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A múlt év nyarán a Gyulai Várjá-
tékok keretében mutatták be, a sza-
badkai ifj. Szabó István rendezésé-
ben, Gobby Fehér Gyula A budaiak 
szabadsága (A szabadság pillanata)  
című  történelmi drámáját, amelynek 
képfelvételét az idén a Magyar Tele-
vízió közönsége is láthatta, majd a 
Szabadkai Népszínház színre vitte 
Bosnyák István Nehéz honfoglalás 
című, Sinkб  Ervinről szóló dokumen-
tumdrámáját. Folytatódott a sor Deák 
Ferenc Torjának immár harmadik 
premierjével (az újvidéki Rádiószín-
ház és a belgrádi Nemzeti Színház 
után most az újvidéki Szcrb Nemzeti 
Színház tűzte műsorra), s következett 
az Újvidéki Színház három ősbemu-
tatója: Gion Nándor Ezen az olda-
lon, Gobby Fehér B űnös-e a Szél? 
és Tolnai Ottó Végeladás cím ű  da-
rabja. Művelődési közvéleményünk 
ёrömmel nyugtázhatja, hogy színhá-
zaínk drámairodalmunk iránt foko-
zottabb érdekl ődést mutatnak. 

STOJAN VUJIČ IĆ  PEN-CLUB 
Df JA. A Szerb Pen-Club elisme-
résben részesítette Stojan D. Vu-
jiić  budapesti szerb m űfordítót és 
irodalomtörténészt a fordítás terén ki-
fejtett munkásságáért. Vuji č ić  számos 
remek mű fordítással tolmácsolta a ju-
goszláv népek irodalmát a magyar 
közönségnek. Többek között Andri ć , 
Krleža, Bora Stankovi ć , Đorđe Lebo-
vić, Velimir Lukić  munkáit ültette át 
magyarra. Számos antológia összállí-
!a, s jelentős tanulmányokat is ír a 
szerbhorvát népek irodalmáról. A 
Pen-Club Díját a Desanka Maksimo-
"ić , Grozdana Oluji ć, Aleksandar  
Ti/ma, Nikola Trajković  és Jovan  
Hristić  összetétel ű  bíráló bizottság  
ítélte oda.  

Ú J KÉPZŐMÚVÉSZETI FOLYI-
IRAT BELGRÁDBAN. A belgrádi  
Bölcsészettudományi Kar m űvészet- 

történeti szakának modern m űvészeti 
ágazata néven új képz őművésze-
ti folyóiratot indított. A folyóirat  
Lazar Trifunović  és Slobodan Mijul-
ković  egyetemi tanárok kezdeménye-
zésére elsősorban a modern m űvészetet  
rallgató egyetemisták sikeresebb dol-
gozatait, diplomamunkáit és tanulmá-
nyait közli ,  ezenkívül serkenti a for-
dítói munkát és a tárlatkritikát is.  

Már a 3-}-4 első  számából is kit ű-
nik, hogy a szerkesztőség napjaink  
legújabb irányzatainak bemutatását  
részesíti el őnyben. Többek közt közli  
fichille Bonito Oliva Eltérő  avant-
garde-ok: Európa/Amerika című  ta-
nulmányát, valamint Ian Burn, Mel  
Ramsden, Victor Burgin és Douglas  
Huebler konceptuslista alkotók vallo-
másait. A Jel a képzőművészetben cí-
mű  rovatban a festészet nyelvi és jel-
tani analízisét tartalmazó dolgozatok  
kaptak helyet. A folyóirat anyagát a  
tárlatbemutatók és interjúk mellett  
terminológiai szótár egészíti ki.  

A 3-}-4 az egytemi reform sikere-
sebb végrehajtásának adalékaként  

é"ente egyszer, jobb esetben szemesz-
terenként fog megjelenni. Ha az els ő  
sr.ám színvonalán marad, a belgrádi  
egyetemisták folyóirata az Umetnost  
c mű  művészeti folyóirat hiányosságait  
méltón tudja majd pótolni.  

SZ. B.  

AZ AMERIKAI KULTÚRA: egy  
pillantás a hetvenes évekre. A „het-
venes éveknek" most vagyunk az utó-
ján, s az Egyesült Államok siet, hogy  
bemutassa az óvilágnak, milyen volt  
az USA kulturális élete a most vég-
ződő  évtizedben. Erre a célra egy  
hatalmas, kétszint ű, fémcsövekre sze-
relt kupolaszer ű  sátor készült (Bu-
chingham Fuller tervei alapján), s  
benne kapott helyit az az anyag,  

mely által a hetvenes évek amerikai  
kultúrájával kellene megismerkednünk.  
Festmények, grafika, fényképek, jel- 


