
Буђење пролећа 
 

Ученици и професори Српске гимназије из Будимпеште, наши 

пријатељи, посетили су нас и били нам драги гости. 

У препуној свечаној сали наше школе одиграли су своју ауторску 

представу Буђење пролећа, након које су наставили дружење са ученицима 

Земунске гимназије и члановима Драмске секције. 

Тим поводом урадили смо интервју са професорком Зорицом, 

која руководи радом драмске секције гимназије из Будимпеште. 

 

Буђење пролећа, зашто? 

- То је тешко питање. Пре три године имали смо једну озбиљну представу, 

Папирни авиони, коју смо играли баш овде, код вас у Земунској гимназији. 

Тада сам имала осећај да је ово друштво сазрело за неку озбиљнију 

представу. До сада смо радили неке адаптације представе које смо направили 

на основу продужених импровизација. Будући да сам ову представу гледала 

пре неколико година, схватила сам да је тема актуелна иако се на први поглед 

можда то тако не чини. Понудила сам Драмској секцији ову и још једну драму 

и они су одабрали Буђење пролећа. 

 

Да ли сте са овом представом наступали на неком фестивалу? 

- Нажалост, нисмо. Будући да изводимо представу на српском језику у 

Будимпешти, ретко имамо прилику да се представимо на фестивалима. 

Представа је имала неколико извођења у српским позориштима у Мађарској. 

Углавном смо играли нашој публици, пред нашим ученицима и професорима. 

То је било јако корисно.  

 



Какви су ваши утисци са вечерашње представе? 

-Не бих да будем нескромна, међутим, чини ми се да је то вечерас добро 

прошло. Публика је била сјајна. Заједно смо дисали и размишљали све време 

док је трајала представа. 

 

Ко је био задужен за предивну сценографију? 

-Увек имам неке основне идеје, међутим, током рада целу представу 

препуштам деци. Заједно размишљамо на пробама. Много пута су деца 

креативнија од нас одраслих. Глума, сценографија, режија, све је то наш 

заједнички посао. 

 

Шта мислите да ли сте успели да пошаљете жељену поруку? 

-Можда би било боље да то питате вечерашњу публику, али по реакцији 

публике, мислим да јесмо. 

 

И за крај, какви смо домаћини? 

-Ви сте сјајни домаћини. Ми смо већ трећи пут ваши гости. Мислим да ћемо 

још долазити и надам се да ћете и ви доћи код нас и да ћемо и ми исто тако 

бити добри домаћини. 

Музика је поново кренула, а професорка и ја смо се придружиле веселој 

дружини... 
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