
 

ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ  

''ТЕАТАР 91'' 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План и програм рада Градског 

позоришта ''Театар 91'' Алексинац за 

2022. годину 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алексинац, децембра 2021. год.  

 

 

 



 2 

План и програм рада Градског позоришта ''Театар 91'' 

Алексинац за 2022. годину 

 

 
 Градско позориште 2003. године добија једно од највећих признања 

овог града, постаје самостална културна установа на буџету Општине 

Алексинац, равноправно са осталим културним и јавним институцијама. 

Градско позориште ''Театар 91'', може бити у рангу професионалних 

позоришта, а на основу позоришних представа које припрема и изводи у 

току свих претходних година. Изградило је препознатљив профил рада и 

постало центар позоришних догађања у граду. Програмска орјентација 

усмерена је ка афирмацији уметничких и културних вредности кроз сарадњу 

са локалним и националним уметницима и уметничким организацијама и 

групама, продукцијски сопствених програма и организацији едукативних 

активности у области позоришта и културе. Стални задатак ове установе је 

подстицање стваралаштва у свету позоришта, као и пружање техничких и 

стручних услова организацијама, школама, појединцима који се баве 

културом и образовањем. 

 Делатност позоришта под шифром 9001 је уметничко и књижевно 

стваралаштво као и сценска уметност, заснована на  производњи и 

приказивању представа и других уметничких садржаја на две сцене: 

 

Великој сцени и сцени за децу 

 

Рад позоришта одвијаће се кроз више активности 

 

Презентација уметничког програма: 

- позоришни програм за одрасле и децу 

- културно забавни програм 

 

Манифестације 

Фестивали 

Едукативни програм 
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ПЛАНИРАНИ ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ 

 

Уметничко – сценске активности 

 
Припрема представа – основна делатност позоришта, чиме се у 

потпуности оправдава постојање у кутлруном животу. Среддства 

планирана из буџета, а једним делом се потпомаже из сопствених средстава. 

 

1. Велика сцена – до две премијере 

 
Након размене мишљења са искусним људима у области позоришне 

уметности, Градско позориште следеће године припремиће до две 

премијере на Великој сцени.  

Ангажоваће проверене и афирмисане редитеље и стручне сараднике. 

Свакако, приоритет у избору представа биће препознатљиви наслови и 

познати аутори, било да је у питању класична или савремена књижевност. 

Позориште је у обавези да прати шта публика очекује и тај жанр 

представе припремати, а на основу већ добро стеченог искуства.  Треба 

омогућити да се наша публика осећа опуштено, да на тренутак побегне из 

сурове свакодневице, пожељно би било изабрати пре свега    комедију.   

Користити своје глумачке потенцијале, који су се свакако показали 

као успешни глумци аматери. Уколико би се поправила финансијска и 

епидемиолошка ситуација у земљи,  позориште би имало могућност за 

припрему још једне представе. Планира се да се преостала средства 

искористе за гостујуће представе других позоришта из Србије, како 

професионална позоришта, тако и аматерска која ни мало не заостају за 

професионалним а на основу стечене сарадње у претходним годинама. Што 

се тиче професионалних позоришта где ''Театар 91'' има могућности да 

гостује, користиће се одлична сарадња на обострано задовољство, али и 

финансијско покриће, уз одређену разлику у доплати на основу трошовника 

гостовања. Позоришни програм који би гостовао код нас реализовао би се 

кроз одабир позоришних кућа заснованих на квалитетним и атрактивним 

драмским текстовима, а у зависности од техничких могућности сале, као и 

могућег гостовања ''Театра 91'' код њих. Планирана сарадња је са 

позоришним кућама као што су Крушевачко позориште, Градско позориште 

из Јагодине, Зајечарско позориште, Крагујевачко позориште, Шабачко 

позориште и др. С тим што је важно наставити  сарадњу са  позориштима из 

региона: Северна Македонија, Црна Гора, Хрватска, Ребуплика Српска 

(Демир  Капија, Пробиштип, Никшић, Херцег Нови, Котор, Пачетин, 

Билећа, Требиње), али и проширити сарадњу на суседне земље (Бугарска, 

Словенија).  

Започета  је нова сарадња са професионалним позориштем из Новог 

Пазара, као и из Лазаревца са Првим приградским позориштем које има 

статус професионалног позоришта, на принципу размена представа, као и 
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гостовање на Косову и Метихији у српским местима (енклавама) као што су 

Лепосавић, Зубин поток, Косовска Митровица,  Косовска Каменица, 

Грачаница и сл. Такође наставити сарадњу са аматерским позориштем из 

Сенте. 

Важно је наставити сарадњу са Бјељином и Требињем, Пачетином 

(Хрватска), Шидом. Са њима се планира размена програма.Планирано је да 

у току лета,  гостују на ''Културном лету 2022'' сада већ стари пријатељи и 

сарадници из Бјељине са позоришном групом али и фолклором и 

туристичким удружењем, као и ансамбл из Хрватске, који иначе често 

гостује у Соко бањи а од ове и у Алексинцу.  

Сарадња са Општином Пробиштим (Македонија) отвара простор и у 

2022. години, након одлично изведене представе на отварању њиховог 

културног лета уназад више година, сем 2020. и 2021. у којој се није 

остварила размена програма из разлога вируса који је захватио цео регион. 

Тако да позориште очекује позив у 2022. години, али и њихово гоставање у 

Алексинцу, у току летњег програма, и манифестацијама у којима Театар 91 

учествује. Сарадња ће се проширити и на остале установе културе, као и 

институције Општине Алексинац. Све програме који се нису одржали у 

претходној години у којима су учесници требали да гостују из Северне 

Македоније, планирани су у другој половини 2022. године. 

Са аматерским позориштима планиран је наставак сарадње на 

принципу размена представа, као и учешће на аматерским фестивалима како 

у земљи тако и у региону, али и на професионалним фестивалима као што је 

фестивал  ''Дани комедије'' у Јагодини, и реномиран фестивал позоришта у 

Смедереву, где је ''Театар 91'' у претходним годинама отварао фестивал.  

Планирано је и у 2022. год.  учествовање на фестивалу у Новом Бечеју, 

Шиду, Лозници, Сенти, Лазаревцу, итд... 

 

2. Сцена за децу – одрасли играју за децу, или деца за децу – једна 

премијера. Важно је унапредити дечију сцену најмлађим глумцима, вршити 

избор деце кроз Школицу глуме. Радити дечије представе које се могу 

играти на терену тј. у сеоским школама, одакле је компликованије да деца 

дођу до позоришта. Дечије представе које су професионално режиране 

пријављивати на дечијим позоришним  фестивалима у земљи и ван ње, а 

који су такмичарског и ревијланог карактера. Представе које се припреме у 

претходној години планирају се да затворе Фестивал за децу у Алексинцу, 

али и тиме отварају врата у свим позориштима која ће учествовати на 

наведеном фестивалу у 2022. години 

3.  У току године подржаће се све важне дечије манифестације у 

Општини Алексинац, али и републичке манифестације. 

4.  У сарадњи са Црвеним крстом и Удружењем оболелих од малигних 

обољења планирано је извођење представа у хуманитарне сврхе а намењене 

деци.  

5. Планиране су едукативне представе за децу у сарадњи са полицијском 

станицом, а у циљу повећања свести код деце у понашању у саобраћају.   
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6. Припремити репрезентативну представу која се може играти на 

фестивалима у Србији и у региону.  

7. Формирање континуираног репертоара игајућих представа на 

матичној сцени, који треба ускладити са репертоаром Центра за културу, 

играње представа једном недељно уколико услови простора дозволе. 

8. Гостовање у  другим позоришним кућама по принципу размене 

представа или уз покривање трошкова пута од стране домаћина или продаје 

представа. 

9. Наставити сарадњу са српским општинама на Косову и Метохији, која 

је започета у 2017.години. Једно од њих је позориште из Гњилана које се 

сада налази у Шилову, на принципу размене представа, а са којим се 

сарађивало пре 1999.год. Такође наставити сарадњу са српском енклавом 

Ранилуг где ће се планира учествовање на Видовданским свечаностима у 

2022. год. Представе ће се изводити без покривања материјалних трошкова, 

тј. бесплатне за посетиоце. Важно је омогућити свој деци из српских 

енклава могућност да гледају бесплатну представу. 

 

10. Пријављивање и учешће ако представе прођу селекцију, на  

фестивалима такмичарког и ревијалног карактера за дечије и вечерње 

представе у Србији и региону као што су фестивали у: 

 

- Крушевцу ''Божићни фестивал'', 

- Котору ''Которски фестивал'' 

- Шиду ''Свратиште у позориште'' 

- Пачетину (Хрватска) ''Месдам'' 

- Лазаревцу ''фестивал комедије за децу'' 

- Бар ''Барски љетопис'' 

- Новом Бечеју дечији фестивал, и фестивал комедије 

- Петровцу на Млави ''Гулини дани'', 

- Димитровграду ''Међународни фестивал Балкан театар фест'', 

- Зајечару ''Дани Зорана Радмиловића'',  

- Јагодини ''Дани комедије'',  

- Великом Градишту 

- Костолцу 

- Сенти 

- Новом Саду ''Змајеве дечије игре'',  

- Пожаревцу ''Миливојев штап и шешир'', 

- Шабачком карневалу 

- Врњачкој бањи ...... 

 

11.  Планира се гостовање позоришта са мобилним представама у 

удаљеним школама општине Алексинац, као и организован долазак у 

позориште из околних насеља.  Играти представе што је могуће чешће на 

терену. Важно је анимирати децу са сеоског терена да се укључе у рад 
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позоришта колико су у могућности, кроз Школу глуме, као и у представама 

са одраслим глумцима. 

 

12. Учешће на отварању летње сцене у појединим местима у Србији, 

као и у бањским местима где има културног садржаја, као и учешће у 

планирању Културног лета у Алексинцу у периоду од јуна до краја августа, 

где би се усагласио програм свих установа 

 

13. Планира се и даље сарадња са Градским позориштем из Јагодине, 

где би представе ''Театра 91'' биле постављене на сталном репертоару у 

Јагодини, тј. играла би се једном месечно наша представа код њих, и ако се 

услови стекну њихова на нашој сцени. 

 

14. Учешће на округлим столовима у рангу Градских позоришта у 

циљу даљег развијања и усавршавања позоришног аматеризма у Србији. 

Планирана је реализација сарадње за заједницом позоришта, ради лакше 

комуникације, а са чиме је већ започето у претходним година.  Урадити 

заједнички програм са фолклором, музичком школом, књижевним клубом и 

сл. 

 

15. Учешће позоришта у свим манифестацијама којима је покровитељ 

Скупштина општине Алескинац - технички и  у реализацији тј. извођењу 

програма: 

 

- Прослава Дана Општине 

- Прослава дечије недеље 

- Прослава у част Рајевском у Адровцу 

- Прослава Марковдана  

- Дани јагода у Гредетину 

- Прослава пекарских дана – Пољопривредна школа  

- Дан вртића ''Лане'' 

- Прослава школа 

- Прослава Црвеног крста Алексинац 

- и остале манифестације 

 

16. Учешће на међународном карневалу у Врњачкој Бањи и Шабачком 

међународном карневалу 

 

17. Наставити сарадњу са Општином Демир Капија (Северна 

Македонија) у размени програма позоришта  дечија и велика сцена, и 

потпомогнути сарадњу  других установа  из заједничких општина. Такође 

планирамо  и у наредној години   сарадњу са Општином Пробиштип, и то у 

размени програма у току године. Вођени искуством из претходних година 

укључити у сарадњу и УГ ''Радиност'' и ГКУД ''Алексинац'' , које је било и 

гост и домаћин Општини Пробиштип.  
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18. Планирамо наставак започете сарадње са Центром за културу из 

Бара (Црна Гора). Остварити сарадњу са Центром за културу из Херцег 

Новог, и уговорити гостовање са представом у веме одржавања дечијег 

фестивала у Котору.  

 

19. Манифестација  за новогодишње празнике – трајаће пет дана, а 

организована би била у задњој недељи децембра. До сада је то била 

традиција од које не треба одустати, само је унапредити. Подела 

новогодишњих пакетића за синдикате обавиће се оквирно од 25. децембра, а 

31. 12. бесплатна представа за најмлађе у сали Дома културе. У оквиру 

новогодишњих празника придодати још који програм у граду. Поред шетње 

Деда Мраза градом ово би био још један од програма Градског позоришта. 

Посета Геронтолошког центра Алексинац, представа за кориснике и децу 

запошљених, као и обавезна посета дечијег одељења и подела симболичних 

поклона деци која се налазе на лечењу у данима празника.  

 

Остале активности и сарадња 

 
1. Сарадња у реализацији активности Центра за културу  

2. Сарадња са Спорстко рекреативним центром ''СРЦА''  

3. Учешће на манифестацијама од значаја у Општини али и у Србији, 

као што су: ''Пекарски дани''  (традиционалниа поклон представа за госте и 

учеснике манифестације) и др. 

4. Обострана сарадња са Домом за одмор и рекреацију у Липовцу. 

Гостујуће организоване групе у Липовцу имају могућност да гледају 

позоришне представе уз минималну надокнаду. Одлазак групе Школице 

глуме на једнодвени излет, посета манастира Липовац, посета ''Багдале'' у 

Крушевцу, као и организована посета аква парка у Јагодини и золошког 

врта, одмаралишта Грза, и сличних места са адекватним забавним 

програмом  и простором за најмлађе. 

5. Школица глуме – једна од окосница програма Градског позоришта 

''Театар 91'' Алексинац.  Одржати и наставити рад са децом, тј са најмлађим 

ансамблом. Обухватиће едукативни рад са припремним групама по 

узрастима.  Групе би се формирале на основу броја деце (полазника). Упис 

деце је од 6 година. Школицу глуме водиће глумци из ансамбла, професори, 

наставици, и сл. Трајање од девет месеци, кроз два приказивања резултата 

рада. Јавни час у дане новогодишњих празника и завршни час за ученике 

основних школа и вртића у току маја / јуна месеца наредне календарске 

године.  Полазници Школице глуме учествоали би и у пратећим програмима 

позоришта, као и у вечерњим представама у којима могу играти а уз договор 

са  редитељем. 

Учествовање на малим фестивалима за децу, нпр. фестивал ''Цветић'' 

Трстеник, Лазаревац ''фестивал хумора за децу'' и сл 
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6. Омладинска сцена- подразумева рад са омладинцима, тј. децом која 

похађају средњу школу. Са њима је планирано да ради искуснији члан 

ансамбла, профестор, и сл.  ради уштеде новчаних средстава. Представа коју 

омладинска група припреми у току године биће на репертоару позоришта, и 

играће се кад год се остваре услови за њено извођење, као и остале 

представе са репертоара. Тиме би се ојачао први ансамбл, јер позориште 

има потребу за подмлађивањем прве екипе. 

 

7. Сарадња са локалним и републичким медијским кућама  где би се 

представљао програмски садржај позоришта. Реализовало би се у неколико 

праваца, пре свега кроз медијску интернет презентацију тј. свог веб сајта 

www.gradskopozoriste.com, као и на фејсбук страници, која је по претходном 

искуству одлично посећена. На наведеним друштвеним мрежама је детаљно 

хронолошки представљен целокупни месечни програм установе у култури. 

Такође и кроз видове штампаног промо материјала, прилагођених 

конкретним програмским садржајима . Планирано је гостовање уживо у 

емисијама електронских медија посвећених култури или снимање најава 

програмских садржаја. Локална тв и радио, на основу позива позоришта 

припремаће вести, информације и сл.што је и у њиховој надлежности. 

 

8. Опрема и текуће одржавање просторија је такође важно за   наредну 

годину, с обзиром да смо у претходним годинама реновирали простор 

(гардеробу , радионицу и ходник) у којима се у наредној планира одређена 

опрема за несметани технички рад. Потребна је набавка допунске опреме за 

расвету (обновити светлосни парк, и купити димер). Такође обезбедити 

потребно тонско озвучење (микрофони, бубице и сл), а са разлогом 

повећаног посла преко лета, када се изводе програми из различитих 

делатности.  Планирано је адаптирање просторије у којој ће бити радионица 

за израду сценографије. 

 

9. Пројекти – Писање пројеката ка Министарству културе, али и према 

осталим министарствима и удружењима како у Србији тако и у околним 

земљама са којима би се отварила нова међународна сарадња, а била би 

финансирана преко наведених пројеката, у оквиру делатности позоришта.  

Пројеки који се шаљу су везани за културно лето и зимски позоришни 

фестивал за децу. Иначе до сада позориште није задовољило критеријуме ни 

једног пројекта, објашњење од стране министарства којима су послати 

захтеви никада нису одговорили. 
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Културно лето 2022 

 
    Пројекат – испланирана су средства за одржавање културног 

лета на платоу (бини) испред библиотеке, која је израђена наменски 

претходних година. Планирани су програми у трајању од 15. јула до 31. 

августа. у данима викенда а по потреби и преко недеље.   

   Извођачи програма биће првенствено позоришта  из окружења и 

региона, али и културно уметничка друштва, удружење Радиност, Музичка 

школа, Библиотека, градски и црквени хор и остали. На затварању би се 

органиозовао концерт на трибинама ''Таша'' пригодан за све грађане. Тиме 

би се употпунио културно уметнички садржај у летњим данима.  

 Планирани гости су из Србије али и из региона, где је позориште 

гостовало, и где ће у току године моћи да гостује. Тиме се одржава али и 

проширује сарадња како позоришта тако и  ГКУД-а Алексинац, које 

активно учествује у току летњег програма.  

 У току летњег прогама планирано је око 35  различитих садржаја. 

 Културно лето је  једно од најпосећенијих програма, које је иначе 

бесплатано. Средства су опредељена из Општине Алексинац. 

 Вођени искуством претходних шест година, Културно лето је 

допринело свој изузетан допринос у културним манифестацијама у самом 

граду, који је прилагођен свим узрастима, различитим жанровима итд. 

 

 

 

Дечији позоришни фестивал 

 

 
 У 2018. години по први пут је планиран дечији позоришни фестивал, 

који би обухватио позоришта која имају дечије позоришне представе на 

свом репертару. Могу бити професионална позоришта, али и аматерска која 

имају представе које задовољавају све позоришне квалитете, како 

редитељске тако и глумачке, сценографске и сл. У 2022. години вођени 

искуством претходних година покушаћемо да још успешније организујемо 

фестивал. 

 

 Фестивал је планиран да траје до седам дана у току маја месеца. 

Разлог померања фестивала из јануара за мај је лоша епидемиолошка 

ситуација у земљи, изазвана вирусом Ковид 19. Организациони одбор 

фестивала донео је одлуку да се фестивал одржи у мају, а у случају да је 

и тада лоша епидемиолошка ситуација изазвана вирусом, фестивал ће 

се накнадно померити за нови термин. Један од разлога померања 

фестивала за мај је немогућност позоришта која су послала пријаве за 

селекцију представа у 2021. години за извођењем представе због забране 
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окупљања, али и саме епидемилошке ситуације током целе 2020. и 2021. 

године.  

Представе ће бити такмичарског карактера. Жири ће изабрати најбољу 

представу, режију, глумца фестивала, идејно решење сценографије. 

 

 Фестивал је има селекторе представа (професионални редитељи, 

драматурзи, глумци и сл.) који ће изабрати такмичарски програм, и жири 

који би такође био у саставу проф.редитеља, драматурга, глумаца, изабраће 

најбоље изведене представе. Сви сарадници фестивала активно ће 

учествовати у припреми и реализацији истог. Очекивање је велика 

посећеност, јер град није имао до сада такву врсту програма за децу, у 

зимском периоду, у наредној години то ће бити у пролеће. 

 

 Планираним Програмом рада Градског позоришта ''Театар 91'' за 2022. 

годину, имаће 12 месеци разноврсног програма за децу и одрасле, с тим што 

ће позориште имати прилику да се покаже у пуном светлу на фестивалима у 

Србији и иностранству, са оним што тренутно од представа има на 

репертоару. 

Очекивања су донети што више награда у Алексинац, представити сам град 

у што бољем светлу, репрезентовати своју општину која има одличне 

манифестације, културне и историјске датуме, али и остварити што већи 

број гостовања, што је мотивација целокупном ансамблу позоришта. 

 
Напомена:  Реализација предложеног Плана и програма рада за 

2022. год. је у зависности од одобреног, и оствареног буџета 

предвиђеног за рад Градског позоришта у Алексинцу, као и 

епидемилошке ситуације у земљи, од које ће завити и остварење 

предвиђеног плана рада установе. Здравствена ситуација у земљи и 

општини директно ће утицати на рад установе. 

 

 

 

    Градско позориште 

''Театар 91'' Алексинац 

             директор 

 

______________________ 

            Милена Рашић 


