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13. СЕПТЕМБАР 20 11.

ИЭВО1iЕЊЕМ БАЊАЛУЧКЕ ПРЕДСТАВЕ ПОЧЕО

8. МE1iУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ ЛУТКАРСТВА У ПОДГОРИЦИ

Покретна "сликовница" о Одисеју
Ликови из басни , бајки , прича враћају нас у дане када су на м лутке, баш те лутке које се смију, крећу, говоре, плачу, биле најбољи пријатељи.
Оне су знале све наше 13јне, све наше мисли и осјећаје - ренла је Меди говићева

•

Све ОНО због чега људи и
данас, као и прије двије или
три хиљаде година воле да

јунака Одисеја, који је можда
и највише грчки, који након
деценија лутања успијева да

кдуупозориwтe, пружио је

се врати ПеRелопи на Итаку,

ансамбл Дјечјег позоркшта
Републике Српске из Бање

публици I:'f донијели на сце
нубезријечи. али на чаробан

~, С8:ретарка ПОДгopм'I(OГ Снретаријата за кутуру,

- сан

начин, ИЛУЗИQНИС1'ИЧКИ, мак·

оповратку".Овојеуједнобила

симално користећм свјетлосне

~ симјету KONt је си ~
љ.оем 10 6ас:им, бајки, прича. rvвope, nиwy,

прва представа 080roдишњег

ефекте и одлкчку музику. уз

~ ~ CМIjy, rwчy, аварм ~ CiJМI! noкpefIy. 8PaIIijY l4i!IC У ДatII!

Луке с комадом Ддисеј

ОСМОГ Међународног фести

лома!'! сведене сценографије,

вала луткарства Подгорица -

једноставних лутака, с MHOI'O

Црна Гора 2019, коју је видјела
публика упадгоркчком КИЦ

али ефектним костимима.

Уживајмо У данима испуњеним чаро6ним
дружењем с путакам а
уочи иэaoIjeњa ..0ДIaja.~ фecnean ј! 38аНМЧНО

Мa8Clдi!l\м да

..Будо Томовиh~. Једноставно.

Сценарио и режију за ко

мад осмислила је Бисерка

када су НАМ nyтx!:,
и

-

септембра у 20 часова у Кон

народна ликовна колонија

гресној сали хотела "Војводи

..херцег Нови-Сад 2019~. у

на", а отворић.е је геиерални

оргаи и зациј и
Културног
центра Новог Сада и Лано
нија ПКВ. Колонија ћ.етраја
ти до 1 9.септембра а окупља

12 емииентних академских
сликара изСрбије, Црне Горе,
Босне и Херцеговине и Руму

није. Ликовни ствараоци he
инспирацију npoнаhиу пре
дивном амбијенту SoKOKOторског залива. Завршиа из-

за с

...j>Io......... Вyjaчиh,

таа.а Блarojoиh. као и хава
Мирков.

битни су зато што омогућ.а·
вају позоришту да испуии

CJlила лутке које су израдили
EIIеваЦовковаиЕки4ијаКо

захваљујуЈ\и својој меитал

играти без ријечи, али овај

иој сиази, интелекту, и да

комад који спада у театар
покрета, и на тај начин функ'

ТИ'lе да је Одисеј јунак који

НикОЈПј 3апрјев; адизајнер

су зато мислили да ћ.е бити
интерееантаи дјеци. Иако је

свјетла јеСашаПlyмаи. У ко
Маду глуме дymкo Мaaa.IIx
ца, 3орава IIIYКaВ. Алексан
дар БJtaииh. Аиа Aиђe.IIиh,

ца. Притом, напомиње и да
се друже ие само дјеца, већ.

ријеч о епу, миту који поти·

цапратекомЗД као низспоје

и учесници фестивала. раз

че кз старе Грчке, а с којим се

ких слика, и да је разумију на

мјењујуhи искуства.

чешhe cycpehe старији узраст,

прави иачин.

нафе<:тквалу данас од 18и

- Управо зато није потреб

данас и млађи имају прили
ку кроз cnиковнице и qpтahe

20 часова увеликој сали КИЦ'а

ко кеко предзнање гледаоца

"""'.вандал

да сеупознајусовим митом.

о Одисеју и том миту, а утоме

ског казалишта лутака Рије

Направили смо пред-

нам помажу дизајн свјетла и

ка, из Хрватске.

......·IЗ-)Грод·
ж.Ј.

ПРЕМИЈЕРА ПРЕдСТАВЕ У .ЗЕТСКОМ ДОМУ·

"Разговори о љубави" сјутра на
сцени Краљевског позоришта
Копродукција се реализује у оквиру икreррегионалног пројеКl3 ADNICH, који
прилада преmриctyПним И ПА програми ма и концета Арт Гето

•

Премијера

представе

мРазroвори о љубави" коју је

~CEGNOVIS40
lIKOVH. KOlOH I J.
Херцеr 80_

-

Нов. Сад

режирао један од најбољих

редитеља у Европи Јервеј
Лореици, у суботу

14. сеп

тембра у 1 9.ЗО сати биhе из
ведена у Краљевском по
зоришту .. 3етски дом" на

цетиљу. Представа је рађе
на у копродукцији са Сло
венским народним гледа
лишчем а, како наводе из

цетињског позоришта . ова

потеНЦИЈалима у култури

Јануара

своју функцију - колектив
ну размјену идеја, искуста
ва и енергија, каже Мазали

ционише,ОМОгућазаимдадје

НОВИ САД·

О инвестиционим

М ИЈУWКОВИЋА

додаје Маэалица.

чувеногепа о Одисеју - каже
се са свим недаћ.ама изборио ' Маза.лица. Тешко је, додаје,

који глуми главни лик, ис

nlkJlичкoва, која је и осми

ДАНИ Ц РНЕ ГОРЕ У СПОВЕК ИЈИ

У . ЗАХУМЉУ· ПРОМОЦИЈА
КЊИГЕ ВОЈИ СЛАВА

"Звоно 2.
.
"

А.Ћ.

-

ПopyчlW

ttajynечатљивијих сцена кзтог

Konuc:кa, сценограф је Сви

конзул Републике Србије у

Црној Гори 3орав Дојчхво'
вић. Учecrвyjу:Ап:ексав.дра
Ле_.SojaиCaвиh.'"'_·
слав Шепшија. Габор Пап,
Гор;цава Aв.диh. ДaJOVta
ъtaв:c::o, Дyuncо Стојавовиh,
Марта киш БЈ'>'ерер. мир

музика

-

По њему овакви фестивали

17.

Игалу почела је осма међу

..............

ставу која је неки начин сли
ковница најзанимљивијих и

Сликари надахнути морем
бити одржана

дpan дјецо, и ни о,qpacnи смо не«ад.а 6МIIМ мапи, САМО

у ДИIМa ~ чapoбtиt дружењем с nyтaкaмa

Глумац Душко Мазалица

he

ocje/'Iaje.

;.

Ђорђе Јаихо.иh, Ђурђа Ва·
биЬ и Саша ТерзJl1L

ложба

6aw те nyтx!: које се CМfjY, КPeI'rY, roвope, мачу

што та псикад иnм epno често Ја6оравммо. зато, ~ cкyna.

"""", кореограф је Зорин

У хотелу ~Вој водина" у

f4IIJI'I, ocjeIIajy,

6мne tЩбoIы4 ~. оне су энa.ne све нawe тајне, све нawe....ctll

цаПетрова, музику је бирао

У ИГАЛУ ПИКОВКА КОПОНИЈА . ХЕРЦЕГ НОВИ

Ама

IW дјеца. anи и OДPaC:МI, НА ~ завирити у

-

игре глумаца, и једноставним.

сан чувеног грчког митског

ot8OpWll

сарадња представља једну
од иајзначајнијих у ЦРНОГОр
ској култури "будућидаовај
љубљански театар, изузет

Ћ~кyhаседмицау Љубља

Гора", како је јуче саопште

ног естетског рафинмана,

ни и Цељупротичеузнаку

но. добила су престижне иа

"Дана Црне Горе уСлове'

важи за један од најуглед
нијих, а редитељ Јернеј Ло
реици за једног од најбољих

"Рuroнри О ..убuи"

"2. јануар" ве

нији ", у оквиру којих Ми

граде ~Big SEE", и то У кон
Куренцији бројиих идеја из

са што мање теорије, јер

и не бави се тиме, само

черас у 19 часова у никшић.

иистарство културе орга

области креативних ИНдУс

у европским позоришним

наравно. од самог почетка

даје прилику да се неке при

ком "3aXYMЉY~ организује

н и зује

трија из 19 држава. У орга·
низацији Амбасаде Црне

мјерилима".

смо свјесни да ова предста·

че кажу и да се чују, и мож

ва нема никакав одговор.

да тај

Шта је то љубав?...

во врло, врло слични. И да

Друштво

промоцију

књиге

..Звоно

низ

различитих

програма.

другог јануара- свог чла
на Војислава Б. Мијушко

Како Министарство иаво

Горе и Привредне коморе

ди у саопw.тењу, словеначка

Црне Горе. уприличен је и

aкha. О књнзи. која је иначе

публика видјеhе ових дана

пријем на којем се поред ам

посвећ.ена Друштву које је 2.

позоришне комаде цриоro

јануара ове године обнљежи

рске иезависне театарске

басадора Црне Горе у Сло
венији Бујице JIa.зoвиha,

ло пола вијека од оснивања.

продукције. те

концерт

предсједника Привредне

говорић.е новинари и књи

хип·хоп састава

"Who See"

коморе Црне Горе Власти·

жевници Будо Симововиh

у Љубљани. Уз то. наПослов

мираГOJlyбollиha и мииис

и Ыиn:ав Стојовиh. Медија

номсајмууЦељууприличе

тарке економије Драгице

тор" вечери суВenиsaр Ка
camщaи СлuицаВуковиh

на је презентација програ

СекуJIИh, обратио и ми
нистар културе A..IIексаи·

Oraeвовиh.

Б."

ма ~Креативна Црна Гора".
Управо два пројекта из
npoграма "Креативна Црна

дар Богдавовиh.

-

Покушавали смо да се
иаширокобавимољубављу,

виwе-мањечезнемо за врло

Гпумци И3 Сповеније, Црне Горе и Ап6аније

vnPI!ДCТa8М мrpajy myмци 10 t:noeeнм;e: .Јама . . . . м.,y.u.
r,..

МIjeP и М'fЭМ'8PU ...."ма Нo8a.,..tl, 10 црн! Горе: CPItМ
xauц. к.... 6ардм иЈцема IWМ. IO~ Кrist.UesЫ И

нada L.upa. ~ 10 итммје: 8atiaan. FOkНtO и o.w.~. tb
"'IlIfV"МIa су yнjeмнcaдџl(JOlll(a .,3erowr 1fJtQ. ~ Ае..-.

и ~ rnг драма љу6љана игар Uмo6op, а екипу rџe.qcraae
ЧМItI! И кOCJММOIl)aф 6е-.џ p~y""". аутор l4'(З*e ~
PaJouн, кopeorpaф

rper-op ltYIUrК. aa.Cn!НТ ~ И npoдyЦetП

Jyw_.~-_.

С.Ћ.

ocjehaj да смо запра

сличним. ако не и истим ст

варима ...

- рекао је. између

осталог, о раду на предста

ви редитељ и коаутор текста

ЈернејЛоренци .
Ова копродукција се реа

lПfзујеуоквируuнтерреги
оналног пројекта ADNICH,
који припада претприступ
нимИПАпрограмимаикон
цепта Арт Гето.

3.П.

