
НАС, пази како читаш! 

 
Драмска секција нам се 26. марта представила новом представом под 

називом НАС, ПАЗИ КАКО ЧИТАШ којом је ушла у најужи круг на такмичења 

Драмских секција гимназија које ће бити одржано 31. марта у Крагујевцу.  

Овим поводом смо, на једној од последњих проби пред премијеру, 

урадили интервју са професорком српског језика и књижевности Сањом Каљевић, 

која руководи радом ове секције. 

 

Наслов представе је веома занимљив. Можете ли нам га протумачити? 

Мораћете сами да га протумачите. 

 

Можете ли нам, барем, рећи нешто о теми  представе? 

ЧИТАЊЕ! – одговорила је кратко и јасно, кроз загонетан осмех. 

 

Да ли је урађена подела улога или је као и до сада  у питању колективна игра? 

Као и до сада, ово је ансамбл представа. Значи колективна игра. 

 

Да ли постоји улога која се по нечему издваја, која је значајнија од осталих и на 

коју треба, можда, обратити више пажње? 
Свака улога се издваја, свака је веома значајна, буквално свака! 

 

Када наступате у Крагујевцу, на сусретима Драмских секција гимназија Србије? 

У Крагујевцу наступамо 31. марта у 12:30. Прошли смо веома оштру селекцију. 

Чули смо да се за такмичење пријавило преко тридесет гимназија. Мислим да је у 

ужи круг ушло 14 представа. Не свиђа нам се што наступамо радног дана и у 

дневном термину, али ми ћемо представу одиграти са истим жаром као да 

наступамо у Арени у девет увече. 

 

Шта очекујете од представе? 

Наравно, очекујемо прву награду! 



 

Да ли би могли да упоредите ову представу са представама из претходних година? 

Прошле године нам је за мало измакла прва награда. Одлучило је то што је текст 

Крагујевачке гимназије, која је освојила прву награду, био озбиљнији. Ове године 

је текст другачији. Сваке године ми се текст допада. Волим што играмо наше 

текстове, и што не копирамо друге. Мислим да овај текст завређује озбиљну 

пажњу. 

 

Да ли сте ове године Ви сами писали текст? 

Ове године смо сви заједно учествовали у стварању текста. 

 

Када и колико често имате пробе? 

Током дана су сви термини за пробе у свечаној сали заузети, тако да смо принуђени 

да радимо увече. Сви ови људи које видите, долазе свако вече већ месец ипо дана. 

Када иду пре подне у школу враћају се увече на пробе. Али то је, можда, испало 

боље јер нам је ноћ донела специфичну енергију, забаву и веома интересантна 

дружења после проба, која су сада много чешћа. 

 

Дошло је до „смене генерација“ у секцији. Ученици четвртог разреда су отишли. 

Видим доста нових чланова. Занима ме како се сада сналазите? 

Истина је да имамо доста нових чланова. Они су се брзо уклопили. Имамо само три 

стара члана који су дали свој максимум како би нови чланови схватили шта 

представља Драмска секција и по којем систему функционише. Најбитније је да су 

веома брзо схватили да СМО МИ КОЛЕКТИВ, ДА СМО ТИМ И ДА ИГРАМО ЗА 

ТИМ! 

 

Обзиром да је премијера заказана за 26. март, можете ли нам рећи где можемо 

набавити карте? 

Верујте ми да не знам да ли ће карата бити у слободној продаји, будући да су 

глумци резервисали карте за своје рођаке, ујаке, тетке, стрине... Међутим,  

обећавамо да ћемо одиграти још неколико представа одмах после Крагујевца. 



Надам се да ћемо ову представу играти и у другим школама. А моја велика жеља и 

амбиција је да изнајмимо салу у неком професионалном позоришту и тамо 

одиграмо нашу представу. Маштам о великом позоришту, међутим, то је жеља коју 

још увек не смем да изговорим гласно. 

 

На крају овог интервјуа желим да Вам у име Новинарске секције и у своје лично 

име пожелим, за почетак, успешну премијеру а након тога и успешан наступ и 

прву награду у Крагујевцу. 

Хвала Вам најлепше. Новинарска секција је једина секција у школи са којом 

Драмска секција има сарадњу. 

 

Захвалили смо се професорки Каљевић на лепим речима упућеним нашој секцији 

као и на издвојеном времену и, још једном, пожелели пуно среће и успеха у 

активностима који им предстоје и оставили их да наставе са пробом... 
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