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„Да се ја питам“ позоришна представа „БардТеатар“
Аутори пројекта: Ивана Јеврић и Чедомир Штајн

ПОЗОРИШНА ПРЕДСТАВА БАРД ТЕАТРА „ДА СЕ ЈА ПИТАМ“ У ДОБА КОРОНЕ!
Представа „Да се ја питам“ БардТеатра у режији Чеdoмира Штајна, а за коју је текст
написао Ненад Вулевић у сарадњи са Чедомиром Штајном и Николом Милојевићем, окупила
је на сцени професионалне глумце као и аматерске глумце крагујевачке позоришне сцене. У
организацији Дечијег културно развојног центра „СуперМама“, уз подршку Града Крагујевца
и Књажевско- српског театра.
Због тренутне епидемиолошке ситуације, екипа БардТеатра је уз сагласност Књажевскосрпског театра, одлучила да премијеру представе за ширу публику одложи до даљњег све
док се не стекну услови за то.
Током претходна три месеца, млади глумци су имали прилику да кроз креативне радионице и
предавања која су за њих припремали глумци Књажевско- српског театра савладају све
технике и вештине које су потребне једном глумцу за даљи раст и развој на позоришној сцени.
Након успешно савладаних лекција, ученици су стали раме уз раме са својим предавачима и
почели рад на представи.
Како би се извукао максимум из сваког од њих, један од сарадника био је и психолог из Центар
за развој услуга социјалне заштите „Кнегиња Љубица“ уз чију помоћ смо сазнали многе
одговоре на питања која су сакривена у души једног средњошколца.
Како се снаћи у свету када ти једног дана одузму ружичасте наочаре, како изабрати прави пут
да задовољиш своје потребе али и жеље својих родитеља, како у друштву сачувати свој
идентитет, како се носити са неизвесношћу данашњице... Ово су само нека од питања којима
су се бавили аутори текста, чија је главна замисао да кроз овај комад дају слободу и глас
младом човеку да каже шта мисли и осећа без страха. Да оне старије подсетимо на њихове
недосањане снове и идеале из тог животног периода, а младим људима који седе у публици
јасно ставимо до знања да нису сами.
Овом представом, између осталог, желимо да допринесемо културном развоју Града
Крагујевца и покажемо његове праве вредности чиме доприносимо заједници у ужем и ширем
смислу као и развоју и унапређењу нашег друштва.
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Улоге тумаче:
Ненад Вулевић
Милица Реџид Вулевић
Анастасија Ђорђевић
Филип Ђурић
Данијела Лукић
Никола Милојевић

Емилија Михаиловић
Алекса Могић
Николина Николић
Марија Ракочевић
Емилија Сантрач
Александра Стаменковић

Хвала Вам на подршци и указаном поверењу које ћемо, надамо се, оправдати у што
скорије време.

Асистент менаџера и ПР Тамара Обреновић
Контакт за више информација
Мобилни телефон: 0659880662
Е-маил: tamaraobrenovic01@gmail.com

Маркетинг и продаја
Мелита Стојановић
Контакт за више информација
Мобилни телефон: 063626619
Е-маил: melita.vr@gmail.com
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