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председника Организационог одбора 55. фестивала професионалних позоришта Србије „Јоаким Вујић“ 

  Са поносом могу рећи да сам житељ, и 
градоначелник, града који се може похвалити да је 
град културе. У прилог мојој тврдњи стоје надалеко 
позната и призната постигнућа установа културе 
чији је град оснивач. Не дају ми криво говорити 
успеси и  непрекидне активности Народне 
библиотеке „Стефан Првовенчани“, Народног 
музеја, Завода за заштиту споменика културе, 
Историјског архива, Културног центра „Рибница“, 
Дома културе „Студеница“ Ушће, Краљевачког 
позоришта... 

Ипак, овог пута бих издвојио наш театар, 
који нас поносним домаћинима чини други пут за 
последње три године. Након „Малог Јоакима“ 2016. 
године, доводи нам у госте и „великог Јоакима“, 
смотру позоришних представа у Републици Србији 
јужно од Београда.  Сигуран сам да ће град Краљево 
са Краљевачким позориштем, у сарадњи са 
Заједницом професионалних позоришта Србије, 
чији је  председник директор Краљевачког 
позоришта Миодраг Динуловић, и уз помоћ 
Министарства културе и информисања Владе 
Републике Србије, одговорно и зрело одговорити 
свим изазовима организовања Фестивала.   
 Искрено желим да сва позоришта - учесници 
нађу своје место и награду на краљевачкој 
позоришној сцени и она им остане у сећању по нечем 
новом и великом – померању граница и освајању 
нових висина у позоришној уметности у срединама 
из којих долазе.  Ето прилике за успостављање нове 
сарадње, размене искустава, договора око будућих 
заједничких корака...  

Надам се да ће интересовање за позоришну 
уметност премашити територију града Краљева и у 
наш град довести и бројне поштоваоце ове 
уметности из градова и општина учесница. Краљево 
је спремно да пружи богат културни и разноврстан 
садржај, не само на позоришним даскама, већ и у 
целом граду.  Мајска дешавања,  културно-
историјски споменици,  манастири Жича и 
Студеница, средњовековна тврђава Маглич, 

 планина Гоч, сеоска домаћинства која се баве 
туризмом, нетакнута природа.... чекају вас и зову да 
нас посетите.
 Биће то прилика и да на другачији начин 
скренемо пажњу на себе, представимо  свој град и 
културу широком аудиторијуму и стекнемо нова 
знања. 

Град Краљево, од 15. до 22. маја, широм 
отвара своја врата свим љубитељима позоришне 
уметности. За оне који нас познају, свака реч је 
сувишна. За оне који би да нас упознају, речи нису 
потребне – ми се представљамо делима. 
 Изволите, добро нам дошли у Краљево! И 
још боље нам се вратили!
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Феђа Стојановић
Рођен у Алексинцу 1948. године.
Уписао ФДУ 1969. године, а дипломирао 1973.
Од 1973. постао редовни члан Атељеа 212.
Одиграо двадесетак улога на филму, велики број емисија и серија на Тв и радију и играо у свим 
београдским позориштима (осим луткарским).
Био професор глуме на Академији уметности.
Добитник неколико награда.

Ана Томовић - Ршумовић 
Rођена 1979. у Београду, дипломирала је позоришну и радио режију на Факултету драмских уметности у 
Београду. 
Режирала је представе према делима класичних аутора као и савремених драматичара. Радила је у 
београдским позориштима: Атељеу 212, ЈДП, Народном позоришту, Београдском драмском позоришту, 
БИТЕФ театру, Малом позоришту „Душко Радовић“, Позоришту „Бошко Буха“, као и у СНП у Новом Саду, 
Сомборском позоришту, Краљевачком позоришту, Тheater Oberhausen у Немачкој и казалишту "Иван Пл.Зајц"  
у Ријеци…
       Учествовала је на фестивалима: БИТЕФ, МЕСС, "Die Neue Stücke aus Europa" у Висбадену, "European Young 
Directors Forum" у Ла Мама Театру у Њујорку, Стеријино позорје, Борштниково сречање, Јоакимфест, 
Југословенски позоришни фестивал у Ужицу, Desire festival у Суботици…
Њена представа «Брод за лутке» победница је 54. Стеријиног позорја 2009. године, (укупно шест награда),
Сарадница је на сценарију за филм «Ничије дете» редитеља Вука Ршумовића који је освојио више од 30 
међународних награда.

Петар Михајловић
рођен 1979. у Крагујевцу. Студирао медицину, уписао трећу годину права, а онда дипломирао 
драматургију на ФДУ у Београду. Добитник је награде “Слободан Селенић” и Стеријине награде на 
конкурсу за оригинални домаћи драмски текст. По његовим текстовима су реализоване представе 
Гавран (Дадов, 2004.), Писати скалпелом (КСТ Крагујевац, 2006.), Радничка хроника (НП Бања Лука, 
2010.), Швајцарска (НП Бања Лука, 2017.), Двеста (КСТ Крагујевац, 2018.) и више од десет радио-
драма, радио-минијатура и кратких играних филмова. Као сценариста је потписао неколико ТВ 
серија и дугометражних играних филмова. Издао је збирку кратких прича Серијски самоубица 
(Јефимија, 2000.), роман Ништа (Геопоетика, 2013.) и књигу прича Нико (Соларис, 2018), док се 
током ове године очекује изазак његовог другог романа Ојмјакон. Стално запослен у 
Југословенској кинотеци.

БИЛТЕН СТУЧНИ ЖИРИ 
ФЕСТИВАЛА

ОКРУГЛИ СТО КРИТИКЕ

Александра Гловацки
Д шк   раматур иња и позоришна критичарка из Београда. Дипломирала на Одсеку драматургије на 

Академији уметности у Београду, апсолвирала Општу књижевност са теоријом на Филошком  
факултету у Београду. Уредница у Редакцији за културу Радио Београда. Позоришне критике 

објављивала и објављује на ТВ Б92, у ''Вечерњим новостима'', Ради  o
елевизији Србије, као и на различитим блоговима у земљи и региону. Ауторка  више т  је

драматизација, као и оригиналних драма, извођених у позориштима Србије и Црне Горе.

Димитрије Коканов

Студирао филозофију на Филозофском факултету у Београду, дипломирао драматургију на 
Академији уметности у Београду, интердисциплинарне мастер студије теорије уметности и медија 
завршио је на Универзитету уметности у Београду. Студент је докторских научних студија теорије 
драмских уметности, медија и културе на Факултету драмских уметности. Члан је УДУС-а. Од 2016. 
године је драматург Позоришта Атеље 212 у Београду.Као драматург  сарађивао је са различитим 

позоришним институцијама и ауторима у земљи и региону. Аутор је позоришних комада Мит о 
Комбајну, Боли Коло, Призори конструисаног односа итд, који су јавно читани, објављени и 

преведени на енглески језик. Добитник је Михизова награда за драмско стваралаштво 2017 године, 
те награда Слободан Стојановић и Зоран Радмиловић на конкурсима за нови драмски текст.

БИЛТЕН 
„ПОЗОРИШТЕ ЗНАЧАЈНИМ ЧИНЕ ЉУДИ И ИДЕЈЕ“
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Упознајте домаћина фестивала – Краљевачко позориште 

 К р а љ е в а ч к о  п о з о р и ш т е  д о м а ћ и н  ј е  5 5 . 
„Јоакима“ у важној години свог постојања, јер ове године 
слави важан јубилеј – седам деценија рада. Као јавна 
установа Краљевачко позориште функционише од  јуна 
2001. године. Одлуком тадашње Скупштине општине 
Краљево, Краљевачко позориште постало је настављач 
богате позоришне традиције започете давне 1949. 
године, када је у тадашњем Ранковићеву, потоњем 
Краљеву, основано прво професионално позориште.
 Позоришни живот се након укидања Народног 
позоришта 1956. године наставља успесима драмских 
аматера који стварају у Краљеву готово пола века, све до 
1993. године када Краљевачко позориште прераста у 
полупрофесионални тетатар, да би шест година касније 
стекло свој пуни професинални статус.
  Краљевачко позориште данас развија и негује 
разноврстан репертоар, од класике до модерне, трудећи 
се да задовољи уметнички укус и културне потребе 
најшире гледалачке публике, али и стручне јавности која 
препознаје нашу кућу као релевантног и амбициозног 
актера позоришног живота Србије. Да је концепт 
репертоарске политике коју негују уродио плодом 
сведочи изузетна посета и одазив публике свих 
генерација, позиви за наступе на репрезентативним 
фестивалима и награде којима су овенчане и представе и 
њихови ствараоци.

 Највеће успехе  Краљевачко позориште у 
последњој деценији бележи представама за децу и младе 
(Чаробњак из Оза, Меца и деца, Ивица и Марица, Ружно 
паче, Љубичаста бајка)  које су лауреати најпрестижнијих 
признања на фестивалима професионалних представа за 
најмлађе. / две награде за најбољу представу фестивала 
"Мали Јоаким", прва награда жирија малих експерата 
регионалног фестивала Позориште Звездариште, 
награде Мали Јоаким за најбоље глумачко, остварење, 
драмски текст, колективну игру ансамбла..../
  Иако по броју стално запослених глумаца и 
просторним условима спада у најмања професионална 
позоришта у Србији, Краљевачко позориште је место 
креативног сусрета плејаде гостујућих сарадника, 
посебно младих глумцаца које за Краљево везује родни 
дом. Краљевачко позориште је готово свима њима било 
место првих сценских корака, али и сцена на којој 
добијају своју прву професионалну шансу.  Многи од њих 
су тренутно носиоци репертоара ове позоришне куће.
 Уверени да позориште значајним чине људи и 
идеје, ствараоци окупљени у најмањем професионалном 
позоришту Србије, упркос свему што их ограничава, 
храбро и посвећено стварају, трудећи се да оно што 
многи препознају као хендикеп, претворе у предност и 
своју аутентичност. То је случај и са организацијом 
„Јоакима“ која је велики, али прави изазов.

БИЛТЕН 
РЕЧ СЕЛЕКТОРКЕ 55. ФЕСТИВАЛА «ЈОАКИМ ВУЈИЋ»

пута пруже шансу младим позоришним ствараоцима. 
Приметила сам, такође, да позивају неке већ афирмисане 
редитеље и редитељке; да свесно улазе у ризике са 
драмама које се опиру једноставном сценском 
уобличењу, али и да кроз своје представе намерно 
проблематизују друштвено-политичке односе нашег 
свакодневног живота.  Све ове напоре сматрам 
позоришно значајним, потребним и важнијим од самог 
резултата.
 У закључку своје књиге “Поетика модерне 
драме”, француски позоришни теоретичар, редитељ и 
драмски писац, Жан Пјер Саразак каже: “Ако је модерна и 
савремена драма уистину “отворена форма”, треба ту 
отвореност схватити у њеном крајњем значењу форме 
која прелази своје границе, која се развија изван својих 
граница.”
 Можда приче о угрожености драмског театра 
постдрамским, класичног позоришта ангажованим или 
„памфлетским”, као и наши покушаји да се представе 
стално премеравају и такмиче, пребројавање награда и 
учешћа на фестивалима, сврставање и разврставање 
представа... нису ништа друго до границе којима гушимо 
сваки могући искорак позоришта, којим би се могао 
развити у нешто ново, неочекивано, незнано?
 Направила сам свој избор од осам представа. 
Седам у конкуренцији за тако жељене награде и једну у 
част награђених. Дакле селекторски посао је, рекло би се, 
обављен, али сам решила и да изађем изван границе 
очекиваног, потребног, прописаног, неопходног. Да ли су 
представе које сам изабрала боље од оних које нисам? 
Нису.  Да ли су представе које сам изабрала значајније од 
оних других? Нису. Да ли су представе које сам изабрала 
к в а л и т е т н и ј е ,  а т р а к т и в н и ј е ,  п р о в о к а т и в н и ј е , 
узбудљивије од осталих? Ако кажем да јесу, хоћете ли ми 
веровати? Побогу зашто?
 Мој избор је крајње личан, до бола личан, 
мотивисан потребом да се пронађе позориште изван 
границе. Да ли су баш ове представе праве за тај искорак? 
Ко то зна...
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Бранислава Илић, драмска списатељица и драматуршкиња

ПОЗОРИШТЕ 
ИЗВАН 
ГРАНИЦА

 У држави у којој је толико дуго на снази закон 
о незапошљавању, непристојно мали буџети и остали 

закони који отежавају рад позориштима, озбиљније 
продукције и амбициозније репертоарско промишљање, 
захтевају готово жонглерске способности позоришних 
управа.
 У оваквим околностима, број од 24 представе 
п р и ј а в љ е н е  з а  ф е с т и в а л  с м а т р а м  о з б и љ н и м 
продукцијским подвигом наших позоришних кућа и 
посебно им изражавам захвалност због чињенице да је 
чак 17 представа, рађено по текстовима домаћих 
драмских аутора и ауторки, од праизведбе комада 
“Негри” Јоакима Вујића, преко драма Б. М. Михиза, Љ. 
Симовића, Д. Ковачевића, комада афирмисаних и 
награђиваних:  У.  Шајтинца, Тање Шљивар, Милице 
Пилетић, Ж. Хубача; до оних који су се последњих сезона 
изборили за своју видљивост: Тијане Грумић, Горана 
Миленковића, Огњена Обрадовића, Сање Савић, Иве 
Брдар и других.
 Приметна је и разумљива жеља позоришта са 
бројнијим глумачким ансамблима да раде продукцијски 
захтевније представе у којима би највећи део глумаца био 
ангажован. Атрактивне “ансамбл представе” су нешто 
што свакако очекује и део наше публике, позоришна 
јавност, али и оснивачи, односно они који одређују буџет 
позориштима. Нажалост, управо у таквим представама је 
највидљивија небрига градова и државе, коју сам 
споменула на почетку. Шта је потребно за једну добру, 
значајну “ансамбл представу”? Да ли је довољно довести 
искусног редитеља/редитељку? Можда  је потребна 
врхунска ауторска екипа? Добар буџет?  Врсни глумци и 
глумице? Све ово имамо. Оно што нам недостаје су 
брижљиво однеговани, дисциплиновани, уиграни 
ансамбли у нашим позориштима. Да ли ће у некој будућој 
стратегији или закону о позоришту један од задатака бити 
и успостављање јаких позоришних ансамбала? Сумњам.
  Примећујем да су после неколико сезона 
посвећених обележавањима разних јубилеја и важних 
историјских датума, многа позоришта одлучила да овог 

БИЛТЕН 
ОКРУГЛИ СТО – СВАКЕ ФЕСТИВАЛСКЕ ВЕЧЕРИ

 Т р а д и ц и о н а л н о ,  д е о  5 5 .  Ф е с т и в а л а 
професионалних позоришта Србије биће округли 
столови који ће бити одржавани сваке фестивалске 
вечери по завршетку представе у Краљевачком 
позоришту. Њихов модератор биће Димитрије 
Коканов, припадник млађе генерације савремених 
српских драмских писаца, који иза себе већ има 
узбудљив драмски опус и значајна признања, између 
осталих и награду „Борислав Михајловић Михиз“ за 
драмско стваралаштво (2017. године).  Између 
осталог, Коканов је аутор драма “Ја нисам Ворен 
Бити”, “Летачи”, “Вилинска прашина”, “Мит о 
комбајну”, сценариста филмова “Никог нема”, “Све 

је више ствари које долазе”, а критика га види 
каомалограђанштином“, „ексцентричног младића 
који уме да мисли и има све адуте да постане плодан 
и значајан аутор европске ширине“.
 О к р у г л и  с т о л о в и  б и ћ е  п о с в е ћ е н и 
разговорима о представама, темама које оне 
отварају, начинима на које је прича донета на 
уметничкој равни. У овим разгворима у којима ће, с 
професионалне стране, учествовати  редитељи, 
драматурзи и глумци, имаће право да учествује и 
публика – важан стуб сваке представе и позоришта 
уопште, јер и представа и позориште постоје само 
ако их публика воли.

НАГРАДЕ 

ФЕСТИВАЛА

Награда за најбољу представу 

Награда за режију

Награда за глумачко остварење

- четири равноправне награде -

Награда за сценографију

Награда за костимографију

Награда за оригиналну музику

Награда за најбољег младог глумца

Награда округлог стола критике 

Негри / КСТ Крагујевац / субота, 18. мај у 20 часова / фото Славољуб Радојевић
1. “Бановић Страхиња”- Борислав Михајловић Михиз; 
адаптација и режија
Небојша Брадић / Народно позориште из Приштине са 
седиштем у Грачаници у копродукцији са Шабачким 
позориштем./
2. “Анималс”- Угљеша Шајтинц; режија Снежана Тришић 
/Крушевачко позориште/
3. “Негри или љубав ко сочоловеко својим”, Јоаким 
Вујић; режија Анђелка Николић /Књажевско-српски 
театар/
4. “Али град ме је штитио”- Тања Шљивар; режија Бојан 
Ђорђев /Народно позориште Ужице/
5. “Триптих о радницима”- Сара Радојковић, Страхиња 
Маџаревић, Тијана Грумић; режија Југ Ђорђевић 
/Градско позориште Чачак/
6. “Наши преци, једите са нама” - Горан Миленковић; 
режија Стеван Бодрожа /Пулс театар-Лазаревац у 
копродукцији са НП “Стерија”- Вршац/
7. “Сумња”- Џон Патрик Шенли ; режија Југ Ђорђевић 
/Краљевачко позориште/
представа у част награђених:
8. “Претпоследња панда или статика”- Дино Пешут, 
адаптација Марија Ратковић; режија Максим 
Милошевић /Шабачко позориште/

СЕЛЕКЦИЈА ФЕСТИВАЛА
селекторка Бранислава Илић
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БИЛТЕН 

7

СУТРА НА РЕПЕРТОАРУ

 Педесет и пети фестивал професионалних 

позоришта „Јоаким Вујић“ прави је тренутак да се 

подсетимо почетака који сежу до давне 1965. годи-

не, када су у Зајечару одржани први Позоришни 

сусрети „Јоаким Вујић“. 

 Како је остало записано у каталогу трећих 

сусрета, одржаних у Нишу 1967. године, Позоришни 

сусрети су се јавили као неминовност у напору да се 

изменом искустава, стваралачким и радним 

контактима позоришних радника из унутрашњости 

и анимирањем југословенске позоришне јавности, 

утиче на подизање нивоа позоришне делатности и 

ширење позоришне културе у унутрашњости Србије.  

...Састајући се сваке године у другом граду, 

учесници Сусрета су, сем жеље за презентирањем 

својих резултата у новој средини, желели такође да 

побуде интересовање за своју делатност и у 

местима која немају сопствено позориште.“

 Од првих Сусрета до педесетог Фестивала, 

како је забележио вредни хроничар, почивши Дејан 

Пенчић-Пољански 2015. године, фестивалским 

сценама прошло је више од 450 представа у главном 

такмичарском програму и више од 140 представа у 

пратећем и офф програму. 

 Осам позоришта оснивача у потпуности је 

остварило један од основних циљева Сусрета  па на ,

мапи уже Србије, јужно од Саве и Дунава, данас 

егзистира шеснаест професионалних позоришта 

која чине Заједницу професионалних позоришта  

Србије, која је оснивач и организатор Фестивала 

професионалних позоришта Србије „Јоаким Вујић“ 

и фестивала представа за децу  Мали Јоаким“ „ . 

Најмлађе позориште у нашој Заједници Градско , 

позориште Чачак, /основано прошле године  први / ,

пут ће се представити фестивалској публици на 

„Јоакиму“, у граду који ове године обележава 

седамдесет година од оснивања свог првог 

професионалног позоришта.

Ако се присетимо да су професионална позоришта у 

Чачку и Краљеву „трајно“ угашена педесетих година 

прошлог века вољом политике, лако је закључити да 

ће Јоакимов пламен на срећу свих нас, осветлети и , 

надживети сваки мрак.  

 ! Упалите светла позорнице

Миодраг Динуловић, 

позоришни редитељ

Поздравна реч председника 
Заједнице професионалних позоришта 

 Србије

НЕУГАСЛИ ЈОАКИМОВ ПЛАМЕН

Борислав Михајловић Михиз

БАНОВИЋ СТРАХИЊА

 

адаптација, режија и сценски простор:

Небојша Брадић

трајање представе 75 минута

Народно
позориште
Приштина

Шабачко
позориште

БИЛТЕН 
ВЕЧЕРАС НА РЕПЕРТОАРУ 

среда, 15. мај у 20 часова

РЕЧ СЕЛЕКТОРКЕ

 И а к о  п о  п р о п о з и ц и ј а м а  ф е с т и в а л а , 
представа града домаћина аутоматски улази у 
селекцију и отвара фестивал, пружена ми је 
могућност да и у овом случају направим избор 
између две понуђене представе. Изабрала сам 
представу Сумња, рађену по истоименом комаду, 
овенчаном Пулицеровом наградом 2005. године, а 
по којем је касније снимљен и филм,  у режији самог 
аутора, америчког драмског писца, Џ.П.Шенлија. 
Сада већ препознатљив ауторски двојац, Југ 
Ђорђевић и Тијана Грумић, се овог пута опробао у, 
чини ми се, до сада најсложенијој својој представи у 
р е д и т е љ с к о м  и  д р а м а т у р ш к о м  с м и с л у .  
Остављајући глумачкој игри да се поиграва пажњом 
гледалаца, усмеравајући је ка (не)оправданости 
сумње која мотивише поступке и односе тумачених 
ликова, редитељ сценским значењима, тежиште у 
представи вешто пребацује са сумње на питање 
вере и предубеђења. Представа доводи у питање 
искреност наше вере у људе, Бога, односе, 
п р и х в а ћ е н е  х и ј е р а х и ј е ,  у  с в е  о н о  у  ш т а 
декларативно тврдимо да безрезевно верујемо, 
иако нас потиснути страхови и неизречени ставови 
упорно демантују. Сумња поставља питање: У шта и 
коме верујемо у доминантно сумњичавом свету 
б а з и ч н о  н е п о в е р љ и в о м  п р е м а  д р у г о м е  и 
другачијем.

Б. Илић
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Редитељ представе „Сумња“, Југ Ђорђевић
 рођен је у Врању. У јулу 2012. године уписује Факултет драмских 
уметности у Београду, одсек позоришна и радио режија у класи 
проф. Николе Јевтића и Душана Петровића
 Дипломску представу “Каскадер” аутора Страхиње 
Маџаревића, режирао је на десетом ФИСТ-у (Фестивалу 
интернационалног студентског театра) у Београду.
 Прву професионалну режију потписује у Позоришту „Бора 
Станковић“ у Врању, текст Тијане Грумић „Кеплер 452-б“.  За 
исту представу Тијана и Југ поделили су „специјалну награду за 
нову позоришну осећајност“ на фестивалу “Јоаким Вујић” у 
Новом Пазару. Ова представа нашла се и у главној селекцији 
Стеријног позорја 2018. године. Прошле године Ђорђевић је 
режирао и у Народном позоришту у Ужицу, комад Огњена 
Обрадовића „Како одржавати фикус“, а драмом „Триптих о 
радницима“ (Сара Радојковић, Страхиња Маџаревић и Тијана 
Грумић) у његовој режији, отворено је ново Градско позориште 
Чачак. 
 У децембру 2018. режирао је комад “Dolce vita“ Јелене 
Палигорић у Опери и позоришту Madlenianum. Почетком ове 
године режирао је комад Сумња Џ. П. Шенлија у Краљевачком 
позоришту. На овогодишњем фестивалу Јоаким Вујић, Југ 
Ђорђевић је једини редитељ  који у такмичарском програму има 
две представе: ТРИПТИХ О РАДНИЦИМА  и представу СУМЊА. 
Живи на релацији Београд - Загреб.

СУМЊА / Краљевачко позориште / фото Ненад Миленковић - Инди

Џон Патрик Шенли

СУМЊА 

-парабола-

превод и драматургија:Тијана Грумић

режија: Југ Ђорђевић

сцена и костим: Велимирка Дамјановић

музика: Нино Де Глерија и Јулија де Шреја

дизајн светла: Радомир Стаменковић

улоге:

сестра Алојзија: Биљана Костантиновић

сестра Џејмс: Светлана Миленковић 

отац Флин: Зоран Церовина

госпођа Милер: Горица Динуловић

Доналд Милер: Никола Воштинић

трајање представе 115 минута

 
СУМЊА
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САВЕТ ФЕСТИВАЛА

Ивана Недељковић, директорка ПУЛС театра Лазаревац

Милена Богавац , в.д. директорка Шабачког позоришта

Јелена Патрногић , директорка Позоришта за децу Крагујевац

Милица Радуловић, директорка Позоришта лутака Ниш

Драган Марјановић, в.д. директор Народног позоришта Лесковац

Ненад Јовић, директор Позоришта „Бора Станковић“ Врање

Сеадетин Мујезиновић, директор Регионалног позоришта Нови Пазар

Братислав Јанковић, в.д. директора Градског позоришта Чачак

Миодраг Динуловић, директор Краљевачког позоришта

Милош Крстовић , директор Књажевско-српског театра Крагујевац

Зоран Стаматовић , директор Народног позоришта Ужице

Владимир Ђуричић, директор Позоришта тимочке крајине 

„Зоран Радмиловић“ Зајечар

Градимир Филиповић, директор Народног позоришта Пирот

Спасоје Ж.Миловановић, директор Народног позоришта Ниш

Предраг Радоњић, директор Народног позоришта Приштина

Бранислав Недић , директор Крушевачког позоришта

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР ФЕСТИВАЛА

Председник, др Предраг Терзић, Градоначелник града Краљева

заменик председника, Вукман Ракочевић, заменик Градоначелника града Краљева

директор фестивала, Миодраг Динуловић, директор Краљевачког позоришта

чланови Организационог одбора:

- Миша Милосављевић, Народна библиотека «Стефан Првовенчани» Краљево

- Милош Милишић, Народна библиотека «Стефан Првовенчани» Краљево

- Елизабета Тодоровић, Културни центар «Рибница» Краљево

- Биљана Мирјанић, Музичка школа «Стеван Мокрањац» Краљево

- Ален Кнежевић, Краљевачко позориште Краљево

- Немања Јаковљевић, дописништво РТС Краљево

- Виолета Симовић, Радио Телевизија Краљево и Ибарске новости

- Бојана Максимовић, Одељење комуналне полиције Градске управе града Краљева

- Радован Чурлић, Одељење саобраћајне полиције у Краљеву

- Ивица Богојевић, ЈКП «Чистоћа» Краљево

- Драган Вулић, ЈКП «Пијаца» Краљево

посматрач (без права одлучивања)

Ђурђијана Јовановић, Министарство културе и информисања Републике Србије

Билтен 55. фестивала професионалних позоришта Србије «Јоаким Вујић»
издавач Краљевачко позориште Краљево / за издавача Миодраг Динуловић
уредник билтена Марина Миљковић Дабић / организатор Ален Кнежевић
дизајн публикације и графичка припрема Владан Славковић
штампа АДМ графика Краљево / тираж 150 /Краљево 2019.

БИЛТЕН 

покровитељи фестивала



БИЛТЕН 
ПОЗДРАВНА РЕЧ ГРАДОНАЧЕЛНИКА КРАЉЕВА 

ДР ПРЕДРАГА ТЕРЗИЋА

1

председника Организационог одбора 55. фестивала професионалних позоришта Србије „Јоаким Вујић“ 

  Са поносом могу рећи да сам житељ, и 
градоначелник, града који се може похвалити да је 
град културе. У прилог мојој тврдњи стоје надалеко 
позната и призната постигнућа установа културе 
чији је град оснивач. Не дају ми криво говорити 
успеси и  непрекидне активности Народне 
библиотеке „Стефан Првовенчани“, Народног 
музеја, Завода за заштиту споменика културе, 
Историјског архива, Културног центра „Рибница“, 
Дома културе „Студеница“ Ушће, Краљевачког 
позоришта... 

Ипак, овог пута бих издвојио наш театар, 
који нас поносним домаћинима чини други пут за 
последње три године. Након „Малог Јоакима“ 2016. 
године, доводи нам у госте и „великог Јоакима“, 
смотру позоришних представа у Републици Србији 
јужно од Београда.  Сигуран сам да ће град Краљево 
са Краљевачким позориштем, у сарадњи са 
Заједницом професионалних позоришта Србије, 
чији је  председник директор Краљевачког 
позоришта Миодраг Динуловић, и уз помоћ 
Министарства културе и информисања Владе 
Републике Србије, одговорно и зрело одговорити 
свим изазовима организовања Фестивала.   
 Искрено желим да сва позоришта - учесници 
нађу своје место и награду на краљевачкој 
позоришној сцени и она им остане у сећању по нечем 
новом и великом – померању граница и освајању 
нових висина у позоришној уметности у срединама 
из којих долазе.  Ето прилике за успостављање нове 
сарадње, размене искустава, договора око будућих 
заједничких корака...  

Надам се да ће интересовање за позоришну 
уметност премашити територију града Краљева и у 
наш град довести и бројне поштоваоце ове 
уметности из градова и општина учесница. Краљево 
је спремно да пружи богат културни и разноврстан 
садржај, не само на позоришним даскама, већ и у 
целом граду.  Мајска дешавања,  културно-
историјски споменици,  манастири Жича и 
Студеница, средњовековна тврђава Маглич, 

 планина Гоч, сеоска домаћинства која се баве 
туризмом, нетакнута природа.... чекају вас и зову да 
нас посетите.
 Биће то прилика и да на другачији начин 
скренемо пажњу на себе, представимо  свој град и 
културу широком аудиторијуму и стекнемо нова 
знања. 

Град Краљево, од 15. до 22. маја, широм 
отвара своја врата свим љубитељима позоришне 
уметности. За оне који нас познају, свака реч је 
сувишна. За оне који би да нас упознају, речи нису 
потребне – ми се представљамо делима. 
 Изволите, добро нам дошли у Краљево! И 
још боље нам се вратили!
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Феђа Стојановић
Рођен у Алексинцу 1948. године.
Уписао ФДУ 1969. године, а дипломирао 1973.
Од 1973. постао редовни члан Атељеа 212.
Одиграо двадесетак улога на филму, велики број емисија и серија на Тв и радију и играо у свим 
београдским позориштима (осим луткарским).
Био професор глуме на Академији уметности.
Добитник неколико награда.

Ана Томовић - Ршумовић 
Rођена 1979. у Београду, дипломирала је позоришну и радио режију на Факултету драмских уметности у 
Београду. 
Режирала је представе према делима класичних аутора као и савремених драматичара. Радила је у 
београдским позориштима: Атељеу 212, ЈДП, Народном позоришту, Београдском драмском позоришту, 
БИТЕФ театру, Малом позоришту „Душко Радовић“, Позоришту „Бошко Буха“, као и у СНП у Новом Саду, 
Сомборском позоришту, Краљевачком позоришту, Тheater Oberhausen у Немачкој и казалишту "Иван Пл.Зајц"  
у Ријеци…
       Учествовала је на фестивалима: БИТЕФ, МЕСС, "Die Neue Stücke aus Europa" у Висбадену, "European Young 
Directors Forum" у Ла Мама Театру у Њујорку, Стеријино позорје, Борштниково сречање, Јоакимфест, 
Југословенски позоришни фестивал у Ужицу, Desire festival у Суботици…
Њена представа «Брод за лутке» победница је 54. Стеријиног позорја 2009. године, (укупно шест награда),
Сарадница је на сценарију за филм «Ничије дете» редитеља Вука Ршумовића који је освојио више од 30 
међународних награда.

Петар Михајловић
рођен 1979. у Крагујевцу. Студирао медицину, уписао трећу годину права, а онда дипломирао 
драматургију на ФДУ у Београду. Добитник је награде “Слободан Селенић” и Стеријине награде на 
конкурсу за оригинални домаћи драмски текст. По његовим текстовима су реализоване представе 
Гавран (Дадов, 2004.), Писати скалпелом (КСТ Крагујевац, 2006.), Радничка хроника (НП Бања Лука, 
2010.), Швајцарска (НП Бања Лука, 2017.), Двеста (КСТ Крагујевац, 2018.) и више од десет радио-
драма, радио-минијатура и кратких играних филмова. Као сценариста је потписао неколико ТВ 
серија и дугометражних играних филмова. Издао је збирку кратких прича Серијски самоубица 
(Јефимија, 2000.), роман Ништа (Геопоетика, 2013.) и књигу прича Нико (Соларис, 2018), док се 
током ове године очекује изазак његовог другог романа Ојмјакон. Стално запослен у 
Југословенској кинотеци.

БИЛТЕН СТУЧНИ ЖИРИ 
ФЕСТИВАЛА

ОКРУГЛИ СТО КРИТИКЕ

Александра Гловацки
Д шк   раматур иња и позоришна критичарка из Београда. Дипломирала на Одсеку драматургије на 

Академији уметности у Београду, апсолвирала Општу књижевност са теоријом на Филошком  
факултету у Београду. Уредница у Редакцији за културу Радио Београда. Позоришне критике 

објављивала и објављује на ТВ Б92, у ''Вечерњим новостима'', Ради  o
елевизији Србије, као и на различитим блоговима у земљи и региону. Ауторка  више т  је

драматизација, као и оригиналних драма, извођених у позориштима Србије и Црне Горе.

Димитрије Коканов

Студирао филозофију на Филозофском факултету у Београду, дипломирао драматургију на 
Академији уметности у Београду, интердисциплинарне мастер студије теорије уметности и медија 
завршио је на Универзитету уметности у Београду. Студент је докторских научних студија теорије 
драмских уметности, медија и културе на Факултету драмских уметности. Члан је УДУС-а. Од 2016. 
године је драматург Позоришта Атеље 212 у Београду.Као драматург  сарађивао је са различитим 

позоришним институцијама и ауторима у земљи и региону. Аутор је позоришних комада Мит о 
Комбајну, Боли Коло, Призори конструисаног односа итд, који су јавно читани, објављени и 

преведени на енглески језик. Добитник је Михизова награда за драмско стваралаштво 2017 године, 
те награда Слободан Стојановић и Зоран Радмиловић на конкурсима за нови драмски текст.

БИЛТЕН 
„ПОЗОРИШТЕ ЗНАЧАЈНИМ ЧИНЕ ЉУДИ И ИДЕЈЕ“
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Упознајте домаћина фестивала – Краљевачко позориште 

 К р а љ е в а ч к о  п о з о р и ш т е  д о м а ћ и н  ј е  5 5 . 
„Јоакима“ у важној години свог постојања, јер ове године 
слави важан јубилеј – седам деценија рада. Као јавна 
установа Краљевачко позориште функционише од  јуна 
2001. године. Одлуком тадашње Скупштине општине 
Краљево, Краљевачко позориште постало је настављач 
богате позоришне традиције започете давне 1949. 
године, када је у тадашњем Ранковићеву, потоњем 
Краљеву, основано прво професионално позориште.
 Позоришни живот се након укидања Народног 
позоришта 1956. године наставља успесима драмских 
аматера који стварају у Краљеву готово пола века, све до 
1993. године када Краљевачко позориште прераста у 
полупрофесионални тетатар, да би шест година касније 
стекло свој пуни професинални статус.
  Краљевачко позориште данас развија и негује 
разноврстан репертоар, од класике до модерне, трудећи 
се да задовољи уметнички укус и културне потребе 
најшире гледалачке публике, али и стручне јавности која 
препознаје нашу кућу као релевантног и амбициозног 
актера позоришног живота Србије. Да је концепт 
репертоарске политике коју негују уродио плодом 
сведочи изузетна посета и одазив публике свих 
генерација, позиви за наступе на репрезентативним 
фестивалима и награде којима су овенчане и представе и 
њихови ствараоци.

 Највеће успехе  Краљевачко позориште у 
последњој деценији бележи представама за децу и младе 
(Чаробњак из Оза, Меца и деца, Ивица и Марица, Ружно 
паче, Љубичаста бајка)  које су лауреати најпрестижнијих 
признања на фестивалима професионалних представа за 
најмлађе. / две награде за најбољу представу фестивала 
"Мали Јоаким", прва награда жирија малих експерата 
регионалног фестивала Позориште Звездариште, 
награде Мали Јоаким за најбоље глумачко, остварење, 
драмски текст, колективну игру ансамбла..../
  Иако по броју стално запослених глумаца и 
просторним условима спада у најмања професионална 
позоришта у Србији, Краљевачко позориште је место 
креативног сусрета плејаде гостујућих сарадника, 
посебно младих глумцаца које за Краљево везује родни 
дом. Краљевачко позориште је готово свима њима било 
место првих сценских корака, али и сцена на којој 
добијају своју прву професионалну шансу.  Многи од њих 
су тренутно носиоци репертоара ове позоришне куће.
 Уверени да позориште значајним чине људи и 
идеје, ствараоци окупљени у најмањем професионалном 
позоришту Србије, упркос свему што их ограничава, 
храбро и посвећено стварају, трудећи се да оно што 
многи препознају као хендикеп, претворе у предност и 
своју аутентичност. То је случај и са организацијом 
„Јоакима“ која је велики, али прави изазов.

БИЛТЕН 
РЕЧ СЕЛЕКТОРКЕ 55. ФЕСТИВАЛА «ЈОАКИМ ВУЈИЋ»

пута пруже шансу младим позоришним ствараоцима. 
Приметила сам, такође, да позивају неке већ афирмисане 
редитеље и редитељке; да свесно улазе у ризике са 
драмама које се опиру једноставном сценском 
уобличењу, али и да кроз своје представе намерно 
проблематизују друштвено-политичке односе нашег 
свакодневног живота.  Све ове напоре сматрам 
позоришно значајним, потребним и важнијим од самог 
резултата.
 У закључку своје књиге “Поетика модерне 
драме”, француски позоришни теоретичар, редитељ и 
драмски писац, Жан Пјер Саразак каже: “Ако је модерна и 
савремена драма уистину “отворена форма”, треба ту 
отвореност схватити у њеном крајњем значењу форме 
која прелази своје границе, која се развија изван својих 
граница.”
 Можда приче о угрожености драмског театра 
постдрамским, класичног позоришта ангажованим или 
„памфлетским”, као и наши покушаји да се представе 
стално премеравају и такмиче, пребројавање награда и 
учешћа на фестивалима, сврставање и разврставање 
представа... нису ништа друго до границе којима гушимо 
сваки могући искорак позоришта, којим би се могао 
развити у нешто ново, неочекивано, незнано?
 Направила сам свој избор од осам представа. 
Седам у конкуренцији за тако жељене награде и једну у 
част награђених. Дакле селекторски посао је, рекло би се, 
обављен, али сам решила и да изађем изван границе 
очекиваног, потребног, прописаног, неопходног. Да ли су 
представе које сам изабрала боље од оних које нисам? 
Нису.  Да ли су представе које сам изабрала значајније од 
оних других? Нису. Да ли су представе које сам изабрала 
к в а л и т е т н и ј е ,  а т р а к т и в н и ј е ,  п р о в о к а т и в н и ј е , 
узбудљивије од осталих? Ако кажем да јесу, хоћете ли ми 
веровати? Побогу зашто?
 Мој избор је крајње личан, до бола личан, 
мотивисан потребом да се пронађе позориште изван 
границе. Да ли су баш ове представе праве за тај искорак? 
Ко то зна...
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Бранислава Илић, драмска списатељица и драматуршкиња

ПОЗОРИШТЕ 
ИЗВАН 
ГРАНИЦА

 У држави у којој је толико дуго на снази закон 
о незапошљавању, непристојно мали буџети и остали 

закони који отежавају рад позориштима, озбиљније 
продукције и амбициозније репертоарско промишљање, 
захтевају готово жонглерске способности позоришних 
управа.
 У оваквим околностима, број од 24 представе 
п р и ј а в љ е н е  з а  ф е с т и в а л  с м а т р а м  о з б и љ н и м 
продукцијским подвигом наших позоришних кућа и 
посебно им изражавам захвалност због чињенице да је 
чак 17 представа, рађено по текстовима домаћих 
драмских аутора и ауторки, од праизведбе комада 
“Негри” Јоакима Вујића, преко драма Б. М. Михиза, Љ. 
Симовића, Д. Ковачевића, комада афирмисаних и 
награђиваних:  У.  Шајтинца, Тање Шљивар, Милице 
Пилетић, Ж. Хубача; до оних који су се последњих сезона 
изборили за своју видљивост: Тијане Грумић, Горана 
Миленковића, Огњена Обрадовића, Сање Савић, Иве 
Брдар и других.
 Приметна је и разумљива жеља позоришта са 
бројнијим глумачким ансамблима да раде продукцијски 
захтевније представе у којима би највећи део глумаца био 
ангажован. Атрактивне “ансамбл представе” су нешто 
што свакако очекује и део наше публике, позоришна 
јавност, али и оснивачи, односно они који одређују буџет 
позориштима. Нажалост, управо у таквим представама је 
највидљивија небрига градова и државе, коју сам 
споменула на почетку. Шта је потребно за једну добру, 
значајну “ансамбл представу”? Да ли је довољно довести 
искусног редитеља/редитељку? Можда  је потребна 
врхунска ауторска екипа? Добар буџет?  Врсни глумци и 
глумице? Све ово имамо. Оно што нам недостаје су 
брижљиво однеговани, дисциплиновани, уиграни 
ансамбли у нашим позориштима. Да ли ће у некој будућој 
стратегији или закону о позоришту један од задатака бити 
и успостављање јаких позоришних ансамбала? Сумњам.
  Примећујем да су после неколико сезона 
посвећених обележавањима разних јубилеја и важних 
историјских датума, многа позоришта одлучила да овог 

БИЛТЕН 
ОКРУГЛИ СТО – СВАКЕ ФЕСТИВАЛСКЕ ВЕЧЕРИ

 Т р а д и ц и о н а л н о ,  д е о  5 5 .  Ф е с т и в а л а 
професионалних позоришта Србије биће округли 
столови који ће бити одржавани сваке фестивалске 
вечери по завршетку представе у Краљевачком 
позоришту. Њихов модератор биће Димитрије 
Коканов, припадник млађе генерације савремених 
српских драмских писаца, који иза себе већ има 
узбудљив драмски опус и значајна признања, између 
осталих и награду „Борислав Михајловић Михиз“ за 
драмско стваралаштво (2017. године).  Између 
осталог, Коканов је аутор драма “Ја нисам Ворен 
Бити”, “Летачи”, “Вилинска прашина”, “Мит о 
комбајну”, сценариста филмова “Никог нема”, “Све 

је више ствари које долазе”, а критика га види 
каомалограђанштином“, „ексцентричног младића 
који уме да мисли и има све адуте да постане плодан 
и значајан аутор европске ширине“.
 О к р у г л и  с т о л о в и  б и ћ е  п о с в е ћ е н и 
разговорима о представама, темама које оне 
отварају, начинима на које је прича донета на 
уметничкој равни. У овим разгворима у којима ће, с 
професионалне стране, учествовати  редитељи, 
драматурзи и глумци, имаће право да учествује и 
публика – важан стуб сваке представе и позоришта 
уопште, јер и представа и позориште постоје само 
ако их публика воли.

НАГРАДЕ 

ФЕСТИВАЛА

Награда за најбољу представу 

Награда за режију

Награда за глумачко остварење

- четири равноправне награде -

Награда за сценографију

Награда за костимографију

Награда за оригиналну музику

Награда за најбољег младог глумца

Награда округлог стола критике 

Негри / КСТ Крагујевац / субота, 18. мај у 20 часова / фото Славољуб Радојевић
1. “Бановић Страхиња”- Борислав Михајловић Михиз; 
адаптација и режија
Небојша Брадић / Народно позориште из Приштине са 
седиштем у Грачаници у копродукцији са Шабачким 
позориштем./
2. “Анималс”- Угљеша Шајтинц; режија Снежана Тришић 
/Крушевачко позориште/
3. “Негри или љубав ко сочоловеко својим”, Јоаким 
Вујић; режија Анђелка Николић /Књажевско-српски 
театар/
4. “Али град ме је штитио”- Тања Шљивар; режија Бојан 
Ђорђев /Народно позориште Ужице/
5. “Триптих о радницима”- Сара Радојковић, Страхиња 
Маџаревић, Тијана Грумић; режија Југ Ђорђевић 
/Градско позориште Чачак/
6. “Наши преци, једите са нама” - Горан Миленковић; 
режија Стеван Бодрожа /Пулс театар-Лазаревац у 
копродукцији са НП “Стерија”- Вршац/
7. “Сумња”- Џон Патрик Шенли ; режија Југ Ђорђевић 
/Краљевачко позориште/
представа у част награђених:
8. “Претпоследња панда или статика”- Дино Пешут, 
адаптација Марија Ратковић; режија Максим 
Милошевић /Шабачко позориште/

СЕЛЕКЦИЈА ФЕСТИВАЛА
селекторка Бранислава Илић
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БИЛТЕН 

7

СУТРА НА РЕПЕРТОАРУ

 Педесет и пети фестивал професионалних 

позоришта „Јоаким Вујић“ прави је тренутак да се 

подсетимо почетака који сежу до давне 1965. годи-

не, када су у Зајечару одржани први Позоришни 

сусрети „Јоаким Вујић“. 

 Како је остало записано у каталогу трећих 

сусрета, одржаних у Нишу 1967. године, Позоришни 

сусрети су се јавили као неминовност у напору да се 

изменом искустава, стваралачким и радним 

контактима позоришних радника из унутрашњости 

и анимирањем југословенске позоришне јавности, 

утиче на подизање нивоа позоришне делатности и 

ширење позоришне културе у унутрашњости Србије.  

...Састајући се сваке године у другом граду, 

учесници Сусрета су, сем жеље за презентирањем 

својих резултата у новој средини, желели такође да 

побуде интересовање за своју делатност и у 

местима која немају сопствено позориште.“

 Од првих Сусрета до педесетог Фестивала, 

како је забележио вредни хроничар, почивши Дејан 

Пенчић-Пољански 2015. године, фестивалским 

сценама прошло је више од 450 представа у главном 

такмичарском програму и више од 140 представа у 

пратећем и офф програму. 

 Осам позоришта оснивача у потпуности је 

остварило један од основних циљева Сусрета  па на ,

мапи уже Србије, јужно од Саве и Дунава, данас 

егзистира шеснаест професионалних позоришта 

која чине Заједницу професионалних позоришта  

Србије, која је оснивач и организатор Фестивала 

професионалних позоришта Србије „Јоаким Вујић“ 

и фестивала представа за децу  Мали Јоаким“ „ . 

Најмлађе позориште у нашој Заједници Градско , 

позориште Чачак, /основано прошле године  први / ,

пут ће се представити фестивалској публици на 

„Јоакиму“, у граду који ове године обележава 

седамдесет година од оснивања свог првог 

професионалног позоришта.

Ако се присетимо да су професионална позоришта у 

Чачку и Краљеву „трајно“ угашена педесетих година 

прошлог века вољом политике, лако је закључити да 

ће Јоакимов пламен на срећу свих нас, осветлети и , 

надживети сваки мрак.  

 ! Упалите светла позорнице

Миодраг Динуловић, 

позоришни редитељ

Поздравна реч председника 
Заједнице професионалних позоришта 

 Србије

НЕУГАСЛИ ЈОАКИМОВ ПЛАМЕН

Борислав Михајловић Михиз

БАНОВИЋ СТРАХИЊА

 

адаптација, режија и сценски простор:

Небојша Брадић

трајање представе 75 минута

Народно
позориште
Приштина

Шабачко
позориште

БИЛТЕН 
ВЕЧЕРАС НА РЕПЕРТОАРУ 

среда, 15. мај у 20 часова

РЕЧ СЕЛЕКТОРКЕ

 И а к о  п о  п р о п о з и ц и ј а м а  ф е с т и в а л а , 
представа града домаћина аутоматски улази у 
селекцију и отвара фестивал, пружена ми је 
могућност да и у овом случају направим избор 
између две понуђене представе. Изабрала сам 
представу Сумња, рађену по истоименом комаду, 
овенчаном Пулицеровом наградом 2005. године, а 
по којем је касније снимљен и филм,  у режији самог 
аутора, америчког драмског писца, Џ.П.Шенлија. 
Сада већ препознатљив ауторски двојац, Југ 
Ђорђевић и Тијана Грумић, се овог пута опробао у, 
чини ми се, до сада најсложенијој својој представи у 
р е д и т е љ с к о м  и  д р а м а т у р ш к о м  с м и с л у .  
Остављајући глумачкој игри да се поиграва пажњом 
гледалаца, усмеравајући је ка (не)оправданости 
сумње која мотивише поступке и односе тумачених 
ликова, редитељ сценским значењима, тежиште у 
представи вешто пребацује са сумње на питање 
вере и предубеђења. Представа доводи у питање 
искреност наше вере у људе, Бога, односе, 
п р и х в а ћ е н е  х и ј е р а х и ј е ,  у  с в е  о н о  у  ш т а 
декларативно тврдимо да безрезевно верујемо, 
иако нас потиснути страхови и неизречени ставови 
упорно демантују. Сумња поставља питање: У шта и 
коме верујемо у доминантно сумњичавом свету 
б а з и ч н о  н е п о в е р љ и в о м  п р е м а  д р у г о м е  и 
другачијем.

Б. Илић
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Редитељ представе „Сумња“, Југ Ђорђевић
 рођен је у Врању. У јулу 2012. године уписује Факултет драмских 
уметности у Београду, одсек позоришна и радио режија у класи 
проф. Николе Јевтића и Душана Петровића
 Дипломску представу “Каскадер” аутора Страхиње 
Маџаревића, режирао је на десетом ФИСТ-у (Фестивалу 
интернационалног студентског театра) у Београду.
 Прву професионалну режију потписује у Позоришту „Бора 
Станковић“ у Врању, текст Тијане Грумић „Кеплер 452-б“.  За 
исту представу Тијана и Југ поделили су „специјалну награду за 
нову позоришну осећајност“ на фестивалу “Јоаким Вујић” у 
Новом Пазару. Ова представа нашла се и у главној селекцији 
Стеријног позорја 2018. године. Прошле године Ђорђевић је 
режирао и у Народном позоришту у Ужицу, комад Огњена 
Обрадовића „Како одржавати фикус“, а драмом „Триптих о 
радницима“ (Сара Радојковић, Страхиња Маџаревић и Тијана 
Грумић) у његовој режији, отворено је ново Градско позориште 
Чачак. 
 У децембру 2018. режирао је комад “Dolce vita“ Јелене 
Палигорић у Опери и позоришту Madlenianum. Почетком ове 
године режирао је комад Сумња Џ. П. Шенлија у Краљевачком 
позоришту. На овогодишњем фестивалу Јоаким Вујић, Југ 
Ђорђевић је једини редитељ  који у такмичарском програму има 
две представе: ТРИПТИХ О РАДНИЦИМА  и представу СУМЊА. 
Живи на релацији Београд - Загреб.

СУМЊА / Краљевачко позориште / фото Ненад Миленковић - Инди

Џон Патрик Шенли

СУМЊА 

-парабола-

превод и драматургија:Тијана Грумић

режија: Југ Ђорђевић

сцена и костим: Велимирка Дамјановић

музика: Нино Де Глерија и Јулија де Шреја

дизајн светла: Радомир Стаменковић

улоге:

сестра Алојзија: Биљана Костантиновић

сестра Џејмс: Светлана Миленковић 

отац Флин: Зоран Церовина

госпођа Милер: Горица Динуловић

Доналд Милер: Никола Воштинић

трајање представе 115 минута

 
СУМЊА
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САВЕТ ФЕСТИВАЛА

Ивана Недељковић, директорка ПУЛС театра Лазаревац

Милена Богавац , в.д. директорка Шабачког позоришта

Јелена Патрногић , директорка Позоришта за децу Крагујевац

Милица Радуловић, директорка Позоришта лутака Ниш

Драган Марјановић, в.д. директор Народног позоришта Лесковац

Ненад Јовић, директор Позоришта „Бора Станковић“ Врање

Сеадетин Мујезиновић, директор Регионалног позоришта Нови Пазар

Братислав Јанковић, в.д. директора Градског позоришта Чачак

Миодраг Динуловић, директор Краљевачког позоришта

Милош Крстовић , директор Књажевско-српског театра Крагујевац

Зоран Стаматовић , директор Народног позоришта Ужице

Владимир Ђуричић, директор Позоришта тимочке крајине 

„Зоран Радмиловић“ Зајечар

Градимир Филиповић, директор Народног позоришта Пирот

Спасоје Ж.Миловановић, директор Народног позоришта Ниш

Предраг Радоњић, директор Народног позоришта Приштина

Бранислав Недић , директор Крушевачког позоришта

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР ФЕСТИВАЛА

Председник, др Предраг Терзић, Градоначелник града Краљева

заменик председника, Вукман Ракочевић, заменик Градоначелника града Краљева

директор фестивала, Миодраг Динуловић, директор Краљевачког позоришта

чланови Организационог одбора:

- Миша Милосављевић, Народна библиотека «Стефан Првовенчани» Краљево

- Милош Милишић, Народна библиотека «Стефан Првовенчани» Краљево

- Елизабета Тодоровић, Културни центар «Рибница» Краљево

- Биљана Мирјанић, Музичка школа «Стеван Мокрањац» Краљево

- Ален Кнежевић, Краљевачко позориште Краљево

- Немања Јаковљевић, дописништво РТС Краљево

- Виолета Симовић, Радио Телевизија Краљево и Ибарске новости

- Бојана Максимовић, Одељење комуналне полиције Градске управе града Краљева

- Радован Чурлић, Одељење саобраћајне полиције у Краљеву

- Ивица Богојевић, ЈКП «Чистоћа» Краљево

- Драган Вулић, ЈКП «Пијаца» Краљево

посматрач (без права одлучивања)

Ђурђијана Јовановић, Министарство културе и информисања Републике Србије

Билтен 55. фестивала професионалних позоришта Србије «Јоаким Вујић»
издавач Краљевачко позориште Краљево / за издавача Миодраг Динуловић
уредник билтена Марина Миљковић Дабић / организатор Ален Кнежевић
дизајн публикације и графичка припрема Владан Славковић
штампа АДМ графика Краљево / тираж 150 /Краљево 2019.

БИЛТЕН 

покровитељи фестивала



БИЛТЕН 
ПОЗДРАВНА РЕЧ ГРАДОНАЧЕЛНИКА КРАЉЕВА 

ДР ПРЕДРАГА ТЕРЗИЋА
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председника Организационог одбора 55. фестивала професионалних позоришта Србије „Јоаким Вујић“ 

  Са поносом могу рећи да сам житељ, и 
градоначелник, града који се може похвалити да је 
град културе. У прилог мојој тврдњи стоје надалеко 
позната и призната постигнућа установа културе 
чији је град оснивач. Не дају ми криво говорити 
успеси и  непрекидне активности Народне 
библиотеке „Стефан Првовенчани“, Народног 
музеја, Завода за заштиту споменика културе, 
Историјског архива, Културног центра „Рибница“, 
Дома културе „Студеница“ Ушће, Краљевачког 
позоришта... 

Ипак, овог пута бих издвојио наш театар, 
који нас поносним домаћинима чини други пут за 
последње три године. Након „Малог Јоакима“ 2016. 
године, доводи нам у госте и „великог Јоакима“, 
смотру позоришних представа у Републици Србији 
јужно од Београда.  Сигуран сам да ће град Краљево 
са Краљевачким позориштем, у сарадњи са 
Заједницом професионалних позоришта Србије, 
чији је  председник директор Краљевачког 
позоришта Миодраг Динуловић, и уз помоћ 
Министарства културе и информисања Владе 
Републике Србије, одговорно и зрело одговорити 
свим изазовима организовања Фестивала.   
 Искрено желим да сва позоришта - учесници 
нађу своје место и награду на краљевачкој 
позоришној сцени и она им остане у сећању по нечем 
новом и великом – померању граница и освајању 
нових висина у позоришној уметности у срединама 
из којих долазе.  Ето прилике за успостављање нове 
сарадње, размене искустава, договора око будућих 
заједничких корака...  

Надам се да ће интересовање за позоришну 
уметност премашити територију града Краљева и у 
наш град довести и бројне поштоваоце ове 
уметности из градова и општина учесница. Краљево 
је спремно да пружи богат културни и разноврстан 
садржај, не само на позоришним даскама, већ и у 
целом граду.  Мајска дешавања,  културно-
историјски споменици,  манастири Жича и 
Студеница, средњовековна тврђава Маглич, 

 планина Гоч, сеоска домаћинства која се баве 
туризмом, нетакнута природа.... чекају вас и зову да 
нас посетите.
 Биће то прилика и да на другачији начин 
скренемо пажњу на себе, представимо  свој град и 
културу широком аудиторијуму и стекнемо нова 
знања. 

Град Краљево, од 15. до 22. маја, широм 
отвара своја врата свим љубитељима позоришне 
уметности. За оне који нас познају, свака реч је 
сувишна. За оне који би да нас упознају, речи нису 
потребне – ми се представљамо делима. 
 Изволите, добро нам дошли у Краљево! И 
још боље нам се вратили!
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Феђа Стојановић
Рођен у Алексинцу 1948. године.
Уписао ФДУ 1969. године, а дипломирао 1973.
Од 1973. постао редовни члан Атељеа 212.
Одиграо двадесетак улога на филму, велики број емисија и серија на Тв и радију и играо у свим 
београдским позориштима (осим луткарским).
Био професор глуме на Академији уметности.
Добитник неколико награда.

Ана Томовић - Ршумовић 
Rођена 1979. у Београду, дипломирала је позоришну и радио режију на Факултету драмских уметности у 
Београду. 
Режирала је представе према делима класичних аутора као и савремених драматичара. Радила је у 
београдским позориштима: Атељеу 212, ЈДП, Народном позоришту, Београдском драмском позоришту, 
БИТЕФ театру, Малом позоришту „Душко Радовић“, Позоришту „Бошко Буха“, као и у СНП у Новом Саду, 
Сомборском позоришту, Краљевачком позоришту, Тheater Oberhausen у Немачкој и казалишту "Иван Пл.Зајц"  
у Ријеци…
       Учествовала је на фестивалима: БИТЕФ, МЕСС, "Die Neue Stücke aus Europa" у Висбадену, "European Young 
Directors Forum" у Ла Мама Театру у Њујорку, Стеријино позорје, Борштниково сречање, Јоакимфест, 
Југословенски позоришни фестивал у Ужицу, Desire festival у Суботици…
Њена представа «Брод за лутке» победница је 54. Стеријиног позорја 2009. године, (укупно шест награда),
Сарадница је на сценарију за филм «Ничије дете» редитеља Вука Ршумовића који је освојио више од 30 
међународних награда.

Петар Михајловић
рођен 1979. у Крагујевцу. Студирао медицину, уписао трећу годину права, а онда дипломирао 
драматургију на ФДУ у Београду. Добитник је награде “Слободан Селенић” и Стеријине награде на 
конкурсу за оригинални домаћи драмски текст. По његовим текстовима су реализоване представе 
Гавран (Дадов, 2004.), Писати скалпелом (КСТ Крагујевац, 2006.), Радничка хроника (НП Бања Лука, 
2010.), Швајцарска (НП Бања Лука, 2017.), Двеста (КСТ Крагујевац, 2018.) и више од десет радио-
драма, радио-минијатура и кратких играних филмова. Као сценариста је потписао неколико ТВ 
серија и дугометражних играних филмова. Издао је збирку кратких прича Серијски самоубица 
(Јефимија, 2000.), роман Ништа (Геопоетика, 2013.) и књигу прича Нико (Соларис, 2018), док се 
током ове године очекује изазак његовог другог романа Ојмјакон. Стално запослен у 
Југословенској кинотеци.

БИЛТЕН СТУЧНИ ЖИРИ 
ФЕСТИВАЛА

ОКРУГЛИ СТО КРИТИКЕ

Александра Гловацки
Д шк   раматур иња и позоришна критичарка из Београда. Дипломирала на Одсеку драматургије на 

Академији уметности у Београду, апсолвирала Општу књижевност са теоријом на Филошком  
факултету у Београду. Уредница у Редакцији за културу Радио Београда. Позоришне критике 

објављивала и објављује на ТВ Б92, у ''Вечерњим новостима'', Ради  o
елевизији Србије, као и на различитим блоговима у земљи и региону. Ауторка  више т  је

драматизација, као и оригиналних драма, извођених у позориштима Србије и Црне Горе.

Димитрије Коканов

Студирао филозофију на Филозофском факултету у Београду, дипломирао драматургију на 
Академији уметности у Београду, интердисциплинарне мастер студије теорије уметности и медија 
завршио је на Универзитету уметности у Београду. Студент је докторских научних студија теорије 
драмских уметности, медија и културе на Факултету драмских уметности. Члан је УДУС-а. Од 2016. 
године је драматург Позоришта Атеље 212 у Београду.Као драматург  сарађивао је са различитим 

позоришним институцијама и ауторима у земљи и региону. Аутор је позоришних комада Мит о 
Комбајну, Боли Коло, Призори конструисаног односа итд, који су јавно читани, објављени и 

преведени на енглески језик. Добитник је Михизова награда за драмско стваралаштво 2017 године, 
те награда Слободан Стојановић и Зоран Радмиловић на конкурсима за нови драмски текст.

БИЛТЕН 
„ПОЗОРИШТЕ ЗНАЧАЈНИМ ЧИНЕ ЉУДИ И ИДЕЈЕ“
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Упознајте домаћина фестивала – Краљевачко позориште 

 К р а љ е в а ч к о  п о з о р и ш т е  д о м а ћ и н  ј е  5 5 . 
„Јоакима“ у важној години свог постојања, јер ове године 
слави важан јубилеј – седам деценија рада. Као јавна 
установа Краљевачко позориште функционише од  јуна 
2001. године. Одлуком тадашње Скупштине општине 
Краљево, Краљевачко позориште постало је настављач 
богате позоришне традиције започете давне 1949. 
године, када је у тадашњем Ранковићеву, потоњем 
Краљеву, основано прво професионално позориште.
 Позоришни живот се након укидања Народног 
позоришта 1956. године наставља успесима драмских 
аматера који стварају у Краљеву готово пола века, све до 
1993. године када Краљевачко позориште прераста у 
полупрофесионални тетатар, да би шест година касније 
стекло свој пуни професинални статус.
  Краљевачко позориште данас развија и негује 
разноврстан репертоар, од класике до модерне, трудећи 
се да задовољи уметнички укус и културне потребе 
најшире гледалачке публике, али и стручне јавности која 
препознаје нашу кућу као релевантног и амбициозног 
актера позоришног живота Србије. Да је концепт 
репертоарске политике коју негују уродио плодом 
сведочи изузетна посета и одазив публике свих 
генерација, позиви за наступе на репрезентативним 
фестивалима и награде којима су овенчане и представе и 
њихови ствараоци.

 Највеће успехе  Краљевачко позориште у 
последњој деценији бележи представама за децу и младе 
(Чаробњак из Оза, Меца и деца, Ивица и Марица, Ружно 
паче, Љубичаста бајка)  које су лауреати најпрестижнијих 
признања на фестивалима професионалних представа за 
најмлађе. / две награде за најбољу представу фестивала 
"Мали Јоаким", прва награда жирија малих експерата 
регионалног фестивала Позориште Звездариште, 
награде Мали Јоаким за најбоље глумачко, остварење, 
драмски текст, колективну игру ансамбла..../
  Иако по броју стално запослених глумаца и 
просторним условима спада у најмања професионална 
позоришта у Србији, Краљевачко позориште је место 
креативног сусрета плејаде гостујућих сарадника, 
посебно младих глумцаца које за Краљево везује родни 
дом. Краљевачко позориште је готово свима њима било 
место првих сценских корака, али и сцена на којој 
добијају своју прву професионалну шансу.  Многи од њих 
су тренутно носиоци репертоара ове позоришне куће.
 Уверени да позориште значајним чине људи и 
идеје, ствараоци окупљени у најмањем професионалном 
позоришту Србије, упркос свему што их ограничава, 
храбро и посвећено стварају, трудећи се да оно што 
многи препознају као хендикеп, претворе у предност и 
своју аутентичност. То је случај и са организацијом 
„Јоакима“ која је велики, али прави изазов.

БИЛТЕН 
РЕЧ СЕЛЕКТОРКЕ 55. ФЕСТИВАЛА «ЈОАКИМ ВУЈИЋ»

пута пруже шансу младим позоришним ствараоцима. 
Приметила сам, такође, да позивају неке већ афирмисане 
редитеље и редитељке; да свесно улазе у ризике са 
драмама које се опиру једноставном сценском 
уобличењу, али и да кроз своје представе намерно 
проблематизују друштвено-политичке односе нашег 
свакодневног живота.  Све ове напоре сматрам 
позоришно значајним, потребним и важнијим од самог 
резултата.
 У закључку своје књиге “Поетика модерне 
драме”, француски позоришни теоретичар, редитељ и 
драмски писац, Жан Пјер Саразак каже: “Ако је модерна и 
савремена драма уистину “отворена форма”, треба ту 
отвореност схватити у њеном крајњем значењу форме 
која прелази своје границе, која се развија изван својих 
граница.”
 Можда приче о угрожености драмског театра 
постдрамским, класичног позоришта ангажованим или 
„памфлетским”, као и наши покушаји да се представе 
стално премеравају и такмиче, пребројавање награда и 
учешћа на фестивалима, сврставање и разврставање 
представа... нису ништа друго до границе којима гушимо 
сваки могући искорак позоришта, којим би се могао 
развити у нешто ново, неочекивано, незнано?
 Направила сам свој избор од осам представа. 
Седам у конкуренцији за тако жељене награде и једну у 
част награђених. Дакле селекторски посао је, рекло би се, 
обављен, али сам решила и да изађем изван границе 
очекиваног, потребног, прописаног, неопходног. Да ли су 
представе које сам изабрала боље од оних које нисам? 
Нису.  Да ли су представе које сам изабрала значајније од 
оних других? Нису. Да ли су представе које сам изабрала 
к в а л и т е т н и ј е ,  а т р а к т и в н и ј е ,  п р о в о к а т и в н и ј е , 
узбудљивије од осталих? Ако кажем да јесу, хоћете ли ми 
веровати? Побогу зашто?
 Мој избор је крајње личан, до бола личан, 
мотивисан потребом да се пронађе позориште изван 
границе. Да ли су баш ове представе праве за тај искорак? 
Ко то зна...
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Бранислава Илић, драмска списатељица и драматуршкиња

ПОЗОРИШТЕ 
ИЗВАН 
ГРАНИЦА

 У држави у којој је толико дуго на снази закон 
о незапошљавању, непристојно мали буџети и остали 

закони који отежавају рад позориштима, озбиљније 
продукције и амбициозније репертоарско промишљање, 
захтевају готово жонглерске способности позоришних 
управа.
 У оваквим околностима, број од 24 представе 
п р и ј а в љ е н е  з а  ф е с т и в а л  с м а т р а м  о з б и љ н и м 
продукцијским подвигом наших позоришних кућа и 
посебно им изражавам захвалност због чињенице да је 
чак 17 представа, рађено по текстовима домаћих 
драмских аутора и ауторки, од праизведбе комада 
“Негри” Јоакима Вујића, преко драма Б. М. Михиза, Љ. 
Симовића, Д. Ковачевића, комада афирмисаних и 
награђиваних:  У.  Шајтинца, Тање Шљивар, Милице 
Пилетић, Ж. Хубача; до оних који су се последњих сезона 
изборили за своју видљивост: Тијане Грумић, Горана 
Миленковића, Огњена Обрадовића, Сање Савић, Иве 
Брдар и других.
 Приметна је и разумљива жеља позоришта са 
бројнијим глумачким ансамблима да раде продукцијски 
захтевније представе у којима би највећи део глумаца био 
ангажован. Атрактивне “ансамбл представе” су нешто 
што свакако очекује и део наше публике, позоришна 
јавност, али и оснивачи, односно они који одређују буџет 
позориштима. Нажалост, управо у таквим представама је 
највидљивија небрига градова и државе, коју сам 
споменула на почетку. Шта је потребно за једну добру, 
значајну “ансамбл представу”? Да ли је довољно довести 
искусног редитеља/редитељку? Можда  је потребна 
врхунска ауторска екипа? Добар буџет?  Врсни глумци и 
глумице? Све ово имамо. Оно што нам недостаје су 
брижљиво однеговани, дисциплиновани, уиграни 
ансамбли у нашим позориштима. Да ли ће у некој будућој 
стратегији или закону о позоришту један од задатака бити 
и успостављање јаких позоришних ансамбала? Сумњам.
  Примећујем да су после неколико сезона 
посвећених обележавањима разних јубилеја и важних 
историјских датума, многа позоришта одлучила да овог 

БИЛТЕН 
ОКРУГЛИ СТО – СВАКЕ ФЕСТИВАЛСКЕ ВЕЧЕРИ

 Т р а д и ц и о н а л н о ,  д е о  5 5 .  Ф е с т и в а л а 
професионалних позоришта Србије биће округли 
столови који ће бити одржавани сваке фестивалске 
вечери по завршетку представе у Краљевачком 
позоришту. Њихов модератор биће Димитрије 
Коканов, припадник млађе генерације савремених 
српских драмских писаца, који иза себе већ има 
узбудљив драмски опус и значајна признања, између 
осталих и награду „Борислав Михајловић Михиз“ за 
драмско стваралаштво (2017. године).  Између 
осталог, Коканов је аутор драма “Ја нисам Ворен 
Бити”, “Летачи”, “Вилинска прашина”, “Мит о 
комбајну”, сценариста филмова “Никог нема”, “Све 

је више ствари које долазе”, а критика га види 
каомалограђанштином“, „ексцентричног младића 
који уме да мисли и има све адуте да постане плодан 
и значајан аутор европске ширине“.
 О к р у г л и  с т о л о в и  б и ћ е  п о с в е ћ е н и 
разговорима о представама, темама које оне 
отварају, начинима на које је прича донета на 
уметничкој равни. У овим разгворима у којима ће, с 
професионалне стране, учествовати  редитељи, 
драматурзи и глумци, имаће право да учествује и 
публика – важан стуб сваке представе и позоришта 
уопште, јер и представа и позориште постоје само 
ако их публика воли.

НАГРАДЕ 

ФЕСТИВАЛА

Награда за најбољу представу 

Награда за режију

Награда за глумачко остварење

- четири равноправне награде -

Награда за сценографију

Награда за костимографију

Награда за оригиналну музику

Награда за најбољег младог глумца

Награда округлог стола критике 

Негри / КСТ Крагујевац / субота, 18. мај у 20 часова / фото Славољуб Радојевић
1. “Бановић Страхиња”- Борислав Михајловић Михиз; 
адаптација и режија
Небојша Брадић / Народно позориште из Приштине са 
седиштем у Грачаници у копродукцији са Шабачким 
позориштем./
2. “Анималс”- Угљеша Шајтинц; режија Снежана Тришић 
/Крушевачко позориште/
3. “Негри или љубав ко сочоловеко својим”, Јоаким 
Вујић; режија Анђелка Николић /Књажевско-српски 
театар/
4. “Али град ме је штитио”- Тања Шљивар; режија Бојан 
Ђорђев /Народно позориште Ужице/
5. “Триптих о радницима”- Сара Радојковић, Страхиња 
Маџаревић, Тијана Грумић; режија Југ Ђорђевић 
/Градско позориште Чачак/
6. “Наши преци, једите са нама” - Горан Миленковић; 
режија Стеван Бодрожа /Пулс театар-Лазаревац у 
копродукцији са НП “Стерија”- Вршац/
7. “Сумња”- Џон Патрик Шенли ; режија Југ Ђорђевић 
/Краљевачко позориште/
представа у част награђених:
8. “Претпоследња панда или статика”- Дино Пешут, 
адаптација Марија Ратковић; режија Максим 
Милошевић /Шабачко позориште/

СЕЛЕКЦИЈА ФЕСТИВАЛА
селекторка Бранислава Илић
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СУТРА НА РЕПЕРТОАРУ

 Педесет и пети фестивал професионалних 

позоришта „Јоаким Вујић“ прави је тренутак да се 

подсетимо почетака који сежу до давне 1965. годи-

не, када су у Зајечару одржани први Позоришни 

сусрети „Јоаким Вујић“. 

 Како је остало записано у каталогу трећих 

сусрета, одржаних у Нишу 1967. године, Позоришни 

сусрети су се јавили као неминовност у напору да се 

изменом искустава, стваралачким и радним 

контактима позоришних радника из унутрашњости 

и анимирањем југословенске позоришне јавности, 

утиче на подизање нивоа позоришне делатности и 

ширење позоришне културе у унутрашњости Србије.  

...Састајући се сваке године у другом граду, 

учесници Сусрета су, сем жеље за презентирањем 

својих резултата у новој средини, желели такође да 

побуде интересовање за своју делатност и у 

местима која немају сопствено позориште.“

 Од првих Сусрета до педесетог Фестивала, 

како је забележио вредни хроничар, почивши Дејан 

Пенчић-Пољански 2015. године, фестивалским 

сценама прошло је више од 450 представа у главном 

такмичарском програму и више од 140 представа у 

пратећем и офф програму. 

 Осам позоришта оснивача у потпуности је 

остварило један од основних циљева Сусрета  па на ,

мапи уже Србије, јужно од Саве и Дунава, данас 

егзистира шеснаест професионалних позоришта 

која чине Заједницу професионалних позоришта  

Србије, која је оснивач и организатор Фестивала 

професионалних позоришта Србије „Јоаким Вујић“ 

и фестивала представа за децу  Мали Јоаким“ „ . 

Најмлађе позориште у нашој Заједници Градско , 

позориште Чачак, /основано прошле године  први / ,

пут ће се представити фестивалској публици на 

„Јоакиму“, у граду који ове године обележава 

седамдесет година од оснивања свог првог 

професионалног позоришта.

Ако се присетимо да су професионална позоришта у 

Чачку и Краљеву „трајно“ угашена педесетих година 

прошлог века вољом политике, лако је закључити да 

ће Јоакимов пламен на срећу свих нас, осветлети и , 

надживети сваки мрак.  

 ! Упалите светла позорнице

Миодраг Динуловић, 

позоришни редитељ

Поздравна реч председника 
Заједнице професионалних позоришта 

 Србије

НЕУГАСЛИ ЈОАКИМОВ ПЛАМЕН

Борислав Михајловић Михиз

БАНОВИЋ СТРАХИЊА

 

адаптација, режија и сценски простор:

Небојша Брадић

трајање представе 75 минута

Народно
позориште
Приштина

Шабачко
позориште

БИЛТЕН 
ВЕЧЕРАС НА РЕПЕРТОАРУ 

среда, 15. мај у 20 часова

РЕЧ СЕЛЕКТОРКЕ

 И а к о  п о  п р о п о з и ц и ј а м а  ф е с т и в а л а , 
представа града домаћина аутоматски улази у 
селекцију и отвара фестивал, пружена ми је 
могућност да и у овом случају направим избор 
између две понуђене представе. Изабрала сам 
представу Сумња, рађену по истоименом комаду, 
овенчаном Пулицеровом наградом 2005. године, а 
по којем је касније снимљен и филм,  у режији самог 
аутора, америчког драмског писца, Џ.П.Шенлија. 
Сада већ препознатљив ауторски двојац, Југ 
Ђорђевић и Тијана Грумић, се овог пута опробао у, 
чини ми се, до сада најсложенијој својој представи у 
р е д и т е љ с к о м  и  д р а м а т у р ш к о м  с м и с л у .  
Остављајући глумачкој игри да се поиграва пажњом 
гледалаца, усмеравајући је ка (не)оправданости 
сумње која мотивише поступке и односе тумачених 
ликова, редитељ сценским значењима, тежиште у 
представи вешто пребацује са сумње на питање 
вере и предубеђења. Представа доводи у питање 
искреност наше вере у људе, Бога, односе, 
п р и х в а ћ е н е  х и ј е р а х и ј е ,  у  с в е  о н о  у  ш т а 
декларативно тврдимо да безрезевно верујемо, 
иако нас потиснути страхови и неизречени ставови 
упорно демантују. Сумња поставља питање: У шта и 
коме верујемо у доминантно сумњичавом свету 
б а з и ч н о  н е п о в е р љ и в о м  п р е м а  д р у г о м е  и 
другачијем.

Б. Илић
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Редитељ представе „Сумња“, Југ Ђорђевић
 рођен је у Врању. У јулу 2012. године уписује Факултет драмских 
уметности у Београду, одсек позоришна и радио режија у класи 
проф. Николе Јевтића и Душана Петровића
 Дипломску представу “Каскадер” аутора Страхиње 
Маџаревића, режирао је на десетом ФИСТ-у (Фестивалу 
интернационалног студентског театра) у Београду.
 Прву професионалну режију потписује у Позоришту „Бора 
Станковић“ у Врању, текст Тијане Грумић „Кеплер 452-б“.  За 
исту представу Тијана и Југ поделили су „специјалну награду за 
нову позоришну осећајност“ на фестивалу “Јоаким Вујић” у 
Новом Пазару. Ова представа нашла се и у главној селекцији 
Стеријног позорја 2018. године. Прошле године Ђорђевић је 
режирао и у Народном позоришту у Ужицу, комад Огњена 
Обрадовића „Како одржавати фикус“, а драмом „Триптих о 
радницима“ (Сара Радојковић, Страхиња Маџаревић и Тијана 
Грумић) у његовој режији, отворено је ново Градско позориште 
Чачак. 
 У децембру 2018. режирао је комад “Dolce vita“ Јелене 
Палигорић у Опери и позоришту Madlenianum. Почетком ове 
године режирао је комад Сумња Џ. П. Шенлија у Краљевачком 
позоришту. На овогодишњем фестивалу Јоаким Вујић, Југ 
Ђорђевић је једини редитељ  који у такмичарском програму има 
две представе: ТРИПТИХ О РАДНИЦИМА  и представу СУМЊА. 
Живи на релацији Београд - Загреб.

СУМЊА / Краљевачко позориште / фото Ненад Миленковић - Инди

Џон Патрик Шенли

СУМЊА 

-парабола-

превод и драматургија:Тијана Грумић

режија: Југ Ђорђевић

сцена и костим: Велимирка Дамјановић

музика: Нино Де Глерија и Јулија де Шреја

дизајн светла: Радомир Стаменковић

улоге:

сестра Алојзија: Биљана Костантиновић

сестра Џејмс: Светлана Миленковић 

отац Флин: Зоран Церовина

госпођа Милер: Горица Динуловић

Доналд Милер: Никола Воштинић

трајање представе 115 минута

 
СУМЊА
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САВЕТ ФЕСТИВАЛА

Ивана Недељковић, директорка ПУЛС театра Лазаревац

Милена Богавац , в.д. директорка Шабачког позоришта

Јелена Патрногић , директорка Позоришта за децу Крагујевац

Милица Радуловић, директорка Позоришта лутака Ниш

Драган Марјановић, в.д. директор Народног позоришта Лесковац

Ненад Јовић, директор Позоришта „Бора Станковић“ Врање

Сеадетин Мујезиновић, директор Регионалног позоришта Нови Пазар

Братислав Јанковић, в.д. директора Градског позоришта Чачак

Миодраг Динуловић, директор Краљевачког позоришта

Милош Крстовић , директор Књажевско-српског театра Крагујевац

Зоран Стаматовић , директор Народног позоришта Ужице

Владимир Ђуричић, директор Позоришта тимочке крајине 

„Зоран Радмиловић“ Зајечар

Градимир Филиповић, директор Народног позоришта Пирот

Спасоје Ж.Миловановић, директор Народног позоришта Ниш

Предраг Радоњић, директор Народног позоришта Приштина

Бранислав Недић , директор Крушевачког позоришта

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР ФЕСТИВАЛА

Председник, др Предраг Терзић, Градоначелник града Краљева

заменик председника, Вукман Ракочевић, заменик Градоначелника града Краљева

директор фестивала, Миодраг Динуловић, директор Краљевачког позоришта

чланови Организационог одбора:

- Миша Милосављевић, Народна библиотека «Стефан Првовенчани» Краљево

- Милош Милишић, Народна библиотека «Стефан Првовенчани» Краљево

- Елизабета Тодоровић, Културни центар «Рибница» Краљево

- Биљана Мирјанић, Музичка школа «Стеван Мокрањац» Краљево

- Ален Кнежевић, Краљевачко позориште Краљево

- Немања Јаковљевић, дописништво РТС Краљево

- Виолета Симовић, Радио Телевизија Краљево и Ибарске новости

- Бојана Максимовић, Одељење комуналне полиције Градске управе града Краљева

- Радован Чурлић, Одељење саобраћајне полиције у Краљеву

- Ивица Богојевић, ЈКП «Чистоћа» Краљево

- Драган Вулић, ЈКП «Пијаца» Краљево

посматрач (без права одлучивања)

Ђурђијана Јовановић, Министарство културе и информисања Републике Србије

Билтен 55. фестивала професионалних позоришта Србије «Јоаким Вујић»
издавач Краљевачко позориште Краљево / за издавача Миодраг Динуловић
уредник билтена Марина Миљковић Дабић / организатор Ален Кнежевић
дизајн публикације и графичка припрема Владан Славковић
штампа АДМ графика Краљево / тираж 150 /Краљево 2019.

БИЛТЕН 

покровитељи фестивала



БИЛТЕН 
ПОЗДРАВНА РЕЧ ГРАДОНАЧЕЛНИКА КРАЉЕВА 

ДР ПРЕДРАГА ТЕРЗИЋА
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председника Организационог одбора 55. фестивала професионалних позоришта Србије „Јоаким Вујић“ 

  Са поносом могу рећи да сам житељ, и 
градоначелник, града који се може похвалити да је 
град културе. У прилог мојој тврдњи стоје надалеко 
позната и призната постигнућа установа културе 
чији је град оснивач. Не дају ми криво говорити 
успеси и  непрекидне активности Народне 
библиотеке „Стефан Првовенчани“, Народног 
музеја, Завода за заштиту споменика културе, 
Историјског архива, Културног центра „Рибница“, 
Дома културе „Студеница“ Ушће, Краљевачког 
позоришта... 

Ипак, овог пута бих издвојио наш театар, 
који нас поносним домаћинима чини други пут за 
последње три године. Након „Малог Јоакима“ 2016. 
године, доводи нам у госте и „великог Јоакима“, 
смотру позоришних представа у Републици Србији 
јужно од Београда.  Сигуран сам да ће град Краљево 
са Краљевачким позориштем, у сарадњи са 
Заједницом професионалних позоришта Србије, 
чији је  председник директор Краљевачког 
позоришта Миодраг Динуловић, и уз помоћ 
Министарства културе и информисања Владе 
Републике Србије, одговорно и зрело одговорити 
свим изазовима организовања Фестивала.   
 Искрено желим да сва позоришта - учесници 
нађу своје место и награду на краљевачкој 
позоришној сцени и она им остане у сећању по нечем 
новом и великом – померању граница и освајању 
нових висина у позоришној уметности у срединама 
из којих долазе.  Ето прилике за успостављање нове 
сарадње, размене искустава, договора око будућих 
заједничких корака...  

Надам се да ће интересовање за позоришну 
уметност премашити територију града Краљева и у 
наш град довести и бројне поштоваоце ове 
уметности из градова и општина учесница. Краљево 
је спремно да пружи богат културни и разноврстан 
садржај, не само на позоришним даскама, већ и у 
целом граду.  Мајска дешавања,  културно-
историјски споменици,  манастири Жича и 
Студеница, средњовековна тврђава Маглич, 

 планина Гоч, сеоска домаћинства која се баве 
туризмом, нетакнута природа.... чекају вас и зову да 
нас посетите.
 Биће то прилика и да на другачији начин 
скренемо пажњу на себе, представимо  свој град и 
културу широком аудиторијуму и стекнемо нова 
знања. 

Град Краљево, од 15. до 22. маја, широм 
отвара своја врата свим љубитељима позоришне 
уметности. За оне који нас познају, свака реч је 
сувишна. За оне који би да нас упознају, речи нису 
потребне – ми се представљамо делима. 
 Изволите, добро нам дошли у Краљево! И 
још боље нам се вратили!
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Феђа Стојановић
Рођен у Алексинцу 1948. године.
Уписао ФДУ 1969. године, а дипломирао 1973.
Од 1973. постао редовни члан Атељеа 212.
Одиграо двадесетак улога на филму, велики број емисија и серија на Тв и радију и играо у свим 
београдским позориштима (осим луткарским).
Био професор глуме на Академији уметности.
Добитник неколико награда.

Ана Томовић - Ршумовић 
Rођена 1979. у Београду, дипломирала је позоришну и радио режију на Факултету драмских уметности у 
Београду. 
Режирала је представе према делима класичних аутора као и савремених драматичара. Радила је у 
београдским позориштима: Атељеу 212, ЈДП, Народном позоришту, Београдском драмском позоришту, 
БИТЕФ театру, Малом позоришту „Душко Радовић“, Позоришту „Бошко Буха“, као и у СНП у Новом Саду, 
Сомборском позоришту, Краљевачком позоришту, Тheater Oberhausen у Немачкој и казалишту "Иван Пл.Зајц"  
у Ријеци…
       Учествовала је на фестивалима: БИТЕФ, МЕСС, "Die Neue Stücke aus Europa" у Висбадену, "European Young 
Directors Forum" у Ла Мама Театру у Њујорку, Стеријино позорје, Борштниково сречање, Јоакимфест, 
Југословенски позоришни фестивал у Ужицу, Desire festival у Суботици…
Њена представа «Брод за лутке» победница је 54. Стеријиног позорја 2009. године, (укупно шест награда),
Сарадница је на сценарију за филм «Ничије дете» редитеља Вука Ршумовића који је освојио више од 30 
међународних награда.

Петар Михајловић
рођен 1979. у Крагујевцу. Студирао медицину, уписао трећу годину права, а онда дипломирао 
драматургију на ФДУ у Београду. Добитник је награде “Слободан Селенић” и Стеријине награде на 
конкурсу за оригинални домаћи драмски текст. По његовим текстовима су реализоване представе 
Гавран (Дадов, 2004.), Писати скалпелом (КСТ Крагујевац, 2006.), Радничка хроника (НП Бања Лука, 
2010.), Швајцарска (НП Бања Лука, 2017.), Двеста (КСТ Крагујевац, 2018.) и више од десет радио-
драма, радио-минијатура и кратких играних филмова. Као сценариста је потписао неколико ТВ 
серија и дугометражних играних филмова. Издао је збирку кратких прича Серијски самоубица 
(Јефимија, 2000.), роман Ништа (Геопоетика, 2013.) и књигу прича Нико (Соларис, 2018), док се 
током ове године очекује изазак његовог другог романа Ојмјакон. Стално запослен у 
Југословенској кинотеци.

БИЛТЕН СТУЧНИ ЖИРИ 
ФЕСТИВАЛА

ОКРУГЛИ СТО КРИТИКЕ

Александра Гловацки
Д шк   раматур иња и позоришна критичарка из Београда. Дипломирала на Одсеку драматургије на 

Академији уметности у Београду, апсолвирала Општу књижевност са теоријом на Филошком  
факултету у Београду. Уредница у Редакцији за културу Радио Београда. Позоришне критике 

објављивала и објављује на ТВ Б92, у ''Вечерњим новостима'', Ради  o
елевизији Србије, као и на различитим блоговима у земљи и региону. Ауторка  више т  је

драматизација, као и оригиналних драма, извођених у позориштима Србије и Црне Горе.

Димитрије Коканов

Студирао филозофију на Филозофском факултету у Београду, дипломирао драматургију на 
Академији уметности у Београду, интердисциплинарне мастер студије теорије уметности и медија 
завршио је на Универзитету уметности у Београду. Студент је докторских научних студија теорије 
драмских уметности, медија и културе на Факултету драмских уметности. Члан је УДУС-а. Од 2016. 
године је драматург Позоришта Атеље 212 у Београду.Као драматург  сарађивао је са различитим 

позоришним институцијама и ауторима у земљи и региону. Аутор је позоришних комада Мит о 
Комбајну, Боли Коло, Призори конструисаног односа итд, који су јавно читани, објављени и 

преведени на енглески језик. Добитник је Михизова награда за драмско стваралаштво 2017 године, 
те награда Слободан Стојановић и Зоран Радмиловић на конкурсима за нови драмски текст.

БИЛТЕН 
„ПОЗОРИШТЕ ЗНАЧАЈНИМ ЧИНЕ ЉУДИ И ИДЕЈЕ“
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Упознајте домаћина фестивала – Краљевачко позориште 

 К р а љ е в а ч к о  п о з о р и ш т е  д о м а ћ и н  ј е  5 5 . 
„Јоакима“ у важној години свог постојања, јер ове године 
слави важан јубилеј – седам деценија рада. Као јавна 
установа Краљевачко позориште функционише од  јуна 
2001. године. Одлуком тадашње Скупштине општине 
Краљево, Краљевачко позориште постало је настављач 
богате позоришне традиције започете давне 1949. 
године, када је у тадашњем Ранковићеву, потоњем 
Краљеву, основано прво професионално позориште.
 Позоришни живот се након укидања Народног 
позоришта 1956. године наставља успесима драмских 
аматера који стварају у Краљеву готово пола века, све до 
1993. године када Краљевачко позориште прераста у 
полупрофесионални тетатар, да би шест година касније 
стекло свој пуни професинални статус.
  Краљевачко позориште данас развија и негује 
разноврстан репертоар, од класике до модерне, трудећи 
се да задовољи уметнички укус и културне потребе 
најшире гледалачке публике, али и стручне јавности која 
препознаје нашу кућу као релевантног и амбициозног 
актера позоришног живота Србије. Да је концепт 
репертоарске политике коју негују уродио плодом 
сведочи изузетна посета и одазив публике свих 
генерација, позиви за наступе на репрезентативним 
фестивалима и награде којима су овенчане и представе и 
њихови ствараоци.

 Највеће успехе  Краљевачко позориште у 
последњој деценији бележи представама за децу и младе 
(Чаробњак из Оза, Меца и деца, Ивица и Марица, Ружно 
паче, Љубичаста бајка)  које су лауреати најпрестижнијих 
признања на фестивалима професионалних представа за 
најмлађе. / две награде за најбољу представу фестивала 
"Мали Јоаким", прва награда жирија малих експерата 
регионалног фестивала Позориште Звездариште, 
награде Мали Јоаким за најбоље глумачко, остварење, 
драмски текст, колективну игру ансамбла..../
  Иако по броју стално запослених глумаца и 
просторним условима спада у најмања професионална 
позоришта у Србији, Краљевачко позориште је место 
креативног сусрета плејаде гостујућих сарадника, 
посебно младих глумцаца које за Краљево везује родни 
дом. Краљевачко позориште је готово свима њима било 
место првих сценских корака, али и сцена на којој 
добијају своју прву професионалну шансу.  Многи од њих 
су тренутно носиоци репертоара ове позоришне куће.
 Уверени да позориште значајним чине људи и 
идеје, ствараоци окупљени у најмањем професионалном 
позоришту Србије, упркос свему што их ограничава, 
храбро и посвећено стварају, трудећи се да оно што 
многи препознају као хендикеп, претворе у предност и 
своју аутентичност. То је случај и са организацијом 
„Јоакима“ која је велики, али прави изазов.

БИЛТЕН 
РЕЧ СЕЛЕКТОРКЕ 55. ФЕСТИВАЛА «ЈОАКИМ ВУЈИЋ»

пута пруже шансу младим позоришним ствараоцима. 
Приметила сам, такође, да позивају неке већ афирмисане 
редитеље и редитељке; да свесно улазе у ризике са 
драмама које се опиру једноставном сценском 
уобличењу, али и да кроз своје представе намерно 
проблематизују друштвено-политичке односе нашег 
свакодневног живота.  Све ове напоре сматрам 
позоришно значајним, потребним и важнијим од самог 
резултата.
 У закључку своје књиге “Поетика модерне 
драме”, француски позоришни теоретичар, редитељ и 
драмски писац, Жан Пјер Саразак каже: “Ако је модерна и 
савремена драма уистину “отворена форма”, треба ту 
отвореност схватити у њеном крајњем значењу форме 
која прелази своје границе, која се развија изван својих 
граница.”
 Можда приче о угрожености драмског театра 
постдрамским, класичног позоришта ангажованим или 
„памфлетским”, као и наши покушаји да се представе 
стално премеравају и такмиче, пребројавање награда и 
учешћа на фестивалима, сврставање и разврставање 
представа... нису ништа друго до границе којима гушимо 
сваки могући искорак позоришта, којим би се могао 
развити у нешто ново, неочекивано, незнано?
 Направила сам свој избор од осам представа. 
Седам у конкуренцији за тако жељене награде и једну у 
част награђених. Дакле селекторски посао је, рекло би се, 
обављен, али сам решила и да изађем изван границе 
очекиваног, потребног, прописаног, неопходног. Да ли су 
представе које сам изабрала боље од оних које нисам? 
Нису.  Да ли су представе које сам изабрала значајније од 
оних других? Нису. Да ли су представе које сам изабрала 
к в а л и т е т н и ј е ,  а т р а к т и в н и ј е ,  п р о в о к а т и в н и ј е , 
узбудљивије од осталих? Ако кажем да јесу, хоћете ли ми 
веровати? Побогу зашто?
 Мој избор је крајње личан, до бола личан, 
мотивисан потребом да се пронађе позориште изван 
границе. Да ли су баш ове представе праве за тај искорак? 
Ко то зна...
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Бранислава Илић, драмска списатељица и драматуршкиња

ПОЗОРИШТЕ 
ИЗВАН 
ГРАНИЦА

 У држави у којој је толико дуго на снази закон 
о незапошљавању, непристојно мали буџети и остали 

закони који отежавају рад позориштима, озбиљније 
продукције и амбициозније репертоарско промишљање, 
захтевају готово жонглерске способности позоришних 
управа.
 У оваквим околностима, број од 24 представе 
п р и ј а в љ е н е  з а  ф е с т и в а л  с м а т р а м  о з б и љ н и м 
продукцијским подвигом наших позоришних кућа и 
посебно им изражавам захвалност због чињенице да је 
чак 17 представа, рађено по текстовима домаћих 
драмских аутора и ауторки, од праизведбе комада 
“Негри” Јоакима Вујића, преко драма Б. М. Михиза, Љ. 
Симовића, Д. Ковачевића, комада афирмисаних и 
награђиваних:  У.  Шајтинца, Тање Шљивар, Милице 
Пилетић, Ж. Хубача; до оних који су се последњих сезона 
изборили за своју видљивост: Тијане Грумић, Горана 
Миленковића, Огњена Обрадовића, Сање Савић, Иве 
Брдар и других.
 Приметна је и разумљива жеља позоришта са 
бројнијим глумачким ансамблима да раде продукцијски 
захтевније представе у којима би највећи део глумаца био 
ангажован. Атрактивне “ансамбл представе” су нешто 
што свакако очекује и део наше публике, позоришна 
јавност, али и оснивачи, односно они који одређују буџет 
позориштима. Нажалост, управо у таквим представама је 
највидљивија небрига градова и државе, коју сам 
споменула на почетку. Шта је потребно за једну добру, 
значајну “ансамбл представу”? Да ли је довољно довести 
искусног редитеља/редитељку? Можда  је потребна 
врхунска ауторска екипа? Добар буџет?  Врсни глумци и 
глумице? Све ово имамо. Оно што нам недостаје су 
брижљиво однеговани, дисциплиновани, уиграни 
ансамбли у нашим позориштима. Да ли ће у некој будућој 
стратегији или закону о позоришту један од задатака бити 
и успостављање јаких позоришних ансамбала? Сумњам.
  Примећујем да су после неколико сезона 
посвећених обележавањима разних јубилеја и важних 
историјских датума, многа позоришта одлучила да овог 

БИЛТЕН 
ОКРУГЛИ СТО – СВАКЕ ФЕСТИВАЛСКЕ ВЕЧЕРИ

 Т р а д и ц и о н а л н о ,  д е о  5 5 .  Ф е с т и в а л а 
професионалних позоришта Србије биће округли 
столови који ће бити одржавани сваке фестивалске 
вечери по завршетку представе у Краљевачком 
позоришту. Њихов модератор биће Димитрије 
Коканов, припадник млађе генерације савремених 
српских драмских писаца, који иза себе већ има 
узбудљив драмски опус и значајна признања, између 
осталих и награду „Борислав Михајловић Михиз“ за 
драмско стваралаштво (2017. године).  Између 
осталог, Коканов је аутор драма “Ја нисам Ворен 
Бити”, “Летачи”, “Вилинска прашина”, “Мит о 
комбајну”, сценариста филмова “Никог нема”, “Све 

је више ствари које долазе”, а критика га види 
каомалограђанштином“, „ексцентричног младића 
који уме да мисли и има све адуте да постане плодан 
и значајан аутор европске ширине“.
 О к р у г л и  с т о л о в и  б и ћ е  п о с в е ћ е н и 
разговорима о представама, темама које оне 
отварају, начинима на које је прича донета на 
уметничкој равни. У овим разгворима у којима ће, с 
професионалне стране, учествовати  редитељи, 
драматурзи и глумци, имаће право да учествује и 
публика – важан стуб сваке представе и позоришта 
уопште, јер и представа и позориште постоје само 
ако их публика воли.

НАГРАДЕ 

ФЕСТИВАЛА

Награда за најбољу представу 

Награда за режију

Награда за глумачко остварење

- четири равноправне награде -

Награда за сценографију

Награда за костимографију

Награда за оригиналну музику

Награда за најбољег младог глумца

Награда округлог стола критике 

Негри / КСТ Крагујевац / субота, 18. мај у 20 часова / фото Славољуб Радојевић
1. “Бановић Страхиња”- Борислав Михајловић Михиз; 
адаптација и режија
Небојша Брадић / Народно позориште из Приштине са 
седиштем у Грачаници у копродукцији са Шабачким 
позориштем./
2. “Анималс”- Угљеша Шајтинц; режија Снежана Тришић 
/Крушевачко позориште/
3. “Негри или љубав ко сочоловеко својим”, Јоаким 
Вујић; режија Анђелка Николић /Књажевско-српски 
театар/
4. “Али град ме је штитио”- Тања Шљивар; режија Бојан 
Ђорђев /Народно позориште Ужице/
5. “Триптих о радницима”- Сара Радојковић, Страхиња 
Маџаревић, Тијана Грумић; режија Југ Ђорђевић 
/Градско позориште Чачак/
6. “Наши преци, једите са нама” - Горан Миленковић; 
режија Стеван Бодрожа /Пулс театар-Лазаревац у 
копродукцији са НП “Стерија”- Вршац/
7. “Сумња”- Џон Патрик Шенли ; режија Југ Ђорђевић 
/Краљевачко позориште/
представа у част награђених:
8. “Претпоследња панда или статика”- Дино Пешут, 
адаптација Марија Ратковић; режија Максим 
Милошевић /Шабачко позориште/

СЕЛЕКЦИЈА ФЕСТИВАЛА
селекторка Бранислава Илић
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БИЛТЕН 

7

СУТРА НА РЕПЕРТОАРУ

 Педесет и пети фестивал професионалних 

позоришта „Јоаким Вујић“ прави је тренутак да се 

подсетимо почетака који сежу до давне 1965. годи-

не, када су у Зајечару одржани први Позоришни 

сусрети „Јоаким Вујић“. 

 Како је остало записано у каталогу трећих 

сусрета, одржаних у Нишу 1967. године, Позоришни 

сусрети су се јавили као неминовност у напору да се 

изменом искустава, стваралачким и радним 

контактима позоришних радника из унутрашњости 

и анимирањем југословенске позоришне јавности, 

утиче на подизање нивоа позоришне делатности и 

ширење позоришне културе у унутрашњости Србије.  

...Састајући се сваке године у другом граду, 

учесници Сусрета су, сем жеље за презентирањем 

својих резултата у новој средини, желели такође да 

побуде интересовање за своју делатност и у 

местима која немају сопствено позориште.“

 Од првих Сусрета до педесетог Фестивала, 

како је забележио вредни хроничар, почивши Дејан 

Пенчић-Пољански 2015. године, фестивалским 

сценама прошло је више од 450 представа у главном 

такмичарском програму и више од 140 представа у 

пратећем и офф програму. 

 Осам позоришта оснивача у потпуности је 

остварило један од основних циљева Сусрета  па на ,

мапи уже Србије, јужно од Саве и Дунава, данас 

егзистира шеснаест професионалних позоришта 

која чине Заједницу професионалних позоришта  

Србије, која је оснивач и организатор Фестивала 

професионалних позоришта Србије „Јоаким Вујић“ 

и фестивала представа за децу  Мали Јоаким“ „ . 

Најмлађе позориште у нашој Заједници Градско , 

позориште Чачак, /основано прошле године  први / ,

пут ће се представити фестивалској публици на 

„Јоакиму“, у граду који ове године обележава 

седамдесет година од оснивања свог првог 

професионалног позоришта.

Ако се присетимо да су професионална позоришта у 

Чачку и Краљеву „трајно“ угашена педесетих година 

прошлог века вољом политике, лако је закључити да 

ће Јоакимов пламен на срећу свих нас, осветлети и , 

надживети сваки мрак.  

 ! Упалите светла позорнице

Миодраг Динуловић, 

позоришни редитељ

Поздравна реч председника 
Заједнице професионалних позоришта 

 Србије

НЕУГАСЛИ ЈОАКИМОВ ПЛАМЕН

Борислав Михајловић Михиз

БАНОВИЋ СТРАХИЊА

 

адаптација, режија и сценски простор:

Небојша Брадић

трајање представе 75 минута

Народно
позориште
Приштина

Шабачко
позориште

БИЛТЕН 
ВЕЧЕРАС НА РЕПЕРТОАРУ 

среда, 15. мај у 20 часова

РЕЧ СЕЛЕКТОРКЕ

 И а к о  п о  п р о п о з и ц и ј а м а  ф е с т и в а л а , 
представа града домаћина аутоматски улази у 
селекцију и отвара фестивал, пружена ми је 
могућност да и у овом случају направим избор 
између две понуђене представе. Изабрала сам 
представу Сумња, рађену по истоименом комаду, 
овенчаном Пулицеровом наградом 2005. године, а 
по којем је касније снимљен и филм,  у режији самог 
аутора, америчког драмског писца, Џ.П.Шенлија. 
Сада већ препознатљив ауторски двојац, Југ 
Ђорђевић и Тијана Грумић, се овог пута опробао у, 
чини ми се, до сада најсложенијој својој представи у 
р е д и т е љ с к о м  и  д р а м а т у р ш к о м  с м и с л у .  
Остављајући глумачкој игри да се поиграва пажњом 
гледалаца, усмеравајући је ка (не)оправданости 
сумње која мотивише поступке и односе тумачених 
ликова, редитељ сценским значењима, тежиште у 
представи вешто пребацује са сумње на питање 
вере и предубеђења. Представа доводи у питање 
искреност наше вере у људе, Бога, односе, 
п р и х в а ћ е н е  х и ј е р а х и ј е ,  у  с в е  о н о  у  ш т а 
декларативно тврдимо да безрезевно верујемо, 
иако нас потиснути страхови и неизречени ставови 
упорно демантују. Сумња поставља питање: У шта и 
коме верујемо у доминантно сумњичавом свету 
б а з и ч н о  н е п о в е р љ и в о м  п р е м а  д р у г о м е  и 
другачијем.

Б. Илић
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Редитељ представе „Сумња“, Југ Ђорђевић
 рођен је у Врању. У јулу 2012. године уписује Факултет драмских 
уметности у Београду, одсек позоришна и радио режија у класи 
проф. Николе Јевтића и Душана Петровића
 Дипломску представу “Каскадер” аутора Страхиње 
Маџаревића, режирао је на десетом ФИСТ-у (Фестивалу 
интернационалног студентског театра) у Београду.
 Прву професионалну режију потписује у Позоришту „Бора 
Станковић“ у Врању, текст Тијане Грумић „Кеплер 452-б“.  За 
исту представу Тијана и Југ поделили су „специјалну награду за 
нову позоришну осећајност“ на фестивалу “Јоаким Вујић” у 
Новом Пазару. Ова представа нашла се и у главној селекцији 
Стеријног позорја 2018. године. Прошле године Ђорђевић је 
режирао и у Народном позоришту у Ужицу, комад Огњена 
Обрадовића „Како одржавати фикус“, а драмом „Триптих о 
радницима“ (Сара Радојковић, Страхиња Маџаревић и Тијана 
Грумић) у његовој режији, отворено је ново Градско позориште 
Чачак. 
 У децембру 2018. режирао је комад “Dolce vita“ Јелене 
Палигорић у Опери и позоришту Madlenianum. Почетком ове 
године режирао је комад Сумња Џ. П. Шенлија у Краљевачком 
позоришту. На овогодишњем фестивалу Јоаким Вујић, Југ 
Ђорђевић је једини редитељ  који у такмичарском програму има 
две представе: ТРИПТИХ О РАДНИЦИМА  и представу СУМЊА. 
Живи на релацији Београд - Загреб.

СУМЊА / Краљевачко позориште / фото Ненад Миленковић - Инди

Џон Патрик Шенли

СУМЊА 

-парабола-

превод и драматургија:Тијана Грумић

режија: Југ Ђорђевић

сцена и костим: Велимирка Дамјановић

музика: Нино Де Глерија и Јулија де Шреја

дизајн светла: Радомир Стаменковић

улоге:

сестра Алојзија: Биљана Костантиновић

сестра Џејмс: Светлана Миленковић 

отац Флин: Зоран Церовина

госпођа Милер: Горица Динуловић

Доналд Милер: Никола Воштинић

трајање представе 115 минута

 
СУМЊА
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САВЕТ ФЕСТИВАЛА

Ивана Недељковић, директорка ПУЛС театра Лазаревац

Милена Богавац , в.д. директорка Шабачког позоришта

Јелена Патрногић , директорка Позоришта за децу Крагујевац

Милица Радуловић, директорка Позоришта лутака Ниш

Драган Марјановић, в.д. директор Народног позоришта Лесковац

Ненад Јовић, директор Позоришта „Бора Станковић“ Врање

Сеадетин Мујезиновић, директор Регионалног позоришта Нови Пазар

Братислав Јанковић, в.д. директора Градског позоришта Чачак

Миодраг Динуловић, директор Краљевачког позоришта

Милош Крстовић , директор Књажевско-српског театра Крагујевац

Зоран Стаматовић , директор Народног позоришта Ужице

Владимир Ђуричић, директор Позоришта тимочке крајине 

„Зоран Радмиловић“ Зајечар

Градимир Филиповић, директор Народног позоришта Пирот

Спасоје Ж.Миловановић, директор Народног позоришта Ниш

Предраг Радоњић, директор Народног позоришта Приштина

Бранислав Недић , директор Крушевачког позоришта

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР ФЕСТИВАЛА

Председник, др Предраг Терзић, Градоначелник града Краљева

заменик председника, Вукман Ракочевић, заменик Градоначелника града Краљева

директор фестивала, Миодраг Динуловић, директор Краљевачког позоришта

чланови Организационог одбора:

- Миша Милосављевић, Народна библиотека «Стефан Првовенчани» Краљево

- Милош Милишић, Народна библиотека «Стефан Првовенчани» Краљево

- Елизабета Тодоровић, Културни центар «Рибница» Краљево

- Биљана Мирјанић, Музичка школа «Стеван Мокрањац» Краљево

- Ален Кнежевић, Краљевачко позориште Краљево

- Немања Јаковљевић, дописништво РТС Краљево

- Виолета Симовић, Радио Телевизија Краљево и Ибарске новости

- Бојана Максимовић, Одељење комуналне полиције Градске управе града Краљева

- Радован Чурлић, Одељење саобраћајне полиције у Краљеву

- Ивица Богојевић, ЈКП «Чистоћа» Краљево

- Драган Вулић, ЈКП «Пијаца» Краљево

посматрач (без права одлучивања)

Ђурђијана Јовановић, Министарство културе и информисања Републике Србије

Билтен 55. фестивала професионалних позоришта Србије «Јоаким Вујић»
издавач Краљевачко позориште Краљево / за издавача Миодраг Динуловић
уредник билтена Марина Миљковић Дабић / организатор Ален Кнежевић
дизајн публикације и графичка припрема Владан Славковић
штампа АДМ графика Краљево / тираж 150 /Краљево 2019.

БИЛТЕН 

покровитељи фестивала



БИЛТЕН 
ПОЗДРАВНА РЕЧ ГРАДОНАЧЕЛНИКА КРАЉЕВА 

ДР ПРЕДРАГА ТЕРЗИЋА
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председника Организационог одбора 55. фестивала професионалних позоришта Србије „Јоаким Вујић“ 

  Са поносом могу рећи да сам житељ, и 
градоначелник, града који се може похвалити да је 
град културе. У прилог мојој тврдњи стоје надалеко 
позната и призната постигнућа установа културе 
чији је град оснивач. Не дају ми криво говорити 
успеси и  непрекидне активности Народне 
библиотеке „Стефан Првовенчани“, Народног 
музеја, Завода за заштиту споменика културе, 
Историјског архива, Културног центра „Рибница“, 
Дома културе „Студеница“ Ушће, Краљевачког 
позоришта... 

Ипак, овог пута бих издвојио наш театар, 
који нас поносним домаћинима чини други пут за 
последње три године. Након „Малог Јоакима“ 2016. 
године, доводи нам у госте и „великог Јоакима“, 
смотру позоришних представа у Републици Србији 
јужно од Београда.  Сигуран сам да ће град Краљево 
са Краљевачким позориштем, у сарадњи са 
Заједницом професионалних позоришта Србије, 
чији је  председник директор Краљевачког 
позоришта Миодраг Динуловић, и уз помоћ 
Министарства културе и информисања Владе 
Републике Србије, одговорно и зрело одговорити 
свим изазовима организовања Фестивала.   
 Искрено желим да сва позоришта - учесници 
нађу своје место и награду на краљевачкој 
позоришној сцени и она им остане у сећању по нечем 
новом и великом – померању граница и освајању 
нових висина у позоришној уметности у срединама 
из којих долазе.  Ето прилике за успостављање нове 
сарадње, размене искустава, договора око будућих 
заједничких корака...  

Надам се да ће интересовање за позоришну 
уметност премашити територију града Краљева и у 
наш град довести и бројне поштоваоце ове 
уметности из градова и општина учесница. Краљево 
је спремно да пружи богат културни и разноврстан 
садржај, не само на позоришним даскама, већ и у 
целом граду.  Мајска дешавања,  културно-
историјски споменици,  манастири Жича и 
Студеница, средњовековна тврђава Маглич, 

 планина Гоч, сеоска домаћинства која се баве 
туризмом, нетакнута природа.... чекају вас и зову да 
нас посетите.
 Биће то прилика и да на другачији начин 
скренемо пажњу на себе, представимо  свој град и 
културу широком аудиторијуму и стекнемо нова 
знања. 

Град Краљево, од 15. до 22. маја, широм 
отвара своја врата свим љубитељима позоришне 
уметности. За оне који нас познају, свака реч је 
сувишна. За оне који би да нас упознају, речи нису 
потребне – ми се представљамо делима. 
 Изволите, добро нам дошли у Краљево! И 
још боље нам се вратили!

4

Феђа Стојановић
Рођен у Алексинцу 1948. године.
Уписао ФДУ 1969. године, а дипломирао 1973.
Од 1973. постао редовни члан Атељеа 212.
Одиграо двадесетак улога на филму, велики број емисија и серија на Тв и радију и играо у свим 
београдским позориштима (осим луткарским).
Био професор глуме на Академији уметности.
Добитник неколико награда.

Ана Томовић - Ршумовић 
Rођена 1979. у Београду, дипломирала је позоришну и радио режију на Факултету драмских уметности у 
Београду. 
Режирала је представе према делима класичних аутора као и савремених драматичара. Радила је у 
београдским позориштима: Атељеу 212, ЈДП, Народном позоришту, Београдском драмском позоришту, 
БИТЕФ театру, Малом позоришту „Душко Радовић“, Позоришту „Бошко Буха“, као и у СНП у Новом Саду, 
Сомборском позоришту, Краљевачком позоришту, Тheater Oberhausen у Немачкој и казалишту "Иван Пл.Зајц"  
у Ријеци…
       Учествовала је на фестивалима: БИТЕФ, МЕСС, "Die Neue Stücke aus Europa" у Висбадену, "European Young 
Directors Forum" у Ла Мама Театру у Њујорку, Стеријино позорје, Борштниково сречање, Јоакимфест, 
Југословенски позоришни фестивал у Ужицу, Desire festival у Суботици…
Њена представа «Брод за лутке» победница је 54. Стеријиног позорја 2009. године, (укупно шест награда),
Сарадница је на сценарију за филм «Ничије дете» редитеља Вука Ршумовића који је освојио више од 30 
међународних награда.

Петар Михајловић
рођен 1979. у Крагујевцу. Студирао медицину, уписао трећу годину права, а онда дипломирао 
драматургију на ФДУ у Београду. Добитник је награде “Слободан Селенић” и Стеријине награде на 
конкурсу за оригинални домаћи драмски текст. По његовим текстовима су реализоване представе 
Гавран (Дадов, 2004.), Писати скалпелом (КСТ Крагујевац, 2006.), Радничка хроника (НП Бања Лука, 
2010.), Швајцарска (НП Бања Лука, 2017.), Двеста (КСТ Крагујевац, 2018.) и више од десет радио-
драма, радио-минијатура и кратких играних филмова. Као сценариста је потписао неколико ТВ 
серија и дугометражних играних филмова. Издао је збирку кратких прича Серијски самоубица 
(Јефимија, 2000.), роман Ништа (Геопоетика, 2013.) и књигу прича Нико (Соларис, 2018), док се 
током ове године очекује изазак његовог другог романа Ојмјакон. Стално запослен у 
Југословенској кинотеци.

БИЛТЕН СТУЧНИ ЖИРИ 
ФЕСТИВАЛА

ОКРУГЛИ СТО КРИТИКЕ

Александра Гловацки
Д шк   раматур иња и позоришна критичарка из Београда. Дипломирала на Одсеку драматургије на 

Академији уметности у Београду, апсолвирала Општу књижевност са теоријом на Филошком  
факултету у Београду. Уредница у Редакцији за културу Радио Београда. Позоришне критике 

објављивала и објављује на ТВ Б92, у ''Вечерњим новостима'', Ради  o
елевизији Србије, као и на различитим блоговима у земљи и региону. Ауторка  више т  је

драматизација, као и оригиналних драма, извођених у позориштима Србије и Црне Горе.

Димитрије Коканов

Студирао филозофију на Филозофском факултету у Београду, дипломирао драматургију на 
Академији уметности у Београду, интердисциплинарне мастер студије теорије уметности и медија 
завршио је на Универзитету уметности у Београду. Студент је докторских научних студија теорије 
драмских уметности, медија и културе на Факултету драмских уметности. Члан је УДУС-а. Од 2016. 
године је драматург Позоришта Атеље 212 у Београду.Као драматург  сарађивао је са различитим 

позоришним институцијама и ауторима у земљи и региону. Аутор је позоришних комада Мит о 
Комбајну, Боли Коло, Призори конструисаног односа итд, који су јавно читани, објављени и 

преведени на енглески језик. Добитник је Михизова награда за драмско стваралаштво 2017 године, 
те награда Слободан Стојановић и Зоран Радмиловић на конкурсима за нови драмски текст.

БИЛТЕН 
„ПОЗОРИШТЕ ЗНАЧАЈНИМ ЧИНЕ ЉУДИ И ИДЕЈЕ“
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Упознајте домаћина фестивала – Краљевачко позориште 

 К р а љ е в а ч к о  п о з о р и ш т е  д о м а ћ и н  ј е  5 5 . 
„Јоакима“ у важној години свог постојања, јер ове године 
слави важан јубилеј – седам деценија рада. Као јавна 
установа Краљевачко позориште функционише од  јуна 
2001. године. Одлуком тадашње Скупштине општине 
Краљево, Краљевачко позориште постало је настављач 
богате позоришне традиције започете давне 1949. 
године, када је у тадашњем Ранковићеву, потоњем 
Краљеву, основано прво професионално позориште.
 Позоришни живот се након укидања Народног 
позоришта 1956. године наставља успесима драмских 
аматера који стварају у Краљеву готово пола века, све до 
1993. године када Краљевачко позориште прераста у 
полупрофесионални тетатар, да би шест година касније 
стекло свој пуни професинални статус.
  Краљевачко позориште данас развија и негује 
разноврстан репертоар, од класике до модерне, трудећи 
се да задовољи уметнички укус и културне потребе 
најшире гледалачке публике, али и стручне јавности која 
препознаје нашу кућу као релевантног и амбициозног 
актера позоришног живота Србије. Да је концепт 
репертоарске политике коју негују уродио плодом 
сведочи изузетна посета и одазив публике свих 
генерација, позиви за наступе на репрезентативним 
фестивалима и награде којима су овенчане и представе и 
њихови ствараоци.

 Највеће успехе  Краљевачко позориште у 
последњој деценији бележи представама за децу и младе 
(Чаробњак из Оза, Меца и деца, Ивица и Марица, Ружно 
паче, Љубичаста бајка)  које су лауреати најпрестижнијих 
признања на фестивалима професионалних представа за 
најмлађе. / две награде за најбољу представу фестивала 
"Мали Јоаким", прва награда жирија малих експерата 
регионалног фестивала Позориште Звездариште, 
награде Мали Јоаким за најбоље глумачко, остварење, 
драмски текст, колективну игру ансамбла..../
  Иако по броју стално запослених глумаца и 
просторним условима спада у најмања професионална 
позоришта у Србији, Краљевачко позориште је место 
креативног сусрета плејаде гостујућих сарадника, 
посебно младих глумцаца које за Краљево везује родни 
дом. Краљевачко позориште је готово свима њима било 
место првих сценских корака, али и сцена на којој 
добијају своју прву професионалну шансу.  Многи од њих 
су тренутно носиоци репертоара ове позоришне куће.
 Уверени да позориште значајним чине људи и 
идеје, ствараоци окупљени у најмањем професионалном 
позоришту Србије, упркос свему што их ограничава, 
храбро и посвећено стварају, трудећи се да оно што 
многи препознају као хендикеп, претворе у предност и 
своју аутентичност. То је случај и са организацијом 
„Јоакима“ која је велики, али прави изазов.

БИЛТЕН 
РЕЧ СЕЛЕКТОРКЕ 55. ФЕСТИВАЛА «ЈОАКИМ ВУЈИЋ»

пута пруже шансу младим позоришним ствараоцима. 
Приметила сам, такође, да позивају неке већ афирмисане 
редитеље и редитељке; да свесно улазе у ризике са 
драмама које се опиру једноставном сценском 
уобличењу, али и да кроз своје представе намерно 
проблематизују друштвено-политичке односе нашег 
свакодневног живота.  Све ове напоре сматрам 
позоришно значајним, потребним и важнијим од самог 
резултата.
 У закључку своје књиге “Поетика модерне 
драме”, француски позоришни теоретичар, редитељ и 
драмски писац, Жан Пјер Саразак каже: “Ако је модерна и 
савремена драма уистину “отворена форма”, треба ту 
отвореност схватити у њеном крајњем значењу форме 
која прелази своје границе, која се развија изван својих 
граница.”
 Можда приче о угрожености драмског театра 
постдрамским, класичног позоришта ангажованим или 
„памфлетским”, као и наши покушаји да се представе 
стално премеравају и такмиче, пребројавање награда и 
учешћа на фестивалима, сврставање и разврставање 
представа... нису ништа друго до границе којима гушимо 
сваки могући искорак позоришта, којим би се могао 
развити у нешто ново, неочекивано, незнано?
 Направила сам свој избор од осам представа. 
Седам у конкуренцији за тако жељене награде и једну у 
част награђених. Дакле селекторски посао је, рекло би се, 
обављен, али сам решила и да изађем изван границе 
очекиваног, потребног, прописаног, неопходног. Да ли су 
представе које сам изабрала боље од оних које нисам? 
Нису.  Да ли су представе које сам изабрала значајније од 
оних других? Нису. Да ли су представе које сам изабрала 
к в а л и т е т н и ј е ,  а т р а к т и в н и ј е ,  п р о в о к а т и в н и ј е , 
узбудљивије од осталих? Ако кажем да јесу, хоћете ли ми 
веровати? Побогу зашто?
 Мој избор је крајње личан, до бола личан, 
мотивисан потребом да се пронађе позориште изван 
границе. Да ли су баш ове представе праве за тај искорак? 
Ко то зна...
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Бранислава Илић, драмска списатељица и драматуршкиња

ПОЗОРИШТЕ 
ИЗВАН 
ГРАНИЦА

 У држави у којој је толико дуго на снази закон 
о незапошљавању, непристојно мали буџети и остали 

закони који отежавају рад позориштима, озбиљније 
продукције и амбициозније репертоарско промишљање, 
захтевају готово жонглерске способности позоришних 
управа.
 У оваквим околностима, број од 24 представе 
п р и ј а в љ е н е  з а  ф е с т и в а л  с м а т р а м  о з б и љ н и м 
продукцијским подвигом наших позоришних кућа и 
посебно им изражавам захвалност због чињенице да је 
чак 17 представа, рађено по текстовима домаћих 
драмских аутора и ауторки, од праизведбе комада 
“Негри” Јоакима Вујића, преко драма Б. М. Михиза, Љ. 
Симовића, Д. Ковачевића, комада афирмисаних и 
награђиваних:  У.  Шајтинца, Тање Шљивар, Милице 
Пилетић, Ж. Хубача; до оних који су се последњих сезона 
изборили за своју видљивост: Тијане Грумић, Горана 
Миленковића, Огњена Обрадовића, Сање Савић, Иве 
Брдар и других.
 Приметна је и разумљива жеља позоришта са 
бројнијим глумачким ансамблима да раде продукцијски 
захтевније представе у којима би највећи део глумаца био 
ангажован. Атрактивне “ансамбл представе” су нешто 
што свакако очекује и део наше публике, позоришна 
јавност, али и оснивачи, односно они који одређују буџет 
позориштима. Нажалост, управо у таквим представама је 
највидљивија небрига градова и државе, коју сам 
споменула на почетку. Шта је потребно за једну добру, 
значајну “ансамбл представу”? Да ли је довољно довести 
искусног редитеља/редитељку? Можда  је потребна 
врхунска ауторска екипа? Добар буџет?  Врсни глумци и 
глумице? Све ово имамо. Оно што нам недостаје су 
брижљиво однеговани, дисциплиновани, уиграни 
ансамбли у нашим позориштима. Да ли ће у некој будућој 
стратегији или закону о позоришту један од задатака бити 
и успостављање јаких позоришних ансамбала? Сумњам.
  Примећујем да су после неколико сезона 
посвећених обележавањима разних јубилеја и важних 
историјских датума, многа позоришта одлучила да овог 

БИЛТЕН 
ОКРУГЛИ СТО – СВАКЕ ФЕСТИВАЛСКЕ ВЕЧЕРИ

 Т р а д и ц и о н а л н о ,  д е о  5 5 .  Ф е с т и в а л а 
професионалних позоришта Србије биће округли 
столови који ће бити одржавани сваке фестивалске 
вечери по завршетку представе у Краљевачком 
позоришту. Њихов модератор биће Димитрије 
Коканов, припадник млађе генерације савремених 
српских драмских писаца, који иза себе већ има 
узбудљив драмски опус и значајна признања, између 
осталих и награду „Борислав Михајловић Михиз“ за 
драмско стваралаштво (2017. године).  Између 
осталог, Коканов је аутор драма “Ја нисам Ворен 
Бити”, “Летачи”, “Вилинска прашина”, “Мит о 
комбајну”, сценариста филмова “Никог нема”, “Све 

је више ствари које долазе”, а критика га види 
каомалограђанштином“, „ексцентричног младића 
који уме да мисли и има све адуте да постане плодан 
и значајан аутор европске ширине“.
 О к р у г л и  с т о л о в и  б и ћ е  п о с в е ћ е н и 
разговорима о представама, темама које оне 
отварају, начинима на које је прича донета на 
уметничкој равни. У овим разгворима у којима ће, с 
професионалне стране, учествовати  редитељи, 
драматурзи и глумци, имаће право да учествује и 
публика – важан стуб сваке представе и позоришта 
уопште, јер и представа и позориште постоје само 
ако их публика воли.

НАГРАДЕ 

ФЕСТИВАЛА

Награда за најбољу представу 

Награда за режију

Награда за глумачко остварење

- четири равноправне награде -

Награда за сценографију

Награда за костимографију

Награда за оригиналну музику

Награда за најбољег младог глумца

Награда округлог стола критике 

Негри / КСТ Крагујевац / субота, 18. мај у 20 часова / фото Славољуб Радојевић
1. “Бановић Страхиња”- Борислав Михајловић Михиз; 
адаптација и режија
Небојша Брадић / Народно позориште из Приштине са 
седиштем у Грачаници у копродукцији са Шабачким 
позориштем./
2. “Анималс”- Угљеша Шајтинц; режија Снежана Тришић 
/Крушевачко позориште/
3. “Негри или љубав ко сочоловеко својим”, Јоаким 
Вујић; режија Анђелка Николић /Књажевско-српски 
театар/
4. “Али град ме је штитио”- Тања Шљивар; режија Бојан 
Ђорђев /Народно позориште Ужице/
5. “Триптих о радницима”- Сара Радојковић, Страхиња 
Маџаревић, Тијана Грумић; режија Југ Ђорђевић 
/Градско позориште Чачак/
6. “Наши преци, једите са нама” - Горан Миленковић; 
режија Стеван Бодрожа /Пулс театар-Лазаревац у 
копродукцији са НП “Стерија”- Вршац/
7. “Сумња”- Џон Патрик Шенли ; режија Југ Ђорђевић 
/Краљевачко позориште/
представа у част награђених:
8. “Претпоследња панда или статика”- Дино Пешут, 
адаптација Марија Ратковић; режија Максим 
Милошевић /Шабачко позориште/

СЕЛЕКЦИЈА ФЕСТИВАЛА
селекторка Бранислава Илић
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БИЛТЕН 

7

СУТРА НА РЕПЕРТОАРУ

 Педесет и пети фестивал професионалних 

позоришта „Јоаким Вујић“ прави је тренутак да се 

подсетимо почетака који сежу до давне 1965. годи-

не, када су у Зајечару одржани први Позоришни 

сусрети „Јоаким Вујић“. 

 Како је остало записано у каталогу трећих 

сусрета, одржаних у Нишу 1967. године, Позоришни 

сусрети су се јавили као неминовност у напору да се 

изменом искустава, стваралачким и радним 

контактима позоришних радника из унутрашњости 

и анимирањем југословенске позоришне јавности, 

утиче на подизање нивоа позоришне делатности и 

ширење позоришне културе у унутрашњости Србије.  

...Састајући се сваке године у другом граду, 

учесници Сусрета су, сем жеље за презентирањем 

својих резултата у новој средини, желели такође да 

побуде интересовање за своју делатност и у 

местима која немају сопствено позориште.“

 Од првих Сусрета до педесетог Фестивала, 

како је забележио вредни хроничар, почивши Дејан 

Пенчић-Пољански 2015. године, фестивалским 

сценама прошло је више од 450 представа у главном 

такмичарском програму и више од 140 представа у 

пратећем и офф програму. 

 Осам позоришта оснивача у потпуности је 

остварило један од основних циљева Сусрета  па на ,

мапи уже Србије, јужно од Саве и Дунава, данас 

егзистира шеснаест професионалних позоришта 

која чине Заједницу професионалних позоришта  

Србије, која је оснивач и организатор Фестивала 

професионалних позоришта Србије „Јоаким Вујић“ 

и фестивала представа за децу  Мали Јоаким“ „ . 

Најмлађе позориште у нашој Заједници Градско , 

позориште Чачак, /основано прошле године  први / ,

пут ће се представити фестивалској публици на 

„Јоакиму“, у граду који ове године обележава 

седамдесет година од оснивања свог првог 

професионалног позоришта.

Ако се присетимо да су професионална позоришта у 

Чачку и Краљеву „трајно“ угашена педесетих година 

прошлог века вољом политике, лако је закључити да 

ће Јоакимов пламен на срећу свих нас, осветлети и , 

надживети сваки мрак.  

 ! Упалите светла позорнице

Миодраг Динуловић, 

позоришни редитељ

Поздравна реч председника 
Заједнице професионалних позоришта 

 Србије

НЕУГАСЛИ ЈОАКИМОВ ПЛАМЕН

Борислав Михајловић Михиз

БАНОВИЋ СТРАХИЊА

 

адаптација, режија и сценски простор:

Небојша Брадић

трајање представе 75 минута

Народно
позориште
Приштина

Шабачко
позориште

БИЛТЕН 
ВЕЧЕРАС НА РЕПЕРТОАРУ 

среда, 15. мај у 20 часова

РЕЧ СЕЛЕКТОРКЕ

 И а к о  п о  п р о п о з и ц и ј а м а  ф е с т и в а л а , 
представа града домаћина аутоматски улази у 
селекцију и отвара фестивал, пружена ми је 
могућност да и у овом случају направим избор 
између две понуђене представе. Изабрала сам 
представу Сумња, рађену по истоименом комаду, 
овенчаном Пулицеровом наградом 2005. године, а 
по којем је касније снимљен и филм,  у режији самог 
аутора, америчког драмског писца, Џ.П.Шенлија. 
Сада већ препознатљив ауторски двојац, Југ 
Ђорђевић и Тијана Грумић, се овог пута опробао у, 
чини ми се, до сада најсложенијој својој представи у 
р е д и т е љ с к о м  и  д р а м а т у р ш к о м  с м и с л у .  
Остављајући глумачкој игри да се поиграва пажњом 
гледалаца, усмеравајући је ка (не)оправданости 
сумње која мотивише поступке и односе тумачених 
ликова, редитељ сценским значењима, тежиште у 
представи вешто пребацује са сумње на питање 
вере и предубеђења. Представа доводи у питање 
искреност наше вере у људе, Бога, односе, 
п р и х в а ћ е н е  х и ј е р а х и ј е ,  у  с в е  о н о  у  ш т а 
декларативно тврдимо да безрезевно верујемо, 
иако нас потиснути страхови и неизречени ставови 
упорно демантују. Сумња поставља питање: У шта и 
коме верујемо у доминантно сумњичавом свету 
б а з и ч н о  н е п о в е р љ и в о м  п р е м а  д р у г о м е  и 
другачијем.

Б. Илић
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Редитељ представе „Сумња“, Југ Ђорђевић
 рођен је у Врању. У јулу 2012. године уписује Факултет драмских 
уметности у Београду, одсек позоришна и радио режија у класи 
проф. Николе Јевтића и Душана Петровића
 Дипломску представу “Каскадер” аутора Страхиње 
Маџаревића, режирао је на десетом ФИСТ-у (Фестивалу 
интернационалног студентског театра) у Београду.
 Прву професионалну режију потписује у Позоришту „Бора 
Станковић“ у Врању, текст Тијане Грумић „Кеплер 452-б“.  За 
исту представу Тијана и Југ поделили су „специјалну награду за 
нову позоришну осећајност“ на фестивалу “Јоаким Вујић” у 
Новом Пазару. Ова представа нашла се и у главној селекцији 
Стеријног позорја 2018. године. Прошле године Ђорђевић је 
режирао и у Народном позоришту у Ужицу, комад Огњена 
Обрадовића „Како одржавати фикус“, а драмом „Триптих о 
радницима“ (Сара Радојковић, Страхиња Маџаревић и Тијана 
Грумић) у његовој режији, отворено је ново Градско позориште 
Чачак. 
 У децембру 2018. режирао је комад “Dolce vita“ Јелене 
Палигорић у Опери и позоришту Madlenianum. Почетком ове 
године режирао је комад Сумња Џ. П. Шенлија у Краљевачком 
позоришту. На овогодишњем фестивалу Јоаким Вујић, Југ 
Ђорђевић је једини редитељ  који у такмичарском програму има 
две представе: ТРИПТИХ О РАДНИЦИМА  и представу СУМЊА. 
Живи на релацији Београд - Загреб.

СУМЊА / Краљевачко позориште / фото Ненад Миленковић - Инди

Џон Патрик Шенли

СУМЊА 

-парабола-

превод и драматургија:Тијана Грумић

режија: Југ Ђорђевић

сцена и костим: Велимирка Дамјановић

музика: Нино Де Глерија и Јулија де Шреја

дизајн светла: Радомир Стаменковић

улоге:

сестра Алојзија: Биљана Костантиновић

сестра Џејмс: Светлана Миленковић 

отац Флин: Зоран Церовина

госпођа Милер: Горица Динуловић

Доналд Милер: Никола Воштинић

трајање представе 115 минута

 
СУМЊА
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САВЕТ ФЕСТИВАЛА

Ивана Недељковић, директорка ПУЛС театра Лазаревац

Милена Богавац , в.д. директорка Шабачког позоришта

Јелена Патрногић , директорка Позоришта за децу Крагујевац

Милица Радуловић, директорка Позоришта лутака Ниш

Драган Марјановић, в.д. директор Народног позоришта Лесковац

Ненад Јовић, директор Позоришта „Бора Станковић“ Врање

Сеадетин Мујезиновић, директор Регионалног позоришта Нови Пазар

Братислав Јанковић, в.д. директора Градског позоришта Чачак

Миодраг Динуловић, директор Краљевачког позоришта

Милош Крстовић , директор Књажевско-српског театра Крагујевац

Зоран Стаматовић , директор Народног позоришта Ужице

Владимир Ђуричић, директор Позоришта тимочке крајине 

„Зоран Радмиловић“ Зајечар

Градимир Филиповић, директор Народног позоришта Пирот

Спасоје Ж.Миловановић, директор Народног позоришта Ниш

Предраг Радоњић, директор Народног позоришта Приштина

Бранислав Недић , директор Крушевачког позоришта

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР ФЕСТИВАЛА

Председник, др Предраг Терзић, Градоначелник града Краљева

заменик председника, Вукман Ракочевић, заменик Градоначелника града Краљева

директор фестивала, Миодраг Динуловић, директор Краљевачког позоришта

чланови Организационог одбора:

- Миша Милосављевић, Народна библиотека «Стефан Првовенчани» Краљево

- Милош Милишић, Народна библиотека «Стефан Првовенчани» Краљево

- Елизабета Тодоровић, Културни центар «Рибница» Краљево

- Биљана Мирјанић, Музичка школа «Стеван Мокрањац» Краљево

- Ален Кнежевић, Краљевачко позориште Краљево

- Немања Јаковљевић, дописништво РТС Краљево

- Виолета Симовић, Радио Телевизија Краљево и Ибарске новости

- Бојана Максимовић, Одељење комуналне полиције Градске управе града Краљева

- Радован Чурлић, Одељење саобраћајне полиције у Краљеву

- Ивица Богојевић, ЈКП «Чистоћа» Краљево

- Драган Вулић, ЈКП «Пијаца» Краљево

посматрач (без права одлучивања)

Ђурђијана Јовановић, Министарство културе и информисања Републике Србије

Билтен 55. фестивала професионалних позоришта Србије «Јоаким Вујић»
издавач Краљевачко позориште Краљево / за издавача Миодраг Динуловић
уредник билтена Марина Миљковић Дабић / организатор Ален Кнежевић
дизајн публикације и графичка припрема Владан Славковић
штампа АДМ графика Краљево / тираж 150 /Краљево 2019.

БИЛТЕН 

покровитељи фестивала



БИЛТЕН 
ПОЗДРАВНА РЕЧ ГРАДОНАЧЕЛНИКА КРАЉЕВА 

ДР ПРЕДРАГА ТЕРЗИЋА
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председника Организационог одбора 55. фестивала професионалних позоришта Србије „Јоаким Вујић“ 

  Са поносом могу рећи да сам житељ, и 
градоначелник, града који се може похвалити да је 
град културе. У прилог мојој тврдњи стоје надалеко 
позната и призната постигнућа установа културе 
чији је град оснивач. Не дају ми криво говорити 
успеси и  непрекидне активности Народне 
библиотеке „Стефан Првовенчани“, Народног 
музеја, Завода за заштиту споменика културе, 
Историјског архива, Културног центра „Рибница“, 
Дома културе „Студеница“ Ушће, Краљевачког 
позоришта... 

Ипак, овог пута бих издвојио наш театар, 
који нас поносним домаћинима чини други пут за 
последње три године. Након „Малог Јоакима“ 2016. 
године, доводи нам у госте и „великог Јоакима“, 
смотру позоришних представа у Републици Србији 
јужно од Београда.  Сигуран сам да ће град Краљево 
са Краљевачким позориштем, у сарадњи са 
Заједницом професионалних позоришта Србије, 
чији је  председник директор Краљевачког 
позоришта Миодраг Динуловић, и уз помоћ 
Министарства културе и информисања Владе 
Републике Србије, одговорно и зрело одговорити 
свим изазовима организовања Фестивала.   
 Искрено желим да сва позоришта - учесници 
нађу своје место и награду на краљевачкој 
позоришној сцени и она им остане у сећању по нечем 
новом и великом – померању граница и освајању 
нових висина у позоришној уметности у срединама 
из којих долазе.  Ето прилике за успостављање нове 
сарадње, размене искустава, договора око будућих 
заједничких корака...  

Надам се да ће интересовање за позоришну 
уметност премашити територију града Краљева и у 
наш град довести и бројне поштоваоце ове 
уметности из градова и општина учесница. Краљево 
је спремно да пружи богат културни и разноврстан 
садржај, не само на позоришним даскама, већ и у 
целом граду.  Мајска дешавања,  културно-
историјски споменици,  манастири Жича и 
Студеница, средњовековна тврђава Маглич, 

 планина Гоч, сеоска домаћинства која се баве 
туризмом, нетакнута природа.... чекају вас и зову да 
нас посетите.
 Биће то прилика и да на другачији начин 
скренемо пажњу на себе, представимо  свој град и 
културу широком аудиторијуму и стекнемо нова 
знања. 

Град Краљево, од 15. до 22. маја, широм 
отвара своја врата свим љубитељима позоришне 
уметности. За оне који нас познају, свака реч је 
сувишна. За оне који би да нас упознају, речи нису 
потребне – ми се представљамо делима. 
 Изволите, добро нам дошли у Краљево! И 
још боље нам се вратили!
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Феђа Стојановић
Рођен у Алексинцу 1948. године.
Уписао ФДУ 1969. године, а дипломирао 1973.
Од 1973. постао редовни члан Атељеа 212.
Одиграо двадесетак улога на филму, велики број емисија и серија на Тв и радију и играо у свим 
београдским позориштима (осим луткарским).
Био професор глуме на Академији уметности.
Добитник неколико награда.

Ана Томовић - Ршумовић 
Rођена 1979. у Београду, дипломирала је позоришну и радио режију на Факултету драмских уметности у 
Београду. 
Режирала је представе према делима класичних аутора као и савремених драматичара. Радила је у 
београдским позориштима: Атељеу 212, ЈДП, Народном позоришту, Београдском драмском позоришту, 
БИТЕФ театру, Малом позоришту „Душко Радовић“, Позоришту „Бошко Буха“, као и у СНП у Новом Саду, 
Сомборском позоришту, Краљевачком позоришту, Тheater Oberhausen у Немачкој и казалишту "Иван Пл.Зајц"  
у Ријеци…
       Учествовала је на фестивалима: БИТЕФ, МЕСС, "Die Neue Stücke aus Europa" у Висбадену, "European Young 
Directors Forum" у Ла Мама Театру у Њујорку, Стеријино позорје, Борштниково сречање, Јоакимфест, 
Југословенски позоришни фестивал у Ужицу, Desire festival у Суботици…
Њена представа «Брод за лутке» победница је 54. Стеријиног позорја 2009. године, (укупно шест награда),
Сарадница је на сценарију за филм «Ничије дете» редитеља Вука Ршумовића који је освојио више од 30 
међународних награда.

Петар Михајловић
рођен 1979. у Крагујевцу. Студирао медицину, уписао трећу годину права, а онда дипломирао 
драматургију на ФДУ у Београду. Добитник је награде “Слободан Селенић” и Стеријине награде на 
конкурсу за оригинални домаћи драмски текст. По његовим текстовима су реализоване представе 
Гавран (Дадов, 2004.), Писати скалпелом (КСТ Крагујевац, 2006.), Радничка хроника (НП Бања Лука, 
2010.), Швајцарска (НП Бања Лука, 2017.), Двеста (КСТ Крагујевац, 2018.) и више од десет радио-
драма, радио-минијатура и кратких играних филмова. Као сценариста је потписао неколико ТВ 
серија и дугометражних играних филмова. Издао је збирку кратких прича Серијски самоубица 
(Јефимија, 2000.), роман Ништа (Геопоетика, 2013.) и књигу прича Нико (Соларис, 2018), док се 
током ове године очекује изазак његовог другог романа Ојмјакон. Стално запослен у 
Југословенској кинотеци.

БИЛТЕН СТУЧНИ ЖИРИ 
ФЕСТИВАЛА

ОКРУГЛИ СТО КРИТИКЕ

Александра Гловацки
Д шк   раматур иња и позоришна критичарка из Београда. Дипломирала на Одсеку драматургије на 

Академији уметности у Београду, апсолвирала Општу књижевност са теоријом на Филошком  
факултету у Београду. Уредница у Редакцији за културу Радио Београда. Позоришне критике 

објављивала и објављује на ТВ Б92, у ''Вечерњим новостима'', Ради  o
елевизији Србије, као и на различитим блоговима у земљи и региону. Ауторка  више т  је

драматизација, као и оригиналних драма, извођених у позориштима Србије и Црне Горе.

Димитрије Коканов

Студирао филозофију на Филозофском факултету у Београду, дипломирао драматургију на 
Академији уметности у Београду, интердисциплинарне мастер студије теорије уметности и медија 
завршио је на Универзитету уметности у Београду. Студент је докторских научних студија теорије 
драмских уметности, медија и културе на Факултету драмских уметности. Члан је УДУС-а. Од 2016. 
године је драматург Позоришта Атеље 212 у Београду.Као драматург  сарађивао је са различитим 

позоришним институцијама и ауторима у земљи и региону. Аутор је позоришних комада Мит о 
Комбајну, Боли Коло, Призори конструисаног односа итд, који су јавно читани, објављени и 

преведени на енглески језик. Добитник је Михизова награда за драмско стваралаштво 2017 године, 
те награда Слободан Стојановић и Зоран Радмиловић на конкурсима за нови драмски текст.

БИЛТЕН 
„ПОЗОРИШТЕ ЗНАЧАЈНИМ ЧИНЕ ЉУДИ И ИДЕЈЕ“
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Упознајте домаћина фестивала – Краљевачко позориште 

 К р а љ е в а ч к о  п о з о р и ш т е  д о м а ћ и н  ј е  5 5 . 
„Јоакима“ у важној години свог постојања, јер ове године 
слави важан јубилеј – седам деценија рада. Као јавна 
установа Краљевачко позориште функционише од  јуна 
2001. године. Одлуком тадашње Скупштине општине 
Краљево, Краљевачко позориште постало је настављач 
богате позоришне традиције започете давне 1949. 
године, када је у тадашњем Ранковићеву, потоњем 
Краљеву, основано прво професионално позориште.
 Позоришни живот се након укидања Народног 
позоришта 1956. године наставља успесима драмских 
аматера који стварају у Краљеву готово пола века, све до 
1993. године када Краљевачко позориште прераста у 
полупрофесионални тетатар, да би шест година касније 
стекло свој пуни професинални статус.
  Краљевачко позориште данас развија и негује 
разноврстан репертоар, од класике до модерне, трудећи 
се да задовољи уметнички укус и културне потребе 
најшире гледалачке публике, али и стручне јавности која 
препознаје нашу кућу као релевантног и амбициозног 
актера позоришног живота Србије. Да је концепт 
репертоарске политике коју негују уродио плодом 
сведочи изузетна посета и одазив публике свих 
генерација, позиви за наступе на репрезентативним 
фестивалима и награде којима су овенчане и представе и 
њихови ствараоци.

 Највеће успехе  Краљевачко позориште у 
последњој деценији бележи представама за децу и младе 
(Чаробњак из Оза, Меца и деца, Ивица и Марица, Ружно 
паче, Љубичаста бајка)  које су лауреати најпрестижнијих 
признања на фестивалима професионалних представа за 
најмлађе. / две награде за најбољу представу фестивала 
"Мали Јоаким", прва награда жирија малих експерата 
регионалног фестивала Позориште Звездариште, 
награде Мали Јоаким за најбоље глумачко, остварење, 
драмски текст, колективну игру ансамбла..../
  Иако по броју стално запослених глумаца и 
просторним условима спада у најмања професионална 
позоришта у Србији, Краљевачко позориште је место 
креативног сусрета плејаде гостујућих сарадника, 
посебно младих глумцаца које за Краљево везује родни 
дом. Краљевачко позориште је готово свима њима било 
место првих сценских корака, али и сцена на којој 
добијају своју прву професионалну шансу.  Многи од њих 
су тренутно носиоци репертоара ове позоришне куће.
 Уверени да позориште значајним чине људи и 
идеје, ствараоци окупљени у најмањем професионалном 
позоришту Србије, упркос свему што их ограничава, 
храбро и посвећено стварају, трудећи се да оно што 
многи препознају као хендикеп, претворе у предност и 
своју аутентичност. То је случај и са организацијом 
„Јоакима“ која је велики, али прави изазов.

БИЛТЕН 
РЕЧ СЕЛЕКТОРКЕ 55. ФЕСТИВАЛА «ЈОАКИМ ВУЈИЋ»

пута пруже шансу младим позоришним ствараоцима. 
Приметила сам, такође, да позивају неке већ афирмисане 
редитеље и редитељке; да свесно улазе у ризике са 
драмама које се опиру једноставном сценском 
уобличењу, али и да кроз своје представе намерно 
проблематизују друштвено-политичке односе нашег 
свакодневног живота.  Све ове напоре сматрам 
позоришно значајним, потребним и важнијим од самог 
резултата.
 У закључку своје књиге “Поетика модерне 
драме”, француски позоришни теоретичар, редитељ и 
драмски писац, Жан Пјер Саразак каже: “Ако је модерна и 
савремена драма уистину “отворена форма”, треба ту 
отвореност схватити у њеном крајњем значењу форме 
која прелази своје границе, која се развија изван својих 
граница.”
 Можда приче о угрожености драмског театра 
постдрамским, класичног позоришта ангажованим или 
„памфлетским”, као и наши покушаји да се представе 
стално премеравају и такмиче, пребројавање награда и 
учешћа на фестивалима, сврставање и разврставање 
представа... нису ништа друго до границе којима гушимо 
сваки могући искорак позоришта, којим би се могао 
развити у нешто ново, неочекивано, незнано?
 Направила сам свој избор од осам представа. 
Седам у конкуренцији за тако жељене награде и једну у 
част награђених. Дакле селекторски посао је, рекло би се, 
обављен, али сам решила и да изађем изван границе 
очекиваног, потребног, прописаног, неопходног. Да ли су 
представе које сам изабрала боље од оних које нисам? 
Нису.  Да ли су представе које сам изабрала значајније од 
оних других? Нису. Да ли су представе које сам изабрала 
к в а л и т е т н и ј е ,  а т р а к т и в н и ј е ,  п р о в о к а т и в н и ј е , 
узбудљивије од осталих? Ако кажем да јесу, хоћете ли ми 
веровати? Побогу зашто?
 Мој избор је крајње личан, до бола личан, 
мотивисан потребом да се пронађе позориште изван 
границе. Да ли су баш ове представе праве за тај искорак? 
Ко то зна...
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Бранислава Илић, драмска списатељица и драматуршкиња

ПОЗОРИШТЕ 
ИЗВАН 
ГРАНИЦА

 У држави у којој је толико дуго на снази закон 
о незапошљавању, непристојно мали буџети и остали 

закони који отежавају рад позориштима, озбиљније 
продукције и амбициозније репертоарско промишљање, 
захтевају готово жонглерске способности позоришних 
управа.
 У оваквим околностима, број од 24 представе 
п р и ј а в љ е н е  з а  ф е с т и в а л  с м а т р а м  о з б и љ н и м 
продукцијским подвигом наших позоришних кућа и 
посебно им изражавам захвалност због чињенице да је 
чак 17 представа, рађено по текстовима домаћих 
драмских аутора и ауторки, од праизведбе комада 
“Негри” Јоакима Вујића, преко драма Б. М. Михиза, Љ. 
Симовића, Д. Ковачевића, комада афирмисаних и 
награђиваних:  У.  Шајтинца, Тање Шљивар, Милице 
Пилетић, Ж. Хубача; до оних који су се последњих сезона 
изборили за своју видљивост: Тијане Грумић, Горана 
Миленковића, Огњена Обрадовића, Сање Савић, Иве 
Брдар и других.
 Приметна је и разумљива жеља позоришта са 
бројнијим глумачким ансамблима да раде продукцијски 
захтевније представе у којима би највећи део глумаца био 
ангажован. Атрактивне “ансамбл представе” су нешто 
што свакако очекује и део наше публике, позоришна 
јавност, али и оснивачи, односно они који одређују буџет 
позориштима. Нажалост, управо у таквим представама је 
највидљивија небрига градова и државе, коју сам 
споменула на почетку. Шта је потребно за једну добру, 
значајну “ансамбл представу”? Да ли је довољно довести 
искусног редитеља/редитељку? Можда  је потребна 
врхунска ауторска екипа? Добар буџет?  Врсни глумци и 
глумице? Све ово имамо. Оно што нам недостаје су 
брижљиво однеговани, дисциплиновани, уиграни 
ансамбли у нашим позориштима. Да ли ће у некој будућој 
стратегији или закону о позоришту један од задатака бити 
и успостављање јаких позоришних ансамбала? Сумњам.
  Примећујем да су после неколико сезона 
посвећених обележавањима разних јубилеја и важних 
историјских датума, многа позоришта одлучила да овог 

БИЛТЕН 
ОКРУГЛИ СТО – СВАКЕ ФЕСТИВАЛСКЕ ВЕЧЕРИ

 Т р а д и ц и о н а л н о ,  д е о  5 5 .  Ф е с т и в а л а 
професионалних позоришта Србије биће округли 
столови који ће бити одржавани сваке фестивалске 
вечери по завршетку представе у Краљевачком 
позоришту. Њихов модератор биће Димитрије 
Коканов, припадник млађе генерације савремених 
српских драмских писаца, који иза себе већ има 
узбудљив драмски опус и значајна признања, између 
осталих и награду „Борислав Михајловић Михиз“ за 
драмско стваралаштво (2017. године).  Између 
осталог, Коканов је аутор драма “Ја нисам Ворен 
Бити”, “Летачи”, “Вилинска прашина”, “Мит о 
комбајну”, сценариста филмова “Никог нема”, “Све 

је више ствари које долазе”, а критика га види 
каомалограђанштином“, „ексцентричног младића 
који уме да мисли и има све адуте да постане плодан 
и значајан аутор европске ширине“.
 О к р у г л и  с т о л о в и  б и ћ е  п о с в е ћ е н и 
разговорима о представама, темама које оне 
отварају, начинима на које је прича донета на 
уметничкој равни. У овим разгворима у којима ће, с 
професионалне стране, учествовати  редитељи, 
драматурзи и глумци, имаће право да учествује и 
публика – важан стуб сваке представе и позоришта 
уопште, јер и представа и позориште постоје само 
ако их публика воли.

НАГРАДЕ 

ФЕСТИВАЛА

Награда за најбољу представу 

Награда за режију

Награда за глумачко остварење

- четири равноправне награде -

Награда за сценографију

Награда за костимографију

Награда за оригиналну музику

Награда за најбољег младог глумца

Награда округлог стола критике 

Негри / КСТ Крагујевац / субота, 18. мај у 20 часова / фото Славољуб Радојевић
1. “Бановић Страхиња”- Борислав Михајловић Михиз; 
адаптација и режија
Небојша Брадић / Народно позориште из Приштине са 
седиштем у Грачаници у копродукцији са Шабачким 
позориштем./
2. “Анималс”- Угљеша Шајтинц; режија Снежана Тришић 
/Крушевачко позориште/
3. “Негри или љубав ко сочоловеко својим”, Јоаким 
Вујић; режија Анђелка Николић /Књажевско-српски 
театар/
4. “Али град ме је штитио”- Тања Шљивар; режија Бојан 
Ђорђев /Народно позориште Ужице/
5. “Триптих о радницима”- Сара Радојковић, Страхиња 
Маџаревић, Тијана Грумић; режија Југ Ђорђевић 
/Градско позориште Чачак/
6. “Наши преци, једите са нама” - Горан Миленковић; 
режија Стеван Бодрожа /Пулс театар-Лазаревац у 
копродукцији са НП “Стерија”- Вршац/
7. “Сумња”- Џон Патрик Шенли ; режија Југ Ђорђевић 
/Краљевачко позориште/
представа у част награђених:
8. “Претпоследња панда или статика”- Дино Пешут, 
адаптација Марија Ратковић; режија Максим 
Милошевић /Шабачко позориште/

СЕЛЕКЦИЈА ФЕСТИВАЛА
селекторка Бранислава Илић
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БИЛТЕН 

7

СУТРА НА РЕПЕРТОАРУ

 Педесет и пети фестивал професионалних 

позоришта „Јоаким Вујић“ прави је тренутак да се 

подсетимо почетака који сежу до давне 1965. годи-

не, када су у Зајечару одржани први Позоришни 

сусрети „Јоаким Вујић“. 

 Како је остало записано у каталогу трећих 

сусрета, одржаних у Нишу 1967. године, Позоришни 

сусрети су се јавили као неминовност у напору да се 

изменом искустава, стваралачким и радним 

контактима позоришних радника из унутрашњости 

и анимирањем југословенске позоришне јавности, 

утиче на подизање нивоа позоришне делатности и 

ширење позоришне културе у унутрашњости Србије.  

...Састајући се сваке године у другом граду, 

учесници Сусрета су, сем жеље за презентирањем 

својих резултата у новој средини, желели такође да 

побуде интересовање за своју делатност и у 

местима која немају сопствено позориште.“

 Од првих Сусрета до педесетог Фестивала, 

како је забележио вредни хроничар, почивши Дејан 

Пенчић-Пољански 2015. године, фестивалским 

сценама прошло је више од 450 представа у главном 

такмичарском програму и више од 140 представа у 

пратећем и офф програму. 

 Осам позоришта оснивача у потпуности је 

остварило један од основних циљева Сусрета  па на ,

мапи уже Србије, јужно од Саве и Дунава, данас 

егзистира шеснаест професионалних позоришта 

која чине Заједницу професионалних позоришта  

Србије, која је оснивач и организатор Фестивала 

професионалних позоришта Србије „Јоаким Вујић“ 

и фестивала представа за децу  Мали Јоаким“ „ . 

Најмлађе позориште у нашој Заједници Градско , 

позориште Чачак, /основано прошле године  први / ,

пут ће се представити фестивалској публици на 

„Јоакиму“, у граду који ове године обележава 

седамдесет година од оснивања свог првог 

професионалног позоришта.

Ако се присетимо да су професионална позоришта у 

Чачку и Краљеву „трајно“ угашена педесетих година 

прошлог века вољом политике, лако је закључити да 

ће Јоакимов пламен на срећу свих нас, осветлети и , 

надживети сваки мрак.  

 ! Упалите светла позорнице

Миодраг Динуловић, 

позоришни редитељ

Поздравна реч председника 
Заједнице професионалних позоришта 

 Србије

НЕУГАСЛИ ЈОАКИМОВ ПЛАМЕН

Борислав Михајловић Михиз

БАНОВИЋ СТРАХИЊА

 

адаптација, режија и сценски простор:

Небојша Брадић

трајање представе 75 минута

Народно
позориште
Приштина

Шабачко
позориште

БИЛТЕН 
ВЕЧЕРАС НА РЕПЕРТОАРУ 

среда, 15. мај у 20 часова

РЕЧ СЕЛЕКТОРКЕ

 И а к о  п о  п р о п о з и ц и ј а м а  ф е с т и в а л а , 
представа града домаћина аутоматски улази у 
селекцију и отвара фестивал, пружена ми је 
могућност да и у овом случају направим избор 
између две понуђене представе. Изабрала сам 
представу Сумња, рађену по истоименом комаду, 
овенчаном Пулицеровом наградом 2005. године, а 
по којем је касније снимљен и филм,  у режији самог 
аутора, америчког драмског писца, Џ.П.Шенлија. 
Сада већ препознатљив ауторски двојац, Југ 
Ђорђевић и Тијана Грумић, се овог пута опробао у, 
чини ми се, до сада најсложенијој својој представи у 
р е д и т е љ с к о м  и  д р а м а т у р ш к о м  с м и с л у .  
Остављајући глумачкој игри да се поиграва пажњом 
гледалаца, усмеравајући је ка (не)оправданости 
сумње која мотивише поступке и односе тумачених 
ликова, редитељ сценским значењима, тежиште у 
представи вешто пребацује са сумње на питање 
вере и предубеђења. Представа доводи у питање 
искреност наше вере у људе, Бога, односе, 
п р и х в а ћ е н е  х и ј е р а х и ј е ,  у  с в е  о н о  у  ш т а 
декларативно тврдимо да безрезевно верујемо, 
иако нас потиснути страхови и неизречени ставови 
упорно демантују. Сумња поставља питање: У шта и 
коме верујемо у доминантно сумњичавом свету 
б а з и ч н о  н е п о в е р љ и в о м  п р е м а  д р у г о м е  и 
другачијем.

Б. Илић
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Редитељ представе „Сумња“, Југ Ђорђевић
 рођен је у Врању. У јулу 2012. године уписује Факултет драмских 
уметности у Београду, одсек позоришна и радио режија у класи 
проф. Николе Јевтића и Душана Петровића
 Дипломску представу “Каскадер” аутора Страхиње 
Маџаревића, режирао је на десетом ФИСТ-у (Фестивалу 
интернационалног студентског театра) у Београду.
 Прву професионалну режију потписује у Позоришту „Бора 
Станковић“ у Врању, текст Тијане Грумић „Кеплер 452-б“.  За 
исту представу Тијана и Југ поделили су „специјалну награду за 
нову позоришну осећајност“ на фестивалу “Јоаким Вујић” у 
Новом Пазару. Ова представа нашла се и у главној селекцији 
Стеријног позорја 2018. године. Прошле године Ђорђевић је 
режирао и у Народном позоришту у Ужицу, комад Огњена 
Обрадовића „Како одржавати фикус“, а драмом „Триптих о 
радницима“ (Сара Радојковић, Страхиња Маџаревић и Тијана 
Грумић) у његовој режији, отворено је ново Градско позориште 
Чачак. 
 У децембру 2018. режирао је комад “Dolce vita“ Јелене 
Палигорић у Опери и позоришту Madlenianum. Почетком ове 
године режирао је комад Сумња Џ. П. Шенлија у Краљевачком 
позоришту. На овогодишњем фестивалу Јоаким Вујић, Југ 
Ђорђевић је једини редитељ  који у такмичарском програму има 
две представе: ТРИПТИХ О РАДНИЦИМА  и представу СУМЊА. 
Живи на релацији Београд - Загреб.

СУМЊА / Краљевачко позориште / фото Ненад Миленковић - Инди

Џон Патрик Шенли

СУМЊА 

-парабола-

превод и драматургија:Тијана Грумић

режија: Југ Ђорђевић

сцена и костим: Велимирка Дамјановић

музика: Нино Де Глерија и Јулија де Шреја

дизајн светла: Радомир Стаменковић

улоге:

сестра Алојзија: Биљана Костантиновић

сестра Џејмс: Светлана Миленковић 

отац Флин: Зоран Церовина

госпођа Милер: Горица Динуловић

Доналд Милер: Никола Воштинић

трајање представе 115 минута

 
СУМЊА
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САВЕТ ФЕСТИВАЛА

Ивана Недељковић, директорка ПУЛС театра Лазаревац

Милена Богавац , в.д. директорка Шабачког позоришта

Јелена Патрногић , директорка Позоришта за децу Крагујевац

Милица Радуловић, директорка Позоришта лутака Ниш

Драган Марјановић, в.д. директор Народног позоришта Лесковац

Ненад Јовић, директор Позоришта „Бора Станковић“ Врање

Сеадетин Мујезиновић, директор Регионалног позоришта Нови Пазар

Братислав Јанковић, в.д. директора Градског позоришта Чачак

Миодраг Динуловић, директор Краљевачког позоришта

Милош Крстовић , директор Књажевско-српског театра Крагујевац

Зоран Стаматовић , директор Народног позоришта Ужице

Владимир Ђуричић, директор Позоришта тимочке крајине 

„Зоран Радмиловић“ Зајечар

Градимир Филиповић, директор Народног позоришта Пирот

Спасоје Ж.Миловановић, директор Народног позоришта Ниш

Предраг Радоњић, директор Народног позоришта Приштина

Бранислав Недић , директор Крушевачког позоришта

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР ФЕСТИВАЛА

Председник, др Предраг Терзић, Градоначелник града Краљева

заменик председника, Вукман Ракочевић, заменик Градоначелника града Краљева

директор фестивала, Миодраг Динуловић, директор Краљевачког позоришта

чланови Организационог одбора:

- Миша Милосављевић, Народна библиотека «Стефан Првовенчани» Краљево

- Милош Милишић, Народна библиотека «Стефан Првовенчани» Краљево

- Елизабета Тодоровић, Културни центар «Рибница» Краљево

- Биљана Мирјанић, Музичка школа «Стеван Мокрањац» Краљево

- Ален Кнежевић, Краљевачко позориште Краљево

- Немања Јаковљевић, дописништво РТС Краљево

- Виолета Симовић, Радио Телевизија Краљево и Ибарске новости

- Бојана Максимовић, Одељење комуналне полиције Градске управе града Краљева

- Радован Чурлић, Одељење саобраћајне полиције у Краљеву

- Ивица Богојевић, ЈКП «Чистоћа» Краљево

- Драган Вулић, ЈКП «Пијаца» Краљево

посматрач (без права одлучивања)

Ђурђијана Јовановић, Министарство културе и информисања Републике Србије

Билтен 55. фестивала професионалних позоришта Србије «Јоаким Вујић»
издавач Краљевачко позориште Краљево / за издавача Миодраг Динуловић
уредник билтена Марина Миљковић Дабић / организатор Ален Кнежевић
дизајн публикације и графичка припрема Владан Славковић
штампа АДМ графика Краљево / тираж 150 /Краљево 2019.

БИЛТЕН 

покровитељи фестивала



БИЛТЕН 
ПОЗДРАВНА РЕЧ ГРАДОНАЧЕЛНИКА КРАЉЕВА 

ДР ПРЕДРАГА ТЕРЗИЋА
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председника Организационог одбора 55. фестивала професионалних позоришта Србије „Јоаким Вујић“ 

  Са поносом могу рећи да сам житељ, и 
градоначелник, града који се може похвалити да је 
град културе. У прилог мојој тврдњи стоје надалеко 
позната и призната постигнућа установа културе 
чији је град оснивач. Не дају ми криво говорити 
успеси и  непрекидне активности Народне 
библиотеке „Стефан Првовенчани“, Народног 
музеја, Завода за заштиту споменика културе, 
Историјског архива, Културног центра „Рибница“, 
Дома културе „Студеница“ Ушће, Краљевачког 
позоришта... 

Ипак, овог пута бих издвојио наш театар, 
који нас поносним домаћинима чини други пут за 
последње три године. Након „Малог Јоакима“ 2016. 
године, доводи нам у госте и „великог Јоакима“, 
смотру позоришних представа у Републици Србији 
јужно од Београда.  Сигуран сам да ће град Краљево 
са Краљевачким позориштем, у сарадњи са 
Заједницом професионалних позоришта Србије, 
чији је  председник директор Краљевачког 
позоришта Миодраг Динуловић, и уз помоћ 
Министарства културе и информисања Владе 
Републике Србије, одговорно и зрело одговорити 
свим изазовима организовања Фестивала.   
 Искрено желим да сва позоришта - учесници 
нађу своје место и награду на краљевачкој 
позоришној сцени и она им остане у сећању по нечем 
новом и великом – померању граница и освајању 
нових висина у позоришној уметности у срединама 
из којих долазе.  Ето прилике за успостављање нове 
сарадње, размене искустава, договора око будућих 
заједничких корака...  

Надам се да ће интересовање за позоришну 
уметност премашити територију града Краљева и у 
наш град довести и бројне поштоваоце ове 
уметности из градова и општина учесница. Краљево 
је спремно да пружи богат културни и разноврстан 
садржај, не само на позоришним даскама, већ и у 
целом граду.  Мајска дешавања,  културно-
историјски споменици,  манастири Жича и 
Студеница, средњовековна тврђава Маглич, 

 планина Гоч, сеоска домаћинства која се баве 
туризмом, нетакнута природа.... чекају вас и зову да 
нас посетите.
 Биће то прилика и да на другачији начин 
скренемо пажњу на себе, представимо  свој град и 
културу широком аудиторијуму и стекнемо нова 
знања. 

Град Краљево, од 15. до 22. маја, широм 
отвара своја врата свим љубитељима позоришне 
уметности. За оне који нас познају, свака реч је 
сувишна. За оне који би да нас упознају, речи нису 
потребне – ми се представљамо делима. 
 Изволите, добро нам дошли у Краљево! И 
још боље нам се вратили!
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Феђа Стојановић
Рођен у Алексинцу 1948. године.
Уписао ФДУ 1969. године, а дипломирао 1973.
Од 1973. постао редовни члан Атељеа 212.
Одиграо двадесетак улога на филму, велики број емисија и серија на Тв и радију и играо у свим 
београдским позориштима (осим луткарским).
Био професор глуме на Академији уметности.
Добитник неколико награда.

Ана Томовић - Ршумовић 
Rођена 1979. у Београду, дипломирала је позоришну и радио режију на Факултету драмских уметности у 
Београду. 
Режирала је представе према делима класичних аутора као и савремених драматичара. Радила је у 
београдским позориштима: Атељеу 212, ЈДП, Народном позоришту, Београдском драмском позоришту, 
БИТЕФ театру, Малом позоришту „Душко Радовић“, Позоришту „Бошко Буха“, као и у СНП у Новом Саду, 
Сомборском позоришту, Краљевачком позоришту, Тheater Oberhausen у Немачкој и казалишту "Иван Пл.Зајц"  
у Ријеци…
       Учествовала је на фестивалима: БИТЕФ, МЕСС, "Die Neue Stücke aus Europa" у Висбадену, "European Young 
Directors Forum" у Ла Мама Театру у Њујорку, Стеријино позорје, Борштниково сречање, Јоакимфест, 
Југословенски позоришни фестивал у Ужицу, Desire festival у Суботици…
Њена представа «Брод за лутке» победница је 54. Стеријиног позорја 2009. године, (укупно шест награда),
Сарадница је на сценарију за филм «Ничије дете» редитеља Вука Ршумовића који је освојио више од 30 
међународних награда.

Петар Михајловић
рођен 1979. у Крагујевцу. Студирао медицину, уписао трећу годину права, а онда дипломирао 
драматургију на ФДУ у Београду. Добитник је награде “Слободан Селенић” и Стеријине награде на 
конкурсу за оригинални домаћи драмски текст. По његовим текстовима су реализоване представе 
Гавран (Дадов, 2004.), Писати скалпелом (КСТ Крагујевац, 2006.), Радничка хроника (НП Бања Лука, 
2010.), Швајцарска (НП Бања Лука, 2017.), Двеста (КСТ Крагујевац, 2018.) и више од десет радио-
драма, радио-минијатура и кратких играних филмова. Као сценариста је потписао неколико ТВ 
серија и дугометражних играних филмова. Издао је збирку кратких прича Серијски самоубица 
(Јефимија, 2000.), роман Ништа (Геопоетика, 2013.) и књигу прича Нико (Соларис, 2018), док се 
током ове године очекује изазак његовог другог романа Ојмјакон. Стално запослен у 
Југословенској кинотеци.

БИЛТЕН СТУЧНИ ЖИРИ 
ФЕСТИВАЛА

ОКРУГЛИ СТО КРИТИКЕ

Александра Гловацки
Д шк   раматур иња и позоришна критичарка из Београда. Дипломирала на Одсеку драматургије на 

Академији уметности у Београду, апсолвирала Општу књижевност са теоријом на Филошком  
факултету у Београду. Уредница у Редакцији за културу Радио Београда. Позоришне критике 

објављивала и објављује на ТВ Б92, у ''Вечерњим новостима'', Ради  o
елевизији Србије, као и на различитим блоговима у земљи и региону. Ауторка  више т  је

драматизација, као и оригиналних драма, извођених у позориштима Србије и Црне Горе.

Димитрије Коканов

Студирао филозофију на Филозофском факултету у Београду, дипломирао драматургију на 
Академији уметности у Београду, интердисциплинарне мастер студије теорије уметности и медија 
завршио је на Универзитету уметности у Београду. Студент је докторских научних студија теорије 
драмских уметности, медија и културе на Факултету драмских уметности. Члан је УДУС-а. Од 2016. 
године је драматург Позоришта Атеље 212 у Београду.Као драматург  сарађивао је са различитим 

позоришним институцијама и ауторима у земљи и региону. Аутор је позоришних комада Мит о 
Комбајну, Боли Коло, Призори конструисаног односа итд, који су јавно читани, објављени и 

преведени на енглески језик. Добитник је Михизова награда за драмско стваралаштво 2017 године, 
те награда Слободан Стојановић и Зоран Радмиловић на конкурсима за нови драмски текст.

БИЛТЕН 
„ПОЗОРИШТЕ ЗНАЧАЈНИМ ЧИНЕ ЉУДИ И ИДЕЈЕ“
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Упознајте домаћина фестивала – Краљевачко позориште 

 К р а љ е в а ч к о  п о з о р и ш т е  д о м а ћ и н  ј е  5 5 . 
„Јоакима“ у важној години свог постојања, јер ове године 
слави важан јубилеј – седам деценија рада. Као јавна 
установа Краљевачко позориште функционише од  јуна 
2001. године. Одлуком тадашње Скупштине општине 
Краљево, Краљевачко позориште постало је настављач 
богате позоришне традиције започете давне 1949. 
године, када је у тадашњем Ранковићеву, потоњем 
Краљеву, основано прво професионално позориште.
 Позоришни живот се након укидања Народног 
позоришта 1956. године наставља успесима драмских 
аматера који стварају у Краљеву готово пола века, све до 
1993. године када Краљевачко позориште прераста у 
полупрофесионални тетатар, да би шест година касније 
стекло свој пуни професинални статус.
  Краљевачко позориште данас развија и негује 
разноврстан репертоар, од класике до модерне, трудећи 
се да задовољи уметнички укус и културне потребе 
најшире гледалачке публике, али и стручне јавности која 
препознаје нашу кућу као релевантног и амбициозног 
актера позоришног живота Србије. Да је концепт 
репертоарске политике коју негују уродио плодом 
сведочи изузетна посета и одазив публике свих 
генерација, позиви за наступе на репрезентативним 
фестивалима и награде којима су овенчане и представе и 
њихови ствараоци.

 Највеће успехе  Краљевачко позориште у 
последњој деценији бележи представама за децу и младе 
(Чаробњак из Оза, Меца и деца, Ивица и Марица, Ружно 
паче, Љубичаста бајка)  које су лауреати најпрестижнијих 
признања на фестивалима професионалних представа за 
најмлађе. / две награде за најбољу представу фестивала 
"Мали Јоаким", прва награда жирија малих експерата 
регионалног фестивала Позориште Звездариште, 
награде Мали Јоаким за најбоље глумачко, остварење, 
драмски текст, колективну игру ансамбла..../
  Иако по броју стално запослених глумаца и 
просторним условима спада у најмања професионална 
позоришта у Србији, Краљевачко позориште је место 
креативног сусрета плејаде гостујућих сарадника, 
посебно младих глумцаца које за Краљево везује родни 
дом. Краљевачко позориште је готово свима њима било 
место првих сценских корака, али и сцена на којој 
добијају своју прву професионалну шансу.  Многи од њих 
су тренутно носиоци репертоара ове позоришне куће.
 Уверени да позориште значајним чине људи и 
идеје, ствараоци окупљени у најмањем професионалном 
позоришту Србије, упркос свему што их ограничава, 
храбро и посвећено стварају, трудећи се да оно што 
многи препознају као хендикеп, претворе у предност и 
своју аутентичност. То је случај и са организацијом 
„Јоакима“ која је велики, али прави изазов.

БИЛТЕН 
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пута пруже шансу младим позоришним ствараоцима. 
Приметила сам, такође, да позивају неке већ афирмисане 
редитеље и редитељке; да свесно улазе у ризике са 
драмама које се опиру једноставном сценском 
уобличењу, али и да кроз своје представе намерно 
проблематизују друштвено-политичке односе нашег 
свакодневног живота.  Све ове напоре сматрам 
позоришно значајним, потребним и важнијим од самог 
резултата.
 У закључку своје књиге “Поетика модерне 
драме”, француски позоришни теоретичар, редитељ и 
драмски писац, Жан Пјер Саразак каже: “Ако је модерна и 
савремена драма уистину “отворена форма”, треба ту 
отвореност схватити у њеном крајњем значењу форме 
која прелази своје границе, која се развија изван својих 
граница.”
 Можда приче о угрожености драмског театра 
постдрамским, класичног позоришта ангажованим или 
„памфлетским”, као и наши покушаји да се представе 
стално премеравају и такмиче, пребројавање награда и 
учешћа на фестивалима, сврставање и разврставање 
представа... нису ништа друго до границе којима гушимо 
сваки могући искорак позоришта, којим би се могао 
развити у нешто ново, неочекивано, незнано?
 Направила сам свој избор од осам представа. 
Седам у конкуренцији за тако жељене награде и једну у 
част награђених. Дакле селекторски посао је, рекло би се, 
обављен, али сам решила и да изађем изван границе 
очекиваног, потребног, прописаног, неопходног. Да ли су 
представе које сам изабрала боље од оних које нисам? 
Нису.  Да ли су представе које сам изабрала значајније од 
оних других? Нису. Да ли су представе које сам изабрала 
к в а л и т е т н и ј е ,  а т р а к т и в н и ј е ,  п р о в о к а т и в н и ј е , 
узбудљивије од осталих? Ако кажем да јесу, хоћете ли ми 
веровати? Побогу зашто?
 Мој избор је крајње личан, до бола личан, 
мотивисан потребом да се пронађе позориште изван 
границе. Да ли су баш ове представе праве за тај искорак? 
Ко то зна...
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Бранислава Илић, драмска списатељица и драматуршкиња

ПОЗОРИШТЕ 
ИЗВАН 
ГРАНИЦА

 У држави у којој је толико дуго на снази закон 
о незапошљавању, непристојно мали буџети и остали 

закони који отежавају рад позориштима, озбиљније 
продукције и амбициозније репертоарско промишљање, 
захтевају готово жонглерске способности позоришних 
управа.
 У оваквим околностима, број од 24 представе 
п р и ј а в љ е н е  з а  ф е с т и в а л  с м а т р а м  о з б и љ н и м 
продукцијским подвигом наших позоришних кућа и 
посебно им изражавам захвалност због чињенице да је 
чак 17 представа, рађено по текстовима домаћих 
драмских аутора и ауторки, од праизведбе комада 
“Негри” Јоакима Вујића, преко драма Б. М. Михиза, Љ. 
Симовића, Д. Ковачевића, комада афирмисаних и 
награђиваних:  У.  Шајтинца, Тање Шљивар, Милице 
Пилетић, Ж. Хубача; до оних који су се последњих сезона 
изборили за своју видљивост: Тијане Грумић, Горана 
Миленковића, Огњена Обрадовића, Сање Савић, Иве 
Брдар и других.
 Приметна је и разумљива жеља позоришта са 
бројнијим глумачким ансамблима да раде продукцијски 
захтевније представе у којима би највећи део глумаца био 
ангажован. Атрактивне “ансамбл представе” су нешто 
што свакако очекује и део наше публике, позоришна 
јавност, али и оснивачи, односно они који одређују буџет 
позориштима. Нажалост, управо у таквим представама је 
највидљивија небрига градова и државе, коју сам 
споменула на почетку. Шта је потребно за једну добру, 
значајну “ансамбл представу”? Да ли је довољно довести 
искусног редитеља/редитељку? Можда  је потребна 
врхунска ауторска екипа? Добар буџет?  Врсни глумци и 
глумице? Све ово имамо. Оно што нам недостаје су 
брижљиво однеговани, дисциплиновани, уиграни 
ансамбли у нашим позориштима. Да ли ће у некој будућој 
стратегији или закону о позоришту један од задатака бити 
и успостављање јаких позоришних ансамбала? Сумњам.
  Примећујем да су после неколико сезона 
посвећених обележавањима разних јубилеја и важних 
историјских датума, многа позоришта одлучила да овог 

БИЛТЕН 
ОКРУГЛИ СТО – СВАКЕ ФЕСТИВАЛСКЕ ВЕЧЕРИ

 Т р а д и ц и о н а л н о ,  д е о  5 5 .  Ф е с т и в а л а 
професионалних позоришта Србије биће округли 
столови који ће бити одржавани сваке фестивалске 
вечери по завршетку представе у Краљевачком 
позоришту. Њихов модератор биће Димитрије 
Коканов, припадник млађе генерације савремених 
српских драмских писаца, који иза себе већ има 
узбудљив драмски опус и значајна признања, између 
осталих и награду „Борислав Михајловић Михиз“ за 
драмско стваралаштво (2017. године).  Између 
осталог, Коканов је аутор драма “Ја нисам Ворен 
Бити”, “Летачи”, “Вилинска прашина”, “Мит о 
комбајну”, сценариста филмова “Никог нема”, “Све 

је више ствари које долазе”, а критика га види 
каомалограђанштином“, „ексцентричног младића 
који уме да мисли и има све адуте да постане плодан 
и значајан аутор европске ширине“.
 О к р у г л и  с т о л о в и  б и ћ е  п о с в е ћ е н и 
разговорима о представама, темама које оне 
отварају, начинима на које је прича донета на 
уметничкој равни. У овим разгворима у којима ће, с 
професионалне стране, учествовати  редитељи, 
драматурзи и глумци, имаће право да учествује и 
публика – важан стуб сваке представе и позоришта 
уопште, јер и представа и позориште постоје само 
ако их публика воли.

НАГРАДЕ 

ФЕСТИВАЛА

Награда за најбољу представу 

Награда за режију

Награда за глумачко остварење

- четири равноправне награде -

Награда за сценографију

Награда за костимографију

Награда за оригиналну музику

Награда за најбољег младог глумца

Награда округлог стола критике 

Негри / КСТ Крагујевац / субота, 18. мај у 20 часова / фото Славољуб Радојевић
1. “Бановић Страхиња”- Борислав Михајловић Михиз; 
адаптација и режија
Небојша Брадић / Народно позориште из Приштине са 
седиштем у Грачаници у копродукцији са Шабачким 
позориштем./
2. “Анималс”- Угљеша Шајтинц; режија Снежана Тришић 
/Крушевачко позориште/
3. “Негри или љубав ко сочоловеко својим”, Јоаким 
Вујић; режија Анђелка Николић /Књажевско-српски 
театар/
4. “Али град ме је штитио”- Тања Шљивар; режија Бојан 
Ђорђев /Народно позориште Ужице/
5. “Триптих о радницима”- Сара Радојковић, Страхиња 
Маџаревић, Тијана Грумић; режија Југ Ђорђевић 
/Градско позориште Чачак/
6. “Наши преци, једите са нама” - Горан Миленковић; 
режија Стеван Бодрожа /Пулс театар-Лазаревац у 
копродукцији са НП “Стерија”- Вршац/
7. “Сумња”- Џон Патрик Шенли ; режија Југ Ђорђевић 
/Краљевачко позориште/
представа у част награђених:
8. “Претпоследња панда или статика”- Дино Пешут, 
адаптација Марија Ратковић; режија Максим 
Милошевић /Шабачко позориште/

СЕЛЕКЦИЈА ФЕСТИВАЛА
селекторка Бранислава Илић
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СУТРА НА РЕПЕРТОАРУ

 Педесет и пети фестивал професионалних 

позоришта „Јоаким Вујић“ прави је тренутак да се 

подсетимо почетака који сежу до давне 1965. годи-

не, када су у Зајечару одржани први Позоришни 

сусрети „Јоаким Вујић“. 

 Како је остало записано у каталогу трећих 

сусрета, одржаних у Нишу 1967. године, Позоришни 

сусрети су се јавили као неминовност у напору да се 

изменом искустава, стваралачким и радним 

контактима позоришних радника из унутрашњости 

и анимирањем југословенске позоришне јавности, 

утиче на подизање нивоа позоришне делатности и 

ширење позоришне културе у унутрашњости Србије.  

...Састајући се сваке године у другом граду, 

учесници Сусрета су, сем жеље за презентирањем 

својих резултата у новој средини, желели такође да 

побуде интересовање за своју делатност и у 

местима која немају сопствено позориште.“

 Од првих Сусрета до педесетог Фестивала, 

како је забележио вредни хроничар, почивши Дејан 

Пенчић-Пољански 2015. године, фестивалским 

сценама прошло је више од 450 представа у главном 

такмичарском програму и више од 140 представа у 

пратећем и офф програму. 

 Осам позоришта оснивача у потпуности је 

остварило један од основних циљева Сусрета  па на ,

мапи уже Србије, јужно од Саве и Дунава, данас 

егзистира шеснаест професионалних позоришта 

која чине Заједницу професионалних позоришта  

Србије, која је оснивач и организатор Фестивала 

професионалних позоришта Србије „Јоаким Вујић“ 

и фестивала представа за децу  Мали Јоаким“ „ . 

Најмлађе позориште у нашој Заједници Градско , 

позориште Чачак, /основано прошле године  први / ,

пут ће се представити фестивалској публици на 

„Јоакиму“, у граду који ове године обележава 

седамдесет година од оснивања свог првог 

професионалног позоришта.

Ако се присетимо да су професионална позоришта у 

Чачку и Краљеву „трајно“ угашена педесетих година 

прошлог века вољом политике, лако је закључити да 

ће Јоакимов пламен на срећу свих нас, осветлети и , 

надживети сваки мрак.  

 ! Упалите светла позорнице

Миодраг Динуловић, 

позоришни редитељ

Поздравна реч председника 
Заједнице професионалних позоришта 

 Србије

НЕУГАСЛИ ЈОАКИМОВ ПЛАМЕН

Борислав Михајловић Михиз

БАНОВИЋ СТРАХИЊА

 

адаптација, режија и сценски простор:

Небојша Брадић

трајање представе 75 минута

Народно
позориште
Приштина

Шабачко
позориште

БИЛТЕН 
ВЕЧЕРАС НА РЕПЕРТОАРУ 

среда, 15. мај у 20 часова

РЕЧ СЕЛЕКТОРКЕ

 И а к о  п о  п р о п о з и ц и ј а м а  ф е с т и в а л а , 
представа града домаћина аутоматски улази у 
селекцију и отвара фестивал, пружена ми је 
могућност да и у овом случају направим избор 
између две понуђене представе. Изабрала сам 
представу Сумња, рађену по истоименом комаду, 
овенчаном Пулицеровом наградом 2005. године, а 
по којем је касније снимљен и филм,  у режији самог 
аутора, америчког драмског писца, Џ.П.Шенлија. 
Сада већ препознатљив ауторски двојац, Југ 
Ђорђевић и Тијана Грумић, се овог пута опробао у, 
чини ми се, до сада најсложенијој својој представи у 
р е д и т е љ с к о м  и  д р а м а т у р ш к о м  с м и с л у .  
Остављајући глумачкој игри да се поиграва пажњом 
гледалаца, усмеравајући је ка (не)оправданости 
сумње која мотивише поступке и односе тумачених 
ликова, редитељ сценским значењима, тежиште у 
представи вешто пребацује са сумње на питање 
вере и предубеђења. Представа доводи у питање 
искреност наше вере у људе, Бога, односе, 
п р и х в а ћ е н е  х и ј е р а х и ј е ,  у  с в е  о н о  у  ш т а 
декларативно тврдимо да безрезевно верујемо, 
иако нас потиснути страхови и неизречени ставови 
упорно демантују. Сумња поставља питање: У шта и 
коме верујемо у доминантно сумњичавом свету 
б а з и ч н о  н е п о в е р љ и в о м  п р е м а  д р у г о м е  и 
другачијем.

Б. Илић
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Редитељ представе „Сумња“, Југ Ђорђевић
 рођен је у Врању. У јулу 2012. године уписује Факултет драмских 
уметности у Београду, одсек позоришна и радио режија у класи 
проф. Николе Јевтића и Душана Петровића
 Дипломску представу “Каскадер” аутора Страхиње 
Маџаревића, режирао је на десетом ФИСТ-у (Фестивалу 
интернационалног студентског театра) у Београду.
 Прву професионалну режију потписује у Позоришту „Бора 
Станковић“ у Врању, текст Тијане Грумић „Кеплер 452-б“.  За 
исту представу Тијана и Југ поделили су „специјалну награду за 
нову позоришну осећајност“ на фестивалу “Јоаким Вујић” у 
Новом Пазару. Ова представа нашла се и у главној селекцији 
Стеријног позорја 2018. године. Прошле године Ђорђевић је 
режирао и у Народном позоришту у Ужицу, комад Огњена 
Обрадовића „Како одржавати фикус“, а драмом „Триптих о 
радницима“ (Сара Радојковић, Страхиња Маџаревић и Тијана 
Грумић) у његовој режији, отворено је ново Градско позориште 
Чачак. 
 У децембру 2018. режирао је комад “Dolce vita“ Јелене 
Палигорић у Опери и позоришту Madlenianum. Почетком ове 
године режирао је комад Сумња Џ. П. Шенлија у Краљевачком 
позоришту. На овогодишњем фестивалу Јоаким Вујић, Југ 
Ђорђевић је једини редитељ  који у такмичарском програму има 
две представе: ТРИПТИХ О РАДНИЦИМА  и представу СУМЊА. 
Живи на релацији Београд - Загреб.

СУМЊА / Краљевачко позориште / фото Ненад Миленковић - Инди

Џон Патрик Шенли

СУМЊА 

-парабола-

превод и драматургија:Тијана Грумић

режија: Југ Ђорђевић

сцена и костим: Велимирка Дамјановић

музика: Нино Де Глерија и Јулија де Шреја

дизајн светла: Радомир Стаменковић

улоге:

сестра Алојзија: Биљана Костантиновић

сестра Џејмс: Светлана Миленковић 

отац Флин: Зоран Церовина

госпођа Милер: Горица Динуловић

Доналд Милер: Никола Воштинић

трајање представе 115 минута

 
СУМЊА
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САВЕТ ФЕСТИВАЛА

Ивана Недељковић, директорка ПУЛС театра Лазаревац

Милена Богавац , в.д. директорка Шабачког позоришта

Јелена Патрногић , директорка Позоришта за децу Крагујевац

Милица Радуловић, директорка Позоришта лутака Ниш

Драган Марјановић, в.д. директор Народног позоришта Лесковац

Ненад Јовић, директор Позоришта „Бора Станковић“ Врање

Сеадетин Мујезиновић, директор Регионалног позоришта Нови Пазар

Братислав Јанковић, в.д. директора Градског позоришта Чачак

Миодраг Динуловић, директор Краљевачког позоришта

Милош Крстовић , директор Књажевско-српског театра Крагујевац

Зоран Стаматовић , директор Народног позоришта Ужице

Владимир Ђуричић, директор Позоришта тимочке крајине 

„Зоран Радмиловић“ Зајечар

Градимир Филиповић, директор Народног позоришта Пирот

Спасоје Ж.Миловановић, директор Народног позоришта Ниш

Предраг Радоњић, директор Народног позоришта Приштина

Бранислав Недић , директор Крушевачког позоришта

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР ФЕСТИВАЛА

Председник, др Предраг Терзић, Градоначелник града Краљева

заменик председника, Вукман Ракочевић, заменик Градоначелника града Краљева

директор фестивала, Миодраг Динуловић, директор Краљевачког позоришта

чланови Организационог одбора:

- Миша Милосављевић, Народна библиотека «Стефан Првовенчани» Краљево

- Милош Милишић, Народна библиотека «Стефан Првовенчани» Краљево

- Елизабета Тодоровић, Културни центар «Рибница» Краљево

- Биљана Мирјанић, Музичка школа «Стеван Мокрањац» Краљево

- Ален Кнежевић, Краљевачко позориште Краљево

- Немања Јаковљевић, дописништво РТС Краљево

- Виолета Симовић, Радио Телевизија Краљево и Ибарске новости

- Бојана Максимовић, Одељење комуналне полиције Градске управе града Краљева

- Радован Чурлић, Одељење саобраћајне полиције у Краљеву

- Ивица Богојевић, ЈКП «Чистоћа» Краљево

- Драган Вулић, ЈКП «Пијаца» Краљево

посматрач (без права одлучивања)

Ђурђијана Јовановић, Министарство културе и информисања Републике Србије

Билтен 55. фестивала професионалних позоришта Србије «Јоаким Вујић»
издавач Краљевачко позориште Краљево / за издавача Миодраг Динуловић
уредник билтена Марина Миљковић Дабић / организатор Ален Кнежевић
дизајн публикације и графичка припрема Владан Славковић
штампа АДМ графика Краљево / тираж 150 /Краљево 2019.

БИЛТЕН 

покровитељи фестивала


