
Из рада Удружења драмских писаца Србије 

Саопштење жирија

Жири 25. анонимног конкурса Удружења драмских писаца Србије за најбољи драмски текст 
заседао је 25. и 27. новембра 2004. године, у следећем саставу: Миладин Шеварлић, председник, 
Снежана Кутрички и др Едуард Дајч. 

Чланови жирија прочитали су 45 драма приспелих на конкурс и констатују њихову велику 
тематску разноликост, од заинтересованости за прошлост до запитаности над актуелним 
исходима судбине која нам се дешава данас и овде. Уочљиво је и жанровско богатство ове 
драмске продукције, чија се остварења крећу у широком распону од натуралистичког или 
реалистич ког исказа до различитих врста неформалне стилизације. Ценећи, како тематску 
релевантност, тако драматуршку артикулисаност и креативне потенцијале, Жири је, једногласно, 
донео следећу одлуку: 

– Награда БРАНИСЛАВ НУШИЋ и плакета БЕН АКИБА додељује се аутору драме ОВДЕ 
НЕМА ЛОПОВА, под шифром ОК-ОК. 

Реч је о вешто, али непретенциозно испричаној драмској причи о судбини савременог 
антихероја, чији се живот налази у процепу између трпљења и наде да му се, још увек, може 
десити нешто што ће његово злехудо трајање осветлити трачком лепоте и љубави. Аутор 
минуциозним, суптилним средствима гради психологију ликова, градећи, поступно, исто тако 
интензитет драмске радње – све до финалног сукоба и неочекиваног, али сасвим уверљивог 
обрта, на крају. 

Драма је исписана сигурном руком писца који се клони баналности и експлицитности, аутора 
који влада драматуршком вештином и који успева да у своју причу угради дискретни, али, зато, 
не мање снажни емоционални набој, те да нам, са несумњивом уверљивошћу, предочи суморну 
слику света у којем живимо. 

– Жири, такође, скреће пажњу позориштима и свима заинтересованима на драме: СТАНОЈЛО 
МЕЂУ ЖЕНАМА (Шифра К-26), МАШИНА ЗА ТЕРОР (АНТОНИО), КУМЕ, ИЗГОРЕ ТИ! 
(БЛАГУН), 2024 (ПОСЛЕ 20 ГОДИНА), ОГЛЕДАЛО БЕЗ ПОКРОВА (ЕА), и препоручује их 
редакцији едиције САВРЕМЕНА СРПСКА ДРАМА за објављивање. 

У Београду, 27. нов. 2004. год. Миладин Шеварлић Снежана Кутрички др Едуард Дајч 


