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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ГРАДСКОГ ПОЗОРИШТА 

"ТЕАТАР 91"  АЛЕКСИНАЦ ЗА ПЕРИОД 

ОД 01.01. - 31.12.2021. ГОДИНЕ 
 

 

 

 Градско позориште " Театар 91" основано је као установа  у култури и 

уписанo у судски регистар као правно лице, са шифром делатности 9001 - 

уметничко и књижевно стваралаштво и сценска делатност. Званично 

регистровано као установа културе 2003. године, оснивач Општина 

Алексинац. 

 

Програмска делатност 

 

 I  ПРИПРЕМА НОВИХ ПРЕДСТАВА 
 

 Планом и програмом Позоришта за 2021. годину предвиђено је:  

- припрема до две премијере на великој сцени 

- до две премијере на сцени за децу 

- премијере омладинског ансамбла 

- премијере Школице глуме 

- Културно лето 

- Зимски позоришни фестивал за децу 

 

Током 2021. на вечерњој сцени изведене су две премијере.  Омладински 

ансамбл је извео премијерну представу ''Дневник Адриана Мола'', и стални 

ансамбл је извео премијеру ''Ухваћен у мрежу'', која је новембра 2021. године 

обновљена. Изведена је премијера представе  за децу ''Семафорко''  са новом 

глумачком поставом, тј омладниским ансамблом. 

Омладински ансамбл позоришта ''Театар 91'' због свог линог 

интересовања у 2021. години био је активан око организације и извођења 

Зимског позоришног фестивала за децу, водитељи програма, домаћини 

фестивала, одбор за дочек гостију и сл.  

Узраста су од 15 до 18 година.  

Одлична омладинска   позоришна група,  надамо се да ће постати 

нови темељ установе.  

 

 

 Јавни час  Школе глуме у 2021. години се није  одржао, из разлога 

отказивања проба са полазницима, и померања зимског распуста због лоше 

епидемијске ситуације  вируса Ковид. Из тог раазлога се 2021. год. није 

одржао ни  јавни час који је трационално јуна месеца када полазници добијају 

свечано дипломе.  
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У овој години позориште није  имало гостовања са полазницима 

Школице глуме ван Алексинца због лоше епидемиолошке ситације звог 

вируса Ковид 19. 

У току новогодишњих празника на почетку 2020. године позориште није 

организовало новогодишњи програм, из оправданих разлога тј.  лоше 

епидемиолошке ситације звог вируса Ковид 19 

 

 

II ИЗВОЂЕЊЕ   ПРЕДСТАВА 
 

Градско позориште, већ неколико година уназад бележи  све веће успехе. 

Наступа на позориштним даскама широм Србије али у земљама у окружењу. У 

2021. години на жалост било  је мало остварених гостовања, а ван земље 

наступало се у Републици Српској тј. у Бања Луци 

У  периоду 2021 год.  ''Театар 91'' је одиграо   

 

- _  21   представе   и то: 

 

9 на матичној сцени  

12  ван матичне сцене 

 

  

 

Градско позориште  је било домаћин  у редовној позоришној сезони 

(март након фестивала за децу до- децембра) за : 

- 4   представе са стране  и то: Кабаре ''Да то су били дани''– Пинговић, 

Дугалић, Смедерево, Горњи Милановац, Крушевац 

Гостујуће представе видело је  око 700  гледалаца (због ограниченог 

броја места у сали,  и уведених мера локалног и републичког  кризног 

штаба) 

 

Поред поменутих премијера, изведено је неколико представа, из ранијих 

сезона:  'Звездана прашина'', ''Семафорко'', ''Приче за лаку ноћ'', ''Кабаре треће 

стање'' 

Важно је напоменути да се представе из претходних година и даље 

изводе, и да су на репертоару. 

Представе су ѓостовале у: Јагодини, Петровцу на Млави,Врњачкој Бањи, 

Крушевцу, Смедереву,  Лапову, итд.... 

Позориште има пратећи пропагандни материјал (плакате, рекламне 

дискове, афише), као и рекламни материјал за сваку припремљену представу, 

свој сајт који уредно одржава и ажурира, своју фб страницу. 

 

 

Посебно је важно истакнути да је уз поштовање свих мера остварено 

гостовање  у 2021. години ван земље. 
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Важно је напоменути  представу ''Тетка од милион долара''  које је 

гостовала на 11 позоришном фестивалу Гулини дани  у Петровцу на Млави. 

Фестивал је такмичарског карактера.  

На фестивалу „Гулини дани“ Театар 91 побрао је вредне награде: 

– Женска епизодна улога Зорица Стевановић, за улогу тетке 

– Главна женска улога Нинушка Стојановић, за улогу Јелене 

– Главна мушка улога глумац Бојан Цветковић, за улогу Марка. 

Након гостовања у Петровцу уследио је позив из Центра за културу 

Лапово, тако да је позориште понело  аплаузе  и из Лапова.  

Градско позориште „Театар 91” учествовало је на 50. по реду фестиалу 

ФЕДРАС у Малом Црнићу са позоришном представом „Тетка од милион 

долара”. Првобитно је играње ове представе било планирано за 

прошлогодишњи фестивал, али је због проблема око вируса ковид било 

отказано, па је 2021године представа приказана у Малом Црнићу. 

Публика  је након завршетка фестивала одлучила да Срђану 

Стојадиновићу  додели награду за најбоље глумачко остварење, поред награде 

за глумца вечери, док је  Нинушка Стојановић глумица фестивала добила и 

награду за главну женску улогу. 

 

 Потребно је истакнути да због епидемије вируса Ковид 19  отказаних 

представа  у периоду од марта до јуна има преко 20. Од септембра се ситуација 

са вирусом није променила,  тако да су отказани многи фестивали широм 

Србије, Македоније, Црне Горе  итд. 

 

 

III     ШКОЛИ У ПОХОДЕ 
 

  У 2021.години ''Театар 91'' није обилазио школе са својим представама  

за децу. Такође због лоше епидемиолошке ситуације са вирусом Ковид 19. 

 

 

 

IV    ШКОЛИЦА ГЛУМЕ 
 

  У оквиру Градског позоришта дуги низ година успешно функционише и 

"Школица глуме"  у трајању од девет месеци.  

 У свакој генерацији има око педесетак полазника, а међу њима бар 

половина изузетно талентованих. У 2021. години на огромну жалост најмлађих 

уписа није било. 
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V  ФЕСТИВАЛИ 

 

Фестивали на којима је ''Театар 91'' учествовао у 2021. години 

су: 

 
 

- Интернационални фестивал у Републици Српској – Лакташи-  

''Звездана прашина'' је прошла селекцију али због болести глумца 

гостовање није изведено' 

- Гулини дани – Петровац на Млави  - јун 

- Међународни дан мира 21.септембар – Бања Лука 

- ФЕДРАС  - Мало Црниће - октобар 

 Већина  осталих фестивала је отказана или одложена. 

  

Споразум о културној сарадњи 

 

У Пожаревачком Дому културе, 22. априла 2021. потписан је споразум о 

културној сарадњи установа културе у Републици Србији 

Потписивању су присуствовали и председник Скупштине града ПО 

Ожаревац Предраг Мијатовић као и члан Градског већа одговорног за културу 

и информисање Дејан Крстић. 

Споразум је потписан између 11 установа културе. Поред Пожаревачког 

Дома културе, потписници овог споразума су и Градско позориште Јагодина, 

Дом културе Смедерево, Милановачко позориште - Горњи Милановац, 

Позориште "Раша Плаовић" - Уб, "Градско позориште 91" - Алексинац, Дом 

омладине - Крагујевац, Центар за културу Масука - Велика Плана, Центар за 

културу - Стара Пазова, Центар за неговање традиционалне културе 

Абрашевић, Дом културе - Смедерево Паланка. 

Од новембра 2021.год. па у наредних десет месеци љубитељи позоришта 

имаће прилику да погледају 10 премијерних представа аматерских позоришта 

из Србије, на алексиначкој позорници. 

Обавеза позоришта је да премијеру коју изведе у току године, одигра и у 

осталих десет позоришта тј. десет градова, и такође прими своје колеге на 

матичној сцени у Алексинцу. Тиме смо отворили врата једни другима на дужи 

временски период . 
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VI   КУЛТУРНО ЛЕТО 
 

  Пројекат Културно лето организован је у 2021. години, у свом редовном 

термину од 15-јула до 30. августа. Једини програам који се није одржао је 

концерт на затварању Културног лета који се због ограниченог броја 

посетиоца није могао организовати. Ограничен број посетиоца на отвореном 

простору није било могуће спровести, нити исконтролисати. 

 
ПРОГРАМ 

Премијера представе Театар 91 – Тајни дневник Адријана Мола 

Концерт староградске музике ''Ђердан'', Вокална група  ''Шапчанке'' 

Концерти фолклорних друштава  ГКУД ''Алексинац'', ''Мозаик'' Ниш, 

''Бранислав Нушић'', Ресавица, ''Свети Стефан деспот српки'' Деспотовац, КУД 

''Теодора'' Ниш, 

Представе за децу  трупа ''Ара'', ''Арс Лонга'' Београд,Аматерско поз. Дука 

Јовановић, Цветин Аничић Шид,  

Представе за одрасле ''Пан театар'', Александар Дуњић, Крушевачко 

позориште, Бода Нинковић и рок група ОПС, Продукција ''Моникарт'' 

Целовечерњи концерт, модна ревија и изложба домаће радиности  

УГ''Радиност'', концерт хор ''Шуматовац'', Поетски кабаре Милорад  Мики 

Дамјановић 

 

 

 

VII  ЗИМСКИ ПОЗОРИШНИ ФЕСТИВАЛ ЗА ДЕЦУ 

 
По први пут одржан у 2018. години, као пројекат Градског позоришта 

''Театар 91'' Алексинац, а под покровитељством Општине Алексинац. 

Фестивал има  своје радно тело тј. Организациони одбор, затим селекторе 

фестивала и жири који је одлучивао о избору и додели награда.  Као први 

значајнији пројекат установе културе,  окупља искључиво професионална 

позоришта која имају продукцију за децу, и показао се успешним, са једним 

одличним избором представа. 

 У 2021. години одржан је у току маја у трајању од 6 дана. Шест дана 

најмлађа публика имала је прилику да види позоришта из Краљева, Београда, 

Врања,Лазаревца. На затварању када је и додели награда је изведена 

Пројекција филма поводом 30 година постојања позоришта. 

 Награде су додељене од стране жирија који је радио у саставу 

Бранислав Недић,  председник жирија иначе управник Крушевачког 

позоришта, Александар  Пејаковић, дипломирани позоришни редитељ из Бања 

Луке,  и Цветин Аничић  , дипломирани  луткар  

Селектор фестивала  Јелена Стајковац, глумица. 

Модератор фестивала био је проф. Бранко Поповић, који је водио изврсне 

разговоре након сваке представе, са мотивацијом у разговору како посетиоца 

разговора тако и глумаца и представника позоришта који су присуствовали. 
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Све је медијски праћено од стране локаних медија и то Радио Алексинац, 

и Радио Телевизија ''Босфор''. 

Фестивал има свој циљ, а то је окупити у  једној недељи најмлађу 

публику, овог пута током пролећног распуста због епидемиолошких проблема 

са вирусом Ковид 19. Такође едукацију позоришног понашања, и то што  

квалитетнијим програмом, дружењем са познатим глумцима, да најмлађе 

приближи свету маште, али и у њима пронађе  будуће како глумце, тако и 

изнедри људе који ће се бавити позоришном уметношћу. Фестивал има за циљ 

свој даљи живот, јер једном започето-а успешно не треба мењати, већ 

дограђивати, развијати, употпунити новим идејама, програмима, сарадницима 

и сл. Самим ангажовањем локалних школа, фестивал је успео да повеже 

институције, учитеље, наставнике, али и руководице, без којих не би био 

успешан  у оној мери у којој је  био.  

Процена посећеност фестивала је око  2500 посетилаца за 6 дана. 

Организација фестивала почиње са почетком календарске године, да би 

се реализовао у наредној години у јануару, изузетно у мају. 

 

 

VIII УЧЕШЋЕ  У АКЦИЈАМА И МАНИФЕСТАЦИЈАМА 
 

Градско позориште је у 2021. години, поред велике жеље да као и 

претходних година да своју подршку и допринос локалним манифестацијама, 

на жалост ове године није, из разлога што се нису одржале скоро све 

планиране акције и манифестације, као ни прославе школа и вртића.  

Сарадња са дечијим одмаралиштем у Липовцу се наставила и у 2021. 

години, међутим планирани програми су такође отказани. 

 Ативности Градског позоришта у периоду од 01.01.2021. године до 

31.12.2021. године су следеће : Није било проба Школице глеме, 25 пробе 

''Ухваћен у мрежу'',  30 пробе ''Тајни дневник Адријана Мола'' , 25 пробе 

''Семафорко'' 

5 пробе представа пре одласка на фестивал и сл.  

 

Укупна статистика: 

представе 

 

 Представе 

са 

репертоара 

Школа 

глуме 

Нова 

година 

Културно 

лето 

Фестивал 

за децу 

гостујућа 

позоришта  

матична 

сцена 

9 / 2 23 5 4 

гостовања 12 /     

укупно 

 

21  2 23 5 4 

укупан 

број 

програма 

55 
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Укупна статистика: 

пробе 

 

 Пробе 

Школица 

глуме 

Пробе 

''Семафорко 

Проба 

''Тајни 

дневник 

Адријана 

Мола 

Пробе 

''Ухваћен 

у мрежу 

Пробе 

пре 

поласка 

на 

фестивале 

 

матична 

сцена 

/ 25 30 25 5 

укупан 

број 

проба 

85 

 

 

IX  ТЕХНИЧКА ОПРЕМЉЕНОСТ  ПОЗОРИШТА 
 

Уз све наведене активности "Театра 91", нећемо бити нескромни ако 

кажемо да смо, поред редовних трошкова (путовања, надокнаде глумцима, 

режисерима итд.) успели да у значајној мери  средимо радни поростор 

Располажемо са  преко 150 квадрата радног простора и тренутно имамо на 

коришћење две гардеробе, радионицу и простор (ходник) испред наведених 

просторија. Уређени простор је по свим стандардима правог професионланог 

позоришта, са издвојеним гардеробама и свом потребном опремом у обе. 

Просторије су примљене на коришћење од стране свих  надлежних служби 

како за ново изведену инсталацију, тако и за заштиту на раду у наведеним 

просторијама. Овим смо обухватили комплетан радни простор позоришта у 

једну целину. Установа је опремљена са пар нових рефлектора, извученом 

новом инсталацијом за одвијање програма испред библиотеке. 

Купљен је професионални алат за израду сценографије. Обновљена 

тонска опрема бежичним микрофонима, купљена миксета за тон. итд. 

На крају, мора се истаћи, позориште је непрофитабилна установа, што се 

за наш ''Театар 91'' не би могло рећи, напротив. Позориште је све самосталније 

са тенденцијом даљег осамостаљивања. Важно је одржати досадашњи ниво 

рада, који прати рад професионалних кућа, и репрезентује свој град  ван своје 

општине али и земље. Сваке године се успешан рад одражава на квалитетније 

програме позоришта, и отвара нову сарадњу ван граница. 
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X  СЕДНИЦЕ ОРГАНА И КОМИСИЈА 

 
У периоду јануар-децембар  2021. године одржано су  6 седнице 

Управног одбора ,   1 седница Надзорног одбора,   3 седнице 

организационог одбора Културног лета, 2 седнице организационог 

одбора Зимског позоришног фестивала за децу.  

  

 

 

 

 

У Алексинцу, 

_____________       За ''Театар 91'' 

               директор  

      Милена Рашић 

 

        _______________________ 


