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1. ЛИЧНА КАРТА УСТАНОВЕ
Назив, седиште:
Мало позориште „Душко Радовић“, Абердарева 1, 11000 Београд
Oдговорно лице:
Александар Родић, на функцији в. д. директора од 25.09.2018. године
Шифра делатности: 9001
Матични број: 07032765
ПИБ: 100252993
Број рачуна: 840-51664-02
Управни одбор:
Славко Вејиновић (председник)
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. члан од 11.10.2018.)
Надзорни одбор:
Владимир Ракочевић (председник, на функцији од 25.09.2018.)
Игор Дамњановић (члан од 25.09.2018.)
Дамјан Кецојевић (члан од 25.09.2018.)
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2. ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И УЛАГАЊА У ОБЈЕКАТ
A)

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 2018. године није дошло до повећања или
смањивања простора матичне зграде.
На основу Решења Градоначелника Града Београда бр. 463-7168/15-г од
9.10.2015. 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. На основу Уговора о регулисања међусобних права и обавеза који
је закључен 13.05.2015. године између Београдског драмског позоришта и
Малог позоришта „Душко Радовић“.
 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. 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.
Магацински простор у улици Душана Маџарчића-Корчагина бр. 3
Решења Градоначелника Града Београда бр. 463-7168/15-г од 9.10.2015.
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 Стање простора и опреме (кратак опис):
Финансијским планом и програмом за 2018. годину предвиђено је редовно
одржавање ових система, тако да су иста рађена и на:









систему за аутоматску дојаву пожара;
стабилном систему за гашење пожара;
централном систему за надзор и управљање;
систему за климатизацију (грејање и хлађење);
систему за резервно напајање струјом (агрегат);
ентеријерској расвети;
систему сценске расвете;
доњем и горњем построју.

Одрађено је измештање фреквентних регулатора са сцене у доњи магацински
простор.
Набављен је Модул за Спиро лифт и замењен од стране фирме Светлост театар.
Набављени регулатори за клима комору и замењени, као и софтвер на истим од
стране фирме Термоинжињеринг.
Набављена два ЦД репродуктора ДЕНОН као и кофери за исте.
Тапациране фотеље.
 Начин грејања:
Објекат је прикључен на даљински систем грејања.

4

Б) Подаци о средствима које је установа уложила у набавку опреме и
одржавање објекта и опреме у 2018. години
 Средства одобрена установи за набавке из буџета града Београда
по Закључцима градоначелника:
У 2018. 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
Tехничкa опремa - два
професионална медиа аудио
репредуктора модел SC5000
фирме DENON са два
кофера за транспорт

Број
набавке
Н9-18

Вредност
Реализован износ
набавке
403.200,00
403.200,00
дин. са ПДВ-ом
дин. са ПДВ-ом

 Подаци о средствима уложеним у набавке из сопственог
прихода (врста набавке, реализовани износ):
У 2018. години није било набавки из сопственог прихода.
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3. ПОДАЦИ О ЗАПОСЛЕНИМА –
Стање на дан 31.12.2018. године
Запослени на неодређено време
Запослени на одређено време
Укупно:

54
3
7
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4. ПРОГРАМСКИ ДЕО
СТРУКТУРА РЕАЛИЗОВАНИХ ПРОГРАМА:
Програми који су били предвиђени планом за 2018. годину:
1. Представа за децу „Књига о џунгли“
2. Мјузикл за децу „Судбина једног Чарлија“
3. Представа за младе „Бонтон“
4. Луткарска представа за децу „Карлсон с крова“
5. Представа за младе „Велики одмор“1
6. Дани Малог позоришта „Душко Радовић“ у Републици Српској, Бања Лука
7. Шекспир за велику децу, пратећи програм 5. Шекспир фестивала,
Чортановци/Србија
8. Гостовање Малог позоришта „Душко Радовић“ на 26. Которском фестивалу
позоришта за дјецу, Црна Гора2
Програми који су реализовани током 2018. године, а нису били
предвиђени планом:
1. Учешће на фестивалима:
 48. Сусрети професионалних позоришта лутака Србије (Зрењанин)
 20. Међународни луткарски фестивал „Златна искра“ (Крагујевац)
 85. Вуковов сабор (Лозница)
 ЈУК Херцег Фест (Херцег Нови)
 49. Сусрети професионалних позоришта лутака Србије (Нови Сад)
 15. Дечји позоришни фестивал „Позориште Звездариште“ (Београд)
2. Гостовања:
 Позориште младих (Нови Сад)
 Народно позориште (Суботица)
 Српско народно позориште (Нови Сад)
3. Конференција „Позориште и школа“ - Инспирација, подстицај, тим Београд,
24 - 25. јун 2018. године.

1.

У Финансијском плану и програму за 2018. годину првобитан назив за ову продукцију је био „Пегава
и дебели“ али је назив промењен у току рада на представи.

2.

У Финансијском плану и програму за 2018. годину средства су била намењена за гостовање на
фестивалу у Загребу, али су накнадно преименована у складу са одлукама селекције фестивала.
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Програми установе који су реализовани ван матичног простора:
1.
„Аска и вук“ (48. Сусрети професионалних позоришта
12.03.2018.
лутака Србије, Зрењанин)
2.
„Плави чуперак“ – два извођења (Позориште младих
22.03.2018.
Нови Сад)
3.
„Поп Ћира и поп Спира“ (Српско народно позориште,
18.04.2018.
Нови Сад)
4.
„Аска и вук“ – два извођења (20. Међународни
11.05.2018.
луткарски фестивал „Златна искра“, Крагујевац)
5.
„Мали каплар“ (85. Вуков сабор, Лозница)
23.05.2018.
6.
„Преваранти“ (85. Вуков сабор, Лозница)
26.05.2018.
7.
„Књига о џунгли“ (26. Которски фестивал позоришта за
05.07.2018.
дјецу, Котор)
8.
„Књига о џунгли“ (ЈУК Херцег Фес, Херцег Нови)
07.07.2018.
9.
„Судбина
једног
Чарлија“,
Народно
позориште,
26.10.2018.
Суботица
10. „Књига о џунгли“ – два извођења (Дани Малог
12.11.2018.
позоришта „Душко Радовић“ у Републици Српској,
Бања Лука)
11. „Карлсон с крова“ – два извођења (Дани Малог
13.11.2018.
позоришта „Душко Радовић“ у Републици Српској,
Бања Лука)
12. „Књига о џунгли“ (49. Сусрети професионалних
28.11.2018.
позоришта лутака Србије, Нови Сад)
13. „Моби Дик“ - два извођења (Центар за културу,
24.12.2018.)
Смедерево)
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Награде и признања у 2018. години:
1.
49. Сусрети професионалних позоришта лутака Србије, Нови Сад:
„Књига о џунгли” Специјалнa наградa за глуму за улогу Моглија Димитрију
Аранђеловићу
2.
49. Сусрети професионалних позоришта лутака Србије, Нови Сад:
„Књига о џунгли” Награду за најбољу анимацију „Јанко Врбњак“ за
анимацију Балуа Николи Керкезу
3.
15. Дечји позоришни фестивал „Позориште Звездариште“, Београд:
„Моби Дик“ награда за глуму Јовани Гавриловић за улогу Девојчице Рејчел
4.

15. Дечји позоришни фестивал "Позориште Звездариште", Београд:
„Моби Дик“ награда за глуму Јовани Гавриловић за улогу Девојчице Рејчел
5.
Награда града Београда:
Специјално признање за изузетан допринос у реализацији догађаја од
значаја за град Београд у 2017. години - Саши Габрићу за режију
представе „Мали каплар“
6.
Најбоља представу за децу и младе у Србији у 2017. години - ASSITEJ
СРБИЈЕ: „Моби Дик“, режија Снежана Тришић
7.
20. Међународни луткарски фестивал „Златна искра“, Крагујевац:
„Аска и вук“ награда за глуму Владислави Ђорђевић
8.
20. Међународни луткарски фестивал „Златна искра“, Крагујевац:
„Аска и вук“ награда за најбољу музику Александру Локнеру
9.
48. Сусрети професионалних позоришта лутака Србије, Зрењанин:
„Аска и вук“ награда за најбољу режију Татјани Пипер Станковић
10. 48. Сусрети професионалних позоришта лутака Србије, Зрењанин:
„Аска и вук“ награда за најбољу музику Александру Локнеру
11. 48. Сусрети професионалних позоришта лутака Србије, Зрењанин:
„Аска и вук“ глумачка награда за улогу Вука Лазару Миљковићу
У оквиру прославе 69 година Малог позоришта „Душко Радовић“, традиционално су
додељене годишње и јубиларне награде. Трочлани жири у саставу Александра
Анђелковић (глумица/председник), Ненад Радовић (глумац/члан) и Ивана Аџић
(глумица/члан).
Годишње и јубиларне нагреде у 2018. години:
Годишња награду „Марија Кулунџић“ за изузетну ауторску креацију (глуму):
1.1. Арсенију Тубићу за улогу Мачка Чарлија у представи „Судбина једног
Чарлија“
2.2. Јелени Петровић за улогу Виолете у представи „Судбина једног Чарлија“
3.3. Сандри Родић Јанковић за улогу Жуте Маме Мачке у представи „Судбина
једног Чарлија“
4.4. Милошу Анђелковићу за улогу Проспера у представи „Бура“
5.5. Јовани Гавриловић за улогу Девојчице Рејчел у представи „Моби Дик“
6.
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Годишња награду „Марија Кулунџић“ за изузетну ауторску креацију (режију):
6.
Ани Томовић за режију представе „Судбина једног Чарлија“
Годишња награду „Марија Кулунџић“ за изузетну ауторску креацију
(кореографију):
7.
Милану Громилићу за кореографију у представи „Судбина једног Чарлија“
Годишња награду „Марија Кулунџић“ за изузетну ауторску креацију
(сценографију):
8.
Љубици Милановић за сценографију у представи „Моби Дик“
Годишња награду „Марија Кулунџић“ за изузетну ауторску креацију
(костимографију):
9.
Јелени Стокући за костим у представи „Бура“
Годишња награду „Марија Кулунџић“ за изузетну ауторску креацију
(креација лутака):
10. Филипу Јевтићу за лутке у представи „Књига о џунгли“
Годишња награду „Марија Кулунџић“ за изузетну ауторску креацију (музика):
11. Невени Глушици за музику у представи „Судбина једног Чарлија“
Годишња награду „Марија Кулунџић“ за изузетну ауторску креацију
(оригинални драмски текст):
12. Игору Бојовићу за оригинални драмски текст за младе „Мали каплар“ (Час
историје)
Годишња награду „Марија Кулунџић“ за изузетну ауторску креацију
(драматизацију):
13. Тамари Радојчић Обреновић за драматизацију текста „Судбина једног
Чарлија“
Мало позориште „Душко Радовић“ додељује Годишњу награду „Милена Начић“
за изузетну глумачко-аниматорску креацију:
14. Николи Керкезу за улогу Балуа у представи „Књига о џунгли“
Мало позориште „Душко Радовић“ додељује Годишњу награду „Божидар
Валтровић“ за изузетан допринос у Уметничком сектору:
15. Организатору / Инспицијенту Анђелку Кнежевићу
Мало позориште „Душко Радовић“ додељује Годишњу награду „Божидар
Валтровић“ за изузетан допринос у Општем сектору:
16. Манипуланту и дистрибутеру улазница и пропагандног материјала Мари
Миловановић
Мало позориште „Душко Радовић“ додељује Захвалницу за 30. година
непрекидног рада:
1.
Шефу рачуноводства, Јелени Ђурици
2.
Билетару, Дарку Врбњаку
3.
Глумцу, Горану Баланчевићу
4.
Организатору / Инспицијенту, Анђелку Кнежевићу
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Пројекти других установа или појединаца који су се одвијали у установи
у уступљеним терминима:
1.
ФИСТ 13 / „Тко си ти?“, Умјетничка академија Осијек
19.03.2018.
2.
ФИСТ 13 / „Затворена врата“, Академија драмске
22.03.2018.
умјетности Загреб
3.
Додела награда ASSITEJ СРБИЈЕ за Најбољу представу за
13.04.2018.
децу и младе у Србији у 2017. години
4.
Дани Дјечијег позоришта Републике Српске из Бања
14.05.2018.
Луке, „Пинокио“ – два извођења
5.
Дани Дјечијег позоришта Републике Српске из Бања
14. и 15.05.2018.
Луке, „Орлови рано лете“ – два извођења
6.
Музичка школа „Амадеус“, годишња приредба
26.05.2018.
7.
Удружње дефектолога града Београда, годишње
28.05.2018.
приредбе
04.06.2018.
8.
Предшколска установа „Змај“, годишња приредба
28.05.2018.
9.
Дом ученика средњих школа, концерт
31.05.2018.
10. Завршни испит студената глуме у класи Оливере
04. и 05.06.2018.
Викторовић, Академија уметности Београд
11. Дечје позоришта, Суботица, „Том Сојер“ – два извођења
06.06.2018.
12. Завршна приредба „Chartwell International School“
13.06.2018.
13. 5. Шекспир фестивал/програм „Шекспир за велику децу“,
01.07.2018.
„Сан летње ноћи“, Thesis Theatre Company (Грчка)
14. 5. Шекспир фестивал/програм „Шекспир за велику децу“,
02.07.2018.
„Ромео и Јулија“, The Handle Bards (Велика Британија)
15. Продукција ТОН ФИЛМ, снимање кадрова
16. и 17.07.2018.
16. BRAVE NEW MEDIA FORUM: Млади као активни субјекти
30. и 31.10.2018.
извештавања
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ПРОГРАМИ КОЈИ СУ БИЛИ
ПРЕДВИЂЕНИПЛАНОМ ЗА 2018. ГОДИНУ:
1. Представа за децу „Књига о џунгли“
По мотивима збирке прича Радјарда Киплинга
Режија: Марија Крстић
Премијера: 02. март 2018. године
Сцена за децу
Представа „Књига о џунгли“ је комични
луткарски мјузикл са елементима савременог
циркуса за децу старијег предшколског и
млађег школског узраста. Кроз познату причу
Радјарда Киплинга о Моглију, дечаку кога у
џунгли одгаја чопор вукова, третира се
проблем различитости, (не)толеранције и
интеграције у заједницу.
Улогу дечака Моглија тумачи глумац
који на сцени изводи основе вазхушних
акробација на акробатској тканини (свили), а
остали ликови животиња представњени су
помоћу луткака које анимирају глумци. На
овај начин јасно се истиче тема различитости, а живи глумац у улози Моглија
кроз стилизацију покрета парира лутакама.
Млада драмска списатељица Марина Ћетковић овим текстом, кроз
алегоријску причу о опстанку у џунгли, нуди модел за суочавање и решавање
проблема изазваних вршњачким сукобима. Познато је колико се очигледне
разлике - боја коже, социјални статус и сл. могу сурово истицати међу децом
од тренутка када ступе у вршњачку заједницу. Идеја је да се кроз овај
пројекат, на забаван начин пласирају вредности које доприносе нормалном
развоју личности детета у односу са околином, изградњи отвореног друштва и
прихватању.
Џунгла у представи осликава модел људског друштва са свим факторима
који утичу на социјализацију детета (породица, школа, групе вршњака, медији
итд...). Ова представа публици нуди могућност да доживе узбудљиву авантуру,
пуну опасности и изненађења, док на духовит начин пласира пацифистичку
поруку толеранције и пријатељства. У представи глуме Димитрије Аранђеловић,
Владислава Ђорђевић, Јована Цветковић, Маријана Вићентијевић Бадовинац,
Јелена Илић, Никола Малбаша, Никола Керкез и Ненад Радовић.
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2. Мјузикл за децу „Судбина једног Чарлија“
Александар Поповић/Тамара Радојчић
Обреновић
Режија: Ана Томовић
Премијера: 30. април 2018. године
Сцена за децу
Давне 1976. године први пут је одиграна
представа о мачку Чарлију на сцени Малог
позоришта. Публику је тада шокирао „тужан
крај“ у једној представи за децу. У овом
римејку, ауторке нам на нови начин тумаче
роман Аце Поповића, показујући нам да је
искуство које стичемо одрастајући, а потом и
старећи, највреднија ствар која нам се може
десити у животу. На крају животног пута сваког
од нас, па тако и мачка Чарлија, једино што
нам трајно остаје су наше успомене.
Једне ноћи, Жута Mама Mачка оставља
своје маче на пристаништу, пред великим белим бродом који сутрадан треба да
исплови из луке. Она жели да њен син постане бродски мачак и види света, а
не да доживи судбину обичне месарске мачке. Следећег јутра, престрашеног
мачка проналази девојчица Виолета, ћерка капетана брода, даје му име Чарли
и тада почињу његове авантуре.
Чувени роман Александра Аце Поповића „Судбина једног Чарлија“ носи
снажне емоције блиске сваком детету, као и одраслом човеку: страх од
напуштености и чежња за мајком, блискост нераздвојног пријатељства, љубав
за коју се чине велика дела, понос због успеха и понесеност славом, туга због
растанка, али и утеха због повратка у окриље мајке. Чарли је на почетку
незрело маче, сурово остављено да се стара само о себи, а на крају мачак са
богатим животним искуством. Крај, иако препун емоција, има своју нежну
филозофску поруку да је живот боље искусити него остати заувек везан за
родитеље, јер то искуство живота, иако понекад тешко, уједно је и нешто
најлепше на свету.
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3. Представа за младе: „Бонтон“
Текст: Јасминка Петровић / Мила Машовић-Николић
Режија: Исидора Гонцић
Премијера: 25. мај 2018. године
Вечерња/Тинејџ сцена
Представа „Бонтон“ по мотивима истоимене књиге Јасминке Петровић
настала је са циљем да деци школског узраста укаже на правила лепог
понашања, прихватљиве комуникације, поштовања туђих права и слобода, као
и буђењу духа добросуседства и емпатије према другима. Кроз ликове какве
можемо срести на сваком месту и у сваком тренутку, а који су осликани у
комично-гротескним карактерима госпође Финић (Јована Цветковић) и
господина Простића (Милош Самолов), група тинејџера: девојчице Буца
(Ивана Аџић) и Цака (Катарина Димитријевић), и њихов друг Рака (Никола
Малбаша), упадају у разне пријатне и не тако пријатне ситуације. Излаз из
сваке од ових авантура начин је да се ликови као и публика опамете и
оплемене, али и да се замисле о томе како нечији добронамеран или
злонамеран гест заправо изгледа у очима других.
Ауторску екипу ове представе чине редитељка Исидора Гонцић, текст
драматизације написала је Мила Машовић-Николић, Владислава Јолџић
(костим), Нађа Антић (сцена) и Јован Марић (музика).
Реч редитеља
Буди то што јеси,
Нису само фразе,
Прати добро себе,
И сопствене фазе.
Труди се да дајеш,
Најбоље од себе,
Немој да већина,
Утиче на тебе.
Понекад те правила нервирају и покушаваш да их заобиђеш. Кад ти
кажу: МОРА, ти помислиш „Е, баш не мора!“. Кад те опомињу да нешто ТРЕБА,
ти одговориш „Е, баш не треба!“ Али, крени од себе. И не ради другима оно што
не желиш да други раде теби. Ниси сам на свету и нека правила понашања и
пристојности намећу се сама по себи. Зато, буди добар, буди насмејан, кажи
„хвала“ и „извини“ и наравно, остани свој.
Исидора Гонцић

14

4. Луткарска представа за децу: „Карлсон с крова“
Текст: Астрид Линдгрен / Е. Мрдаковић / И. Субаков
Режија: Емилија Мрдаковић
Премијера: 22. септембар 2018. године
Сцена за децу
Астрид Линдгрен и њени јунаци говоре специфичним дечијим језиком,
оним у коме су искрене перцепције света неодвојиве од дечије маште и често
погрешно протумачене од стране одраслих. Главни јунак „Карлсона с крова“ је
дечак, Бата, који има мноштво играчака, али никог са ким би се играо, сестру
која је презаузета прераним одрастањем да би му била пријатељ и родитеље
који мисле да су детету пружили довљно тиме што му је купљено све по
најновијој моди.
Ова прича стара је пола века, али чини се да су услови одрастања још
неподношљивији, деца се затварају у станове у покушају да се заштите, а
ужурбани темпо живота не оставља одраслима довољно времена за
васпитавање сопствене деце. У овој драматизацији смо покушале да ставимо
посебан акценат на свет конзумеризма који доноси одлуке уместо нас, били ми
свесни тога или не, као и да покажемо да то није повољан свет за децу која
желе да истражују одрастајући и која траже искрене конекције са природом и
људима око себе. Када то не добију, она испољавају свакаква проблематична,
а у ствари аутентично дечија понашања. Батин вапај за псом смо виделе као
жељу за контактом са стварним, природним светом и правим пријатељем.
Реч редитеља
Ово је дивна прича о обичном, малом и усамљеном дечку из породице
Свантенсон који је сањао о правом пријатељу. Он воли своје родитеље и
генерално је врло послушан дечак.
Али у његовом животу брзином ветра, изненада, појављује се чудесни,
неодољиви пакосник Карлсон, жељан забаве. Наравно, његови поступци нису
увек за одобравање, али он је друг, а друга морамо волети онаквог какав јесте.
Наш главни херој Бата је убеђен у то. Сви сматрају да је Карлсон фикција,
фантазија за бебе. Међутим, сам Бата не сумња у постојање свог драгог
пријатеља. Њихове авантуре су дивне и смешне. Ова прича нас учи да будемо
верни и предани пријатељи.
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5. Представа за младе: „Велики одмор“
Текст: Даница Николић Николић
Режија: Оља Ђорђевић
Премијера: 23. октобар 2018. године
Вечерња/Тинејџ сцена
Да ли је стварно „од колевке па до гроба најлепше ђачко доба“? Да ли
сваки одрастао човек пожели да се бар једном, бар на сат времена, врати у тај
период? Да ли смо тада били срећнији, да ли су нам проблеми били мањи, да
ли смо сада мудрији, али тужнији? Да ли нам је свима потребан Велики одмор?

Реч редитељке
Стрес је једна од најчешћих речи савременог доба. ’Под стресом’ су
родитељи, деца, учитељи, послодавци, радници, станодавци, законодавци,
продавци.... Под стресом су и кућни љубимци приморани да шетају градским
улицама у џемперчићима, а поједини и са чарапицама на шапама. Под стресом
су и људи који их шетају, журно, како би што пре стигли да покупе дете са
часа енглеског, да би га одвели на час клавира, а затим да му ужурбано угурају
неку десетоминутну ужину, пре него што му почне тренинг ватерпола. Под
стресом су сви који журе на посао. Под стресом су сви који се враћају с посла.
Под стресом су сви који су јутрос у нес кафу сипали јогурт уместо млека. Под
стресом су сви који чују хор аутомобилских сирена, ако не покрену ауто исте
секунде кад се на семафору појави жуто светло. Под стресом су наставници
који покушавају да ућуткају пуну салу деце током представе. Под стресом су
глумци који са сцене виде наставницу која током представе баш мора да
пошаље ту неку битну поруку на Вибер. Под стресом је редитељ кад му кажу
„хитно напиши реч редитеља“. Под стресом смо сви. И свима нам треба –
Велики одмор.
Oља Ђорђевић
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6. Дани Малог позоришта „Душко Радовић“ у Републици Српској
Бања Лука, 12. и 13. новембар 2018. године
Мало позориште „Душко Радовић“ je 12. и 13. новембра 2018. године
гостовало у Дјечијем позоришту Републике Српске из Бања Луке, током кога је
било изведено две представе са редовног репертоара позоришта и то:
1. „Књига о џунгли“, Радјард Киплинг/Марина Ћетковић у режији Марије
Крстић (12.11. у 11.00 и 13.00 сати);
2. „Карлсон с крова“, Астрид Линдгрен/Емилија Мрдаковић/Ирина Субаков у
режији Емилије Мрдаковић (13.11. у 10.00 и 12.00 сати).
Ово је наставак сарадње између Малог позоришта „Душко Радовић“ и
Дјечијег позориште Републике Српске, која је започето гостовањем позоришта
из Бања Луке у Београду од 21. до 23. марта 2017. године када је изведено три
представе са њиховог редовног репертоара („Фолклорна магија“, „Вук и седам
јарића“ и „Тужни принц“).
Гостовање Малог позоришта имало је за циљ да негује и развија уметничке
сарадње и размене са позориштима за децу и младе у региону. Посебно
наглашавамо да Дјечије позориште Републике Српске, као и наше позориште,
негује луткарски и драмски репертоар за децу и младе и ово је својеврсна
прилика да се унапреде и развијају искуства из области драмског репертоара
за намлађе, технологије лутака, глуме и луткарских техника.
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7. Шекспир за велику децу:

Пратећи програм 5. Шекспир фестивала,
Чортановци/Србија

У
Малом
позоришту
„Душко
Радовић“ од 30. јуна до 2. јула 2018.
године као део 5. Шекспир фестивала
приказан је пратећи програм под
називом „Шекспир за велику децу“. У
току три дана публици су приказане
продукције из Србије, Грчке и Енглеске,
а улазнице су уз обавезну резервацију
биле бесплатне. Идеја прогама је била
да се дела једног од највећих светских
драмских стваралаца представе младој
публици.

БУРА, 30.06. у 18.00
Режија: Никита Миливојевић
У „Бури“ је могуће препознати најразличитије садржаје: од романтичних,
метафизичких, аутобиографских, филозофских, политичких... а међу свим
могућим учитавањима у њој постоји и један дечји поглед на свет (као у оним
необичним кутијама Џ. Корнела у којима су неки носталгични мини светови
препуни некакаве дечије фантазије). Бајковито, стварно, нестварно, могуће,
немогуће... нешто давно изгубљено, „грађа од које се праве снови“!
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САН ЛЕТЊЕ НОЋИ, 01.07. у 18.00
Режија: Михаил Сионас
Шекспиров „Сан

летње

ноћи“ прилагођен

је младој позоришној публици.
Представу
у
продукцији Thesis
Theatre
Company на
сталном
реперотару Националног театра из
Солуна у својих 45 извођења
видело је преко 7000 малишана.
Кроз
хумор,
непосредност
и
једноставност представе деца се
упознају са значењима љубави,
пријатељства
и
правде.
Пет
глумаца,
маске,
жива
музика,
пантомима и импровизација чине
ову
представу
изузетно
маштовитом.

РОМЕО И ЈУЛИЈА, 02.07. у 18.00
Режија: Нел Кроуч
The HandleBards су прва бициклистичка
позоришна трупа. Пре светске турнеје
њихове прве продукције „Ромеа и Јулије“,
представа је обишла готово целу Велику
Британију. Трупа је бициклама прешла
7000 миља носећи са собом сву неопходну
сценографију,
костиме
и
реквизиту.
Енергични, помало хаотични, али најпре
забавни The HandleBards дечијем програму
у оквиру Шекспир фестивала донели су
аутентичност
у
изведби
познате
Шекспирове љубавне драме.
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8. Гостовање Малог позоришта „Душко Радовић“ на 26. Которском фестивалу
позоришта за дјецу, Црна Гора: „Књига о џунгли“
Луткарска представа за децу Малог позоришта „Душко Радовић“, „Књига
о џингли“, изведена је 6. јула са почетком у 21 сат у склопу главног програма
26. Которског фестивала позоришта за дјецу, који се одржао у периоду од
1. до 12. јула 2018. године у Котору (Црна Гора). Гостовање је реализивано
пред многобројном публиком на сцени на отвореном (Љетња позорница).
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ПРОГРАМИ КОЈИ СУ РЕАЛИЗОВАНИ ТОКОМ
2018. ГОДИНЕ, А НИСУ БИЛИ ПРЕДВИЂЕНИ
ПЛАНОМ
1. У току 2018. године, Мало позориште „Душко Радовић“ је поред учешћа
на „26. Которском фестивалу позоришта за дјецу“ и „5. Шекспир
фестивалу“ који су били предвиђени Финансијским планом и програмом
установе за 2018. годину, учествовало још на шест фестивала, и то:
 48. Сусретима професионалних позоришта лутака Србије (Зрењанин), са
представом „Аска и вук“ по мотивима приповетке Иве Андрића, у
драматизацији и режији Татјане Пипер Станковић;
 20. Међународном луткарском фестивалу „Златна искра“ (Крагујевац), са
представом „Аска и вук“ по мотивима приповетке Иве Андрића, у
драматизацији и режији Татјане Пипер Станковић;
 85. Вуковов сабор (Лозница), са представама „Преваранти“ по мотивима
приповетке Вука С. Караџића у режији Предрага Штрпца и „Мали каплар“
по тексту Игора Бојовића у режији Саше Габрића;
 ЈУК Херцег Фесту (Херцег Нови), са представом „Књига о џунгли“ по
мотивима збирке прича Радјарда Киплинга у режији Марије Крстић;
 49. Сусретма професионалних позоришта лутака Србије (Нови Сад), са
представом „Књига о џунгли“ по мотивима збирке прича Радјарда Киплинга
у режији Марије Крстић;
 15. Дечјем позоришном фестивалу „Позориште Звездариште“ (Београд), са
представом „Моби Дик“, по мотивима романа Хермана Мелвила у режији
Снежане Тришић.3
2. У току 2018. године, Мало позориште „Душко Радовић“ је поред
гостовања у Бања Луци које је било предвиђено Финансијским планом и
програмом установе за 2018. годину, реализовало још три гостовања, и
то у:
 Позоришту младих (Нови Сад), са представом „Плави чуперак“, по мотивима
збирке песама Мирослава Антића, у драматизацији и режији Сандре Родић
Јанковић;
 Народном позоришту (Суботица), са представом „Судбина једног Чарлија“,
по мотивима романа Александра Поповића, у режији Ане Томовић;
 Српском народном позоришту (Нови Сад), са представом „Поп Ћира и поп
Спира“, по роману Стевана Сремца у режији Јовице Павића.

3. Списак награда и признања које је позориште освојило у 2018. години, наведен је на страници број 9.
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3. Конференција „Позориште и школа“ - Инспирација, подстицај, тим
Београд, 24 - 25. јун 2018.
Четврта годишња конференција о драми и позоришту у образовању и
васпитању одржала се од 23. до 25. јуна у Београду. Конференцију је
организовало уметничко удружење БАЗААРТ и партнери: Удружење драмских
уметника Србије, Мало позориште „Душко Радовић“, АСИТЕЖ Србија и Центар
за драму у едукацији и уметности ЦЕДЕУМ. Конференција окупља излагаче и
учеснике из Србије, региона и Европе.
Програми који су се одвијали у Малом позоришту:
23.06. у 20.00 - Театар „Гимназијалац”, Лебане: „Све је у реду“ и разговор;
24.06. у 13.00 - Позориште младих, Нови Сад: „Како је откривено летење“ и
разговор;
24.06. у 19.300 - Позориште Лектира: „Јазавац пред судом“ и разговор;
25.06. од 9.30 до 20.30:
Презентације програма заснованих на међуресорној сарадњи:
1. Marco Aude-Wittenbreder и Tobias Varennes, Schultheater-Studio, Франкфурт:
Превенција насиља – 20 успешних година радионичке праксе са „Моћним
позориштем“ („GEWALTiges THEATER“);
2. Тадеја Пунгерчар: Љубљански фестивал културно-уметничког одгоја
БОБРИ, Љубљана;
3. Драмски студио БНП, Зеница: „Камење“ и разговор;
Панели:
1. Како позориште види школу, окупља представнике позоришта за децу и
младе и пружа увид у репертоарске политике позоришта, те испитује ставове
и капацитете позоришта за међуресорну сарадњу;
2. Како школа види позориште, окупља представнике образовно-васпитних
установа и испитује упућеност, потребе и вољу школе за међуресорном
сарадњом;
3. Како доносиоци одлука виде сарадњу културе и образовања, окупља
доносиоце одлука и препознаје правце развоја међуресорне области образовања
и културе;
Позоришна представа:
ЦЕКОМ, Зрењанин: „Легенда о човеку-кромпиру“ и разговор.
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5. ПОСЕЋЕНОСТ ПРОГРАМА
Укупан број посетилаца (гледалаца) са упоредним податком
у односу на 2017. годину

2017.
2018.
41.806
43.130

Структура посећености програма у односу на врсту програма
Програми установе у матичном простору
Копродукције („Наглавачке“)
Програми установе ван матичног простора
Пројекти других установа или појединаца који су се
одвијали у установи у уступљеним терминима
Гостовања из иностранства

број
%
31.100
95
6.954
3.693
1.288

72,11
0,22
16,12
8,56
2,99

Број изведених представа на матичној сцени позоришта у 2017.
години
Број изведених представа на матичној сцени позоришта у 2018.
години
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Број изведених представа ван матичне сцене позоришта у 2017.
години
Број изведених представа ван матичне сцене позоришта у 2018.
години

15

23

237

18

У наредној табели приказани су програми установе са подацима о броју извођења,
броју публике и процентуалној попуњености сале у 2018. години:
1. Програми установе у матичном простору (200 места):
Сцена за децу
Назив представе
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

„Аска и вук“
„Бура“
„Камени цвет“
„Карлсон с крова“
„Капетан Џон Пиплфокс“
„Књига лутања“ –
(капацитет 50 места)
„Књига о џунгли“
„Новогодишња књига о џунгли“
„Мала школа рокенрола“
„Мачак у чизмама“
„Моби Дик“
„Моби Дик“, на 15. Дечјем
позоришном фестивалу
„Позориште Звездариште“
„Ноћ у Мерлиновом замку“
„Наглавачке“
(капацитет 50 места)
„Пинокио“
„Страшне приче браће Грим“
„Скоро свако може да падне, осим
чапље“!
„Судбина једног Чарлија“
„Цар је го!“
„Циркус Марио & Нета“
„Црвенкапа из предграђа“
„Чаробна књига“
„Чудне љубави“
УКУПНО:

Вечерња/Тинејџ сцена
Назив представе
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

„Бонтон“
„Велики одмор“
„Мали каплар“
„Миљаковац, то јест Нови Зеланд“
„Плави чуперак“
„Поп Ћира и поп Спира“
„Преваранти“

Број
извођења
12
94
15
10
8
5

1293
790
1975
1402
1169
219

Попуњеност
сале (%)
53,88
43,89
65,83
70,10
73,06
87,60

20
26
12
5
20
1

2635
4785
1652
594
2510
200

65,88
92,02
68,83
59,40
62,75
100,00

5
2

680
95

68,00
95,00

5
6
3

650
935
343

65,00
77,92
57,17

12
2
3
1
5
3
190

1589
169
286
55
561
333
24920

66,21
42,25
47,67
27,50
56,10
55,50
65,28

Број
извођења
13
6
9
5
5
5
4

4

Број публике

Број публике
1711
893
1122
598
706
696
454

Попуњеност
сале (%)
65,81
74,42
62,33
59,80
70,60
69,60
56,75

Једно извођење у матичном простору изведено је у оквиру пратећег програма 5. Шекспир фестивала
(„Шекспир за велику децу“).

24

УКУПНО:

47

6180

65,61

2. Програми који су реализовани током 2018. године, а нису били
предвиђени планом (у матичном простору – сцена, фоаје, галерија):
1. Конференција „Позориште и школа“ - Инспирација,
подстицај, тим
Београд, 24 - 25. јун 2018
УКУПНО:
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850
850

6. ФИНАНСИЈЕ

Финансирање
Структура
прихода
1. Буџетска
средства
- Града
- Републике
- општине
2. Остали
извори
- донације*
- спонзори
- приход од
реализације
програма
(улазнице,
чланарине и др.
програми)
- приход од
услуга
- остали
сопствени
приходи

20.510.000,00

52.832.578,00

Редовни
материјални
и стални
трошкови
31.131.261,00

11.000.000,00

50.532.578,00

28.673.322,00

90.205.900,00

2.300.000,00

600.000,00
1.250.807,00

600.000,00
13.060.807,00

475.000,00

475.000,00

132.132,00

132.132,00

Програмски
трошкови

9.510.000,00

Зараде
и солид. пом.
за запосл.

Инвестиције и
инвестиционо
одржавање
опреме

УКУПНО
104.473.839,00

*) уколико су у питању иностране донације доставити копије преведених уговора и
искоришћеност средстава у 2018. 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 2018. години реализовани планирани програмски
послови и задаци, а што потврђују оцене и констатације изнете у Годишњем
извештају, у коме се посебно истиче да су реализовани сви програми предвиђени
Планом рада за 2018. годину:
-

-

-

-

-

-

„Књига о џунгли“, Радјард Киплинг/Марина Ћетковић, режија Марија
Крстић. Представа је премијерно изведена 02. марта 2018. године (сцена
за децу);
„Судбина једног Чарлија“, Александар Поповић/Тамара Радојчић
Обреновић, режија Ана Томовић. Представа је премијерно изведена 30.
априла 2018. године (сцена за децу);
„Бонтон“, Јасминка Петровић/Мила Машовић Николић, режија Исидора
Гонцић. Представа је премијерно изведена 25. маја 2018. године
(вечерња/тинејџ сцена);
„Карлсон с крова“, Астрид Линдгрен/Е. Мрдаковић/И. Субаков, режија
Емилија Мрдаковић. Представа је премијерно изведена 22. септембра
2018. године (сцена за децу);
„Велики одмор“, Даница Николић Николић, режија Оља Ђорђевић.
Представа је премијерно изведена 23. октобра 2018. године
(вечерња/тинејџ сцена);
Дани Малог позоришта „Душко Радовић“ у Републици Српској
Бања Лука, 12. и 13. новембар 2018. године;
Шекспир за велику децу: Пратећи програм 5. Шекспир фестивала,
Чортановци/Србија;
Гостовање Малог позоришта „Душко Радовић“ на 26. Которском фестивалу
позоришта за дјецу, Црна Гора: „Књига о џунгли“.

Такође, у Годишњем извештају се истиче да су реализовани и важни програми који
нису били предвиђени усвојеним Планом као што су:
-

-

Учешће на фестивалима: 48. Сусрети професионалних позоришта
лутака Србије (Зрењанин), 20. Међународни луткарски фестивал „Златна
искра“ (Крагујевац), 85. Вуковов сабор (Лозница), ЈУК Херцег Фест
(Херцег Нови), 49. Сусрети професионалних позоришта лутака Србије
(Нови Сад), 15. Дечји позоришни фестивал "Позориште Звездариште"
(Београд);
Гостовања у: Позоришту младих (Нови Сад) и Народном позоришту
(Суботица);
ФИСТ 13 / „Затворена врата“ (Академија драмске умјетности Загреб) и
„Тко си ти?“ (Умјетничка академија Осијек);
Конференција „Позориште и школа“ - Инспирација, подстицај, тим
Београд, 24 - 25. јун 2018. године.
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2. Позориште је остварило више продукција за децу и младе, које су реализоване у
складу са основним замислима репертоарске политике Позоришта. Тендеција
позоришта је да се не запостављају домаћи аутори (Александар Поповић, Јасминка
Петровић, Даница Николић Николић), али да се деци и младима представе и неки
од најзначајнијих писаца светске књижевности као што су Астрид Линдгрен и
Радјард Киплинг.
Као посебно важним истичемо реализацију пратећег програма 5. Шекспир
фестивала – „Шекспир за велику децу“ у оквиру кога су публици приказане
продукције из Србије, Грчке и Енглеске. Идеја прогама је била да се дела једног од
највећих светских драмских стваралаца, Вилијама Шекспира чији се драмски опус
веома ретко сусреће у позориштима за децу, представи младој публици.
Мало позориште је у 2018. године учествовало на великом број фестивала и
освојило читав низ веома значајних признања и награда:
- 49. Сусрети професионалних позоришта лутака Србије, Нови Сад
(„Књига о џунгли” Специјалнa наградa за глуму за улогу Моглија Димитрију
Аранђеловићу и Награду за најбољу анимацију „Јанко Врбњак“ за анимацију Балуа
Николи Керкезу);
- 15. Дечји позоришни фестивал Позориште „Звездариште”, Београд
(„Моби Дик“ награда за глуму Јовани Гавриловић за улогу Девојчице Рејчел);
- Награда града Београда
Специјално признање за изузетан допринос у реализацији догађаја од значаја за
град Београд у 2017. години - Саши Габрићу за режију представе „Мали каплар”;
- Најбоља представу за децу и младе у Србији у 2017. години -ASSITEJ СРБИЈЕ
(„Моби Дик“, режија Снежана Тришић);
- 20. Међународни луткарски фестивал „Златна искра“, Крагујевац
(„Аска и вук“ награда за глуму Владислави Ђорђевић, награда за најбољу музику
Александру Локнеру);
- 48. Сусрети професионалних позоришта лутака Србије, Зрењанин
(„Аска и вук“ награда за најбољу режију Татјани Пипер Станковић, награда за
најбољу музику Александру Локнеру и глумачка награда за улогу Вука Лазару
Миљковићу).

Славко Вејиновић,
Председник Управног одбора
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3. Оцена програма и посебне напомене директора
Протекла 2018. година у Малом позоришту „Душко Радовић“ обележена
је квалитетном продукцијом у оквиру које је успешно реализовано пет
премијера, од којих четири у играној и једна у луткарској форми.
Настављено је са традицијом по којој су на нашем репертоару подједнако
заступљени текстови како страних, тако и домаћих аутора. Посебно бих
истакао дело нашег великог писца Александра Поповића „Судбина једног
Чарлија“ по којем је у режији Ане Томовић у нашем позоришту освануо прави
бродвејски мјузикл за децу. Морам рећи да није било за чуђење да је по оцени
жирија, кога су и ове године чинили запослени чланови из реда нешег
уметничког ансамбла, ова представа освојила готово све годишње награде које
се традиционално додељују на Дан позоришта.
Наставили смо и да дајемо шансу младима, па су тако две запажене
представе у нашем позоришту оствариле:
1. Редитељка Исидора Гонцић, која је представом „Бонтон“, рађеној по књизи
наше истакнуте ауторке Јасминке Петровић издате од стране Креативног
центра, успела да подстакне један нови облик размишљања младих људи који
долазе на нашу Тинејџ сцену;
2. Редитељка Марија Крстић, чија је представа „Књига о џунгли“ на Сусретима
професионалних луткарских позоришта у Новом Саду освојила две глумачке
награде.
Наша Тинејџ сцена је у протеклој години добила још једну представу. У
„Великом одмору“ чију режију је потписала Оља Ђорђевић наша млада публика
проналази мало одушка од школе и бројних свакодневних обавеза, а и она је
на недавно одржаном фестивалу у Алексинцу освојила Награду за колетивну
глумачку игру.
Представа „Карлсон с крова“ у режији Емилије Мрдаковић једне од
најбољих луткарских редитеља код нас, а и у свету успешно ће нас
представљати на будућим луткарским фестивалима у Ломжи (Пољска) као и на
фестивалу за дјецу у Котору (Црна Гора).
Мало позориште „Душко Радовић“ наставља успешна гостовања на
фестивалима одакле се као по правилу враћа са освојеним наградама. У
последње четири године добили смо 24 награде.
Као и сваке године и прошле године смо
дали мали допринос у
хуманитарним акцијама:
-

-

-

Удружење дефектолога сваке године код нас организује завршну
приредбу;
Наше позориште увек и у свакој прилици подржава младе и студенте
уметничких академија уступајући им простор без надокнаде за
реализацију испита завршних година;
У нашем позоришту за сваку представу су обезбеђене бесплатне
улазнице за децу са инвалидитетом, сметњама у развоју и без
родитељског старања, а на Тинејџ сцени и за одрасле особе оболеле
од тешких болести;
Предшколске установе код нас организују своје завршне приредбе
што је посебно важно обзиром да са њима непосредно сарађујемо;
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-

Беплатне карте за жене које се лече од последица рака дојке;
Бесплатне карте за пензионере и ратне војне инвалиде.

Позориште је и прошлу годину као и четири предходне завршило у
финансијском плусу од 1.240.948,00 динара.
Укупни приход позоришта у прошлој години је изузетно успешан и
износи 14.267.939,00 динара и свакако је рекордан у последњих низ година.
Када се томе дода и да смо имали рекордну посету и да смо продали на
благајни 26.587 улазница (наша сала има само 200 места) као и да смо
одиграли рекордан број представа, а то је 255 представе за годину дана као
директор позоришта оцењујем 2018. годину као једну од најуспешнијих
позоришних година.
Позориште је и 2018. години извршило набавку савремене опреме која
је потребна мајсторима светла и тона као и декоратерима на сцени. Као
најважније свакако бих поменуо измештање фреквантних регулатора са сцене
у подрум.Тиме смо дефинитивно добили апсолутну тишину на сцени што раније
није био случај на шта су колеге глумци скретали пажњу више пута. Успешно
смо санирали и повремене кварове који су последица
радова на
реконструкцији позоришта. У 2018 години није било отказивања представа што
је изузетан успех. Морам и да се захвалим колективу позоришта „Душко
Радовић“ на изузетној сарадњи. Наравно и даље имамо проблем са
недостатком кадра (мањак декоратера, гардеробера, чистача, мајстора у
радионицама, потребан нам је домар ради одржаваља савремених система у
позоришту и наравно пре свега млади глумаци) због чега је понекад успорен и
сам процес рада. Ми смо дечије и луткарско позориште и млади глумци су нам
неопходно потребни као и људи у осталим службама које су изузетно важне за
несметани рад позоришта. Позориште није зграда, позориште су људи.
Захваљујем се и Секретеријату за културу града Београда на подршци и
помоћи око реализације свих пројеката у 2018. години.
в. д. директора Малог позоришта „Душко Радовић“
Алек Родић

Датум подношења извештаја
__.__.2019.
________________________________

Директор
___________________

30

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

