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АУ Т О Р И  Л Е Т О П И СА

ЗОЕ АЛ ДЕР ТОН (ZOE AL DER TON), ро ђе на 1986. у Ка тум би (Но ви 
Ју жни Велс) у Ау стра ли ји. На кон за вр ше них сту ди ја ре ли ги је на Уни
вер зи те ту у Сид не ју, по ста је пре да вач, ко ор ди на тор и ис тра жи вачса рад
ник на истом уни вер зи те ту, као и пре да вач и ко ор ди на тор на Ау стра
лиј ском ка то лич ком уни ве зи те ту у Сид не ју. Основ не обла сти ње ног 
ис тра жи ва ња су ре ли ги ја у мо дер ној умет но сти, ду хов на ди мен зи ја 
са вре ме них но вих ме ди ја и ства ра ла штво Ни ка Кеј ва. Књи ге: The Spi rit 
of Co lin McCa hon, 2015. (В. М.)

МА ЈА БЕ ЛЕ ГИ ША НИН, ро ђе на 1980. у Бе о гра ду. За вр ши ла срп ску 
књи жев ност и је зик са оп штом књи жев но шћу на Фи ло ло шком фа кул
те ту у Бе о гра ду. Пи ше по е зи ју и књи жев ну кри ти ку. Књигe пе са ма: 
Ис под не ба, 2007; Све тло сна пру га, 2011; Зим ско сун це, 2015; Пе сме 
ра зних бо ја (за де цу), 2017.

ЈО ВАН ДЕ ЛИЋ, ро ђен 1949. у Бор ко ви ћи ма код Плу жи на, Цр на 
Го ра. Пи ше књи жев ну кри ти ку и есе је. Об ја вље не књи ге: Кри ти ча ре ви 
па ра док си, 1980; Срп ски над ре а ли зам и ро ман, 1980; Пје сник „Па те ти ке 
ума” (о пје сни штву Па вла По по ви ћа), 1983; Тра ди ци ја и Вук Сте фа но вић 
Ка ра џић, 1990; Ха зар ска при зма – ту ма че ње про зе Ми ло ра да Па ви ћа, 
1991; Књи жев ни по гле ди Да ни ла Ки ша, 1995; Кроз про зу Да ни ла Ки ша, 
1997; О по е зи ји и по е ти ци срп ске мо дер не, 2008; Иво Ан дрић – мост и 
жр тва, 2011; Иван В. Ла лић и ње мач ка ли ри ка – јед но ин тер тек сту ал но 
ис тра жи ва ње, 2011. При ре дио ви ше књи га срп ских пи са ца. 

НИК КЕЈВ (NICK CA VE), ро ђен 1957. у Во рик не би лу (др жа ва Вик
то ри ја) у Ау стра ли ји. Пе сник, кан та у тор, ком по зи тор му зи ке за филм и 
по зо ри ште, ро ма но пи сац, по вре ме но глу мац, сце на ри ста и фронт мен 
бен да Nick Ca ve and the Bad Se eds. Ка ри је ру за по чео у бен ду Boys Next 
Do or, ка сни је пре и ме но ва ном у Тhe Birt hday Party, ко ји се сма тра јед ним 
од нај у ти цај ни јих пост панк бен до ва ак тив них на пре ло му се дам де се тих 
и осам де се тих го ди на. Убр зо на кон рас па да бен да, 1983. го ди не на ста је 
са став Nick Ca ve and the Bad Se eds, ко ји је, за кључ но са пло чом Ske le ton 
Tree (2017), об ја вио ше сна ест сту диј ских ал бу ма. По ред ду го го ди шњих 



са рад ни ка Блик се Бар гел да (са ко јим 2003. рас ки да са рад њу), Ми ка Хар
ви ја и Во ре на Ели са (са ко јим пет го ди на на сту па и у бен ду Grin der man), 
Кејв је са ра ђи вао са ве ли ким бро јем ства ра ла ца: Ани том Лејн, Шеј ном 
Мек Го ва ном, Џо ни јем Ке шом, Ме ри јен Феј тфул, Кај ли Ми ног, По ли 
Џин Хар ви, Де би Ха ри, Бе ри јем Адам со ном, Ви мом Вен дер сом (фил
мо ви Un til the End of the World и Wings of De si re /Der Him mel über Ber lin/, 
у ко јем се и по ја вљу је) и дру ги ма. Сни мио је пе сму „To Be By Your Si de” 
за фран цу ски до ку мен та рац Le Pe u ple Mi gra te ur, а за јед но са Во ре ном 
Ели сом на пи сао је му зи ку за фил мо ве The Pro po si tion (ов де је Кејв био 
сце на ри ста), The As sas si na tion of Jes se Ja mes by the Co ward Ro bert Ford, 
The En glish Sur geon, The Road, Di as de Gra ci as, Law less (та ко ђе сце на ри
ста), Far from Men, Hell or High Wa ter, Mars, War Mac hi ne, Wind Ri ver. Са 
Ели сом је пи сао и му зи ку за по зо ри шне ко ма де: Woyzeck, The Me ta morp-
ho sis и Fa ust. Ау тор је књи га: King Ink (1988), And the Ass Saw the An gel 
(1989), King Ink II (1997), An In tro duc tion to The Go spel Ac cor ding to Mark 
(1998), Com ple te Lyrics (2001), The De ath of Bunny Mun ro (2009), The Com-
ple te Lyrics 1978–2013 (2013), The Sick Bag Song (2015). О ње го вом жи во
ту и ства ра ла штву сни мље ни су до ку мен тар ни фил мо ви 20,000 Days on 
Earth (2014) и One Mo re Ti me with Fe e ling (2016). До бит ник је број них 
на гра да и при зна ња за до при нос му зич кој и филм ској умет но сти. По стао 
је члан ау стра лиј ске му зич ке Ку ће слав них 2007 го ди не. На кон смр ти 
си на Ар ту ра, на пу шта Брај тон са су пру гом Су зи Бик Кејв и си ном Ер лом. 
Тре нут но жи ви у Лос Ан ђе ле су. (В. М.)

МИ ЛЕ НА КУ ЛИЋ, ро ђе на 1994. у Вр ба су. Ди пло ми ра ла на Од се ку 
за срп ску књи жев ност у Но вом Са ду. Ин те ре су је се за те о ри ју драм ских 
и по зо ри шних умет но сти, пи ше по е зи ју, есе је и кри ти ку. Об ја вље на 
књи га: Лет Ми нер ви не со ве – огле ди о по зо ри шној умет но сти, 2017. 

НА ТА ЛИ ЈА ЛУ ДО ШКИ, ро ђе на 1966. у Пер ле зу код Зре ња ни на. 
Пи ше сту ди је, огле де и књи жев ну кри ти ку. Об ја вље не књи ге: Сло бо дан 
Јо ва но вић као књи жев ни кри ти чар, 2008; О Мла де ну Ле сков цу – огле ди, 
члан ци, пре пи ска, 2011; Књи жев на огле да ња Мла де на Ле сков ца – над 
пи сци ма са вре ме ни ци ма, 2015.

ЈЕ ЛЕ НА МА РИ ЋЕ ВИЋ, ро ђе на 1988. го ди не у Кла до ву. Фи ло лог 
ср би ста, про у ча ва срп ску књи жев ност XVII и XVI II ве ка, као и аван гард
ну и нео а ван гард ну књи жев ност. Док то ранд је на Фи ло зоф ском фа кул те ту 
у Но вом Са ду. Пи ше по е зи ју, про зу, сту ди је, есе је и кри ти ку. Об ја вље на 
књи га: Ле ги ти ма ци ја за сиг на ли зам – пул си ра ње сиг на ли зма, 2016.

ВИ О ЛЕ ТА МИ ТРО ВИЋ, ро ђе на 1989. у Но вом Са ду. Основ не и ма
стер сту ди је срп ске књи жев но сти за вр ши ла на Фи ло зоф ском фа кул те ту 
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у Но вом Са ду. На истом фа кул те ту тре нут но је сту дент дру ге го ди не 
док тор ских сту ди ја срп ске књи жев но сти. Пи ше сту ди је, есе је и књи жев
ну кри ти ку, пре во ди с ен гле ског, об ја вљу је у пе ри о ди ци.

ИВАН НЕ ГРИ ШО РАЦ, ро ђен 1956. у Тр сте ни ку. Пи ше по е зи ју, 
про зу, дра ме и књи жев ну кри ти ку. Од 2005. до 2012. го ди не био је глав ни 
и од го вор ни уред ник Ле то пи са, а од апри ла 2012. је пред сед ник Ма ти це 
срп ске. Књи ге пе са ма: Тру ла ја бу ка, 1981; Ра кљар. Же лу дац, 1983; Зе мљо-
пис, 1986; Абра ка да бра, 1990; То пло, хлад но, 1990; Хоп, 1993; Ве зни ци, 
1995; При ло зи, 2002; По тај ник, 2007; Све тил ник, 2010; Ка ме на чте ни ја, 
2013; Чте ни ја (из бор), 2015; Ма тич ни млеч, 2016. Ро ман: Ан ђе ли уми ру, 
1998. Дра ме: Фре ди уми ре, 1987; Куц-куц, 1989; Ис тра га је у то ку, зар не?, 
2000; Ви диш ли сви це на не бу?, 2006. Сту ди је: Ле ги ти ма ци ја за бес кућ-
ни ке. Срп ска нео а ван гард на по е зи ја – по е тич ки иден ти тет и раз ли ке, 
1996; Лир ска ау ра Јо ва на Ду чи ћа, 2009. Пред сед ник је Уре ђи вач ког од
бо ра Срп ске ен ци кло пе ди је, том 1, књ. 1–2, 2010–2011, том 2, 2013.

ДА ВОР ПА ВЛО ВИЋ, ро ђен 1978. го ди не у Ба ња лу ци, БиХ. За вр
шио основ не сту ди је но ви нар ства, а на кон то га ма ги стри рао на Фа кул
те ту драм ских умет но сти у Бе о гра ду. Ра дио у Не за ви сним но ви на ма, а 
за тим и на Ра дио Те ле ви зи ји Ре пу бли ке Срп ске. Пи ше сту ди је, огле де, 
есе је и при ка зе из обла сти књи жев но сти и фил ма, об ја вљу је у пе ри о ди ци.

КА ТА РИ НА ПАН ТО ВИЋ, ро ђе на 1994. у Бе о гра ду. Сту дент ки ња 
је че твр те го ди не основ них сту ди ја на Од се ку за ком па ра тив ну књи жев
ност Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду. Пи ше и об ја вљу је у пе ри о
ди ци по е зи ју и књи жев ну кри ти ку. Пре во ди с ен гле ског је зи ка, а ба ви 
се и сли кар ством и умет нич ком фо то гра фи јом.

ДЕ ЈАН ПЕ ТРО ВИЋ, ро ђен 1977. у Оси је ку, Хр ват ска. Ди пло ми рао 
фи ло зо фи ју на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Бе о гра ду. Дво го ди шње пост
ди плом ске сту ди је из по ли тич ких на у ка за вр шио на Уни вер зи те ту у 
Бо ло њи. На тре ћем про гра му ра дио Бе о гра да му је еми то ва но око две 
сто ти не осам де сет еми си ја, углав ном из обла сти фил ма. Ау тор ви ше 
сто ти на есе ја, ау тор ских и струч них тек сто ва, при ка за књи га, ин тер вјуа, 
пре во да и филм ских кри ти ка. Об ја вље не књи ге: Аспек ти гло ба ли за ци је, 
2009; Да ле ко је Ха дер сфилд, 2011.

ДА МЈАН ЋУ ЛА ФИЋ, ро ђен 1988. у Бе ра на ма, Цр на Го ра. Прав ник, 
ба ви се на уч ним ра дом и пре во ди с ен гле ског, пре те жно из обла сти фи
ло зо фи је пра ва. Об ја вље на књи га: Ма на стир Ђур ђе ви Сту по ви – књи-
жев но-исто риј ска спо ме ни ца (ко а у тор В. Ћу ла фић), 2013. Жи ви и ра ди 
у Бе ра на ма.
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ИГОР ЦВИ ЈА НО ВИЋ, ро ђен 1979. у Ту зли, БиХ. Основ не сту ди је 
ен гле ског је зи ка и књи жев но сти за вр шио 2003. го ди не, а ма ги ста ри рао 
2009. на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду. Ба ви пре во ђе њем књи га 
са вре ме не аме рич ке и ен гле ске књи жев но сти, као и не књи жев них де ла 
со ци јал не и на уч не те ма ти ке.

При ре дио
Бра ни слав КА РА НО ВИЋ




