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НИШ ЦЕНТАР БАЛКАНСКОГ ПОЗОРИШНОГ ЖИВОТА

Г

раоначелница Ниша Драана
Соировски је на оварању руо
фесивала „Теаар на раскршћу“
исакла а је велика час ии
раоначелница раа који има фесивал на
коме се окуљају најољи озоришни
свараоци на Балкану.
„Ниш, ојенако ра раиције и ра
уућноси, с оносом може а исакне
разноврсне кулурне рораме и фесивале
који окуљају мнооројну омаћу и
иносрану улику. Раскршће уева, које
наш ра чини осеним, укано је и у назив
озоришно фесивала.
Фесивал Теаар на раскршћу омоућава сусре ројних озориша и енерација уменика и нуи
жанровску и уменичку разноликос.
Овај оађај је месо реознавања зајеничких вреноси, које наро Балкана чине ако
осеним, али и месо разумевања и ошовања различиоси,рекла је раоначелница Ниша и
оала а фесивал афирмише исински креаивну сарању и окуљања, е ружа моућноси за
оворене сусрее и размене иеје шо ојачава кулурне везе и ромовише узајамно разумевање.
„Ураво уменос и кулура су кључ за развој свако рушва, који оразумева знање, креаивнос
и иноваивнос.Нишки озоришни фесивал Теаар на раскршћу оржава ух и раицију
кулурно росора, унаређује мисао раа, ориноси развоју кулурне инфрасрукуре и
ојачава кулурне и креаивне инусрије. Мало је ако значајних раскршћа оу Ниша, која
уменошћу осављају уок ра, из ко насаје кулурно наслеђе за ууће енерације,закључила
је раоначелница Ниша Драана Соировски на оварању фесивала.

Д

ирекор нишко Нароно озориша и
коселекор фесивала Сасоје
Ж.Миловановић захвалио се свима који
су ружили оршку фесивалу оком рошле и
ове оине.
„После ри олаања коначно је фесивал ре
уликом,ове смо а уживамо у ресавама
које оворе и о акуелној анемији и о оме ша
јена врса ораниченоси овлачи за
соом,рекао је ирекор нишко Нароно
озориша на оварању фесивала.
Сасоје.Ж Миловановић је исакао а нишко
Нароно озорише и Теаар на раскршћу не и
моли а осоје ез сво оснивача, раа Ниша
и оао а слееће оине нишки еаар
оележава велики јуилеј, 135 оина осојања
у који мора а се верује.
М. Николић

ТЕАТАР НА РАСКРШЋУ У ДОБА КОРОНА ВИРУСА
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Други фестивал Театар на раскршћу отворила је
театролошкиња и чланица Савета фестивала Василка Бумбарова из Бугарске.
Маска као симбол времена.
Маска је симбол позоришта.
Маска оличава сцену.
Тако је било вековима.
Данас је маска поново симбол времена.
Данас маска не представља позорницу, већ пандемију.
Данас у позоришту сви носимо маске.
Надам се да је ово привремено.
Театар је светло у тунелу!
Театар рађа нове облике!
Театар је жив!
Театар је вечан!
Театар је ЉУБАВ!

Т

еатар на раскршћу у доба корона вируса. Ово неће бити гозба за време куге или љубав за време
колере, просто данас, 7.септембра 2021. на сцени нишког Народ-ног позоришта по други пут се
отвара фестивал Театар на раскршћу.

Никакви вируси,никакве заштитне маске, никакве изолације не могу да спрече онај празник који нас
очекује наредних неколико дана. На Балкану сунце сија скоро 300 дана годишње. Не знам да ли је то
један од разлога што је баш Грчка домовина театра. Али, у свом многовековном духовном и
историјском развоју, различити народи на Балканском полуострву створили су вишеструко и богато
културно позоришно наслеђе.
Политички, етнички и не на последњем месту економски фактори су последњих година на овај или
онај начин удаљили на први поглед блиске националне културе и на неки начин прекинули везу међу
уметницима на Балкану.
Театар је ЖИВОТ!
Поделе нису приоритет времена у коме живимо, упркос томе што све око нас тежи да нас подели. Језик
театра не познаје границе. Театар је она богата палета трагања, проучавања, експеримента, која у себи
спаја искуство времена, древне архетипове позоришне уметности са савременим технологијама и
поступцима. Да бисмо имали могућност да на раскршћу времена, слично „неопходном” дилетанту
Трепљеву трагамо и осећамо, и данас су нам потребне „нове форме”, а исто тако и нови сусрети,
сусрети са публиком, сусрети са суседима, сусрети са далеким пријатељима, сусрети са колегама.
Театар је ВРЕМЕ!
Време у коме живимо, сад и овде. Смутно, носталгично, експлозивно, али светло! А барут је
привилегија Балкана! Баш као и раскршће!
И не плашите се корона вируса. Он је тренутно међу нама.
А ТЕАТАР је вечан!
Срећан други по реду Театар на раскршћу!
Василка Бумбарова
театролошкиња из Бугарске
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РЕЧ КРИТИКЕ
ЧУДО СВЕТОГ ГЕОРГИЈА
копродукција
Драмско-луткарски театар „Иван Радоев“ – Плевен, Бугарска
Народно позориште Ниш, Србија
Театар „Јоан Славичи“ – Арад, Румунија

ЧУДО ВИЂЕНО

Н

икола Завишић је озна као реиељ ујне маше, високо нивоа креаивноси, ечје несуаноси, врло уућен у савремену
есеику и уменос уоше, њену хирину рироу у 21. веку, шо ће рећи мешање жанрова и силова, меија... Комлимени
и моли а се ређају а није јено и врло чесо неосака, невоље у рецецији њеових ресава, а највише се оноси на
рамауршки росее, оносно неосленос, нелоичнос, расојасанос у сфери оноа шо се универзално може назваи – нараив,
или још слооније оним – ша је исац хео а каже.
Све ово је врло уочљиво у ресави „Чуо Свео Георија“, насалој на основу екса макеонско исца Русомира Боановско, као
короукција чак ри озориша – Драмско-лукарско еара „Иван Раоев“ из Плевена (Буарска), Нароно озориша Ниш и Теара
„Јоан Славичи“ из Араа (Румунија). Полазећи о екса који очива на (сеуо)филозофским езама о јеинсву свеа и ничеа,
рожеим њу ејџ мисицизмом о релиији као архиекури уха, ресава у „реалисичком“ елу риче, а зараво некој врси ајке за
орасле, раи јунака који уива ажаху, оносно окрива а исо слојева наоаких земаљских оичаја осоји јеан виши ре ића које
ревои арханел Михаило, заоварајући – ша руо – љуав.
Све је уврнуо у овој ричи, а и слојеви у којима виимо аничке раеије, нарона реања, миолоију... Гроеска, саира и хумор, јача су срана ресаве
„Чуо Свео Георија“, оликоване а визуелно и лесно осећа на неку врсу неоаванарно, ексерименално еара. Само, и а снаа је реслаа а
извуче рамаурију реуну „инермеца“, својеврсне релике сцена из „Морал комаа“ и „Масакра моорном есером“ учини аракивнијим о
ефекних еизоних осеки, овеже ониричне нии у јену језровиу и смислену целину, не само за реиеља.
Иор Бурић
озоришни криичар,Нови Са

К

ЛЕПРШАВОСТ И РАДОСТ ГЛУМАЧКЕ ИГРЕ

ао и свака короукција, она у озоришу има мношво реноси, али и ниша мање мањкавоси, а у међунароној
сарањи озориша,као шо је у овој ајковиој раикомеији исричано, оказује и илусрује и јену и руу срану.
Иак, ира и озорише ојеђују.!

Реиељ Никола Завишић, је у озоришном свијеу реозна као реиељ који реферира лукарско озорише и ра за
млае. У овој „Чуо Свео Георија“, короукцијској разираној ресави реиељ кориси све озоришне алае и изразе
како и очарао у фанасичнос соља и сурову зиљу изнура која нас све оерећује и никоа неосавља равноушним.
О каа је човјек осао свјесно иће и о каа ами, имао је осјећај, али и ореу а се ира. Риуал ило које врсе и
намјене римиивно човјека о савремено леса ио је у сушини ира, која је имала намјену и намјеру а учеснике у ом
чину ослоои сваконевнице, која је увијек и у сва времена оерећивала и „мало“ човјека, али и сварала илузију а ар на
ренуак ојене у жељену сваранос,које најчешће нема. Каа су се усосавила јасна равила за риуал, иру, лес, насала
је умјенос која раје и осаје.
Да не уемо лични, али морамо ии озиљни и наласии а је озоришни, умјенички чин најсецифичнији о свих осалих у оласи извођачких
умјеноси и он у сеи саја и синкреизује мноо руих умјеноси. Премијера ресаве“Чуо Свео Георија“ можа на најсликовиији начин оврђује
ову консаацију уз заључак а у јеном озоришном исказу никао не може ии вишке руих мјеноси. Нароив, ако их вјеша реиељска рука,како шо
је о римјер са реиељем Завишићем, укомонује, аа ај умјенички чин ресавља оживљај који мало коа осавња равноушним.
У ој свеошој ири о екса, исина ааирано, о лумаца, лееће сценорафије, свјела, музике, косима,... улика је оиравала на сваки ак и
занимњива реиељска рјешења. Преешка ема осављена у ненасловњеном оониму, јасно асоцира на наше росоре Балкана и је се ми веома јасно
реознајемо из сваке релике и окреа. Бесошена, крвава ора за влас ломила се реко осајања човјека, олиса, урушавана је ороица на све
начине и о сваки цијену. И о раје вјековима. Вјера, свака, а у овој ресави је асоцијација јасна, исина и екслицие неизоворена, на равославну вјеру и
на арханђела Михајла,као највеће „равеника уша“ на оном свијеу. Да ли је а роексна ира можа ала ревелики значај моћи вјере, или оље речено
оних који је умаче и нароу, роовијеају, осаје сваком осјеиоцу озориша а умачи, али је јасно реочено, а сваки лом у јеном рушву, реко
ноћи, ило о у овом случају вјера, има своје неслућене ослеице и носи алекосежне ожиљке.
Прелеене су ри кулуре, ри ржаве, (Буарска, Румунија и Срија) ри лумачке школе, ри језика и никоме о није у реуној озоришној сали
засмеало. Сви су ирали на свом језику и своју улоу, уклољену у веома ричљиву,лершаву и зуснуу са меаформама и симолима озоришну ричу
која овори о нашим зајеничким, а не свађалачким сличносима, а мање разликама која нас развајају.
Реиељ је осавио ричу,рању у неоерећујућем росору,са лершавом и розирном сценорафијом, коју оисује Николај Димиров из Буарске и
веома усјешно коесонира са ресавом, рањом и очарава у езвременос, али и рајање у сваком времену зла, охлее, оре за влашћу и орее за
уживањем и урожавањем оно руо, „исо сее“. Захјевна кореорафија Анреа Гаврилију из Румуније ала је заиса велики и изузено сложени зааак
сваком лумцу на сцени, који су очаравали унурашње и манифесационе ојеке оекса који је нуђен у овој ресави. Косими Консанина Волкова из
Буарске јеносавношћу и јасним оиљежавањима салежа и ока рање уоуњује комеан оживљај ресаве, уз значајан колори музике Милене
Аосолов из Буарске.
Ира је оказала како се можемо на луциан начин оираваи исоријом, раицијом, вјером, релиијом, философијом, оемима, музиком,
иром,миовима,...а ао никоме не засмеа.аа о у нама оуи размишљања, колико смо се као човјек уаљили у скали нарека цивилизације о рије
неколико вијекова. Јесмо, неоина чињеница је са ехнолоијом али сами са соом и свијеом око сее? Пресава не оерећује, није ренциозна а нуи
коначна и аксиомаска рјешења за цивилизацију и човјека, осавља овољно умно росора а салеамо раицију и рошлос, анализирамо сами сее али
и а раосније корачамо у уућнос, салеавајући је са више љуави, сраси и раоси. Нико нам не зарањује а сањамо, а размишљамо, а нам ова
озоришна илузија уе јеан о каменчића за слаања власиио мозаика илузија, како и нам ило оље и раосније, срећније сура.
Ако и или сажеи, можемо рећи а је ова ресава „Чуо Свео Георија“, осавила ра и јак уисак, а је раос лумачке ире оно шо озорише чини
озоришем, на чему осаје и зашо му се сално и изнова враћамо. Саа, на РАСКРШЋУ, указује нам на у озориша, ма ша се око нас и у нама оађало.
Проф. р Нена Новаковић, ексер за елекронске меије и менаџмен у кулури, Бања Лука
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РЕЧ КРИТИКЕ
ЧУДО СВЕТОГ ГЕОРГИЈА
копродукција
Драмско-луткарски театар „Иван Радоев“ – Плевен, Бугарска
Народно позориште Ниш, Србија
Театар „Јоан Славичи“ – Арад, Румунија

БАЛKАНСKА БУРЛЕСKА

С

асвим симолично и римерено фесивалским околносима, короукцијском ресавом “Чуо
свео Георија” оворен је руи “Теаар на раскршћу”, озоришни оађај који резенује и сценски
оремећује зајеничке вреноси алканско кулурно росора.

Уруженим наорима Драмско-лукарско еара “Иван Раоев” из Плевена, Теара “Јоан Славичи” из Араа и
Нароно озориша Ниш оијено је синкреичко озоришно осварење насало о сценарисичком
релошку макеонско ауора Русомира Боановско у режији Николе Завишића.
Замишљено као колаж различиих нараива и јасних циаа који се леаоцу уућују у форми ново и
неоично салеавања сарих и овешалих исина које фиурирају о аничко озориша о анас, ово
фарсично осварење оирава се ажњом леаоца чак и о цену емисификације саме ире и чесо
овођења сиуација о само асура.
Окосница зивања, смешена у неознао време и неименовано царсво (нееско или земаљско, свејено), на сцену извои мношво иизираних
ликова – иијевских ојава, моћних а оом сврнуих краљева и краљица, узураора власи, крвожених оомака, као и оичних љуи –
раикомичних осмарача. Дијаолични арханел Михајло (Дејан Лилић) оичном човеку нуи зашиу и нове моућноси – рекли исмо анас,
нови ореак. Дилема осављена ре човека иће разрешена каа се everyman уе ореелио између ројних изазова и оно јено који а
коначно чини ићем осојним живљења, а о је љуав.
Сценарисичка основа, која је еклекичко иа, оилао кориси илијске моиве, али и емаске ариуре реузее из лиерауре Данеа,
Болера (зирка “Цвеће зла” налази се на сцени), усмеравајући иру у равцу фарсичне рееиције, реналашавања, указивања на рању и
неочекиваних ора који овремено склизну у урлеску, овоећи сценски риказ о ћорсокака из коа се излази о заовеси лумаца на сцени, а не
о рамауршком икау или лоици рање.
У овој ресави, оре неоичних косиморафских решења (Kонстантин Влков), ажњу оуђује и занимљива кореорафија коју оисује Анреа
Гаврилиу из Румуније. Приљежно и са уно енерије, лумачки зааак оавили су уарски, румунски и лумци из Срије, осижући зачуан
ефека фузијом ри различиа језика на сцени. Уколико виђену ресаву иак реознамо као јену фриволну хумореску, зачињену вечним
алканским емама, ојеињавањем ри различие језичке осећајноси у јену мисаону и иејну целину осварена је основна иненција – а након
свих олаања и изазова, Друи фесивал кулурних исоси, различиоси и мноосрукоси еара коначно може а очне.
Дејан Пековић, озоришни криичар, Ниш

НА ГРАНИЦИ СМЕШНОГ И СТРАШНОГ

Т

ри су театра са балканског културног простора („Иван Радоев“ из Плевена, румунски Јоан Славичи“ из
Арада и Народно позориште Ниш) удружила своје глумачке и остале уметничке ресурсе у креирању
специфичног и компексног позоришног пројекта Николе Завишића Чудо светог Ђорђа који је настао
према мотивима драме Русомира Богдановског. Актуелност ове параболе о животу и моћи, силама
небеским и земаљским, написане пре педесет година ни данас не јењава. Фантастиком народних бајки и
легенди и митова, Богдановски је заокупљен и као драмски писац и као истраживач.
Његова драмска дела инспирасним фолкористиком и митовима готово увек су оплемењена иронијом и
сатиром и тако обликована у специфичан драмски поджанр у савременој македонској драми. Ова
фантастична трагикомедија изданак је богате балканске етно-традиције, посебно наглашене фолклорне
драматике. Свети Ђорђе овде је симбол изгубљености, манипулације, изгубљеног па поново ттраженог
идентитета. Гротескна игра се одвија у неком безименом краљевству, у којем се води константна борба за
власт, како би се народ држао у потпуној послушности (отуд и мотивисани и поступак цитатности од
Жаријевог Краља Ибија и других уметака из литературе до чувене Змај Јовине наивне песмице).
Завишићев редитељски концепт заснован на граници смешног и страшног, био би, чини се, уметнички учинковитији и убојитији, да је
безимено краљевство именовао, да га је временски контекстуализовао. Додуше, модеран, духовит, забаван, монтипајтоновски
апсурдни хумор, у заједничкој теми за Балкан, потцртавајући више пута апострофирану мисао “крв смо иста, крв је крв“и овако
конципиран функционише, али би гледаоцу оставио мање простора за чуђење и недоумице.
Покретачка снага ове представе јесу ситуациона комика и досетке, а нарочито у оним фрагментима када актери представе (Асен
Данков, Антони Пенев, Бориса Сарафова, Надја Керанова, Марина Пали Стефан Догару, Драгиша Вељковић, Драгана Јовановић, Марко
Павловски а пре свих, Дејан Лилић) користе метатеатарским средствима и театра у театра и тиме придобијају симатије гледалишта.
Музика, која је дело Милена Апостолова,снажна, динамична, настала преобликовањем фолклорне музичке потке, додала је вредност
овом занимљивој позоришној бајци, и условила маштовит сценски покрет. Сценографски прилично једнолично решен простор учињен
је раскошнијим и бајковитим рафинираном игром светла.
Проф. др Миливоје Млађеновић, писац и театролог, Сомбор
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ПРЕМИЈЕРНИМ ИЗВОЂЕЊЕМ КОМАДА „ЧУДО СВЕТОГ ГЕОРГИЈА“
ПОЧЕО 2. ФЕСТИВАЛ ДРАМЕ И ПОЗОРИШТА „ТЕАТАР НА РАСКРШЋУ“

К

омад „Чудо светог Георгија“
премијерно је изведен 7.септембра на отварању 2. Фестивала
драме и позоришта балканског културног простора „Театар на раскршћу“.
Представа је урађена према мотивима
драме Русомира Богдановског, а у
копродукцији три театра из Бугарске,
Румуније и Србије.

„ЧУДО СВЕТОГ ГЕОРГИЈА“
Короукција:
Драмско-лукарски еаар „Иван Раоев“ – Плевен, Буарска
Нароно озорише Ниш, Срија
Теаар „Јоан Славичи“ – Ара, Румунија
Ааација и режија – НИКОЛА ЗАВИШИЋ (Срија)
Прево на уарски – СВЕТЛАНА АТАНАСОВА
Асисен реиеља – КАЛИНА ЕНЧЕВА (Буарска)
Драмаур – АНДРЕЈ ФИЛИПОВ (Буарска)
Сценорафија и анимација – НИКОЛАЈ ДИМИТРОВ НАД (Буарска)
Косим – КОНСТАНТИН ВЛКОВ (Буарска)
Музика – МИЛЕН АПОСТОЛОВ (Буарска)
Кореорафија – АНДРЕА ГАВРИЛИЈУ (Румунија)

„ЧУДО СВЕТОГ ГЕОРГИЈА“
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ИГРАЈУ:
Драмско-лукарски еаар „Иван Раоев“ – Плевен:
АСЕН ДАНКОВ
АНТОНИ ПЕНЕВ
БОРИСА САРАФОВА
НАДЈА КЕРАНОВА
Нароно озорише Ниш:
ДРАГИША ВЕЉКОВИЋ
ДРАГАНА ЈОВАНОВИЋ
МАРКО ПАВЛОВСКИ
Теаар „Јоан Славичи“ – Ара:
МАРИНА ПАЛИ
СТЕФАН ДОГАРУ
Сецијални ос:
ДЕЈАН ЛИЛИЋ, Драмски еаар – Скоље, Северна Макеонија

РЕЧ РЕДИТЕЉА

Ч

уо Свео Георија је фанасична раикомеија макеонско исца Русомира
Боановско, која се на ухови, асуран и зааван начин ави зајеничким
емама за све нарое Балкана: салним раовима, суровим уисвима влаара,
злоуореом релиије и роменом вере.
Ова роескна ира се ешава у јеном езименом царсву (можа нее на Балкану), е се
вои вечиа ора за влас, а наро се ржи у оуној окорноси кроз злоуореу и
маниулацију вером.
Али ша се еси каа анђели, ревођени арханелом Михаилом, онуе влаару а се орекне
сарих аанских веровања и рими јену нову
релиију (која неоично осећа на хришћанску).
Може ли цело јено царсво реко ноћи а ромени
веру? Ша је цена акве ромене?
Три алканске нације: Буари, Румуни и Сри ће
се ресавии реко својих уменика у овом
јеинсвеном озоришном искусву уном рима,
хумора и љуави.
Да, љуави, која иак осаје а леи на свим
ликовима и сиуацијама као јеино реосало
оружје ора у ори роив луоси, аме и зла.

Никола Завишић

ВЕЧЕРАС НА ФЕСТИВАЛУ
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По тексту Наташе Рајковић Прозор
ауторски пројекат Наташе Рајковић, Снежане Тришић и глумаца представе

Режија: СНЕЖАНА ТРИШИЋ
сценографија Снежана Тришић,костим Милица Грбић
Комазец,музика: Ирена Поповић,сценски говор Ђорђе
Марковић,избор музике Биљана Николић, Дејан Тончић, Бојан
Вељовић и Никола Ракић
Играју:Биљана Николић,Дејан Тончић,Бојан Вељовић,
Никола Ракић

РЕЧ РЕДИТЕЉКЕ

О

ва представа је настала као последица интроспекције ауторског тима и глумаца. Сагледали смо
старе, познате обрасце живота, односа, понашања у новим околностима које су нас задесиле.

Нова ситуација изазвана пандемијом може се посматрати као криза, али и као шанса. Кризна ситуација у
позоришту и драми најчешће је највећи потенцијал представе, јер криза захтева напор, превазилажење,
трагање за решењима, одлуке, промене и борбу. У кризној ситуацији непогрешиво откривамо ко је ко, у
њој се лик разоткрива, отвара и гради, на сцени као и у животу.
У овој представи ликови на сцени саткани су од фрагмената наших прича, искустава, осећања. Уградили
смо неки део себе, наших односа, ситуација, дијагноза, ограничења, жеља или страхова. После дуго
времена, у овој режији бавила сам се свакодневицом и интимом, ту нема историјских ликова или
историјских и политичких преврата или филозофских питања, овде се лична и друштвена драма догађа
док се спремамо да кренемо од куће на посао. А ако је тај посао у болници, отварају се бројна етичка
питања, али и веома сложен однос према болести, међуљудским професионалним и интимним односима.
Бавили смо се односима који су оболели и на неки начин су се заглавили, испразнили, уморили, као и
односима који су утемељени на неправди. Болест је често последица неразрешених траума и проблема,
некоме излаз, а неком оружје и средство манипулације. У средишту приче је Милена, главна медицинска
сестра са одељења за ортопедију и њен муж, затим шеф на послу и пацијент кога упознаје у болници. Е
сад, да ли су то баш ти ликови или смо то ми, или су то глумци на сцени?
Чије снове они сањају и да ли су ти снови њихова прибежишта, или наши тајни светови? Тешко би било
разјаснити и поставити тачне границе и дијагнозе, јер када се ради о љубави, ту нема праве дијагнозе,
вакцине или лека.
Снежана ТРИШИЋ

РЕЧ АУТОРА

Н

еправду људи најчешће наводе као нешто што највише не воле и што их највише боли, и није то
чудно јер она је тешка и тешко пада на људске животе и кад је мала, и кад је пролазна, па чак и
онда кад се није свалила на нас, па и онда када нам се само причињава.

Ствар је у томе да тежина неправде нема везе с њеном величином, она је увијек тешка и тешко пада, па
онда криви и искривљава наше кости, наше мисли, наше осјећаје и чини нас тежима него што јесмо.
Тешкима самим себи, претешким другима. И тако троми и сами вучемо ноге кроз своје животе и све нам
је теже са себе збацити то бреме, чини нам се да не можемо ништа, а можемо, о неправди увијек можемо
говорити, против ње се увијек можемо борити, нешто понекад можемо и учинити, а некада је можемо и
истрпити, чак и опростити, ако је случајна, Једино што с неправдом никада не смијемо радити то је
постати и сами неправедни, и то Милена зна.
Наташа РАЈКОВИЋ
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САВЕТ ФЕСТИВАЛА
р Душко Љушина - менаџер у кулури (Заре, Хрваска)
Василка Бумарова - еаролошкиња (Софија, Буарска)
Милош Лаиновић - рамски исац и књижевник (Беора, Срија)
мр Дејан Лилић - рвак Драмско еара (Скоље, Северна Макеонија)
р Мирослав Раоњић - еароло (Нови Са, Срија)
Драана Соировски - уризмолошкиња, раоначелница Ниша
мр Сасоје Ж. Миловановић - еароло, уравник Нароно озориша Ниш

КОСЕЛЕКТОРИ ФЕСТИВАЛА
роф. р Влако Илић
мр Сасоје Ж. Миловановић

СТРУЧНИ ЖИРИ
Миа Беовић, глумица, Загреб
Каарина Коцевска, глумица и драмска списатељица, Скопље
Боан Косеа, глумац и редитељ, Арад
Бранислав Жаа Мићуновић, редитељ, Подгорица
Влао Керошевић, глумац и професор, Тузла

ОКРУГЛИ СТО КРИТИКЕ
МОДЕРАТОРИ ОКРУГЛОГ СТОЛА КРИТИКЕ

КРИТИЧАРИ

Бојан Муњин,
новинар и озоришни криичар, Загреб
Оливера Милошевић,
новинарка и еаролошкиња, Беора

Проф. др Миливоје Млађеновић,
исац и еароло, Сомбор
Проф. др Нена Новаковић,
ексер за елекронске меије
и менаџмен у кулури, Бања Лука
Иор Бурић,
озоришни криичар, Нови Сад
Дејан Пековић,
озоришни криичар, Ниш

ЖИРИ НОВИНАРА
Борка Трејешанин, Политика
Тања Мијовић, РТС 3, Београд
Тајана Њежић, Блиц, Беора
Миљана Николић, РТВ Белами Ниш
Лиија Георијев, РТС, дописништво Ниш

НАГРАДЕ
Нараа за најољу ресаву – 1 награда;
Нараа за режију – 1 награда;
Нараа за лумачко осварење: 4 награде;
најоља женска улоа – 1 нараа;
најоља мушка улоа – 1 нараа;
нараа за најољу млау лумицу – 1 нараа;
нараа за најоље млао лумца – 1 нараа;
Нараа за сценорафско осварење – 1 награда;
Нараа за косиморафско осварење – 1 награда;
Нараа за орииналну сценску музику – 1 награда;
Нараа за сценски окре – 1 награда;
Нараа окруло сола криике – 1 нараа;
Сецијална нараа – 1 награда;
Нараа жирија новинара – 1 награа

ТЕАТАР НА РАСКРШЋУ
2. Фесивал раме и озориша алканско кулурно

ОСНИВАЧ ФЕСТИВАЛА

Град Ниш

ПОКРОВИТЕЉ ФЕСТИВАЛА

Народно позориште Ниш

Председник Републике Србије

Изавач: Нароно озорише Ниш
За изавача: Сасоје Ж.Миловановић
Реакција: Миљана Николић, Бранка Ранђеловић, Јована Санковић, Михаило Ивањац
Фоо: Влаан Дамњановић
Тираж: 50 римерака
Шама: Boom basic doo,Niš
Нароно озорише Ниш
Синђелићев р ,18.000 Ниш,Срија
Ве сај: www.narodnopozoristenis.rs
Фејсук сраница: https://www.facebook.com/NiskoNarodnoPozoriste/
E-mail: npnis@narodnopozoristenis.rs
direktor@narodnopozoristenis.rs
uprava@narodnopozoristenis.rs
marketing@narodnopozoristenis.rs

ПРИЈАТЕЉИ ФЕСТИВАЛА

МЕДИЈСКИ ПАРТНЕРИ ФЕСТИВАЛА

