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Пети, јубиларни, фестивал 

“Дани Данила Лазовића”
Прошле, 2017.године, фестивал се одржавао под слоганом “Живимо поезију!”. Трудили смо се да обогатимо програм едукативним радионицама, тематским програмима, представама и учествовањем значајних домаћих и регионалних уметника у програму. Фестивал је отворен изложбом “Наших пет година” у Завичајном музеју,  а настављен кабареом “Да, то су били дани”, наших истакнутих драмских уметника,глумаца Народног позоришта из Београда, Небојше Дугалића и Бориса Пинговића. Други дан је обележила представа “Моје дете”,  Београдског драмског позоришта. Изузетно потресна и емотивна прича Стојана Срдића, у режији АнеЂорђевић, која је селектована на скоро све значајне фестивале, укључујући и Стеријино позорје, одушевила је публику. Трећи дан фестивала је био најбогатији и на самом почетку малишани суимали прилику да уживају у дивној представи “Сиромашни Ромео”,  Мале позоришне радионице Дома културе “Пиво Караматијевић”, у режији ИбрахимаХасанагића. Програм “Прибојски песници” представио је богато стваралаштво песникаи песникиња града и прибојског краја, који су били и остали значајни и запажениствараоци поезије на нашој сцени. Програм “Данилу у част” обележила су сећањана нашег барда Данила Лазовића, али и подсећање на његове маестралне улоге иглумачке бравуре. У програму су учествовали Ирфан Менсур, Тања Бошковић, Снежана Савић, Раде Марјановић, Милица Милша и Михаило Лаптошевић. Радионица “Час дикције” која је трајала три дана, а коју су држали професори сценског говора Кнежевић, Дракић и Виденовић, представљала је одличну прилику да се студенти, професори језика и заинтересована јавноступознају са различитим приступима у раду и размене мишљења или реше недоумице. Завршно, такмичарско вече, обележило је узбудљиво надметање студенатауметничких факултета и академија. Према оцени стручног жирија, који су поредпредседника проф.др.Радована Кнежевића, чинили проф. Андријана Виденовић иДубравка Дракић, гост глумац Милутин Мима Караџић и редитељка Наташа Поплавска, најбоља је била Гала Шалипур са Факултета уметности у Приштини.У нашем досадашњем раду поносни смо и захвални свима који су својим знањем, вољом, ентузијазмом и преданим радом помогли да фестивал “Дани Данила Лазовића” сваке године буде све бољи, посећенији и програмски богатији.
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ПОБЕДНИЦА ФЕСТИВАЛА 
2017. ГОДИНЕ 

ГАЛА ШАЛИПУР
Гала Шалипур је рођена у Прибоју, 1992. године. Основне академске студијеглуме завршила је на Факултету уметности у Приштини са привременим седиштем у Звечану, у класи професора Милана Плећаша.  Током студија учествовала је у неколико филмских и позоришних пројеката. Неки од њих сукратки играни филм “Изнад наших планина” и кореодрама “ Тело, слика, простор”.У сарадњи са Даницом Станковић и Леом Јевтић креатор је перформанса “Импулс”и игра у представи “Сунце у џезви”. У Дорћолском народном позоришту, на сцениКосмодром, игра у Крлежиној “Легенди” у режији Градимира Гојера.
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Успомене са        

Изложба “Наших пет година”Завичајни музеј Прибој

Кабаре “Да, то су били дани”Дом културе “Пиво Караматијевић”

Радионица “Час дикције I”проф.Андријана Виденовић”

Представа “Моје дете”Београдско драмско позориште

Радионица “Час дикције II”проф.Дубравка Дракић

Такмичарско вечемузички гост Ана Софреновић
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       фестивала 2017. године

Програм “Упознај прибојске песнике”

“Данилу у част”

Генерална проба

Радионица “Час дикције III”проф.др. Радован Кнежевић Такмичарско вечегост глумац Милутин Мима Караџић
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Интервју са Радмилом Живковић, 
првакињом драме Народног 

позоришта у Београду, чланом 
стручног жирија и гостом глумцем 

овогодишњег фестивала. 
Фестивал “Дани Данила Лазовића” организује се ове године по шести пут. 
Колико је важно сећати се уметника који су нас задужили својим талентом
на овакав начин?Била сам ганута, када сам видела, да у Прибоју постоји фестивал “Дани Данила Лазовића”. Радосна и позитивно изненађена јер је Данило Лазовић, заиста,био посебан човек.. .И као уметник и као човек, посебан. Заиста је величанственошто је Прибој направио дане у његову част. Данило је то заслужио, као и многидруги који више нису са нама. 
Фестивал негује институцију госта глумца. Сваке године, на завршној вечери,
публици се представља по један истакнути драмски уметник. Ове године сте
Ви наш гост глумац. Како ћете се представити фестивалској публици?

Фото: Вукица Микача



07Представићу се једним делом из маестралне представе “Хасанагиница” фантастичног писца Љубомира Симовића. Данило Лазовић и ја смо билипријатељи и колеге. Он је био година испред мене на Академији, дружили смо сеи радили. Моја сећања на то време, али и време које је уследило, увек ми вратеосмех на лице. Дакле, поред “Хасанагинице” поделићу са публиком и своја сећањана сјајног Данила Лазовића. 
Фестивал негује сећање на лик и дело Данила Лазовића, који је био члан 
ансамбла Народног позоришта у коме сте Ви првакиња драме. Можете ли да
поделите са нама Ваше најупечатљивије сећање на Данила?Било је то у Народном позоришту, на новогодишњем Гала концерту. Данилоје говорио Владику Николаја.  Ја сам била заиста смрзнута од енергије, посвећености и истине коју је он изговарао и начина на који је говорио. ПоредДанила, знала сам само још једног глумца који је тако феноменално говорио поезију, а то је био Петар Краљ.
Имате заиста импресивну глумачку каријеру. Говорење поезије је свакако
изузетна вештина са којом глумци откривају магију свог талента. Шта бисте
поручили младим глумцима који ће се надметати на нашем фестивалу?За говорење поезије неопходан је посебан дар. То није само пуко говорењепесме. Потребно је разумети причу коју нам песник прича, јер је он у ту песмууткао свој унутрашњи свет. Дакле, емоција и разумевање онога што се говори,поред свих осталих ствари на које је потребно обратити пажњу, јесу кључни засваког ко говори поезију.  
Фестивал се труди да споји студенте глуме из наше земље и региона са већ
афирмисаним позоришним и културним ствараоцима и да им пружи шансу да
рамене искуства. Колико је важно умрежавање уметника на овај начин?То је као када се из многих извора са брда сливају речице у једну великуреку која на крају буде резервоар воде, резервоар живота. То је толико важно.Сећам се, док сам студирала, да смо са Академијом обилазили фестивале. Билисмо и на Стеријином позорју по неколико дана. Имали смо прилику да седимо санајвећим критичарима и мислиоцима тог времена. Слушали смо њих, њиховеприче о уметности и борби кроз професију. То је за нас тада био огроман подстреки то се памти заувек. Тако ће, сигурна сам, студенти и са овог фестивала понетиутиске и познанства за цео живот. 
Шта за Вас лично значи долазак на фестивал “Дани Данила Лазовића”?Пре свега, велику радост. Данило Лазовић је све то заслужио и имати такавфестивал, посвећен таквом глумцу, то је величанствено и то је култура. Када сепосвети неко време сећању на некога ко је оставио траг за собом, а Данило јеоставио велики траг за собом, ми сви заправо пратимо тај траг и на тај начин чувамо сећање на њега. 

Разговарао Душан Јанковић
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О ДАНИЛУ ЛАЗОВИЋУ

Никола ДрагашевићПобедник четвртог “Интернет конкурса у говорењу поезије”

Рођен је у Бродареву наЛиму, а детињство је провео уПрибоју, где је завршио основнуи средњу школу. Дипломирао jeглуму на Академији за позориште, филм, радио и телевизију у Београду 1974. године. Прву значајнију улогуостварио је у ТВ серији "Отписани”. Био је један однајпопуларнијих домаћих драмских уметника. Глумио је увеликом броју филмова и позоришних представа. Остао јеупамћен по улози ШћепанаШћекића у домаћој ТВ серији“Срећни људи”.Био је члан ансамбла Народног позоришта до 2001. године, али је играо и у многим другим позориштима, укључујући Атеље 212 и Звездара театар у чијих је осам представа играо близу шест стотинапута, највише у Ковачевићевој „Клаустрофобичној комедији“ и Павловићевој „Малој“.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.
Интернет конкурсПобедник прошлогодишњег “Интернет конкурса у говорењу поезије” је Никола Драгашевић из Нове Вароши. Говорио је песму “Вечерас ћемо за њих вољети”, Изета Сарајлића.Одлуку о његовој победи донео је жири у саставу: Марија Новаковић, Бојана Ђурашковић, ИванТодоровић, Никола Јездић и Андреа Аковић.
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ТАКМИЧАРИ 2018. ГОДИНЕ

Анандо ЧенићАкадемија умјетности у Бањој Луци, БиХ Нина СтаменковићФакултет савремених уметности у Београду,Србија
Тијана МаксимовићФакултет драмских ифилмских умјетности, Универзитета “Синергија”из Бијељине, БиХ

Милица ФилићФакултет уметностиу Приштини, Србија Лара ДраговићФакултет драмских умјетно-сти, Цетиње, Црна Гора Сандра ТанчеваФакултет драмских уметности,Скопље, Македонија Ива ШимићАкадемија сценских умјетности,Сарајево, БиХ

Ива ИлинчићФакултет драмских уметности,Београд, Србија Анита ОгњановићАкадемија уметности, Београд, Србија Александра АризановићАкадемија уметности, Нови Сад, Србија Акош ЊариАкадемија уметности,Нови Сад, Србија

Марко МирковићАкадемија драмских умјетности, Тузла, БиХ



10
ПРОГРАМ    

ПРВИ ДАН
31.10.2018.19:00

Отварање фестивала 
“Дани Данила Лазовића” 
Изложба “Завичај Данилу”Завичајни музеј Прибој, галерија “Надежда Нада Виторовић“
20:00
“Млади глумци Данилу у част”Драмско музички програм посвећен очувању сећања на лик и дело Данила Лазовића, афирмацији поезије и уметности.Велика сала Дома културе “Пиво Караматијевић”

ДРУГИ ДАН
01.11.2018.17:00

“Бранкова гусаријада”, 
Позориште Пуж, Београд
Представа за децу са легендарним 
Бранком Коцкицом.Велика сала Дома културе “Пиво Караматијевић”
20:00
“Не играј на Енглезе”, 
Београдско драмско позориште
текст Владимир Ђурђевић, 
режија Сташа КопривицаВелика сала Дома културе “Пиво Караматијевић”

Слободан Стефановићмузички гост фестивала
Фото: Саша Михајловић
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    ФЕСТИВАЛА

ТРЕЋИ ДАН 
02.11.2018.13:00

Радионица “Умрежавање знања”
Радионицу води проф.др.Радован КнежевићЗавичајни музеј Прибој, галерија “Надежда Нада Виторовић“
18:00
“Јазавац пред судом”, Позориште Пркос
текст Петар Кочић, 
режија Михаило ЛаптошевићВелика сала Дома културе “Пиво Караматијевић”
20:00
“Не оклевај, импровизуј”Аутор и модератор: Срђан Ј. КарановићВелика сала Дома културе “Пиво Караматијевић”

ЧЕТВРТИ ДАН
03.11.2018.20:00

Такмичарско вечеТакмичење студената у говорењу поезије. Гост глумац Радмила Живковић. Музичкигост Слободан Стефановић.Представљање победника “Интернет конкурса у говорењу поезије”.Стручни жири: проф.др.Радован Кнежевић, проф.Весна Ждрња,проф.др.Срђан Карановић, Радмила Живковић и Владан Ђурковић. Велика сала Дома културе “Пиво Караматијевић”

Милорад Дамјановић, директор 
фестивала „Дани Данила Лазовића“

о програмуКада смо развијали идеју о фестивалу, који се ове године одржава шестипут, размишљали смо о томе колико је важно дати подршку младим и талентованим људима на путу ка успеху. Све ове године трудили смо се да на томпуту истрајемо, а ове године смо решили да одемо корак даље. Скоро целокупнипрограм фестивала орјентисали смо ка уметницима млађе и средње генерације.Управо због тога смо поред програма „Млади глумци Данилу у част“,  креирали„Кругове наде“ који ће,  надам се,  и следеће године довести у Прибој младе и талентоване људе који се труде да сопственим снагама направе позоришна делавредна пажње. Прибој је увек био околина која је подржавала таленат и младост,што могу рећи и из сопственог искуства, па је тим задовољство веће што се иданас доста младих људи, који су овде били као студенти, враћају као асистенти,професори, доценти или афирмисани глумци који освајају награде и имају завидан уметнички рад иза себе. Добро дошли у Прибој, град поезије и уметности.
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“Mлади глумци Данилу у част”

Програм “Млади глумци Данилу у част” почиње 31. октобра у Дому културе
“Пиво Караматијевић”, након отварања фестивала изложбом “Завичај Данилу” у 
Завичајном музеју. Овај програм окупио је глумце млађе генерације који ће говорити поезију, певати и причати о таленту, лику и делу Данила Лазовића. Публика ће бити у прилици да ужива у поезији истакнутих аутора који су обележили или још увек активно стварају поезију на нашој уметничкој сцени. Млади глумци ће уз пратњу пијанисте Павла Јоксимовића отпевати незаборавне хитове поп, рок и евергрин музике, која буди најлепша сећања на некапрошла времена. Верујемо да ће наши гости својим раскошним талентима обележити почетак фестивала на диван начин и да ће дуго остати у најлепшемсећању прибојске публике.Овај поетско музички програм режираће млади редитељ Марко Јовичић, докће на њему наступити победници нашег фестивала Милица Јанкетић, Саша Ђурашевић, Дуња Стојановић, али и глумци Никола Ракочевић, Андрија Кузмановић, Катарина Жутић, Сузана Лукић, Жарко Степанов, Владимир Ковачевић, Ђорђе Крећа, домаћин фестивала Михаило Лаптошевић и МилорадДамјановић, директор фестивала.

Овај програм је подржало Министарство културе и информисања Републике Србије. 
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“Не играј на Енглезе”Комедија Београдског драмског позоришта “Не играј на Енглезе” једна је од најуспешнијих и најизвођенијих представа овог позоришта која и након више од деценије играња пуни салу матичног позоришта. Представа је играна широм Србије, Европе и света. Режију потписује Сташа Копривица, док је текст написао Владимир Ђурђевић. У представи играју Марко Живић, Иван Томић и Даниел Сич.

“Бранкова гусаријада”Легендарни Бранко Коцкица ове године посетиће Прибој и фестивал „Дани Данила Лазовића“.  У представи Позоришта Пуж „Бранкова гусаријада“, поред Бранка, играју: Злата Нуманагић, Ненад Ћирић, Предраг Филиповић, Александар Вујановић и Младен Миљановић.
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ПРОГРАМ „КРУГОВИ НАДЕ“Ове године, по први пут на фестивалу “Дани Данила Лазовића” дешава се програм “Кругови наде” у оквиру којег ће се представити две представе. Главна инспирација за покретање оваквог програма био је управо Данило Лазовић, бардсрпског глумишта, у чију славу и сећање се и организује фестивал “Дани Данила Лазовића”. Сведоци смо, свих ових година, прича, сада већ озбиљних глумачких звезда какав је Данило Лазовић био глумац, таленат, али пре свега и најважније, човек. Небројано пута смо слушали о томе како је помагао младим глумцима на првом снимању, како је увек био ту да се нађе колеги приликом уметничког процеса и како је несебично делио своја искуства и тајне глумачког заната. Управо због тога, решили смо да се програм “Кругови наде” установи на фестивалу каопосебна целина и то са два основна циља. Први је да, у оквиру овог програма, прилику да покажу свој таленат, рад и упорност добију млади глумци, студенти глуме или ствараоци са својим занимљивим пројектима, докје други циљ да се публици прикажу представе или други уметнички садржаји за све генерације, који ће у свом фокусу имати промоцију образовања, домаће и светске литературе,историје...Представе у оквиру овог програма су: „Не оклевај! Импровизуј!“ и „Јазавац пред судом“.

ПРЕДСТАВА „ЈАЗАВАЦ ПРЕД СУДОМ“Поред тога што је ово Кочићеводело вишеструко актуелно, значајно јенагласити и да је “Јазавац пред судом”део школске лектире у средњим и у основним школама, па је стога прила-гођено свим старосним узрастима.У представи играју: Даниел Ковачевић, Владимир Тешовић, ДејанСтојаковић и Михаило Лаптошевић.Педстава је до сада одиграна у вишеградова широм Србије и забележила,као прва представа из Србије, врло успешно гостовање у Хамбургу, а занимљиво је да је представа одигранадва пута у крипти Храма Светог Саве.
ПРЕДСТАВА „НЕ ОКЛЕВАЈ! ИМПРОВИЗУЈ!“Представа “Не оклевај! Импровизуј!” истакла се по врло занимљивом театру импровизације,својој оригналности у оквиру домаћесцене, пожртвованости младих глумаца и њиховог ментора проф.др.Срђана Карановића. Све што глумцибуду изводили на сцени настаћеуправо тог тренутка пред присутномпубликом без икакве претходне припреме. Дијалог, причу, ликове ирадњу заједничким ангажманом креираће сами учесници (глумци)кроз развијање импровизације.



15
Стручни жири фестивала 

„Дани Данила Лазовића“ 2018. године

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

Радмила ЖивковићПрвакиња драме Народног позоришта у Београду Проф.Весна ЖдрњаПрофесорка на Академији уметности у Новом Саду

Проф.др. Срђан. Ј. КарановићПрофесор на Факултету драмских уметности у Београду Владан ЂурковићРедитељ и уметнички директор Омладинског позоришта Дадов



“Поезија.Млади.Позориште.”

Уредништво билтена: Душан ЈанковићМилорад ДамјановићМарко Јањушевић
За издаваче:Дом културе "Пиво Караматијевић", Завичајни музеј Прибој

Покровитељи:Општина Прибој и Председник општине Прибој
Пријатељи 
фестивала


