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ЗАВРШЕНА ЛИКОВНА КОЛОНИЈА .СВ.
ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ· У БАОШИЋИМА

ФИАТ, ПЛЕСНИ ТЕАТАР .ЕН-КНАП· УСПЈЕШНО СЕ ПРЕДСТАВИО У ПОДГОРИЦИ

Умјетници

овратак

хуманитарци
Неуморни сликар к ХУМ8ннста, Врп8 XepЦCГOllIt3 Мила
Бицо Јованови!! lФја ЖИВИ
на релацији Београд - Херцег
Н08И,

по

лијепој

сваког љета

и оее

nлан08нма

ор

су

н њсна прва сарадница Марнја
Тако сазнајемо да I\е у љето

2018.

године бити опюреиа н

ганизовала ~e ДИКQвну коло
нију У својОЈ породнчној куhи
у Баошиn'ИМ8. Умјстница је од

и

1990.

ход од продаје радова учеснн

године у Хqщсг Новом

органюosanа бројне куnтypис
приредбе и юлО*бе на lФјнwа
су гостовали умјernнци из Бе·

orpaдa и ЩlyrIOC мјеста бнвшс
зсыљс: Милиh ОЈ! Мачве,Душко
PaдOBнh, пјесник Душко Три

фунОвиI\... оае 1'OJtНHC својој
Ш/Јокији дanзјс име .. Свети ва·
силије Ocqюwкн" и на њој су у
три сазива учсствоaanи Зкиан
да Матосјан ю Грузије, Тајака
Кајтез, Биљана н Иван МIlItСН
ковиtl, Драгкша Маркиковиl\,

Дарко Owчикус, И8al1 MlUJC8,
Crcфаиија ВсљховtdI и Марија
Здравковнh.

мапа ШКDJIа

икоиопнсаља,

у Херцег HOВON и
к8

КDJIoHHje биће

ThIl1}'.

При

намијењен

за ..цјецу 060љe.ny од рака и за
Дне!нн центар лјеuе са посе&
HIOt пO'lJlCбaкa.. коюуп Зоран
ДојЧННО8Н!! 06сtlао је наставак
capa.JUtoe Коюупата и КDJIоиије.

а свештеник Радован ТOWО8иtl

хоји је блarocnовно рад нarnа
сио је да је 0lIO kOJIннја !СОја
расте уз .ртвова.њс:. али

и

уз

enory н cтpnљeњc.
Г08OpCI'1н у и.. е ОПШТ1!не др Та
.. ара Бујовнћ је казала да нова

дparouнjeнy

эбor лошег времеи!, постав
ка је представљена у просто
ријама МЗ Баоwкhи, умјесто у
дворицny "Уl\с 10ваноанћ rцjc
је иэлож6а организована ~
LWIС године. Међу Ј"ОСТНМ8 су
били бројни сликари кз Хер
цег НО801; као н rocтк lФје су

виh уручиле су блaroдapнице

lCQЛоннјt, а

пред.водипи 30PafI Дојчиновиll,
IФRђ'II Републике Србије у Хер

-

цег Нoeow и др Тамара Бујо-

Републнп

8н!1,·
оtшmlне

О

.

,......

.

као

Д8ије хуманитарне аукције

nOI!allHa управа овај 8НД l()7n)"pне ..цјcn:rrности тpeпtpa оо је
дан од иајважних рссурс.а Хер
цег Новог. Бицо Јован08иЈ\ је
lCa3aIIa да hc: н ове годиие једна
CJlНk8 иастала на lCOJIоннј и бllТ1l
покnоњена до.wy ,.младост" у
Бнјenој.
На kpЗју свечаности прссјед
ннца Бицо JoвaнoBнlI Н пт
прссјСД.Ница ШII0ннје ЗдрааЈСО..

На 1Срају рада

удс.ком
ТИЈелу
~MeK лјсла Трише Браун "Сет објаснио је Ковач.

пред·

Здравко!н!!.

традицији
године

roвориле

сјеиица Мила Бицо Јован08нI\

захвалнице, ОПIImlиама Хер
цег Н08И н 1'ивп, Коюynату

Србнје.

прсдyзehу

..Царине", Радно Херцег Но-

је и један број позоришних ре

kONe је

базнран и овај иаста-

wrrcљa на нашим просторима,

вu:. Други КОNЗЛ, .,Бисер",
настао је lCP03 креam.вни
процес базкран на ннзу нм-

ио, кam ПРlUlјеtlује Ковач, са
временн плес је пошао н корак
даље.

провнзauија у којИNа кореограф н извођачи нстражују

- Мнenи .. да је савремени
плес корак нспред поооришта.

иrpaју са привnачно-

шtlу. боре се за прихватање.

П

ознaтoN nлеснowтеатру
"EH-kНап" из Љубљане,
ЈСОјн иlUo1 се предста

.. Еи-кнап"

Илок Ковач нarnа
сно је даје Горwнчева жеља да
се нашој публицн прсдстави

вио КONaднNa "Сет енд Ресетl

cnовеначкн

Ресет" Кстлнн Фншер И .,Бн

yтнцana да ова трупа изведе

сер" мађарске кореографкиње

баш ова два КDMaдa.
- Савременн плес у Сло

Адрнен ход, прнпало је чст
врто вече ФИАТ-а. Ове двнје
представе, прнказане код нас

у оквнру сегмента СлО8Сначкн
фокус, ЈСОји је одабрао рсли
те.љ. rny.waц н дpaNcкн пнсац

Ниm Горшнч, ПРСДСТ88К11е су

савреNени

веннјн може се
изузетно доБРНN

плес,

похвалити
представа

Ат се упоређујемо са
остатком
нехадашње
Југо
cnавнје, croјнwo Н3J3CI1fo до
бро, но am се упоређујеNО

Na.

са земљама запада, xacкawo

Уни и Јоаану Ћорђевиhу И Anе-

nлесачке тенденције овог жан
ра, шјн у Словен нјн AOC1"lf)R
највишн ниво разаоја..

ЗЈЈЈ.

у..јСТНИЧЈСН директор трупа

оцијенно је Ковач.
..Ен-жкап" је своје вече на
ФИАТ-у почео КDШJIOМ "Сет
&. PeceтlPeceт". нacтaвmм ре-

"овиhу,"он.аху 3oc1DDl. Н ,iQеци

Сличан принцип приxвarnо

n:щина прошлог вијека на

co<ie.

тренутне домете, y.wјетничlCC и

8OW. свештснн1t)' Радовану То

анд Ресст" из oc3NДeceтox

-

Театар је

ннcтиryц.нја

казао је он. С обзнpoN да се
савремени балет разликује од
класнчног балета, н nлесачи
донекле иыају, ако не раэличн
то образовање, онда pu!lИЧlП
поrnед на иrpy.
- Наша трупа постојн веtl
десст n:щина и ИМIINО стални
анGЗNМ професионалних nле
сача. Када бнpaNО 'IJIaнa трупе

личност. Због тога месач тре-

бнpaNО га С8И. Дакле, на аудн

нира све технике, све жаирове.

цијн смо свн прнсутни. Тахо је

Аутори који сарађују са на-

због тога 3Ю"О пrro не тpaжilNО

шow 1рЈПON траже од плеса-

ClUo10

ча ЊНХОВ сньсан допрннос у
кренрању прсдставе. Нскм чак

да нас та особа мора све оду
шевкnI, мора познавати мно

желе да окупе трупу. да виде
ко су ти људ.н. х:аква хемнја постоји нэмеђу nлесача н од тora

ro

noчнy да хренрају пpcдcтuy -

IOМIO I JUI..UA,

nлесача. Најважннје је

техника nлес.а, мора бкnl
вeta нзrpaI)еиа персоиа, .. ора
посједоватн ~ за поэор

кнцом

-

k&З8O Је Коаач.
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-

Ријеч је о прслстaвa.wа које
полјСЛН8JID креирају н ЈСОреографи н nлесачн, јер кореО'1'афија настаје t:pOЭ љихов
диЈалог.
- СавреNени мес је ставио
у дрyrn ман технике балета и модерног плеса да би се
вратио ЉУДСЈСОN "П!јслу. Данас
ayroPH од свега више траже
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