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Представа „Семпер 
идем”, Народног 

позоришта Сомбор, по 
роману Ђорђа Лебовића 
у режији и драматизацији 
Горчина Стојановића 
нашла се у овогодишњој 
селекцији 70. Фестива-
ла професионалних позо-
ришта Војводине. Жири 
фестивала, редитељка и 
књижевница Вида Огње-
новић (председница, Бео-
град), сценограф и кости-
мограф Миодраг Табач-
ки (Београд) и глумац и 
професор АУНС Предраг 
Момчиловић (Нови Сад), 
од 19. до 26. априла видео 
је једанаест представа у 
извођењу осам позоришта 
и донео је одлуку да се 
овој, несвакидашњој и 
глумачки веома захтевној 
представи сомборског те-
атра у којој се преплићу 
смех и сузе, додели спе-
цијална награда за зајед-

ничку игру ансамбла. 
- Глумци носе ову 

представу, они су у пр-
вом и правом контакту с 
публиком, они покрећу и 
деле те емоције с гледао-
цима. Као њихов први гле-
далац, што редитељ увек 
јесте, могу само рећи да 
је од прве читаће пробе 
било јасно да ће то би-
ти тако. Та прва читаћа 
проба уверила ме је да 
драматизација коју сам, 
дакако, писао у самоћи, 
није изневерила емоцио-
налну срж романа. Тад 
сам и могао да почнем да 
режирам, писац, кроз гл-
умце, „одобрио” је мој по-
сао драматизатора – казао 
је након извођења пред-
ставе за „Дневник фес-
тивала” редитељ Горчин 
Стојановић.

Управница позоришта, 
Бојана Ковачевић, истакла 
је да им много значи одржа-

вање фестивала, без обрира 
што није задржан основни 
принцип да је у једном граду 
и да је велики успех што се 
он уопште одржава.

- Наше позориште успе-
ло је некако да у протеклих 
годину дана задржи публи-
ку. Иако је било одлагања 
и прекида рада, публика је 
остала заинтересована и у 
свим тим променама нас 
верно прати – навела је Боја-
на Ковачевић за „Дневник 
фестивала”.

У представи „Семпер 
идем“ игра чак 20 глума-
ца. Да подсетимо, предста-
ва је на 65. Стеријином по-
зорју проглашена најбољом, 
Горчин Стојановић добио 
је Стеријину награду за 
режију, Марко Марковић 
Стеријину награду за глу-
мачко остварење а Ивана 
В. Јовановић награду за 
најбољу епизодну улогу.

 Т. С.

ПРИЗНАЊЕ ЗА ПРЕДСТАВУ „СЕМПЕР ИДЕМ”

На мајском реперто-
ару Народног по-

зоришта Сомбор је седам 
представа: премијера, гос-
товање и једна представа 
за децу, тако да ће свако 
ко жели моћи да пронађе 
садржај који му одговара. 
Новина је и да се играње 
представа враћа у стари, 
вечерњи термин од 20 ча-
сова.

Премијера представе 
„Усамљени запад”, према 
тексту Мартина Мекдоне, 
у режији Стефана Гајића 

најављена је за суботу, 15. 
мај, на сцени „Студио 99”. 
Прва реприза предвиђена 
је за петак, 28. мај. Због 
великог интересовања, 
представа „Три зиме”, 
према тексту Тене 
Штивичић, у режији 
Јасне Ђуричић (гостовање 
позоришта „Промена”, 
Нови Сад) биће одиграна 
у суботу, 22. маја у 18 сати. 
Позориште „Хајде обрадуј 
дан”, Београд у суботу, 
8. маја у подне одиграће 
представу за најмлађе 

„Весели морнари” (текст и 
режија: Татјана Миланов 
и Никола Марковић). 
Овог месеца на репертоару 
су „Ћелава певачица” 
(петак, 7.мај), „Трамвај 
звани жеља” (субота, 8. 
мај) и „Тенор на зајам” 
(петак, 21.мај).  „Тартиф” 
ће бити изведен 22. маја 
у 19 и 30 сати у Српском 
народном позоришту у 
Новом Саду а „Ћелава 
певачица” 29. маја у 
19 сати у Новосадском 
позоришту. Т. С.

ПОЗОРИШНИ РЕПЕРТОАР ЗА МАЈ

„УСАМЉЕНИ ЗАПАД” 
ПРЕМИЈЕРНО 15. МАЈА

У Заводу за интелек-
туалну својину Ср-

бије, поводом стогодишњи-
це ове републичке инсти-
туције и Светског дана 
интелектуалне својине, 
у понедељак су додеље-
не награде Светске орга-
низације за интелектуал-
ну својину (WIPО) за Ср-
бију 2020. године, у више 
категорија (проналазачи 
најбољег патента, најбољи 
индустријски дизајн, ау-
тор најбољег монографског 
дела из области друштве-
но-хуманистичких наука 
и најбољи млади прона-
лазачи).

Том приликом награда 
(WIPO Medal for Creativity) 
је уручена и Сомборцу, 
Милану Степановићу, 
као аутору најбољег моно-
графског дела у 2020. годи-
ни, за монографију „У том 
Сомбору – град у призми 
столећа“. Пре уручења на-
граде прочитана је кратка 
биографија награђеног и 
образложење комисије која 
је признање доделила. На-
кон уручења, Степановић 
је одржао краћу беседу о 
Сомбору као јединстве-
ном простору измирења 
супротности – граду изра-
женог и препознатљивог 
космополитског духа, те 
монографији која темељ-
но сведочи о шест векова 
његовог урбаног конти-
нуитета.

-  Интересовања 
савремене историографије 
све више се крећу према 

проучавању историје 
свакодневног живота. 
Овај, данас већ утицајан 
правац, по својој природи 
најпогоднији је за 
изучавање на локалном 
нивоу. Због тога је, 
последњих деценија, видно 
присутан успон локалне, 

односно микроисторије, 
која тежи за одговорима 
на велика питања у 
малим срединама. Стога 
и монографија „У том 
Сомбору – град у призми 
столећа” приказује овај 
наш стари панонски град, 
али не само његове физичке 
силуете и структуре, 
него и све оне кључне 
димензије које обликују 
друштво – политику, 
економију, социјалне 
односе, културу, идеје и 
менталитет. Књига прати 
узрастање урбанитета, 
као трајног својства 

или супстанце града, 
који својим карактером 
одређује његово устројство 
и остварује се у граду, као 
што се човек остварује у 
урбанитету. Пред читаоцем 
је, верујем, исцрпан приказ 
прошлости Сомбора, од 
најстаријих времена до 

савременог доба, настао 
као резултат дугогодишњих 
архивских истраживања, 
као и трагања за подацима 
у референтној, али и раније 
ненавођеној литератури. 
Моја основна намера 
била је да објављивањем 
монографије о Сомбору 
пронађем меру између 
науке и публицистике, као 
и између садржинског и 
визуелног. О томе да ли 
сам у намери успео, судиће 
читаоци и време - казао је 
у свом обраћању Милан 
Степановић.

 Т. С.

ДОДЕЉЕНЕ НАГРАДЕ СВЕТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА 
ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ

ВРЕДНО ПРИЗНАЊЕ 
МИЛАНУ СТЕПАНОВИЋУ

На свечаном уручењу 
(Фото: Зорица Обрадовић)

Поводом Светског 
дана књиге и ау-

торских права, 23. априла, 
Градска библиотека „Кар-
ло Бијелицки“ награди-

ла је своја три највернија 
читаоца. Наташа Туркић, 
директорица библиотеке 
уручила је поклоне, моно-
графију „Сомбор – слово 

по слово“, нашим суграђа-
нима Гордани  Граховац, 
Дуњи  Николић и Радо-
славу Танурџићу.

 Т. С.

НАГРАЂЕНИ 
НАЈВЕРНИЈИ ЧИТАОЦИ

ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА „КАРЛО БИЈЕЛИЦКИ“

СПЕЦИЈАЛНА НАГРАДА 
ЗА ЗАЈЕДНИЧКУ ИГРУ 

АНСАМБЛА

Ј. Бачи, Н. Туркић, Р. 
Танурџић, Г. Граховац и 

Жана Гњатовић


