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Жири Фестивала у саставу:

мр Бранко Поповић, редитељ
Снежана Ковачевић, костимограф

Тања Јовановић, глумица

одлучиваће о следећим наградама: 

1. ГРАНД ПРИ „МАЛИ ЈОАКИМ„ за најбољу представу у целини - 1 награда 
2. НАГРАДА МАЛИ ЈОАКИМ за режију -1 награда

3. НАГРАДА МАЛИ ЈОАКИМ за сценографију или укупни сценски дизајн 
представе - 1 награда

4. НАГРАДА МАЛИ ЈОАКИМ за костимографију - 1 награда 
5. НАГРАДА МАЛИ ЈОАКИМ за глумачко остварење - 4 равноправне

6. НАГРАДА МАЛИ ЈОАКИМ за драмски текст  - 1 награда 
7. НАГРАДА МАЛИ ЈОАКИМ за ауторску музику - 1 награда

8. СПЕЦИЈАЛНА НАГРАДА / за неки од сегмената представе који није 
обухваћен другим наградама: нпр. култура говора, сценски покрет, дизајн 

лутака, маске и сл. / до три специјалне награде
 

Критичар фестивала: Наташа Гвозденовић

Организатор: Народно позориште Ужице
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11. ФЕСТИВАЛ ПРЕДСТАВА  � ДЕЦУ
ПРОФЕСИОНАЛНИХ ПОЗОРИШТА СРБИЈЕ  



Вечита расправа води се на тему да ли позориште може да мења свет и у којој мери може да 
утиче на публику.

Када је реч о позоришту за децу то питање се чини излишним, јер позориштни чин, због 
природе дечије рецепције и перцепције, врши снажан утицај на децу која му присуствују, ма 
каквог квалитета он био.

Због тога је и одговорност стваралаца позоришта за децу већа.

Банализације и потцењивање дечије перцепције позоришног чина као и незаитересованост 
државе, министарства и локалних власти су беспримерне и тешко шватљиве. А нарочито у 
ситуацији најезде меркантилистичког и опортуног приступа у понуди културних садржаја за 
децу (у свим сферама културе), где би професионална позоришта морала да буду бастион 
одбране критеријума толико потребних за формирање деце и младих.

Након увида у резултате претходне сезоне употпуњеног свеобухватним утиском о стању 
наших позоришта, издвојио бих неколико битних одлика, за које сматрам да не доприносе 
развоју ове, изузетно важне, сфере културног стваралаштва. 

ФЕСТИВАЛА ПРОФЕСИОНАЛНИХ ПОЗОРИШТА
 ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ „МАЛИ ЈОАКИМ“ ЗА 2018 ГОДИНУ

Утисци о резултатима позоришне сезоне 2017/2018 у оквиру стваралаштва за децу 

ИЗ�Ш�Ј СЕ�КТО� 



1. Претежна тенденција позоришта, која нису уско специјализована за дечији театар, 
да рад на представи за децу остављају по страни, за крај сезоне и да их, неретко, жртвују у 
погледу финансија, ентузијазма и целокупног уметничког ангажовања, зарад, опет неретко, 
не тако брилијантних учинака на вечерњим сценама. А чињеница је да су деца најискренија, 
највернија и најотворенија публика која заслужује више. Јер не заборавимо да једино деца 
гледају неке представе неколико пута. А и доводе одрасле пратиоце који су од театра одавно 
одустали.

2.  Одавно присутно, а сада већ нескривено, уплитање политике у одлучивање о 
позоришту, које професионалцима не дозвољава да формирају колективе, репертоаре, 
поетике, па самим тим ни јединствене имиџе који би допринели развоју позоришних кућа у 
сваком смислу.

3.  Понижавајући материјални положај појединих професионалних позоришта од 
којих  бих нарочито истакао позориште у Врању, које има озбиљне проблеме са 
најосновнијим ресурсима, неопходним за рад, због чега су, нажалост, у последњем тренутку 
одустали од учешћа у селекцији.

ОЦЕНА РЕПЕРТОАРСКИХ ПОТЕЗА

Поред, мање или више успешне, тежње за потврдом вредности домаће и светске класичне 
литературе за децу и неких већ доста заступљених аутора, у претходној сезони није 
примећен значајнији покушај да се афирмишу нови позоришни ствараоци, који би можда 
допринели освежавању поетика и приступа позоришном стваралаштву за децу.

Изузев једног или два случаја претходна сезона се не може похвалити новим редитељским 
поетикама тако да се морамо задовољити већ познатим формама и рецептурама. Генерални 
утисак је да фали мало више одважности у поступцима, решењима и покушајима да се 
обогати вокабулар сценског језика.



ТАКМИЧАРСКИ ПРОГРАМ

За фестивал је званично пријављено 11 представа (из 7 од укупно 15 позоришта која 
сачињавају Заједницу професионалних позоришта Србије (не рачунајући Београд и 
Аутномну покрајину Војводину). Као селектор, највећи број представа одгледао сам на 
премијерним и репризним извођењима (изузетак је представа Краљевачког позоришта, која 
је погледана на снимку, из оправданих разлога, а уз сагласност Иване Недељковић, 
председнице Заједнице професионалних позоришта Србије). Селекција је следила 
правилник по коме се за званични програм предлажу представе искључиво из оквира 
пријављених и погледаних представа, које су реализоване премијерно у претходној сезони.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОДАБИР ПРЕДСТАВА

Припадам струји која сматра да би за овакав модел фестивала требало избегавати било 
какав унапред осмишљен концепт, јер би фестивал морао да буде репрезентативни узорак 
најбољих учинака у току претходне сезоне. Ипак приступ селекцији без неких принципа био 
би немогућ.

Стога наводим принципе које је селектор следио током избора:

1. истраживање позоришног језика у свим његовим сегментима;
2. целовитост, заокруженост;
3. искорак у погледу тематске обраде света деце и младих
4. глумачка посвећеност раду на представама за децу

Придржавајући се тих приниципа, утврђен је следећи избор. 



1. Наташа Илић
ДАМОЈЕД

Режија: Александар Трмчић
Продукција Прво приградско позориште - ПУЛС ТЕАТАР Лазаревац
Текст Наташе Илић који је већ започео својпозоришни пут као савремена бајка у изведби 
Пулс Театра проналази начин да се превазиђу уски продукцијски оквири у виду употребе 
пројекција, не заустављајући се на нивоу илустрације већ се упуштају у разигравање видео 
материјала и његове интеракције са глумцима.   
Узраст 4 +

2. Јован Јовановић Змај 
НЕСРЕЋНА КАФИНА

По мотивима смешно жалосне игре Јована Јовановића Змаја 
Режија и драматизација: Небојша Савић
Копродукција: ШАБАЧКО ПОЗОРИШТЕ И ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ВАЉЕВО
Заводљива и духовита драматизација не тако једноставног предлошка, реализована кроз 
вешто развијене ликове и ситуације са пуно посвећености у сваком сегменту сценског 
израза. Нарочито у сегменту глуме.
Узраст: 3+

3. Ханс Кристијан Андерсен
ЦВЕЋЕ МАЛЕ ИДЕ

Драматизација и режија: Марија Крстић
Продукција: Позориште лутака Ниш
Представа 
Иако је у погледу драматургије Марија Крстић можда застала на линеарном и 
традиционалном приступу, у погледу режије је покушала да унесе свежину у виду поступака 
и ликова из савремене стварности и савременог културног проседеа, који су блиски 
данашњој деци.
Узраст: 4+



4. Виктор Иго
ЗВОНАР БОГОРОДИЧИНЕ ЦРКВЕ У ПАРИЗУ 

Према мотивима истоименог романа Виктора Игоа
Драматизација: Радан Радовић
Режија, сценографија и адаптација текста: Зоран Лозанчић
Продукција: Крушевачко позориште
Крушевачко позориште традиционално савесно приступа креирању репертоара за децу 
нудећи раскошне представе које у продукцијском смислу не заостају за вечерњом сценом, 
што је случај и са овогодишњом представом. Новост је, чини се, корак даље, учињен у 
правцу упризорења класика, који не подилазе захтевима публици, већ се боре за право да, 
позоришним језиком, суоче и млађу публику са мелодрамским и трагичним садржајима.
Узраст 10+   

5. Наташа Илић
ПЛАВИ ЗЕЦ

режија: Давид Алић
продукција: НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ Пирот
Наташа Илић, као већ посведочени драмски писац за децу, који изналази нове бајковите 
форме за драматизовање вечитих проблема из дечјег фундуса, представља нам дирљиву и 
забавну причу о значају и крхкости пријатељства, коју ансамбл Народног позоришта из 
Пирота упризорава једноставно, кохерентно и питко, ниједног момента не исклизавајући у 
баналности. Напротив, у оквирима те једноставности, поједини сегменти сценског израза 
обогаћују позоришни језик.
Узраст 3+

6. Љубивоје Ршумовић
ТРНОВА РУЖИЦА

Режија и адаптација текста: Милош Миловановић
Љубивоје Ршумовић својим маштовитим и интелигентним интервенцијама на добро 
познатим причама, на узбудљив начин мења догматизоване перцепције и представља прави 



изазов за позоришне ствараоце, као и за публику, уколико ансамбли успешно упризоре тај 
захтевни предложак. После одгледане прве репризе, када тек предстоји “органско” усвајање 
материјала, сматрам да је ансамбл Позоришта за децу из Крагујевца у довољној мери обавио 
тај задатак.
Узраст 5+

7. Радослав Павелкић
ЗБРКА ОКО ВУКА
По мотивима драмског текста за децу “Црвенкапа и збуњени вук”
Адаптација и режија: Миодраг Динуловић
продукција: Регионално позориште Нови Пазар
Урнебесна комедија, кохерентна и жанровски доследна у свим сегментима, надограђена 
посвећеном игром ансамбла. Оквири скромне продукције претворени су у предност у виду 
“кемп” стила који одговара жанру представе.
5+

8. Дејан Алексић
РУЖНО ПАЧЕ
Режија: Миодраг Динуловић
(представа у част награђених)
Узраст 4+

У Новом Пазару, 25. Септембра 2018.
селектор Фестивала професионалних позоришта Србије ‘'Мали Јоаким''
Борис Тодоровић, 
дипл. позоришни и радио редитељ



ДА�ЈЕД  



Понедељак 15.октобар у 12:00 ч (узраст 4+)

Прво приградско позориште –ПУЛС ТЕАТАР Лазаревац

РЕЧ РЕДИТЕЉА

Дечја драма говори о змају вегетеријанцу који жели да испуни очекивања своје фамилије и на свечаној 
гозби послужи сладолед од даме. Ова идеја се не допада кувару, дворској луди, дами и витезу. После низа 
важних препрека, добро побеђује зло. Ова победа се реализује кроз лични раст и развој главног лика, који 
доживљава преображај и раскида са лошим навикама и генерацијским наношењем зла, схвата значај 
моралних вредности и почиње да живи срећан живот. Текс је написан у стиху и прилагођен психолошком 
узрасту детета. Бајковити прикази кореспондирају са дечијом маштом.  

ДА�ЈЕД  
Наташа Илић • режија: Александар Трмчић

Режија и сценографија: Александар Трмчић 
Костим: Соња Которчевић
Кореографија: Ирина Митровић 
Музика: Душко Корлат

ИГРАЈУ:
Змај: Лазар Максић 
Дворска луда: Маја Софронијевић
Кувар: Угљеша Спасојевић
Дама: Ана Ћук 
Витез: Александар Трмчић
Чаробна птица, Змајева госпођа бака: Јелена Цвијетић 
Краљ: Јелена Цвијетић (анимација), Маја Софронијевић (глас)
Краљева гарда: Лазар Топаловић, Владан Станошевић



З��Р �ГОРОДИЧ�Е ЦРК� У ��ЗУ



Уторак 16.октобар у 14:00 ч (узраст 10+)
З��Р �ГОРОДИЧ�Е ЦРК� У ��ЗУ

Виктор Иго /по мотивима истоименог романа / 

Звонар Богородичине цркве у Паризу је инспиративно дело, 
радост за сваког читаоца и, наравно, редитеља. Дело се може 
читати кроз лик Квазимода, једног несрећног човека, или кроз лик 
лепотице Есмералде. Или, можда, Клода, архиђакона који баца 
пред ноге све своје стечено знање и веру, не могавши да се одупре 
лепоти. Нада да ће је досећи, иако све говори да је она 
недостижна, неостварива, уздиже њихове судбине до 
најстрашније трагедије. Они су лутке своје наде, лутке готово 
нестварне чежње… Нема сумње да је и сама Богородичина црква, 
која је сушта лепота и уметност, један од главних ликова, али су то 
засигурно и вешала…

Виктор Иго, великан романтизма, хуманиста и револуционар, 
одлично је осећао дух времена, његове промене и утицаје на 
живот и свест људи, дивио се лепоти и патио због њене 
трагичности. Осетио је да лепота често бива унесрећена, убијена. 
Лепота у свету у коме се сви крију иза титула, почасти, места у 
друштву, које им омогућава да своју похлепу и остваре, не може да 
остане цвет који мирно расте. Тај цвет мора бити згажен, јер 
похота је исувише јака… Једино Квазимодо, дивни унесрећени 
човек, скрушен је пред лепотом; бојажљив да ће је и самим 
мислима оскрнавити, као и сиромаси, који желе да је одбране пред 
суровошћу и похлепом, јер је она једино што још нису изгубили. 
Што им није отето…

адаптација и режија: Зоран Лозанчић
КРУШЕВАЧКО ПОЗОРИШТЕ

Драматизација по роману Виктора Игоа: 
Радан Радовић 
Режија,сценографија и адаптација текста: 
Зоран Лозанчић
Костим: Мирјана Стојиљковић
Асистент редитеља: Милан Илић
Асистент сценографа: Тамара Ракић
Музика: Бата Златковић

ИГРАЈУ::

КВАЗИМОДО – Дејан Тончић 
ЕСМЕРАЛДА – Јелена Вукићевић 
КЛОД ФРОЛО - Владимир Керкез
ЖАН ФРОЛО - Предраг Миленковић
ПЈЕР ГРЕНГОАР - Никола Ракић
КАПЕТАН ФЕБУС - Стеван Здравић
ТРИСТАН - Душан Јовановић
КРАЉ ПРОСЈАКА - Драган Маринковић
ПРОСЈАК 1 - Слађана Несторовић Ристић
ПРОСЈАК 2 - Биљана Савић
ПРОСЈАК 3 - Јованка Андрић
ПРОСЈАЦИ: Мила Тончић/Катарина Марковић
Војин Ћирић/Огњен Миленковић
Вања Пршић
Милица Бићанин/Нина Бранковић
Милена Михајловић/Ана Тодоровић
Нађа Вучковић/Јелена Питаревић
Мила Раденковић/Мина Јевтић



ЗБРКА 
О� 

ВУКА



Среда 17.октобар у 12:00 ч (узраст 5+)

Радослав Павелкић • адаптација и режија Миодраг Динуловић
РЕГИОНАЛНО ПОЗОРИШТЕ НОВИ ПАЗАР

ДЕЧАЦИМА И ДЕВОЈЧИЦАМА КОЈИ ЋЕ 
ГЛЕДАТИ ПРЕДСТАВУ “ЗБРКА ОКО ВУКА”
Уместо да Ти пишем о томе каква је представа, 
написао сам  један мали позоришни текст који 
можеш Ти да одглумиш. Наравно за то ти 
треба ДРУГ или ДРУГАРИЦА и глума може да 
почне!
- Каква је ово ЗБРКА?  
- Ово је ЗБРКА око једног злог и опасног 
ВУКА.
- Откуд знаш да је зао и опасан? 
- Знам! Сви ВУКОВИ су ЗЛИ !
- Па не мора да значи….можда овај није?
- Ма немој. Ако је ВУК онда је ЗАО!  
- Ја не верујем док  не видим да ли јесте или 
није такав!
- Е ја верујем зато што су рекли на 
ТЕЛЕВИЗИЈИ - пише и на ИНТЕРНЕТУ…..и 
рекао ми је ДРУГ да је ЧУО да је тај Вук ЗАО!
-Хеј!!!! Немој да УМЕСТО ТЕБЕ МИСЛЕ И 
ОДЛУЧУЈУ другари, телевизија и интернет….. 
- МИСЛИ СВОЈОМ ГЛАВОМ !! 

ПОГЛЕДАЈ НАШУ ПРЕДСТАВУ И ОДЛУЧИ 
ДА ЛИ ЈЕ ДОБРА ИЛИ НЕ!   ВИДИМО СЕ У 
ПОЗОРИШТУ!

ЗБРКА О� ВУКА

Адаптација текста и режија: Миодраг Динуловић
Сценографија и костим: Анна Колбјанова
Помоћник редитеља : Лемана Бећировић

ИГРАЈУ:
Вук Вучко ..............Рифат Рифатовић
Андјелина.................Кристина Јевтовић
Бака Жића.................Андјела Марић
Цеца Празноглавић...Сандра Миљковић
Тимотије...................Душан Живанић
Глумац- Харис Шећеровић
Ибрахим Паника........Харис Шећеровић
Глас са ТВ-а : Лемана Бећировић



НЕСРЕЋ� КАФ�А



Четвртак 18.октобар у 13:00 ч (узраст 4+)

Ј.Ј.Змај • режија и драматизација Небојша Савић

ШАБАЧКО ПОЗОРИШТЕ И ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ВАЉЕВО

Некада не тако давно, било једно краљевство не тако 
славно и не тако далеко, свима знано као краљевство 
успавано. У том краљевству успаваном живели су, 
успавани краљ, лепа принцеза , дворска луда, а био је 
ту и један Змај. Међутим, тог Змаја сад више нема, 
повукао се због приватних проблема. Па у улози 
главног негативног лика, имамо једног разбојника. А 
да би прича комплетна била, ту је и она, Добра вила 
Радмила. Дакле, прича више-мање, почиње кад се на 
двору спрема венчање. Или, ако вам је драже, свадба.

Немојте бити у големом чуду кад пред собом видите 
Дворску луду! Ускоро ће краљ да се поноси, јер 
принц Лепи нос принцезу Кафину проси. Зато је 
луда, тај смешни створ, добио задатак да почисти 
двор! Но, не лези враже, изненада, издалека, стиже 
писмо ко претња нека. А у писму читко пише:
,,Онај што ти ћерку проси, срећи твојој пропаст 
носи. То што жели није фер, хоће да ти отме кћер.
Јер он није Принц Лепи нос, већ харамбаша 
Разбинос!''

А како то на крају и обично бива, ова прича није 
родољубива, већ лирика чиста и љубав жива. И 
свадба биће, као што је ред, а ова прича, слатка ко 
мед!

НЕСРЕЋ� КАФ�А

Режија и драматизација: Небојша Савић  
Асистент редитеља: Јелица Алић
Сценограф: Душан Арсенић 
Костимограф: Селена Томашевић 
Сценски покрет и кореографија: Пјер Рајковић
Музика: Лоле Паиц
Музичка постпродукција: Урош Томић
Ауторска музика спота представе: Милан Ђурђевић

ИГРАЈУ:
Добра вила Радмила: Ангелина Лукић
Принцеза Кафина: Маја Лукић
Краљ Ритибимслав: Бранко Антонић
Дворска Луда: Угљеша Спасојевић
Разбојник и Купидон: Страхиња Баровић

по мотивима смешно жалосне игре Јована Јовановића Змаја



ПЛАВИ ЗЕЦ



Петак 19.октобар у 10:00 ч (узраст 3+)

Реч редитеља

Читајући овај текст он ме изнова и изнова погађа и у неким 
моментима плаши. И увек око исте теме-губитка пријатеља. 
Како ме је животни пут удаљио од својих пријатеља увидео сам 
колико то може бити болно, тај заборав на њих. Зато би желео 
деци да поручим да никада не забораве на своје пријатеље, јер је 
то веома важно, а ја ћу ову представу посветити својим: Скену, 
Бесу, Дулету, Божи, Џвајзу, Мињи; Микси и Стрејлу.

Давид Алић

ПЛАВИ ЗЕЦ
Наташа Илић • режија Давид Алић
НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ ПИРОТ

Редитељ: Давид Алић
Текст: Наташа Илић
Сценограф: Андреја Рондовић
Костимограф: Магдалена Клашња
Композитор: Сетфан Филиповић
Кореограф: Тијана Ћирић
Графички дизајн: Андреј Јовановић
Јован Видаковић

ИГРАЈУ:
Мрак: Данијела Ивановић
Меда: Милан Наков
Плави зец: Александар Радуловић
Овца: Александра Стојановић
Вук: Александар Алексић
Птица ругалица: Наталија Гелебан
Писац приче: Александра Стојановић



Ц�ЋЕ �� ИДЕ



Субота 20.октобар у 16:00 ч (узраст 4+)

Х.К.Андерсен • Драматизација и режија Марија Крстић

Представа “Цвеће мале Иде” настала је из потребе да 
се, кроз познати садржај бајке, деци представи 
проблем љубоморе. 

Мала Ида, девојчица од 5 година, добила је млађег 
брата. Стриц Зоки, неуморна Баба Верица и 
забринута мама Ружица, уз помоћ једног патуљка и 
бројног баштенског и собног цвећа, научиће Иду да 
прихвати радост дељења и друге слатке муке које 
доноси нови члан породице. 

- Бајка о љубомори –

По мотивима Х.К. Андерсена
Режија: Марија Крстић
Креација лутака, сценографије и костима: Ирина Сомборац
Музика: Тамара Ристић (Кезз) и Марко Милошевић (Ди Џеј МКДСЛ )
Кореографија пои лептира: Јелена Станојевић
Драматургија: Јелена Поповић

ИГРАЈУ:
МИРЈАНА ЂОРЂЕВИЋ - Ида
БИЉАНА РАДЕНКОВИЋ - Баба Верица, Шефлера, зумбули, пои лептири
АЛЕКСАНДРА ПАВЛОВИЋ - Мама, Ирезина, лале, пои лептири
СТ АНИСЛАВА ЈОКОВИЋ - Руже, лале, стара липа
МЛАДЕН МИЛОЈ КОВИЋ - Зоки, Ди Џеј Љиљан, зумбули, пои лептири
СРЂАН МИЉКОВИЋ - Ида (помоћна анимација), Баштенски патуљак, Бенџамин, пои лептири

Ц�ЋЕ �� ИДЕ

ПОЗОРИШТЕ ЛУТАКА НИШ



ТР�ВА �ЖИ�



Недеља 21.октобар у 17:00 ч (узраст 5+)

Љубивоје Ршумовић • режија и адаптација Милош Миловановић

ИГРАЈУ:
Љубица Радомировић: Принцеза Зорица/Ружица, Краљица Ана, музичар;
Милош Пантић: Принц Филип, принц дечак, Гавра, музичар;
Дубравка Бркић: Добра вила Биљана, музичар, церемонијал-мајстор;
Милица Реџић Вулевић: Добра вила Живана, лудача Кока, музичар;
Невена Брзаковић: Добра вила Срећка, зла вила Злоћка, музичар;
Владимир Ђоковић: Краљ Стефан, црни ратник, музичар и
Петар Лукић: Краљ Амброзије и музичар.

Према речима редитеља, љубав је увек и свуда 
око нас, само је треба пригрлити, а некада се за 
њу треба и борити. На време треба да научимо 
да је то најважнија борба у животу. У овој 
причи Принцеза Зорица и принц Филип нису 
дозволили да им други одређују шта је њихова 
судбина, већ су се и по цену смрти борили за 
своју љубав и доказали да је она јача и од 
најстрашније клетве. Ако се љубав храни и 
негује и ако се кроз љубав живи, нема битне 
разлике између живота и бајке, јер и у бајкама 
она претходи и следи свему и побеђује свако 
зло.

Текст за представу написао је Љубивоје 
Ршумовић, а режију и адаптацију текста урадио 
је Милош Миловановић, који је био задужен и 
за идејно решење сценографије, лутака и 
реквизите. Лутке и реквизите направили су  
Милош Миловановић, Драгана Миловановић, 
Александар Лекић и Раде Крстић, а 
сценографију је направио Саша Ђорђевић . 
Ликовно обликовање сценографије, лутака и 
реквизите, као и костима, потписује Алина 
Лињкова Вељковић, а костиме су направиле 
Ана Колбјанова, Ирена Јовановић, Сузана 
Живковић и Гордана Гајић. За музику су били 

ТР�ВА �ЖИ�

ПОЗОРИШТЕ ЗА ДЕЦУ КРАГУЈЕВАЦ





Представа у част награђених у 18:00 ч

Љубивоје Ршумовић • режија Борис Тодоровић

Народну легенду о цару с козјим ушима Љубивоје Ршумовић сместио је 
у римско доба почетком другог века на обале Данубијуса полазећи од 
историјског лика цара Тројана и успут градећи занимљив свет и 
ликове, ратница Амазонки, змајеве, кошаву.

Аутор:  Љубивоје Ршумовић 
Режија: Борис Тодоровић 
Сценографија: Маријана Зорзић Петровић 
Костимографија: Тамара Бушковић 
Музика: Јања Лончар 
Сценски покрет: Ивица Клеменц 
Дизајн светла: Миле Бутуровић 

ИГРАЈУ:
Тројан - Никола Пенезић
Царев саветник - Горан Шмакић
Дечак - Бранислав Љубичић
Кошава, Пентесилеја, Херенија - Тања Јовановић
Злата, Зова, Троглаво чудовиште - Ивана Павићевић Лазић
Првоје, Троглаво чудовиште - Биљана Здравковић
Другоје, Троглаво чудовиште - Даница Љубичић
Феликс - Хаџи Немања Јовановић
Фелисија - Андријана Симовић
Огрк, Змај Бабакај, Децибал - Душан Радојичић
Грозоморије - Игор Боројевић

Понедељак 22.октобар

У �� ТРО�� �ЗЈЕ УШИ

НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ УЖИЦЕ







РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ 
И ИНФОРМИСАЊА

НАРОДНО 
ПОЗОРИШТЕ 
УЖИЦЕ

ЗАЈЕДНИЦА 
ПРОФЕСИОНАЛНИХ 
ПОЗОРИШТА 
СРБИЈЕ

ГРАД УЖИЦЕ

Јоаким��ли  
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