
НЕ ЋУ ДА БУ ДЕМ СТРА ШИ ЛО

Ја сам глу мац. 
Сто јим пред то бом, го во рим и ра дим оно што ми слим да је ва жно

да се ка же и ура ди. Мо је те ло при па да тре нут ку, мо ја гла ва је кри ву -
да ва ли ни ја по ко јој тр че сви ко ји су би ли, ко ји је су или ће тек би ти.
У мо јим ша ка ма тр не са да шњост и бри ди ствар ност. 

Ве ли ка је од го вор ност на ме ни. 
Ти си мој са пут ник и др жим те за ру ку. За јед но про ла зи мо кроз

ход ни ке и па ли мо ба кље, тра жи мо из ла зе и ку ца мо на још нео тво ре -
не врат ни це. Пр ви се пе ње мо на нео сво је не вр хо ве и си ла зи мо у нај -
ду бље тај не. Пр ви ска че мо у мо ре са нај ви ше ли ти це и сун ча мо се на
пе шча ном дну оке а на. Се ди мо међ’ стра ни ца ма књи ге ко ју ис пи су је -
мо, об ли ку је мо ре чи и чи та мо из ме ђу ре до ва. Сре ће мо дав но за бо -
равље не хе ро је, бу ди мо све спа ва че и као ве тар кроз по ља ла ван де
оби ла зи мо уса мље не, во ље не и не во ље не, хра бре и ку ка ви це, ло ше и
до бре, си ро те и бо га те. 

У по зо ри шту, мо гу да от пу ту јем би ло где и да бу дем би ло ко. Сат -
кан сам од по чет ка и кра ја. Ни кад те не за бо ра вљам јер оно што је
изме ђу нас – пред ста ва – је чи сто на ша ствар. Хе ро је др жим у ле вом
ру ка ву, а љу те и з ле у де сном. Огр нем се пла штом ка квог ча роб ња ка
и пре тво рим сво ју по јав ност у не ког дру гог. Уме шан сам и вешт до -
вољ но да свим сво јим би ћем уско чим у ту ђу ко жу и са гле дам свет око
се бе на но ве, не пред ви дљи ве, по не кад сме шне, а по не кад и пот пу но
оту жне на чи не.

Без те бе, ни шта од то га ни је мо гу ће. Без те бе, не ма ни по зо ри шта,
ни пред ста ве, ни ја не по сто јим. Без те бе, по зо ри ште је са мо пра зан
про стор у ко јем сто јим не ва жан као стра ши ло и пла шим мрак око
себе. Је ди но у твом при су ству вре ме ста је, отва ра ју се но ви све то ви,
поглед до се же иза хо ри зон та.

Кад си у по зо ри шту по ред ме не, имам хра бро сти. 
Јед ног да на, мо жда већ и су тра, ако по же лиш да ства раш сво је по -

зо ри ште, мо ћи ћеш да на пи шеш сва ку реч ко ју из го во рим, са то ви ће
от ку ца ва ти вре ме ко је ти од ре диш, ства ра ћеш сво ја де ла. Мо жда ћеш
по же ле ти да бу деш као ја, а то зна чи да сам ура дила нај ви ше што глу -
мац мо же да учи ни. 

Да те ин спи ри ше.
Са не ла Ми ло ше вић, глу ми ца-лут кар ка
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Среда, 2. децембар 2020.

Позориште младих – Мала сала

14.00 часова

Василије Кнежевић
МОРКО МОРСКИЋ

по тексту Радмиле Кнежевић

Урош Младеновић
БИЛО ДВАПУТ 

У ЈЕДНОМ КРАЉЕВСТВУ
по тексту Дивне Стојанов

Цветин Аничић
БОЛ БОЛУЈЕ ВЕШТИЦА ВЕРИЦА,
БОЛ БОЛУЈЕ НИКОМ НЕ КАЗУЈЕ

по сопственом тексту

10.00 часова

Исидора Влчек
ЈА САМ АКИКО

по тексту Стефана Митића
Тићмија

Вера Хрћан Остојић
ТАЈНОВИТА ТАЈАНА

по тексту Оливере Јелкић

Бојана Стојковић
НА ЛЕТОВАЊУ СА АЦОМ

по тексту Биљане Марковић
Јевтић

Софија Мијатовић
ЈА САМ АКИКО 

И ЈА САМ СУПЕР
по тексту Стефана Митића

Тићмија
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Иси до ра Влчек ро ђе на је у
зна ку ла ва, лет њег ав гу стов -

ског ју тра 1995. го ди не у Но вом
Са ду. Основ не сту ди је глу ме у
кла си про фе сор ке Ја сне Ђу ри чић
и ма стер сту ди је у кла си про фе -
со ра Ха ри са Па шо ви ћа, за вр ши -
ла је на Ака де ми ји умет но сти у
Но вом Са ду. 

Нај зна чај ни ја оства ре ња: пред -
ста ве Три зи ме, До плер, Укро ће на
го ро пад, Де бе ла, О Ср ђа ну, 8 же на. 

Ба ви се и еду ка тив ним по зо ри -
штем за де цу и омла ди ну.

Сте фан Ми тић Тић ми ро ђен
је истог ја ну ар ског да на као и

пи сац Ед гар Алан По, са мо у дру -
гом вре ме ну и про сто ру и уз ма -
лу на по ме ну: на ње го вом ра ме ну
не чу чи га вран већ пе рут. 

Ба ви се пи са њем.
На пи сао је до сад: У’ва ти ле ме

лут ке, Ја сам Аки ко, Ка пут од
ма хо ви не, Ту, на до хват му ке. 

До бит ник је књи жев не на гра де
„По лит ки ног за бав ни ка“.

Жи ви ју го и сточ но, на ре ла ци ји:
Има ги на ци ја-Ствар ност.

Ау тор тек ста: 
Сте фан Ми тић Тић ми

Из бор му зи ке 
и ре жи ја: 
Иси до ра Влчек

Видео дизајн: 
Исидора и Симона
Влчек

Ја сам Акико
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Ве ра Хр ћан Осто јић ро дом је
из Пан че ва. Ду же од че ти ри

де це ни је, про фе си о нал на је глу -
ми ца. Ра ди ла је у На род ном по -
зо ри шту „Сте ри ја“ у Вр шцу, а још
увек не у мор но ра ди и игра на
сце на ма „По зо ри шта мла дих“ у
Но вом Са ду.

Успе шна је на лут кар ској, као и
на драм ској сце ни.

Но си лац је мно го број них на -
гра да за свој по све ће ни рад.

Оли ве ра Оља Јел кић, ро ђе на
у Но вом Са ду 1958. го ди не,

је пи сац, пред сед ни ца Др жа ве де -
це „Де ка ленд“, кан та у тор.

У сло бод но вре ме се ба ви адво -
ка ту ром. 

Во ли што во ли.

Ау тор ка тек ста: 
Оли ве ра Јел кић

Ре жи ја: 
Ве ра Хр ћан Осто јић

Тај но ви та Та ја на
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Бо ја на Стој ко вић, ап сол вент
је на Фа кул те ту драм ских

умет но сти у Бе о гра ду, у кла си
про фе сор ке Ма ри је Ми лен ко вић. 

Игра у пред ста ва ма Не му шти
је зик и Пе тар Пан, по зо ри шта
„Бо шко Бу ха“ у Бе о гра ду.

Би ља на Мар ко вић Јев тић је
на кон сту ди ја пе да го ги је на

Фи ло зоф ском фа кул те ту у Бе о -
гра ду, ра ди ла у Ре дак ци ји за де цу
и мла де Ра дио-те ле ви зи је Бе о -
град.

Ау тор је књи га по е зи је за де цу
При ча из де тињ ства и Уче ње жи -
во та. За ро ман На ви јам за шап -
та ча, до би ла је ви ше на гра да, а
из штам пе је не дав но иза шла ње -
на но ва књи га Аван ту ра на ви -
дику. 

Пи ше ра дио-дра ме, по зо ри шне
ко ма де и пу то пи се.

Са де цом се дру жи и у ра ди о -
ни ца ма кре а тив ног пи са ња. Сте -
че но зна ње им по ма же у шко ли,
али и мо ти ви ше да јед ног да на
ка да по ра сту по ста ну пи сци.

Ау тор ка тек ста: 
Би ља на Мар ко вић
Јев тић

Ре жи ја: 
Ми на Об ра до вић

На ле то ва њу с Ацом
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Зо вем се Со фи ја Ми ја то вић,
имам 26 го ди на и ро ђе на сам

на се лу, у Гру жи.
Основ не сту ди је глу ме сам за -

вр ши ла на Ака де ми ји умет но сти
у Но вом Са ду у кла си про фе со ра
Љу бо сла ва Ма је ре. Ма стер сту ди -
је сам за вр ши ла под мен тор ством
про фе со ра Бо ри са Ли је ше ви ћа
дра мом Ки се о ник Ива на Ви ри па -
је ва.

Во лим при ро ду, жи во ти ње, де -
цу, му зич ке ку ти је, мо ре, ле то,
по е зи ју и сла до лед. 

Тре нут но играм у пред ста ва ма
На род ног по зо ри шта у Сом бо ру и
у Деч јег по зо ри шта у Су бо ти ци.

Сте фан Ми тић Тић ми је дечак
који не воли границе...

... па је са својим другарима, од
пропале кућице направио малу
бесплатну библиотеку са више од
5000 књига, 

научио знаковни језик, 
од млађих суграђана добио му -

рал на једном лесковачком зиду...
и каже:
„Научи да живиш једноставно,

или једноставно – живи. Нема
друге.”

Ау тор тек ста: 
Сте фан Ми тић Тић ми
Ре жи ја: 
Ми ља Ма за рак
Реквизита:
Мина Миладиновић
Сценски покрет:
Игор Грекса
Светло:
Никола Маринков

Ја сам Акико и ја сам супер
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Ва си ли је Кне же вић је ро ђен у
Под го ри ци 2002. го ди не. 

Ду го го ди шњи је члан „Драм -
ског сту ди ја – шко ле глу ме“ из
Бу две где је оства рио низ за па же -
них уло га и уче ство вао на број -
ним фе сти ва ли ма. До бит ник је
пр ве на гра де за нај бо љег мла дог
глум ца на Фе сти ва лу дје чи јег те -
а тра Цр не Го ре у Ба ру.

На гра де је осва јао и као ре ци -
та тор и тру бач.

Во ди тељ је „Клу ба љу би те ља
књи ге и фил ма“ у Бу дви. Ак ти ван
је у Цр ве ном кр сту где као во лон -
тер уче ству је у мно гим про јек ти -
ма.

Члан је клу ба за спорт ски ри бо -
лов „Ту на“ у Бу дви.

Во ли мо ре, му зи ку, глу му, сли -
ка ње.

Рад ми ла је глу ми ца и пи сац.
За вр ши ла је Фа кул тет умет -

но сти – смер глу ма и Фи ло ло шки
фа кул тет – књи жев ност и срп ски
је зик. Ба ви се драм ском еду ка ци -
јом де це и мла дих.

Глу ми ца је На род ног по зо ри -
шта При шти на (из ме ште но у Гра -
ча ни цу) где је и ре жи ра ла не ке
де чи је пред ста ве.

Осни вач је и ди рек тор „Драм -
ског сту ди ја – шко ле глу ме“ и
пред сед ник Фе сти ва ла књи жев -
но сти за де цу „Ма ле мор ске пје -
сме и при че“ у Бу дви.

Рад ми ла пи ше дра ме, пе сме,
крат ке при че. Члан је Удру же ња
драм ских пи са ца Ср би је као и
АSSITEJ-a. До бит ник је ви ше
књи жев них на гра да.

Ау тор ка тек ста 
и ре жи ја: 
Рад ми ла Кне же вић

Морско Морскић
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Урош Мла де но вић је глу мац
и сертификовани омла дин -

ски рад ник. За вр шио је Ака де ми -
ју умет но сти у Но вом Са ду у кла -
си про фе со ра Љу бо сла ва Ма је ре
2013, а ма стер сту ди је код про -
фе со ра Ха ри са Па шо ви ћа 2014.
го ди не. На ред не 2015. упи сао је
док тор ске сту ди је драм ских и ау -
ди о ви зу ел них умет но сти. 

Од 2014. во ди „Те ле порт те а -
тар“, ба ве ћи се умет нич ким обра -
зо ва њем мла дих, кроз рад на
пред ста ва ма за мла де и са мла ди -
ма. Члан је, умет нич ки ди рек тор
и глу мац Удру же ња „Кул ту ра -
нова“, ла у ре ат на гра де „Ма ли
принц“ Ака де ми је умет но сти Но -
ви Сад, за по стиг ну те вр хун ске
ре зул та те у обла сти драм ских
умет но сти.

Див на Сто ја нов је ди пло ми ра -
ла дра ма ту р ги ју на Ака де ми -

ји умет но сти у Но вом Са ду. 
Ба ви се те о риј ским ра дом, са -

рад ни ца је те а тро ло шког ча со пи -
са Сце на, пи ше филм ске и по зо -
ри шне кри ти ке. По ње ном тек сту
је по ста вље на пред ста ва О Ср ђа -
ну: Ко је на ци о нал но сти је исти на.
Ау тор ка је  де чи је ра дио дра ме
Фа ма и Хро но пио ко ја је за у зе ла
5. ме сто на кон кур су „Не да Де -
поло“ (Ра дио Бе о град 2). По ла -
зни ца је про гра ма При че са ма лог
од мо ра у ор га ни за ци ји AS SI TEJ
Ср би ја. 

Ау тор ка тек ста 
и ре жи ја: 
Див на Сто ја нов

Дизајн звука: 
Филип Готовац

Било двапут 
у једном краљевству
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Цве тин Ани чић се шко ло вао
у Ја ме ни, Ши ду, Но вом Са -

ду, Со фи ји. Ди пло ми рао је у
„АНИ МИ“ у Но вом Са ду, на сме -
ру Лут кар ска умет ност, кла са
Ми ли во ја Ра да ко ви ћа.

Ди пло ми рао је на На ци о нал ној
ака де ми ји за по зо ри шну и филм -
ску умет ност (НАТ ФИЗ) „Кр сто
Са ра фов“ у Со фи ји, у кла си Бо њу
Лун го ва.

Члан је Са ве за драм ских умет -
ни ка Ср би је, за по слен у Кул тур -
но обра зов ном цен тру Шид.

Кре и рао је ви ше од 100 лу та ка
за по зо ри ште, ре жи рао око 40
лут кар ских пред ста ва за де цу, 20
ра дио бај ки за де цу. Играо је, ре -
жи рао, сме јао се, љу тио, цр тао,
пле сао, тр чао у по зо ри шти ма у
Ши ду, Оси је ку, Мин хе ну, Вин ков -
ци ма, Но вом Са ду, Те ми шва ру,

Бу гој ну, Ко ла ши ну, Бе лом Ма на -
сти ру, Па че ти ну (Ву ко вар), Бе чу,
Жу па њи, на Ви су.

Ра дио је за те ле ви зи ју: лут кар -
ске и игра не се ри је за де цу Бр ка -
ни на ку хи ња, Ма те ма тич ке при -
че про фе со ра Ци фри ћа, До си те је -
ве ба сне, по ли тич ку лут кар ску
фар су Ни кад из ви ни.

Ани ми рао је лут ке у фил му Со -
ње Са вић и ре жи ји Ми лу ти на Пе -
тро ви ћа Југ-Ју го и сток, а ау тор је
фил мо ва Ше тај и По ско чи (ак ци -
је бор бе про тив тр го ви не љу ди ма
и на си ља у по ро ди ци).

Жи ви у Ши ду, има див ну по ро -
ди цу, ра ди по сао ко ји во ли, сре -
ћан је...

Ау тор тек ста и ре жи ја: 
Цве тин Ани чић

Ко стим: 
Или ја на Оре шча нин

Тон: 
Го ран Жи лић

Тех нич ка по др шка: 
Мир ја на Арам ба шић 
Ср на Ани чић 
Мар ко Га ни бе го вић

Бол бо лу је ве шти ца Ве ри ца,
бол болује ником не казује
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ЖИРИ
29. Фесивала монораме за ецу Змајевих ечјих иара

Јелица Глигорин, драмска уметница
Саша Латиновић, драмски уметник и педагог

Божидар Мандић, књижевник

ДОСАДАШЊИ ДОБИТНИЦИ НАГРАДА

III Фестивал, 1994.
Марица Вулетић, за глуму 

и Павле Јанковић Шоле, за текст
IV Фестивал, 1995.

Александра Плескоњић Илић, за глуму 
и Ђорђе Радишић, за текст

V Фестивал, 1996.
Милутин Ж. Павлов, за глуму 
и Стеван Копривица, за текст

VI Фестивал, 1997.
Слободан Нинковић, за глуму 
и Зоран Станојевић, за текст

VII Фестивал, 1998.
Гордана Лукић, за глуму 

и Ирена Тиодоровић, за текст
VIII Фестивал, 1999.

Драган Маринковић, за глуму 
и Миланка Милосављевић, за текст

IX Фестивал, 2000.
Слободан Бештић, за глуму 

и Весна Ћоровић Бутрић, за текст
X Фестивал, 2001.

Мирослав Жужић, за глуму 
и Миланка Милосављевић, за текст

XI Фестивал, 2002.
Слободан Нинковић, за глуму 

и Слободан Вукадиновић, за текст
XII Фестивал, 2003.

Драган Маринковић, за глуму 
и Оливера Јелкић, за текст

XIII Фестивал, 2004.
Санела Милошевић, за глуму 

и Владислава Голубовић, за текст
XIV Фестивал, 2005.

Бојан Берибака, за глуму 
и Весна Вукајловић, за текст



XV Фестивал, 2006.
Небојша Јовановић, за глуму 
и Амела Вученовић, за текст

XVI Фестивал, 2007.
Санела Милошевић, за глуму 

и Оливера Јелкић, за текст

XVII Фестивал, 2008.
Јелица Брестовац, за глуму 
и Оливера Јелкић, за текст

XVIII Фестивал, 2009.
Биљана Костантиновић, за глуму 

и Марија Ардељан, за текст

XIX Фестивал, 2010.
Миљан Вуковић, за глуму 
и Веселин Гатало, за текст

XX Фестивал, 2011.
Соња Младенов, за глуму 

и Оливера Јелкић, за текст

XXI Фестивал, 2012.
Немања Бакић, за глуму 

и Весна Алексић, за текст

XXII Фестивал, 2013.
Маја Николић, за глуму 

и Весна Алексић, за текст

ХХIII Фестивал, 2014.
Владимир Максимовић, за глуму 

и Јелена Палигорић, за текст

ХХIV Фестивал, 2015.
Милош Војновић, за глуму 
и Оливера Јелкић, за текст

XXV Фестивал, 2016.
Алекса Илић, за глуму 

и Душан Пејчић, за текст

XXVI Фестивал, 2017.
Олга Симић, за глуму 

и Ивана Јаношев, за текст

XXVII Фестивал 2018.
Цветин Аничић, за глуму 
и Весна Алексић, за текст

XXVIII Фестивал 2019.
Игор Грекса и Александар Милковић, за глуму 

и Биљана Марковић Јевтић, за текст



29. ФЕСТИВАЛ МОНОДРАМЕ ЗА ДЕЦУ

Координација
Душица МАРИНОВИЋ

Милица ДОНДУР МИШКОВ
Ивана ЦВЕЈАНОВ

Сарадници на уметничкој и техничкој реализацији
ПОЗОРИШТЕ МЛАДИХ

Агенција МОСТОВИ КУЛТУРЕ
МЕДИА-СЕРВИС

Ликовно обликовање корица
Горан НОВАКОВ

Прелом публикације
Весна КАРАЈОВИЋ

Штампа
„Атеље 31“ Нови Сад

Издавач
Међународни центар књижевности за децу

ЗМАЈЕВЕ ДЕЧЈЕ ИГРЕ
21000 Нови Сад, Змај Јовина 26/2

+381 216611266, 6613648
zdigre@gmail.com

www.zmajevedecjeigre.org.rs

За издавача
Душица МАРИНОВИЋ, директор

2020.


