
„186. степеник
најбоља представа

Повеља „Драгољуб Драшко Обреновић"
додељена Милеси Илић

За најбољу младу глумицу проглашена је Ивана Стамевска, за
најбољу глумицу Ана Павловић, а за најбољег глумца Немања
Поповић. Специјално признање жири је доделио Јасмину Раманију,
а победничка представа по оцени публике је представа „Ковачи"

СПУШТЕНЕ ЗАВЕСЕ НА ЧЕТВРТИ МЕЂУНАРОДНИ СУСРЕТ
ВАРОШКИХ ПОЗОРИШТА „ТАКОВСКЕ ЦВЕТИ"

«

Доделом награда и признања

најбољима, у недељу је завршен

четврти Међународни сусрет

варошких позоришта Таковске

цвети. Током трајања фестива-
ла, изведено је седам представа

различитог жанра и позоришног

израза, од којих је четири било у

такмичарском делу.

За највреднија признања

фестивала и новчану награду од
60.000 динара надметали су се:
Удружење младих активиста
Културног центра Пећинци, БАГ

Театар из Бољеваца, Студентско
позориште Пале из Републике
Српске и Алтернативни театар
Отпишани из Скопља, Северна

Македонија.
Концепцију четвртог Сусрета

варошких позоришта Таковске

цвети, одабиром представа, по-

ставио је Бранко Кнежевић, се-
лектор фестивала, а све наступе
пратио је Драги Ивић, продуцент,

публициста и позоришни крити-

чар.
Представе је оцењивао Рајко

Ракићевић, позоришни и телеви-
зијски редитељ, који је најбољима
уручио награде.

За најбољу представу четвр-

тог Међународног сусрета варо-

шких лозоришта Таковске цвети
лроглашена је драма Борислава
Пекића 18 6. степеник, коју је на
сцену поставио Немања Костић,

а извело га је Студентско позори-

ште Пале из Републике Српске.

- Успели су својом пре-
дставом уверљиво да прикажу

трагичну и тешку тему суочавања

са истинама једног од најсу-
ровијих концентрационих погора

за уништавање људи - Матха-

узен. Водили су нас кроз капију
смрти до злогласних степеница
страдања хиљада и хиљада
логораша, кроз драму преиспи-

тивања болних истина, које се не
могу и не омеју заборавити -

наведено је у образложењу.
За најбољу младу глумицу

жири је прогласио Ивану Стаме-

вску. за улогу духа Александре у

представи Саиоубиство у само-
одбрани Марјана Ангеловског, у

режији Александра Јовановског и

Марјана Ангеловског, а у извође-
њу Алтернативног театра Отпи-

шани из Скопља, Северна
Македонија.

- Успешна у сложеном лику

духа Александре, као трагичне
жртве ватреног љубавног троу-
гла, гурунте у руке доктора мо-
нструма, Ивана Стамевска вла-
дала је сценом, покретом и

мимиком, без речи текста, што је
много тежи глумачки задатак.
Врло тачним, изабраним сре-

дствима, остварила је пуно стра-

дање свог лика - истакао је жири.

За најбољег глумца прогла-

шен је Немања Поповић, за улогу
Емануела Голдмана у представи

186. степеник Борислава Пеки-

ћа, у режији Немање Костића, а у
извођењу Студентског позоришта
Пале, Република Српска.

- Немања Половић је потпу-

но успео да у континуитету влада
врло захтевним ликом остарелог

и болешћу угроженог бившег ло-
гораша Голдмана, Принуђен на
доказивање своје жртве кроз

поновно суочавање са страхо-

тама кроз које је некад у логору
пролазио степеницама страдања.

Поповић је изванредним тумаче-
њем изнео тешки терет, одсли-
кавајући авети прошлости коју је
преживео његов лик - утисци су

Рајка Ракићевића.

Награду за најбољу глумицу,

одлуком жирија, добила је Ана

Павловић, у улози Лујзе у коме-
дији Милоша Николића Ковачи, у
режији Боре Ненића и извођењу
БАГ Театтра из Бољеваца.

- Ана се доминантно наме-
тнула својом хуморно вредном

интерпретацијом енергичне и као
ураган снажне, али лепршаве

Швабице, која се тешко борила

да својој ковачници и без мужа,

отераног на фронт, обезбеди

наследника и сина ковача - стоји
у образложењу.

Жири је одлучио да уз

предвиђене награде додели и

Традиционално, на завршној вечери фестивала Таковске
цвети додељена је Повеља „Драгољуб Драшко Обреновићђ
установљена у знак сећања на једног од најистакнутијих чла-
нова Милановачког позоришта. Повеља се додељује најзаслу-
жнијима за вишедеценијски допринос Милановачком позоришту

и свеукупан креативни рад у свим областима уметничког
ставаралаштва, а носилац Повеље за 2022. годину је Милеса
Илић, којој је награду уручио прошлогодишњи носилац ове
повеље Драго Максимовић. Како је образложено, уз све послове
које је оавеено обавтвала, Милеса Илић је позоришту посветила
више деценија уметничког стваралаштва, немерљив допринос
дала је напретку позоришта, а педагошким саветима, као
награђивана глумица, подстицала је стасавање нових потоњих
генерација младих позоришних уметника.

- За мене је посебно задовољство да примим ову плакету,

пре свега због тога што је Драшко Обреновић био мој најбољи
друг. Драле је био душа и срце овог позоришта и нажалост, сада
вероватно у неком другом свету организује неко ново позориште

у које ћемо сви једног дана. Уједно бих да се захвалим милано-
вачкој публици, која ме Је увек радо примала. Никада нисам
изашла са сцене без аплауза, што је за нас глумце нешто
изузетно. Да се захвалим лородици која ме пратила, да се
захвалим свим женама глумицама које су прошле кроз ово по-
зориште, трајале, нажалост, годину-две и отишле, а заслужиле
много више. Ја сам некако успела да прегурам четрдесет година
- рекпа је награђена.

једну специјалну похвалу, и то
Јасмину Раманију, за улогу Бо-

рјана у представи С амоубиство
у самоодбрани.

- Запаженим тумачењем. Ја-

смин Раманији оставио је двој-
ство лика у живот неупућеног и

неоствареног песника којим је
прикривао свој прави идентитет -

доктора монструма. Наглашеним

изразима прикривања и обузда-

вања, водио је свој суморни лик
кроз заплетна збивања у чекању

воза, који уместо путовања у неке
друге животе, трагичне јунаке
представе заједно води у смрт -

рекаоје Ракићевић.
Одлуком публике, за најбољу

представу овогодишњег фести-

вала проглашена је представа

Ковачи Милоша Николића, у ре-

жији Боре Ненића, а у извођењу

БАГ Театра из Бољеваца.
У част победника четвртог

Међународног сусрета варошких

позоришта Таковске цвети, Ми-

лановачко позориште извело је

представу Доктор Шустер Ду-
шана Ковачевића, у режији Бра-
нка Кнежевића.

Милановачко позориште, уз

подршку Културног центра, орга-

низатор је манифестације, а по-
кровитељи су општина Г. Мила-

новац, компаније Металац а.д„
Рудник и флотација Рудник, Па-

пир Принт, Графопринт, ААг

Тоиге, ЗшзИоп Такочо и Туристи-
чка организација општине Г.

Милановац. Т. Раковић
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