембар 2017.

П Р О Г Р А М

среда, 22. 11.

18:30
Изложба фотографија  Марка Миладиновића
са претходног Фестивала првоизведених представа

19:00
Изложба „Негујмо српски језик”,
Министарство културе и информисања Републике Србије

19:30
Музички наступ ученика ОМШ„Владимир Ђорђевић“ Алексинац
у част отварања фестивала

20:00
Звездара театар Београд
ХИПНОЗА ЈЕДНЕ ЉУБАВИ
текст и режија: Душан Ковачевић

четвртак, 23.11.

18:00
Промоција Факултета савремених уметности Београд

19:00
Изложба студената основних, мастер и докторских студија
Факултета савремених уметности из Београда

20:00
YugoArt Београд
ХОР БЕЧКИХ ДЕЧАКА
текст: Мирољуб Недовић
режија: Ирфан Менсур

петак, 24.11.

19:00
Промоција књиге Првих пет

20:00
Битеф театар Београд и ArtHub Сарајево
НОВО ДОБА
текст: Вук Бошковић
концепт и режија: Дино Мустафић
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субота, 25.11.

19:00
Промоција књига
Дукати - књига анегдота о Душану Дуки Јовановићу
аутора Виобрана Виће Радисављевића
Јеша Мушица - драма Душана Дуке Јовановића

20:00
Шабачко позориште
РУБИШТЕ
текст: Нинослав Ђорђевић
режија: Кокан Младеновић

недеља, 26.11.

20:00
Народно позориште Сомбор
МАЕСТРО
текст:  Миливоје Млађеновић
режија:  Милан Нешковић

понедељак, 27.11. 

20:00
Књажевски српски театар „Јоаким Вујић“ Крагујевац
ОПЕТ ПЛАЧЕ, АЛ САД ОД СРЕЋЕ
текст: Новица Савић
режија:  Драган Јаковљевић

уторак, 28. 11.

19:00
Портрет Виде Огњеновић, 
добитнице специјалне Повеље за допринос српској драми 2017.

19:40
Музички наступ ученика ОМШ „Владимир Ђорђевић“ Алексинац
у част затварања фестивала

20:00
Факултет савремених уметности Београд
ВИЗА
текст и режија: Вида Огњеновић

СВАКЕ ВЕЧЕРИ, НАКОН ПРЕДСТАВЕ У ТАКМИЧАРСКОМ ПРОГРАМУ У ПРЕС ЦЕНТРУ 
ОДВИЈА СЕ РАЗГОВОР СА СТВАРАОЦИМА И ПУБЛИКОМ КОЈЕ ВОДИ СЛОБОДАН 
САВИЋ, ПОЗОРИШНИ КРИТИЧАР
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 Фестивал првoизведених представа доживљава шесто издање и сада су 
све сумње у  оправданост ревитализације ове манифестације засигурно развејане. 
Ентузијазам Душана Дуке Јовановића и Слободана Селенића, прихваћен и подржан 
од самог почетка од општинских власти у Алексинцу, нашао је своје најважније 
и најснажније упориште – у публици. Из вечери у вече дворана Центра за културу у 
Алексинцу, претходних пет година била је испуњена до последњег места. Оно што 
је најважније јесте да у опредељењу публике за фестивалску понуду, уопште није 
важио критеријум опште популарности  глумаца, спектакуларност ни гламурозност 
представа, нити за места у унутрашњости карактеристично некритичко 
фаворизoвање престоничких позоришта. У алексиначком случају превагу је 
изгледа однела потреба, својеврсна глад за уметничким догађајима. Томе, свакако, 
доприноси и развијен позоришни животу у Алексинцу који све више поприма 
одлике професионализма. Просто речено, Фестивал првоизведених представа 
грађанима Алексинца се наметнуо као културни догађај прве врсте. Могуће је да је 
томе допринела и неимитативност фестивалског концепта – примат који има први 
пут изведен драмски текст као посебна вредност.

 Оно што се такође може приметити након петогодишњег искуства у трајању 
ове манифестације јесте да је интересовање српских позоришта за учешће на 
Фестивалу све израженије, јер је Фестивал изградио препознатљив уметнички 
идентитет који се огледа у уважавању домаћег драмског писца крунисано 
објављивањем својеврсне Антологије Првих пет у којој су сабране драмски 
текстови награђени у првих пет година трајања Фестивала. Тај тренд ће бити 
настављен и наредне године када се планира објављивање антологије драмских 
текстова Синише Ковачевића, Љубомира Симовића, Драгослава Михаиловића, 
Душана Ковачевића и Виде Огњеновић. Ове године Фестивал првоизведених 
представа је финансијски подржало и Министарство за културу и информисање 
Републике Србије, што такође потврђује  да је ова манифестација на прави начин 
подстакнута као важан културни догађај, који има свој пуни смисао, наткриљен 
геслом „лепотом мењати свет“. 
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среда, 22. 11.
Звездара театар Београд
ХИПНОЗА ЈЕДНЕ ЉУБАВИ
текст и режија: Душан Ковачевић

Сценографи: Ненад Бркић и Никола Николић
Костимограф: Марина Вукасовић Меденица
Композитор: Владимир Марковић
Лектор:  др Љиљана Мркић Поповић
Кореограф: Милан Громилић
Ликовна дорада костима: Олга Мрђеновић
Гајде: Слободан Димитријевић
Видео аниматор:  Дане Блачић

Играју:
Љубомир Бандовић
отац Ранко, шумар
Аница Добра
мајка Соја
Нина Јанковић
Мила, Сојина и Ранкова ћерка
Драган Петровић Пеле
доктор Васа
Урош Јаковљевић / Јован Јовановић
Драги, докторов син
Иван Михаиловић / Јован Јовановић
Мај, младић

Организатор: Драгиша Ћургуз
Инспицијент:  Вања Јанкетић
Суфлер: Драгана Анђелковић
Мајстор светла: Радован Самолов
Мајстор тона: Никола Јововић 
Видео пројекција: Матија Јовановић
Реквизитер: Бранислав Рончевић 
Гардеробер: Милена Ковачевић
Шминкер: Маријана Голубовић
Аутор плаката: Стево Мандић
Фотограф: Никола Вукелић
Дизајнер: Александра Илић

 Сваке године у Србији нестане један 
мањи град од четрдесет до педесет хиљада 
становника. Толико нас је мање јер одлазимо 
– напуштамо земљу, селимо се у неке друге 
крајеве или пут неба. А године брзо пролазе 
и за десет година нестаће град од петсто 
хиљада становника и ако се тако настави, 
Срби ће у Србији бити национална мањина 
за сто година. Једина нада је љубав према 
ближњима и земљи којој дугујемо све што 
имамо.

Душан Ковачевић

ТАКМИЧАРСКИ ПРОГРАМ

 Хипноза једне љубави, најновији 
комад Душана Ковачевића бајковита је 
мелодрамска гротеска која се превасходно 
бави проблемом одласка младих људи из 
земље. Радња се дешава на напуштеној 
планинчини, метафоричкој стрњици, 
у надреално извезеним околностима 
преплављујуће беде. […] Ковачевић тмурну 
друштвену реалност преобликује у питкију, 
подношљивију позоришну стварност. Али, 
иако је умешан тако да се лакше гута, његов 
драмски свет је вишеслојан, дубински 
амбивалентан и зато уметнички вредан.

Ана Тасић, Политика 

 Хипноза једне љубави је комад 
зрелих година, одраз смиривања и 
свођења. То је идила – полуфантастика која 
се може причати унуцима пред спавање. 
Патриотски топао и у текстуалном облику 
– куцан фином ћирилицом – комад и 
на сцени задржава ауторову гордост и 
отмену оданост своме и домаћем. Мада и 
његови ликови емигрирају у туђе ледине. 
Најмекшим могућим наративом завапиће 
о нерођеној деци, празним школама, 
српској лепоти под страном окупацијом. 
Кад то каже мудрац Ковачевић, значи да 
је последњи час, уколико тај час није већ 
истекао.

Бранка Криловић, Дневник, РТС
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четвртак, 23.11.
YugoArt Београд
ХОР БЕЧКИХ ДЕЧАКА
текст: Мирољуб Недовић
режија: Ирфан Менсур

Играју:
Предраг Ејдус
Бода Нинковић
Ирфан Менсур

 Комедија Хор „бечких” дечака је прича о нашим људима који сањају будућност, а 
боре се за садашњост. Моћно оружје им је ведрина и оптимизам. Радња се догађа у сред 
једног подрума у Бечу, без прозора и дневног светла. Ту је и један кревет, и један ТВ на 
издисају, и неколико пацова…

 Вуле и Аца живе у неком као стану. Вуле и Аца живе неки као живот. Вуле и Аца 
живе неке као послове. Вуле и Аца импровизују. За ту, Бечку, импровизацију је задужен 
Џони. Џони је гастрабајтер друге генерације. Џони помаже својим земљацима да се снађу у 
туђини. 
 У животу сваког нашег човека постоји онај тренутак очаја када у самоодбрани 
посегне за најбољим у себи, хумором. Тада се шалимо на рачун стварног живота, на рачун 
свог као живота, тада се смејемо свим својим моћима, немоћима, успесима и неуспесима…
То је посебна категорија српске духовитости. То је шала на рачун сопстевеног менталитета, 
због које ова представа може да се назове и „генетска комедија”.

 Радња ове црне комедије се дешава у ћумезу у Бечу, у подруму без прозора, са једним 
креветом који на смену користе Вуле и Аца, емигранти у годинама из Србије. Они су се ту 
нашли из очајања, у потрази за бољим животом јер их је у Србији однео вихор транзиције. 
Изгубили су посао у привативизованим фирмама и били осуђени на нови почетак, без 
много перспективе. Кроз живот у нехуманим условима и рад на бечком градилишту води 
их Џони, гастарбајтер са искуством. Ови оквири су плодно тло за урнебесно разигравање 
проблематике живота у туђини, бављење темом пролазности и носталгије према дому, 
али и на критичко освртање на нашу недавну политичку историју, апсурдне промене у 
последњих двадесетак година.  Глумци Предраг Ејдус, Бода Нинковић и Ирфан Менсур са 
изузетном вештином граде свет измучених остарелих бораца за живот који у емиграцији 
деле смешно-тужне тренутке и у заједништву црпе снагу за опстанак.

Ана Тасић

ТАКМИЧАРСКИ ПРОГРАМ
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петак, 24.11. 
Битеф театар Београд и ArtHub Сарајево

НОВО ДОБА
текст: Вук Бошковић

концепт и режија: Дино Мустафић

Сценографија: Петја Стојкова
и Светослав Кокалов

Костимограф: Лејла Хоџић
Композитор: Владимир Пејковић

Асистент редитеља: Лука Јованов
Визуелни идентитет и дизајн: Марко Беркеш

Фотографија: Ненад Шугић, Марко Беркеш и Тамара Антоновић
 

Играју: 
Мирјана Карановић

 Борис Исаковић
Ермин Браво

Снежана Богићевић
Славен Дошло

 Пред нама је занимљиво сценско истраживање механизма транзиције који је 
почео у злочину и донио профит одабраним. Такав морални релативизам није подношљив. 
Појединачно и колективно остали смо заглибљени између револуције која се није десила 
и еволуције која неће доћи. То ствара негативне емоције бијеса и мржње, друштво без 
демократије, које креира свијет послушних прагматика, људе без саосјећања и поштења. 
То је застрашујући пословни и политички дил џелата и жртве, потписан и овјерен од нове 
друштвене елите.
 Тако се појам и схватање транзиције у главама нове „елите“ и њеном маркетиншком 
дјеловању претворио у својеврсну „канту за смеће“, у коју се трпа све што у овим 
новоствореним увјетима не ваља, што није у складу с политичким нормама или Божјим 
претпоставкама. Чим неко мисли другачије, ако није спреман да се прилагоди, шутира 
се у канте за смеће – и ствар безбрижно „хода даље“. Критичко мишљење је реметилачки 
фактор новокомпираних држава у којем доминира егзистенцијални страх као незаобилазна 
посљедица заоштрених друштвених притисака, економске и социјалне несигурности. 

Дино Мустафић
 
 Ствари су се промениле. Можда бесповратно. И то отвара многа питања. Прво 
и пре свега, да ли је претходних деценију и по транзиције на Балкану постало потпуно 
бесмислено? Да ли се ми крећемо и мењамо (без обзира колико то било килаво и споро) да 
би се прикључили свету који више не постоји? Да ли смо свесни тога уопште? Да ли је ова 
претпоставка нетачна и све у 2016. је било само много буке ни око чега? Без обзира, време је 
да се сведу неки рачуни. Балканска друштва су и даље у транзицији. И даље нису напустила 
свет рата, злочина и зла одакле су кренули, и даље нису стигли у слободни западни свет, а 
можда када стигнемо тамо, нећемо наћи ништа осим леша једна велике и претходних 60 
година јако успешне идеје. Обични, свакодневни људи су учествовали у свему, и у рату, и 
у транзицији. Били су жртве, злочинци, сведоци, тајкуни, радници, унутрашњи емигранти, 
потенцијални емигранти, директори, силоватељи, незапослени. Били смо и јесмо апсолутно 
све. 

Вук Бошковић

ТАКМИЧАРСКИ ПРОГРАМ
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ТАКМИЧАРСКИ ПРОГРАМ

субота, 25.11.
Шабачко позориште
РУБИШТЕ
текст: Нинослав Ђорђевић
режија: Кокан Младеновић

Сценограф: Весна Поповић
Костимограф: Маја Мирковић
Композитор: Ирена Поповић
Дизајн програма и плаката:
Миља Младеновић

Лица:
Слободан дете, 10 година
Драгица, мајка му – Драгана Радојевић
Славиша Кучинарац, отац – Љубиша Баровић
Светолик, главни полицијски инспектор – Саша Торлаковић
Дебели Мишко, инспектор – Владимир Милојевић
Јапанац, инспектор приправник – Никола Брековић
Марија, девојка без детета, некада са села, данас из града – Милица Јаневски
Маријина мајка – Александра Плескоњић
Драган, момак – Страхиња Баровић
Станика, мајка му, викају је луда – Анета Томашевић
Девојка, волела би да буде Драганова – Кристина Пајкић
Парадајз, момак, Слободанов друг – Слободан Петрановић - Шарац
Петкана, баба – Соња Милојевић
Чича Драгољуб, сметало – Иван Томашевић
Чича, подрумар – Зоран Карајић
Жена 1, жена 2 – стринке Славишине – Деана Костић, Александра Ристић
Љубинко, Славишин пријатељ – Милош Војновић
Конобар Киле – Синиша Максимовић
Мита, Ћора – Марко Рибић

Инспицијент: Софија Карајић
Суфлер: Зорица Стевановић

 Толико знан, да нема потребе ни штампати у Програму за представу „Рубиште“ 
његову биографију (што би се показало непрактичним, ако се гостује тамо где га не знају), 
редитељ Кокан Младеновић је у свом познатом протестном маниру прочитао драмски 
текст глумца, редитеља и писца, Нинослава Ђорђевића.
 Полазећи од стварног догађаја, да је мајка отишла на њиву са дететом, које се није 
вратило са њом, и она није знала да каже шта је било с њим, Ђорђевић је замислио мрачну 
причу, у којој не само да нема, до краја, дечака Слободана, него се и они који знају где 
су, у њој изгубе. То је због непробојне таме, из које се не може искорачити никуд, осим у 
метафору губљења свега - достојанства, блискости, људскости, живота...

Драгана Бошковић 
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ТАКМИЧАРСКИ ПРОГРАМ

недеља, 26.11.
Народно позориште Сомбор

МАЕСТРО
текст:  Миливоје Млађеновић

режија:  Милан Нешковић

Адаптација: Милан Нешковић
и Сара Радојковић

Драматуршкиња: Сара Радојковић
Сценографија: Весна Поповић

Костимографија: Биљана Гргур
Дизајн Светла: Стипан Петреш

Лица:
Коњовић: Саша Торлаковић
Глумац: Ивана В. Јовановић

Ема: Биљана Кескеновић
Поштар Максимилијан: Марко Марковић

Најбољи пријатељ: Срђан Алексић
Ћира Фалционе: Богомир Ђорђевић

Критичарка: Вања Ненадић
Бумбар: Григорије Јакишић

 Млађеновић се определио за фрагментарну структуру дела у којем се, ликовним 
језиком говорећи, оловком скицирају основни елементи Коњовићевог биографског пута, 
док се боја наноси из палете околности и људи који су га окруживали. Ова конструкција 
- Коњовић и окружење - посебно одговара пишчевој намери да сликара представи као 
централну фигуру, помало егоистичну (Ја сам нарцис који се огледа у свемиру, а не у води, 
каже сликар у комаду), одлучну у намери да истера своје, макар се то косило са небеским 
и овоземаљским сферама. Фигуру пуну либида, која и платно напада као копљем, чиме 
је делимично осветљена Коњовићева сликарска експресивност у којој није било места 
класичним мотивима, „мртвој природи”.
 Коњовић у „Маестру” има и свог пратиоца, једног глумца који му долази у снове 
и враћа га у детињство. Питање мистерије генија, смрти, у овим репетитивним сценама 
снажно је присутно као питање припадности, идентитета и односа према животу/ смрти, 
што проширује круг биографске „фактографије”. Још су две важне ставке Млађеновићевог 
рукописа, ликови Хорова који уводе колективни глас за паланачку (поштени Сомборци) 
или интелектуалну елиту (дежурни критичари) и појединачни, „обични” гласови локалних 
ликова које је Коњовић страсно сликао. Међу њима је знаменити Ћира Фалционе, али и 
локални поштари. У овако подељеном окружењу, Коњовић је приказан и као да је изнад 
њега, и као да му у потпуности припада, као да му се предаје.

Игор Бурић

 Редитељ Милан Нешковић и драматург Сара Радојковић у адаптацији текста, поред 
насловног лика, кључну улогу дају Глумцу, који овде није арлекино, него инкарнација 
смрти, друга страна живота и дела, антагониста протагонисти, помало жовијални, помало 
дијаболични коментатор – у сувереном тумачењу Иване В. Јовановић. А потом и хоровима, 
који наступају у типизираним маскама налик бундевама, чиме се ликовно асоцира 
Војводина, а значењски пословична сумњичавост, подозривост, па и благи презир спрам 
сваке уметности и уметника.

Слободан Савић



10

ТАКМИЧАРСКИ ПРОГРАМ

понедељак, 27.11.
Књажевско-српски театар Крагујевац
ОПЕТ ПЛАЧЕ, АЛ САД ОД СРЕЋЕ
текст: Новица Савић
режија: Драган Јаковљевић

Лица:
Оливера: Исидора Рајковић
Муниша: Иван Видосављевић
Радоје: Здравко Малетић
Драгиња: Сања Матејић
Радојко: Драган Стокић
Музичар: Драгослав Танасковић

Сценограф: Миливоје Штуловић
Костимограф: Јелена Јањатовић
Композитор: Драгослав Танасковић
Инспицијент/суфлер: Рада Јовановић, Никола Стевовић

Тон: Иван Филиповић
Светло: Саша Радивојевић
Шминка: Марија Курћубић
Шеф сценске технике: Саша Ђорђевић
Гардероба: Драгица Илић, Мирјана Тодоровић
Столар: Зоран Јокановић
Реквизитери: Ненад Милорадовић, Марија Вујичић
Декоратери: Владан Бркић, Драган Милошевић, Марко Недељковић
Графички дизајн: Мина Баклижа 

 Тематски занимљива, ова комедија написана је драматуршки вешто, уз несумњиво 
познавање маловарошког менталитета: разговор петоро људи у чекаоници железничке 
станице открива готово све „тајне” живота провинцијске средине. И све би то могло 
изгледати комедиографски ишчашено и извитоперено кад не би било истинито и сасвим 
могућно у нас током последње деценије прошлог и почетком овог, XXI века. Разговор и све 
што се дешава у чекаоници железничке станице провинцијске варошице смештене на некој 
споредној прузи управо због очигледне истинитости уздиже се до метафоричне слике не 
само једне средине, него и читаве ове земље! 

др Рашко Јовановић 
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У ЧАСТ НАГРАЂЕНИХ

уторак, 28. 11.
Факултет савремених уметности Београд

ВИЗА
текст и режија: Вида Огњеновић

Играју: 
Емилија Несторовић

 Алекса Радојловић
Јована Тодоровић
Ана Мариа Серда

Милан Узелац
Ида Вељковић

Оливера Гуцонић
Јована Стевић

Марко Тодоровић
Огњен Дрењанин

 Ана Ђорђевић
 Јована Радосављевић 

Душан Момчиловић

Испитна представа студената треће године глуме, у класи Виде Огњеновић, професора 
емеритуса и сарадника Ивана Босиљчића

у част награђених

 С потресном аутентичношћу, представа „Виза”, коју је написала и режирала 
професорка Вида Огњеновић, на сугестиван и пластичан начин приказује драму младих у 
претходној деценији. Написана је језиком који је карактеристичан за генерацију о којој је 
реч, а којој припадају не само ликови већ и глумци који их играју.
 „Виза” приказује људе разапете између нужности да промене свој свет 
и немогућности да то учине. Такав приступ даје посебан квалитет овој драми, а разиграност 
и шарм чине подношљивом чак и тешку ситуацију у којој се актери налазе.
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ПРАТЕЋИ ПРОГРАМ

среда, 22. 11.

18:30 
Изложба фотографија  Марка Миладиновића
са претходног Фестивала првоизведених представа. 

Марко Миладиновић, рођен 10.09.1981. године у Алексинцу.
Дипломирао на Факултету уметности у Нишу
- одсек примењена уметност
(смер графички дизајн) 2005. године.
Живи и ради у Алексинцу.

19:00
Изложба „Негујмо српски језик”, Министарство културе и информисања  Републике Србије

19:40
Музички наступ ученика Основне музичке школе „Владимир Ђорђевић“ Алексинац у част 
отварања, као и приликом свечаног затварања фестивала
 
Програм 
1. Валцер бр. 2: Д. Шостакович / аранжман: Марко Јеленић
2. Валцер cis - moll op. 64 br. 2: Ф. Шопен – Петра Митић у класи Срђана Ђорђевића
3. На брдима Манџурије (Руски валцер): Илиа Алексеевич Шатров / аранжман Марко Јеленић

Камерни састав школе:
Клавир: Вељко Јеленић, класа Јасмина Јањић.
Кларинет: Костадин Видановић, класа Немања Стојадиновић; Андрија Јашаревић, класа 
Драган Живковић.
Флаута: Миља Миловановић, класа Марија Петровић; Катарина Стојадиновић, класа Марија 
Поповић.
Виолина: Растко Живадиновић, класа Љубица Симоновић.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА „ВЛАДИМИР ЂОРЂЕВИЋ“
АЛЕКСИНАЦ

 Ова установа почела је са радом 1966. године у оквиру ондашњег Радничког 
универзитета. До 2006. године музичка школа ради под називом ОШ „Владимир Ђорђевић“, 
2009. године школа мења име и данас носи назив Основна музичка школа „Владимир 
Ђорђевић“. 
 Иако је примарно васпитно-образовна установа, музичка школа има веома значајну 
улогу у културном животу општине Алексинац. Концертна сезона школе практично траје у 
току читаве године и кључни је елемент музичког живота Алексинца већ преко 50 година.
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четвртак, 23.11.

18:00 
Промоција Факултета савремених уметности Београд
панел дискусија

учествују: 
проф. Божидар Ђуровић,
проф. Вида Огњеновић, 
проф. Саша Филиповић 
проф. Бранислав Лечић

 Факултет савремених уметности је јединствени факултет сценских и примењених 
уметности. Део је групе најквалитетнијих образовних установа на овим просторима испред 
којих стоје Comtrade i LINK group – лидери савремене едукације.
 Основана је 1997. године као први приватни факултет уметности у региону, а до 
данас је формирала велики број успешних и признатих уметника који су познати не само на 
овим просторима већ и у најзначајнијим светским уметничким центрима.
 Осим што представљају значајне уметнике признате широм света професори 
овог Факултета (Владимир Величковић, Вида Огњеновић, Бранислав Лечић и други), чине 
педагошку елиту у области уметничког образовања, која је посвећена квалитетном и 
интерактивном преношењу знања. 
 Мисија Академије лепих уметности је пружање врхунских образовних услуга у 
пољу уметности и области менаџмента уметности, креирање висококвалитетних студијских 
програма који се односе на основне, мастер и докторске академске студије и да обогати 
живот академске заједнице и друштво у целини.

http://www.alum.edu.rs

19:15
 Изложба студената основних, мастер и докторских студија Академије лепих 
уметности и мултимедија из Београда. 
 Изложбу отвара продекан факултета, сликар Саша Филиповић.
 Академија лепих уметности и мултимедија, први пут под новим именом Факултет 
савремених уметности, организује изложбу студената Департмана визуелних уметности 
у галерији Центра за културу и уметност у Алексинцу. На изложби ће бити представљени 
радови настали у току школске 2016/17. године из области сликарства, графичког дизајна 
и дизајна ентеријера.



14

петак, 24. 11.

19:00
Промоција књиге Првих пет

говоре:
Слободан Савић, позоришни критичар
Миливоје Млађеновић, театролог

 До сада је на Фестивалу у Алексинцу изведено двадесет седам представа, а у 
недавно објављеној књизи Првих пет, коју је приредио Миливоје Млађеновић, сабрани 
су драмски текстови досадашњих победника: Девојке Радослава Павловића, Мали Геза 
Јаноша Хаја, Бизарно Жељка Хубача, Мој син само мало спорије хода Ивора Мартинића и Где 
је нестао Хармс Миле Машовић Николић.
 Значај зборника Првих пет није само у чињеници да је читалачкој јавности, али 
пре свега позоришним делатницима - руководиоцима наших театара и редитељима, 
понуђена књига сада већ релативно нових драмских текстова, него и у евидентној намери 
приређивача да скрене пажњу на специфичност драмске литературе. Ова дела нису 
намењена само читању или, тачније, она су првенствено намењена позоришној сцени.
 Осим драма и биографских бележака о њиховим ауторима, у књизи се наводе и 
подаци о првим извођењима комада, поделама улога, списковима уметничких сарадника 
и, најзад, о броју извођења и пописима награда које су представе добиле на разним 
фестивалима, а ту су и фотографије које на свој начин сведоче о свакој од продукција. С 
једне стране, овако богат материјал је вредно сведочанство за будуће проучаваоце наше 
драме и нашег позоришта, баш као што је и, с друге, корисна информација за оне који се 
буду заинтересовали за ових пет комада као прилику да овдашњи театарски живот буде још 
богатији.

Александар Милосављевић

субота, 25.11.

19:00
Промоција књига:  збирка анегдота Дукати о Душану Дуки Јовановићу Виобрана Виће 
Радисављевића и драма Јеша Мушица коју је Душан Дука Јовановић урадио према  
мотивима из романа Сабља грофа Вронског Добрила Ненадића. 

уторак, 28. 11.

19:00
Портрет Виде Огњеновић - добитнице специјалне Повеље за допринос српској драми 2017.

говори: 
др Мирослав Мики Радоњић
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ДОБИТНИК СПЕЦИЈАЛНЕ ПОВЕЉЕ
ЗА ДОПРИНОС СРПСКОЈ ДРАМИ 2017

ВИДА ОГЊЕНОВИЋ  

 Вида Огњеновић рођена је у Дубочкама (Црна Гора), гимназију завршила у Сремским 
Карловцима, студирала светску књижевност на Филолошком факултету и позоришну 
режију на Факултету драмских уметности у Београду. Последипломске студије започела на 
Сорбони, као стипендиста Владе Француске, да би их окончала на Универзитету у Минесоти 
(САД), као стипендиста Фулбрајтове фондације. Радила као асистент на ФДУ (1974-1979), а 
као професор предавала на Калифорнијском универзитету у Лос Анђелесу. Повремено, 
као гостујући професор, предаје режију на америчким универзитетима. На Академији 
уметности у Новом Саду водила класу глуме.

 Била је стални редитељ, директор Драме а затим управник Народног позоришта 
у Београду. Две године (1992, 1993) била селектор Стеријиног позорја. Главни и одговорни 
уредник часописа Сцена у периоду од 1995. до 2002. У октобру 2001. преузима дужност 
амбасадора СРЈ у Краљевини Норвешкој.

 Пише драме, режира своје комаде и комаде других аутора, преводи, објављује 
прозу (приповетке, романи) и есеје. Режирала у многим театрима бивше Југославије 
(Београд, Нови Сад, Подгорица, Крагујевац, Осијек, Цеље, Нова Горица, Сомбор...), али и у 
САД (Минеаполис, Лос Анђелес).

 Драме: Просидба од Чехова како би је изводили лудаци у Шерантону; Милева 
Ајнштајн; Како је далеко од човјека до човјека (документарна драма); Мај нејм из Митар; 
Како засмејати господара; Кањош Мацедоновић; Је ли било кнежеве вечере?, Стеријина 
награда за текст савремене драме, 1991; Девојка модре косе; Јегоров пут, Стеријина награда 
за текст савремене драме и режију, 2001.

 Драматизације: Коријен, стабло и епилог (Гојко Николиш, Коријен, стабло, 
паветина), Стеријина награда за драматизацију, 1984; Мефисто Клауса Мана; Сеобе Милоша 
Црњанског.

 Књиге драма: Меланхоличне драме (СКЗ, 1991), Сетне комедије (СКЗ, 1994).

 Збирке приповедака: Отровно млеко маслачка (Просвета, 1994), Стари сат 
(Просвета, 1996); роман: Кућа мртвих мириса (Просвета, 1995).

 Проза и драме су превођени на енглески, мађарски, немачки и македонски језик.

 Драмско и приповедачко дело Виде Огњеновић, у целини узев, обележено је 
сложеним односом између транстекстуалности и транспозиције социјалних и историјских 
факата, и различитих видова цитатности, од непосредног посезања за језиком културе, 
науке, књижевних текстова, идиоматиком свакодневице, до различитих видова цитатних 
релација (пародирање, парафраза, стилизација, алузија, травестија...). Вероватно на 
овом специфичном односу транстекстуалности и интертекстуалности почива унеколико 
парадоксална амбивалентност драмских текстова ове ауторке. С једне стране, реч је о 
текстовима несумњиве актуелности, који су писани као предтекст за представу, да буду 
играни, али, истовремено, и о делима интригантне, сложене литерарности који несумњиво 
јесу и драме „за читање“. 

Љиљана Пешикан Љуштановић
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УМЕТНИЧКИ ДИРЕКТОР И СЕЛЕКТОР ФЕСТИВАЛА

Томислав Трифуновић

 Рођен у Малом Поповићу (1947) истакнут 
је српски позоришни, филмски и телевизијски 
глумац. Био је члан Народног позоришта у Ужицу и 
Крушевачком позоришту, у којима је одиграо више од 
230 улога.  Добитник награде „Бора Михајловић“ (2010) 
за животно дело коју додељује Крушевачко позориште, 
девет награда „Јоаким Вујић” на фестивалима 
професионалних позоришта Србије, награде „Ћуран“ 
на Данима комедије у Јагодини, две награде на Данима 
комедије у Бијељини, специјалне награде „Ардалион“ 
на Југословенском позоришном фестивалу у Ужицу. 
Одиграо тридесетак филмских и телевизијских улога.  
Значајне улоге на филму („Човек у празној соби“, „Црна 
Зорица“, „Седам и по“, итд.). 

СТРУЧНИ ЖИРИ

Злата Нуманагић, председник жирија

 Рођена је у Београду 24. новембра 1950. године. 
Глуму је дипломирала на Факултету драмских уметности 
у Београду. Остварила је велики број улога у позоришту 
и филмовима. Популарност је стекла 1975. године 
у телевизијској серији Отписани где је глумила Драгану, 
даму са наранџастим шеширом. Запажене улоге је 
остварила и у телевизијској серији Срећни људи где је 
после Тање Бошковић тумачила улогу Лоле Голубовић, 
као и у серијама Љубав и мржња и Мој рођак са села.
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Горан Ибрајтер, члан

 Рођен 1962. године у Мокрину. Дипломирао је 
на Филозофском факултету у Београду 1988. на Групи за 
филозофију.
 Аутор је драма Карданус (премијерно изведена 
2007. у Народном позоришту Ужице у режији Љубослава 
Мајере, објављена у едицији Савремена српска драма 
2008. и на енглеском у Сцени, 2015) и Срце више није моје 
(премијера 2014, Новосадско позориште/Савез драмских 
уметника Војводине у режији Богдана Јанковића). 
Добитник је награде за савремени драмски текст на 5. 
Међународном кикиндском позоришном фестивалу (за 
текст Срце више није моје, 2014) и награде за адаптацију 
на Сусрету аматерских позоришних друштава Војводине 
у Старој Пазови 2014. године (за текст Гори, госпођице 
моја, по истоименом филму Милоша Формана).
 Добитник је награде «Никола Пеца Петровић» 
за најуспешнијег позоришног менаџера 2004. године 
(награду додељује Народно позориште Сомбор).
 До сада су му објављене књиге поезије Песме 
Елеазарове (Књижевна општина Вршац, 2009; на 
немачком у издању Банатског културног центра, 2016), 
Стихије (Банатски културни центар Ново Милошево, 
2012) и Ја(је) (Градска народна библиотека „Жарко 
Зрењанин” Зрењанин, 2014). 

Жељко Хубач, члан
 

 Рођен у Тузли, 1967. Одрастао у Зеници и Лесковцу. 
Као инжењер електротехнике и апсолвент београдског 
ПМФ, уписао ФДУ у Београду, дипломирао 1996. на одсеку 
Драматургија. Његови драмски комади су до сада 37 пута 
премијерно изведени у професионалним позориштима 
у Србији, Бугарској, Хрватској, Босни и Херцеговини и 
репризирани више од 1000 пута. 
 Његове драме проглашене су најбољима на 
Фестивалу професионалних позоришта Србије „Јоаким 
Вујић“, Фестивалу луткарских позоришта Србије, Данима 
комедије, Сусретима позоришта/казалишта БиХ, Фестивалу 
првоизведених представа и др. Двоструки добитник 
награде „Бранислав Нушић“ Удружења драмских писаца 
Србије, те награде Народног позоришта у Београду. 
Драме су му превођене на енглески, немачки, руски, 
бугарски, пољски и јапански језик. Објавио књигу драма 
„Бизарно” (КИЗ Алтера и Шабачко позориште 2012). Као 
драматург радио у значајним театрима у Србији и региону. 
Професионално се бави и позоришном режијом. Аутор 
телевизијских емисија, играних серијала и једне ТВ драме. 
Био уредник издања Музеја позоришне уметности Србије и 
часописа „Театрон“, главни уредник Издавачке делатности 
Народног позоришта у Београду и драматург Српског 
народног позоришта у Новом Саду. Тренутно драматург и 
вршилац дужности директора Драме Народног позоришта 
у Београду.
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Слободан Савић

 Новинар, критичар, радијски и телевизијски 
аутор. Дипломирао општу књижевност и 
теорију књижевности на Филолошком факултету 
Универзитета у Београду. Модератор округлих 
столова, председник и члан жирија на домаћим и 
међународним позоришним фестивалима. Члан 
Удружења позоришних критичара и театролога 
Србије. Добитник Годишње награде РТС-а, где  од 1989. 
године до данас обавља низ одговорних дужности. 
 Од 2002. године уредник у Културно-
уметничком програму, покретач и аутор ТВ серијала 
Читање позоришта. Аутор и уредник хроника 
најзначајнијих домаћих позоришних фестивала 
и документарних емисија о домаћим и страним 
позоришним ствараоцима. Пре тога био је новинар, 
уредник и Одговорни уредник Редакције за културу 
Радио Београда 2.
 Приредио антологију Кратка светска прича, 
аутор две књиге животописа неких од најзначајнијих 
личности домаће културне и јавне сцене: Због њих 
су многи губили главу и Источно и западно од раја, и 
монографије Биљана Србљановић, породичне и друге 
приче.
 Осим на програмима радија и телевизије, 
текстове, критике, колумне и фељтоне објављивао 
је у водећим домаћим новинама, магазинима и 
часописима.
 Рођен у Пожаревцу, одрастао у Костолцу. 
Живи и ради у Београду. 

УРЕДНИК ПРАТЕЋЕГ ПРОГРАМА VI ФЕСТИВАЛА ПИП

Миливоје Млађеновић

Бави се упоредо позоришном праксом (дванаест 
година управник Народног позоришта у Сомбору, 
седам година управник Српског народног позоришта 
у Новом Саду, три године директор Стеријиног позорја 
у Новом Саду, био уметнички саветник Народног 
позоришта „Стерија’’ у Вршцу), педагошким (доцент 
на Педагошком факултету у Сомбору) и научно-
истраживачким радом  (докторирао   на   Филолошком   
факултету у Београду), пише драме и драмске комаде 
за децу који су извођени на позоришним сценама 
Сомбора, Шапца, Зајечара, Крушевца, Ниша, Краљева, 
Ужица, Вршца, Бања Луке, Зенице...
Аутор је две научне студије: „Сценске бајке 
Александра Поповића” и “Одлике драмске бајке”. 
Такође је објавио две  књиге  позоришних  комада за 
децу, књигу афоризама, књигу позоришних путописа, 
драму „Скандалозна комедија’’ итд.

МОДЕРАТОР РАЗГОВОРА СА СТВАРАОЦИМА И ПУБЛИКОМ
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ДОБИТНИЦИ ПОВЕЉА И НАГРАДА ФЕСТИВАЛА ПРВОИЗВЕДЕНИХ ПРЕДСТАВА

Добитници повеље за допринос савременој српској драми:

- Синиша Ковачевић (2013)
- Драгослав Михаиловић (2014)
- Љубомир Симовић (2015)
- Душан Ковачевић (2016)

Награда за најбољи драмски текст:

I ПИП - Радослав Павловић, представа „Девојке” Народно позориште Ниш
II ПИП - Јанош Хај, представа ,,Мали Геза”, Народно позориште Пирот
III ПИП - Жељко Хубач, представa „Бизарно“ Народно позориште  Београд и Шабачко позориште
IV ПИП – Ивор Мартинић, представa „Мој син само мало спорије хода“ Београдско драмско позориште
V ПИП - Мила Машовић Николић, „Где је нестао Хармс”, Народно позориште у Нишу

Награда за најбољу представу по одлуци стручног жирија:

I  ПИП -  ,,Иза решетака” Крушевачко позориштe
II  ПИП - ,,Деветстопетнаеста - трагедија једног народа” Крушевачко позориште и Народно позориште Ниш
III ПИП - ,,Тектоника осећања“ Шабачко позориште
IV ПИП - ,,Доктор Нушић“,  Крушевачко позориште и Народно позориште Сомбор
V ПИП -  „Моје дете”, Београдско драмско позориште

Награда за најбољу режију:

I ПИП - Небојша Брадић, ,,Ноћ у кафани Титаник“, Књажевско српски театар Крагујевац 
II ПИП - Стеван Бодрожа, ,,Мали Геза” Народно позориште Пирот
III ПИП - Снежана Тришић, ,,Бизарно“, Народно позориште Београд и Шабачко позориште
IV ПИП - Кокан Младеновић, ,,Доктор Нушић“, Крушевачко позориште и Народно позориште Сомбор
V ПИП - Ана Ђорђевић, „Моје дете”, Београдско драмско позориште

Награда за најбољу глумицу:

I  ПИП - Деана Костић, ,,Скривене стрепње” Шабачко позориште.
II  ПИП - Катарина Митровић, ,,Хладњача за сладолед” Књажевско српски театар Крагујевац 
III ПИП - Соња Милојевић, ,,Тектоника осећања“ Шабачко позориште
IV ПИП - Весна Чипчић, ,,Мој син само мало спорије хода“, Београдско драмско позориште
V ПИП - Јована Гавриловић, „Моје дете”, Београдско драмско позориште

Награда за најбољег глумца:

I ПИП - Љубомир Бандовић, ,,Стари дани” Позориште ,,Бора Станковић” Врање
II ПИП - Зоран Карајић, ,,Млади Стаљин” Шабачко позориште
III ПИП - Игор Ђорђевић, ,,Бизарно“ Народно позориште Београд и Шабачко позориште
IV ПИП - Саша Торлаковић, ,,Доктор Нушић“ Крушевачко позориште и Народно позориште Сомбор
V ПИП - Сергеј Трифуновић, „Воз”, Звездара театар Београд

• Награда се додељује од 2015.године

Награда „Душан Дука Јовановић” за најбољег младог глумца/глумицу:

IV ПИП - Ања Алач  „Мој син само мало спорије хода”, Београдско драмско позориште
V ПИП - Душан Матејић, „Где је нестао Хармс”, Народно позориште у Нишу
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РЕКЛИ СУ И ПИСАЛИ О V ФЕСТИВАЛУ ПИП 2016.

Утисци су феноменални, глума фантастична, сала је била препуна, па су неки људи морали 
да стоје,  али стварно одличан фестивал ...

Милица Бранковић, Ниш

 Селектор Фестивала ПИП, Тома Трифуновић је ове године урадио један одличан 
посао. И с обзиром на критике које сам читала, заиста очекујем један сјајан фестивал. 
Апсолутно не говорим субјективно. Сматрам да град какав је Алексинац заслужује један 
овако велики и, пре свега, изузетно важан позоришни фестивал. Центар за културу и 
уметност у Алексинцу, са одличним и способним људима на врху, је припремио и пропратне 
програме, који су једнако део фестивала као и играње такмичарских представа, стога се 
новембру баш радујем.

Јована Станковић, Алексинац
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 Шест дана празника. Тако су вероватно позоришни сладокусци оценили 
овогодишњи, пети по реду, да не кажем јубиларни, Фестивал првоизведених представа 
у Алексинцу а који се одвијао под слоганом „Позориште је сан на јави“. Основни утисак 
који посетилац носи са ове манифестације духовног стваралаштва је да ове године није 
било лоших представа. Такмичарски карактер фестивала мотивисао је све посленике са и 
око „дасака које живот значе“ да дају максимум прегнућа да баш њихова представа буде 
најбоља.
 Као у оној народној пословици: лепа девојка има сто мана, а ружна само једну, то 
што је ружна. Тако се може казати и за представе. Свакој се може по нешто замерити али им 
се не може оспорити поштен професионални приступ. Па, ко је докле добацио. Ове године 
тријумфовало је Београдско драмско позориште представом „Моје дете“. Награде 
за актере ове представе: најбоља представа по оцени жирија, најбоља представа по 
гласовима публике, најбољи редитељ Ана Ђорђевић и најбоља глумица фестивала Јована 
Гавриловић. За најбољег глумца фестивала жири је прогласио Сергеја Трифуновића 
(представа „Воз“, Звездара театар). Награда „Дука Јовановић“ за најбољег младог глумца 
припала је Душану Матејићу („Где је нестао Хармс“, Народно позориште Ниш), док је 
награду „Слободан Селенић“ за најбољи драмски текст добила Мила Машовић Николић 
(„Где је нестао Хармс“).
 За сваку представу Ученички парламент Алексиначке гимназије проглашавао је 
глумца вечери, коме је уз награду организатора даривана и слика алексиначког акварелисте 
Златка Павловића. Ово признање су понели: Сергеј Трифуновић („Воз“), Ивана Николић 
(„Моје дете“), Владимир Милојевић („Ревизор за југоисток“), Марко Живић („Ваљевска 
болница“), Душан Матејић („Где је нестао Хармс“) и Бранислав Трифуновић („Јулије Цезар“).
 Фестивал додељује и Повељу за допринос српској драми. До сада су је добили 
Синиша Ковачевић, Драгослав Михаиловић и Љубомир Симовић, 2016. године Повеља 
иде у руке академика Душана Ковачевића. (Не треба га представљати, довољно је рећи: 
Радован Трећи. Или: Маратонци. Или: Балкански шпијун. Или…)

 Уметнички директор и селектор Фестивала је глумац Томислав Трифуновић, 
доајен позоришта у Пироту, Мостару, Крушевцу и Ужицу, са преко 250 позоришних и 
двадесетак филмских и телевизијски улога. Стручни жири су сачињавали: Миливоје 
Млађеновић, драмски писац, универзитетски професор и научно-истраживачки радник 
у домену позоришне уметности, као председник, и чланови Бранко Поповић, редитељ и 
универзитетски професор, и Горан Ибрајтер, драматург и драмски писац, тренутно уредник 
Фестивалског центра Стеријиног позорја. Модератор свих разговора после представа био је 
Слободан Савић, уредник у Културно-уметничком програму РТС, широј публици познат по 
„Читању позоришта“. Председник Фестивалског одбора организатора је Грујица Вељковић, 



22

а носилац свих активности око Фестивала је Центар за културу и уметност у Алексинцу уз 
свесрдну подршку Општине Алексинац.
 Наравно, институцију чине људи, а свих фестивалских вечери велики број 
запослених из Центра за културу били су „на радном месту“, на челу са в.д. директором 
Мишом Анђелковићем.

 Посебан допринос су дали волонтери из Алексиначког аматерског позоришта и 
Алексиначке гимназије. Заслуга за успех припада и публици. Ове године није било празног 
седишта у сали. Ниједне вечери. Уместо закључка, вратимо се на наслов. Колико ће трајати? 
Алексинац је добио нешто што нема ниједан град у Србији. Фестивал праизведби. Утемељили 
су га позоришни посленици који више нису ту, Душан Дука Јовановић и Слободан Селенић. 
Њихова имена с правом носе фестивалске награде.

 За пет година фестивал је добио свој вероватно коначни облик, одговарајући статус 
у позоришном простору Србије, а Алексинац прилику да буде средиште писане драмске 
речи, првоизвођења позоришних представа, место које ће бити познато по фестивалу, а 
не само једна успутна тачка на путу Београд – Ниш, како рече и Миливоје Млађеновић на 
проглашењу најбољих.

 Откуда онда скепса и запитаност? Из искуства. Србија, а с њом и Алексинац, тек крчи 
пут ка устројеном цивилном друштву. Свидело се то неком или не, свака нова гарнитура 
власти, од врха до најнижих лествица, мисли да свет и живот почињу од ње. Гази се по свему 
прошлом а успоставља „ново и паметније“. Бојим се да једном, кад дође време, а доћи мора, 
дође до промене власти да неко „нов и паметнији“ не нагази на фестивал. (Питали Енглезе 
како то да им трава тако лепо изгледа. Ми пробали, па не иде. Ништа лакше, кажу Енглези, 
узореш, посејеш, кад никне редовно заливаш и шишаш. И тако једно четристо година.)
Волео бих да се алексиначки фестивал гаји попут енглеске траве. Волео бих.

Часлав Васиљевић
професор књижевности у пензији

и дугогодишњи новинар
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