
ИЗВЕШТАЈ СЕЛЕКТОРА СА 11. ОМЛАДИНСКОГ ПОЗОРОШНОГ 
ФЕСТИВАЛА ВОЈВОДИНЕ, КУЛА 28. 05. 2022. ГОДИНЕ  
 

Представе су изведене у Културном центру Кула, прва представа је 
почела у 14,00 часова, а свака следећа по завршетку претходне. 
 

 РЕПЕРТОАР ПОЗОРОШНОГ МАРАТОНА 
 
- Културни центар Кула, Омладинска сцена, "СЕДАМ" аутора Слободана 
Ногавице и у његовој режији, 
- Креативни центар "Артељее" Инђија, ауторски пројекат групе "НЕКА БУДЕ 
АНОНИМНО" (Ово је моја прича) режија: Сташа Блекић и Теодора Марчета. 
- Гимназијска сцена Гимназије "Стеван Пузић" Рума "ALL SHOOK UP!!!", 
аутора ЏоаДипјетра (Одлепио сам скроз), у режији Марија Ратанчић 
(представа на енглеском језику). 
 
 ОДЛУКЕ СЕЛЕКТОРА: 
 

1. Првопласирана представа – диплома за I место на Фестивалу: "ALL 
SHOOK UP!!!" (Одлепио сам скроз), у режији Марије Ратанчић, 

2. Другопласирана представа – диплома за II место на Фестивалу:  
"СЕДАМ" у режији Слободана Ногавице, 

3. Трећепласирана представа – диплома за III место на Фестивалу: 
"НЕКА БУДЕ АНОНИМНО" (Ово је моја прича) у режији: Сташе Блечић и 
Теодоре Марчете. 

  
НАГРАДЕ ЗА УМЕТНИЧКА ОСТВАРЕЊА: 
 
1. Диплома за најбољу режију Марији Ратанчић,за режију представе 

"Одлепио сам скроз". 
2. Диплома за функционалну сценографију и сценску опрему Золтану 

Фрдману, у представи "Одлепио сам скроз". 
3. Диплома за костим Слободану Ногавици у представу "СЕДАМ". 
4. Диплома за избор музике Пратећем оркестру у представи 

"Одлепио сам скроз" по мотивима Елвиса Прислија. 
5. Диплома за сценски говор Ансамблу представе "Одлепио сам 

скроз"изведеној на енглеском језику и Певачком ансамблу у представи. 
6. Диплома за сценски покрет Слободану Ногавици у ппредстави 

"СЕДАМ". 
 
НАГРАДЕ ЗА НАЈБОЉА ГЛУМАЧКА ОСТВАРЕЊА: 
 
- Нађи Боровић, за улогу у представу "Одлепио сам скроз". 

 - Марку Младеновићу за улогу у представи "Одлепио сам скроз".  
 
 РАВНОПРАВНЕ ПОХВАЛЕ ЗА ГЛУМАЧКА ОСТВАРЕЊА: 



 
 - Марији Ћорда, за улогу Лореин у представи "Одлепио сам скроз", 
 - Љиљани Кнежевич, за улогу број 2 у прредстави "СЕДАМ", 
 - Теодори Бјелац, за улогу "Последње" у представу "Нека буде 
анонимно", 
 - Лани Денчић, за улогу "Маје" у представу "Нека буде анонимно". 
 
 После сваке одигране представе био је организован разговор са 
селектором и учесницима представа. 
 
 
У Кули, 28. маја 2022.  

 
Владимир Нађ Ачим, 

редитељ 
  


