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Краљево дочекује „Јоакима“ 
  

Град Краљево и Краљевачко позориште домаћини су педесет петог 
фестивала професионалних позоришта Србије „Јоаким Вујић“, од 15. до 22. маја 
ове године – одлука је Заједнице професионалних позоришта Србије. На 
конференцији за новинаре у Краљевачком позоришту објављена је селекција 
фестивала. Од пријављене 24 представе, одлуком селектора, публика ће имати 
прилику да погледа осам – седам у такмичарском делу програма, једну у част 
награђених.   

Градоначелник града Краљева др Предраг Терзић, који је и председник 
Организационог одбора 55. Фестивала „Јоаким Вујић“, изразио је велико 
задовољство што може да поздрави 14 директора професионалних позоришта 
Србије и председника Заједнице професионалних позоришта Србије, директора 
Краљевачког позоришта.  

„Град Краљево издваја значајна финансијска средства за функционисање 
установа културе“, рекао је градоначелник, подсетивши да у Краљеву седиште 
имају Краљевачко позориште, Народна библиотека „Стефан Првовенчани“, Завод 
за заштиту споменика културе, Историјски архив, Народни музеј, Културни центар 
„Рибница“, Дом културе „Студеница“ Ушће“, рекао је Терзић. 

„Као што сваке године желимо да будемо домаћин многих спортских 
манифестација, трудимо се да будемо добар домаћин и различитим 
манифестацијама из области културе. Пре две године били смо домаћин 
Фестивала позоришта за децу „Мали Јоаким“, а ове године, захваљујући добром 
раду Краљевачког позоришта и пожртвовању његовог директора, домаћини смо 
'Јоакима'“, рекао је градоначелник и изразио наду да ће град, уз помоћ 
Министарства културе и информисања Владе Републике Србије, обезбедити 
довољна финанасијска средства како би покрио трошкове овог веома значајног 
културног догађаја. 

Директор Краљевачког позоришта Миодраг Динуловић, уједно председник 
Заједнице професионалних позоришта Србије, захвалио је граду Краљеву што је 
прихватио домаћинство 55. фестивала и најавио веома занимљиву и позоришно 
богату мајску седмицу у граду Краљеву.  

Селекторка фестивала, драматуршка и драмска списатељица Бранислава 
Илић, саопштила је које ће представе учествовати у такмичарском делу програма. 

„Број од 24 пријављених представа за фестивал сматрам озбиљним 
продукцијским подвигом наших позоришних кућа и посебно изражавам захвалност 
због чињенице да је чак 17 представа рађено по текстовима домаћих драмских 
аутора и ауторки. Примећујем да су после неколико сезона посвећених 
обележавањима разних јубилеја и важних историјских датума, многа позоришта 
одлучила да овог пута пруже шансу младим позоришним ствараоцима, такође да 
први пут позову неке већ афирмисане редитеље и редитељке, да свесно улазе у 
ризике са драмама које се опиру једноставном сценском уобличењу, али и да кроз 
своје представе намерно проблематизују друштвено-политичке односе нашег 
свакодневног живота. Све ово најпре сматрам позоришно значајним и потребним 
и важнијим од самог резултата“, рекла је селекторка. 



Представа града домаћина „Сумња“, која по правилнику Фестивала отвара 
надметање, такође учествује у конкуренцији за награде. По одлуци стручног 
жирија, биће додељене награде за најбољу драмску представу у целини, за 
најбољу режију, најбољу сценографију, најбољи костим, затим четири 
равноправне глумачке награде, награда најбољем младом глумцу, специјална 
награда, као и награда округлог стола критике.  


