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1. ЛИЧНА КАРТА УСТАНОВЕ 

 

Назив, седиште:   
Мало позориште „Душко Радовић“, Абердарева 1, 11000 Београд 

 

Oдговорно лице:    
Александар Николић, на функцији в.д. директора од 31.08.2021. године  

 
Шифра делатности: 9001 

 
Матични број: 07032765 

 
ПИБ: 100252993

 
Број рачуна: 840-51664-02 

 
Управни одбор: 
Славко Вејиновић (председник, на функцији од 25.09.2018.) 
Бојан Лазаров (члан од 25.09.2018.) 
Милош Самолов (члан од 25.09.2018.) 
Војислав Савић (члан од 25.09.2018.) 
Леонтина Пат (в.д. члана од 29.04.2021.) 

 
Надзорни одбор: 
Владимир Ракочевић (председник, на функцији од 25.09.2018.) 
Игор Дамњановић -престанак функције (25.10.2021.) 
Дамјан Кецојевић (члан од 25.09.2018.) 
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2. ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И УЛАГАЊУ У ОБЈЕКАТ 

а) Подаци о простору који установа користи 

 
Укупна нето површина објекта матичне зграда у Абердаревој улици бр. 1, не 
рачунајући техничке галерије сцене, технолошке роштиље и расветне галерије, 
износи 2019.09 м². У току 2021. године није дошло до повећања или смањења 
простора матичне зграде. 
 
На основу Решења Градоначелника Града Београда бр. 463-7168/15-г од 09.10.2015. 
године добили смо на коришћење магацински простор у улици Душана Маџарчића-
Корчагина бр. 3, укупне површине 296 м² за потребе магацина декора и обављања 
столарске, вајарске и браварске делатности на период од пет година. Поменутим 
решењем непокретност –пословни простор-магацин, у укупној површини од 660 м2, 
на период од 5 година без накнаде, користили су  Мало позориште „Душко Радовић“ 
у површини од 269 м2 и  Београдско драмско позориште у површини од 364 м2. 
Између Града Београд-Градске управе града Београда-Секретаријата за имовинске и 
правне послове-Сектора за управљање пословним простором-Одељења за закуп и 
правне послове и Београдског драмског позоришта, дана 20.03.2018. године 
потписан је Записник о примопредаји пословног простора број 151. Због тога, Мало 
позориште „Душко Радовић“ и Београдско драмско позориште дана 03.04.2018. 
године  закључили су Споразумни раскид Уговора о регулисању међусобних права и 
обавеза од 15.05.5015. године. Имајући у виду  да постоји  потреба Малог позоришта 
„Душко Радовић“ да и даље користи целу непокретност, јер  у објекту позоришта у 
Абердаревој број 1, нема довољно простора за одлагање декора као и простора за 
обављање столарске, браварске и вајарске делатности, сматрамо да  је неопходно да 
позориште, надаље без накнаде, користи горе описан пословни простор у Земун 
Пољу у улици Душана Маџаричића-Корчагина број 3, у складу са својим потребама у 
укупној површини од 660 м2, позорште је у више наварата достављало Захтев за 
бесплатно  коршћење пословни простор у улици Душана Мађарчића-Корчагина број 
3 у Земун Пољу, у целости, као и ургенције. 
 

 

 Основ коришћења (уговор или решење): 
 

Матична зграда у улици Абердарева бр. 1 
 
Уговор о давању на привремено коришћење, на време од двадесет година, без 
накнаде, непокретности – дела пословне зграде у улици Таковској 10, закључен са 
Градом Београдом – Секретаријатом за имовинско-правне и грађевинске послове 
(број код оснивача XXX-02-360-849-97) од 25.06.1998. године. 
 
На основу предлога Управе за имовинско-правне послове Града Београда, извршена 
је укњижба непокретности Дома пионира у улици Таковска бб (објекат 2) на кат. 
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парцели 1953/1 и зграде Марионетског позоришта  у улици Таковска бб (објекат 1) 
на кат. парцели 1953/1 зк. тело II као ДРЖАВНА СВОЈИНА ВЛАСНИШТВО РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ, и укњижба права коришћења на непокретности у корист ГРАДА БЕОГРАДА у 
смислу члана 8 и 8а Закона о средствима у својини Републике Србије, решењем 
Другог општинског суда у Београду бр. дн. бр. 8094/04 дана 29.04.2004. године.  
 
Мало позориште „Душко Радовић“ је правни следбеник Марионетског позоришта, а 
извршена је званична регистрација адресе у улици Абердарева број 1.   
 
На основу Решење Замнеика градоначелника града Београда број 463-2741/15-Г-01 
од 09.04.2015. године, дана 29,.04.2015. године, потписан је Уговор о давању на 
коришћење непокретности између Малог позоришта „Душко Радовић“ и 
Секретеријата за имовинске и првне послове којим је дата на коришћење без 
накнеде на период од 20 година, рачунајући од дана доношења решења, 
непокретност у Абердаревој број 1. 
 
 
Магацински простор у улици Душана Маџарчића-Корчагина бр. 3 
 
Решења Градоначелника Града Београда бр. 463-7168/15-г од 09.10.2015. 
 

 

 Стање простора и опреме (кратак опис): 
 

У току 2021. године једино је вршено сервисирање стабилног система за гашење 
пожара. Остали послови из редовно одржавање система и опреме у току 2021. године 
није вршено почев од маја 2020. године због недостатка финасијских средстава које 
је проузроковала пандемија Корона вируса.  
Наведени одржавање подразумева сервисирање и поправку следеће опреме 
 

 централном систему за надзор и управљање; 
 систему за климатизацију (грејање и хлађење); 
 систему за резервно напајање струјом (агрегат); 
 ревизији трафо станице; 
 мерењу громобранске инсталације које се ради на две године у циљу обнове 

атеста у складу са Законом о заштити од пожара; 
 одржавању опште електричне инсталације у складу са Законом о заштити од 

пожара и других закона. 
 

 

 Начин грејања: 
 
Објекат је прикључен на даљински систем грејања. 
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б) Подаци о средствима које је установа уложила у набавку опреме и 
одржавање објекта и опреме у 2021. години 

 
 Средства одобрена установи за набавке из буџета града Београда  

по Закључцима градоначелника: 
 
У 2021. години није било набавки из буџета града Београда по Закључцима 
градоначелника. 
 

 
 Подаци о набавкама на које се Закон о јавним набавкама не  

примењује а за које су средства обезбеђена из буџета града Београда  
(врста набавке, реализовани износ): 

 
Врста набавке Број набавке Вредност набавке Реализован износ 

Набавка 5 компјутера са 
пратећом опремом 

Н14/21 542.400,00 дин. 
са ПДВ-ом 

541.972,80 дин. 
са ПДВ-ом 

 
Набавка дим машине и хејз 
машине  

/ / 161.116,80 дин. Са 
ПДВ-ом 

 

 
 Подаци о средствима уложеним у набавке из сопственог прихода  

(врста набавке, реализовани износ): 
 
У 2021. години није било набавке опреме из сопственог прихода. 
 
 

3. ПОДАЦИ О ЗАПОСЛЕНИМА 

Стање на дан 31.12.2021. године 

 
Запослени на неодређено време 50 
Запослени на одређено време 1 
Укупно: 51 
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4. ПРОГРАМСКИ ДЕО 
 

СТРУКТУРА РЕАЛИЗОВАНИХ ПРОГРАМА: 

 
Програми који су били предвиђени планом за 2021. годину: 
1. „Прича о мајци“ 

2. „Украдени принц и изгубљена принцеза“ 
3. „Чаробњак из Оза“ 

4. „Сан летње ноћи“ 

5. „Ромео и Јулија“ 

6. Фестивали:  
 Мали МЕСС 2021, Сарајево 
 XI Бугојанско луткарско бијенале, Босна и Херцеговина 
7. Додела годишњих награда „Божидар Валтровић“, „Марија Кулунџић“, „Милена 

Начић“ 

8. Додела јубиларних награда за 2021.год. 

Програми који су били предвиђени планом за 2021. годину, а нису реализовани: 

 Представа „Ромео и Јулија“ – премијера је померена за 
фебруар 2022.године. 
Образложење: Како је фаза истраживања и рада са младима 
трајала дуже него што је првобитно планирано, због 
немогућности да се ради у већим групама и да се одржавају 
ваннаставне активности услед епидемиолошких мера, 
премијера представе ће бити изведена почетком 2022. 
године. У овом тренутку компоновање музике, израда 
сценографије и костима је у завршној фазу, док би се пробе 
наставиле и почетком 2022. године. У 2021.години 
реализовано је јавно читање и почето је са радионицама.  

 

 
Програми који су реализовани током 2021. године, а нису били предвиђени планом:  
1. Учешће на фестивалима и манифестацијама:   
 БЕЛЕФ 21, Београд 
 21/22. Битеф Полифонија, Београд 
 3. АНГАЖМАН ФЕСТ, Београд 
 2/3. Фестивал АСИТЕЖ-а Србије - ФАС се пише заједно! 
 Девети Циркобалкана фестивал, Београд 
 Пост Пургаторијe 2021, Љетња позорница, Тиват 
 Фестивал „Град театар“, Будва 
 38. Позоришни фестивал „Нушићеви дани“, Смедерево (претфестивалски програм) 
 50. Ђачки Вуков сабор, Лозница 
 Музичка манифестација „Станисав Бинички“, Јасика 
2. Гостовања:  
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 Дом културе Студентски град, Београд 
 Културни центар Рума 
 Народно позориште Лесковац 
 Центар за културу и образовање Раковица 
 Филолошки факултет Универзитета у Београду 
 Центар културе „Босилеград“  
3. Хуманитарни програм: 

 Обележен Међународни  дан  особа  са инвалидитетом 
4. Онлајн програм:  
 Новогодишња представа - „Крадљивци кокосових ораха“ 
 Учешће на 51. Сусретима професионалних позоришта лутака Србије, Крагујевац  

(онлајн фестивал) – представа „Гуливер“ 
 Учешће на Другом издању Првог интернет регионалног фестивала театра за дјецу – 

ПИР фестивала – представа „Пепељуга“ 
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ПРОГРАМИ КОЈИ СУ БИЛИ ПРЕДВИЂЕНИ ПЛАНОМ ЗА 
2021. ГОДИНУ 

 
1. Представe 

 
1.1. СЦЕНА ЗА ДЕЦУ 

 
1.1.1. ПРЕМИЈЕРА ПРЕДСТАВЕ  „УКРАДЕНИ ПРИНЦ И ИЗГУБЉЕНА ПРИНЦЕЗА“ 

 
Режија и адаптација текста и покрет: Бранислава 
Стефановић 
Асистенткиња режије и кореографије: Катарина 
Илијашевић 
Сцена: Тања Жиропађа 
Костим: Мариа Марковић Милојев 
Асистенткиња костимографкиње: Мартина 
Малобовић 
Музика: Драгана Јовановић 
Удараљке: Никола Величковић 
„Балет младих“ / Репетитор: Мила Стијак 

 
Премијера представе „Украдени принц и 

изгубљена принцеза“ (сценска игра у кинеском 
маниру) Ден Тотера, у режији и адаптацији 

Браниславe Стефановић, је одржана 16. април у Малом позоришту "Душко 
Радовић". 

Као и остали драмски текстови Ден Тотера, и овде је у питању  „добро скројен 
позоришни комад“. Пажљива анализа оваквих текстова награђује читаоца 
сазнањем да ниједан део текста није на свом месту случајно. Занимљиво у овом 
тексту је изузетно необично комбиновање традиционалног кинеског позоришта 
и изворног комичког водвиља.  

Бајка о „Украденом принцу и изгубљеној принцези“ почиње причом о великој 
неправди: У давна времена стварно је постојао древни обичај по ком царски трон 
може да наследи само дечак.  Зато што 
девојчице и дечаци нису једнако вредни. 

У „Средњем цветном царству“ из наше 
приче родили су се царски близанци, брат 
и сестра, који су били на рођењу сурово 
раздвојени. Пошли су свако својим путем и 
савладали све препреке: и тешку судбину и 
велику реку и огромну глад и путовање 
кроз високе, стрме планине и страшног 
Великог змаја. Када су се најзад срели и 
препознали.  
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1.1.2. ПРЕМИЈЕРА ПРЕДСТАВЕ „САН ЛЕТЊЕ НОЋИ“ 
 
 

Редитељ: Давид  Алић 
Превод: Светислав Стефановић 
Адаптација за луткарску представу: Ђорђе Косић 
Драматургија представе: Ђорђе Косић и Давид Алић 
Костим и сцена: Мина Миладиновић 
Композитор: Срђан Марковић 
Музичка припрема: Срђан Марковић и Петар Зоркић 
Кореографкиња: Јована Иконић 
Сарадник на анимацији: Никола Керкез 
 

Представа „Сан летње ноћи“ по мотивима 
комедије Вилијама Шекспира изведена је 
премијерно 9.јула 2021. у Малом позоришту „Душко 
Радовић“ у режији Давида Алића. 

Најдуховитија Шекспирова комедија,  
прилагођена је најмлађој публици, има за циљ, пре свега, да светске класике 
приближи деци која се, нажалост, све више удаљавају од најбитнијих дела 
књижевности. Како је представа намењена деци, желимо да испричамо причу  о оном 
најснoликијем тренутку наше младости – првом пољубцу. „Сан летње ноћи“ једна је 
од највише играних и најрадије гледаних Шекспирових комедија. Она врви од 
разнобојних ликова: припадника 
владајућег слоја града Атине, младог 
племства, глумаца аматера, шумских 
вилењака. Ситуације у којима се они 
налазе нису ништа мање живописне: 
трансформисање у животиње, падање 
под дејство љубавних напитака, потраге, 
јурњаве, забуне и замене идентитета. 

Ова „вилинска бајка“ (како је 
назива аутор превода Светислав 
Стефановић у свом предговору) само 
наизглед говори о вилама и вилењацима. 
Ако мало боље загледамо, видећемо да главне јунаке муче врло животни и 
препознатљиви проблеми: љубавне муке, неслагања са родитељима, борба за 
самосталност. 

Представа је нешто другачија од оригиналног Шекспировог текста, јер нас кроз 
причу воде управо споменути глумци из драме. Они су истовремено главни и 
споредни ликови, посматрачи и учесници, драмска и стварна лица, и уопштено 
говорећи, једна врло живописна и живахна дружина.  
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1.1.3. ПРЕМИЈЕРА ПРЕДСТАВЕ „ЧАРОБЊАК ИЗ ОЗА“ 
 

 
Режија: Јагош Марковић 
Сценаограф: Јагош Марковић 
Костимограф: Мариа Марковић Милојев 
Музика: Љубомир Нинковић 
 

                      
 

Представа „Чаробњак из Оза“ изведена је 23.октобра 2021.године на Дан 
позоришта и наш 72.јубилеј.  

Представу је режирао Јагош Марковић. Представа је настала по мотивима 
истоимене књиге америчког писца за децу Лајмана Френка Баума, чије је дело 
постало познато широм света након што је Виктор Флеминг режирао филм 1939. 
године, у коме улогу девојчице из Канзаса игра Џуди Гарлан. 

У представи улогу Дороти тумачи Сања Марковић док остатак глумачке екипе 
чине Владислава Ђорђевић, Милош Самолов, Бојан Лазаров, Лана Aџић, Никола 
Керкез и Горан Баланчевић. Сценографију потписује редитељ Јагош Марковић, 
костим Мариа Марковић Милојев, а музику је компоновао Љубомир Нинковић. 
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1.2. ВЕЧЕРЊА/ ТИНЕЈЏ СЦЕНА „РАДОВИЋ“ 
 

1.2.1. ПРЕМИЈЕРА ПРЕДСТАВЕ „УТОПИЈА“ 
 

Концепт и режија: Иван Балетић 
Текст и драматургија: Тијана Грумић 
Композитор: Срђан Марковић 
Аутор видео програма: Горан Балабан 
Сарадница у видео продукцији: Аница Ражнатовић 
Костим: Мартина Малобовић 
Асистент режије и глумачко вођство: Петар Кокиновић 
Музичко вођство: Срђан Марковић и Петар Зоркић 
Сценски покрет: Анђелко Берош 
Драмски педагог: Пол Мареј 
Психолошка подршка: Виолета Голдман 
 

У Малом позоришту "Душко Радовић" 11, 12. и 13. 
фебруара у 19 сати, премијерно је изведена представа 
"Утопија" у режији Ивана Балетића. Представа је настала 

на основу радионица са петнаесторо тинејџерки и тинејџера који су уједно и 
извођачице и извођачи представе. Текст је креиран од документарних исказа 
учесница и учесника, а укључује њихове доживљаје, ставове и искуства о 
најразличитијим друштвеним темама, са идејом да се до краја процеса заједно дође 
до одговора на питање шта је то утопија. 

Мало позориште "Душко 
Радовић" је у јулу 2020. године 
започело припреме на продукцији 
представе "Утопија". Најпре је 
одржана онлине аудиција за младе 
узраста од 13 до 16 година, на којој су 
изабрани будући извођачи у овој 
представи који су имали и активно 
учешће у њеном креирању. Због 
епидемиолошке ситуације у првој 
фази рад на пројекту се одвијао 
онлине, док се нису створили услови 
за наставак рада на сцени.  

Пројекат "Утопија" се може 
описати као мултимедијално, документарно-истаживачко позориште за младе са 
младима. Реч је о приступу у којем, као и у документарном филму са којим има доста 
структуралних сличности, личности које се појављују на сцени, својим правим 
именом и презименом, говоре у своје име, реченицама које су током рада и припреме 
представе саме изговориле. Реч је о радионичком приступу припреми представе, 
који по својој природи није експерименталан, већ у оквиру свог жанра испробан и 
структурисан. Пошло се од идеје грађења утопије или савршеног друштва из визуре 
млад их узраста од 13 до 16 година. У представи с   е користи дигита лна 
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сценографија, уместо класичне, уз помоћ постојеће технике позоришта, користећи 
видео, живи пренос и анимацију којом се стварају светови који наративно и визуелно 
одговарају генерацији којој се обраћају.  

 
 

1.2.2. ПРЕМИЈЕРА ПРЕДСТАВЕ „ПРИЧА О МАЈЦИ“ 
 
Режија и адаптација: Ана Константиновић 
Превод: Петар Вујичић 
Дизајн сценског простора, костима и лутака: Сандра 
Никач 
Дизајн звука и композиција: Илија Ђорђевић 
Сценски покрет: Дамјан Кецојевић 
 

На Вечерњој сцени “Радовић” 7.маја изведена је 
премијерно представа “Прича о мајци” Ханса Кристијана 
Андерсена у режији Ане Константиновић која потписује 
и адаптацију ове бајке за децу и одрасле.  

„Прича о мајци“ је бајка за  децу и одрасле. То је 
митска прича, на граници ритуалног, узнемирујућа и 
препуна симбола који боле, али прочишћујућа. Прича о 

Животу и Љубави, који се откривају кроз сусрет са Смрћу. Она је више од актуелног, 
продире у несвесно, непознато. 

Мајка, кроз борбу са Смрћу, учи 
да превазиђе Бол и заволи Живот у 
свим облицима. Она пева успаванке 
да би разведрила Ноћ, на грудима 
греје трновит Жбун, поклања очи 
Језеру, а лепоту мудрој Старици. На 
крају, суочена са избором између 
живота свог детета или неког другог, 
она постаје архетипска Мајка, она која 
воли сву децу. Смрт је учи Љубави.  
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2. Годишње награде 

 
Годишње нагреде у 2021. години:  
Годишњу награду „Божидар Валтровић“ 
 Aнсамблу представе „Украдени принц, изгубљена принцеза“ за колективну 

уметничку игру. 

Годишњу награду „Марија Кулунџић“ 

 Ани Константиновић за режију представе „Прича о мајци“. 

 Јовани Цветковић за глуму у представи „Прича о мајци“. 

 Сандри Никач за дизајн сцене, костима и лутака у представи „Прича о мајци“. 

  Марии Марковић Милојев за костим у представи „Украдени принц, изгубљена 

принцеза“. 
 Тијани Грумић и Анђелки Николић за драматизацију текста у представи 

„Крадљивци кокосових ораха“. 
Годишњу награду „Милена Начић“ 
 Маријани Вићентијевић Бадовинац за улоге у представама „Крадљивци кокосових 

ораха“ и „Украдени принц, изгубљена принцеза“. 
 Николи Керкезу за улогу у представи „Украдени принц, изгубљена принцеза“. 
Специјална награда за подстицање и унапређење  позоришног стваралаштва 
 Ауторима представе „Утопија“. 

 
 

Јубиларне награде у 2021. години:  
Захвалницу за 10. година непрекидног рада: 
 Јелена Илић 
  Дамјан Кецојевић 
 Владислава Ђорђевић 
 Ирина Гергинов-Потић 
Захвалницу за 20. година непрекидног рада: 
  Бојан Лазаров 
 Милош Самолов 
Захвалницу за 30. година непрекидног рада: 
 Александра Анђелковић 
 Александра Јанковић 
 Александар Родић 
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ПРОГРАМИ КОЈИ СУ РЕАЛИЗОВАНИ ТОКОМ 2021. 
ГОДИНЕ, А НИСУ БИЛИ ПРЕДВИЂЕНИ ПЛАНОМ 

 
1. Фестивали и манифестације: 

 
 
Премијера опере „На уранку“ и обележавање Светског дана музике 

 
У оквиру међународног пројектa „Opera: Past, Present, Perfect!“ (Пројекти 

европске сарадње у 2020. години) чији је носилац организација МОТО, који је започет 
у септембру 2020. године, 21. јуна је изведена  премијера опере Станислава Биничког 
- „НА УРАНКУ“. Премијера је одржана на Светски дан музике на сцени Малог 
позоришта „Душко Радовић“, а пре премијере одржан је концерт инструменталиста 
полазника пројекта који ће извести познате инструменталне нумере из опера.  

Између осталих циљ овог пројекта је повезивање и образовање младих 
професионалаца с циљем успостављања међусекторског, међунационалног и 
међугенерацијског дијалога (између младих професионалаца и ментора), сарадње и 
размене стручности ради (ре)позиционирања опере као интердисциплинарне и 
аутентичне европске уметничке форме. 

Опера Станислава Биничког „На уранку“ представља прву изведену домаћу 
оперу. Постављајући на позорницу ово значајно дело наше музичке баштине 
промовишемо домаће музичко сценско дело у европским оквирима. О композитору 
je можда најлепше речи написао либретиста опере Бранислав Нушић:  „Иако мало по 
броју, оно што је Бинички дао - наше је. Он је од оних наших музичара и композитора 
који су ушли у душу наше народне песме, певају је и сами, воле је, уживају у њој. 
Биничкове песме одликују се народним колоритом. Све што је имао, све што је могао 
дати, Бинички је приложио културном развитку и напретку свог народа.“ 
 

 
БЕЛЕФ 21. – премијера представе „Сан летње ноћи“ 
 
 Премијера представе „Сан летње ноћи“ редитеља Дејана Алића уврштена је у 
програм БЕЛЕФА 21.  
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Пројекат: Луткарство и демократија 

 
Мало позориште „Душко Радовић“ учесник је међународног пројекта 

„Луткраство и демократија“ са партнерима из Аустрије, Словеније и Мађарске, а под 
покровитељством Еразмус Плус програма Европске Уније. Пројекат „Демократија и 
луткарство“ омогућава младим европским грађанима између 13 и 16 година да се на 
креативан начин баве питањима демократије и људских права. 

У пројекту су учествовали млади из пет до десет школских одељења, а чији су 
рад пратили њихови наставници и уметници. Методе коришћене у тематском раду 
са младима предаваће наставници и уметници „Зентрум полис - политичко учење у 
школи“, а финалну форму ће развијати заједно са учесницима пројекта. Тим поводом 
су неколико дана у Бечу одржане радионице са представницима свих партнера који 
учествују из четири државе. Пројекат се истовремено одвијао у Будимпешти, 
Београду, Равним на Корошкем и Бечу. 

Циљеви пројекта су са једне стране промовисање разумевања значаја 
демократије и људских права за одржавање мира и кохезије у Европској унији, а са 
друге стране развој и стављање на располагање поновљивих метода кроз 
образовање о демократији и људским правима за наставнике, младе, уметнике као и  
све заинтересоване стране широм Европе. Пројекат себе види као допринос 
„Глобалном и европском образовању за грађанство“. 

 
 
ФАС – Фестивал АСИТЕЖ Србије ФАС 02/03 
 

Мало позориште „Душко Радовић“ било је домаћин фестивала ФАС. Под 
слоганом „ФАС се пише заједно” чак десет позоришних представа из целе земље, 
намењених за децу и младе.  Осим на сцени домаћина, представе су извођене и на 
сценама Првог приградског позоришта - Пулс театра Лазаревац, Позоришта лутака 
„Пинокио“ и Културног центра „Магацин“.  

На фестивалу АСИТЕЖ-а Србије ФАС 02/03 додељена је Награда за промоцију 
права деце и младих на уметност „Донка Шпичек”. Ово je први пут да се додељује ово 
бијенално признање, које је намењено професионалцима који својим деловањем 
доприносе афирмацији, видљивости и развоју културе за децу и младе. Жири у 
саставу Љубивоје Ршумовић, Љубица Бељански-Ристић и Јасминка Петровић, 
одлучили су да се ово признање додели глумици чланици ансамбла Малог 
позоришта „Душко Радовић“ Маријани Петровић, која се кроз свој професионални 
рад бави афирмацијом и развојем културе за децу и младе пуне 43 године. 
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Премијера опере за децу „Дечја соба“ у оквиру 53. БЕМУС-а 
 

У оквиру 53. БЕМУС-а, 12. и 13. новамбра у Малом позоришту „Душко Радовић“ 
премијерно је изведена опера за децу композитора Миленка Живковића по тексту 
Десанке Максимовић.  

„Дечја соба“ је прва дечија опера која је у класичној оперској форми написана у 
Србији. Извдена је 20. и 26. фебруара 1941. године. Дело јединствених вредности, рад 
је два великана српске уметности, и показатељ напредног мишљења и високог 
развоја српске уметничке сцене, која је у првој половини двадесетог века ишла у 
корак са најсавременијим уметничким стремљењима у Европи.  

Ове године се навршава 120 година од рођења Миленка Живковића, чији су 
значај и дело неправедно запостављени у нашој средини, а на 53. БЕМУС-у са 
извоеђењем „Дечје собе“ подсетили смо на његов немерљив допринос у стварању 
музичке и сценске уметности у Србији. Опера „Дечја соба“ компонована је по 
мотивима истоимене кратке приче, наше поетесе Десанке Максимовић, и 
представља не само прве кораке композиторске праксе усмерене на најмлађу 
публику у Србији, већ и прави бисер опуса Миленка Живковића и наше културне 
баштине. 
 
Идеја за реконструкцију и извођење овог дела је произашла из пројекта „Оpera: Past, 
Present, Perfect!“ који Музичко оперско театарскa организацијa МОТО и Мало 
позориштe „Душко Радовић“ реализују под покровитељством Креативне Европе.  

Пројекат има за циљ повезивање и усавршавање младих оперских уметника, 
промовисање оперске уметности и стварање нове публике. Уз пожртвован рад 
младих школованих певача, редитеља, диригената, инструменталиста, сценографа, 
кореографа, а уз менторство афирмисаних уметника. Извођење укључује и дечији 
хор, као посебног поноса целокупног анасамбла.  Пројекат има за циљ да допринесе 
развоју српске оперске уметности кроз креативну снагу нове генерације оперских 
уметника и њихове младалачке енергију која ће уз савремен приступ васпитавати 
нову публику и вратити сјај оперској уметности код нас.  
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АНГАЖМАН ФЕСТ 
 

Трећи по реду фестивал едукативних представа за младу публику, АНГАЖМАН 
ФЕСТ, одржан је од 4. до 8. децембра 2021. године у Дому омладине Београда, Малом 
позоришту “Душко Радовић” и у Студио Центру, а уз подршку Министарства културе 
и информисања. 

Треће издање "Ангажман феста" под слоганом "Говори смело!" као полазна 
тачка за главну тему поставља питање: колико добро познајеш људе око себе? Кроз 
истраживање тема вршњачког насиља (“Кавез”, Студио Центар, Београд), утицаја 
интернета, друштвених мрежа и медија на друштво (“Краљ Иби”, Културоциклин и 
КЦ Крушевац), озбиљности последица дискриминације (“Нека буде анонимно”, 
Креативни центар Артеље, Инђија), питање тога шта је утопија за младе данас 
(“Утопија”, Мало позориште “Душко Радовић, Београд), и друштвене (не)једнакости 
(“Животињска фарма”, Омладинско позориште ДАДОВ,  Београд ), ауторских тимова 
представа на свој ће начин ословити горуће проблеме данашњице. 

Оваквим и сличним програмима желимо да младим људима пружимо једно 
ново позоришно искуство из којег ће изаћи богатији за многа сазнања која их се 
тичу. Са друге стране, склањање деце са улица и увођења у културне институције је 
задатак на којем би сви из области културног живота требало да радимо. 
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2. Гостовања: 

 
ПостПургаторијe 2021, Љетња позорница, Тиват 
 
Представа Малог позоришта „Душко Радовић“ у режији Дамјана Кецојевића „Дечак са 
кофером“ изведена је у оквиру Пост Пургаторије 2021. на Љетњој позорници у Тивту.     
 
 

 
53. Фестивал „Град театар“, Будва 
 
Представа Малог позоришта „Душко Радовић“ у режији Дамјана Кецојевића изведена 
је на 53.Фестивалу „Град театар“ у Будви изведена „Дечак са кофером“.   

 
38. Позоришни фестивал „Нушићеви дани“, Смедерево (претфестивалски 
програм) 
 
Представа Малог позоришта „Душко Радовић“ у режији Горана Баланчевића 
„Чудотворно кресиво“ учествовала је на позоришном фестивалу у Смедереву као део 
претфествалског програма.  
 
 

 
50. Ђачки Вуков сабор, Лозница 
 
Мало позориште „Душко Радовић“ учествовало је извођењем своје две представе. На 
отварању 50-Ђачког Вуковог сабора изведена је представа „Аска и вук“ у режији 
Тање Пипер Станковић, а том приликом обележено је и 60 година од када је Иво 
Андрић добио Нобелову награду. Последњег дана изведена је представа „Срце у 
јунака Краљевића Марка“ редитеља Југа Радивојевића, чиме је затворена ова 
50.јубиларна манифестација.    

 
16. Музичка манифестација „Станисав Бинички“, Јасика 
 
Мало позориште „Душко Радовић“ учествовало на Музичкој манифестацији 
„Станислав Бинички“ у Јасици извођењем опере „На уранку“ овог композитора. 
 

 
 
Мало позориште „Душко Радовић“ гостовало је са својим представама на другим 
сценама широм земље, као што су: Дом културе Студентски град Београд, Културни 
центар Рума, Народно позориште Лесковац, Центар за културу и образовање 
Раковица, Центар културе „Босилеград“, као и на Филолошком факултету 
Универзитета у Београду. 
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3. Хуманитерне акције/рад  Малог позоришта „Душко Радовић“ у 2021. 

години 

 
Пројекат „Образовање кроз игру“ и представа „Принцеза Златка у 

Краљевству боја“  - Невид театар из Бања Луке 

 

Бесплатна представа и радионица за децу Невид театра из Бања Луке – 

„Принцеза Златка у Краљевству боја“ - 4.март 2021. Извођење је део турнеје Невид 

театра из Бања Лукe широм Србије у оквиру пројекта „Образовање кроз игру” који је 

имплементиран у партнерству са Удружењем драмских уметника Србије. Поред 

представе, истог дана у фоајеу Малог позоришта „Душко Радовић“ одржала се 

бесплатна радионица за децу узраста од четири до шест година, и за децу узраста од 

девет до четрнаест година.  

 
Обележавање Светског дана позоришта за децу и младе 

 

Мало позориште „Душко Радовић“ је поводом Светског дана позоришта за 

децу и младе, емитовало бесплатну онлине представу „Пепељуга“ у периоду од 20. до 

27. марта 2021. на свом Јутјуб каналу.   

 

 
Представа „За твоје добро“ као део пројекта Rights4Kids 

 

Представа „За твоје добро“ као део пројекта Rights4Kids који ДАХ Театар 

реализује са партнерима из Италије (Fondazione Aida i A.T.T.I. Theatrical Association), 

Грчке (AeroplioTeatar i Action Sinergy) и Чешке (Performalita) изведена је у Малом 

позоришту Душко Радовић 26.јуна 2021.године. Представа се заснива на члановима 

Конвенције УН-а о правима детета, специфично, на 3. члану Конвенције: „Сви 

одрасли треба да поступају онако како је најбоље за дете. Када одрасли доносе 

одлуке треба да мисле како ће њихове одлуке утицати на децу.“ Почетно 

истраживање за представу урађено је у сарадњи са младима без родитељског 

старања у оквиру Фондације СОС Дечија села.  

Користећи структуру бајки и њихову деконструкцију, представа истражује 

проблематичну страну света у коме живимо, са идејом да утиче на дизање свести о 

правима младих и деце, али и да инспирише и мотивише да не затварамо очи пред 

кршењем ових права и да заједно утичемо на прављење услова за њихову примену. 
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Пројекат Мали позоришни експерти 

 

Мало позориште Душко Радовић и организација Три гроша организовали су 

бесплатан прогам МАЛИ ПОЗОРИШНИ ЕКСПЕРТИ за развој дечије позоришне 

публике за децу узраста 8 до 12 година из Београда. Програм МАЛИ ПОЗОРИШНИ 

ЕКСПЕРТИ настао је 2016. године и од тада је у програму учествовало преко 80 деце. 

Програм је осмислила и води уметничка група Три гроша са сарадницима.  

Програм се састоји из две врсте активности - едукативних и креативних 

радионица и посета позоришним представама са разговорима о њима на којима 

примењујемо знање и вештине стечене на радионицама. Програм негује атмосферу у 

којој се охрабрује и оснажује дечје мишљење, развија култура дијалога и подстиче 

критичко мишљење.  

Програм се развија са подршком свих позоришних сцена за децу у Београду 

(Мало позориште Душко Радовић, Позориште лутака Пинокио и Позориште Бошко 

Буха), а у свом развоју су га до сада подржали  Културрегион Франкфурт Рхеин-Маин, 

Фестивал Позориште Звездариште, Асситеј Србија, ФДУ и Фист, Министарство 

културе и информисања Републике Србије, Народно позориште у Београду, Фестивал 

еколошког позоришта за децу и младе из Бачке Паланке, Културни центар Магацин у 

Краљевића Марка, Установа културе Стари град и велики број других културних 

институција, организација и уметника.   

 

 

 
Представа „Опанчарева путешствија“ и обележавање Међународног дана 

особа са инвадилитетом 

 

 Поводом   обележавања   3. децембра,  Међународног  дана  особа  са 

инвалидитетом, у  Малом позоришту „Душко Радовић“, премијерно  је  изведен  

комични  комад  са  играњем и певањем „Опанчарева   путешествија“. Оригинални  

сценарио  и  режију потписао је Ђорђе Макаревић. Комад  је  настао у оквиру пројекта 

„Српска традиција – инклузувни програм“, који  реализује  НВО Маска, а који је 

финансијски подржао Грасдски  секретаријат  за  социјалну  заштиту.   

Већ неколико година  у назад   у сарадњи  са  Малим позориштем “Душко 

Радовић“, млади  и талентовани  уметници  са  различитим  сметњама  у  развоју  

имају прилику да нам покажу свој таленат и креативност  кроз  различите  

позоришне  жанрове  са  различитим темама. Овога  пута  тема  је  српска  традиција  

и обичаји.  
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Аутор  илустрације   за  програм  и  плакат  је момак са аутизмом. У представи  

учествује  11 особа  са  тазличитим  сметњама  у развоју, 5 професионалних  играча   

који су подршка на сцени као и оркестар од 6  професионалних  музичара. 

Овај  пројекат  има  за   циљ  да  кроз  уметност  као  универзално  средство 

комуникације  направи  мост  изнеђу осетљивих  група  и шире друштвене заједнице. 

Такође, млади  уметници  са сметњама  у  развоју  кроз овај пројекат/представу, 

добијају   на самопоуздању, оснаживању и самоафирмацији,  што чини   њихов  живот  

садржајнијим  и квалитетнијим. Представа  је  припремана  у  мало специфичнијим   

условима, уз  поштовање   свих мера   у  складу  са  епидемиолошком  ситуацијом. 

На самом почетку вечери    премијерно   је     емитован   спот  за нумеру  „Наша 

два срца“,  за  коју  је текст написао  Бора Ђорђевић, композитор и аранжер је 

Драгомир Станојевић, а изводили су  је Биља Крстић, Бора Ђорђевић, Горица 

Поповић, Снешка Јандрлић, Бојана Стаменов,  Вокална радионица Бистрик, ВИС 

Небоград, продукција НООИС, финансијска  подршка  –Градски  секретаријат  за  

социјалну заштиту. 

Oбележавањем овог веома значајног датума на овакав начин, шаљемо  

заједничку  поруку  о прихватању   различитости  и  стварању   друштвеног  

амбијента приступачног свима.  

 
 

 

 
4. Онлајн програм 

 
Вебинар на тему "Звук и музика у развоју детета" који се организују у окивиру 
пројекта Б-АИР који подржава програм Креативна Европа. Први вебинар одржан је 
26.фебруар 2021. Вебинари су се одржавали сваког уторка током марта, априла и 
маја 2021.год. 

 
 
Учешће на 51. Сусретима професионалних позоришта лутака Србије, Крагујевац  
(онлајн фестивал) – представа „Гуливер“. 

 
 
Учешће на Другом издању Првог интернет регионалног фестивала театра за дјецу – 
ПИР фестивала – представа „Пепељуга“. 
 

 
Новогодишња представа - „Крадљивци кокосових ораха“ изведена је онлајн. 
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5. ПОСЕЋЕНОСТ ПРОГРАМ 

 
Програми установе у матичном простору (205 места)1: 

Сцена за децу 
Назив представе Број извођења Број публике 
1. „Аска и вук“ 6 371 
2. „Аска и вук“ 

21/22. Битеф Полифонија (Београд) 
1 217 

3. „Бајка о чаробном камену“ 3 259 
4. „Камени цвет“ 6 491 
5. „Књига лутања“ –  

(капацитет 50 места) 
1 43 

6. „Мала школа рокенрола“ 6 599 
7. „Ноћ у Мерлиновом замку“ 1 79 
8. „Прича о Светом Сави“ 3 208 
9. „Чудотворно кресиво“ 2 56 
10. „Гуливер“ 6 419 
11. „Скоро свако може да падне, осим чапље!“ 3 290 
12. „Пинокио“ 1 72 
13. „Крадљивци кокосових ораха“ 15 993 
14. „Свету се не може угодити“ 

(капацитет 50 места) 
9 382 

15. „Украдени принц и изгубљена принцеза“ 12 938 
16. „На уранку“ 2 212 
17. „Сан летље ноћи“ 9 843 
18. „Чаробњак из Оза“ 2 298 
19. „Дечја соба“ 2 367 
20. „Капетан Џон Пиплфокс“ 4 359 
21. Новогодишња представа  

„Крадљивци кокосових ораха“ 
12 2128 

УКУПНО: 106 9624 
 

Oнлајн програми 
1. Новогодишња представа  

„Крадљивци кокосових ораха“ 
2. „Гуливер“ 

51. Сусрети професионалних позоришта лутака Србије, Крагујевац  
(онлајн фестивал) 

3. „Пепељуга“ 
Друго издање Првог интернет регионалног фестивала театра за дјецу – ПИР 
фестивала 
 

                                           
1 У току 2021. године, представе су извођене у складу са применом мера превенције и смањења ризика 
преношења и ширења заразне болести „COVID-19“. 
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Вечерња/Тинејџ сцена  
Назив представе Број извођења Број публике 
1. „Утопија“ 8 729 
2. „Утопија“ 

3. АНГАЖМАН ФЕСТ, Београд 
1 150 

3. „Дечак са кофером“ 11 419 
4. „Дечак са кофером“ 

21/22. Битеф Полифонија, Београд 
1 68 

5. „Дечак са кофером“ 
2/3. Фестивал АСИТЕЖ-а Србије 
ФАС се пише заједно! 

1 37 

6. „Прича о мајци“ 6 294 
УКУПНО: 28 1697 
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Програми установе ван матичног простора: 
Назив програма Број извођења Број публике 
1. „Гуливер“ 

Центар за културу и туризам Младеновац 
1 198 

2. „Сан летње ноћи“ 
52. Сусрети професионалних позоришта 
лутака Србије, Нови Сад 

1 294 

3. „Дечак са кофером“ 
Мали МЕСС 2021, Сарајево 

1 257 

4. „Гуливер“ 
XI Бугојанско луткарско бијенале, Босна и 
Херцеговина 

1 231 

5. „Свету се не може угодити“ 
Девети Циркобалкана фестивал, Београд 

1 122 

6. „Дечак са кофером“ 
ПостПургаторија 2021, Љетња позорница, 
Тиват 

1 321 

7. „Дечак са кофером“ 
Фестивал „Град театар“, Будва 

1 349 

8. „Чудотворно кресиво“ 
38. Позоришни фестивал „Нушићеви дани“, 
Смедерево (претфестивалски програм) 

1 275 

9. „Срце у јунака Краљевића Марка“ 
50. Ђачки Вуков сабор, Лозница 

1 344 

10. „Аска и вук“ 
50. Ђачки Вуков сабор, Лозница 

1 246 

11. „На уранку“ 
Дом културе Студентски град, Београд 

2 150 

12. „На уранку“ 
Културни центар Рума 

1 75 

13. „На уранку“ 
Народно позориште Лесковац 

1 150 

14. „На уранку“ 
Центар за културу и образовање Раковица 

1 80 

15. „На уранку“ 
Филолошки факултет Универзитета у 
Београду 

1 200 

16. „На уранку“ 
Центар културе „Босилеград“ 

1 50 

17. „На уранку“ 
Музичка манифестација „Станисав Бинички“, 
Јасика 

1 250 

УКУПНО: 18 3592 
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Програми других установа у матичном простору: 
Назив програма Број извођења Број публике 
1. „Скаска о Аски“ 

Патос Театар 
21/22. Битеф Полифонија (Београд) 

1 50 

2. ПОЗОРИШТЕ И ПОЛИФОНЕ ПРАКСЕ 
Дијалошка платформа 
21/22. Битеф Полифонија (Београд) 

1 50 

3. ПОЗОРИШТЕ И НЕЋУТАЊЕ 
Дијалошка платформа 
21/22. Битеф Полифонија (Београд) 

1 50 

4. ОБЕЋАНО ПОЗОРИШТЕ 
Дијалошка платформа 
21/22. Битеф Полифонија (Београд) 

1 50 

5. „Принцеза Златка“ 
Невид Театар, Бања Лука 

1 49 

6. „Дебела“ 
Позориште младих Нови Сад 
2/3. Фестивал АСИТЕЖ-а Србије 
ФАС се пише заједно! 

1 73 

7. „Жабац и странац“ 
Уметничка група Хоп.Ла! 
2/3. Фестивал АСИТЕЖ-а Србије 
ФАС се пише заједно! 

1 15 

8. „За твоје добро“ 
ДАХ театар 
2/3. Фестивал АСИТЕЖ-а Србије 
ФАС се пише заједно! 

1 56 

9. Пратећи програм фестивала 
Регион у фокусу (састанак представника 
регионалне сцене) 
2/3. Фестивал АСИТЕЖ-а Србије 
ФАС се пише заједно! 

1 23 

10. „Палчица“ 
Позориште лутака Ниш 
2/3. Фестивал АСИТЕЖ-а Србије 
ФАС се пише заједно! 

1 89 

11. „Тихи дечак“ 
Позориште за децу Крагујевац 
2/3. Фестивал АСИТЕЖ-а Србије 
ФАС се пише заједно! 

1 95 

12. „Дивљождер“ 
Народно позориште Тоша Јовановић, 
Зрењанин 
2/3. Фестивал АСИТЕЖ-а Србије 
ФАС се пише заједно! 

1 86 
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13. Свечано затварање фестивала 
Додела награда фестивала 
Додела награде „Донка Шпичек“ 
Пратећи програм: 
„Лабораторија за позоришне редитеље“ 
(презентација радова) 
2/3. Фестивал АСИТЕЖ-а Србије 
ФАС се пише заједно! 

1 102 

14. Свечано отварање фестивала 
“КАВЕЗ” – Премијера! 
Студио Центар, Београд  
3. АНГАЖМАН ФЕСТ, Београд 

1 150 

15. „Опанчарева   путешествија“  
децембар 
Међународни  дан  особа  са инвалидитетом 

1 200 

16. 30 година Дах театра: Фестивал Спајајући 
векове 
Представа 
„За твоје добро“ 

1 99 

17. 30 година Дах театра: Фестивал Спајајући 
векове 
Перформативно предавање  
„Нема назад или зашто златне године Дах 
театра нису прошле већ тек долазе“ 

1 75 

18. „Пајехаљи“  
ФИСТић 2021 – Ала Је Леп Овај Свет 

1 75 

19. Оперета „Мариа де Буенос Аирес“  
100 година од рођења композиторa 
Астора Пијацоле 

1 120 

20. NEW STAGES SOUTH EAST 
ОК - Образовање и култура 
Гете Институт Србије 

3 212 

УКУПНО: 22 1719 

  



27 

 

6. ФИНАНСИЈЕ 
 

 
 

Финансирање 
Програмски 
трошкови 

Зараде 
и солид. пом. 

за запосл. 

Редовни 
материјални  

и стални 
трошкови 

Инвестиције и 
инвестиционо 

одржавање 
опреме 

УКУПНО 

Структура 
прихода 

15.823.962,68 67.262.542,41 32.120.104,80  115.206.609,8
9 

1. Буџетска 
средства 

     

- Града 
9.870.198,06 66.774.405,60 31.696.677,38  108.341.281,0

4 
- Републике 500.000,00    500.000,00 
- општине      
2.  Остали 
извори 

     

- донације* 1.543.053,00    1.543.053,00 
- спонзори      
- приход од 
реализације 
програма 
(улазнице, 
чланарине и др. 
програми) 

3.665.511,62 488.136,81 423.427,42  4.577.075,85 

- приход од 
услуга  

245.200,00    245.200,00 

      
- остали 
сопствени 
приходи  

     

*) уколико су у питању иностране донације доставити копије  преведених уговора  и 
искоришћеност средстава у 2021. г. 
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1. Извештај усвојен од стране Управног одбора, дана (одлуку 

доставити у прилогу) 

 

2. Оцена реализованих програма од стране Управног одбора 

 

1. Управни одбор оцењује да су у 2021. години реализовани већински планирани 

програмски послови и задаци, а што потврђују оцене и констатације изнете у 

Годишњем извештају, у коме се посебно истиче да су реализовани програми 

предвиђени Планом рада за 2021. годину:  

 

Премијере представа:  

 „Прича о мајци“ 

 „Украдени принц и изгубљена принцеза“ 

 „Чаробњак из Оза“ 

 „Сан летње ноћи“ 

 „Ромео и Јулија“ 

 

Учешће на фестивалима:  

 Мали МЕСС 2021, Сарајево 

 XI Бугојанско луткарско бијенале, Босна и Херцеговина 

 
Из оправданих разлога нису реализовани планирани програмски послови: 

 

Представа „Ромео и Јулија“ – премијера је померена за фебруар 2022.године. 
Усвојено је образложење да је фаза истраживања и рада са младима трајала дуже 

него што је првобитно планирано, због немогућности да се ради у већим групама и 

да се одржавају ваннаставне активности услед епидемиолошких мера, премијера 

представе ће бити изведена почетком 2022. године.  

 

Такође, у Годишњем извештају се истиче да су реализовани и важни програми који 

нису били предвиђени усвојеним Планом као што су: 

 

Учешће на фестивалима и манифестацијама:   

 БЕЛЕФ 21, Београд 

 21/22. Битеф Полифонија, Београд 

 АНГАЖМАН ФЕСТ, Београд 

 2/3. Фестивал АСИТЕЖ-а Србије - ФАС се пише заједно! 

 Девети Циркобалкана фестивал, Београд 

 Пост Пургаторијe 2021, Љетња позорница, Тиват 

 Фестивал „Град театар“, Будва 
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 38. Позоришни фестивал „Нушићеви дани“, Смедерево 

(претфестивалски програм) 

 50. Ђачки Вуков сабор, Лозница 

 Музичка манифестација „Станисав Бинички“, Јасика 

 

Гостовања:  

 Дом културе Студентски град, Београд 

 Културни центар Рума 

 Народно позориште Лесковац 

 Центар за културу и образовање Раковица 

 Филолошки факултет Универзитета у Београду 

 Центар културе „Босилеград“ 

 

2. Посебно се у Годишњем извештају истичу догађаји у дигиталној сфери који су 

изазвали велико интересовање и надоместили културне потребе публике у 

ситуацији глобалне пандемије: 

 

 Вебинар на тему "Звук и музика у развоју детета" који се организују у 

окивиру пројекта Б-АИР који подржава програм Креативна Европа. 

 Новогодишња представа - „Крадљивци кокосових ораха“ 

 Учешће на 51. Сусретима професионалних позоришта лутака Србије, 

Крагујевац (онлајн фестивал) – представа „Гуливер“ 

 Учешће на Другом издању Првог интернет регионалног фестивала 

театра за дјецу – ПИР фестивала – представа „Пепељуга“ 

 

Позориште је у успело да обележи 72. годину рада Малог позоришта „Душко 

Радовић“. Поред тога, на сам дан обележавања јубилеја изведена је премијера 

представе за децу „Чаробњак из Оза“ и додељене су годишње и јубиларне награде. 

 

 

 

Славко Вејиновић,  

Председник Управног одбора 
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3. Оцена програма и посебне напомене директора 
 

 
2021. година у Малом позоришту „Душко Радовић“ протекла је уз пет успешних 

премијера, упркос години пуној изазова. 
 

И ове године, Позориште је настојало да испрати текстове домаћих аутора, што се 
огледа у премијерама представа „Украдени принц и изгубљена принцеза“ (сценска 
игра у кинеском маниру) Ден Тотера, у режији и адаптацији Браниславe Стефановић, 
представа „Сан летње ноћи“ по мотивима комедије Вилијама Шекспира у режији 
Давида Алића, представа „Чаробњак из Оза“ у режији Јагоша Марковића, по 
мотивима истоимене књиге америчког писца за децу Лајмана Френка Баума на сцени 
за децу.  

Позориште је успело да обележи јубилеј, 72.године рада и том приликом 
додељене су уметничке и јубиларне награде. 

На Вечерњој сцени “Радовић” изведена је премијерно представа “Прича о мајци” 
Ханса Кристијана Андерсена у режији Ане Константиновић, као и представа 
„Утопија“ у режији Ивана Балетића која је била планирана за 2020.годину, а која је 
због ситуације изазване пандемијом одложена за 2021. годину.    

Услед епидемиолошке ситуације која се наставила и у 2021. години услед 
пандемије прозроковане вирусом КОВИД 19, Позориште се сусрело са бројним 
потешкоћама због којих је онемогућена реализација премијера представа „Ромео и 
Јулија“ (одложене за зиму 2022.), са чиме је упознат УО. Реализација овог пројекта 
померена је за зиму 2022.године.  

Позориште је успешно реализовало учешће на фестивалима:  на Малом МЕСС-у 
2021. у Сарајеву и на XI Бугојанском луткарском бијеналу у Босни и Херцеговини.  

 
Позориште је успело да оствари бројне програме који нису предвиђени 

планом. У оквиру међународног пројектa „Opera: Past, Present, Perfect!“ (Пројекти 
европске сарадње у 2020. години) чији је носилац организација МОТО, који је започет 
у септембру 2020. године, 21. јуна је изведена  премијера опере Станислава Биничког 
- „НА УРАНКУ“. Премијера је одржана на Светски дан музике на сцени Малог 
позоришта „Душко Радовић“. Премијера представе „Сан летње ноћи“ редитеља 
Дејана Алића уврштена је у програм БЕЛЕФА 21. Мало позориште „Душко Радовић“ 
учесник је међународног пројекта „Луткраство и демократија“ са партнерима из 
Аустрије, Словеније и Мађарске, а под покровитељством Еразмус Плус програма 
Европске Уније. Мало позориште „Душко Радовић“ било је домаћин фестивала ФАС, а 
том приликом награђена је чланица ансамбла Маријани Петровић. У оквиру 53. 
БЕМУС-а, 12. и 13. новамбра у Малом позоришту „Душко Радовић“ премијерно је 
изведена опера за децу композитора Миленка Живковића по тексту Десанке 
Максимовић. Мало позориште „Душко Радовић“ учествовало је на трећем по реду 
фестивалу едукативних представа за младу публику АНГАЖМАН ФЕСТ са 
представом „Утопија“.  
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Затим, Мало позориште „Душко Радовић“ је свој допринос у  временима која су 
обележена рестриктивним мерама у смислу броја публике надоместило у 
дигиталном простору кроз велики број разноврсних програма и садржаја.  

Мало позориште „Душко Радовић“ организовало је за своју публику вебинар 
на тему  "Звук и музика у развоју детета" који се организују у окивиру пројекта Б-
АИР који подржава програм Креативна Европа. Први вебинар одржан је 26.фебруар 
2021. Вебинари су се одржавали сваког уторка током марта, априла и маја 2021.год. 

Мало позориште „Душко Радовић“ учествовало је  на две онлине 
манифестације: 51. Сусретима професионалних позоришта лутака Србије, Крагујевац  
(онлајн фестивал) са представом „Гуливер“ и на Другом издању Првог интернет 
регионалног фестивала театра за дјецу – ПИР фестивала – представа „Пепељуга“.  

Новогодишња представа - „Крадљивци кокосових ораха“ изведена је онлајн. 
 
Као и сваке године Позориште је усмерило свој рад у манифестације 

хуманитарног карактера. Бесплатна представа „Принцеза Златка у Краљевству боја“ 
и радионица за децу у оквиру пројекта „Образовање кроз игру“ Невид театар из Бања 
Луке гостовала је у марту. Поводом Светског дана позоришта за децу и младе, 
емитовала се бесплатна онлајн представа „Пепељуга“ у периоду од 20. до 27. марта 
2021. на нашем Јутјуб каналу. Представа „За твоје добро“ као део пројекта Rights4Kids 
који ДАХ Театар реализује са партнерима из Италије (Fondazione Aida i A.T.T.I. 
Theatrical Association), Грчке (AeroplioTeatar i Action Sinergy) и Чешке (Performalita) 
изведена је у Малом позоришту Душко Радовић 26.јуна 2021.године. Представа се 
заснива на члановима Конвенције УН-а о правима детета и за циљ има промовисање 
дечијих права. Мало позориште Душко Радовић и организација Три гроша 
организовали су бесплатан прогам МАЛИ ПОЗОРИШНИ ЕКСПЕРТИ за развој дечије 
позоришне публике за децу узраста 8 до 12 година. Поводом   обележавања   3. 
децембра,  Међународног  дана  особа  са инвалидитетом, у  Малом позоришту 
„Душко Радовић“, премијерно  је  изведен  комични  комад  са  играњем и певањем 
„Опанчарева   путешествија“. 
 

Иако је година 2021. донела потешкоће које нико није могао да предвиди, 
колектив Позоришта је доказао да уз труд, љубав и посвећеност у раду постоји начин 
да се сваки изазов превазиђе и то уз изврсне резултате. Зато овом приликом желим 
да им се још једном захвалим, уз уверење да ћемо и даље тежити ка још бољим 
резултатима. 
 

И на крају, желим да се захвалим Секретеријату за културу града Београда на  
подршци и помоћи око реализације свих пројеката у 2021. години.  

 
 

в.д. директора Малог позоришта „Душко Радовић“ 
Александар Николић 
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 Датум подношења извештаја Директор 

__.__.2022. 
 ________________________________ ___________________ 

ПРИЛОГ 1: Оцена програма од стране  стручне јавности – 
преглед најзначајних критика, приказа у медијима 
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