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ТАКМИЧАРИ НА ФЕСТИВАЛУ

2015. године

Душан СимићФакултет драмских и филмскихумјетности, Универзитета Синергија у Бијељини, БиХ
Ивана ПанчићАкадемија уметности Нови Сад,Србија Никола ЈаношевићАкадемија умјетности Бања Лука,БиХ

Никола ТодоровићАкадемија лепих уметности и мултимедија Београд, Србија Марија ЂурићФакултет драмских умјетности Цетиње, Црна Гора Мирјана ТрпковскаФакултет драмских уметностиСкопље, Македонија Елдар ЗупчевићАкадемија сценских умјетности Тузла, БиХ

Страхиња БлажићФакултет драмских уметностиБеоград, Србија Милан ПоповићФакултет уметности Приштина, Србија Марија БабићАкадемија уметности Београд, Србија Дино СаријаАкадемија сценских умјетности Сарајево, БиХ
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О ФЕСТИВАЛУ СУ РЕКЛИ...

“Задовољство и част је била бити део тако лепе манифестације у част  мог дивног ко-
леге Данила Лазовића. Постоји ли шта лепше од потребе да се отргне од заборава и настави
да живи у публици и свима нама заувек? Још једном хвала дивној публици у Прибоју, организа-
торима и пре свих мом драгом колеги Микију Дамјановићу.”

Весна Чипчић, првакиња Београдског драмског позоришта

“Учествовање на фестивалу Дани Данила Лазовића је мени показало две ствари: прва је
та да град не заборавља своје важне суграђане и да је и у данашње време немаштине, кризе мо-
гуће уз одличну организацију, добру вољу и енергију свих, обележити те дане поносно и свечано.
Између осталог, представљањем нових глумачких снага остварујете важну и одговорну ствар.
Ја сам Крушевљанин. Много је глумаца из мог града. Нека мој град учи на овом примеру, јер
управо уметници враћају душу и буде емоције свима својим делима. Једва чекам да поново дођем.
Хвала на лепим данима и још лепшим успоменама. С поштовањем...”

Марко Живић, првак Београдског драмског позоришта

“Велика ми је част и привилегија што сам прошлогодишњи победник мени јако драгог
фестивала "Дани Данила Лазовића". Фестивала који слави поезију, дружење и сећање на нашег
великог барда Данила Лазовића. Упознао сам дивне људе, разменили смо многобројна искуства
и уживали у гостољубивости наших домаћина у Прибоју.”

Страхиња Блажић, глумац, прошлогодишњи победник

“Овај фестивал за мене представља испуњење једног великог сна...Да име Данила Лазо-
вића остане међу народом. Захвална 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 по-
носан на нас.”

Јелена Лазовић, менаџер за односе с јавношћу и ћерка Данила Лазовића

“Бити на Фестивалу "Дани Данила Лазовића" у Прибоју је велика част. Гледати младе
колеге како душом говоре поезију је велика привилегија. Дружити се са људима са фестивала је
право уживање. Прошле године сам имао ту част, привилегију, и заиста сам уживао.”

Милан Чучиловић, глумац Београдског драмског позоришта

"Прва асоцијација на нашег великана глуме, Данила Лазовића, јесте 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." 

Саша Ђурашевић, глумац, победник првог фестивала "Дани Данила Лазовића"
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Програм “Динилу у част”. Учествовали: Миодраг Крстовић, Весна Чипчић, Марко Живић, 
Бода Нинковић, Љубинка Кларић и Михаило Лаптошевић

Изложба новинских чланака из професионалне каријере 
и приватног живота Данила Лазовића

Изложба Драгише Милосављевића, “Чувари Подриња”

ФЕСТИВАЛ 2015. ГОДИНЕ
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Гост глумац и члан стручног жирија 2015.године био је Иван Босиљчић, 
глумац Народног позоришта из Београда. 

Музички гост Светлана Стевић. 
Председник општине Лазар Рвовић додељује награду победнику.

Глумци Аматерске позоришне сцене из Прибоја извели су представу “Заслужени одмор” 
по тексту Душана Јанковића, а у режији Милорада Дамјановића.
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Разговарао Душан Јанковић

1. Професоре Кнежевићу, од оснивања фести-
вала сте председник стручног жирија који
бира најбољег студента или студенткињу глуме
у говорењу поезије. Шта је по Вашем
мишљењу неопходно да такмичар или такми-
чарка поседују да би победили?
Рецитовање је специфична говорна уметност ви-
соког ранга и само мали број глумаца, чак и оних
веома даровитих, влада овом племенитом 
вештином. Најадекватнију форму усмене интер-
претације поезије представља уметничко рецито-
вање, тј. казивање стихова (песме) напамет,
уживо, наглас - у конкретној говорној ситуацији, у
сасвим одређеном говорном жанру и естетском
облику. Само таква уметничка интерпретација
оживљава глас и дух праве поезије, једино она буди
песника у слушаоцу. Данас рецитовање варира у
веома широком распону: од неодговорне диле-
тантске импровизације, преко поједностављеног
спикерског ишчитавања и професионалне зана-
тске корекности до саме границе креативног из-

вођења унапред простудиране и увежбане етиде.
Према томе, такмичар/ка који рачуна на победу
на овом изузетном фестивалу, са високо поста-
вљеним критеријумима, треба да поседује тај по-
себни дар за говорење поезије. Треба да има моћан
говорни апарат, добар глас, савршену дикцију, при-
влачну сценску појаву и, оно што је можда најва-
жније, способност да своје мисли и емоције пренесе
на слушаоце, публику, да их одушеви и узбуди. Само
у тој интеракцији рецитовање има смисла. Али,
као што је рецитатор на неки начин одабран,
тако и публика треба да буде одабрана. У сваком
случају треба да их везује заједничка љубав према
поезији.
2. На фестивалу “Дани Данила Лазовића” 
такмиче се млади људи из наше земље, али и из
региона. Да ли постоје разлике у томе како сту-
денти и студенткиње говоре поезију у односу
на факултет или академију са које долазе? Ко-
лико заправо школа говорења поезије препо-
знајемо у оквиру нашег региона?

ИНТЕРВЈУ СА 
ПРЕДСЕДНИКОМ 
СТРУЧНОГ 
ЖИРИЈА, 
ПРОФ. ДР 
РАДОВАНОМ 
КНЕЖЕВИЋЕМ
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Мислим да се не може говорити о неким посебним
школама говорења. Све зависи у крајњем случају од
индивидуалног талента и склоности како самих
студената, тако и њихових професора, нарочито
професора дикције или сценског говора. Неопходно
је развити одговорност и строгу дисциплину у по-
гледу артикулационе, акценатске, метричке и 
ритмичке интерпретације. Ту не сме да буде ни-
какве импровизације. Нажалост, примећују се спо-
радично две крајности у начину говорења поезије:
прва је претерана дикцијска наглашеност и пате-
тика са распеваним завршним слоговима, а друга
је, како се то данас популарно каже "кулирање",
приватни и приземни начин говорења. Или, како би
то рекао Раша Плаовић, "асфалтни стил". 
3. Фестивал као своју мисију, поред афирми-
сања говорења поезије, има неговање успомене
на лик и дело доајена нашег глумишта Данила
Лазовића. Можете ли да поделите са нама пар
својих успомена на Данила?Данило је био омиљени студент легендарног про-фесора дикције Бране Ђорђевића и наступао је каостални демонстратор на професоровим предава-њима и семинарима. Тако сам га и ја упознао наједном часу дикције у Новом Саду. Професор је, каои увек, одржао сјајно предавање, а онда је Данило,на исто тако сјајан начин, изговорио текст који јепрофесор анализирао. Рецитовање је у то времебило веома заступљено на готово свим културнимманифестацијама, а Данило је као професоров иза-браник свуда наступао и одушевљавао публикустрасним говорењем стихова, моћним гласом имужевном појавом. Његов начин говорења сти-хова никога није остављао равнодушним, без обзира да ли је поезију говорио на сцени, на прославама, светковинама или у кафани. Касније,Данило је достигао блиставе врхунце у глумачкојкаријери, а ја сам наставио путем професора БранеЂорђевића.                   
4. Професор сте на Факултету драмских 
уметности у Београду и имате богато педа-
гошко искуство. Да ли се млади људи 
интересују за писање и говорење поезије?Оптимистичко пророчанство Бранка Миљковићада ће поезију сви писати испуњава се данас каопроклетство. Многи пишу, али је мало добре пое-зије. Зато је неопходно поезију говорити гласно,јавно, јер само тако поезија заиста живи и по-тврђује или оспорава своју вредност. Рецитаториимају тај не баш лак задатак да пронађу атракти-ван начин интерпретације како би поезију при-ближили што већем броју слушалаца. Туплемениту мисију, мислим са успехом, врши и фе-стивал "Дани Данила Лазовића". 
5. На фестивалу “Дани Данила Лазовића” инси-
стира се на упознавању и размени искустава
међу будућим драмским уметницима. Колико је
то заправо важно на развојном путу уметника?Дружење студената глуме из целог региона од не-процењивог је значаја за њихов даљи уметнички

развој.То је прилика да се види како се ради у дру-гим срединама, да се одмере снаге у здравој конкуренцији. Само поређењем са другима мо-жемо проценити сопствене могућности и домете.(Пошто су млади то још увек уместо њих чинистручни жири.) Свакако не треба заборавити низабавни део програма, чувене журке у Прибоју, окојима се више прича него о добром рецитовању(мала шала).   
6. Која би била Ваша порука будућим такмича-
рима, гостима и уметницима који долазе у 
Прибој на фестивал?Некада давно док сам се и сам активно бавио ре-цитовањем учествовао сам на великој светковинипоетске речи, "Горановом прољећу", као предста-вник такође значајне песничке смотре "Бранковоколо". На улазу у родну кућу великог песникаИвана Горана Ковачића, аутора "Јаме", стајао јестих којим су домаћини дочекивали госте: "Никода не дође до пријатељ драг". С обзиром да фести-вал "Дани Данила Лазовића" по рангу спада у редпоменутих манифестација, мислим да би истистих могао да важи и за оне који долазе у Прибој.При том треба имати у виду још три ствари: прваје безусловна љубав према поезији; друга, пошто-вање према уметничком делу и изузетном та-ленту Данила Лазовића и трећа, захвалностдомаћинима, од председника општине Прибој, додивних културних радника у Прибоју, који су осмислили овај фестивал, одржавају га и дочекујурецитаторе и госте као да су им род рођени. По-рука рецитаторима: дођите добро припрермљени!   
7. Шта за Вас лично значи фестивал “Дани Да-
нила Лазовића”?За мене лично овај фестивал има изузетан значај,као круна професионалне и педагошке каријере,јер ми је дата прилика да учествујем у креирањуједног новог културног догађаја у Србији и да оце-њујем квалитет рецитовања студената глуме штоиначе радим скоро читавог живота. С другестране, ово је за мене , на неки начин, повратак умладост, јер сам две деценије, све до двехиљадитегодине, био активни учесник смотре "Песниче на-рода мог" у Великој Плани или као члан жиријаили као предавач на сминарима. То је било узбудљиво време када је у Србији рецитовањеимало снагу масовног културног покрета, а завршна смотра у Великој Плани свечаност каквасе данас тешко може замислити. На тој смотри наступали су у различитим узрастима готово свиданас познати глумци, а међу њима, наравно, и Данило Лазовић. Ту сам упознао и сјајне рецитаторе из Прибоја, бившу колегиницу Биљану Вујовић, Микија Дамјановића и изузетну професорку Милу Србљановић. Када је та смотрапочела да губи на ентузијазму и значају напустиосам је, а овај фестивал у Прибоју поново враћа веруу снагу и лепоту казане речи, и ја сам се, са вели-ким задовољством, вратио да радим оно штоједино знам и највише волим. 
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ПОБЕДНИК ФЕСТИВАЛА 2015. ГОДИНЕ

СТРАХИЊА БЛАЖИЋСтрахиња Блажић, рођен 17.3.1990. у Београду. Завршио Факултет драмских уметностиу Београду у класи Драгана Петровића.Глумио главну улогу у филму Дарка Бајића “Бићемо прваци света” и епизоду у филмуОлега Новковића “Отаџбина”. Од позоришног искуства представа “Пијани” у режији БорисаЛијешевића (Атеље 212), ”Укалупљивање“ у режији Максима Милошевића и “Смешне Љубави”у режији Ане Григоровић (представа у припреми, Атеље 212).Добитник награде на 50. Филмским сусретима у Нишу за “Најбољег Дебитанта” за улогуНебојше Поповића у филму “Бићемо прваци света”. 



09
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.године где је остварио највећи бројулога, али је играо и у многим другим позориштима, укључујући Атеље 212 и Звездара театар,у чијих је осам представа играо близу шест стотина пута, највише у Ковачевићевој „Клаустро-фобичној комедији“ иПавловићевој „Малој“,која је имала и филмскуверзију, као и сцене Сту-дентског културногцентра и других алтерна-тивних сцена.Године 1989. јепримио Стеријину на-граду за глумачко оства-рење. Статуету „Ћуран“ једобио за најбољу улогу упредстави “Клаустрофо-бична комедија”. ОдСрпске православнецркве награђен је ар-хијерејском захвалницому Грачаници, због помоћинароду који живи на Ко-сову и Метохији.Данило Лазовић напу-стио нас је 2006. године.
ИНТЕРНЕТ КОНКУРСМилица Ожеговић изПрибоја је победница"Интернет конкурса уговорењу поезије"2015.године. Ученица јетрећег разреда гимна-зије и аматерски се бавиглумом. Говорила јепесму Теодоре Будимир.Жири који је изабраобио је у саставу: ЕмаСтојановић, Саша Ђурашевић, СмиљанаМаринковић, МилицаТомашевић и АнђелијаРондовић.



10
ПРОГРАМ ФЕСТИВАЛА 2016. ГОДИНЕ

ПРВИ ДАН
02.11.2016.19:00

Отварање фестивала “Дани Данила Лазовића”
Изложба “Бард међу бардовима”Завичајни музеј Прибој, галерија “Надежда Нада Виторовић”20:00
“Стенд даун са Небојшом Миловановићем” (“Stand down sa Nebojšom Milovanovićem”)
Незаборавно, необично позоришно вече. Спој духовитости и поезије, на модеран и 
инвентиван начин, који никога не оставља равнодушним.Дом културе “Пиво Караматијевић”, велика сала.

ДРУГИ ДАН
03.11.2016.13:00

Радионица “Пренеси знање”
Радионица студената глуме, учесника фестивала, са прибојским рецитаторима.Место: Завичајни музеј Прибој, галерија “Надежда Нада Виторовић”19:00
Монодарама “О глуматању”
Ауторски пројекат Слободана ЋустићаМесто: Дом културе “Пиво Караматијевић”, мала сала20:30
“Прибој кроз историју и уметност”.Место: Дом културе “Пиво Караматијевић”, велика сала

Гост глумац фестивала Горица Поповић, 
првакиња Атељеа 212, Београд
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ТРЕЋИ ДАН
04.11.2016.11:00

“Змајко”
Дечија представа Дома културе “Пиво Караматијевић”
Текст Тоде Николетић, режија Ибрахим Ћата ХасанагићМесто: Дом културе “Пиво Караматијевић”, велика сала16:00
Радионица “Стилови говорења поезије”
Радионица професора сценског говора са студентима глуме, учесницима фестивала.
Радионицу воде проф. др Радован Кнежевић (Србија), проф. Емина Муфтић (Босна и Хер-
цеговина) и проф. Тихомир Стојановски (Македонија)Место: Завичајни музеј Прибој, галерија “Надежда Нада Виторовић”20:00
“Данилу у част”
Глумци Народног и Југословенског драмског позоришта из Београда и домаћин 
фестивала.
Учествују: Љиљана Благојевић, Драган Гаги Јовановић, Вук Костић, Калина Ковачевић,
Нада Блам, Михаило ЛаптошевићМесто: Дом културе “Пиво Караматијевић”, велика сала

ЧЕТВРТИ ДАН
05.11.2016.20:00

Такмичарско вече
Надметање у говорењу поезије студената глуме Академија уметности и уметничких
факултета из региона.
Стручни жири: председник проф. др Радован Кнежевић, Дара Џокић, проф. Емина 
Муфтић, проф. Тихомир Стојановски, Страхиња Блажић.

Гост глумац Горица Поповић, Атеље 212, Београд.
Музички гост Биљана
Крстић.
Представљање победника
Интернет конкурса у 
говорењу поезије.
Проглашење победника,
уручење “Повеље Данило
Лазовић” и награде од 
хиљаду евра у динарској
проти-ввредности која се
обезбеђује под покрови-
тељством Председника
општине Прибој.
Затварање четвртог по
реду фестивала “Дани 
Данила Лазовића”.Место: Дом културе “ПивоКараматијевић”, великасала Биља Крстић,

музички гост фестивала
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ТАКМИЧАРИ
2016. године

Иван ТодоровићФакултет драмских и филмскихумјетности, Универзитета Синергија у Бијељини, БиХ
Никола ЈездићАкадемија уметности Нови Сад,Србија Кристина ШиканићАкадемија умјетности Бања Лука,БиХ

Емилија НесторовићАкадемија лепих уметности и мултимедија Београд, Србија Марко ТодоровићФакултет драмских умјетности Цетиње, Црна Гора Чедомир МитевскиФакултет драмских уметностиСкопље, Македонија Марија НоваковићАкадемија сценских умјетностиТузла, БиХ

Дуња СтојановићФакултет драмских уметностиБеоград, Србија Катарина ЈеличићФакултет уметности Приштина, Србија Бојана ЂурашковићАкадемија уметности Београд, Србија Андреа АковићАкадемија сценских умјетности Сарајево, БиХ
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ПРОГРАМ “ДАНИЛУ У ЧАСТ”“Данилу у част” је специјално креиран програм фестивала “Дани Данила Лазовића”. Овајпрограм осмишљен је као неформалније вече на коме ће се говорити поезија, разговарати онашем доајену Данилу Лазовићу и подсетити се његових улога.С обзиром на то да је овај програм установљен прошле године, креативни тим фести-вала се труди да пажљивим одабиром гостију на најбољи могући начин додатно оживи сећањена Данила и афирмише поезију. У току самог креирања овог садржаја водили смо се пре свегаидејом да глумци буду баш ти који ће публици представити све садржаје.Актери програма “Данилу у част” су глумци Народног позоришта из Београда, матичнекуће Данила Лазовића и Југословенског драмског позоришта. Овогодишњи учесницу су: Љи-љана Благојевић, Драган Гаги Јовановић, Вук Костић, Нада Блам, Калина Ковачевић и домаћинфестивала Михаило Лаптошевић.Посвећеност организатора, гостију и публике резултат је што се програм “Данилу у част”одржава и ове године.
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СТРУЧНИ ЖИРИ

Проф. др Радован КнежевићПредседник стручног жирија и професор Факултета драмских уметности из Београда

Дара ЏокићЧланица стручног жирија, глумица,првакиња Атељеа 212

Емина МуфтићЧланица стручног жирија, глумица,професорка Академије сценских умјетности Сарајево

Тихомир СтојановскиЧлан стручног жирија,професор Факултета драмских уметности у Скопљу

Страхиња БлажићЧлан стручног жирија,прошлогодишњи победник



15
“О ГЛУМАТАЊУ” СЛОБОДАНА ЋУСТИЋАСценски догађај “О глуматању” је ауторски пројекат нашег прослављеног глумца СлободанаЋустића. Представа је по својој драмској структури монодрама са великом дозом хумора којипроизилази из ненаданих ситуација и реаговања на обично једноставне поступке и речи људиу нашој околини. Публика прати вечиту битку на отвореном фронту. Битку у којој се сукобљавају они који сенајвише воле, родитељи дете...Ово је једна веомаотворена прича дететакоје је успело наконмного година тума-рања по животним путевима (на која га јеродитељ лакомисленои из добре намере гурнуо) да се у по-следњи тренутак отмеи скочи на своју стазу.Прича која ће вас оста-вити без даха и у којојћете уживати уз Слобо-дана Ћустића, остаћевам у лепом сећању.

“СТЕНД ДАУН СА НЕБОЈШОМ 
МИЛОВАНОВИЋЕМ”

(“Stand down sa Nebojšom Milovanovićem”)“Стенд даун са Небојшом Миловановићем” је ауторски пројекат Небојше Миловановића, нашегпознатог глумца и члана ансамбла Југословенског драмског позоришта из Београда. Овајпројекат је представа у форми између “стенд ап-а” и монодраме која настаје као потреба уме-тника да говори поезију великих српских песника.  “Стенд даун” је најбоља комбинација Не-бојшиних аутоироничних и духовитих исповести које са врхунском вештином повезује сатемом песама које изговара. На сцени са њим суделује и “Стенд даун бенд”. На занимљив и са-времен начин Небојша Миловановић се бави односом уметничког и естрадног, појавног и по-вршног са филозофским, спаја анегдоту и поезију...И на тај начин ствара врхунски спој којипублика обожава. Небојша Миловановић говори поезију Бране Петровића, ДобрицеЕрића, Љубивоја Ршумовића, Мирослава Антића, Љубомира Симовића, Бранка Миљковића, Владислава Петковића Диса, МатијеБећковића, Вита Николића...“Стенддаун са Небојшом Миловановићем”проглашена је најбољом предста-вом на Међународном фестивалумонодраме и пантомиме у Земуну,ове године.



“Поезија је наш слоган”

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

Покровитељи:Општина Прибој и Председник општине Прибој


