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Umjetničko-znanstveni simpozij  
„ZVJEZDANI LADIKI U ČAST“ 

Mjesto i vrijeme održavanja: 
Zagrebačko kazalište mladih, 1. – 3. srpnja 2022. 

 

Nositelji organizacije:  
ZAGREBAČKO KAZALIŠTE MLADIH      ▪      HRVATSKI CENTAR ZA DRAMSKI ODGOJ 

 

Pokrovitelj: 

 
Grad Zagreb  

 

Programski odbor simpozija: 

Slavica Jukić, glumica (predsjednica) 

dr.sc. Vladimir Krušić, dramski pedagog (voditelj projekta „Zvjezdani Ladiki u čast“) 

Roman Šušković Stipanović, kazališni producent 

Grozdana Lajić Horvat, dramska pedagoginja u Učilištu ZKM 

Jadranka Korda Krušlin, dramska pedagoginja u Učilištu ZKM 

Katarina Kolega, dramska pedagoginja, teatrologinja, novinarka-urednica HRT 

Ivan Đuričić, glumac i redatelj 

Marko Torjanac, glumac i redatelj 

 

Ustanove i organizacije koje podupiru akciju te surađuju u njezinoj provedbi: 
Hrvatski centar ITI 

Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 
Savez društava „Naša djeca“ Hrvatske 

Hrvatski centar ASSITEJ 
 

 



 

Opis akcije: 

Umjetničko-znanstveni simpozij „Zvjezdani Ladiki u čast“ sastavnim je dijelom šireg istoimenog projekta koji 
zajednički realiziraju Zagrebačko kazalište mladih i Hrvatski centar za dramski odgoj. 

Opći je cilj cijelog projekta reafirmirati lik i djelo 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 
mladima. Zadaća je pak simpozija stručno i znanstveno istražiti i osvijetliti njezine mnogostruke umjetničke i 
pedagoške doprinose u raznim područjima u kojima je djelovala.  

Za pripremu i realizaciju simpozija formiran je Programski odbor sastavljen od bliskih suradnika, 'učenika' te 
poštovalaca i stručnjaka istraživača njezina djela i ostavštine. Svi članovi Programskog odbora svojim ranijim ili 
sadašnjim iskustvima te profesionalnim opredjeljenjima i djelovanjem vezani su uz studijski dramski/kazališni 
rad s mladima u ZKM-u odn. u negdašnjem PIK-u. Stoga projekt i simpozij imaju i dodatnu zadaću, a to je 
potvrda Zagrebačkog kazališta mladih i njegova Učilišta kao najznačajnije ustanove dramskog/kazališnog 
odgoja i pedagogije u Hrvatskoj i široj regiji tijekom druge polovice dvadesetoga stoljeća. 

Sagledavajući simpozij u takvu povijesnom i sociokulturnom kontekstu te smatrajući da simpozij zaslužuje 
status kulturnog događaja od iznimne važnosti za Grad Zagreb, za hrvatsku kulturu te posebice za hrvatsku 
kazališnu i dramsku umjetnost, ZKM i HCDO, kao organizatori, za simpozij su zatražili pokroviteljstvo Grada 
Zagreba. 

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 s djecom i mladeži 
- međunarodno djelovanje u ASSITEJ-u i povezivanje s najnaprednijim svjetskim tendencijama 

dramskog/kazališnog rada s djecom i mladima 
- zagovaranje i edukativno djelovanje na širenju dramskoga odgoja u Hrvatskoj unutar i izvan odgojno-

obrazovnoga 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. 

Pored znanstvenoga dijela, simpozij uključuje i praktičke radioničke aktivnosti te umjetnički dio programa koji 
čine: 
 - izložba „Zvjezdana / PIK /ZKM – 50 godina zajedno“ 

- izvedbe produkcija/predstava Učilišta ZKM. 

Važnu dopunu znanstvenome dijelu simpozija predstavljat će objavljivanje zbornika odabranih stručnih članaka 
Z. Ladike objavljenih u časopisima i drugim publikacijama (Izdavač: HCDO u suradnji sa Savezom društava 
„Naša djeca“) 

Svi materijalni i virtualni ishodi simpozija te dopunskih aktivnosti bit će gradivo za arhivu Z. Ladike koja se 
stvara u sklopu arhive ZKM.  

 
Tko su sve sudionici kojima je simpozij namijenjen?  
Nekoliko je sudioničkih skupina koje simpozij okuplja i kojima su namijenjeni njegovi ishodi: 
- neposredni izvoditelji glavnog stručnog programa simpozija koji na njemu sudjeluju svojim pismenim i 
usmenim izlaganjima, sjećanjima, svjedočanstvima te vođenjem demonstracijskih radionica ili pripremom 
prigodnih izvedaba 



- publika simpozijskih programa: bivši polaznici studijskoga rada te sudionici predstava  Z. Ladike;  prosvjetni 
radnici i kazališni profesionalci zainteresirani za kazališni/dramski rad s djecom i mladima; studenti 
Poslijediplomskog specijalističkog studija dramske pedagogije; studenti pedagoških struka; polaznici dramskih i 
kazališnih studija i sl.  

- šira kulturna i pedagoška javnost, kojoj ponovno otkrivamo Zvjezdanu Ladiku kao istaknutu i zaslužnu ličnost 
hrvatske kulture i pedagogije. 

Program Umjetničko-znanstvenog simpozija „Zvjezdani Ladiki u čast“ 
1. DAN (PETAK, 1.7.2022.) 

Dvorana ISTRA            
17 – 20                                                                  AKADEMSKI PROGRAM 
                   ZVJEZDANA LADIKA U SJEĆANJIMA SURADNIKA, UČENIKA I POLAZNIKA DRAMSKOG STUDIJA PIK-A / ZKM-A 

• Zvjezdana Ladika u PIK-u 
                          - K. Kolega: Intervjui s Đ. Jurčecom i S. Jukić  

• Razvoj vlastita modela studijskoga rada i metodike dramskog odgoja 
• Kazalište za djecu i mlade u shvaćanjima i praksi Z. Ladike 
• Zvjezdanina baština danas 
         R. Šušković Stipanović, Ž. Vukmirica, I. Šimić, M. Zuccon Martić, V. Lončar, J. Korda Krušlin,  
         G. Lajić Horvat, M. Kovač, I. Đuričić, L. Fadić, I. Škuflić Horvat i drugi 

                         (Izlaganja popraćena videoklipovima bivših polaznika.) 
 

20,00                                                                                       Foyer 
                                                                                              IZLOŽBA   

„ZVJEZDANA / PIK / ZKM  – 50 GODINA ZAJEDNO“ 
Poslije,  druženje bivših polaznika dramskog studija PIK-a/ZKM-a 

2. DAN (SUBOTA, 2.7.2022.) 
   

Dvorana POLANEC 
11 – 14                                                                  AKADEMSKI PROGRAM 
                      ZVJEZDANA LADIKA I DRAMSKI/KAZALIŠNI ODGOJ U SVIJETU  

              V. Krušić; Lj. Beljanski Ristić, Beograd; S. Đulić, Mostar; K. Kolega; I. Šimić; I. Tretinjak  
(Stručno-znanstvena izlaganja) 

18/19/20 sati 
Predstave / produkcije  Učilišta ZKM 

3. DAN (NEDJELJA, 3.7.2022.) 
 

Dvorana  POLANEC 
                                                                             AKADEMSKI PROGRAM 
10 - 13             Promicanje dramskog stvaralačkog rada u odgojno-obrazovnom sustavu i utjecaj Z. Ladike na razna  
                        odgojno-obrazovna područja 
                        A. Posilović, A. Cvenić, D. Kolumbić, I. Kunić, V. Piščević , R. Barat, Ž. Horvat Vukelja, V. Velički, H.     
                        Ivon, B. Mendeš, R. Barat, S. Halačev, R. Šušković Stipanović, M. Zuccon Martić, M. Rimac  Jurinović 
                         (Izlaganja i sažeci autorskih članaka te osobnih sjećanja) 

Promocija knjige: 
Z. Ladika, Dječje scensko stvaralaštvo –  Retrospektivni izbor objavljenih radova 

 
13 – 14,30 

POLANEC -  POLY -  VEL. POKUSNA - STUDIO 1 
Ogledne radionice za publiku stručnog skupa (učitelje, odgajatelje i studente pedagoških struka) 

 
18/19/20  

Predstave / Produkcije Učilišta ZKM 
 


