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ФМАТ: ПРЕДСТАВА ,КУРЛАНМ ' КА3АЛМWТА ,ХОТЕЛ БУЛМЋ'

ОТВОРЕНО

За све потлачене

5. ИЗДАЊЕ ЕВРОПСКОГ ФИПМСКОГ

12 .

СЕПlEМ6АР

2.19.

ФЕСТИВАЛА. НА КОЈЕМ ЋЕ БИТИ

ПРИКАЗАНО ДЕСЕТ ФИЛМОВА У ОСАМ ГРАДОВА

Промовисање европске

Фиатовска публика има
ла је прилику да ТОКОМ дру
ге вечери, у тахмичарској се
лекцији. погледа хрватску

представу "Курnан"", рађе

културе на великом екрану

на по мотивима мТриnогије
оКурланима"МиркаБожиha.
а у режијн И адаnтaцији глу
мице н редитељкеСенке Бу
nиh. Ријеч је о представи

,Ноћ црногорског филма' 6иће одржана вечерас у 20 сати у ,Карверу', а лодгорички фил
мофили имаће лрилику да виде остварење ,Игла ИСЛОД лрага'

•

која нам јеу два сата изузет
не ПО30риwне игре предста

виnа сурову стварност Дал

матинске 3аroре (и Балкана),

ЈубиларнмпетнпоредуЕв

прије с:вегаположај жена yna-

ропски филмски фестивал

тријархалном друштву. Текст

почео је у подгоричкој КЊИ
жари "Карвер" обраhањем

који изазива хиљаде пктања
које су и данас на столу наше
друштвене з6кље, уз невјеро

жене своја стечена права npo-

амбасадора ЕУ у Црној Гори

.AJDO opua и секретарке за

ватно упечатљиву и надах

теклих деценија данас олако
заборављају, крше и потис

нуту игру ансамбла којег

кују. То видимо сваког дана,

Мe,цкroвиh. Публнка је прве

културу Глatlног града Аве

чине Сенка Булић (којој је

на послу, у ПОЈЮДИЦИ, У роду,

вечери фестивала имала при

ово премијерно извођење за
хтјевнеулоге Перке), Луције

лику да види Ј(ОМедију "Бел

Шер6еџије, АнђелеРамљак.

У дому... - казала је Булиh.
Радниh каже да се ова
представа прије свега бави

Франа МаШКQвнћа, Пашка

раэличнтостима. Представа

а потом је истакао да овим
фестивалом ЕУ прославља

гијски краљ". Орatl јепубли
ци пожелно добродошли цу,

ВукасовиЬа н Јуре Радниhа.

се бави онима који су потла

у фокус ОВОГ сценског дјела

чеюt због своје различитости.

европску култури

стављене сутри женскесуд

ФИАТ се наставља домаћом

разноликост.

бине, скраја '40. година про

предста.вом ..Собе" Драмског

шnога вијека.

студија"nразан простор~
часова, Стара ВЭЈЮщ), промо
цијом књиге Дамјана Пеја

-

09

3астрашујyhе је коли

којетајтекст написан прије
више од пола вијека данас

-

и

њену

Филмови Ј(оји ће бити

приказани нареднихдана у

Подгорици, као иунеколико
црногорских градоаз, урађе

Оро пред JIoуБХТeJloкма фКJlМа у По,цroрици

ни су у продукцијама европ

жив, и колико у њему види

иовиhа (у 22 часа, Куслеl:lOВЭ
кућа), а фиатовце чека и му

ских земаља , приказани на

приказивање филмова и у

културу ,.Бојжлав Булатовић

мо исте проблеме који насда

ЗИЧЈ(И наступ ~Коала Bojc~ и

бројним фесгивалима, а мио

још седам црногорских гра·

Струњо", док ће се филмови

..зимскемywкце",,.Qyт",каои

нас муче, Он ГОl:lOри Н отоме

ФММирде.

ги од њих суосвојили награ

дова зиачи ствараље филм

приказивати у Никшићком

три документарна остварња:

де

казао је амбасадор ЕУ у

ске пу6лкхеуцијелој земљи.

позоришту од 7. до 11. октобра.

"ТНwинадрyrих",,,Странацу

нашој земљи.
Секретарка за културу и

Фестимл, који организују

Европски фИJlМски фестивал

рају" и "далеки лавеж паса".

с:а.

каконамсесвеурушава.како

-

битнуулогуупромовисању

Делегација Европске уније у
Цриој Гори и ЕУ Инфо центар
поред Подгорице, у КоторуЬе
бити одржану Кину ..Бака" од
17. до 21. септембра. У Улцнњу,

У БЕРАНАМА ПРОМОЦИЈА КЊМГЕ ДРАГАНА РАДЕВМЋА

спорт Главног града Ана Ме

Информбиро У Црној Гори

диговић је истакла да мани

фестације попут ове има

посјетићеи Петњицуод 14.до

"Ноћ црногорског фил

18. октобра, а Мојковэц од21.
ДО 25. октобра, гдје ће филмо

ма" биhе одржана вечерас у

20 сати, такође у "Карверу",

ви бити приказивани у локал

а ПОДгорички филмофили

ним центрима за културу.

имal\e прилику да виде оства
рење.Ј1гла испод прага", пос·

"Ин

будимљанско-никшнhкијО

култура разних земаља и

уод 18.до22.септембра. УПе

формбиро у Црној Гори", пу6-

аникије, проф. др Драгомир

народа. Оиа је истакла вече

.llНцисте Драгана Радевиhа,

Киhoвиh. Горан Киковић, про

посвеЬено нашем филму, ис

тровцу фестивал !'Је бити одр
жан од 24. до 28. септембра у

биhе одржана сјутра (четвр

фесор историје и аутор кљи

ТaI() у 19 сати, у Центру за кул

ге. Орraнизaтopове књнжевне

тичyhн да се и на тај начин
ствара историја црногорске

туру у Беранама. На промо

вечери је Јавна установа Цен
тар за културуБеране. ДоЈ.

кинема'l'Oграфије.

Такође,

констатовала је Медиговиh,

брадо4. октобрауЦеитру за

лику да види филмове ..крва-

Промоција

кљиге

цији ће ГОl:lOрити; владика

1:10 млијеко", ~Дијамантино",

Сваке вечери пројекције
почињаhеу2Ои 22 часа. Улаз

лије чега ће бити одржан па

Спомен дому ~ЦpBeHa кому

за све пројекције је беспла
тан. Поред комедије "Бел

неп ..црногорски филмнекад
и сад"укојој ћеучествовати

на". Бијело Поље ће угости

гијски Ј(раљ", нареднихдана

режисериАи.цроМартЈою

ти фестивал од 30. до cenтeм

наша публика he имати при

вхь и иваи Мархв:08ХЬ..
с.Ћ.

НА ВЕЛМКОЈ СЦЕНМ кмц-. , БУДО ТОМОВМЋ' ПОДИГНУТА ЗАВЈЕСА НА YIII МE1iУНАРОДНМ ешмвАЛ ЛУТКАРСТВА
ПОДГОРИЦА

-

ЦРНА ГОРА

2019.

Почели дани дружења са луткама у позоришту
Бањалучко Дјечје лозориШ11! Републике Срлске одиrpало је ,Одисеј - сан о повратку', а публика
ће у Тclкмичарском проrpаму видјети још четири лреДC11lве и за крај подгоричког ,Малог лирата'

•

Подгорица је од синоћ у

равне глумачке награде. О

знаку још једног фестивала.

њима ће, како су иајавили
Љиљана Бурзан Ннколкh
и Давор Драгојевић, осни'

на великој сцени Култур
ио-информативног центра
.,Будо Томовић" поднгнута је

вачи фестивала, одлучива

завјеса на осмо иэдање Међу

ти стручни жири који чине

народног фестивала луткар

предсједник-peдиreљГоран

стаз Подгорица - Црна Гора
2019. Бањалучко Дјечје по

Булајић, и чланови - глумац

наџеркакултуре и медија Је

одиграло је "Одисеј - сан о
повратку".
Публика he вндieпt још че

леиа Стојановиh Патрногиh.
И ове. као и претходних го

и од 20 часова на великој сце

дина радиhе и дiечји жкри.
- Вндјећемо приче од грч
ке митологије до савремених

ин игра ДвеЬемале Иде"nO

компјутерских технологија.

зоришта лутака Ниш, а дан

А што се тиче самих техно

заданом слиједе комад Град

логијалуткарства, имаћемо

тири представе. Вечерас од 18

Почео фecnoan: Jl)'ТlCapcтu У По,џ ОpIЩII

платно као лутку ДО марио

CY6rYrY од 18 и 20 '1а-

мичарски карактер.БИhедо-

нете. Урадило смо добар по

сова У Додесту. Фестивал се
завршава у недјељу, од 20 часовэ додјелом награда и из-

дијељене награде за најбољу
режију, драматургију "Дра
rзн Радуnовић", најбоље ес

сао

I:IOђењем представе Градског

тетсхо-технолошко рјешење

жили досадашњим радом

404" луткарског позоришта

позориwтa "мали пират". И

лупка, сценографију,ориги

оцијенио је Драгојевић.

из Шпаније може се погnе-

овеroдине,фестивалиматах-

налнумузикуитриравноп-

часоаа У Великој салн), "Под

жицама" из Италије игра У
Додесту, у суботу и недјељу
од 12часова. Представа "Ерор

ДУЉЕВ О

Владимир Лазовски и ме

зориште Републике Српске,

ског казалишта лутака Рије
ка ..DaндаЛаванда"(од 18и 20

8ПPOnO""''' ЦI'tЮf'orcIO-f8'WOPCЦ
IWiActMP свпor nPBOMNEHM(A М АРХМЪАКОНА СЈЕеАНА

дати у

... Сматрамо да је ове годи

не, интересовањеза Фестивал
вeheнeroикад. Тосмоизаспу
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