HRVATSKI CENTAR ZA DRAMSKI ODGOJ

ZAGREBAČKO KAZALIŠTE MLADIH

POZIVAMO VAS NA

Umjetničko-znanstveni simpozij

ZVJEZDANI LADIKI U ČAST
Zagrebačko kazalište mladih, 1. – 3. srpnja 2022.

Pokrovitelj:

Grad Zagreb
Ustanove i organizacije koje podupiru te surađuju u provedbi:
Hrvatski centar ITI
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Savez društava „Naša djeca“ Hrvatske
Zavod za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU
Hrvatski centar ASSITEJ

Cilj je simpozija stručno istražiti i osvijetliti mnogostruko umjetničko i pedagoško djelovanje istaknute
kazališne pedagoginje, redateljice i spisateljice Zvjezdane Ladike (1921. – 2004.), koja je čitav svoj radni vijek
bila vezana uz Zagrebačko kazalište mladih kao svoju matičnu kuću, u kojoj je tijekom pola stoljeća razvijala
vlastiti model dramskog / kazališnog rada s djecom i mladeži.
Simpozij će pokriti sve segmente djelovanja Z. Ladike:
- umjetnički rad i postignuća u području kazališta za djecu i mlade
- umjetničko-pedagoško djelovanje u dramskom studiju ZKM-a i oblikovanje vlastite metodike
dramskog odgojnog rada
- djelovanje u Međunarodnoj udruzi kazališta za djecu i mlade (ASSITEJ) i povezivanje s najnaprednijim
svjetskim tendencijama dramskog/kazališnog rada s djecom i mladima
- zagovaranje i edukativno djelovanje na širenju dramskoga odgoja unutar i izvan školskog sustava.
Za pojedine segmente pozvani su na suradnju relevantni sudionici koji svojim izlaganjima i svjedočenjima
mogu pridonijeti temeljitijem sagledavanju doprinosa Z. Ladike u svakom naznačenom području njezina
djelovanja.
Odabrani stručni radovi, osobna izlaganja, sjećanja i svjedočanstva izložena na simpoziju bit će objavljeni
u tematskom broju časopisa „Kazalište“ što ga izdaje Hrvatski centar ITI.
Tko je publika simpozijskih programa?
Pored bivših polaznika dramskog studija i sudionika predstava Z. Ladike, koji će se okupiti prvog
simpozijskog dana, na simpozij pozivamo prosvjetne radnike (učitelje, nastavnike, odgojitelje, školske
stručne suradnike), dramske pedagoge i voditelje školskih dramskih družina, studente pedagoških i
društveno-humanističkih struka (posebice studente poslijediplomskoga studija dramske pedagogije),
polaznike dramskih i kazališnih studija te sve ostale koji se bave i koje zanima dramski / kazališni rad s
djecom i mladeži.
Sudjelovanje na simpoziju je besplatno, a prijavljeni sudionici dobivaju potvrdu o sudjelovanju.
Uz praćenje akademskog programa te predstava Učilišta ZKM-a, sudionicima nudimo i sudjelovanje u
oglednoj radionici osnovnih metoda rada u dramskom studiju naslovljenoj „Zvjezdanin dramski sat“. Radi
ograničenog broja sudionika, za radionicu je također potrebno napraviti prijavu kako bismo mogli planirati
broj radioničkih skupina.
Prijavu na simpozij i na radionicu možete napraviti preko poveznice:
https://forms.gle/pFmehCwVJQYntMcf7
Molimo da prijave pošaljete najkasnije do 1. srpnja 2022.
Za sve dodatne obavijesti možete nam se javiti mailom na istu e-adresu ili na mobitel: 099 2784 553.
RASPORED SIMPOZIJA ZVJEZDANI LADIKI U ČAST
PETAK, 1.7.2022.
Dvorana MIŠKO POLANEC
17,00

17,10
17,20

Otvorenje
(Simpozij otvara predstavnik/predstavnica pokrovitelja Grada Zagreba)
AKADEMSKI PROGRAM
Uvodna riječ: dr. sc. Vladimir Krušić
Zvjezdana Ladika u PIK-u
 Katarina Kolega, Intervjui s Franjom Đimijem Jurčecom i Slavicom Jukić
Zvjezdana Ladika i njezin rad u sjećanjima suradnika i polaznika dramskog studija PIK-a / ZKM-a
Roman Šušković Stipanović Malina Zuccon Martić Vitomira Lončar Mladen Čutura Željko Vukmirica
 Jadranka Korda Krušlin  Grozdana Lajić Horvat Mario Kovač  Ivan Đuričić Livia Fadić Danijela Šolčić
(Izlaganja popraćena videoklipovima bivših polaznika.)

FOYER
21,00

Izložba ZVJEZDANA / PIK / ZKM – 50 GODINA ZAJEDNO
Druženje bivših polaznika dramskog studija PIK-a / ZKM-a

SUBOTA, 2.7.2022.
Dvorana MIŠKO POLANEC
11,00

AKADEMSKI PROGRAM
Zvjezdana Ladika i dramski / kazališni odgoj u svijetu
 dr. sc. Vladimir Krušić, Djelovanje Zvjezdane Ladike u kontekstu svjetskog razvoja dramskog /kazališnog odgoja
 Ljubica Beljanski Ristić, Zvjezdana Ladika - Posredne i neposredne veze, uticaji i nasleđa
 Sead Đulić, Zvjezdanina zvjezdana prašina trajnog nadahnuća
 Ivica Šimić, Zvjezdana Ladika i ja - Moj umjetnički život uz Zvjezdanu
 Ines Škuflić Horvat, Zvjezdani trag
 Katarina Kolega, Predstave i rad Zvjezdane Ladike u novinskim i medijskim prikazima
 Igor Tretinjak, Poetičko-estetičke značajke predstava Z. Ladike s djecom i mladima – iz današnje perspektive
(Stručno-znanstvena izlaganja)

Navečer Predstave / produkcije Učilišta ZKM
NEDJELJA, 3.7.2022.
Dvorana MIŠKO POLANEC
11,00

AKADEMSKI PROGRAM
Predstavljanje knjige: Zvjezdana Ladika, Dječje scensko stvaralaštvo – Studije, članci i rasprave
dr. sc. Vladimir Krušić, urednik Biblioteke dramskog odgoja
dr. sc. Branimir Mendeš, priređivač knjige

11,20

Utjecaj Zvjezdane Ladike na razna kulturna i pedagoška područja
 Ivanka Kunić  Maša Rimac Jurinović  Roman Šušković Stipanović Malina Zuccon Martić

12,00

Promicanje dramskog rada u školskom sustavu – školske smotre i edukacija voditelja
 Antonija Posilović  Ana Cvenić  Dolores Kolumbić Roberta Barat Željka Horvat Vukelja
(Izlaganja i sažeci autorskih članaka te osobnih sjećanja)

13-14,30 Ogledna radionica „Zvjezdanin dramski sat“ (za publiku simpozija - učitelje, odgajatelje, studente i dr.)
Navečer Predstave / Produkcije Učilišta ZKM

