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МЕЋУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ ЛУТКАРСТВД У ЛОДГОРИЦИ : КОМАД .ВАНДА ЛАВАНДА"

QPIIBE СВ. АНТУКА ЛАдОВАКСКОГ

ГРАДСКОГ КА3АЛИШТА ЛУТАКА из РИЈЕКЕ

Разлике нам уљепшавају дане
Оно, што је веома битно у овој предC1<lВИ јесте порука да треба знати рећи ' опрости ' , не битн
себичан и мислитн да ће се све само ОД себе ријешити, каже Вицић

•

Нијеllакобитидругачкји,

умци 3латкоВициh. Петра

у иајширем спектру значења

шарациАвдреаIIIпxидeп:.

тог појма. Јер, свијет воnи

Ванду Лаванду оживља

униформност, препознатљи

ва Златко Вициh, који каже

вост. невоnи изненађења. И,

да у сваком друштву, поред

не увиђа лако да разлике и

цриих. постоје чак и шаре

мане постоје какобисмојед

не овце.

нидругимауљепшалидане.

-

•

Детаа. са И'lерw

Традиција и
морална обавеза
Фестивал _Ћирилицом

ла С8ечана процесија са ико

био је мјесто одржавања
расправе ПОВОДОМ иниција
тиве Општмие Будва за 06но

номСв.АнтунаПадо.аванског,

боraтoукрашеном завјетним
златом_ Икона је изношенаде

-

Односно. без обзира на

Па, тако ни овчици, Ванди

иаше сличности КЛЈ( раз

Лаванди, није било лако да
објаснм дPYГНNa зашто њено

личитости и мане, други
ма тиме уљепшавамо .цане.

рупои кожа мијењају60јуу

Оно, што је веома битно у

зависности одтога што поје

овој представи

де. И како 1'0 да она воли да

дадругиматребазнатнpehи

jecre порука

паселаванду. и да несмрдн

и опрости, не бити себичан

као друге овце. И, како то да

и мислити да ће се све само

није чак ни црна овца, иего

од себе ријешнти, ида прија

роэеили lIила, или жутанли

тељи требају увијек бити ту

плава ... Управо о томе гово

Кад нама требају. Требали би

ри комад мВанда Лаванда"
Градског казалншта лута
ка из Ријеке (Хрватска) који
је изведен у КИЦ .. Будо То
мовиh" У склопу 8. Међуна

да схватимо да к тим прија

овој представи играмо. од

вечерас додјелом награда

тељима и ми понекад тре

носнослажемо те коцке како

бамо да будемо при руци
- објawњзва Вициh зашто

торадња од нас захтијева, и
сами себи правимосценогра

најуспјешнијима по одлу
ци стручног И дјечјег жирија.
Награде hеим бктмуручене

дјеца воле ову представу која

фију, неке друге животиње

од 20 часова у КИЦ-у, а након

појашњава Вициh.
Зато, додаје он, дјеца
свугдје једнако добро реа
гујунаовајкомад. То несамо
да је потврдило 080 нграње

тога могупогледатн комад

родног фестивала луткар

Антуна Падованског која се

вет дана прије прославе, да
би свих тихдана уцркии Св.

ства Подгорица - Црна Гора

је на сцени већ три године.
Иначе, и сама Вандаје по

налазила на средини друге

Ивана одржавана миса. Обно

2019. Представа је настала по

себи различита лутка, јер је

могренске плаже у БуДВИ. а

ва цркве представља обавезу

тeKcтy}eJlo:e тоа,џвх у ре

спој различитих врста. А, ни

која јесрушена 1952. године.

која је за вишевјековии град
Будву представљала морал
ну традицију, а 1'0 је вјерска
1'Олеранција, помагањеу не
аољиблнжње ... које год он вје
ребио - казала је. поред оста

жијн Мopure ДOJluщ. Сце

сценографија није класична.

ву католичке Цркве Светог

у марту ове године. по
Кренута је иницијатива за
обнову, ОДНОСНО поновну из
градњу цркве на Могрену. а
Општина Будаа је изрази
ла спремност да обеэбнједи
средства уз сагласност пред

ЈЮг, исторкчарка уУјетностн,
мрJIyџja1}урашхоаић.

ставника ЈСаТOJlичке цркве.

Аyropнде}ногпројекта06-

Оригинални nnанОВИ за НЭ

нове цркве, архитекта Небој

градњусусачувнн, а постоје
и бројне фотографи)етако да

ша Гаврнловиh је нагласио

би црква могла да се изгра

ДИ уизгле.цу н димензијама
у којима је постојала након

да би обнова представљала

нографкју,nyтке и костиме

Сценографију

-

чине

-

JIf'OI вм,џвoaah.

сунђерастипредмети,с.лнч

у Подгорици, већ и њихова
извођењауИрануи1'урској,

а музику АиктаВa.110 и мер

ни лего коцкама.3ато често

каже он.

}амав:.Луткеожиаљавајугл-

8Олим да кажем да се ми у

урадила је

Фестивал

подгоричког Градског по

эоришта "Мали пират". Та
кође, они који супропустили
да јуче погледају италијаис

купредставу .. Поджицама

М

могутоучинитиданасод
часова усали Додест.

ж.Ј·

се завршава

У ДОДЕСТУ ИЗВЕдЕН КОМАд .ПОД ЖИЦАМА· ТЕАТРА .КРОНИКОКАБ· ИЗ ОСИЈА

НОВИ НАСПОВИ

Лутка Нора која изражава све, оно што

Другачији
Сингер

глумац може исказати ТИЈелом

четврти пут њене градње, а
да се приликом планиране

12

rpaдњe, небитре6алоништа

Марионета лутка је чије

СЈијет који нам нобеловац

реконструкције

мијењати. већ би црква изгле

име најчешhе има негати

Сингер дочарава у дјелу "Цр'

почетком хх вијека. Идејни
архитектонскн пројекат за

дала као некада. МогуЬе је на

ван npизвук у колоквијалном

равно примијенити и неко са

вена Кејла", у издаљу ,.Дере
те", потпуно једругачији од

иэградњу порушеке цркве

временије рјешење.

говору. Тоје ипуткакојусве
рјеђесусреheмоупозориштк

последње

урадио је архитекта Небој
mаГuрИJIО.иh.

- Издан Св. Антуна Падо
ванског, 13. јуна сваке године,
је нз Цркве Св. Иаана Крсти
теља уСтаром граду, крета-

романакојисугаnpocлавНJIИ

1Ьерка

ма јер онај ко је води, ко јој

-радњајесмјештенаупред·

Дparкчевиh публици гово
риладавна npичања, сјећања

удахњујеЖИ8ОТморабитиис

ратну 8аршаву. а живопнснк

тински мајстор, каоштојето

ианегдоте,веэанезацрквуСв.

јуче подroрнчкој nyбтщи по

ликови потичу из јеврејског
подземља којим владају кри·

Старобудванка

Антуна Падованског.
А.Ћ.

казала италијанска глумица

миналци свих врста: подво·

lIaди.a Иw:перио.

дачи, убице, трговци бије
лим робљем, уцјењивачи.
Црвена Кејла је простнтут
ка, њен МУЖ:Јарми је лопов,

она је у Додесту извела ко

НАГРАдА .СВЕТОЗАР ћОРОВИћ· СПОБОДАНU ВПАдУШИћU

Награћен.Великијуриш·
Књижевна награда..све
М

тозар ЋоРо8иh ове године је

додијељенаCJiоборкуВn
,ђ'IПJIhy за роман мВеп:ики
јуриш , обавијecrнла је маја
ПIapJrh, представница за од
носесјавношhуИК..JIaryна •
Према једногласној OДJIУЦИ
М

М

жирија,ова књигаје најбоље
про3но дјело објављено из
међу двије манифестације
Ћоровиheвих сусрета писа

ца "Српска проза данас".

цафра. И yвндjena самда када

како да се домогне великог

r0p32019.

четворици сардинијских ста

је у питању луткарство, ма

богатcrвa. у чему ће вели

де грот и постаје очевИДац

Све почиње када Надиа

раца' теиора, акробаткињи

рионета IODI пружа MOryћнocт

ку улогу иrpaти Јармијев и

самоубиства српског мајо

Империо на сцену изаоди

нажици, мcжucyтaвим ножи

да најбоље изразим све оно

Максов таленат за махина

ра кога иико није ословља

марионету Нору, баху која

што бих и као глумица ура

ције. али н Кејлина профе

аао по имену. Напета потрага

каже да је сама осмислила

цама , Пилету којем је наша
публика дала име Миl\o, Гое·

дила тијелоw. Јер, марионета

сионална вјештина.

за изгубљеним писмом које
је остало иза мајора Војно
виhа ће водити кроз улице
Крфа.доврхоааКајмакчала·

цијели комад, и све приче

пођнци Амбрас.

пружа MoryћHOCТ органског.

ских кабареа и Солунског
фронта. Његова судбина ће

из перспективе главног јуна

Вука, мајора Калафатовиhа,

ка, поручникасрпске војске

као и са акцијама тајанстве

у Првом свјетском рату. У

ног бугарскогофицира кога

раио npoљeћe

ће пратити у стопу, да би се.
на крају пута, суочио са ма

виnи Ахилеон, од преласка

глом ...- наводи Шариhева.
с.Ћ.

М

које је публика потом гле

- Усвијетмарионетаyny

дала, о акробати иа трапезу

тмо ме је мој учитељ Тони

на, а затим назад, до солун

Станислава Кракова, војводе

внћ опоравља се на Крфу, у

обичиа тројка смишља план
Оскару, ,,&екиофратenнwа"

пркповкједан у првом лицу,

Војно

фикатор и npeвapaнт. Ова не

мorМеђунаpoдиorфecnвaлa
луткарства Подгорица - Цриа

се преплитати саЖИ8ОТима

поручник Милош

а Макс је осуђквани фалси

преко Албаније. Туупознаје
необкчнуХоланђанкуФани

- Вnадушиheв роман је ис

1916. године,

wад'nоджицзма", који је про
дукција театра мКронихока6'
из Осија са Сардиније. Пред
става је изведена у оквируос

rpeWKa која се може исправити
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lWr'OU. МaIIМa мора.
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ј

lJf rpt8Кy.

Због

богатог

еротског

природиог И прецизног по

садржаја ово контроверзно

крета,CJlкчног људскомтије

лу. Та лутка вам омогућааа
да је персонализујете - каже

дјело изазвало је бурне ре
акције и протесте широм
свијета, те је дуго и остало

Империо.

~эаточено" у јндишком руко

Иначе, воли луткарство,

пису, а тек су недавно поче

посебно рад с марионетама,
који јесте тежак, али лутке

лида га преводе иобјављују.
"Црвена Кејла" показује по·

омогућавају да кажете и оно

разне посљедице које крими

што иначе небисте. Њима је

налнимиљеимапоонекоји

то дозвољено, додаје глуми
ца која је својим умијеhем

желе да из њега искораче и

вођења марионета одуше
вила једнако и мале и велике.
ж.Ј.

}СШ једном открива свурас

кош Сннгеровог приповје
дачког дара.

мо МИЛОСАВЉЕВИЋ

