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Дом културе "Пиво Караматијевић" и Завичајни музеј Прибој
добитници специјалне награде Српске Краљевске

Академије науке и уметностиСвечана хуманитарна седница Српске Краљевске Академије научника и уметника под називом „Лоза Видовдана“ одржана је, 28. јуна 2015. у Тополи. Том прили-ком Академија је уручила своја признања најзаслужнијим грађанима и појединцима.Добитници специјалне награде у Тополи, ове године су и Дом културе "ПивоКараматијевић" и Завичајни музеј Прибој из Прибоја, за несебичан труд у организа-цији фестивала "Дани Данила Лазовића" у Прибоју. Српска Краљевска Академијанауке и уметности, са седиштем у Београду а деловањем широм света, одлучила једа поред досадашњих награда за витештво и научна достигнућа под именом “НиколаТесла”, “Милунка Савић” и “Арчибалд Рајс”, од ове године додељује и награду за културно и уметничко достигнуће под именом “Данило Лазовић”.
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Учесници фестивала 2013. године

Учесници фестивала 2014. године
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Поздравна реч председника

општине Прибој и покровитеља фестивала
Лазара Рвовића"У граду који је све само не обичан град, живео је Данило Лазовић који је све само не обичан човек.Општина је подржала манифестацију посвећену Данилу јерона није копија других манифестација. Јединствена је као што је иДанило био јединствен.У граду поезије нема ништа логичније него да се такмичи уговорењу поезије. У општини у којој се састају државе, народи,историје ништа логичније него слушати говорење поезије студе-ната глуме из Србије, Босне и Херцеговине, Црне Горе, Македоније.Сам Данило је често истицао да је лепота у различитости, лепота је у сусретима са невиђеним људима сваког новог лепог дана.Дани Данила Лазовића су лепи дани, дани у којим ћемо тражитисличности а не измишљати разлике.Срећан сам што као председник општине могу да помогнемда ова манифестација заживи на начин који ће обезбедити њеновечно постојање.То заслужује Данило. Заслужује човек који је Његоша доживљавао као савременика. Човек којије дао једну од најлепших дефиниција патриотизма.Ко од нас зна оно што је истина, и што неће савремене глобалистичке дахије да признају, да суЊегош, Андрић, Доситеј, Исидора највећи европејци. Данило је знао.Своје огледало тражио је у души, а свим учесницима желим да ова манифестација буде њиховоогледало."

Борка Пузовићдиректорка Дома културе"Пиво Караматијевић"

"Фестивал "Дани Данила Лазовића" треба посетити да заједно
оживимо оно што је Данило Лазовић стварао и да афирмишемо
и подстичемо младе глумце на такмичење и размену
искустава."

"Идеја водиља за организацију "Дана Данила Лазовића" је покушај
да се град Прибој одужи једном од најзначајнијих суграђана.
Вредност једног града, поред културно историјске баштине, 
привреде и гостољубивости, чине и најзначајнији појединци који
су у њему рођени или одрасли."

Саво Дерикоњићдиректор Завичајногмузеја Прибој



ФЕСТИВАЛ “ДАНИ ДАНИЛА ЛАЗОВИЋА”Фестивал “Дани Данила Лазовића” постоји од 2013. године, и ове године се организујепо трећи пут од 5. до 7.новембра. Оснивачи фестивала су Дом културе “Пиво Караматијевић”и Завичајни музеј Прибој, а под покровитељством општине Прибој. Фестивал “Дани Данила Лазовића” основан је са идејом да чува успомену на лик и делодоајена српског глумишта Данила Лазовића и да афирмише говорење поезије. Посебна пажњасе посвећује програмским садржајима фестивала који су сваке године све садржајнији икомплекснији. Фестивал се, сваке године, отвара изложбом различитих материјала из професионалног или приватног живота Данила Лазовића. Посетиоци у оквиру фестивалаимају прилику да уживају у позоришним представама Аматерске позоришне сцене, изложбама,филмским пројекцијама, семинарима, завршној такмичарској вечери и од ове године у про-граму под називом “Данилу у част”. “Дани Данила Лазовића” афирмишу говорење поезије и међу студентима глуме из ре-гиона. У оквиру такмичарске вечери студенти се такмиче у говорењу поезије, а оцењује ихстручни жири. Награда за победника је плакета “Данило Лазовић” и новчана награда у износуод хиљаду евра у динарској противвредности која се обезбеђује под покровитељством председника општине. Победник првог фестивала је Саша Ђурашевић, а другог Милица Јанкетић. Жири има два стална члана: Радована Кнежевића (проф. ФДУ-а) и Јелену Лазовић (испред породице Лазовић). До сада су у жирију били: Милица Краљ (редитељка), ЉиљанаДрагутиновић (глумица), Горан Султановић (глумац), Војин Ћетковић (глумац), Иван Вуковић(редитељ) и Саша Ђурашевић (глумац). Ове године у жирију су, поред два стална члана, и Слободан Ћустић (глумац), Милица Јанкетић (глумица) и Иван Босиљчић (глумац).  Домаћинфестивала је Михаило Лаптошевић, наш истакнути драмски уметник и сестрић Данила Лазо-вића. Фестивал је, од оснивања, установио и институцију госта глумца, који се кратким про-грамом представља публици на такмичарској вечери и уједно је члан жирија. До сада то субили Горан Султановић и Војин Ћетковић, док ће ове године то бити Иван Босиљчић.Фестивал је, од прошле године, покренуо и Интернет конкурс у говорењу поезије сажељом да афирмише учешће шире заједнице. За победника првог конкурса изабрана је ИваСтојановић, која је поред новчане награде од двадесет хиљада динара, била учесница ревијалног дела фестивала.
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РЕЧ ДИРЕКТОРА ФЕСТИВАЛА
МИЛОРАДА ДАМЈАНОВИЋА“Добродошли на фестивал “Дани Данила Лазовића”,добродошли у Прибој.Слоган овогодишњег фестивала је “Говорим поезију, чувамкултуру”. Вероватно овај слоган најбоље описује нашу намеру дасе бавимо очувањем говорења поезије и свакако очувањемуспомене на Данила Лазовића. Кроз три године научили смо много, упознали многодивних људи из региона и наше земље. Сви они оставили су својпечат на овај фестивал и афирмисали нас да будемо још бољи.Прибојска публика и грађани овог града показали су да су вишенего добри домаћини и пре свега публика на завидномуметничком нивоу која препознаје праве вредности. Хвала свимакоји подржавају оно што радимо.” Милорад Дамјановић
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О ДАНИЛУ ЛАЗОВИЋУРођен је у Бродареву на Лиму у Србији. Детињство је провео у Прибоју, где је завршиоосновну и средњу школу. Дипломирао je глуму на Академији за позориште, филм, радио и телевизију у Београду 1974. Прву значајнију улогу остварио је у ТВ серији "Отписани" (1974).Био је један од најпопуларнијих домаћих драмских уметника. Глумио је у великом броју филмова и позоришних представа. Остао је упамћен по улози Шћепана Шћекића у домаћој ТВсерији “Срећни људи”.Био је члан ансамбла Народног позоришта до 2001, али је играо и у многим другим позориштима, укључујући Атеље 212 и Звездара театар, у чијих је осам представа играо близушест стотина пута, највише у Ковачевићевој „Клаустрофобичној комедији“ и Павловићевој„Малој“, која је имала и филмску верзију, као и сцене Студентског културног центра и другихалтернативних сцена.У Народном позоришту је остварио велики број улога, међу којима су Милош (“Паткаиз врта краља Густава”, Ж. Јовановића), Аранђел (“Звоно за нашег професора”, В. Ивановића),Бурнизијем (“Суђење госпођи Бовари”, Г. Флобера), Богослав (“Руке Жане Марије”, Ж. Ануја),Реља (“Међа вука манитога” М. Бећковић), Милутин Бојић (“Госпођа Олга”, М. Бојића) и Пуковник Скалузоб (“Невоље због памети”, А. С. Грибоједова). Играо је и као Вук (“Станоје Главаш”, Ђ. Јакшића), Владика Данило (“Горски вијенац”, П. П. Његоша), Гај Јулије Цезар (“Вергилијева смрт”, Х. Блоха), Лав Давидович Бронштајн-Троцки (“Лењин, Стаљин, Троцки”,К. Верморена), Стари Перишић (“Кад су цветале тикве”, Д. Михаиловића), Рогозин (“Настасјафилиповна”, Ф. М. Достојевског и А. Вајде), Агамемнон (“Орестија”, Есхила), Грегер Верле(“Дивља патка”, Х. Ибзена).Године 1989. је примио Стеријину награду за глумачко остварење. Статуету „Ћуран“ једобио за најбољу улогу у представи “Клаустрофобична комедија”. Од Српске православне црквенаграђен је архијерејском захвалницом у Грачаници, због помоћи народу који живи на Косовуи Метохији.Данило Лазовић напустио нас је 2006. године.
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ФЕСТИВАЛ “ДАНИ ДАНИЛА ЛАЗОВИЋА”

2013. година

Анђелко БерошАкадемија уметности Београд,Србија Саша ЂурашевићАкадемија лепих уметностиБеоград, Србија Милан НоваковићАкадемија уметности Нови Сад,Србија

Нина ТерзићАкадемија драмских умјетностиуниверзитета у Тузли, БиХ Маја ЛукићФакултет драмских уметностиБеоград, Србија Јован ДабовићФакултет драмских умјетности,Цетиње, Црна Гора

Јованка МиловановићАкадмија умјетности, Бања Лука,Босна и Херцеговина Катарина ОрландићФакултет уметности Приштина,Србија Кристина ПајкићАкадемија уметности Бијељина,универзитета Синергија, БиХ
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Победник фестивала

2013. године

Саша Ђурашевић, Академија лепихуметности, Београд; Класа професора Небојше Брадићаи Андреја Шепетковског,Победио са песмом Мирослав Антић, “Жарко”. 
Стручни жири фестивала 2013. године

Горан Султановић

Гост глумац
2013. године

Радован Кнежевић, професор Факуктета драмских уметности у Београду, председник
стручног жирија, стални члан жирија
"Заиста је за сваку похвалу ова иницијатива да се на овакав начин обележи сећање на Данила 
Лазовића...Ми смо студирали у исто време, код истог професора. Знам да је Данило био омиљени сту-
дент професора Бране Ђорђевића и да га је он врло често помињао као глумца са изванредном дикцијом."

Горан Султановић, гост глумац, члан стручног жирија
"Веома сам поносан што сам позван да будем члан жирија првог фестивала "Дани Данила Лазовића",
из више разлога. Први зато што је ово први пут у мом веку да гледам будуће глумце који се такмиче у
говорењу стихова, а други што сам имао ту срећу у животу да радим и да будем пријатељ са Данилом
Лазовићем... Врло сам поносан што сам у Прибоју."

Милица Краљ, редитељка, чланица стручног жирија
"Желим да изразим дивљење свима који су иницирали овакву манифестацију, људима који су у њој уче-
ствовали као организатори или креативни тим, општини Прибој. У ово време опште небриге о култури
и стању духа нашег народа, овакво нешто код мене изазива поштовање и велики респект и јако сам
срећна што могу да подржим овај мали први корак, али огроман у овој несташици свега што се подра-
зумева под културом. Поготово сам срећна што се слави, не само један уметник, већ и поетска реч."

Љиљана Драгутиновић, глумица, чланица стручног жирија 
“На свакој представи “Кривица” у Звездара театру, у којој смо играли само нас двоје, Данило ми пре
изласка на сцену, чврсто стегне руку и каже: “Ко глуми, нека једе г****!”. После представе удари у мој
длан и каже: “Мислим да их нисмо јели?! А?!””. 

Јелена Лазовић, стална чланица стручног жирија испред породице Лазовић
"Овај фестивал за мене предатавља испуњење једног великог сна...Да име Данила Лазовића остане међу
народом. Захвалана сам свима који су учествовали у стварању овог фестивала. Поносна сам на све што
смо постигли и што ћемо годинама постизати. Надам се да је и он поносан на нас."
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ФЕСТИВАЛ “ДАНИ ДАНИЛА ЛАЗОВИЋА”

2014. година

Ема СтојановићАкадемија уметности Нови Сад,Србија Петар КокиновићАкадемија уметности, Београд,Србија Дарја БадњевићАкадемија сценских умјетности,Сарајево, Босна и Херцеговина

Анђелија РондовићФакултет драмских умјетности,Цетиње, Црна Гора Азир МустафићАкадемија сценских умјетности, Тузла, БиХ Никола УгриновићАкадемија лепих уметности,Београд, Србија

Милица ТомашевићФакултет уметности, Приштина,Србија Милица ЈанкетићФакултет драмских уметности,Београд, Србија Смиљана МаринковићАкадемија умјетности, Бања Лука,Босна и Херцеговина

Душан РанковићФакултет драмских и филм-ских умјетности, УниверзитетаСинергија у Бијељини, БиХ
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Победник фестивала

2014. године

Милица Јанкетић, Факултет драмскихуметности, Београд,  Србија.Класа проф.Гордане Марић, Победила је са песмом “Мамице” Милене Марковић 
Стручни жири фестивала 2014. године

Војин Ћетковић

Гост глумац
2014. године

Радован Кнежевић, професор Факултета драмских уметности у Београду, председник
стручног жирија, стални члан жирија

Војин Ћетковић, гост глумац, члан ансамбла ЈДП-а и члан стручног жирија
"Ја сам први пут у Прибоју. На моју велику срећу и на моје велико изненађење, најлепшим поводом
за који знам, што се тиче свих фестивала у овој земљи...Зато што се ради о категорији која је
потпуно заборављена код нас, а то је говорење поезије. Драго ми је да ће ови млади људи имати
прилику да разговарају са најбољим стручњацима. Драго ми је што ћу видети најбоље сту-
денте из једанаест глумачких школа, не само из Србије него и околних земаља."

Иван Вуковић, директор Народног позоришта у Нишу, доцент Академије уметности у
Нишу, редитељ, члан стручног жирија
"Ово је манифестација која је јако битна, јер та врста неговања изговорене поетске речи 
подсећа на нека прошла времена. Не би требало да буде тако, посебно у свеопштој кризи јавне
речи, нападу баналности и општег поједностављивања стварности. Ово је нешто лепо што
треба подржати."

Саша Ђурашевић, глумац, победник првог фестивала "Дани Данила Лазовића", члан
стручног жирија
Прва асоцијацаија на нашег великана глуме, Данила Лазовића, јесте та да је то човек који је
био моја инспирација за то да почнем да се бавим глумом, још из доба основне школе, када сам
уживао у извођењу имитација његових популарних ликова из домаћих ТВ серија.

Јелена Лазовић, стална чланица стручног жирија испред породице Лазовић
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Програм фестивала 2013. године

Дан I
30.10.2013.

Отварање изложбе фотографија из професионалне каријере и приватног живота
Данила ЛазовићаЗавичајни музеј Прибој, галерија “Надежда Нада Виторовић”
Пројекција представе Звездара театра “Клаустрофобична комедија”, Душана
КовачевићаДом културе “Пиво Караматијевић”

Дан II
31.10.2013.

Финално вече 
Такмичење студената глуме у говорењу поезије
Гост глумац Горан СултановићДом културе “Пиво Караматијевић”



11
Програм фестивала 2014. године

Дан I
30.10.2014.

Oтварање фестивала “Дани Данила Лазовића”
Изложба плаката и програма представа у којима је играо Данило ЛазовићЗавичајни музеј Прибој, галерија “Надежда Нада Виторовић”
Аматерска позоршна сцена Дома културе “Пиво Караматијевић”
Представа “Чаршија” по тексту Душана Јанковића
Режија: Милорад ДамјановићДом културе “Пиво Караматијевић”

Дан II
31.10.2014.

Семинар “Савремено говорење поезије”
Аутор и предавач семинара професор Факултета драмских уметности у Београду,
Радован КнежевићДом културе “Пиво Караматијевић”, мала сала
Пројекција филма “Лаф у срцу”Дом културе “Пиво Караматијевић”, велика сала

Дан III
01.11.2014.

Финално вече
Надметање у говорењу поезије студената глуме Академија уметности из региона
Гост глумац Војин Ћетковић, Југословенско драмско позориште, БеоградДом културе “Пиво Караматијевић”
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Програм фестивала 2015. године

Дан I
05.11.2015.19:00

Отварање фестивала “Дани Данила Лазовића”
Изложба новинских чланака из професионалне каријере и приватног живота 
Данила ЛазовићаЗавичајни музеј Прибој, галерија “Надежда Нада Виторовић”20:00
Аматерска позоршна сцена Дома културе “Пиво Караматијевић”
Представа “Заслужени одмор” по тексту Душана Јанковића
Режија: Милорад ДамјановићДом културе “Пиво Караматијевић”, велика сала.

Дан II
06.11.2015.19:00

Изложба “Последњи чувари Подриња”
Аутор: Драгиша МилосављевићДом културе “Пиво Караматијевић”, мала сала20:00
“Данилу у част”
“Данилу у част” је програм конципиран као вече говорења поезије и сећања на лик и дело Данила
Лазовића. У програму учествују глумци Београдског драмског позоришта: Весна Чипчић, 
Слободан Нинковић, Марко Живић, Љубинка Кларић, Милан Чучиловић и модератор програма
Миодраг Крстовић.Дом културе “Пиво Караматијевић”, велика сала

Дан III
07.11.2015.20:00

Такмичарско вече
Надметање у говорењу поезије студената глуме Академија уметности из региона
Гост глумац Иван Босиљчић, Народно позориште, Београд. Проглашење победникаДом културе “Пиво Караматијевић”, велика сала

ИНТЕРНЕТ КОНКУРСИ овде године, фестивал “Дани Данила Лазовића” расписао јеИнтернет конкурс у говорењу поезије. Жеља је да се што ширазаједница укључи у овај пројекат и да се на тај начин афирмишеговорење поезије. Конкурс је доступан свима, изнад петнаест година,који се професионално не баве глумом. Прошлогодишња победницаје Ива Стојановић из Крушевца. Победник Интернет конкурса осваја награду од двадесетхиљада динара и учествује у ревијалном делу такмичарске вечери.Ово је још један начин да се размене искуства и афирмише говорењепоезије. “Говорим поезију, чувам културу”! Ива Стојановић Победница Интернетконкурса 2014.
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ФЕСТИВАЛ “ДАНИ ДАНИЛА ЛАЗОВИЋА”

2015. година

Душан СимићФакултета драмских и филмскихумјетности – УниверзитетаСинергија у Бијељини, БиХ
Ивана ПанчићАкадемија уметности Нови Сад,Србија Никола ЈаношевићАкадемија умјетности Бања Лука,Босна и Херцеговина

Никола ТодоровићАкадемија лепих уметностиБеоград, Србија Марија ЂурићФакултет драмских умјетно-сти Цетиње, Црна Гора Мирјана ТрпковскаФакултет драмских уметностиСкопље, Македонија Елдар ЗупчевићАкадемија сценских уметностиТузла, Босна и Херцеговина

Страхиња БлажићФакултет драмских уметности,Београд, Србија Милан ПоповићАкадемија уметностиПриштина, Србија Марија БабићАкадемија уметностиБеоград, Србија Дино СаријаАкадемија сценскихумјетности Сарајево, БиХ



14
Гост глумац фестивала 2015. године

Иван Босиљчић, Гост глумац, члан стручног жиријаНародно позориште, Београд
Стручни жири фестивала 2015. године

Радован КнежевићПредседник жирија и професор Факултета драмскихуметности у Београду Иван БосиљчићГост глумац фестивала и глумацНародног позоришта у Београду

Слободан ЋустићГлумац, директор Београдскогдрамског позоришта Милица ЈанкетићГлумица, прошлогодишњапобедница"Дана Данила Лазовића" 
Јелена ЛазовићСтална чланица жиријаиспред породице Лазовић
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“Данилу у част”Овај програм осмишљен је као неформалније вече на коме ће се говорити поезија,разговарати о нашем доајену Данилу Лазовићу и подсетити се његових великих улога.С обзиром да је овај програм новина нашег фестивала потрудили смо се да на најбољимогући начин додатно оживимо сећање на Данила и афирмишемо поезију. У току самог креирања овог садржаја водили смо се пре свега идејом да глумци буду баш ти који ће публиципредставити све садржаје.Актери програма “Данилу у част” су, велики пријатељ Данила Лазовића и глумац Атељеа212, Миодраг Мики Крстовић, звезде Београдског драмског позоришта - Веснa Чипчић, Слободан Бода Нинковић, Марко Живић, Љубинка Кларић, Милан Чучиловић и домаћин фестивала Михаило Лаптошевић.Данило Лазовић дипломирао је на сцени Београдског драмског позоришта, па је такопосебан пијетет и задовољство што ће програм “Данилу у част” бити премијерно изведен кроззаједнички уметнички ангажман глумаца БДП-а, Микија Крстовића и Михаила Лаптошевића,а у организацији фестивала “Дани Данила Лазовића”.

Уредништво билтена: Милорад ДамјановићДушан ЈанковићМарко Јањушевић
За издаваче:Дом културе "Пиво Караматијевић", Завичајни музеј Прибој

Покровитељи:Општина Прибој и Председник општине Прибој



Говорим поезију,
чувам културу!


