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55. ФЕСТИВАЛ АМАТЕРСКИХ ПОЗОРИШНИХ ДРУШТАВА ВОЈВОДИНЕ - СТАРА ПАЗОВА, 19. МАЈ - 27. МАЈ 2017. ГОДИНЕ

БИЛТЕН  БРОЈ : 1

Добро дошли у Пазову на Фестивал!обро дошли у Пазову на Фестивал!

Стара  Пазова дочекује  заљубљенике у тара  Пазова дочекује  заљубљенике у 
„даске које живот значе“ већ тридесет „даске које живот значе“ већ тридесет 
и трећи пут,  од 55.сусретања најбољих  и трећи пут,  од 55.сусретања најбољих  
позоришних трупа аматера на тлу позоришних трупа аматера на тлу 
Војводине, а ове године, коначно, Војводине, а ове године, коначно, 
остварена је жеља и учесника и остварена је жеља и учесника и 
организатора да  ова манифестација  организатора да  ова манифестација  
прерасте у фестивал. Зато, цењени прерасте у фестивал. Зато, цењени 
поштоваоци и следбеници Талије и поштоваоци и следбеници Талије и 
поштована публико, добро дошли поштована публико, добро дошли 
на 55. Фестивал АПДВ  у наш град на 55. Фестивал АПДВ  у наш град 
и овог маја. Отварамо вам врата и овог маја. Отварамо вам врата 
нашег позоришног храма који смо нашег позоришног храма који смо 
додатно уредили и умили, технички додатно уредили и умили, технички 

опремили, али отварамо вам и наша срца јер смо одавно показали  не само опремили, али отварамо вам и наша срца јер смо одавно показали  не само 
традиционално сремачко  гостопримство, него  и љубав  и поштовање  за традиционално сремачко  гостопримство, него  и љубав  и поштовање  за 
оно што заљубљеници у сцену раде. Од ових 55 година ужитка и аматера оно што заљубљеници у сцену раде. Од ових 55 година ужитка и аматера 
и публике у најбољим остварењима  позоришних трупа Војводине, имали и публике у најбољим остварењима  позоришних трупа Војводине, имали 
смо и кратак прекид, 11 година  делили програм са Кикиндом, а сада смо смо и кратак прекид, 11 година  делили програм са Кикиндом, а сада смо 
домаћини већ двадесет и пети пут у континуитету.  Поносни смо на дугу и домаћини већ двадесет и пети пут у континуитету.  Поносни смо на дугу и 
богату позоришну традицију Војводине,  а нарочито на позоришну традицију  богату позоришну традицију Војводине,  а нарочито на позоришну традицију  
аматера Старе Пазове   зачету давне 1903.године која је освојила и друга места аматера Старе Пазове   зачету давне 1903.године која је освојила и друга места 
у нашој општини, а са посебним задовољством подсећам да су Златне маске у нашој општини, а са посебним задовољством подсећам да су Златне маске 
у  Требињу освајале представе  АП ВХВ СКУД „Херој Јанко Чмелик“ из Старе  у  Требињу освајале представе  АП ВХВ СКУД „Херој Јанко Чмелик“ из Старе  
и драмски ансмабли из Нове Пазове,  са редитељима Мирославом Бенком, и драмски ансмабли из Нове Пазове,  са редитељима Мирославом Бенком, 
Мирком Таталовићем, Александером Баком, Мирославом Кожиком... Радује Мирком Таталовићем, Александером Баком, Мирославом Кожиком... Радује 
нас што видимо да широм Војводине заљубљеници у театар истрајавају, нас што видимо да широм Војводине заљубљеници у театар истрајавају, 
упркос тешкоћама, а ова локална самоуправа се труди да подржи ствараоце упркос тешкоћама, а ова локална самоуправа се труди да подржи ствараоце 
у свим областима, па и позоришне аматере. Зачарани Талијом, инспирисани у свим областима, па и позоришне аматере. Зачарани Талијом, инспирисани 
великанима драмске литературе, светске и домаће, стижете нам не само из  великанима драмске литературе, светске и домаће, стижете нам не само из  
градова у којима  се деценијама негује овај вид стваралаштва, него и из села градова у којима  се деценијама негује овај вид стваралаштва, него и из села 
у којима људи желе да осете магију сцене. Зато, добро нам дошли овог маја у којима људи желе да осете магију сцене. Зато, добро нам дошли овог маја 
драги ријатељи из Ковина, Куле, Крушчића,  Црвенке, Банатског Карађорђева  драги ријатељи из Ковина, Куле, Крушчића,  Црвенке, Банатског Карађорђева  
и наше Нове Пазове. У име Општине Стара Пазова, града домаћина, Савеза и наше Нове Пазове. У име Општине Стара Пазова, града домаћина, Савеза 
уметничких друштава Војводине, Савеза аматера Општине Стара Пазова и уметничких друштава Војводине, Савеза аматера Општине Стара Пазова и 
Центра за културу Стара Пазова желим  да вам љубав и надахнуће победе Центра за културу Стара Пазова желим  да вам љубав и надахнуће победе 
трему и да на Републички фестивал у Кулу оду најбољи!трему и да на Републички фестивал у Кулу оду најбољи!

Председник општине Стара Пазова
Ђорђе Радиновић

Поштовани следбеници Талије, драги пријатељи, цењена публико!оштовани следбеници Талије, драги пријатељи, цењена публико!
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Порука за Светски дан позоришта 2017.орука за Светски дан позоришта 2017.
Драги пријатељи, овогодишњу  поруку за Светски дан позоришт, 55.по реду, као и раги пријатељи, овогодишњу  поруку за Светски дан позоришт, 55.по реду, као и 
напш Фестивал АПДВ, упутила је прослављена француска глумица Изабел Ипер, напш Фестивал АПДВ, упутила је прослављена француска глумица Изабел Ипер, 
рођена у Паризу 1955.године, која је снимила преко стотину филмова и остаће рођена у Паризу 1955.године, која је снимила преко стотину филмова и остаће 
упамћена као глумица са највише филмва који су стигли на филмски фестивал у упамћена као глумица са највише филмва који су стигли на филмски фестивал у 
Кану, два пута је награђена, а била је и председница жирија овог фестивала. Кану, два пута је награђена, а била је и председница жирија овог фестивала. 

Ево, дакле, већ 55 година да се сваке године во, дакле, већ 55 година да се сваке године 
у пролеће одржава Светски дан позоришта. у пролеће одржава Светски дан позоришта. 
Један дан, односно 24 часа који почињу Један дан, односно 24 часа који почињу 
тамо негде у позоришту НО и Бунраку, затим тамо негде у позоришту НО и Бунраку, затим 
пролазе кроз Пекиншку оперу и Катхакали, пролазе кроз Пекиншку оперу и Катхакали, 
задржавају се између Грчке и Скандинавије, задржавају се између Грчке и Скандинавије, 
од Есхила до Ибзена, од Софокла до од Есхила до Ибзена, од Софокла до 
Стриндберга, између Енглеске и Италије, Стриндберга, између Енглеске и Италије, 
од Саре Кејн до Пирандела, и Француске, од Саре Кејн до Пирандела, и Француске, 
између осталих, у којој се налазимо и у између осталих, у којој се налазимо и у 
којој је Париз ипак светски град који прима којој је Париз ипак светски град који прима 
највише страних ансамбала. Потом нас највише страних ансамбала. Потом нас 

наших 24 часа воде од Француске у Русију, од Расина и Молијера до Чехова, онда наших 24 часа воде од Француске у Русију, од Расина и Молијера до Чехова, онда 
прелазе Атлантик да би завршили у неком калифорнијском кампусу где млади прелазе Атлантик да би завршили у неком калифорнијском кампусу где млади 
људи можда поново измишљају позориште. Јер позориште се увек поново рађа из људи можда поново измишљају позориште. Јер позориште се увек поново рађа из 
свог пепела. Оно је само конвенција коју неуморно треба рушити. Тако оно остаје свог пепела. Оно је само конвенција коју неуморно треба рушити. Тако оно остаје 
живо. Позориште има бујан живот који изазива простор и време, најсавременији живо. Позориште има бујан живот који изазива простор и време, најсавременији 
комади хране се прошлим вековима, најкласичнији репертоари постају модерни комади хране се прошлим вековима, најкласичнији репертоари постају модерни 
сваки пут кад се поново поставе.сваки пут кад се поново поставе.

Светски дан позоришта свакако није дан у обичном смислу наших свакодневних ветски дан позоришта свакако није дан у обичном смислу наших свакодневних 
живота. Он поново оживљава један огроман простор-време, а да би се говорило живота. Он поново оживљава један огроман простор-време, а да би се говорило 
о простор-времену, хтела бих да призовем једног француског драматурга, толико о простор-времену, хтела бих да призовем једног француског драматурга, толико 
генијалног колико дискретног, Жана Тардјеа. Што се тиче простора, он пита „који генијалног колико дискретног, Жана Тардјеа. Што се тиче простора, он пита „који 
је најдужи пут од једне тачке до друге…“ Што се тиче времена, он сугерише „да се је најдужи пут од једне тачке до друге…“ Што се тиче времена, он сугерише „да се 
у десетинкама измери време које је потребно да се изговори реч ’вечност’“. За у десетинкама измери време које је потребно да се изговори реч ’вечност’“. За 
простор-време он каже и ово: „Одредите у свом духу, пре него што заспите, било простор-време он каже и ово: „Одредите у свом духу, пре него што заспите, било 
које две тачке у простору и израчунајте време које је потребно, у сну, да одете од које две тачке у простору и израчунајте време које је потребно, у сну, да одете од 
једне до друге.“ Задржаћу реч „у сну“. Рекло би се да су се Жан Тардје и Боб Вилсон једне до друге.“ Задржаћу реч „у сну“. Рекло би се да су се Жан Тардје и Боб Вилсон 
срели. Наш Светски дан позоришта можемо такође да резимирамо сећајући се срели. Наш Светски дан позоришта можемо такође да резимирамо сећајући се 
Семјуела Бекета чија Вини у свом жустром стилу каже: „Ох, какав би ово леп дан Семјуела Бекета чија Вини у свом жустром стилу каже: „Ох, какав би ово леп дан 
био.“ Размишљајући о поруци коју имам част да изговорим, сетила сам се свих тих био.“ Размишљајући о поруци коју имам част да изговорим, сетила сам се свих тих 
снова из свих тих сцена. Стога, ја не долазим сама у ову салу УНЕСКО, сви ликови снова из свих тих сцена. Стога, ја не долазим сама у ову салу УНЕСКО, сви ликови 
које сам глумила на сцени прате ме, улоге за које се чини да их напуштамо кад се које сам глумила на сцени прате ме, улоге за које се чини да их напуштамо кад се 
заврши представа али које воде у вама неки подземни живот, спремне да помогну заврши представа али које воде у вама неки подземни живот, спремне да помогну 
или униште улоге које долазе за њима: Федра, Араминта, Орландо, Хеда Габлер, или униште улоге које долазе за њима: Федра, Араминта, Орландо, Хеда Габлер, 
Медеја, Мертеј, Бланш Дибоа… Прате ме и сви ликови које сам волела и којима Медеја, Мертеј, Бланш Дибоа… Прате ме и сви ликови које сам волела и којима 
сам аплаудирала као гледатељка. И ту припадам целом свету. Ја сам Гркиња, сам аплаудирала као гледатељка. И ту припадам целом свету. Ја сам Гркиња, 
Африканка, Сиријка, Венецијанка, Рускиња, Бразилка, Персијка, Румунка, Јапанка, Африканка, Сиријка, Венецијанка, Рускиња, Бразилка, Персијка, Румунка, Јапанка, 
Марсељка, Њујорчанка, Филипинка, Аргентинка, Норвежанка, Кореанка, Немица, Марсељка, Њујорчанка, Филипинка, Аргентинка, Норвежанка, Кореанка, Немица, 
Аустријанка, Енглескиња, заиста цео свет. Права мондијализација је у томе.Аустријанка, Енглескиња, заиста цео свет. Права мондијализација је у томе.
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Године 1964. поводом овог Дана позоришта, Лоренс Оливије најавио је да је, после одине 1964. поводом овог Дана позоришта, Лоренс Оливије најавио је да је, после 
више од једног века борбе, у Енглеској коначно створено национално позориште више од једног века борбе, у Енглеској коначно створено национално позориште 
за које је он желео да буде и међународно позориште, бар по свом репертоару. за које је он желео да буде и међународно позориште, бар по свом репертоару. 
Врло добро је знао да Шекспир припада свима на свету.Врло добро је знао да Шекспир припада свима на свету.

Било ми је драго кад сам сазнала да је прва порука за Светски дан позоришта ило ми је драго кад сам сазнала да је прва порука за Светски дан позоришта 
1962. године била поверена Жану Коктоу, с пуним правом, будући да је он, зар 1962. године била поверена Жану Коктоу, с пуним правом, будући да је он, зар 
не, аутор једног „путовања око света за 80 дана“. Ја сам свет обишла другачије, не, аутор једног „путовања око света за 80 дана“. Ја сам свет обишла другачије, 
учинила сам то кроз 80 представа или 80 филмова. Кажем и филмова, јер не учинила сам то кроз 80 представа или 80 филмова. Кажем и филмова, јер не 
правим никакву разлику између играња у позоришту и играња на филму, што правим никакву разлику између играња у позоришту и играња на филму, што 
изненади сваки пут кад то кажем, али тачно је, тако је. Никаква разлика.изненади сваки пут кад то кажем, али тачно је, тако је. Никаква разлика.

Говорећи овде, ја нисам ја, ја нисам глумица, ја сам само једна од бројних оворећи овде, ја нисам ја, ја нисам глумица, ја сам само једна од бројних 
личности захваљујући којима позориште наставља да постоји. То је помало наша личности захваљујући којима позориште наставља да постоји. То је помало наша 
дужност. И наша потреба. Како да кажем: Не постоји позориште због нас, пре дужност. И наша потреба. Како да кажем: Не постоји позориште због нас, пре 
ће бити да ми постојимо захваљујући њему. Позориште је врло снажно, отпорно, ће бити да ми постојимо захваљујући њему. Позориште је врло снажно, отпорно, 
оно преживљава све, ратове, цензуре, мањак новца. Довољно је рећи „декор је оно преживљава све, ратове, цензуре, мањак новца. Довољно је рећи „декор је 
празна сцена неке неодређене епохе“ и пустити глумца да уђе. Или глумицу. Шта празна сцена неке неодређене епохе“ и пустити глумца да уђе. Или глумицу. Шта 
ће он учинити? Шта ће она рећи? Хоће ли они разговарати? Публика чека, сазнаће, ће он учинити? Шта ће она рећи? Хоће ли они разговарати? Публика чека, сазнаће, 
публика без које нема позоришта, немојмо то никада заборавити. Једна особа у публика без које нема позоришта, немојмо то никада заборавити. Једна особа у 
публици је публика. Али ипак не превише празних седишта! Осим код Јонеска… публици је публика. Али ипак не превише празних седишта! Осим код Јонеска… 
На крају Старица каже: „Да, да, умримо у пуној слави… Умримо да бисмо ушли у На крају Старица каже: „Да, да, умримо у пуној слави… Умримо да бисмо ушли у 
легенду… Бар ћемо имати улицу која ће носити наше име…“легенду… Бар ћемо имати улицу која ће носити наше име…“

Светски дан позоришта постоји 55 година. За 55 година ја сам осма жена коју су ветски дан позоришта постоји 55 година. За 55 година ја сам осма жена коју су 
замолили да изговори поруку, коначно, не знам да ли је реч „порука“ одговарајућа. замолили да изговори поруку, коначно, не знам да ли је реч „порука“ одговарајућа. 
Моји претходници (мушки род се намеће!) говоре о позоришту маште, слободе, Моји претходници (мушки род се намеће!) говоре о позоришту маште, слободе, 
порекла, говорили су о мултикултурном, лепоти, питањима без одговора… Године порекла, говорили су о мултикултурном, лепоти, питањима без одговора… Године 
2013, дакле само пре четири године, Дарио Фо каже: „Једино решење за кризу 2013, дакле само пре четири године, Дарио Фо каже: „Једино решење за кризу 
јесте нада да ће се против нас, а пре свега против младих који желе да пригрле јесте нада да ће се против нас, а пре свега против младих који желе да пригрле 
уметност позоришта, организовати велика хајка: и да ће један нови нараштај уметност позоришта, организовати велика хајка: и да ће један нови нараштај 
глумаца, из овако наметнутих околности, извући незамисливу добробит за једно глумаца, из овако наметнутих околности, извући незамисливу добробит за једно 
ново позориште.“ Незамислива добробит је лепа формулација достојна да се нађе ново позориште.“ Незамислива добробит је лепа формулација достојна да се нађе 
у неком политичком програму, не? …будући да сам у Паризу, и то пред скорашње у неком политичком програму, не? …будући да сам у Паризу, и то пред скорашње 
председничке изборе, предлажем онима који изгледа желе да нама владају да председничке изборе, предлажем онима који изгледа желе да нама владају да 
пазе на незамисливе добробити које доноси позориште. Само без хајке!пазе на незамисливе добробити које доноси позориште. Само без хајке!

Позориште је за мене други, оно је дијалог, одсуство мржње. Пријатељство међу озориште је за мене други, оно је дијалог, одсуство мржње. Пријатељство међу 
народима, не знам тачно шта то значи али верујем у заједницу, у пријатељство народима, не знам тачно шта то значи али верујем у заједницу, у пријатељство 
гледалаца и глумаца, у заједништво свих оних које позориште окупља, оних који гледалаца и глумаца, у заједништво свих оних које позориште окупља, оних који 
га пишу, оних који га преводе, оних који га осветљавају, облаче, декоришу, оних га пишу, оних који га преводе, оних који га осветљавају, облаче, декоришу, оних 
који га тумаче, оних који се њиме баве, оних који у њега иду. Позориште нас штити, који га тумаче, оних који се њиме баве, оних који у њега иду. Позориште нас штити, 
пружа нам заклон… Верујем да нас воли… онолико колико ми волимо њега… Сећам пружа нам заклон… Верујем да нас воли… онолико колико ми волимо њега… Сећам 
се једног редитеља старог кова који је пре подизања завесе, иза кулиса, свако се једног редитеља старог кова који је пре подизања завесе, иза кулиса, свако 
вече говорио чврстим гласом: „Места за позориште!“ Биће то реч за крај. Хвала.вече говорио чврстим гласом: „Места за позориште!“ Биће то реч за крај. Хвала.
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РЕПЕРТОАРРЕПЕРТОАР
55. ФЕСТИВАЛА АМАТЕРСКИХ ПОЗОРИШНИХ ДРУШТАВА 55. ФЕСТИВАЛА АМАТЕРСКИХ ПОЗОРИШНИХ ДРУШТАВА 

ВОЈВОДИНЕВОЈВОДИНЕ
19 - 27. МАЈ 2017. ГОДИНЕ19 - 27. МАЈ 2017. ГОДИНЕ

Петак , 19. мај 2017. године    -  20 часоваетак , 19. мај 2017. године    -  20 часова
Аматерско позориште   „МИРКО  ТАТАЛОВИЋ  ЋИРА“  матерско позориште   „МИРКО  ТАТАЛОВИЋ  ЋИРА“  

НОВА  ПАЗОВАНОВА  ПАЗОВА
Душко М. Петровићушко М. Петровић
„БРАЋО  И  СЕСТРЕ“БРАЋО  И  СЕСТРЕ“

Режија: Александер  Бакоежија: Александер  Бако

Субота, 20. мај 2017. године    -  20 часоваубота, 20. мај 2017. године    -  20 часова
ЦЕНТАР  ЗА  КУЛТУРУ  КОВИН – АМАТЕРСКО  ЕНТАР  ЗА  КУЛТУРУ  КОВИН – АМАТЕРСКО  

ПОЗОРИШТЕ  КОВИНПОЗОРИШТЕ  КОВИН
Борислав  Пекић:орислав  Пекић:

„У  ЕДЕНУ  НА  ИСТОКУ“У  ЕДЕНУ  НА  ИСТОКУ“
Режија: Јован  Грујићежија: Јован  Грујић

Недеља, 21. мај 2017. године    -  20 часоваедеља, 21. мај 2017. године    -  20 часова
ПОЗОРИШТЕ  „СТЕВАН  СРЕМАЦ“  ЦРВЕНКАОЗОРИШТЕ  „СТЕВАН  СРЕМАЦ“  ЦРВЕНКА

Бертолд  Брехтертолд  Брехт
„МАЛОГРАЂАНСКА  СВАДБА“МАЛОГРАЂАНСКА  СВАДБА“

Режија: Радоје  Чупићежија: Радоје  Чупић

Понедељак, 22. мај 2017. Године    -  20 часоваонедељак, 22. мај 2017. Године    -  20 часова
КУД „КРУШЧИЋ“  Драмски студио „ЛУЧА“  КРУШЧИЋУД „КРУШЧИЋ“  Драмски студио „ЛУЧА“  КРУШЧИЋ

Вида  Огњеновићида  Огњеновић
„КАЊОШ  МАЦЕДОНОВИЋ“КАЊОШ  МАЦЕДОНОВИЋ“
Режија: Дејан Цицмиловићежија: Дејан Цицмиловић
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Уторак, 23. мај 2017. године    -  20 часова        торак, 23. мај 2017. године    -  20 часова        
Ансамбл  „ЦЕКОМ“  ЗРЕЊАНИНнсамбл  „ЦЕКОМ“  ЗРЕЊАНИН

Душан  Калејски и Предраг  Карањацушан  Калејски и Предраг  Карањац
„БЕГ“БЕГ“

Режија: Душан  Калејски и  Смиљана Туцаковежија: Душан  Калејски и  Смиљана Туцаков

Среда, 24. мај 2016. године  -  20 часовареда, 24. мај 2016. године  -  20 часова
Уметничка  група „ СМУК ТЕАТАР“  и  ЦЕНТАР  ЗА  КУЛТУРУ  метничка  група „ СМУК ТЕАТАР“  и  ЦЕНТАР  ЗА  КУЛТУРУ  

КОВИН КОВИН 
Јелена  Ђорђевић:елена  Ђорђевић:

„КОМЕ  ВЕРУЈЕТЕ ?“КОМЕ  ВЕРУЈЕТЕ ?“
Режија: Предраг  Стојменовићежија: Предраг  Стојменовић

Четвртак, 25. мај 2017. године  -  20 часоваетвртак, 25. мај 2017. године  -  20 часова
КУЛТУРНИ  ЦЕНТАР  КУЛАУЛТУРНИ  ЦЕНТАР  КУЛА

Богдан  Чиплић:огдан  Чиплић:
„ТРАКТАТ  О  СЛУШКИЊАМА“ТРАКТАТ  О  СЛУШКИЊАМА“

Режија: Драган  Остојићежија: Драган  Остојић

Петак, 26. мај 2017. године -  20 часоваетак, 26. мај 2017. године -  20 часова
Аматерко  позориште   „ЈОВИЦА  ЈЕЛИЋ“  БАНАТСКО матерко  позориште   „ЈОВИЦА  ЈЕЛИЋ“  БАНАТСКО 

КАРАЂОРЂЕВОКАРАЂОРЂЕВО
Душан  Спасојевић:ушан  Спасојевић:

„ОДУМИРАЊЕ“ОДУМИРАЊЕ“
Режија: Милан  Мартиновићежија: Милан  Мартиновић

Субота, 27. мај 2017. године -  20 часоваубота, 27. мај 2017. године -  20 часова
Проглашење  победникароглашење  победника

ПРЕДСТАВА  У  ЧАСТ  НАГРАЂЕНИХ  РЕДСТАВА  У  ЧАСТ  НАГРАЂЕНИХ  
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Историја књижевности обилује  ствараоцима чије име и дело славимо јер су нам оставила  Историја књижевности обилује  ствараоцима чије име и дело славимо јер су нам оставила  
незаборавне трагове живота у свом времену, али и путоказе које следимо  и  данданас. незаборавне трагове живота у свом времену, али и путоказе које следимо  и  данданас. 
Поред бројних драмских писаца, књижевна дела и других родова и врста  су често бивала Поред бројних драмских писаца, књижевна дела и других родова и врста  су често бивала 
предмет адаптације за сцену, па су свет литературе и позоришта постали тако нераздвојни. предмет адаптације за сцену, па су свет литературе и позоришта постали тако нераздвојни. 
А међу великанима српске литерарне сцене  ове године обележавамо 125 година од рођења А међу великанима српске литерарне сцене  ове године обележавамо 125 година од рођења 
и 100 година од смрти песника и драмског писца Милутина Бојића, 95 година од рођенја и и 100 година од смрти песника и драмског писца Милутина Бојића, 95 година од рођенја и 
25 година од смрти Борислава Михајловића Михиза и 50 година од смрти Владана Деснице.

Милутин БојићМилутин Бојић (1892.-1917) за само 25 година живота проживео је много и  (1892.-1917) за само 25 година живота проживео је много и 
оставио иза себе значајно песничко дело и 4 драме. Рођен на размеђи два оставио иза себе значајно песничко дело и 4 драме. Рођен на размеђи два 
века, у условима Балканских ратова чији је учесник био, а посебно Великог  века, у условима Балканских ратова чији је учесник био, а посебно Великог  
рата, у стихове и драме је уткао како српску стварност тако и историју. рата, у стихове и драме је уткао како српску стварност тако и историју. 

Борислав Михајловић МихизБорислав Михајловић Михиз (1922-1997)са обронака Фрушке Горе, из  (1922-1997)са обронака Фрушке Горе, из 
Ирига, улази у српску литературу и историју. Књижевник, критичар, есејиста, Ирига, улази у српску литературу и историју. Књижевник, критичар, есејиста, 
путописац, драматург, песник и драмски писац. Огромно знање, богато путописац, драматург, песник и драмски писац. Огромно знање, богато 
искуство,  књижевни таленат и тешки ожиљци са Голог отока резултирали су искуство,  књижевни таленат и тешки ожиљци са Голог отока резултирали су 
изванредним литерарним опусом.изванредним литерарним опусом.

Владан Десница (1905 -1967) потомак епског јунака Јанковић Стојана,  студирао је права  (1905 -1967) потомак епског јунака Јанковић Стојана,  студирао је права 
и филозофију у Загребу и Паризу,  радио као адвокат, а затим  прешао у државну службу 
и 1934.покренуо књижевно-историјски годишњак „Магазин сјеверне Далмације“, који је 
уређивао две године и штампао ћирилицом у Сплиту. Почео је као приповедач, а  написао је 
и неколико значајних романа.
У наредним билтенима доносимо опширније биографије ових књижевних великана.

55.ФЕСТИВАЛ АПДВ ОТВАРА55.ФЕСТИВАЛ АПДВ ОТВАРА
МИЛУТИН МИМА КАРАЏИЋМИЛУТИН МИМА КАРАЏИЋ

Рођен је у Бијелом Пољу 1955.године, српски и црногорски глумац и продуцент. Остварио Рођен је у Бијелом Пољу 1955.године, српски и црногорски глумац и продуцент. Остварио 
је велики број улога у позоришту, на филму и телевизији.  је велики број улога у позоришту, на филму и телевизији.  
Детињство  и младост је провео у Никшићу  где је Детињство  и младост је провео у Никшићу  где је 
завршио основну и средњу школу , а глуму је дипломирао завршио основну и средњу школу , а глуму је дипломирао 
на  Факултету драмских уметности у Београду, у класи на  Факултету драмских уметности у Београду, у класи 
професора Миленка Маричића. Био је стални члан  Атељеа професора Миленка Маричића. Био је стални члан  Атељеа 
212  од 1986.до 2013. године. Мима Караџић, којег наша 212  од 1986.до 2013. године. Мима Караџић, којег наша 
публика изузетно воли, остварио је преко 90 различитих публика изузетно воли, остварио је преко 90 различитих 
улога, од прве 1971. У филму Синови, до недавно завршеног улога, од прве 1971. У филму Синови, до недавно завршеног 
филма Бисер Бојане, бројне улоге у ТВ филмовима и филма Бисер Бојане, бројне улоге у ТВ филмовима и 
серијама, а једна од актуелних је Комшије, која се снима серијама, а једна од актуелних је Комшије, која се снима 
на подручју старопазовачке општине и уз подршку ове на подручју старопазовачке општине и уз подршку ове 
локалне самоуправе. локалне самоуправе. 

Књижевни јубилеји 201њижевни јубилеји 2017.7.

Владан ДесниВладан Десни
и филозофију
и 1934.покрени ен

е еу
и неколико зна

бибиУ

Владан ДеснВладан Десн
и филозофијуи филозофију
и 1934.покреи 1934.покре
уређивао двеуређивао две
и неколико зни неколико зн
У наредним бУ наредним б
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ИЗВЕШТАЈ ВРШИОЦА НАКНАДНЕ СЕЛЕКЦИЈЕЗВЕШТАЈ ВРШИОЦА НАКНАДНЕ СЕЛЕКЦИЈЕ

У финалну селекцију номиновано је  дванаест  представа. Приказано је једанаест.Овим У финалну селекцију номиновано је  дванаест  представа. Приказано је једанаест.Овим 
редоследом:редоследом:
05. 04. 2017.  Зрењанин  БЕГ05. 04. 2017.  Зрењанин  БЕГ
10. 04. 2017.  Беочин   ЈЕДНА НОЋ САМО10. 04. 2017.  Беочин   ЈЕДНА НОЋ САМО
16. 04. 2017.  Банатско Карађорђево ОДУМИРАЊЕ16. 04. 2017.  Банатско Карађорђево ОДУМИРАЊЕ
20. 04. 2017.  Црвенка  МАЛОГРАЂАНСКА  СВАДБА20. 04. 2017.  Црвенка  МАЛОГРАЂАНСКА  СВАДБА
21. 04.2017.  Пећинци  ПАВИЉОНИ21. 04.2017.  Пећинци  ПАВИЉОНИ
22. 04. 2017.  Крушчић  КАЊОШ  МАЦЕДОНОВИЋ22. 04. 2017.  Крушчић  КАЊОШ  МАЦЕДОНОВИЋ
23. 04. 2017.  Јаша Томић  КИР ЈАЊА23. 04. 2017.  Јаша Томић  КИР ЈАЊА
25. 04. 2017.  Нова Пазова  БРАЋО  И  СЕСТРЕ25. 04. 2017.  Нова Пазова  БРАЋО  И  СЕСТРЕ
28. 04. 2017.  Кула   ТРАКТАТ О СЛУШКИЊАМА28. 04. 2017.  Кула   ТРАКТАТ О СЛУШКИЊАМА
05. 05. 2017.  Ковин   КОМЕ  ВЕРУЈЕТЕ05. 05. 2017.  Ковин   КОМЕ  ВЕРУЈЕТЕ
07. 05. 2017.  Ковин   У  ЕДЕНУ,  НА  ИСТОКУ07. 05. 2017.  Ковин   У  ЕДЕНУ,  НА  ИСТОКУ

Након гледања представа, донео сам следећу одлуку:  Након гледања представа, донео сам следећу одлуку:  за за 
учествовање на Сусрету  аматерских позоришта Војводине учествовање на Сусрету  аматерских позоришта Војводине 
упућујем следеће представе:упућујем следеће представе:
БЕГ    ЗрењанинБЕГ    Зрењанин
ОДУМИРАЊЕ   Банатско КарађорђевоОДУМИРАЊЕ   Банатско Карађорђево
МАЛОГРАЂАНСКА  СВАДБА ЦрвенкаМАЛОГРАЂАНСКА  СВАДБА Црвенка
КАЊОШ  МАЦЕДОНОВИЋ КрушчићКАЊОШ  МАЦЕДОНОВИЋ Крушчић
БРАЋО И СЕСТРЕ  Нова ПазоваБРАЋО И СЕСТРЕ  Нова Пазова
ТРАКТАТ  О  СЛУШКИЊАМА КулаТРАКТАТ  О  СЛУШКИЊАМА Кула
КОМЕ  ВЕРУЈЕТЕ  КовинКОМЕ  ВЕРУЈЕТЕ  Ковин
У  ЕДЕНУ  НА  ИСТОКУ Ковин У  ЕДЕНУ  НА  ИСТОКУ Ковин 

БЕГ је полетни драмски догађај,, у изведби групе младих људи из Зрњанина, о БЕГ је полетни драмски догађај,, у изведби групе младих људи из Зрњанина, о 
насиљу, о индиферентности друштва према његовим појавним облицима и о кобним насиљу, о индиферентности друштва према његовим појавним облицима и о кобним 
последицама које трпе појединци, жртве истог. Савремена средства сценског последицама које трпе појединци, жртве истог. Савремена средства сценског 
казивања уконпонована су у динамичну целину, која веома јасно и ефектно саопштава казивања уконпонована су у динамичну целину, која веома јасно и ефектно саопштава 
идеју аутора.идеју аутора.

ОДУМИРАЊЕ аматера из Банатског Карађорђева сјајан је доказ да глумац чини ОДУМИРАЊЕ аматера из Банатског Карађорђева сјајан је доказ да глумац чини 
позориште. У потпуно непозоришном амбијенту, у простору једне најобичније собе, са позориште. У потпуно непозоришном амбијенту, у простору једне најобичније собе, са 
три рефлектора и минималним декором, актери успевају да дочарају драму распадања три рефлектора и минималним декором, актери успевају да дочарају драму распадања 
породице, која се до краја представе тихо, скоро неприметно, претвара у трагедију.породице, која се до краја представе тихо, скоро неприметно, претвара у трагедију.

МАЛОГРАЂАНСКА СВАДБА Аматерског позоришта из Црвенке, добро уконпонованом МАЛОГРАЂАНСКА СВАДБА Аматерског позоришта из Црвенке, добро уконпонованом 
колективном игром, вођеном вештом и луцидном режијом, ствара атмосферу друштва колективном игром, вођеном вештом и луцидном режијом, ствара атмосферу друштва 
са минорним појединцима, који су продукт дириговане свести, у свету унапред са минорним појединцима, који су продукт дириговане свести, у свету унапред 
профилисаних облика живљења, са императивом повиновања зацртаним вредносним профилисаних облика живљења, са императивом повиновања зацртаним вредносним 
шаблонима и шемама, без жеље и могућности за побуном или бегством. Плаy бацкови шаблонима и шемама, без жеље и могућности за побуном или бегством. Плаy бацкови 
који се користе у представи, изванредно су искоришћени, тако да се нацистичка химна који се користе у представи, изванредно су искоришћени, тако да се нацистичка химна 
из филма „Цабарет“, „Томароw белонгс то ме“, логична је поента ове позоришне вечери. из филма „Цабарет“, „Томароw белонгс то ме“, логична је поента ове позоришне вечери. 
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КАЊОШ МАЦЕДОНОВИЋ је, за мене, логичан и очекиван избор текста аматера из КАЊОШ МАЦЕДОНОВИЋ је, за мене, логичан и очекиван избор текста аматера из 
Крушчића. У црногорском амбијенту, „на свом терену“, осећају се „као риба у води“.  Крушчића. У црногорском амбијенту, „на свом терену“, осећају се „као риба у води“.  
Пошто им мелодија језика, акценти и остале „отежавајуће околности“ не причињавају Пошто им мелодија језика, акценти и остале „отежавајуће околности“ не причињавају 
проблем, слободно се могу посветити сценској игри. И они то обилато користе. проблем, слободно се могу посветити сценској игри. И они то обилато користе. 
Крушчић је драгоцена кап у мору (додуше све плићем мору) аматеризма у Војводини. Крушчић је драгоцена кап у мору (додуше све плићем мору) аматеризма у Војводини. 
Заслужују нашу пажњу и наклоност, јер оно што раде, чине са неизмерном љубављу и Заслужују нашу пажњу и наклоност, јер оно што раде, чине са неизмерном љубављу и 
на завидном уметничком нивоу.на завидном уметничком нивоу.

БРАЋО  И  СЕСТРЕ Аматерског позоришта из Нове Пазове, је сатирично и помало БРАЋО  И  СЕСТРЕ Аматерског позоришта из Нове Пазове, је сатирично и помало 
црнохуморно поигравање са менталитетом патетичног „небеског народа Српског“. Она црнохуморно поигравање са менталитетом патетичног „небеског народа Српског“. Она 
једна шљива под коју ће стати сви преостали, све време представе претећи стоји на једна шљива под коју ће стати сви преостали, све време представе претећи стоји на 
сцени. Хоће ли нас заиста толико остати, зависи искључиво од нас самих. Робовати сцени. Хоће ли нас заиста толико остати, зависи искључиво од нас самих. Робовати 
традиционалним веровањима или веровати идејама  „увезеним“ из белог света, традиционалним веровањима или веровати идејама  „увезеним“ из белог света, 
једнако може бити погубно. Коме се царству приволети, којим путем ићи ка циљу који је једнако може бити погубно. Коме се царству приволети, којим путем ићи ка циљу који је 
у сваком случају велика непознаница, је питање на које ова представа тражи одговор.у сваком случају велика непознаница, је питање на које ова представа тражи одговор.

ТРАКТАТ  О  СЛУШКИЊАМА је духовита сценска играрија са судбином слушкиња и ТРАКТАТ  О  СЛУШКИЊАМА је духовита сценска играрија са судбином слушкиња и 
њихових газдарица. Али не само то. Главна одлика и вредност представе кулских њихових газдарица. Али не само то. Главна одлика и вредност представе кулских 
аматера је анализа карактера појединки и појединаца које и који су се нашле или нашли аматера је анализа карактера појединки и појединаца које и који су се нашле или нашли 
у једној или другој ситуацији. Негирајући Дарвинову тезу, да најјаче јединке одређене у једној или другој ситуацији. Негирајући Дарвинову тезу, да најјаче јединке одређене 
врсте имају највећу шансу да преживе, показују нам да је најбитније умети прилагодити врсте имају највећу шансу да преживе, показују нам да је најбитније умети прилагодити 
се. Пошто је то и основна карактеристика глуме, спој идеје и средства реализације дају се. Пошто је то и основна карактеристика глуме, спој идеје и средства реализације дају 
веома духовито драмско решење.веома духовито драмско решење.

КОМЕ ВЕРУЈЕТЕ аматера из Ковина је савремена прича о младима и оним другима, не КОМЕ ВЕРУЈЕТЕ аматера из Ковина је савремена прича о младима и оним другима, не 
тако младима,  који покушавају да се некако уклопе и преживе у овим турбулентним тако младима,  који покушавају да се некако уклопе и преживе у овим турбулентним 
временима. Актери ове представе, постављајући анкетна питања, и дајући одговоре временима. Актери ове представе, постављајући анкетна питања, и дајући одговоре 
на та постављена питања, или одбијајући да то учине, дају нам слику о нашој тужно-на та постављена питања, или одбијајући да то учине, дају нам слику о нашој тужно-
смешној данашњици. Ако се у овај галаматијас уплете и нешто лично, рецимо људско, смешној данашњици. Ако се у овај галаматијас уплете и нешто лично, рецимо људско, 
све ће то већ сурова стварност ставити на своје место. Вођењем те две линије ансамбл све ће то већ сурова стварност ставити на своје место. Вођењем те две линије ансамбл 
је успео да оствари комплетни позоришни догађај.је успео да оствари комплетни позоришни догађај.

У ЕДЕНУ НА ИСТОКУ представа , морам их назвати истим именом, јер је то чињеница, У ЕДЕНУ НА ИСТОКУ представа , морам их назвати истим именом, јер је то чињеница, 
аматера из Ковина, рађена је по тексту Борислава Пекића. Иако сам до сада у овом аматера из Ковина, рађена је по тексту Борислава Пекића. Иако сам до сада у овом 
извештају успешно избегавао да напишем и једно име, у овом случају било је немогуће извештају успешно избегавао да напишем и једно име, у овом случају било је немогуће 
то избећи. Писац  овог текста толико је ауторитативан, да не дозвољава никоме да то избећи. Писац  овог текста толико је ауторитативан, да не дозвољава никоме да 
буде Пекић над Пекићем. Аутори ове представе то нису ни желели. Интервенција буде Пекић над Пекићем. Аутори ове представе то нису ни желели. Интервенција 
која је учињена, само мултиплицира  изворну идеју. Ако сам у случају представе из која је учињена, само мултиплицира  изворну идеју. Ако сам у случају представе из 
Крушчића написао да је предност што су свом амбијенту, то за Ковинчане не важи. Крушчића написао да је предност што су свом амбијенту, то за Ковинчане не важи. 
Ипак остварили су представу изузетно сложену и слојевиту, праву Пекићевску. Читка Ипак остварили су представу изузетно сложену и слојевиту, праву Пекићевску. Читка 
редитељска порука, јасна и искрено доживљена глума. Довољно за једну вредну и редитељска порука, јасна и искрено доживљена глума. Довољно за једну вредну и 
„тешку“ представу.„тешку“ представу.
И то би било све. Да ми није позната ситуација у нашем аматеризму и не само у њој, на И то би било све. Да ми није позната ситуација у нашем аматеризму и не само у њој, на 
основу виђених , а поготову на основу квалитета изабраних и предложених представа, основу виђених , а поготову на основу квалитета изабраних и предложених представа, 
могао бих пасти у грешку и тврдити да је све у најбољем реду. Али врло добро знам да могао бих пасти у грешку и тврдити да је све у најбољем реду. Али врло добро знам да 
смо далеко од тога. Но, то је већ мој проблем. Желим да сви који присуствују Сусрету смо далеко од тога. Но, то је већ мој проблем. Желим да сви који присуствују Сусрету 
Војвођанских аматерских позоришних друштава 2017. године стекну утисак какав сам Војвођанских аматерских позоришних друштава 2017. године стекну утисак какав сам 
ја желео да им створим сачинивши овај избор. ја желео да им створим сачинивши овај избор. 

14.05. 2017. Нови Сад        Вајда Тибор  редитељ14.05. 2017. Нови Сад        Вајда Тибор  редитељ
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Извештај селектора зоне Срема и образложењеИзвештај селектора зоне Срема и образложење

Током марта месеца имао сам прилику и задовољство да Током марта месеца имао сам прилику и задовољство да 
погледам  8 представа сремских позоришта која су активна, која погледам  8 представа сремских позоришта која су активна, која 
раде у континуитету и са несмањеним стваралашким жаром и раде у континуитету и са несмањеним стваралашким жаром и 
прегалаштвом. Такође, приметно је да ове године своје позоришне прегалаштвом. Такође, приметно је да ове године своје позоришне 
радове нису изнедрили  Ириг, Шид, Рума ни Инђија, што је велики радове нису изнедрили  Ириг, Шид, Рума ни Инђија, што је велики 
хендикеп, како за публику, тако и за  драмски аматеризам у хендикеп, како за публику, тако и за  драмски аматеризам у 
поменутим позориштима, која су деценијама уназад стварала врло поменутим позориштима, која су деценијама уназад стварала врло 
запажене, квалитетне и радо гледане представе. запажене, квалитетне и радо гледане представе. 
Надам се да је ово само стицај околности и да ће већ следећа Надам се да је ово само стицај околности и да ће већ следећа 
позоришна  сезона  бити много богатија новим позоришним позоришна  сезона  бити много богатија новим позоришним 
представама,   да ће неке нове генерације младих аматерских представама,   да ће неке нове генерације младих аматерских 
стваралаца унети нови пламен креативности на даске које живот стваралаца унети нови пламен креативности на даске које живот 
значе. Позоришта у градовима која су и ове године сачувала искру значе. Позоришта у градовима која су и ове године сачувала искру 
стваралаштва су Сремска Митровица, (која из године у годину стваралаштва су Сремска Митровица, (која из године у годину 
негује омладински средњошколски аматеризам), Стара и Нова негује омладински средњошколски аматеризам), Стара и Нова 

Пазова, Беочин и  Пећинци. После увида у овогодишњу позоришну продукцију  предложио Пазова, Беочин и  Пећинци. После увида у овогодишњу позоришну продукцију  предложио 
сам три преставе које су, по мом  скромном позоришном мишљењу, завредиле пажњу да сам три преставе које су, по мом  скромном позоришном мишљењу, завредиле пажњу да 
буду представници зоне Срем за 2017. Годину на 55.Фестивалу АПДВ  и то:буду представници зоне Срем за 2017. Годину на 55.Фестивалу АПДВ  и то:
1. „БРАЋО И СЕСТРЕ” АП „ Мирко Таталовић - Ћира” Нова Пазова у режији Александера 1. „БРАЋО И СЕСТРЕ” АП „ Мирко Таталовић - Ћира” Нова Пазова у режији Александера 
БакаБака
Представа која сведеним позоришни језиком, јасно дефинисаним сценским простором Представа која сведеним позоришни језиком, јасно дефинисаним сценским простором 
и добро осмишљеним драмским ситуацијама,  а захваљујући доброј глумачкој подели и и добро осмишљеним драмским ситуацијама,  а захваљујући доброј глумачкој подели и 
дифинисаним ликовима врло уједначено и надахнуто делује на сва чула гледалаца. Редитељ дифинисаним ликовима врло уједначено и надахнуто делује на сва чула гледалаца. Редитељ 
се вешто  поиграва односом према темама прошлости, митовима, обичајима,  директно нас се вешто  поиграва односом према темама прошлости, митовима, обичајима,  директно нас 
сучељава  са сазнањима о садашњости и могућој  будућности.                                                                                     сучељава  са сазнањима о садашњости и могућој  будућности.                                                                                     

2. „ЈЕДНА НОЋ САМО” АП  КУД “Бриле” Беочин у режији Секуле Петровића. 2. „ЈЕДНА НОЋ САМО” АП  КУД “Бриле” Беочин у режији Секуле Петровића. 
Представа у режији Секуле Петровића која надахнутом игром искусних беочинских аматера, Представа у режији Секуле Петровића која надахнутом игром искусних беочинских аматера, 
на лак и забаван начин,  прича једну обичну причу животну причу две породице. Све се деси на лак и забаван начин,  прича једну обичну причу животну причу две породице. Све се деси 
током само једне ноћи, са мноштвом обрта и непредвиђених ситуација, из којих се изроди током само једне ноћи, са мноштвом обрта и непредвиђених ситуација, из којих се изроди 
нови и другачији однос између родитеља и деце.                                                                             нови и другачији однос између родитеља и деце.                                                                             

3.“ПАВИЉОНИ” Позориште младих аматера и КЦ Пећинци у режији Слободана Станковића. 3.“ПАВИЉОНИ” Позориште младих аматера и КЦ Пећинци у режији Слободана Станковића. 
Представа пећиначких омладинаца храбро се ухватила  у коштац са фрагментарном Представа пећиначких омладинаца храбро се ухватила  у коштац са фрагментарном 
драматургијом Милене Марковић у којој се сучељавају у приче о губитницима који су изгубили драматургијом Милене Марковић у којој се сучељавају у приче о губитницима који су изгубили 
људскост, и међу њима нема љубави. Радња се одвија у три плана, обухвата три генерације људскост, и међу њима нема љубави. Радња се одвија у три плана, обухвата три генерације 
где свака има утисак да је за њихову  личну несрећу крива претходна генерација. У том где свака има утисак да је за њихову  личну несрећу крива претходна генерација. У том 
зачараном кругу вртећи се очекују да им неко пружи зрнце љубави, а бежећи из стварности зачараном кругу вртећи се очекују да им неко пружи зрнце љубави, а бежећи из стварности 
обилато корите агресију и пороке  као стил живота.обилато корите агресију и пороке  као стил живота.

Такође,  дајем предлог организаторима Такође,  дајем предлог организаторима Омладинског фестивала у Кули Омладинског фестивала у Кули да узму у обзир две да узму у обзир две 
представе које завређују пажњу својим инвентивним приступом, енергијом и посвећеношћу. представе које завређују пажњу својим инвентивним приступом, енергијом и посвећеношћу. 
Сматрам да су они будућност сремског позоришног стваралаштва и нове креативности. Сматрам да су они будућност сремског позоришног стваралаштва и нове креативности. 

То су представе: „ МИЛИЦА ОД ПЕПЕЛА” АП „Мирко Таталовић – Ћира“ из Нове Пазове,  у То су представе: „ МИЛИЦА ОД ПЕПЕЛА” АП „Мирко Таталовић – Ћира“ из Нове Пазове,  у 
режији Антонеле Бјелић и „ДОМ ЗА ВЕШАЊЕ” Драмске секције „Пепо Крсто“ из Сурдука,  у режији Антонеле Бјелић и „ДОМ ЗА ВЕШАЊЕ” Драмске секције „Пепо Крсто“ из Сурдука,  у 
режији Душана Радојичића. режији Душана Радојичића. 
Золтана Фридман, позоришног редитеља из Руме,   за потребе жирирања представа у Зони Золтана Фридман, позоришног редитеља из Руме,   за потребе жирирања представа у Зони 
Срем у периоду од 18. марта до 31. марта 2017. године.    Срем у периоду од 18. марта до 31. марта 2017. године.     
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Петак, 19. мај 2017. годинеетак, 19. мај 2017. године
у 20.00 сати 20.00 сати

Аматерско позориште  „МИРКО  ТАТАЛОВИЋ  ЋИРА“  НОВА  матерско позориште  „МИРКО  ТАТАЛОВИЋ  ЋИРА“  НОВА  
ПАЗОВАПАЗОВА

Душан  М.Петровићушан  М.Петровић

“БРАЋО  И  СЕСТРЕ”БРАЋО  И  СЕСТРЕ”
Сатирична пасторалаатирична пасторала

 Режија,сценографија и адаптација: Режија,сценографија и адаптација: Александер  БакоАлександер  Бако

Улоге:логе:
Арсен  Ноаррсен  Ноар, чукун-чукун-чукун унук Арсенија Чарнојевића, чукун-чукун-чукун унук Арсенија Чарнојевића    
 Ненад  Сладићенад  Сладић
Даринкааринка, сестра, мајка и верна љуба, сестра, мајка и верна љуба Дијана Влаинић Драгинијана Влаинић Драгин
Равијојлаавијојла, сестра и љубавница, сестра и љубавница Антонела  Бијелићнтонела  Бијелић
Милетаилета, брат, отац и син, брат, отац и син Славиша  Зекићлавиша  Зекић
Милутинилутин, брат и отац, брат и отац Милан  Дудићилан  Дудић
Урошрош, син, син Јован  Миљевићован  Миљевић
Гертрудаертруда, његова жена, његова жена Антонела  Бијелићнтонела  Бијелић
Два  момка са истокава  момка са истока Лука  Павићевић, ука  Павићевић, Никола  Ристићикола  Ристић 
Вукашинукашин, предак, предак Спасоје  Милићпасоје  Милић

Шаптач: аптач: Милица  Павићевићилица  Павићевић
Расвета: асвета: Милош  Калинићилош  Калинић

Звук: вук: Младен  Црномарковићладен  Црномарковић
Костимографија: остимографија: колективолектив

Дизајн пропагандног материјала: изајн пропагандног материјала: Александер  Баколександер  Бако
Организатор: рганизатор: Спасоје  Милићпасоје  Милић 
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АП  „мр МИРКО ТАТАЛОВИЋ ЋИРА“ П  „мр МИРКО ТАТАЛОВИЋ ЋИРА“ 

Aматерско позориште „мр Мирко Таталовић Ћира“  Aматерско позориште „мр Мирко Таталовић Ћира“  
је проистекло из Радионице лепих уметности под је проистекло из Радионице лепих уметности под 
вођством Мирка Таталовића – Ћире, која је радила вођством Мирка Таталовића – Ћире, која је радила 
од 1992. – 2002. године, до Миркове смрти. Група од 1992. – 2002. године, до Миркове смрти. Група 
Миркових следбеника, почиње са радом 2006. године Миркових следбеника, почиње са радом 2006. године 
као драмска секција КУД  „Младост“ из Нове Пазове. као драмска секција КУД  „Младост“ из Нове Пазове. 
У знак захвалности и сећање  на покојног Мирка У знак захвалности и сећање  на покојног Мирка 
Таталовића, у децембру 2011. године оснивамо Таталовића, у децембру 2011. године оснивамо 
позориште које носи његово име. За протеклих шест позориште које носи његово име. За протеклих шест 
година, изведено је шест премијера првог ансамбла и година, изведено је шест премијера првог ансамбла и 
четири дечијег ансамбла. Позориште броји тридесет четири дечијег ансамбла. Позориште броји тридесет 

чланова. Остварени су добри  резултати  на зонским, покрајинским и чланова. Остварени су добри  резултати  на зонским, покрајинским и 
републичким смотрама.републичким смотрама.

Тако је у једној од неколико песама Радомир Тако је у једној од неколико песама Радомир 
Мићуновић опевао оно што је био и за ову средио Мићуновић опевао оно што је био и за ову средио 
значио Мирко Таталовић Ћира, човек који се значио Мирко Таталовић Ћира, човек који се 
позориштем бавио и аматерки и професионално, позориштем бавио и аматерки и професионално, 
пре свега из велике љубави и посвећености. Зато пре свега из велике љубави и посвећености. Зато 
позоришна историја и географија овог дела Срема   позоришна историја и географија овог дела Срема   
није могућа а да се не узме у обзир његов рад, није могућа а да се не узме у обзир његов рад, 
допринос подизању квалитета рада позоришних допринос подизању квалитета рада позоришних 
аматера у Новој Пазови, целој старопазовачкој аматера у Новој Пазови, целој старопазовачкој 
општини а и шире, у Срему, Војводини, Југославији општини а и шире, у Срему, Војводини, Југославији 
јерсе и  својим професионалним истраживањима о јерсе и  својим професионалним истраживањима о 
домовима културе у Војводини и   представама које домовима културе у Војводини и   представама које 
је урадио са аматерима, од којих су неке стигле до је урадио са аматерима, од којих су неке стигле до 
Требиња, Беча и даље, уписао у историју аматерског Требиња, Беча и даље, уписао у историју аматерског 
театра наше земље, ма како се звала последњих театра наше земље, ма како се звала последњих 
пола века, али и овог дела Европе.   Завршио пола века, али и овог дела Европе.   Завршио 
је  Факултет драмских уметности, магистрирао је  Факултет драмских уметности, магистрирао 
менеџмент у култури. Као редитељ и културни менеџмент у култури. Као редитељ и културни 
аниматор  упознао је рад у свим медијима, предавао аниматор  упознао је рад у свим медијима, предавао 
старопазовачким гимназијалцима организацију старопазовачким гимназијалцима организацију 
културних делатности, био запослен као стручни културних делатности, био запослен као стручни 
сарадник за драмски аматеризам у Центру за сарадник за драмски аматеризам у Центру за 

културу Стара Пазова, реализовао, како хроничари  бележио 2,5 хиљаде културу Стара Пазова, реализовао, како хроничари  бележио 2,5 хиљаде 
сценско-уметничких манифестација, режирао око 40 драмских представа. сценско-уметничких манифестација, режирао око 40 драмских представа. 
Основао је и саградио  Драмски антрополошки студио у Новој Пазови, своју Основао је и саградио  Драмски антрополошки студио у Новој Пазови, своју 
РАДИОНИЦУ ЛЕПИХ УМЕТНОСТИ, био је и директор Центра за културу Стара РАДИОНИЦУ ЛЕПИХ УМЕТНОСТИ, био је и директор Центра за културу Стара 
Пазова док га тешка болест није заувек однела са животне сцене. Његови Пазова док га тешка болест није заувек однела са животне сцене. Његови 

Дигао је храм театра Дигао је храм театра 
У свом дому, на раме,  У свом дому, на раме,  
и данас народ га сматраи данас народ га сматра
посвећеником драме.посвећеником драме.

 
Свака његова реч и гест -  Свака његова реч и гест -  

корак до идеала.корак до идеала.
Племенита мудрост и свест,Племенита мудрост и свест,

темељ су фестивала.темељ су фестивала.
 

Да време - мађионичар  Да време - мађионичар  
хоће да нам га врати!хоће да нам га врати!
Ако не може, онда барАко не може, онда бар
Сећање нек позлатиСећање нек позлати

 
Посебна људска грађаПосебна људска грађа
беше Таталовић Мирко.  беше Таталовић Мирко.  
Такав се ретко рађа.Такав се ретко рађа.
Земљанин, а Свемирко!Земљанин, а Свемирко!
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Са премијере представе “Браћо и сестре”Са премијере представе “Браћо и сестре”

дугогодишњи сарадници на даскама, пријатељи и поштоваоци, драмску дугогодишњи сарадници на даскама, пријатељи и поштоваоци, драмску 
секцију КУД „Младост“ у Новој Пазови најпре су назвали Драмски студио „мр секцију КУД „Младост“ у Новој Пазови најпре су назвали Драмски студио „мр 
Мирко Таталовић Ћира“ а онда је та сцена 2011.године прерасла у Аматерско Мирко Таталовић Ћира“ а онда је та сцена 2011.године прерасла у Аматерско 
позориште „мр Мирко Таталовић Ћира“ . Милан Пјевац, Милан Дудић, Милан позориште „мр Мирко Таталовић Ћира“ . Милан Пјевац, Милан Дудић, Милан 
Ковачевић, Спасоје Милић, Томаш Склабински који су радили са Таталовићем Ковачевић, Спасоје Милић, Томаш Склабински који су радили са Таталовићем 
годинама и група младих које су  окупили регистровала је Аматерско позориште,  годинама и група младих које су  окупили регистровала је Аматерско позориште,  
учланили су  се у Савез аматера и кренули са радом.  Истина, као што су са учланили су  се у Савез аматера и кренули са радом.  Истина, као што су са 
Ћиром  стизали до Требиња, и као Драмски студио су изборили пласман на Ћиром  стизали до Требиња, и као Драмски студио су изборили пласман на 
49.Сусрет АПДВ са представом „Лер“ у режији Милана Ковачевића, глумца СНП 49.Сусрет АПДВ са представом „Лер“ у режији Милана Ковачевића, глумца СНП 
из Новог Сада.  Као АП  обновили су „Микулина женидба“  коју је режирао пар из Новог Сада.  Као АП  обновили су „Микулина женидба“  коју је режирао пар 
година раније Слободан Ћустић и 2012.изашли на смотру. Следиле су потом година раније Слободан Ћустић и 2012.изашли на смотру. Следиле су потом 
представе „Није човјек ко не умре“ и „Сироти мали хрчки“ у режији Милана представе „Није човјек ко не умре“ и „Сироти мали хрчки“ у режији Милана 
Ковачевића, а Спасоје Милић је прионуо на окупљање подмлатка и рад са Ковачевића, а Спасоје Милић је прионуо на окупљање подмлатка и рад са 
децом, па су постављене две дечје представе од којих је „Концерт за Невену“ децом, па су постављене две дечје представе од којих је „Концерт за Невену“ 
стигла и на Покрајинску смотру. Лане је успешно на смотрама учествовало стигла и на Покрајинску смотру. Лане је успешно на смотрама учествовало 
ово позориште са представом „Тај луди свет“ у режији Спасоја Милића,  док се ово позориште са представом „Тај луди свет“ у режији Спасоја Милића,  док се 
ове године режије са тинејџерима прихватила Антонела Бијелић, а представа ове године режије са тинејџерима прихватила Антонела Бијелић, а представа 
„Милица од пепела“ изборила пласман на 7.Војвођанском омладинском „Милица од пепела“ изборила пласман на 7.Војвођанском омладинском 
фестивалу у Кули. Старији ансамбл новопазовачког позоришта, са неколико фестивалу у Кули. Старији ансамбл новопазовачког позоришта, са неколико 
дебитаната који су се на старту одлично показали, одабрао је ове године дебитаната који су се на старту одлично показали, одабрао је ове године 
текст Душка М.Петровића у режији Александера Бака, и ето, стигаоп до овог текст Душка М.Петровића у режији Александера Бака, и ето, стигаоп до овог 
фетсивала. Новопазовачко АП  КОРИСТИ простор Културно-пословног центра фетсивала. Новопазовачко АП  КОРИСТИ простор Културно-пословног центра 
и кажу да им је, уз велики елан који испољавају, највећи проблем недостатак и кажу да им је, уз велики елан који испољавају, највећи проблем недостатак 
рефлектора  на матичној сцени  да би, када заиграју, све у „пуном сјају“ стигло рефлектора  на матичној сцени  да би, када заиграју, све у „пуном сјају“ стигло 
до публике.  Следбеници  богиње Талије у Новој Пазови имају као и већина до публике.  Следбеници  богиње Талије у Новој Пазови имају као и већина 
аматера  много воље,  а мало пара, а нешто што их изузетно подстиче је управо аматера  много воље,  а мало пара, а нешто што их изузетно подстиче је управо 
што позориште носи име Мирка Таталовића, њима изузетно драгог Бата Ћире,  што позориште носи име Мирка Таталовића, њима изузетно драгог Бата Ћире,  
јер  већина  њих су његови сарадници или ученици, а и они који тек сада долазе јер  већина  њих су његови сарадници или ученици, а и они који тек сада долазе 
о Ћири су много чули и научили.о Ћири су много чули и научили.
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На Дрини је граница ко посред срца... На Дрини је граница ко посред срца... 
Прелазим је и пролазим, шверцујем љубав - Прелазим је и пролазим, шверцујем љубав - 
с једне на другу страну, каже пјесник Душко с једне на другу страну, каже пјесник Душко 
М. Петровић (1948.) у уводној пјесми своје М. Петровић (1948.) у уводној пјесми своје 
књиге “Идем цркви ливадом. Не станујемо књиге “Идем цркви ливадом. Не станујемо 
ми, не живимо у становима и кућама у којима ми, не живимо у становима и кућама у којима 
спавамо, једемо, читамо и пишемо; не живимо спавамо, једемо, читамо и пишемо; не живимо 
ми ни у државама у којима гласамо и порез ми ни у државама у којима гласамо и порез 
јој плаћамо; све то можемо да променимо, јој плаћамо; све то можемо да променимо, 
једино што не можемо и нећемо да променимо једино што не можемо и нећемо да променимо 
је језик који смо из мајчиног наручја понели. је језик који смо из мајчиног наручја понели. 
Језик је наше најсигурније станиште, Језик је наше најсигурније станиште, 
најтоплије. У језику је и сва наша љубав, и сва радост, и све туге, и све мисли, и најтоплије. У језику је и сва наша љубав, и сва радост, и све туге, и све мисли, и 
сва казивања и ћутње, крсне славе и крштења, сећања и памћења. То су речи сва казивања и ћутње, крсне славе и крштења, сећања и памћења. То су речи 
Душка М.Петровића који је дошао  у Београд из родне Превије, код Рибника, Душка М.Петровића који је дошао  у Београд из родне Превије, код Рибника, 
далеке 1967. године и од тада добио мноштво књижевних награда, био хваљен, далеке 1967. године и од тада добио мноштво књижевних награда, био хваљен, 
али и забрањиван, писао за позориште, радио и телевизију, те објавио и на свет али и забрањиван, писао за позориште, радио и телевизију, те објавио и на свет 
издао око 20 књига лирике и сатире.издао око 20 књига лирике и сатире.
Душко М. Петровић се школовао у Дрвару и Београду, радио као новинар, а Душко М. Петровић се школовао у Дрвару и Београду, радио као новинар, а 
лирику И сатире објављивао у свим значајнијим часописима на српском, али лирику И сатире објављивао у свим значајнијим часописима на српском, али 
И језицима других народа.  Хумористично сатиричној врсти припадају његове И језицима других народа.  Хумористично сатиричној врсти припадају његове 
књиге сатиричне поезије  књиге сатиричне поезије  Ода која ходаОда која хода(1971), (1971), Брод плови, мишеви бежеБрод плови, мишеви беже (1972),  (1972), 
Кула од лањских каратаКула од лањских карата (1990),  (1990), Шампањац у тетрапакуШампањац у тетрапаку (1996),  (1996), На вр брда врх На вр брда врх 
државни мрдадржавни мрда (2004) афоризми и карикатуре  (2004) афоризми и карикатуре Сликовница за одраслеСликовница за одрасле (1987),  (1987), 
козерије козерије Козерија ностра-подземље небеске Србије Козерија ностра-подземље небеске Србије (1985), сатиричне вести (1985), сатиричне вести 
Звиждук у пола осам и Где ђаво спаваЗвиждук у пола осам и Где ђаво спава (1997),  (1997), Звучни зидЗвучни зид (1999), сатиричне  (1999), сатиричне 
поеме поеме Ђаволе Бог т убиоЂаволе Бог т убио (2002), сатире  (2002), сатире Је ли иког стидЈе ли иког стид (2005)…. (2005)….
Како је сам писао у својој биографији , задоволиан је  јер је заступљен у бројним Како је сам писао у својој биографији , задоволиан је  јер је заступљен у бројним 
антологијама  сатире. Комедију Браћо и сестре (сатирична пасторала) објавила  антологијама  сатире. Комедију Браћо и сестре (сатирична пасторала) објавила  
је “Етна”, електронски часопис за сатиру, у лето 2006. А у свом сатиричном духу је “Етна”, електронски часопис за сатиру, у лето 2006. А у свом сатиричном духу 
овај аутор каже:овај аутор каже:
-Признајем да сам написао и -Признајем да сам написао и О сигнализму, или о песничкој немоћи, узгредО сигнализму, или о песничкој немоћи, узгред,  ,  
Српска сатирична књижевностСрпска сатирична књижевност, , Савремени српски афоризам, Дуг Давиду Савремени српски афоризам, Дуг Давиду 
Штрпцу (Петар Кочић)Штрпцу (Петар Кочић), Наше вузласте демократије Наше вузласте демократије, Антологију сатиричног , Антологију сатиричног 
афоризма Републике Српске афоризма Републике Српске Лед је пробијен! УскачитеЛед је пробијен! Ускачите. . 
Нису га мимоишле ни књижевне награде. Прва коју је добио је  Награда УНЕСКО Нису га мимоишле ни књижевне награде. Прва коју је добио је  Награда УНЕСКО 
за сатиричну поезију (Београд, 1971), а највећ а Кочићева награда (Бања Лука, за сатиричну поезију (Београд, 1971), а највећ а Кочићева награда (Бања Лука, 
2002). 2002). 
Добитник  је  и награде Димитрије Давидовић  за уређивањеч~асописа  Добитник  је  и награде Димитрије Давидовић  за уређивањеч~асописа  
Ошишани јеж (1992). Ошишани јеж (1992). 
Још као млад   зачео је студентски часопис за хумор и сатиру Страдија, више Још као млад   зачео је студентски часопис за хумор и сатиру Страдија, више 
пута забрањиван, оснивач је И уредник часописа  Отаџбина, а све ради као пута забрањиван, оснивач је И уредник часописа  Отаџбина, а све ради као 
слободан уметник. слободан уметник. 

Душко М. ПетровићДушко М. Петровић
писац и делописац и дело
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АЛЕКСАНДЕР БАКОАЛЕКСАНДЕР БАКО
редитељредитељ

Позоришну каријеру сам почео 1985.године и до данас Позоришну каријеру сам почео 1985.године и до данас 
је  веома  активан у аматерском позоришту  не само је  веома  активан у аматерском позоришту  не само 
старопазовачке општине и Војводине, него и много шире.  старопазовачке општине и Војводине, него и много шире.  
У Словачком  АП ВХВ  СКУД „Херој Јнако Чмелик“ у  Старој У Словачком  АП ВХВ  СКУД „Херој Јнако Чмелик“ у  Старој 
Пазови, где је начинио прве кораке на даскама, ангажован Пазови, где је начинио прве кораке на даскама, ангажован 
је као глумац, али све чешће и као редитељ, а режирао је је као глумац, али све чешће и као редитељ, а режирао је 
и представу „Сумњиво лице“ у Словачком војвођанском и представу „Сумњиво лице“ у Словачком војвођанском 
позоришту.  Као глумац  је играо у скоро 20 представа, позоришту.  Као глумац  је играо у скоро 20 представа, 
а режирао је  око 30 представа: поред Старе Пазове ( а режирао је  око 30 представа: поред Старе Пазове ( 
АП ВХВ и КУД „б.Радичевић“) и у  Руми, Кулпину, Бачком АП ВХВ и КУД „б.Радичевић“) и у  Руми, Кулпину, Бачком 
Петровцу, Новим Бановцима,  Новој Пазови, Стични крај Петровцу, Новим Бановцима,  Новој Пазови, Стични крај 
Љубљане. Режију луткарских представа  завршио је у Љубљане. Режију луткарских представа  завршио је у 
новосадској школи АНИМА,  у класи професора Тибора новосадској школи АНИМА,  у класи професора Тибора 

Вајде, 2005.године.  Добитник је   многих награда и као глумац и као редитељ Вајде, 2005.године.  Добитник је   многих награда и као глумац и као редитељ 
и као сценограф.  Са републичког фестивала у Кули  понео је награде  као и као сценограф.  Са републичког фестивала у Кули  понео је награде  као 
најбољи глумац /2000 и 2011/  за најбољу режију /2007/  за сценографију /2002 најбољи глумац /2000 и 2011/  за најбољу режију /2007/  за сценографију /2002 
и 2007/. На фестивалима у Војводини: САПДВ, ВОФЕМС, на  Фестивалу малих и 2007/. На фестивалима у Војводини: САПДВ, ВОФЕМС, на  Фестивалу малих 
и  експерименталних сцена,  Смотри Словачких АП,   зонској  смотри Срема,   и  експерименталних сцена,  Смотри Словачких АП,   зонској  смотри Срема,   
награђиван је  и као глумац, редитељ и сценограф. награђиван је  и као глумац, редитељ и сценограф. 
За  допринос позоришном аматеризму  Бако је носилац и  неколико истакнутих За  допринос позоришном аматеризму  Бако је носилац и  неколико истакнутих 
признања:признања:
Плакете „Светлост“, највишег  признање у области културе Општине Стара Плакете „Светлост“, највишег  признање у области културе Општине Стара 
Пазова и Савеза аматера  и плакета МЗ  Стара Пазова за велики допринос у Пазова и Савеза аматера  и плакета МЗ  Стара Пазова за велики допринос у 
култури (2011)култури (2011)
Награде  “Пеђа Јовановић“  за изузетан допринос позоришном  стваралаштву  Награде  “Пеђа Јовановић“  за изузетан допринос позоришном  стваралаштву  
у Срему  (Беочин 1999)у Срему  (Беочин 1999)
Награде  „Ђорђе Дамјанов  Ђекша“ за изузетан допринос позоришном Награде  „Ђорђе Дамјанов  Ђекша“ за изузетан допринос позоришном 
стваралаштву аматера у Војводини  (Јаша Томић  2013)стваралаштву аматера у Војводини  (Јаша Томић  2013)
Златне значке  КПЗ Србије, највећег  признање које може  добити  посленик у Златне значке  КПЗ Србије, највећег  признање које може  добити  посленик у 
позоришном аматеризму Србије (Београд 2005)позоришном аматеризму Србије (Београд 2005)
Поред  дугогодишњег рада на „даскама које живот значе“ Александер Бако се Поред  дугогодишњег рада на „даскама које живот значе“ Александер Бако се 
огледао и на филму.   Играо ЈЕ  у филмовима „Црна мачка, бели мачор“ Емира огледао и на филму.   Играо ЈЕ  у филмовима „Црна мачка, бели мачор“ Емира 
Кустурице, у филму „Песник“ у режији Предрага Јакшића /2014/ као и у филму Кустурице, у филму „Песник“ у режији Предрага Јакшића /2014/ као и у филму 
„Повратак/ Ретурн“ такође у режији Предрага Јакшића.  Огледао се и наплану „Повратак/ Ретурн“ такође у режији Предрага Јакшића.  Огледао се и наплану 
филмске режије и у оквиру пројекта  борбе  против болести зависности, са филмске режије и у оквиру пројекта  борбе  против болести зависности, са 
млаидм активистима општине Пећинци  урадио је филм „Борба и нада“(2015). млаидм активистима општине Пећинци  урадио је филм „Борба и нада“(2015). 
Написао је  једну, а режирао и играо у више од 50 радио драма у Старој Пазови Написао је  једну, а режирао и играо у више од 50 радио драма у Старој Пазови 
и Новом Саду, написо око 80 скечева,  режирао телевизиску адаптацију једне и Новом Саду, написо око 80 скечева,  режирао телевизиску адаптацију једне 
позоришне представе и новогодишњег програма за програм на словачком позоришне представе и новогодишњег програма за програм на словачком 
језику  ТВНС. У Центру за културу Стара Пaзова  брине о  сценским делатностима.језику  ТВНС. У Центру за културу Стара Пaзова  брине о  сценским делатностима.
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БИЛТЕН  БРОЈ : 1

“НАША РЕЧ“( 1976 -1982.)НАША РЕЧ“( 1976 -1982.)
О ГЛУМИ, ГЛУМЦИМА И ПОЗОРИШТУ ГЛУМИ, ГЛУМЦИМА И ПОЗОРИШТУ

„ИЗ  ПАЗОВЕ  ПОЗОРИШТЕ  УВЕК  ЗОВЕИЗ  ПАЗОВЕ  ПОЗОРИШТЕ  УВЕК  ЗОВЕ“
ИЗЛОЖБА ИЗАБРАНИХ ТЕКСТОВА ЛОКАЛНОГ ГЛАСИЛАИЗЛОЖБА ИЗАБРАНИХ ТЕКСТОВА ЛОКАЛНОГ ГЛАСИЛА
аутор Наташа  Филип, библиотекар-саветник,аутор Наташа  Филип, библиотекар-саветник, 
Библиотека  „Доситеј Обрадовић“  Стара  ПазоваБиблиотека  „Доситеј Обрадовић“  Стара  Пазова

(хол позоришне сале)(хол позоришне сале)            

     Лист “Наша реч“ излазио је само шест година, од 1976-1982. године, као гласило      Лист “Наша реч“ излазио је само шест година, од 1976-1982. године, као гласило 
Општинске конференције Социјалистичког савеза радног народа (ССРН) Старе Пазове.Општинске конференције Социјалистичког савеза радног народа (ССРН) Старе Пазове.

Први број је изашао 30.јануара 1976.године. Издавач је била Новинско-издавачка и Први број је изашао 30.јануара 1976.године. Издавач је била Новинско-издавачка и 
радио дифузна установа “Информативни центар“ из Старе Пазове (настала из Радио радио дифузна установа “Информативни центар“ из Старе Пазове (настала из Радио 
Војке). “НАША РЕЧ“ је најпре излазила месечно, потом  два пута месечно, и пред Војке). “НАША РЕЧ“ је најпре излазила месечно, потом  два пута месечно, и пред 
гашење 1982. године опет, као месечник. Број страна је варирао, од 4 до 12. Рубрике гашење 1982. године опет, као месечник. Број страна је варирао, од 4 до 12. Рубрике 
су биле сталне: актуелно, привреда, култура, људи, спорт, фото вести...  Интересантно су биле сталне: актуелно, привреда, култура, људи, спорт, фото вести...  Интересантно 
је да су само прва два броја у заглављу, поред назива листа,имала звезду петокраку, је да су само прва два броја у заглављу, поред назива листа,имала звезду петокраку, 
а већ од трећег броја је нема. Највеће промене десиле су се изласком шеснаестог а већ од трећег броја је нема. Највеће промене десиле су се изласком шеснаестог 
броја од 5.априла 1977.године. Од тог броја лист излази на ћирилици и са појединим броја од 5.априла 1977.године. Од тог броја лист излази на ћирилици и са појединим 
текстовима писаним и штампаним на словачком језику, што је била новина у нашој текстовима писаним и штампаним на словачком језику, што је била новина у нашој 
средини, где вековима, заједнички и у слози живе Срби и Словаци.средини, где вековима, заједнички и у слози живе Срби и Словаци.

     Огромна вредност „Наше речи“ су сјајни информативни,аналитички, чак и критички      Огромна вредност „Наше речи“ су сјајни информативни,аналитички, чак и критички 
текстови о сваком сегменту живота у нашој општини, уз дозу специфичног  духа, а текстови о сваком сегменту живота у нашој општини, уз дозу специфичног  духа, а 
често  суптилне духовитости. Чак и кроз кратку форму у виду цртица или фото вести, често  суптилне духовитости. Чак и кроз кратку форму у виду цртица или фото вести, 
новинари су знали да „убоду“ у срж проблема, да указују и на негативне појаве, али новинари су знали да „убоду“ у срж проблема, да указују и на негативне појаве, али 
и да истакну оно вредно и добро. Оно што је веома значајно, у сваком броју било је и да истакну оно вредно и добро. Оно што је веома значајно, у сваком броју било је 
обиље текстова о и из културе. За шест година излажења објављено је преко 150 од обиље текстова о и из културе. За шест година излажења објављено је преко 150 од 
афирмативних до критичких текстова о култури. Oд тога, преко 60 o eнтузијазму и афирмативних до критичких текстова о култури. Oд тога, преко 60 o eнтузијазму и 
богатству аматерске позоришне сцене на територији наше општине, гостовањима богатству аматерске позоришне сцене на територији наше општине, гостовањима 
великих и значајних позоришних ансамбала тадашње државе и иностранства, као и великих и значајних позоришних ансамбала тадашње државе и иностранства, као и 
о Смотри аматерских позоришта Војводине.о Смотри аматерских позоришта Војводине.

    Како нема објављене монографије наше Општине  која би обухватала крај     Како нема објављене монографије наше Општине  која би обухватала крај 
прошлога века, “НАША РЕЧ“ је одличан извор података за стручне радове из области прошлога века, “НАША РЕЧ“ је одличан извор података за стручне радове из области 
историјских, социолошких и других друштвених наука. Ове новине су такође  одличан историјских, социолошких и других друштвених наука. Ове новине су такође  одличан 
извор и материјал за локалне хроничаре, али и подсећање старијих генерација на извор и материјал за локалне хроничаре, али и подсећање старијих генерација на 
лепша и безбрижнија времена, а на пријемчив и интересантан начин приближавање лепша и безбрижнија времена, а на пријемчив и интересантан начин приближавање 
историје нашег краја младим нараштајима. Завршетком дигитализацијE  свих бројева, историје нашег краја младим нараштајима. Завршетком дигитализацијE  свих бројева, 
омогућиће се свима,, путем интернета,  да виртуелно „прошетају“ тим периодом омогућиће се свима,, путем интернета,  да виртуелно „прошетају“ тим периодом 
живота  нашег краја.живота  нашег краја.
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Стручни жири 55. Фестивала АПДВСтручни жири 55. Фестивала АПДВ

1.АЛЕКСАНДАР САША ВОЛИЋ, председник жирија1.АЛЕКСАНДАР САША ВОЛИЋ, председник жирија

Александар Саша Волић, редитељ и драмски педагог, рођен Александар Саша Волић, редитељ и драмски педагог, рођен 
је 5.04.1947. у Београду где је дипломирао позоришну режију 
на Факултету драмских уметности. Режирао је преко стотину на Факултету драмских уметности. Режирао је преко стотину 
представа у Београду, Панчеву, Руми, Сремској Митровици, представа у Београду, Панчеву, Руми, Сремској Митровици, 
Новом Бечеју,  Кикинди, Обреновцу, Пожаревцу, Алексинцу, Новом Бечеју,  Кикинди, Обреновцу, Пожаревцу, Алексинцу, 
Требињу, Скопљу, Штутгарту и Гепингену. У педагошком раду Требињу, Скопљу, Штутгарту и Гепингену. У педагошком раду 
са младима утемељио је рад школских театара у Штутгарту са младима утемељио је рад школских театара у Штутгарту 
и Гепингену, Дечји драмски студио »БК ТВ«  и »Змајево и Гепингену, Дечји драмски студио »БК ТВ«  и »Змајево 
дечје позориште«, у Београду, покренуоо и реанимирао рад дечје позориште«, у Београду, покренуоо и реанимирао рад 
београдских омладинских позоришта: »Театар 13« , »Абрашевић«, београдских омладинских позоришта: »Театар 13« , »Абрашевић«, 
» Дадов« и омладинско позориште » Сусрет«. Основаоје драмске » Дадов« и омладинско позориште » Сусрет«. Основаоје драмске 
студије у београдским основим школама »Драгојло Дудић« студије у београдским основим школама »Драгојло Дудић« 

, »Вук Караџић«, »Милош Црњански« и »Ћирило и Методије«, »Вељко Дугошевић«, , »Вук Караџић«, »Милош Црњански« и »Ћирило и Методије«, »Вељко Дугошевић«, 
Драмски студио »XIБеоградске гимназије« и Школу глуме Пожаревачке гимназије. Драмски студио »XIБеоградске гимназије« и Школу глуме Пожаревачке гимназије. 
Као председник жирија оцењивао је домете војвођанских аматера и 2015.године. Као председник жирија оцењивао је домете војвођанских аматера и 2015.године. 

2. ЈУГОСЛАВ КРАЈНОВ, члан жирија2. ЈУГОСЛАВ КРАЈНОВ, члан жирија

Рођен  је у Новом Саду 11. априла 1973.у породици која је Рођен  је у Новом Саду 11. априла 1973.у породици која је 
интензивно била везана за аматерску сцену јер и данас многи интензивно била везана за аматерску сцену јер и данас многи 
у Старој Пазови памте Брашу Крајнова и представе  са којима ј у Старој Пазови памте Брашу Крајнова и представе  са којима ј 
стизао на ову смотру. Уписао 1993. Академију уметности у Новом стизао на ову смотру. Уписао 1993. Академију уметности у Новом 
Саду, глуму у класи професора Бранка Плеше и Ане Цвијановић-Саду, глуму у класи професора Бранка Плеше и Ане Цвијановић-
Јајчанин. Дипломирао 24. децембра 1997. Добио Награду “Предраг Јајчанин. Дипломирао 24. децембра 1997. Добио Награду “Предраг 
Пеђа Томановић” као најбољи дипломирани студент глуме 1998, Пеђа Томановић” као најбољи дипломирани студент глуме 1998, 
као и 2001. за најбоље глумачко остварење за улогу Пушкина као и 2001. за најбоље глумачко остварење за улогу Пушкина 
у представи Евгеније Оњегин. Био у ангажману у Народном у представи Евгеније Оњегин. Био у ангажману у Народном 
позоришту “Тоша Јовановић” у Зрењанину две сезоне. У сталном позоришту “Тоша Јовановић” у Зрењанину две сезоне. У сталном 

ангажману у Српском народном позоришту од 1999. године.ангажману у Српском народном позоришту од 1999. године.

3.МИЛОШ ЛАЗИЋ,  члан је жирија3.МИЛОШ ЛАЗИЋ,  члан је жирија

Рођен је у Војки где је завршио основну школу, а после гимназије Рођен је у Војки где је завршио основну школу, а после гимназије 
у Старој пазови уписао је Факултет Драмских Уметности,  смер у Старој пазови уписао је Факултет Драмских Уметности,  смер 
Позоришна и радио продукција, а у току студија продуцирао је  Позоришна и радио продукција, а у току студија продуцирао је  
представу „Мансарда“ Данила Киша у режији Бориса Тодоровића. представу „Мансарда“ Данила Киша у режији Бориса Тодоровића. 
Прво професионално ангажовање имао  је у Народном позоришту Прво професионално ангажовање имао  је у Народном позоришту 
у Београду,  у продукцији представе „Рибарске свађе“ Карла у Београду,  у продукцији представе „Рибарске свађе“ Карла 
Голдонија,  у режији Горана Рушкуца.  Од 2006. до 2010. године Голдонија,  у режији Горана Рушкуца.  Од 2006. до 2010. године 
је стално запослен у сценско-музичкој продукцији Мадленианум 
опера & Тхеатер,  као извршни продуцент, организатор и асистент опера & Тхеатер,  као извршни продуцент, организатор и асистент 
уметничког директора. У овом периоду  је остварио око 30 уметничког директора. У овом периоду  је остварио око 30 
продукција драмских, оперских, балтских и мјузикл представа. продукција драмских, оперских, балтских и мјузикл представа. 

У оквиру студијских радова сарађивао  је са РТВ БК, РТВ Б92,  Радијом Београд 1 и Београд У оквиру студијских радова сарађивао  је са РТВ БК, РТВ Б92,  Радијом Београд 1 и Београд 
2. Радио је  на  истраживању  рада локалних радио станица у организацији агенције ИРЕX,  2. Радио је  на  истраживању  рада локалних радио станица у организацији агенције ИРЕX,  
ауторску емисију на радију „Пегаз“, а од 2010. је на челу РТВ Стара Пазова.ауторску емисију на радију „Пегаз“, а од 2010. је на челу РТВ Стара Пазова.
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На 55.Фестивалу  АПДВ у Старој Пазови  разговоре ће, као и На 55.Фестивалу  АПДВ у Старој Пазови  разговоре ће, као и 
прошле  ове године, водити дугогодишњи стручни сарадник за прошле  ове године, водити дугогодишњи стручни сарадник за 
сценске делатности Завода за културу Војводине Владимир сценске делатности Завода за културу Војводине Владимир 
Рис. Као млад професор књижевности Влада се укључио у Рис. Као млад професор књижевности Влада се укључио у 
рад позоришне дружине у родном Сивцу,  двадесетак година  рад позоришне дружине у родном Сивцу,  двадесетак година  
радио са аматерима, као редитељ и директор Центра за радио са аматерима, као редитељ и директор Центра за 
културу Сивац. Од 2000.године радио је као стручни сарадник културу Сивац. Од 2000.године радио је као стручни сарадник 
за сценске делатности Завода за културу Војводине и Савеза за сценске делатности Завода за културу Војводине и Савеза 
аматера и у том периоду активно учествовао у организовању  аматера и у том периоду активно учествовао у организовању  
Сусрета АПДВ који обе године прерастао у Фестивал.  Учесници Сусрета АПДВ који обе године прерастао у Фестивал.  Учесници 
и публика га памте јер је често учествовао у разговорима о и публика га памте јер је често учествовао у разговорима о 
представама, а сада, иако пензионер, Влада има задатак да представама, а сада, иако пензионер, Влада има задатак да 
води и подстиче разговоре о остварењима аматера која нам води и подстиче разговоре о остварењима аматера која нам 
стижу овог маја у Стару Пазову.стижу овог маја у Стару Пазову.

Влада у новој улозиВлада у новој улози
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ОРГАНИЗАЦИОНИ  ОДБОРРГАНИЗАЦИОНИ  ОДБОР

ЂОРЂЕ  РАДИНОВИЋ, председникОРЂЕ  РАДИНОВИЋ, председник
ПЕТАР  НЕРАНЏИЋ, секретарЕТАР  НЕРАНЏИЋ, секретар

ВЛАДИМИР  КЕРКЕЗЛАДИМИР  КЕРКЕЗ
ЖЕЉКО  ШОЛАЈАЕЉКО  ШОЛАЈА

БРАНКО  МАЗАЛИЦАРАНКО  МАЗАЛИЦА
САВО  МУЧИБАБИЋАВО  МУЧИБАБИЋ
ВЛАДИМИР  РИСЛАДИМИР  РИС

АЛЕКСАНДЕР  БАКОЛЕКСАНДЕР  БАКО
МИЛАН  ДУДИЋ ИЛАН  ДУДИЋ 
ВЛАДИСЛАВ  ПОПЛАДИСЛАВ  ПОП
АНЂЕЛКА  МАЛИНЂЕЛКА  МАЛИ

ИЗВРШНИ  ОДБОРЗВРШНИ  ОДБОР

АЛЕКСАНДЕР  БАКО,  председникЛЕКСАНДЕР  БАКО,  председник
ПЕТАР  НЕРАНЏИЋ,  секретарЕТАР  НЕРАНЏИЋ,  секретар

АНЂЕЛКА  МАЛИНЂЕЛКА  МАЛИ
ВЛАДИМИР  КЕРКЕЗЛАДИМИР  КЕРКЕЗ

ИВАН  КОЛИЋВАН  КОЛИЋ
БРАНИСЛАВ  ПОКОРАЦКИРАНИСЛАВ  ПОКОРАЦКИ

МАРЈАН  КАРАВЛААРЈАН  КАРАВЛА
ВЛАДИСЛАВ   ПОПЛАДИСЛАВ   ПОП
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Поштовани  гледаоци,  љубитељи позоришта!Поштовани  гледаоци,  љубитељи позоришта!
Гласачке листиће које сваке вечери убацујете у кутије, дајући Гласачке листиће које сваке вечери убацујете у кутије, дајући 
ансамблима и представама  на овом Фестивалу  оцене од 1 до 5,  ансамблима и представама  на овом Фестивалу  оцене од 1 до 5,  
пребројава независна  аматерска  комисија, а ми ћемо вам у сваком пребројава независна  аматерска  комисија, а ми ћемо вам у сваком 
Билтену  објавити број гласова који је представа од претходне Билтену  објавити број гласова који је представа од претходне 
вечери добила јер то ће  одлучити на крају која ће представа добити вечери добила јер то ће  одлучити на крају која ће представа добити 
награду као најбоља по оцени публике.награду као најбоља по оцени публике.
По завршетку представе и разговора, а по отварању кутија,  По завршетку представе и разговора, а по отварању кутија,  
независна аматерска изборна комисија 55.Фестивала АПДВ за независна аматерска изборна комисија 55.Фестивала АПДВ за 
избор најбоље представе по оцени публике пребројава листиће и избор најбоље представе по оцени публике пребројава листиће и 
у сутрашњем Билтену ће резултати гласања бити објављени, а  по у сутрашњем Билтену ће резултати гласања бити објављени, а  по 
завршетку Фестивала  биће уручена награда публике представи и завршетку Фестивала  биће уручена награда публике представи и 
ансмаблу који добију највише ваших гласова! ансмаблу који добију највише ваших гласова! 

Редакција Билтена Редакција Билтена 

Субота, 20. мај 2017. године    -  20 часоваубота, 20. мај 2017. године    -  20 часова

ЦЕНТАР  ЗА  КУЛТУРУ  КОВИН – АМАТЕРСКО  ЕНТАР  ЗА  КУЛТУРУ  КОВИН – АМАТЕРСКО  
ПОЗОРИШТЕ  КОВИНПОЗОРИШТЕ  КОВИН
Борислав  Пекић:орислав  Пекић:

„У  ЕДЕНУ  НА  ИСТОКУ“У  ЕДЕНУ  НА  ИСТОКУ“
Режија: Јован  Грујићежија: Јован  Грујић

сутра на програмусутра на програму
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Драги и поштовани љубитељи позоришта!
Добро  дошли на 55 Фестивал аматерских позоришних друштава 
Војводине. И на овом Фестивалу имате могућност и право да  

одлучујете о томе која представа  највише одговара вашим естетским 
захтевима и која ће понети наслов најбоље по оцени публике. То ћете 
учинити убацивањем гласачких листића у кутије обележене бројевима 
1, 2, 3, 4 или 5 - зависно од тога коју сте оцену дали представи коју сте 
гледали. Гласачке листиће пребројава независна  аматерска  комисија, 
а за избор  глумице/глумца вечери   побринуће се наши пријатељи 
из Народне библиотеке „Доситеј Обрадовић“ из Старе Пазове који им 
и додељују награду. Уживајте у позоришним остварењима  најбољих 

аматера у Војводини 2017!

Издаје Савез аматера општине Стара Пазова. За издавача  здаје Савез аматера општине Стара Пазова. За издавача  
секретар Савеза аматера Петар Ж.Неранџић, Уредник Анђелка секретар Савеза аматера Петар Ж.Неранџић, Уредник Анђелка 
Мали. Технички уредник Иван Колић. Фотографија  Бранислав Покорацки, видео Мали. Технички уредник Иван Колић. Фотографија  Бранислав Покорацки, видео 
снимање Милан Крстовић.снимање Милан Крстовић.
Сарадниарадници: Александер Бако, Милан Дудић, Сандра Тркуља, Драгана Стевић,  и: Александер Бако, Милан Дудић, Сандра Тркуља, Драгана Стевић,  
Александра Драгаш, Бобана Милић,Александра Драгаш, Бобана Милић, Владимир Хриц, Предраг  Владимир Хриц, Предраг 
Јовић,Јовић, Маријенка  Спајић, Мирослав  Топољски, Јан Вереш.  Маријенка  Спајић, Мирослав  Топољски, Јан Вереш. 
Дизајн пропагандног материјала Марјан Каравла. Дизајн пропагандног материјала Марјан Каравла. 
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