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КУЛТУРА
СТАРТУЈЕ

6.

МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ ЛУТКАРСТВА У ПОДГОРИЦИ

КОНЦЕРТОМ МИЛАНА ПЕТРОВИЋд ЗАВРШЕН
11. ПЕТРОВАЦ ЏЕЗ ФЕСТИВАЛ

Лед пробијају Домаћи
Ромео и Ј
Међународни
путк.арсп!.3,

предсједник жкрнја, и члано.

шести

по

реду.

почиње сјутра у Подгорици
у 20 чаСQва у КИЦ .,БуДQ ТО
М08Нl\", извођењем представе
пoдroричког Градског ПООО
ришта "Ромео и Јулија". Фес
тивал путкарства, lФји се н ове
године одржава под окрнљс:ы

ПoдropкчlDГ кymypиог љс:та.
1рвјa1lе до 17. сеrm:Nбра, а
за то вријеме публика у Под
ropици имahс прилике да
ВКДН и представе "БремснсlCИ

муэи.ЈСаНТИ" Театра .,Темпо"
из Анкаре, ,Jleтap Пан" Те
атра 38 деца и младници из
Cкoruьa; "Басне из сенке" По
зорнwта за децу из KparyjC81U1
Н "CcдaN јариllа" Пооорнwтв

.. Каранфкл"

•

кз
Мурсије.
ФеС1Иaan је и ове године таК
мнчарскн.

Награде се до.цјељују у
сљедеriи .. категоријама: Гран
при за најбољу представу у

Цlелкнн; за најбољу режију,
награда ,Дparaн Радуловиl'l"
за
за

најбољу
драмlr1)'pгнју;
најбоље естетско-техно

пошко

рјешење

н ајбољу

лyrака;

сцеНОll'афију

за

и

за

најбољу ОРИПlналну музику.
До,цјсљују се н три равноп
равне

Гn}'N8Чке

иarpaде,

као

и иarpaдa .цјечјег жирнја за
најбољу представу.
О нмрадама l'1c oдnyчивmI
међународни стручии *МрИ
kOји чиие театролог ыр Ми

рослаа Р-.цо.иli, Србија

-

ви

-

дyroгодиwња пооориwна

пocnеница

Менсура

Вања

Поповнli., Црна Гора, и rnумн
ца Дубрив.::а Дракић, Црна

Гора.
Као и сваке године 1)' је
и .цјечјн жири састављен од
пoдropичkИX осиоваца, kOјн
дсщјељује награду за најбољу

наредно издање

представу, а ове годиие то су

Марија JOBHfieBKIi, Мклкца
БУЛaтQвкfi, Вкктор By~e

вкli,Дкни НIIКDJlкli, Љубица
ЋурКО8иli, Јелени Бол.евиli,
Дара CroјаНО8 ић , Ви".....ор

Концертам пнјанисте Ми
лана Петровиli.а и његовог

пројекције

kB8p-m-э прексинoI'I у lUIубу

лож6а СЛIIJ(а.

.Цлабач, Адр ија на Албија
ниli , Луцнја ПодлесниlC,

тврђаве

МихајловкI'I је посебно по.
носан на сарадњу са НИШ8И
ПОМ, чији су промотери билн у
Петровцу, а публиkЗ је моrnа
да ужива у нзложби ФОТО'1'а
фнја .,царски рез" ayropa Ду

прошири и на друге цриоrop

поред пoдropичких, укључе н

СICe '1'8д0ве. алн, овај пут то

Nanишане из других црногор

Hehe бити случај.
- Мн сыо иа вријеме

СКНХ градова.

ЛНIt8 OД1Iнчно реaroвала.

вал је успијевао да свој дowет

упуги

ли познв свим цектрима кул

туре, али ннсмо добми адек

Ћen."G-

ватаи одговор. Интересовање

8иll и Огыи НОВОСeJI .
- Поред представа из Црне

је показао Херцег Нови, али у

МаQeJlнниfi,

Ја..

врије~е када се одржава иаш
феcrnвал, у Новом се одржа

Горе, Шпаннје, Србнје, Ма
кедоније и Турске, ове године
бмо је планирано да н а фсс
nшал дође и представа из Ке
није. Међуги~, због оргаиюа
циоиих проблема онн нијесу
МОf'Ли да дођу У Подгорицу иа
феC'Пfвan - каже Давор Дрз

ва једна друга манифестација
тако да извођење тамо IIнје
било могуllе. Такође, добили
смо и понуду ю Никшиha,
али, простор који они имају
није 38,ДОВОЉЗ8аО техничlCe
услове за извођеље представе
38 коју су ОНИ бклн заинтере

ГOjeBнII, lCDји је са Љиљаиow
Б)'р3аИ Никuлиh основао фес

сованн - наводи Дparoјевиll,
додајуhи да he наредне године

"'.....

Претходних годииа фсC'Пf-

3З8рше

но је 11. издаље Петровац
џеэ фестивала. Петровић се
представио својим ауторсЮ\м
компознцијама са досадашња
четири албума, на које је п)'6-

Дуља Прелевиfi, Јан Лука
ПодлеСIIИК, Маша Драwлер,
Ћина CтojaHOВHli., Нема.а
БуЛИТО8ИIi., Лара Ве.1 ИМИРО
в и!, М.рија Адамовиli, Ксе
иија Ба6оеиfi, Мика Том.
weBHIi., Ма..... ДparojuHli.,
И ваи
Ћаконовиli,
Јована

Кастело,

покушатм

да

понове

rtPaJ:CY

_...
_
..--_-...
..........
............
..............

да у феcrnвалсkЗ дешавања

-

Мислим да је бкmо да

ОВЭkВC представе виде сва .цје
ца у Црној Горн, И HaдaN се да
he нам у тој НЗkЗНи наредне

Директор
Петровац
ЏС'3
феcrnaanа Винко Михајло-

8Kfi,

није крио задовољство

фклмова,

шаllа МИllIhа Цара као и у
I(()нцертнма два ниwxa бенда
Јауш Jan и Вennу ВПсkrnann.

-

Ове године сара.цња са

године више помoIiи Мнннс·
тарствио кутуре, И да he се

је протекло 080ГОДНШње
юдање феcrnвала, додају!!и
да су припреме з.а наредии ве!'!

t!НШВКЛОhf је бнnа на OД1Iнч
ном ннвоу, а ве!'! с.љедеЬе

центрн эа кymypy виwе !ши

у току.

Црне Горе

мирant по том пктању

-

каже

011.
ОН додаједаове ГОДИнезбог
ограничених
финанисјских
средстава Hehe бкrn пратеhнx
протрама

-

k8J(O

-

Нема одмора. Ве!'! полако

почињу припреме:Ја 2018. го
дину са много више понуђе

Занимљнво је да ове годи

не феcrnвan нуд:н представе
з.а .цјецу QII двнје ЩIlИНе па до
оних кој и су ВdI постали оэ
БИЉIIИ тннејuери.
ЖЈ.

водимо

музичаре

који су

0II6AН1U . .IrIthММ~"""""

,....... /OO:IXI/a...w.-~

, . . . . $Е 11I.'П8tO

v-r...,........

код н ас да се представе тамо.

них Проf1>ЗМа, што је свакако
внше обавеза, али понуде хоје

тавог свијета

ИNIIТИ свакако he утица
ти на бољи палитет - рекао је
МнхајловкЬ.

..,1\.

Ове године
седмице поред

током двије
концерата
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Михајло

Феcrnвan се формалио 3ЗIIр
шио прексинoI'I, алн још НСЈСе
8ЈСТНвности одржahе се тoКON

НА

ПО) · ШIO/IО_/looIo.-bto • . . -

нз

свиралн

шњој публИЦИ. Надамо се да
успоставити сарадњу н
са другим фестивалима нз чи

heMO

радионица.

године
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љетња

ШКO!lа UС3З, перформанси, 1f3-

И"ОП БУ АНА\&АНСКО-НН
ГОСПОАИН ЈОАНИКИЈЕ
СА ПОЧЕТКОМ У 9ЧАСОIА
КУМОВИ (ААВЕ СУ ЕРАТСТВО МИАОШЕВИЋ

ж.Ј.

