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ПОБЕДНИЦИ ФЕСТИВАЛА
“ДАНИ ДАНИЛА ЛАЗОВИЋА”

Саша Ђурашевић, 2013. година
Победио као студент Академије лепих
уметности и мултимедија.

Милица Јанкетић, 2014. година
Победила као студенткиња Факултета
драмских уметности.

Од 2013. године угостили смо четрдесет и двоје студената који су се надметали у говорењу
поезије. Ове године очекујемо више од дванаест студената са академија и факултета из
земље и региона.

Страхиња Блажић, 2015. година
Победио као студент Факултета
драмских уметности.

Дуња Стојановић, 2016. година
Победила као студенткиња Факултета
драмских уметности.

МУЗИЧКИ ГОСТИ ФЕСТИВАЛА

Светлана Стевић
Музичка гошћа, 2015. година

Биља Крстић
Музичка гошћа, 2016. година

Поред тога што фестивал негије институцију “госта глумца”, од трећег фестивала наша
публика ужива и у таленту и раскошним вокалним способностима наших музичких гостију.
Оно што сматрамо посебно важним је да публици и гостима покажемо традиционално
музичко стваралаштво, али и савремене музичке тенденције које изводе наши познати
уметници.

АНА СОФРЕНОВИЋ
МУЗИЧКИ ГОСТ ЈУБИЛАРНОГ ФЕСТИВАЛА!

Ана Софреновић је српска позоришна, филмска и телевизијска глумица. Њену каријеру обележиле су
култне улоге и многобројне награде,
али и раскошан вокал којим је изнова
доказивала свој мултиталенат. Опус
њеног уметничког ангажмана је заиста велики, а ваља истаћи бар неколико свевременских наслова у којима
је играла: “Буре барута”; “Убиство с
предумишљајем”; “Пакет аранжман”;
“Небеска удица”; “Пад у рај”; “Балканска правила”... Поред бројних улога у
позоришту, наша музичка гошћа пева
џез и филмску музику. Из богатог музичког искуства издвајамо и то да је
наступала у “Карнеги холу”, а дебитовала је певајући насловну песму у
филму “Кажи зашто ме остави”.
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МИЛОРАД ДАМЈАНОВИЋ
ДИРЕКТОР ФЕСТИВАЛА
“ДАНИ ДАНИЛА ЛАЗОВИЋА”

Ускоро почиње пети, јубиларни, фестивал
“Дани Данила Лазовића”. Како бисте
данас, након пет година, представили фестивал некоме ко никада није имао прилике да га посети?
Фестивал "Дани Данила Лазовића" је
сусрет младих талентованих студената
глуме са академија из региона. Прилика да
размењују искуства, упознају највећа глумачка имена Србије и региона, забаве се и
уживају, а све под сликом и духом једног од
највећих српских глумаца Данила Лазовића.
Прибој за време фестивала постане кошница
креативности и доброг расположења, а
грађани Прибоја уживају у програмима и
дружењу са глумцима.

Нешто мање од педесет студената и студенткиња Академија и уметничких факултета из земље и региона били су учесници фестивала. Колико је богатство везати
толики број младих уметника за Прибој и фестивал који слави име великог глумца
Данила Лазовића?
То су сад све млади глумци, који полако,али сигурно граде своје глумачке каријере.
Срећни смо што им је свима фестивал остао у најлепшем сећању, што и даље учествују у
многим активностима и што неки од њих самоиницијативно долазе на сваки следећи
фестивал. Неки од њих ће, засигурно, бити велика глумачка имена у својим земљама, а Прибој
може само да буде поносан на чињеницу да им је свима пружио најтоплију добродошлицу и
дао ветар у леђа на почетку њихових каријера, а што је "Повеља Данило Лазовић" некима
и прва професионална награда.

Програм и концепт петог фестивала је постављен. Шта можемо да очекујемо у наредних
пет година? Како ће се фестивал развијати?
Оно што ће увек бити суштина нашег фестивала су млади студенти глуме и поезија, као
и глорификација лика и дела Данила Лазовића. Трудићемо се да фестивал расте и квалитативно и квантитативно, као и да Прибој током овог фестивала посети што више туриста из
земље и региона. Из године у годину очекујемо и подршку Министарства културе, јер смо ипак
међународни фестивал. Поносан сам на ових пет година, на своје сараднике, на културне
раднике Прибоја, локалну самоуправу која препознаје важност културе за један мали град, као
и на дивну прибојску публику због које све ово, у крајњем случају, и радимо.

Постоји ли намера или жеља да се некада у будућности фестивал представи и публици
ван Прибоја? Ако постоји, како би то изгледало?
Неке идеје већ постоје. Кувају се полако. Наравно да би било лепо да се после Прибоја
победник фестивала представи и публици у престоницама свих држава из којих долазе
представници на фестивал, или у позориштима у којима је Данило играо. Идеја је много, и
надам се да ће се неке од њих и спровести у дело. За сада се трудимо да велики број глумаца
дочекамо у Прибоју и покажемо им наше традиционално санџачко гостопримство.
Разговарао Душан Јанковић

ГОСТИ ГЛУМЦИ ФЕСТИВАЛА
“ДАНИ ДАНИЛА ЛАЗОВИЋА”

Горан Султановић
Гост глумац, 2013. година

Војин Ћетковић
Гост глумац, 2014. година

Институција госта глумца стара је колико и идеја о оснивању нашег фестивала. То је
својеврстан омаж глумцу као позиву међу драмским уметницима. Гости глумци често су и
чланови стручног жирија, а нашим студентима посебно значи да упознају звезде
нашег глумишта.

Милутин Мима Караџић
Гост глумац, 2017. година

Иван Босиљчић
Гост глумац, 2015. година

Горица Поповић
Гост глумац, 2016. година
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САВО ДЕРИКОЊИЋ
ДИРЕКТОР ЗАВИЧАЈНОГ МУЗЕЈА У ПРИБОЈУ
Завичајни музеј у Прибоју је један од
оснивача фестивала “Дани Данила
Лазовића”. Колики је успех доћи од
идеје о фестивалу до петог, јубиларног
фестивала?
Идеја о осинвању фестивала говорења стихова потекла је спонтано. Повод
за идеју је спознаја о значају и успеху
Данила Лазовића у говорењу стихова.
Његова глумачка каријера заправо је и започела на такмичењима у говорењу
стихова још у време док је био средњошколац. Када неки од програма или
пројеката у области културе започињу
њихови оснивачи увек имају амбицију да
они трају дуго. Рецимо нико није слутио у
време оснивања Лимских вечери поезије
да ће оне трајати деценијама али су у
време њиховог оснивања вероватно оснивачи имали ту амбицију. Тако је и са
идејом о фестивалу „Дани Данила Лазовића“. У време оснивања ми смо слутили
да ће се реализовати и у будућности. Пети
фестивал је условно јубиларан али предстоје и десети, и педесети и стоти...

Фестивал се сваке године отвара изложбом у галерији музеја. Музеј је између осталог и
централна тачка едукативних програма који постају све заступљенији у програму. Колико је важно развијати тај сегмент, што са прибојским рецитаторима, што са студентима
који долазе на фестивал?
Основна делатност музеја је истраживање, сакупљање, чување и презентација
културне баштине подручја на коме је основан. Такође у основну делатност спада и просветно
педагошки рад, едукација посетилаца са посебним освртом на едукацију младих и ученика.
Један од циљева фестивала „Дани Данила Лазовића“ је едукација прибојских ученика и глумаца
аматера из овог дела Полимља. Учесници фестивала у оквиру радионице стичу додатна знања
о рецитовању и говорењу стихова. Важно је истаћи да едукативне програме реализују професори дикције и говора са академија из региона.

Прошле године је реализован програм “Прибој кроз културу и уметност” који је представио импозантну и већини, мало познату историју овог града и околине. Колико још
историјски важних истраживања и података можемо очекивати из овог краја?
Завучајни музеј Прибој основан је пре 25 година. Но и пре оснивања музеја на овом простору вршена су значајна истраживања, посебно из арехологије, историје уметности али и
историје културе. Навешћемо само неколико примера. На територији прибојске општине до
сада је регистровано више од 120 праисторијских хумки од којих су 23 археолошки истраживане. На основу истраживања добијен је богат археолошки фундус кога чине украсни
предмети, оружје, накит, оруђе, керамичке посуде и др. старости и до 2300 година пре нове
ере. Такође су истраживана и 22 праисторијска насеља чиме је доказано насељавање људи на
овом простору 5500 година пре нове ере. Значајно је поменути да се на периферији самог града
Прибоја налазе остаци једног од 4 најстарија рудника метала (бакра) у Европи. Културно

историјску баштину прибојског краја чине и остаци из средњег века. Навешћемо да је на 24
локације до сада регистровано преко 720 средњевековних споменика званих мрамори. Такође
је на територији Прибоја регистровано 5 утврђених средњевековних градова који се помињу
у различитим историјским изворима, као и више средњевековних кула о чијем историјату
немамо података. Средњевековни манастири и цркве су наслеђе остало од наших не тако
давних предака. Навешћемо манстир Светог Николе у Дабру (Прибојска Бања) у коме се више
векова налазило седиште дабробосанске епоскопије; манастир Свети Георгије у Дабру (село
Мажићи) у коме су откривени остаци средњевековне болнице са одговарајућим
хирушким инструментима; црква Светог Архангела Михаила у долини Поблаћнице (село
Збрњица) значајан остатак средњевековног црквеног градитељства. Већина од наведених
остатака културне баштине није истраживана и у будућности њихова истраживања предстоје,
што ће свакако дати нови допринос о спознаји живота људи на овим просторима.
Фестивал “Дани Данила Лазовића” чува сећање и успомену на лик и дело Данила Лазовића и пружа прилику студентима глуме из региона да се упознају. Колико је важно за
културне раднике и уметнике да размењују искуства?
Идеја о такмичењу студената глуме у говорењу стихова из различитих некада
република СФРЈ а сада држава на подручју Балкана је проприлично оригинална, и колико знам
Прибој спада у првенце реализације ове идеје. Његову посебну особеност чини награда уз
подршку Општине Прибој. Сваке године победнику се поред признања исплаћује награда у
позамашном новчаном износу. Крајњи циљ идеје је да кроз коју годину, када победници
постану познати и остварени глумци сете се Прибоја и своје прве награде. Дружећи се у Прбоју
током трајања фестивала учесници имају прилику да се ближе упознају размене своја
искуства и остваре нова пријатељства.
Која је Ваша порука свима који ће ускоро доћи у Прибој и уживати пуна четири дана у
богатом програму фестивала?
Основна порука свим учесницима, гостима и публици је „Немојте да Вам ово буде први
једнини и последњи долазак у Прибој. Дођите опет Прибој Вас радо чека“ .
Разговарао Душан Јанковић

Кабаре “Да, то су били дани”

“Да, то су били дани” је музичко – поетски кабаре кроз који ће вас водити глумци
Небојша Дугалић и Борис Пинговић, уз музичку подршку. Овај кабаре, ће вас оставити без даха,
што због дивне поезије коју ћете чути, што због музике и песама које су обележиле једно време
које је иза нас.
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СТРУЧНИ ЖИРИ ФЕСТИВАЛА
“ДАНИ ДАНИЛА ЛАЗОВИЋА”

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

Андријана Виденовић
проф.Факултета уметности у Приштини

Дубравка Дракић
проф. ФДУ на Цетињу

Стручни жири има централну улогу на последњој, такмичарској, вечери и бира најбољег међу
студентима. Проф.др.Радован Кнежевић са нама је од почетка. Својим знањем и стручношћу
целом такмичарском процесу, али и фестивалу у целини, даје стручан, академски и
уметнички допринос. До сада са нама су, поред проф.Кнежевића као сталног члана, били:
Љиља Драгутиновић, Милица Краљ, Горан Султановић, Јелена Лазовић, Иван Вуковић, Војин
Ћетковић, Иван Босиљчић, Слободан Ћустић, Дара Џокић, проф.Емина Муфтић, проф.Тихомир
Стојановски, али и победници Саша Ђурашевић, Милица Јанкетић и Страхиња Блажић.

Милутин Мима Караџић
гост глумац 2017. године

Наташа Поплавска
редитељка Драмског театра у Скопљу

ПРОГРАМ “ДАНИЛУ У ЧАСТ”
Данило Лазовић био је
српски позоришни, телевизијски и филмски глумац. Иза
себе је оставио веома велики
списак улога, од којих су већина
глумачке бравуре. Данило је
играо у Народном позоришту у
Београду, а сарађивао је са великим бројем најпознатијих стваралаца из Србије и региона.
Добитник је Стеријине награде,
као и статуете “Ћуран” на
Данима комедије. Од Српске
православне цркве одликован
је архијерејском захвалницом у
Грачаници. Напустио нас је
2006. године.

Програм “Данилу у част” осмишљен је 2015. године када је први пут и изведен у оквиру трећег
фестивала. Циљ овог програма је окупљање наших познатих уметника који ће се у
неформалнијој атмосфери присећати професионалних и приватних тренутака са Данилом.
Са нама су до сада били: Весна Чипчић, Љиљана Благојевић, Нада Блам, Калина Ковачевић,
Љубинка Кларић, Драган Гаги Јовановић, Марко Живић, Вук Костић, Бода Нинковић, Милан
Чучиловић и домаћин фестивала Михаило Лаптошевић.

Програм “Данилу у част” представља важну тачку у овогодишњем програму. Ове године
бићемо у прилици да уживамо у раскошним талентима и сећањима на Данила Лазовића.
Тања Бошковић, Ирфан Менсур, Раде Марјановић, Снежана Савић, Милица Милша и домаћин
Михаило Лаптошевић представиће се публици 20. октобра у Дому културе “Пиво
Караматијевић”.
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РАЗГОВОР СА БОРКОМ ПУЗОВИЋ
ДИРЕКТОРКОМ ДОМА КУЛТУРЕ
“ПИВО КАРАМАТИЈЕВИЋ”

Дом културе “Пиво Караматијевић” је
један од оснивача фестивала “Дани
Данила Лазовића”. С обзиром на то да
је пред нама пети, јубиларни,
фестивал шта можете да издвојите
као највећи успех до сада?
Прибој је до недавно био препознатљив као град културе. Данас, када је
духовност у народу све сиромашнија, јер
се више бавимо неким егзистенцијалним проблемима, ми можемо да будемо
поносни што смо успели да овим фестивалом извршимо једну, рекла бих,
културну „реанимацију“. Пре свега у
Прибоју, а верујем и шире. Свакако, успех
је што смо, сада слободно могу рећи,
успели да од заборава ишчупамо и
сачувамо име и дело једног сјајног
уметника, Данила Лазовића, човека
којим се Прибој поноси. Поред овога,
Прибој - град поезије (познато Вам је да
ми имамо дугогодишњу манифестацију
Лимске вечери поезије) не да да се угаси
традиција говорења поезије, и поносни
смо што овим фестивалом афирмишемо младе људе у поетском исказивању и доприносимо
још већем утемељењу ове врсте уметности.

Многа позната имена српског и регионалног глумишта била су у Прибоју. Колико је то
значајно за културну сцену града и фестивал уопште?
Значај је несумњив и изузетан. За ово релативно кратко време Прибој су посетили
бројни афирмисани глумци, скренули пажњу на једно мало место, које има културну традицију
и жељу да је сачува. Захваљујући управо њима, о фестивалу „Дани Данила Лазовића“ и о нама
се чује, како у најави фестивала, тако и приликом свођења утисака. Радује ме што чујем да су
њихови утисци, као и утисци учесника- такмичара, веома лепи. А и за грађане Прибоја њихов
долазак и допринос манифестацији је задовољство, освежење, што потврђују и препуне сале
Дома културе.

Такмичари, студенти Академија и уметничких факултета из Србије и региона, се сваке
године враћају кућама одушевљени гостопримством Прибојаца и атмосфером на фестивалу, како и сами истичу. Је ли то један од највећих успеха овог фестивала?
Наравно. То за нас није изненађење, јер је гостопримство у менталитету Прибојаца. И
то је наш успех, нека се зна да смо то традиционално гостољубље успели да сачувамо, упркос
свим овим тешким временима. То дође као мелем на рану.

На фестивалу, већ традиционално, учествује једанаест високошколских установа из
Србије, Црне Горе, Македоније и Босне и Херцеговине. Надате ли се да ће нам се ускоро
придружити и студенти из осталих земаља региона?
Да. То нам је жеља и циљ, којем се постепено приближавамо.

Фестивал, сваке године, обогати и присуство госта глумаца. До сада су то били Горан
Султановић, Војин Ћетковић, Иван Босиљчић и Горица Поповић. Ове године фестивал ће
угостити глумца Миму Караџића. Зашто је важно неговати институцију госта глумца?
Прибој је изнедрио и одгајио, поред Данила Лазовића и још неколико глумачких имена
(један од њих нам се стално враћа, знате и сами - Милорад Дамјановић). Овде је, упоредо са
развојем града, који је отпочео отварањем фабрике аутомобила, кренуо и интензиван
културни развој. Посебно је значајан развој позоришног аматеризма који, као што сте се
уверили, и даље живи. И ко зна колико још неоткривених талената се крије овде. Тако
присуство и представљање госта глумца, свакако, може само да допринесе. Ми не морамо да
одемо да бисмо их видели, они овако дођу код нас. Осим тога, отвара се могућност да се открију
и подстакну ти скривени таленти. И гост глумац, и цела манифестација, и сви културни
догађаји на овом простору говоре да Прибој итекако негује своју културну традицију и не да
да она ишчезне. И нећемо одустати и поред свих проблема са којима се свакодневно сусрећемо.
Па, уз културу, уз поезију, уз оваква дружења, доживљавамо олакшање. И не само то. Као што
рекох, доживљавамо једну културну „реанимацију“.
Разговарао Душан Јанковић

Представа “Моје дете”
Ове године прибојска публика ће бити у прилици да види савремену, целовечерњу
представу “Моје дете” у режији Ане Ђорђевић, а по тексту Стојана Срдића. Ова представа
Београдског драмског позоришта селектована је у званичну селекцију овогодишњег
Стеријиног позорја, а освојила је бројне награде у земљи и иностранству. У представи играју:
Јована Гавриловић, Ивана Николић, Андреј Шепетковски, Владан Милић, Љубинка Кларић и
Младен Совиљ.
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ИНТЕРНЕТ КОНКУРС У ГОВОРЕЊУ ПОЕЗИЈЕ

Никола Драгашевић, Нова Варош
Четврти победник конкурса, 2017. година

“Интернет конкурс у говорењу поезије” осмишљен је 2014. године. После прве године
фестивала уочили велико интересовање за говорење поезије међу љубитељима поезије свих
генерација. Желели смо да сви добију прилику да се, поред студената глуме, такмиче и буду
део нашег фестивала. На тај начин, не само да смо желели да афирмишемо говорење поезије,
већ и да победника конкурса укључимо у Такмичарско вече, на којем ће се свима представити.
Тако је и било. Надамо се да ћемо у годинама које долазе упознати и угостити многе
талентоване љубитеље поезије. Посебну захвалност дугујемо нашим жиријима који сваке
године вредно раде како би одабрали најбољу пријаву.

Ива Стојановић, Крушевац
Прва победница конкурса, 2014. година

Милица Ожеговић, Прибој
Друга победница конурса, 2015. година

Радован Сератлић, Врбас
Трећи победник конкурса, 2016. година

ПРОГРАМ ФЕСТИВАЛА
“ДАНИ ДАНИЛА ЛАЗОВИЋА”
I ДАН (18.10.2017.)

II ДАН (19.10.2017.)

19:00
Отварање фестивала
Изложба “Наших пет година”
Завичајни музеј Прибој

13:00
Радионица “Час дикције I”
Проф.Андријана Виденовић
Завичајни музеј Прибој

20:30
Кабаре “Да, то су били дани”
Небојша Дугалић и Борис Пинговић
Дом Културе “Пиво Караматијевић”

20:00
Представа “Моје дете”, БДП
режија: Ана Ђорђевић
текст: Стојан Срдић
Дом Културе “Пиво Караматијевић”

Почели смо са само два дана програма. Били смо узбуђени када смо решили да покушамо са
три дана и на послетку, одлучни, да би требало да имамо програм од четири дана. Данас,
након пет година од првог фестивала знамо да је сваки циљ остварив уз много рада, осмеха и
подршку публике која се искрено радује сваком заједничком успеху. Добар, садржајни програм
успех је свих нас заједно. Управо због тога ћемо се трудити да, заједно са вама, увек будемо
бољи.
III ДАН (20.10.2017.)

IVДАН (21.10.2017.)

11:00
“Сиромашни Ромео”
режија: Ибрахим Хасанагић
Дом Културе “Пиво Караматијевић”

13:00
Радионица “Час дикције III”
Проф.др.Радован Кнежевић
Завичајни музеј Прибој

13:00
Радионица “Час дикције II”
Проф. Дубравка Дракић
Завичајни музеј Прибој

20:00
Такмичарско вече
Такмичење студената у говорењу
поезије.
Гост глумац Мима Караџић.
Музички гост Ана Софреновић.
Представљање победника “Интернет
конкурса у говорењу поезије”.
Стручни жири: проф. др. Радован
Кнежевић,
проф.
Андријана
Виденовић, проф. Дубравка Дракић,
Мима Караџић и Наташа Поплавска.
Дом Културе “Пиво Караматијевић”

18:30
“Упознај прибојске песнике”
Завичајни музеј Прибој
20:30
“Данилу у част”
Ирфан Менсур, Тања Бошковић,
Раде Марјановић, Снежана Савић,
Милица Милша, Михаило Лаптошевић
Дом Културе “Пиво Караматијевић”
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ТАКМИЧАРИ ПЕТОГ,
ЈУБИЛАРНОГ, ФЕСТИВАЛА

Ана Рудакијевић
Академија уметности
у Новом Саду, Србија
класа на српском језику

Гала Шалипур
Факултет уметности
Приштина, Србија

Студенти глуме су одувек апсолутне звезде наше завршне вечери, али и фестивала уопште.
Ми им желимо да се вину до висина и остваре своје амбиције. Оно на шта смо веома поносни
је и чињеница да се много студената, сада већ дипломираних глумаца, враћа сваке године у
Прибој јер желе да буду део фестивала. Покретачка енергија и радост коју осећамо када се
видимо у Прибоју или сретнемо на неком другом месту, доказ је да смо успели у намери да негујемо поезију, пријатељство и сећање на Данила Лазовића.

Исидора Милиновић
Факултет драмских и филмских умјетности
Бјељина, БИХ

Катарина Јовановић
Академија уметности
Београд, Србија
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Марјан Наумов
Факултет драмских уметности
Скопље, Македонија

Срна Ђенадић
Факултет драмских уметности
Београд, Србија

Милица Глоговац
Академија умјетности
Бања Лука, БИХ

Стеван Вуковић

Факултет драмских умјетности

Цетиње, Црна Гора

Хана Јапунџић
Академија лепих уметности и мултимедија
Београд, Србија

Фатима Казазић

Академија сценских умјетности

Сарајево, БИХ

Дина Дедовић Томић
Академија уметности у Новом Саду, Србија
класа на мађарском језику

“Живимо поезију!”

Уредништво билтена:
Душан Јанковић
Милорад Дамјановић
Марко Јањушевић

За издаваче:
Дом културе "Пиво Караматијевић", Завичајни музеј Прибој
Покровитељи:
Општина Прибој и Председник општине Прибој

