
НАЈАВА ПРОГРАМА ЗА ДЕЦЕМБАР 2016. ГОДИНЕ – 

КЦ“ХАЏИ РУВИМ“ ЛАЈКОВАЦ 

1. У среду 07.12. са почетком у 20.00 у Великој сали Oпштине Лајковац биће изведена 

монодрама „Наши дани“.  

Адаптирао, режирао и игра: Радослав Миленковић  

 

 

 

Радослав Миленковић, глумац и позоришни редитељ из Београда, комплетан је аутор 

монодраме која је од премијере 1984. 

На Фестивалу монодраме и пантомиме у Земуну (Златна колајна публике) до данас 

изведена више од 1400 пута, како на сценама бивше Југославије, тако и у иностранству 

(Москва, Петроград, Базел, Цирих, Баден, Малме, Лунд, Гетеборг, Халмстад, Будимпешта, 

Егер...). 

Текст представе настао је драматизацијом сатиричних песама В.П.Диса (Наши дани и 

Химна) и најзначајнијих приповедака Радоја Домановића, (Страдија, Данга и Мртво море) 

који је оштро, критички беспоштедно и духовито сликао власт свога времена, огрезлу у 

корупцији и насиљу. 

„Иако је био хроничар свога доба, Радоје Домановић је оцртао не само људске односе и 

карактере у српском друштву и конкретној историјској ситуацији, него и опште људско и 

друштвено зло, које се универзално препознаје у сваком времену. Кроз имагинарно 



путовање које главни лик предузима у напору да се, након дугогодишњег изгнанства, 

врати у своју отаџбину, он се сусреће са представницима власти и поИЗБОР КРИТИКА 

Као што у музици новог сазвучја један инструмент, синтисајзер на пример, достојно 

замени целокупан оркестар, тако је и у Миленковићевом театру глас, став, однос, сценски 

покрет и све што глуму чини истином изнад истине узето из богатог арсенала карактера, с 

непогрешивом прецизношћу смештено у један једини лик. И ту је основна врлина 

Миленковићевог умећа: у сценском обличју једног лика понудио је серију карактера, што 

се у уметности глуме граничи са својеврсним подвигом. Све то јесте велика могућност 

трансформације каква се ретко среће на југословенским сценама. 

Слободан Божовић, ТВ НОВИ САД 

Миленковић се не задовољава само пластичном нарацијом Он у хипу, у брзометно 

изговореној реченици хвата разне типове, сјенча карактере. Говорење прати, али не 

илустрира, већ исказује снажна физичка експресија, богато и детаљно разрађена 

пантомимским елементима, која је у монологу „ударача печата" досегла размјере праве 

сценске бравуре. У тој експресији истинске су театарске вриједности ове продукције. У 

интерпретацији овог младог глумца има много непатворена, исконског хитрионског 

умијећа, али и етичке осовљености што спаја вријеме прошло и вријеме садашње у 

трагизам сценског времена. 

Далибор Форетић, ВЈЕСНИК, Загреб 

Ти тако невероватно упечатљиви карактери (Миленковић их у представи НАШИ ДАНИ 

игра тридесет и шест) које на сцени распознајемо, појављују се само тренутно и начињени 

су у свега неколико потеза. Али каквих потеза! (. . .) Миленковић доноси на нашу сцену 

глумачку личност упорним вежбањем оспособљену за све театарске захтеве, наоружану 

добро савладаним занатом - изврсним сценским покретом и говорном техником, 

обогаћену изузетним образовањем и, што је можда и најважније, прожету неисцрпном 

енергијом и са огромном страшћу предану својој уметности. 

Весна Ждрња, ПОЗОРИШТЕ, Нови Сад 

ДОЂОХ, ВИДЕХ, ПОБЕДИХ! 

Овим цезаровским слоганом могло би се резимирати учешће Радослава Миленковића, на 

управо завршеном 12. Фестивалу монодраме и пантомиме у Земуну где је, за пројекат 

НАШИ ДАНИ, освојио ЗЛАТНУ КОЛАЈНУ ПУБЛИКЕ. Миленковић, иначе најмлађи 

такмичар, четврте је вечери, на самом крају Фестивала, тако силовито и упечатљиво извео 

монодраму НАШИ ДАНИ да је убедљиво победио далеко искусније такмичаре. 

НИН, Београд 



Радослав Миленковић добитник је награде публике, сасвим разложно и оправдано. 

Миленковић је припремио представу НАШИ ДАНИ чији је текстуални предложак 

начињен од Домановићевих сатира и Дисових социјално-критичких песама. Миленковић 

је показао истанчан слух за одбир књижевног дела. Као редитељ Миленковић је ваљано 

уочио шта треба подвлачити у Домановићевом реском тексту, а шта оставити без 

интервенције, чему се ваља подсмехнути, а нашта овлаш освртати, где је инвектива 

убојита а где је пробитачније алузију разгрнути и преточити је у директан говор. Складно 

и интелигентно, Миленковић је обавио посао адаптатора и редитеља, на задовољство 

Миленковића глумца. А као глумац, Миленковић је рационално користио персифлажу, 

живахно у покрету а сложено у гласовном модулирању. Речју, Миленковић је показао 

пуну глумачку зрелост, а публици пружио надахнуто тумачење Домановићеве сатире, 

подсећајући на непролазне вредности неких Домановићевих страница. 

Радомир Путник, СЦЕНА, Нови Сад 

Радослав Миленковић сачинио је кохерентан сатирички колаж који на својствен начин 

говори о нашем менталитету и глупости. У тумачењу текста Миленковић се није држао 

традиционалног казивања монодраме, већ је током извођења, да би разбио једноличност, 

користио дијалошку форму па самим тиме формирао различите типове у представљању 

овог одличног остварења. 

Авдо Мујчиновић, ПОЛИТИКА ЕКСПРЕС, Београдстаје учесник и сведок расула и 

пропасти свих слојева друштва. А најдраматичнију промену главни јунак доживљава када 

се у преиспитивању националних митова суочава са разарајућом истином која поништава 

идеализовану (и митоманску) слику земље његових предака. Комбинацијом бравурозног 

вербалног плана и снажне физичке експресије, потпомогнуте пантомимом, жанровски 

ослоњене на разноврсна средства, представа својом актуелношћу и ангажованошћу у 

потпуности кореспондира са својим савременицама тј. нашим данима." 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. У сали биоскопа КЦ “Хаџи Рувим“ у петак 09.12., са почетком у 18.00 и 20.00 

часова, биће приказана филм „Стадо“.   

Главне улоге: Никола Којо, Весна Тривалић, Зоран Цвијановић, Наташа Нинковић 

Цена улазнице 250,00 динара. 

 

 

 
 

„Стадо је сатирична урнебесна комедија о животу иза камере. Често већа драма 

претходи филмској или телевизијској драми коју гледамо. Неизлечиви ентузијасти, слепи 

за објективне околности, стављају на коцку своју егзистенцију 

Ово је прича која може бити испричана на много језиа и у много држава, па чак и у много 

различитих времна. До сјаја и бљештавила црвеног тепиха на свечаној премијери не 

долази се путем посутим ружама, већ компромисима, борбом, па и пактом са ђаволом, 

ако је потребно 

Може се рећи да је стадо засновано на истинитој причи и на причи која се у овом 

тренутку одвија око неког сличног пројекта и одвијаће се док постоје уметници док 

постоји држава“. 



 

3. 16.12.2016. у 19.30 часова -  Велика сала Општине Лајковац  -промиција књиге 

Милијане Бaрјактаревић „Писање уз ветар“. 

 

 
  

 

„Књига је настала из ауторкиног личног блога и читалачку публику засмејава до 

суза. Препоручује се као терапија смехом. Према речима рецензента, Павице 

Вељовић, афористичара, аутор на духовит, али и критички начин, преноси своје 

виђење свакодневице – брака, деце, посла, породичних односа, политичких тема, 

сваког сегмента друштва и ситуација са којима се као појединци суочавамо.  

 

Милијана Барјактаревић је дипломирани библиотекар и 16 година ради у 

библиотеци У Сремској Митровици. Писала је колумне, чланке, путописе, 

репортаже за Лису, Базар, Press online, Сремске новине, Војвођански магазин, 

Националну ревију. Објавила је једну стручну и две књиге колумни. Блог „Писање уз 

ветар“ омиљена је страница многим женама широм региона али и у дијаспори.“ 

 

Текстове чита глумица Ангелина Лукић. 

 

 

 

 

 



4. У четвртак, 22.12. са почетком у 20.00 часова у сали биоскопа КЦ“Хаџи Рувим“ 

Лајковац биће изведена позоришна представа „Помахнитали“.  

Играју: Татјана Кецма и Милош Ђорђевић 

Текст и режија: Татјана Кецман  

 

 

 

 

О представи  

Представа посвећена жртвама селфи културе и осталих облика виртуелних 

вредности. Бави се људима који су постали опседнути формом, статусним 

симболима, брендовима. На тој апсурдној и суманутој трци, која за циљ има успех (ма 

шта то значило) потпуно губе компас. У свакој од сцена протагонисти заврше са 

нервним сломом због неких ситних тривијалних проблема који има ремете „савршену“ 

форму. Дане окончавају тако што, уморни од бробе, гужве, свађе, са осећањем 

незадовољства изоштрености, за утеху окаче селфи на коме све блиста баш како 

треба, савршено“. 

 

 



5. 23.12. од 19.30. часова у Галерији КЦ „Хаџи Рувим“ Лајковац, биће отворена 

заједничка изложба слика  Душка Радаковића и Марије Вучковић  

 

               

Душко Радаковић рођен 1971. године, живи и ради у Лазаревцу, све његове иконе су 

рађене технологијом воскираног плитког дубореза  

Иконе ради због љубави према Богу и ради славе његове, најчешће се налазе у домовима 

људи као славске иконе али има их и по црквама и манастирима све до Свете горе. 

Радо воли да излаже некада самостално а некада групно са другим црквеним уметницима 

у Лазаревцу, Београду, Обреновцу, Ваљеву и када се укаже могућност учествује на 

колонијама стичући знање и предање 

 

             

Марија Вучковић рођена 1982. живи и ради у Београду, њене иконе су рашене 

комбинованом технологијом израде. 

Такође због љубави према Богу и призива ради славе Његове, иконопише свете иконе које 

су пронашле свој пут по домовима верујућих по целом свету по црквама и манастирима, а 

често путује у манастир Метеоре где иконопише у тамошњој радионици по неколико 

месеци годишње.  

Почела је да излаже пре годину дана са Душком у заједничким изложбама. 

 



Оно што међусобно сједињује Душка и Марију је темељ на коме је Византија изградила 

своју теорију иконе – одраза, када је у почетку лик удаљен: од свог Прволика неком 

значајном разликом али који енергијама самога Прволика дозвољава да се у њему одрази и 

преко њега, оне буду реално присутне. Њима је православље наука а не учење и то своје 

стање потврђују и сведоче кроз икону у заједници верујућих где свако дело није добро дело 

ако није учињено Бога ради. Како Свети Василије Велики каже част Лика – иконе прелази 

на Прволик.  

 

 

24.12.2015. године у 18:00. часова у сали биоскопа КЦ "Хаџи Рувим" фолклорни 

ансамбл ће одржати годишњи концерт.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. У понедељак, 26.12. са почетком у 20.00  часова у сали биоскопа КЦ “Хаџи Рувим“ 

Лајковац биће изведена позоришна представа“Хор бечких дечака“.  

У главним улогама: Бода Нинковић, Предраг Ејдус и Ирфан Менсур. 

По тексту Мирољуба Недовића. 

Адаптација и режија: Ирфан Менсур 

 

 
 

 

 

О представи 

 

„Комедија Хор бечких дечака је прича о нашим људима који сањају, а боре се за 

садашњост. Ведрина и оптимизам је њихови моћно оружије. Радња се дешава у 

једном подруму у Бечу, без прозора и дневног светла. Ту је један кревет, један ТВ 

на издисају и неколико полица. Вуле и Аца у неком КАО стану, живе КАО неки 

живот, раде неке КАО послове, импровизују...као...Џони гастарбајтер друге 

генерације, помаже земљацима да се снађу у туђини.“  

 

 

 


