х

СР. Ј Е А.
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РАДОВИ МИЛЕВЕ МИШКЕ ИКОВИЋ У И3ЛОЖБЕНОМ САЛОНУ "ПЕТАР ЛУБАРДА" У ПОДГОРИЦИ

Чврстина умјетничке побуде
на сп рам покорности
Самосталном

Од срамоте ....отаи
дољепоте

изложбом

број мјери има своју .заслуже

Миием: Мхшке Икоaиh. из

ну мјерувриједнocrи уземљи

Подгорице. ПO'lenа је излагач

нашој -земљи сликара и пјес

ка сезона у ИЗ.llожбеном сапо

ника~.

ку ~Петар Лубарда~ у Српској

Иможеии радови намсеу

кући У Подгорици. Иковиhе

креативном смислу исказују

васесуграl)aнимапредстав.и

као

Л3 серијом уља на лесоннту. а

страствени, разнолики а слич

осликанису мртваприрода и

ни по теми И поруци, примје

пејзажн.
Отварајућн изложбу ли

тио је Попови!'!.
Позивајуhи се на недавно

I(О8НИХocnaрења, Ј(ако је ре

исказану мисао једног веltИ

стваралачки

искрени,

као КЊИЖeJIНИК ПерlOOје [10..

ког синеасте који је изјавио

повиh, озбиљно афирмисане

да је увијек стварао са апсо

и уважене изворне сликарке

лутном слободом, незавнсно

нази

баван перформанс који тра

МИ.IIеве Мишке Иковиh, ова

шhуи невиношhу, Поповнh је

вом ..људска cpaMoтa~. пр

жипажњуиучеш!'!е публике

изложба није само велики ис

констатовао да је Милеву Ико

вом ОД десет такмнчарских

- објаснио је он.

коракуодносунадоса.дашње

ви!'! са овом констатацијом по

ycnјехесамеС.llнкарке. вen у ДI;Г

везује ..стварана к свеприсутна

Представом

под

представа из селекције фо

Унгаро је истакао да је ве

кус, отворен је овоroДИWЊН

ома важио што је театар, по

~вапинтернационалног

пут представе ~ЉYДCKa сра

алтернативногтеатра - ФИАТ.

Moтa~ друштвено ангажован.

Ова италијанска предстаВа/

Посебно је то веома значајно

п ерформанс у продукцији
n:tPeтeтeaTpo41" и града Ма

на Балкану, сматра он.

-

Све државе на Балкану

ске пријестонице културе,

имајуnpoблем са национали
змом. То је и нама проблсмпо

на духовит начин, уз дина

следњихroдина. Управоутак

мичану кореографију ГОflo

вим дрywтвима ангажовани

ри о различитим видовима

тера-Басил иката

2019 европ

људске срамоте, кој и су по

театар је значајан, да укаже
н а проблеме које национали

тенцијална поетска визија

зам генерише. Каоусталом и

тамо гдје сесрамота претва

уци јелој Европи. Мјешавина

рауљепоту.

ове представе. објаснио је про

посебне позоришне естетике
и поетике која указује на про
блеме је битна данас у Евро

дуЦент и координатор пројек

пи

Дуг је историјат настајања

Сликарством изражава емоције
и своју ЖИВОТllу борбу

- с..арст.ом npaWl8a" см caote 1МOЦIIje. С8ОјУ 6ор6у

caate..."..... cмfemмнaCl"".,ca
МantO, 'AI ,...,. ...... JtU18816фма.. То 18QICifo. _ 60PII
се нa"'~ иаtaDt-a.. .ма ......а..,.... ...
~. FIOКY8aaaМ Аа

у . . . Аа . . . . """ .......

о..с..есуcnа6аAli КQ ... -Aa ................
се 04femI са ....... ICINIЦIOМ У ЈеАаН...,.,. ~ 08Ijrr - QIМa.

te _ nl

~

...... м.-. ............. je ~.,..тca-

.... 30 радоаа, ~ te ~ У..,.......а М8ID88IX
vмtm-a IНCYМ н- UA- ,..".... је у capaIe8y, ~.
,
u у Capaie8y, а lf'I"' rO,tIJINII . . . . . је •

+-vwm- Ја

te

~y ........... ~ 1997. f1tAIIИt_у ...........

- наглашава он.

таФраико Увraро. Процесје

Глуми ца и координаторка

нераскидиво везан за необи
чан италијански градић Ма

ове представе .Аитовела Jan:о
pt!ицм је и стзклада јерад на

тера. усвијету по јединственој

овом пројекту подразумије

љепоти познат, политичаре и

вао тегобан ангажман свих

КРаљ, Нкоaиhи Попо.иh
ва којима се кре!'!емо догод у

али да је разликује и ~изразита

нама има cнare да будемо људи

чврстина и нерањивQCТ умјет

(ПО патријарху Павлу) и да ни

ничкепобуде наспрам покор
ности·.

унајтежим моментима непо

- Сликарка Милева Миш

нас чини миљеницима посеб

ка Икови!'! посједује необич

не слободе, посебног надах

тону наша воља и понос што

ноиадахнуl\е којејој помаже

ну!'!а у сласти 'пиl\а најслађег

да при сваком новомсликарс

Господњег којијем се пјане по

ком потезуучин и корак више,

кољења- (Његош) - казао је По

учини оно највише што је Гос

повиh. Након отварања излож

поду прихватљиво, аљудн ма

бе пје<:ници МJvuщaКраљ и

- то јес

Попови!'! сучитали своју пое

блиско и разумљиво

те један од оних тајних путе-

зију..

С.Ћ.

8. М ЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ ПУТКАРСТВА У ПОДГОРИЦИ

Одисејев сан почиње причу о луткама
представе

јер сматрају да се позориш

бањалучког Дјечијег позпо

на публика развија и његује
од најранијег узраста. Поред

актера,

зао је Унгаро.

једин

јер се комад базира на њихо
вом истраживању, осје!'!аљи

ствена по кућама које суље

ма, ставовима и мишљењима.

гови ста но в н ици од давни

у представи играју Ма

на градилиупеhинамабрда

тија ЂоРААИО, Аитонела Ја
лоренцн, марија грацка

сали КИЦ.Будо Томовиh" по

hlИНИстарство културе, Фон

чеће осмо издаље Међуна

дација Петровиh-Његош, Ам

луткар'

басада Италије у Подгорици И

Црна Гора

Амбасаде Шпаније у Београ
ду, као и бројне фирме.

Матера.

на којем се овај градиh нала
зи италиј ански политичари

глумаца,

снага и МОpaJlна аутономност.

догађаје '60. и '70. година, ка

Наиме,

посебно

О Д ВЕЧЕРАС СТАРТУЈЕ

•Ј

Извођењем

ришта

РепуБЛИl(е

Српске,

.о.цисеј - сан о повратку", ве
ч ерас од 20 часова у великој

Вази, Симоо Спировска н

родног фестивала

'60. сматрали срамотом Ита

Ема Тamиpo, а реализује се

ства Подгорица

лије. Матераседанас сматра

у сарадљи са

2019. Како је најавила Љиља·

..EU Japan Fest
JapanCommittee".

-

Главног града, фестивал су
подржали наше и хрватско

на вурзаи Никоnиh, која је

На наше питање зашто је

заједно са Дааором: Дрaroје

изостала добра праксада неке

Овај перформанс екс

Фиатсе наставља п редста
вом .Све)е уновцу" Бopw:са Sa

:aиheм, оснивач фестивала,

фестивалске представе играју

плоатиwе те догађаје, пре

кanа,у"Колектору~!'!ебити

биhе то једна од пет предста

иу другим ЦРНОГОРСI(ИМ гра

~изнијетај процесодсрамо

приказан филм "Метропо

довима,

те до љепоте, промишља их

лис~, а у дворишту Куслево

ва које he видјети малишани.
Наредног дана, у сриједу, пуб

ве куће музику!'!е пуштати

лика he гледати комад Двеhе

ФММидра.

мале Иде Позоришталутака

једним од најљепших урба
них средина свијета .

-

кроз театар и плес.

Kpehe од

срамоте наших тијеладо сра

моте иација. ово је веома за-

R

С.Ћ.

R

ДОМ ВОЈСКЕ У БЕОГРАдУ

так, представу .Под жицама·

Промоција књиге
Александра Ђуровића

из Италнје, а у суботу .Ерор
404· nyткapcкoг позорншта из

Шпаније. Фестивал завршава
у недјељу, додјелом награда,
и потом из вођењем предста
ве Градског позоришта .Мали

у Свеча ној сал и Дома
Војске Србије П . септембра,

Ова вишеслојна и комплекс

пират". И ове године, фестивал

на кљи га потврдила је да је

има такмичарски карактер па

у

часова, би !'!е одржана

Александар 1)уровиЬ пјес

промоција кљиге ..лело Moja~

Алекса ндра 1)уровнћа. Пјес

н нк аутентк ч н ог н убједљн
вог поетског израза.Књигуhe

ће бити додијељене награде за
најбољу режију, драматургију

нич ка

представити Миља Губери

18

Ђуровнћа "лепо Moja~ вели

инЬ, Крста Поповски. Милан

~Дpaгaн Радулови!'!-, најбоље
естетско-технолошкорјешење
лутакЗ, сценографију. ориги

ки ј е еп о смрти и љубави.

Таси!'!, Марија РаднЬ . Тања

налну музику к три равноп'

С пјев "лепо Moja~ у основи је

Бр кановиЬ , Предраг Пнпер

поетско виђе ње једног теш

и аутор.

равне г.rryмачке награде. О
љима ће, како је најавио Дра

к њига

Александра

хог исторнјСЈ<ОГ тpeНYТl(a.

А.Ћ.

Од старих Грка до компјутера

Н иш. учетвртак 1(0Maд Град

ског казалишталутака Ријека
"Ванда Лаванда , потом у пе

го;евић , одлучкватк стручни

I(ao

претходних из·

дања. Бурзан Николиh је ка
запада тренутно за то немају
потребне I<апацитете. однос
но, да фестивал нема довољно

OpI-.yfyfIII~ . . . ~ ...... cyce .....
мmтaм ~ iI . . ntДt8Ie ..-у се lIODUIfПI Аа ~
palllIII • • пмartIIII . . . . .
- . . . . . . . . . . 0A1'JI'8Ce . . . . . . . . , . CМ,I I I!lМlIIIIМIIWТIpDOIX ташш ... А lmt сеnNe с:..а . . . . . . ",I. . . . . . .
...... _
. . "f"CYРРl lарllаl1lП.~ OIO . . . . 1IOCat

средстава, и да не знају како Ье

• ju8a ....... Aa e.m.м ..... м..:.. Аа Је- ........

yrnијевали да по градовима ор
ганизујемо представе, и даље
смо отворени за организацију

"'11*

-е .8ecn8u ............. Т.0I0.~

~,m. . . , . . . . . , ,..је """"""

тоизгледати ни наредне годи

не. Но, њихова је жеља да пред

ставе виде дјеца у цијелој Цр
нојГори.

- Почели смо амбици03НО,

таквих представа, aJlК недос·

нови ' глумац Вna.џr.кмp Ла-

фереицију је водкла чланица
жи рија Та,. Вевцоаћ.
Фестивал се одржава у

3О ВСКХ и менаџерка културе

склопу манифестације .Под

н медија Јenева Стојаиоuh
1Iaтpвorиh. И ове, као и прет

ГОРИЧI(О културно љeтo~. па је

жел и мо - објаснкла је Бурзан
Никоnиh. Дрaroјевиh је додао

н а конференцији говорил а и

да је њихов циљ - један фести

ХОДНИХ година ради!'!е и Дјечји
жири у чије име је јуче на прес

Сања Вој н новиh, савјетни ца у

вал, једнадржава. што би било

подгоричком Секретарнју за

јединствено усвијету.

конференцији говорио пред
сједник
КJvnr.aв:, а I(OH-

културу к спорт. Она је иста

жири који чине предсједник
редитељ ГоравБyпjкh, к чла

JIYXa

кла да подржавају фестк вал

тају средства. Немамо довољ
но новца за играље представа
у другим градовкма, иако то

Улаз на све представе је

слободан.

ж.Ј.

