
 

Сања Којић 

Осврт на учешће на 24. позоришним сусретима ученика гимназија Србије 

У Крагујевцу се сваке године, традиционално, одржава фестивал „Позоришни сусрети“  

представа гимназија широм Србије. Сам фестивал организују Прва крагујевачка 

гимназија, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, али „ највећи део посла“  

су одрадили ученици, чланови Ученичког парламента и организације ученика Сопче. Они 

су на располагању свим гостима сва три дана фестивала. Важан су део целе манифестације 

јер доказују да ми, као млади људи, јесмо зрели, спремни, и одговорни да се организација 

и углед једног града препусти нама.  

Запажен је њихов труд да сви буду задовољни са њиховим радом, и као резултат њиховог 

гостопримства изродила су се пријатељства која ће засигурно дуго трајати. Осим  главног 

циља овог фестивала, да се одреди победничка представа, и да се младе екипе које 

учествују истакну својим талентом, и да за то буду награђени, овај фестивал спаја људе и 

остаје свима као лепа успомена. Представа Театра 15. новембар  наше Средње школе је 

одиграна 17. јуна, првог дана фестивала, и свечано га отворила.  Трема међу глумцима је 

била присутна, али тек онолико да покаже да је одређена одговорност на њима, не и да 

угрози квалитет представе. Наши глумци и техничка подршка су се максимално 

потрудили да те вечери буду најбољи, уз једну малу измену. У заједничком договору, 

промена сцене измеђи првог и другог чина је сада убачена  у представу, и крагујевачка 

публика је имала прилике да види и сам тај процес. То је нешто иновативно и занимљиво, 

јер се кроз сам комад појављује и остала екипа која све време ради иза кулиса. Чланови 

наше представе су те вечери имали прилике да погледају представу Седме београдске 

гимназије  Час када нисмо знали ништа једни о другима. Представа није имала пуно 

текста, више се базирала на сам покрет, што је изазвало различита размишљања, неком се 

то више свиђало, а неком мање. Они су засигурно, и на тај начин, пренели поруку свима 

нама, о чему смо и причали на Округлом столу, после извођења обе представе. Њега су 

такође организовали ученици Прве крагујевачке гимназије који су имали задатак да 

зближе обе глумачке екипе, постављајући им питања о процесу припреме представе и 

самим ликовима. Заједно су кроз разговор о својим ликовима и ситуацијама из представе 

извлачили поуке и ставове о којима су разговарали. Обе гимназије су, изводећи представе, 

имали да пренесу важне поруке, али и да покажу да су као млади људи изузетно свесни 

шта се дешава у свету у коме живе. Кроз Власт аналфабета покушали су да нам покажу 

да око нас постоји пуно аналфабета, да неке можда и „управљају“ нама и нашим одлукама. 

Да је власт као вртоглава слава, и да можеш лако да се падне са те висине. Такође, 

свесност о управљању одлукама људи са виших позиција, као што је ратовање, различите 

врсте диктатуре, и ужасних навика и понашања које имамо, представили су нам учесници 

из Београда. Дефинитивно обе представе, једна више базирана на дијалогу и сценографији 



која употпуњује глуму, а друга више базирана на сценски покрет, шаљу јаке и јасне 

поруке, да свет у коме живимо није толико леп, и да су они одлично свесни тога.  

Оно што је остало као крајњи утисак јесте да су сви учесници уз пуно рада и труда 

остварили велике пројекте и показали да свако од њих заслужује да се нађе на онаквој 

сцени. 


