Саопштење за медије
ЗАВРШЕН 40. ФЕСТИВАЛ МОНОДРАМЕ И ПАНТОМИМЕ

Београд, 29. јун 2015.
Поштовани,
Након седам дана богатог и разноврсног програма, синоћ касно после поноћи свечано је завршен
40. Међународни Фестивал монодраме и пантомиме. Овај Фестивал одржан је у Београду на више
локација у Земуну. Наступило је 20 учесника. На програму су биле монодраме, пантомиме, стенд ап
наступи и пратећи програм. Публици су се представили Слободан Бештић, Љубомир Бандовић, Душанка
Стојановић Глид, Вања Милачић, Весна Станковић, Биљана Ђуровић, Мирјана Ђурђевић, Анка Гаћеша, Ана
Маљевић али и гости из иностранства Албена, Алекс и Саша Којчев (Бугарска), Гера Сандлер (Израел), Јури
Костанијан (Јерменија). Стенд ап комичари били су: Домагој Пинтарић (Хрватска), Филип Андроник (БиХ),
Пеђа Бајовић и Владимир Цвејић. Од пратећег програма издвајамо: промоција кнјиге Зијаха А. Соколовића
„Глумац.. је глумац.. је глумац“, традиционална шаховска симултанка са велемајстором Алисом Марић
која је и ове године, 10 пут за редом победила чак четрнаест учесника Фестивал који су желели да се
опробају у партији шаха, перформанс „Буђење фестивала“ на коме је више од 50 учесника наступило у
поворци која је имала за циљ да на метафоричан начин „пробуди“ Фестивал из дубоког сна, промоција
монографије Фестивала.
С великм задовољством Вас обавештавамо ко су добитници награда 40. јубиларног Фестивала
монодраме и пантомие:
Златна колајна "Маја Димитријевић" за монодраму - Слободан Бештић "Моје награде" у
продукцији Народног позоришта и Културног центра Панчево.
Златна колајна за пантомиму - Јури Костанијан "Душа столице"
Награда "Љуба Мољац" за стенд ап - Владимир Цвејић "Бревровизија"
Златна колајна публике "Синиша Дашић" - Весна Станковић "Милунка"
Награда за инвентивност -Тина Миливојевић "The Village".
Образложење: „Стручни жири 40. Фестивала монодраме и пантомиме у саставу Тања Поповић, Марта
Береш и Љиљана Благојевић донео је једногласну одлуку да Златну колајну „Маје Димитријевић“ за
монодраму додели Слободану Бештићу. Монодрама „Моја награде“ је доказала да целовитост једне
представе може да чини сам глумац на сцени. Глумачком лакоћом, сведеним средствима, Слободан Бештић
доказује студиозан рад потврђујући фантастичну дефиницију Островског да је таленат осећај за меру.
Узбудљива прича односа уметника и власти у којој уметник преиспитује добијене награде заслужује у
потпуности ово престижно признање.“ – изјавила је Љиљана Благојевић, педседница жирија.
Фестивал су помогли Општина Земун и Министарство културе и информисања Републике Србије.
Информације о свим представама, као и фотографије учесника, могу се пронаћи на нашој интернет
страници www.festmono-pan.org.rs.
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