
Овога пута неко је близу! 

 

Драмска секција Земунске гимназије се, већ традиционално, припрема за такмичење у 
Крагујевцу, на којем ће учествовати са представом под називом Овога пута неко је 
близу!  

Поводом премијере поменуте представе поразговарали смо са једном од професорки 
која руководи радом Драмске секције, професорком српског језика и књижевности 
Сањом Каљевић. 

Назив представе је „Овога пута неко је близу!“ Тема је донирање и трансплатација 
органа. Зашто сте се одлучили да обрадите једну, слободно можемо рећи, комплексну 
тему? 

Да, тема представе је и пресађивање и донирање органа и та судбина кад неко 
нема новца, када неко не стигне на време на трансплантацију.  

Приватно сам, последњних година, била близу те теме, искрено је рекла професорка, 
а потом се присетила да је у нашој школи одиграла једна дивна потврда људскости и 
хуманости, акција за помоћ ученику Земунске гимназије Марку Тодоровићу којем је 
било потребно ново срце. Акција је успела, али, нажалост, Марко није успео да се 
избори са својом болешћу.  

На самом крају представе, по мом скромном мишљењу, износите поражавајуће 
податке. Податке који говоре о листама за трансплатацију на нивоу наше државе. 
Како сте успели да дођете то тих података? 

Податке смо добили званичним путем, али је тек ту настало право изненађење. 
Открили смо да не постоје званично обједињене листе у Србији и да је пре годину 
дана једна група људи добила за задатак да обједини листе чекања и листе 
трансплантација. Нажалост, поверени им задатак још увек нису урадили. 

Очајни смо због тога. Сматрамо да је то веома битно. Наводно, свака болница, 
сваки доктор има своју листу чекања. 

Ми смо добили податке из само једне установе. Остале не желе да нам дају 
информације о овим листама. 

Која Вам је установа изашла у сусрет? 

Клинички центар Србије. 

Коју поруку желите да пошаљете овом представом? 

Порука је цела тринаеста сцена наше представе. Волела бих да публика дође и да, 
ипак, свако сам извуче поруку из онога што ће видети. 



Ми бисмо били најсрећнији да после гледања представе као резултат добијемо бар 
педесет нових донорских картица. 

Спремате се за такмичење у Крагујевцу. Када ћемо ми имати прилику да погледамо 
представу? 

Имали смо идеју да премијера буде пре Сусрета гимназија Европе који се 
одржавају у нашој школи од 23. до 27. марта, али нисмо упели у тој намери. 
Предпремијера ће бити одржана у свечаној сали Земунске гимназије у склопу 
поменутих сусрета 24. марта када ће се представити и хор, оркестар и фолклор 
наше школе. 

Премијера ће бити у првој недељи после Сусрета гимназије Европе. Још увек не 
знамо тачан датум, али бичете благовремено обавештени. Представу ћемо 
одиграти и дан пре пролећног распуста, тако ћемо се поздравити и отићи на 
распуст. Првог дана после распуста наступамо у Крагујевцу. Наш термин је 17. 
април у 20h

Ми смо најбољи на премијери. Тога се мало бојимо за Крагујевац. Уз нашу 
публику све је могуће. Када бисмо могли и њих спакујемо у аутобус и да их 
поведемо са собом, то би било дивно.  

. Добили смо ударни термин. Наша представа отвара фестивал. 

Каква су Вам очекивања од представе? 

Ми сви сањамо о том првом месту. Не знам да ли смем то и да изговорим, али 
зашто да не, будимо храбри. 

Представа има јаку поруку. Глума је одлична. Текст је наш, ми мислимо да је 
добар. Режија је наша. Музика је наша. Сценографија никаква, због услова. 

Маштамо о игрању и после Крагујевца, и о Дому омладине и о наступима у 
другим школама. 

Како је дошло до поделе улога? 

Текст улога је писан по глумцима који ће те улоге одиграти. Улоге су стваране по 
њиховим карактерима, који су у представи мало наглашенији. Јако сам 
задовољна како су то извели. 

У своје лично име и у име Новинарске секције желим да се захвалим професорки на 
издвојеном времену. Свим члановима Драмске секције Земунске гимназије и 
професоркама које руководе њиховим радом желимо да остваре своја маштања и своје 
снове. Заслужили су то. Наредни састанак са њима заказујемо после Крагујевца када 
ћемо разговарати о утисцима и наградама које ће тамо, сигурни смо, освојити. 
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